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 :ةـــــــــدمــــــمق

ال شك أن الواقع الديناميكي الذي تعيشه املدينة اليوم ,و ما نشاهده فيها من تغريات      
    جتاه ما تنتجه املؤسسات  الفاعلنيمتسارعة على املستوايت بفعل تزايد حاجات و رغبات 

أو التنظيمات اليت يتعاملون معها بشكل مستمر , فهي مبثابة مؤشرات قوية دالة على تزايد 
أساس كل هذه ف ,درجة تداخل وظائف عدة أنساق يتفاعل معها األفراد أتثرا و أتثريا

نمية اىل االمام و دفع عجلة الت الديناميكية قائم على مبدأ العمل لتحقيق الرقي و االزدهار
أفضل ,و ينطوي هذا االمر حتت مفهوم عصر العوملة اليت سامهت يف تدفق لضمان حياة 

االفكار و السلع و اخلدمات بني مجيع الشعوب ,وبعد أن جتاوزت الكثري من احلواجز و القيود 
السابقة ,تنزع االن اىل توحيد العامل يف خمتلف جماالت السياسة و االقتصاد و الثقافة مع ما 

جدية إللغاء التنوع الثقايف ,يف حني تعمل العوملة بقيادة القطب الواحد طر حيمل التوحيد من خما
تعترب الثقافة أسلوب  وعلى ضرب احلرف اليدوية و هتميش الثقافات املصاحبة هلذه احلرف ,

       احلياة و هي مقياس سلوك األفراد من خالل ما يطبع العمل احلريف من بعد سوسيوثقايف 
حيتاج اىل درجات تقييم و تقدير واحرتام و اقتصادي ,و مبا أن كل عمل من األعمال يف اجملتمع 

,اما تكون مرغبة أو منفرة يف اجتاهات و ميول الشباب حنو هذا العمل ,فاننا نسعى اىل تبيني  
شعيب كيفية محاية العمل احلريف و القيم املرتبطة به و اليت تساهم بدورها يف ترسيخ الثرات ال

 املكون للهوية الثقافية للمجتمع .

فمن هذا املنطلق تناولنا اشكالية اجتماعية هامة متس الوضع الراهن للبالد و املتمثلة يف ظاهرة 
عزوف الشباب عن االلتحاق ابلعمل احلريف اليدوي سواء يف قطاع البناء أو الفالحة و القيم 

حصائيا و سوسيولوجيا مع ربطها ابلواقع االجتماعي إاالجتماعية و الثقافية املؤثرة فيه بتحليلها 
 فيها عن األسباب اخلفية وراء هذهاملعيش ابلقيام بدراسة ميدانية   تبحث و حتلل 

,وعلى هذا االساس تبلورت الدراسة يف شكل بعدين ,بعد منهجي نظري خيلق اخللفية الظاهرة



 ب

 

الظاهرة يف الواقع مع اختبار الفرضيات النظرية للظاهرة املدروسة ,و بعد ميداين امربيقي يقيس 
  لذلك .املقرتحة 

منه لتحديد  اإلطار  الفصل األولفسيتضمن أربعة فصول ,خصصنا  للجانب النظريابلنسبة 
املنهجي هلذه الدراسة و الذي سنتطرق فيه ألسباب اختيار املوضوع و أمهيته و كذا أهداف 

و صياغة فرضياهتا ,مث حتديد مفاهيمها األساسية  الدراسة  ,إضافة إىل حتديد إشكالية الدراسة
,كما سيتم التطرق  كذلك إىل املنهج  الذي اعتمدته الدراسة و التقنيات املستخدمة يف مجع 

 البياانت ,وكذا العيينة و كيفية اختيارها ,مث حتديد جماالت الدراسة .

سنتناول  مفهوم الشباب و خصائصه  الشباب و العمل احلريف "املعنون بـ"  الفصل الثاينو يف 
,مث  املراحل األساسية لتطور  مفهوم العمل عرب احلضارات القدمية إىل غاية اجملتمعات احلديثة ,مث 
استعراض املداخل النظرية السوسيولوجية لدراسة احلرف ,إضافة إىل التطرق للعمل احلريف ابلدول 

خصائص و أبعاد العمل احلريف ,لنستعرض يف األخري املتقدمة مث ابجلزائر ,كما سنتناول من خالله 
 معوقات وآليات تطوير العمل احلريف .

حاولنا العمل احلريف "  قيم" القيم االجتماعية و االقتصادية و املعنون بـ الفصل الثالثو يف 
لعمل وتطورها مع كيفية مبفهوم القيم و وظائفها و خصائصها ,مث مفهوم قيم ا اإلملام

كما قدمنا عرضا لقيم العمل يف اجملتمع ,تمامات السوسيولوجية  لقيم العملفة لاله,إضاقياسها
  .العريب عموما مث اجملتمع اجلزائري خصوصا

" قدمنا فيه عرضا حول  العمل احلريف و االستقرار االجتماعياملعنون بـ" الفصل الرابعو يف 
ستقرار االجتماعي ,ويف األخري التطرق مفهوم التأمني االجتماعي ,مث االستقرار املهين ,بعدها اال

 إىل الضمان االجتماعي و احلماية االجتماعية.

 الفصل األولو فيما خيص اجلانب امليداين فسيضمن بدوره ثالثة فصول ,حيث أن       
سنخصصه  لعرض و حتليل البياانت اخلاصة ابلفرضية األوىل و تفسريها مث عرض النتائج املتوصل 

 ل هذا التحليل ضمن استنتاج أول خاص هبذه الفرضية .إليها  من خال



 ت

 

و تفسريها مث  يةبياانت اخلاصة ابلفرضية الثانلعرض و حتليل ال الفصل الثاينفيما سنخصص        
 عرض النتائج املتوصل إليها  من خالل هذا التحليل ضمن استنتاج اثن خاص هبذه الفرضية .

ليل البياانت اخلاصة ابلفرضية الثالثة   و تفسريها مث لعرض و حت الفصل الثالثو سنخصص      
 الفرضية. تحليل ضمن استنتاج اثلث خاص هبذهعرض النتائج املتوصل إليها  من خالل هذا ال

ليتم يف النهاية عرض النتائج العامة هلذه الدراسة ضمن استنتاج عام ,بعد ذلك تليه اخلامتة       
 يف هذه الدراسة و أخريا املالحق .,فقائمة املراجع املعتمد عليها 

 

 



 
 

 الباب النــــظـــــــري
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  تمهيد :

يعترب هذا الفصل املفتاح الرئيسي لفهم و مناقشة موضوع الدراسة و وضعه يف السياق    
تناول اإلطار املنهجي للدراسة ,من خالل التطرق ملختلف احملددات ون  ,املنهجي الصحيح 

املنهجية اليت ترتبط مبوضوع الدراسة ,منها على وجد التحديد أسباب اختيار املوضوع وأمهيته 
وكذالك أهداف الدراسة ,إضافة إىل حتديد إشكالية  و فرضيات الدراسة ,مث حتديد املفاهيم 

إىل ذلك توضيح املنهج املعتمد و التقنيات املستعملة يف مجع  األساسية للدراسة ,باإلضافة
البيانات ,مث حتديد جماالت الدراسة بأنواعها الثالث ) الزماين ,املكاين ,البشري (دون أن 

 ننسى جمتمع البحث و العيينة و كيفية اختيارها .

I. :أهمية الموضوع و أسباب اختياره 

 هذا تواجه حقيقية صعوبات وجود على مؤشر ,اجلزائر يف للبناء األجنبية الشركات وجود إن 
 ميكن حيث,أملانية أوكانت صينية جنسية من الوطن يف النشطة الشركات جممل أن ذالقطاع,إ

 املؤهلة العاملة اليد يف نقص والتعمري,من البناء ميدان يف كبريا مشكال تعاين اجلزائر أن القول
 وقد, والبناء األجنبية للمقاوالت بالشركات مباشرا ارتباطا مرتبطة جعلها الذي الشيء ,واملدربة
 معدل كزيادة واجملتمع الفرد على كبرية واجتماعية نفسية آثار هلا مشاكل التبعية هذه خلقت
 مؤهلة غري كوهنا اجلزائرية العاملة اليد على تقبل ال الشركات هذه أصبحت كما البطالة,
 فاجلزائر وهلذا األصلي, موطنها من والبشرية املادية وسائلها تقتين باتت بل علميا, تأهيال
 املهين التكوين وزارة فأولت املؤهلة احمللية العاملة اليد بتوفري الوضعية هذه من التحرر حتاول
 إعداد على األخرية اآلونة يف املهين,وعملت التكوين يف البناء مهنة لتخصص كبرية أمهية

            املتكونني لألفراد سواء لذلك, الالزمة التحفيزات كل وتقدمي والتسهيالت املناهج
 عدة لضمان املختلفة البنائية الرتبصات ختص اليت تلك سيما ال هلم, املستقلة املؤسسات أو

 .مادية وامتيازات حتفيزات
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 مهنة وضرورة القطاع هذا حيوية رغم هو اجملتمع, يف نالحظه الذي الكبري أن التناقض إال  
 تتمكن مل البناء مهنة ختصص عصرنة و لتطوير املبذولة واجلهود الوطين االقتصاد منو يف البناء

 العاملة اليد فادحا يف نقصا يعاين البناء قطاع زال ما حيث ,األزمة هذه حل من اجلزائر
 يف للتسجيل الشباب طرف من حمتشما إقباال تعرف املهين التكوين مراكز الزالت كما املؤهلة,
 .البناء ختصص

         وعن أسباب اختيار املوضوع يرجع اختياره إىل جمموعة من األسباب الذاتية و املوضوعية اليت    
 كانت وراء اختياره نوجزها فيما يلي : 

 ذاتـيـــــــة:/1

   يعترب هذا املوضوع من املواضيع امليدانية اليت تتطلب الفحص االمربيقي و استقراء أبعاد  .1
 مؤشرات الظاهرة من واقعها االجتماعي و هذا ما كان حافزا الختيار هذا املوضوع.و 

مالحظة كيفية تغري نظرة اجملتمع ملمتهين البناء يف  ظل تواجد فئة سوسيومهنية جديدة  .2
 تتمثل يف األفارقة.

راد .التحسيس بضرورة االهتمام هبذا القطاع املهم خاصة الفالحة  يف احلياة االجتماعية ألف3
 اجملتمع باعتباره ثروة دائمة عكس الثروة الريعية.

 موضوعية:/2

 قلة البحوث العلمية يف هذا اجملال . .1

 تناااقص عاادد العمااال املشااتغلني هبااذه احلرفااة يومااا بعااد يااومع يف مقاباال تزايااد العمالااة الوافاادة ا .2
 .ظاهرة أو مسترتة ا اليت تتوىل التصميم والبناء

 السوسيولوجية ,يف دراسة و معاجلة مشاكل اجملتمع. إبراز مدى أمهية البحوث  .3
.عزوف العديد من الشباب عن  االهتمام هبذه األعمال لغياب التأمينات االجتماعية و 4

 احلوافز املادية.  
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.نقص الوعي بأمهية احلرف اليدوية باإلضافة اىل العائق االجتماعي املتمثل يف ان الكثري من 5

مل اليدوي فيه امتهان و نقص للشباب ,فتجد نظرة اجملتمع للشاب املناطق يعتربون ان الع
 الذي يعمل يف احلرف اليدوية ختتلف عن االخرين .

.موضوع االتكالية ,أي ان الشباب يعتمدون على اشخاص آخرين يف اسرهم ميدوهنم 6
باملصروف و يقضون هلم حاجاهتم ,فالواحد منهم ال يضطر للبحث عن عمل يف مثل هذه 

 هن مما يسبب عزوفا لشباب عن هذه احلرف.امل
 

II. :هتدف هذه الدراسة إىل الكشف بالطريقة العلمية و املوضوعية عن واقع أهداف الدراسة
البناء و الفالحة  و التطورات احلاصلة فيه مبنطقة  العمل اليدوي احلريف خاصة يف جمايل

 غرداية.
املوضوعية عن مدى عزوف يهدف هذا املشروع إىل الكشف بالطريقة العلمية و  .1

 الشباب عن اجملاالت  األخرى.
 نشر الوعي بإعطاء قيمة للعمل مهما كان نوعه  . .2
 ذو مداخل اقتصادية .حماولة القيام بإسقاط سوسيولوجي على موضوع  .3
التعرف على أبعاد ظاهرة العمل اليدوي احلريف يف جمايل البناء و الفالحة على املستوى  .4

 عي.االقتصادي و االجتما
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III.   اإلشكالية:بـــــــناء 

يشكل العمل حمورا رئيسيا يف حياة اإلنسان إذ يعترب حاجة و استعداد يف داخله , فمن       
خالل العمل حيقق اإلنسان ذاته ,شخصيته و وجوده من ناحية االستقاللية املادية و من ناحية 

 االجتماعية بإقامة عالقات اجتماعية مع غريه .و الفكرية و حىت   أخرى تنمية قدراته العلمية 

و ينظر علماء االجتماع إىل العمل باعتباره ظاهرة اجتماعية متثل مظاهر السلوك اليومي     
الذي تدور حوله كافة األنشطة اإلنسانية يف اجملتمع ,و قد شهد العمل تطورا يف مراحله بدءا 

 كمااحلرف إىل العمل باملصانع و املؤسسات الرمسية.  من الزراعاااااااااة والصياد و ممارسة بعض 
تشري العديد من األحباث  إىل أن "كثري من عمال املستويات الدنيا ال حيبون أعماهلم ,عكس 
اإلداريني يف املستويات العليا مييلون إىل وظائفهام  ,حيث أهنم تأقلموا مع متطلبات العمل , 

بالتالااي أصبحت الوظيفة مصدرا لتحقيق حاجاهتاام ,و ترجع الفرو قات املهمة بني األعمال ف
إىل اخلالفات يف اخلصائص التالية : التنوع و االبتعاد عن الروتني , التفاعل بني اآلخرين , 
    حرية العمل ,اإلجهاد اجلسماين , بيئة العمل , مكان العمل , وقت العمل إذا كان مرنا 

, وهذا راجع لقيم العمل اليت يتمتع هبا كل منهما."فمهما كان نوع العمل الذي 1و مقيدا "أ
قيمة العمل ال تزيد  أنيزاوله صاحبه تبقى قيمته من قيمة العمل يف حد ذاته يف اجملتمع ,كما 

      .فقيم العمل نسبية ختتلف باختالف اجملتمعات 2بكنية العمل بل أيضا بتقسيم العمل "
اختالف املتغريات داخل اجملتمع ,كما أهنا ليست كيانا ثابتا بل تتغري داخل اجملتمع بتغري و ب

املستويات الطبقية و املهنية, و هلذا كان االهتمام بالعمل من حيث الدراسة و التحليل من 
األولويات اليت اعتىن هبا الباحثون وعلماء االجتماع للكشف عن أبعاد  العمل االقتصادية , 

         جتماعية والنفسية متتد آثارها على حياة الفرد نتيجة ملا حيمله أفراد اجملتمع من قيم اال
 و تصورات حول العمل تعكس اإلطار الثقايف  واحلضاري املنتمون إليه.

     
                                                           

  292,ص2004. 1ط ,دار الفكر ,عمان ,  مفاهيم و أسس السلوك الفرد و الجماعة في التنظيمالسلوك التنظيمي كامل محمد المغربي  , 1
 .27,ص 2001, مجلة العلوم اإلنسانية, جامعة محمد خيضر ,العدد األول ,بسكرة ,نوفمبرخلدون ابن عند القيمة نظريةداودي الطيب,  2 
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فاحنصر العمل يف اجملتمع اجلزائري أثناء الفرتة االستعمارية و ما بعدها بقليل على األعمال   
اليدوية منها الفالحة ,احلفر, البناء ,  و املهن الشاقة  اليت كان يفرضها عليه املستعمر ,مما 

 شكلت لديه ذهنية حتتقر هذه األعمال و أصبحت جزء من ثقافته على أهنا أعمال ليست هلا
قيمة اجتماعية  وال تعكس الصورة احلقيقة هلوية الفرد, فصار الشاب يرفضها رغم البطالة و هذا 

نتيجة الضبط االجتماعي ألن اجملتمع ينظر هلذه األعمال نظرة دونية نتيجة العائد املادي  
 البسيط واملنخفض ,لذلك يعتقد الشاب أهنا انتقاص من قيمته ,ونظرا لتغري طبيعة احلياة يف
     اجملتمعات عموما ويف اجملتمع اجلزائااري خصوصا  و تغري الظروف االجتماعية و االقتصادية 

و حىت الثقافية,  صار العمل أحد املؤشرات االقتصادية ألي دولة فأصبح ينظر إليه نظرة مادية 
الدولة حبثة و هذا بسبب النظام االقتصادي اجلديد املتمثل يف اقتصاد السوق املمنهج من طرف 

,فكل السلوكات واالسرتاتيجيااااات تكون أساسا معىن العمل باعتباره عمال مرحبا و ليس مبدعا 
       مما يعود سلبا على اجملتمع ككل ,فأصبحت الطموحات املادية تغلب على روح اإلبداع  

      ابط مع ظهور التنظيمات الرمسية احلديثة يف سوق العمل,بدأ ظهور منط من الرت فو املثابرة 
و التفاعل بني اجلزائريني و بني املؤسسات  احلكومية مع إحداث حتوالت واضحة يف توجهاهتم 
حنو اكتساب قيمة العمل مبرتب ثابت و معترب  يتقاضونه شهريا ,فتوجه اجلزائريون حنو العمل 

يت بدأت بأجر شهري ثابت  و معترب بدال من العمل يف احلرف اليدوية و النشاطات املهنية ال
تفقد دورها االقتصادي يف ظل عملية التحديث اليت يشهدها اجملتمع , و إليضاح األمهية 
      االقتصادية للحرف , ميكن اإلشارة إىل ما جاء يف تقرير منظمة اليونيسكو إىل أن "احلرف 

من  %3و الصناعات اليدوية  تساهم بالنسبة للدول السائرة يف طريق النمو على األقل بنسبة
, كما يبدو تأثري التغريات الدميوغرافية  كوفود اليد العاملة األجنبية 1الناتج الوطين لتلك الدول" 

اإلفريقية  إىل مناطق اجلنوب اجلزائري تعترب مؤشر يدل على التحول يف النشاط املهين نظري أجور 
 زهيدة .

     

                                                           
 16ص1996,واقع و آفاق ,مكتبة  النصر ,مصر , الحرف و المهنسالم محمود, 1
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يف دخول فئة عمالية جديدة وقد شهدت منطقة غرداية هي األخرى هذه الظاهرة واملتمثلة 
أجنبية  من دول افريقية إىل ميدان العمل خاصة يف  جمال البناء و الفالحة بعدما أصبح 

الشاب  يف والية غرداية يبحث فقط عن العمل اإلداري  املريح الذي يربح من خالله دون 
لبناء والفالحة  عناء متخليا يف ذلك عن األعمال و النشاطات املهنية  و اليدوية يف جمال  ا

لفئة املهاجرين اجلدد و املتمثلة يف األفارقة ,وهذا نتيجة لتغري النظرة االجتماعية للعمل اليدوي  
 و القيمة االقتصادية ) األجر( يف اجملتمع اجلزائري هلذا النوع من العمل .

ويها من هنا جاءت هذه احملاولة  املتواضعة للكشف عن أهم املؤشرات و األبعاد اليت حتف
 وذلك من خالل االجابة على التساؤالت التالية:الظاهرة 

 البناء  مجاليما هي أسباب عزوف الشباب الجزائري لاللتحاق بالعمل اليدوي في     
 و الفالحة  ؟

هل تعتبر القيمة االجتماعية للعمل اليدوي سببا في و فهل ترجع إلى  العائد المادي ؟ 
 وجه نحوه؟عزوف الشباب عن االهتمام و الت

IV.  لإلجابة عن هذه التساؤالت نضع الفرضيات التالية : :فرضيات الدراسة 

         البناء  كلما اخنفض العائد املادي للعمل اليدوي  احلريف يف جمايلالفرضية األولى:/1
 و الفالحة  كلما زاد من عزوف الشباب عن االلتحاق به.

البناء  كلما قل التمسك بالقيم االجتماعية للعمل اليدوي  احلريف يف جمايلالفرضية الثانية:/2
 و الفالحة  قلل من اهتمام الشباب هبذا العمل.

     العمل اليدوي احلريف ال يضمن  احلماية االجتماعية واالستقرار املهين الفرضية الثالثة:/3
 يؤدي بالشباب إىل العزوف عن ممارسته . مما
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V. المفاهيم: تحديد 

 مفهوم العمل الحرفي :/1

 على احلريف بالفن املقصود" : يقوله املهين العمل عن احلريف العمل فيميز "ييكون فرنيس" أما
 1 ".الطبيعة إىل مضاف اإلنسان انه

 :لعمل الحرفيل االجرائي مفهومال

اإلنسان حبيث  تقصد به هذه الدراسة كل نشاط يعتمد على جمهود عضلي أو فكري يقوم به  
يتقن مهنة معينة كالبناء و البستنة للحصول على قوة يومه يكون بواسطة اتفاق بني رب العمل 

 و األجري على نوع العمل واألجر املقابل , يتم يف ورشات البناء و غريها .

 مفهوم القيم :/2

تعترب القيم أحد العوامل اهلامة اليت تؤثر يف عملية التفضيل و االختيار املهين ,و اختلف    
العلماء يف حتديد مفهوم القيم ,فعلماء االقتصاد يهتمون بشكل أساسي بكل شيء له منفعة 
 مادية و يليب املطالب األساسية لألفراد ,بينما يرى املختصون يف علم االجتماع أن القيم تعرب

عن املرغوب فيه اجتماعيا , ميكن تعريف القيمة بأهنا "احلكم الذي يصدره اإلنسان على شيء 
ما ,مهتديا مبجموعة من املبادئ و املعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيه ,و الذي حيدد 

    بالتايل املرغوب وغري املرغوب فيه ,وتعترب القيم موجهات لسلوك األفراد ضمن ثقافة معينة 
أو جمتمع معني و تكتسب عرب التنشئة االجتماعية و يعطيها األفراد اهتماما خاصا ,و تشكل 

 .2مبادئ تتكامل فيها األهداف الفردية مع األهداف العامة للمجتمع "

     

 
                                                           

 .12,ص1985,منشورات عويدات ,بيروت,  1,ترجمة يوالند عمانوئيل ,جرسالة في سوسيولوجية العمل  جورج فريدمان , 1
 . 288, ص2004, 1,دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ,األردن ,ط علم النفس االجتماعيجودة بني جابر , 2
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"بأهنا كعنصر يف نسق رمزي مشرتك يعترب   Parsons Talkotيعرفها تالكوت بارسونز    
  أهنايعرفها كذلك على ائل التوجيه اليت توجد يف املوقف",و معيارا أو مستوى لالختيار بني بد

                             .1"املعايري اليت حتكم هبا على كون الشيء مرغوبا فيه ,أو غري مرغوب فيه "
كما تعرف القيم :"بأهنا أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية ,يتشرهبا الفرد و حيكم هبا 

,و حتدد جماالت تفكريه ,و حتدد سلوكه ,وتؤثر يف تعلمه ,فاصدق و األمانة و الشجاعة 
املسؤولية ,كلها قيم يكتسبها الفرد من اجملتمع الذي يعيش فيه  األدبية ,و الوالء و حتمل

 2لقيم باختالف اجملتمعات , بل و اجلماعات الصغرية .",وختتلف ا

أكثر معاين القيمة شيوعا و هو :"إن القيمة  إىل  Ralf Lintonرالف لينتون  أشارو     
هي أي شيء حيمل أي قيمة أو أي شيء اجيايب ".و طبقا هلذا فان القيم هي أي شيء ميكن 

 3أن يؤثر على قرارات الفرد يف مواقف االختيار .

       القيم بأهنا :"تصور صريح  Clyde Klackhonعرف "كاليد كالكهون " كما    
أو ضمين خاص بفرد أو مميز جلماعة عما هو مرغوب فيه ,و يؤثر على االختيار من بني 

 4البدائل املطروحة من أمناط و وسائل و غايات الفعل ."

"االهتمامات  إىلأن القيم تشري   Robin Williamsيف حني يعتقد "روبن ويليامز"    
و الرغبات وامليول و التفضيالت و الواجبات و االلتزامات األخالقية و األمنيات و املطالب 
واألهداف و احلاجات و ما يكرهه الناس وما جيذهبم وخمتلف األنواع األخرى من التوجهات 

 5املختارة ."

      

                                                           
 .22,,ص2006,دار الشروق ,مصر  الشباب و القيم في عالم متغير, ماجد الزيود 1
  . 202,ص2007, 1,المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ,ط الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمععبد الخالق محمد عفيفي , 2

3 Linton,R.(1954)"The Problem of Universal Values"In,Spencer,R.F.(ed),Methods and Perspectives in 
Anthropology ,the University of Minnesota Press,London,P.147 , 

  212ص2010,دار المعرفة الجامعية , االنتروبولوجيا و القيمسلوى السيد عبد القادر ,محمد عباس ابراهيم , 4
5 Williams,R.M.Jr.(1972)"The Concept of Value "In ;Sills,D.L.(ed),IESS,The Macmillan Co&the Free 
Press,NY.P283. 
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الباحثني يف تعريف القيم ,إال أن هناك عناصر فبالرغم من االختالف بني املفكرين و    
مشرتكة تتفق فيها  ,فالقيم هي مبثابة معايري اجتماعية للسلوك اإلنساين ,حتدد الصواب من 

اخلطأ ,و حتدد املرغوب فيه من املرغب عنه ,باإلضافة إىل أهنا تعترب معيار للضبط االجتماعي 
وارثة اجتماعيا و اليت تتعلق مبا يستخدمه و ما ميلكه ,مبعىن أهنا جمموعة من األبنية الفكرية املت

       و ما يفعله الناس ,و تنطوي على االعتقاد فيما هو مرغوب فيه و ما هو مرغوب عنه ,
 و حتكم عالقة اإلنسان بذاته و باألخر و تنعكس يف السلوك املالحظ .

 :مفهوم القيم االقتصادية للعمل/3   

املادي من العمل و أولويته ضمن اهتمامات الفرد و ذلك من خالل تركز على العائد     
جمموعة من املؤشرات كرغبة الفرد يف زيادة دخله من العمل اإلضايف ,و املقارنة بني العائد 

املادي للعمل و عائده االجتماعي ) الوضع االجتماعي ( و بني العائد املادي و  درجة الرضا 
  العمل . عن العمل و الوقت املبذول يف

هي :"اهتمام الفرد ,و ميوالته إىل ما هو نافع , و هو يف سبيل هذا اهلدف يتخذ من العامل 
 احمليط به الوسيلة للحصول على الثروة".

وتعين كذلك :"االهتمام مبا هو نافع و اعتبار العامل احمليط وسيلة للمنفعة , وهي تعطي  
ال املال و األعمال , و النظرة العملية فيها اهتمامات عملية نفعية ,وهي قيم يتصف هبا رج

 تأيت تبعا للمنفعة ."

:تقصد هبا هذه الدراسة العائد املادي و أولويته ضمن  المفهوم اإلجرائي للقيم االقتصادية
اهتمامات الفرد حيث تقاس من خالل جمموعة من املؤشرات ,كرغبة  الفرد يف زيادة دخله من 

 مال من خالل ما تدره من دخل و  املقارنة  بني العائد املادي العمل اإلضايف و تقسيم األع
    و العائد االجتماعي ,و بني العائد املادي و درجة الرضا عن العمل ,أو بني العائد املادي 

 و الوقت املبذول يف العمل .
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 مفهوم القيم االجتماعية :/4

يعرفها سليمان العسكري "إننا نركز هنا على القيم االجتماعية ,وهي املعايري العامة األساسية   
اليت يشرتك فيها أعضاء اجملتمع وتسهم يف حتقيق التكامل بينهم, و القيم هبذا املعىن هي 

أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشرهبا الفرد و حيكم هبا و حتدد جماالت تفكريه 
مرتبط   objectiveياته و تؤثر يف تعلمه ,و كل قيمة هلا معنيان ,معىن موضوعي وسلوك

باجملتمع أو العقل اجلمعي تكون القيمة وفقا له جديرة بالتمثل أو االقتداء أو االحرتام ,و معىن 
مرتبطة بالفرد حيث ختتلف القيمة من شخص إىل أخر حسب حاجات   subectiveذايت

و اكتساب القيم االجتماعية يكون داخل نسق اجتماعي هو جتماعية ".و أذواقه و خلفيته اال
 الذي يوجه األفراد إىل قيامهم بأدوار اجتماعية حمددة.

 المفهوم اإلجرائي للقيم االجتماعية :

ما يرتبط العمل بتحقيق املكانة االجتماعية املميزة و دوره يف حتقيق االستقرار االجتماعي   
مبعىن أن املكانة االجتماعية تتحدد من خالل طبيعة العمل و مكانه , دوره يف تعضيد الروابط 
االجتماعية و خلق جماالت جديدة للتفاعل لتحقيق مستوى أفضل للحياة .أي نقصد هبا ما 

العامل من مكانة اجتماعية و اكتسابه تقدير و احرتام من طرف اآلخرين مع الشعور حيققه 
    من خالل ممارسة العمل اليدوي احلريف يف جمايل البناء باحلرية و الكرامة , و إثبات للذات 

 . و الفالحة 

 االستقرار المهني :/5

يشري حممد علي حممد إىل مفهوم االستقرار املهين على أنه "ثبات العامل يف عمله ,وعدم   
تنقله اىل أي تنظيم آخر , وهذا إذا كان هذا التنظيم يشكل مستقبال مهنيا للعامل ,وفق 

       .عوامل مادية ملموسة وأخرى اجتماعية نفسية متضافرة لتحقيق التكامل و االستقرار 
ستقرار املهين إىل شعور العامل و على الدوام باألمن و احلماية يف عمله فإذا كان و" يشري اال

 الفرد الذي يعمل حاليا باملؤسسة هو الشخص املناسب ألداء العمل الذي يقوم به , فما على 
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عن طريق استخدام كل الوسائل املمكنة من مادية و معنوية جلعله  املؤسسة إال االهتمام به
 أكثر استقرارا."

 مفهوم اإلجرائي لألمن االجتماعي )االستقرار المهني (:

هذه الدراسة كل ما يشمل االهتمام بالعامل من حيث االستقرار املهين خوفا يف  تقصد به   
عىن اماية النفس و اجلسم من مبة االجتماعية و الصحية للعامل , من فقدان الوظيفة و الرعاي

 البطالة.

 العائد المادي:/مفهوم 6 

أو الدخل املايل فاألجر أو الدخل املرتتب  على العمل ميثل املصدر الرئيسي للرزق و املورد   
 1الذي يعتمد عليه أكثر الناس لتلبية احتياجاهتم .

 المادي :المفهوم اإلجرائي للعائد 

أجر نقدي يتقاضاه العامل يف إطار عالقة  تربطهما هي عالقة عمل , مبعىن املكاسب    
أي  ( سكن , املأكل , امللبس , ..املادية اليت حيقق العامل من خالهلا حاجاته البيولوجية ) امل

 كل ما يتقاضاه العامل من طرف رب العمل ويتمثل يف أجر يدفع للعامل مقابل بيعه جلهده
 العضلي .

 مفهوم الشباب :/7 

يعترب أامد زكي بدوي أن مرحلة الشباب أهنا املرحلة احلامسة ,أو اجلسر الفاصل بني طور     
  كما يعرفها أيضا بكري حممد رسول بأهنا "املرحلة االنتقالية2الطفولة ,و طور النضج و الرشد.

فيها األفراد مرحلة التوجيه و الرعاية إىل الرجولة و األمومة ,وهي أيضا املرحلة اليت يتخطى 
 .1.ليكونوا أكثر حتررا ,و هلذا حتتاج هذه املرحلة إىل عناية خاصة "

                                                           
 .436,ص2005. 1, ترجمة فايز الصياغ ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ط علم االجتماعانتوني غدنز ,  1
 .12,ص 1992/1993,جامعة الجزائر , 5,مجلة علم االجتماع ,العدد مفهوم العمل و وظائفهأحمد زكي بدوي , 2
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فالشباب هم الطاقة احملركة لكل اجملتمع فهم الفئة ذات الرغبة يف التجديد و تقبل األفكار 
 احلديثة و املصدر األساسي للتغري يف اجملتمع .

 : للشبابالمفهوم اإلجرائي 

شروط العمل كالقوة اجلسدية و ليس لديهم مؤهل علمي جمموعة الشباب الذين تتوفر فيهم 
,مبعىن ليس لديهم خيارات مهنية اخرى ,فهم يفضلون البطالة على ممارسة العمل يف جمايل 

 البناء و الفالحة رغم توفر فرص العمل يف هذا اجملال. 

 مفهوم الحماية االجتماعية:/8

 هلا يتعرض أن ميكن اليت األخطار تعاجل اليت النظم أهم من االجتماعية التأمينات تعترب  
 إجباري تأمني كل " االجتماعية التأمينات وتعرف وفاته بعد وأفراد أسرته حياته طوال اإلنسان

 تعرضهم حالة يف للمجتمع الضعيفة للطبقات املادية احلماية توفري إىل يهدف الدولة من
        عالبطالةع املبكرة الوفاة أو العجز العملع حوادث أو املرض كأخطار يف ليس ألخطار

 2."الشيخوخة سن وصوهلم أو

 البناء : قطاع /مفهوم9

 من الصلب العتاد ومتاسك جتاوز هو اإلنشاء أن أيضا القول وميكن اإلنشاء " :هو البناء 
 والتشكيلية التنظيمية اليدوية مجيع األعمال هو أيضا والبناء باملالطع إمسنيت وآجر حجارة
  ومتوازنة.  ومتماسكة خمتلفة صورة يف والقوالب للكتل

 األعمال يف املتمثلة البسيطة األولية األعمال جمموع هو: البناء قطاعلالمفهوم اإلجرائي    
 .املعماري اإلنشاء والصعبة يف الشاقة اليدوية

 

                                                                                                                                                                                   
 .8,ص1996,منظمة العمل العربية ,القاهرة , باب و التنميةالشبكير محمد رسول , 1
 .10,ص1999,المكتب الجامعي الحديث ,مصر , على العاملين االجتماعي التأمين أحكام االجتماعية التأميناتمحمد حسن القاسم . 2
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VI. : المنهج و التقنيات المستعملة في الدراسة 

 المنهج المستخدم :1/ 

 تعتمد كل دراسة على منهج معني لتفسري الظاهرة االجتماعية املدروسة ,و ذلك بإثبات      
أو الكشف عنها ,فالبحث هو عبارة عن طلب احلقيقة و تقصيها ,و إذاعتها بني  نتيجة ما

التزام احلياد الناس و ال يكون هذا إال بإتباع منهج علمي صحيح و التحلي باملوضوعية و 
 لتحقق الدراسة هدفها العلمي .

فاملنهج العلمي يف علم االجتماع هو:"الطريقة اليت يستخدمها الباحث من أجل الوصول إىل 
 1النتيجة املرغوب فيها."

