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 :مقدمة

إن شعور الفرد باالنتماء إىل مؤسسة ما تتميز وية خاصة، و منوذج ثقايف خاص يعترب           

سهيل عملية االتصال و االندماج املباشر يف العمل املتعاون عامال نفسيا و اجتماعيا يف حتفيزه، و ت

من أجل هدف مشرتك هو تنمية املؤسسة و بالتايل تنمية أفرادها، و ذلك عن طريق فرض املؤسسة 

  .لثقافتها اخلاصة سواء من خالل التنظيم أو التكوين و االتصال

اخل املؤسسة، و بالتايل القضاء و هو األمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بني الفاعلني د  

على الصراعات اليت ميكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس املؤسسة، إال أن هذا التجانس 

يبدو ظاهريا فقط يف صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التمييزية لدى األفراد تدفعهم إىل البحث 

على أا حمصلة التنشئات  Dubar.Cl ديبار عن االختالف يف صورة هوية مهنية، و اليت يعرفها

   بأا التجربة االجتماعية   Sainseulieu.R سانسوليواالجتماعية و تتعلق بأمناطها، بينما يعرفها 

  .و العالئقية للسلطة

املعــــايري و القــــيم، القواعــــد و االنتمــــاءات املتعــــددة الــــيت تعتــــرب  كــــل  هــــذه اهلويــــة متثــــل  حبيــــث 

ســواء (ف أعضــاء مجاعــة العمــل مــن خالهلــا، فهــي تفســر كيــف يــؤدي الفاعــلاملرجعيــات الــيت يــتم تعريــ

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة اليت يقدمه فيها زمالئه يف العمل) على املستوى الفردي أو اجلماعي

يتطــرق علــم االجتمــاع إىل اهلويــة املهنيــة علــى أــا حمصــلة العالقــات القائمــة بــني الفــرد العامــل    

خــالل تفاعلــه مــع اإلدارة و الــزمالء، كمــا أــا حتــدد اموعــة املهنيــة الــيت ينتمــي إليهــا، و التنظــيم مــن 

حبيــث تســمح للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي، هــذا األخــري يعمــل علــى تنشــئة و تكــوين 
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األفــراد حــىت يتســىن هلــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خاللــه، و هــو مــا نســعى إىل حتديــده مــن خــالل هــذا 

ث حىت نتمكن من اإلجابة عن إشـكاليته العامـة و الـيت تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء اهلويـة البح

  .املهنية لدى األستاذ، فهل هي تنظيمية أو جمتمعية، أم ثنائية املصدر  و التجلي؟

تعترب اجلامعـة  مؤسسـة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـيت تضـم فـاعلني اجتمـاعيني يشـتغلون   

نهم األسـتاذ اجلــامعي الـذي يعتــرب جـوهر العمليـة التعليميــة الـيت أنشــأت مـن أجلهــا، كمـا أــا ـا مـن بيــ

مؤسســة تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــيت تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا 

ت مفتوحا، و اليت يتمكن من خالهلا الفاعل االجتماعي من تكوين هويته االجتماعية ضـمن التفـاعال

 و يف هـــذا الصـــدد يشـــرياالجتماعيـــة الـــيت يـــدخل فيهـــا يف إطـــار ممارســـته ملهامـــه و أدواره االجتماعيـــة، 

1هيربمــان
Huberman.M  إىل تــأثري اهلويــة املهنيــة علــى اهلويــة الشخصــية و ذلــك مــن خــالل التــأثري يف

  .مركزه االجتماعي كذلكلدوره و  الفرد من حيث ختطيطه ملستقبله و تصوره 

عرب الدور عن نظام إلزامـي معيـاري يفـرتض مـن الفاعـل االجتمـاعي القيـام بـه و االلتـزام حيث ي  

مبتطلباتـــه، فهـــو يقـــوم علـــى فكـــرة الســـلوك املتوقـــع مـــن هـــذا الفاعـــل، ليحـــدد مركـــزه االجتمـــاعي علـــى 

يسـتخدم مصـطلح املركـز االجتمـاعي للداللـة علـى .  أساسها، و الذي يعرب عن الوضع االجتمـاعي لـه

الكلـــي للفــرد داخـــل اتمــع، و مـــا يتمتــع بـــه مــن مكانـــة اجتماعيــة، و عليـــه فــنحن ـــدف مـــن  املوقــع

خــالل هــذا البحــث إىل رصــد واقــع املركــز االجتمــاعي لألســتاذ اجلــامعي، و الــذي يتحــدد مــن خــالل 

                                                 
1 EL-HOYEK.S: REPRÉSENTATIONS IDENTITAIRES ET RAPPORT À LA FORMATION 

CONTINUE - Cas des enseignants de français du Liban -, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, 
UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE – LILLE 3, septembre 2004. 
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بــه ، و مــا ينتظــره منــه أفــراد اتمــع علــى اعتبــاره ميثــل أحــد أعضــاء النخبــة  الــدور الــذي يفــرتض القيــام

  .املثقفة، هذا الدور و املركز مها الصورة االجتماعية للهوية املهنية لألفراد

إذ تعترب هوية األفراد مفتاح تعامالم مع اآلخرين يف حيام اليومية، و هلذا فإنـه مـن الضـروري        

، إدراك الفاعل االجتماعي هلويات اآلخرين من خالل سلوكام حىت يتمكن من فهم حميطه مـن جهـة

و مـن جهــة أخـرى عليــه أن يكـون واعيــا ويتـه هــو مـن خــالل متثالتـه الذهنيــة حـول نفســه و الـيت يبــين 

مـــن خالهلـــا أدواره و مراكـــزه االجتماعيـــة داخـــل األســـرة، مجاعـــة العمـــل، و النســـق االجتمـــاعي ككـــل،     

الجتمـاعيني و مبـا و هلذا فدراسـتنا تقـوم حـول مفـاهيم حمـددة تتمثـل أساسـا يف الـوعي بالـدور و املركـز ا

ينتظره اتمع من األستاذ اجلامعي، و احلياة اليومية له اليت متثل منطا من التنظيم االجتماعي، و اهلويـة 

  .اليت تعرب عن خرباته احلياتية و اليت اكتسبها عن طريق التنشئة االجتماعية

  : صولمخسة فالدراسة إىل  هذه و ملعاجلة اإلشكالية العامة قمنا بتقسيم     

تضــمن مراحــل حتديــد اإلشــكالية مــن خــالل حتديــد أســباب اختيــار هــذا املوضــوع، : فصــال متهيــديا    

األهـــداف الـــيت نســـعى إىل الوصـــول إليهـــا مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة، الدراســـات الســـابقة الـــيت عاجلـــت 

  .جوانب املوضوع، لنتمكن من صياغة سؤال سوسيولوجي يعرب عن اإلشكالية العامة للبحث

كما تضـمن هـذا الفصـل حماولـة لبنـاء تقـين للدراسـة متثـل أساسـا يف إجابـة مؤقتـة عـن سـؤال البحـث    

هــي الفرضـــية، حـــددنا مــن خـــالل متغرياـــا املفـــاهيم اإلجرائيــة الـــيت ســـاعدتنا علــى االنتقـــال مـــن الشـــق 

  .النظري للدراسة إىل اجلانب اإلجرائي التطبيقي هلا
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ــــا مــــن خــــالل الفصــــل األول   ــــيت متثلــــت يف  وقــــد ارتأين ــــد املفــــاهيم األساســــية للبحــــث و ال حتدي

مفهومي اهلوية و الثقافة، أما الفصل الثاين فقد تناول العالقة بـني التنشـئة االجتماعيـة و اهلويـة املهنيـة، 

يف حــني تنــاول الفصــل . حيــث حاولنــا حتديــد مفهــوم هــذه األخــرية مــن خــالل مناذجهــا و ديناميكيتهــا

ة لتقــدمي صــورة عــن الثقافــة اتمعيــة يف اجلزائــر، و الــيت نفــرتض تأثريهــا علــى الثالــث حماولــة سوســيولوجي

عمليـــة تكـــوين اهلويـــة املهنيـــة للفاعـــل االجتمـــاعي داخـــل املؤسســـة بصـــفة عامـــة، ليـــأيت الفصـــل الرابـــع  

كمحاولة لتناول اجلامعة اجلزائريـة مـن منظـور تـارخيي، أيـن مت حتديـد مراحـل تطـور املؤسسـة اجلامعيـة يف 

زائـر بــأربع مراحـل ختللتهــا تعــديالت تشـريعية مســت نظـام التســيري ــا و كـذا كــل مـا يتعلــق باألســتاذ اجل

  . اجلامعي من مهام و واجبات و حقوق و اليت حددها له املشرع اجلزائري عرب مراحل عديدة

 يف حني جاء الفصل اخلامس و األخري متضمنا للدراسة امليدانية و الـيت أجرينهـا داخـل جامعـة  

تلمســـان علـــى اعتبـــار األســـتاذ اجلـــامعي هـــو النمـــوذج الـــذي حنـــاول مـــن خـــالل حتليـــل  اللوحـــة الثقافيـــة      

أن نسـلط الضـوء علـى واقـع هويتـه املهنيـة    و املفهوماتيـة الـيت حـاول أن يقـدمها لنـا مـن خـالل إجاباتـه،

مث اســتنتاج عـام حــول أهــم  و الـيت افرتضــنا مسـبقا أــا حتــدد دوره و مركـزه االجتمــاعيني داخـل اتمــع،

جــاءت كحوصــلة  ، و أخــريا خامتــة عامــةيف حماولــة ملناقشــة فرضــيات البحــث  النتــائج املتحصــل عليهــا

.ألهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :صياغة ا�شكالية: المبحث ا;ول

  :أسباب اختيار موضوع البحث: المطلب ا;ول

موضوع اهلوية يف العمل من بني أكثـر املواضـيع تعقيـدا داخـل املؤسسـة اجلزائريـة، ذلـك أن هـذه  لعل   

اهلويــــة إذا كانــــت نتيجــــة لتنشــــئات متتاليــــة يعرفهــــا الفــــرد علــــى حــــد تعبــــري ديبــــار و حمصــــلة عالقــــات 

 سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل املؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناجتـــة أساســـا عـــن ثقـــافتني مهـــا

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أســاس اختيارنــا هلــذا املوضــوع هــو ذلــك التــداخل امللمــوس بــني 

هــذين الثقــافتني داخــل املؤسســة اجلزائريــة و الــذي يعــرف بثنائيــة مصــادر ثقافــة املؤسســة و بالتــايل ثقافــة 

ماعيـة يف مرحلـة معينـة مـن و على أساس أن األستاذ اجلـامعي يتلقـى تنشـئته االجت. العامل بصفة عامة

مراحل حياته و هي تلك اليت تسبق دخوله إىل عامل الشغل مباشرة، مث التنظيمية من نفس املصدر أال 

و هـــي اجلامعـــة و الـــيت ينتمـــي إليهـــا كفاعـــل اجتمـــاعي،  فـــنحن نتســـاءل مـــن خـــالل هـــذا البحـــث عـــن 

بزمالئــه و إدارتـــه كطــرف ثـــان  مث انعكــاس ذلــك علـــى هويتــه املهنيــة و الـــيت ال تتعلــق بــه وحـــده و إمنــا 

الطلبـــة  كطـــرف ثالـــث، مـــن خـــالل العمليـــة التعليميـــة و التأطرييـــة الـــيت يشـــرتك فيهـــا األطـــراف الثالثـــة 

السابقة الذكر،  و عليه فإن السبب الرئيسي وراء اختيار هذا املوضوع هو ثنائية الثقافـة مقابـل مصـدر 

  .واحد نظريا

ألستاذ اجلامعي كحالـة مل تـأيت مـن فـراغ و لكـن لرغبتنـا يف ربـط اهلويـة و لعل اختيارنا لدراسة هوية ا   

املهنيــة باملؤسســة اخلدماتيــة املنتجــة لليــد العاملــة يف املركــز األول، ذلــك أن عديــد الدراســات اســتبعدت 

  .استعمال هذا املصطلح عن املؤسسة اخلدماتية
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  :أھداف البحث: المطلب الثاني

نظــيم ويــة مهنيــة قــد تــرتاوح بــني االنكمــاش و االنــدماج، أو التفــاوض يتمتــع كــل فاعــل داخــل ت      

لكـن  -كمـا سنفصـل فيـه الحقـا  -والتوافق، كما ميكـن هلـا أن تكـون سـلبية، مغلقـة، اجيابيـة أو مفتوحـة

ما يهمنا من خالل هذه الدراسة ليس البحث عن مناذج اهلويات املهنية لألستاذ اجلامعي بقدر حماولـة 

و مكونات بناءها كعملية اجتماعية دف إىل التميز و التعريف بالذات، خاصة و أن حتديد مصادر 

  .األستاذ اجلامعي من املفرتض أنه ميثل خنبة اتمع

كما ـدف هـذه الدراسـة إىل رصـد واقـع العالقـات السوسـيومهنية الـيت يبنيهـا األسـتاذ اجلـامعي يف       

  .ت هويته املهنيةحميط عمله على اعتبار أا من بني مكونا

و حيـــث أن اهلويـــة املهنيـــة ألي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم املهـــين           

و االجتمــاعي فقــط، بــل و حتديــد مســريته املهنيــة كــذلك، و منــه ــدف دراســتنا هــذه إىل رصــد واقــع 

حتـوالت و تغـريات علـى الصـعيدين  اهلوية املهنية داخل املؤسسة اجلزائرية، اليت عرفت و ال زالت تعـرف

  .التنظيمي و الثقايف، و اجلامعة اجلزائرية ليست يف منأى عن هذه التحوالت

أخريا دف من خالل هـذه الدراسـة إىل الكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة و التنظيميـة علـى     

ه و مركـزه كفاعـل اجتمـاعي اهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي من جهة، و انعكاس هـذه األخـرية علـى دور 

  .ينتمي إىل النخبة املثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى
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  :الدراسات السابقة: المطلب الثالث

عرف اتمع اجلزائري جمموعة من التغريات على مجيع املستويات االقتصادية، السياسية، الفكرية       

الثقافيــة الــيت أثــرت علــى قيمــه واجتاهاتــه حنــو و االجتماعيــة، و الــيت صــاحبتها جمموعــة مــن التحــوالت 

العمـــل، فمنـــذ االســـتقالل إىل يومنـــا هـــذا حاولـــت املؤسســـة اجلزائريـــة أن تبحـــث عـــن املنهـــاج املناســـب 

للتســـيري، و لعـــل ذلـــك االنتقـــال مـــن أســـلوب إىل آخـــر قـــد صـــحبه حتـــول يف ظـــروف العمـــل و تنظيمـــه 

إن هـــــذا التحـــــول يف . تكيـــــف مـــــع هـــــذه التغـــــرياتوإدارتـــــه، ممـــــا أدى إىل تغيـــــري يف القـــــيم كمحاولـــــة لل

و يف مـا . االجتاهات حنـو العمـل و التغـري يف القـيم مـن شـأنه التـأثري علـى اهلويـة املهنيـة لألجـري اجلزائـري

يلي عرض موعة من الدراسات السابقة اليت حاولت حتديد القيم املـؤثرة يف سـلوك العمـال املعـرب عـن 

  .ه األخرية، و كذا ما من شأا أن يؤثر اهويام املهنية، و مصادر هذ

  :الدراسات العربية: الفرع األول

دراســة ميدانيــة بوحــدة النســيج يف حمــيط : الثقافــة االجتماعيــة و أثرهــا علــى الســلوك املهــين للعمــال-1

  . 2001سنة   شبه ريفي للدكتور بوفلجة غياث،

مســان يشــتغل جــل ســكاا بالزراعــة و الرعــي، يتمثــل جمتمــع الدراســة يف منطقــة ريفيــة بواليــة تل       

وقــد اختــار الباحــث مصــنع النســيج الــذي بــين بســبدو يف عهــد االشــرتاكية يف إطــار التــوازن اجلهـــوي، 

والــذي يعمــل بــه أكثــر مــن مائــة عامــل و مســري مــن ســكان املنطقــة، ذلــك إن الباحــث كــان حيــاول أن 

تتميـز هاهنـا بالريفيـة و سـلوكات العمـال، حيـث يبـين يتساءل حول العالقة بني الثقافة اتمعية و اليت 

إشـــكالية حبثـــه حـــول صـــعوبة التكيـــف مـــع مســـتلزمات التنظيمـــات الصـــناعية املعاصـــرة و ثقافـــة اتمـــع 
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اجلزائــري املختلفــة عنهــا، و عليــه كيــف توجــه الثقافــة اتمعيــة لألفــراد ســلوكام داخــل العمــل يف ظــل 

  .تنظيم صناعي خمتلف عنها؟

قــد افــرتض أن هــذه الثقافــة مــن شــأا التــأثري يف حتديــد قــيم األفــراد و اجتاهــام حنــو العمــل مــن و     

خــالل مــدى االنضــباط و الصــرامة يف تنفيــذ املهــام، مــدى احــرتامهم لقــوانني العمــل و متطلباتــه، كمــا 

داة تــؤثر يف حتديــد مكانــة العمــل و دوافعــه، ليســتخلص مــن خــالل عمليــة مجــع املعطيــات باســتعمال أ

االستبيان بأن العامل اجلزائري يتـأثر بـالقيم السـائدة يف جمتمعـه إىل حـد كبـري، حيـث ميكـن اسـتخالص 

جمموعة من العوامل الثقافية اليت هلا دور كبري يف حتديد الدوافع الثقافيـة للسـلوك املهـين للعامـل اجلزائـري 

     2:اليت ميكن مالحظتها من خالل جمموعة من املمارسات، و من أمهها

 .طريقة اإلشعار عن التغيب، حيث يكون بعد العودة للعمل -

 .البقاء يف العمل رغم االكتفاء املايل، ألنه يعطي للعمل بعدا دينيا -

 .االتصال باملسئول خارج املؤسسة للتحدث معه عن موضوع العمل -

 .عدم القيام بأي إجراء للوقاية من حوادث العمل و االستسالم للقدر -

 .اطة و احملسوبية أمام اإلدارة من أجل الرتقيةاللجوء إىل الوس -

 .عدم السماح للمرأة بالعمل، و إن حصل ذلك فبتحفظ -

 .اعتماد البعد األخالقي كأحد معايري اختيار املسئولني يف العمل -

                                                 

  .38-37، ص2010، وهران، اجلزائر، 1دار القدس العريب، ط حبوث يف التغري التنظيمي و ثقافة العمل،: بوفلجة غياث  2 
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   دراسة لعبد الرحيم متحري: 3اهلوية املهنية للمدرس، األزمة و ضرورة البحث -2

لعملية الرتبوية يف املغرب و اليت جتمع بني طرفني رئيسيني مها التلميذ من خالل اهتمام الباحث با     

بــاملراهق كتلميــذ، و منــه عالقــة اهلويــة  األخــري يف ظــل عالقتــهو املعلــم، يتســاءل عــن اهلويــة املهنيــة هلــذا 

املهنيــة للمدرســني و دورهــا يف تــوافقهم النفســي و االجتمــاعي و املهــين، مفرتضــا أن أي متثــل للمــدرس 

ذاتـــه ســـوف يـــنعكس بصـــفة مباشـــرة علـــى تالمذتـــه و بالتـــايل علـــى بـــاقي أنشـــطتهم و تفـــاعالم  عـــن

  .  املختلفة

و من هنا جاءت إشـكالية حبثـه عبـارة عـن جمموعـة مـن التسـاؤالت عـن واقـع اهلويـة املهنيـة للمـدرس    

يـــة الشخصـــية يف يف اتمـــع املغـــريب و كـــذا مـــدى اجرائيتـــه كمفهـــوم و إمكانيـــة تبنيـــه يف معـــزل عـــن اهلو 

   . عالقتها باهلوية االجتماعية من خالل صريورة التنشئة االجتماعية هلذا الفرد

و من خالل هـذه الدراسـة اعتمـد الباحـث علـى الطـرح النفسـي و الطـرح املاركسـي  حيـث مت إدراج    

مســايل كمــا مفهـومي االحنــالل و االسـتيالب، علــى أن هـذا األخــري عبـارة عــن إفـراز للنظــام الصـناعي الرأ

صوره كـل مـن مـاركس و اجنلـز و مـاركيوز ، علـى افـرتاض أن هـذا االسـتيالب مـن شـأنه أن جيعـل الفـرد 

حيــس بــالبؤس ممــا يــؤدي إىل إصــابته بــالتوتر حبيــث يؤديــان معــا إىل هويــة ســلبية أو احنــالل للهويــة، هــذا 

  .على مهامه اإللزاميةري الذي سوف يؤثر على التزامات الفرد املهنية حبيث تفقده الرتكيز خاأل

                                                 
، السنة الثانية، الرباط، أكتوبر 12العدد . ، فكر و نقداألزمة و ضرورة البحث: اهلوية املهنية للمدرس: عبد الرحيم متحري3

  . 92- 80، ص 1988
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لقد حاول الباحث إذن من خالل اعتماد مفاهيم االستيالب و االحنالل أن يأخذ بالدراسة مهنة     

التعليم و هوية األستاذ يف املغرب من خـالل اعتمـاد مقابلـة جمموعـة مـن مدرسـي الطـور الثـانوي مبدينـة 

  :الدار البيضاء، فاستخلص ما يلي

املغـــــرب علـــــى حـــــد تعبـــــري األســـــاتذة املســـــتجوبني تراوحـــــت مـــــا بـــــني الغـــــنب        طبيعـــــة مهنـــــة التعلـــــيم يف -

واخلـــوف، الالمعـــىن و الـــوهم و الفقـــر، خـــوفهم مـــن و علـــى مســـتقبلهم يف هـــذه املهنـــة الـــيت تفتقـــر إىل 

األمـان االجتمـاعي علـى حــد تعبـريهم، إىل جانـب تــوافر وسـائل االتصـال احلديثــة و الـيت أثـرت بشــكل  

  .ى املراهقني حبيث مل يصبح للمعلم و ال ملهنته معناكبري و مباشر عل

و عليــه يفــرتض الباحــث بــأن اســتمرارية هــؤالء األســاتذة يف مهــنهم يقتضــي إلغــاء ذاتيــتهم و ضــمائرهم 

  .وبالتايل إلغاء هويتهم و اليت حىت إن أبو إلغائها فستصاب باالحنالل على حد تعبري اريكسون

  :2006طييب غماري سنة : ل 4لراهنة للمجتمع اجلزائرياهلوية يف العمل يف املرحلة ا -3

تعترب هذه الدراسـة حماولـة مـن الباحـث لإلملـام مبوضـوع اهلويـة يف الوسـط العمـايل علـى اعتبارهـا         

ناجتــة عــن التفــاعالت الــيت تــتم بــني العمــال داخــل املؤسســة، و هــو مــا جعــل مــن مفهــوم اهلويــة مطاطيــا 

و مــا زاد مــن صــعوبة حتديــده يف املرحلــة االنتقاليــة الــيت تعرفهــا املؤسســة علــى حــد تعبــري الباحــث، و هــ

اجلزائرية، إذ أنه ربط بني مفهومي اهلوية يف العمل و التغـري االجتمـاعي و مـا يصـحبه مـن تغـريات علـى 

باقي األصعدة، و عليه جاءت اشكاليته مبنية أساسا حول هذين املفهومني، رغبـة منـه يف رصـد التغـري 

رأ على اهلوية املهنية للعامل اجلزائري من جراء التغـري التقـين الـذي عرفتـه الـبالد بعـد إصـالحات الذي ط

                                                 
، اهلوية يف العمل يف املرحلة الراهنة للمجتمع اجلزائري، دراسة حالة ألجراء مؤسسيت نفطال و ملبنة األمري معسكر: يب غماريطي 4

  .2006بشري حممد، رسالةخترج لنيل شهادة الدكتوراه يف األنثربولوجيا ، جامعة تلمسان، .حتت اشراف د
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سـيد  و دراسـة الصـراع بينهمـا يف ظـل التمـاهي /، و كذا البحث يف إمكانية تـداول ثنائيـة عبـد1988

  .اجلديد الذي أفرزته التحوالت االقتصادية و االجتماعية للمؤسسة اجلزائرية

علـى ذلـك افـرتض أن التحـوالت السياسـية و االقتصـادية و االجتماعيـة خلقـت روحـا جديـدة  و بناءا 

داخـــل الوســـط العمـــايل، أو ديناميكيـــة جديـــدة، تعمـــل علـــى اســـتثمار املكتســـبات الـــيت حتققـــت خـــارج 

الوســط املهــين، كالدميوقراطيــة و حريــة التعبــري، بــداخل الوســط املهــين مــن أجــل حتقيــق أو احملافظــة علــى 

كتســـبات الـــيت حتققـــت يف الســـابق، أي أنـــه افـــرتض اســـتثمار احلاضـــر اخلـــارجي و الـــذي ربطـــه مبـــا مت امل

حتقيقــه علــى املســتويني السياســي و االجتمــاعي، يف حاضــر داخلــي و عــىن بــه كــل مــا لــه عالقــة باحليــاة 

  .املهنية لألفراد

قياسها من خـالل عينـة  و حىت يتمكن من التحقق من فرضيته هذه اقرتح خمططا للمؤشرات اليت مت   

مبحوثني مجعت بني عمال مؤسسيت نفطال و ملبنة األمري بوالية معسكر،  دف قياس أثـر التغـريات 

االجتماعيــــة علــــى اهلويــــة يف العمــــل، حيــــث أن تغــــري الثقافــــة السياســــية و االقتصــــادية املــــؤطرة للحيــــاة 

متــثالت العامــل اجلزائــري للمؤسســة  يف االجتماعيــة و منــه احليــاة املهنيــة مــن شــأا أن حتــدث تغيــريا يف

اإلنتاجيــــة و العمــــل؛ إىل جانــــب التمــــثالت الدينيــــة و العالقــــات القرابيــــة، و الــــيت متثــــل كلهــــا جمتمعــــة 

ليثبت من خالل كل هذا الفرضية اليت وضعها حبيث تتـأثر اهلويـة املهنيـة داخـل . مكونات اهلوية املهنية

  .املؤسسة مبا حيققه الفاعل خارجها
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  :الدراسات األجنبية: رع الثانيالف

  :Elodie 5Autretبناء اهلوية املهنية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لـــ اليودي أوتري-1

هـدفت هــذه الدراســة إىل إبــراز أهــم االختالفــات و الفروقـات الــيت تعمــل علــى تأســيس و بنــاء هويــة    

عهد الرياضة، فكانت اإلشكالية تتمحور أساسـا حـول مهنية لألفراد املقبلني على وظيفة التدريس يف م

مكانة التكوين اجلامعي الذي تلقوه هؤالء األساتذة اجلدد يف تكوينهم هلويتهم املهنية؟ أو كيف يعرف 

  هؤالء أنفسهم يف هذا احليز السياسي و االجتماعي اجلديد الذي انتموا إليه مؤخرا؟

ن حتــدد مفهومــا للهويــة علــى اعتبارهــا ديناميكيــة ذلــك و مــن خــالل هــذه الدراســة حاولــت الباحثــة أ  

  :أا

ناجتة عن جمموعة من التنشـئات املتتاليـة الـيت يتلقاهـا الفـرد و الـيت خيضـع هلـا عـرب مراحـل حياتـه  •

املختلفــة، و هلــذا تبــدو عمليــة بنــاء اهلويــة عمليــة ديناميكيــة متواصــلة و مســتمرة إلعــادة البنــاء، 

 .و املواقف و مشكلة من عدة مكوناتحافلة مبجموعة من األحداث 

يعترب تكوين األفـراد و تنشـئتهم علـى طـرق و أسـاليب العـيش يف مجاعـة، و كـذا خصـائص أي  •

جمتمع و معتقداته، و هو ما تؤكده املقاربة الثقافية و الوظيفيـة للتنشـئة االجتماعيـة حيـث تعـرب 

املشـروط بـالالوعي، و علـى هذه األخـرية عـن صـورة مـن صـور االنـدماج االجتمـاعي و الثقـايف 

مسلمة مفادها أن الفـرد يواجـه شـرطني أساسـني ال بـد مـن حتقيقهمـا  ديبارهذا األساس يطرح 

حىت يتمكن من العيش يف مجاعة، كما أنـه عليـه أن يـتعلم كيـف جيعـل اآلخـرين يعرفونـه، و أن 

                                                 
5
AUTRET.E : La construction de l’identité professionnelle des PLC2 EPS, les carnets des 

STAPS, n°5 (sport et identités), 2008, pp 58-66.  
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ة ليســــت يعمـــل علــــى حتقيـــق أكــــرب قــــدر ممكـــن مــــن امليـــزات، و عليــــه فــــإن التنشـــئة االجتماعيــــ

بالبســـاطة الـــيت صـــورا املقـــاربتني الثقافيـــة و الوظيفيـــة، إذ أـــا تســـاعد الفـــرد علـــى تســـيري هـــذه 

 .الثنائية

إذن مـــــن خـــــالل دراســـــتها هـــــذه أن حتـــــدد مفهـــــوم اهلويـــــة علـــــى أنـــــه مركـــــب            أوتـــــريلقـــــد حاولـــــت     

ريس أين عينـة الدراسـة اقتصـرت وديناميكي حيتاج إىل جمال تفاعلي لدراسته، و هلذا اختارت جمال التد

على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية الذين وظفوا حديثا، حيـث انصـب اهتمـام الدراسـة علـى موقـف 

معني متثل يف الدخول يف العمل، إذ أن هؤالء املوظفني هم يف فرتة تربص ـدف تكـوين مهـين أفضـل، 

قتضــيه املرحلــة االنتقاليــة الــيت يعيشــوا مــن كــوم لقــد مت الرتكيــز علــى هــؤالء ملــا ت. حتـت مراقبــة مســتمرة

طـــالب إىل أســـاتذة، مـــن تغيـــري يف بعـــض القـــيم حنـــو العمـــل، ممـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى تشـــكيلهم 

هلويــام، لتبحــث الدراســة حــول أهــم آليــات تشــكيل اهلويــة املهنيــة، و هلــذا افرتضــت الباحثــة أن اهلويــة 

ني و مســتقلني يف نفــس الوقــت فــردي و آخــر مجــاعي، حبيــث املهنيــة تتشــكل مــن خــالل عــاملني مــرتبط

يتمثــل العامــل الفــردي يف التــاريخ البيــوغرايف، مســاره الدراســي واجلــامعي، مســاره الرياضــي وأهدافــه، أمــا 

  . اجلماعي فهو عبارة عن تلك القيم و التمثالت املشرتكة بني أعضاء اجلماعة اليت يريد أن ينتمي إليها

)  Crozierعلــى اعتبــاره فاعــل عقــالين كمــا صــوره ( يوظــف اســرتاتيجيات اهلويــة فهــو يف األوىل    

ليصــحح التمثــل الــذي حيملــه هــو عــن نفســه مــن أجــل تصــحيح ذلــك الــذي حيملــه اآلخــرون عنــه، يف 

. حــني حيــاول يف الثــاين أن يكتســب و يتشــبع بقــيم و معــايري اجلماعــة حــىت يــتمكن مــن االنــدماج فيهــا



 

17 
 

باهلوية املتخصصة، حيث يبدي الفرد قـدرا مـن التميـز  أوتريمتغري ثالث مسته  وقد أشارت الدراسة إىل

 .و التمكن من مهنته، و حيث أن العينة كانت تشتمل أساتذة الرتبية البدنية و تارخيها

  : Liberman.Sل سيمور ليربمان  6أثار تغريات األدوار على سلوكات العمال-2

أن يشــــــري إىل تغــــــري ســــــلوكات العــــــاملني جتــــــاه اإلدارة          حــــــاول ليربمــــــان مــــــن خــــــالل دراســــــته هــــــذه    

واملســـريين مبجـــرد حـــدوث تغيـــري يف أدوارهـــم، حيـــث تصـــبح ســـلوكات العـــاملني الـــذين تـــتم تـــرقيتهم إىل 

وظائف عليا اجيابية أكثـر جتـاه اإلدارة، إذ يكونـون متـثالت اجيابيـة حـول اإلطـارات العليـا، بينمـا مل يـتم 

لوكات العمـــال الـــذين ظلـــوا يف مراكـــزهم األوىل، و عليـــه يشـــري ليربمـــان إىل أن تســـجيل أي تغـــري يف ســـ

التمـــــثالت الـــــيت حيملهـــــا الفـــــرد حـــــول نفســـــه و حـــــول غـــــريه هـــــي الـــــيت ســـــوف حتـــــدد حياتـــــه الذهنيـــــة       

والفيزيقية، و اليت حتـدد فعـال مـن خـالل األدوار الـيت قـد يلعبهـا داخـل اجلماعـة االجتماعيـة الـيت ينتمـي 

  .إليها

، 7فــإذا كانــت هويــة الفــرد عبــارة عــن جممــوع التمــثالت الــيت يكوــا بــل و ينميهــا الفــرد حــول نفســه    

حيث هي احليز أو الفضاء الذي يلتقي فيـه مـا هـو نفسـي مـع  مـا هـو اجتمـاعي، فهـي كـذلك مفهـوم 

الفـــرد يف مميـــز يســـاعد علـــى فهـــم الظـــواهر املتعلقـــة بســـلوكات األفـــراد و املرتبطـــة بتكوينـــه و الـــيت جتعـــل 

  .مواجهة مع اآلخرين

                                                 
6 LIBERMAN.S : les effets des changements de rôle sur les attitudes, élément  de sociologie, 

textes,  Armand Colin,  Paris, 1978, pp 353-382. 
7 TAP.P : Marquer sa différence, sciences humaines, hors série, n°15, déc-jan 1997, p25. 
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  :تحديد ا�شكالية: المطلب الرابع

تلعــب اهلويــة املهنيــة دورا حموريــا يف عمليــة التمــايز و يتعــدى األمــر إىل تــدخلها يف اــاالت العلميــة    

والفكريــة األخــرى، فالتمــايز يف الوســط العمــايل مل يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة املهنيتــني بــل تعــدامها 

بح نتيجة تفاعالت ثقافية متعددة و مشبعة بأساليب التنظـيم االجتمـاعي و القـدرات الفرديـة، إال ليص

أن دور اهلوية ال يكمـن فقـط يف التمييـز و التمـايز و لكـن كـذلك يف تعزيـز االنتمـاء إىل اجلماعـة شـرط 

ملعتقــــــدات     أن يشــــــرتك الفــــــرد مــــــع بــــــاقي أعضــــــاء اجلماعــــــة الــــــيت يريــــــد االنتمــــــاء إليهــــــا يف األفكــــــار و ا

باختصار يف الثقافة، هذه األخرية اليت يتم اكتساا عن طريق تلقني و تعليم الفرد إياها عرب ... والقيم

وعلـى  جمموعة من وسائل جمتمعية ، و عرب مراحل متتالية، أي عن طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، 

علـى اعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى -اعتبار عمليـة التنشـئة االجتماعيـة تتضـمن  القهـر واهليمنـة

مـن خـالل أمنـاط التفكـري  8فهي تعمل على صهر سلوك األفراد و صـياغته -الضمري اجلمعي للمجتمع

باألسـرة، ( املتاحة يف اتمع، أي أا تعمل على تلقـي الفـرد خـربات يوميـة مـن خـالل عالقتـه بـاتمع

اعلــه مــع أعضــائه، مــا مــن شــأنه أن يســاعده علــى حتديــد و تف...) املدرســة، مجاعــة الرفــاق، و العمــل

  .معامل هويته االجتماعية

هذه اهلوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي حمصلة لثنائية تاريخ و واقع األفراد، 

يف فرتة زمنية معينة أو منوذج اجتماعي (حيث هي عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و حتقق يف املاضي

جمال لتحقيق هذا الشيء، إذ أا تتضمن عنصري الوعي و التوظيف، وعي والواقع هو )معني

                                                 
  .41، ص1985، دار النهضة العربية، بريوت، علم النفس االجتماعي: حممد السيد أبو النيل  8
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بالعناصر الثقافية اليت تكون لنا هذه اهلوية ،و توظيف هلا يف إطار التفاعالت االجتماعية اليت ميارسها 

 الفرد، و عليه فاهلوية نتيجة لتنشئات متتالية و من هنا فاملفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه   

و تعديله باستمرار، فالفرد خيضع لتنشئات متتالية عرب عدة مراحل تساعده على بناء و إعادة بناء 

و مستمرة حافلة مبجموعة من األحداث و املواقف ومشكلة من عدة  هويته يف عملية متواصلة

 حيث يعترب تكوين األفراد و تنشئتهم حىت يتمكنوا من العيش يف مجاعة حيملون خصائص. مكونات

ضرورة اجتماعية، و هو األمر الذي تؤكده ) نفس الثقافة( أفرادها من معتقداا و أساليب عيشها

املقاربتني الثقافية و الوظيفية للتنشئة االجتماعية، و هي صورة من صور االندماج االجتماعي والثقايف 

ن إاجلماعات، ف و حيث أن هوية الفرد تنشأ من خالل تفاعله مع املؤسسات و. املشروط بالالوعي

التنشئة االجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايري من شأا أن جتعله معرفا اجتماعيا،      

و ذا تصبح عبارة عن عملية بيوغرافية تضم االستعدادات االجتماعية الناجتة ليس فقط عن التفاعل 

الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع  مع األسرة أو عن التفاعل مع الطبقة األصلية اليت ينتمي إليها

  .جمموع النظم اليت مير ا طوال حياته

و عليه فاهلوية املهنية على اعتبارها هوية اجتماعية، عبارة عن حمصلة لتنشئات متتالية     

دخوله عامل الشغل، باإلضافة إىل تلك اليت  قبلونقصد ا هنا التنشئة االجتماعية اليت تلقاها الفرد 

االلتحاق بالعمل و هي التنشئة التنظيمية أو املهنية، أي أن الفرد يبين هويته املهنية من  بعد تلقاها

خالل مكتسبات قبلية و أخرى بعدية، هذا و إن كان احلديث عمن اختلفت وسائل تنشئتهم القبلية 

ف بني عن البعدية، حيث مكتسبام الثقافية القبلية ختتلف عن تلك البعدية على أساس االختال
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الوسائل و املصادر، أما إذا كان املعين بالدراسة هنا قد تلقى تنشئته القبلية والبعدية من نفس املصدر  

، الذي تعترب اجلامعة حيز )كحالة(كاجلامعة مثال و طبعا نقصد هنا بالدراسة األستاذ اجلامعي 

عنصرا أساسيا من خنبة  تكوينه و مكانا ملمارسة هذا التكوين على شكل أداء وظيفي، و الذي ميثل

اتمع املثقفة،  كما أنه يف أصله االجتماعي ينتمي إىل جمتمع له ثقافته اخلاصة و اليت قد تشبع ا 

عرب مراحل حياته األوىل، و عليه نتساءل عن اهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي على اعتباره فاعال 

 دف حتديد مصادر هويته املهنية بني الثقافة اجتماعيا مير بتنشئات متعددة املؤسسات و املصادر

التنظيمية و الثقافة اتمعية، كما أنه إذا كانت اهلوية جتمع بني التمثالت الذهنية اليت حيملها الفرد 

عن نفسه و تلك اليت حيملها اآلخر عنه، فيمكننا هنا أن نتساءل أيضا عن هذه التمثالت اليت 

عن األستاذ اجلامعي، حبيث تتحدد هذه التمثالت عن طريق عملية  حيملها اآلخر و نعين به اتمع

إدراك لسلوكاته و أفعاله  و اليت تتمثل أساسا يف دوره االجتماعي، ليبين األستاذ اجلامعي على 

أساسها هويته  اليت يعرفه ا اآلخر، و اليت حتدد مركزه االجتماعي، و عليه يكون حبثنا حماولة 

  :التايللإلجابة عن السؤال 

ألستاذ الجامعي بين ثقافة تنظيمية تفرز نظام من التمثالت حول كيف تتكون هوية  ا

و ثقافة مجتمعية  ،واقعه ومستقبله و نسق قيمي مبني على األساليب التسيرية لمؤسسة الجامعة

، تتضمن االتجاه العام ألفراد المجتمع و أنماط سلوكهم، معتقداتهم و معاييرهم االجتماعية

  ؟ ما سيحدد الحقا دوره و مركزه االجتماعي وهو
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و من خالل اإلجابة عن سؤال اإلشكالية هذا حناول باإلضافة إىل حتديد مصادر اهلوية   

املهنية لألستاذ اجلامعي، حتديد مركزه االجتماعي وفق الدور املنوط به كفاعل داخل النسق الكلي 

  .للمجتمع
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  بحثالبناء التقني لل: المبحث الثاني

  وضع الفرضية: المطلب ا;ول

  :الفرضية الرئيسية: الفرع األول

إن حــديثنا عــن اهليمنــة يف التنشــئة االجتماعيــة الــيت يتلقاهــا الفــرد، جتعلنــا نفــرتض بأــا تلعــب الــدور    

الرئيســي يف تكــوين نســـق مــن التمــثالت حـــول األنــا و الــذات، و لعـــل ملصــادر  و مؤسســات التنشـــئة 

رنـــا أن اجلامعـــة  علـــى وجـــه اخلصـــوص مؤسســـة تنشـــئة ااضـــح يف ذلـــك، و إذا اعتباالجتماعيـــة األثـــر الو 

اجتماعية و تنشئة تنظيمية يف آن واحد بالنسبة لألستاذ اجلامعي، فهذا األخري  يقضي ما ال يقل عن 

اىل 4ليســــانس مــــن(ســــبع إىل مثانيــــة ســــنوات داخــــل اجلامعــــة علــــى اعتبارهــــا مؤسســــة تنشــــئة اجتماعيــــة

ـدف تكوينـه و إعـداده لـدخول عـامل الشـغل و القيـام بـدوره ) سنتني على األقلماجيستري +سنوات5

داخل النسق اجلامعي  و االجتمـاعي ككـل ، ليـتم انضـمامه إىل هيئـة التـدريس بعـد توظيفـه أيـن سـيتم 

تنشئته تنظيميا دف القيام بأداء مهامـه و دوره كأسـتاذ و باحـث علمـي، ليؤهلـه ذلـك إىل االنضـمام 

بة املثقفة يف اتمع، و اليت حتدد علـى هـذا األسـاس مركـزه االجتمـاعي،  وعليـه ميكننـا صـياغة إىل النخ

  :فرضية حبثنا على النحو التايل

تلعــب الجامعــة دورا رئيســيا فـــي تنشــئة األســتاذ وبهــذا فالثقافـــة التنظيميــة التــي تعمــل علـــى     

نــي مــن خاللهــا اآلخــر أي المجتمــع تلقينهــا إيــاه تســاعده علــى تكــوين هويتــه المهنيــة، و التــي يب

ـــدور ـــه حـــول ال و المركـــز االجتمـــاعيين لألســـتاذ كفاعـــل اجتمـــاعي داخـــل النســـق الكلـــي  تمثالت

  .للمجتمع، بهدف تحقيق االستقرار و التكامل االجتماعيين
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  الفرضيات الفرعية:الثانيالفرع 

حاولنــــا تقســــيمها إىل  و حــــىت نــــتمكن مــــن التحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــية و للنــــزول ــــا إىل امليــــدان    

  :فرضيات جزئية

اهلويـــة املهنيـــة لألســـتاذ اجلـــامعي حمصـــلة للتنشـــئة االجتماعيـــة و التنظيميـــة اللتـــني تلقامهـــا داخـــل  .1

  .اجلامعة كمؤسسة للتكوين و العمل يف نفس الوقت

تفـرز نظـام مـن التمـثالت  يتم تنشئة األستاذ اجلامعي داخل اجلامعة على أساس ثقافـة تنظيميـة .2

 .ريية ملؤسسة اجلامعةياقعه ومستقبله و نسق قيمي مبين على األساليب التسحول و 

مصـــدر تنشـــئة األســـتاذ اجلـــامعي و بالتـــايل مصـــدر تكـــوين هويتـــه املهنيـــة، هـــو األســـاس الـــذي  .3

 .تتحدد  من خالله متثالت اتمع عنه، و بالتايل حتدد مركزه االجتماعي

  :لبحثتحديد المفاھيم ا�جرائية ل: المطلب الثاني

ــدف البحــث و التقصــي كــان لزامــا علينــا حماولــة جعــل املفــاهيم و املتغــريات املعتمــدة يف كــل مــن    

اإلشكالية و الفرضية أكثر إجرائية، لتساعدنا على حتديد الظاهرة املراد دراستها و عليه حاولنا تقدميها 

  :يف الشكل التايل

 : األستاذ اجلامعي .1

إىل الثقافـة احملليـة الـيت مت تنشـئته عليهـا قبـل دخولـه إىل اجلامعـة طالبـا   هو فاعل اجتماعي ينتمي       

ليتحصل علـى شـهادة الليسـانس مث املاجسـتري فمـا فـوق ليعتـرب إطـارا سـام يف الدولـة حبيـث يـتم توظيفـه  

 .كأستاذ جامعي و باحث علمي ينتمي إىل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي كمؤسسة دولة
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 : جتماعيةالتنشئة اال .2

عمليـــة اجتماعيـــة تســـعى إىل حتويـــل الفـــرد مـــن كـــائن اجتمـــاعي إىل فاعـــل اجتمـــاعي حممـــل بطـــرق     

التفكري و االستجابة و اإلحساس املستمدة من اتمع املنتمي إليه، حـىت يتسـىن لـه التكيـف مـع بـاقي 

فـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف فالتنشـــئة االجتماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــيت يـــتعلم ال. الفـــاعلني االجتمـــاعيني

  .يتكيف مع اجلماعة عند اكتسابه للسلوك االجتماعي الذي توافق عليه

 :   التنشئة التنظيمية .3

هي صورة من صور التنشئة االجتماعية و اليت ختص مرحلة من مراحل الفرد احلياتية أال و هي  

عمال اجلدد مندجمني مرحلة دخوله عامل الشغل، و يقصد ا تلك العملية اليت يصبح بواسطتها ال

  :يف مجاعات العمل و هي تشتمل على ثالثة عمليات

 .تطوير املهارات و القدرات املهنية اخلاصة بالعمل �

 .اكتساب جمموعة من أمناط السلوكات املالئمة للعمل �

 .التأقلم مع معايري مجاعة العمل و قيمها �

 

 : اجلامعة .4

تضـم فـاعلني اجتمـاعيني يشـتغلون ـا مـن بيـنهم  هي مؤسسة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـيت    

األســـتاذ اجلـــامعي و الـــذي يعتـــرب جـــوهر العمليـــة التعليميـــة الـــيت أنشـــأت مـــن أجلهـــا، كمـــا أـــا مؤسســـة 

تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــيت تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مفتوحــا،    
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ــــتمكن مــــن خالهلــــا الفاعــــل اال ــــة ضــــمن التفــــاعالت و الــــيت ي ــــه االجتماعي جتمــــاعي مــــن تكــــوين هويت

  .االجتماعية اليت يدخل فيها يف إطار ممارسته ملهامه و أدواره االجتماعية

  :الثقافة التنظيمية .5

واملعتقـدات  ه الثقافات تتشكل أساسا من القـيمباختصار هي امتزاج لثقافات أفراد املؤسسة، هذ      

ســلوكات األفــراد  و اجتاهــام و هــي يخ املؤسســة، مضــاف إليهــا كــل وطــرق التفكــري واحلضــارات وتــار 

  :تتكون أساسا من 

 تالقــيم التنظيميــة املســتوحاة مــن أســلوب التســيري املعمــول بــه، و القــيم الثقافيــة و هــي متثــل كــل اجتاهــا

 .ومتثالت الفاعلني داخل املؤسسة عنها و عن القيم التنظيمية املوجودة داخلها

 : لألستاذ اجلامعي اهلوية املهنية .6

  و هـــي حمصـــلة لتنشـــئات متتاليـــة مـــر ـــا األســـتاذ اجلـــامعي كفـــرد داخـــل النســـق الكلـــي للمجتمـــع      

و حيملهـا اآلخـر عنـه يف ظـل التفاعـل  التمـثالت الـيت حيملهـا عـن نفسـه اليت تظهر أساسا مـن خـالل و 

 .ؤسسة نسق مفتوحاالجتماعي الذي جيمع بينهما يف إطار العمل و خارجه على اعتبار امل

 

 :الدور و املركز االجتماعي  .7

يعرب الدور عن نظـام إلزامـي معيـاري يفـرتض مـن الفاعـل االجتمـاعي القيـام بـه و االلتـزام مبتطلباتـه،     

فهو يقوم على فكرة السلوك املتوقع من هـذا الفاعـل، ليحـدد مركـزه االجتمـاعي علـى أساسـها و الـذي 
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و يســتخدم مصــطلح املركــز االجتمــاعي للداللــة علــى املوقــع الكلــي يعــرب عــن الوضــع االجتمــاعي لــه، 

  .للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية

  :ا�طار النظري المعتمد للدراسة: المطلب الثالث

تعترب هوية األفراد مفتاح تعامالم مع اآلخرين يف حيام اليومية، و هلذا فانه من الضـروري إدراك     

فاعل االجتماعي هلويات اآلخرين من خالل سلوكام حىت يتمكن من فهم حميطه من جهة، و مـن ال

جهة أخرى عليه أن يكون واعيا ويته هو من خالل متثالته الذهنية حول نفسه واليت يبين من خالهلا 

ا فدراسـتنا أدواره و مراكزه االجتماعية داخل األسرة، مجاعة العمل، و النسق االجتماعي ككـل، و هلـذ

تقوم حول مفاهيم حمددة تتمثل أساسـا يف الـوعي بالـدور واملركـز االجتمـاعيني و مبـا ينتظـره اتمـع مـن 

األســتاذ اجلــامعي، و احليــاة اليوميــة لــه الــيت متثــل منطــا مــن التنظــيم االجتمــاعي، و اهلويــة الــيت تعــرب عــن 