و يتوقف  استعمال واختيار املنهج على أساس طبيعة املوضوع خاصة ما يتعلق باإلشكالية     
و امليدان,مبعىن أن موضوع البحث هو الذي يفرض على الباحث أي منهج يستخدم و أية 

 تقنية يطبق جلمع البيانات . 

حث يف تختلف املناهج باختالف املواضيع ولكل وظيفته و خصائصه اليت يستخدمها كل باف
ميدان اختصاصه,ولقد اعتمدت هذه الدراسة على " التحليل الكمي "الذي يقوم على 

استقراء البيانات من الواقع االجتماعي من خالل الفروض املقرتحة من قبل الباحث و حتويلها 
اىل متغريات  مكممة تصبح قابلة للتعامل معها إحصائيا و الربط بني النتائج الرقمية و بني 

 دراسة .فروض ال

و حىت نتمكن من املقارنة بني العناصر من خالل املعلومات اليت قمنا جبمعها ,و هبذا سوف 
"نتمكن من وصف الظاهرة وصفا دقيقا و التعبري عنها كميا و تفسريها ,فالعلم ال يتوقف عند 

 بل يتعدى ذلك.2وصف و ترتيب املواضيع أو الظواهر "

                                                           
 .39,ص2005, 1,بدون دار النشر ,الجزائر ,ط منهجية البحث في العلوم االجتماعيةاسماعيل شعباني , 1

2 R BOUDON ,les methodes en sociologie ,PUF,paris ,1976,p31 
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ها هتدف إىل معرفة اثر القيم االجتماعية و االقتصادية يف و عليه فان الدراسة اليت حنن بصدد
البناء و الفالحة لذلك  ملعرفة   عزوف الشباب لاللتحاق بالعمل اليدوي احلريف املتمثل يف جمايل

و أهداف الدراسة فقد مت موضوع  هذا البحث  طبيعة هذه العالقة ,و متاشيا مع طبيعة 
  الوصفيف إىل حتقيق أغراض الدراسة و املتمثل يف" املنهج االعتماد على املنهج املناسب اهلاد

 املعلومات مجع طريق عن كميا املدروسة وتصويرهاة الظاهر  لوصف الطريقة " :ألنهالتحليلي 
 ." يقةالدق للدراسة وإخضاعها وحتليلها وتصنيفها املشكلة عن املقننة

مبعىن حماولة وصف  الظاهرة عن طريق القياس ,وقياس املعلومات يف هذا البحث يتم جبمع  
املعلومات الكيفية عن طريق االستبيان باالستمارة الوجهة لألفراد العيينة ,وحتويل تلك 

املعلومات إىل أرقام ونسب إحصائية ميكن قراءهتا إحصائيا مع  إمكانية مراقبة درجة تأثري 
وصول اىل املستقلة يف املتغريات التابعة لكل فرضية من الفرضيات املقرتحة من أجل ال املتغريات

 .موضوعيحتليل سوسيولوجي علمي و 

 ونفور الشباب البنائني نقص ظاهرة على الضوء تسليط إىل حبثنا سعى فقد سبق مما وانطالقا  
 ومدى اليدوي العمل احتقار يف املتدنية االجتماعية القيم بأثر وعالقتها البناء مهنة من

 مجع خالل من هذا كل الثقافية مستوياهتم باختالف األفراد بني التصورات هذه اختالف
 إىل الوصول أجل من منظما علميا تفسريا وتفسريه حتليله وحماولة القيم مبتغري املتعلقة املعلومات

 املناسب للمنهج حتديدنا من وانطالقا أهدافها, وحتقيق الدراسة تساؤالت عن اإلجابة
 حتديد إىل ضرورة بأخذنا أكثر, امليدانية الدراسة هذه معامل لنا سيوضح الذي لدراستنا,
 .للدراسة امليدانية األدوات خمتلف وبالتايل وأسلوهبا الدراسة جماالت

 التقنيات المستعملة في جمع البيانات : 2/

         يعتمد املنهج العلمي أيا كان نوعه على أدوات أو تقنيات منهجية جلمع البيانات    
و املعطيات اليت يستعني هبا الباحث و يستخدمها يف التحقق من الفروض املصاغة وصوال إىل 

 لذلك يستخدم الباحث جمموعة  النتائج  املتعلقة بإشكالية دراسته ,واإلجابة على ما افرتضه .
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         و متغرياهتا   التقنيات و األساليب الكتشاف و فهم طبيعة الظاهرة االجتماعية , من
و ارتباطاهتا املختلفة ,إال أن طبيعة البحث بإشكاليته و فروضه اليت يطرحها الباحث  

والبيانات املراد احلصول عليها كل ذلك يفرض على الباحث انتقاء األداة و التقنية املناسبة 
ولكوننا  انطلقنا من نفس الغرض أي العمل بأسلوب البحث العلمي ,فقد استعنا يف لذلك .

 : علىمجع املعلومات و األدوات اليت تتالءم مع دراستنا 

تعترب تقنية االستمارة من األدوات املنهجية املهمة األكثر استخداما بالنسبة ألغلب  :االستمارة 
 جاءت  يف تعريف كما االستمارة الباحثني جلمع البيانات امليدانية ,وهي أي

V.Compenhondt وR.Quivy االجتماعية العلوم يف العام البحث : كتاهبما يف:" 
األسئلة  من جمموعة البحث جمتمع يف ممثلني عادة , املستجوبني من طرح جملموعة إهنا تقتضي

 اخليار(,( االختيار مراعاة مع بسلوكاهتم آرائهم العائلية, و املهنية االجتماعية بوضعيتهم مرتبطة
         ثحلاد وعيهم أو املعريف مبستواهم بتوقعاهتم مرتبطة االجتماعي, و اإلنساين أو الرهان

 1هتم الباحث." اليت األخرى النقاط كل حول أو أثر مشكل أو

أربع حماور رئيسية ,احملور األول معنون بالبيانات  04استمارة  هذا البحث على و تشمل   
العامة أما احملور الثاين فيتمثل يف البيانات حول العمل احلريف ,يف حني كان احملور الثالث معنون 
بالقيم االجتماعية و االقتصادية للعمل احلريف ,أما احملور الرابع خصص للحماية و االستقرار) 

 سؤال . 42ألمن( االجتماعي ,و مشلت ا

VII.  العيينة و طريقة اختيارها 

 مستقر و حمدد مكان يوجد ال مبعىن , مفتوحا جماال كوهنا تتسم اليت و العينة لطبيعة نظرا    
 تستعمل عملية وهي , حبثي عينة اختيار يف العشوائية الطريقة اعتمدت فإنين , هلؤالء الشباب

 . البحث مشرتكة جملتمع و مميزة خصائص تكون هناك عندما
                                                           

1: Raymond (Q) et Campenhoudt (L.V), manuel de recherche en sciences social, Bordas, 

Paris, 1988, P181. 
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 البحث يف اهلامة املنهجية اخلطوات من العينة, اختيار خطوة تعترب :العينة وصف
 عينة على اختيارنا وقع لذلك دقيقة, علمية نتائج إىل يف اختيارها الدقة تؤدي العلمي,حيث

 بالعينة املنهجيني, لدى يدعى العينات من هذا النوع مبحوثا, 110 على حتتوي حبث
 العشوائية العينة '':غريب اامد تعريف السيد يف جاءت اليت األخرية هذه املنتظمة, العشوائية
 متسق, نظام شكل أعضائه متخذ قائمة أو األصلي اجلمهور يكون أن تتطلب...املنتظمة

 انتمائهم عضويته أو أساس على كله احمللي اجملتمع  أعضاء مثال تظم القائمة تكون أن مبعىن
اذا  العشوائية فالعينة ,1 'بانتظام العينة اختيار يتم اإلطار هذا ومن العام, إطارهم يكون مبا

 حبثي عينة كانت لقد الكلي,  للمجتمع ومشرتكة مميزة خصائص هناك نكون عندما تستخدم
  البناء  جمموعة من الشباب الذين  تتوفر لديهم شروط االلتحاق بالعمل املهين سواء يف جمايل

أو ليست لديه او الفالحة منهم من الزال يعمل يف هذا اجملال ومنهم من توقف عن العمل 
 .الرغبة يف هذا اجملال رغم توفر شروط العمل لديه

VIII.  : مجاالت الدراسة 
 المجال المكاني الجغرافي : 1
يتمثل هذا اجملال يف موقع وموضع الدراسة إلجراء دراسته امليدانية ,ويف حبثنا هذا أجرينا    

 دراستنا يف مناطق خمتلفة من مدينة غرداية منها :متليلي ,بنورة ,العطف,بوهراوة السفلى.
  : نيالزماالمجال  2

 2013إىل شهر ديسمرب سبتمرباستغرقت دراستنا امليدانية من شهر 
 : البشريالمجال  3

 مبحوث. 110تتكون عينة الدراسة من الشباب الذين قدر عددهم اإلمجايل با 
 
 
 

                                                           
 .29,ص 1998األزاريطةعمصرع اجلامعيةع املعرفة دار عاالجتماعي البحث اامدع سيد غريب 1
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IX. : الدراسات السابقة 

 دراسات أجنبية :/1

 "الفالح البولندي يف أوربا و أمريكا "لا "وليم توماس  و  فلوريان زنانيكي " /1

   حاولت هذه الدراسة امليدانية التصدي آلثار اهلجرة الفالحني البولنديني إىل أوربا و أمريكا 
و ذلك حبصر التغريات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية اليت تركت بصماهتا على مكونات 

 التنظيم االجتماعي يف بولندا .

 التساؤالت اليت مت حبثها من خالل الدراسة و هي : صاغ الباحثان جمموعة  من

 إىل أي مدى تتحقق الفردية مع الرتابط و التضامن االجتماعي ؟ 1

إىل أي مدى يرتبط الشذوذ يف السلوك بالظروف االجتماعية و االقتصادية و درجة  2
 التضامن يف اجملتمع ؟

 ما هي أوجه التغري يف القيم االقتصادية ؟3

اعتمدت الدراسة طريقة دراسة احلالة و طريقة حتليل املضمون و طريقة   املقارنة يف احلصول 
 .على البيانات اليت تعكس حالة الفالحني 

 :  نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إىل نتائج تعكس التغري يف التنظيم االجتماعي و قيم و اجتاهات الفالح 
 ,نعرضها فيما يلي :القيم يف التأثري على االجتاهات تلعبهالبولندي نتيجة اهلجرة و الدور الذي 

تغري احلاالت األسرية و نسق القيم القرابية , و قيم التضامن األسري يف اجملتمع البولندي  1
حتت تأثري عوامل متعددة مرتبطة باهلجرة و منها : اتساع نطاق احلراك االجتماعي ,اختفاء 

 ي .الطبيعة اإللزامية للتضامن األسر 
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       تغري احلياة االقتصادية البولندية بفعل تغري الظروف العامة للحياة مثل حتسن الدخل  2
 و ظهور األعمال  التجارية و الصناعية .

    هذه الدراسة عن املتغريات االقتصادية يف تغري البناء االجتماعي  بينت:تعليق عن الدراسة
عن حمددات املكانة االجتماعية و االقتصادية يف القرية  بينتو مكونات ثقافة اجملتمع , كما 

البولندية , باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه القيم كمحددات للسلوك اإلنساين ,و عالقة القيم 
 بغريها من الظواهر و املكونات البنائية اليت تؤثر فيها و تتأثر هبا .

"دراسة استخدما   HATTهات و  L.WARNER لويد وارنرأجرى كل من "/ 2
خالهلا مفهوم التدرج االجتماعي ليشريا  به إىل حتديد املكانة االجتماعية للمهن ,و طبق 

 "هات " مصطلح املكانة يف حتديد إطار املرتبة املهنية .

 :توصلت الدراسة إىل أن :  نتائج الدراسة

قات املتشاهبة بني املهنة  مستويات الرتب و املكانة ترتبط بعديد من املهن املختلفة و العال - 1
 .و اجملتمع 

املهن السياسية املراتب األوىل مث املهن الفنية و مهن رجال األعمال و التجارة فمهن  حتتل -2
 .الرتقية و الزراعة و العمل اليدوي و احلريب وتأيت أعمال اخلدمات يف املرتبة األخرية 

اجتاها جديدا ينظر للمكانة االجتماعية كأساس للتمييز بني  و بذلك متثل هذه الدراسة
 1األعمال و املهن بعضها ببعض .

( دراسة يف اجمللة األمريكية لعلم  R STALZENBERGنشر روس ستالزنبرغ)/3
        م,تناول فيها قضية اختالف العائد املادي من مهنة إىل أخرى  1975االجتماع عام 

و ارتباطها بالدور االجتماعي للمهنة يف اجملتمع و ذلك من زاويتني ,الزاوية األوىل اهتمت 

                                                           
,دراسة ميدانية بأمانة العاصمة اليمن ,رسالة ماجستير جامعة  التكيف المهني لدى عمال النظافةعادل أمين عبد الواسع المنيفي , 1

 .28,ص 2010-2009الجزائر,
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 بالناحية االجتماعية و الزاوية الثانية اهتمت بالناحية االقتصادية ,و قد توصل إىل أن العوامل
االجتماعية تؤثر يف عملية الكسب املادي للمهنة من خالل مستوى األجور و الطلب على 

 1مل .الع

 جورج دراسة تعترب G. Countr ) بها قام التي ( 1925/  دراسةجورج كونتس4
 والقيم األفكار خالل من املهنية املكانة لدراسة العام اإلطار حتديد يف دراسة أول كونتس

 يف وضعت مشهورة, مهنة ( 45 ) وأربعني مخسة الدراسة هذه وتضمنت السائدة لالجتاهات
 أمهية حبسب القائمة هذه لرتتيب االبتدائية املدارس تالميذ من عينة على طبق اختيار قائمة
 بني املهنية اهليبة حمددات ملقارنة الطريق بداية الدراسة هذه واعتربت نظرهم, يف املهنة

 . االجتماعية والتصورات االجتاهات خالل من املهن من خمتلفة جمموعات

 االختبار هذا نتائج جاءت :  نتائج الدراسة

 تالميذ بني املهين باملستقبل التنبؤ إمكانية إىل يشري وهذا األول املقام يف املدرس مهنة أمهية مؤكد أن 1
 .املدارس

 يف العقلية للمهن النظر على االتفاق" وهي هامة نتيجة إىل التقرير يشري كان هذا جانب إىل 2
  ".األوىل املستويات يف اليدوي العمل بعدها جمموعة وتندرج القيمة مستوى

 قريبة ونتائجها لدراستنا, نظري كإطار جدا مهمة الدراسة هذه نتائج نعترب عن الدراسة تعليق
 كما منها, والنفور البناء مهنة تقدير يف السائدة االجتماعية القيم أثر وهو إثباته إىل نسعى مما

 الذي لكن االجتماعية, االجتاهات قياس يف مناسبا )اختبار( املستعملة األداة اعتبار ميكن
 اجتماعية شرحية اختبار على اقتصرت بل شاملة تكن مل العينة أن الدراسة هذه يف يعاب
 .اجملتمع شرائح كل متثل ال صغرية

 

 

                                                           
 .29عادل أمين عبد الواسع المنيفي, نفس المرجع ,ص 1
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 دراسات  جزائرية :/2

 "القيم االجتماعية في المجتمع الجزائري "لـ   عبد الحفيظ مقدم -1

القيم السائدة يف اجملتمع اجلزائري ,عن طريق حبث قيم استهدفت هذه الدراسة الكشف عن  
  األفراد باعتبارها مؤشرات اجتماعية هامة تعكس الظروف السياسية و االقتصادية و الثقافية 

 .و االجتماعية السائدة يف البلد 

اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب املسح من خالل عينة متثل خمتلف املستويات التنظيمية يف 
 ويات الصناعية ,مت اختيارها من عدة مناطق جغرافية من الوطن .املست

 ::  توصلت الدراسة إىل أن نتائج الدراسة

    االحرتام الذايت , ثالث األوىل وهي ضمان املستقبلالقيم العائلية احتلت املراتب ال -1   
و احلرية .فرتتيب قيمة ضمان املستقبل يف املرتبة األوىل يعكس اهتمام اجلزائريني باحلاجة إىل 
األمن و االستقرار , فمن الناحية االقتصادية يعرف اجملتمع اجلزائري منذ فرتة ارتفاعا غري عادي 

عور بعدم إىل أزمة السكن ,فيعكس االهتمام بتأمني املستقبل الشيف مستوى املعيشة باإلضافة 
 االستقرار نتيجة الرتفاع نسبة البطالة.

:تفيد نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق  بالتفاعالت االجتماعية اليومية للفرد عن الدراسة تعليق 
اجلزائري و التعرف  على مالمح الوضعية االجتماعية واالقتصادية و حىت السياسية اليت عرفتها 

 البالد .

اإليديولوجي للمهن اقتراب سوسيولوجي لمجموعة شباب من باعة "البناء الثقافي و -2
 و من النتائج املتحصل عليها من خالل هذه الدراسة ما يلي :األزياء الدينية و العطور "

هناك مجاعات اجتماعية متيل إىل استعمال الرمز الذي يتخذ أشكاال متعددة و متنوعة , _ 
ما مييل صنف آخر إىل استعمال رموز مادية ,غري أهنا ومنها من يستعمل الرموز األكثر مادية ك

جمردة من حيث البعد الروحي والثقايف و القيمي اإليديولوجي و املصرحة يف هذه الدراسة أن 
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,كما ميثل شرط من شروط صحة الصالة  %  91.5الزي الديين ميثل قناعة دينية بنسبة 
 . %  66.67بنسبة 

احرتاف و امتهان باعتبار مكان العمل فضاء للتعبري عنه  عن الرمز الديين بصورة الدفاع _
 . %  56.9حيث أن بناء املكانة االجتماعية يكون يف مكان العمل و ذلك 

إن النمط الثقايف لديه القدرة على منح ممارسة و فاعليه سواء أفراد أو مجاعات ,هوياهتم _ 
 .1الثقافية ,كما بإمكانه بناء مكانتهم االجتماعية 

 :وآخرين بوشارف كمال دراسة -3

 جبامعة 1991 سنة االجتماع علم معهد يف األساتذة من جمموعة الدراسة هذه بإجراء قام   
 الستقبال املهمة والشروط للبناء اإلنشاء أعمال خيص فيما املهين التكوين مراكز على اجلزائر

 هذا من الشباب نفور على تؤثر اليت األسباب حصر وحماولة االختيارات, هذه يف الشباب
 التخصصات هذه وأن السيما اجتماعية نفسية أم اقتصادية أسبابا أكانت سواء التكوين,

 على الدراسة هذه اعتمدت وقد عليها, الشباب إقبال عدم جراء من أبواهبا تغلق أن كادت
 وعينة املهنية التكوين مراكز يف املسؤولني من أخرى وعينة امليدانع يف املرتبصني من حبث عينة
 ومقابالت استبيانات عن عبارة فكانت الدراسة يف املستخدمة األدوات أما الثانويات, طلبة من

 تغلق أن كادت اليت التخصصات هلذه احلركية إعادة إىل هتدف الدراسة هذه وكانت مجاعية,
 .عليها الشباب إقبال عدم بسبب أبواهبا

 :إن مفادها مهمة نتائج إىل الدراسة هذه األخري يف توصلت وقد :  نتائج الدراسة

 من اكتسبوها املهن هذه عن متدنية وقيمة سيئة صورة هلم التكوين وخارج التكوين يف املرتبصني -1
 .2 للنفور منها يدفعهم الذي السبب التكوين االجتماعي ملراكز احمليط

                                                           
,رسالة  سوسيولوجي لمجموعة من شباب باعة االزياء الدنية  و العطورالبناء الثقافي و االيديولوجي للمهن اقتراب نور الدين بولعراس , 1

 .2005,2004ماجستير ,جامعة الجزائر,

1Kamel Boucherfe et al ,(1991)contrat détude et de recherche de la formation professionnels dans les mètres 
de bâtiment centre de recherche en économie appliqué pour le développement ,aller ,p7.2  
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 دراسته بصدد حنن الذي للبحث أساسيا ودعما مهمة الدراسة هذه ونعترب :عن الدراسة تعليق
 عوامل إىل يعزى إمنا اقتصادية, عوامل إىل يعود ال البناء مهن من الشباب نفور أن بينت حيث
 السائدة,اليت املتدنية االجتماعية والقيمة السيئة الصورة خالل من لألفراد واجتماعية نفسية

 أرضية لنا أعطت قد الدراسة هذه إن أيضا القول وميكننا املهن, هذه عن اجملتمع من يكتسبوهنا
 .واالقتصادي واالجتماعي النفسي املشكل هذا وحيثيات خلفيات يف أكثر للبحث مناسبة

 خالصة الفصل :

بعد التطرق من خالل هذا الفصل ملوضوع الدراسة ,و حماولة اإلملام جبميع اجلوانب      
املمكنة لفهمه من حتديد لإلشكالية و عرض للتساؤالت و الفرضيات و حتديد املفاهيم وغريها 
من اإلجراءات املنهجية ,سوف نعرض يف ما يلي الفصول النظرية خاصة املؤشرات و األبعاد  

 للدراسة,وذلك بغية الوصول إىل رؤية أكثر عمقا و وضوحا حول املوضوع .األساسية 
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 خالصة



 الشباب و العمل الحرفي                        الفصل الثاني                                 

24 

 

 

 تمهيد:

لقد نشأت فكرة العمل و تطورت مع نشأت و تطور اإلنسان منذ القدم , إال أن نظرة       
اإلنسان هلذه الفكرة قد أخذت عدت صور و أشكال عرب احلضارات من القدمية إىل احلديثة 

من خالل إلقاء نظرة وجيزة  الفصل,مما اثر على قيمة العمل,وهو ما سوف نتعرض إليه يف هذا 
رب احلضارات القدمية إىل العصور الوسطى و يف املذاهب االقتصادية احلديثة على مفهوم العمل ع

و االشرتاكية,مع إبراز دور الشباب يف حتريك قوة االقتصاد عن طريق العمل   الرأمسالية منها 
أكثر قدرة على  اجملتمع ,ويعود ذلك إىل أهنم من املعروف أن الشباب ميثلون شرحية هامة يف ,و 

 هبم .فئة عمرية أخرى ,لذلك كان من الضروري التحدث عنهم  وكل ما يتعلق  العطاء من أي

I.: جاء يف قاموس علم االجتماع أن الشباب هم :"تلك الفئة العمرية املمتدة  مفهوم الشباب
حسب  ألخرخيتلف من جمتمع  األخريغاية سن البلوغ و حتديد هذا  إىلمن مرحلة الطفولة 

 .1"اإلجرائيو قانوهنا املدين 

ذلك التحديد العمري خصائص اجتماعية حتددها  إىلأما يف علم االجتماع :فهم يضيفون      
,أي يعتربون الشباب مرحلة يتحدد فيها مستقبل  األكربيف اجملتمع  األفراد أدوار و مكانات

"فرتة الشباب تبدأ حينما حياول بناء اجملتمع تأهيل الشخص  أنو العائلي ويرون  املهين  اإلنسان
 نيتمكن الشخص م لكي حيتل مكانة اجتماعية يؤدي دورا أو أدوارا يف بنائه ,وتنتهي حينما 

هم قا ملعايري التفاعل االجتماعي ,و دوره يف السياق االجتماعي وف أداءاحتالل مكانته و 
 . 2صياغتها النظامية مل تكتمل بعد" يؤكدون أن الشخصية تظل شابة طاملا أن

ليسوا جمرد مرحلة حتدد بسن أو مدة معينة ,بل تتعدى ذلك كما  وعليه ميكن القول أن الشباب 
 أو الفيزيولوجي  يقول السيد عبد العاطي "هي ليست جمرد مرحلة عمرية باملعىن البيولوجي

 فحسب ,بل متتد ليشمل جمموعة خصائص نفسية واجتماعية حددهتا ظروف النشأة و أوضاع 
                                                           

:Larousse,paris,1990,p111.,Dictionnaire de la sociologieBoudon,Raymon1  
 .29,ص2004,المكتبة المصرية ,االسكندرية , الشباب و المجتمع أبعاد االتصال و االنفصالليلي علي ,2
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قدر  أمور ميكن أن تكشف عن الكبري... يف اجملتمع األفراد,وأدوار و مكانات  األسريالواقع 
 .1كبري من التنوع و التفاوت حىت بني من يندرجون حتت نفس املرحلة العمرية الشابة"

جليا االختالف يف وضع حتديد موضوعي ملفهوم الشباب ,إال أن اجلميع يتفق وعليه يتضح   
على أن الشباب طرف يف أي قضية تتعلق بعمليات التغيري و التفاعل االجتماعي داخل كل 

 التيارات االجتماعية .

II. : خصائص و مميزات الشباب 

مير الشباب يف مراحل متعددة باجتاه اكتساب الصورة املتكاملة ملفهوم الشباب و هلذه املراحل    
خصائص و مميزات متعددة باعتبارها عمليات منو مستمرة ذات جوهر حيايت متحرك ,والشباب 

 منها مكتسبة .و و عقلية و نفسية منها طبيعية متوارثة يكتسب خالهلا صفات فيزيولوجية 

كر بعض خصائص مرحلة الشباب باالعتماد على ما ذكره الدكتور عبد اخلالق عالم يف  و ميكن ذ 
 :نة وفن "و اليت تتلخص يف ما يلي كتابه رعاية الشباب "مه

      "ازدياد تقدير الفرد للقيم أكثر من مرحلة املراهقة و ينعكس ذلك على التحول يف امليول  -
 .و احلاجات 

تأكيد الذات واهتمام كل جنس باجلنس األخر و إقامة عالقات ظهور النزعة االستقاللية و  -
 خمتلطة و التطلع للزواج .

املستقبل و زيادة القدرة على االستقرار  أمورالتخصص يف الدراسة و املهنة و ازدياد التفكري يف  -
 يف التعليم و املهنة .

تكوين عالقات  إىلاحلصول على املال لتحقيق استقالله الذايت مما يؤدي به  إىلتوجه الشباب  -
 اجتماعية سليمة.

 .األخرىمما يقلل االهتمام بأنواع النشاطات  أسرةو تكوين  االستقرار يف العمل إىلازدياد امليل  -

                                                           
 .89,ص1990,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية ,صراع األجيال دراسة في ثقافة الشباب عبد العاطي السيد ,1
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أن يف  يدرك ألنهيهتم بالتفكري الواقعي يف املسائل املتصلة بالظروف االجتماعية للمجتمع -
 1 صالحية اجملتمع صالحية حلياته االجتماعية."

 الحاجات األساسية للشباب :1

تعد متطلبات احلياة العادية يف كل اجملتمعات كثرية ومتنوعة  من إن حاجات الشباب اليت    
التطور االقتصادي و االجتماعي و الثقايف للمجتمع ,فكلما   مع,وهي يف تزايد مستمر متاشيا 

و تتميز احلاجات األساسية  ,كان اجملتمع أكثر تطورا كانت حاجات شبابه أكثر تنوعا 
للشباب  بكوهنا ضرورية حلياة الكائن البشري ,أي أن عدم إشباعها يؤدي إىل اختالله أو مرضه 

  أو انتهاء حياته .

 ,قد تتطلب هذه احلاجة إشباعها منذ مراحل الطفولة مرورا بالشباب أ الحاجة إلى األمن : 
و السالمة و االستقرار ,و حتميه من  األمنيعيش يف بيئة توفر له  أن إىلحيتاج   األخريهذا 

 نفسيا كان فردا أو مجاعة. أواليت قد تؤديه جسديا خمتلف املخاطر ,

      تعترب هذه احلاجة ذات أمهية خاصة يف استمرار حياة الفرد الصحية :ب الحاجة إلى الرعاية 
و اجملتمع ,فالشباب يف حاجة إىل املعافاة البدنية بتوفري الصحة و احلماية من اإلمراض ,ومبا أن 

فان الشباب  حيرص على ,و النشاط و التطلع و احلركة  مرحلة الشباب هي مرحلة متتاز باحليوية
 نشاطه و حيويته ,وجتنب األمراض اليت جتعلهم يعانون العجز وهم يف أوج العطاء .صحته و 

 ج الحاجة إلى الشغل :  

وإناثا,  الشغل من بني احلاجات األساسية اليت حيتاجها أغلبية الشباب اجلزائري ذكورايعترب   
 االستقالل رغم تباين فرص الشغل و احلرص على العمل لدى اجلنسني يبقى العمل هو أساس ف

الشباب و ضمان مستقبله األسري  االقتصادي و احد أهم ركائز استقرار و طمأنينة
 االجتماعي ,ومن هنا تظهر أمهية احلاجة إىل الشغل الن إشباعها سيؤدي إىل إشباع حاجات و 

                                                           
 .61,ص1962,مكتبة القاهرة الحديثة , رعاية الشباب مهنة وفنعالم عبد الخالق واخرون , 1
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احلاجة إىل و ...و النومل و الشرب أخرى ,كاحلاجة الوظيفية العضوية الداخلية املتمثلة يف األك
أن حيقق كل هذا ,إذا مل يكن لديه منصب   لشاب ميكن فال السكن و الزواج و تأسيس أسرة,

 . بصفة عامةعمل يقوم به و يتقاضى عليه أجرا يسمح له بتحقيق العيش الكرمي

III. : الشباب الجزائري و العمل 

 العمل الحكومي :1.

و هو الطريق املفضل لدى أغلب الشباب باعتباره الطريق األمين ,لكن هذا الطريق جيعل     
ن كان ال إالشباب ينتظر ألوقات طويلة قد تدوم سنوات ,مما جيعله قد يتقبل أي عمل حىت 

يتناسب مع رغباته أو تأهيله ,لكنه يبقى يبحث و ينقب ويشارك يف املسابقات من أجل 
 النوع من العمل , و السبب هو أن هذا العمل حيقق له ما يلي :احلصول على هذا 

 احلصول على مستحقاته يف هناية كل شهر بصرف النظر عن كمية و نوعية العمل املؤدى. -
 بذل القليل من اجلهد خالل ساعات عمل حمددة. -
 ضمان االستقرار الوظيفي و الرتقية يف األوقات احملددة. -
 ة اخلدمة .ضمان معاش التقاعد عند هناي -
 ضمان عدم التعرض إىل الفصل من العمل إال يف حاالت نادرة جدا. -

 العمل في القطاع الخاص:-2

خيتار بعض الشباب العمل يف هذا القطاع ما داموا مل يتحصلوا بعد على عمل يف القطاع    
 احلكومي ,فالعمل يف هذا القطاع يتطلب :

 و قد  تزيد دون توقف. بذل اجلهد الكثري و العمل ملدة ساعات حمددة -
بكمية  و نوعية  ابتة,ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقااملستحقات اليت حيصل عليها غالبا ما تكون غري ث -

 اإلنتاج ,و بالتايل برضا صاحب العمل .
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 .ليس هناك أي استقرار وظيفي ,فالعامل يف هذا القطاع قد يتعرض للفصل يف أية حلظة  -

 العمل الحر : - 3

العمل يف هذا القطاع احلر مرغوب فيه ,و رغم انه شاق و وعر حمفوف باملخاطر لكنه    
يسمح للشباب من حتقيق مرادهم و تلبية طموحاته ,ففي هذا النوع من العمل يتجه الشاب إىل 
ختطيط حياته العملية حسب تأهيله ,خربته ,ميوله ,لكن حسب إمكانياته املادية ,فالعمل احلر 

مال ال بأس به يبتدئ به الشاب حياته العملية و الذي جيب أن يكون مستعدا  يتطلب رأس
 1للمجازفة به ,لكنه مثلما حيتمل النجاح فانه كذلك حيتمل الفشل.

IV.  ماهية العمل و تطوره 

يعترب موضوع العمل من اهتمامات رواد العلوم االجتماعية و يف  : العمل  اهيةم - 1 
    ,  Max Weber, و ماكس فيرب K. Marx, كارل ماركس .مقدمتهم امييل دروكامي

و ال يزال هذا املوضوع حمورا أساسيا جتتمع عليه اهتمامات   A Smithو آدم مسيث 
كما تغطي املعاجلة الفكرية ,املتخصصني يف جماالت علمية متعددة مشلت مجيع فروع املعرفة 

 البناء االجتماعي .مجيع جوانب العمل و أبعاده وقيمه عرب مستويات 

لذا تعددت التعاريف و املفهومات املرتبطة بالعمل حىت بلغت من حيث الكم و النوع ما 
 يصعب حصره أو تصنيفه,ورغم ذلك ال جند يف تراث العلوم االجتماعية تعريفا شامال للعمل .

ظم الوسائل اليت من املنظور التارخيي كان العمل قدميا منعوتا باللعنة , و حديثا منعوتا بأنه أع
يستخدمها اإلنسان يف بلوغ  درجات عالية من الثقافة و التوغل يف دروب الطبيعة , فمن 

خالل العمل يستطيع اإلنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع متغريات احلياة اليت تتصف بالدينامية 
عمل و يعترب ,ومن املنظور السوسيولوجي ,يقوم البناء الكلي للنظرية االجتماعية على مفهوم ال

 .2ااملوضوع األساسي للصراعات االجتماعية جبميع أشكاهلا و مستوياهت
                                                           

 .102,ص 2004/2005,رسالة ماجستير ,جامعة الجزائر , العمل و المبادرة المحليةسعاد منصوري , 1
 . 11, صمرجع سابقفريدمان ,بيار نافيل , جورج 2
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أن العمل املنتج  ابن خلدونعيش حيث يرى ط مفهوم العمل أساسا بالكسب و اللذلك يرتب   
هو الذي يليب حاجيات الفرد كأساس الكسب , الرزق , املعاش فمعىن العمل يتضمن جانبني : 
قيمي يتمثل يف القيم املرتبطة بالعمل و القيم املرتبطة بالنظرة للعمل أما اجلانب األخر فيتمثل يف 

 القيمة االقتصادية أي األجر و قيمة العمل تقاس بالكم .

يقوم به الذي  جرائي اإلدف اهل:" أن العمل جمموعة النشاطات ذات  جورج فريدمانو يقول 
ينفذها على املادة و هذه النشاطات  ,اإلنسان بواسطة عقله و يديه و األدوات و اآلالت 

 .1تسهم بدورها يف تطويره"

,فالعمل عند 2" األممية"هو املصدر الرئيسي لتكوين الثروات سميثو العمل وفق نظرة 
من أجل احلصول على  اإلنسانالفيزيولوجيون هو ذلك اجلهد الفكري و العضلي الذي ميارسه 

 حاجة ما أو حتقيق رغبة معينة .