يـــة، و هـــي املفـــاهيم األساســـية الـــيت تقـــوم خرباتـــه احلياتيـــة و الـــيت اكتســـبها عـــن طريـــق التنشـــئة االجتماع

عليها النظرية الظاهرتية أو الفينومينولوجيا، و اليت تسـتخدم لإلشـارة إىل كـل مـا هـو واضـح و ثابـت يف 

اإلدراك أو الــوعي بالشــعور الضــروري، و ــذا املعــىن فهــي تســعى إىل وصــف ظــواهر الــوعي و توضــيح  

  .كيفية تشكلها

حد تيارات النقدية يف علم االجتماع الغريب و هي نظرية اجتماعية دعـت إىل تعترب الفينومينولوجيا أ   

إجياد مناهج جديـدة لدراسـة الظـواهر اإلنسـانية و االجتماعيـة بعيـد عـن منـاهج العلـوم الطبيعيـة، إذ أن 

موضـوعها هـو اإلنسـان و الـذي ال ميكـن حتويلـه إىل معــادالت و أرقـام أو التعامـل معـه علـى أنـه مــادة، 
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تـــدعو إىل حتليـــل اإلنســـان الفـــرد و دراســـة مـــا تـــراكم يف شخصـــيته و هويتـــه مـــن خـــالل اخلـــربات فهـــي 

  9.والتنشئات االجتماعية اليت مر ا

كما أن هذه النظرية ال تسـاعدنا فقـط علـى الكشـف عـن بنيـة اجلهـاز املفهـومي لـدينا فحسـب وإمنـا     

اجتمـاعيني، إذ تقـوم أساسـا علـى املبـادئ تكشف لنا أيضا عن الطرق اليت منارس ا وجودنا كفـاعلني 

  :التالية

إن مادة التحليل الفينومينولوجي هي اخلربة املستقاة من احلياة اليومية لألفراد، حبيـث ال تقتصـر  •

الدراسة على حتليل حمتوى التنشئة االجتماعية اليت مير ا األفراد بل تتعداها إىل ما تنتجه هذه التنشئة 

 .ياة اليومية لألفرادو انعكاساا على احل

ترتكــز النظريــة الفينومينولوجيــة علــى مبــادئ النزعــة الفرديــة يف البحــث و االجتــاه النســيب فــالواقع  •

والصدفة و الرشد مفـاهيم تتحـدد يف ضـوء املعـاين الـيت يضـفيها عليهـا الفـرد يف مواقفـه و أفعالـه، و مـن 

تعتمـد علـى حتليـل و تفسـري مسـتوى التأويـل هنا فالتفسـريات السوسـيولوجية القائمـة علـى هـذه النظريـة 

 10.الذايت خلربة الفرد العملية

كمــا تســعى هــذه النظريــة إىل فهــم امليــول الفطريــة لــدى األفــراد و الــيت تــربز علــى شــكل متــثالت  •

 .ذهنية عن األنا و الذات باالعتماد على أحكام و متثالت اآلخرين

                                                 
  .208-208، ص1998، منشورات شركة اجلا، مالطا، النظرية االجتماعية: علي احلوات 9

  .420، ص 1981، دار املعارف، الطبعة األوىل، القاهرة، الجتاهات الكالسيكية و النقديةعلم االجتماع بني ا:أمحد زايد 10
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ة عــن اجتمــاع أفــراد حيملــون نوعــا مــن االلتــزام و عليــه فالظاهرتيــة تتنــاول اتمــع علــى أنــه عبــار  •

الــــــداخلي جتــــــاه بعضــــــهم بعــــــض، تظهــــــر مــــــن خــــــالل تــــــرابطهم الــــــذي يقــــــوم أساســــــا علــــــى االتصــــــال          

  11.والتفاعل

  :المنھج و التقنية و ا;داة المستعملة في البحث: المطلب الرابع

حــث يف معــاين الظــواهر و األشــياء، انطالقــا مــن كــون الفينومينولوجيــا كنظريــة ومــنهج تســعى إىل الب   

، فـاملنهج املسـتعمل هنـا سـيكون كيفيـا يسـعى إىل حتديـد الظـاهرة 12حبيث ال تبحث يف قياس اجتاهاـا

املراد دراستها و املتمثلة يف اهلوية املهنية للفاعل االجتماعي داخل املؤسسة، و ما تعكسه هذه األخرية 

نهج الكيفــي علــى أنــه مــنهج علمــي يســعى إىل فهــم حيــث يعــرف املــ. داخــل النســق االجتمــاعي ككــل

الظاهرة موضوع الدراسة، و عليه ينصب االهتمام على حصر األقوال اليت مت مجعها أو السلوكات اليت 

هلذا نركز على دراسة احلالة، و من خالل حبثنا هذا أخذنا األستاذ اجلامعي كحالـة . 13متت مالحظتها

ن اختيــار جــزء مــن اتمــع األصــلي للبحــث و الــذي نالحــظ مــن بالدراسـة، حيــث تعــرب هــذه التقنيــة عــ

خاللـــه الظـــاهرة املـــراد دراســـتها ، هـــذا اجلـــزء هـــو احلالـــة الـــيت ميكـــن مـــن خـــالل دراســـته تعمـــيم النتـــائج 

املتوصل إليها على باقي احلـاالت، و إىل جانـب هـذه التقنيـة و الـيت حاولنـا مـن خالهلـا حتديـد مصـادر 

اجلامعي، استعنا بتقنية ثانيـة متثلـت يف حتليـل احملتـوى  و هـو تقنيـة تقصـي مباشـرة  اهلوية املهنية لألستاذ

تعمــل علــى حتليــل كــل مــا هــو مســموع أو مرئــي حبيــث يكــون احملتــوى غــري رقمــي، و الــيت اســتعنا ــا يف 

                                                 
  .435، ص1980، ترمجة حممد عودة، دار املعارف، القاهرة، نظرية علم االجتماع طبيعتها و تطورها:   نيكوال تيماشيف 11
  .216علي احلوات، مرجع سابق، ص  12
، 2006، ترمجة  بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، م اإلنسانيةمنهجية البحث يف العلو : موريس أجنرس 13
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حماولة منا لتحديـد دور و مركـز األسـتاذ اجلـامعي مـن خـالل مـا جـاء يف مقابالتنـا بـه و بأعضـاء حميطـه 

لذين يدخل معهم يف تفـاعالت اجتماعيـة داخـل وسـط العمـل، و قـد سـاعدنا يف مجـع معلومـات مـن ا

ميدان البحث أداتني رئيسيتني متثلتا يف املقابلة املوجهة و املالحظة باملشـاركة، علـى اعتبـار املقابلـة هـي 

صــر املكونــة أداة مباشــرة للتقصــي و البحــث، حبيــث يــتم مســاءلة الفــرد،  و ــدف التعــرف علــى العنا

يــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي، بــين دليــل مقابلتنــا علــى أســاس املتغــريات الــيت نفــرتض وجــود عالقــة ،للهــو

بينها  و اليت دف من وراءها إىل حتديـد توجهاتـه العامـة حـول مركـزه و دوره االجتمـاعيني، حيـث أن 

حون عمــاال مــن أجــل تربيــر حتليــل اخلطــاب، و حتليــل الكــالم الــذي يســتعمله العمــال أو الــذين سيصــب

ممارسام، و حتديد وضعيام، أو على وجه اخلصوص لتقدمي مسارهم، قد أصـبح خـالل التسـعينيات 

،  فاملقابلـــة تكتســـي األمهيـــة العلميـــة ملـــا حتملـــه مـــن قـــدرة علـــى 14وجهـــة نظـــر سوســـيولوجية ذات داللـــة

املبحــــوث، و الــــيت يلعــــب فيهــــا التعمــــق يف احلــــاالت املدروســــة كوــــا عمليــــة تفاعليــــة بــــني الباحــــث و 

كمـــا تســـمح لنـــا ،DeSardan15ســاردان املبحــوث دور الـــراوي و املستشـــار حســب مـــا جـــاء بـــه دي 

بتحويــل التجــارب الفرديــة إىل مواضــيع للتحليــل، حيــث أن اخلطــاب الفــردي و الــذي يعــرب عــن مــا هــو 

بـه املالحظـة باملشـاركة  ثقايف و فردي، و هـو األمـر الـذي سـاعدتنا علـى القيـام: اجتماعي حيمل رمزين

و هي عملية ملموسة و انتقالية مـن احلقيقـة االحتياطيـة و املعقـدة الـيت تتمركـز يف الـزمن و يف الفضـاء، 

على مكانة الباحث و اليت يتموقـع مـن خالهلـا  سانسوليو إىل املعرفة ذات الطابع الفكري، و هنا يؤكد
                                                 
14 DUBAR.C : Sociétés sans classe ou sans discours de classe ?, lien social et politique, Revue 

Internationale d’Action Communautaire(RIAC) : des sociétés sans classe ?, 49, Printemps 2003, 

pp 35-44. 
15OLIVIER DE SARDAN. J-P : L’enquête de terrain socio-anthropologique, in actes des 

Journées d’études sciences  sociales, Tunis, 29-30 janvier 1999, Tunis : IRMC , pp 63-81. 
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نســق التنظيمــي و املوضــوع كــذلك، فــان املالحظــة يف موضــوع حبثــه، و علــى اعتبارنــا ننتمــي إىل نفــس ال

عــن طريــق املشــاركة، ــدف احلصــول علــى معطيــات أكثــر مصــداقية، فهــي تســتجيب بشــكل أفضــل و 

تقـــوم علــــى دراســــة جمموعـــة اجتماعيــــة عــــن طريـــق املشــــاركة يف احليــــاة  إذ أمشـــل النشــــغاالت البــــاحثني،

  .االجتماعية
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  :تمھيد

أخذ مفهوم اهلوية يف العلوم االجتماعية حيزا كبريا من االهتمام خاصة يف السنوات األخرية،     

  .حيث اتسع هذا املفهوم حىت أضحى من الصعب حتديده

وما اجتماعيا و هو األمر الذي ميكننا و لعل ما زاد صعوبة حتديد هذا املفهوم أنه يعد مفه

ظاهرة اهلويات تكون غالبا خارجة :" Denys Cucheاستخالصه من خالل  ما قاله دوين كوش

 16."عن نطاق الفكر العلمي

 إذتعدد جوانبه و ذلك الهتمام كثري من امليادين بدراسته  إىلصعوبة حتديده  إرجاعكما ميكننا     

حتديده  إمكانية، مما زاد يف تعقيده و عدم اإلنسانيةت االجتماعية و متثل اهلوية جوهر التفاعال

ل و مدلوال واضحا، و يف هذا الصدد يق إعطائهبالسهولة اليت يبدو عليها و بالتايل عدم القدرة على 

تعريف واضح و ائي للهوية ، حبيث ترضي علماء  إلعطاءكل حماولة   إن:"Oriol.Mأوريول 

 17."ألنثربولوجيني ستظل بدون جدوىالنفس و االجتماع و ا

و عليه سوف حناول من خالل هذا الفصل وضع نسق مفهومايت لدالالت اهلوية يف العلوم         

و   اجلزائري  جرياألأمكن على هوية  إن إسقاطهااالجتماعية و كذا تصنيفاا ليتسىن لنا فيما بعد 

  .الذي أخذنا كحالة لدراسته األستاذ اجلامعي

                                                 
16 CUCHE.D : La notion de la culture dans les sciences sociales, Casbah Editions, Alger, 1983, 

p83. 
17ORIOL.M : La crise de l’état comme forme culturelles, In peuples méditerranéens, 1983, p32. 
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  ماھية الھوية :حث ا;ولالمب

   ا�جتماعيةمفھوم الھوية و تطوره عبر العلوم : المطلب ا;ول

  المفهوم: الفرع األول

ميلك كل فرد داخل اتمع وجود قانوين، يتمثل يف بطاقة حتمل امسه لقبه و كل ما يتعلق      

يف الوقت ذاته هوية خبصوصيته أال و هي هويته الوطنية، و هي ذات طبيعة متييزية بينما ميلك 

توحيدية جتعله يتشابه مع غريه من أفراد جمتمعه تعمل على التعريف م ككل خمتلف عن اآلخر، و 

 18.كانت اهلوية التمييزية مرادفة للتفرد فالتوحيدية ترادف التشابه و التطابق  فإذاعليه 

جاء يف كتابات  ما إىلو من أجل فهم أفضل للهوية كمفهوم سوسيولوجي علينا الرجوع        

علماء االجتماع الفرنسيني األوائل، و يف حماولة منا لتحديد موقعه يف علم االجتماع الفرنسي اليوم 

ما كان عليه عرب التاريخ، فقد كانت اهلوية تعرب عن معرفة املاضي من أجل فهم  إىلعلينا الرجوع 

هوم يف جمال العمل حديثا يف علم أفضل أو تفسري أدق للمستقبل ، يف حني كان استعمال هذا املف

و الذي حيمل   Sainselieu.R سانسوليواالجتماع الفرنسي و ذلك مع ظهور املؤلف املؤسس ل

 باإلضافةأن اهلوية هي تعريف الذات بالذات  إىلحيث يشري من خالله الهوية في العمل، عنوان 

 .التعريف  بالذات من خالل الغري إىل

La définition du soi par soi et la définition du soi par les autres  .  

و        سبل للتواصل  بإجيادحيث تعمل هذه اهلوية على أا جمموع متثالت ذهنية تسمح لألفراد   

، identité du soiوية األنا  سانسوليواالستمرارية بني جتارم احلاضرة و املاضية، و هو ما مساه 

                                                 
18 CUCHE.D :op.cit , p79. 
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االختالف و التمايز يف تلك التمثالت الذهنية و اليت  identité d’autruiيبنما متثل هوية الغري 

حيملها األفراد عن بعضهم البعض فهي بذلك جمموعة من النقاط اليت تبني لنا تشانا مع بعضنا و 

  .اختالفنا عن البعض اآلخر

خارجي بني هذه تعرب عن تركيب بني اتفاق داخلي للفرد و آخر  سانسوليو ن نظريةإو عليه ف    

  .فاعلون معها، و هو ما يعين أن عملية بناء اهلوية هي عملية مستمرةتاألفراد و املؤسسات اليت ي

القول بأن مثة تكافؤ بني  إىل 1980ذلك حني توصلت سنة  Duvant.D.Aديفان تؤكد      

  19.اهلوية و الذات و األنا

وية تكتسي املعىن املدرسي القدمي يف ذات السياق بأن اهل Chabal.M مالك شبالكما يشري       

، حيث يتم االفرتاض بأن اهلوية 20للوحدة الكلية، و لنفس الوحدة، و للشعور باألنا، و للتقييم الذايت

  .تتطلب الشعور باالستمرارية يف الزمان و املكان

 أن الشعور الواعي المتالك هوية شخصية إىل Erikson.Eاريكسون و يف نفس االجتاه يشري     

و   لتشاه مع ذاته و باستمرارية وجوده يف الزمان  اإلنسان إدراك: يقوم على مالحظتني متالزمتني

 21.أن اآلخرين يعرتفون له ذا التشابه و ذه االستمرارية إدراكاملكان، و 

                                                 
19 DUVANT.D.A : Identité et modèle de fonction de l’aide médico-psychanalogique, thèse de 

doctorat, Université de Lille, 1980, p79.  
20 CHABAL.M: La formation de l’identité politique, P.U.F.Paris, 1986, p21. 
21 ERIKSON.E.H : Adolescence et crise, la quête de l’identité politique, FLAMMARIAN, 

1977, p49.   
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عن تكوا على أنه عملية تفكري و  اريكسونو على اعتبار اهلوية مفهوما سيكولوجيا يتحدث        

الحظة، و هي عملية حيوية على خمتلف املستويات الوظيفية و العقلية اليت بواسطتها يستطيع الفرد م

أن يقيم أو أن حيكم على نفسه على ضوء الكيفية اليت يكتشف أن اآلخرين حيكمون عليه من 

م كما أنه يف نفس الوقت حيك. خالهلا باملقارنة معهم، و من خالل منطية ذات دالالت يف تصورهم

لنفسه باملقارنة معهم و مع األشخاص  إدراكهعلى الطريقة اليت حكموا عليه ا على ضوء كيفية 

  22.الذين يكتسون أمهية يف نظره

، املعنوية ة من املميزات اجلسمية و النفسيةهي جمموع:" اهلوية فيقول Tap.Pطاب كما يعرف        

لفرد من خالهلا أن يعرف نفسه أو أن يقدم نفسه و القضائية ، االجتماعية و الثقافية اليت يستطيع ا

و أن يتعرف الناس عليه، أو اليت من خالهلا يشعر الفرد بأنه موجود كانسان له مجلة من األدوار و 

الوظائف و اليت من خالهلا يشعر بأنه مقبول و معرتف به كما هو من طرف اآلخرين أو من طرف 

 23."إليهامجاعته أو الثقافة اليت ينتمي 

و من خالل كل ما ذكر ميكننا القول بأن اهلوية هي عملية حيوية تعرب عن تفاعل بني األنا و       

الغري، أي أا عملية تعتمد على متثالت ذهنية يكتسبها الفرد من خالل تفاعله مع اآلخر  حبيث 

ن يصدرها تساعده على التكيف مع ذاته و مع اآلخر من خالل نسق متثاليت لألحكام اليت ميكن أ

هو عن نفسه أو يصدرها اآلخرون عنه، و عليه فاهلوية ظاهرة معقدة و حيوية تتميز يف الوقت ذاته 

                                                 
22 Ibid, pp18-19. 
23 TAP.P : Introduction et affirmation de l’identité, In identité individuelle et personnalisation, 

1979, t.12, p237. 
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حيث أننا ندرك أنفسنا كذات مطابقة عرب الزمان و لكن هذه التجربة الذاتية "باالستمرارية و التغيري، 

  24".مرتبطة بالتغيري الثابت

حيث أا ال تتكون بصفة كاملة و قطعية بل هي نتيجة  cycliqueكما أن اهلوية عملية دورية        

خلربات و جتارب متتالية مير ا الفرد بصفة مستمرة، حيث أنه ال ميكنها يف الواقع أن تكون ثابتة 

  25.بكيفية ائية حبكم أنه ليس هناك شخص كامل

تشكيل هويته قد ميثل انقطاعا  هذا التوايل أو التداول بني خربات الفرد  و جتاربه و حميطه يف إن     

جيعل البحث يف اهلوية أمرا صعبا بل و حتديده منهجيا أصعب و ذلك لفقداا للتوازن املستمر 

اهلوية بقدر ما تعمل على دعم  إبقاءدميومة األنا ال تعمل على  إن:" مالك شبالحسب ما يراه 

باألزمات الدورية هنا كل ما من  لشباو يقصد   26"التوتر اجلديل و التحكم يف األزمات الدورية

و ...و نفسية           اجتماعيةشأنه أن يؤثر يف عملية تكوين اهلوية من عوامل ثقافية، سياسية و 

كل تغري اجتماعي و ثقايف قد ميس اتمع فينعكس ذلك على األفراد   هاهناغريها و اليت نعين ا 

أن هذا االنقطاع  إالررة يف عملية بناء اهلوية، حبيث  نلمس تلك االنقطاعات املستمرة و املتك

و بالتايل ذيبه و      املستمر قد يلعب دورا اجيابيا حيث يساعد الفرد يف كل مرة على تعزيز سلوكه 

توجيهه حنو ما هو أفضل و أمثل ليستطيع يف األخري من تكوين هوية أكثر توازنا و استقرارا من 

يصحح من هويته من خالل متثالته عن نفسه و متثالت اآلخرين سابقتها، و هو بذلك حياول أن 

                                                 
24 BOSCH.E : Action et objet : deux sources de l’identité du moi, In colloque Toulouse, 1980. 
25 CODOL.J.P : Semblables et différents ; recherches sur la quete de la similitude et la 

différenciation sociale, thèse doctorat d’état. U.Lille, 1979, p422.  
26 CHABAL.M : op.cit., p32. 
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باملقارنة مع  إاليف نظر اآلخرين و لن يتكفل بنفسه هو  إالعنه، حيث أنه ليس و لن يكون 

 27.اآلخرين

توضح أبعادا متقاربة مرتبطة   CODOL.J.P كودولالوجهة املعرفية للهوية عند  إن         

موعها الشعور الذي يكونه الفرد عن هويته، و هذه األبعاد ال تنحصر ببعضها البعض و تكون يف جم

تكمن أيضا يف التجانس الداخلي للفرد و  إمنايف الوعي بوحدته و بفرديته و ثباته يف الزمان فقط، و 

  .يف االجيابية، و يف الشعور باالستقاللية و الشعور أيضا بالسلطة اليت ترتبط به

الداخلي املطمئن للفرد على أنه هو  اإلحساسهوم اهلوية على أا ذلك و عليه ميكن حتديد مف    

االجتماعية،  املكانةنفسه يف الزمان و على أنه منسجم مع نفسه باستمرار مهما تعددت و اختلفت 

و االجتماعي و      و على أنه معرتف به مبا هو عليه من طرف اآلخرين الذين ميثلون احمليط املادي 

  28.الثقايف

احلصول عليه من  إىلبصفة عامة متثل اهلوية عامل التكيف االجتماعي الذي يسعى األفراد      

دف التواصل مع اآلخر من خالل التفاعل االجتماعي  ضمن النسق  لبنائهاخالل العملية املستمرة 

هم حيملوا هم عن أنفس(الكلي الذي جيمعون من خالله مكونات هويام على شكل متثالت ذهنية

تساعدهم على التفرد و التميز، و عناصر ثقافية تثبت تشاهم مع باقي )  و حيملها اآلخرون عنهم

  ...كاللغة و الدين و التاريخ و املصري املشرتك  إليهاأفراد اجلماعة اليت ينتمون 

  تطور مفهوم الهوية من خالل العلوم االجتماعية :الثانيالفرع 

                                                 
27CODOL.J.P ,op.cit, p423.  

  .93، ص2009، دار قرطبة للنشر و التوزيع، اجلزائر، اهلوية يف مواجهة االندماج:مسلم حممد 28
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ذلك  إىل باإلضافةول وهلة على أنه يعرب عن الذات، و لكنه قد يبدو مفهوم اهلوية بسيطا أل

يعرب عن جمموع التمثالت اليت حيملها الفرد عن ذاته عرب الزمن و التجارب و خمتلف املواقف، 

و سلوكاته  ديكارت يؤكد على أنه ال شيء يقيين أكثر من وجودنا،  و عليه فوجود  الفرد اجتاهاته 

  .د هويتهيف مواقف خمتلفة هو ما حيد

 إذأعقد مما يبدو عليه، بل و قد يكون متناقضا، حبيث يدخلنا يف مفارقة  إذنفمفهوم اهلوية هو     

و     و ما مييز كل فرد  uniqueحيمل معنيني متناقضني، فمن جهة متثل اهلوية كل ما هو متفرد 

ثايل بني األشياء املختلفة، و التطابق امل إىل، كما تشري اهلوية من جهة أخرى اآلخرينجيعله خمتلفا عن 

ن اهلوية ذا تشري يف الوقت ذاته إو عليه ف.  يف هذه احلالة تصبح اهلوية مرادفة للتشابه مع اآلخرين

ما حيدث التميز و االختالف و ما يساعد على التشابه و التطابق، و هو األمر الذي جيعل من  إىل

  .الغريية و التطابق التاممفهوم اهلوية يدخلنا يف مفارقة حيث جتمع بني 

  :السيكولوجيةاملقاربة -1

يعترب مفهومي الذات و اهلوية من بني أقدم املفاهيم يف علم النفس، حيث مت تناوهلما من طرف    

، حيث عرفت دراسام ...جمموعة كبرية من علماء النفس أمثال فرويد، شيلدر، سبيتز، و اريكسون

البعد االجتماعي و الثقايف  إبراز، من خالل الرتكيز على  19قرن حول املفهومني أوجها مع اية ال

، و مع ..Mead، و ميدCoole ، كويلBladwinلتقدير الذات حيث أكد ذلك كل من بالدوين

اجتهت أنظار علماء النفس حنو دراسة ظواهر الذات، حيث ظهر تيار جديد يف  20منتصف القرن 

حول اهلوية، و تكوين الذات  يتساءلالجتماعي و الذي بدأ فرنسا متثل يف علم النفس الوراثي و ا
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ليدخل  ،...Tap.Pو طاب      ،Zazzo.R، زازوWallonخاصة مع ما قدمه كل من والون

موضوع اهلوية بعد ذلك حيز اهتمام علم النفس التجرييب، و لعله ميكننا القول مبا أن اهلوية موضوع 

و لعلنا من خالل هذه الدراسة سوف      ة كل فروعه، أساسي يف علم النفس فانه يدخل ضمن دائر 

حد كبري مبفاهيم علم النفس  االجتماعي  على اعتبار أن هذا األخري يهتم بدراسة  إىلنستعني 

  .التفاعالت االجتماعية ملا تعكسه هذه األخرية على األفراد

يف   اريكسون ه دراساتأما يف املرحلة املعاصرة فعلينا أن نقر بذلك الدور الكبري الذي لعبت

أزمة  إشكاليةمن  ستينيات القرن العشرين، حيث أعطى ملفهوم اهلوية جماال واسعا للدراسة منطلقا 

  .اهلوية و قد بدأ بدراسة فئة املراهقني

  :املقاربة األنثربولوجية -2

ذلك على  معتمدا يف 29أول من اهتم بدراسة مفهوم اهلوية دراسة انثربولوجية اريكسونلقد كان     

التحليل النفسي و كان ذلك بعد احلرب العاملية الثانية، حيث اعتمد على املفاهيم الفرويدية حول 

التعريف و الالوعي، و تقدير الذات لدى املهاجرين، و لعل ما ساعده يف دراسته هذه هو أنه هو 

ية للمهاجرين، وبسيكولوجر نفسه كان مهاجرا، ليخلص إىل حتديد مفهوم للهوية حسب مقاربة أنث

و    ذلك الذي كانوا حيملونه معهم ( الذين كانوا يعانون من صراعات بني مرجعيني ثقافيني خمتلفني

ما يعين أن للثقافة دورا . ، و عليه شخص لنا أزمة اهلوية الثقافية)الذي وجدوه يف بلد اإلقامة اجلديد

  .سواءمباشرا يف تكوين هوية األفراد الفردية و اجلماعية على حد 

                                                 
29 ERIKSON.E.H : Adolescence et crise, la quête de l’identité politique, op.cit, pp43-45. 
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أن اهلوية تعرب عن خمتلف التعريفات  إىلمن هذا املنطلق   Devereuxبصفة عامة يشري ديفرو     

، و ذلك من خالل احتكاك الفرد و مشاركته يف تشكيل أفكار أو مناذج  30...للطفولة مث املراهقة

 و اليت خلصت إىل، و هو ما أكدته جمموع الدراسات اليت قام ا إليهاثقافية للجماعة اليت ينتمي 

  .تأثري الثقافة يف تشكيل هوية األفراد

  :مقاربة علم النفس االجتماعي -3

جورج  أخذت اهلوية يف علم النفس االجتماعي مفهوما آخر  متاشيا مع الدراسة اليت قدمها     

على أا الذات يف تفاعل دائم مع العوامل االجتماعية ، حيث يؤكد على أن الذات ميد  روبرت

  31.بارة عن هيكل اجتماعي يوجد بوجود التجربة االجتماعيةع

ربط اهلوية بتطور نظرية الدور، حيث العامل عبارة عن  إىل Goffmanغوفمان يف حني ذهب     

و عليه فاختالف    ،32مسرح و على الفاعل االجتماعي أن يظهر قدراته ليلعب األدوار املنتظرة منه

  .ما ينتظره اآلخرون منه إىلجتماعي مردها هويات و متثالت الذات للفاعل اال

هو يف حقيقة األمر عبارة عن اجتاه الفاعل االجتماعي أو  غوفمانفالدور الذي حتدث عنه      

  .موقفه حنو اآلخرين، حيث يشكل منوذجا سلوكيا داخل ثقافة اجلماعة أو اتمع 

                                                 
30 DEVEREUX.G : Essais d’ethnopsychiatrie générale, Paris , Gallimard, 1970, p135. 
31 MEAD.G.H : Mind, self and society, Chicago university , Press,1943. Traduit en français , 

Paris, P.U.F.1963,p115.   
32 GOFFMAN.E : La mise en scène de la vie quotidienne, Minuit, Paris, 1973, p145. 
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ية تفرض من اخلارج، ألا ال تقول أن اهلو  إىل A.Tourain توراننقال عن  مالك شباليشري       

لنا فقط من حنن، و لكن من جيب أن نكون و ما هي السلوكات املنتظرة منا حبيث تعرضنا خمالفتها 

  33.للعقاب

ن اهلوية حسب مقاربة علم النفس االجتماعي هي عبارة عن حمصلة التوازن الناتج عن إو عليه ف      

تتحقق من خالهلا مكانة الفرد بالنسبة لآلخرين و جتعله يتميز األداء السليم موعة األدوار اليت 

  .هويته إدراكعنهم حبيث يتمكن من 

  :املقاربة السوسيولوجية -4

أو الطبقات غري املهيمنة ) االثنية، اجلنسية( تعترب الدراسات اليت أجريت حول األقليات     

الجتماع، حيث أظهرت هذه الدراسات ، نقطة بداية االهتمام مبوضوع اهلوية يف علم ا)كالعمال(

و        اإلنتاجبأن اجلماعات االجتماعية حتمل متثل معني حول املكانة اليت يشتغلوا يف عالقات 

القوة، كما حاولت دراسة تأثري هذا التمثل على اجتاهام و مصائرهم االجتماعية، حىت أن األفراد 

على الفرص عرب هويام، و عليه فاهلوية حسب  و عدم حصوهلم إخفاقاميفسرون بل و يربرون 

  .املهيمنة و السائدة يف اتمع اإليديولوجيةعلم االجتماع هي متثل الذات حسب 

 إثبات إىلمن خالل اجلماعة، حيث يسعى الفرد  إالو حيث أن اهلوية ال تأخذ معناها احلقيقي      

و هو     ، فهي بذلك مرتبطة مبفهوم آخر أال إليهااختالفه و تطابقه عن ومع اجلماعة اليت ينتمي 

                                                 
33 CHABAL.M : op.cit. p35. 
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 إىلاهلوية االجتماعية للفرد مرتبطة مبعرفته النتمائه  إن:" Tajfel تاجفالاالنتماء، و هو ما يؤكده 

 34".فئات اجتماعية معينة، و مرتبطة كذلك بالداللة اليت تنتج عن هذا االنتماء

تقوية هويته من  إىلة أو جمموعة اجتماعية معينة يسعى فئ إىلانتمائه  إلثباتالفرد يف حماولته  نإ     

ما  إذاحيث أثبتت الدراسات بأن اموعات املختلفة . خالل مقارنة جمموعته مع اموعات األخرى

و مرجعيام          واجهت نفس املواقف تكون ردود أفعاهلم خمتلفة أيضا باختالف هويام 

  .الثقافية

نتائج و اليت تعلقت مبوضوع اهلوية، ما بني علم االجتماع و االنثربولوجيا، و و من خالل هذه ال    

 l’identitéالنظر حول فرضية اهلوية الواحدة  إعادةعلم النفس ميكننا القول بأنه البد من 

unique احلصول على هوية خاصة، بصورة  إمكانيةالدراسات بأن كل فرد أو مجاعة  أثبتت، حيث

احمليط االجتماعي و الثقايف و التارخيي  الذي يوجد  إىلأو خمتلفة، أين تكوينها يرجع متتالية متشاة 

   35.فيه األفراد

هي نتاج اخلربات و التجارب املتتالية  إذ 36أن اهلوية هي منتوج تارخيي Galdin جالدنكما يؤكد 

و ي      ذ افرتاضعبارة عن مال أا إىل  Lévi-strauss.Cl ليفي سرتاوسعرب الزمن، بينما يشري 

                                                 
34 TAJFEL.H : La catégorisation sociale, In serge Moscovici, 1973, p292. 
35 LIPANSKY.E.M , et al, Introduction à la problématique de l’identité, P.U.F, Paris, 1990, pp 

18. 
36 Ibid. p 19. 
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و         مرجعية موع األشياء  إعطاءتفسري و  إىلضروري يف الوقت ذاته يسعى من خالله الفرد 

  37.السلوكات

  محددات الھوية: المطلب الثاني

األفراد داخله،  إعداديعمل اتمع من خالل وسائل التنشئة االجتماعية املتاحة على حتضري و    

لطفولة ، و هو املستوى نفسه الذي يبدأ فيه الشعور بالوجود و بالتايل ضرورة لتبدأ العملية منذ ا

  .التميز و االختالف، أي بداية الشعور باهلوية، و فيما يلي توضيح آلليات اكتساب اهلوية

  l’identificationالتقمص : الفرع األول

ام الفرد على التعرف على نقصد بالتقمص املعنيني الذين حيملهما حيث يعرب األول عن قي إننا   

شيء ما من خالل مجلة من الصفات، أما الثاين فهو العمل الذي يقوم به الفرد ليتشبه أو يتطابق مع 

  .38فرد آخر، فيتبىن بذلك صفاته

هذا املفهوم و  إىل فرويداكتساب هوية، و قد أشار  إىلعملية واعية يسعى من خالهلا الفرد  إا   

التقمص أو  إن"  Laplancheالبالنشيقول . اكتساب هويات خاصة إىلاد عالقته مبحاولة األفر 

فهي متثل أكثر من عملية نفسية، فهي  فرويداكتساب اهلوية قد أخذ بالتدريج مكانة واسعة عند 

 39".اإلنساينالعملية اليت من خالهلا يتكون الفرد 

                                                 
37 LEVI-STRAUSS.CL : L’identité, Grasset, Paris, 1977, p322. 

38
  .96-95، مرجع سابق، ص الھوية في مواجھة ا�ندماج: محمد مسلم 

39 LAPLANCHE.J et autre : Vocabulaire de la psychologie, P.U.F , Paris, 1967, p187. 
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  40:ثالثة شروط أساسية لتسهيل التقمص إىل Tapطاب لقد توصل    

 .رتض التقمص ميوال من الفرد حنو النمط الذي سوف يتقمصهيف -

 .يفرتض التقمص تشاا بني الفرد و النمط الذي سوف يتقمصه -

  .كما يشرتط قوة النمط الذي سوف يتم تقمصه -

  األفعال و األشياء: الفرع الثاني

عيش فيه الفرد متثل األفعال  و األشياء حمددات أخرى للهويات كوا جزء من احمليط العام الذي ي

  .و الذي يساعده على تكوين التمثالت الذهنية احملددة للهوية

 les actions:دور األفعال •

 إذ .41ترتبط الذات بالفعل، ذلك أا تعترب عملية تنطلق من التجارب املرتبطة مباشرة بالفعل       

ل متثالت ، دف أن الفعل يساعد الفرد على حتديد نوعية الشيء، و النشاط اخلاص به على شك

تكوين قاعدة أو مرجعية معرفية للمحيط حوله، حيث أن هذه األشكال و الكيفيات هي ذاتية و 

 leوظيفية يف آن واحد فهي بذلك تقوم على بعدين اثنني مها الطاقة الوظيفية و قوة تأثري الفعل 

potential fonctionel et valence d’action.42  

الضغوط اليت ميارسها على الفرد   إىلنا القول بأن قوة تأثري الفعل ترجع من خالل ما سبق ميكن      

و ذلك    كاألمل على أن يكون هذا الفعل مرغوبا فيه داخل اتمع، و عليه حياول الفرد أن يقوم به

                                                 
40 TAP.P : L’identification est-elle une aliénation de l’identité, In colloque de Toulouse, 1986, 

p250. 
41 BOESCHE.E: op.cit, p24. 
42 Ibid, p24. 
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نفسه و اليت تساعده يف الوقت  إىلمن خالل الطاقة الوظيفية اليت هي عبارة عن قدرة يسندها الفرد 

من االبتعاد عن الفعل الغري مرغوب فيه، حتدث هذه العملية من خالل نسق من أشكال و  ذاته 

يعتربه  إذ ،كيفيات تفاعل األنا مع احمليط اخلارجي، و الذي يعمل الفرد على تكوين هويته من خالله

ب الدخول يف مواقف غري عادية حىت يتسىن له جتري إىلالفرد يف أغلب األحيان جتريبيا حيث يسعى 

  43.قوة فعله و ليتمكن من حتديد اجيابياته و سلبياته

و    دور الفعل احليوي يف تكوين اهلوية، حيث قوة تأثريه  إبرازلقد ساعدت أعمال بوش يف        

القيام بالفعل، و يكون بذلك قد عرف نفسه  إمكانيةطاقته الوظيفية متكن الفرد من اكتساب معرفة 

  44.و متكن من تعريف اآلخر به

  :دور األشياء •

أفكار أو أحداث أو تطلعات  إىلميثل الشيء لدى صاحبه جانبا سيكولوجيا نفسيا قد يرمز     

القيمة الذاتية للشيء جتسد األبعاد اليت من خالهلا حياول الفرد  إن:"خاصة به، حيث جند بوش يقول

   45."أن يعرف نفسه

ن األشياء نقاط استداللية هلويته حيث يرمز  نفهم من خالل هذا القول أن الفرد حياول أن جيعل م   

  .خاصية يتمتع ا إىلكل شيء 

هذه األشياء تساعد الفرد على حتديد مالمح يف هويته و اليت حياول من خالهلا التعريف  إن    

هذه األشياء يف سلوكات بل و يف طريقة تفكري األفراد جتعلها تسجل  إدماجبذاته، حيث استمرارية و 

                                                 
43

  .101محمد مسلم، مرجع سابق، ص  

44
  .102مرجع نفسه، ص  

45 BOESCHE.E : op.cit, p26. 
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منظما لشعورنا الداخلي للهوية  إطارااألشياء توفر لنا  إن:" يقول بوش . وجودهموجودها و 

مدلول أو معاين جديدة يف  بإدماجطابع االستمرارية على املاضي و  بإضفاءبكيفيات خمتلفة، و ذلك 

و    احمليط املادي و بتسجيل أعمالنا بواسطة استعمال األشياء و باقرتاح أشكال اجيابية لألفعال 

 46."بتسجيل وجودنا من خالل األدوار و الوضعيات االجتماعية

  :في عملية الهوية » soi «و الذات  » moi «دور األنا : الفرع الثالث

و الذي كانت نظريته تقوم   اريكسون يعتقد بعض الباحثني بأن مفهوم اهلوية مرتبط بأعمال     

  .أساسا حول مفهومي الذات و األنا

حسبه هي مبدأ التنظيم الذي بواسطته حيافظ الفرد على بقائه كشخصية  اهلوية حيث عملية

  47.متماسكة مع ماهيته و استمرارية يف جتربته الذاتية و واقعيته لآلخر

ن األنا تساعد الفرد على مراقبة جتربته للفعل، و هي تصاحبه خالل مراحل حياته، كما إو عليه ف 

  .تساعده على التقمصات املختلفة

ت فهي تنبثق من التجارب اليت تصبح الذوات املضطربة فيها مؤقتا مندجمة بنجاح يف جمموعة أما الذا

 48.أدوار تضمن هلا اعرتافا اجتماعيا

على أن الشعور بالذات هو خمتلف تصورات الشعور Makewska.P.H مالوسكا  و تصورها

  .باالستمرارية و بالتشابه و بالوحدة اليت متيز اهلوية

                                                 
46 BOESCHE.E : op.cit. p31. 
47 ERIKSON.E.H, op.cit, p74. 
48 ERIKSON.E.H, op.cit. p75. 
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اهلوية على جتاوب اجلانبني الذات و األنا كمحددات للهوية حيث كل تغيري أو جتدد  تكوين إن     

يف الذات يتضمن بطريقة آلية تغيريا أو جتددا يف اهلوية، كما أن كل اختالل يف الذات حيدث اضطرابا 

 49.يف اهلوية و فقدانا لألنا

  :l’autruiدور الغير : الفرع الرابع

ن األفراد من خالل التنشئة االجتماعية، حبيث يصبح كل فرد يرى نفسه يعمل اتمع على تكوي    

. يف سلوكات اآلخر و الذي ميثل بالنسبة له نقطة استدالل قد يتعرف من خالهلا عن صورته احلقيقية

رب عالقة الفرد باآلخر وسيلة يعزز ا تأمهية اآلخر يف تكوين هوية الفرد، حيث تع إذنمن هنا تربز 

 50.اتية و يبين بواسطتها صورته عن ذاتههويته الذ

وجود تلك العالقة االرتباطية بني الذات و اآلخر و اليت تتلخص يف  إىلهنا  اإلشارةكما تسعنا     

التمثل الذهين عن الذات و متثل اآلخر عن نفس هذه الذات، حبيث يسمح هذا التمثل للفرد من 

   .عليها اإلبقاءتصحيح ذاتيته مع  إعادةتصحيح و 

   بني الذات و اآلخر يعد أكثر من شرط، فهو يبين الشعور باهلوية الشخصية التكامل املوجود إن     

   51.و هو ما يفسر ازدواجية الشعور بالذات هلا و للغري

ن إو مبا أن اآلخر يتمثل يف اجلماعة و اليت تلعب دورا أساسيا يف عملية اهلوية و من هذا املنظور ف   

  52:أن هناك ثالثة مراحل لعلمية التقمص داخل اجلماعة Beisser.A.R بيسر

                                                 
49 Ibid. p225. 
50 LAING.R.D : Soi et autres, Gallimard ,Paris, 1971, p73. 
51 RODRIGUEZ.H.T : Le moi et l’autre dans la conscience de l’adolescent, de la chaux, 1972, 

p5. 
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  .على تقليد سلوك و اجتاهات هذه اجلماعة بإرادتهو تتميز : عدم التفرقة-

  .خصوصيته إبرازأين حياول الفرد أن يتميز من خالل : التفرقة-

  .أين يدرك الفرد تشاه و اختالفه يف الوقت ذاته مع اجلماعة: اهلوية احلقيقية-

يف بناء هوية األفراد من خالل عملية التقمص أو ) كآخر(تؤكد أعمال بيسر دور اجلماعات     

اكتساب اهلوية، و قد ختتلف هذه اجلماعات باختالف األدوار اليت يلعبها الفرد فهو عضو داخل 

يته مجاعة و فاعل داخل تنظيم و عليه ميكننا مبدئيا افرتاض ازدواجية مصدر تكوين هوية الفرد هلو 

  53.االجتماعية من خالل الثقافة اتمعية من جهة و ثقافة املؤسسة من جهة أخرى

  :تصنيف الھويات: المطلب الثالث

يف حماولة منا لفهم أفضل ملفهوم اهلوية سوف حناول من خالل ما يلي حتديده من خالل     

عن السؤال القائم  جابةلإلالتصنيفات اليت قدمها املفكرين بعد مالحظتهم لواقع اهلوية كمحاولة 

  .هل توجد هوية واحدة أم هويات متعددة؟: وجود هويات متعددة  إمكانيةحول 

  :سلبية/هوية ايجابية: الفرع األول

ملا ينتظره اآلخرون  إدراكيةيكون متثل الفرد لنفسه و خصائصه سلبيا أو اجيابيا و تعترب هذه العملية    

  .منه

                                                                                                                                                         
52 BEISSER.A.R : La formation de l’identité à l’intérieur du groupe, In journal de psychologie 

humaniste, 1972, pp 133-146.  
53

  .111محمد مسلم، مرجع سابق، ص 
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الفرد بتمتعه مبجموعة من الصفات تساعده على التأثري يف كل  إحساس تعرب اهلوية االجيابية عن    

ناتج عن التمثل االجيايب  اإلحساسحميطه، هذا  إدارة، بل و ...)أفراد، أشياء، و أفعال(ما حوله

   54.الذي حيمله الفرد عن نفسه مقارنة باآلخرين

لبية حول نفسه و اليت يكوا من يف حني تعرب اهلوية السلبية عما حيمله الفرد من متثالت س      

بعدم التقدير من  اإلحساس إىلخالل تفاعله مع اآلخرين، حيث مييل الفرد صاحب اهلوية السلبية 

طرف اآلخرين و الناتج عن بعض التفاعالت الغري مرغوب فيها، و حقيقة األمر أن احلكم بالسلب 

  . 55ينتظره منهم اآلخرون طبيعة استجابام ملا إىلعلى األفراد راجع  اإلجيابأو 

و اليت دارت  56و أعواا حول أزمة اهلوية و االحنراف لدى املهاجرين مالوسكا تشري أحباث      

حول املهاجرين املغاربة ، بأن هؤالء كانوا يبنون تصرفام و سلوكام على أساس التمثالت اليت 

ارها دنيا مقارنة باملواطنني األصليني، و طبقات ميكن اعتب إىلحيملها اآلخرون عنهم، كوم ينتمون 

  .احنرافهم إىلاحتقار صورم السبب الذي أدى  إىلهو ما دفعهم 

أم  كانتأهم ما ميكن استخالصه من هذه الدراسة هو أن اهلوية اليت حيملها األفراد سلبية   إن     

  .اجيابية هي اليت حتدد سلوكام و اجتاهام

  :مغلقة/توحةهوية  مف: الفرع  الثاني

                                                 
54 MALEWSKA.P.H : Le processus de dévalorisation de l’identité  et les stratégies identitaires, 

P.U.F.Paris, 1990, p114. 
55 MALEWSKA.P.H: Le processus de dévalorisation de l’identité  et les stratégies 

identitaires,op.cit . p 113. 
56 MALEWSKA.P.H: La crise d’identité et déviances chez les jeunes immigrés, la 

documentation française, Paris, 1982, pp53-64. 
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اهلوية املغلقة تلك اليت يعتمد أصحاا بناءها على أساس متثالت  Cifali.M سيفايليسمي 

واحدة تكون غالبا تلك اليت حيملوا هم عن أنفسهم، و منه فهويتهم هي ما يريدون هم أن يعرفوا 

ا مت بناءه وفق من خالهلا خبصائص معينة حيددوا مسبقا ألنفسهم، بينما اهلوية املفتوحة هي م

متثالت متعددة و خمتلفة حيملها الفرد حول نفسه، و حيملها اآلخرون عنه، أي هي مبنية وفق تعددية 

  57.يف التعريف

  ...)اهلوية الدينية، الثقافية، الوطنية و املهنية( : الهويات الجماعية: الفرع الثالث

قدات و قيم واحدة و اليت تضمن استمرارية متثل اهلوية الدينية اشرتاك جمموعة من األفراد يف معت    

  .أداء الطقوس الدينية كالصالة

تلك اخلصوصية اليت متيز مجاعة بشرية عن غريها و اليت حتمل داللتها  إىلبينما تشري اهلوية الثقافية 

  58.من احملددات األساسية لثقافة األمة كاللغة و التاريخ و املصري املشرتك

ثقافية تتحدد من خالل مرجعيني أساسني مها الثقافة و الوطنية، فاهلوية الوطنية كانت اهلوية ال  إذاو    

هي املرجعية اليت تشمل السمات الثقافية اليت تقوم عليها اهلوية الثقافية، و عليه فهي تعرف على  إذن

د األدىن متثل اهلوية الوطنية جمموع الصفات أو السمات الثقافية العامة اليت متثل احل: النحو التايل

و اليت جتعلهم يعرفون و يتميزون بصفام تلك عن  إليهااملشرتك بني مجيع األفراد الذين ينتمون 

  59.سواهم من أفراد األمم األخرى

                                                 
57 CIFALI.M : Le malaise identitaire des enseignants d’aujourd’hui, enseignement catholique, 

actualités, n°25, avril 2000, p17.   
  .168، ص2008، اجلزائر، 1، جسور للنشر و التوزيع، طاملدخل إىل علم االجتماع: خالد حامد 58
  .25-23ط، ص.س.، دار األمة للطباعة و الرتمجة و النشر، اجلزائر، داحلقائق و املغالطات: اهلوية الوطنية: أمحد بن نعمان59
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يف كتابه اهلوية يف العمل  Sainseulieu.Rسانسوليو أما اهلوية املهنية فهو مصطلح جاء به      

واعد و االنتماءات املتعددة اليت تعترب املرجعيات اليت يتم تعريف ا متثل كل املعايري و القيم، القأعلى 

سواء على املستوى الفردي أو (، فهي تفسر كيف يؤدي الفاعل60أعضاء مجاعة العمل من خالهلا

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة اليت يقدمه فيها زمالئه يف العمل) اجلماعي

إىل تأثري اهلوية املهنية على اهلوية  Huberman.M هيربمانو يف هذا الصدد يشري         

الشخصية و ذلك من خالل التأثري يف الفرد من حيث ختطيطه ملستقبله و تصوره ملركزه االجتماعي  

  61.كذلك

  :شخصية/ هوية اجتماعية: الفرع الرابع

تعرب اهلوية االجتماعية عن الصورة اليت حتملها اجلماعة عن الفرد و عن السلوكات اليت 

ريفه من طرف الغري، فهي ظرها منه، كما تعرب عن اجلانب املوضوعي هلوية الفرد و الذي يسمح بتعتنت

، و )إليهامن خالل الفئة السوسيومهنية اليت ينتمي ( موقعه يف النظام السوسيواقتصادي ددبذلك حت

 النظام و كذلك يف...) توجهاته االيدولوجية و معتقداته الدينية(النظامني الثقايف و السياسي

  ...).اجلنس، السن، احلالة املدنية( إليهالبيواجتماعي الذي ينتمي 

مل يفرق علماء االجتماع لفرتة طويلة من الزمن بني اهلوية االجتماعية و اهلوية على اعتبار األوىل       

و هو     و حكم الفرد، إحساسعلى أنه طرق عيش و  دوركامي حتدد الضمري اجلمعي كما يعرفه

                                                 
60 SAINSEULIEU.R: l’identité au travail, Press de la fondation nationale des sciences politiques, 

Paris, 1988, pp14-20. 
61 HUBERMAN.M et al : Perspectives on the teaching career, International handbook of 

teachers and teaching, Boston. A.P, 1997, p43. 
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فيما بعد علماء االجتماع على أن ضمري األنا ألي فرد يرتبط بالفئة اليت  إليهمر الذي توصل األ