حيث  رأيهمالسوسيولوجيون فيعتربون العمل جمموعة من العالقات االجتماعية حسب  أما
قدراهتم و مميزاهتم و بالتايل  راداألفتكمن حقيقة العمل يف تلك الرابطة اليت من خالهلا يربز 

 وجودهم داخل التنظيم . إثبات

املال " ملفهوم العمل مشددا على التغريات  رأسغري أن حتديد كارل ماركس يف كتابه "   
للقول بأن العمل عنده هو  يأخذناعلى الطبيعة بواسطة التقنية  اإلنساناليت ميارسها  األساسية

   دمج املواد  إىلالطبيعة , اذ يوظف كل قواه اجلسدية يف حركة هتدف و  اإلنسانعقد قائم بني 
من جهة أخرى  يرى  فريق من علماء االجتماع أن العمل شكال ذا منفعة حلياته . إعطائهاو 

أو يف شكل مقايضة اجملهود املبذول مبا  األسرةيتم داخل حميط  إنتاجيعبارة عن  " نشاط 
 .يناسبه من عائد مادي و قد يتضمن العمل أنشطة خدمية يتم أداؤها دون مقابل مادي "

   

                                                           
 .12جورج فريدمان :نفس المرجع , ص  1
 . 12, ص  1984المكتب الجامعي ,مصر , علم االجتماع الصناعي )المصنع و مشكالته الصناعية (عبد المنعم عبد الحي , 2
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مما سبق ميكننا صياغة املفهوم التايل للعمل :هو ذلك اجلهد العضلي و الفكري الذي يبدله    
عالقة  إطارحقوق و واجبات يف  ويسمى بالعامل , داخل تنظيم معني يرتتب عليه اإلنسان

   سلع  إنتاجمعينة تدعى عالقة العمل تربطه بشخص يدعى رب العمل أو املستخدم بغرض 
من  املبذول النشاط ذلك بأنه :العمل ملفهوم إجرائي تعريف وضع ميكن و عليهأو خدمات 

 وضمان االستقرار املادي، الكسب حتقيق غايته اخلدمات تقدمي أو املواد إلنتاج العامل طرف
 .االجتماعي احمليط يف اآلخرين مع والتفاعل الذات تأكيد مع املهين

,حيث تظل طبيعته هي العامل احلاسم يف تشكيل  اإلنسانيةلذلك يشغل العمل جل النشاطات 
 مساراتنا املعيشية و تربز يف هذا اجملال جمموعة من اخلصائص من بينها ما يلي:

  : املورد الذي عمل ميثل املصدر الرئيسي للرزق و الدخل املرتتب على ال أو فاألجرالدخل املايل
 يعتمد عليه أكثر الناس لتلبية احتياجاهتم .

  مستوى النشاط :العمل ميثل أساسا الكتساب املهارات و القدرات و ممارستها ,كما انه يوفر
ه املهارات مارسة هذبنية مهيكلة تستوعب طاقات الفرد و بغري ذلك تتناقص الفرص مل

 القدرات .و 
 و اجلماعات يف سياقات خمتلفة  األفراد:فالعمل خيلق الصلة اليت يدخل من خالهلا التنوع. 
  : اآلخرينالصداقات و مشاركة  إلقامةبيئة العمل كثريا ما تفتح الفرصة  إنالتواصل االجتماعي 

 متعددة داخل نطاق العمل و خارجه . أنشطةيف 
 : 1طبيعة العمل تسبغ على املرء هوية اجتماعية مستقرة  إناهلوية الشخصية. 

 أنواع العمل :  - 2

و هو الذي  األشياءيرى ابن خلدون أن أساس الكسب قائم على السعي و احلركة جتاه      
 إىل,و يقسم العمل  األشياءفقد العمل كوسيلة للكسب تفقد قيمة  وإذاقيمتها , لألشياءيعطي 

 نوعني :
                                                           

 .436, ص  2005, 4,مركز الدراسات الوحدة العربية ,لبنان ,ط  ,ترجمة فايزالصياغعلم االجتماع انتوني غدنز , 1
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 نوعني   إىل:يتفرع  المشروع العملأ/ 

  , ينصب على الطبيعة الستخراج كنوزها و استثمار خرياهتا واالنتفاع هبا و يتمثل يف الفالحة
الصيد , تربية املاشية, الزراعة و الصناعة و يسمى بالعمل املنتج ألنه يوفر وسائل احلياة و يزود 

حياهتم تتوقف عليه و ال ميكنهم االستغناء عنه فهو بذلك العمل  أنالناس مبا حيتاجون أي 
 . األساسي

  يتمثل يف التجارة و الوظائف على خمتلف أشكاهلا الن أصحاهبا يعيشون عالة على املنتجني
 .1 لإلنتاجبالنسبة  أساسيرغم أنه هام للحياة االجتماعية و لكنه غري 

 إىل يلجئونالذين يستخدمون غريهم مقابل أجر  األموال أربابهؤالء  إىليضيف ابن خلدون 
العجز بسبب ختليهم  إىلفقط ,فان ذلك يؤدي هبم  اإلشرافالراحة و الدعة أو يقومون بعملية 

 بإحداثتضيع و ذلك  أنميكنها  أرزاقهم أنعن العمل املنتج و اتكاهلم على العمال ,كما 
زهيدة فهو قادر على  بأجورو ال يرضى أن يشتغل عند غريه  األجراءوظائف جديدة للعمال 

هو العمل املنتج و صاحبه يصارع  األساسيعلى ذلك فان العمل بناء و تدبري معيشته بنفسه 
 .و يستغل خرياهتا  و يؤثر فيها الطبيعة

عمل غري منتج  يف الوظيفة و التجارة و االتكال على العمال  فهو املتمثلأما العمل الثانوي 
 .2.و قائم عليه  األولتابع للنوع 

و هو الذي يعجز فيه أصحابه على حتقيق أرزاقهم و أغراضهم  : ب / العمل غير المشروع
تتمثل يف عدة أساليب منها :  احلصول عليها بطرق ملتوية إىل فيلجئونبالطرق غري املشروعة ,

يسميهم ابن خلدون  ., السرقة , االعتداء ,. األسعارالغش يف البيع و الشراء , الزيادة يف 
يف املطامح والعجز عن طلب املعاش  اإلخفاقتدل على  األعمالبضعفاء العقول , و هذه 

  فاألرزاق احلقيقية هي احملصل عليها بالعمل املشروع .روعة املتمثلة يف العملبالطرق العادية املش
 و العمل هو الذي يعطيها القيمة , ويف هذا الصدد يقول ابن خلدون :"فقد تبني  و املنتفع هبا

                                                           
 .201,ص2003,موفم للنشر الجزائر , التفكير االجتماعي الخلدوني و اثره في علم االجتماع الحديثادريس خضير , 1
 .201نفس المرجع, ص ادريس خضير , 2
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أن املفادات و املكتسبات كلها أو أكثرها إمنا هي قيم األعمال اإلنسانية و مسمى الرزق هو 
 .املنتفع به "

     القيم املرتبطة بالعمل و النظرة للعمل  أيما ميكن أن نستخلصه أن للعمل معىن قيمي     
لذلك تكمن  و معىن كمي اقتصادي أي القيم االقتصادية فاألجر هو عبارة عن قيمة العمل .

العمل و دوره يف أنه أساس القيمة يف اجلانب االقتصادي و الفكري و االجتماعي و هو  أمهية
 هو أساس احلياة االجتماعية ,مما يلالثروة حيث خيضع لقانون العرض و الطلب و بالتا أساس

 تقدم اجملتمع و رفاهيته . إىلي يؤد

 قسمني : إىلالتقسيم الثاين للعمل يف نظر ابن خلدون فهو ينقسم  أما

 ختتص به فئة البداوة يهتم بالضروريات و يكون تعليمه سهال .: عمل طبيعي عمل بسيط 1
       بالتعليم املتقن  إال:عمل املصانع ختتص به فئة احلضر يهتم بالكماليات وال يتم  عمل مركب 2

 1.و الطرق اجليدة و ذلك حسب الظروف اليت يعيشها اجملتمع 
 التقسيم االجتماعي للعمل : - 3

إن ما حيتاج إليه اإلنسان من حاالت االنتماء و مد العالقات مع األخر  هو ما تقتضيه    
و ندرة , الطبيعة النفسية و االجتماعية فان حاجته املادية و االقتصادية و ما يطبعها من تنوع  

ألهنا موجودة يف سيطرة و تصرف كائن اجتماعي أخر , هذا األمر جعل كل فرد أو مجاعة 
تؤدي إىل ربط العالقـة مع ة السبل اليت بإمكاهنا أن ـبشرية تسعى جاهدة للبحث على كاف

    ,  اون و توزيع األدوار الجناز املشاريع و حتقيق حاجة اجملتمعـال للتعـاجملاألخـر,وهو ما يوفر 
و هو ما يتجلى مع املسار االجتماعي حلياة اإلنسان يف تقسيم العمل , انطالقا من األسرة 

 فالقبيلة إىل الدولة اليت تتجلى يف صورة أكثر وضوحا من حيث التكتالت االقتصادية . 

يت عدد من العمليات اإلنتاجية الفرعية ال إىلتقسيم العملية اإلنتاجية  إىليشري هذا االصطالح 
 من استعمل هذا االصطالح أولينجز كل واحدة منها عامل واحد أو جمموعة من العمال "و 

                                                           
 217ادريس خضير ,نفس المرجع , ص 1
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الذي وضح فيه  1775"  األممالعامل االقتصادي آدم مسيث يف كتابه "الطبيعة و أسباب ثروة  
للعمال , وذلك عن طريق تقسيم  اإلنتاجيةالطرق اليت بواسطتها ميكن حتسني و زيادة الطاقة 

"إن تقسيم العمل باعتباره ختصصا ,هو إذن ظاهرة اجتماعية , . 1على عمال املصنع " األعمال
ولكنه كذلك يهم االقتصادي مبقدار ما يكون متصال بإنتاجية العمل ,هذه الظاهرة تبدو أحد 

 2الشروط األساسية للتقدم االقتصادي ".

أول من استعمل االصطالح استعماال سوسيولوجيا يف كتابه "تقسيم العمل  ويعترب امييل دوركامي
  األفرادذكر فيه بان تقسيم العمل يعتمد على االختالفات االجتماعية اليت تظهر بني  1893"

ختتلف فيما بينها من  اإلنسانيةفاجملتمعات و وضح أمهية هذه الظاهرة للتطور االجتماعي ,"
اليت تستعمل وتعتمد  اجملتمعات أنناحية درجة استعماهلا و استفادهتا من تقسيم العمل حيث 

يوجد هبا تضامن  أيعلى تقسيم العمل هي اجملتمعات اليت يتوفر فيها التماسك العضوي 
يسيطر عليها  عضوي بينما اجملتمعات اليت ال تعتمد على نظام تقسيم العمل هي اجملتمعات اليت

 ت املهنية تكمن يف تنمية األفكارالتماسك امليكانيكي ,فأمهية العالقات االجتماعية يف اجلماعا
 3التفسخ ."ية واحملافظة عليها من الفساد و األخالق

فتقسيم العمل الرشيد و املنظم علميا , وليس الطبيعي , يشكل أحد مميزات اجملتمعات 
سلسة من االكراهات و املخاطر , فاإلكراه األول مرتبط اإلنسانية , ولكن يفرض عليهم 

تساهم هذه العالقة اليت  إذبتقسيم العمل يف فصل مهام التنفيذ عن املهام  األخرى اإلنتاجية ,
 يف وصف تقسيم العمل .  املنفذينتكون بني القائد و 

لتقسيم العمل االجتماعي جند  دوركامي إميليف دراسة  :المهن و تقسيم العمل  - 4  
 اجملتمع يتكون من  أنهناك عالقة وظيفية متبادلة بني املهنة و البناء االجتماعي ,حيث يرى 

                                                           
 .67, ص  1998, 3, المكتب الجامعي الحديث , االزاريطة ,مصر ,ط علم االجتماعقاموس عبد الهادي الجوهري , 1
 1,ترجمة سليم حداد ,المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ,بيروت ,ط المعجم النقدي لعلم االجتماعريمون بودون ,ف بوريكو , 2

 .189,ص1986
 . 77, ص 1986 2, دار الطليعة , بيروت , ط,ترجمة احسان محمد الحسن  معجم علم االجتماعدينكن ميتشل , 3
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يشتغلون يف مهنة واحدة و كل مجاعة مهنية هلا  األفرادمجاعات مهنية تتكون من جمموعة من 
اجملتمعية داخل البناء  األوضاعدور معني تؤديه يف احلياة االجتماعية وأن دورها يتغري بتغري 

 .االقتصادي و االجتماعي 

أن العالقات االجتماعية بني اجلماعات املهنية تقوم على أساس  إىلدوركامي  إميلو يرى 
حتقيق قدر من التوازن و االنسجام جتاه  إىلاألخالق املهنية و هي هتدف أخالقي يطلق عليه 

للجماعات املهنية جوده و منوه , فالنشاط الوظيفي تمع و الظروف اجملتمعية املتغرية حىت حيفظ اجمل
اجلماعة عن طريق انتماء أفرادها لكل مجاعة مهنية على حدة بطريقة يشعر فيها أفراد  إالال يتم 

 أهنم جسدا واحدا يعمل لصاحل اجملموع .

املهنية كأساس لقيام اجلماعة فاجلماعة املهنية  األخالقدوركامي يعطي أمهية لدور  إميلإن  
و ذواهتم ,و هبذا تكون روابط اجلماعة املهنية أقوى  األفرادعلى أن تصل بني مشاعر  هي القادرة

 1. األخرىمن روابط النقابات و االحتادات و أشكال الروابط 

أكثر تفاؤال يف نظرته  إىل تقسيم العمل رغم أنه كان يدرك ما كان ميكن  دوركامي إميلكان ف  
أن يسفر عنه من ضرر .و كان التخصص يف األدوار ,يف نظره ,وسيلة لتعزيز التضامن 

االجتماعي داخل اجلماعات ,فقد أصبح الناس بدال من أن يعيشوا يف وحدات منعزلة مكتفية 
تماد املتبادل على بعضهم البعض ,و سيؤدي هذا الرتابط ذاتيا ,يرتابطون فيما بينهم باالع

و يف حتليل دوركامي للتضامن , 2املتعدد األبعاد يف عمليات اإلنتاج و التوزيع إىل تعزيز التضامن .
االجتماعي يف دراسته لتقسيم العمل تتحدد فكرته األساسية يف تقرير مبدأين أساسني متباينني 

     على التباين  اآلخرمع أحدمها يرتكز على التماثل و التشابه ,و للتكامل االجتماعي يف اجملت

يقوم على أساس التماثل و التشابه و حيدث فيه التضامن بني  األولفالنمط  و االختالف .
 .الفرد و اجملتمع بطريق مباشر هنا تكامل بني الوحدة و الكل 

                                                           
 188-187,ص ص 2001,دار غريب ,القاهرة ,مصر,  العمل وعلم االجتماع المهنيكمال عبد الحميد الزيات , 1
 .441,مرجع سابق ,صانتوني غدنز 2
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فاألدوار االجتماعية للمهنة ختتلف باختالف أمناط اجملتمعات ,ففي اجملتمعات البسيطة 
    تعمل املهنة على ربط الفرد باجملموع ,ألن منط التضامن االجتماعي يف هذه اجملتمعات آيل 
و مباشر نتيجة للتماثل و التشابه بني أفراد اجملتمع ,األمر الذي يؤدي إىل خلق شعور قوي 

على تضامن اجلماعة و متاسكها ,فالتضامن االجتماعي يف مثل هذه اجملتمعات ميثل قوة يعمل 
       ضابطة تؤثر بشكل مباشر على األدوار املهنية يف اجملتمع من أجل بلوغ غايات اجلماعة 

و أهدافها ,يف حني جند اجملتمعات املركبة تتباين فيها األدوار و اجلماعات نتيجة لكرب حجم 
تضامنا ع و زيادة كثافته السكانية حيث يكون التضامن االجتماعي يف هذه اجملتمعات اجملتم

 1و اجلماعات . األفرادعضويا على أساس التخصص و تقسيم العمل و االعتماد املتبادل بني 

V. : السياق السوسيوتاريخي للعمل 

 العمل في الحضارات القديمة :1

مل تقم من العدم , إمنا كانت نتيجة عمل مضين قام ن احلضارات القدمية أمما ال شك فيه 
 ,به اإلنسان يف القدمي و هو ما تؤكده خمتلف الديانات السماوية و النظريات القدمية و احلديثة 

رحلة من اليت تعترب كلها بأن العمل البشري هو مصدر اإلنتاج و التطور و الرخاء يف أية م
أن هذه الديانات و النظريات ختتلف يف تقييمها هلذا العمل و يف من  املراحل تطور البشرية إال

 يستفيد بثماره. 

 : يف احلضارة املصرية 

   قامت علـى العمـل اجلبار ســواء بالنسبة للفالحـة أو بالنسبة إىل الصناعــة التــي كانت راقيــة       
  ,صناعة الربونز واألجرها األوىلو مزدهرة آنذاك ,حيث عرفت مصر القدمية منذ عهود

 ت واالمسن
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,الزجاج ,.. واشتهرت أيضا بالفكر العلمي كالرياضيات واهلندسة ,حيث تتكون الفرقة العاملة 
 1من الرجال األحرار والعبيد والرقيق يشرف عليهم رئيسا يؤدي ألفرادها أجورهم. 

 : أما احلضارة البابلية 
اهتمت بالصيد أكثر من الزراعة لوعرة أراضيها و كثرة احلجارة فيها ,باإلضافة إىل بعض  

إذ مت صياغة قوانني من طرف محو ون هبا مثل النسيج , اآلجر,....الصناعات اليت كانوا يقوم
   و التجارة و الصناعة رايب قسمت كالتايل قوانني خاصة باألمالك املنقولة و األمالك العقارية 

و األجرة و األضرار اجلسمية و العمل ,لذلك تعترب من احلضارات القدمية اليت حددت األجور 
 من قبل الدولة.

 : احلضارة الفينيقية 

        يعود تارخيها إىل القرن الثامن و العشرين قبل امليالد ,فقد اشتهر أهلها بالتجارة اخلارجية     
جملوهرات ,فإىل جانب احتكاكهم باحلضارات و صناعة الزجاج و املعادن و األسلحة و ا

األخرى عن طريق التجارة اخلارجية مكنهم ذلك من االستفادة من أحداث توصلت إليه تلك 
 2احلضارات من اخرتاعات و طرق الصناعة و طرق اإلنتاج .

 : احلضارة الرومانية 

األوريب بعد الثورة  متيزت باالزدهار االقتصادي و املادي الذي ال يفوقهم إىل االزدهار    
الصناعية ,وذلك بفضل كد الكادحني من العبيد الفقراء املفروض عليهم من طرف األشراف 

والنبالء و كلها أعمال يدوية اليت كان يرى مجاعة الالتني أن العمل اليدوي القوي هو سبب قوة 
اإلشراف من  النفوس و األجسام الستخدامها ,أي أجسام العبيد الفقراء حلماية النبالء و

 ما ميكن قوله أن األثر احلضاري الذي تولد عن التفاعل االجتماعي لدى 3اعتداءات الغري .

 
                                                           

 .18,ص2,2004,ديوان المطبوعات الجزائرية ,الجزائر ,ط في التشريع الجزائريالتنظيم القانوني لعالقات العمل أحمنية سليمان, 1
 . 19أحمنية سليمان ,نفس المرجع ,ص  2
 .20أحمنية سليمان, نفس المرجع,ص 3
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جمتمع الرومان ,ترك صدى تارخيي ال زال يذكر إىل يومنا هذا , و املتمعن يف ذلك جيد أن 
 صناعة تاريخ حضاري كهذا ال ميكن  أن يكون إال بعمل منظم و جهد إنساين .

إال انه ما ينبغي االنتباه له يف هذا اآلمر أن العمل الذي كان حيتاج إىل جهد كبري و طاقة كان 
لصيقا بطبقة الكادحني , ال سيما طبقة العبيد و الفقراء الذين كانوا حمل فرض لكافة األعمال 

 اليدوية اليت يتعاىل عليها األشراف و النبالء .

 : احلضارة اليونانية 

ي بالد اليونان على كل ما تتطلبه احلياة االقتصادية ذات األعمال الكثرية كانت حتتو      
واألشكال املتنوعة غري اآللية أو اململة  , لذلك ارتبط العمل احلريف يف احلضارة اليونانية اليت 
تعترب من أقدم حضارات أوربا ,باألوضاع اجملتمعية اليت ميزت احلياة املهنية يف ذلك العصر , 

ع اليوناين القدمي قام على أساس طبقي و انعكس هذا على احلياة االجتماعية واملهنية فاجملتم
وحىت السياسية و االقتصادية , فالعمل العضلي كان لصيقا بطبقة العبيد اليت ترمز آلخر طبقات 

اجملتمع , يف حني أن العمل الفكري و العقلي ارتبط بطبقة النبالء واإلشراف,مبعىن أن العمل 
زيقي ارتبط بقيمة أخالقية دعت لتحقريه باعتبار انه لعنة ,و قوبل كل من يعمل بيديه الفي

باحتقار و ازدراء شديدين يف هذا الصدد ,تتضح القيمة املزرية للعمل من قول هومريوس عندما 
نستخلص من ذلك أن ف  1و الكدح .    ذكر أن الرب يكره البشر و حيكم عليهم بالشقاء 

لرومانيني قد ربطوا بني نظرهتم إىل العمل و بني الثروة يف اجملتمع باعتبار أن الثروة اليونانيني و ا
هي وسيلة الفرد الستغالل املوارد الكائنة يف اجملتمع ,وهي أيضا وسيلة لالكتفاء الذايت و الرضا 

ية النفسي للجماعات و األفراد يف اجملتمع ,و بذلك ميزت هذه اجملتمعات بني طبقتني ,طبقة ثر 
حيق هلا ممارسة العمل العقلي ,وطبقة فقرية تعمل يف خدمة الطبقة األوىل  تقوم بالعمل اليدوي 
 ,ولعل هذا املفهوم كان ميثل البدايات األوىل لظواهر التقسيم الطبقي يف اجملتمعات اإلنسانية .

 

                                                           
 . 139اعتماد محمد عالم ,مرجع سابق ,ص  1
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 العمل عبر األديان: 2

تعد األديان  املصدر الرئيسي الذي اكتسب من خالله العمل أمهية ,و هذا ما كشفت       
عنه جل العقائد من ارتباط للعمل بالعبادة ,و االستخالف يف األرض ,سواء من حيث 

إلظهار قيمة  عن الذنوب ,وابتغاء املغفرة ,االستفادة واستغالل اخلريات ,أو من حيث التكفري 
     من خالل املنظور الديين نسلط الضوء على أهم األديان اليت عرفتها البشرية  العمل وأمهيته

 و كان هلا أثر من ناحية العمل .

 العمل عند اليهود :أ/ 

يعترب اليهود من الشعوب األكثر إقباال على العمل يف خمتلف اجملاالت ,السيما النشاط        
و الزيتون ,وملا زادت ثروهتم اهتموا بالتجارة فأصبحت  الفالحي  و تربية املاشية ,و زراعة الكروم

العالقات االجتماعية بينهم تقوم على ثالثة عناصر هي :امللكية ,األسرة ,الدين  ,وكانوا 
ينقسمون إىل فئتني متميزتني و هي العربانيني األحرار أو العاديني و العربانيني املذنبون وأسرى 

 .1األعمال و يتخذون عبيدا وخدما للعربانيني األحراراحلرب الذين كانوا يتحملون أشق 

ذه امتدت نظرة اليونانيني إىل العربانيني يف النظر للعمل باعتباره شرا من الشرور ,إال أن هو 
الدينية, فارتبط مفهومهم للعمل بتعاليم الدين و أصبح  العمل املفاهيم قد اصطبغت بالناحية 

 . عن خطيئة آبائهم على وجه األرضالبشر للتكفري املفهوم الشاق الذي اجرب عليه بنو

 العمل عند المسيحيين :ب/

اكتسب العمل عند املسيح قيمة وضعية على خالف النظرة السلبية للعمل اليت ترى بأنه       
عقاب فرضه اإلله على اإلنسان ليكفر به عن خطيئة أسالفه ,حيث أصبحوا يدركون أن العمل 

 حة اجلسد و الروح, و دونه يكون اإلنسان عرضة للوقوع يف اخلرافات يعترب ضرورة أساسية لص
 و العادات غري املرغوبة ,لذلك البد من توفري فرص العمل للعاطلني ,فإذا رفض اإلنسان العمل 

                                                           
 .22أحمينة سليمان ,مرجع سابق ,ص  1
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      كان من واجب اجملتمع إبعاده عن حياة اجلماعة حيث ال يستحق العيش وسط اجلماعة.
و بذلك اكتسب العمل قيمة روحية ذات طبيعة خاصة هبدف االرتقاء بالنفس البشرية وإبعادها 

 عن الشرور و اآلثام .

و اجتهت الكنيسة إىل حتديد مفهوم جديد للعمل ,متثل يف فكر القديس "أوغستني "الذي وضع 
بان هبدف تلبية نظرية العمل اإلجباري اليت ترى أن العمل جيب أن يكون ملزما على طبقة الره

احلاجات اليت يتطلبها الدين,و وضع القديس "أوغستني " إطارا عاما للمعامالت املهنية ,حيدد 
أخالقيات العمل ألصحاب احلرف و التجار تتلخص يف االلتزام بالكسب العدل يف معامالهتم 

 التجارية .

 العمل عند المسلمين :ج/

لدين و احلياة االجتماعية و السياسية و االقتصادية ارتبط مفهوم العمل يف العصر اإلسالمي  با 
و بكافة املعامالت اإلنسانية حيث يعترب القران الكرمي و السنة النبوية مبثابة املصدر ,فاقرتن 

  العمل باإلميان يف أكثر اآليات,إذ أن اإلميان بال عمل يف مفهوم القران ,هو هروب وتعطيل ,
ع ,إىل جانب أن لفظة العمل يف القران قد وردت مبعىن شامل و العمل بال إميان هو ظالل وضيا 

,فهي تعين عمل الدنيا و الدين معا ,لذلك حيتوي القرآن الكرمي على عدة آيات و أحكام يف 
العمل  ,و العالقة بني العمل و اإلميان ,وآيات أخرى حول  أنواع العمل يف جمال الربط بني 

 العمل التعبدي و العمل الدنيوي .  

كما اقرتن مفهوم العمل يف الفكر اإلسالمي مبفهوم التضامن االجتماعي ,"باعتبار أن     
التضامن االجتماعي يعترب مظهرا من مظاهر دستور املعامالت اإلنسانية اليت حث عليها الدين 
اإلسالمي ,فاإلنسان ال يعيش لنفسه فقط وإمنا يعيش لنفسه و لغريه ,و يتحدد اهلدف من هذا 

ية الروابط االجتماعية بني األفراد و اجلماعات ,باعتبار أن الدين اإلسالمي ينظر إىل يف تقو 
      . 1اجملتمع كجسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر األعضاء بالسهر و احلمى "
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و أن ليس و يعترب اإلسالم العمل أساس كل شيء ,إذ يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي :"
و قل اعملوا فسيرى اهلل ,و يقول كذلك :"39"سورة النجم ,اآلية   ما سعىلإلنسان إال

 .105.1سورة التوبة ,اآلية عملكم و رسوله و المؤمنون "

 أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد جمد العمل و حث عليه حىت جعل منه أمرا واجبا شرعا ,

,وله يف ذلك أقوال كثرية جعلت العمل و تكون األمة آمثة ,إذا وقع منها إمهال شيء منه حتتاجه 
العيش يف نفس املرتبة اليت حيتلها اجلهاد يف سبيل اهلل ,كما جعل للعمل مفهوم  من أجل

 2اجتماعي أي أنه فرض على الكفاية .

و قد وردت عدة  أحاديث نبوية  يف أمهية  و قيمة العمل و مكانته الرفيعة يف اإلسالم يف       
:"أطلبوا الرزق في النشاطات ,كالزراعة اليت قال فيها صلى اهلل عليه وسلم خمتلف اجملاالت و 

:"أفضل الكسب بيع مبرور ,و التجارة اليت قال فيها صلى اهلل عليه وسلمخبايا األرض "
,وعمل رجل بيد ,الن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب على ظهره خير له من يأتي رجال أعطاه 

:"من فتح على كما يقول يف نبذ السؤال كذلك نعه ",اهلل من فضله ,فسأله أعطاه أو م
 3نفسه بابا من السؤال ,فتح اهلل له سبعين بابا من الفقر ".

و فيما خيص القيم املرتبطة بالعمل من املنظور اإلسالمي فهي كثرية و متعددة مثل اإلتقان يف   
إىل جودة و نوعية اإلنتاج  العمل الذي يتطلب املهارة ,اإلخالص ,الوالء للعمل,االجناز املفضي 

:"إذا عمل ,التعاون يف جمال العمل و عدم اتصافه باالحتكار و األنانية فقد ورد يف احلديث 
,ومل يتوقف اإلسالم عند حد تفسري مفهوم العمل يف ارتباطه أحدكم عمال أن يتقنه "

 سان مع الكائنات باملعامالت اإلنسانية ,بل امتدت نظرة الدين إىل ربط العمل مبعامالت اإلن

 

                                                           
 .75,ص 2006_2007,رسالة ماجستير,جامعة الجزائر , عقود ما قبل التشغيل و اكتساب هوية العاملصديق شريف , 1
 .39أحمينة سليمان , مرجع سابق ,ص  2
 .31أحمينة سليمان , نفس المرجع,ص  3
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:"لئن غرس أحدكم غرسا ,فيأكل منه ن اإلنسانية ,ويف هذا يقول صلى اهلل عليه وسلم  دو 
 . 1 إنسان أو طير أو بهيمة إال كتب اهلل به صدقة " 

VI. : المداخل النظرية السوسيولوجية لدراسة الحرف والّصناعات الصغيرة 
واألطر النظرية  يمهاتتباين املداخل النظريّة لدراسة الصناعات الصغرية وفقا للتباّين بني املف    

اليت يتبناها أصحاب املدخل،فمن تلك املداخل ما يهتم بالبنية احلرفية واخلصائص البنائية للعمل 
يهتم بدراسة  احلريف.وأيضا من بني املداخل ما يركز على مستويات املهارة احلرفّية وأيضا منها ما

ة,كذلك من املداخل النظرية اخلصائص النفسيِّة واالجتماعية ألرباب احلرف والصناعات الصغري 
ما يهتم بدراسة الصناعات الصغرية من منظور اقتصادي حبث، و عليه سوف نتعرض بنوع من 

 ..2 اعتماد عالم التفصيل هلذه املداخل وهي حسب ما ذكرته
 مدخل المعــرفة:-1

يعترب مدخل املعرفة يف دراسة احلرف واحلرفيني من أقدم املداخل النظريّة وأعرقها من املنظور     
التارخيي,فقد سبق للفالسفة اليونانيني القدامى أن تناولوا هذا املفهوم من خالل مناقشاهتم 

ة الذي يقوم على فكر  épistèmeاملستفيضة وعقد مقارنات نظرية بني هذا املفهوم ومفهوم 
االزدواجية بني العقل والبدن يف احلكم على األشياء,ويقصد بذلك املعرفة العلمية وقد تتفاوت 
املعرفة احلرفية يف خصائصها من حرفة ألخرى،ففي حرفة الطالء مثال ال توجد معايري علمّية 
يتبعها احلريف للحكم على املنتج بل يستخدم اللمس باليد واإلدراك احلسي يف تقوميه 

,كما تتواجد املعرفة العلمية يف شبكة العالقات وهي تتمثل يف عالقة املعلم بالصيب يف للعمل
النظام احلريف وهي عالقة تقوم على عدد من املتغريات مثل السن ,القوة واملعرفة فهي عالقة 

 خطية وليست هرمية.
 المداخل النفسية والنفسية االجتماعية:-2

ة االجتماعّية اليت هتتم بدراسة النظام احلريف,منها تصنيف تتعدد املداخل النفسية والنفسي    
 (:1985اليزابيت شيل)

                                                           
 .134كمال  عبد الحميد الزيات ,مرجع سابق ,ص  1

  2 إعتماد عالم و آخرون ,مرجع سابق, ص ص49-35.
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ـــــــــــى دراســـــــــــة مـــــــــــدى تـــــــــــأثري *املـــــــــــدخل الـــــــــــدينامي النفســـــــــــي :تقوم فلســـــــــــفة هـــــــــــذا املـــــــــــدخل عل

اجلوانــــــــــب النفســـــــــــّية للفـــــــــــرد بوصـــــــــــفه املالـــــــــــك للمشـــــــــــروع احلـــــــــــريف علـــــــــــى اخلصـــــــــــائص البنيويـّــــــــــة 
نيـــــــــــة التنظيميّــــــــــــة للمشـــــــــــروع احلــــــــــــريف تتبلــــــــــــور هلـــــــــــذا املشــــــــــــروع,فريى "كيتـــــــــــز دي فريــــــــــــز" أن الب

ـــــــــــــة تبعـــــــــــــا للحالـــــــــــــة النفســـــــــــــية الـــــــــــــيت تتصـــــــــــــف بـــــــــــــالكمون عنـــــــــــــد مالـــــــــــــك  خصائصـــــــــــــها النوعّي
ومــــــــــدير هــــــــــذا املشــــــــــروع,لكن هــــــــــذا املــــــــــدخل يواجــــــــــه عــــــــــدة انتقــــــــــادات مــــــــــن قبــــــــــل الكثــــــــــريين 
ــــــــــث  مــــــــــن العلمــــــــــاء والبــــــــــاحثني مــــــــــن حيــــــــــث املــــــــــنهج أو جمــــــــــاالت التطبيــــــــــق وأيضــــــــــا مــــــــــن حي

 صعوبة التعميم.
   :يقوم هذا املدخل على فرضية العالقة بني مسات الشخصية ملالك السمات الشخصية*مدخل 

أو مدير املشروع احلريف واملشاركة االقتصادية ويفرتض رواد هذا املدخل من العلماء مثل 
أن مالك املشروعات احلرفية يتصفون بسمة واحدة أو جمموعة من السمات متيزهم  "ماكليالند"

عن باقي أصحاب املشروعات االقتصادية األخرى,إال أن هذا املدخل هو اآلخر واجه انتقادات 
يف جماالت التطبيق  مثل ذلك أن دراسة السمات الشخصية ليس باهلني نظرا لعّدة اعتبارات من 

 الشخصية تتأثر بعوامل التنشئة وأساليب الرتبية...اخل. أمهها أن الّسمات
 المداخل التـــــفاعلية:-3

-تنطلق مداخل الشخصيةSituation)-(Pérsonality:املوقف-مداخل الشخصية*
املوقف من فرضية العالقة بني الشخّصية واملوقف وما ينجم عن أمناط التفاعل بينهما من 

يول الشخّصية واملعامالت الرئيسية للموقف ميثالن مات,ويرى علماء تلك املداخل أن سلوكي
متغريين مستقلني بينما يعترب السلوك الناجم عن التفاعل متغريا معتمدا,وينتقد عدد من  

املوقف ويرون أن املشكلة الرئيسية اليت حتد من تطبيق واستخدام –الباحثني مداخل الشخصية 
عالية التأثري اإلرتباطي بني املوقف والشخصية تلك املداخل تكمن يف صعوبة التقدير الدقيق لف

حيث تذكر "شيل" أن التنبؤ بنوعية السلوك لن يكون بالدقة املطلوبة نظرا لعدم إمكانية التقدير 
 1الدقيق لقوة هذا التأثري اإلرتباطي...اخل.
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( تقوم فلسفة هذا املدخل على فرضية تأثري Acte-Situationnels) املوقف -مدخل الفعل*

املطلوب من صاحب املشروع احلريف أو املدير,ويعترب هذا املشروع حمتوى  املوقف على أداء الدور
ميتلكه,واملشروع احلريف   مركبا من عدة مواقف متباينة تفرض نفسها على كل من يتوىل إدارته أو

 ومنها كأي تنظيم عمل يتضمن مواقف عدة منها ما تتضمنه العملية اإلنتاجية مبراحلها املتعددة 
ما حتتويه األنشطة التسويقية فضال عن املواقف واليت تعتمد كل منها على األخرى اعتمادا وثيقا 
وبالرغم من أن هذا االرتباط بني املواقف العديدة فإن لكل موقف قواعد منظمة حتدد حدوده 

 1وأهدافه إزاء كل قاعدة منظمة تتولد استجابات وردود أفعال متباينة.
 المثالي للحرفية عند "رايت ميلز":النمط  -4

مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين صاغ "ميلز" منطه املثايل للحرفّية كأداة حتليلية       
ويتضمن هذا النمط خصائص ست،لو تكاملت مجيعها أو معظمها عند احلريف املمارس للعمل 

  إزاء ما يقوم به من عمل، كما يرى اليدوي فإهنا قد حتقق لديه اإلشباع الذايت والرضا الكبري
"ميلز" أن هذا اإلطار التصوري،يعترب نواة أو مقومات أساسية ألي نظرية عامة مستقبلية هتتم 

 بدراسة احلرفية والنظام احلريف واخلصائص الست اليت يتضمنها النمط املثايل هي :
 د على خاصيتني أساسيتني مها هذا الدافع يعتم ل الدافع الوحيد للعمل احلريف,أن اإلنتاج ميث

 اخللق واإلبداع.
  أن تفاصيل العمل احلريف ذات أمهية قصوى عند احلريف,نظرا ألن التفاصيل تعتمد على ما يتمتع

 به احلريف من إبداع أكثر من اعتمادها على مواصفات أو كمية اإلنتاج من السلع احلرفية.
 ته الكاملة على أسلوب العمل،خالل مراحل شعور احلريف باالستقالل الذايت املتمثل يف هيمن

 التشغيل املختلفة اليت مير هبا املنتج احلريف.
  أن ممارسة العمل احلريف تتيح للعامل اكتساب اخلربة واالستفادة بالتعلم باملمارسة يف تطوير

 زمة لإلنتاج احلريف.ألمهاراته وقدراته الذاتية ال
 الفصل بني ساعات العمل اليومية وأوقات الفراغ والراحة وأن التداخل بينهما واضح خالل  عدم

 العمل اليومي.
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 .يعكس أسلوب املمارسة احلرفية اليومية نوعية احلياة االجتماعية وأسلوب معيشته 

 ومن مث يرى "ميلز" أن العامل احلريف يطور من ذاته كلما اكتسبت مهارة يدويّة خالل سنوات 
 ممارسته للحرفة.