  .ينتمي إليها

أو التماهي  identisationيف حني متثل اهلوية الشخصية حماولة صاحبها إىل إثبات كينونته        

األمر الذي نعته ، و هو )بطريقة شعورية أو ال شعورية(أين يهدف أن يكون ما اختاره لنفسه

حبيث هي إحساس واع باخلصوصية الفردية من  la dualité d’identité62بثنائية اهلوية  اريكسون

جهة، و من جهة أخرى هو حماولة الشعورية دف إىل تثبيت تضامن الفرد مع اجلماعة من خالل 

فرد خالل مراحل حياته فاهلوية الشخصية تتكون من خالل األزمات اليت مير ا ال. األفكار املشرتكة

  .اريكسوناملختلفة، حيث املرحلة األكثر أمهية هي مرحلة املراهقة حسب 

 إىلفاهلوية هي عملية مستمرة تنشأ بني حمددات نفسية و اجتماعية، حبيث ال يصل صاحبها     

  63.أا عبارة عن استجابة لألزمات اليت ميكن أن يواجهها الفرد إذالكمال، 

                                                 
62ERIKSON.E.H : Sciences humaines, n°15, déc-jan1997, p13. 
63 GUIEST-DES PRAIRIES : L’identité comme processus entre liaison et dé liaison, Education 

permanente n°128,1996, p65. 
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  :أزمات الھوية و استراتيجياتھا: عالمطلب الراب

  :أزمات الهوية: الفرع األول

لعل أهم و أعقد أزمة للهوية ميكن أن يواجهها الفرد خالل مراحل حياته املختلفة تتلخص يف     

عدم  إىلو الذي يؤدي  dysfonctionnement culturel64االضطراب الوظيفي للثقافة 

باالغرتاب داخل  كاإلحساسفرد هنا من تبين منط ثقايف معني  امتالك هوية ثقافية، حيث ال يتمكن ال

املؤسسة، حبيث تصحب هذه احلالة أزمة أخرى أال و هي غموض األدوار حبيث ال يستطيع الفرد أن 

مل نقل  إنيتموقع أو أن يأخذ مكانا بالنسبة لآلخرين، مما جيعل عملية التعريف بالذات صعبة 

  .تعرب هذه احلالة عن عدم استقرار اهلوية األدوارلثقافات و مستحيلة ملا حيدث من خلط بني ا

  :استراتيجيات الهوية: الفرع الثاني

باعتبار اهلوية جمموعة التمثالت الذهنية اليت حيملها الفرد عن نفسه و تلك اليت حيملها اآلخرون     

ميكننا أن جند ذاتيتها من خالل حميطها الداخلي و اخلارجي، و لذلك  إثباتعنه، فهي حتاول 

  .للهويات جمموعة من األشكال املختلفة و اليت ترتاوح بني الدفاع و اهلروب

  

  

  

                                                 
64 MALEWSKA.P.H et GACHON : Le travail social et les enfants de migrants, l’Harmattan, 

1988, p223. 
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   :هوية الواجهة-1

لتفادي  إماهو عليها فعال، يف حماولة منه  أخرى غري تلك اليت و تعين تظاهر الفرد وية

و       رف اآلخرين ،بالرفض من ط اإلحساساآلخرين ، و اليت تظهر غالبا عند  إرضاءاالنتقاد أو 

  65.هي ظرفية أو مستمرة تعاجل موقفا ما

يظهر هذا الشكل من أشكال اهلوية من خالل حماولة الفرد التمتع مبجموعة من امليزات يظنها    

  .اهلوية احلقيقية كنتيجة لضغط اآلخر إخفاءاجيابية يف نظر اآلخر، حيث تعمل على 

  :اختيار اهلوية السلبية-2

العيوب  إسقاط، حيث حياول 66اختيار اهلوية السلبية إىلالفرد بفقدان اهلوية، يلجأ  سإحساعند     

بتفكك األنا، كسون ريااليت خياف مواجهتها على اآلخر، ليحس هو باألمان، و هو ما يسميه 

  .حيث النتيجة احلتمية فقدان اهلوية و اليت حاول الفرد صاحب اهلوية السلبية تفاديها

  : وقف الدفاعياهلوية يف امل-3

تتبلور الوضعية الدفاعية للهوية يف حال شعور  الفرد بأا سلبية يف نظر اآلخرين، حيث أشارت    

الفردي أو  االنتحار إىلأن هذا الشعور قد يدفع البعض  إىلبعض الدراسات األنثربولوجية 

ليب و بالتايل محاية ، أما البعض اآلخر فيفضل االبتعاد االجتماعي لتفادي التأثري الس67اجلماعي

  . بعض األحباث السوسيولوجية إليهو هو ما أشارت  68هويتهم من الزوال أو التفكك

                                                 
65

  .135محمد مسلم، مرجع سابق، ص  

66
  .138مرجع نفسه، ص  

  .139حممد مسلم، مرجع سابق، ص  67
68 MUCCHIELLI.A : L’identité, P.U.F, Paris, 1986, p116. 
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و      و يف حاالت أخرى قد جند تبين األفراد أسلوبا دفاعيا آخر يتمثل يف جتاهل الضغوطات     

 إحساسبعدم على مستوى األفراد أو اجلماعات و هو ما يعرف  إما، إليهماالنتقادات املوجهة 

  .اريكسون على حد تعبري Apathie groupaleاموعة

  :اهلوية يف املواقف اهلجومية العدوانية -4

كرد فعل حني ال تنفع االسرتاتيجيات السابقة حيث يطالب الفرد   اإلسرتاتيجيةيظهر اختيار هذه     

و املخاطر     ي لألزمات باعرتاف اآلخر ويته من خالل استعمال أساليب معينة  تعينه على التصد

  69.اليت ميكن أن دد وحدة و استمرارية اهلوية

                                                 
  .142حممد مسلم، مرجع سابق، ص  69
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  :مفھوم الثقافة: المبحث الثاني

وجتدر اإلشارة .سنحاول التعرض إىل أهم األعمال العلمية اليت حاولت حتديد مفهوم الثقافة  

رفون الثقافة باالعتماد بالرغم من االختالفات العديدة، فإن غالبية األنثروبولوجيني يع" هنا إىل انه 

الثقافة ليست فطرية بل مكتسبة، املظاهر الثقافية املختلفة تشكل نظاما : على ثالثة حماور أساسية

و أخريا فالثقافة مشرتكة و من هنا فهي حتدد اجلماعات ) مبعىن أن كل عناصر الثقافة مرتبطة(

  70".املختلفة

  للثقافة المقاربة ا;نثربولوجية :المطلب ا;ول

 انبإعطائ و لعلهماعي واأليديولوجي أيضا،  الفكري واالجت يطباحملثقافة ال مفهوميرتبط تطور 

و ذلك  الذي حاول البعض نعتها به، مفهوما علميا أي معىن وصفيا يبعدها عن املعىن املعياري إياها

واقعها كما يبدو يف اتمعات البشرية وقد حتقق هذا مع مؤسسي علم  وصف من خالل

الذي يرجع إليه الفضل يف  إدوارد تايلوراألنرتوبولوجي الربيطاين   و على رأسهم 71نرتوبولوجيا،األ

تقدمي أول تعريف أنرتوبولوجي للثقافة، هذا التعريف الذي ال يكاد خيلو منه أي كتاب يتحدث عن 

الكل املركب الذي الثقافة أو احلضارة مبعناها اإلتنوغرايف الواسع، هي ذلك : " مفاده أن  الثقافة، و

يشمل املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والقانون واألعراف وكل القدرات والعادات األخرى اليت 

  72"يكتسبها اإلنسان بصفته عصوا يف جمتمع

                                                 
70Hall E.T, Au-delà de la culture, Paris, Seuil, 1979, p. 21  
71Denys Cuche, La notion de  culture dans les sciences sociales, Edition Casbah, Alger, 1998, p. 

22 
72TYLOR Edward B., La Civilisation primitive,  Reinwald, Paris. 1876, p53.  
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تعترب حدا أدىن للتعريف  -على األقل –ويتضمن هذا التعريف أربع خصائص 

  :73األنرتوبولوجي

الفكرية والعاطفية واملادية اليت خيتلف الباحثون يف طريقة  الثقافة كمجموعة من املعطيات -

حتديدها وحتليلها حسب املناهج ولكنها حتافظ على كلية ترتابط فيها هذه املعطيات ترابطا يكسبها 

 .داللتها وال تفسر خارجه

التشكل الذي خيتلف قوة ومرونة حسب احلاالت، فالقانون مثال يأخذ شكال أكثر صالبة من  -

 .اليب الفنية أو أساليب املعامالت اليومية بني األشخاصاألس

فالثقافة يتم اكتساا عن طريق التدريب والتقليد وهذا يف مقابل ما يرثه اإلنسان : التعلم -

 .بيولوجيا

أي اشرتاك جمموعة من الناس من املوقف من الثقافة سواء كان عدد هذه اموعة : املشاركة -

 .صغريا أو كبريا

هذا احلد األدىن من االتفاق مل حيل دون وجود تعريفات كثرية خمتلفة باختالف املرجعيات  إال أن 

منذ أن كتبت هذه العبارة : " الفكرية واملناهج والفروع العلمية، يقول صاحب موسوعة علم اإلنسان

يوجد  جند أن مفهوم الثقافة قد عرف ووظف بطرق متنوعة أشد التنوع، وال) تعريف تايلور املذكور(

                                                 
، ص 2000،   1الطباعة والتوزيع، مصر، طدار املعارف للنشر و  موسوعة الثقافة السياسية االجتماعية االقتصادية العسكرية،ماهر رشيد مبيض،  73-

56.  
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إحصاء واستعراض  1952سنة  كالكوهون وكروبر إمجاع تام على معناه الدقيق، وهكذا استطاع 

  .74"تعريف خمتلف هلا  300حوايل 

  :كليكوھون و كروبر تعريف :المطلب الثاني

 F.R كليكهون  و A. Kroeber كروبر  من بني تعاريف الثقافة احملصاة من طرف  

Kluckohnامشرتكمعىن و تعريفا   حتديديف  املسامهة ن خاللهذلك الذي حاوال م ، جند 

و     الثقافة هي الطريقة املهيكلة للتفكري، اإلحساس : "لألنثروبولوجيني، ذلك التعريف الذي حيدد

و اليت متثل هويتها اخلاصة، و  االستجابة موعة إنسانية و هي مكتسبة و منقولة بواسطة رموز،

و لب الثقافة متكون من األفكار و القيم اليت  ،تجة من طرف اموعةتتضمن العناصر امللموسة املن

   75".يتمسكون ا

بالطقوس، بوسائل  التعريفات اخلاصة بالثقافة يف نظام داليل مرتبط بالذهنيات، مت ترتيبلقد   

معينة  متيز جمموعة ة األنثربولوجيةدراسالو القيم اليت هي حسب  و التقنية، املنتجات االتصال، اللغة

  .و خمتلفة عن هويات اموعات اإلنسانية األخرى  بإعطائها هوية خالصة 

أظهر املكانة املركزية لنظام القيم يف حماولة  التوجيه،هذا التحليل، و املسمى بنظرية قيم   

  .الكشف عن الظواهر املتعلقة بالثقافة

  :يصها فيما يليعلى عدد من الفرضيات و اليت ميكن تلخ هذه النظرية ترتكز حيث  

                                                 
، ترمجة جمموعة من األساتذة حتت املفاهيم واملصطلحات األنرتوبولوجية: موسوعة علم اإلنسانشارلوت سيمور مسيث، - 74

  .309، ص 19936إشراف حممد اجلوهري، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 
75-Kroeber A.L, F.R Kluckohn, Culture: a critical review of concept and definition. In papers 

of the Peabody Museum of archeology and ethnology. Harvard Uni., 1952, p. 181.   
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هناك عدد من املشاكل اإلنسانية املشرتكة بني مجيع اتمعات، و اليت توصلت كل  -  

فكل جمتمع عليه أن ... و املسكن و املأكل لبسول هلا، هذه املشاكل ختص املالشعوب إىل إجياد حل

 .اتصال، تربية، جتارة و حكم: حيدد نظام

دد، فاملسكن مثال، ال ميكن إدراكه إال يف مكان إن حل كل مشكلة يستند إىل اختيار حم -  

 .حمدد

 . كل جمتمع يعمل على إجياد االختيار األفضل بشكل منفرد  -  

فهناك جممعات تفضل مثال . كل جمتمع يعمل على اختيار القيم على أساس معايري معينة  -  

فاالختيار هنا، يكون . عالج مرضاها بوخز اإلبر، و أخرى بالصلوات، يف حني تفضل ثالثة اجلراحة

 .مربرا بالقيم اليت يعطيها ملفهوم العالج أو بالداللة املعطاة للمرض

 .كل جمتمع يضع تدرجا للقيم لنظامه اخلاص  -  

 .َتَدرُج القيم يتبلور و يتطور على أساس معايري داخلية و خارجية -  

 إتباعض على الفرد ما ميكن استخالصه مما سبق أن نظام القيم اخلاص بكل جمتمع، يفر 

سلوك فردي معني جتاه املعايري و الضوابط املفروضة عليه، سواًء كان ذلك يف عالقته مع اآلخرين، مع 

  .حميطه أو يف تعامالته اخلاصة

وصفية وتارخيية : وعليه قام هذان األنرتوبولوجيان بتصنيف تلك التعريفات يف سبعة أصناف

  .ية وأخريا تعريفات جزئية أو غري كاملةوتقييمية وسيكولوجية وبنيوية وتكوين
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وجتدر اإلشارة هنا إىل بعض التعريفات اليت ترجع إىل تلك األصناف فمن التعاريف الوصفية 

الثقافة هي ذلك اموع الكلي " الذي يقول فيه أن لينتون هناك تعريف تايلور املذكور وتعريف

لوك املتعود الذي اكتسبه أعضاء اتمع من لألفكار واالستجابات العاطفية املشروطة ومناذج الس

" الثقافة هي : R.Lewis روبري لوويوتعريف  ،،76"فيه خالل التوجيه أو احملاكاة والذي يشرتكون

املعتقدات، التقاليد، املعايري الفنية، حنل املعاش وأشكال احلرف : جممل ما يتلقاه الفرد من جمتمعه

د اخلالق بل مما يرثه من املاضي، أي مما يتناقله الناس بسبل واألصناف اليت ال تأيت من نشاط الفر 

  .77"ظاهرة أو مضمرة

الثقافة هي جمموعة : " على أن سابري.إ الذي قدمه تعريفال و ال يفوتنا هنا اإلشارة إىل ذلك

  .78"املمارسات واملعتقدات املتوارثة اجتماعيا، اليت حتدد جوهر حياتنا 

: هريزجوفيتشية اليت ترى الثقافة قاعدة وطريقة أو أسلوبا تعريف ومن أمثلة التعريفات املعيار 

الثقافة هي طريقة حياة الناس بينما اتمع هو مجع منظم من األفراد الذين يتبعون طريقا معينا "

  . 79"وبتعبري أبسط فإن اتمع يتكون من أفراد، أما الطريقة اليت يسلكون ا فتؤلف ثقافتهم. للحياة

التعريفات السيكولوجية بناحية التكيف يف الثقافة وتربز عنصر التعلم  تمتيف حني اه

هذه األساليب الشعبية  املستمدة ملعاجلة املشكالت : " يونغ اإلنساين فيها، من أمثلتها تعريف

                                                 
 .55-24، ص 2002، 4، دار الفكر العريب، طالثقافة والشخصيةسامية حسن الساعايت، - 76
، ترمجة نظري جاهل، املؤسسة اجلامعية للدراسات دايات حىت احلرب العاملية الثانيةمن الب: تنولوجياتاريخ اإلروبرت لووي، - 77

  .5، ص 2007، 2لبنان، ط-والنشر والتوزيع، بريوت
  .52سامية حسن الساعايت، املرجع السابق، ص - 78

79 -M. Herskovits، les bases de l'anthropologie culturelle، Traduit  par François Vaudon، 

Editions Payot، Paris، 1967، p.7.  
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إن الثقافة تتكون من ذلك الكل من السلوك املتعلم أو مناذج . والنظم االجتماعية نطلق عليها الثقافة

أي مجاعة اليت تتسلمها من مجاعة سابقة أو جيل سابق عليها مث تتسلمها بدورها بعد أن سلوك 

  .80"تضيف إليها إىل مجاعات الحقة أو جيل الحق

تعريف جند فكرة النموذج أو التنظيم فيها  تركز أساسا علىالتعريفات البنيوية اليت بني ومن 

اليت تظهر يف الفعل واملصنوعات واليت متيز أي مجاعة الثقافة تنظيم من املفهومات التقليدية : "ريدفيلد

  .81"إنسانية من خالل استمرارها من خالل التقاليد 

يقول –الثقافة : " حتاول التعريفات التطورية تفسري أصل الثقافة فتنظر إليها إما بوصفها نتاجا و  

الثقافة هي : " فكارا، أو بوصفها أ"هي ذلك اجلزء من البيئة الذي صنعه اإلنسان  - هريزجوفتش

"   :هوايت ليزيل ، أو رموزا وذا املعىن يعرفهاويسلركما يعرفها   ."رابطة حمددة ومركبة من األفكار 

  .82"الثقافة هي تنظيم خاص من الرموز 

أن تلم بالثقافة من جوانبها املختلفة، ويف هذا  حاولتوأخريا هناك التعريفات الشمولية اليت 

، وكذلك نتائج هذا اط البشرية التحويريالثقافة هي نش:" تعريف املاركسياإلطار ميكن ذكر ال

الثقافة "و) اإلنتاجية، الثروات املادية التكنيك، اخلربة" (الثقافة املادية" ومييز عادة بني  ،النشاط

 أهداف ووسائل ونتائج" (الثقافة السياسية" و...) العلم، األدب والفن، الفلسفة، األخالق" (الروحية

                                                 
  .57مرجع السابق، ص ، سامية حسن الساعايت-  80
  .57، ص رجع نفسهامل - 81
  .58املرجع نفسه، ص  - 82
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نشاط اتمع أو الطبقة أو األفراد، واليت تعرب عن درجة التطور االجتماعي للفرد كذات فاعلية 

   .83)"للتغريات يف العالقات االجتماعية

  و الثقافةية التطور النظرية :المطلب الثالث

حنطاط فكرة التطور اليت نادى ا مؤسسو األنرتوبولوجيا وروادها و اليت كانت ردا على فكرة اال    

مفادها أن الشعوب البدائية احنطت من مستوى عال، فالتطوريني يعتقدون بأن اخلاصية املهيمنة يف 

  تاريخ األنواع هي احلركة إىل األمام، أما االحنطاط أو النكوص إىل الوراء فهو االستثناء

من بني مجيع التطوريني الذي ) L. H. Morgan  )1818-1881لويس هنري مورغان ويعترب 

  . وضع نسقا متكامال وواضحا عن املراحل اليت مر ا اإلنسان

تقدمي صورة كاملة عن التطورات املؤسساتية مع تركيز االهتمام على الزواج،  مورغان لقد كان هدف

والقرابة، واحلكومة وامللكية، وهذه الصورة تشبه أنساق معاصريه بنزعتها التطورية ومعارضتها الصرحية 

: وتاريخ اإلنسانية عنده ينقسم إىل ثالث مستويات رئيسة. املطبقة على البدائيني لنظرية االحنطاط

املستوى املتوحش، واملستوى الرببري، ومستوى احلضارة، وكل واحد منها خيتص حبقائق اقتصادية 

  .أعلى متوسط و، ن كل واحدة منهما إىل مستوى أدىناملرحلتان األوىل والثانية تنقسماف ،وعقلية

فإن التطور الثقايف يبدأ من مرحلة اهلمجية الدنيا اليت مل يتم خالهلا اكتشاف النار وهكذا 

واخرتاع اللغة بعد، مث مرحلة اهلمجية الوسطى وميثلها سكان أسرتاليا األصليني وقد سادها صيد 

هي السمك واستخدام النار وبداية وجود اللغة، مث مرحلة اهلمجية العليا وميثلها سكان بولينيزيا و 

أما مرحلة الرببرية اليت تعقب اهلمجية . مرحلة بداية استخدام األقواس والسهام يف قنص احليوانات
                                                 

  .206، ص 1993، دار التقدم، بريوت، معجم العلوم االجتماعيةناتاليا يفرميوفا ،توفيق سلوم، - 83



 

63 
 

فالدنيا مهنا ميثلها هنود اإليرجواي وتتميز بصناعة الفخار، تليها الرببرية الوسطى وهي مرحلة الرعي 

رببرية العليا وميثلها اليونانيون ، مث مرحلة ال Hopiواهلويب  Zuni والزراعة وميثلها قبائل هنود الزوين 

القدامى وفيها يبدأ اإلنسان استخدام احلديد، لينتهي أخريا إىل مرحلة احلضارة واليت متثلها احلضارة 

  .    84األوربية واألمريكية وهي بداية استخدام الكتابة

قد قطعت تقريبا مسارات واحدة يف خط تطوري متواز، فكل  مورغاناإلنسانية عند ف

قافات تطورت تطورا مستقال إذا توفرت هلا الشروط نفسها، أما يف خيص االختالفات املالحظة الث

  .وغريه من التطوريني إىل اختالف البيئة اجلغرافية مورغانفريجعها 

و غريه من التطوريني مببدأ الرواسب مورغان و يف مرحلة تالية لتأكيد استنتاجام يستعني لويس  

  .احل التطور املمكنة ومظاهره وأشكالهالثقافية  لتحديد مر 

والرواسب هي تلك السمات الثقافية اليت ختلفت عن ركب التطور، أو على األقل مل تتطور 

بالسرعة نفسها اليت تطورت ا بقية السمات والنظم، وبالتايل صارت غريبة إىل حد كبري عن احلياة 

ية النظم السائدة يف ذلك اتمع كما مل يعد هلا االجتماعية اجلديدة يف جمملها ومل تعد تتالءم مع بق

والرواسب تقارن باألعضاء النافلة لدى بعض احليوانات وباحلروف . وظيفة معينة يف احلياة االجتماعية

، 86إن فكرة الرواسب مستمدة من الدراسات العضوية وكذا األثرية. 85اخلرساء يف بعض الكلمات

                                                 
، ص 2000، 1اجلزء األول، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط ،رتوبولوجيااألن: أصول علم اإلنسانحيي مرسي عيد بدر،  - 84

362 -363 .  
، ترمجة حسن قبيسي، دار احلداثة، بريوت ، لبنان، األناسة اتمعية وديانة البدائيني يف نظريات األناسنيبريتشارد،  –يفنز إ- 85

  .40، ص1986، 1ط
  .105، ص 1990، 89، سلسلة عامل املعرفة، عدد خ علم اإلنسانفصول وتاري: قصة األنرتوبولوجياحسني فهيم، - 86
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يطلق  عليها اسم الرموز،  McClennand ماككليالند  يسميها بالرواسب فإن تايلوركان وإذا  

يف كل مكان نرى أشكاال رمزية حنن مدعوون إىل التأكيد بأن يف ماضي الشعب الذي : " يقول

  .87"مارسها كانت متثل وقائع فعلية

ن هذه السلسلة من ومبا أن الرواسب هي بقايا من زمن ماض، فإا تقدم الدليل على أ

املراحل اتمعية كانت يف الواقع سلسلة تارخيية، فإذا متكنا من حتديد النسق الذي مت مبوجبه تتابع 

هذه املراحل، يبقى علينا أن نسعى إىل حتديد املؤثرات اليت ولدت االنتقال من مرحلة إىل أخرى، 

واج األخ من أرملة أخيه هي إحدى مسيث من بعده أن عادة ز روبرستون  و دنالماكليهكذا يستنتج 

  .88بقايا أو راسب نظام تعدد األزواج  الذي كان شائعا يف املراحل األوىل من تاريخ اإلنسانية

  :وعموما ميكن أن جنمل املسلمات األساسية أو املبادئ اليت تقوم عليها التطورية الثقافية يف

مبراحل تطورية حتمية متمايزة، فثقافة أي جمتمع متر  الثقافة اإلنسانية ختضع لقوانني كلية، إا متر: أوال

  .مبسار واحد من التطور عرب مراحل حمددة، طبعا إذا توفرت الشروط نفسها

التطور يرتبط عندهم مبفهوم التقدم، حبيث أن القاعدة هي أن األمور تسري من الفظاظة إىل : ثانيا

  .التحضر، ومن التوحش إىل التمدن

ثالت بني الثقافات، أما االختالفات اعن التم املسئولةفسية للجنس البشري هي هناك وحدة ن: ثالثا

  .فمردها إىل الظروف الطبيعية اخلارجية

                                                 
87 - Robert Lowie، Histoire de l'ethnologie classique, Traduit par Hervé Gramont 

et Hélène Sadoul, Editions Payot, Paris, 1991، p. 45.  
88 -Ibid, p 48. 
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التغري الثقايف يف كل اتمعات بغض النظر عن الزمان واملكان حيدث بطريقة مستقلة، أي أنه : رابعا

فالثقافة تتطور ذاتيا مثلما أن الكائنات  خيضع لشروط ذاتية جتد أساسها يف الوحدة النفسية لإلنسان،

  .احلية تتوالد عفويا

لقد استطاعت النظرية التطورية أن ترسي قواعد األنرتوبولوجيا، أي أن تلفت العناية العلمية  

األنرتوبولوجيا مدينة هلا اليوم  و. إىل موضوع الثقافة بغية إجياد قوانني كلية وعامة حتكم تطورها

 رغانالت واملفاهيم، واملنهج املقارن هو من إبداع هذه النظرية، فبفضله أرسى موبالعديد من املقو 

الند أبدع ماكلي كما  الدراسة املقارنة لنظم القرابة اليت صارت جزءا أساسيا من البحث األنرتوبولوجي،

يف األنظار إىل وجود جمتمعات تعتمد النسب األمي  باخوفن برفقة مفهوم الزواج اخلارجي، وقد لفت

ومسامهة تايلور اهلامة تتمثل يف برهنته . مجيع أحناء العامل، وهذا خالفا ألطروحة األصول األبية للعائلة

  . هو ما أضاف مقولة  اإلحيائية إىل القاموس األنرتوبولوجي على مشولية املعتقدات اإلحيائية و

وفسر كيف أن بنيتها وفريزر ال يقل عن هؤالء أمهية، فقد بّني مشولية املعتقدات السحرية، 

السحر باحملاكاة، والسحر االتصايل أو السحر : املنطقية قد ترد، عرب التحليل إىل منطني من السحر

  .   89بالعدوى

باإلضافة إىل ذلك فان فكرة الوحدة النوعية للعقل البشري كأساس لفرضية التطور املتوازي 

اطق وعدم تأكيدها يف أخرى وهو األمر للثقافات، تدفع إىل التساؤل حول تأكيد القاعدة يف من

  .الذي دفع إىل طرح التفسري العرقي الذي يذهب إىل تأكيد أفضلية عرق على آخر

                                                 
، ص 1971د، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، ، ترمجة أمحد أبو زي1، جالغصن الذهيبفريزر جيمس ، - 89

104.  
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  المفھوم الذاتي للثقافة:المطلب الرابع
قام  وبولوجيأنثر يعترب أول ، إذ حماولة للتفكري يف قضية االختالف بواستشكل أعمال 

وذا املعىن يكون  ،حظة املباشرة والطويلة للثقافات البدائيةباستطالعات ميدانية مستعينا باملال

  .ما يسمى باالثنوغرافيا  أو مؤسس علم وصف األجناس البشرية

أن االختالف األساسي القائم بني اجلماعات البشرية هو اختالف ثقايف  بواس يعترب  حيث

يف تلك الفرتة مفهوماً رئيسياً  انصب اهتمامه على تفكيك ما كان يشكل حيث .وليس اختالفاً عرقّياً 

  ". العرق"وهو مفهوم 

باالعتماد على املنهج  و )موضوعاً  17821مجع فيها (1910قدمها عام  له في دراسةف

ال (اإلحصائي، بّني السرعة الكبرية على مدى جيل واحد للتنوع الذي يلحق بالسمات الشكلية 

خاصية اجلماعات البشرية، على الصعيد و . .ملتجددةبسبب ضغط البيئة ا) سيما شكل اجلمجمة

بواس وخالفًا لتايلور الذي أخذ عنه تعريفه للثقافة، اهتم  .ي، هي مرونتها وتغريها واختالطهاالفيزيائ

ألنه كان متحفظًا إزاء الرتكيبات النظرية،  و .يف حد ذاا باهلدف من دراسة الثقافات وليس الثقافة

كل بواس جتاه الواحد اليت كانت سائدة يف الوسط الفكري ، استبعد السيما النظرية التطورية ذات اال

ونظرًا الهتمامه بالدقة العلمية، فقد رفض أي .نظرية كانت تزعم قدرا على تفسري األشياء كلها

   90 .تعميم خيرج عن إطار ما ميكن توضيحه جتريبياً 

  

  
                                                 
90 Denys Cuche, op.cit, p27.  
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  الثقافة وية ا�نتشار النظرية: المطلب الخامس

و     انتشار السمات الثقافية بني الثقافات املتباعدة أو القريبة  رية على مبدأالنظ هذه تقوم

و   ،يساعد على يئة الشروط الكفيلة بإحداث التغري الثقايف أو االنتقال من مرحلة إىل أخرىالذي 

 كرد فعل على مبدأ التطور، فإذا كان هذا األخري يؤكد على النشأة املستقلة  للثقافة،الذي ظهر  

وتطورها الذايت يف أي مكان شرط أن تتوفر العوامل املالئمة والشروط الكافية من املرور من مرحلة 

دنيا إىل أخرى أعلى وأكثر تطورا، إذا كانت هذه إحدى املسلمات األساسية لدى التطوريني، فإن 

أو االتصال يؤكدون على االحتكاك هم اسم االنتشاريني فئة من األنرتوبولوجيني وهم من يطلق علي

  .الثقايف أو التفاعل بني اجلماعات وبالتايل انتقال السمات الثقافية أو انتشارها من جمتمع آلخر

جمتمعني أو أكثر بانتشار  الثقايف بني التشابه ريفسميكن تفكرة االنتشار هذه و انطالقا من 

ه كاحلروب أو التجارة أو كانت طبيعت مسات ثقافية من هذا اتمع إىل آخر نتيجة اتصال بينهما أيا

  .غري ذلك

وتتلخص املسلمات األساسية اليت جتمع االنتشاريني عامة رغم االختالفات فيما بينهم يف ما 

  :91يلي

إن الثقافة جبميع مكوناا وعناصرها املادية والفكرية واالجتماعية ال تنشأ عن النمو التلقائي : أوال

والطبيعية اإلنسانية بل عن االستعارة واالنتقال من مكان  الناتج عن تشابه اإلمكانيات االجتماعية

                                                 
91 - Robert Lowie،  op. cit.، p. 146. 
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فالثقافات ال تنشأ وتتطور يف إطار العزلة بل دائما يف إطار االحتكاك بغريها من . إىل مكان آخر

  .الثقافات

عجز العقل البشري عن اإلبداع، مبعىن أن أنصار هذه املدرسة يرفضون القدرة على االخرتاع : ثانيا

، فمن غري املعقول أن تتمتع كل شعوب األرض احدثقايف بالنسبة لكل جمتمع على واإلبداع ال

بقدرات متماثلة على اخللق واالبتكار، ولكنها تستطيع بسهولة أن تستعري من غريها ما تعجز عن 

  .92ابتكاره بنفسها

افة أكثر تعقيدا من أن فهم يرون أن التاريخ الفعلي لتطور الثق: امليل إىل التفسري التارخيي للثقافة: ثالثا

، فكل شعب وبالتايل كل ثقافة تتعرض مورغان يصور يف لوحات تبسيطية ذاتية، كتلك اليت قدمها

  .لتأثريات خاصة، نتجت عن االحتكاك مع اجلريان، ولذلك فإن الثقافة تقتضي البحث يف ماضيها

ون ينظرون إىل الثقافة اإلنسانية االنتشار بصفة عامة أن بدأ األنرتوبولوجيأ لقد نتج عن تبين مبد    

باعتبار أن هلا كيانات مستقلة من حيث املنشأ والتطور واملالمح الرئيسة اليت متيزها عن غريها، وذلك 

على عكس التطوريني الذين رأوا أن الثقافة متشاة، وأن االختالف الوحيد بينها يكمن فقط يف 

لذلك فإن . طور الذي ميثل أساس التعايل الغريبدرجة تطورها التكنولوجي واالقتصادي، هذا الت

الفضل يعود إىل املدرسة االنتشارية يف طرح فكرة تعدد الثقافات وتنوعها وهذا ما يعرب عنه مبفهوم 

لقد زعزعت املدرسة االنتشارية إىل جانب االهتمام الوصفي : النسبية الثقافية، يشري إىل هذا لكرك

لقد تركت على األقل الفهم  ،رسة وإن مل يكن ، فعلى األقل طريقتهاإشكالية املدبواس الذي قام به 

                                                 
  .60، ص 1978دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت ،  حماضرات يف األنرتوبولوجيا الثقافية،أمحد أبو زيد، - 92
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اخلطي للتاريخ ومن جهة ثانية جعلت نظرية التاريخ الحقة لتحليل التواريخ اجلزئية لكل جمتمع 

  .93باعتباره مستقال

. وقد ترتب عن االجتاه االنتشاري مفهوم جديد للثقافة اختلف عن املفهوم التقليدي لتايلور 

املفهوم اجلديد ينظر إىل الثقافة على أا جمموعة من العناصر الثقافية، وتلعب عملية االنتشار هذا 

دورا أساسيا يف جتميع تلك العناصر يف جمموعات أو مركبات وإما يف تفريق عناصر جمموعة أخرى 

ن مفهوم واالختالف الرئيس بني املفهومني يتمثل يف أ. وانتقاهلا من مكان إىل آخر من عصر آلخر

تايلور يؤكد تكامل وترابط العناصر احلضارية يف اتمع الواحد، أما الثاين فال يذكر ذلك التكامل 

  .94والرتابط

  :لكن مع ذلك هناك انتقادات توجه إىل االنتشاريني سنذكر بعضا منها

عة هل ننظر إليه غموض مفهوم املركب الثقايف والعنصر الثقايف عند التطبيق فمثال إن منطا ثقافيا كالزرا

 على أنه عنصر ثقايف بسيط أم عنصر ثقايف مركب يتكون من عدة عناصر ثقافية بسيطة ؟

باإلضافة إىل ذلك من الصعب حتديد خطوط دقيقة تفصل بني منطقة ثقافية وأخرى، ومرد   

 .الصعوبة إىل تداخل املناطق الثقافية يف اإلقليم الواحد

  

  

                                                 
  .61-60، ص 1986، 1لبنان، ط-، ترمجة جورج كتورة، ، بريوتوبولوجيا واالستعماراألنرت ، جريارد لكرك، - 93
  .53ص  ، 1971، لبنان -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، األنرتوبولوجيا الثقافية، عاطف وصفي- 94
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  :للثقافة ةفيالوظي نظريةال :المطلب السادس

حيث اهتم بفهم مكانة السمات  التحليل الوظيفي للثقافة من أهم روادمالينوفسكي يعترب  

و     كرد فعل على مبدأي التطور و االنتشار ،  و قد جاء هذا االجتاه  الثقافية يف املنظومة الشاملة

هو قيامها بوظيفة  فحسبه ليس املهم أن تكون هذه السمة أو تلك موجودة هنا أو هناك بل املهم

ويستبعد دراسة تلك السمات منفصلة عن بعضها  ألن كل ثقافة تشكل ، حمددة يف كل ثقايف معني

  .95منظومة ترتبط عناصرها مع بعضها البعض

هي ذلك الكل الذي حيتوي أدوات ومواد االستهالك، : " الثقافة يقوله مالينوفسكييعرف  حيث

تلف التجمعات االجتماعية، واألفكار والفنون، واملعتقدات والعادات واملواثيق القانونية اليت تنظم خم

سواء تصورناها ثقافة بسيطة جدا أو أكثر بدائية، أو على العكس ثقافة معقدة ومتطورة جدا، فاألمر 

يتعلق جبهاز واسع، مادي من جهة، وإنساين من جهة أخرى، وروحي من جهة ثالثة، هذا اجلهاز 

وهذه املشاكل ناجتة يف الواقع . عليه تطرحمواجهة املشاكل الفعلية واحملددة اليت ميكن اإلنسان من 

عن كون اجلسم اإلنساين خيضع ملختلف احلاجات العضوية، وأنه يعيش يف وسط ميثل حليفه املمتاز 

  .96"ويف الوقت عينه خصمه اللدود بسبب القوى الغامشة اليت ينطوي عليها 

لنظرية ا أساس 97"احلاجات"نظرية  مالينوفسكيثقافات املختلفة يضع ولتفسري الطابع الوظيفي لل

 و يرى أن من شأن العناصر املكونة لثقافة ما، تلبية احلاجات األساسية لإلنسان،، علمية للثقافة

                                                 
95Bronislaw Malinowski، Une théorie scientifique de la culture، Traduit par Pierre 

Clinquart، Paris، 1968 p. 21. 
96 - Denys Cuche, op.cit ,p. 35-36. 
97- Ibid.p,  43   
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ألن اإلنسان يعيش ليليب عددًا من احلاجات الفيزيولوجية . ويذكر بأن البشر يشكلون نوعًا حيوانياً 

الوظيفية  متاماَ االستجابةهي  ،لثقافة متاماَ االستجابةاليت تفرض ..) ناسل،  احلماية،  اخلالغذاء،  الت(

وهو املفهوم الذي يتبناه  "املؤسسات"والثقافة تستجيب هلا من خالل  .لتلك املقتضيات الطبيعية

العناصر  واملؤسسات هي .للحاجات الفردية)املنظمة(والذي يشري إىل احللول اجلماعية  مالينوفسكي

 املادية للثقافة وهي الوحدات األساسية ألية دراسة أنثروبولوجية أما السمات الثقافية فليست كذلك

ليس غرض األنثروبولوجيا  .إذ ال تتمتع أية مسة بأية داللة إذا مل تعز إىل املؤسسة اليت تنتمي إليها

االقتصادية، والسياسية والقانونية  (دراسة الوقائع الثقافية بشكل عشوائي معزول، بل دراسة املؤسسات

  .والعالقات القائمة بني املؤسسات يف عالقتها مع املنظومة الثقافية املندجمة فيها..) والرتبوية 

ومن االنتقادات املوجهة للتحليل الوظيفي انه ال يستطيع تفسري االختالفات اليت نالحظها بني        

  .  لفةالنظم السوسيوثقافية للمجتمعات املخت

كما يعاب على الوظيفية تركيزها إىل حد كبري على االستقرار والثبات وتقليلها من أمهية 

  98"التناقضات الداخلية واخللل الوظيفي، أي الظواهر الثقافية املرضية " الصراع و

لكن وبفضل الرتكيز على امليدان استطاعت الوظيفية أن تنتزع األنرتوبولوجيا من منهج إعادة 

التاريخ الذي يقوم على  أساس من احلدس والتأويل الظين، وتدخلها يف إطار الوصف  تركيب

إن الباحث مع الوظيفية صار يقوم بدور . والتحليل للحاضر والواقع الذي يستدعي املشاهدة واملقارنة

  .املالحظ واملنظر يف الوقت ذاته بعدما كان حيلل فقط ما يقدمه له الرحالة واملبشرون

                                                 
98- Denys Cuche, op.cit, p. 43 
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   أعمال ليفي ستروس في لثقافةا ة والبنيوي :لب السابعالمط

ضمن ما يسمى باالجتاه املعريف يف دراسة  ليفي سرتوس الذي أسس له فكري اللتيار ايندرج     

الذي يضم مدرستني رئيستني إحدامها ظهرت يف فرنسا وهي البنيوية، واألخرى يف الواليات و الثقافة 

، والقاسم املشرتك بينهما هو االهتمام بدراسة الصلة "جلديدةجيا ااإلتنولو "املتحدة وتعرف باسم 

جيب القول إن معه " و 99القائمة بني اللغة والثقافة لتدعيم اجتاههما املعريف يف فهم جمتمعات الدراسة

  ".     قد صارت فرنسا مركزا مميزا للبحث يف اتمعات البدائية) وساليفي سرت (

جمموعة من املنظومات الرمزية  اليت حتتل املرتبة األوىل "  على أا الثقافة ليفي سرتاوس يعرف

وهذه املنظومات كلها دف إىل ، فيها اللغة وقواعد الزواج والعالقات االقتصادية والفن والعلم والدين

التعبري عن بعض أوجه الواقع املادي والواقع االجتماعي وكذلك العالقات اليت يقيمها هذان النمطان 

      .100"بعضهما بعض وتلك اليت تقوم بني املنظومات الرمزية  نفسها مع بعضها مع

بأعمال زمالئه األمريكيني من األنثروبولوجيا الثقافية ال سيما أنثروبولوجيا  سرتاوسوقد تأثر       

  .بينيديكت و كرويرب و بواس

أن الثقافات املختلفة أوهلا فكرة : روث بينيديكتأربع أفكار أساسية من  رتاوسسليفي أخذ  

ثالثًا اعتبار أن دراسة ، تتحدد بنموذج معني، والثانية هي أن عدد أمناط الثقافات املمكنة حمدود

وأخريًا ميكن ، هي أفضل منهج لتحديد الرتكيبات املمكنة بني العناصر الثقافية" لبدائية"اتمعات ا

                                                 

  .173حسني فهيم، املرجع السابق، ص -1

1 -Robert Deliège، Introduction à l'anthropologie structurelle، Lévi – Strauss aujourd'hui، Seuil 

(coll. Points)، Paris، 2001، p. 137 -138 
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  .101ملنتمني إىل اجلماعةدراسة هذه الرتكيبات يف حد ذاا مبعزل عن األفراد ا

إن القول عن : " شري إىلالتفسري الوظيفي للثقافة واتمع، حيث ي وسليفي سرت كما انتقد 

أما القول بأن كل ما يف هذا اتمع يقوم . جمتمع ما بأنه يقوم بوظائفه، ضرب من حتصيل احلاصل

  . 102"بوظائفه، فقول تافه 

تبدو غري قادرة على  مالينوفسكيأن جتريبية  يعتقد ليفي سرتوسباإلضافة  إىل ذلك فان 

فاملعاينة املباشرة وفق منهج املالحظة املباشرة ال ميكنها من الكشف عن . الكشف عن احلقيقة

  .103"إن التجربة عنده ال تبين املعرفة . " الطبيعة الالواعية للظواهر الثقافية

 تلك الثوابتو نعين هنا  ب ،ومن مث تصنيفها" الثوابت"كشف عن إىل ال رتاوسسليفي  هدف

، اإلنسانية ال تتجزأحتمًا ألن  ة العددحمدود و هياملواد الثقافية اليت تتشابه دائمًا من ثقافة ألخرى، 

فمن طبيعة اإلنسان أن يعيش يف جمتمع،  لكن تنظيم احلياة يف جمتمع سببه الثقافة ويقتضي وضع 

القواعد الشاملة اليت تقوم البنيوية بتحليلها هو حترمي وأكثر األمثلة داللة على هذه  .قواعد اجتماعية

ظاهرة  ليفي سرتوسهذه الظاهرة يعتربها  .مجاع احملارم الذي كان وراء ضرورة املبادالت االجتماعية

عن معيار التمييز بني الثقايف والطبيعي باعتبار أن كل ما يتصل بالقاعدة حييلنا إىل الثقافة،  دلفريدة ت

 ،فحيث تظهر القاعدة فنحن على يقني بأننا على صعيد الثقافة" عام حييلنا إىل الطبيعة،بينما ما هو 

وبصورة متناظرة من السهل أن نرى فيما هو عام مقياس الطبيعة، ذلك أن ما هو قار لدى البشر 

                                                 
101-Denys Cuche,op.Cit p54  

  .25ص  ،1995، 1، ترمجة حسن قيسي،  بريوت ، ط، اإلناسة البنيانيةكلود ليفي سرتوس- 102
103 - Robert Deliège,op. cit.، p. 35. 
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مجيعهم يفلت بالضرورة من ميدان العادات والتقاليد والتقنيات واملؤسسات اليت عن طريقها تتمايز 

  .  104"جمموعام وتتعارض 

–فإذا تساءلنا  ،إن الثقافة يف اية هذا التحليل هي نتاج العقل البشري، إا حتقق لقدراته

ملاذا يف كل مكان من العامل جند األساطري والزواج  –وهو السؤال األساس يف األنرتوبولوجيا البنيوية 

الناس يقومون ذه األشياء يف كل مكان من بنت العم وإجالل الطوطم؟ فاجلواب هو أنه إذا كان 

  .105فذلك ألم ميلكون جهازا عقليا يقودهم إىل أن يتصرفوا هكذا

ورغم ما سبق فلقد انتقد التحليل البنيوي يف االهتمام باألشكال اردة أي النماذج الفرضية 

، باحلوارات اليت تتحدث االستنباطية أكثر من اهتمامه بالعالقات الفعلية اليت حتيل إليها تلك النماذج

الوظيفة امللموسة (بدل املمارسات االجتماعية ) لغة القرابة، لغة األساطري(ا اتمعات عن نفسها 

  .كما يعاب على البنيوية إحالل العالقة املنطقية حمل العالقة اإلنسانية). لتلك األنساق

  المقاربة التفاعلية الرمزية للثقافة:المطلب الثامن 

مكان الثقافة احلقيقي هو  :"حيث منظومة اتصال بني األفرادحسب هذه املقاربة  الثقافة  تعترب

الثقافة عبارة عن جمموعة من الدالالت اليت يتبادهلا أفراد جمموعة معينة ف و عليه".التفاعالت الفردية

  .خالفاً للمفاهيم اجلوهرية للثقافةفهذا املفهوم يعمل ومن هنا ، عرب هذه التفاعالت

ومع هذا ال يكفي التوقف عند وصف هذه األفعال املتبادلة وآثارها بل علينا أن نأخذ بعني 

                                                 
104  - Claude Levi – Strauss, Les structures élémentaires de la parenté، Mouton ، Paris، 1967،  pp. 

3- 4.   
105 - Robert Deliège، op. cit.p. 48. 
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يفرتض توقعات خاصة من قبل  ، حيث يفرض كل سياق قواعده وشروطه،  وهااالعتبار أيضًا سياق

 و،         املستقر لكل ثقافة اجلمعي وغريتعدد سياقات الفعل املتبادل تفسر الطابع ، فاألفراد

من (كذلك تصرفات الفرد نفسه اليت تبدو متناقضة ظاهرياً، إال أن هذا الفرد ليس بالضرورة متناقضاً 

ومن خالل هذه املقاربة يصبح ممكنًا النظر إىل تنوع الثقافة بدًال من أن ، مع نفسه) الناحية النفسية

  106.نفرض قصارى جهدنا للعثور على جتانس ومهي

نظام ينقل تارخييا، تلك " :حسب رأيه مزية كبعد معريف، فالثقافةاألولوية للر  Geertzيعطي كما 

املعاين املتجسدة يف الرموز، املفاهيم املكتسبة بالوراثة و املعرب عنها يف أشكال رمزية و اليت بفضلها 

  107".يتم االتصال بني األفراد، فتدوم و تتطور معارفهم املتعلقة بواقع احلياة ومواقفهم اجتاهه

جماال خاصا و متميزا، حيث يعترب أن الثقافة تتناسب مع جمموعة  C.L.Geertz متثل أعمال

املعاين و الدالالت املستوحاة من جمموعة الرموز املكونة للنظام الذي يعتمده اإلنسان يف االتصال مع 

اآلخرين، حيث يطور معارفه يف احلياة، و هو ذا يؤكد على تلك اخلاصية اليت تفرض السلوك 

  .تماعي و الثقايفاالج

  

  

  

                                                 
106 - Denys Cuche ,op.cit, p61. 
107-Geertz C, The interpretation of cultures: (selected essays), New York, Ed. Basic books, 

1973, p. 89.    



 

77 
 

  :المؤسسة داخل الثقافة و الھوية ثنائية :المبحث الثالث
، بشكل واضح، يف حالة اصطدام منوذج تنظيمي معني مع املؤسسةتظهر العالقة بني الثقافة و 

ثقافة ختتلف عن تلك اليت تتناسب يف األصل مع النموذج نفسه، فاملالحظ أن احللول املقدمة ختتلف 

  . آخر و إن كانت املشاكل متشاةمن جمتمع إىل

  تتحدد من خالله عالقات منسجمة  108"نظام اجتماعي مستقر"تعرف املؤسسة على أا و 

  .و نشاطات واعية للجماعة املكونة هلا

و   منظمة حية متكونة من عاملني منظمني حسب هيكل متميز"بأا  Brilmanيعرفها  

كما . معارف، عادات و إجراءات مرتاكمة مع الزمن مزودة بثقافة خاصة تكمن يف جمموعة قيم،

  109".تكتسب هذه املنظمة احلية مميزات غري قابلة للتغيري بسرعة و بسهولة

فالسلوك اإلنساين داخل املؤسسة هو جوهر اإلدارة و التسيري، و تقاس فعاليته يف التنظيم    

القيادة، اخلربة الفنية (اء من عناصر أساسية من خالل التنسيق بني اهليئة العامة و املوارد املتنوعة يف بن

التوزيع، و  ، فهي وحدة اقتصادية، أي وحدة لإلنتاج)و قوة العمل و أدوات اإلنتاج و املواد اخلام

و وظيفة املؤسسة كوحدة اقتصادية تكمن . حيث هي مهيكلة على أساس قوانني و إجراءات خاصة

العامل، املواد األولية، السلع، (ج إىل عوامل إنتاج يف إنتاج السلع و اخلدمات، و ذا فهي حتتا 

أما املؤسسة باعتبارها خلية اجتماعية فهي تقوم بوظيفة اجتماعية ...). الطاقة، آالت اإلنتاج، 

، مستوى األجور، الرتقية، )االستقرار(تكمن يف سد بعض حاجيات العمال كثبات العمل 

  .  اخل...التكوين

                                                 
108-Paul Ablou, Problèmes humains de l'entreprise, Ed. Dunod Bordas, Paris, 1975 p. 45. 