إال أن هذه اخلصائص حسب بعض علماء االجتماع مل تعد موجودة على خريطة الواقع       
اليومي لألداء احلريف حيث أصبحت حمض خيال بسبب استخدام وسائل التقنية احلديثة يف 
 اإلنتاج بشكل كبري السيما يف اجملتمعات الرأمسالية الصناعية حيث يرى "برافرمان "و"ود"

(Braverman 1974) Wood(1982 أن الرأمسالية تؤثر بشكل كبري على مستوى )
مهارة احلرفية،فبعد أن كان العمل احلريف حيقق لصاحبه الرضا واالنتماء واالعتزاز بالذات 
والتكامل مع احملتوى الثقايف واالجتماعي الذي يعمل بداخله متعايشا معه جند أن املهارة احلرفية 

كفاءات أخرى ,ولقد كان هلذا التحول أثر يف حتطيم عناصر جوهرية تتصف هبا قد حلت حملها  
(عندما ينسب تدمري الطبيعة 1967املمارسة احلرفية،ويربز ذلك جليا يف كتابات "شيلر")

 اإلنسانية عند الفرد إىل االنفصال بني الذهن وممارسة العمل.
يف اجملتمعات  ارتكزت"مليلز" أهنا  صة النمط املثايليتضح من خالل هذه املداخل خا       

األوربية املتقدمة اليت ختتلف يف حمتواها االقتصادي واالجتماعي والثقايف على دول العامل النامي 
واجلزائر على سبيل املثال اليت ال تزال تفتقر إىل مثل تلك الدراسات وأيضا حاجة علم االجتماع 

نظرية تتوافق مع هذا القطاع ومن مث جاءت هذه إىل مزيد من الدراسات حىت ميكن التوصل إىل 
الدراسة كمحاولة لدراسة هذه املهن واحلرف يف ظل التحوالت السوسيوثقافية واالقتصادية 
للجزائر على العموم و غرداية على اخلصوص على عينة من الشباب و نظرهتم للعمل اليدوي 

ذلك بغية كشف مدى تأثر ممارسة هذه احلريف خاصة يف جمال البناء و الفالحة مبدينة غرداية و 
 األعمال احلرفية الشاقة بالقيم االقتصادية و املكانة االجتماعية واجملاالت اليت يتفاعلون فيها.
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VII.  العمل في المجتمعات الحديثة 

 العمل الحرفي عند الدول المتقدمة :/1

وضـوحا,فأصبح جمـاال للـدراسة سـواء منذ هناية القـرن التاسع عشر اختذ العمل و جهة أكثر     
من اجلانب االقتصادي أو اجلـانب االجتـماعي,لذلك مت التطـرق إليه لـدى العـديد مـن 

و عليه  ميكن أن نضع عدة مميزات ناجتة عن جوهره ...االقتصـاديني و االشرتاكيـني و الرأمساليني
 : 1و عالقته باحمليط و اإلنسان الذي يقوم به

 يعرب عن اجلهد العقلي أو الفـكري و اجلسدي بغرض حتصيل مقابل,قد يتـخذ عدة  أن العمل
 .أشكال و أنواع

  العمل نتيجة تقدمي أشياء أو منتجات ذات قيمة,ختتلف طبيعتها باختالف طبيعة العمل و املواد
 .املستعملة

  ما يسمى بتقسيم باعتباره ظاهرة اجتماعية فالعـمل يرتبط بشكل مباشر بتنظيم اجملتمـع,بواسطة
 .العمل و تنظيمه

 و يرتبط باجلانب الثقايف القيمي للمجتمعلعمل ميزة أخالقية, تزيد أو تنقصيأخذ ا,.  
 يتميز العمل و العامل بالتعقيد لتجّمع عدة عوامل: نفسية, اجتماعية, اقتصادية. 
 منظور األفراد  مع تطور التكنولوجيا و تعّقد احلياة االجتماعية و التنظيمات,أصبح العمل من  

و اجلماعات يعين أسلوب يهدف لتحقيق غاية للكسب يف احلياة,حيث أّكدت كثري من 
 .الدراسات حول حتديد العالقة بني الكسب املادي,كهدف وغاية يهدف إليها العمل

  تدخل القوانني و التنظيمات املفروضة من طرف األنظمة والدول,وكذلك دور النقابات املتزايدة
 .ال,يزيد من تعقيد و تشابك موضوع العمليف اجمل

و منه ميكن القول أن العمل اليوم صار جمال خصب لكثري من العلوم و املناهج,بعدما كان 
حكرا على االقتصاديني,و أصبح من املنظور احلديث هو الشعور بالفخر و االعتزاز بالشخصية 

 ففي أغلب الدول املتقدمة ,هناك  ,اإلنسانية يف حد ذاهتا كما أصبح أداة لالندماج االجتماعي

                                                           
  1 ناصر دادي عدون،إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي،دار المحمدية،الجزائر ،2004،ص29.
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  قوانني صارمة حتكم و تنظم النشاط احلريف و املهين, حبيث ال يستطيع شخص ممارسة حرفة 
أو مهنة إال إذا كان حاصال على مؤهالت خاصة ,و يتمتع بصالحيات معينة ملمارس هذه 

د أو جنار بدون احلصول احلرفة أو املهنة "فعلى سبيل املثال ال يستطيع شخص ممارسة عمل حدا
شهادة تؤهله ملمارسة هذه احلرفة , فضال عن ضرورة تسجيل نفسه يف نقابة أو تعاونية  على

 .1جتمع ممارسي هذه احلرفة "
و ينطبق األمر على خمتلف احلرف و املهن , وال يكفي احلصول على املؤهل الفين بالنسبة إىل    

احلرف ,أو املؤهل العايل بالنسبة للمهن ,بل يستلزم القانون لكي يستطيع احلريف واملهين ممارسة 
رغم فإليها  عمله أن يكون مقيدا يف نقابة أو احتاد أو تعاونية خاصة باحلرفة أو املهنة اليت ينتمي

هذه اإلجراءات اليت يقصد هبا أساسا محاية املستهلك ,فإهنا باإلضافة إىل ذلك حتمي حقوق  
كل من املهين و احلريف على السواء ,حيث متنع الدخالء على احلرفة أو املهنة من منافستهم يف 

تؤمن العمل ,كما أن نقاباهتم تتوىل رعايتهم يف حالة ارتكاب خطأ مهين غري مقصود , و 
 مستقبلهم عند العجز أو بلوغ سن التقاعد .

"لقد أدركت الدول الصناعية مبكرا أن احلرف و الصناعات اليدوية من القطاعات اليت 
توفر فرص عمل ملواطنيها و تساهم يف زيادة دخلهم ,وذلك ألسباب عديدة أمهها اخنفاض رأس 

فسارعت  ,ل هذه الصناعاتالالزمة ملثاملال الذي حيتاجه احلرفيون , و اخنفاض تكلفة اخلدمات 
تلك الدول إىل إحداث أجهزة حكومية تتوىل مسؤولية التنظيم و اإلشراف على تطوير قطاع 

احلرف اليدوية و تقدمي الدعم الالزم هلم  وإليضاح األمهية االقتصادية للحرف , ميكن اإلشارة 
ناعات اليدوية تساهم بالنسبة إىل ما جاء يف تقرير منظمة اليونيسكو إىل أن احلرف و الص

 2من الناتج الوطين لتلك الدول ."  %3للدول السائرة يف طريق النمو على األقل بنسبة 

 

 

                                                           
 . 79,ص2005,دار قابس , بيروت , قراءة المدنمحمد صيداوي : 1
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 العمل الحرفي للمجتمع الجزائري :/2

عرفت اجلزائر بعد االستقالل بنيات حرفية حمطمة ,فوجدت نفسها أمام مشكل عويص :أما 
الذي ال ميكن تصوره , أو صعوبة أحياء هذه الفرص من التضحية هبذه احلرف وهذا املشكل 

جديد ,لكن ال توجد دولة من دول العامل مل تصادف و أن أخذت مثل هذا القرار املهم من 
ات احلرفية ضرورية جهة بالنسبة لالقتصاد , ومن جهة أخرى للحياة االجتماعية , فهذه النشاط

, و مكملة للصناعات العصرية يف نفس الوقت ,باعتبارها صنفا اجتماعيا حيتوي لكل اجملتمعات
على هندسة حقيقية ومن هذا املنطلق ميكن طرح التساؤالت التالية :ما هي أنواع النشاطات 

احلرفية اليت ظهرت يف اجلزائر ؟ و على أي أساس مت تصنيفها ؟ و ما هي طرق تنظيمها ؟ وما 
 ا ؟املشاكل اليت مرت هب

 تصنيف النشاطات الحرفية في الجزائر : 1

       يعرف املشرع اجلزائري النشاط احلريف على انه "كل نشاط أو إبداع أو حتويل أو ترميم فين   
 .1أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي"

على العمل اليدوي  فالنشاطات احلرفية عبارة عن جمموعة صناعات حتويلية صغرية تعتمد أساسا
, وتستخدم مواد أولية كاحلديد ,اخلشب , الزجاج , الصوف ,....و يتم حتويلها فيما بعد إىل 

مواد مصنعة , باإلضافة إىل الصناعات الفنية كصناعة احللي اجلواهر والصناعات اليت هتدف إىل 
س هذه النشاطات يف صيانة وتصليح املعدات و اآلالت املنزلية ذات االستعمال الفردي ,ومتار 

 شكل مستقر أو متنقل ,أو معرضي ,يف أحد جماالت النشاطات التالية :

 

 

                                                           
,   07/338وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ,قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف ,مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 27 , ص2007الجزائر ,
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 : الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية 1-1

و يستعني فيه احلريف أحيانا باآلالت لصنع أشياء نفعية  كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ,   
تكتسي طابعا تقليديا , و آخر فين يسمح بنقل مهارة عريقة ,فتعترب الصناعة الفنية احلديثة 
 ذات طابع انفرادي مييز األصالة و اإلبداع , و حيتوي هذا امليدان على مثاين قطاعات هي:

 املواد الغذائية.  -
 اجلبس , احلجر ,الزجاج ,وما مياثلهم . العمل على الطني , -
 العمل على املعادن . -
 العمل على اخلشب و مشتقاته . -
 العمل على الصوف و املواد املماثلة . -
 العمل على القماش او النسيج . -
 العمل على اجللود . -
 العمل على املواد املختلفة . -

 الصناعة التقليدية إلنتاج المواد :/ 2-1

   هي كل صنع ملواد استهالكية عادية , ال تكتسي طابعا فنيا خاصا و توجه للعائالت و للصناعة 
 و الفالحة ,تتكون من تسع قطاعات هي :

 .التحويل املرتبط بقطاع املناجم  -
 .التحويل املرتبط بقطاع امليكانيك و الكهرباء  -
 .التحويل املرتبط بقطاع احلديد   -
 .لتغذية  التحويل املرتبط بقطاع ا -
 .التحويل املرتبط بقطاع النسيج و اجللود  -
 .التحويل املرتبط بقطاع اخلشب و األثاث و األدوات املنزلية  -
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  .التحويل املرتبط بقطاع األشغال العمومية للبناء و مواء البناء -
   .التحويل املرتبط بقطاع احللي -
 .1التحويل املرتبط بإنتاج املواد املختلفة -

 /الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات : 3-1

تتمثل يف جممل النشاطات اليت تقدم خدمة خاصة بالصيانة أو التصليح أو الرتميز الفين     
 ,باستثناء تلك اليت تسري عليها أحكام تشريعية خاصة , وهي تتشكل من سبع قطاعات :

نشاطات الصناعة التقليدية و احلرفية للخدمات املرتبطة برتكيب ,صيانة و خدمة ما بعد البيع  -
 .للتجهيزات و املعدات الصناعية املخصصة ملختلف فروع النشاط التقليدي 

نشاطات مرتبطة بتصليح و صيانة التجهيزات واملواد املستعملة يف خمتلف فروع النشاط  -
 االقتصادي للعائالت .

 ات مرتبطة باألشغال امليكانيكية .نشاط -
نشاطات مرتبطة بالتهيئة , الصيانة ,و التصليح ,زخرفة و تزيني املباين املخصصة لكل  -

 االستعماالت التجارية الصناعية , السكنية .
 نشاطات مرتبطة بالنظافة و صحة العائالت . -
 نشاطات مرتبطة باأللبسة . -
 .2 نشاطات مرتبطة باخلدمات املختلفة -

 

 

 

                                                           
 . 29وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ,نفس المرجع ,ص  1
 .31وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ,مرجع سابق ,ص  2
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 : يوضح أنواع الصناعة التقليدية وعدد الحرفين في بلديات غرداية 01جدول رقم 
الر 
 قم

الصناعة التقليدية  البلديات
 الفنية

الصناعة التقليدية 
 إلنتاج المواد

الصناعة التقليدية 
 للخدمات

 المجموع

 619 324 144 151 غرداية 1
 206 134 36 36 بنورة 2
 113 49 32 32 العطف 3
ضاية بن  4

 ضحوة
10 13 42 65 

 127 66 29 32 متليلي 5
 49 20 7 22 زلفانة 6
 164 89 44 31 بريان 7
 8 3 1 4 منصورة 8
 10 5 0 5 سبسب 9

 16 7 3 6 حاسي لفحل 10
 29 11 3 15 حاسي القارة 11
 134 67 21 46 املنيعة 12
 158 85 47 26 القرارة 13
 1698 902 380 416 ــجموعـالمـ

 2012سنة  المصدر :مديرية السياحة والصناعة التقليدية غرداية
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 : طرق تنظيم العمل الحرفي في الجزائر –2

ميكن ممارسة العمل احلريف يف اجلزائر حسب ثالثة أشكال منظمة بنصوص قانونية واضحة مع 
 إلزامية التسجيل يف سجل الصناعات التقليدية و احلرف و هي :

 الفردي :/ احلريف 1-2

ميارس احلريف نشاطه يف حمل واقع يف مقر إقامته املعتاد أو مسكنه ,و يشارك بصفة مباشرة يف   
تنفيذ العمل و تسيري نشاطه اخلاضع ملسؤوليته ,كما ميكنه اللجوء إىل مساعدة عائلية ,أو أحد 

ل احلريف يف يتم ممارسة العم 94 /174املمتهنني شريطة ارتباطه بعقد مهين ,و طبقا للمرسوم
البيت وفقا لشروط ال ختتلف عن احلالة العامة إال يف جمال النشاط بالنسبة للصناعة احلرفية 

 التقليدية والفنية.

 / تعاونية الصناعة التقليدية و احلرف  :2-2

تعترب التعاونية مؤسسة مدنية تتكون من أشخاص يتمتعون بصفة حريف ,كما أنشئت الجناز   
مال و خدمات لفائدة األعضاء املنخرطني ,ولفائدة مستعملني غري منخرطني بطريقة مكتسبة أع

عند االنقضاء ,كما يرسم إنشاء التعاونية بواسطة عقد موثق , خيضع تسيريها ألحكام املرسوم 
     الذي حيدد بصفة خاصة كيفيات اإلنشاء القانوين و التسيري املايل  97/99التنفيذي رقم 

 ملراقبة .و هيئات التسيري و ا

 / مؤسسة الصناعة التقليدية  و احلرف :3-2  

تعتمد هذه املؤسسة على عمال أجراء ميارسون أحد جماالت الصناعة التقليدية حتت إدارة تقنية  
 ضرورية حلريف أو معلم حريف ,و مييز القانون بني صنفني من املؤسسات :

 الفنية .مؤسسة حرفية جماهلا الصناعة احلرفية التقليدية أو  -
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مؤسسة حرفية إلنتاج السلع و اخلدمات مع األخذ بعني االعتبار عدد األجراء الذين ال -
 .1يتعدى عددهم العشرة أشخاص  

VIII. مميزات العمل الحرفي 
 يتميز العمل احلريف جبملة من اخلصائص نذكر منها :خصائص العمل الحرفي : – 1

 .متركز أسواق نشاطات  حرفية  -
 .هذه احلرف تتطلب رؤوس أموال قليلة  -
      فاالعتماد على شخص واحد التكنولوجيا املستخدمة يف هذه الصناعات اليدوية بسيطة  -

 أو شخصني للقيام جبميع األعمال ,و إدارة املشروع يسمح بظهور بعض املشاكل منها :
 ال تكون لديه املهارة و الكفاءة الالزمة إلدارة املشروع ) أي عدم إدراكه ألمهية تنظيم بيانات  قد

 .حماسبة مالئمة (
  انشغاله يف العمليات اليومية للمشروع مينعه من التخطيط للمستقبل مما يؤدي إىل تأثري غري

 اجيايب من البيئة االقتصادية و املنافسة له.
 الدرجة العالية  من التدريب و اخلربة الواسعة األفق , حبيث تكون إدارته احتمال عدم توفره على 
   لألمور شخصية وغري منهجية  وهذا قد يكزن سببا يف فشل نسبة كبرية من الصناعات

 .2التقليدية اليدوية 

 :3خصائص هي 06و للعمل على العموم حسب  أنتوين غدنز     

 على العمل ميثل املصدر الرئيسي للرزق واملورد الذي  الدخل املادي:فاألجر أو الدخل املرتتب
يعتمد عليه أكثر الناس لتلبية احتياجاهتم,وإذا مل تتوفر مثل هذا الدخل,ألن مهوم الناس حول 

 حياهتم اليومية ستتضاعف وتتفاقم بصورة مطردة.

                                                           
1 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat nomene de la ture des activités et de 
métiers,décret exécutif N°338-37 datée le 19chaual 1428h correspondant au 31octobre 2007. p 35  

 .83,ص1999, 2,دار البيان ,مصر ,ط رأسمال العامل و تمويل المشروعات الصغيرةمحمد الصبح , 2

  3أنتوني غدنز،مرجع سابق،ص437.
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  يوفر بيئة مستوى النشاط:فالعمل ميثل أساسا الكتساب املهارات والقدرات وممارستها,كما أنه
 مهيكلة تستوعب طاقات الفرد وبغري ذلك تتناقص الفرص ملمارسة هذه املهارات والقدرات.

 
  التنوع: خيلق العمل  تلك الصلة اليت يدخل من خالهلا األفراد واجلماعات يف سياقات خمتلفة

ع الناس عما يكتنف البيئة العائلية,ففي بيئة العمل حىت وإن كانت تتسم بامللل واإلرهاق يستمت
 بأداء أنشطة ختتلف يف طبيعتها عن مشاغل البيت.

  البنية الزمنية:إن الناس املستخدمني بصورة منتظمة يقضون أكثر وقتهم خالل ساعات العمل
وفق برنامج زمين حيدد إيقاعات النشاط ,مستوياهتا,اجتاهاته,وقد ينطوي هذا اجلدل الزمين على 

سي,غري أنه يعطى اجتاها حمددا نسبيا لألنشطة جوانب كثرية من اإلرهاق والضغط النف
أو غري العاملني يعانون الضجر يف كثري من اليومية،ويف املقابل فإن العاطلني عن العمل 

 األحيان,ويفتقدون اإلحساس بالزمن كما يفهمه غريهم من الناس.
 ركة اآلخرين يف التواصل االجتماعي:إن بيئة العمل كثريا ما تفتح الفرصة إلقامة الصداقات ومشا

أنشطة متعددة داخل نطاق العمل وخارجه, ويف غياب هذا اإلطار كالعزلة عنه تتضاءل دائرة 
 األصدقاء واملعارف وتأخذ بالتقلص واالحنسار.

  اهلوية الشخصية:إن طبيعة العمل تصبغ على املرء هوية اجتماعية مستقرة ويف ما يتعلق بالرجال
س كثريا ما يرتبط بإسهامه االقتصادي يف تلبية احتياجات بصورة خاصة،فإن االعتداد بالنف

 األسرة.
أداة حتليلية لنمط مثايل للحرفة يعتمد على ستة خصائص أساسية  لو  وقد وضع رايت ميلز

تكاملت مجيعها أو معظمها عند احلريف املمارس للعمل اليدوي فإهنا قد حتقق لديه اإلشباع 
 :1الذايت والرضا الكبري إزاء ما يقوم به من عمل وهي

 هذا الدافع يعتمد على خاصيتني أساسيتني مها  أن اإلنتاج ميثل الدافع الوحيد للعمل احلريف,وأن
 اخللق واإلبداع.

  أن تفاصيل العمل احلريف ذات أمهية قصوى عند احلريف,نظرا ألن التفاصيل تعتمد على ما يتمتع
 أو كمية اإلنتاج من السلع احلرفية.به احلريف من إبداع أكثر من اعتمادها على مواصفات 

                                                           
  1إعتماد عالم،مرجع سابق،ص ص48-47.
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 املتمثل يف هيمنته الكاملة على أسلوب العمل،خالل مراحل شعور احلريف باالستقالل الذايت 

 التشغيل املختلفة اليت مير هبا املنتج احلريف.
  أن ممارسة العمل احلريف تتيح للعامل اكتساب اخلربة و االستفادة بالتعلم باملمارسة يف تطوير

 مهاراته وقدراته الذاتية الالزمة لإلنتاج احلريف.
  العمل اليومية وأوقات الفراغ والراحة وأن التداخل بينهما واضح خالل عدم الفصل بني ساعات

 العمل اليومي.
 .يعكس أسلوب املمارسة احلرفية اليومية نوعية احلياة االجتماعية وأسلوب معيشته 

 أنـــواع العمل الحرفي:-2
وما  صنف ابن خلدون األعمال إىل نوعني :أعمال تسمى معيشية طبيعية وأخرى غري طبيعية   

 1يأتيهما هو املعاش الطبيعي الذي يتلخص يف ثالث حرف:زراعة وصناعة ,جتارة."
:كانت أول مورد اعتمد عليه اإلنسان لتلبية احتياجاته األولية كاألكل فبعد ما   الزراعة2-1

كان يلتقط ما تنتجه الطبيعة أصبح هو جيمع البذور ويزرعها وحيرث األرض مث جيين حمصوهلا 
حيث يقول ابن خلدون:"أن الزراعة متقدمة على كل األعمال األخرى ألهنا بسيطة فطرية أي 

وال علم ,فالزراعة أصل املعاش األساسي األكثر فطرة واألكثر التصاقا بالطبيعة ال حتتاج إىل نظر 
ألنه ينتج القوت الذي حيفظ  وزيادة على ذلك هي ذو إنتاج واضح وضروري للحياة البشرية

للقوت املكمل حلياة اإلنسان  .  و"الفالحة أقدم الصنائع إما أهنا حمصلة. 2النوع البشري"
ه من دون مجيع األشياء,إال من دون القوت وهلذا اختصت هذه الصناعة غالبا,إذ ميكن وجود

بالبدو,وقد قدمنا بأنه أسبق من احلضر وسابق عليه،فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية ال يقوم 
 عليها احلضر وال يعرفوهنا ألن أحواهلم ثانية عن البداوة فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة

مبا يف ذلك الصيد و تربية املواشي هي أساس حياة اإلنسان كوهنا تزوده  وعليه فان الفالحة"1هلا
 باملواد اليت يفتقر إليها و حتفظ بقاءه وحياته وهي أول مورد اعتمد عليه اإلنسان و لذلك جندها

 

                                                           
  1 إدريس خضير،مرجع سابق ،ص13.
  2 عبد المجيد مزيان،مرجع سابق ،16.
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أما أعمال احلضر فهي تالية و مكملة خمتصة باليد و اليت هي املرحلة األوىل يف حياة اإلنسان ,

 .ألعمال البدو و تابعة هلا 

الصناعة هي حتويل املواد األولية إىل وسائل يستخدمها اإلنسان يف حياته الصناعة:2 -2
 وتتمثل يف احلدادة,النجارة,...... يقول ابن خلدون :"أن الصنائع إذا كثر طلبها أصبحت 

مبثابة السلعة اليت نفذ سوقها وجتلب للبيع فيجتهد الناس الصناعة مطلوبة وتوجه إليها حينئذ 
لتعليم الصناعة ليكون منها معاشهم وإذا مل تكن الصناعة مطلوبة مل ترد وال يوجه قصد إىل 

 .1تعلمها فاخنفضت بالرتك وفقدت لإلمهال
إىل اإلنسانية املنتجة,ويقسمها  شمل احلرف والفنون ومجيع األعمالحسب ابن خلدون ت     

 قسمني:بسيط ومركب.
:هو الذي خيتص بالضروريات ويكون تعليمه سهال وهو سباق على املركب لكن هذا البسيط-أ

 التعليم يكون ناقصا.
,وال يتم إال بالتعليم املتقن والطرق اجليدة,وذلك بالكمالياتالذي خيتص  :هوالمركب-ب

ل دفعة واحدة كاملة اجلودة حسب الظروف واألزمنة اليت يعيشها اجملتمع والصناعة ال حتص
واإلتقان وعندما حتصل خالل أزمنة طويلة عرب األجيال متعددة وهلذا الصناعة يف األمطار 
الصغرية ناقصة وال يوجد منها إال البسيط ,فإذا أعظمت حضارهتا وكثر الرتف فيها تطلع إىل 

بعد تعلمها والتدرب  صناعة راقية ومن هنا تكون قد انتقلت من البسيط إىل املركب والصناعة
 عليها تصبح ملكة راسخة يف أصحاهبا.

أما التجارة فلها مكانة خاصة وميكن النظر إليها من شقني,فإذا كانت عبارة عن التجارة:"2-3
يف نقلها وهتيئتها  استرياد البضائع اليت حيتاج إليها اجملتمع من أقطار بعيدة مع حتمل املشاق

وانتقاء الصاحل منها,وكان التصدير بنفس الكيفية فإهنا من املعاش الطبيعي,وأما التجارة اليت 
تتحيل على السوق باستغالهلا الشراء بالرخيص وبيعها بالغايل , مبا يف ذلك من االحتكار 

  طبيعي,فالتجارة كعمل واملخاتلة وأنواع املخادعات املعروفة يف العامل التجاري فإهنا معاش غري
 

                                                           
  1 عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة ,دار القلم ,بيروت ,1976،ص439.
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معاشا طبيعيا والتجارة اليت ليست عمال وال جمهودا فيها إال احليلة  إذا منتج ال حتيل فيه تعد

 .1واليت يسموهنا ذكاء ليست طبيعية"
 : أبعاد العمل الحرفي- 3

حمورية إن من األبعاد اليت جتلت عن العمل احلريف كنشاط تقوم عليه حياة اإلنسان بصفة       
جعلت كثري من الباحثني يعتربونه عنصر أساسي وضروري يف إدماج الفرد و يف هذا املضمار  

"حول موضوع العمل و ما ميكن أن حيققه للفرد من حيث  Bruno Flécherكتب "
اإلدماج و االعرتاف به يقول أن: "العمل حيقق االعرتاف االجتماعي و الذي يتجلى يف الدخل 

أن يكسبه املعايري االستهالكية و اليت بواسطتها يندمج يف احلياة الذي يسمح للفرد 
و يف اجملتمعات أين يظهر البعد االقتصادي و االجتماعي .2االجتماعية،تكوين األنا االجتماعي

أكثر يف احلياة اجلماعية ,فالعمل يكون املنبع األساسي للكرامة أو بعبارة سوسيولوجية العنصر 
  .نة االجتماعية للفرداألساسي لتحديد املكا

البعد ,البعد االقتصادي :من خالل التعاريف السابقة ميكن حتديد ثالثة أبعاد أساسية هي 
اإلنسان,الوجود   تعرّب عن متطلبات و حاجاتاالجتماعي, البعد النفسي,واليت

 .واإلبداع  التواصل
:يعترب العمل عند علماء االقتصاد أحد العناصر األساسية لإلنتاج  أ/ البعد االقتصادي     

 باإلضافة إىل األرض و رأس املال، كما هو مصدر للثروة.
العمل يف  دائرة االقتصاد يقوم على مبدأ احلرية و ذلك يف إطـار اعتبارات تنظيمية وقانونية ف

 ه احتياجاته الضرورية:من مأكـل فاألجر الذي يتحصل عليه اإلنسان،حيفظ له وجـوده,و يليب ل
و مشرب و ملبس و مأوى... إذ حيقق له األمن,فاإلنسان ال يعرف ما خيبئ له الغد,فاإلنتاج 
الذي يتحصل عليه من العمل خيضع ملرحلة التحويل سواء يف القطاع العام أو اخلاص و يف إطار 

 ظيم,حيث ينظر علماء القانون تنظيم اقتصادي,أي وفق ضوابط للعالقات التنظيمية يف هذا التن
 

                                                           
  1 عبد المجيد مزيان ،مرجع سابق،ص ص340-339.

, Bréal, Paris, 2002, P117.Travail et intégration SocialBruno Flécher,  2 
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للعمل بأنه العمل التبعي مقابل أجر معني ميس إما القطاع الزراعي,التجاري أو الصناعي سواء  

 كان األجر املدفوع نقود,أو عيين,أو أي منفعة مشروعة.
يعترب العمل صراع بني اإلنسان والطبيعة,واإلنسان بطبعه اجتماعي,فهو  :ب/ البعد االجتماعي

ال يستطيع تلبية حاجاته املتنوعة لوحده,فهو دائما حباجة للغري و هذه احلاجة تزداد يوما بعد 
 .يوم, نظرا لتعّقد احلياة و زيادة وظائفها

هذا التواصل والرتابط مع اجملتمع يعرب عن التضامن,فقد حتّدث إميل دوركامي يف كتابه " التقسيم 
االجتماعي للعمل"عن نوعني من التضامن:اآليل و العضوي,فاآليل يسود يف اجملتمعات البدائية 

جعله  أو التقليدية,أما العضوي فيسود يف اجملتمع الصناعي احلديث والتكنولوجي املعاصر,هو ما
حمل انتقاد،فالصني مثال تعّد من اجملتمعات الصناعية املتطّورة تكنولوجيا إال أهنا حافظت على 

 .تقاليدها واحرتمت قيمها
: " Freudيعترب مثل البعد االجتماعي فهما يف ترابط دائم،يقول فرويد   :ج/ البعد النفسي

 .1العمل يربر حياة اإلنسان يف اجملتمع "
:إين حباجة إىل العمل,العمل بالنسبة يل مثل وظيفة   Jules Verm 1865 كما يقول

 .2حيوية,إن مل أعمل فلن أعيش"
: يف جتربته حول "العمل وظيفة نفسية" هذه Ignace Meyerson 1955 يقول    

مىت كان اإلنسان حرا يف عمله, يشعر اإلنسان أن لوجوده فائدة تزيد من تقديره  املالحظة,
ذا الشعور ال خيتاره كما جيب أو يرغب بل من خالل اإلطار احلضاري الذي ينتمي لذاته'',ه

إليه, ففي احلضارات القدمية املصرية, اليونانية, الرومانية كان العمل اليدوي للعبيد و مل تكن 
 .هلذه الفئة أي حقوق, كذلك احلرية ختضع لقوانني و ضوابط العمل فهي ليست مطلقة

 3:بالعمل نستطيع إثبات وجودنا أكثر فأكثر.... udhou P.J Broيقول برودو
 
 

                                                           
1 Ibid. P43. 

Ibid. P45 2 
Ibid. P46. 3 
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 :أهداف العمل الحرفي-4

 للعمل احلريف جمموعة من األهداف االجتماعية و الثقافية و االقتصادية أبرزها :

 .يساهم يف الدخل القومي  -
  .تطوير الصناعات احلرفية اليدوية و زيادة كفاءهتا -
وتقليص نسبة البطالة عند الشباب كونه نشاط ديناميكي يشغل حيزا ال بأس خلق مناصب عمل , -

 به من وقت الفراغ .

 معوقات تطوير العمل الحرفي: -5

 شيوع املوقف السليب من العمل احلريف يف اجملتمع . -
 عدم وجود ضوابط دقيقة للعمل احلريف. -
 عدم وجود مراكز كافيه لتأهيل و تدريب احلرفيني . -
 حبوث ودراسات علمية كافية عن العمل احلريف .عدم وجود  -
 إمهال التعليم التقين ,وشيوع املوقف السليب منه,والذي يتضمن اعتبار انه آخر خيار للطالب . -

 آليات تطوير العمل الحرفي :- 6

على وجه  حيفظ  حقوق احلرفيني و يضمن تنظيم العمل احلريف و وضع ضوابط للعمل احلريف , -
 تلقى احلريف لقدر كاف من التأهيل و التدريب ,وبالتايل يضمن جودة العمل احلريف . 

 حتويل املوقف السليب من احلرف إىل موقف اجيايب,بتفعيل دور اإلعالم يف تطوير العمل احلريف . -
وتأهيل احلرفيني بتوفري  تنمية قدرات ومهارات احلرفيني من خالل إنشاء مراكز تدريب -

 التسهيالت الالزمة يف منح تراخيص العمل احلريف ,وتوفري اخلدمات الضرورية لذلك.
االهتمام بالدراسات و البحوث املتعلقة بالعمل احلريف و سبل تطويره و العمل على إدخال  -

 1بعض املهارات العملية و احلرفية  يف املناهج الدراسية .
                                                           

1 http://drsabrikhalil.wordpress.com. 
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 : الفصل خالصة   

 ,مع مواكبة جل ما حاولنا التطرق إليه يف هذا الفصل من تتبع ملفهوم  العمل بكل أنواعه     
السريورة التارخيية لتطوره ,ميكننا القول أن العمل  قوام احلياة ألنه مصدر الرزق و ال سبيل 

العمل  فالعمل احلريف يعترب نوع من انواع ,فمن خالله حيافظ اإلنسان على وجوده,للحياة إال به
يعترب العمل عنصر ضروري و أساسي  و املكان ,لذلكمع تطور اإلنسان باختالف الزمان تطور 

ألنه حيقق االعرتاف االجتماعي و يتجلى ذلك  يف الدخل الذي اجتماعيا   إلدماج الفرد
     يسمح للفرد أن يكسبه املعايري االستهالكية و اليت بواسطتها يندمج يف احلياة االجتماعية 

,فهو املنبع االساسي لتحديد املكانة االجتماعية ةتساعده على تكوين عالقات  اجتماعياليت 
 للفرد و التعبري عن اهلوية الثقافية من خالل احلرفة أو املهنة املمارسة يف اجملتمع.

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                                                                                                     

 



 
:الثالثالـــــــــــــــــــــــــــفصل    

  القيم االجتماعية و االقتصادية و قيم العمل احلريف
 متهيد:

خصائص القيم -1  

وظائف القيم  و تصنيفها -2  

و تطورها مفهوم قيم العمل -3  

كيفية قياس قيم العمل و أمهيتها  -4  

االهتمامات السوسيولوجية مبوضوع القيم -5  

يف اجملتمع العريب قيم العمل -6  

قيم العمل يف اجملتمع اجلزائري -7  

 خالصة
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 تمهيد :

 جماالت بكافة القيم،الرتباطها بدراسة التخصصات خمتلف يف والعلماء الباحثون اهتم     
 وألهناواجلماعات,د لألفرا واجلمالية واألخالقية والدينية والسياسية االجتماعية واالقتصادية احلياة
 تعطي ألهنا بالقيم يتمسكون والناس, اإلنساين السلوك جوانب يف حتديد مهما دورا تلعب

 ال اإلنسان مستوى كان ومهما, األخرى الكائنات عن اليت متيزه وهي معىن اإلنساين لوجودهم
لذلك يعترب علماء ,له بالنسبة شيء كل هي يف النهاية القيمة ألن قيم بدون يعيش أن يستطيع

و أهنا شيء له معىن خاص  القيم ظاهرة اجتماعية كغريها من الظواهر األخرى , االجتماع
بالنسبة للجماعة اليت تسعى للوصول إليها ,فتستهدفها يف سلوكها كما أهنا تعترب إحدى 

موجهات الفعل االجتماعي ,ويف هذا الشأن يشري ماكس فيرب إىل أن القيم هي "عبارة عن 
سلوك , وشكله و تتضمن هذه القيم بعض األوامر اليت حتكم املوجهات اليت تفرض منط ال

السلوك اإلنساين بطريقة ضاغطة ,أو قد تصنع هذه القيم بعض املطالب اليت قد يضطر اإلنسان 
 .1إىل السعي لتحقيقها "

وهذا ما ذهب إليه بارسونز يف كتاباته عند حتليله البنائي الوظيفي للنسق االجتماعي حيث     
قيم "هي تلك اجلوانب من موجهات الفاعل اليت تلزمه باحملافظة على معايري معينة يرى أن ال

,ومعايري االختيار ,وحينما يكون الفاعل جمربا على االختيار فان املوجهات القيمة قد تلزمه 
 .2مبعايري معينة تساعده على اختياراته "

ئصها مع كيفية قياس القيم ,مث مفهوم القيم و مكوناهتا و خصا : إىلو يف هذا الفصل سنتطرق 
 . نتطرق إىل قيم العمل و القيم االجتماعية و االقتصادية للعمل احلريف

I. م :ــــــــــــــــــــة القيـــــــــــــماهي 
تعترب القيم أحد العوامل اهلامة اليت تؤثر يف عملية التفضيل و االختيار املهين ,و اختلف     

 العلماء يف حتديد مفهوم القيم ,فعلماء االقتصاد يهتمون بشكل أساسي بكل شيء له منفعة 

                                                           
 .19,ص   2009-2008ماجستير ,جامعة منتوري قسنطينة , رسالةواقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة التربوية ,سهام صوكو ,1
 . 146, ص2000,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية , علم االجتماع الثقافي,علي عبد الرازق جلبي و آخرون  2
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 مادية و يليب املطالب األساسية لألفراد ,بينما يرى املختصون يف علم االجتماع أن القيم تعرب
عن املرغوب فيه اجتماعيا ,و ميكن تعريف القيمة بأهنا "احلكم الذي يصدره اإلنسان على 

و الذي  شيء ما ,مهتديا مبجموعة من املبادئ و املعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيه ,
ة حيدد بالتايل املرغوب وغري املرغوب فيه ,وتعترب القيم موجهات لسلوك األفراد ضمن ثقافة معين
أو جمتمع معني و تكتسب عرب التنشئة االجتماعية و يعطيها األفراد اهتماما خاصا ,و تشكل 

 1مبادئ تتكامل فيها األهداف الفردية مع األهداف العامة للمجتمع. "

II. : مكونات القيمة و خصائصها 
 تتكون القيمة من ثالث عناصر أساسية ::/مكونات القيمة1

: و يشمل املعارف و املعلومات و األطر النظرية ,و عن طريقه ميكن تعليم  المكون المعرفيأ 
أمهيتها و ما تدل عليه من معاين خمتلفة و يف ’القيم ,و يتصل هذا املكون بالقيمة  املراد تعلمها 

هذا اجلانب ,تعرف البدائل املمكنة ,و يتم النظر إىل عواقب كل بديل ,مث يقوم باالختيار احلر 
 دائل .بني الب

و يشمل االنفعاالت ,املشاعر و األحاسيس الداخلية ,و عن طريقه المكون الوجداني : ب 
مييل الفرد اىل قيم معينة ,و يتصل هذا املكون بتقدير القيمة واالعتزاز هبا ,و ضمن هذا اجلانب 

 يشعر الفرد بالسعادة يف اختيار القيمة و يعلن االستعداد للتمسك هبا .

و هذا اجلانب هو الذي تظهر فيه القيمة,فترتجم هذه األخرية إىل سلوك وكي :المكون السلج 
ظاهري و يتصل هذا اجلانب مبمارسة القيمة أو السلوك الفعلي و يف هذا اجلانب يقوم الفرد 

 2مبمارسة القيمة و تكرار استخدامها يف احلياة اليومية .

 

 
                                                           

 . 288ص مرجع سابق,جودة بني جابر , 1
 .33ص , 2007-2008ماجستير ,جامعة الحاج لخضر باتنة ,,رسالة النسق القيمي للعامل و دوره في التنظيم الصناعي داود بلقاسم ,  2



  الحرفي القيم االجتماعية واالقتصادية  و قيم العمل                الفصل الثالث                

64 

 

 

 م :ـــــــــــــــــــــص القيـــــــــــــــ/ خصائ2

بعد استعراض معاين القيمة و تعريفاهتا السابقة الذكر ,فإننا جند أن هناك مسات وخصائص   
 مشرتكة متيزها عن غريها من املفاهيم األخرى كاحلاجة أو الدافع أو املعتقد أو االجتاه أبرزها :

و على أساسها يتم عي حمدد :فهي تنطلق من إطار اجتما تصطبغ القيم بالصبغة االجتماعية-
 احلكم على سلوك األفراد ,ألهنا تنال قبول من اجملتمع .

:مبعىن أهنا ختتص بالبشر دون غريهم ,وهذا ما مييزها عن  تتصف القيم بأنها إنسانية-
 احلاجات اليت ختص البشر ألن االهتمام و اللذة و األمل و األفكار مجيعها ترتبط باإلنسان .

: إذ حيس كل شخص منا بالقيم على حنو خاص به ,و اإلنسان هو بأنها ذاتيةتتصف القيم -
 الذي حيمل القيمة و خيلعها على األشياء .

 :حبيث تشكل طابعا قوميا عاما ,و مشرتكا بني مجيع الطبقات .تتسم القيم بالعمومية -

صر من العصور : من حيث الزمان و املكان ,فما يعترب مقبوال يف عتتصف القيم بأنها نسبية-
,ال يعترب بالضرورة كذلك يف عصر آخر ,وما يعترب مناسبا يف مكان ما قد ال يكون كذلك يف 

 مكان آخر .

و بالرغم من أن القيم تتصف بالثبات النسيب ,إال أهنا قابلة تتصف القيم بالقابلية للتغيير :-
 ت االجتماعية و نتاج له .للتغيري بتغيري الظروف االجتماعية ,ألهنا انعكاس لطبيعة العالقا

 :ألهنا ليست شيئا بأي حال ,وان كانت األشياء هي اليت حتملها . بالمثالية تتصف-

:فالقيم تتغري بتغري حمور االهتمام لدى الفرد وفقا للتفصيالت واالهتمامات الدينامية -
 .  اإلنسانية
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   استها باعتبارها تقديرا لألشياء لذلك ترتبط القيم حبياتنا التجريبية ,فمن املمكن قياسها و در 
 1و على أساس طبيعة األشياء نفسها .

 :مــــــــــــــــــالقي فـــــــــــــــــوظائ/3

 فاإلنسان كجماعات, أو كأفراد الناس حياة ذلك يف سواء للحياة معىن تعطي القيم إن   
 لذلك  عنده الشيء ذلك قيمة مع يتناسب ما اجلهد من ذلك يف يبذل و ما, شيء وراء يسعى
 :يلي ما له حتقق ألهنا للفرد مهمة فهي

 شكل حتدد آخر مبعىن و عنهم الصادر السلوك حتدد معينة اختيارات لألفراد هتيئ أهنا 1-
 إطار يف أهدافها حتديد و ,الفردية الشخصية تشكيل يف مهما دورا تلعب بالتايل و االستجابات

 .صحيح معياري

 والتحديات نفسه, ضعف مواجهة على هبا يستعني فهو باألمان اإلحساس للفرد حتقق أهنا 2-
 .حياته يف تواجهه اليت

 والتوافق التكيف على القدرة متنحه ومنه, مطلوب هو ما أداء إمكانية للفرد تعطي أهنا 3-
 .الصحيحة عقائدها و مبادئها, يف اجلماعة مع لتجاوبه نفسه عن الرضا حتقيق واالجيابيني,

 فهم على تساعده بالتايل و, أمامه الرؤيا لتتضح معتقداته و إدراكه لتحسني الفرد تدفع أهنا 4-
 .عالقاته و حياته فهم يف املرجعي إطاره توسيع و حوله العامل

 .والواجب اإلحسان و اخلري حنو توجهه و تربويا و نفسيا الفرد إصالح على تعمل أهنا 5-

تربط  لشهواته و مطامعه كي ال تتغلب على عقله و وجدانه ألهناتعمل على ضبط الفرد  -6
 2أحكام يتصرف يف ضوئها و على هديها  .سلوكه و تصرفاته مبعايري و 
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لقيم تستحق أن نؤثر ,فنعرف أي ال اإلقناع و التأثري على اآلخرينتستعمل كمعايري من أج-7
 ندرك أن من البد هناف 1اجتاهاته .,فعن طريق قيم الشخص حنكم على سلوكاته و أو نتأثر هبا

 اإلنسان ذاتية حتقق بالتايلفتتكامل, و تتداخل بعضها،بل عن منفصلة ليست الوظائف هذه أن
 رضاه و اإلنسان إنسانية حتقق النهاية يف إهنا حياته, قيمة و عظمة يستشعر و حيس جتعله و

 .عليه تعاىل اهلل برضا نفسه عن

 :يلي فيما وظيفتها فتكمن للجماعة بالنسبة أما

 العليا مثله و أهدافه له يضمن الذي القيم نسق إىل ماسة حاجة يف اجتماعي تنظيم أي إن 1-
 ما سرعان فإنه تتضح مل أو القيم هذه تضاربت فإذا عالقاته، و نشاطه و حياته تقوم عليها اليت

 .االجتماعي القيمي الصراع حيدث

 تساعدف لنفسها, وضعتها اليت أهدافها داخل متاسكها و روحها للجماعة تضمن القيم 2-
 هذا له حتفظ كما مستقرة, و ثابتة مببادئ التمسك على املختلفة مجاعاته و بأفراده اجملتمع

 على اجملتمع عنيت ومستقرة, و سليمة اجتماعية حياة ملمارسة الالزمني والثبات التماسك
 حيث  حياهتم للناس يسهل الذي الصحيح االختيار خالل من فيه حتدث التغريات اليت مواجهة

 حبيث , االجتماعية  الوظائف مع للقيم الفردية الوظائف تتكامل و استقراره للمجتمع حيفظ
 ظروف مع االجيايب التكيف على القادرة اإلنسانية الشخصيات من معينا منطا النهاية يف تعطي
 حيرص هذا من اجل و املميز شكله للمجتمع تعطي كما ,املنشود احلضاري دورها ألداءاحلياة,
 الذي هو الثقايف بإطاره فاجملتمع قيمه، و بثقافته ومتشربني متشبعني أفراده تنشئة على اجملتمع

        موجب قيمة عليها يضفون كيف و عليها, احلكم طريقة و لألشياء بنظرهتم أفراده يزود
 من جمتمع لكل ألن هذا وألخرى, أمة من و آلخر جمتمع من ختتلف هنا من و سالبة, أو

 جمردة صيغ يف تتبلور النماذج هذه أفراده, عليه يكون أن جيب ما حتدد أمناط و مناذج اجملتمعات
  عملية طريق عن اجلدد اجملتمع ألعضاء النهاية يف تنتقل اليت اجملتمع بقيم يسمى ما تشكل
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 إىل القيم هذه وبنفاذ للمجتمع املثالية الشخصية خلق إىل هتدف اليت االجتماعية التنشئة
 .األفراد نفوس يف رسوخها و معناها تكتسب أسلفنا كما أعضائه

 من هبا االنتقال من بد ال كانهبا, تقوم اليت والوظائف القيم حتتلها اليت األمهية هلذه ونظرا    
 ألنهجمموعات, يف تصنيفها مسألة طرح أمهية يثري ما التطبيق،وهو مستوى إىل التنظري مستوى

 يف إليه التطرق سيتم ما وهوتصنيفها, اللجوء إىل دون ميدانيا القيم بدراسة العسري القيام من
 .1املوايل العنصر

III. م ـــــــــــــــة القيــــــــــــأهمي : 
 :تتضح يف القضايا الرئيسية اآلتية: أهمية القيم للفرد-1

:القيم جوهر الكينونة اإلنسانية :مبعىن أن القيم تضرب جذورها يف النفس البشرية ,لتمتد إىل /أ
خفاياها و أسرارها ,وهي تشكل ركنا أساسيا يف بناء اإلنسان وتكوينه ,فالقيم و املعايري هي 

و يرد اليت متثل جوهر اإلنسان احلقيقي فبالقيم يصري اإلنسان إنسانا ,و بدوهنا يفقد إنسانيته 
إىل أسفل السافلني ,و يصبح كائنا حيوانيا هبيما تسيطر عليه األهواء و تقوده الشهوات 

 ,فينحط إىل مرتبة يفقد فيها كرامته و عنصر متيزه اإلنساين الذي وهبه اهلل له . 

: القيم حتدد مسارات الفرد و سلوكياته يف احلياة ,حيث أن السلوك اإلنساين ينبع من القيم /ب
الناشئة عن التصور و املعتقد و الفكر ,فمن هنا تظهر أمهية القيم كمنظمات لسلوك األفراد 

فيما ينبغي فعله و التحلي به ,و فيما ينبغي تركه واالبتعاد عنه وهذا ما يدفع إىل ضرورة تعزيز 
حتديد  منظومة القيم اإلنسانية الفاعلة والصحيحة املبنية على القناعة و القدرة اليت تعمل على

  .مسارات الفرد واجتاهاته يف مواقف احلياة

القيم محاية للفرد من االحنراف و االجنرار وراء شهوات النفس و غرائزها ,مما هو معلوم أن  :ج/
 للغرائز البشرية يف النفس فعلها و للشهوات و األهواء تأثريها الذي ال ينكره أحد ,إال أن 

                                                           
 .40سهام صوكو ,مرجع سابق .ص  1



  الحرفي القيم االجتماعية واالقتصادية  و قيم العمل                الفصل الثالث                

68 

 

 

ليها يعمل على ضبطها و تنظيمها لتكون خادمة لإلنسان اإلسالم وضع نظاما قيميا مسيطرا ع
 و االجتماعي  ال سيدة عليه ,فالقيم تعترب كالسياج الذي حيفظ اإلنسان من االحنراف النفسي

 و إذا أتلف هذا السياج يكون اإلنسان عبدا لغرائزه و اليت تقوده للفناء.

         ة ,ال شك أن معىن احلياةلسلبيتزود القيم اإلنسان بالطاقات الفاعلة و تبعده عن ا :د/
و جدواها يكمن يف النجاح و االجناز و العمل,و القيم هي السبيل إىل ذلك فالقيم حتدد لك 
أهدافك يف احلياة و هي اليت تشعرك بالنجاح و التقدم و بالتايل تعزز ثقتك بنفسك و تقديرك 

 1و احرتامك هلا . 

للقيم أمهية بالغة يف حياة األمم و الشعوب فهي اليت تضع جمموعة : أهمية القيم للمجتمع/1
 التالية: القيم للمجتمع يف النقاطمن املعايري اليت يتعامل هبا اجملتمع وتتضح أمهية 

باملعايري  قوة اجملتمعات و ضعفها ال يتحدد القيم حتف للمجتمع بقاؤه واستمرار يته :إن- أ
       املادية وحدها ,بل إن بقاءها و وجودها و استمراريتها مرهون مبا متلكه من معايري قيمية 

و خلقية و اليت بدورها حتدد املسارات احلضارية اإلنسانية ,ورسم معامل التطور و التمدن البشري 
مع إىل الضعف و التفكك ,و يف حالة اختالل املوازين و فقدان البناء القيمي السليم يؤول اجملت

 و االهنيار .

القيم اليت حتفظ للمجتمع هويته و متيزه :إن القيم هي اليت تشكل احملور الرئيسي من ثقافة -ب
اجملتمع و هي الشكل الظاهر من هذه الثقافة اليت تعكس أمناط السلوك اإلنساين املمارس فيه 

,وبالتايل فان هوية اجملتمع تتشكل وفقا للمنظومة القيمية السائدة يف تفاعالت الفئات 
و معايري  ماعية ,فطبيعة اجملتمع خمتلفة عن بعضها البعض فيما تتبناه من أصول ثقافية االجت

قيمية تشمل خمتلف نواحي احلياة,ومن هنا فان احلفاظ على هوية اجملتمع تنبع من احملافظة على 
 معايريه القيمية املتأصلة لدى األفراد.
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خالقية الفاسدة ,تؤمن القيم للمجتمع القيم حتفظ اجملتمع من السلوكات االجتماعية و األ-ج
حصنا راسخا من السلوكات و القيم و األخالق اليت حتافظ على بناء اجملتمع صحيا من 

السلوكات السلبية ,ومحايته من امتزاج الثقافات و تعدد وسائل االتصال و التكنولوجيا و نقلها 
م السلبية املرفوضة يف اجملتمع تسرب القي إىلللخبيث و الطيب ,للمفيد و الضار , اليت تؤدي 

حيث يتمكنون من التمييز بني اخلري و الشر ,النافع د لألفرا,وهنا تربز أمهية البناء القيمي السليم 
 1و الضار وفق معايري الثقافة اليت يؤمنون هبا .

IV. ل :ـــــــــــــــــم العمـــــــــــوم قيــــــــــمفه 
قيم العمل من املفاهيم الدينامية ,أي أهنا تؤثر و تتأثر مبا حوله ,فهي تؤثر يف اختيارات      

مناط معينة  من السلوك و متأثرة باملتغريات احمليطة هبا سواء كانت تكنولوجية ,اقتصادية  األفراد ألأ
 ,اجتماعية ,...حيث لقي هذا املفهوم عدة تعريفات منها:

:يف قوله أن  العمل هو املؤسس لقيمة اإلنتاج ,خيلع عن املادة قيمتها  ابن خلدونتعريف 
     ول "أن املفادات واملكتسبات كلهاالتبادلية,بل يف العمل تتلخص القيمة التجارية حيث يق

أكثرها إمنا هي قيم األعمال اإلنسانية,وأن الكسب الذي يستفيده البشر إمنا هو قيم أعماهلم  أو
عطل عن العمل مجلة لكان فاقد للكسب بالكلية ,وعلى قدر عمله و شرفه ولقد قدر ألحد 

يف قوله :"أن  أدم سميث,كما عرفها 2بني األعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته ".
 .3العمل هو القياس احلقيقي للقيمة "

يرى أن "قيمة الشيء أو قيمة اخلدمة هي حصيلة جمموع العمل الذي  ريكاردوباإلضافة إىل    
  بأهنا :"جمموعة من املبادئ طراولةساهم يف إنتاج هذا الشيء أو هذه اخلدمة ",يف حني عرفها 
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ملعايري اليت حتكم سلوك الفرد أو اجلماعة و ترتبط هذه املبادئ بتحديد ما هو  خطأ و ما هو وا
 1". صوابا يف موقف معني

V. ل :ــــــــــــــــم العمــــــــــور قيـــــــــتط 
:اتصف النمط التقليدي لقيم العمل بقيمة واحدة أن تباين  النمط التقليدي لقيم العمل1    

يف جوهرها من حقبة تارخيية إىل أخرى ,ففي العصر اليوناين ارتبط العمل "أخالقيا "بتحقريه 
واعتباره لعنة  وأن الرب يكره البشر و حيكم عليهم بالشقاء و فيها استمرت "القيمة 

بعدهم اليهود ,ويف القرن الثاين عشر حتولت القيمة املتدنية"للعمل اليدوي يف عهد الرومان و 
األخالقية الوحيدة املرتبطة بالعمل يف أوربا إىل قيمة اقتصادية و دعوة رجال الكنيسة إىل العمل 

اليدوي الشاق ,و يف القرن الثالث عشر حدث "حتول "واضح يف قيمة العمل من خالل 
و يف هذه الفرتة و ما   الربح جائز شرعا , " أن العمل حق و واجب و حتقيق توماس الكويني"

سبقها ارتبطت بالعمل "قيم ضمنية ",كما كان العمل ال ميثل ضرورة اجتماعية لإلنسان 
اليت كانت حتث على غرس قيم العمل   Puritanismوسادت أوربا فلسفة احلياة البيوريتاين 

أمهيته باحلراك االجتماعي من  بني أفراد اجملتمع ,و اكتسب مفهوم العمل بعدا عندما ارتبطت
منطلق حتقيق مكانة اجتماعية أفضل جتعل األفراد حريصني على اختيار العمل الذي حيقق هلم 

الداعية للحرية يف كتابه "ثروة األمم "و من خالل حرية  آدم سميثذلك ,باإلضافة إىل أفكار 
مفهوم العمل اكتساب قيمة  ممارسة العمل و جترد القيمة االقتصادية من النزعة الدينية بدأ

 اجتماعية .

:إن القرن التاسع عشر ميالدي كان الفرتة الذهبية اليت شهدت  النمط الحديث لقيم العمل2
فظهور الثورة الصناعية يف  إثراء مفهوم العمل من حيث األبعاد و القيم  االجتماعية املرتبطة به .

 أوربا والتحوالت اليت واكبتها )االجتماعية و االقتصادية( أفضت إىل قيم عمل مرتبطة بالصناعة 
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    و التصنيع , و لعل أهم القيم بروزا بالثورة الصناعية "القيمة املادية "اجملردة من النزعة الدينية 
و حتقيق الربح ,و أثرت القيمة  بغية العيش و القيمة االجتماعية يف رغبة األفراد بالعمل

                                                               االجتماعية عرب النسق االجتماعي ليتخذ مفهوم العمل معاين متباينة تبعا للتباين الطبقي .
ث أوجدت الثورة ,حي ميلر وفورمو  فيبرففي أوائل القرن العشرين تأثرت قيم العمل بأعمال 

الصناعية منط حديث لقيم العمل عندما أضافت إىل مفهومه منطني من األخالقيات أخالقيات 
",فأصبحت قيم العمل   "فيبرالعمل و األخالقيات االجتماعية إضافة إىل األخالق الربوتستانتية 

ومات ,أدى لعدم تطابق سيما قيمة الرغبة يف أداء العمل يف الفكر الغريب ميثل التقانة و ثورة املعل
أو جتانس بني البنية التقليدية للعمل و املتطلبات التقنية االقتصادية لذلك كان من الضروري أن 
يرتاجع النمط التقليدي لقيم العمل باعتبارها معوقات جوهرية للتنمية الصناعية داخل اجملتمعات 

تضح لنا من خالل مناقشات التقليدية و بداية معايري و قيم جديدة خاصة بالعمل , كما ي
" كيف أصبحت قيم العمل لدى األفراد يف اجملتمعات الغربية خالل شوتزو جورج ميد"

على لسان أحد العمال يقول "أصبح  "ميد"السنوات األوىل من القرن العشرين ,حيث أورد 
االحرتاق عامل العمل هو عامل األشياء املادية ,املكونة من اجلهد العضلي واملاكينات ذات 

الداخلي ,كما صار العمل يسبق اإلنسان يف حتديد واجبات و مهام العمل و إليه يرجع الفضل 
 1يف اندماجي مع العامل اخلارجي  و تفهمي له.

وقبل ضبط قيم العمل كمفهوم شامل و خمتصر نبني موقف اإلسالم من قيمة العمل حيث 
خلق يف هذه األرض ليعمل ,فان مل يعمل  تلتقي العبادة و العمل يف معىن واحد ألن اإلنسان

عطل حكمة اهلل يف خلقه إذ يقول عز وجل :"وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم و رسوله 
فنجد الدليل الواضح إذ مل تقتصر دعوى الرسل عليها فقط بل عمل و جهاد ويف   2واملؤمنون "

ليه وسلم يتقدم املسلمني يف جمال العمل اليدوي و غريه من األعمال ,فقد كان النيب صل اهلل ع
 .3بناء مسجد قباء و مسجد املدينة

                                                           
 .145,ص1,1995,دار الغرب ,وهران ,ط القيم الثقافية و التسييربوفلجة غياث , 1
  105سورة التوبة ,االية  2
 .63,ص 1983,دار المعارف ,القاهرة , القيم الدينية و المجتمعمحمد كامل حته , 3
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و باعتبار أن العمل احتل أمهية بالغة يف العصر احلديث الذي مسي بعصر التنظيمات أوجز 
   الباحثني يف هذا اجملال مفهوم قيم العمل باعتبارها "القيم اليت تعكس أو متثل القيم يف مكان 

ذه القيم على توجيه سلوك  األفراد العاملني ضمن الظروف العملية أو بيئة العمل حيث تعمل ه
 و التنظيمية املختلفة".

 مصادرها:/3

قيم العمل هي تلك الرتاكمات الثقافية ,الرتبوية تبدأ من النفس مرورا جبميع املراحل اليت متر   
هبا مساراهتا البشرية املختلفة وصوال إىل الوظيفة وما تفرضه عليه و لذلك ميكن تقسيم مصادر 

 قيم العمل و حتديدها كما يلي :

ال إذا كان هلا صدى يف نفسه ,فالذات :إن اإلنسان ال يسعى إىل حتقيق غاية ما إ أ /الذات
 اإلنسانية تعمل على إخضاع القواعد القيمية إىل نظرة الفرد و تقديره اخلاص .

حيث يؤثر اجملتمع الذي يعيش فيه الفرد على ب /المصدر االجتماعي )التنشئة االجتماعية (:
ختتلف عن قيم شخص القيم اليت يعتنقها و ذلك ألنه جزء من هدا اجملتمع و عليه فان قيمه 

آخر ,يف جمتمع آخر ,فاجملتمع الغريب مثال يتصف بالقيم املادية أكثر من اجملتمع الشرقي الذي 
 ال يزال يتصف بالتقارب األسري و االنتماءات العشائرية .

"ما اجملتمع إال جممل العالقات اليت تقوم بني الناس ",فاجملتمع شبكة من  ماكيفروسبجو يقول 
ني األفراد و اليت حتدد األدوار و املكانات االجتماعية ,كما حتدد احلقوق والواجبات العالقات ب

و طرق تلبية احلاجات و الفرد يكون يف عالقة مباشرة مع اجملتمع من خالل مؤسسات التنشئة 
 االجتماعية .

مع أثناء يقول مالك بن النيب :"إن شبكة العالقات يف العمل التارخيي األول الذي يقوم به اجملت
 1ميالده." 

                                                           
 . 41,ص 1,2008ط ,دار قرطبة ,الجزائر , دراسات في تسيير الموارد البشريةمراد زعيمي و آخرون  , 1
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يعترب املصدر الرئيسي لكثري من القيم اإلنسانية ,فقد جاء يف القران ج/المصدر الديني:
واحلديث الشريف باألسس القيمية اليت تربط اجملتمع املسلم بشكل خاص و اجملتمع اإلنساين 
 بشكل عام من حيث صدق املعاملة,تنظيم العالقة بني الرئيس و املرؤوسني من حيث السلطة 

 و املسؤولية و األجر .

رغم وجود تقارب بني هذا املصدر و املصدر االجتماعي إال أن الرتكيز اعات العمل :د/ جم
هنا ينصب على القيم و األخالقيات اليت تقررها اجلماعة يف مكان العمل و اليت تتعلق بالعمل 

,فجماعة العمل تكون مع مرور الزمن تقاليد و عادات وقيم خاصة هبا تفرضها 1نفسه و بظروفه
,فالفرد يغري قيمه أحيانا نتيجة الضغوط النفسية اليت متارسها عليه مجاعة العمل  على أعضاءها

لقاءاهتم االجتماعية  مثل عزله و عدم التعامل معه أو مساعدته و عدم دعوته إىل جلساهتم أو
 ,و عزله عن تيار تناقل املعلومات مما جيعله غريب عن عمله .

االجتماعية الرمسية اليت تقوم بوظيفة الرتبية ,ونقل تعترب املؤسسات ه/المؤسسات التعليمية :
الثقافة و توفري الظروف املناسبة للنمو جسميا و عقليا و انفعاليا ,كما تقوم بتوسيع الدائرة 

االجتماعية للطفل بالتعرف على جمموعة الرفاق ,حيث هذه األخرية هناك من يصنفها ضمن 
 قيم الفرد و اجتاهاته و سلوكه . مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تؤثر على

القواعد و األنظمة و اللوائح الصادرة استنادا إىل املصادر و/ تشريعات الخدمة المدنية :
التشريعية املعمول فيها يف الدول ,فهي تضبط السلوك و تتحكم يف التسيري من زاوية أخرى 

 2حتدد الواجبات و احلقوق و املسؤوليات.

 

 

 
                                                           

 . 159ص,  مرجع سابقكامل محمد المغربي,  1
 .37محمد حسن حمادات ,مرجع سايق ,ص 2
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 العمل  :كيفية قياس قيم /4

 ميكن قياس قيم العمل باألدوات املنهجية التالية :

تزييفه  رف على حقيقة السلوك دون إمكانيةاملشاهدة أو املالحظة :ميكن من خالهلا التع-
,خاصة إذا أجريت على غفلة و تعد من أكثر الطرق املالئمة للعاملني ,واملالحظة العلمية 

اليت يهتم بدراستها يف مرحلة معينة ,و حيدد مظاهر  املنتظمة يتطلب من الباحث جتديد القيم
 هذه القيم و هل هي ثابتة أو متغرية .

املقابلة الشخصية :حيث يقوم الباحث بتوجيه جمموعة من األسئلة إىل األفراد )عينة موضوع -
الدراسة (يف موقف حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوكهم و السمات 

 الشخصية هلم .

يل املضمون: و هنا  يصف الباحث احملتوى الظاهر وصفا موضوعيا منظما وكميا فيتم حتل-
كلمات للحصول على   تقسيم البدائل إىل أجزاء حسب طبيعة املادة إما إىل رموز أو مجل أو

 بيانات إحصائية و جداول كمية و كيفية عن املادة موضوع التحليل .

لوم االجتماعية بعدد كبري من املقاييس اليت تقيس قيم االختبارات أو املقاييس :حيظى تراث الع-
العمل و معتقداته حيث  تركز تلك املقاييس على أكثر اجلوانب ثباتا يف توجهات األفراد حنو 
العمل عامة و ليس حنو أعمال أو مهن معينة و يصل إمجايل عدد املقاييس اليت ترتبط بالعمل 

 مقياس نذكر منها على سبيل املثال :29
الذي يقيس ست قيم هي )القيم االجتماعية ,النظرية )البورت و فيرنون لندزي(:اختبار - 

 ,االقتصادية ,اجلمالية ,الدينية ,السياسية(.

قيمة يطلب من الفرد ترتيبها حسب أمهيتها بالنسبة 15و يقيس )سوبر(مقياس قيمة العمل  -
 له.
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يكشف هذا املقياس عن عدد من القيم مثل قيم احلياة  ودورف(مقياس دراسة االختبارات ) -
و تكمن أمهية قيم العمل يف أهنا تعرب عن ثقافة 1األسرية,التدين ,اخلدمة االجتماعية ,..

اجملتمع,وهي أساس ثقافة املنظمة ,تعطي شعور بالتوجهات املشرتكة لكل العاملني ,تعد مؤشر 
ب عليهم االلتزام هبا ,باإلضافة إىل أن اختاذ القرار يتم لتصرفاهتم اليومية ,حتدد املعايري اليت جي

 2وفق هذه املعايري و القيم . 