 .29، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، اقتصاد و تسيري املؤسسةبن حبيب عبد الرزاق 109-
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  :الثقافية داخل المؤسسة ا;بعاد: المطلب ا;ول

املتبناة من طرف املؤسسة، القواعد و اإلجراءات،  لإلسرتاتيجيةإن إعطاء تصور معني   

السلطة، املصاحل، يدخل ضمن إطار احلياة اليومية للمؤسسة، لكن هذه األخرية ال تقتصر على هذا 

بري ببعض التقاليد احلد، حيث يقف املشتغل بسري احلياة داخل املؤسسة عند ذلك التعلق الك

والعادات الراسخة و االحرتام الواضح ملا يصفه األفراد العاملني يف املؤسسة باملقدس، ما مبكن أن 

يبعث على احلماس، ما ميكن أن يساعد على ترسيخ تفاين العامل و إخالصه يف عمله، كما ميكن 

ملؤسسة و بني إعطاء حتليل و كل هذا يقف حاجزا أو حيول بني املنشغل بتسيري ا. أن يكون العكس

، مما يدعو إىل اللجوء إىل ربط هذه األخرية تالسلوكياواضح ميكن االستناد إليه يف تفسري هذه 

فما يظهر جديدا و مهما على وجه اخلصوص يف إطار مقاربة ثقافية للمؤسسات هو أن "بالثقافة 

  .110..."ةيكهذه األخرية ستساعد يف ضبط ما ال تم به املقاربات الكالسي

و باالعتماد على املمارسات املتعلقة بالتسيري داخل الفروع التابعة لنفس املؤسسة املتواجدة   

إىل ربط تفسري  Ph. D’iribraneبثالثة دول، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية و هولندا، توصل 

وعليه . لدول الثالثتصرفات الفاعلني بفروع املؤسسة بالعناصر الثقافية لكل جمتمع من جمتمعات ا

إذن، يصبح االهتمام بدراسة األبعاد الثقافية داخل املؤسسة من أولويات أي حتليل حياول تفسري 

بعض السلوكات اليت تبدوا غامضة يف إطار مقاربات تستند أساسا على املتغريات التنظيمية البحتة، 

دة ترجع أساسا إىل كل الصعوبات اليت تظهر مع تطبيق أسس تنظيمية جدي"حيث يظهر أن 

  .111"العادات، التقاليد و أخريا إىل القواعد االجتماعية، فهي إذن و بنسبة معينة ظواهر ثقافية

و من الواضح أن الفاعلني داخل املؤسسة أفراد أو مجاعات قبل أن يكونوا أعضاء داخل   

األخرية تؤثر  هذه. تنظيم معني، فهم أعضاء داخل وحدات اجتماعية أخرى متميزة بثقافة معينة

بشكل عميق على األفراد، و يظهر هذا التأثري يف شكل سلوكات و تصرفات قد تتعارض يف بعض 

و عليه فإنه ال بد من اعتبار الثقافة كمتغري أساسي من املتغريات . األحيان مع أهداف املؤسسة

  .الواجب االهتمام ا يف حتديد أهداف التنظيم بشكل عام

                                                 
110-D’Iribrane Ph., vers une gestion culturelle des entreprises  in : Annales de mines, 1986, n°4 

p.p. 80-81  
111 -Crozier M, L’entreprise à l’écoute, Paris,Ed. Seuil, 1989, p. 71 
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تبني  112يا عاليةيف مؤسسة تستخدم تكنولوج E. Delavalleأجراها  و انطالقا من دراسة  

أن عدم تكييف عامل الثقافة مع أهداف التنظيم يؤدي إىل عدم التوافق بني األهداف املسطرة 

  .واألهداف احملققة فعال

 :ثقافة المؤسسة: المطلب الثاني
  :ثقافة المؤسسة :ولالفرع األ

أ حتت اسم ما .م.ع بدايات الثمانينات و ذلك يف الوتزامن ظهور مصطلح ثقافة املؤسسة م

 .Aو  Terrence E. Dealمن طرف كل من   Corporate culture اصطلح عليه آنذاك بـ

Kennedy ال، كما سامهت العديد من الدراسات يف تطوير اجلوانب املتعلقةذا ا .  

اً،  ليس من إبداع العلوم الذي سرعان ما شهد جناحًا كبري " الثقافة الصناعية"إن مفهوم 

  .التجارية واالجتماعية بل جاء من عامل املؤسسات الصناعية 

فرنسا ظهر هذا املفهوم يف الثمانينات حيث انتشر موضوع الثقافة الصناعية وقد يعود السبب ف       

 يف النجاح الذي حققه هذا املفهوم كونه قد برز ليشكل جوابًا على النقد الذي كانت تثريه

املؤسسات الصناعية يف أوج أزمتها حول العمل وإعادة البناء الصناعي، وإزاء ذلك فإن استخدام 

لكي ينخرط العمال يف  إسرتاتيجيةمفهوم الثقافة كان ميثل، بالنسبة ملدراء املؤسسات، وسيلة 

  .113األهداف العامة للمؤسسة

النامجة عن ضم أو جتميع أن فكرة الثقافة الصناعية قد اعتمدت من خالل النتائج  يبدو 

 .املؤسسات الصناعية الذي حدث بشكل كبري يف املرحلة اليت سبقت مرحلة النمو االقتصادي

وقادت الصعوبات املتعلقة بالعالقات النامجة عنها إىل وضع صيغ جديدة للتفكري املتعلق بسري عمل 

  . املؤسسة

فرتة الثمانينات هو رد االعتبار  وبالتايل فاألمر، بالنسبة للمهتمني مبجاالت اإلدارة يف
                                                 
112 -Delavalle E., Culture et décision, le cas d’une entreprise de haute technologie, Paris, I.A., 

1994 cité  par lui même dans « pour ne plus gérer sans la culture », in : Revue française de 

gestion, 1996, n°110, p.p.5-16  
113- Denys Cuche,op.cit ,p116 
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فاالستخدام . للمؤسسة الصناعية عرب مفهوم الثقافة لكي يقوم األجراء بتصرفات وفية وفعالة

األنثروبولوجي املعمول به هو ذلك الذي يعترب مفهوم الثقافة نامجا عن عامل مغلق وثابت إىل حد ما 

املفهوم االختزايل للثقافة يفرتض أا تقوم هذا . مييز مجاعة بشرية  متجانسة وذات معامل حمددة

ومن هذا املنظور ينتظر من الثقافة الصناعية أن تفرض منظومة  .بتحديد مواقف  األفراد وسلوكيام

  114.تصوراا وقيمها على أعضاء التنظيم

 وترى .تتضح لنا اآلن  الفائدة الرمزية اليت جتنيها إدارات املؤسسات الصناعية من مفهوم كهذا

هذه اإلدارات أن الثقافة الصناعية ال ترتبط مباشرة باملأجورين بل تسبقهم إىل حد ما وتفرض نفسها 

  .وعدم انضمام العامل إىل ثقافة املؤسسة الصناعية يعين إىل حد ما استبعاد نفسه عن التنظيم .عليهم

حيث حاولت هذه  Nadine le maîtreو من أهم تلك األحباث ميكن إدراج أعمال 

ثقافة املؤسسة يف الوجهة (ألخرية إعطاء تعريف علمي واضح حيدد الطريقة املثلى لتوجيه هذه الثقافة ا

هذا يعين . نظام من التمثالت والقيم املشرتكة بني مجيع أعضاء املؤسسة"وتعرفها على أا ). املناسبة

االجتماعي، ادي و سسة، دورها االقتصأن كل فرد داخلها يشرتك يف رؤية حمددة خول ماهية املؤ 

، و بالتايل، 115"املكانة اليت حتتلها بني منافسيها، مهمتها مع زبائنها، األفراد العاملني ا و مع مموليها

و من خالل هذا التعريف، يبدو واضحا أن كل فرد سيكّون فكرة حمددة عن الدور الذي يقوم به و 

اد إليها يف حتقيق ما هو مطلوب منه، و ما يُنتظر منه و ما هي الطريقة املثلى اليت ميكن االستن

  .باملقابل ما يـَْنتظره هو من املؤسسة يف حال جناحه يف أداء مهمته

من جهة أخرى فإن ثقافة املؤسسة تتشكل أساسا من االعتقادات، القيم و القواعد وتستند 

. 116 والطقوسيف نفس الوقت على إنتاج رمزي متواجد أساسا يف اللغة، امليْت، احلكايات، األساطري

حيث تلعب هذه األساطري و احلكايات و امليت دورا أساسيا يف االتصال و العمل على خلق التوازن 

  .يف نظام للتمثالت و القيم داخل اجلماعات

                                                 
114- Ibid . p116. 
115- Le maître N, La culture d’entreprise, facteur de performance, in : Revue française de 

gestion, 1984, n°47-48, .p.p. 153-161  
116- Cabin Ph., les mythes de l’entreprise, in : les organisations, Etats des savoirs, Auxerre, Ed. 

des sciences humaines, 1991, p.p. 279-283      



 

81 
 

  يف هذا اإلطار، فانطالقا من القصص J. Martinو ميكن إدراج أعمال فرقة حبث بقيادة 

: املؤسسات و اليت مت ترتيبها على أساس املواضيع املطروحة و األساطري املتداولة داخل جمموعة ما من

توصل فريق البحث إىل . 117املساواة، عدم املساواة، و الالأمن، القدرة على الصعاب و املشاكل

استخالص أن كل حمتوى خيتلف حبسب متثالت األفراد للمؤسسة اليت يعملون ا، من جانب آخر 

مليت هي تلك املمارسات موعة من القواعد اليت ترتبط برمزية فإن الطقوس و اليت ترتبط أساسا با

 .مثل هذه املمارسات ميكن ملس تأثريها داخل املؤسسة. معينة

على ما يسميه  M. Thevenetيف تصور آخر حياول إيضاح مفهوم ثقافة املؤسسة، يركز   

توى املؤسسة تظهر مخسة أي كل ما ترتك عليه ثقافة املؤسسة آثارا هلا، فعلى مس 118بصمات ثقافية

  :جماالت أساسية تظهر فيها بصمات الثقافة بشكل واضح

و هي املرحلة اليت حتدد فيها أوىل اختيارات املؤسسة، و شخصية : مرحلة التأسيس .1

 .املؤسسني

 .تاريخ املؤسسة .2

 ).إنتاج مهمة، صناعة، حرفة: (عمل املؤسسة .3

و ال بد من التفريق بني القيم ) نظام الرتفيةالرواتب، (خاصة املتعلقة بالتسيري : قيم املؤسسة .4

 .و القيم غري املعلنة املتعلقة بواقع تسيري املؤسسة) الرمسية(املعلنة 

 .الرموز و اإلشارات .5

و بعد االنتهاء من مجع البصمات يف املستويات اخلمس ميكن البدء يف حتديد مفهوم خاص   

  مميزات هذه الثقافة من خالل تاريخ،  بثقافة املؤسسة، موضع الدراسة، و ذلك انطالقا من

  .و القيم املشرتكة هلذه املؤسسة

و ميكن التساؤل حول تأثري ثقافة املؤسسة على نتائج و أهداف التسيري داخل املؤسسة، 

فاملؤكد ويف ظروف معينة ميكن للثقافة أن تساهم يف تطوير أداء األفراد العاملني ا، و ذلك يف حالة 

مبعىن آخر، أن تساهم يف حتسني و توجيه السلوكات املنتظرة . وط التنظيمية األخرىتوافقها مع الشر 

                                                 
117 -  MARTIN J., Feldman M., et d’autres ; The uniqueness paradox in organization stories, in : 

Administrative science quarterly, 1983, n°3.  
118 -Thevenet M., La culture d’entreprise, Paris, PUF, 1993, p. 54. 
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و املناسبة لالختيارات العامة مثل املرونة، اإلبداع، و من جانب آخر، ال بد أن تغطي أكرب قدر 

وأخريا ال بد للثقافة أن تساهم يف خلف إطار   .ممكن من التمثالت و قيم أغلبية أعضاء املؤسسة

  .لوالء و االحرتام املتبادلني بني املؤسسة و األفراد العاملني امن ا

  .و يبقى يف األخري التساؤل عن إمكانية التحكم يف مدى تأثري هذه اجلوانب

إن اجلواب على هذا التساؤل يكمن أساسا يف اجلوانب املتعلقة بتشكل ثقافة املؤسسة، فهي، 

سة احملفوظ يف الذاكرة اجلماعية لألفراد العاملني ا، و من يف بداية األمر، نتاج لتاريخ و ماضي املؤس

جانب آخر، فالقيم املوجودة داخل املؤسسة ال تنفصل عن القيم االجتماعية املوجودة داخل 

و عليه فالتحكم يف تأثري هذه الثقافة ال ينبغي أن يهمل هذين . اتمعات اليت تتواجد ا املؤسسة

ل ميكن ترسيخ قيمة معينة أو متثٍل معني و هو الدور املنوط مبيكانزمات اجلانبني، و يف هذه احلا

التحكم داخل املؤسسة رمسية كانت أو غري رمسية أو ما يسمى مبيكانزمات اإلنتاج الرمزي داخل 

 119.املؤسسة

ففي حال توفر وسائل التحكم هذه، تكون ثقافة املؤسسة وسيلة من وسائل تسيري املؤسسة إْذ 

مج األفراد و جتنيدهم لتحقيق أهداف املؤسسة، فهي عامل أساسي من عوامل تعمل على د

  .االنسجام الداخلي

  :هوية المؤسسة: الفرع الثاني

ترتبط أمهية احلديث عن هوية املؤسسة بأمهية االهتمام بالبعد اإلنساين داخل التنظيمات،   

ؤسسة غالبا ما يتسم باالنسجام، األمر فاملنظمة تتكون من األفراد املوجودين ا، مث إن النشاط يف امل

فهذه السمة تتشكل و تؤكد وجودها باالعتماد على عامل الزمن، . الذي مييزها عن باقي املؤسسات

ي متيزها، و يف أفتعطي للمؤسسة استمراريتها، و تسمح ألي فرد بتحديد خصوصية هذه املؤسسة 

   120.حاالت أخرى التميز ا و هذا ما يسمى باهلوية

                                                 
119 - Le Maître N., Op.cit, p. 159  
120 -Stratgor, Stratégie, structure, décision, identité, Paris, Inter éditions, 1988, p.401.   
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 :أهمية ثقافة المؤسسة :الفرع الثالث

متثل ثقافة املؤسسة احملرك لنجاح أي مؤسسة، فالثقافة تلعب دورا يف غاية األمهية يف متاسك 

فالثقافة أداة فعالة يف توجيه سلوك العاملني . األعضاء، واحلفاظ على هوية اجلماعة وبقاءها

لقواعد واللوائح غري الرمسية واملوجودة ومساعدم على أعماهلم بصورة أفضل، من خالل نظام ا

باملؤسسة والذي يوضح ألفرادها وبصورة دقيقة كيفية التّصرف يف املواقف املختلفة، وذلك يف ضوء ما 

  .هو متوقع

  :فلثقافة املؤسسة جمموعة من الوظائف التنظيمية أمهها

  .يئة اإلحساس بالكيان واهلوية لدى العاملني -

  .توازن املؤسسة كنظام اجتماعي واملساعدة على استقرار  -

يئة إطار مرجعي للعاملني يساعدهم على فهم اجتاهات وأنشطة املؤسسة ويرّشدهم للسلوك  -

  .املناسب يف املواقف املختلفة

 : 121أن للثقافة أربع وظائف، وهي كالتايل Pederson & Scrensen يرى كل من    

يث تساهم مناذج الثقافة يف فهم التنظيمات تستخدم الثقافة كأداة حتليلية للباحثني، ح 1-

  .االجتماعية املعقدة

  .تستخدم الثقافة كأداة للتغيري ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي 2-

تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسني املخرجات االقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء  3-

  دها اإلدارة املؤسسة اجتماعيا لتقّبل القيم اليت حتد

  .تستخدم الثقافة كأداة احلس اإلدراكي لدى أعضاء املؤسسة عن البيئة اخلارجية املضطربة 4-

                                                 
121-T.E. Deal & Kennedy; corporate cultures; in Jesper S.Sorensen organisational; England 

Gower Publishing co 1989; P2. 
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حاولنا من خالل هذا الفصل أن نأخذ املفاهيم األساسية للبحث بالدراسة و اليت متحورت     

ماعية و تتكون أساسا من أساسا حول اهلوية و الثقافة، فاهلوية على اعتبارها  حمصلة تنشئة اجت

التمثالت الذهنية اليت حيملها الفرد عن نفسه و اليت حيملها اآلخرون عنه، و هذا ما مسح لنا أن منيز 

بني تصنيفات من اهلوية أوال على أساس طبيعة التمثالت و اليت ترتاوح بني السلبية           و 

جدنا هوية مفتوحة وأخرى مغلقة،      و االجيابية، ثانيا على أساس مصدر هذه التمثالت حيث و 

أخريا هوية شخصية و أخرى مجاعية، و ضمن هذه األخرية تندرج اهلوية املهنية، و على اعتبار هذه 

اهلوية ناجتة  عن تنشئة اجتماعية يتم من خالهلا إكساب األفراد ثقافة معينة، مت إدراج مفهوم الثقافة، 

  .تطوره، و النظريات املفسرة له
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  :تمھيد 

يتطرق علم االجتماع إىل اهلوية املهنية على أا حمصلة العالقات القائمة بني الفرد العامل والتنظيم     

موعة املهنية الـيت ينتمـي إليهـا، حبيـث تسـمح من خالل تفاعله مع اإلدارة و الزمالء، كما أا حتدد ا

هــذا األخــري يعمــل علــى تنشــئة و تكــوين األفــراد حــىت . للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي

يتســىن هلــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خاللــه، و هــو مــا نســعى إىل حتديــده مــن خــالل هــذا الفصــل حــىت 

و الـيت تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء اهلويـة املهنيـة لـدى نتمكن من اإلجابة عن إشـكالية البحـث 

  .األستاذ، فهل هي تنظيمية أم جمتمعية، أو ثنائية املصدر ؟

وبغرض حتقيق ذلـك علينـا أوال التعريـف بـبعض العمليـات االجتماعيـة و الـيت تلعـب دورا أساسـيا       

  . يف عملية بناء اهلوية املهنية
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  :ة التنشئة ا#جتماعيةماھي: المبحث ا�ول

بـــأن اهلويـــة هـــي حمصـــلة لتنشـــئات متتاليـــة ميـــر ـــا الفـــرد خـــالل مراحـــل حياتـــه  كلـــود ديبـــاريقـــول      

املختلفة فهو ينتقل من اهلوية الشخصـية إىل املهنيـة مـرورا باهلويـة االجتماعيـة، فاهلويـة اإلنسـانية ليسـت 

  122.طيلة حياتهمعطاة إىل األبد إمنا يبنيها الفرد و يعيد بناءها 

و عليه سوف نتعرض أوال ملفهومي التنشئة االجتماعية و التنشـئة التنظيميـة  علـى اعتبارمهـا التنشـئتني  

  .اللتني تساعدان الفرد على تكوين هوية مهنية معينة

  :التنشئة ا�جتماعية: المطلب ا;ول  

  :المفهوم: الفرع األول

ىن النمــو و التجديــد، ليــدل هــذا املصــطلح علــى عمليــة لقــد مت اشــتقاق التنشــئة مــن الفعــل نشــأ مبعــ   

ــــل الفــــرد مــــن كــــائن اجتمــــاعي إىل فاعــــل اجتمــــاعي حممــــل بطــــرق التفكــــري          اجتماعيــــة تســــعى إىل حتوي

املســتمدة مــن اتمــع املنتمــي إليــه، حــىت يتســىن لــه التكيــف مــع بــاقي  123و االســتجابة و اإلحســاس

تماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــيت يـــتعلم الفـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف فالتنشـــئة االج. الفـــاعلني االجتمـــاعيني

  124.يتكيف مع اجلماعة عند اكتسابه للسلوك االجتماعي الذي توافق عليه

دوركـــامي حيـــث أن كـــل ســـلوكات الفـــرد ال ميكـــن أن تكـــون مقبولـــة إال إذا انطلقـــت ممـــا يســـميه 

متثل قوانني الضبط االجتماعي الذي  بالضمري اجلمعي و الذي هو عبارة عن تلك القيم و املعايري اليت

                                                 
122 DUBAR.C : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, éditions 

Armand, Paris, 1990, p110. 
123 BOUDON.R : Dictionnaire de sociologie, In extenso, France,2005, p217. 

  .401، ص1997ان، بريوت، ، مكتبة لبنمعجم املصطلحات يف العلوم االجتماعية: أمحد زكي بدوي 124
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علـــى أنــه الســيطرة املقصــودة الـــيت  Ross125 روسحيكــم ســلوك األفــراد داخـــل اتمــع و الــذي يعرفــه 

و لعـل . تؤدي وظيفة يف حياة اتمع، يتضمن هذا التعريف معىن الضغط و اهليمنة مـن طـرف اتمـع

جيعلهـا هـي األخـرى تتسـم باهليمنـة علـى اعتبـار ارتباط مفهوم التنشئة االجتماعية بالضبط االجتمـاعي 

حيث أنه حىت من خالل تعريفنا للضبط االجتماعي على . السلطة املمنوحة للمجتمع يف هذا السياق

و املتمثلــة يف القــيم، األفكــار و ) الضــمري اجلمعــي(أنـه عمليــة اجتماعيــة تســتند علــى املثاليــة االجتماعيــة

لــك اهليمنــة الضــمنية لكــل مــا هــو مثــايل داخــل اتمــع، و الــيت يســعى ، نلمــس ت...املثــل الثقافيــة العليــا

  .األفراد     إىل اكتساا دف التميز و التفوق على الغري من خالل هوية اجتماعية مثالية

و علــى اعتبـــار عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة تتضـــمن اهليمنــة فهـــي تعمـــل علـــى صـــهر ســـلوك األفـــراد          

أمنـــاط التفكــري املتاحــة يف اتمـــع، أي أــا تعمــل علـــى تلقــي الفــرد خـــربات مــن خــالل  126و صــياغته

و تفاعلــــه مــــع ...) باألســــرة، املدرســــة، مجاعــــة الرفــــاق، و العمــــل( يوميــــة مــــن خــــالل عالقتــــه بــــاتمع

  .أعضائه، ما من شأنه أن يساعده على حتديد معامل هويته االجتماعية

  

  

  

  

  

                                                 
  .39، مرجع سابق، صعلم االجتماع إىلاملدخل : خالد حامد 125
  .41، ص1985، دار النهضة العربية، بريوت، علم النفس االجتماعي: حممد السيد أبو النيل  126
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  :جتماعيةالهوية و التنشئة اال: الفرع الثاني

بالتنشـئة االجتماعيـة علـى قـدر اهتمامـه مبوضـوع اهلويـة حيـث جنـده  كلود ديبـارلقد كان اهتمام       

يؤكد على أا املصدر الرئيسي لبناء اهلوية و هلـذا فقـد أدرج يف مؤلفـه التنشـئة االجتماعيـة جمموعـة مـن 

ــــــــــيت خلصــــــــــها يف أحبــــــــــاث كــــــــــل مــــــــــن  ــــــــــرت برجــــــــــيالدراســــــــــات حوهلــــــــــا ال  تومــــــــــاسو  Berger.P بي

  127:ابتدائية، و ثانوية: اللذان توصال إىل التمييز بني مرحلتني للتنشئة Luckman.Tلوكمان

اللغــــة عــــن طريــــق الكــــالم و القــــراءة ( تتمثــــل يف املعــــارف القاعديــــة: التنشــــئة االبتدائيــــة �

تسـمح للفـرد  و اليت متثل العملية األساسية للتنشئة األولية، حبيث تعتـرب هـذه املرحلـة إعداديـة) والكتابة

 .مبواجهة العامل اخلارجي عنه

و الــيت تعمــل علــى إكســاب الفــرد املعــارف املختصــة و األكثــر دقـــة   :التنشــئة الثانويــة �

حبيــث تتناســب مــع توجهــه يف حياتــه االجتماعيــة و املهنيــة، إذ تعمــل علــى يئــة الفــرد إىل الولــوج إىل 

 .عامل الشغل من خالل حتديد دوره داخله

حليت التنشئة االجتماعية هاتني أهم مصـدرين لبنـاء اهلويـة املهنيـة للفـرد إىل جانـب مـا مسـاه تعترب مر     

سانســوليو  و قــد وظــف. باهلويــة الداخليــة أو هويــة األنــا، و هويــة خارجيــة أو هويــة اآلخــر كلــود ديبــار

رق هلـا فيمـا هذين املفهومني من خالل النماذج اليت قدمها يف كتابه اهلوية يف العمل و الـيت سـوف نتطـ

  .بعد

                                                 
127 DUBAR.Cl : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, op.cit. 

pp98-99. 
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إن اهلوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي حمصلة لثنائية تاريخ و واقع األفراد و عليه 

يف فرتة زمنية (فمفهوم اهلوية ستاتيكي حيث هي عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و حتقق يف املاضي

و اهلوية نتيجة لتنشئات و الواقع هو جمال لتحقيق هذا الشيء  ، ) معينة أو منوذج اجتماعي معني

متتالية و من هنا فاملفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه و تعديله باستمرار، فالفرد خيضع 

تساعده على بناء و إعادة بناء هويته ...) إىل العمل...من األسرة(لتنشئات متتالية عرب عدة مراحل 

  .ملواقف و مشكلة من عدة مكوناتو مستمرة حافلة مبجموعة من األحداث و ا يف عملية متواصلة

فاهلوية اإلنسانية ليست معطاة إمنا تبىن و يعاد بناءها، فهي تبىن منذ الوالدة و عندها و هو  

يعين أنه يتم إعادة بناءها عرب خمتلف مراحل حياة األفراد، و حيث أن الفرد ال يستطيع بناءها  ما

عنه إضافة إىل أا تعرب عن توجهاته اخلاصة   128لوحده، فهو يستعني باألحكام اليت يصدرها اآلخرون

و تعريفه هو لنفسه، و منه فكما سبق الذكر فاهلوية ما هي إال نتيجة لتنشئات متتالية على حد تعبري 

  .كلود ديبار

فهو ) على اعتبار أا ظاهرة اجتماعية( إذا كان مفهوم اهلوية مفهوما ستاتيكيا و ديناميكيا

حيث يعترب تكوين األفراد و تنشئتهم حىت يتمكنوا من العيش يف مجاعة حيملون بالتايل مفهوم مركب، 

، و هو األمر الذي تؤكده املقاربتني )نفس الثقافة( خصائص أفرادها من معتقداا وأساليب عيشها

الثقافية والوظيفية للتنشئة االجتماعية، وهي صورة من صور االندماج االجتماعي و الثقايف املشروط 

أن الفرد يواجه شرطني أساسني : مسلمة مفادها كلود ديباروعي، و على هذا األساس يطرح بالال

                                                 
128MALEWSKA.P-H, le processus de dévalorisation de l’identité et les stratégies identitaires, 

Paris, P.U.F,1990,p113. 



 

91 
 

البد له من حتقيقهما حىت يتمكن من العيش يف مجاعة وهي أن جيعل اآلخرين يعرفونه      و يعرفون 

ساطة به و ذلك من خالل حتقيق أكرب قدر ممكن من امليزات، و عليه فالتنشئة االجتماعية ليست بالب

  .129اليت صورا املقاربتني الثقافية و الوظيفية إذ أا تساعد الفرد على حتقيق هذين الشرطني

 laعلى وجود هذه الثنائية يف اتمع من خالل مؤلفه التنشئة االجتماعية  ديبارو قد أكد      

socialisation  ن التفريق بينها، و هوية الغري و اليت ال ميك) الذات(، حيث يشري إىل هوية األنا

  :ليصبح الفرد أمام مساريني

األول هو أن هوية الفرد تنشأ من خالل تفاعله مع املؤسسات و اجلماعات أما الثاين فهو يتعلق مبا 

و عليه فمفهوم اهلوية هو مفهوم مركب و الذي ال ميكن حتليله خارج نظام . يتمثله الفرد عن نفسه

  .لى هذا األساس فهذا املفهوم ديناميكيتفاعالت أين يكون األفراد فاعلني ع

فالتنشئة االجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايري من شأا أن جتعله معرفا اجتماعيا،       

و ذا تصبح عبارة عن عملية بيوغرافية تضم االستعدادات االجتماعية الناجتة ليس فقط عن التفاعل 

األصلية اليت ينتمي إليها الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع مع األسرة أو عن التفاعل مع الطبقة 

  130.جمموع النظم اليت مير ا طوال حياته

  

  

  
                                                 
129 PALMADE.J, L’incertitude comme norme, identité et processus professionnel, Paris, P.U.F, 

2001, p23. 
130 DUBAR. Cl: La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, 

op.cit. p82. 
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  :التنشئة التنظيمية :المطلب الثاني

  :المفهوم: الفرع األول

هي صورة من صور التنشئة االجتماعية و اليت ختص مرحلة من مراحل الفرد احلياتية أال و هي     

 الشغل، و يقصد ا تلك العملية اليت يصبح بواسطتها العمال اجلدد مندجمني يف مرحلة دخوله عامل

  :مجاعات العمل و هي تشتمل على ثالثة عمليات

 .تطوير املهارات و القدرات املهنية اخلاصة بالعمل �

 .اكتساب جمموعة من أمناط السلوكات املالئمة للعمل �

 .التأقلم مع معايري مجاعة العمل و قيمها �
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 :التنظيمية مراحل التنشئة: الفرع الثاني

حتدث عملية التنشئة التنظيمية و ما تتضمنه من عمليات اجتماعية أثناء عدة مراحل تنسجم      

إىل وجود ثالثة مراحل لعملية التنشئة  فيلدمانمع انتقال الفرد من مرحلة إىل أخرى و هنا يشري 

  :131التنظيمية

 العامل اجلديد يف هذه املرحلة جمموعة من التوقعات بشأن حيث يبين: مرحلة احلذر و التطلع .1

 .وظيفته، مهامه، و دوره داخل املؤسسة اليت التحق ا

و هنا حياول التعرف على األدوار املختلفة و املتباينة اليت يؤديها :  مرحلة التعلم و التأقلم .2

التايل يتمكن من اكتشاف أعضاء مجاعة العمل، كما يعمل على تعلم األدوار اليت يؤدوا و ب

املعايري اليت حتكم هذه اجلماعة و يف هذه املرحلة يبدأ العامل اجلديد بتكوين عالقات 

 .اجتماعية مع بعض أعضاء اجلماعة

يتقن الفرد من خالل هذه املرحلة دوره مث ينتقل إىل مرحلة : مرحلة إتقان الدور و التكيف معه .3

عة، ما يسمح له مبعرفة دقيقة جلميع جوانب معايري أخرى يصبح فيها عضوا دائما يف اجلما

 .مجاعة العمل

  

  

  

                                                 
- 363، ص1999، 1، ترمجة فارس حلمي، عمان ،طعلم النفس الصناعي و التنظيمي إىلاملدخل : رونالد دي رجييو131

365.  
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  :الھوية المھنية: المبحث الثاني

  نظرية سوسيولوجيةك لھوية المھنيةا: المطلب ا;ول 

  :الهوية المهنية مفهوم: الفرع األول

عترب عامال إن شعور الفرد باالنتماء إىل مؤسسة ما تتميز وية خاصة، و منوذج ثقايف خاص ي     

نفسيا و اجتماعيا يف حتفيزه  و تسهيل عملية االتصال و االندماج املباشر يف العمل املتعاون من أجل 

هدف مشرتك هو تنمية املؤسسة و بالتايل تنمية أفرادها، و هو ما يتحقق عن طريق فرض املؤسسة 

  .لثقافتها اخلاصة سواء من خالل التنظيم أو التكوين و االتصال

و األمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بني الفاعلني داخل املؤسسة و بالتايل القضاء و ه   

إال أن هذا التجانس . على الصراعات اليت ميكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس املؤسسة

يبدو ظاهريا فقط يف صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التمييزية لدى األفراد تدفعهم إىل البحث 

على أا حمصلة التنشئات االجتماعية       ديبار ن االختالف يف صورة هوية مهنية، و اليت يعرفهاع

 حبيث . 132بأا التجربة االجتماعية و العالئقية للسلطة سانسوليوو تتعلق بأمناطها، بينما يعرفها 

يات اليت يتم تعريف أعضاء متثل كل املعايري و القيم، القواعد و االنتماءات املتعددة اليت تعترب املرجع

) سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي(، فهي تفسر كيف يؤدي الفاعل133مجاعة العمل من خالهلا

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة اليت يقدمه فيها زمالئه يف العمل

                                                 
132 SAINSEULIEU.R : l’identité au travail, op.cit. p85. 
133 SAINSEULIEU.R : l’identité au travail, op.cit. pp14-15. 
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ـــــة علـــــى اهلويـــــة  Huberman.M هيربمـــــان و يف هـــــذا الصـــــدد يشـــــري         إىل تـــــأثري اهلويـــــة املهني

شخصـية و ذلــك مــن خــالل التــأثري يف الفــرد مـن حيــث ختطيطــه ملســتقبله و تصــوره ملركــزه االجتمــاعي  ال

 .كذلك

  خصائص و مجاالت الهوية المهنية: الفرع الثاني

  :يتمتع مصطلح اهلوية املهنية خباصيتني أساسيتني ميكن تلخيصهما يف ما يلي

ي خاص به و جتعل التحاليل حبيث تسمح مبنحه حمتوى اصطالح: عدم استقاللية املصطلح .1

فاهلوية املهنية تؤخذ يف أغلب األحيان على أا البحث عن . العلمية يف العلوم االجتماعية تصب فيه

االعرتاف من قبل اآلخرين يف إطار فضاء العمل، إىل جانب أا حمصلة للتنشئات املتتالية عرب جتارب 

الجتاهني الرئيسيني يف سوسيولوجيا اهلوية أال و مها  العمل الفردية، حبيث أن هذين املعنيني ميثالن ا

: ، و اللذان يتفقان على ربط مفهوم اهلوية املهنية بالظروف اليت تتشكل فيهاديبارو  سانسوليو تيار

فهي إما ناتج عن عملييت التنافس و الصراع داخل مجاعة العمل، أين يسعى كل فاعل إىل انتزاع 

ة تعلم تعتمد على التجارب الفردية للعمال، و عليه ميكننا اعتبار هذين االعرتاف من اآلخر أو صريور 

 .العاملني مصدرين أساسيني للتنشئة االجتماعية و التنظيمية

حيث أن الدراسات السوسيولوجية متيل إىل تصنيف : ارتباط املصطلح بالفئة السوسيومهنية .2

سوف نلمسه من خالل النماذج اليت اهلويات بناءا على تصنيف الفئات السوسيومهنية، و هو ما 

 .وضعها سانسوليو
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و لعل ارتباط مفهوم اهلوية املهنية بوسائل الصراع اليت جيدها الفرد يف جتربته االجتماعية لفرض    

احرتام حقه يف االختالف، جيعلنا نبحث يف عالقة هذا األخري بالسلطة، و اليت خياطر من خالهلا 

ته ليجد نفسه أمام أزمة فقدان اهلوية أين سيسعى إىل تبين اسرتاتيجيات بفقدان ذاتيته و بالتايل هوي

  .للحفاظ عليها إما باهلروب أو الدفاع كما قد سبقت اإلشارة يف الفصل األول

حول التجارب  سانسوليومن خالل حماولته تطوير املفاهيم اليت قدمها  ديبار يف حني حاول      

ية بالتقاء سريورتني خمتلفتني، حبيث تتعلق األوىل بإكساب أو إعطاء العالئقية، أن يربط اهلوية املهن

اهلوية من التنظيم كإدارة و فاعلني يتفاعل معهم الفرد، حبيث ال ميكن حتليلها مبعزل عن النسق الذي 

ينشط فيه الفرد و الذي ينتج من خالله عالقات قوة  تساعد األفراد على فرض وجودهم و بالتايل 

  .اجلماعة هويتهم داخل

أما السريورة الثانية فتمثل املرحلة اليت ميكن فيها الفرد من اكتساب هويته املهنية بنفسه حبيث ال      

  .ميكن حتليل هذه السريورة مبعزل عن املسارات االجتماعية اليت يشكل الفرد بواسطتها هوية لذاته

ساسا بنمط التنشئة االجتماعية اليت تلقاها أن اهلوية تتعلق أ ديبار و انطالقا من هذا التصور يعترب    

الفرد و اليت ستكون قاعدة اهلوية املهنية، و إذا كانت التنشئة االجتماعية باختالف مراحلها         

و أمناطها عبارة عن تلقني الفرد الثقافة اخلاصة بكل منها فانه يسعنا القول بأن الثقافة اتمعية       

  .ملصادر الرئيسية ألي هوية مهنيةو التنظيمية ميثالن ا
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و حيث أن الثقافة قابلة للتغيري و من خالل ما سبق فان اهلوية املهنية يف مواجهة مستمرة       

للتحوالت التكنولوجية و التنظيمية و كذلك التغيريات اليت تطرأ على تسيري العمل يف املؤسسات     

   134.و اإلدارات

ضة للتهديد و األزمات أكثر من تعرضها للبناء، و لكي يتحقق التكوين و عليه فاهلوية دائما معر     

ضرورة دخول األفراد يف عالقات  ديبار البيوغرايف و بالتايل البناء االجتماعي للهوية املهنية، يفرتض

  .سوسيومهنية يشاركون من خالهلا يف نشاطات مجاعات العمل

  وليو  نماذج الهوية المهنية حسب سانس: الفرع الثالث 

إىل أن اهلوية املهنية هي أكثر من عملية بيوغرافية كما  سانسوليوتشري الدراسات اليت قدمها 

حبيث هي عملية تثمني الستثمار األنا، حيث قدم جدوال تركيبيا أدرج من خالله  ديبارصورها 

ثالثة  أساليب تشكيلية للهوية يف العمل و كذا دالئل ميكننا من خالهلا فهم هذه اهلوية ضمن

  135:أبعاد

و هو اال الذي يسعى من خالله الفاعلني حتقيق مصاحلهم من خالل : حقل االستثمار .1

، إذ يتميز هذا البعد بالدخول الفاعلني حيز السلطة بطرق رمسية أو 136استثمار عالقتهم بالسلطة

 .غري رمسية

                                                 
134 DUBAR.C : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles: op.cit. 

p121. 
135 Ibid. pp122-123. 

 .133اهلوية يف العمل يف املرحلة الراهنة للمجتمع اجلزائري، مرجع سابق، ص: طييب غماري136
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الفاعلني و اليت و هي الطريقة اليت من خالهلا يتم احلكم على سلوكات : معايري التصرفات .2

، حبيث ترتاوح هذه السلوكات بني  سانسوليوتساعد على التمييز بني مناذج اهلوية املهنية اليت اقرتحها 

 .اجلماعية و التضامن، التنافس و االنفصال

و اليت تعرب عن مقياس و معيار لالنتقاء من بني البدائل، فهي : القيم الناجتة عن العمل .3

ستيعاب الفرد لثقافة اتمع و التنظيم الذي ينتمي إليه، كما تساعد على تساعد على حتديد درجة ا

التمييز بني اهلويات املهنية ، حبيث ترتاوح القيم بني االقتصادية و القانونية، و قيم اإلبداع            

 .و اجلماعية

اليت اختاروها  تعمل هذه األبعاد جمتمعة على التمييز بني أنواع األجراء و هويام املهنية   

  .ألنفسهم، و ذلك من خالل العالقات اليت يقيموا داخل و خارج املؤسسة

حول أشكال اهلويات يف العمل قد قام على مالحظة  سانسوليولعل النموذج الذي قدمه  

العمال من خالل األبعاد السابقة الذكر دف التمييز بينهم ليخلص إىل أربعة أشكال نلخصها يف 

  :ما يلي

يتميز أصحاب هذه اهلوية بتفضيل الفردانية و اسرتاتيجيات املعارضة، حبيث : وية املنكمشه •

بالنساء و العمال اجلدد  سانسوليومييلون اىل تفادي العالقات االجتماعية داخل املؤسسة، إذ خصها 

و املهاجرين و الذين يسعون من خالل عملهم إىل الكسب املادي فقط و هلذا فهم يبتعدون عن 

االلتزامات الشخصية يف عالقات العمل و منه فقيم العمل السائدة لدى أصحاب هذه اهلوية هي 

  .قيم اقتصادية حمضة
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مبجموعة من اخلصائص تبعا ملؤشرات حمددة مسبقا، فاملستوى العلمي  سانسوليوو قد ميزها       

هو ما يفسر هروم مثال ألصحاب هذه اهلوية ضعيف و ال حيملون شهادات علمية يف األغلب، و 

من التكوين، إذ ال طموح أو أهداف مستقبلية هلم، و يرتتب على ذلك مسامهة ضئيلة يف النشاط 

  .املهين، إذ هدفهم الوحيد هو االستمرارية يف العمل من خالل التمسك بالوظيفة

ها القيم تعرب هذه اهلوية عن امتثال العمال ملعايري اجلماعة و قيمها و على رأس: هوية املندمج •

اجلماعية، فأصحاا فاعلني مييلون إىل تكوين عالقات سوسيومهنية  يف ما بينهم تشرتط االنتماء إىل 

نفس الفئة السوسيومهنية، حيث يكونون ما يسمى باجلماعة الثقافية أين اللغة العامية واحدة و كذا 

و الذين يتمتعون مبهارات  بعمال التنفيذ القدامى، سانسوليو، و قد خصها ...اللباس، و األدوات

يدوية عالية مقابل مستوى تعليمي ضعيف، يسعون إىل تطوير وظائفهم من خالل ما ميليه أسلوب 

التسيري و هلذا تبدو عالقتهم بالتكوين ظاهرية فقط، األمر الذي من خالله نستنتج القيم القانونية 

 .لدى أصحاب هذه اهلوية

غالبا حاملي شهادات عليا، ساعدم على احلصول  أصحاب هذه اهلوية هم: هوية املفاوض •

مناصب مسؤولية داخل املؤسسة و هم يف سعي دائم إىل الرتقية الداخلية، من خالل التكوين دف 

اكتساب معارف مهنية جديدة، يستثمرون عالقام من خالل مناصبهم لتحقيق أهدافهم و أهداف 

ا إىل جانب املسؤولية وسيلتان لتحقيق الفروق ملفاوضة املؤسسة عن طريق املنافسة و اليت جيدون فيه

  .معارضيهم و حتالفام
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كما يسعى الفاعلون املفاوضون إىل تكوين عالقات حسنة مع رؤسائهم ،  حبيث تسمح هذه     

العالقات باالعرتاف بدورهم الكبري يف املؤسسة، و هو ما يساهم يف خلق روح املنافسة بني هؤالء 

لصراع بينهم من أجل النجاح يف العمل و الوصول إىل املعارف التنظيمية اليت تساهم يف الفاعلني، و ا

الرتقية و هاته الرتقية داخل املؤسسة تساعدهم على تقدمي استثمارات كبرية يف التكوين، و ذا 

 فاملؤسسة بدورها تعرتف ويتهم و كذا مبفاوضة خمطط الوسائل لتحقيق مطالبهم عن طريق التفاوض

  .احلقيقي و املؤسسة

يتميز الفاعل صاحب اهلوية التوافقية بسعيه الدائم إىل إنشاء شبكة من : هوية التوافقي •

العالقات السوسيومهنية مع احلفاظ عليها طاملا األهداف و املصاحل مل تتحقق بعد، و ذا فطبيعة 

االستمرارية، إذ تعريف حتويال العالقات اليت ينشئها ال تلتزم بفئة سوسيومهنية معينة و قد ال تعرف 

فقد خص هذا  سانسوليويف اجتاهاا مبجرد أي تغري يف األهداف، و من خالل املالحظة اليت قام ا 

النموذج من اهلوية املهنية بالفاعلني ذوو شهادات و مستوى تعليمي عايل، ما يفسر رغبتهم الذاتية يف 

اء إىل جمالس اإلبداع،  كما أم حيرسون على التكوين من أجل اكتساب معارف جديدة و االنتم

االبتعاد عن اجلماعات املشكلة، ألم يسعون بالدرجة األوىل إىل حتقيق أهداف على املستوى 

الفردي و هو ما يدفعهم إىل تكوين شبكات من العالقات املميزة و اليت تساعدهم على ذلك،      

 أم ال يبدون أية تبعية هلم إال يف حالة ما تطلبت و بالرغم من عالقام احلسنة مع رؤسائهم إال

  .مصاحلهم ذلك
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  :ديناميكية الھوية المھنية: المطلب الثاني

و باالعتماد على  سانسوليويف حماولة للتحليل املعمق لنماذج اهلويات املهنية اليت قدمها 

يف  1989و االجتماع يف  ، قامت جمموعة من علماء االقتصادديباراألبعاد واملعايري اليت وضعها 

Lastree  مؤسسات كربى 6ببحث حول ابتكارات التكوين أقيم على.  

مقابلة موزعة على فئات مهنية  159اعتمد هذا البحث على اجلرد و التحليل التيبولوجي ل

خمتلفة معنيني بالتكوين دف تغيري اجتاهام يف العمل و ذلك وفق ما ميليه أسلوب التسيري املعمول 

  .ه داخل هذه املؤسسات، و بالتايل أوامر املسريينب

الواقع املعاش يف العمل، : حاولت هذه املقابالت أن تكشف عن ثالثة جماالت مهمة هي

 و هي من بني املؤشرات اليت وضعها. ، و عالقة اجلراء بالتكوين)املسرية املهنية(التحركات الوظيفية 

املهنية، بينما اهلدف من هذه الدراسة هو رصد  للكشف عن االختالف بني اهلويات سانسوليو

  .حركية وديناميكية هذه اهلويات من خالل التطورات و التغريات اليت تعرفها هذه املؤسسات

إن هذه األحباث بالرغم من أا مل تستعمل مفهوم اهلوية إال قليال إال أا كانت ترمي إىل تكوين     

خالل تفاعل العاملني على شكل عالقات مهنية، إىل جانب  أربعة مناذج من االجتاهات و ذلك من

الكفاءة ، املسرية املهنية، و االجتاهات يف جمال التكوين، هذه النماذج ما هي يف حقيقة األمر إال 

، حيث أن النماذج اجلديدة تعرب  لنا فعال عن سانسوليوإعادة إنتاج للنماذج األوىل اليت حدثنا عنها 

  :اهلوية املهنية و يف ما يلي رصد لتلك احلركية حركية و ديناميكية

  :عملية التطريدنحو : الفرع األول
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عن هوية املنكمش مل يشر إىل األجراء الذين ينعزلون عن العمل و لكن  سانسوليوعندما حتدث 

ألولئك الذين ينعزلون عن كل االلتزامات الشخصية و يتفادوا يف عالقات العمل و قد بينت أحباث 

Lastree يف ما يلي 137هذا االنعزال من خالل هوية لألنا و هوية لألخر:  

 : هوية لألخر �

هم األجراء الذين مت تعيينهم من طرف مؤسستهم كي يشغلوا مناصب عمل اعتربوا مؤهلني هلا يف     

الوقت احلاضر، ما يعين أنه يف ظل التغريات اليت ميكن أن تعرفها املؤسسة مستقبال، سيكونون غري 

لني افرتاضيا للقيام مبهام جديدة، هذه اهلوية االفرتاضية تأخذ شكل حكم مسبق لعدم كفاءة مؤه

  138.هؤالء األجراء

 :هوية لألنا �

إن هؤالء األجراء ليس لديهم أي أمل يف التطور املهين و ال أي تطلع مهين، فهدفهم هو البقاء      

  .ة على االستقرار بكل الطرق املمكنةيف عملهم، حيث فرصتهم الوحيدة يف االستمرار هي احملافظ

هذا االستقرار مرتبط بالتحكم يف العمل عن طريق اخلربة، حيث أن أي حتوالت أو تغريات قد تعيق 

ذلك، األمر الذي يصحب معه ضرورة التكوين و الذي يتفاداه هذا النوع من األجراء، حبيث تشكل 

ذا فهم سرعان ما ينسحبون من التكوين      هذه التغريات داخل املؤسسة ديدا الستقرارهم، و 

  .و يرتكوا دف الرجوع إىل مناصبهم اليت مسها حسب اعتقادهم نوع من الالاستقرار

                                                 
137 DUBAR.C : op.cit. p202-224. 
138 Ibid. p204. 
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إن ختوفهم من فقدان العمل جيعلهم منكمشني و رافضني أية عمليات دف إىل عصرنة املؤسسة     

نهم يف انضمام حاملي الشهادات إىل و حتديثها، و قد نلمس لدى هؤالء األجراء عدم رغبة م

املؤسسة حيث يعربون عن انزعاجهم مربرين ذلك بقلة خربة هؤالء، و حقيقة األمر أم حيسون 

  .بالتهديد يف استقرارهم

تتميز عالقام داخل املؤسسة بالتبعية الكبرية لرؤسائهم على اعتبار أن هؤالء هم من يقسمون     

و يف املقابل قد جندهم يف أغلب األحيان يفضلون إقامة عالقات املهام و يقيمون األعمال، 

  .اجتماعية خارج املؤسسة ال داخلها

تتأرجح هذه اهلوية ما بني التمسك باملعارف التطبيقية اليت تزيدهم قيمة و بني املعارف النظرية      

كنهم احلصول عليها إذ ال حيملون اليت تلغيهم، حيث متثل األوىل اخلربة اليت ميتلكوا بينما الثانية ال مي

شهادات ، هلذا فهويتهم منحصرة بينهما ال تطور فيها و ذا يصبحون منكمشني يفضلون االبتعاد 

  .عن العالقات االجتماعية و املهنية داخل املؤسسة

اليت  أما عن عملية التطريد فيمكننا التساؤل عن العالقة الضمنية املرتتبة عن هوية املنفذ املستقر    

تتماشى مع اجتاهات العمل مدى احلياة، و بني عملية التطريد اليت تقام خاصة من طرف املؤسسات 

  139.الكربى اليت تعمل على التنمية و ترمي إىل التغيري

  

  

                                                 
139DUBAR.C : op.cit. p211  
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  :المهني الجديد البحث وراء: الفرع الثاني

مجاعات العمل اليت النموذج االندماجي بكل فرد يرسخ وجوده يف االنتماء إىل  سانسوليوربط      

تضمن له احلماية من خالل التضامن ، حبيث يكون امتثال الفاعلني مجاعي ملعايري هذه اجلماعة،  

، فتبني 140لقد متت مالحظة هذا النموذج من اهلوية لدى عمال السكك احلديدية، و عمال املناجم

لغة العامية، نفس املظاهر أن هذا النوع من األجراء يقيمون عالقات مع مجاعات ثقافية هلم نفس ال

  .اخلارجية كاللباس و األدوات، فعالقام فيما بينهم  تعرف بالقوة و تعترب النواة الصلبة هلويتهم

 :     هوية لآلخر �

على األجري هنا ليس فقط اإلحاطة بكل ما خيص مهامه و إمنا مهام اآلخر كذلك، دف 

هذا التحكم العقالين للعملية الوظيفية الزيادة يف متكنه من تسيري وظيفته حىت يتحكم ا، و يعين 

  .األداء و بالتايل الرفع من الكفاءة و اجلدارة لدى املندمج

 :هوية لألنا �

إن معظم األجراء املعنيني ذا النوع من اهلوية ينتمون إىل فئة التنفيذ، و الذين جيدون يف       

أن خيلق شيئا من القلق لديهم خبصوص مستقبلهم أعماهلم روتينية مملة و بسيطة، و هو ما من شأنه 

داخل املؤسسة، ما جيعلهم يتمثلون االنغالق على هويام، و لعل عالقتهم بالتكوين توضح لنا 

إحساسهم باالنغالق هذا، فهي ظاهرية، إذ يقدمون عليه طاعة ألوامر الرؤساء فقط دون أي تطوير 

  .يف مسارهم املهين ملعارفهم التقنية املتخصصة، من أجل التقدم

                                                 
140DUBAR.C : op.cit .p214. 