VI. القيم بموضوع السوسيولوجية االهتمامات: 
يرى أنصار املنظور السوسيولوجي أن القيم تتطور بتطور اجملتمع الذي توجد فيه, و تعترب      

عنصرا مشرتكا يف تركيب البناء االجتماعي,وتعرب عن الواقع على اعتبار حقائق واقعية توجد يف 
سبها اجملتمع ,وعلى عامل االجتماع حتليلها و تفسريها و بيان مدى تأثريها يف السلوك ,مما يك

الطابع السوسيولوجي ,الذي يعد أحد احملاور الرئيسية اليت انشغل بدراستها العديد من الباحثني 
 علماء نظر وجهات حبسب السوسيولوجية للقيم التحليالت وتكشف يف علم االجتماع . هذا

 .االجتماعية وعالقتها بالظواهر تغريها وأسباب القيم طبيعة تفسري يف اختالفهم عن االجتماع

 : نظرية القيمة عند ابن خلدون - 1

لقد تعددت النظريات حول مفهوم القيمة ,فقد كان مفهوم القيمة وما زال يشغل علماء      
االقتصاد ,وكلما تطور الفكر االقتصادي كلما برزت بعض األشياء الغائبة عن مفهوم القيمة 

,وإذا كان ابن خلدون قد عاش يف بيئة و زمن يبعد بأكثر من أربعة قرون عن هذه املناقشات 
 مفهومه للقيمة ؟ فكيف كان

يقول ابن خلدون :"اعلم أن الكسب إمنا يكون بالسعي و االقتناء و القصد إىل التحصيل    
,فال بد يف الرزق من سعي و عمل ,ولو يف تناوله وابتغائه من وجوهه" ويقول أيضا"أن املفادات 

 . 3و املكتسبات ,كلها أو أكثرها إمنا هي قيم األعمال اإلنسانية"
                                                           

 . 41نفس المرجع,ص محمد حسن حمادات , 1
 .37حمادات,نفس المرجع ,صمحمد حسن  2
 . 382عبد الرحمان بن خلدون ,مرجع سابق,ص  3
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هنا باملفادات و مكتسبات السلع و اخلدمات ,حيث يعيد ابن خلدون قيم املنتجات و يعين 
من سلع و خدمات إىل العمل البشري ,ويقر بأن العنصر األساسي لتحقيق املعاش هو العمل 

,وهبذا يكون ابن خلدون قد أفضى أمهية كبرية على العمل البشري,حيث جعل مفهوم قيم 
قيمتها إال بتدخل  ذتأختم إال بتدخله ,مبعىن أن األشياء كلها ال األشياء من سلع وخدمات ال ت

 العمل البشري  .

مما سبق ذكره يتبني أن مفهوم القيمة عند ابن خلدون ترتكز بشكل أساسي عن العمل    
,وبذلك أبرز أمهية عنصر العمل و صوره يف حتديد قيم األشياء املنتجة يقول ابن خلدون :""إن 

 ي قيم األعمال ,فإذا كثرت األعمال كثرت قيمها ".املكاسب إمنا ه

يرى ابن خلدون أن مصدر الكسب الثروة إمنا أساسه العمل اإلنساين ,و يقرر بأن زيادة 
.يقول ابن خلدون :"أن 1األعمال البشرية سوف تزيد من قيمته مما يزيد من الكسب )الثروة(

ثرت قيمتها بينهم فكثرت مكاسبهم املكاسب إمنا هي قيم األعمال ,فإذا كثرت األعمال ك
,فتنفق أسواق األعمال و الصنائع و يكثر دخل املصدر و خرجه ,و حيصل اليسار ملنتحلي 

ذلك من قبل أعماهلم ,ومىت زاد العمران زادت األعمال ثانية مث زاد الرتف تبعا للكسب 
ب يف املدينة ,وزادت عوائده و حاجاته ,واستنبطت الصنائع فزادت قيمتها و تضاعف الكس

    2ثانية ,ونفقت األعمال هبا أكثر من األول و كذا يف الزيادة الثانية و الثالثة ".

هكذا يتضح بأن مفهوم القيمة عند ابن خلدون أساسه العمل اإلنساين و هو يؤدي بدوره    
إىل ثراء األمم و غناها ,فتقدم الدول يف نظره هو ما تراكم من قيم األعمال اإلنسانية ,وبذلك 

 يكون قد سبق آدم مسيث يف اإلقرار بأن ثروة األمم إمنا أساسها قيم األعمال البشرية .

 

 
                                                           

 .28داودي طيب ,مرجع سابق ,ص 1
 .344,مرجع سابق,ص  عبد الرحمان ابن خلدون 2
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استطاع ابن خلدون أن يفرق بني نوعني من القيم متيز أنواع القيمة عند ابن خلدون: -  2
الطبيعة املزدوجة للبضاعة و اليت ترتجم يف خاصيتني مها القيمة اإلستعمالية و القيمة التبادلية 

 ,وسنتناوهلا فيما يلي : 

 القيمة االستعمالية: 2-1

ن عادت منفعته على العبد ,وحصلت له مثرته من املقتين إ أويقول ابن خلدون :"إن احلاصل 
 يف مصاحله و حاجاته مسي رزقا ". إنفاقه

االقتصاد "بالقيمة  أدبياتإن مصطلح الرزق عند ابن خلدون يذهب إىل ما اصطلح عليه يف   
االستعمالية "و يوضح ابن خلدون أن شروط القيمة االستعمالية بشكل منفرد النظري ,و ميكن 

 إجيازها يف النقاط التالية:

 احلصول الفعلي على السلعة و اقتنائها:  -أ/

مبعىن أن السلعة إذا مل تكن حاصلة بالفعل عند الفرد ,وقادر على التصرف فيها ال ميكن أن  
 تشكل قيمة استعمالية .

 حصول املنفعة من الشيء املقتين : -ب/

يضع ابن خلدون شرط مكمل وضروريا بالنسبة للشرط األول و هو حصول املنفعة وعودهتا على 
 العبد أي استعماهلا الفعلي من طرف املقتين .

 قدرة املنفعة على إشباع حاجة وحتقيق مصلحة خاصة : -ج/

سي للقيمة االستعمالية للسلعة أو اخلدمة ,مبعىن أن الشيء الذي يعترب هذا شرط أساو     
حيصل عليه اإلنسان فعليا و حيمل منفعة ,قادر أن يشبع حاجة من حاجاته أو يقدم له مصلحة 

 خاصة تكون حبسب الشيء املقتين.
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ستوفية إن توفر هذه الشروط الثالثة جيعل من نظرة ابن خلدون للقيمة االستعمالية نظرة م    
,و مما سبق يتضح أن مصطلح "الرزق"املرادف للقيمة االستعمالية يف األدبيات االقتصادية 

                                                                                  املعاصرة ,هو ما حيصل عليه الفرد وخيصصه إلشباع حاجاته املباشرة ,وحتقيق مصلحته اخلاصة.
هذه القيمة يف نظر ابن خلدون قيمة استعمال الشيء ال تتأتى إال بالعمل اإلنساين ألنه البد ف

أن يالمس السلعة أو اخلدمة و إال اعتربت يف نظره من األمور غري الطبيعية .يقول ابن خلدون 
.و بناء على هذا فإن عنصر العمل يدخل بشكل 1:"فال بد يف الرزق من سعي و عمل "

 حتديد القيمة مهما كان نوعها .رئيسي يف 

 القيمة التبادلية: 2-2 

ال يكون القصد من اقتنائها هو االستعمال  الشخصي املباشر ,وإمنا يقصد مبادلتها بغريها فإهنا 
تدخل يف دائرة السلع ذات قيم االستبدال .و ميكن إجياز شروط القيمة االستبدالية عند ابن 

 خلدون فيما يلي:

 علي على السلعة و اقتنائها:و قد مت شرحه يف القيمة االستعمالية .احلصول الف -أ/

 عدم االنتفاع به يف مصاحله وحاجاته اخلاصة : -ب/

مبعىن أن األشياء املقتناة من سلع و خدمات ال توجه إىل االستهالك املباشر من طرف مالكها   
 ,وال تتضمن املواد اليت تستعمل لإلشباع اخلاص .

 سعي الفرد و قدرته :االمتالك  -ج/

و القدرة  اعترب ابن خلدون أن األشياء ذات القيمة التبادلية البد من امتالكها عن طريق السعي 
,وينفي بذلك احلصول على منافع القيم بالطريق اليت ال يدخل فيها العمل اإلنساين ,فهو بذلك 

كان نوعها و يرجع ابن يؤكد مرة أخرى على أمهية هذا األخري يف تشكيل قيم األشياء مهما  
 خلدون زيادة القيم التبادلية إىل التقسيم االجتماعي للعمل ,الن الفرد يستطيع أن يليب حاجاته 

                                                           
 . 381,ص  نفس المرجععبد الرحمان ابن خلدون , 1
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بنفسه ,فال بد من تبادل للسلع و اخلدمات بني األفراد ,وهذا التبادل يف نظره جيب أن يتم على 
يمة التبادلية للسلع ,واليت تتجدد أساس من التكافؤ من ناحية اجلهد و العمل املبذول ,وهذه الق

 .1بشكل أساسي يف السوق 

 محددات القيمة عند ابن خلدون : -3

العمل :نستنتج مما سبق ذكره أن العمل اإلنساين عند ابن خلدون يعترب احملدد  – 3-1
األساسي للقيمة ,حيث يؤكد يف أكثر من موقع يف مواضيع املقدمة على أن السلع تستمد 

العمل الذي بذل فيها,بل يف بعض املواقع توحي عباراته بان هناك جزما بان قيمة قيمتها من 
 2السلع و اخلدمات هي األعمال اإلنسانية .

للقيمة ,وان اعتربه هو األساسي وما ميكن استخالصه أنه مل جيعل العمل هو احملدد الوحيد 
العمل اإلنساين و لكنها لكن هناك حمددات أخرى جبانب العمل قد ال ترقى إىل نفس أمهية ,

 ضرورية يف حتديد قيم األشياء .

وقد ذهب كذلك إىل أن حجم القيمة يتناسب طرديا مع العمل املبذول فيها حيث يقول :"إن 
 3املكاسب هي قيم األعمال فإذا كثرت األعمال كثرت قيمها ".

 مييز بني نوعني للعمل احملدد للقيمة :

و يساهم  من العمل الذي يدخل بصفة مباشرة يف ذلك النوع)احلي(: يتمثل العمل الظاهر -أ/
يف إنتاج السلعة أو اخلدمة و يعرب عليه بالعبارة التالية:"إن كان عمال بنفسه مثل الصنائع فظاهر 

 قخلو يكون قادرا على  ,مالحظته خالل العملية اإلنتاجية "مبعىن انه ذلك العمل الذي ميكن 

 

 
                                                           

 .31داودي الطيب ,مرجع سابق ,ص 1
 . 5,ص1993, دار معاذ للنشر و التوزيع ,االقتصادابن خلدون مؤسس  علم دنيا شوقي احمد , 2
 .365عبد الرحمان بن خلدون ,مرجع سابق ,ص  3



  الحرفي القيم االجتماعية واالقتصادية  و قيم العمل                الفصل الثالث                

80 

 

 

أكثر ميكن القول أن العمل الظاهر يكمن يف الصنائع أي يبذل خالل قيمة مباشرة ,وللتوضيح 
 1مراحل تشكيل السلعة يف العملية اإلنتاجية ".

العمل احملزون :يقول عنه ابن خلدون أن هناك عمال غري العمل الظاهر وهو ذلك اجلهد  -ب/
يف السلع و اخلدمات البشري الذي بذل يف فرتة زمنية سابقة للعملية اإلنتاجية و خزن أو تراكم 

 اليت قد تدخل يف العملية اإلنتاجية الالحقة .

املنفعة :يقول ابن خلدون :"إنه القوت لوال ختزين الناس له خوفا من حدوث نقص يف  -3-2
 2إنتاجه مستقبال لبذل دون مثن و ال عوض ". 

اكتشف قانون تبني البن خلدون انه عرف للمنفعة دورا كبريا يف حتديد قيم األشياء و     
تناقص املنفعة و تعرف عليه يف مقولته السابقة ,حيث يدل على انه كلما زاد املعروض من 

الشيء كلما أدى إىل اخنفاض قيمته إىل أن يبذل بدون مثن وال عوض أي ال يبادل بأي سلعة 
 أخرى وهكذا تصل املنفعة احلدية لقيمة هذا الشيء إىل االنعدام أي تساوي صفرا حيث يعترب

    أن املنفعة من حمددات السلعة فإذا زادت املنفعة إىل شيء و رغب فيه الناس ارتفعت قيمته 
و العكس صحيح ,فهو بذلك يبني أن هناك رابطة قوية بني احلاجة و املنفعة,فحاجة الناس إىل 

السلع واخلدمات تكسبه منفعة تؤدي إىل زيادة قيمة الشيء,وكلما كانت احلاجة إىل السلع و 
اخلدمات قليلة أو مفقودة كلما أدى ذلك إىل فقدان جزء من قيمته,ويبقى يف تناقص إىل أن 

 تنعدم احلاجة فيفقد الشيء قيمته .

: يؤكد أن نفقات اإلنتاج تؤثر يف حتديد قيم األشياء حيث الحظ هذه تكاليف اإلنتاج 3-3
يت تدخل يف الزراعة و قد ترتفع الظاهرة يف الزراعة إذ تتأثر قيمة املزروعات بنفقات اإلنتاج ال

 3قيمة املنتوجات الزراعية إذا ما أدخلت نفقات جديدة على عملية اإلنتاج الزراعي .
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زيادة الضرائب وانشغال السلطان بالتجارة:إن القيمة كما تتأثر بنفقات اإلنتاج فإهنا  3-4 
,كما تفرض من قبل الدولة على األفراد تتأثر كذلك بنفقات أخرى مثل الضرائب املتنوعة اليت

 .1أن القيمة تتأثر كذلك بعوامل أخرى مثل انتحال السلطان للتجارة

 القيم االجتماعية في ضوء البنائية الوظيفية : /2

تنطلق النظرية الوظيفية من افرتاض مؤداه أن الظواهر االجتماعية متداخلة ,وهي تدور حول   
باجلزء ,ومن مث تصبح هذه األجزاء متساندة و متكاملة على حنو ما عالقة اجلزء بالكل و الكل 

,ميكن من خالهلا دراسة األنساق االجتماعية دراسة علمية منتظمة ,و هي يف ذلك ال تقتصر 
على اجلوانب الستاتيكية يف البناء االجتماعي ,لكنها تنظر إىل اجملتمع نظرة كلية ,واستنادا إىل 

ذا االجتاه تفسرياهتم للقيم ,حيث يرى "اميل دوركامي هذا التصور يضع أنصار ه
"E.Derkheim  بأن النظام االجتماعي يوجد إلشباع احلاجات االجتماعية ,وأن كل

" عن دوركاميجمتمع يطور نظاما أخالقيا يتالءم مع الوظيفة احلقيقية اليت يؤديها ,و يكشف "
ملناهج الدقيقة و املتحررة من القيم و تفسري إمكانية حتقيق الوقائع األخالقية احلقيقية يف ضوء ا

الوقائع األخالقية من خالل دراسة األوضاع االجتماعية يف السياق الزماين و املكاين ,و قد 
" أمهية كبرية للقيم يف احملافظة على النظام االجتماعي و استمرار فاعليته ,ففي دوركاميأعطى "

يمي والعاطفي (هو الذي يؤكد استمرار النسق بينما جمتمع التضامن اآليل جند أن )االتفاق الق
يف جمتمع التضامن العضوي متكن أزمة اجملتمع الصناعي يف األزمة األخالقية اليت تؤدي إىل 

" دوركاميفقدان املعايري )االنومي (,وعند حتليل مفهوم الشعور اجلمعي أو نسق القيم عند "
     لقيم العامة ,حيث أشار إىل مشكلة الوحدة نالحظ وجود  فكرة االعتقادات املشرتكة أو ا

و التضامن و التكامل اجملتمعي للجماعة يف كتابه "تقسيم العمل يف اجملتمع ",إذ تصدى لدراسة 
التغريات اليت حتدث يف اجملتمع نتيجة للتكنولوجيا ,و كيف يؤثر ذلك يف نسق القيم و التوقعات 

 طلق دوركامي على ذلك اسم التضامن العضوي مقابل املشرتكة و طبيعة النظام األخالقي ,و أ

                                                           
 .36داودي طيب ,نفس المرجع ,ص  1
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,حيث أن التضامن اآليل عنده متأصل يف نسق القيم العامة أو يف العقل 1التضامن اآليل 
اجلمعي الذي هو تعبري عنه ,أما التضامن العضوي فانه نتيجة للعالقات املتداخلة لنسق مركب 

وعليه يكشف دوركامي عن 2الل خاص.من تقسيم العمل ,حيث أن كل فرد له حرية و استق
طبيعة التباين البنائي للمجتمع يف تشكيل املعايري والقيم وأمناط التضامن االجتماعي ,حماوال 

تفسري تقسيم العمل يف اجملتمع على أخالقيات من خالل مقارنته بني اجملتمعات التقليدية 
 واجملتمعات األقل تطورا .

للحياة الدينية " أكد على دور القيم باعتبارها "ميكانزمات و يف كتابه "األشكال األولية   
للتضامن االجتماعي ,انطالقا من حتليله للدين و عالقته باجملتمع ,وهكذا يبدو يف نظره أن 

,حبيث ترتد إىل اجملتمع الذي يعيش فيه مصدر القيم اليت يدين هبا الفرد و تتجسد يف سلوكاته
,أو مرغوب عنه اجتماعيا من ثقافة اجملتمع فيهما هو مرغوب  يستمد الفرد أحكامه القيمية حول

   ,أي أهنا حمكومة و حمددة بظروف بنائية 3,هذه الظروف تتغري بتغري الظروف احمليطة بالفرد "
و نوعية ,فالتغريات  اليت حتدث يف بناء اجملتمع هي املسؤولية عن تغري القيم و التقاليد و 

 العادات االجتماعية.

يعاب على دوركامي أنه مل يكن مهتما بالتغري أو بصراع القيم ,كما مل يبذل أي حماولة ا م لكن 
 . 4منظمة لتمييز و تصنيف حمتويات نسق القيمة أو العقل اجلمعي 

 تدور معاجلة القيم يف موضوعني رئيسني مها :/ القيم في ضوء التفاعلية الرمزية :3 

 .القيم و التعريفات الذاتية للواقع -

دور القيم يف خلق التواصل بني الذات و العامل ,أو دور هذه الذات و ارتقائها ومنوها ,حيث -
 أكد "جورج هربرت ميد ",الذي طور النزعة السلوكية ,على أن العقل أو الوعي اجلماعي ال 

                                                           
 . 73,ص 1990,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية , علم اجتماع القيممحمد أحمد بيومي , 1
 .74محمد أحمد بيومي,نفس المرجع ,ص 2
 .127,ص 2011-2010,أطروحة دكتوراه ,جامعة  منتوري قسنطينة , التنمية و التغير في نسق  القيم االجتماعيةنويصر بلقاسم , 3
 .76محمد أحمد بيومي ,مرجع سابق,ص 4
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ي يتحقق أال من خالل عملية تكييف الفرد)الذات مع البيئة احمليطة به فالتفاعل بني األفراد يؤد
إىل أن يؤثر كل منهم يف اآلخرين ,و بالتايل فان أنصار هذا االجتاه حياولون توضيح القيم من 

خالل ما يقوم به األعضاء و اجلماعات االجتماعية من أفعال يقرها اجملتمع ,وال خترج عن 
نائها اإلطار العام  لبنائه االجتماعي ,ومن مث فاملصدر املباشر للقيم هو اجلماعة االجتماعية )ب

 .1االجتماعي و الثقايف (

 / القيم في النظرية الماركسية :4

تعترب القيم يف ضوء املاركسية ظاهرة تارخيية ,تتغري و تتطور يف جمرى تقدم اجملتمع البشري      
,اذ تعرب عن شكل معني من الوعي االجتماعي الذي يعكس عالقات الناس ,و يوطد يف شكل 
مبادئ خلقية و قواعد السلوك ,و القيم تعكس طبيعة الوجود االجتماعي لألفراد و اجلماعات 

رحلة تارخيية حمددة ,وداخل تكوين اقتصادي اجتماعي معني .و يتضح موقف ماركس يف م
بشأن القيم,عندما يقرر أنه يف كل تشكيلة اجتماعية طبقية تسود إيديولوجيا الطبقة املسيطرة 

,وهذه الطبقة تسيطر على كل وسائل اإلنتاج املادي و الروحي ولذلك فان أفكار أولئك الذين 
املسرية, فأفكار الطبقة  ل اإلنتاج ,تصبح خاضعة على وجه العموم للطبقةال ميلكون وسائ

السائدة يف اجملتمع هي أفكار الطبقة املسيطرة على وسائل اإلنتاج ,ألن الطبقة اليت متلك القوة 
 2احلالية,هي يف الوقت ذاته متلك القوة الفكرية .

 / القيم في النظرية النقدية :5

قدية ليست نظرية يف القيم ,حيث أهنا نظرية يف اجملتمع ,و مع ذلك ميكن رغم أن النظرية الن    
أن نشتق منها اهتمامات بالقيم ,إذ اجتهت حنو نقد األسس اليت يقوم عليها اجملتمع الرأمسايل , 
 ومن مث حماولة نقد بعض القيم اليت تنتشر به ,و اليت تعرب عن إيديولوجيته ,ومن مث فان إسهام 

 
                                                           

 .132,ص مرجع سابقنويصر بلقاسم, 1
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  الحرفي القيم االجتماعية واالقتصادية  و قيم العمل                الفصل الثالث                

84 

 

 

واد جاء ليوضح بعض خصائص نسق القيم الرأمسالية و عالقة هذه اخلصائص بالتنشئة هؤالء الر 
 االجتماعية ,وذلك من خالل تأكيد هذا االجتاه على حمورين مها :

تشيؤ نسق القيم يف اجملتمع الرأمسايل :و يقصد بتشيؤ القيم طغيان القيم املادية على القيم -
العقالنية يف احلياة ,حيث يقاس كل شيء يف ضوء عائداته املعنوية ,و سيادة النظرية املادية 

املادية ,مما يرتتب عنه إضفاء أمهية على القيم املادية على حساب القيم املعنوية .و بالتايل 
طغيان القيم املادية ,حيث أن هذه الثقافة اجلديدة تستخدم الرشد و العقالنية و التكنولوجيا 

فقده السيطرة على ذاته ,و جتعله غري قادر على إدراك ذاته يف السيطرة على اإلنسان ,مما ي
إال من خالل جمموعة من الرموز املادية اليت يقتنيها ,وهكذا يؤدي التشيؤ إىل بروز نوع 

 جديد من القيم وهي القيم املادية ,و اختفاء اجلوانب املعنوية من حياة اإلنسان.

رسة النقدية اهتماما بالدور الذي تلعبه دور مؤسسات التنشئة يف تشيؤ القيم:أبدت املد-
ماكس مؤسسات التنشئة كاألسرة و املدرسة يف غرس نوعيات معينة من القيم ,حيث يرى "

أن األسرة فقدت وظائفها حتت وطأة التغريات  " M.Horkhaimer  هوركهايمر
اجملتمع اليت االقتصادية و االجتماعية ,فنجد تراجع يف السلطة األبوية ,لتفسح اجملال لسلطة 

تسيطر على أساليب اتصال و تنقل إيديولوجية السلطة,مما يودي إىل اخرتاق ذوات األفراد 
  1و خصوصيتهم ,وبالتايل تراجع قيمهم اجلمالية و األخالقية.

 احلديثة القيم هذه تنتشر عندما التحديث عملية وتتم / القيم من منظور نظرية التحديث : 6
 األمناط بني االختالط من نوع إىل يؤدي مما .اجملتمعات التقليدية إىل املتقدمة احلضارة مراكز من

 يف السائدة القيم أمناط يف تعددية عم الذي يكشف األمر القيم، من اجلديدة واألمناط الثقافية
 دافيد" تأكيدات حسب  العقالنية واالجناز إىل الداعية احلديثة فالقيم النامية، اجملتمعات
 جيعل مما والتقليد، والوالء للعرف الوجدانية إىل الداعية التقليدية القيم مع تتصادم  "ماكليالند

  بأنHagen "هيجن" يرى ذلك ويف والتنمية، التحديث عملية سبيل يف عقبة القيم هذه
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 ،اجملتمع يفتقر كما واهليمنة، التسلط، خباصية متتاز التقليدية، اجملتمعات يف النمطية الشخصية
 1.والتجديد اإلبداع على القدرة يفقده مما والتجديد، اإلبداع على القدرة إىل عام بشكل

 / القيم من منظور نظرية التبعية :7

 الرأمسايل النسق مفهوم من وتتخذ التحديث، نظرية من مضادا موقفا النظرية هذه تقف      
 يف الداخلي التخلف عمليات فهم أن النظرية هذه أنصار يرى حيث أفكارها، منطلقا لبلورة

 البلدان هذه ربطت اليت التارخيية العالقة فهم ضوء يف إال لن يكون النامية البلدان
الرأمسالية،حيث أن اخلربة االستعمارية اليت مرت هبا معظم بلدان العامل املتخلف هي جزء 

األخرية من العامل الرأمسايل  أساسي يف خربة التخلف ,و من مث فإن أنساق القيم اليت نقلتها هذه
املتقدم مل تكن هتدف إىل إحداث تغيري يف البناء االجتماعي ,إال بالقدر الذي خيدم عملية 
االرتباط ,أو االندماج بني اجملتمعات املتخلفة و اجملتمعات املتقدمة مما يؤدي إىل تشوه نسق 

 2ليدية مع القيم احلديثة املسيطرة .القيم الثقافية الذي يشري إىل تعايش األنساق القيمية التق
 
 / القيم في ضوء نظرية بعد الحداثة:8

تعترب نظرية ما بعد احلداثة واحدة من النظريات اليت تشري إىل معاين و مضامني اجتماعية      
خمتلفة,ترتبط بالكثري من املفاهيم اليت تعكس حالة التحول حنو الفردية و العلمانية و التحول 

ة و حنو التصنيع و التمايز الثقايف ,و النظام السلعي و التحضر و التحول حنو البريوقراطي
حيث تضع السوق املنافسة حمل القواعد االجتماعية و القيم ,كما يضع السلوك 3العقالنية ,

 الشخصي باهلوية حمل املشاركة االجتماعية و تصبح اجملتمعات زمرا يقل تناسقها شيئا فشيئا .

 

 
                                                           

 136نفس المرجع,ص نويصر بلقاسم , 1
 .137نويصر بلقاسم ,نفس المرجع ,ص 2
 .358,ص 2005,  اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار,  النظرية السوسيولوجية المعاصرةعبد هللا  محمد عبد الرحمان, 3
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VII. : قيم العمل في المجتمع العربي 
أما عن قيم العمل يف اجملتمع العريب و انعكاساهتا فيه جندها مرتبطة بتحول القيم بشكل عام 

 . 1حيث أفضت إىل ممارسات سلوكية تعكس قيمة العمل يف هذا اجملتمع 

         التجاريني القائم على االسترياد سطوة العمل غري املنتج :أثرت طبيعة العمل و النشاط-
جاري فاهتزت واخنفضت قيمة العمل اإلنتاجي الذي حل حمله النشاط التو االستهالك على 

 العامل ,حيث أصبح خاضع لقوانني السوق .الفرد 

كل عمل ما دام يدر رحبا تصبح قيمته الطاغية الوصول للثروة ,بغض النظر عن قيم هذا العمل ف
 وأدواره اجملتمعية .

العمل والطموح :يعد الطموح الشخصي و االجتماعي خاصة الطموح والتطلع املهين من بني -
مؤشرات العمل اجلد و املثابرة ,ولو حتقق املكسب بعيدا عن هذه املسالك فهي تسبب كثريا من 
 السلبية و الالمباالة و تفضي إىل حاالت اإلحباط و االغرتاب وتؤثر يف قيم العمل و قضاياه . 

ستحالة و االستسهال :الشيء املستحيل الذي جيعل الفرد حيكم مسبقا بأن النشاط فوق اال-
حليم بركات مستوى الوسائل املتاحة مما يؤدي إىل الشلل التام ,أما شيوع االستسهال يذهب"

"إىل اعتباره كمظهر سلوكي و قيمي يفضي إىل غياب النظرة املستقبلية األمر الذي يستملي هذا 
 الكسل .الفرد إىل 

الفرد و الفردية: عندما تشيع قيمة الربح يف ظل املنافسة التجارية فإهنا تتيح فرص منو الفردية  -
كتوجه قيمي و ميل سلوكي و التوجه إىل فك االرتباط بني األفراد وانتمائهم حىت يف ميدان 

 العمل .

م للعمل وتقدمي عف دافعيتهضمور احلس املهين :يؤثر سلبا على الكوادر احملرتفة حيث تض-
 ,يقلص اإلنتاجية و حيول دون تطوير اإلمكانيات املعرفية .األفضل

                                                           
 .305,306,ص2009,القاهرة , المجتمع العربي ,الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريد بالتعاون مع جامعة القدسأحمد حمودة وأخرون , 1
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روح التوكل و االنقياد:يف قبضة األنساق العشائرية ساد التضامن اجلماعي خلق ميال لالتكال -
على األهل ما أدى إىل عدم امليل إىل املغامرة و اختاذ القرار حبكم التعود على آراء اآلخرين 

و فرص  األكرب سنا ,ونقل روح التواكل من العشرية إىل الدولة  فصاروا يطالبوهنا بتوفري الوظائف
العمل و التعليم و العالج ....و التنمية ال تقتصر على الدولة وحدها بل ميول أفرادها إىل 

 املبادرة  و حتمل املسؤولية واختاذ القرار. 

 قيم العمل في المجتمع الجزائري :

اليت  يعترب اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات العربية و اإلسالمية فيها القيم اخلاصة بالعمل   
توقفنا عندها أنفا و تشرتك و تتقاطع يف جزء منها بالقيم اخلاصة بالعمل يف اجملتمع اجلزائري 

 باإلضافة إىل خصوصيات )تارخيية ,وطبيعية (. 

  مرحلة ما قبل االستعمار :/1

يف هذه املرحلة كانت القبيلة متثل اإلطار السوسيو سياسي و الثقايف الذي كان يضمن التوازن   
بني البنايات االجتماعية و سريها مل تكن القبيلة عبارة عن أفراد و عائالت يزعمون االنتماء إىل 

بيلة جد واحد فقط و إمنا كانت تتشكل من حتالف بعض األفراد و اجلماعات القريبة منها فالق
بشكل واسع هي اليت ترسم اجملال السياسي الذي تنقاد إليه اجلماعات مبثابة النسق القيادي 

هلؤالء,هذا ما كان عليه اجملتمع اجلزائري يف تركيبته االجتماعية و السياسية أما عن اجلانب 
العمل  االقتصادي فهو نتاج للواقع االجتماعي و البعد الروحي الذي مييز اجملتمع و يظهر فيه 

كميزة خاصة حتدد للفرد مكانته االجتماعية و جتعله يشارك يف حتريك العجلة االقتصادية اليت 
تظهر يف شكل اقتصاد عشائري يهدف إىل االكتفاء الذايت ,لذلك كان على كل عائلة املكونة 

نع  للعشرية أن تليب حاجياهتا بنفسها وكل عضو يكرس عمله لعائلته مبعىن انه جيب عليه أن يص
 . 1كل عوائد عمله بني أيدي رئيس العائلة و إال تعرض إىل اإلبعاد من العائلة  

                                                           
 87صديق شريف ,مرجع سابق ,ص  1
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من خالل هذه الصورة اخلاصة باجملتمع اجلزائري قبل االستعمار يتضح أن العمل كان يستمد 
مكانته من منطلق القداسة اليت خصه هبا اإلسالم ,ويف نفس الوقت هو األداة الفعلية اليت توطد 

 الروابط االجتماعية للنسيج االجتماعي .

 المرحلة االستعمارية:/2

أثناء املرحلة االستعمارية تغري معىن العمل و النظر إليه بتغري الواقع االجتماعي واالقتصادي     
و السياسي للمجتمع اجلزائري ,فمع جميء االستعمار الفرنسي و بسط قوته على إرادة الشعب 

سع النطاق يف كثري من مناحي احلياة ,حيث تعرض شكل التنظيم اجلزائري حدث تغري وا
العشائري و القبلي إىل تصدع بنيانه و تدمريه بالعنف عن طريق" قانون وارين "الذي أحكم 
االستعمار قبضته على األراضي ذات امللكية القبلية و العشائرية مما مسح له بتفكيك النسيج 

ف الشعور بالقرابة و ضاق وتالشت فروع اجلدع ليستقر االجتماعي مبا يتالئم و مصاحله,فضع
األفراد يف مجاعات أسرية ,وهكذا متكنت السلطة االستعمارية من جعل اجملتمع اجلزائري يساير 

منطق الرأمسالية االستعمارية ,فمع أزمة الزراعة اليت عرفها الريف اجلزائري مبصادرة األراضي 
لفالحني للهجرة إىل املدن و هنا ظهر املنعطف البارز وتقلص مساحة األرض ,اضطر كثري من ا

 1يف حياة الفرد اجلزائري.

 تطور معىن العمل وقيمته حسب النهج االقتصادي لكل مرحلة  مرحلة االستقالل :/3

فاملرحلة األوىل اخلاصة بالعصر االشرتاكي انتهجت اجلزائر سياسة اجتماعية يف ميدان التشغيل 
يل احملروقات يف خلق أقصى ما ميكن من مناصب العمل أخذ التوظيف ,فباالعتماد على مداخ

صورة تقرتب إىل التضامن االجتماعي أكثر منها إىل صورة العقلنة االقتصادية,أصبح العمل ليس 
له مكانة موضوعية ,فأجر العامل ال يعادل عمله ,فاألجر هو جزء من الريع ,هذا ما جعل قيمة 

رة غري حمددة بشكل واضح ال من الناحية االقتصادية و ال من العمل و مكانته باهتة الصو 
 الناحية االجتماعية الشيء الذي جعل العامل ال يرتبط بعمله إال من حيث الشكل فقط .
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"ومما ال جدال فيه أن اجملتمع اجلزائري قبل وبُعيد االستقالل بنمط عيش فالحي ريفي بالدرجة  
أنه صعب على املستعمر حتطيم املعتقدات و القيم كبرية و جتاري بدرجة ضئيلة ,ولوحظ 

والستبيان بعض  1الثقافية األصيلة ,ولكن حىت وإن عجز على إجالئها قد أصاهبا باالختالل"
من قيم العمل نستعني هبا احتفظت به الذاكرة الشعبية حول هذا املوضوع باألمثال الشعبية اليت 

سد قيم االستحالة واالستسهال يف أعمال "تتج مالك بن نبيتعرب عن البعض منها,يقول 
اإلنسان بسلبيات الالفعالية و التواكل  و غياب اإلرادة املفتقدة وخري موضح هبذه الصورة 

غالب نأكل القوت وننتظر املتداولة بني الناس يف أمثالنا الشعبية "حشيششة طالبة معيشة" "اهلل 
وهي .اليت غرسها االستعمار .من شوائب القيم  وتربز قيم الفردية يف "تطهري جمتمعنا 2" املوت..

.و لعل هذا ميثل مقولة :"الشركة 3اليت تثبط العمل اجلماعي وحتبذ الفردية و االستسالم للواقع "
هلكة لو كان يف طريق مكة "و غريها من القيم اليت تتوضح أبعادها أكثر يف القيمة االجتماعية 

 للعمل احلريف .

من خالل أحباثه امليدانية "أوضح أن العمل حيتل شيئا فشيئا مكانة سعيد شيخي هذا وقد برهن 
هامشية إذ يفتقد كل من املسريين و الدولة املوارد الثقافية اليت تؤهلهم لتوجيه كل جماالت احلياة 

 .4االجتماعية حنو العمل "

 القيمة االجتماعية للعمل الحرفي :أ /

  كان العمل مقياس لتقدم الدول وحتضرها و قيمة الفرد تعطى له من خالل قيامه بالعمل        
و بذل اجملهود ,ومكانته حتدد يف ضوء مسامهته يف اإلنتاج رغم بساطته ,وجند العمل احلريف عرب 

تطور احلضارات مل يرتق ملكانة العمل التجاري أو الصناعي فيما بعد بتحوله اىل قيمة مادية و 
 ليصل إىل كونه قيمة اجتماعية وتقديره كيفما كان نوعه ,وقيمة العمل االجتماعية مبنظور 

                                                           
 .15-14,ص2007,ديوان المطبوعات الجامعية ,بن عكنون الجزائر , الثقافة و التسيير في الجزائربشير محمد , 1
,بحث في مفهوم التربية وطبيعة عالقتها بالحضارة في تصور مالك بن نبي عالم األفكار ,المحمدية التربية و الحضارة محمد بغداد باي , 2

 .86,ص2007,2,ط
 .47,ص1984جامعية ,الجزائر ,,ديوان المطبوعات ال ,دراسة المجتمع الجزائريمحمد السويدي  3
 .81بشير محمد,مرجع سابق ,ص  4
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قيمة فرعية مرتبة )احرتام امللكية ,تقدير العمل اليدوي 25إسالمي "كقيم العمل الصاحل و بضم 
تيب و العمل احلريف كان يف مقدمة هذا الرت  1(وغريها"اء األجري أجره ,إتقان العمل,..,إعط

,ولكن هذا ال يعكس ممارسته يف الواقع ,وهناك اجتاه نفسواجتماعي يف التنمية يرون "أن 
  Hangenاالجتاهات االجيابية حنو العمل من الدعامات الرئيسية للتنمية االقتصادية فقد بني 

حترص   أن التنمية تتطلب "اجتاهات موجبة "يف الفرد حنو العمل"الفين"اليدوي ,والبلدان النامية ال
        " ولعدة حتوالت اجتماعية واقتصادية األفرادكل احلرص على تنمية هذه الصفات لدى 

و تكنولوجية أو حىت تارخيية بفعل االستعمار كما كان يف اجلزائر إذ تكرست النظرة غري االجيابية 
دد ممارسة هذه اجتاه  العمل احلريف بفعل اجتثاث و مراقبة لألعمال اليدوية بسن قوانني تقمع وحت

األعمال فاالستعمار أوجد قيم جديدة يف اجملتمع "إن الصناعات التقليدية كانت ذات شأن يف 
  و بعضها كان رائجا يف الداخل و اخلارج   اجلزائر هلا خرباؤها و أمناؤها و طبقتها االجتماعية

حتالل أيضا و لكن االحتالل أوقف مصانعها وشتت أهلها وأفقر من بقي منهم و نتيجة اال
 . 2حمل اجلزائرية فأدت إىل منافستها يف اجلودة و اإلمثان " األوربيةحلت الصناعات 

أما فرتة االستقالل تشكل لدى الفرد اجلزائري :"نسق قيمي يبنيه و يعيد تشكيله و تكييفه 
بسلوكات و ممارسات وأفكار سجنته يف منطق حالة االنتظار الدائمة فهو فرد يتوقع من يفكر 

و روح االتكالية يرى يف اإلبداع مضيعة للوقت ...يف مكانه يأخذ املبادرة بدال عنه ,و 
,و القيمة االجتماعية للعمل احلريف تظهر مبكانته يف اجملتمع اجلزائري ,إذ أن الفرد فيه 3االهنزامية"

أصبح يبحث عن مهن ذات قيمة اجتماعية حتض بالتقدير و االحرتام مبواصلة التعليم "إن 
أكثر من غريها من املهن بالتقدير ,وان كل من  الطب كمهنة يف بعض الثقافات حتض كانةم

 .4ميارس هذه املهنة حياط بالتبجيل و االحرتام "

 

                                                           
 .332,ص 2005, 1,دار وائل للنشر و التوزيع,لبنان ,ط االقتصاد مبادئحربي محمد عريقات  ,  1
 .364دار البصائر ,الجزائر,ص  8,جزءالثقافي الجزائر تاريخابوالقاسم سعد هللا , 2
 .250,ص2009,1,المكتبة المصرية للنشر والتوزيع ,مصر ,ط مجتمعال سوسيولوجيا فيعبد الرازق امقران , 3
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وألن التنشئة االجتماعية تساهم يف تشكيل شخصية الفرد "و األسرة هي من أم مؤسسات 
األسرة اجلزائرية تتميز باالرتباط بني التنشئة االجتماعية إكسابا للفرد نسقه القيمي ,حيث أن 

أعضائها و األب هو رب العمل يتخذ القرار و يراقب العالقات و التصرفات ,و من هنا يسعى 
طموحاهتم وآماهلم  مهن حتض باالحرتام و هذا لتحقيق اآلباء إىل توجيه أطفاهلم منذ الصغر إىل

وعلى  أو فالحة و غريها... رفية أو بناءاليت عجزوا عن حتقيقها و ينفروهنم من مهن يدوية أو ح
ضوء هذا فان القيمة االجتماعية للعمل يف اجملتمعات املتقدمة تقدسه عكس البلدان املتلفة تنظر 
إليه  من اجلانب املادي و تقيمه على أساس املكانة حيث اجملتمع اجلزائري واجلانب االجتماعي 

هذا العمل أو ذاك وتشكلت القيمة االجتماعية  الذي ينعكس يف املكانة االجتماعية من ممارسة
للعمل احلريف اليت أصبح بعض األفراد يشعرون باحلياء و الرتدد عند التصريح بنوع العمل 
,فالعمل احلريف ال يرقى ملستوى طموحاهتم العملية ليمارسونه كعمل أساسي يف حياهتم 

قبال على ممارسته وتشكل عائقا اليومية,وهذا يشكل تصورا أن مكانته و قيمته حتول دون اإل
 سوسيوثقايف . 

"ترتكز القيمة االقتصادية للعمل على العائد املادي من  القيمة االقتصادية للعمل الحرفيب/
العمل و أولويته ضمن اهتمامات الفرد يف زيادة دخله من العمل اإلضايف و تقييم األعمال من 

,وبني العائد ياالجتماع املادي للعمل و عائدهخالل ما تدره من دخل ,واملقارنة بني العائد 
  .1املادي و درجة الرضا عن العمل ,أو بني العائد املادي و الوقت املبذول يف العمل". 

ابن خلدون :يعترب من أوائل رواد الفكر االقتصادي حبيث يرى أن "اإلنسان ال يسمح بعمله أن 
مجيع عمره يف شيء مما سواه ,فال يصرفه إال يقع جمانا ألنه اكتسبه و معاشه ,إذ ال فائدة له 

 .2فيما له قيمة ليعود عليه بالنفع "

 

                                                           
 .120,صمرجع سابقادريس خضير , 1
 .861عبد الرحمان بن خلدون ,مرجع سابق ,ص 2
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وقد اعترب أيضا أن العمل "هو املصدر احلقيقي للقيمة ,الن العمل هو الذي خيلق املنافع 
وهو ابتغاء للرزق ,والرزق هو احلاصل أو املقتىن من األموال بعد  1األساسية للموارد الطبيعية "

و السعي و أعادت على صاحبها باملنفعة و حصلت له مثراهتا من اإلنفاق يف حاجاته العمل 
.وقد بين هذا التعريف على ما كان يراه الفقهاء يف املوضوع حيث أن احلديث يقول :"أمنا لك 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت." وهبذا فان ابن خلدون قد 

موال و األرزاق و املكاسب فقط بل تصل تطلعاته اىل املستقبل و وضع فرق بني نوعني من األ
 إسرتاتيجية مستقبلية  " .    

يعتمد فكر ادم مسيث على ان العمل "هو مصدر للثروات القومية لذلك حاول أدم سميث:
 تنمية هذا املصدر من اجل مضاعفته".

و القدرات اليت  كبريا يف املهاراتن هناك تفاوتا  قد أكد أ سميث آدمو بعد   ريكاردوجند أن 
يتمتع هبا األشخاص املختلفون ,سواء داخل املهنة الواحدة أو فيما بني املهن املختلفة ,فهناك 
أنواع من العمل تتفاوت يف الكفاءة من حيث القدرة و الذكاء و النشاط ,ومعروف أن العامل 

 القدمي أكثر خربة و كفاءة من العامل املبتدئ".

"قيمة الشيء االهتمام  بري رولفالظهور األول لنظرية القيمة كانت املعادلة الشهرية لـ  و عند  
و القيمة االقتصادية للعمل بشكل عام واحلريف بشكل خاص تتوضح من  2الذي  حيظى به"

خالل املنفعة اليت تعود على منتجها ومصانعها ويف هذا يوضح لنا ابن خلدون القيمة 
وله ''تتوقف قيمة أي شيء على مبلغ طلبه فإذا كثر الطلب على نتاج االقتصادية للعمل بق

صناعة ما ارتفعت قيمته فيعين أصحابه بتجويده واإلكثار منه وإذا قل الطلب على نتاج صناعة 
ومع تلك الظروف اليت  3ما او انعدم اخنفضت قيمته وانعدمت فيقل اإلقبال عليها أو تنعدم" 

 ذكرناها سلفا عن أسباب التحول يف القيم تزامنا مع النمط احلديث لقيم العمل وما خلفته 

                                                           
 .38,ص2000,مصر,,مؤسسة شباب الجامعة االقتصادية الوقائع تطور الفكر واحمد فريد مصطفى ,سهير محمد حسن , 1
 .313حربي محمد عريقات,مرجع سابق ,ص  2
 .129,ص 2006,2,دار النهضة ,مصر ,ج خلدون ابن مقدمةعلي عبد هللا الوجداني,  3
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ظاهرة الصناعة والتصنيع بدأ العمل احلريف يفقد قيمته شيئا فشيئا وهذا اثر على املنفعة 
نوعه ومعه نقص االقتصادية العائدة على ممارسي هدا النوع من العمل وأيضا نقص التحفيز ب

الوعي واإلدراك بأمهيته يف التنمية االقتصادية على وجه اخلصوص وهذا ما يسود الدول النامية 
 .1والنفطية بالتحديد اليت انتشرت فيها قيم املادية واحتقار العمل اليدوي

طلب وإذا كانت القيمة االقتصادية للعمل احلريف يزيد وينقص عائدها املادي بزيادة ونقصان ال   
عليها وهذا األمر انعكس على من يقومون مبمارسة هذا النوع من األعمال واحلرف إذا جند أن 
"نظام التعليم يف كثري من البلدان العربية يرغب يف التعليم النظري املوصول واىل  مناصب عمل 

ألذى ل تتطلب لباس الياقات الزرقاء والعمل وقفا يف امليدان وتوسيخ األيادي  واحتمال تعرضها
وهذا التوجه إىل أنواع معينة من األعمال دون األعمال اليدوية يأخذ يف احلسبان مجلة 

االعتبارات االقتصادية  منها اجلهد املبذول تذبذب العائدات الرحبية اليت تضم النفقات وكذا 
د  نقص التحفيز املادي واخلدمات االجتماعية اليت تعوض أخطار هذا النوع من العمل كلها تقو 

 إىل تشكيل اقتصاد منخفضة للعمل احلريف  .

 أبعاد القيمة االقتصادية للعمل الحرفي :

االقتصاد  املهمة اليت تقيس مقدرة"ميثل قيمة الناتج الوطين من املؤشرات االقتصادية الدخل:ا/ 
 2الوطين على إنتاج السلع و اخلدمات. "

الفوائد و اخلدمات اليت تعرب مبثابة حوافز غري ميثل العائد مجيع املزايا و املنافع و العائد:"ب/
 3مباشرة."

"هي مبلغ من املال )نقدي(يصدر عن أي شخص معنوي قام بقصد حتقيق منفعة النفقات :ج/
 عامة ".

                                                           
 .123اعتماد محمد عالم واخرون,مرجع سابق ,ص  1
 .11ص2010,1,دار المنهل اللبناني ,بيروت ط , الكلي االقتصادسهام الحجار ,عبد هللا رزق , 2
 .134,ص2003,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت , السياسي االقتصاد أساسياتعادل أحمد حشيش وأخرون , 3
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"يأخذ صورا كثرية ابتداء من املكافآت املالية و املشاركة يف األرباح إىل التحفيز المادي :د/
 .1التقاعد و التأمني و العطل املدفوعة األجر "خمتلف أنواع االستفادة من 

أو العمليات  علم االجتماع بأهنا"اخلدمات املهنية معجم يف تعرفالخدمات االجتماعية :ه/ 
أو اجملهودات ذات الصبغة العالجية أو الوقائية و اإلنشائية اليت هتدف إىل مساعدة األفراد 

رغباهتم و إمكانياهتم وتتفق  مععيشية تتماشى واجلماعات للوصول إىل حياة كرمية ومستويات م
        مع مستويات اجملتمع الذي يعيشون فيه ,وتؤدي وظيفتها عن طريق تقدمي خدمات مادية

و معنوية إىل من حيتاجها  داخل املؤسسة أو هيئات خمتصة هلذا الشأن بواسطة أشخاص مهنيني 
"تلك اجلهود براي كينتكما يعرفها   .2منهم "مكونني نظريا و علميا للقيام باألعمال املطلوبة 

و اجلماعات للحصول على إشباع كامل   ختتص و تستخدم ملساعدة األفراداملنظمة اليت
 .3حاجياهتم عن طريق مؤسسات اجتماعية تسري هذه العملية يف حدود جمتمع مستمر "

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 77,صمرجع سابقناصر دادي عدون , 1
 .165ص, مرجع سابقمراد زعيمي , 2
 .164مراد زعيمي ,نفس المرجع ,ص 3
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 خالصة الفصل :

من خالل ما عرض يف هذا الفصل يتبني أن القيم و العمل كمحددات لسلوك األفراد إذ    
تظهر تفضيالهتم و اختياراهتم ملختلف أساليب العيش لديهم ,وال ميكن فهم السلوك الصادر 

عن الفرد مبعزل أو مبنأى عن نسقه الثقايف و القيمي الذي ينتمي إليه ,وألن العمل كسلوك 
فيه جل األفراد يف اجملتمع ,فإن قيمته و مكانته تعكس توجهاهتم و ميوالهتم حنو يومي يتشارك 

أداء و ممارسة العمل ,وهذا حتدده مكانة و طبيعة العمل نفسه ,ونظرة هؤالء األفراد إليه اليت 
تتباين من جمتمع آلخر ,فقيمة العمل ختتلف من جمتمع آلخر و هذا األمر حتكمه عدة ظروف 

تماعية واقتصادية وحىت ثقافية اليت تكسب خصوصية معينة لكل عمل فيه ,وهذا تارخيية و اج
 ما وهو ,ينطبق على العمل احلريف بالتحديد وانعكاس هذه القيم على مكانته يف اجملتمع 

 من كعامل السلوك حمددات من حمددا وكونه القيم موضوع نربط إذ حبثنا يف حتقيقه على سنعمل
 .إليهاالناس  ونظرة البناء مهنة خيص فيما االختيارات وتكوين األفكار إرساء عوامل

 

 

 

 



 

:الرابع الـــــــــــــــــــــــــــفصل   
االجتماعيالعمل احلريف و االستقرار     

 متهيد:

   التأمني االجتماعي مفهوم -1

   الوظيفي االستقرار -2

االجتماعي االستقرار -3  

التضامن االجتماعي -4  

املكانة االجتماعية   -5 

 خالصة
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 متهيد:

األخرية  ظاهرة العمل بصيغة العقود احملددة  السنواتسوق العمل يف اجلزائر خالل  يعرف     
الوظيفي و ما يتبعه من عقبات  يف احلياة  املدة غري املستقرة وغري الدائمة هذا ما جعل الالأمن

كثري من الباحثني أن من مسببات الفقر ,فقد   يرى لذلك   االجتماعية يكتسح اجملال واسعا,
"الشيخوخة , العجز , الوفاة , إصابة العمل , املرض  الدخل نتيجة حتقق أحد املخاطر اآلتية :

ال هاما يف حماربة الفقر  مبا توفره من تعويض تعترب التأمينات االجتماعية عامعليه ,البطالة" و 
مناسب , عن الدخل الذي ينقطع نتيجة حتقق أحد املخاطر املشار إليها , ومن هنا تبدو أمهيتها 
االجتماعية,كما أن التأمينات االجتماعية تعمل من جانب أخر علي زايدة اإلنتاج وحفظ الثروة 

ية وكذا االستقرار الوظيفي,لذلك تويل معظم الدول عناية  البشرية , ومن هنا تبدو أمهيتها االقتصاد
كبرية يف مد مظلة التأمني االجتماعي إيل كل فرد من أفراد اجملتمع , إما بشكل مباشر )املؤمن 

عليه وصاحب املعاش( أو بشكل غري مباشر )أسرة املؤمن عليه أو صاحب املعاش(,لذا فقد رأينا 
دور التأمينات االجتماعية يف الالأمن الوظيفي و أبعاده,  و   مفهومأن تتضمن هذه الورقة بيان 

 .جمال االستقرار الوظيفي واالجتماعي 

I. : التأمني االجتماعي 

ية ألصحاب األعمال خصوصا صغارهم , من التعرض الزمات اقتصادية يعترب هذا النظام محا    
ضات اليت قررها هلم قانون العمل والتعويأو اإلعسار املادي نتيجة مطالبة عماهلم هلم ابملكافآت ,
مقابل أداء  يف أداء تلك احلقوق أمني االجتماعي حمل صاحب العمل,تحيث حيل نظام ال ,

ام من أمهية ونظرا ملا هلذا النظ,صاحب العمل حصة من االشرتاكات يف نظام التأمني االجتماعي 
 دولة خدمات فقد نصت معظم الدساتري أبن تكفل ال,اجتماعية واقتصادية
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التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنني مجيعا 
 1وذلك وفقا للقانون .

تقوم يف  جتماعي لقطاعات الشعب املختلفة ,واستنادا هلذا النص فقد صدرت نظم التأمني اال
حبيث حتدد املزااي على أساس االشرتاكات اليت يساهم  رها على فكرة التكافل االجتماعي ,جوه

 وذلك وفقا حلساابت دقيقة يه وصاحب العمل على حسب األحوال,هبا كل من املؤمن عل
املوارد واحلقوق,وحىت يستطيع نظام التأمني االجتماعي االضطالع ابملهام  يراعى فيها التوازن بني,

, مبا يكفل حتقيق األهداف اليت  االجتماعيالتأمني ، فإن هذا يقتضى تفعيل نظم  إليهاملوكلة 
 أنشئ من أجلها.

االحتياط من نتائج املخاطر االجتماعية اليت يتعرض هلا  إىليهدف التأمني االجتماعي  لذلك    
 املالية . إمكانياهتمالعمال الذين ال ميكنهم مواجهة هذه املخاطر مبفردهم لضعف 

تدفع عنه لتأمني انتفاعه  أوج عن اشرتاكات خاصة يدفعها املنتفع توالتأمني االجتماعي هو ان
املخاطر  أنواعالتأمني االجتماعية  أنظمةمبزااي هذا النظام عند وقوع الطارئ للمؤمن عليه ,وحتدد 

أو الطوارئ اليت يغطيها التأمني و احلاالت اليت يستحق فيها املؤمن عليهم و هي على النحو 
 2:التايل 

 العمل:و هي اليت تقع للعامل نتيجة حلادث يقع بسبب العمل و أثناء أتديته . تإصااب-أ 

 أمراض املهنة :اليت حتصل بسبب العمل الذي يزاوله العامل .-ب 

 الشيخوخة:وهي السن اليت جيوز فيها العامل اعتزال العمل للراحة من عناء العمل ,-ج 

 الكفاءة.و أصبحت حالته ال تسمح ابستمرار العمل بنفس 

                                                           
 .72,ص2005,بدون دار النشر , محاضرات في التأمينات االجتماعيةمحمد حامد الصياد , 1
 .  105عادل أمين عبد الواسع المنيفي ,مرجع سابق ,ص 2
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 العجز:وهو الذي حيول كليه و بصفة مستدمية دون قيام العامل بعمل مالئم حلالته .-د 

 العمل . إصابةالوفاة :و هي الناشئة عن غري -هـ 

 املرض العادي :الذي يصيب مجيع الناس ومن ضمنهم العمال .-و 

ب مع قدرة البطالة : هي وقف الكسب بسبب عدم التمكن من احلصول على عمل مناس -ز
 الشخص على العمل و استعداده له.

 .تتضمن إعانة األسر ذوي األعباء العائلية ذات الدخل احملدود  اإلعاانت العائلية:-ح 

 األمومة: هي حالة احلمل و الوضع و ما يعقبها و كذا توقف الكسب.-ط 

 فيما يلي : واالجتماعيالوظيفي  االستقراريف جمال  ةحتققه التأمينات االجتماعي ونتناول ما

 الوظيفي : االستقرار – 1

 الوظيفي من خالل : االستقرار االجتماعيةحتقق التأمينات 

يتعرضون لتوقف  وابلتايل ال ةمفاجئ ةمسئوليات مالي األعمال أصحابالتخفيف عن كاهل  -أ   
 : يفويتمثل ذلك نشاطهم 

ميثـل  حيـث ,العامـل  ةهناية خدم يفكان يلتزم بسدادها صاحب العمل   اليت اخلدمةمكافأة هناية -
 يفصاحب العمـل  حصةيتحملها صاحب العمل )  اليت االجتماعية جزء من اشرتاكات التأمينات

 االجتمــاعييــدفعها مقابــل التــزام نظــام التــأمني  ةشــهري أقســاطا(  والوفــاةوالعجــز  الشــيخوخةأتمــني 
 صرف املعاش . يفد انتهاء خدمته مبسئولياته جتاه العامل عن

ميثــل ترحيــل صــاحب العمــل ملســئوليته عــن  يتحملهــا صــاحب العمــل , الــيتجــزء مــن االشــرتاكات -
 : الذي يتوىل , االجتماعيالتأمني  نظام إىلاخل  …املهنة  وأمراضالعمل  إصاابت

 تقدمي العالج والرعاية الطبية للعامل أثناء فرتة مرضه أو إصابته./1
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 التعويضية للعامل املصاب إذا تطلبت حالته ذلك. األجهزةتوفري /2
 تعويض األجر للعامل خالل فرتة تعطله عن العمل بسبب اإلصابة./3
مكـــان  مـــن حمـــل إقامتـــه إىل االنتقـــالالـــيت يتكبـــدها يف  االنتقـــالتعـــويض العامـــل عـــن مصـــاريف /4 

 العالج والعكس.

حــدثت  ختلــف عــن اإلصــابة عجــز أو ينقطــع إذا مــاتعــويض العامــل أو أســرته عــن دخلــه الــذي /5 
 وفاة وذلك يف صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة حبسب األحوال.

 رأس املال البشري وزايدة إنتاجيته : ىاحملافظة عل –ب  

 أنتعمــل علــى مصــلحة اإلنتــاج  أنصــحته , حيــث  ىوذلــك مــن خــالل رفــع معنوايتــه واحملافظــة علــ
ا يف الوقــت املالئــم دون أن ينقطــع لفــرتات طويلــة , فضــال عــن أن عملــه صــحيح يعــود العامــل إىل

 ىأتهيـل املصـابني مهنيـا ليسـتفيد مـنهم اإلنتـاج وال يكونـون عالـة علـ ىيعمل عل االجتماعيالتأمني 
 .اجملتمع

 العاملني بوظائفهم : استقرار –ج 

للعمال الذين يتم تغطيتهم ضد كافة املخاطر اليت  النفسيلالستقرار  ةمنطقي نتيجةوذلك يكون 
 البطالة( وذلك الطمئناهنم ,اإلصابة,املرض,الوفاة,العجز,الدخل )الشيخوخة انقطاع تؤدي إىل

هلم  الصحياالرتفاع ابملستوى  إىل ابإلضافةمن بعدهم , وألسرهمهلم  ابلنسبةعلى يومهم وغدهم ,
االنتفاع  إىل ةضافابإل يف مهدها , املهنية األمراضالكتشاف عليهم, الدوري الكشف نتيجة

 1بتأمني املرض .

 

 

                                                           
 .75سابق ,ص,مرجع محمد حامد الصياد 1



  االستقرار االجتماعيالعمل احلريف و                           الفصل الرابع              
 

101 

 

 

 الالأمن الوظيفي :- 2

اقرتن مفهوم الالأمن الوظيفي مبجموعة من األبعاد املتمثلة يف :الدخل )العائد املادي( فقد  
 , احلماية القانونية. الوظيفي و االجتماعي  ,االمتيازات االجتماعية ,االستقرار

 الالاستقرار الوظيفي: أ / 

و     بني العامل  استمرار يتهإن استقرار العمل تعكسه بشكل أساسي دميومة عالقة العمل و     
رب العمل أي بني احلريف و صاحب امللكية , بواسطة عقد عمل عادة ما يكون شفهي غري 

 .مكتوب 

 : حمدودية الدخلب/ 

الوظيفي ,حيث أن ال استقرار الوضعية املهنية أو منصب العمل  و يعترب من أهم أبعاد الالأمن 
مرتبط بال استقرار الدخل و حمدوديته يف حاالت كثرية ,فغالبا ما يكون مستوى دخل  العمال 

 أي احلرفيني ال يتجاوز احلد األدىن لألجر القاعدي أو حىت أقل منه .

لفئة من العمال للبحث عن نشاطات أخرى هذا املستوى املتدين من األجر غالبا ما يدفع هبذه ا
 ليتمكنوا من أتمني حاجياهتم و إعالة أسرهم .

  : ضعف االمتيازات االجتماعيةج/ 

الوظيفي يف جزء منه مبا ميكن تسميته "األجر االجتماعي " الذي ال يقتصر  يرتبط الالأمن   
على األجر املادي )النقدي( فحسب ,بل يشمل ابملوازاة جمموعة من االمتيازات االجتماعية 

املمنوحة من طرف اجلهة املستخدمة أو رب العمل ,و تتضمن االمتيازات االجتماعية ما 
العمل,..هذه  و حوادثا  يف نظام التقاعد,التأمني على العجز يلي:التأمني على املرض,االشرت 

االمتيازات تكون غالبا مرتبطة مبناصب عمل دائمة ,حيث أن العمال الدائمني من هذه 
 االمتيازات على عكس العمال املهنيني احلرفيني الذين يتحملون تبعات غياب هذه االمتيازات 
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.مما يؤثر سلبا على حياة و من التأمني على املرض .. نحكعدم استفادهتم من التعويضات و امل
 1العامل و على أفراد أسرته الذين يعوهلم .

  االنعكاسات املرتتبة عن الالأمن الوظيفي : -3

عدم االستقرار املهين   أويسبب الالأمن الوظيفي  :الدخل املتذبذب و املستقبل الغامض أ/
 األوىليكون بني حالتني احلالة  األجريتذبذاب يف دخل العامل املهين يف جمال البناء ,حيث أن 

تتمثل يف االنتقال بني وضعية يؤمن فيها دخله و يكون هذا طبعا أثناء فرتة عمله ,وبني وضعية 
حث عن العمل يف مكان بعد انتهاء مدة العمل يف حالة انتظار الب أيدون أي دخل  أخرى

فهذا الالاستقرار املادي وما ينجم عنه من صعوابت تؤثر على العامل يف حياته االجتماعية .أخر
حالة من  إىلفالالاستقرار املادي ميكنه أن يؤدي .جوانبها كتامني سكن مستقل ,...من كل 

 الصحية ,....لة الالاستقرار على مستوايت عدة :السكن ,العالقات االجتماعية ,احلا

لة االستقرار اليت يفرضها الالأمن الوظيفي مسأ إنو املهنية: العالقات االجتماعية إضعاف ب/
خاصة لفئة الشباب نظرا  أسرةيكون هلا أتثري واضح على الرغبة يف تكوين  أنبصفة عامة ,ميكن 

 2تقرار أسرهم .لغموض مستقبلهم املهين و خوفا من حالة ال استقرار وضعياهتم املهنية على اس

 :االنشغال ابلبحث عن عمل دائم و مستقر ج/

    تعترب مسألة البحث عن منصب عمل دائم و مستقر االنشغال األول لدى الشباب البطال  
  لذلك .سواء خالل فرتة البطالة أو حىت أثناء فرتة عملهم لبناء ,و العمال املهنيون يف ورشات ا

  اإلنسان هلا يتعرض أن ميكن اليت األخطار تعاجل اليت النظم أهم من االجتماعية التأمينات تعترب

 

 
                                                           

 .41,ص 2012/2013,رسالة ماجستير ,جامعة غرداية ,العمل بصيغة العقود المحدودة المدة و االندماج االجتماعي كريمة بن قومار , 1
 .44,ص نفس المرجعكريمة بن قومار , 2
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 الدولة من إجباري أتمني كل " االجتماعية التأمينات وتعرف وفاته بعد وأفراد أسرته حياته طوال
 يف ليس ألخطار تعرضهم حالة يف للمجتمع للطبقات الضعيفة املادية احلماية توفري إىل يهدف

 "الشيخوخة سن وصوهلم أو    ةاملبكرة,البطال الوفاة أو العجز العمل, حوادث أو املرض كأخطار
 وهو للدولة, االجتماعي الضمان قانون ينظمه احلكومي التأمني أشكال من شكل ا يعرف كما,

 1.حمددة وقواعد نسب وفق والعمال األعمال ألصحاب إلزامي

 وحيدد أحكامه وينظم الدولة تضعه به خاص لقانون تنظيمه يف االجتماعي التأمني وخيضع 
 طرف كل والتزامات حقوق ويوضح , والدولة العمل العامل وصاحب وهي فيه املشرتكة األطراف

 العمل وصاحب, منه الذي يستفيد الوحيد هو و فيه ابالشرتا  ملزم العامل ويكون , أطرافه من
 فيه الدولة تلتزم كما عليه, حيصل مقابل دون دورية اشرتاكات بدفع فيه ابالشرتا  أيضا ملزم
 حتصل مقابل دون معها ابألمرين أو حصوله, عند العجز بسداد تعهد أو دورية اشرتاكات بدفع
 2.عليه

  :أمهها خصائص بعدة االجتماعية التأمينات تتميز :االجتماعية التأمينات خصائص- 4

 .نفسها والدولة األعمال وأصحاب الدولة يف العاملني مجيع فيه ابالشرتا  يلزم إجباري نظام اهنا-

 األقساط يف يشرتكون العمل وصاحب العامل أن يف ذلك ويظهر اجتماعي تكافلي نظام اهنا -
 التأمينات لصناديق تدفعها اليت اإلعاانت صورة يف النظام هذا يف تساهم الدولة أن كما

 .االجتماعية
 املتعطلني يشمل أنه كما املنتظمة، غري والعمالة األعمال وأصحاب العاملني جلميع الشمول -
 .آخر عمل على للحصول واالنتظار جهة يف عملهم انتهاء حني بينية فرتات يف العمل عن
 .إبنشائها تقوم اليت التأمني صناديق خالل من التأمينات هذه إبدارة تقوم الدولة أن -
 

                                                           
 1 .ص , 1998األردن, عمان, األولى الطبعة والتوزيع, للنشر الصفاء دار ,التأمين واقع عن دراسة :التأمين مبادئ رمضان زياد 1

 . 287ص ,  2009األردن, , عمان التوزيع, و للنشر العلمية اليازوري دار ,التامين و المخاطر إدارة السيفو, اسماعيل بك,ووليد أبو أحمد دعي 2
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          وخةالشيخ أو للعجز ينقطع أو الدخل يقل عندما التأمني يف الدخل استمرار ضمان -
 لإلنسان االقتصادي األمن توفري إىل ؤدى ي مما املرض أثناء العالج تكاليف وتوفري ، الوفاةاو 
 .وكفاءة جبدية عمله إىل وينصرف مطمئنا جيعله مما وفاته بعد لذويه أو حياته، مستقبل يف
 . أفراد بني والتعاون التكافل حتقيق -
 .متعددة مزااي على وحيصل قليلة مبالغ يدفع املشرت  نأ - 

 السوق حركة تنشيط يف تساهم شرائية قوة هلم يوفر التقاعد بعد للمواطنني الدخل استمرار -
 .الركود ومواجهة
II. االجتماعي والضمان االجتماعي التأمني بني الفرق:  

 للمواطنني تقدم اليت االجتماعية احلماية أنواع كل يعىن شامل تعبري هو اإلجتماعى الضمانإن   
 اخلدمات صنوف من غريها أو االجتماعية املساعدات أو التأمني اإلجتماعى طريق عن سواء

 السن وكبار ، لألطفال األخص ابلنسبة وعلى وأمنهم املواطنني رفاهية تكفل اليت ، والرعاية
 أخرى بصيغة أو        اإلجتماعى، احلقل يف الدولة تبذهلا اليت اجلهود من ذلك وغري ، واملعوقني

 االجتماعية األخطار تغطية لضمان اإلنسانية والتدخالت القانونية، امليكانزمات من هو جمموعة
 حياته. يف الفرد هلا يتعرض اليت
 من كل حتقيق جمال يف اإلجتماعى الضمان وسائل أحد فتعترب االجتماعية أما التأمينات  

 إجتماعى خطر تغطية تستهدف اليت النظم تلك تقتصر على وهى االجتماعيني واألمن احلماية
 هذه توزيع إعادة األعمال مث وأصحاب عليهم املؤمن يؤديها اشرتاكات، جتميع مقابل يف معني

 الدولة  حتملت ما فإذا مث ومن منه، املؤمن اخلطر وقوع هلم ابلنسبة يتحقق من على االشرتاكات
 وأصبح التأمني صفة النظام عن انتفى االشرتاكات من مقابل دون املزااي معني عبء نظام يف

 حمل الدول بعض يف االجتماعي الضمان يستخدم مصطلح وقد . ياإلجتماع للضمان نظاما  
  أما أحياان، البعض أذهان يف اخللط حيدث مما العكس أو االجتماعي التأمني مصطلح
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 ختتلف مسامهة مقابل وتكون العاملني، فئة وهي حمددة فئة يف حمصورة فهي االجتماعية التأمينات
 1.النظام ذاته ابختالف

 
III. اجلزائر يف االجتماعي الضمان نظام من املستفيدون: 
 الضمان نظام يغطي حيث اجتماعيا، مؤمن مليون 8 حوايل االجتماعي الضمان يتضمن

 خاصة اجلزائر يف معمم النظام هذا أن القول ميكن وعليه  من السكان % 80 حوايل االجتماعي
 العالج مصاريف تعويض وابلتدقيق املرض خبطر يتعلق فيما

 :اآلتية للفئات
 االجتماعي، الضمان من وإرادات معاشات على واملتحصلون املتقاعدون -
 .األجراء العمال -
 .DAIPاملهين  اإلدماج عقود من املستفيدون -
 ( املدارس وتالميذ واجلامعات املعاهد طلبة ذلك ضمن )دخل الطلبة -
 معاشات اجملاهدين  اجملاهدون و املتحصلون على  -
 واملقدمة  (AFS)للتضامن  اجلزافية املنحة غرار على االجتماعية املساعدة من املستفيدون - 

 واملقدمة (IAIG) العامة املنفعة ذات اخلدمة عن تعويض أو بدون دخل املسنني لألشخاص
 . دخل بدون للبطالني

 اقتصادية. ظروف لسبب تَعمد بدون شغلهم مناصب فقدوا الذين البطالون-

 .الكفالـة حتـت اآلابء و النسـاء، الكفالـة، حتـت األبنـاء وهـم احلقـوق ذوي إىل احلمايـة ومتتـد
 2املعاقون. األشخاص

 

                                                           
 بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة - "الدول تجارب – التطوير وآفاق العملي الواقع التأمينية، الصناعة:الملتقى الدولي السابع حول 1

 .3,ص2012ديسمبر .التسيير علوم و التجارية العلوم اإلقتصادية، العلوم كلية
2 Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité social, Présentation du système de 

sécurité social en Algérie, 2010 page4. 
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IV. : االستقرار االجتماعي 

 حتقق نظم التأمني االجتماعي االستقرار االجتماعي للعامل وأسرته من بعده من خالل  

 أتمني العامل حال حياته :ويتمثل أتمني العامل حال حياته فيما يلي : –أ  

 أتمني العامل أثناء فرته عمله  وذلك من خالل عده أنواع من التأمني :-1

 :حيث يكفل أتمني إصابة العمل للعامل عند تعرضه خلطر اإلصابة أتمني إصاابت العمل - 

 ويقصد هبا : العالج والرعاية الطبية :  -
 اخلدمات الطبية اليت يؤديها املمارس العام . ×

 مستوى األخصائيني مبا يف ذلك أخصائي األسنان . ىاخلدمات الطبية عل× 
 الرعاية الطبية املنزلية عند االقتضاء .× 
 العالج واإلقامة ابملستشفي أو املصحة أو املركز املختص .× 
 يلزم .العمليات اجلراحية وأنواع العالج األخرى حسب ما × 

 الفحص ابألشعة والبحوث املعملية الالزمة وغريها من الفحوص الطبية وما يف حكمها ×     
 صرف األدوية الالزمة يف مجيع احلاالت املشار إليها فيما تقدم .× 
 توفري اخلدمات التأهيلية وتقدمي األطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية .× 

 تعويض األجر:  -
 ليه عن العمل بسبب اإلصابة ويقدرويستحق طوال فرتة ختلف املؤمن ع

أساسه االشرتا  , ويستمر صرفه دون حتديد فرتة زمنية معينة  ىبكامل أجره املسدد عل
  حىت الشفاء أو ثبوت العجز املستدمي أو حدوث الوفاة .