 



 

105 
 

و تنعكس حالة االنغالق هذه على العالقات اليت يقيموا مع مجاعات يف العمل و اليت     

  .يرسخون من خالهلا وجودهم

  :عملية التغييرمن أجل   :الفرع الثالث

إذا كان النموذج التوافقي يسعى إىل بناء شبكة من العالقات املميزة، فهو بذلك يتقاسم معهم 

  .ف و املعلومات اليت يستغلها كل طرف على حدا لتحقيق مصاحله و بلوغ أهدافهاملعار 

 :هوية لآلخر �

إن غالبية هؤالء األجراء هم من الشباب احلاصلني على شهادات عالية مما قد يطرح 

فاملناصب املتوفرة ال تتناسب و ختصصام، و هو ما قد يدفع : إشكاالت لإلدارة يف تعاملها معهم

لتساؤل حول مستقبلهم داخل املؤسسة، كما أم ال يشرتكون يف نفس اجتاهات العمل مع اإلدارة ل

و بالرغم من هذا كله فاملؤسسة ال . باقي األجراء، و هلذا فهم يف سعي دائم إىل حتقيق مصاحله أوال

تستطيع االستغناء عنهم و عن خدمام، لكنها ختشى يف الوقت نفسه مبادرام الشخصية 

  .بعالقات داخلية و خارجية املدعمة

 :هوية لألنا �

لعل الشبكات العالئقية املميزة اليت يعمل أصحاب هذه اهلوية على إنشائها و اليت  تستمر        

باستمرار األهداف، من شأا أن حتد من انتماءهم املهين، و لكن لن حتول دون ختطيطهم ملستقبلهم 

ارج املؤسسة، و عليه تظهر عالقتهم الوطيدة بالتكوين، حبيث يسعون إىل تطوير مراكزهم داخل أو خ

  .إذ يطالبون باجيازات شخصية للتكوين، و الذي يرون فيه حقا و استثمارا شخصيا
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تتمتع عالقام املهنية باإلضافة إىل أا موقفية باالعتماد على احلوارات و اخلطابات                 

اإلبداع اليت تطمح إىل تطوير املؤسسة و اليت يتمكنون من  و املبادرات، حبيث ينضمون إىل جمالس

خالل استغالهلا من تطوير أنفسهم، و يف املقابل جند أصحاب هذه اهلوية يتفادون اجلماعات 

   141.املشكلة

يلخص نقاط هامة متيز بعض األجراء الذين هم  سانسوليوإن النموذج التوافقي الذي بناه        

ناك فرق ما بني طموحام الشخصية و اإلمكانيات املعرفية، كما أم دائما غري مستقرين فه

يفتقدون لالنتماءات املهنية و لكن يف الوقت نفسه يظهرون تضامنا كبريا يف العالقات اليت يقيموا 

 142.مع الرؤساء و الزمالء

  :عملية الحشد: الفرع الرابع

األكثر جدارة و ذلك  سانسوليويت قدمها يعترب أصحاب هوية املفاوض من خالل النماذج ال      

لشغلهم مناصب مسؤولية داخل املؤسسة و اليت يستعملوا إىل جانب املنافسة وسيلة لتأكيد فروقهم 

  .و متيزهم ملفاوضة مصاحلهم

من خالل حتليل خطابات هؤالء األجراء، أم يعربون عن  Lastreeلقد بينت أحباث مركز     

ؤسسة من خالل االلتزام الذايت لألجري يف عمله لتطوير املؤسسة هذا يضمن له مشاركتهم يف جناح امل

  .يف آن واحد تأمني منصب العمل و بالتأكيد مسريته املهنية

                                                 
141 DUBAR.C : op.cit. p246. 
142Ibid. p250.  
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 :هوية لآلخر �

تبىن هذه اهلوية من طرف و داخل املؤسسة نفسها، من خالل تعيينها هلؤالء األجراء لكي       

م مؤهلني هلا مسبقا، حيث أن االلتزام الشخصي الذي يبديه يشغلوا مناصب مسؤولية  باعتباره

  .األجري هنا لعمله من شأنه أن يساعد على ترقيته داخليا و هو ما يسعى إليه 

حيث إن التقدم الداخلي يف العمل على شكل ترقية عبارة عن حافز يقدم لكل من يهمه النجاح    

فاوض، اليت تواجه ديدا إذا مل يربهن على حسن العام للمؤسسة، و هو ما يضمن استقرار هوية امل

  .مشاركته يف العمل، فاملنافسة و االلتزام أهم القيم اليت يتمتع ا صاحب هذه اهلوية

 :هوية لألنا �

حيمل أصحاب هذا النوع من اهلوية شهادات عليا إىل جانب اهتمامهم باملعارف التنظيمية       

عن معرفة املزيد من األساليب التطبيقية للعمل، و هلذا فهم داخل املؤسسة، حبيث يبحثون دائما 

  .يصرون على التكوين لتطوير مهارام

هذا التكوين يساعدهم على بناء هويام املهنية من خالل تثبيت إحساسهم باالنتماء إىل    

نية هلؤالء إنه و بفضل املسرية امله. مجاعات العمل اليت يتعرفون من خالهلا على الفاعلني اآلخرين

يصبح من السهل عليهم التعبري عن آرائهم و طموحام، و كذا زيادة قدرم على توقع التغريات اليت 

  .قد حتدث داخل املؤسسة
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تتميز عالقات الفاعلني أصحاب هوية املفاوض باحلسنة عموما خاصة إذا تعلق األمر بالعالقات      

ن أجل اعرتاف هؤالء بإمكانيام و قدرام، بفضل ذات االجتاه الصاعد أي مع رؤسائهم، و ذلك م

 .ما يقدمونه للمؤسسة، هادفني أساسا إىل الرتقية الداخلية باالعتماد على املنافسة كما ذكر آنفا
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حاولنا من خالل هذا الفصل أن نكشف عن العالقة بني التنشئة االجتماعية و اهلوية املهنية 

ة نتيجة لتنشئات متتالية خيضع هلا الفرد عرب مراحل حياته املختلفة، إذ على اعتبار أن هذه األخري 

متثل القيم الثقافية و االجتماعية املكتسبة من خالل التنشئة االجتماعية دور احملرك األساسي لكل 

سلوكات األفراد و خصائصهم و اليت يتم تعريفهم من خالهلا، و عليه فنحن نفرتض أن مصادر اهلوية 

ة لألستاذ اجلامعي هي ثقافية بالدرجة األوىل و منه فالفصول الالحقة حماولة لتحديد هذه املهني

  .املصادر و طبيعة هذه الثقافة
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  :تمھيد

أوسع املعاين و أضـيقها يف آن واحـد، فهـي تعـين يف أوسـع معانيهـا صـميم استعملت كلمة ثقافة يف    

اإلنســـان، و معـــىن ذلـــك أـــا داخلـــة يف كـــل مـــا يتعلـــق بـــالفرد مـــن أخـــالق و أفكـــار و معتقـــدات، إـــا      

و ــذا املعــىن تشـــمل كــل مـــا يقــوم بـــه اإلنســان مـــن ســلوكات و أفعـــال ناجتــة عـــن جتــارب و خـــربات ،      

افة تعرف على أا جمموعة من السـمات الروحيـة و املاديـة و الفكريـة و العاطفيـة الـيت متيـز و عليه فالثق

جمتمعـــا بعينـــة أو فئـــة اجتماعيـــة بعينهـــا و هـــي تشـــمل الفنـــون و اآلداب و طرائـــق احليـــاة كمـــا تشـــمل 

ــــا كائنــــات تتميــــ ز احلقــــوق األساســــية اإلنســــانية و نظــــم القــــيم و التقاليــــد و املعتقــــدات الــــيت جتعــــل من

     143.باإلنسانية

إن الوظيفــة االجتماعيــة للثقافــة تعمــل علــى مجــع األفــراد يف مجاعــة مميــزة إىل جانــب روابــط الــدم و     

، و عليــه )و الــيت ال تأخــذ معناهــا إال مــن خــالل الثقافــة(القــرب اجلغــرايف و الســكن و تقســيم العمــل 

هـذه العوامـل و اخلصـائص يتمتعـون بثقافــة  ميكننـا القـول بـأن أفـراد اتمـع اجلزائـري ملـا جيمـع بيـنهم مـن

واحدة من شأا التأثري يف أسلوب تفكريهم و سلوكام و أفعاهلم، و على هذا اعتبـار فـإن كـل فاعـل 

اجتمــاعي داخــل املؤسســة مــن شــأنه أن يتــأثر ــذه الثقافــة و الــيت تظهــر يف شــكل ســلوكات يقــوم ــا 

يف هــذا الفصــل ســوف حنــاول أن حنــدد بعــض القــيم نالحظهــا أساســا مــن خــالل تفاعلــه مــع الغــري، و 

الثقافيــة للمجتمــع اجلزائــري و الــيت مــن شــأا التــأثري يف ســلوك الفــاعلني االجتمــاعيني، و بالتــايل حتديــد 

  .هويام املهنية

  
                                                 

143
  .44-42، ص 2005ريب املعاصر، بريوت، ع، دار الفكر المشكلة الثقافة: مالك بن نيب 
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  مصادر ثقافة المجتمع الجزائري: المبحث ا;ول

لذي حيكم اتمعات و الذي قصد به يشري أرسطو يف كتابه السياسة إىل أن القانون االجتماعي ا    

العـــادات و التقاليـــد و األعـــراف الســــائدة فيهـــا ، مـــا هـــو إال نتيجــــة حلكمـــة  الشـــعوب املرتاكمـــة عــــرب 

العصور، و اليت مسيت فيما بعد بالثقافة على حد تعبري ادوارد تايلور  يف التعريف الشـامل الـذي قدمـه 

إىل آخـر ...ات و التقاليـد و الفـن و األدب و املعتقـداتللثقافة على أا ذلك الكـل املركـب مـن العـاد

التعريــف الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه يف الفصــل األول، و عليــه ارتأينــا احلــديث عــن الظــروف التارخييــة    

و أثرهــا يف تكــوين اتمــع اجلزائــري و تكــوين ثقافتــه أوال، ذلــك أنــه جمتمــع عــاىن مــن أشــكال متعــددة 

  .اذج خمتلفة من التفكري و األفعاللالستعمار خلفت وراءها من

  :مميزات تكوين المجتمع الجزائري: المطلب ا;ول

لعل الرتتيب التارخيي لالستعمارات املتتالية اليت عاشها اتمع اجلزائري و إن اختلفـت أشـكاله      

مار و تفاوتــت فرتاتــه، كــان الســبب الرئيســي يف االخــتالل الــذي أصــاب اقتصــاده،  و قــد لعــب االســتع

، أيــن )سـنة132(الفرنسـي أكـرب دور يف ذلـك، حيــث كانـت فرتتـه االسـتعمارية األطــول علـى اإلطـالق

قام مبصادرة أراضي الفالحني اجلزائـريني و تـدمري بعـض احلـرف التقليديـة، ممـا أحـدث اخـتالال يف البنيـة 

عمار الفرنســي ، باإلضــافة إىل االضــطهاد السياســي و الثقــايف، ذلــك أن االســت144االجتماعيــة القائمــة

عمل على ترسيخ مبدأ التمايز على أساس العرق و الدين، ليكون هذا األخـري عـامال أساسـيا يف بلـورة 

  .البنية االجتماعية 

                                                 
144

مجال غريد،  إدارة، يف ثقافات املؤسسة، حتت اجلزائرمتثالت  التمايز االجتماعي لدى عمال الصناعة يف : العياشي عنصر 

  .5، ص1997مركز البحث يف األنثربولوجيا االجتماعية و الثقافية، وهران، اجلزائر، 
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لقـــد كـــان للضـــغط املســـلط علـــى اتمـــع الريفـــي األثـــر الواضـــح يف ارتفـــاع نســـبة اهلجـــرة الداخليـــة             

  .غط على املدن و تغري هيكل السكان فيهاو اخلارجية كذلك، و نتيجة لذلك زاد الض

بظــاهرة ترييــف املــدن  مجــال غريــدو لعــل مــن بــني أهــم آثــار هــذا النــزوح  بعــد االســتقالل مــا عرفــه    

urbanisation rurale ، 1962إىل جانــب النمــو الــدميوغرايف الــذي ســجل تضــاعفا مباشــرة بعــد 

حيـث  للحـرب من انعكاسات اجيابية G.Bouthoulغاستون بوتول ولعل لذلك تفسري يف ما وجده 

 1988تزيـــد اخلصـــوبة يف اتمعـــات مباشـــرة بعـــد انتهاءهـــا مـــن احلـــرب، حيـــث ســـجلت اجلزائـــر ســـنة 

  .1966145مليون نسمة سنة  12مليون نسمة بعد أن كان ال يفوق  23ارتفاعا لعدد سكاا بلغ 

تشـــف مـــن وراءه توســـع العائلـــة إن مالحظتنـــا هلـــذا النمـــو الـــدميوغرايف الســـريع عـــن كثـــب جيعلنـــا نك   

أفراد من بينهم األب و األم، مـا مـن شـأنه أن  8و  7اجلزائرية حيث أصبح معدل حجمها يرتاوح بني 

يــؤثر علــى املســتوى االقتصــادي و االجتمــاعي هلــذه األســر، و لعــل كــرب حجــم هــذه األســر راجــع إىل 

أنـه ال ميكـن احلفـاظ علـى النسـل إال مـن االعتقاد السـائد لـدى العديـد مـن أفـراد اتمـع اجلزائـري علـى 

خــالل تــوفري أكــرب عــدد ممكــن مــن األبنــاء، ملــا خلفتــه التجربــة االســتعمارية أيــن عــاىن اتمــع اجلزائــري   

من نقص يف األموال و األنفس نتيجة سياسة السلب و النهب و االغتياالت و اإلبادات اليت مارسها 

    146.املستعمر خاصة على اتمع الريفي

                                                 
، 2003، دراسة نظرية و تطبيقية، دار احملمدية العامة، اجلزائر،املوارد البشرية و السلوك التنظيمي إدارة: ناصر دادي عدون 145

  .162ص
146

  .163، ص  سابقمرجع  ،دادي عدون ناصر  
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مــن خــالل مــا ســبق قــد يظهــر للــبعض أن اتمــع اجلزائــري هــو جمتمــع ريفــي بالدرجــة األوىل ذلــك     

علــى اعتبــار املهنــة األوىل الــيت كــان ميارســها أفــراده أال و هــي الزراعــة، حيــث بلغــت نســبة املشــتغلني ــا 

قالل أيـن مت إدمـاج ، و مع السياسة التصنيعية اليت انتهجتهـا اجلزائـر بعـد االسـت٪80.9قبل االستقالل 

 1966ســنة  ٪50.6العمــال القطــاعي الفالحــي بالصــناعة و إدخــاهلم إىل املصــنع تراجعــت النســبة إىل 

، ذلك ناتج أساسا عن االجتاه الذي اختـاره صـناع القـرار مـن أجـل التنميـة   1977147سنة  ٪29.6مث 

، و هلـــذا مت االعتمـــاد علـــى و النهـــوض بـــالبالد  بعـــد االســـتقالل، مســـتعينني يف ذلـــك بالتجربـــة الغربيـــة

  .الصناعة و رغبة منهم يف اختزال الزمن مت تطبيق منوذج املفتاح يف اليد

حيث تعد املخططات التنمويـة يف اجلزائـر أسـاس حتـديث اتمـع اجلزائـري، أيـن اصـطدمت ثقافتـه      

قافـة اتمـع اجلزائـري التقليدية بالثقافة الصـناعية، و قـد اجنـر عـن هـذا التضـارب نتـائج عديـدة، إذ أن ث

، كمــا أن هــذه الثقافــة هــي ثقافــة حمليــة 148هــي ثقافــة خمالفــة لتلــك الــيت أراد املشــروع الصــناعي بثهــا فيــه

  149.زراعية

  

  

  

                                                 
  .163، ص نفسهمرجع   147

148 BOUTEFNOUCHET.M : système social et changement social en Algérie, O.P.U. s.d, 

Alger, p85. 
، 1983. ج.م.ترمجة فيصل عباس، دار احلداثة د تاريخ اجلزائر احلديث، دراسة سوسيولوجية،: جغلول عبد القادر 149
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  :مصادر ثقافة المجتمع الجزائري: المطلب الثاني

رضــية مرجعيــة تعـرب ثقافــة اتمـع اجلزائــري عـن هويتــه الوطنيــة و الـيت جتمــع بـني الثقافــة و الوطنيـة، كأ   

تشمل كـل السـمات الثقافيـة املشـرتكة بـني جمموعـة مـن األفـراد الـذين ينتمـون إىل الرقعـة اجلغرافيـة ذاـا،  

و هـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــزز مفهـــوم املواطنـــة لـــديهم، مـــن أجـــل متييـــزهم عـــن ســـواهم مـــن أفـــراد األمـــم 

  .150األخرى

الثـــة مرجعيـــات تتمثـــل أساســـا يف مكونـــات كمـــا تعتمـــد ثقافـــة اتمـــع اجلزائـــري يف تكوينهـــا علـــى ث     

  151.دينية، ولغوية، وأخرى مادية

تتمحور ثقافة اتمع اجلزائري حول الدين اإلسالمي، باعتباره عقيدة هذه : مكونات دينية .1

الثقافة ، حيث لإلسالم أثر واضح و مباشر على سلوكات أفراده، كما يربز ذلك من خالل 

، إذ يتم اعتماد تعاليم الديانة اإلسالمية من خالل ما جاء يف تفاعالم، أفكارهم و اجتاهام

 .الكتاب الكرمي أو على لسان النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم يف كل املعامالت و التفاعالت 

تنمو اللغة و تتطور نتيجة التفاعالت االجتماعية و املمارسات اليومية،      : مكونات لغوية .2

الرمسية يف اجلزائر هي اللغة العربية، إال أننا جند هلجات خمتلفة تأسس كل و على الرغم من أن اللغة 

منها لشبه ثقافات تنطوي حتت الثقافة الكلية للمجتمع اجلزائري، حيث هناك ما ال يقل عن مثانية 

و بالرغم من تعدد اللهجات و الشبه الثقافات داخل . subcultures152شبه ثقافات باجلزائر 

ي إال أن اللغة العربية تبقى لغته الرمسية، ذلك أنه جمتمع مسلم و العربية لغة القرآن اتمع اجلزائر 

                                                 
150

  .25-23، مرجع سابق، ص اهلوية الوطنية احلقائق و املغالطات: د بن نعمانأمح 
  .26-21، ص2005، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، اجلزائر، حتوالت ثقافية: بوفلجة غياث 151

152 MERCURE.D, et autres : culture et gestion en Algérie , l’Harmattan, Paris, 1997, p26. 
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الكرمي، ذلك بالرغم مما عرفته اجلزائر من استعمارات متتالية، حاولت القضاء عليها، باعتبارها أحد 

 .املقومات احلضارية لألمة

مـــن املظـــاهر املاديـــة مـــن ألبســـة      تتضـــح الثقافـــة اجلزائريـــة مـــن خـــالل جمموعـــة : املكونـــات املاديـــة .3

و حرف و فنون، فمن خالل املظهر و اللباس مثال نالحظ أنه بالرغم من تطـور الـزي علـى حـد تعبـري 

تبقى البصـمات الرتاثيـة واضـحة، و األمـر سـيان بالنسـبة للهندسـة املعماريـة و احلـرف  153مالك بن نيب

ثر هــذه املكونــات املاديــة إذ متثــل رمــزا مــن رمــوز التقليديــة فبــالرغم مــن دخــول املســتحدث عليهــا مل تنــد

 .اهلوية اجلزائرية

ممـــــا ال شـــــك فيـــــه أن اتمـــــع اجلزائـــــري الـــــذي مـــــر حبركيـــــة تارخييـــــة حافلـــــة باحلركـــــات الـــــيت متيـــــزت      

باالستعمارات املتتالية ما سهل عليه االحتكاك مبختلف احلضارات، و فتح له الباب أمـام التمـازج مـع 

قته و نعين ا شعوب مشال إفريقيا، ميكننـا مـن القـول بثالثيـة مصـادره الثقافيـة و هـي باقي شعوب منط

اإلســالم والعربيــة و االمازيغيــة، و هــي مكونــات هويتــه كمــا ســبقت اإلشــارة، و ال يفوتنــا هنــا مــا خلفــه 

  .154االستعمار الفرنسي و الذي ميكن اعتباره مصدرا ثانويا

  

  

  

  
                                                 

153
  .123، ص1981، ترمجة عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، شروط النهضة: مالك بن نيب 

  .172ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 154
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  الجزائري و تأثيرھا على سلوك ا;فرادثقافة المجتمع : المبحث الثاني

  :قيم و سمات الثقافة في سلوك المجتمع: المطلب ا;ول

تســاهم كــل املتغــريات التارخييــة و السياســية و الدينيــة و الثقافيــة و االجتماعيــة داخــل اتمــع يف       

  .حتديد نسق قيمي ألفراده

           ي لألفراد، وهي نتاج الهتــماماتماعـتعترب القيم من أهم احملـددات للسلوك االجتإذ       

و نشاطات األفراد داخل اجلماعة، و هلذا اختلفت التعاريف و املفاهيم من علم آلخر و ذلك 

و رغم . الختالف اخللفية الثقافية و العلمية اليت ينطلق منها كل باحث يف دراسته هلذا املوضوع

املتخصصني ميكننا إلقاء الضوء على بعض التعاريف تفاوت وجهات النظر حول تعريف العلماء و 

   :فيما يلي

القيم بأا معيار للحكم يستخدمه الفرد أو اجلماعة من بني بدائل عدة يف  "ليبيت"يعرف  •

 .مواقف تتطلب قرارا أو سلوكا معينا

فيه ، صرحية أو ضمنية، متيز الفرد أو اجلماعة و حتدد ما هو مرغوب ةالقيم هي تصورات دينامكي •

وتتجسد مظـاهرها  اجتماعيا، و تؤثـر يف اختيار الطـرق و األسـاليب، الوسائـل و األهـداف اخلــاصة،

يف اجتاه األفـراد واجلماعات وأمناط سلوكهم، معتـقدام و معايريهم االجتماعية، و ترتبط ببقية 

 155.مكونات البناء

  .ظام الشخصية و البناء االجتماعيبأا عنصر مشرتك يف تكوين كل من ن بارسونزكما يراها 

                                                 
  .185ص  ،2000 ،دار الفكر للطباعة النشر و التوزيع، األردن.،علم النفس االجتماعي.: خليل عبد الرمحان املعايطة- 155
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كليكهون ولعل من بني أهم التعاريف اليت حظيت قبوال لدى الباحثني ذلك الذي تقدم به       

Kluckohn  القيمة مفهوم مرغوب قد يكون معربا عنه أو  «و الذي يذهب إىل أن 1951سنة

ائل و الغايات انطالقا من األساليب خـفي، مييز فردا أو جمموعة من األفراد، و يؤثـر على اختيار الوس

   156».املمكنة

اعتقاد دائم له تأثري  «: بأنـــها 1973سنة  Rokeachروكتش  بينما يعرفها عامل النفس األمريكي     

يف حتديد منط معني من السلوك اخلاص أو يف حتديد غاية من الوجود الشخصي أو االجتماعي 

إن القول بأن شخصا يعتقد يف قيمة ": ف نفس الباحثو يضي. »املرغوب فيه مقابل ما يناقضه

  157".معينة، هو القول بأن هذا الشخص يعتقد يف اختيار أو اجتاه معني يف احلياة

بصفة عامة تعد القيم ظاهرة من ظواهر الوعي االجتماعي السائد يف اتمع، و هي تتطبع      

  .مبكونات البناء الفوقي هلذا اتمع

  :بعض اخلصائص ملفهوم القيمةنستنتج من هذا 

 .حيث القيم تنطلق من إطار اجتماعي حمدد :االجتماعية- 

 .حيس كل شخص منا بالقيم على حنو خاص به: الذاتية-        

من حيث الزمان و املكان، فما هو مناسب اليوم تمع ما، لن يناسب غدا جمتمعا  :النسبية- 

 .آخر بالضرورة

                                                 
  .161، ص1998،  مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، عالقات املدرسيةاملراهق و ال:. امحد اوزي-156

2 -BOLLINGER. D, HOFSTEDE. G, Les différences culturelles dans le management, 
comment chaque pays gère-t-il ses hommes?, les éditions D’ORGANISATIONS, Paris, 1987, 
p25.  
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 .هي قابلة للتغيري بتغري الظروف االجتماعية احنالل البناء الفوقي أو تغيريهإذ  :القابلية للتغيري- 

 .تشكل القيم طابعا عاما بني مجيع الطبقات: العمومية-      

 ةإن القيم على هذا النحو تتمثل يف سلوكات معينة يقوم ا األفراد بصفة ال شعوري: املثالية-      

  .يف دراسته للربجمة الفـــكرية لألفراد G.Hofstedeإليه أمام مواقف متشاة و هو ما أشار 

القيم على أا جمموعة من املبادئ و الضوابط السلوكية األخالقية اليت حتدد  نوبسيعرف كما      

أعراف ليت ال خترج عن عادات و تقاليد و تصرفات األفراد و اجلماعات ضمن مواقف معينة، و ا

 158.اجلماعة

 ،اخلرباتو  ما هي إال نتيجة لرتاكم جمموعة من األفكار و املعارف فرادوكات األن سلإو عليه ف      

اليت تساعد الفرد بفهم و إدراك ما يدور حوله، لتكون جمموع األحكام اليت يصدرها هي ذاا القيم 

  . اليت توجه سلوكه

النسق البد  و حىت يتشكل هذا .تنتظم هذه القيم بطريقة منسجمة و متناسقة يف شكل نسق قيمي 

و غريها كما ...والدينية، السياسية  ن تدخل جمموعة من العوامل أبرزها تلك الثقافية، التارخيية،أ

  :سوف يتم توضيحه يف الشكل التايل

  

  

  

                                                 
158

 - NOBESS. J : sociology, Mc Millan, 1980, p298. 
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  العوامل          العوامل            العوامل    العوامل       العوامل         العوامل        

  التنظيمية االقتصادية            السياسية     االجتماعية     تارخيية      الدينية     ال    

  

  قيم ثقافية

  

  فردالنسق القيمي لل

  159فردالمكونات الرئيسية للنسق القيمي لل

النسق القيمي ألفراد اتمع اجلزائري يرتاوح بني القيم املرغوب فيها واليت ميكننا القول و لعل         

تفضيل األسلوب : ابية، و تلك املرفوضة و هي السلبية، و من السمات االجيابية لديهمعنها باالجي

املباشر يف احلوار لدى أفراده و هو ما يتضح من خالل تعزيزيهم لقيم الصراحة و الصدق،  و احملافظة 

أفراد  على املوروث الثقايف إىل حد ما من خالل احلفاظ على األصول و العرف و التقاليد، كما يتمتع

اتمع اجلزائري بالواقعية يف املعامالت و مقت التظاهر، باإلضافة إىل حب التحدي و االعتماد على 

  160.النفس

أما السمات السلبية فلهم منها نصيب أيضا حيث نلمس التعصب للرأي، و احلساسية جتاه    

 161.النقد،  و حب اإلشراف، و التهرب من العمل اليدوي

                                                 
159

  .15، ص2003مرجع سابق،  القيم الثقافية و التسيير،:بوفلجة غياث 

160
  .45، ص1988املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  مسات الشخصية اجلزائرية،: أمحد بن نعمان 

  .47ص  مرجع نفسه، 161
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قض القيم داخل التنظيم و تعاكسھا في سلوك أفراد المجتمع تنا: المطلب الثاني

  :الجزائري

يتمتع اتمع اجلزائري كما سبقت اإلشارة بثقافة اجتماعية متعددة الروافد، قد تلعب دور احملفز      

لتدفع أفراده إىل حتسني سلوكهم، كما قد متثل حاجزا أمام استيعام لقيم تنظيمية قد تكون جديدة 

      تعرف التنظيمات مبختلف أشكاهلا جمموعة من املشاكل اليت قد تعيق  أو تأخر من تطورها إذ  عليه،

و استمراريتها، و اليت قد ترجع يف جمملها إىل تلك  االختالفات بني القيم داخل التنظيم كوجود قيم 

ق يف تطابق القيم أن فعالية التنظيم تتحق حيث...قيم موروثة و قيم حديثة حملية و أخرى مستوردة،

  :162داخله، حيث تناقضها يؤدي إىل جمموعة من النتائج أبرزها

 .حيث يؤدي تناقض القيم إىل خلق نوع من الضغط يف العمل : صعوبة التكيف •

اإلجهاد غري حسنة، اخنفاض الرضا املهين، و  فشل التكيف من خالل عالقات اجتماعية •

 .البدين و الذهين

االنسحاب الذي : ىل ظهور آليات دفاعية تتمثل أساسا يف مواجهة هذا التناقض يؤدي إ •

 .يكون إما ترك العمل ائيا أو البقاء مع التغيب و التخلف عن العمل، الصراع، و التخريب

على التطابق لضمان  ةالبحث عن تلك العناصر اليت من شأا أن تساعد القيم املتناقض و عليه وجب

  163 :جناح و فعالية املؤسسة و أمهها

 .حصر العوامل الثقافية و القيمية املؤثرة داخل التنظيم . أ

                                                 
  . 66سابق ،ص ، املرجع الالقيم الثقافية و التسيري: بوفلجة غياث -162

  . 72املرجع السابق، ص  القيم الثقافية و التسيري، بوفلجة غياث، -1
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تصنيف الرتاث الثقايف و القيمي املؤثر داخل التنظيم، بغرض الفصل بني القيم االجيابية  . ب

 .اليت جيب دعمها و تلك السلبية اليت يتم تعديلها أو تكييفها حسب الواقع التنظيمي

ملستوردة، بغرض فهم أسباب بعض املشاكل التعرف على اجلذور الثقافية لطرق التسيري ا . ت

 .النامجة عنها و اليت تعاين منها املؤسسة

  .إجياد أو خلق ثقافة خاصة بالتنظيم . ث

وحيث أن القيم الثقافية هي وحدها املسئولة عن التنمية االقتصادية، و جب علينا التمييز بني  

م يف اجلزائر نلمس احتقار للعمل اليدوي،   التقاليد االجيابية و السلبية، فبالرغم من تطور نسبة التعلي

عالقة العامل وعدم تقبل لألوامر و النقد، إىل جانب عدم احرتام لوقت و ملواعيد العمل، حيث 

،    164اجلزائري بالوقت هي عالقة مواجهة أو خضوع بالصرب عليه، أو انسحاب و هرب منه بتجاهله

، و كذا جتمعات 165اقتناء الوسائل املضيعة للوقتأن الفرد اجلزائري يسعى دائما إىل  املالحظو 

و غريها من وسائل تضييع الوقت إن صحت تسميتها و اليت تعرف انتشارا واسعا يف ...املقاهي

اتمع اجلزائري، و هلذه الظواهر املؤثرة بشكل كبري على التنمية االقتصادية أسباب كثرية قد ترجع 

اليت يتلقاها أفراد اتمع، و قد ترجع كذلك إىل احمليط أساسا إىل طبيعة التنشئة االجتماعية 

  .االجتماعي و السياسي 

فالتنشئة االجتماعية كما سبقت اإلشارة يف الفصل الثاين عملية تطبيع الفرد على ثقافة اتمع       

عليه  و اليت دف إىل تكوينه لشخصيته و تفهمه لذاته و هويته و للدور الذي يشغله يف اتمع، و

                                                 
  .178مرجع سابق،ص: ناصر دادي عدون 164
  .178مرجع نفسه، ص 165
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تلعب مؤسسات اتمع كلها دون استثناء دور وسائل التنشئة بدءا من األسرة، اليت تقوم بتوفري 

، و قد تتأثر التنشئة األسرية يف األسرة بظروف هذه ...عوامل التطبيع األوىل من لغة و تربية وغريها

ا، و بالتايل يفرض احرتامه األخرية االقتصادية، حيث ميثل األب رب العائلة على اعتبار أنه من يعوهل

على باقي أفراد األسرة من خالل تبعيتهم له، حيث تتميز عالقة األب باالبن بالسلطة املزدوجة اليت 

جتمع بني القسوة و احلنان يف آن واحد، ناهيك عن التقسيم اجلنسي للمهام الذي يلمسه الطفل    

  .و يتطبع به داخل األسرة

كما تلعب املؤسسات الرتبوية دورا رئيسيا يف تنشئة و تطبيع األفراد فاملدرسة بشىت أطوارها ومن      

بعدها اجلامعة، حيث يقضي فيها الفرد أهم مراحل منوه اجلسمي و الفكري، إال أن املدرسة اجلزائرية 

فري اإلمكانيات و لألسف تعاين من تسرب و ضعف يف أداء دورها التكويين، و هذا بالرغم من تو 

، و عليه فاملؤسسة 166املادية مع تسجيل غياب لإلمكانيات النوعية فيما يتعلق بالطاقة البشرية

  .الرتبوية ذه املواصفات لن تتمكن من أداء دورها املنوط ا يف إعداد األفراد داخل اتمع

ئري جمموعات مصاحل ، فقد نشأت داخل اتمع اجلزاأما عن احمليط االجتماعي و السياسي    

نتيجة لتطبيق النموذج البريوقراطي لإلدارة بعد االستقالل، لينتج عنها تعقيد للنظام اإلداري جاء من 

خالل تصنيف أعضاء اإلدارة إىل طبقتني برجوازية و تكنوقراطية غري متوافقتني مما أدى إىل عدم 

  .167انضباط يف اإلدارة و بعدها عن القواعد الرمسية

                                                 
  .181ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 166
امللتقى الدويل حول الثقافة و  اجلزائرية، أعمال اإلدارةالسلوكات البريوقراطية يف : خليفة بوزبرة: ناصر دادي عدون، نقال عن  167

  .التسيري
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نلمس ) قبل و بعد االستقالل(وف اليت عاشها اتمع اجلزائري عرب مراحل تطوره ظرا للظر و ن     

تلك االزدواجية يف شخصيته و ثقافته و اليت تتضح جليا يف لغته و طريقة تفكريه و نعين ا أساسا 

عليه من حيث الثقافة العربية اإلسالمية اليت ينتمي إليها، و الثقافة الغربية الفرنسية و اليت فرضت 

و عليه نالحظ قيم متناقضة ليس فقط على مستوى اتمع و لكن نستطيع . فرض عليه االستعمار

بالتثاقف  مجال غريدأن نلمس ذلك داخل األسرة أيضا، ما أدى إىل حماولة تزاوج القيم و هو ما عرفه 

  168.و لو أنه عىن بذلك القيم الثقافية و القيم التنظيمية داخل املؤسسة

 :ا;بعاد الثقافية داخل الوسط العمالي الجزائري :مبحث الثالثال

لقد مسح حتليل اللوحة الثقافية للمجتمع اجلزائري، باستخراج جدول مبدئي موعة ألهم       

حاولت جمموعة البحث  دهلذا فق واحملاور الثقافية اليت متيز عامل الشغل اجلزائري و الذي يبدو عاما، 

تحليل األبعاد الثقافية داخل وسط العمل، حيث اعتمدت أعمال أن حتلله أكثر ب

G.HOFSTEDE  تلك اليت حددت أهم معايري التفرقة بني اختالفات الربجمة الفكرية لألفراد

و اليت من شاا أن  -كما سبق الذكر-باختالف اجلنسيات، واملسماة يف النظرية باألبعاد الثـقافية 

  .ت القائمة يف املؤسسةتعيد جتزئة جمموعة اإلشكاليا

وقد سجلت الدراسات امليدانية نزعة قوية عند العامل اجلزائري لتجنب الاليقني، حيث 

منصب العمل الذي حيوي أمورا غيبية حمكوم عليه بأنه مربك ومقلق، و عليه فوضع خطط واضحة  

نه و على ضوء ما و دقيقة قبل البدء فيه أمر ضروري، و على هذا األسـاس حتدد كفـاءة الرئيس، ا

                                                 
168

 GUERID.DJ : Cultures d’entreprise, éditions CRASC, Oran, 1997, pp 117-131. 
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ذكر تتضح الرؤية جلية يف أن احلاجة إىل التحكم يف الاليقني مرتبطة بنمط خاص من عالقات 

  .اجليد بني األدوار فالرئيس مبرؤوسيه و خاصة على التألي

إىل مجاعته، عمله، و أما بالنسبة للمعطيات اخلاصة بالبعد الذي يقيس درجة انتماء الفرد إىل 

ن تأكيد بعض مالحظاا األولية ، فقد متكنت جمموعة البحث م)الفردانية/ يةاجلماع أي( جمتمعه

األمهية اليت يبديها رد  وخاصة تلك املتعلقة باإلخـالص و الوفاء الذي يوليه الفرد جلماعتـه، و 

لكن العامل اجلزائري رغم هذا مل يهمل شروطه اخلاصة بالعمل اجلـيد و املثايل، حيث .االنتماء إليها

يويل هذا األخري أمهية كربى لعالقاته االجتماعية مع زمالئه يف العـمل و اليت يسعى جاهدا إىل 

حتسينها أكثر فأكثر، إذ يرى أنه من واجبه أن يقوم مبد يد العون واملساعدة هلم إن اقتضت احلاجة 

  .وكذا شعوره العايل بأن يؤدي عمال نافـعا و ضروريا لصاحل مجاعته إىل ذلك،

هذه الدراسات كذلك بأن البعد الرتيب املفضل هو من مستوى وسيط ، حيث العامل  بينت 

اجلزائري ال يرفض بأن ميتاز عليه من هو أعلى منه يف السلم الرتيب، و أن حيضى هذا األخري 

بامتيازات أكثر منه، لكنه يف نفس الوقت جيد أنه من حقه أن يكون على غري وفاق مع رئيسه 

 .رب عن ذلك وجها لوجهاملباشر و أن يع
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حماولة من جمموعة البحث يف إجراء مقارنة دولية تبني رتبة كل دولة حسب النسب احملصل  و    

بينها، فقد مجعت عددا  الجزائرعليها يف كل بعد من األبعاد الثالثة املدروسة، وكذا مقارنتها مبرتبة 

  : 169هذا ما سيتضح يف األشكال التالية ، ومن البلدان اليت متثل مخسة مناطق سوسيـواقتصادية

                                                 
169MERCURE.Daniel, et autres, Culture et gestion en Algérie, op.cit.p54 (voir 
tableau9). 

 منحنى يبرز موقع الجزائر مقارنة

 مع المناطق السوسيواقتـصادية

الخمسة بالنسبة للحس الجماعي      

 ).الفردانية /الجماعية(
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 منحنى يبرز موقع الجزائر مقارنة

مع المناطق السوسيواقتصادية 

الخمسة بالنسبة لدرجة التحكم 

 بالاليقين
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عرف اتمع اجلزائري حتوالت اجتماعية و ثقافية نتيجة جمموعة من التغريات على مجيع األصعدة     

قتصادي و اللذان ارتبطا بالواقع السوسيوثقايف للمجتمع اجلزائري،     خاصة املستوى السياسي و اال

و عليه فقد كانت كل مرحلة جديدة من مراحل تطور اتمع حتمل معها واقعا سويوثقافيا جديدا 

هذه . يعمل على التأثري يف سلوك أفراده متاشيا و ما يتطلبه النظام االقتصادي أو السياسي اجلديد

 حياول من خالهلا أفراد اتمع يف كل مرة إثبات وجودهم من خالهلا دف تقدمي السلوكات اليت

تعريف هلم على شكل هوية وطنية و ثقافية هلم، و هو األمر ذاته الذي ميكننا مالحظته داخل 

مؤسسات العمل أين تنعكس هذه التحوالت مباشرة على سلوك و أداء العاملني ا و بالتايل 

يمهم و ثقافتهم و أساسا على هويام املهنية و اليت هي ناجتة عن خربام         االنعكاس على ق

  .و جتارم عرب هذه املؤسسات
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  :تمھيد

د كوــا آخــر مراحــل النظــام التعليمــي و حســب بــل ألــا تعـد اجلامعــة قمــة اهلــرم التعليمــي لــيس ــر     

تتحمل مسؤولية تكوين الشـباب اجلـامعي علميـا، فكريـا، ثقافيـا و قوميـا بـل و حـىت اجتماعيـا إذ تعتـرب 

مؤسسة تنشئة اجتماعية إىل جانب دورها التكويين و التعليمـي، و عليـه فهـي نسـق اجتمـاعي مفتـوح، 

تمــــع بفــــاعلني اجتمـــاعيني يعملــــون علــــى تنميتــــه، و االرتقــــاء بــــه إىل مهمتهـــا األساســــية هــــي تزويــــد ا

مصاف التطور و التقدم احلضاري، و هو األمـر الـذي ال ميكـن أن يتحقـق إال إذا أدت اجلامعـة دورهـا 

علــى أحســن وجــه، و ذلــك مــن خــالل تظــافر اجلهــود و تكــريس اإلمكانيــات لتجســيد هــذا املطلــب،    

الزاويــة يف الوصــول ــذا املطلــب إىل مبتغــاه ألنــه يهيــأ أهــل التخصــص و يعــد األســتاذ اجلــامعي حجــر 

  .اتمع/اجلامعة/األستاذ: الذين ال يستقيم بدوم أي مناء، لذا فإننا نعتقد بعالقة التأثري املتبادلة بني
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  :مراحل تطور الجامعة الجزائرية: المبحث ا;ول

ة قدمية النشأة إذ ترجع جـذورها إىل مـا قبـل املـيالد تعد اجلامعة مبفهومها العام كمؤسسة تعليمي

مع مدارس احلكمة يف الصني و جمالس التعليم يف اليونان، و بالرغم من اختالف أسـاليب التعلـيم بـني 

و احلضـارة العربيـة اإلسـالمية مل تكـن . القدمي و احلديث إال أن اهلدف واحد و هـو التكـوين و التعلـيم

النبــوي الشــريف يف املدينــة املنــورة أول املــدارس العربيــة اإلســالمية، الــيت  يف منــأى عــن ذلــك، فاملســجد

املدارس العربية اإلسالمية و أصبحت  تاستمدت منها اجلامعة األوروبية مفهومها العصري، فقد تطور 

كجامعـة غرناطـة باألنـدلس، جامعـة القـرويني بفـاس   -على اعتبارها قمة اهلرم التعليمـي-مبثابة جامعات

  . 170و غريها...ريوان و الزيتونة بتونس و جامعة األزهر مبصرو الق

لقــــد حاولــــت هــــذه اجلامعــــات حتقيــــق ذاــــا مــــن خــــالل التنــــوع املعــــريف و العلمــــي، و التوســــع يف      

مناهجها وأساليبها إال أا عرفت بالطابع الديين، و مع احلركة االستعمارية اليت اجتاحت العامل العـريب 

إىل إحباط هذه اجلامعات من خالل  إنشائه  جلامعـات أخـرى  فاجلامعـة اجلزائريـة فقد سعى املستعمر 

شـــأا شـــأن بـــاقي مؤسســـات اتمـــع قدميـــة النشـــأة، إذ ترجـــع جـــذورها إىل مـــا مت إنشـــائه إبـــان عهـــد 

، و ذلــــــك لغـــــرض خدمــــــة املســــــتوطنني 1909و الــــــيت أعيـــــد تنظيمهــــــا يف  1877االســـــتعمار حــــــوايل 

، حيـــث كانـــت هـــذه اجلامعـــة فرنســـية قلبـــا و قالبـــا، منهجـــا و هـــدفا، فبـــالرغم مـــن األوروبيــني يف اجلزائـــر

                                                 
، جملة الباحث، جامعة قسنطينة، العدد األول، جامعة قسنطينة اجلامعة تنظيمها و هيكلتها منوذج: فضيل دليو و آخرون  170

  .206، ص1995جوان 
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وجودهـــا كبنـــاء يف اجلزائـــر إال أـــا مل تنشـــأ قســـما للغـــة العربيـــة و الثقافـــة العربيـــة علـــى غـــرار قســـم اللغـــة 

  .171الفرنسية

معتمـدة يف ذلـك ظلت اجلامعة يف اجلزائر و لفرتة طويلة من الزمن ال ختدم سوى أبناء املستوطنني      

علــى مضــامني فكريــة مســتمدة مــن السياســة الرتبويــة العامــة املعمــول ــا يف فرنســا، و ذلــك بــالرغم مــن 

انضـــمام قلـــة مـــن الشـــباب اجلزائـــري إليهـــا، هـــذه األســـاليب املنتهجـــة و املضـــامني املعتمـــدة تركـــت آثـــار 

ل مــا يلــي إلقــاء الضــوء واضــحة شــهدا ال زالــت تشــهدها اجلامعــة اجلزائريــة، و ســوف حنــاول مــن خــال

  .على بعضها من خالل مراحل تطور مؤسسة اجلامعة اجلزائرية

  :1970-1962المرحلة ا;ولى : المطلب ا;ول

بعــــد خــــروج املســــتعمر مــــن اجلزائــــر مل خيلــــف بعــــده ســــوى جامعــــة واحــــدة فرنســــية املــــنهج، الفكــــر             

املصـغرة عـن اجلامعـة الفرنسـية و عليـه فقـد كانـت و اإلدارة، الربامج و اللغة و اهلدف، إذ هي النسـخة 

كليــة : بعيــدة عــن اتمــع اجلزائــري و متطلباتــه، أمــا مــن حيــث اهليكلــة فقــد كانــت تضــم أربعــة كليــات

األدب و العلــوم اإلنســانية، كليــة احلقــوق و العلــوم االقتصــادية، كليــة العلــوم و الفيزيــاء، و كليــة الطــب           

ــــورة إىل إنشــــاء ، و بغــــرض 172و الصــــيدلة الــــتخلص مــــن كــــل مــــوروث اســــتعماري ســــعت حكومــــة الث

جامعـــات جديـــدة متاشـــيا مـــع سياســـة التـــوازن اجلهـــوي و التنميـــة الشـــاملة، حيـــث كانـــت أول جامعـــة 

                                                 
  .146، ص1995، املؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان املطبوعات اجلامعية، أصول الرتبية و التعليم يف اجلزائر: رابح تركي  171
  .147، صمرجع نفسه  172
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، و جامعـــة 1967، مث جامعـــة قســـنطينة ســـنة 1966أنشـــئت بعـــد االســـتقالل هـــي جامعـــة وهـــران يف 

  173.و جامعة التكنولوجيا يف عنابةالعلوم           و التكنولوجيا يف وهران 

و بالرغم من هذا التوسع اجلامعي عرب أرجاء الـوطن إال أن اهليكلـة التنظيميـة مل تعـرف تغيـريا حيـث    

كليــة اآلداب   : حافظــت اجلامعــة اجلزائريــة بعــد االســتقالل علــى اهليكلــة ذاــا فقســمت إىل كليــات هــي

االقتصـــادية، كليـــة الطـــب و كليـــة العلـــوم الدقيقـــة، و هـــذه و العلـــوم اإلنســـانية، كليـــة احلقـــوق و العلـــوم 

الكليــــات مقســــمة بــــدورها إىل أقســــام و دوائــــر، كمــــا حافظــــت اجلامعــــة بعــــد االســــتقالل علــــى النظــــام 

مرحلـة الليسـانس، مرحلـة الدراسـات : البيداغوجي ذاته و الذي كانت مراحله متتالية على النحو التايل

  174.الثالثة و شهادة دكتوراه دولةاملعمقة، شهادة دكتوراه الدرجة 

حاولــت اجلامعــة اجلزائريــة خــالل هــذه املرحلــة إثبــات وجودهــا كهيكــل تنظيمــي يســعى إىل تكــوين       

الـيت شـهدا  تكوادر تعمل على تنمية اتمع اجلزائري و النهوض به، و ذلـك مـن خـالل اإلصـالحا

ب و الثقافـة العربيـة، كمـا مت تطبيـق مبـدأ كإنشاء أقسام و كليات للغة و األد  1970و  1962ما بني 

  .175اجلزأرة مع احلفاظ على نظم الدراسة املوروثة

  

  

  

                                                 
  .150ص  ،رابح تركي، مرجع سابق  173
  .62، ص1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بية و التكوين يف اجلزائرالرت : بوفلجة غياث 174
  .224، ص 1995االجتماعي و الرتبوي، اجلزائر،  اإلصالح، مجعية قراءات يف املناهج الرتبوية: حممد مقداد 175
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  :1980-1970المرحلة الثانية : المطلب الثاني

تزامنــــت هــــذه املرحلــــة مــــع تنفيــــذ املخطــــط الربــــاعي للتنميــــة، حيــــث مت تكــــوين وزارة التعلــــيم العــــايل           

، مث الــــس الــــوطين 1973ظومــــة الوطنيــــة للبحــــث العلمــــي يف ، و املن1970و البحــــث العلمــــي ســــنة 

للبحوث العلمية و الذي تتلخص مهمته يف رسـم احملـاور األساسـية للبحـث العلمـي املوجـه حنـو التنميـة 

  .176الوطنية

، دف الـتخلص 1971كما مشلت هذه املرحلة مشروع إصالح التعليم العايل الذي شرع فيه سنة     

 1970و 1969اري، حيــث اسـتقبلت اجلامعـة اجلزائريـة يف الفــرتة املمتـدة مـا بــني مـن املـوروث االسـتعم

طالـب يف مسـتوى مـا بعـد التـدرج،  317ما يفوق اثين عشر ألف طالب يف مستوى التدرج، و حوايل 

حيــث جتــاوز  1980-1979و هــي األرقــام الــيت تضــاعفت بعــد عشــرة ســنوات مــن ذلــك أي مــا بــني 

امعــة اجلزائريــة يف مســتوى التــدرج اخلمســون ألــف طالبــا، أمــا طلبــة مــا بعــد عــدد الطــالب املنتســبني للج

  .177التدرج فقد قارب عددهم األربعة آالف طالب

لقد ساهم هذا اإلصالح يف إعادة تقسيم الكليات إىل معاهد تضم دوائر متجانسة  إىل 

ا عملت اجلامعة جانب اعتماد نظام السداسيات املستقلة و إدخال برامج األعمال التطبيقية، كم

                                                 
  .153رابح تركي، مرجع سابق، ص  176
، عرض لتجربة اجلزائر: وطن العريب و مدى مسامهته يف عملية التنميةتأمالت حول تطور التعليم العايل يف ال: حممود أبو سنة  177

  .11، ص2000، جوان13جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، العدد
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اجلزائرية خالل هذه املرحلة على تسهيل عملية االلتحاق ا من خالل إدراج الدورات االستدراكية 

  .178للبكالوريا و فتح اال لقدماء ااهدين حىت يتمكنوا من القيام بالدراسات العليا

  :1990-1980المرحلة الثالثة من : المطلب الثالث

، حيــث هــدفت هــذه 1984و  1983رحلــة اخلريطــة اجلامعيــة خــالل ســنيت عرفــت هــذه املرحلــة مب     

، و ذلـــك مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى مـــا يتطلبـــه 2000اخلريطـــة إىل ختطـــيط التعلـــيم العـــايل حـــىت ســـنة 

االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة، بغرض حتقيق التوازن بينها و بني التخصصات اليت حيتاجها سـوق 

عرفــت هــذه املرحلــة حتويــل املراكــز اجلامعيــة إىل معاهــد وطنيــة كمعهــد الطــب  العمــل يف اجلزائــر، و قــد

  .179الوطين مع احملافظة على اجلامعات الكربى

و بالرغم من التخطيط الذي عملت به اجلامعة اجلزائرية خالل هذه املرحلـة إال أنـه مت تسـجيل 

هــذا التخطــيط و اإلجــراءات نســبة كبــرية مــن بطالــة خرجيــي اجلامعــة، مــا أدى إىل القــول بعــدم جــدوى 

  .اإلصالحية 

  

                                                 
هجري و املوافق ل 1391، ذو القعدة  104مراسيم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، اجلريدة الرمسية، العدد   178

  .1971ديسمرب 21
  .64غياث، مرجع سابق، صبوفلجة  179
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  :2000-1990المرحلة الرابعة : المطلب الرابع

  180: و اليت ارتكزت على املبادئ التالية 1995متيزت هذه املرحلة بإصالح أكتوبر   

  .مهمة اخلدمة العمومية للجامعة بتحقيقها للمصلحة العامة.1

  .سيري املركزياستقاللية املؤسسة اجلامعية و البعد عن الت.2

نوعيــة التكــوين و فيــه مت االنتقــال مــن الكــم إىل الكيــف، و ذلــك مــن خــالل إعــادة النظــر يف طــرق .3

  .التدريس و الربامج و حمتواها

لقـــد جـــاء هـــذا اإلصـــالح ليتماشـــى مـــع مـــا عرفتـــه اجلزائـــر مـــن حتـــوالت يف اـــال االقتصـــادي 

مــــر علــــى اخلوصصــــة، الــــيت تســــتدعي تطــــورا باجتاههــــا حنــــو االقتصــــاد احلــــر الــــذي اعتمــــد يف بــــادئ األ

تكنولوجيا سريعا يف خمتلف ااالت، و بذلك شهدت هـذه املرحلـة حماولـة جديـدة للـربط بـني اجلامعـة 

و سوق العمل يف اجلزائر، و ذلك من خالل إثراء الربامج اجلامعية و إعداد األساتذة اجلامعيني إعـدادا 

بيداغوجيــة الــيت تنظمهــا مؤسســات التعلــيم العــايل و البعثــات بيــداغوجيا عاليــا، مــن خــالل امللتقيــات ال

  181.التدريبية خارج الوطن

  

  

                                                 
180 BEN BOUZID.B : Communication sur la réforme de l’enseignement 

supérieur, conseil national de transition, oct.p 09. 
، ج، اجلزائر.م.، دتقومي العملية التكوينية يف اجلامعة، دراسة ميدانية جبامعات شرق اجلزائر: حلسن بوعبد اهللا، حممد مقداد  181

  .5، ص1998
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  :وظائف الجامعة: المبحث الثاني

جتمع اجلامعة بني عناصر مادية و أخرى بشرية، فـالتجهيزات و البنـاءات و األسـاتذة ، الطلبـة        

انتــه مبكانــة أســاتذته، ألنــه مــن خــالل و اإلداريــني جمتمعــني يشــكلون نســقا جامعيــا، و الــذي تــرتبط مك

، إن )أطرا و فكرا(جهودهم و اجتهادام و إبداعام حيدث التطور و الرقي يف خمرجات هذه اجلامعة

الوظيفة األساسية لألستاذ اجلامعي يف ظـل هـذا النسـق هـي تكـوين إطـارات علـى كفـاءة عاليـة انطالقـا 

األساســية للجامعــة كنســق اجتمــاعي تكمــن يف نقــل مــن الشــهادة املتحصــل عليهــا، و عليــه فالوظيفــة 

املعرفة و تدريب الباحثني علـى البحـث العلمـي علـى اعتبارهـا مؤسسـة تعليميـة و حبثيـة، و نشـر الـوعي 

  .الثقايف و إعداد األفراد حىت يكونوا فاعلني اجتماعيني على اعتبارها مؤسسة للتنشئة االجتماعية

رف املشـرع اجلزائـري حسـب مـا جـاء يف املرسـوم التنفيـذي و قد حدد دور و وظيفـة اجلامعـة مـن طـ

و املتضـــــمن للقـــــانون  1983ســـــبتمرب  24املوافـــــق ل 1403ذي احلجـــــة 17املـــــؤرخ يف  44-83رقـــــم 

  :األساسي النموذجي للجامعة وفقا للمادة الثالثة مبا يلي

 .تساهم اجلامعة يف تعميم نشر املعارف و إعدادها و تطويرها •

 .زمة لتنمية البالد، وفقا لألهداف احملددة يف التخطيط الوطينتكوين اإلطارات الال •

 .تضطلع برتقية الثقافة الوطنية •

 .تساهم يف تطوير البحث و تنمية الروح العلمية •

 .تتوىل تلقني الطالب مناهج البحث •

 .تتوىل نشر الدراسات و نتائج البحث •
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اتمــع، و بالتــايل فهــي حتــدد مكانتهــا    حتــدد هــذه الوظــائف دور املؤسســة اجلامعيــة اجلزائريــة داخــل    

تـــرتبط أمهيـــة و مكانـــة الفـــاعلني داخلهـــا، فهويـــة املؤسســـة اجلامعيـــة مرهونـــة بتحقيـــق هـــذه الوظـــائف، و 

 هــي كنســق اجتمــاعي، فهــابأمهيــة االهتمــام بالبعــد اإلنســاين داخلاجلامعيــة احلــديث عــن هويــة املؤسســة 

 النشـاط أسهم األساتذة اجلامعيني، حبيـث يشـرتط أن يتسـمو على ر  املوجودين ا الفاعلنيتتكون من 

هــذه الســمة  ،اقي املؤسســاتو هــو مــا سيســمح بتمييزهــا عــن بــباالنســجام،  و التفاعــل االجتمــاعيني

تتشــكل و تؤكــد وجودهــا باالعتمــاد علــى عامــل الــزمن، فتعطــي للمؤسســة اســتمراريتها، و تســمح ألي 

زهــا، و يف حــاالت أخــرى التميــز ــا و هــذا مــا يســمى يي متيأفــرد بتحديــد خصوصــية هــذه املؤسســة 

  .باهلوية

كمــــا أن حتقيــــق هــــذه اخلصوصــــية مــــن خــــالل حتقيــــق األهــــداف املســــطرة يف شــــكل وظــــائف 

يســـتوجب  التفاعـــل بــــني العناصـــر الـــثالث املكونــــة للنســـق اجلـــامعي و املتمثلــــة يف الطلبـــة، األســــاتذة، 

  182.األهداف و ضمان السري احلسن للجميعواهليكل التنظيمي و هو نقطة االرتكاز لتحقيق 

  

  

  

  

  

                                                 
، 1996حوليات جامعة اجلزائر، جامعة اجلزائر، عدد خاص، النسق الرتبوي يف اجلزائر، رهانات التغري، : طوطاوي زوليخة 182

  .64ص
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  :ا;ستاذ الجامعي في الجزائر: المبحث الثالث

تعد العالقـة بـني األسـتاذ اجلـامعي و الواقـع االجتمـاعي مـن بـني األمـور املهمـة الـيت حتـدد مكانتـه يف    

برمسهـا وفـق مـا يتمثلـه  اتمع، تلك  املكانة اليت حيدد لنفسه وفقا لقناعاته و إيديولوجياته اخلاصـة، أو

ــــا اآلخــــرون و نقصــــد ــــا هنــــا هويتــــه الــــيت خيتارهــــا لنفســــه، و الــــيت هــــي حمصــــلة لعوامــــل اقتصــــادية، 

انـــه و مبحاولتنـــا لتحليـــل هـــذه العوامـــل جنـــد أنفســـنا أمـــام حماولـــة حتديـــد . اجتماعيـــة، سياســـية و ثقافيـــة

حتديد وظائفه داخل اتمع إىل جانب  الوضعية العامة لألستاذ اجلامعي، هذه األخرية اليت تعمل على

فاألســتاذ اجلــامعي كإطــار ينشــط يف إحــدى أجهــزة الدولــة أال . مــا حتــدده اجلامعــة لــه مــن مهــام داخلهــا

وهـي اجلامعـة يعمـل علــى إعـداد اإلطـارات و نقــل املعرفـة إلـيهم، كمـا ينشــط يف جمـال البحـث العلمــي، 

  .ضف إىل ذلك خدمة اتمع

  :انين الخاصة با;ستاذ الجامعيالقو: المطلب ا;ول

تعترب اجلامعة مؤسسة عمومية و بالتايل فهي ختضع لقوانني و تشريعات العمل املعمول ا يف اجلزائـر   

و ذلــك لضــبط و توجيــه خمتلــف الفــاعلني داخلهــا و العمليــات التكوينيــة ــا، و علــى اعتبــار األســتاذ 

مبوجـــب هـــذه القـــوانني و الـــيت جتمـــع بـــني العامـــة  اجلـــامعي فـــاعال ناشـــطا داخلهـــا فهـــو يســـري و يســـري 

  :واخلاصة

  :و هي تلك القوانني اليت ختص كل عامل جزائري و تتمثل يف: القوانين العامة-1

و       1978أوت  05الصـادر يف  12-78املتمثل يف القـانون رقـم : القانون األساسي العام •

العــاملني يف القطــاعني العــام و اخلــاص  الــذي يعتــرب مبثابــة اإلطــار القــانوين العــام لكــل العمــال

داخــل الــرتاب الــوطين، حيــث مت حتديــد حقــوق و واجبــات العامــل، علــى اعتبــار هــذا األخــري    
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و مـــا يقدمـــه مـــن جهـــد شـــرط أساســـي للتنميـــة االقتصـــادية و االجتماعيـــة و الثقافيـــة للـــبالد      

  183.و مصدر لرزقه و الذي يؤمن به وسائل عيشه

تعتــــرب اجلامعــــة مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع إداري : النمــــوذجي للجامعــــة القــــانون األساســــي •

.   184تساهم يف نشر املعارف و إعـدادها و تطويرهـا و تكـوين اإلطـارات الالزمـة لتنميـة الـبالد

و اعتبــارا ممــا ســبق فقــد مت إدراج اجلامعــة حتــت وصــاية الدولــة يف خدمــه األهــداف السياســية 

د، كما حدد هذا القانون األجهزة املركزية للجامعة و املتمثلة املنشودة من تنمية و تطوير للبال

أساســا يف جملــس التوجيــه، و الــس العلمــي، و إدارة اجلامعــة، حيــث يــتم تســيريها عــن طريــق 

 .جمالسها و اليت يتوالها األساتذة حسب مراتبهم العلمية

ل األســتاذ اجلــامعي ظــ: القــانون األساســي النمــوذجي لعمــال املؤسســات و اإلدارات العموميــة •

خاضعا للقانون األساسي العـام للعمـال دون متييـز بـني مـا يقدمـه العمـال مبختلـف القطاعـات 

، حيــــث صــــدر القــــانون األساســــي النمــــوذجي لعمــــال 1985حــــىت ســــنة الــــيت ينتمــــون إليهــــا

املـؤرخ  60-58املؤسسات و اإلدارات العمومية الذي بدأ العمل به طبقـا للمرسـوم التنفيـذي 

، حيث مت طبقا هلذا املرسوم إلغاء خمتلـف املراسـيم السـابقة، كمـا مت مـن 1985مارس  23يف 

                                                 
، 1978املؤرخ يف اخلامس من أوت  12-78االحتاد العام للعمال اجلزائريني، القانون األساسي العام للعامل، قانون رقم  183

  .96ص
  . 40، العدد1983سبتمرب  24املؤرخ يف  544-83مسية اجلزائرية، مرسوم رقم اجلريدة الر  184
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خاللــــه حتديــــد أســــس و شــــروط التوظيــــف يف املؤسســــات و اإلدارات العموميــــة، كمــــا حــــدد 

  .185حقوق و واجبات العاملني ا

  :و اليت ميكن إمجاهلا يف ما يلي :القوانين الخاصة-2

و املــؤرخ يف  333-68يم العــايل االختصاصـي الصـادر مبقتضــى املرسـومالقـانون اخلـاص بأســاتذة التعلـ-

  .1968ماي  30

و الصـادر بتـاريخ  249-68القانون األساسي اخلاص باألساتذة احملاضرين الصـادر مبقتضـى املرسـوم -

  .1968ماي  30

يف املـــؤرخ  295-68القــانون األساســي اخلــاص باألســاتذة املســاعدين الصــادر مبوجــب املرســوم رقــم -

  .1968ماي  30

املــــؤرخ يف أوت  144-77حيــــث اســــتمر تطبيــــق هــــذه القــــوانني حــــىت مت صــــدور املرســــوم التنفيــــذي    

و الذي تضـمن شـروط ممارسـة مهـام التـدريس و املهـام االداريـة لألسـاتذة احملاضـرين يف املعاهـد  1977

لعايل، كما حدد هـذا القـانون الطبية و األساتذة املساعدين يف اجلامعات و املؤسسات التابعة للتعليم ا

خمتلــــف واجبــــات و مهــــام القــــائمون علــــى التــــدريس داخــــل اجلامعــــة، مــــن حتضــــري و إعــــداد للــــدروس         

واســـــتقبال الطلبـــــة ، املشـــــاركة يف االمتحانـــــات و تصـــــحيحها، و كـــــذا املشـــــاركة يف اللجـــــان الرتبويـــــة ،      

تكـــون واضـــحة فعـــال حبيـــث مل حتـــدد الصـــور  وبـــالرغم مـــن هـــذا كلـــه إال أن مهـــام األســـتاذ اجلـــامعي مل

                                                 
، خاص بالقانون األساسي لعمال املؤسسات و اإلدارات 1985مارس  23، املؤرخ يف 60- 85اجلريدة الرمسية، مرسوم رقم  185

  .العمومية
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، 1989و املـــؤرخ يف جويليـــة  122-89النموذجيـــة هلـــذه املهـــام، إىل أن صـــدر املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

  .186املتضمن للقانون األساسي اخلاص للعمال املنتمني لألسالك التابعة للتعليم و التكوين العاليني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1989جويلية  18املؤرخ يف  122-89اجلريدة الرمسية ، مرسوم تنفيذي رقم  186



 

144 
 

�"#��"#��"#��"#��W�W�W�W� �� �� �� �

معــة قمــة التعلــيم لــيس فقــط علــى اعتبارهــا آخــر مراحلــه و لكــن ملــا تلعبــه مــن دور لطاملــا اعتــربت اجلا  

حيــوي يف تنميـــة اتمـــع و تطـــويره مــن خـــالل تنشـــئة أفـــراده و يئــتهم لـــذلك، و علـــى اعتبارهـــا نســـقا 

اجتماعيــا فقــد تــأثرت اجلامعــة كبــاقي املؤسســات االجتماعيــة األخــرى بــالتحوالت الــيت مــر ــا اتمــع 

ي، و عليه عرفت هي األخرى تغريات و تطورات خلصناها من خالل ما سبق يف أربعـة مراحـل، اجلزائر 

ختللتهـا مراســيم تنفيذيــة تضــمنت قــوانني عامــة و خاصـة حــددت يف جمملهــا املهــام و الواجبــات املنوطــة 

  . باألساتذة اجلامعيني و حقوقهم مبختلف رتبهم العلمية و الوظيفية
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  :تمھيد

بعــد أن حاولنــا مــن خــالل الفصــول الســابقة حتديــد املفــاهيم األساســية للبحــث، و رصــد املتغــريات     

ة االجتماعيـة بالنسـبة األساسية الـيت تسـاهم يف عمليـة بنـاء اهلويـة و املتمثلـة أساسـا يف الثقافـة و التنشـئ

للهوية االجتماعية، أما اهلوية املهنية فنحاول من خالل هـذا الفصـل أن نبحـث يف مصـادرها أوال علـى 

افــرتاض أن ثقافـــة املؤسســـة اجلزائريـــة متثــل ثقافـــة اتمـــع املوجـــودة فيــه، و عليـــه نتســـاءل عـــن دور ثقافـــة 

ة تعمــل علــى ترســيخ هــذه الثقافــة لــدى الفــاعلني مؤسســة اجلامعــة اجلزائريــة، و التنشــئة التنظيميــة كعمليــ

داخلهـــا، يف تشـــكيل اهلويـــة املهنيـــة لألســـتاذ اجلـــامعي، هـــذه األخـــرية الـــيت تأخـــذ شـــكل الـــدور و املركـــز 

اجتماعيا، و قد استعنا مـن خـالل هـذا الفصـل بعينـة مـن أسـاتذة جـامعيني دائمـني منتمـني إىل جامعـة 

  .تلمسان قصد قياس صدق الفرضية من عدمه

  

  

  

  

  

  

  



 

147 
 

  التعريف بمجال الدراسة :المبحث ا;ول

  تلمسان –التعريف بجامعة أبو بكر بلقا يد : المطلب ا;ول

تعترب اجلامعة مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل اليت تعمل على تكوين اإلطارات، فهـي وسـيلة      

مـل علـى تكـوين الفـرد علميـا من وسائل التنمية الثقافية و العلمية و كذا التنشئة االجتماعية، حيث تع

و عمليـــــا و تعـــــد اإلطـــــارات مبختلـــــف التخصصـــــات العلميـــــة لتلبيـــــة احلاجـــــات االقتصـــــادية السياســـــية         

  .و االجتماعية املدرجة يف خطط تنمية أي جمتمع

فاجلامعــة هــي تلــك املؤسســة الرتبويــة املتخصصــة يف إعــداد شــباب اتمــع لتكــوين رأمســال علمــي      

تبــارهم الثــروة البشــرية، أمــل املســتقبل الــذي يقــع علــى عــاتقهم األكــرب مــن مقومــات البقــاء    متجــدد باع

و النمــاء الرئيســية يف هــذا العــامل، و يف ســبيل مواجهــة املخــاطر و الصــراعات و الضــغوط الــيت حتاصــر 

عليم جمـــتمعهم، فبـــالعلم نكـــون أوال امتلكنـــا رصـــيدا علميـــا و معرفيـــا و مهـــاري بـــدرجات متناميـــة، فـــالت

اجلـــــامعي يلعـــــب أدوار مهمـــــة يف حيـــــاة أي جمتمـــــع باعتبـــــاره املنفـــــذ يف كثـــــري مـــــن مظـــــاهر االحـــــتالل           

  187.و التخلق

إن اجلامعــــة ليســــت مؤسســــة تربويــــة فحســــب و إمنــــا هــــي تنظــــيم اجتمــــاعي يســــاهم يف تنميــــة 

جمتمــع (امعينياتمــع، مــن خــالل الفــاعلني االجتمــاعيني الــذين تضــمهم و علــى رأســهم األســاتذة اجلــ

، هــؤالء الــذين حيملــون علــى عــاتقهم مســؤولية تكــوين الكــوادر مــن جهــة، و املســامهة يف حــل )الدراســة

، مـن خـالل مـا يقدمونـه مـن حبـوث علـى اعتبـارهم بـاحثني )مشكالته، أزماته و ظـواهره(وحتليل اتمع

  .بته املثقفةعلميني، و ذا فهم ميثلون اجلانب العلمي و املعريف هلذا اتمع أي خن

                                                 
  .15، ص 1987، الصدد خلدمات الطباعة، التعليم اجلامعي حافظ فرج أمحد، 187



 

148 
 

املـؤرخ يف  89-138تأسست مبقتضـى املرسـوم يتمثل ميدان دراستنا إذن يف جامعة تلمسان و اليت    

،  1995أوت  05املــؤرخ يف  95-205، املعــدل و املكمــل باملرســوم التنفيــذي رقــم 1989أوت  01

  .  1998ديسمرب  02و   املؤرخ يف  98 -391مث مبرسوم تنفيذي آخر ، معدل رقم 

أيـن  1980حـىت  1974إال أا فتحت أبواا ألبناء املنطقة قبل ذلك من خالل مركـز جـامعي سـنة  

    جــرى التعلــيم اجلـــامعي يف بدايــة األمــر مـــن خــالل تكـــوين الطلبــة يف  اجلــذوع املشـــرتكة للعلــوم الدقيقـــة 

موعة من حلقـات مث اتسع هذا التعليم إىل شعب أخرى جديدة ، شكلت يف النهاية جم. و البيولوجيا 

  .التكوين مما منح للطالب إمكانية متابعة دراسته التدرجية كاملة بتلمسان

و رغم الظروف الصعبة اليت كانت تطبع تلك املرحلة، فإن املركز اجلـامعي حقـق نتـائج مرضـية ملموسـة 

  .1984حيث خترجت منه الدفعات األوىل يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية باللغة الوطنية سنة 

، مسحــت اخلريطــة اجلامعيــة اجلديــدة بإنشــاء املعاهــد الوطنيــة للتعلــيم العــايل ، و قــد  1984و يف أوت 

مكنــت هـــذه اخلريطـــة مـــن أن حتصـــل بعـــض الشـــعب الـــيت كانـــت جمـــرد أقســـام ، علـــى قـــانون حوهلـــا إىل 

  . معاهد حقيقية من جهة ، كما ساعدت على فتح شعب جديدة من جهة أخرى 

،      )شــهادة الدراســات اجلامعيــة التطبيقيــة(لشــوط، وضــع تعلــيم مــن املســتوى اخلــامس و لقــد ميــز هــذا ا

و تطــور تعلــيم مــا بعــد التــدرج األول يف جممــل الشــعب املدرســة يف تلمســان و أخــريا انطــالق تعلــيم مــا 

  . 1991-1992بعد التدرج الثاين يف 

يــد تلمســان ، بكياــا اجلديــد و علــى إثــر هــذه الســنوات اخلمســة عشــر ، ظهــرت جامعــة أيب بكــر بلقا

  . الغين مبرحلة النضج الطويلة و املواجهة ملختلف التحديات 
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إن هــذه التعــديالت الــيت تنــدرج يف إطــار إســرتاتيجية شــاملة لتنميــة و تطــوير جامعــة أيب بكــر بلقايــد    

دف تلمســـان ، تتمثـــل خاصـــة يف إرادة قويـــة لفـــتح شـــعب  جديـــدة ، و هـــي الرؤيـــة املتماشـــية مـــع اهلـــ

املتــوخى مــن إعــادة هيكلــة جممــوع التكــوين اجلــامعي تلمســان يف شــكل أقطــاب رئيســية خاصــة بإمامــة    

  .  و شتوان  و القطب اجلديد 

كل هرمـــا تسلســـليا يوضـــح مســـؤوليات إن اهليكـــل التنظيمـــي املعتمـــد مـــن طـــرف رئاســـة اجلامعـــة يشـــ   

اهلــرم و يليـه  األمــني العــام ، مث مكتــب مهـام كــل املســئولني بـدء مبــدير اجلامعــة الــذي يوجـد علــى رأس و 

األمن الـداخلي و مكتـب التنظـيم العـام و املديريـة الفرعيـة للمسـتخدمني و التكـوين  و املديريـة الفرعيـة 

  .للمالية و احملاسبة و املديرية الفرعية للوسائل و الصيانة و مصلحة األنشطة العلمية و الثقافية
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  للبحث المجتمع ا;صلي : المطلب الثاني

يتمثل اتمع األصلي للبحث يف جمموع األساتذة الذين مت توظيفهم جبامعة تلمسان، على أساس     

القيـام مبهــام التــدريس و البحـث العلمــي، حبيــث حيمـل األســتاذ شــهادة ماجسـتري علــى األقــل، و الــذين 

حسـب الرتــب  أســتاذا   ، مقسـمني علــى كليـات اجلامعــة و مراكزهـا، و مصــنفني 1534يبلـغ عـددهم 

من أستاذ مساعد ب إىل أستاذ التعليم العايل، و اجلـدول التـايل يبـني تـوزيعهم حسـب  كليـات جامعـة 

 50تلمسان علما أن هذه األخرية تضم مركزا جامعيا واحدا و هو مركز مغنيـة اجلـامعي و الـذي يضـم 

  .أستاذا من اموع الكلي املشار إليه سابقا

  عدد األساتذة  الكليات

  314  ة العلومكلي

  232  كلية الهندسة

  201  كلية اآلداب و اللغات األجنبية

  179  كلية علوم الطبيعة و الحياة

  177  كلية الطب

  152  كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية

  134  كلية العلوم االقتصادية

  95  كلية الحقوق

  1484  المجموع

  معة تلمسانجدول يبين توزيع األساتذة عبر كليات جا
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 المطلب الثالث: العينة و المعاينة
يرتبط أسلوب املعاينة ارتباطـا وثيقـا بـأداة مجـع املعطيـات املسـتعملة، فـاملنهج الكيفـي تطلـب منـا        

استخدام املقابلة، و حيث أنه ال يتطلب عينة متثيلية، فان أسلوب املعاينة املعتمد غـري احتمـايل يتمثـل 

، إذ حنـــاول مـــن خـــالل حبثنـــا أن نعمـــم النتـــائج املتحصـــل عليهـــا مـــن خـــالل عينـــة يف املعاينـــة احلصصـــية

أســـــــــاتذة مل نشـــــــــرتط فيهـــــــــا ســـــــــوى كـــــــــوم أســـــــــاتذة دائمـــــــــني حبيـــــــــث ينتمـــــــــون إىل احليـــــــــاة اليوميـــــــــة 

، و الـــذين متـــت تنشـــئتهم تنظيميـــا داخلهـــا، ممـــا يعـــين أن مـــدة عملهـــم ـــا تتجـــاوز )اجلامعـــة(للمؤسســـة

: افـرتاض أـم قـد مـروا مبراحـل التنشـئة التنظيميـة الـثالث و الـيت تتمثـل ثالث سنوات على األقل، على

أوال يف مرحلة احلذر و التطلع و هي مرحلة تبدأ قبل انضمامهم ملؤسسة اجلامعة، حيث يبنون متـثالث 

عن العمل من خالل مواقعهم كطلبة و هو ما افرتضنا أنه ميثل تنشئتهم االجتماعية، أما املرحلة الثانية 

تمكن من خالهلا األستاذ اجلديد من اإلطالع على أدوار و مراكز بقيـة األسـاتذة حبيـث يـتمكن مـن في

  .فهمها، و أخريا مرحلة التكيف و االندماج

أستاذا،  ساعدنا يف  90و باألخذ بعني االعتبار خصائص العينة املفرتضة، متكنا من مقابلة حوايل    

حبيث استعنا بأساتذة من كليات عدة ككلية احلقـوق والعلـوم  ذلك انتمائنا إىل نفس النسق التنظيمي،

السياسية، كليـة اهلندسـة، كليـة العلـوم، و كليـة اآلداب و اللغـات األجنبيـة، إىل جانـب زمالئنـا يف كليـة 

ســنة، مــن بيــنهم  54إىل  30العلــوم اإلنســانية و العلــوم االجتماعيــة، و الــذين تراوحــت أعمــارهم مــن 

أسـتاذ مسـاعد ب، أسـتاذ مسـاعدأ، : ذا، ينتمون إىل رتـب خمتلفـة و املتمثلـة يف أستا 51أستاذة و 39

  .أستاذ حماضر ب، أستاذ حماضر أ، و أستاذ التعليم العايل
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  دور الثقافة التنظيمية في بناء الھوية المھنية ل-ستاذ الجامعي: المبحث الثاني

ات األسـاتذة حـول املؤشـرات املقرتحـة لقد هدفنا من خالل املقابالت إىل مجع خطابـات و تصـرحي    

: فيما خيص دور الثقافة التنظيمية، ليتم حتليلها على ضوء الفرضية املقرتحة من خالل حمـوريني رئيسـيني

يتمثــل األول يف حماولــة اســتخراج النصــوص و العبــارات الــيت تصــف عالقــتهم بــالتنظيم يف صــورة تفاعــل 

ويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي، أمــا احملــور الثــاين فيتعلــق معــه و داخلــه، ــدف حتديــد مصــادر تشــكيل اهل

، إذ أن خطـــاب املســـتجوبني يـــرتاوح بـــني الرمســـي و اإلحصـــائي يف حماولـــة 188بأســـاليب عقلنـــة اخلطـــاب

إىل خصوصية مشروع البناء اهلويايت، اخلاص م      " منهم  للتموقع، و الذي حياولون من خالله اإلشارة

رافيـــــة إراديـــــة، و الرغبـــــة يف حتصـــــيل االعـــــرتاف االجتمـــــاعي مـــــن عنـــــد الشـــــركاء و املتميـــــز بقطيعـــــة بيوغ

  .189... "العالئقيني

و انطالقـــا مـــن أن مفهـــوم اهلويـــة يبـــىن علـــى ركيـــزتني أساســـيتني مهـــا األنـــا و اآلخـــر، و باعتبارمهـــا       

 إطـار العمـل، املصدر الرئيسي يف سري أي مؤسسة، ارتأينا دراسة تفاعل الفرد مع الفاعلني اآلخـرين يف

حيــث اجلامعــة مؤسســة -علــى اعتبــار هــذين األخــريين يتمتعــون بثقافــة تنظيميــة تلقوهــا داخــل املؤسســة

تسـاعدهم علـى تكـوين نسـق قيمـي ينطلـق مـن املفـاهيم العامـة للعمـل   ل،  -تنشئة اجتماعيـة و تنظيميـة

شــرتكة بـني الفــاعلني داخــل تتكــون هـذه الثقافــة التنظيميــة مـن قــيم ثقافيـة م. و السـائدة داخــل املؤسسـة

                                                 
188 DEMAZIERE .D, DUBAR.C : Dire les situations d’emploi : Confrontation des 

catégorisation statistiques et des catégorisations indigènes, sociétés contemporaines, n°26, avril 

1997, pp 10-18. 
189 Ibid. p 17. 
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املؤسسة و اليت مت اكتساا من خالل اتمع اجلزائري و قيم تنظيمية يفرضها أسلوب التسيري املعمـول 

  .  به

و يف حماولتنا لقراءة النتائج احملصل عليها من خـالل حماولـة تقـدمي لوحـة حتليليـة للقـيم الثقافيـة 

ل الدراسة ، ميكننا اإلشارة إىل حاجة الفـرد الدائمـة لالحـرتام الفردية و اجلماعية لألساتذة اجلامعيني حم

ولبلـوغ  و التقدير و اليت يسعى إىل إشباعها داخـل وسـطه املهـين املؤلـف أساسـا مـن زمالئـه و رؤسـائه،

ذلك فهو حياول أن ينجز املهام املوكلة إليه حىت يتلقى تأييدا من طرف رؤسائه، لكنه يف الوقت نفسه 

ة تــوافر املؤسســة علــى كــل الوســائل و التســهيالت الالزمــة لــذلك، و هــو األمــر الــذي يؤكــد علــى ضــرور 

أمــا فيمــا خيــص قــيم القيــادة فلــم يظهــر األســتاذ اجلــامعي . ميكــن تفســريه حباجــة هــذا الفــرد إىل االهتمــام

ري رغبتــه يف التــأثري يف اآلخــرين أو توجيــه ســلوكهم، إال يف بعــض احلــاالت اخلاصــة الــيت أبينــا إال أن نشــ

إليهــا و الــيت تســعى مــن خــالل هاتــه الرغبــة يف توجيــه ســلوك زمالئهــا حنــو حتقيــق أهــداف تســتفيد مــن 

نتائجها بالدرجة األوىل، و هو األمر الذي ميكن تفسريه من خالل قيمة الفردانيـة الـيت أضـحت مؤشـرا 

حث عن حتقيـق أهدافـه على قابلية القيم الثقافية للتغيري، حيث يويل األستاذ اجلامعي والئه لنفسه و يب

االزدهـار ( أوال، و هلذا فانه ال يسعى إىل قيادة غريه و إمنا حياول أوال توجيه سلوكه حنـو مـا يطمـح إليـه

كما ميكننا تفسري هذه النتيجة من خالل عدم قدرة العامل اجلزائري بصـفة ). على املستوى الشخصي

قــني، فخوفــه مــن اخلطــأ و انعكــاس ذلــك عامــة و األســتاذ اجلــامعي بصــفة خاصــة مــن الــتحكم يف الالي

على ازدهاره الشخصي جيعالنه يتفادى توجيه سلوك اآلخـرين أو قيـادم، ليكتفـي بتوجيـه سـلوكه حنـو 

حتقيـــق أهدافـــه وفـــق مـــا متليـــه اللـــوائح و القـــوانني املعمـــول ـــا داخـــل املؤسســـة، فهـــو بتفاديـــه للمقـــاييس 
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ة أخــرى خوفــه مــن اخلطــأ و بالتــايل عــدم قدرتــه علــى التــدريس املتجــددة ســنويا بــل و سداســيا يؤكــد مــر 

الــتحكم يف الاليقــني، و قـــد ملســنا لـــدى جمتمــع حبثنــا ذلـــك التمســك باملقـــاييس املدرســة إىل درجـــة أن 

أصبحت تنسب إىل أغلبهم، و لعل عدم التنوع املعريف و املعلومايت الذي يهدده الثبات أو االستاتيكا 

 املقــاييس الــيت يشـــرف علــى تدريســها األســـاتذة داخــل اجلامعــة، قـــد يف املهــام علــى اعتبارهــا تتمثـــل يف

  . يساهم بشكل أو بآخر يف حتديد فكرهم العلمي و املعريف داخل إطار هذه املقاييس فقط

داخـل املؤسسـة مـن خـالل املهـام املوكلـة إلـيهم  ∗و لعل رغبة هـؤالء األسـاتذة يف حتقيـق ذاـم

إلشارة، جتعلهم يؤكدون علـى ضـرورة التعـاون بـني األسـاتذة على شكل مقاييس للتدريس كما سبقت ا

احملاضـــرين و األســـاتذة املطبقـــني، هـــذا التعـــاون كعمليـــة سوســـيوثقافية يأخـــذ شـــكل التنســـيق بيـــنهم مـــن 

بيقيــة مــا بدأتــه خــالل إتبــاع برنــامج تدريســي واحــد، علــى أن تكمــل األعمــال املوجهــة و األعمــال التط

ن بينهمـا و ذلـك لصـاحل الطالـب، حيـث تكـوين هـذا األخـري ميثـل اهلـدف حتقيق التواز احملاضرة، دف 

الرئيسي ملؤسسة اجلامعة، و عليه ففـي سـعي األسـتاذ إىل حتقيـق ذاتـه حيقـق أهـداف املؤسسـة اجلامعيـة، 

ومنه  ميكننا االستعانة ذه النتيجة لتفسـري وجـود قـيم للتعـاون لـدى األسـتاذ اجلـامعي، فهـو إمنـا يعمـل 

اخلاصــة و الــيت  ههــذه القــيم وترســيخها داخــل اجلماعــة كلمــا تعلــق ذلــك بتحقيقــه ألهدافــ علــى حتقيــق

يســعنا التعبــري عنهــا بإشــباع حاجاتــه، و هــو مــا يؤكــد مــرة أخــرى قيمــة الفردانيــة  الــيت تســعى إىل حتقيــق 

  .االزدهار على املستوى الشخصي

                                                 
و اليت يرجعها كل من ماكليالند حسب ما يوضحه هرم ماسلو للحاجات، حيث احلاجة اىل حتقيق الذات هي قمة اهلرم،    ∗

سام فهو يف سعي  إطارااملستوى الوظيفي للفاعل االجتماعي داخل التنظيم، و عليه فاألستاذ اجلامعي على اعتباره  إىلألدرفر و 

  .جة حتقيق ذات داخل النسق التنظيمي الذي ينشط فيهحا إشباع إىلدائم 
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         و نقصــــد ــــا قــــيم االحــــرتام فر مثــــل هــــذه القــــيم داخــــل نفــــس النســــق االجتمــــاعي تتــــو  فعنــــدما      

اجلماعية، من شأا أن ختلق لدى الفرد والء و انتماء لنفسه / و التقدير، قيم التعاون، و قيم الفردانية

أوال مث للنسق االجتماعي الذي ميكنه من خالله إشباع حاجاتـه املاديـة منهـا و املعنويـة، و ـذا ميكننـا 

  .للمؤسسة احلديث عن وجود قيمة االنتماء 

إن حـــديثنا عـــن الفاعـــل االجتمـــاعي داخـــل مؤسســـة اجلامعـــة يقودنـــا إىل اإلشـــارة إىل عـــدم  

، داخــــل النســــق اجلــــامعي التمييــــز اجلنســــي نظريــــا، حيــــث تشــــغل األســــتاذة اجلامعيــــة حيــــزا ال بــــأس بــــه

مل فمتطلبات التنمية تفرض مشاركة اجلميع رجاال و نساء على حد سواء ، و هو ما كرسه تشريع الع

ـــــالوظيف  02/06/1966و املـــــؤرخ يف  133-66طبقـــــا ألحكـــــام الدســـــتور فالقـــــانون رقـــــم  ـــــق ب املتعل

، إال أن واقــع عمــل 190"مينــع أي متييــز بــني اجلنســني يف العمــل:"يــنص علــى أنــه 05العمــومي يف مادتــه 

ى سـاعدا علـ مـن اكتسـاب مكانـة اجتماعيـة خاصـةاملرأة العاملة بصفة عامة و بالرغم من أنه مكنها 

    ممارســة نشــاطها إىل جانــب زميلهــا الرجــل، مــن خــالل عمليــة التواصــل بينهمــا يف خضــم تبــادل اآلراء 

جممـوع املشـاكل االجتماعيـة و املهنيـة الـيت تتعـرض هلـا ا تعاين من ،  إال أ191و مظاهر التعاون بينهما

التقســـيم اجلنســـي مـــن خـــالل ازدواجيـــة األدوار، ملـــا يـــتحفظ حولـــه اتمـــع العـــريب بصـــفة عامـــة حـــول 

فبالنســـبة للبعـــد الـــذي يهـــتم بدرجـــة تقاســـم املهـــام بـــني اجلنســـني، فـــإن األســـتاذ   ، و عليـــه192للمهـــام

                                                 
املتضمن  1966يونيو  02املوافق ل 1386صفر  12املؤرخ يف  133-66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، األمر رقم   190

  .2-46القانون األساسي العام للوظيفة العامة، العدد
  .45، ص1984، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، لبنان، لعاملةسيكولوجية املرأة ا، إبراهيمكاميليا عبد الفتاح    191

192BELARBI.A : Salariat féminin et division sexuelle du travail dans la famille ; cas de la femme  

fonctionnaire, recherche in : femmes partagées(famille, travail, collection), ALMARNISSI.F, 

p17.  
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اجلــامعي بصــفة عامــة أخــذ املســألة مــن الوســط ، فهــو ال يــرفض أن تعمــل املــرأة يف شــىت اــاالت لكنــه 

اذ اجلـامعي بثقافـة يضع لذلك حدود و حتفظات،  و هذا دليل مـرة أخـرى علـى تشـبع و متسـك األسـت

  .تنظيمية أساسها ثقافة جمتمعية

  إن أي عملية تفاعل بني اجلامعة و األستاذ كفاعل داخلها تبدأ أوال بتوظيف هذا األخري، و اليت      

علــــى عــــدة شــــروط أمههــــا  اإلعالنــــات لطلــــب املــــوظفني و هــــذا حســــب متطلبــــات املناصــــب   تعتمــــد

بــــام فتــــدرس هــــذه األخــــرية و تقســــم و ترتــــب و أخــــريا يــــتم املطلوبــــة، و عليــــه يتقــــدم املرتشــــحون بطل

استدعاءهم و توظيفهم، و هذا التوظيف جيعل األستاذ اجلديد خاضعا لسنة عمل تربصية، ليتم تثبيته 

بعــد مــرور ســنة مــن تــاريخ التنصــيب، و هــو مــا خيــول لــه التمتــع حبقــوق منصــبه و تؤكــد أداء واجباتــه يف 

اســـتقطاب مث اختيـــار األســـاتذة هـــو تفـــوقهم يف البحـــث العلمـــي       ، و لعـــل أهـــم شـــرط يفنفـــس الوقـــت

و الذي يقـاس أساسـا مـن خـالل الشـهادات احملصـل عليهـا، حيـث تطـرح بعـض الـدول شـرط احلصـول 

علــى شــهادة الــدكتوراه، بينمــا جتعــل أخــرى مقــاييس لالختيــار تعتمــد علــى البحــوث املقدمــة مــن طــرف 

فــي دول أخــرى بشــرط التفــوق يف الدراســة الســابقة للــدكتوراه،  املرتشــحني لشــغل املنصــب، يف حــني تكت

  193.و ذلك وفقا لشروط و معطيات تتحدد متاشيا مع ظروف هذه الدول و واقعها

أما فيما خيص اجلامعة اجلزائرية فقد حصلت تغريات عديدة يف شروط التوظيـف مـع كـل مرحلـة مـن    

الفها فبعدما كان يتم توظيف األساتذة اجلـامعيني مراحل تطورها، و ذلك وفقا لتوافر الكفاءات و اخت

وفق املؤهل العلمي الذي ال يشرتط تعديه درجة الليسانس، وضعت اجلامعة اجلزائرية شروطا لاللتحاق 

                                                 
جملة العلوم الرتبية، جامعة القاهرة، العدد األول، الد األول، يوليو  إعداد هيئة التدريس باجلامعة،: عبد الفتاح أمحد جالل 193

  .77، ص1993
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ا إضافة إىل تلك اليت وضعها العمـومي و الـيت تتعلـق أساسـا بالشـهادة احملصـل عليهـا و الـيت حـددت 

  .بشهادة املاجستري على األقل

      إن توظيـــف أي أســـتاذ جديـــد يعــــين توليـــه مهامـــه و واجباتـــه داخــــل النســـق اجلـــامعي مـــن تــــدريس     

و مهام أخرى متت اإلشارة إليها يف الفصل السابق، يف مقابل حصـوله علـى حقوقـه ... و حبث علمي

 لتكــوين يف شــكلو مــن بــني هــذه احلقــوق إمكانيــة احلصــول علــى فــرص او غريهــا، ...مــن أجــر و ترقيــة

أو قصـــري املـــدى و كـــذا احلصـــول علـــى عطـــل علميـــة، هـــذه األخـــرية الـــيت تتحـــدد تـــربص علمـــي طويـــل 

حسب ما تقتضيه حاجة هؤالء األساتذة إىل املشاركة يف امللتقيات الدولية، و يف هـذا السـياق جـاءت 

اجتاهـــات املبحـــوثني خمتلفـــة و متفاوتـــة، ذلـــك أن هـــذه الفـــرص تشـــرتط نشـــاطات علميـــة علـــى األســـتاذ 

جلــامعي القيــام ــا خــالل الســنة اجلامعيــة يف شــكل أيــام دراســية و ملتقيــات وطنيــة و دوليــة، و أعمــال ا

علمية، باختصار قيامه باملهام الثانية لوظيفته إىل جانب التدريس و هي البحث العلمي، علـى اعتبـاره 

دد مــنهم  مــا أســتاذا جامعيــا و باحثــا علميــا، و هــو األمــر الــذي يستصــعبه بعــض األســاتذة خاصــة اجلــ

و هو ما متت اإلشارة إليه من طـرف  يفسر عدم حصوهلم أو احلصول النسيب على فرص التكوين هذه

، حىت أن حصول األستاذ على معظم املبحوثني والذي ميكننا نسبته إىل خربم احملدودة مقارنة بغريهم

ملسـنا مـن خـالل جممـوع املبحـوثني لقـد . املشـاركة يف ملتقيـات علميـة دوليـةالعطلة العلمية واليت تقـرتن ب

أن االجتــاه الســائد هــو تفضــيل التكــوين قصــري املــدى ملــا يــوفره مــن فــرص علميــة و اجتماعيــة لألســتاذ 

  . اجلامعي
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إىل أن التكـــوين ســـاهم بشـــكل فعـــال يف تغيـــري و فـــتح جمـــاالت  هنـــا اإلشـــارة بنـــا جتـــدر حيـــث  

      ســــريعة، فاحتكاكــــه جبامعــــات أخــــرى  للبحــــث و التفكــــري لــــدى األســــتاذ اجلــــامعي  بصــــورة واضــــحة و

و إطالعه على مشاريع حبث و ختصصات جديدة جتعله يتفتح على املواضـيع جديـدة للبحـث العلمـي 

هـــذا التفـــتح العلمـــي و التنـــوع املعـــريف مـــن شـــأنه مســـاعدة األســـتاذ علـــى إثـــراء  .بغـــرض خدمـــة اتمـــع

ة و التــدرج يف الســلم العلمــي و املــادي  حصــيلته العلميــة مــن حبــوث و نشــاطات علميــة ترشــحه للرتقيــ

جابـــات األجـــر  فقـــد تراوحـــت إ و هـــو مـــا يفســـر تلـــك التفاوتـــات بـــني الرضـــا و عدمـــه عـــن. كـــذلك

و ذلـــك بـــاختالف رتـــبهم و الـــيت يرتتـــب عنهـــا تفـــاوت يف األجـــور، و كـــذا حـــاالم  املبحـــوثني بينهمـــا

مــا كــان األجــر غــري كــاف حليــاة رغــدة املدنيــة و عــدد األطفــال، فكلمــا زاد عــدد األطفــال عــن اثنــني كل

تسمح لألستاذ اجلامعي بسد كل متطلبـات احليـاة اليوميـة، و بالتـايل فاإلقبـال علـى املكتبـات يـرن مبـا 

حيث أشار معظم أفراد العينة أنه يتعذر عليهم احلصول على أكثـر مـن كتـابني قيمـني يف الشـهر  سبق،

كتبـات الكليـات و الكتــب املتـوفرة علــى صـعيدها تســاهم  الواحـد،  إال أن ذلـك ال يعــد عائقـا متامــا فم

بشكل ما يف حل هذا اإلشكال، ضـف إىل ذلـك مـا أصـبحت تلعبـه املواقـع االلكرتونيـة اخلاصـة بتـوفري 

  .الكتب من دور بديل للمكتبة

أمـــا عـــن نظـــام احلـــوافز، و مـــن خـــالل إجابـــات األســـاتذة،  فيبـــدو أن املؤسســـة اجلامعيـــة تركـــز علـــى    

املادي و املتمثل يف املكافآت يف شكل منح مردودية، وتعتمد من جانـب آخـر علـى بـث روح  اجلانب

اإلبــداع وترســيخ االنتمــاء و ذلــك بتحســني العالقــات الســلطوية و هــو األمــر الــذي يتأكــد مــن خــالل 

مرونــة عمليــة االتصــال و تســهيلها، إضــافة إىل اســتحداث تقنيــات االتصــال داخــل املؤسســة ممــا يؤكــد 
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ة تكييــف العامــل اجلزائــري مــع القــيم الــيت تفرضــها التكنولوجيــة اجلديــدة حرصــا مــن املؤسســة علــى حماولــ

حتقيــق األهــداف املســطرة و كــذا تفــادي اإلمهــال و الالمبــاالة و هــو األمــر الــذي يؤكــد حماولــة املؤسســة 

اط و احـرتام الجتناب األخطاء و القيم السلبية اليت سادت املؤسسة العمومية و تعويضها بقيم االنضب

  .و ذلك لضمان سريورة العملية التعليمية  العمل 

و لعل أهم نتيجة سجلناها خالل حماولتنا لرصد القـيم التنظيميـة داخـل اجلامعـة غيـاب الـوعي القـانوين 

لــدى أغلبيــة املبحــوثني، خاصــة كلمــا تعلــق األمــر بتلــك املســتحدثة منهــا و الــيت تتعلــق أساســا بالنظــام 

د يفصـل اجلميـع جبهلهـم حملتـوى و فحـوى قوانينـه، حـىت أن الـبعض أشـار إىل عجـزه اجلديد، الـذي يكـا

  .د، و هو األمر الذي قد يؤدي بالبعض إىل الوقوع يف اخلطأ.م.أمام أسئلة الطلبة املتكررة عن نظام ل
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  الثقافة المجتمعية كمصدر للھوية المھنية ل-ستاذ الجامعي: المبحث الثالث

اجلزائــري مــن بــني اتمعــات الــيت مل تــتمكن مــن الفصــل بــني الثقافــة الصــناعية الــيت يعتــرب اتمــع      

فرضــــتها املؤسســــة اجلديــــدة و الثقافــــة التقليديــــة، حبيــــث نلمــــس إعــــادة إنتــــاج للمــــوروث الثقــــايف داخــــل 

املؤسســة احلديثــة بكــل مــا حتملــه هــذه األخــرية مــن تطــور و تقــدم علمــي و هــو مــا عــرب عنــه أمحــد هــين 

، إن هذا التقاطع بني الثقافة املؤسساتية و الثقافة االجتماعية مـن شـأنه أن الشيخ و رب العملبثنائية 

خيلق ضغطا على املؤسسة و على الفاعلني ا و هو ما نلحظه عموما من خـالل سـلوكام الـيت تبـدو 

كيـب بـني يف أغلب األحيان متناقضة و لكنها غري مرفوضة، و عليـه فاملؤسسـة مـا هـي إال انعكـاس للرت 

العوامل االجتماعية املتعددة املصادر، و اجلامعة كوا مؤسسة عمومية تضم فاعلني اجتمـاعيني ختضـع 

لـــذات املنطـــق و بالتـــايل فبـــالرغم مـــن أن إنتاجهـــا علمـــي بالدرجـــة األوىل إال أنـــه ال ميكننـــا القـــول بأـــا 

ؤسســاتية و الثقافـة االجتماعيـة هــي ختضـع للمنطـق للعقـالين فقــط، و إمنـا درجـة التقــاطع بـني الثقافـة امل

الــيت حتــدد ذلــك، و هــو مــا حنــاول أن نتبينــه مــن خــالل اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي كفاعــل أساســي 

  .داخل مؤسسة اجلامعة

تتشـكل أي ثقافــة جمتمعيــة مــن جممــوع مكونــات حموريــة تتمثــل أساســا يف املكونــات دينيــة، اللغويــة،         

اولنا من خالل جمموع املؤشرات املطروحة البحث يف دورهـا يف تكـوين الثقافـة و أخرى مادية، و قد ح

لعـــل اعتمـــدنا علـــى . التنظيميـــة للجامعـــة، و بالتـــايل دورهـــا يف تشـــكيل اهلويـــة املهنيـــة لألســـتاذ اجلـــامعي

املالحظـــة باملشـــاركة يف هـــذه املرحلـــة مـــن البحـــث قـــد ســـاعدتنا علـــى قـــراءة بعـــض املؤشـــرات كأســـلوب 

لغة و أفكار بني األساتذة من جهة و مع الطلبة من جهـة أخـرى، و الشـكل الظـاهر مـن  التواصل من
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هنـــدام و ســـلوكيات، كمـــا متكنـــا مـــن خـــالل اســـتعمال هـــذه األداة مـــن حتديـــد بعـــض املكونـــات املاديـــة 

  .للثقافة اتمعية اجلزائرية لدى األستاذ اجلامعي

خالل احلوارات لدى غالبية أفراد العينة، و اعتمـاد  إن اعتماد البسملة قبل بداية احملاضرات أو حىت   

الــبعض مــنهم علــى إعطــاء أمثلــة مــن معتقــدات اتمــع اجلزائــري الدينيــة، جتعلنــا نقــول بتطبــع األســتاذ 

اجلامعي كفرد من أفراد اتمع باالجتاه الديين السـائد و هـو الـدين اإلسـالمي، إضـافة إىل رفضـه للغـش 

امه للمهنة و الوقت حسب ما ميليه ضـمريه املهـين، إال أننـا الحظنـا غيـاب من منطلق تنظيمي، و احرت 

هذه األخرية لدى بعض أفراد العينة حبيث حيضر احملاضرة متأخرا و يغادرها متأخرا كذلك أو مبكـرا يف 

أغلب األحيان، و هو ما يشري إىل عالقة الفرد بالوقت، و اليت ملسناها كذلك يف ظـاهرة التغيبيـة لـدى 

ســـتاذ اجلـــامعي بصـــفة عامـــة بــــالرغم مـــن ســـاعات العمـــل احملــــددة و احملـــدودة أيضـــا، و الـــيت حيــــاول األ

غـــالبيتهم تعويضـــها بســـاعات أخـــرى دون األخـــذ بعـــني االعتبـــار املـــدة الزمنيـــة للســـنة اجلامعيـــة أيـــن هـــم 

ع أساسـا إن عـدم احـرتام الوقـت النسـيب لـدى بعـض أفـراد عينتنـا يرجـ. مطالبون بإـاء املقـررات السـنوية

اسـتقاللية  و حريـة الفـرد الـيت تعـود عليهـا "..للقيمة الثقافية الـيت يعطيهـا اتمـع اجلزائـري لـه حيـث أن 

  .194"ميزت سلوكياته فكانت نتيجة ذلك سهولة التخلف عن العمل و الغياب عنه...قدميا

سكه مبعتقدات جمتمعـه بصفة عامة فان األستاذ اجلامعي ال خيتلف عن بقية العاملني اجلزائريني يف مت   

الدينيـــة، إذ يعتـــرب اإلســـالم القاعـــدة الدينيـــة املوجهـــة للضـــمري اجلمعـــي يف اجلزائـــر و بالتـــايل فهـــو املوجـــه 

                                                 
  .30، ص2003دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، اجلزائر،الطبعة الثانية،  القيم الثقافية و التسيري،: بوفلجة غياث 194
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األول لكــل ســلوكات و تصــرفات أفــراد اتمــع و بالتــايل حتديــد قــيمهم، هــذه األخــرية الــيت مت تنشــئتهم 

  .عليها لتصبح أهم مكونات هويتهم اجلماعية و الفردية

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملكونـــات اللغويـــة فـــان اجلامعـــة كتنظـــيم علمـــي رمســـي يفـــرتض لغـــة العلـــم حســـب     

التخصصـــات املوجــــودة و الــــيت تـــرتاوح أساســــا بــــني اللغـــة العربيــــة بالنســــبة للعلـــوم االجتماعيــــة و العــــوم 

و غريهـا، إال ...يـاو غريها، و اللغـة الفرنسـية لعلـوم اهلندسـة و الطـب و البيولوج...اإلنسانية و احلقوق

أننــا ملســنا ذلــك التــداخل بينهمــا مــن طــرف األســاتذة خــالل إلقــاء احملاضــرات، حــىت أننــا ملســنا بعــض 

االستعماالت للغة العامية و نعين ا اللغة الدارجة، و هو ما الحظناه كذلك خالل مقابالتنـا فأجوبـة 

احلـديث مزجيـا مـن لغـات متعـددة، ال املبحوث الواحد مل تتوقف عند استعمال لغـة واحـدة و إمنـا كـان 

خيلــو مــن اســتعمال بعــض الكلمــات الدالــة علــى األصــل اجلغــرايف للمبحــوث، الــذي أشــار إىل اعتمــاده 

اللغـة الدارجــة داخــل احملاضــرة إن اســتدعى األمــر ذلــك هادفــا إىل تبســيط معانيهــا و شــرح أفكارهــا، إال 

ن اعتمـاد اللغـة العلميـة فقـط بـاختالف أجبـدياا،  أن هذا قـد يتنـاىف مـع مـا تتطلبـه املؤسسـة اجلامعيـة مـ

و يف هــذا الصــدد يشــري حممــد مبــاركي إىل أنــه ال بــد مــن إعطــاء اللغــة العربيــة املضــمون العلمــي الــذي 

  .  195حتتاجه كأداة بيداغوجية و اجتماعية

ال و التواصـل إن تركيزنا على اللغـة هنـا لـيس علـى اعتبارهـا مكونـا ثقافيـا فقـط بـل ألـا أداة االتصـ    

األوىل و الـيت ميكننـا مـن خالهلـا اسـتعراض هوياتنـا، فـإذا كانـت لغـة االتصـال لـدى األسـتاذ اجلـامعي ال 

بــل تتعــداه إىل مــا أنتجتــه العوامــل االجتماعيــة   ) أي اللغــة الرمسيــة للتــدريس(تكتفــي باملصــدر التنظيمــي 

                                                 
195 MEBARKI.M : Sauver l’université, éditions DAR EL GHARB, Oran, 2003, p32. 
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ـا مسـتقاة مـن كـل مـا هـو اجتمـاعي أوال مث و التارخيية، فانـه ميكننـا القـول بـأن مـالح هويتـه تـربز و كأ

  .تنظيمي

ال ميكننــا اســتثناء املكونــات املاديــة للثقافــة اتمعيــة يف دراســتنا هلــا علــى اعتبارهــا مصــدرا للهويــة      

املهنيـــة لألســـتاذ اجلـــامعي، إال أنـــه ال ميكننـــا حصـــرها يف اللبـــاس و املظهـــر اخلـــارجي فقـــط، إذ ال نكـــاد 

لشــكل الــذي يظهــر بــه و ذلـــك الــذي جنــد عليــه غالبيــة أفــراد اتمــع بـــاختالف نلمــس اختالفــا بــني ا

و الـــــذي يشـــــري إىل   196وظـــــائفهم و مراكـــــزهم االجتماعيـــــة، و هلـــــذا ارتأينـــــا أن نربطهـــــا بـــــنمط احليـــــاة

املؤشرات االجتماعية و االقتصادية املؤثرة يف سلوك األفراد و يف شبكات عالقام االجتماعية، و من 

  ...ؤشرات مثل ملكية السكن و نوعيته، األنشطة االجتماعية و الثقافية و حىت السياسيةبني هذه امل

لقـد تبـني مــن خـالل حبثنــا أغلبيـة املبحــوثني ال ميلكـون سـكنا خاصــا حبيـث يعتمــدون علـى األســرة      

ألخرية املمتدة أو يلجئون لإلجيار يف أغلب األحيان، و هو ما يستدعي دفع مبالغ معتربة مقابل هذه ا

-إضافة إىل متطلبات العيش اليومية من طعام و عالج، و يف ظل هذه الظروف تنعدم فرص االدخار

ال بد من اإلشارة هنا إىل أننا ملسنا تفاوتا يف هذه الظروف بني املبحـوثني انطالقـا مـن رتـبهم العلميـة -

  .-بحث السابقاليت توفر هلم تفاوتا يف األجر كذلك، و هو ما سبقت اإلشارة إليه يف امل

انه ويف  مثل هذه الظـروف االقتصـادية و االجتماعيـة الـيت ال ختتلـف عـن حـال بقيـة أفـراد اتمـع      

يصــبح الشــغل الشــاغل لألســتاذ اجلــامعي موضــوع حبثنــا هــو تــوفري احتياجــات العــيش الرغــدة ممــا جيعلنــا 

  .ة األوىلنتساءل عن إمكانية إبداعه يف جمال عمله و املرتبط بالفكر بالدرج

                                                 
، يف اإلطارات الصناعية مواقع ، أدوار، مسارات، متثالت، حتت إدارة اإلطارات ، مسارات، و متثالت: العياشي عنصر 196

  .85، ص2001، 2، وهران، رقم crascالعياشي عنصر، 
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بصفة عامة متكنا من خالل هذه املرحلة البحثية أن نكشف عن أهم املكونـات األساسـية للقـيم       

 ما هي إال نتيجة لرتاكم جمموعة من األفكار و املعارف الثقافية لألستاذ اجلامعي، و عليه فان سلوكاته

وع األحكـام الـيت يصـدرها هـي فهـم و إدراك مـا يـدور حولـه، لتكـون جممـ، الـيت تسـاعده علـى اخلرباتو 

هذه القيم و هذه السلوكات اليت تشبع ا من جمتمعه عن طريـق التنشـئة . ذاا القيم اليت توجه سلوكه

  .االجتماعية هي يف احلقيقة مكونات هويته
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  المركز ا#جتماعي ل-ستاذ الجامعي من خ6ل ھويته المھنية: المبحث الرابع

أول مــن حتــدث عــن اهلويــة املهنيــة بــالرغم مــن اخــتالف التســميات   Dubar.Clمل يكــن ديبــار      

يف  Abboud.Nاليت قدموها، حبيث سبقه يف ذلك جمموعة من علماء االجتماع أمثـال نيكـول أبـود 

اهلويــــــــــــات يف العمــــــــــــل،  1977و الــــــــــــيت مساهــــــــــــا بآفــــــــــــاق سوســــــــــــيومهنية، و سانســــــــــــوليو يف 1968

Thévenot&Desrosières  ــاالت ال 1988ســنةسوســيومهنية ، و بونــافوس اBonnafos.G 

  .197و اليت مساها باهلويات االجتماعية 1988يف 

حيث اعترب مجيعهم عملية بنـاء اهلويـات نتيجـة للتنشـئة االجتماعيـة، و عليـه أصـبح بـديهيا أن كـل     

ايل يف مناذج ما يتعلق باملهنة و حميطها يلعب دورا يف تنشئة األفراد مث يف عملية بناءهم هلويام، و بالت

اهلويــــات و أشــــكاهلا، كمــــا تــــرتبط هــــذه اهلويــــات بانتمــــاءام االجتماعيــــة حبيــــث يعرفــــون مــــن خــــالل 

  . 198مجاعام

تعد طبيعة املهنة أكثر ااالت االجتماعيـة تـأثريا يف عمليـة بنـاء اهلويـات الشخصـية، و الـيت تـرتبط     

ه، و درجـة اندماجـه يف حمـيط عملـه و توافقـه   بالتمثل الذهين الذي حيملـه الفـرد عـن نفسـه، عـن عالقاتـ

و قيمه الثقافية، كما ترتبط هذه اهلوية بالتمثل االجتمـاعي للمهنـة و بالتـايل بالنسـق القيمـي للمجتمـع 

يف حــد ذاتــه، و عليــه فاهلويــة املهنيــة هــي اهلويــة الشخصــية لألفــراد حبيــث حتــدد مكــانتهم االجتماعيــة، 

                                                 
197 DUBAR. Cl : La crise des identités, Paris, P.U.F, 2000, p54. 
198 BOLTANSKY.L : Les cadres ; la formation d’un groupe sociale, Paris, Minuit, 1982, p7. 
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اعي، االقتصـادي و الثقـايف، فاهلويـة املهنيـة لـيس هويـة يف العمـل فقـط شبكة عالقام، مركزهم االجتم

  .199و إمنا هي إسقاط للذات يف املستقبل

إن حديثنا عن طبيعة مهنة األستاذ اجلامعي تقودنـا إىل اإلشـارة إىل مفهـوم النخبـة الـيت مـن املفـرتض    

هذه األخرية اليت اكتسبها من حميط  أن ميثلها كطبقة اجتماعية هلا خصوصياا االجتماعية و الثقافية،

عملـــه أال و هـــي اجلامعــــة و الـــيت تلعــــب دور مؤسســـة تنشــــئة اجتماعيـــة و تنظيميــــة يف نفـــس الوقــــت، 

  .لتساهم هذه اخلصوصيات يف التعريف به أي يف عملية بنائه هلويته

يقة األمر إىل دراسة جيدر بنا اإلشارة هنا أن دراستنا للهوية املهنية لألستاذ اجلامعي دف يف حق     

النخـب الثقافيـة، ملـا تكتسـيه مـن أمهيـة يف الوقـت الـراهن و ذلـك ملـا تلعبـه مـن دور رئيسـي يف عمليـات 

التنميــة االجتماعيــة و السياســية و االقتصــادية، و الــيت تعتمــد علــى املــؤهالت و اخلــربات املتــوفرة لــدى 

لية التغري االجتماعي، إذ أن طبيعة اإلنتاج هذه اموعات االجتماعية و على ما تلعبه من دور يف عم

أن الوظيفـة األساسـية  الذي تقدمه اجلامعة يعد احملرك األساسي للمجتمع و نعين به اإلطـارات، حيـث

لألســـتاذ اجلـــامعي يف ظـــل هـــذا النســـق هـــي تكـــوين إطـــارات علـــى كفـــاءة عاليـــة انطالقـــا مـــن الشـــهادة 

لجامعة كنسق اجتماعي تكمـن يف نقـل املعرفـة و تـدريب املتحصل عليها، و عليه فالوظيفة األساسية ل

البـاحثني علــى البحـث العلمــي علـى اعتبارهــا مؤسسـة تعليميــة و حبثيـة، و نشــر الـوعي الثقــايف و إعــداد 

  .األفراد حىت يكونوا فاعلني اجتماعيني على اعتبارها مؤسسة للتنشئة االجتماعية

                                                 
199 DUBAR. Cl : La socialisation, Paris, Armand, Colin, 3°édition, 2000, p117. 
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خيـــوالن لألســـتاذ اجلـــامعي اكتســـاب مكانـــة و مركـــز  إن هـــذه الوظيفـــة العلميـــة و الـــدور االجتمـــاعي   

اجتماعيني كنتيجة للتمايز االجتماعي الـذي تفرضـه األدوار الـيت يلعبهـا أفـراد اتمـع، حبيـث يبـدأ هـذا 

التمايز من نقطة رئيسية و هي وعي الذات أو حتديـد اهلويـة مـن خـالل التعـرف علـى املوقـع املوضـوعي 

يف البنيــــة االجتماعيــــة، و الــــيت متثــــل يف الوقــــت ذاتــــه حمــــددات اهلويــــة الــــذي حيتلــــه الفــــرد أو اجلماعــــة 

  . االجتماعية

نه و من خالل الرتكيز على نتـائج البحـث السـابقة هلـذه املرحلـة ميكننـا اسـتخالص نتيجـة جوهريـة إ    

ا قبليـة علـى أسـاس مـ –تتمثل أساسا يف أن األستاذ اجلامعي يف خضـوعه للتنشـئتيني القبليـة و البعديـة 

تلقــاه مــن تنشــئة قبــل عمليــة توظيفــه باجلامعــة، و بعديــة  و نعــين ــا التنشــئة التنظيميــة الــيت تلقاهــا بعــد 

مت تطبيعــه مبجموعــة مــن القــيم الثقافيــة اتمعيــة و املتمثلــة أساســا يف املكونــات  -دخولــه جمــال العمــل

مية املعمول ا داخل املؤسسة و هـو مـا الدينية و اللغوية و املادية، و اليت ملسنا تأثريها يف القيم التنظي

دفعنـــا للقـــول بتقـــاطع القـــيم الثقافيـــة و التنظيميـــة داخـــل اجلامعـــة، بـــل و تـــأثري األوىل يف الثانيـــة بشـــكل 

  .واضح

إن عــدم الفصــل بــني القــيم اتمعيــة التقليديــة و القــيم التنظيميــة احلديثــة يؤكــد لنــا مــرة أخــرى بــأن     

ثقافة تنظيمية ال خيتلف  عن النسق االجتماعي الكلي الـذي يتكـون أساسـا جمال العمل مبا حيمله من 

مــن قــيم ثقافيــة تقليديــة، و عليــه فمصــدر اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي هــو اجتمــاعي أوال، و ذلــك 

هـي اهلويـة الشخصـية  العتماده مكونات الثقافة اتمعية يف بناءه هلويته املهنية، ذلك أن هـذه األخـرية

  . اليت حتدد مكانته و مركزه االجتماعيني له و
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إن عــدم الفصــل هــذا أو لنقــل التقــاطع بــني اجلامعــة كتنظــيم و اجلامعــة كنســق اجتمــاعي جيعــل مــن     

صـــعبة اجتماعيـــا، ) كونـــه ميثـــل خنبـــة مـــن خنـــب اتمـــع (عمليـــة التمـــايز االجتمـــاعي لألســـتاذ اجلـــامعي 

امل يف خضــم هــذا التقــاطع دوره االجتمــاعي و العكــس حبيــث حيــدد مركــزه االجتمــاعي الغــري واضــح املعــ

صـحيح، حيــث يبــدو الــدور االجتمــاعي املنــوط بــه يف تنميـة اتمــع مرتبطــا ويتــه الــيت ال ميكــن متييزهــا 

  .عن باقي هويات أفراد اتمع باختالف مراكزهم االجتماعية كون املصدر واحد

تقبل الفاعـل الرئيسـي داخـل اجلامعـة كنسـق اجتمـاعي يعترب األستاذ اجلـامعي املكـون إلطـارات املسـ    

يقع على كاهله النهوض باألمـة و تنميـة جمتمعهـا، و بالتـايل فـان أي اخـتالل يف دور األسـتاذ اجلـامعي 

و املرجــو منــه يــؤدي إىل اخــتالل يف تــوازن اجلامعــة و تراجــع يف دورهــا، حبيــث أــا مل تعــد تلعــب ذلــك 

صــلبة للنخــب املثقفــة ، فبعــد أن كانــت النــواة األساســية للعمــل الثقــايف الــدور الريــادي يف تشــكيل نــواة 

الــــوطين قبــــل االســــتقالل و يف الســــنوات األوىل مل تصــــبح اآلن إال جهــــازا عاليــــا للتكــــوين حيــــاول قــــدر 

ــــــة أكثــــــر مــــــن أي ادعــــــاء آخــــــر يف مجــــــع انتلجانســــــيا  ــــــق وظيفــــــة اقتصــــــادية و اجتماعي اإلمكــــــان حتقي

intelligentsia 200االبالد حوهل.  

                                                 
200 EL-KENZ.A : Au fil de la crise ; 4 études sur l’Algérie & le monde arabe, éditions 

BOUCHENE, Alger, 1989, pp 19-25. 
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  استنتاج عام و مناقشة الفرضيات
تعمل اهلوية املهنية ألي فاعل اجتماعي  على مسـاعدته علـى التقـدم املهـين و االجتمـاعي، و كـذا     

حتديد مسريته املهنية، و هلذا هدفت دراستنا هذه إىل رصد واقع اهلوية املهنية داخل املؤسسة اجلزائريـة، 

و تغــــريات علــــى الصــــعيدين التنظيمــــي و الثقــــايف، و اجلامعــــة  الــــيت عرفــــت و ال زالــــت تعــــرف حتــــوالت

اجلزائرية ليست يف منأى عن هـذه التحـوالت، كمـا هـدفت إىل الكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة 

و التنظيمية على اهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي مـن جهـة، و انعكـاس هـذه األخـرية علـى دوره و مركـزه  

  .النخبة املثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى كفاعل اجتماعي ينتمي إىل

إذ تعــد التنشـــئة االجتماعيـــة الـــيت تلقاهـــا األســـتاذ اجلـــامعي قبـــل و بعـــد التحاقـــه باجلامعـــة كموظـــف     

الباعث األساسي للثقافة اليت بىن علـى أساسـها نسـقه القيمـي املوجـه لسـلوكه، و لعلنـا قـد ملسـنا بعـض 

مالحظتنـا ألفـراد عينتنـا، حيـث سـجلنا جمموعـة مـن النقـاط اجلوهريـة،    هذه القـيم مـن خـالل مقابلتنـا و

و الــيت ســاعدتنا يف الربهنــة علــى فرضــيات حبثنــا،  و فيمــا يلــي حماولــة ملناقشــة هــذه األخــرية عــل ضــوء 

  :النتائج احملصل عليها

اعيــة و التنظيميــة بالنســبة للفرضــية القائلــة بــأن اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي حمصــلة للتنشــئة االجتم-

ن مكونــــات الثقافــــة إ، فــــتــــني تلقامهــــا داخــــل اجلامعــــة كمؤسســــة للتكــــوين و العمــــل يف نفــــس الوقــــتلال

اتمعية و الثقافة التنظيمية اليت اعتمدنا يف دراسـتها جمموعـة مـن املؤشـرات كانـت تشـكل فعـال املوجـه 

فــاعلني ــا إذ مل نلمــس تبــاين بــني الرئيســي لســلوك أفــراد عينتنــا، حبيــث تعمــل اجلامعــة علــى تلقينهــا لل

لالحـرتام و التقــدير و الـيت يسـعى إىل إشـباعها داخــل الثقـافتني، حيـث أن األسـتاذ اجلــامعي يـويل أمهيـة 

، و الـيت يصـورها إىل االهتمـام تـهحاجكمـا يشـري إىل ،  اإلدارةوسطه املهين املؤلف أساسا مـن زمالئـه و 
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ازه ملهامـه، و كـذا األخـذ بعـني االعتبـار وضـعيته االقتصـادية يف ضرورة توفري الوسائل املساعدة على اجنـ

أثري يف أما فيما خيص قيم القيادة فلم يظهر األستاذ اجلـامعي رغبتـه يف التـ. و مكانته املعنوية يف اتمع

إذ أنه يكتفي بتوجيه سـلوكه وفـق مـا يطمـح إليـه، و مـا ميكـن أن حيقـق لـه  ،اآلخرين أو توجيه سلوكهم

، كمـا ملسـنا و هو األمر الـذي ميكـن تفسـريه مـن خـالل قيمـة الفردانيـة لى املستوى الشخصيازدهارا ع

لديــه قيمــة اجتماعيــة أخــرى أال و هــي قيمــة التعــاون،  و هــي جلهــا قــيم ثقافيــة جمتمعيــة قبــل أن تكــون 

 تنظيميـــة حمضـــة، متثـــل جمتمعـــة مـــدى انتمائـــه ملؤسســـته علـــى اعتبـــار هـــذه األخـــرية نســـقا اجتماعيـــا ميثـــل

  . اتمع

و لعل قيمة الذكورية اليت سجلها حبثنا كقيمة ثقافية يتمتع ا األستاذ اجلامعي حىت و إن مل يصرح    

ا مباشرة، و هو األمر الذي ملسناه لدى األستاذة اجلامعية اليت تضـع عالمـة الـتحفظ علـى عملهـا إذ 

حيتلـه األسـتاذ اجلـامعي مـن نصـيب يف  جندها قليلة املشـاركة يف كـل مـا هـو علمـي و تسـيريي مقارنـة مبـا

  .هذا، و هو دليل آخر على تشبعه بالقيم الثقافية اتمعية

كما أن مكوناته اللغوية و الدينية و حـىت املاديـة يف أغلـب األحيـان كانـت جمتمعيـة بالدرجـة األوىل،     

ذلــك، هــذه حيــث مل نســجل أي اخــتالف أو تبــاين لــدى األســتاذ اجلــامعي عــدا تــأثري ختصصــه علــى 

املكونات هـي اللبنـة األساسـية للثقافـة اجلزائريـة التقليديـة و الـيت ملسـناها داخـل التنظـيم اجلـامعي تـدفعنا 

للقول بأا توجـه سـلوكه لـيس فقـط خـارج اجلامعـة و إمنـا داخلهـا أيضـا، و الـيت مت اكتسـاا عـن طريـق 

  . التنشئة االجتماعية اليت تلقاها
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سلوكه إذن وفقا ملا يـتم توجيهـه مـن طـرف نسـقه القيمـي املسـتوحى مـن القـيم يبين األستاذ اجلامعي    

الثقافيــة الــيت متــت تنشــئته عليهــا، و مــن فهويتــه مــا هــي إال نتيجــة لتنشــئة اجتماعيــة تلقاهــا قبــل و بعــد 

  .التحاقه باجلامعة كفاعل اجتماعي، مما يعين اثبات الفرضية الفرعية األوىل

يــتم تنشــئة األســتاذ اجلـــامعي داخــل اجلامعــة علـــى انيــة و الــيت تقــول بأنـــه أمــا فيمــا خيــص الفرضـــية الث-

تفــــرز نظــــام مــــن التمــــثالت حــــول واقعــــه ومســــتقبله و نســــق قيمــــي مبــــين علــــى  أســــاس ثقافــــة تنظيميــــة

، فقـد مت نفيهـا نسـبيا ذلـك أن األسـتاذ اجلـامعي يتلقـى فعـال تنشـئة األساليب التسيريية ملؤسسة اجلامعة

ها ثقافـة تنظيميـة و جمتمعيـة حبيــث تنطلـق مـن نظـام للقـيم اتمعيـة التقليديـة كمــا داخـل اجلامعـة أساسـ

  .سبقت االشارة

يف حني جاءت الفرضية الثالثة لرتبط بني مصدر اهلوية املهنية و دور األستاذ اجلامعي و بالتايل املركز -

ه إذا كــان املصــدر الرئيســي الــذي حيتلــه داخــل اتمــع انطالقــا ممــا يقدمــه إىل هــذا األخــري، و عليــه فانــ

لبنــاء اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي و بالتــايل هويتــه الشخصــية هــي الثقافــة اتمعيــة التقليديــة و الــيت 

ن الــدور املنــوط بــه داخــل اتمــع غــري واضــح املعــامل كونــه ال إتلقاهــا عــن طريــق التنشــئة االجتماعيــة، فــ

بالتـايل فـان مركـزه االجتمـاعي هـو اآلخـر غـري حمـدد، ممـا يهـدد يتميز عن غريه من بقية أفراد اتمع، و 

  . هويته االجتماعية، ليعيش بذلك أزمة هوية

و إذا كانـــت اجلامعـــة كوســـط عمـــل هـــي جمــــال تكـــوين اهلويـــات املهنيـــة للفـــاعلني داخلهـــا، فهــــي      

ة أصـبحت تعـيش األخرى مهددة بأزمة هويـة، و مـن خـالل مـا سـبق ميكننـا القـول بـأن اجلامعـة اجلزائريـ

أزمة هوية خلقتها هلا هيمنة كل ما هو اجتماعي مـن خـالل عـدم الفصـل بـني مـا هـو علمـي يسـتدعي 
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اخلضـــوع للقـــيم التنظيميـــة و مـــا هـــو اجتمـــاعي ـــيمن عليـــه املعتقـــدات التقليديـــة البـــارزة يف شـــكل قـــيم 

خـالل هـذا التقـاطع بــني ثقافيـة جمتمعيـة، إذ يعـيش األسـتاذ اجلـامعي يف حـد ذاتـه أزمــة هويـة مهنيـة مـن 

مصــادر تنشــئته االجتماعيــة، و كإســرتاتيجية حلــل هــذه األزمــة فضــل األســتاذ اجلــامعي اللجــوء إىل عــدة 

م هــ أخــرى غــري تلــك الــيت ويــة بعضتظــاهر الــ ــا عــينهويــة الواجهــة،  و الــيت  ن: اســرتاتيجيات أمههــا

يظهــر هــذا الشــكل مــن أشــكال  ،اآلخــرين إرضــاءلتفــادي االنتقــاد أو  إمــا معليهــا فعــال، يف حماولــة مــنه

  . اآلخر ابية يف نظرا اجيوالتمتع مبجموعة من امليزات يظن هؤالء اهلوية من خالل حماولة

بصفة عامة فإن اجلامعة تلعب دورا رئيسيا يف تنشئة األستاذ وذا فالثقافة التنظيمية اليت تعمل علـى   

، و حيـث أن هـذه الثقافــة التنظيميـة تسـتمد قيمهـا مــن يـةتلقينهـا إيـاه تسـاعده علـى تكــوين هويتـه املهن

و اليت يبين من خالهلا اآلخـر فاهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي هي هويته الشخصية ،  ، الثقافة اتمعية

النســق الكلــي  أي اتمــع متثالتــه حــول الــدور و املركــز االجتمــاعيني لألســتاذ كفاعــل اجتمــاعي داخــل

  .للمجتمع
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  :خ^صة

تناول هذا الفصل الدراسة امليدانية اليت حاولنا من خالهلا أن نقيس صدق الفرضية من 

عدمه، و عليه مت حتويل متغريات الفرضية إىل مؤشرات جاءت على شكل أسئلة مقابلة وجهت 

أساسا إىل أساتذة جامعيني، و من خالل إجابام استطعنا الوصول إىل جمموعة من النتائج و اليت 

إثبات الفرضيات الفرعية نسبيا، حيث يعترب املصدر األساسي للهوية املهنية لألستاذ  خلصت إىل

ن عدم التمايز إاجلامعي الثقافة التنظيمية للجامعة و اليت ترجع أساسا إىل الثقافة اتمعية و عليه ف

يقدمه داخل هذا بينه و بني بقية أفراد اتمع، و بالتايل فمركزه االجتماعي يرتبط بالدور الذي 

  .اتمع
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تعــد طبيعــة املهنــة أكثــر اــاالت االجتماعيــة تــأثريا يف عمليــة بنــاء اهلويــات الشخصــية، و الــيت 

يط عملــه تــرتبط بالتمثــل الــذهين الــذي حيملــه الفــرد عــن نفســه، عــن عالقاتــه، و درجــة اندماجــه يف حمــ

وتوافقــه و قيمــه الثقافيــة، كمــا تــرتبط هــذه اهلويــة بالتمثــل االجتمــاعي للمهنــة و بالتــايل بالنســق القيمــي 

للمجتمـــع يف حـــد ذاتـــه، و عليـــه فاهلويـــة املهنيـــة هـــي اهلويـــة الشخصـــية لألفـــراد حبيـــث حتـــدد مكـــانتهم 

  .االجتماعية، شبكة عالقام، مركزهم االجتماعي، االقتصادي و الثقايف

و يعترب موضـوع اهلويـة يف العمـل مـن بـني أكثـر املواضـيع تعقيـدا داخـل املؤسسـة اجلزائريـة، ذلـك أن     

هــذه اهلويــة إذا كانــت نتيجــة لتنشــئات متتاليــة يعرفهــا الفــرد علــى حــد تعبــري ديبــار و حمصــلة عالقــات 

ثقـــافتني مهـــا سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل املؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناجتـــة أساســـا عـــن 

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أمــا إذا كــان هنــاك تقــاطع بــني هــذين الثقــافتني داخــل املؤسســة 

اجلزائرية و الذي يعرف بثنائية مصادر ثقافة املؤسسة و بالتايل ثقافة العامـل بصـفة عامـة،  فعمليـة بنـاء 

هــذه األخـرية هــي املوجـه الرئيســي و املنبــه اهلويـة بــل و إدراكهـا أيضــا قـد تصــبح صـعبة نوعــا مــا، حيـث 

  .األساسي ألي سلوك ميكن أن يصدر عن هذا الفرد، و منه فهي مصدر هلويته الشخصية و املهنية

و حيـــث أن اهلويـــة املهنيـــة ألي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم املهـــين           

ة كـــذلك، فهـــي تلعـــب دورا حموريـــا يف عمليـــة التمـــايز     و االجتمـــاعي فقـــط، بـــل و حتديـــد مســـريته املهنيـــ

و يتعــدى األمــر إىل تــدخلها يف اــاالت العلميــة  و الفكريــة األخــرى، فالتمــايز يف الوســط العمــايل مل 

يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة املهنيتــني بــل تعــدامها ليصــبح نتيجــة تفــاعالت ثقافيــة متعــددة و مشــبعة 
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اعي و القدرات الفردية، إال أن دور اهلوية ال يكمن فقط يف التمييز و التمايز بأساليب التنظيم االجتم

و لكن كذلك يف تعزيز االنتماء إىل اجلماعة، شرط أن يشرتك الفرد مع باقي أعضاء اجلماعة اليت يريد 

اكتسـاا  باختصار يف الثقافة، هذه األخرية اليت يـتم... االنتماء إليها يف األفكار و املعتقدات و القيم

، و عرب مراحل متتالية، أي عن  اتمعيةوسائل العن طريق تلقني و تعليم الفرد إياها عرب جمموعة من 

-و على اعتبار عملية التنشئة االجتماعية تتضـمن  القهـر واهليمنـة طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، 

فهـي تعمـل علـى صـهر سـلوك  -ععلى اعتبارها ظاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى الضـمري اجلمعـي للمجتمـ

األفراد و صياغته من خـالل أمنـاط التفكـري املتاحـة يف اتمـع، أي أـا تعمـل علـى تلقـي الفـرد خـربات 

و تفاعلــــه مــــع ...) باألســــرة، املدرســــة، مجاعــــة الرفــــاق، و العمــــل(يوميــــة مــــن خــــالل عالقتــــه بــــاتمع 

  .االجتماعيةأعضائه، ما من شأنه أن يساعده على حتديد معامل هويته 

و عليه فاهلويـة املهنيـة علـى اعتبارهـا هويـة اجتماعيـة، عبـارة عـن حمصـلة لتنشـئات متتاليـة  و نقصـد ـا 

 بعـددخولـه عـامل الشغل،باإلضـافة إىل تلـك الـيت تلقاهـا  قبـلهنا التنشئة االجتماعيـة الـيت تلقاهـا الفـرد 

ن الفــــرد يبــــين هويتــــه املهنيــــة مــــن خــــالل االلتحــــاق بالعمــــل و هــــي التنشــــئة التنظيميــــة أو املهنيــــة، أي أ

  .مكتسبات قبلية و أخرى بعدية

أمــا بالنســبة لألســتاذ اجلــامعي الــذي تعتــرب اجلامعــة حيــز تكوينــه و مكانــا ملمارســة هــذا التكــوين 

علـــى شـــكل أداء وظيفـــي، و الـــذي ميثـــل عنصـــرا أساســـيا مـــن خنبـــة اتمـــع املثقفـــة،  كمـــا أنـــه يف أصـــله 

جمتمع له ثقافته اخلاصة و الـيت قـد تشـبع ـا عـرب مراحـل حياتـه األوىل، حـىت أن االجتماعي ينتمي إىل 

الثقافـــة التنظيميـــة للجامعـــة مســـتمدة مـــن ثقافتـــه اتمعيـــة، و هـــو األمـــر الـــذي جيعـــل ســـلوك األســـتاذ 
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اجلامعي املوجه من خـالل هـذه الثقافـة ال خيتلـف عـن  سـلوك بـاقي أفـراد جمتمعـه، و بالتـايل فـإن هويتـه 

جتماعيـة هــي هويتــه املهنيـة و الــيت خيتلــف ــا عـن غــريه، أي أن عمليــة التمـايز الــيت مــن املفــرتض أن اال

  .تلعبها اهلوية املهنية مل تعد قائمة

إن هذه اهلوية االجتماعية لألستاذ اجلامعي هي الـيت حـددت دوره داخـل اتمـع الـذي ينتمـي 

القيـام بـه و االلتـزام مبتطلباتـه، فهـو يقـوم ه يفـرتض منـالدور عن نظام إلزامي معيـاري هذا  يعرب إليه، إذ 

فإذا كان السـلوك الصـادر عـن هـذا األسـتاذ يعـرب عـن هويتـه الناجتـة عـن  ،هعلى فكرة السلوك املتوقع من

ثقافة جمتمعية تقليدية، فهو ال يتطابق و ما هو مفرتض منه من سلوك أكثر عقالنيـة انطالقـا مـن تـأثره 

مركـــــزه االجتمـــــاعي و الـــــذي يعـــــرب عـــــن الوضـــــع ـــــذا ليحـــــدد  ؤسســـــة اجلامعـــــة، بالثقافـــــة التنظيميـــــة مل

و يســتخدم مصــطلح املركــز االجتمــاعي للداللــة علــى املوقــع الكلــي للفــرد داخــل هــذا  االجتمــاعي لــه، 

  .اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية

و الـذي هـو واع بــه، إن هـذا االصـطدام بـني مـا يفــرتض أن يكـون عليـه مركـز األســتاذ اجلـامعي 

وبـــني مـــا هـــو قـــائم و الـــذي يغلـــب عليـــه الالوعـــي، جيعـــل مـــن حتديـــد هويتـــه أمـــرا صـــعبا اجتماعيـــا، ممـــا 

إذ يعيش األستاذ اجلامعي أزمة هوية مهنيـة و اجتماعيـة يف ظـل عـدم انفصـال مـا هـو . يهددها باألزمة

جيات حللهــا، قــد ختتلــف مــن اجتمــاعي عمــا هــو تنظيمــي، و لكنــه حيــاول اخلــروج منهــا بإتبــاع اســرتاتي

  .أستاذ آلخر حسب درجة وعيه هليمنة الثقافة اتمعية التقليدية على ثقافته التنظيمية

إن دراســة النخــب الثقافيــة يف اجلزائــر و كــذا دراســة هوياــا، يؤكــد مــرة أخــرى علــى عــدم صــحة       

ماعيـة و السياســية القائمـة، كمــا فصـل الظـاهرة الثقافيــة عـن بقيـة الظــواهر األخـرى و عــن األبعـاد االجت
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يؤكد على أن املثقف اجلزائري ممثال يف األستاذ اجلامعي هاهنا مل يتمكن مـن الـتخلص مـن الثنائيـة الـيت 

  . يعرفها عامة أفراد اتمع بني االجتماعي و التنظيمي

لـــك إن عقلنـــة املؤسســـة اجلزائريـــة و النهـــوض بـــاتمع إىل مصـــاف الرقـــي و التقـــدم، يســـتلزم ذ

، و الـــــذي علـــــى األســـــتاذ organisationnelو تنظيمـــــي  socialالفصـــــل بـــــني مـــــا هـــــو اجتمـــــاعي 

اجلــامعي إضــافته إىل مهامــه، ليكــون ذلــك اإلســرتاتيجية الناجحــة حلــل أزمــة هويتــه، ذلــك أنــه املســئول 

و عليـه األول عن إنتاج كوادر اتمع اليت ستنقل بدورها ما تلقته داخل اجلامعة من تنشئة اجتماعيـة، 

فـــنحن نتســـائل عـــن مـــدى إمكانيـــة قيـــام األســـتاذ اجلـــامعي ـــذه املهمـــة انطالقـــا مـــن تصـــحيح لثقافتـــه 

  .التنظيمية أوال
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كل من الثقافة اتمعية و الثقافة  دف من خالل هذه الدراسة إىل الكشف عن دور -

مية يف عملية التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها األستاذ اجلامعي خالل مراحل خمتلفة من حياته، التنظي

و بالتايل دور هذه التنشئة يف تشكيل هويته مهنية، وكيف هلذه األخرية أن حتدد دوره و مركزه كفاعل 

  .اجتماعي ينتمي إىل النخبة املثقفة داخل نفس اتمع 

وية املهنية، التنشئة االجتماعية، الثقافة اتمعية، األستاذ اجلامعي، الدور     اهل: الكلمات المفتاحية

  .و املركز االجتماعيني

   -Cette étude tente de déterminer le rôle de la culture sociétale  et la 

culture organisationnelle dans la socialisation de l’enseignant 

universitaire, elle vise ainsi le rôle de cette socialisation dans la 

construction de l’identité professionnelle, afin de déterminer son rôle et 

son statut sociale au sein de la société, où il est considéré comme étant 

membre d’élite culturelle.  

Mots clés : identité professionnelle, socialisation, culture sociétale, 

enseignant universitaire, rôle et statut sociale.  

  - We aim through this study to disclose the role of each of the 

community culture and organizational culture in the socialization 

process received by university professor during the different stages of his 

life, and therefore the role of this socialization process in the formation 

of professional identity, and how the latter to determine its role and 

status social actor belongs to the elite educated within the same 

community.  

Keywords: professional identity, socialization, community culture, a 

university professor, the role and social status. 
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بـــي بكـر بلقايـــد 
ٔ
بـــي بكـر بلقايـــد جامعة ا
ٔ
بـــي بكـر بلقايـــد جامعة ا
ٔ
بـــي بكـر بلقايـــد جامعة ا
ٔ
- - - - تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان     ––––جامعة ا     

            كلية العلوم ا.نسانية والعلوم ا+جتماعيةكلية العلوم ا.نسانية والعلوم ا+جتماعيةكلية العلوم ا.نسانية والعلوم ا+جتماعيةكلية العلوم ا.نسانية والعلوم ا+جتماعية
        العلوم ا+جتماعية العلوم ا+جتماعية العلوم ا+جتماعية العلوم ا+جتماعية     قسم قسم قسم قسم 

        شعبة علم ا+جتماعشعبة علم ا+جتماعشعبة علم ا+جتماعشعبة علم ا+جتماع

        

  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماعملخص 
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ٔ
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ٔ
مينة                                                                  دكاري نادية ا
ٔ
        مزوار بلخضرمزوار بلخضرمزوار بلخضرمزوار بلخضر....كاري نادية ا
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                  : مقدمة      

سسة ما تتميز وية خاصة، و منوذج ثقايف خاص يعترب عامال إن شعور الفرد باالنتماء إىل مؤ   

نفسيا و اجتماعيا يف حتفيزه، و تسهيل عملية االتصال و االندماج املباشر يف العمل املتعاون من 

أجل هدف مشرتك هو تنمية املؤسسة و بالتايل تنمية أفرادها، و ذلك عن طريق فرض املؤسسة 

  .التنظيم أو التكوين و االتصاللثقافتها اخلاصة سواء من خالل 

و هو األمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بني الفاعلني داخل املؤسسة، و بالتايل القضاء   

على الصراعات اليت ميكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس املؤسسة، إال أن هذا التجانس 

ييزية لدى األفراد تدفعهم إىل البحث يبدو ظاهريا فقط يف صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التم

على أا حمصلة التنشئات  Dubar.Cl ديبار عن االختالف يف صورة هوية مهنية، و اليت يعرفها

بأا التجربة االجتماعية    Sainseulieu.R سانسوليواالجتماعية و تتعلق بأمناطها، بينما يعرفها 

  .و العالئقية للسلطة

املعايري و القيم، القواعد و االنتمـاءات املتعـددة الـيت تعتـرب املرجعيـات  كل  ويةهذه اهل متثل  حبيث      

سـواء علـى املسـتوى (اليت يتم تعريف أعضاء مجاعة العمل من خالهلا، فهي تفسـر كيـف يـؤدي الفاعـل

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة اليت يقدمه فيها زمالئه يف العمل) الفردي أو اجلماعي

الجتمــــاع إىل اهلويــــة املهنيــــة علــــى أــــا حمصــــلة العالقــــات القائمــــة بــــني الفــــرد العامــــل          يتطــــرق علــــم ا   

و التنظــيم مــن خــالل تفاعلــه مــع اإلدارة و الــزمالء، كمــا أــا حتــدد اموعــة املهنيــة الــيت ينتمــي إليهــا، 

و تكــوين  حبيــث تســمح للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي، هــذا األخــري يعمــل علــى تنشــئة
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األفــراد حــىت يتســىن هلــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خاللــه، و هــو مــا نســعى إىل حتديــده مــن خــالل هــذا 

البحث حىت نتمكن من اإلجابة عن إشـكاليته العامـة و الـيت تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء اهلويـة 

  .؟املهنية لدى األستاذ، فهل هي تنظيمية أو جمتمعية، أم ثنائية املصدر  و التجلي

تعتـرب اجلامعــة  مؤسسـة خدماتيــة تعليميـة و تكوينيــة  و الــيت تضـم فــاعلني اجتمـاعيني يشــتغلون ــا     

مــن بيــنهم األســتاذ اجلــامعي و الــذي يعتــرب جــوهر العمليــة التعليميــة الــيت أنشــأت مــن أجلهــا، كمــا أــا 

هــا نســقا اجتماعيــا مؤسســة تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــيت تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبار 

مفتوحا، و اليت يتمكن من خالهلا الفاعل االجتماعي من تكوين هويته االجتماعية ضـمن التفـاعالت 

 و يف هـــذا الصـــدد يشـــرياالجتماعيـــة الـــيت يـــدخل فيهـــا يف إطـــار ممارســـته ملهامـــه و أدواره االجتماعيـــة، 

ة و ذلـك مـن خـالل التـأثري إىل تأثري اهلوية املهنية علـى اهلويـة الشخصـي 201Huberman.Mهيربمان

  .مركزه االجتماعي كذلكلدوره و  يف الفرد من حيث ختطيطه ملستقبله و تصوره 

حيـــث يعـــرب الـــدور عـــن نظـــام إلزامـــي معيـــاري يفـــرتض مـــن الفاعـــل االجتمـــاعي القيـــام بـــه و االلتـــزام    

جتمـــاعي علـــى مبتطلباتـــه، فهـــو يقـــوم علـــى فكـــرة الســـلوك املتوقـــع مـــن هـــذا الفاعـــل، ليحـــدد مركـــزه اال

يسـتخدم مصـطلح املركـز االجتمـاعي للداللـة علـى .  أساسها، و الذي يعرب عن الوضع االجتمـاعي لـه

املوقــع الكلـــي للفــرد داخـــل اتمــع، و مـــا يتمتــع بـــه مــن مكانـــة اجتماعيــة، و عليـــه فــنحن ـــدف مـــن 

د مــن خــالل خــالل هــذا البحــث إىل رصــد واقــع املركــز االجتمــاعي لألســتاذ اجلــامعي، و الــذي يتحــد
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بــه ، و مــا ينتظــره منــه أفــراد اتمــع علــى اعتبــاره ميثــل أحــد أعضــاء النخبــة  الــدور الــذي يفــرتض القيــام

  .املثقفة، هذا الدور و املركز مها الصورة االجتماعية للهوية املهنية لألفراد

ذا فإنـه مـن الضـروري إذ تعترب هوية األفراد مفتاح تعامالم مع اآلخرين يف حيام اليومية، و هل       

إدراك الفاعل االجتماعي هلويات اآلخرين من خالل سلوكام حىت يتمكن من فهم حميطه مـن جهـة، 

و مـن جهــة أخـرى عليــه أن يكـون واعيــا ويتـه هــو مـن خــالل متثالتـه الذهنيــة حـول نفســه و الـيت يبــين 

و النســـق االجتمـــاعي ككـــل،     مـــن خالهلـــا أدواره و مراكـــزه االجتماعيـــة داخـــل األســـرة، مجاعـــة العمـــل، 

و هلذا فدراسـتنا تقـوم حـول مفـاهيم حمـددة تتمثـل أساسـا يف الـوعي بالـدور و املركـز االجتمـاعيني و مبـا 

ينتظره اتمع من األستاذ اجلامعي، و احلياة اليومية له اليت متثل منطا من التنظيم االجتماعي، و اهلويـة 

  .اكتسبها عن طريق التنشئة االجتماعية اليت تعرب عن خرباته احلياتية و اليت

  : مخسة فصولالدراسة إىل  هذه و ملعاجلة اإلشكالية العامة قمنا بتقسيم     

تضــمن مراحــل حتديــد اإلشــكالية مــن خــالل حتديــد أســباب اختيــار هــذا املوضــوع، : فصــال متهيــديا    

ات الســـابقة الـــيت عاجلـــت األهـــداف الـــيت نســـعى إىل الوصـــول إليهـــا مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة، الدراســـ

  .جوانب املوضوع، لنتمكن من صياغة سؤال سوسيولوجي يعرب عن اإلشكالية العامة للبحث

كمــا تضــمن هــذا الفصــل حماولــة لبنــاء تقــين للدراســة متثــل أساســا يف إجابــة مؤقتــة عــن ســؤال البحــث     

علــى االنتقـــال مـــن الشـــق هــي الفرضـــية، حـــددنا مــن خـــالل متغرياـــا املفـــاهيم اإلجرائيــة الـــيت ســـاعدتنا 

  .النظري للدراسة إىل اجلانب اإلجرائي التطبيقي هلا
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وقـــد ارتأينـــا مـــن خـــالل الفصـــل األول حتديـــد املفـــاهيم األساســـية للبحـــث و الـــيت متثلـــت يف مفهـــومي   

اهلويــة و الثقافــة، أمــا الفصــل الثــاين فقــد تنــاول العالقــة بــني التنشــئة االجتماعيــة و اهلويــة املهنيــة، حيــث 

يف حــني تنــاول الفصــل الثالــث . اولنــا حتديــد مفهــوم هــذه األخــرية مــن خــالل مناذجهــا و ديناميكيتهــاح

حماولــة سوســيولوجية لتقــدمي صــورة عــن الثقافــة اتمعيــة يف اجلزائــر، و الــيت نفــرتض تأثريهــا علــى عمليــة 

لرابــع كمحاولــة تكــوين اهلويــة املهنيــة للفاعــل االجتمــاعي داخــل املؤسســة بصــفة عامــة، ليــأيت الفصــل ا

لتنــاول اجلامعــة اجلزائريــة مــن منظــور تــارخيي، أيــن مت حتديــد مراحــل تطــور املؤسســة اجلامعيــة يف اجلزائــر 

بأربع مراحل ختللتها تعديالت تشريعية مست نظام التسيري ـا و كـذا كـل مـا يتعلـق باألسـتاذ اجلـامعي 

  . عرب مراحل عديدةمن مهام و واجبات و حقوق و اليت حددها له املشرع اجلزائري 

يف حـــني جــــاء الفصـــل اخلــــامس و األخـــري متضــــمنا للدراســـة امليدانيــــة و الـــيت أجرينهــــا داخـــل جامعــــة  

تلمســـان علـــى اعتبـــار األســـتاذ اجلـــامعي هـــو النمـــوذج الـــذي حنـــاول مـــن خـــالل حتليـــل  اللوحـــة الثقافيـــة      

تنتاج عــــام حــــول أهــــم النتــــائج مث اســــو املفهوماتيــــة الــــيت حــــاول أن يقــــدمها لنــــا مــــن خــــالل إجاباتــــه ، 

جــاءت كحوصــلة ألهــم مــا  ، و أخــريا خامتــة عامــةيف حماولــة ملناقشــة فرضــيات البحــث  املتحصــل عليهــا

     .جاء يف هذه الدراسة

 
 
 



 

205 
 

 

  :اشكالية البحث   

تلعــب اهلويــة املهنيــة دورا حموريــا يف عمليــة التمــايز و يتعــدى األمــر إىل تــدخلها يف اــاالت العلميــة    

الفكريــة األخــرى، فالتمــايز يف الوســط العمــايل مل يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة املهنيتــني بــل تعــدامها و 

ليصبح نتيجة تفاعالت ثقافية متعددة و مشبعة بأساليب التنظـيم االجتمـاعي و القـدرات الفرديـة، إال 

تمـاء إىل اجلماعـة شـرط أن دور اهلوية ال يكمـن فقـط يف التمييـز و التمـايز و لكـن كـذلك يف تعزيـز االن

أن يشــــــرتك الفــــــرد مــــــع بــــــاقي أعضــــــاء اجلماعــــــة الــــــيت يريــــــد االنتمــــــاء إليهــــــا يف األفكــــــار و املعتقــــــدات     

باختصار يف الثقافة، هذه األخرية اليت يتم اكتساا عن طريق تلقني و تعليم الفرد إياها عرب ... والقيم

وعلـى  ي عن طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، جمموعة من وسائل جمتمعية ، و عرب مراحل متتالية، أ

علـى اعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى -اعتبار عمليـة التنشـئة االجتماعيـة تتضـمن  القهـر واهليمنـة

مـــن خـــالل أمنـــاط  202فهـــي تعمـــل علـــى صـــهر ســـلوك األفـــراد و صـــياغته -الضـــمري اجلمعـــي للمجتمـــع

( تلقــي الفــرد خــربات يوميــة مــن خــالل عالقتــه بــاتمع التفكــري املتاحــة يف اتمــع، أي أــا تعمــل علــى

و تفاعلـه مـع أعضـائه، مــا مـن شـأنه أن يسـاعده علــى ...) باألسـرة، املدرسـة، مجاعـة الرفـاق، و العمــل

  .حتديد معامل هويته االجتماعية

هذه اهلوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي حمصلة لثنائية تاريخ و واقع األفراد، 

يف فرتة زمنية معينة أو منوذج اجتماعي (عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و حتقق يف املاضيحيث هي 

والواقع هو جمال لتحقيق هذا الشيء، إذ أا تتضمن عنصري الوعي و التوظيف، وعي )معني
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ها بالعناصر الثقافية اليت تكون لنا هذه اهلوية ،و توظيف هلا يف إطار التفاعالت االجتماعية اليت ميارس

الفرد، و عليه فاهلوية نتيجة لتنشئات متتالية و من هنا فاملفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه و 

تعديله باستمرار، فالفرد خيضع لتنشئات متتالية عرب عدة مراحل تساعده على بناء و إعادة بناء هويته 

. لة من عدة مكوناتو مستمرة حافلة مبجموعة من األحداث و املواقف ومشك يف عملية متواصلة

حيث يعترب تكوين األفراد و تنشئتهم حىت يتمكنوا من العيش يف مجاعة حيملون خصائص أفرادها من 

ضرورة اجتماعية، و هو األمر الذي تؤكده املقاربتني ) نفس الثقافة( معتقداا و أساليب عيشها

ماج االجتماعي والثقايف املشروط الثقافية و الوظيفية للتنشئة االجتماعية، و هي صورة من صور االند

و حيث أن هوية الفرد تنشأ من خالل تفاعله مع املؤسسات و اجلماعات، فان التنشئة . بالالوعي

االجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايري من شأا أن جتعله معرفا اجتماعيا، و ذا تصبح 

عية الناجتة ليس فقط عن التفاعل مع األسرة أو عبارة عن عملية بيوغرافية تضم االستعدادات االجتما

عن التفاعل مع الطبقة األصلية اليت ينتمي إليها الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع جمموع النظم 

  .اليت مير ا طوال حياته

و عليه فاهلوية املهنية على اعتبارها هوية اجتماعية، عبارة عن حمصلة لتنشئات متتالية     

دخوله عامل الشغل، باإلضافة إىل تلك اليت  قبلا التنشئة االجتماعية اليت تلقاها الفرد ونقصد ا هن

االلتحاق بالعمل و هي التنشئة التنظيمية أو املهنية، أي أن الفرد يبين هويته املهنية من  بعدتلقاها 

القبلية  خالل مكتسبات قبلية و أخرى بعدية، هذا و إن كان احلديث عمن اختلفت وسائل تنشئتهم

عن البعدية، حيث مكتسبام الثقافية القبلية ختتلف عن تلك البعدية على أساس االختالف بني 
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الوسائل و املصادر، أما إذا كان املعين بالدراسة هنا قد تلقى تنشئته القبلية والبعدية من نفس املصدر  

الذي تعترب اجلامعة حيز ، )كحالة(كاجلامعة مثال و طبعا نقصد هنا بالدراسة األستاذ اجلامعي 

تكوينه و مكانا ملمارسة هذا التكوين على شكل أداء وظيفي، و الذي ميثل عنصرا أساسيا من خنبة 

اتمع املثقفة،  كما أنه يف أصله االجتماعي ينتمي إىل جمتمع له ثقافته اخلاصة و اليت قد تشبع ا 

ملهنية لألستاذ اجلامعي على اعتباره فاعال عرب مراحل حياته األوىل، و عليه نتساءل عن اهلوية ا

اجتماعيا مير بتنشئات متعددة املؤسسات و املصادر دف حتديد مصادر هويته املهنية بني الثقافة 

التنظيمية و الثقافة اتمعية، كما أنه إذا كانت اهلوية جتمع بني التمثالت الذهنية اليت حيملها الفرد 

اآلخر عنه، فيمكننا هنا أن نتساءل أيضا عن هذه التمثالت اليت عن نفسه و تلك اليت حيملها 

حيملها اآلخر و نعين به اتمع عن األستاذ اجلامعي، حبيث تتحدد هذه التمثالت عن طريق عملية 

إدراك لسلوكاته و أفعاله  و اليت تتمثل أساسا يف دوره االجتماعي، ليبين األستاذ اجلامعي على 

يعرفه ا اآلخر، و اليت حتدد مركزه االجتماعي، و عليه يكون حبثنا حماولة أساسها هويته  اليت 

  :لإلجابة عن السؤال التايل

ألستاذ الجامعي بين ثقافة تنظيمية تفرز نظام من التمثالت حول كيف تتكون هوية  ا

ة و ثقافة مجتمعي ،واقعه ومستقبله و نسق قيمي مبني على األساليب التسيرية لمؤسسة الجامعة

، تتضمن االتجاه العام ألفراد المجتمع و أنماط سلوكهم، معتقداتهم و معاييرهم االجتماعية

  ؟ وهو ما سيحدد الحقا دوره و مركزه االجتماعي
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و من خالل اإلجابة عن سؤال اإلشكالية هذا حناول باإلضافة إىل حتديد مصادر اهلوية   

وفق الدور املنوط به كفاعل داخل النسق الكلي  املهنية لألستاذ اجلامعي، حتديد مركزه االجتماعي

  .للمجتمع

  :فرضية البحث    

إن حــديثنا عــن اهليمنــة يف التنشــئة االجتماعيــة الــيت يتلقاهــا الفــرد، جتعلنــا نفــرتض بأــا تلعــب الــدور    

الرئيســي يف تكــوين نســـق مــن التمــثالت حـــول األنــا و الــذات، و لعـــل ملصــادر  و مؤسســات التنشـــئة 

عيـــة األثـــر الواضـــح يف ذلـــك، و إذا اعتبارنـــا أن اجلامعـــة  علـــى وجـــه اخلصـــوص مؤسســـة تنشـــئة االجتما

اجتماعية و تنشئة تنظيمية يف آن واحد بالنسبة لألستاذ اجلامعي، فهذا األخري  يقضي ما ال يقل عن 

اىل 4ليســــانس مــــن(ســــبع إىل مثانيــــة ســــنوات داخــــل اجلامعــــة علــــى اعتبارهــــا مؤسســــة تنشــــئة اجتماعيــــة

ـدف تكوينـه و إعـداده لـدخول عـامل الشـغل و القيـام بـدوره ) ماجيستري سنتني على األقل+واتسن5

داخل النسق اجلامعي  و االجتمـاعي ككـل ، ليـتم انضـمامه إىل هيئـة التـدريس بعـد توظيفـه أيـن سـيتم 

ضـمام تنشئته تنظيميا دف القيام بأداء مهامـه و دوره كأسـتاذ و باحـث علمـي، ليؤهلـه ذلـك إىل االن

إىل النخبة املثقفة يف اتمع، و اليت حتدد علـى هـذا األسـاس مركـزه االجتمـاعي،  وعليـه ميكننـا صـياغة 

  :فرضية حبثنا على النحو التايل

تلعــب الجامعــة دورا رئيســيا فـــي تنشــئة األســتاذ وبهــذا فالثقافـــة التنظيميــة التــي تعمــل علـــى     

يــة، و التــي يبنــي مــن خاللهــا اآلخــر أي المجتمــع تلقينهــا إيــاه تســاعده علــى تكــوين هويتــه المهن
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ـــدور ـــه حـــول ال و المركـــز االجتمـــاعيين لألســـتاذ كفاعـــل اجتمـــاعي داخـــل النســـق الكلـــي  تمثالت

  .للمجتمع، بهدف تحقيق االستقرار و التكامل االجتماعيين

ىل و حــــىت نــــتمكن مــــن التحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــية و للنــــزول ــــا إىل امليــــدان حاولنــــا تقســــيمها إ    

  :فرضيات جزئية

اهلويـــة املهنيـــة لألســـتاذ اجلـــامعي حمصـــلة للتنشـــئة االجتماعيـــة و التنظيميـــة اللتـــني تلقامهـــا داخـــل  .4

  .اجلامعة كمؤسسة للتكوين و العمل يف نفس الوقت

تفـرز نظـام مـن التمـثالت  يتم تنشئة األستاذ اجلامعي داخل اجلامعة على أساس ثقافـة تنظيميـة .5

 .ريية ملؤسسة اجلامعةيسق قيمي مبين على األساليب التسحول واقعه ومستقبله و ن

مصـــدر تنشـــئة األســـتاذ اجلـــامعي و بالتـــايل مصـــدر تكـــوين هويتـــه املهنيـــة، هـــو األســـاس الـــذي  .6

 .تتحدد  من خالله متثالت اتمع عنه، و بالتايل حتدد مركزه االجتماعي

  :المفاهيم األساسية للبحث

علينــا حماولــة جعــل املفــاهيم و املتغــريات املعتمــدة يف كــل مــن ــدف البحــث و التقصــي كــان لزامــا    

اإلشكالية و الفرضية أكثر إجرائية، لتساعدنا على حتديد الظاهرة املراد دراستها و عليه حاولنا تقدميها 

  :يف الشكل التايل
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 : األستاذ اجلامعي .8

ليهـا قبـل دخولـه إىل اجلامعـة طالبـا  هو فاعل اجتماعي ينتمي إىل الثقافـة احملليـة الـيت مت تنشـئته ع       

ليتحصل علـى شـهادة الليسـانس مث املاجسـتري فمـا فـوق ليعتـرب إطـارا سـام يف الدولـة حبيـث يـتم توظيفـه  

 .كأستاذ جامعي و باحث علمي ينتمي إىل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي كمؤسسة دولة

 : التنشئة االجتماعية .9

حتويـــل الفـــرد مـــن كـــائن اجتمـــاعي إىل فاعـــل اجتمـــاعي حممـــل بطـــرق  عمليـــة اجتماعيـــة تســـعى إىل    

التفكري و االستجابة و اإلحساس املستمدة من اتمع املنتمي إليه، حـىت يتسـىن لـه التكيـف مـع بـاقي 

فالتنشـــئة االجتماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــيت يـــتعلم الفـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف . الفـــاعلني االجتمـــاعيني

  .د اكتسابه للسلوك االجتماعي الذي توافق عليهيتكيف مع اجلماعة عن

 :   التنشئة التنظيمية .10

هي صورة من صور التنشئة االجتماعية و اليت ختص مرحلة من مراحل الفرد احلياتية أال و هي  

مرحلة دخوله عامل الشغل، و يقصد ا تلك العملية اليت يصبح بواسطتها العمال اجلدد مندجمني 

  :هي تشتمل على ثالثة عملياتيف مجاعات العمل و 

 .تطوير املهارات و القدرات املهنية اخلاصة بالعمل �

 .اكتساب جمموعة من أمناط السلوكات املالئمة للعمل �

  .التأقلم مع معايري مجاعة العمل و قيمها �
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 اجلامعة: 

بيـنهم هي مؤسسة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـيت تضـم فـاعلني اجتمـاعيني يشـتغلون ـا مـن     

األســـتاذ اجلـــامعي و الـــذي يعتـــرب جـــوهر العمليـــة التعليميـــة الـــيت أنشـــأت مـــن أجلهـــا، كمـــا أـــا مؤسســـة 

تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــيت تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مفتوحــا،    

ــــة ضــــمن  ــــه االجتماعي ــــتمكن مــــن خالهلــــا الفاعــــل االجتمــــاعي مــــن تكــــوين هويت التفــــاعالت و الــــيت ي

  .االجتماعية اليت يدخل فيها يف إطار ممارسته ملهامه و أدواره االجتماعية

  :الثقافة التنظيمية .11

واملعتقـدات  ه الثقافات تتشكل أساسا من القـيمباختصار هي امتزاج لثقافات أفراد املؤسسة، هذ      

راد  و اجتاهــام و هــي ســلوكات األفــوطــرق التفكــري واحلضــارات وتــاريخ املؤسســة، مضــاف إليهــا كــل 

  :تتكون أساسا من 

 تالقــيم التنظيميــة املســتوحاة مــن أســلوب التســيري املعمــول بــه، و القــيم الثقافيــة و هــي متثــل كــل اجتاهــا

 .ومتثالت الفاعلني داخل املؤسسة عنها و عن القيم التنظيمية املوجودة داخلها

 : اهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي .12

  نشـــئات متتاليـــة مـــر ـــا األســـتاذ اجلـــامعي كفـــرد داخـــل النســـق الكلـــي للمجتمـــع و هـــي حمصـــلة لت     

و حيملهـا اآلخـر عنـه يف ظـل التفاعـل  التمـثالت الـيت حيملهـا عـن نفسـه اليت تظهر أساسا مـن خـالل و 

 .االجتماعي الذي جيمع بينهما يف إطار العمل و خارجه على اعتبار املؤسسة نسق مفتوح

 :تماعيالدور و املركز االج  .13
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يعرب الدور عن نظـام إلزامـي معيـاري يفـرتض مـن الفاعـل االجتمـاعي القيـام بـه و االلتـزام مبتطلباتـه،     

فهو يقوم على فكرة السلوك املتوقع من هـذا الفاعـل، ليحـدد مركـزه االجتمـاعي علـى أساسـها و الـذي 

ة علــى املوقــع الكلــي يعــرب عــن الوضــع االجتمــاعي لــه، و يســتخدم مصــطلح املركــز االجتمــاعي للداللــ

  .للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية
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  :المركز االجتماعي لألستاذ الجامعي من خالل هويته المهنية

أول مــن حتــدث عــن اهلويــة املهنيــة بــالرغم مــن اخــتالف التســميات الــيت   Dubar.Clمل يكــن ديبــار 

يف  Abboud.Nالجتمـــاع أمثـــال نيكـــول أبـــود قـــدموها، حبيـــث ســـبقه يف ذلـــك جمموعـــة مـــن علمـــاء ا

اهلويــــــــــــات يف العمــــــــــــل،  1977و الــــــــــــيت مساهــــــــــــا بآفــــــــــــاق سوســــــــــــيومهنية، و سانســــــــــــوليو يف 1968

Thévenot&Desrosières  ــاالت السوســيومهنية ، و بونــافوس  1988ســنةاBonnafos.G 

  .203و اليت مساها باهلويات االجتماعية 1988يف 

اء اهلويـات نتيجـة للتنشـئة االجتماعيـة، و عليـه أصـبح بـديهيا أن كـل حيث اعترب مجيعهم عملية بنـ    

ما يتعلق باملهنة و حميطها يلعب دورا يف تنشئة األفراد مث يف عملية بناءهم هلويام، و بالتايل يف مناذج 

اهلويــــات و أشــــكاهلا، كمــــا تــــرتبط هــــذه اهلويــــات بانتمــــاءام االجتماعيــــة حبيــــث يعرفــــون مــــن خــــالل 

  . 204مجاعام

تعد طبيعة املهنة أكثر ااالت االجتماعيـة تـأثريا يف عمليـة بنـاء اهلويـات الشخصـية، و الـيت تـرتبط     

بالتمثل الذهين الذي حيملـه الفـرد عـن نفسـه، عـن عالقاتـه، و درجـة اندماجـه يف حمـيط عملـه و توافقـه   

بالتـايل بالنسـق القيمـي للمجتمـع  و قيمه الثقافية، كما ترتبط هذه اهلوية بالتمثل االجتمـاعي للمهنـة و

يف حــد ذاتــه، و عليــه فاهلويــة املهنيــة هــي اهلويــة الشخصــية لألفــراد حبيــث حتــدد مكــانتهم االجتماعيــة، 

                                                 
203 DUBAR. Cl : La crise des identités, Paris, P.U.F, 2000, p54. 
204 BOLTANSKY.L : Les cadres ; la formation d’un groupe sociale, Paris, Minuit, 1982, p7. 
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شبكة عالقام، مركزهم االجتماعي، االقتصـادي و الثقـايف، فاهلويـة املهنيـة لـيس هويـة يف العمـل فقـط 

  .205و إمنا هي إسقاط للذات يف املستقبل

حديثنا عن طبيعة مهنة األستاذ اجلامعي تقودنـا إىل اإلشـارة إىل مفهـوم النخبـة الـيت مـن املفـرتض إن    

أن ميثلها كطبقة اجتماعية هلا خصوصياا االجتماعية و الثقافية، هذه األخرية اليت اكتسبها من حميط 

نفـــس الوقــــت، عملـــه أال و هـــي اجلامعــــة و الـــيت تلعــــب دور مؤسســـة تنشــــئة اجتماعيـــة و تنظيميــــة يف 

  .لتساهم هذه اخلصوصيات يف التعريف به أي يف عملية بنائه هلويته

جيدر بنا اإلشارة هنا أن دراستنا للهوية املهنية لألستاذ اجلامعي دف يف حقيقة األمر إىل دراسة      

ليـات النخـب الثقافيـة، ملـا تكتسـيه مـن أمهيـة يف الوقـت الـراهن و ذلـك ملـا تلعبـه مـن دور رئيسـي يف عم

التنميــة االجتماعيــة و السياســية و االقتصــادية، و الــيت تعتمــد علــى املــؤهالت و اخلــربات املتــوفرة لــدى 

هذه اموعات االجتماعية و على ما تلعبه من دور يف عملية التغري االجتماعي، إذ أن طبيعة اإلنتاج 

أن الوظيفـة األساسـية  ، حيـثالذي تقدمه اجلامعة يعد احملرك األساسي للمجتمع و نعين به اإلطـارات

لألســـتاذ اجلـــامعي يف ظـــل هـــذا النســـق هـــي تكـــوين إطـــارات علـــى كفـــاءة عاليـــة انطالقـــا مـــن الشـــهادة 

املتحصل عليها، و عليه فالوظيفة األساسية للجامعة كنسق اجتماعي تكمـن يف نقـل املعرفـة و تـدريب 

يـة، و نشــر الـوعي الثقــايف و إعــداد البـاحثني علــى البحـث العلمــي علـى اعتبارهــا مؤسسـة تعليميــة و حبث

  .األفراد حىت يكونوا فاعلني اجتماعيني على اعتبارها مؤسسة للتنشئة االجتماعية

                                                 
205 DUBAR. Cl : La socialisation, Paris, Armand, Colin, 3°édition, 2000, p117. 
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إن هـــذه الوظيفـــة العلميـــة و الـــدور االجتمـــاعي خيـــوالن لألســـتاذ اجلـــامعي اكتســـاب مكانـــة و مركـــز    

بهـا أفـراد اتمـع، حبيـث يبـدأ هـذا اجتماعيني كنتيجة للتمايز االجتماعي الـذي تفرضـه األدوار الـيت يلع

التمايز من نقطة رئيسية و هي وعي الذات أو حتديـد اهلويـة مـن خـالل التعـرف علـى املوقـع املوضـوعي 

الــــذي حيتلــــه الفــــرد أو اجلماعــــة يف البنيــــة االجتماعيــــة، و الــــيت متثــــل يف الوقــــت ذاتــــه حمــــددات اهلويــــة 

  . االجتماعية

ائج البحـث السـابقة هلـذه املرحلــة ميكننـا اسـتخالص نتيجـة جوهريــة انـه و مـن خـالل الرتكيـز علــى نتـ   

قبليـة علـى أسـاس مـا  –تتمثل أساسا يف أن األستاذ اجلامعي يف خضـوعه للتنشـئتيني القبليـة و البعديـة 

تلقــاه مــن تنشــئة قبــل عمليــة توظيفــه باجلامعــة، و بعديــة  و نعــين ــا التنشــئة التنظيميــة الــيت تلقاهــا بعــد 

مت تطبيعــه مبجموعــة مــن القــيم الثقافيــة اتمعيــة و املتمثلــة أساســا يف املكونــات  -ل العمــلدخولــه جمــا

الدينية و اللغوية و املادية، و اليت ملسنا تأثريها يف القيم التنظيمية املعمول ا داخل املؤسسة و هـو مـا 

األوىل يف الثانيـــة بشـــكل  دفعنـــا للقـــول بتقـــاطع القـــيم الثقافيـــة و التنظيميـــة داخـــل اجلامعـــة، بـــل و تـــأثري

  .واضح

إن عــدم الفصــل بــني القــيم اتمعيــة التقليديــة و القــيم التنظيميــة احلديثــة يؤكــد لنــا مــرة أخــرى بــأن     

جمال العمل مبا حيمله من ثقافة تنظيمية ال خيتلف  عن النسق االجتماعي الكلي الـذي يتكـون أساسـا 

ة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي هــو اجتمــاعي أوال، و ذلــك مــن قــيم ثقافيــة تقليديــة، و عليــه فمصــدر اهلويــ

هـي اهلويـة الشخصـية  العتماده مكونات الثقافة اتمعية يف بناءه هلويته املهنية، ذلك أن هـذه األخـرية

  . له و اليت حتدد مكانته و مركزه االجتماعيني
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نســق اجتمــاعي جيعــل مــن إن عــدم الفصــل هــذا أو لنقــل التقــاطع بــني اجلامعــة كتنظــيم و اجلامعــة ك    

صـــعبة اجتماعيـــا، ) كونـــه ميثـــل خنبـــة مـــن خنـــب اتمـــع (عمليـــة التمـــايز االجتمـــاعي لألســـتاذ اجلـــامعي 

حبيــث حيــدد مركــزه االجتمــاعي الغــري واضــح املعــامل يف خضــم هــذا التقــاطع دوره االجتمــاعي و العكــس 

بطــا ويتــه الــيت ال ميكــن متييزهــا صـحيح، حيــث يبــدو الــدور االجتمــاعي املنــوط بــه يف تنميـة اتمــع مرت

  .عن باقي هويات أفراد اتمع باختالف مراكزهم االجتماعية كون املصدر واحد

يعترب األستاذ اجلـامعي املكـون إلطـارات املسـتقبل الفاعـل الرئيسـي داخـل اجلامعـة كنسـق اجتمـاعي     

اخـتالل يف دور األسـتاذ اجلـامعي  يقع على كاهله النهوض باألمـة و تنميـة جمتمعهـا، و بالتـايل فـان أي

و املرجــو منــه يــؤدي إىل اخــتالل يف تــوازن اجلامعــة و تراجــع يف دورهــا، حبيــث أــا مل تعــد تلعــب ذلــك 

الــدور الريــادي يف تشــكيل نــواة صــلبة للنخــب املثقفــة ، فبعــد أن كانــت النــواة األساســية للعمــل الثقــايف 

تصــــبح اآلن إال جهــــازا عاليــــا للتكــــوين حيــــاول قــــدر  الــــوطين قبــــل االســــتقالل و يف الســــنوات األوىل مل

ــــــة أكثــــــر مــــــن أي ادعــــــاء آخــــــر يف مجــــــع انتلجانســــــيا  ــــــق وظيفــــــة اقتصــــــادية و اجتماعي اإلمكــــــان حتقي

intelligentsia 206البالد حوهلا.  

                                                 
206 EL-KENZ.A : Au fil de la crise ; 4 études sur l’Algérie & le monde arabe, éditions 

BOUCHENE, Alger, 1989, pp 19-25. 
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  استنتاج عام و مناقشة الفرضيات

و االجتمـاعي، و كـذا  تعمل اهلوية املهنية ألي فاعل اجتماعي  على مسـاعدته علـى التقـدم املهـين    

حتديد مسريته املهنية، و هلذا هدفت دراستنا هذه إىل رصد واقع اهلوية املهنية داخل املؤسسة اجلزائريـة، 

الــــيت عرفــــت و ال زالــــت تعــــرف حتــــوالت و تغــــريات علــــى الصــــعيدين التنظيمــــي و الثقــــايف، و اجلامعــــة 

لكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة اجلزائرية ليست يف منأى عن هـذه التحـوالت، كمـا هـدفت إىل ا

و التنظيمية على اهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي مـن جهـة، و انعكـاس هـذه األخـرية علـى دوره و مركـزه  

  .كفاعل اجتماعي ينتمي إىل النخبة املثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى

و بعـــد التحاقـــه باجلامعـــة كموظـــف  إذ تعــد التنشـــئة االجتماعيـــة الـــيت تلقاهـــا األســـتاذ اجلـــامعي قبـــل    

الباعث األساسي للثقافة اليت بىن علـى أساسـها نسـقه القيمـي املوجـه لسـلوكه، و لعلنـا قـد ملسـنا بعـض 

هذه القـيم مـن خـالل مقابلتنـا و مالحظتنـا ألفـراد عينتنـا، حيـث سـجلنا جمموعـة مـن النقـاط اجلوهريـة،   

و فيمــا يلــي حماولــة ملناقشــة هــذه األخــرية عــل ضــوء   و الــيت ســاعدتنا يف الربهنــة علــى فرضــيات حبثنــا،

  :النتائج احملصل عليها

بالنســبة للفرضــية القائلــة بــأن اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي حمصــلة للتنشــئة االجتماعيــة و التنظيميــة -

ن مكونــــات الثقافــــة إ، فــــتــــني تلقامهــــا داخــــل اجلامعــــة كمؤسســــة للتكــــوين و العمــــل يف نفــــس الوقــــتلال

عية و الثقافة التنظيمية اليت اعتمدنا يف دراسـتها جمموعـة مـن املؤشـرات كانـت تشـكل فعـال املوجـه اتم

الرئيســي لســلوك أفــراد عينتنــا، حبيــث تعمــل اجلامعــة علــى تلقينهــا للفــاعلني ــا إذ مل نلمــس تبــاين بــني 

إىل إشـباعها داخــل  لالحـرتام و التقــدير و الـيت يسـعىالثقـافتني، حيـث أن األسـتاذ اجلــامعي يـويل أمهيـة 
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، و الـيت يصـورها إىل االهتمـام تـهحاجكمـا يشـري إىل ،  اإلدارةوسطه املهين املؤلف أساسا مـن زمالئـه و 

يف ضرورة توفري الوسائل املساعدة على اجنـازه ملهامـه، و كـذا األخـذ بعـني االعتبـار وضـعيته االقتصـادية 

أثري يف يادة فلم يظهر األستاذ اجلـامعي رغبتـه يف التـأما فيما خيص قيم الق. و مكانته املعنوية يف اتمع

إذ أنه يكتفي بتوجيه سـلوكه وفـق مـا يطمـح إليـه، و مـا ميكـن أن حيقـق لـه  ،اآلخرين أو توجيه سلوكهم

، كمـا ملسـنا و هو األمر الـذي ميكـن تفسـريه مـن خـالل قيمـة الفردانيـة ازدهارا على املستوى الشخصي

و هــي قيمــة التعــاون،  و هــي جلهــا قــيم ثقافيــة جمتمعيــة قبــل أن تكــون  لديــه قيمــة اجتماعيــة أخــرى أال

تنظيميـــة حمضـــة، متثـــل جمتمعـــة مـــدى انتمائـــه ملؤسســـته علـــى اعتبـــار هـــذه األخـــرية نســـقا اجتماعيـــا ميثـــل 

  . اتمع

و لعل قيمة الذكورية اليت سجلها حبثنا كقيمة ثقافية يتمتع ا األستاذ اجلامعي حىت و إن مل يصرح    

ا مباشرة، و هو األمر الذي ملسناه لدى األستاذة اجلامعية اليت تضـع عالمـة الـتحفظ علـى عملهـا إذ 

جندها قليلة املشـاركة يف كـل مـا هـو علمـي و تسـيريي مقارنـة مبـا حيتلـه األسـتاذ اجلـامعي مـن نصـيب يف 

  .هذا، و هو دليل آخر على تشبعه بالقيم الثقافية اتمعية

اللغوية و الدينية و حـىت املاديـة يف أغلـب األحيـان كانـت جمتمعيـة بالدرجـة األوىل،  كما أن مكوناته    

حيــث مل نســجل أي اخــتالف أو تبــاين لــدى األســتاذ اجلــامعي عــدا تــأثري ختصصــه علــى ذلــك، هــذه 

 املكونات هـي اللبنـة األساسـية للثقافـة اجلزائريـة التقليديـة و الـيت ملسـناها داخـل التنظـيم اجلـامعي تـدفعنا

للقول بأا توجـه سـلوكه لـيس فقـط خـارج اجلامعـة و إمنـا داخلهـا أيضـا، و الـيت مت اكتسـاا عـن طريـق 

  . التنشئة االجتماعية اليت تلقاها
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يبين األستاذ اجلامعي سلوكه إذن وفقا ملا يـتم توجيهـه مـن طـرف نسـقه القيمـي املسـتوحى مـن القـيم    

يتــه مــا هــي إال نتيجــة لتنشــئة اجتماعيــة تلقاهــا قبــل و بعــد الثقافيــة الــيت متــت تنشــئته عليهــا، و مــن فهو 

  .التحاقه باجلامعة كفاعل اجتماعي، مما يعين إثبات الفرضية الفرعية األوىل

يــتم تنشــئة األســتاذ اجلـــامعي داخــل اجلامعــة علـــى أمــا فيمــا خيــص الفرضـــية الثانيــة و الــيت تقــول بأنـــه -

ول واقعــــه ومســــتقبله و نســــق قيمــــي مبــــين علــــى تفــــرز نظــــام مــــن التمــــثالت حــــ أســــاس ثقافــــة تنظيميــــة

، فقـد مت نفيهـا نسـبيا ذلـك أن األسـتاذ اجلـامعي يتلقـى فعـال تنشـئة األساليب التسيريية ملؤسسة اجلامعة

داخـل اجلامعـة أساسـها ثقافـة تنظيميـة و جمتمعيـة حبيــث تنطلـق مـن نظـام للقـيم اتمعيـة التقليديـة كمــا 

  .سبقت اإلشارة

ضية الثالثة لرتبط بني مصدر اهلوية املهنية و دور األستاذ اجلامعي و بالتايل املركز يف حني جاءت الفر -

الــذي حيتلــه داخــل اتمــع انطالقــا ممــا يقدمــه إىل هــذا األخــري، و عليــه فانــه إذا كــان املصــدر الرئيســي 

التقليديــة و الــيت لبنــاء اهلويــة املهنيــة لألســتاذ اجلــامعي و بالتــايل هويتــه الشخصــية هــي الثقافــة اتمعيــة 

ن الــدور املنــوط بــه داخــل اتمــع غــري واضــح املعــامل كونــه ال إتلقاهــا عــن طريــق التنشــئة االجتماعيــة، فــ

يتميز عن غريه من بقية أفراد اتمع، و بالتـايل فـان مركـزه االجتمـاعي هـو اآلخـر غـري حمـدد، ممـا يهـدد 

  . هويته االجتماعية، ليعيش بذلك أزمة هوية

كانت اجلامعة كوسط عمل هي جمال تكوين اهلويات املهنية للفاعلني داخلها،فهي األخـرى   و إذا     

مهددة بأزمة هوية، و من خالل ما سبق ميكننا القول بأن اجلامعة اجلزائرية أصبحت تعـيش أزمـة هويـة 

خلقتهـا هلـا هيمنـة كـل مــا هـو اجتمـاعي مـن خــالل عـدم الفصـل بـني مــا هـو علمـي يسـتدعي اخلضــوع 
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م التنظيميـــة و مــــا هـــو اجتمـــاعي ــــيمن عليـــه املعتقــــدات التقليديـــة البـــارزة يف شــــكل قـــيم ثقافيــــة للقـــي

جمتمعية، إذ يعيش األستاذ اجلامعي يف حد ذاته أزمة هويـة مهنيـة مـن خـالل هـذا التقـاطع بـني مصـادر 

ة تنشـــــئته االجتماعيـــــة، و كإســـــرتاتيجية حلـــــل هـــــذه األزمـــــة فضـــــل األســـــتاذ اجلـــــامعي اللجـــــوء إىل عـــــد

م هــ أخــرى غــري تلــك الــيت ويــة بعضتظــاهر الــ ــا عــينهويــة الواجهــة،  و الــيت  ن: اســرتاتيجيات أمههــا

يظهــر هــذا الشــكل مــن أشــكال  ،اآلخــرين إرضــاءلتفــادي االنتقــاد أو  إمــا معليهــا فعــال، يف حماولــة مــنه

  . اآلخر رابية يف نظا اجيوالتمتع مبجموعة من امليزات يظن هؤالء اهلوية من خالل حماولة

بصفة عامة فإن اجلامعة تلعب دورا رئيسيا يف تنشئة األستاذ وذا فالثقافة التنظيمية اليت تعمل علـى   

، و حيـث أن هـذه الثقافــة التنظيميـة تسـتمد قيمهـا مــن تلقينهـا إيـاه تسـاعده علـى تكــوين هويتـه املهنيـة

و اليت يبين من خالهلا اآلخـر ته الشخصية ، فاهلوية املهنية لألستاذ اجلامعي هي هوي ، الثقافة اتمعية

النســق الكلــي  أي اتمــع متثالتــه حــول الــدور و املركــز االجتمــاعيني لألســتاذ كفاعــل اجتمــاعي داخــل

  .للمجتمع
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  :خامتة

تعــد طبيعــة املهنــة أكثــر اــاالت االجتماعيــة تــأثريا يف عمليــة بنــاء اهلويــات الشخصــية، و الــيت 

الــذي حيملــه الفــرد عــن نفســه، عــن عالقاتــه، و درجــة اندماجــه يف حمــيط عملــه تــرتبط بالتمثــل الــذهين 

وتوافقــه و قيمــه الثقافيــة، كمــا تــرتبط هــذه اهلويــة بالتمثــل االجتمــاعي للمهنــة و بالتــايل بالنســق القيمــي 

للمجتمـــع يف حـــد ذاتـــه، و عليـــه فاهلويـــة املهنيـــة هـــي اهلويـــة الشخصـــية لألفـــراد حبيـــث حتـــدد مكـــانتهم 

ية، شبكة عالقام، مركزهم االجتماعي، االقتصادي و الثقايف، فاهلوية املهنيـة لـيس هويـة يف االجتماع

  .العمل فقط و إمنا هي إسقاط للذات يف املستقبل

يعتــرب موضــوع اهلويــة يف العمــل مــن بــني أكثــر املواضــيع تعقيــدا داخــل املؤسســة اجلزائريــة، ذلــك أن      

متتاليــة يعرفهــا الفــرد علــى حــد تعبــري ديبــار و حمصــلة عالقــات  هــذه اهلويــة إذا كانــت نتيجــة لتنشــئات

سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل املؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناجتـــة أساســـا عـــن ثقـــافتني مهـــا 

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أمــا إذا كــان هنــاك تقــاطع بــني هــذين الثقــافتني داخــل املؤسســة 

عرف بثنائية مصادر ثقافة املؤسسة و بالتايل ثقافة العامـل بصـفة عامـة،  فعمليـة بنـاء اجلزائرية و الذي ي

اهلويـة بــل و إدراكهـا أيضــا قـد تصــبح صـعبة نوعــا مــا، حيـث هــذه األخـرية هــي املوجـه الرئيســي و املنبــه 

  .األساسي ألي سلوك ميكن أن يصدر عن هذا الفرد، و منه فهي مصدر هلويته الشخصية و املهنية

و حيـــث أن اهلويـــة املهنيـــة ألي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم املهـــين           

و االجتمـــاعي فقـــط، بـــل و حتديـــد مســـريته املهنيـــة كـــذلك، فهـــي تلعـــب دورا حموريـــا يف عمليـــة التمـــايز     

الوســط العمــايل مل و يتعــدى األمــر إىل تــدخلها يف اــاالت العلميــة  و الفكريــة األخــرى، فالتمــايز يف 
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يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة املهنيتــني بــل تعــدامها ليصــبح نتيجــة تفــاعالت ثقافيــة متعــددة و مشــبعة 

بأساليب التنظيم االجتماعي و القدرات الفردية، إال أن دور اهلوية ال يكمن فقط يف التمييز و التمايز 

ك الفرد مع باقي أعضاء اجلماعة اليت يريد و لكن كذلك يف تعزيز االنتماء إىل اجلماعة، شرط أن يشرت 

باختصار يف الثقافة، هذه األخرية اليت يـتم اكتسـاا ... االنتماء إليها يف األفكار و املعتقدات و القيم

عن طريق تلقني و تعليم الفرد إياها عرب جمموعـة مـن وسـائل جمتمعيـة ، و عـرب مراحـل متتاليـة، أي عـن 

-و على اعتبار عملية التنشئة االجتماعية تتضـمن  القهـر واهليمنـة ماعيا، طريق تنشئته أو تطبيعه اجت

فهـي تعمـل علـى صـهر سـلوك  -على اعتبارها ظاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى الضـمري اجلمعـي للمجتمـع

األفراد و صياغته من خـالل أمنـاط التفكـري املتاحـة يف اتمـع، أي أـا تعمـل علـى تلقـي الفـرد خـربات 

و تفاعلــــه مــــع ...) باألســــرة، املدرســــة، مجاعــــة الرفــــاق، و العمــــل(ل عالقتــــه بــــاتمع يوميــــة مــــن خــــال

  .أعضائه، ما من شأنه أن يساعده على حتديد معامل هويته االجتماعية

و عليه فاهلويـة املهنيـة علـى اعتبارهـا هويـة اجتماعيـة، عبـارة عـن حمصـلة لتنشـئات متتاليـة  و نقصـد ـا 

 بعـددخولـه عـامل الشغل،باإلضـافة إىل تلـك الـيت تلقاهـا  قبـللـيت تلقاهـا الفـرد هنا التنشئة االجتماعيـة ا

االلتحــــاق بالعمــــل و هــــي التنشــــئة التنظيميــــة أو املهنيــــة، أي أن الفــــرد يبــــين هويتــــه املهنيــــة مــــن خــــالل 

  .مكتسبات قبلية و أخرى بعدية

مارســة هــذا التكــوين أمــا بالنســبة لألســتاذ اجلــامعي الــذي تعتــرب اجلامعــة حيــز تكوينــه و مكانــا مل

علـــى شـــكل أداء وظيفـــي، و الـــذي ميثـــل عنصـــرا أساســـيا مـــن خنبـــة اتمـــع املثقفـــة،  كمـــا أنـــه يف أصـــله 

االجتماعي ينتمي إىل جمتمع له ثقافته اخلاصة و الـيت قـد تشـبع ـا عـرب مراحـل حياتـه األوىل، حـىت أن 
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و األمـــر الـــذي جيعـــل ســـلوك األســـتاذ الثقافـــة التنظيميـــة للجامعـــة مســـتمدة مـــن ثقافتـــه اتمعيـــة، و هـــ

اجلامعي املوجه من خـالل هـذه الثقافـة ال خيتلـف عـن  سـلوك بـاقي أفـراد جمتمعـه، و بالتـايل فـإن هويتـه 

االجتماعيـة هــي هويتــه املهنيـة و الــيت خيتلــف ــا عـن غــريه، أي أن عمليــة التمـايز الــيت مــن املفــرتض أن 

  .تلعبها اهلوية املهنية مل تعد قائمة

ذه اهلوية االجتماعية لألستاذ اجلامعي هي الـيت حـددت دوره داخـل اتمـع الـذي ينتمـي إن ه

القيـام بـه و االلتـزام مبتطلباتـه، فهـو يقـوم ه الدور عن نظام إلزامي معيـاري يفـرتض منـهذا  يعرب إليه، إذ 

ه الناجتـة عـن فإذا كان السـلوك الصـادر عـن هـذا األسـتاذ يعـرب عـن هويتـ ،هعلى فكرة السلوك املتوقع من

ــذا ليحــدد  ثقافــة جمتمعيــة تقليديــة، فهــو ال يتطــابق و مــا هــو مفــرتض منــه مــن ســلوك أكثــر عقالنيــة، 

و يســـــتخدم مصـــــطلح املركـــــز هـــــذا  مركـــــزه االجتمـــــاعي و الـــــذي يعـــــرب عـــــن الوضـــــع االجتمـــــاعي لـــــه، 

  .ة اجتماعيةاالجتماعي للداللة على املوقع الكلي للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكان

إن هـذا االصـطدام بـني مـا يفــرتض أن يكـون عليـه مركـز األســتاذ اجلـامعي و الـذي هـو واع بــه، 

وبـــني مـــا هـــو قـــائم و الـــذي يغلـــب عليـــه الالوعـــي، جيعـــل مـــن حتديـــد هويتـــه أمـــرا صـــعبا اجتماعيـــا، ممـــا 

انفصـال مـا هـو إذ يعيش األستاذ اجلامعي أزمة هوية مهنيـة و اجتماعيـة يف ظـل عـدم . يهددها باألزمة

اجتمــاعي عمــا هــو تنظيمــي، و لكنــه حيــاول اخلــروج منهــا بإتبــاع اســرتاتيجيات حللهــا، قــد ختتلــف مــن 

  .أستاذ آلخر حسب درجة وعيه هليمنة الثقافة اتمعية التقليدية على ثقافته التنظيمية

علــى عــدم صــحة  إن دراســة النخــب الثقافيــة يف اجلزائــر و كــذا دراســة هوياــا، يؤكــد مــرة أخــرى      

فصـل الظـاهرة الثقافيــة عـن بقيـة الظــواهر األخـرى و عــن األبعـاد االجتماعيـة و السياســية القائمـة، كمــا 
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يؤكد على أن املثقف اجلزائري ممثال يف األستاذ اجلامعي هاهنا مل يتمكن مـن الـتخلص مـن الثنائيـة الـيت 

  . يعرفها عامة أفراد اتمع بني االجتماعي و التنظيمي

عقلنـــة املؤسســـة اجلزائريـــة و النهـــوض بـــاتمع إىل مصـــاف الرقـــي و التقـــدم، يســـتلزم ذلـــك إن 

ــــذي علــــى األســــتاذ organisationnelو تنظيمــــي  socialالفصــــل بــــني مــــا هــــو اجتمــــاعي  ، ال

اجلــامعي إضــافته إىل مهامــه، ليكــون ذلــك اإلســرتاتيجية الناجحــة حلــل أزمــة هويتــه، ذلــك أنــه املســئول 

كوادر اتمع اليت ستنقل بدورها ما تلقته داخل اجلامعة من تنشئة اجتماعيـة، و عليـه األول عن إنتاج  

فـــنحن نتســـاءل عـــن مـــدى إمكانيـــة قيـــام األســـتاذ اجلـــامعي ـــذه املهمـــة انطالقـــا مـــن تصـــحيح لثقافتـــه 

  .التنظيمية أوال، يف ظل ما تعرفه اجلامعة اجلزائرية من هيمنة للسوق

  

 

 

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

225 
 

  

كل من الثقافة اتمعية و الثقافة  من خالل هذه الدراسة إىل الكشف عن دور دف -

التنظيمية يف عملية التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها األستاذ اجلامعي خالل مراحل خمتلفة من حياته، 

اعل و بالتايل دور هذه التنشئة يف تشكيل هويته مهنية، وكيف هلذه األخرية أن حتدد دوره و مركزه كف

  .اجتماعي ينتمي إىل النخبة املثقفة داخل نفس اتمع 

اهلوية املهنية، التنشئة االجتماعية، الثقافة اتمعية، األستاذ اجلامعي، الدور     : الكلمات المفتاحية

  .و املركز االجتماعيني

   -Cette étude tente de déterminer le rôle de la culture sociétale  et la 

culture organisationnelle dans la socialisation de l’enseignant 

universitaire, elle vise ainsi le rôle de cette socialisation dans la 

construction de l’identité professionnelle, afin de déterminer son rôle et 

son statut sociale au sein de la société, où il est considéré comme étant 

membre d’élite culturelle.  

Mots clés : identité professionnelle, socialisation, culture sociétale, 

enseignant universitaire, rôle et statut sociale.  

  - We aim through this study to disclose the role of each of the 

community culture and organizational culture in the socialization 

process received by university professor during the different stages of his 

life, and therefore the role of this socialization process in the formation 

of professional identity, and how the latter to determine its role and 

status social actor belongs to the elite educated within the same 

community.  

Keywords: professional identity, socialization, community culture, a 

university professor, the role and social status. 
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