 أتمني املرض:-    
 يكفل أتمني املرض للعامل عند تعرضه خلطر املرض الطبيعي: حيث
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 العالج والرعاية الطبية وتشمل :  -

 ما سبق بيانه يف  أتمني إصاابت العمل .× 
 الرعاية الطبية والعالج للمؤمن عليها أثناء احلمل والوالدة .×    

 تعويض األجر :   -
 بسبب املرض ويقدر تبعا ملاالعمل ويستحق طوال فرتة ختلف املؤمن عليه عن 
 صرفه ملدة معينة ويف بعض احلاالتيقرره نظام التأمني االجتماعي , ويستمر 

 يستمر صرفه حىت الشفاء أو ثبوت العجز املستدمي أو حدوث الوفاة .
 ويف بعض نظم التأمني االجتماعي حيدد كما يلي :

 من أجر االشرتا  األخري.  % 75يوما بنسبة  90األمراض العادية ملدة × 
 من أجر االشرتا  األخري. % 85يوما بنسبة  90مث ملدة 

أن  من أجر االشرتا  األخري )بدون مده زمنية حمددة ( إىل %100األمراض املزمنة بنسبة × 
ة ملباشرة عمله أو يتبني عجزه املؤمن عليه أو تستقر حالته استقرارا ميكنه من العود ىيشف

 عجزا كامال أو تقع وفاته.
من أجرها األخري ملدة  %75تستحق املؤمن عليها يف حالة الوضع تعويضا عن األجر يعادل × 

يوما بشرط أال تقل مدة اشرتاكها يف التأمني عن عشرة أشهر وذلك ملدة ثالث مرات  90
 1طوال حياهتا الوظيفية.

وفقا ملا سبق بيانه يف هذا الشأن بتأمني إصاابت العمل ، فيما عدا  مصاريف االنتقال : -
 مصاريف انتقال املرافق .

 أتمني البطالة:

يكفل أتمني البطالة للعامل عند تعرضه خلطر البطالة تعويضا يقدر بنسبة معينة من  حيث   
 ٍأسبوعا  16مثال( ملدة حيددها نظام التأمني االجتماعي ) %60األجر األخري للمؤمن عليه )

 
                                                           

 .79,ص,مرجع سابق محمد حامد الصياد  1
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أسبوعا ملن تزيد مدة اشرتاكه 28شهرا فأقل وملدة  24ا التأمني مثال ملن تبلغ مدة اشرتاكه يف هذ

 شهرا(. 24التأمني على يف 
أتمني العامل بعد انتهـاء الفـرتة املنتجـة مـن حياتـه :ويشـمل ذلـك أيضـا تغطيـة عـدة أنـواع مـن ب /

 األخطار كما يلي:

و العجـــز و الوفـــاة للعامـــل عنـــد تعرضـــه لطبيعـــي :حيـــث يكفـــل أتمـــني الشـــيخوخةالعجـــز ا-
  للعجز الطبيعي

الذي  ابعتباره تعويضا عن الدخل الدوري وهو اهلدف األساسي من هذا التأمنياملعاش :   -
 ينقطع نتيجة حتقق العجز بنوعيه اجلزئي والكلي .

 وحيدد على أساس: 
 متوسط األجر الشهري املؤدي عنه االشرتاكات خالل عدد من السنوات × 

 األخرية من مدة االشرتا  , أو األجر الشهري األخري يف بعض نظم التأمني االجتماعي.
 االشرتا  يف التأمني.مدة × 
 معامل احلساب عن كل سنة أو شهر من مدة االشرتا  يف التأمني.× 

ومبراعاة أال يقل املعاش يف هذه احلالة عن حد أدين معني من متوسط األجر خيتلف من نظام 
 إىل أخر , يكفل مستوي معيشة مناسب للعامل وأسرته.

      ل عند:حيث يكفل أتمني الشيخوخة والعجز والوفاة للعام العجز اإلصايب-
  تعرضه للعجز اإلصايب:

 املعاش :   -
معاش العجز الكامل ويقدر علي أساس احلد األقصى النسيب للمعاش , بصرف النظر عن × 

 مدة االشرتا .
صابة معاش العجز اجلزئي ويستحق يف حالة ما إذا كانت نسبة العجز املتخلف عن  اإل× 

 فأكثر تبعا ملا يقرره نظام التأمني االجتماعي(. % 35أو  30)متثل  %100أقل من 
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 ويقدر هذا املعاش علي أساس معاش العجز الكامل مضرواب يف نسبة العجز .

 إعانة العجز:- 
مـثال  % 20 وتستحق لصــاحب معـاش العجز الكامل املستدمي )طبيعـي أو إصـايب( ، وتقـدر بــ

مــن قيمــة مــا يســتحقه شــهراي مــن معــاش إذا قــررت اهليئــة الطبيــة إنــه حيتــاج اإلعانــة الدائمــة مــن 
 شخص آخر للقيام أبعباء حياته اليومية.              

بلوغــــه ســــن  للعامــــل عــــنوالوفــــاة  حيث يكفــــل أتمــــني الشــــيخوخة والعجــــزبلــــو  ســــن التقاعــــد:-
 1التقاعد:

 املعاش :   -
األساسي من هذا التأمني ابعتباره تعويضا عن الدخل الدوري الذي ينقطع نتيجة وهو اهلدف 

 بلو  سن التقاعد.
 وحيدد على أساس: 

متوسط األجر الشهري املؤدي عنه االشرتاكات خالل عدد من السنوات األخرية من مدة × 
 االشرتا  , أو األجر الشهري األخري يف بعض نظم التأمني االجتماعي.

 شرتا  يف التأمني.مدة اال× 
 معامل احلساب عن كل سنة أو شهر من مدة االشرتا  يف التأمني.× 

 الرعاية االجتماعية ألصحاب املعاشات:- 

اشرتاكات ,  مبعين أنه ال تؤدي عنه –ري ممول جتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من التأمني غ
بعض اخلدمات ألصحاب  وإمنا يتم متويله من صندوق التأمني االجتماعي بغرض تقدمي

 املعاشات.
 ويتضمن ذلك العديد من املزااي : 

 أ  ـ إنشاء دور لرعاية أصحاب املعاشات .
                                                           

 .81, نفس مرجع ,صمحمد حامد الصياد 1



  االستقرار االجتماعيالعمل احلريف و                           الفصل الرابع              
 

110 

 

مرتني سنواي كل  %50ب ـ ختفيض يف أجور السفر ابلسكك احلديدية بنسبة 
 منها ذهااب وعودة .

 من أسعار دخول املسارح ودور السينما اململوكة للدولة  %50ج ـ  ختفيض 
 من رسوم دخول األسواق واملعارض اليت تقيمها الدولة. %50د ـ ختفيض 
من نفقات الرحالت اليت ينظمها القطاع العام داخل الدولة أو  %20هـ ـ ختفيض 

 خارجها .
 %5و ـ ختفيض يف أجور السفر على طائرات الشركة الوطنية بنسبة معينة ) 

 (.للرحالت الداخلية مثال %10للرحالت اخلارجية و 
 أتمني أسرة العامل بعد وفاته : –ب    

ابإلضـافة الحقيــه األسـرة يف معــاش املــؤمن عليـه الســابق ربطــه لـه حــال حياتــه ، سـواء كــان ذلــك    
بسبب إصابة عمل أو عجز طبيعي أو شيخوخة , هنا  نوع أخـر مـن أنـواع التـأمني االجتمـاعي ، 

خة والعجــز والوفــاة ألســرة العامــل عنــد وهــو التــأمني ضــد خطــر الوفــاة .حيــث يكفــل أتمــني الشــيخو 
 .وفاته

 املعاش :   -
الذي ينقطع نتيجة حتقق  يوهو اهلدف األساسي من هذا التأمني ابعتباره تعويضا عن الدخل الدور 

 خطر الوفاة.
 وحيدد على أساس: 

متوسط األجر الشهري املؤدي عنه االشرتاكات خالل عدد من السنوات األخرية من مدة ×        
 االشرتا  , أو األجر الشهري األخري يف بعض نظم التأمني االجتماعي.

 مدة االشرتا  يف التأمني.× 
 معامل احلساب عن كل سنة أو شهر من مدة االشرتا  يف التأمني.× 

نظام إىل  ين معني من متوسط األجر خيتلف منومبراعاة أال يقل املعاش يف هذه احلالة عن حد أد
 يكفل مستوي معيشة مناسب لألسرة. أخر ,
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 ويتم توزيع هذا املعاش بني من كان العامل أو املتقاعد يلتزم ابإلنفاق عليهم قبل وفاته وهم :

 أرملته. -

البالغني العاجزين عن الكسب أو الطلبة احلاصلني علي مؤهل ,أبنائه وإخوته:القصر -
 ومل يلتحقوا بعمل او مهنة.

 املتزوجات.بناته وأخواته غري  -

 والديه. -

 الزوج العاجز عن الكسب. -

يضاف يف بعض النظم اجلد واجلدة وأبناء وبنات االبن املتوىف.وذلك وفقا  -
 للشروط اليت حددها القانون.

V. :املكانة االجتماعية و املهنية 

ترتبط املكانة االجتماعية "ابلشرف و االعتبار إذا أهنا تشري إىل وضع مناسب للشخص على    
كما (1)معيار متميز يستطيع األشخاص مشاهدته ,أو مالحظته على تدرج القيم االجتماعية."

أهنا تتحدد عن طريق "املكانة االقتصادية و النفسية و عن طريق اهليبة و السلطة أو األمهية 
 الوظيفة ,و قد تكون هذه املصادر متسقة فيما بينها أو غري متسقة ."

أو من اختالف "معدالت األجور بني األعمال املختلفة ,و الذي يكون من األمور اهلامة يف 
أتسيس املكانة االجتماعية و حتديدها ."و يف اجملتمعات الصناعية احلديثة "هنا  ترتيب تسلسلي 

يث تزداد امتيازات الثروة و القوة و االحرتام ,كلما صعدان على التسلسل للمراكز االجتماعية ,حب
اهلرمي و يستطيع أي شخص االنتقال من مركز اجتماعي إىل أخر اعتمادا على ما يكسبه من 

 وسائل يف متناول يده خبالف احلال يف الطائفة أو الطبقة .

                                                           
 .400,ص1,2000,دار الشروق للنشر و التوزيع .االردن ,ط معجم علم االجتماع المعاصرمعن خليل العمر , 1
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ه يشعر حبرمان نسيب إذا ما كان و قد يصل الشخص إىل مكانة عالية يف جانب معني,لكن  
يشكل مكانة أدىن يف اجلوانب األخرى و ابلذات يف اجملتمعات العشائرية و القبلية ,فقد كانت 

 1املكانة االجتماعية ترتبط "مبجموعة من الرموز املهنية مثل الزي املهين جلماعة معينة ".

 املكانة االجتماعية للعمل عند ابن خلدون :/1

خلدون املكانة االجتماعية لقيمة العمل بتحديد املكانة االجتماعية للعمل يف خاصيتني ربط ابن 
 مها:

 : أ /الناحية املادية

يقول ابن خلدون :"اجلاه مفيد للمال"الن صاحب املال يف مجيع أصناف املعاش أكثر يسارا     
يتقرب هبا إليه سبيل  و ثروة يف فاقد اجلاه و السبب يف ذلك أن صاحب اجلاه خمدوم أبال عمال

احلاجة على جاهه,والناس معنيون له أبعماهلم يف مجيع حاجياته من ضروري أو حاجي أوكمايل 
فيحصل فيه اإلعراض من العمل,يستعمل فيه الناس من غري عوض ,فتتأكد قيم تلك األعمال 

فر عليه و عليه فهو بني قيم ألعمال يكتسبها,و قيم أخرى تدعوه الضرورة إىل إخراجها فتتو 
و         األعمال لصاحب اجلاه كثرية فتفيد الغىن ألقرب وقت و يزداد مع األايم يسارا 

 .2ثروة......"

فريبط ابن خلدون بني القيمة املادية للعمل و املكانة اليت يكتسبها الفرد من هذه القيمة     
ة يف اجملتمع انجتة عن ملكيته ,مبعىن أن اإلنسان الذي ميتلك املال و الثروة  يكتسب جاها و مكان

للمال ,وهذه املكانة ال يتمتع هبا من ال ميلك الثروة و املال ,كما أن الناس يتقربون إىل صاحب 
اجلاه بتقدمي اخلدمات اليت حيتاجها و يتنافسون يف أداء هذه اخلدمات حىت ينالوا أكرب عائد مادي 

 حاجات صاحب اجلاه  الذي يعود عليهم عن أدائهم لتلك اخلدمات و إشباع
                                                           

 .72عادل أمين عبد الواسع المنيفي ,مرجع سابق ,ص  1
 2006,2005,أطروحة دكتوراه, التحوالت الى اقتصاد المؤسسةاثر نقل التكنولوجيا و انعكاساتها على التشغيل في ظل بشتله مختار ,  2

 .108,ص
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أبنواعها الضرورية و الكمالية ,فاحلاجيات اإلنسانية منها ما هو حاجي أي حيتاج إليه ابلفطرة,و 
منها ما هو ضروري يكفيه إلشباع حاجاته األساسية ومنها ما هو كمايل و يعين ما هو زائد عن 

 حاجاته من ترف و رفاهية  و بذخ يف العيش. 

 ب/الناحية املعنوية :

يرى ابن خلدون أن هنا  من األعمال من ال يتمتع القائمون هبا ابلثروة و اجلاه ,ومن هذه 
 األعمال على وجه اخلصوص األعمال الدينية من العاملني يف جماالت القضاء والفتوى والتشريع 

و التدريس و اإلمامة و اخلطابة و األذان ,وهي األعمال اليت تديرها الدولة للنظر يف مصاحل الناس 
و يتقاضون يف مقابل عملهم أجرا حمدودا ال يقارن أبجر من يعمل لدى أصحاب اجلاه من الذين 

ذه ميتلكون الثروة و النفوذ و السلطان فيتكالب الناس على خدمتهم ,فان من يعمل يف مثل ه
األعمال هم نوعية من البشر متمسكة  بقيمها الدينية و اخللقية ,وعامة الناس ال حتتاج إىل 

خدماهتم فهي ليست ضرورية ابلنسبة هلم ,وهؤالء ال ميتلكون إال التمسك مببادئهم و قيمهم 
ي اخللقية اليت يعرب عنها ابن خلدون ) ببضاعة الشرف( فهم ميتلكون عزة النفس وال يتملقون ذو 
اجلاه السلطان حىت ينالوا منهم حظا من الرزق ,وهذه البضائع الشريفة أي األعمال و املهن 

الشريفة تشتمل على أعمال الفكر و اجملهود البدين ملصلحة الناس وإنكار  ذواهتم و ال يسعهم 
 .  1ابتذال أنفسهم و احلط من قدرهتم ألهل الدنيا ويرى أن هؤالء ال تعظم ثرواهتم يف الغالب 

و معىن هذا أن الكسب و املال أذا كاان عنصرين هامني يف حتديد املكانة االجتماعية فان 
أصحاب املهن الدينية ال حيتاج اىل عملهم سوى القلة الذين يؤمنون برسالتهم ,وهلذا كان نصيبهم 

 .2من الكسب ضئيال 

 

                                                           
 .109,نفس المرجع ,ص بشتله مختار 1
 .24كمال عبد الحميد الزيات ,مرجع سابق ,ص 2
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 االجتماعية: املكانة أنواع 1
  ( statut) نسق يف موقع و وضع عن يعرب االجتماع علم املكانة يف مصطلح أن لعل  

هي  بدورها اليت و االجتماعية, األدوار توزيع يفرضها طبقية))هركية عليه يرتتب مما ما, اجتماعي
 اليت يشغلوهنا,لكن واألدوار حيتلوهنا اليت املواقع من انطالقا األفراد سلو  يف توقعية تفرض األخرى

مبعىن  االجتماعية, املكانة خلفيات الشيء,عن بعض التنقيب هو املطلب هذا يف يهمنا الذي
من  غريهم دون بعينها, وأدوارا مراتب يشغلون ما, أفرادا جعلت اليت األسباب عن التساؤل

 األشخاص؟
 ضمن الفرد, هبا حيظى اليت التقديرات تفاعل جممل هي االجتماعية املكانة كانت إذا   

 الواقع يف معانيها لرصد نسبية صعوبة هنا  الواقع يف فانه إليها, ينتسب اليت اجلماعة
 األفراد بني االجتماعية الثقافة اختالف إىل إيعازه ميكن ذلك يف السبب أن لعل االجتماعي,و

 واألطر األوساط ابختالف ختتلف نسبية تبقى معانيها فان يكن مهما و فيما بينهم, واجلماعات
 فاملدلول املتعلم, غري نظر يف ذاهتا هي املتعلم,ليست نظر يف مثال الفالح أن مكانة االجتماعية,
          أميون,ريفيني أو متعلمون األفراد,) و الفئات ابختالف خيتلف للمكانة إذا االجتماعي

 أسباب االجتماعية,عن املكانة أنواع عن احلديث أن مث...)أو مهنيون حرفيون حضريون, أو
 من نوعني عن التكلم ميكن الواقع ,يف.كان مبا األمهية من اكتساهبا ،يبدو إىل األفراد ودوافع
 أو       قدرة على قائمة غري مكانة فهي ''يرثها األفراد  والدية مكانة فهنا  االجتماعية، املكانة
 روتينية ستاتيكية مكانة ,فهي ,1يف اجملتمع" موروث وضع على تقوم إمنا فردي, إجناز أو جهد

 الزنوج ولدى اهلندية, القبائل و يف الطوائف مثال نالحظه ما هذا احمللية, الثقافة فرضتها ورتيبة,
 كذا و      حرف, و مهن من يتبع الطائفة ما كل يرث فهو ما, طائفة يف يولد من أن أيضا,

 يف إال تتوافر ال مكانة هي دنيا,و اجتماعية مكانة و وضعا ابملثل يرث فهو زجنيا يولد من
  تكسب اليت املوروثة هي فاملكانة املغلقة, األنساق ذات املقهورة, و    املنبوذة اجملتمعات
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 يكون العكس قد لن لعل و االحرتام, و اهليبة من اجملتمع بكثري يف فيحاط نفوذا, صاحبها

 أكثر النوعني و'':ما يلي "االجتماع روح" :كتابه يف "لوبون غوستاف" يقول متاما, صحيحي
 انه يشغل مبجرد للرجل يثبت فهو العرضي, أو )املوروث يقصد(املكتسب النفوذ هو شيوعا

 فللجندي يف نفسه, من قيمة له يكن مل أن األلقاب,و ببعض يتحلى أو ثروة, ميلك منصبا,أو
 و بضرورة اجلدية "ابسكال" قال لذلك و لباسهما, ارتداي ما نفوذا الرمسي زيه يف وللقاضي لباسه,
 ..1نفوذهم" أرابع ثالثة لفقدوا الشعر و اجلبة ال لو و...للقضاة ابلنسبة الشعر

 أتثري الرموز أمهية هي و البشر,أال حياة يف هامة قضية إىل هنا يشري "لوبون غوستاف" :ف
 مكانة اجتماعية لنفسه خيلق إبمكانه أن الرمز أن كيف البشر(,و نفوسهم)نفوس يف البشرية

التمكني  يف أمهيتها و العصبية أتثري عن ''املقدمة'' يف يتكلم عندما خلدون ابن خاصة,فريى
الغلبة   له تعني واحد, منبت يف متناقلة تكون إمنا القوم على الرائسة و...":يقول إذ للملك,
البد  الرائسة و...شك غري من التصاقه فيها عرف قد امللصق هلذا كانت اليت فاألولوية ابلعصبية

كالم  من نفهمه فالذي ." ,..2(ابلعصبية  التغلب من قلناه ملا مستحقيها عن موروثة تكون أن و
هذه  إالابلعصبية,ولوال حتصل ما,ال مكانة عن تعرب اجتماعي وضع الرائسة أن هو خلدون ابن

تكون  ال و العصبية أهل من الواحد اجليل يف إال تكون ال الرائسة أن مث امللك، حصل ملا األخرية
من  أقوى هلا,و احلامل اجليل عصبية تكون أن شريطة ابلوراثة كله ذلك حيصل غريهم,و يف

الشرط,  هذا انتفى وحيثما مكانتها على وحتافظ البقاء, هلا يكتب حىت هلا, املنافسة العصبيات
شروط  فيهم تتوافر آخر جيل إىل رائستهم, و األول اجليل مكانة وذهبت البقاء, شرط معه انتفى

 و    إال االجتماعية, املكانة من آخر نوع هنا  أخرى جهة ومن جهة, من هذا والسيادة الرائسة
 اغلب يف تتميز اليت جهوده طريق عن الفرد يكتسبها مكانة '' :هي و املكتسبة هو املكانة

 اإلنسان حيصلها اجتهادية مكانة ,فهي''املهارة و املعرفة و القدرات استخدام و األحيان ابملنافسة
  فنالحظ حتقيقها، ألجل ويكد يكافح فهو الشخصي, عمله و طبقا جملهوده

                                                           
 .104نور الدين بولعراس , نفس المرجع ,ص 1
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 بتجاوز ذلك و االجتماعي, الوسط ضمن اجتماعية مكانة خيلق لنفسه املعاق ن ا مثال كيف

يف  أمثلة ولنا اخل,...الرايضية املمارسات احد يف بنبوغه أو يف دراسته, التحدي برفع إما إعاقته
ذميم  "ديكارت رونيه "الفرنسي الرايضي وف الفيلسو  كان لقد هذا, على يدل ما البشري التاريخ
أصبح  حيث العلمي, التاريخ يف امسه خيلد و يسجل أن استطاع اجلميع,لكنه منه يسخر اخللقة,
 احلديثة. الفلسفة ابيب يلقب

 خالصة الفصل :

, إحدى تعترب التأمينات االجتماعية ميكن القول أن  انطالقا مما مت إاثرته خالل هذا الفصل    
الدعامات القوية للمجتمع, فبقدر ما هي ضرورة اجتماعية هي أيضا ضرورة اقتصادية,ويعترب 

نظام التأمني االجتماعي , أكرب مظلة اجتماعية واقتصادية  من حيث مشوله جلميع فئات الشعب 
هم واملستحقني عنهم مما يضمن فمن الناحية االجتماعية ,يوفر معاشات ملاليني املؤمن علي,

مستوى مقبول ملعيشة كل مؤمن عليه , ابإلضافة إىل توفري الرعاية الطبية واخلدمات التأهيلية , يف 
 حاالت إصاابت العمل واملرض .

ومن الناحية االقتصادية , فإن نظام التأمني االجتماعي يقوم بتجميع اشرتاكات املؤمن عليهم , مث 
مشروعات اخلطة القومية للدولة , وهبذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبري من  يعيد استثمارها يف

داء عمله وذلك بعد أتهيله العمال ,كما يعيد إىل سوق العمل واإلنتاج من يعجز منهم عن أ
 مهنيا فبالتايل حيقق التأمني االجتماعي استقرارا و اندماجا للفرد داخل اجملتمع .

 



 
 

 ـيالبــاب الميــدانـ
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 حتليل بياانت الفرضية األوىل 

 متهيد   

 خصائص عيينة الدراسة – 1
 عرض البياانت اخلاصة ابلفرضية األوىل  – 2

 و تفسريها 
 نتائج الفرضية األوىل   - 3
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 : متهيد

يتناول هذا الفصل عرضا خلصائص عينة الدراسة ,ابإلضافة إىل عرض و حتليل البياانت     
يف  اليدوي و تفسريها ,الختبار العالقة بني العائد املادي للعمل احلريف األوىلاخلاصة ابلفرضية 

جمايل البناء و الفالحة ومدى عزوف الشباب عن االلتحاق هبذه املهن ,معتمدين يف ذلك على 
الفصل النتائج املتوصل  هذا جمموعة من املؤشرات اخلاصة هبذين املتغريين ,كما سنعرض يف هناية

 عن طريق حتليل و تفسري البياانت اخلاصة هبذه الفرضية . إليها

 :نة الدراسة خصائص عي   

 (:يبني توزيع املبحوثني حسب السن   02اجلدول رقم )  
 النسبة املئوية التكرارات الفئات

[18-28 [ 51 46.36% 
[29- 39[ 39 35.45% 
[40-50[ 14 12.74% 

 %5.45 6 فأكثر 51
 %100 110 اجملموع

 
 

( يتنب أن املبحوثني يسودهم عنصر الشباب بنسبة عالية   02من خالل نتائج اجلدول رقم )    
أعمارهم  %35.45سنة ,و 28 - 18منهم ترتاوح أعمارهم بني  %46.36حيث جند أن  

سنة ,وهبذا جند أن نسبة الشباب يف جمتمع جمال الدراسة من خالل املبحوثني  39 -29بني 
 قارانها بعنصر الكهول الذين ابملائة ,وهي نسبة عالية إذا ما  81.81تصل إىل حدود 
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  %12.74( بنسبة 50-40من املبحوثني موزعني على الفئتني ) %18.19بلغت نسبتهم 
 .%5.45فأكثر بنسبة  51و 

التنمية املعنيني أكثر يف جمال العمل و  ن ارتفاع نسبة الشباب مؤشر على أهنم أ القول وميكننا   
 الفرد فيصبح, املهين القرار بثبات الفرتة هذه تتميز حيث , املهين االختيار مرحلة يعيشون,ألهنم 

 املهن من مهنة اختيار يف مهاراته ممارسة على قدرة أكثر ويكون عليه كان عما استقاللية أكثر
 , حياته من مبكرة مرحلة يف وبلورها اكتسبها اليت وقيمه ميوله مع وتتناسب هبا ليعمل األخرى
 ميكننا املنطلق هذا ومن املهين االختيار وواقعية واستقرار ابلنضج الفرد يتصف الفرتة هذه وخالل

 الفئة هذه طرف من إليها التوجه وإمكانية البناء مهنة يف للعمل الشباب رغبة عن نكشف أن
 هؤالء حيمله الذي احلقيقي التصور كشف  على أيضا سنعمل كما ,أو عكس ذلك اجملتمع يف

 .القيم اكتساب مرحلة خالل عندهم تبلور الذي , اليدوي العمل هذا عن الشباب

 (:يبني توزيع املبحوثني حسب احلالة العائلية   03اجلدول رقم )  

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحات
 %55.46 61 أعزب
 %34.54 38 متزوج
 %7.30 8 مطلق
 %2.70 3 أرمل

 %100 110 اجملموع
 

يتضح أن النسبة األكرب من املبحوثني حالتهم االجتماعية ( 03من خالل نتائج اجلدول رقم )  
,يف حني بلغت نسبة  % 34.54و تليها نسبة املتزوجني بــ %55.46أعزب حيث بلغت 

 لألرامل . %2.70,مقابل  %7.30املطلقني 
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 الفئة يف سنها يقع البحث فئة إن ,السابق اجلدول يف الحظنا كما و انه من الرغم على   
 فئة معظم أن بني قد املدنية ابحلالة اخلاص اجلدول افرزه ما أن إال الزواج, سن هي و األوىل,
 الزواج عن العزوف هذا ,الرجال لدى العنوسة من حالة يوحي ما هذا و ,العزاب من البحث

 السكن,الفقر ,.. البطالة ,انعدام االجتماعي ابلتدهور تفسريه ميكن

 (:يبني املستوى التعليمي للمبحوثني   04اجلدول رقم )  

 النسبة املئوية التكرارات اتـــاالقرتاح
 %3.65 4 يــــــأم

 %9.10 10 يــــابتدائ
 %20.00 22 طــمتوس

 %52.72 58 ويـــانــث
 %14.53 16 يــامعــج

 %100 110 وعــــــاجملم
 

 من%52.72نسبة ميثلون اثنوي مستوى يف املتمدرسني أن ( 04) رقم اجلدول يف نالحظ     
يف حني بلغت نسبة   %20.00 بنسبة املتوسط املستوى يف املتمدرسني نسبة تليها مث العينة

و عدميي  ذوي املستوى االبتدائي  %3.65و%9.10,مقابل   %14.53اجلامعيني 
 .املستوى 

 أن فكرة يعطينا العينة ألفراد الثقايف أو التعليمي املستوى أن القول ميكننا هذا خالل من    
 ألن املستوى , وموحدة متقاربة تكون اجملتمع يف البناء مهنة قيمة عن الشباب هؤالء تصورات
 اكتسبها اليت التصورات والقيم و املعارف من جمموعة عن عبارة هو للفرد الثقايف أو التعليمي

  يف مرحلة الثانوي  للشباب التعليمي مستوى أن كما ,األوىل حياته مراحل يف اجملتمع من الفرد
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 واالجتماعية الشخصية املعايري وفق تناسبهم اليت املهنة واختيار املهين القرار الختاذ كاف 
 . املختارة املهنة حقيقة يف ونضج بواقعية االختيار هذا إىل والنظر ,املكتسبة

 السكن  وضعية(:يبني توزيع املبحوثني حسب  05 )اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحات
 %62.72 69 يــعائل

 %24.54 27 رديــف
 %12.74 14 إجيــار

 %100 110 اجملموع
 

لديهم وضعية سكن عائلي أن معظم املبحوثني (05رقم ) يتضح من خالل نتائج اجلدول    
,مقابل من الذين لديهم سكن فردي  %24.54,مت تليها نسبة %62.72وذلك بنسبة 

 نسبة املبحوثني يف صيغة السكن ابإلجيار.  12.74%

 فئة تصريح فان عليه و ,االستقاللية درجة على مؤشر ,السكن وضعية متغري كان ما كثريا   
 يف جدول سابق  %55.46 بنسبة الزواج عدم إن مث ,للعائلة التبعية على يدل  حبثنا

 غالبية لدى الزواج مع تبدأ االستقاللية ألن ,االفرتاض هذا يؤكد اليومية و حسب مالحظاتنا
 .املادية الناحية من سيما ,اجلزائرية األسر
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 (:يبني توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي لألب   06اجلدول رقم )  

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %31.82 35 أمــــــي

 %46.36 51 ابتدائــــي
 %15.46 17 متوســط
 %06.36 7 ثــانـــوي
 - - جــامعــي
 %100 110 اجملمــــــوع

 
 ذوي من آابئهم البحث فئة من %46.36يتنب أن   (06رقم ) من خالل نتائج اجلدول    

 املستوى دون آابئهم البحث فئة من %31.82تليها نسبة  االبتدائي التعليمي املستوى
يف حني وصلت ,املتوسط التعليم ذوي من آابئهم البحث فئة من %15.46مت نسبة التعليمي

من ذوي التعليم الثانوي و أخريا انعدام املستوى اجلامعي لدى آابء فئة  %06.36نسبة 
 ذووا آابئها معظم البحث فئة أن اجلدول يف املوضحة والنسب األرقام تعكسلذلك حبثنا.

 .مستوى االبتدائي 
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  م(:يبني توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي لأل  07اجلدول رقم )  

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %56.36 62 أمــــــي

 %25.45 28 ابتدائــــي
 %15.45 17 متوســط
 %02.74 3 ثــانـــوي
 - - جــامعــي
 %100 110 اجملمــــــوع

 
 فئة أمهات  من %56.36 أكرب نسبة وهييتنب أن (07رقم ) من خالل نتائج اجلدول    

 املستوى ذوي منأمهاهتم   البحث فئة من %25.45, تليها نسبة غري متعلمات  البحث
,مقابل   املتوسطمن ذوي التعليم  %15.45يف حني وصلت نسبة ,االبتدائي التعليمي
           فئة حبثنا. تاأمهو أخريا انعدام املستوى اجلامعي لدى من التعليم الثانوي % 02.74

 للذكور فقط( )التعليم ما مرحلة يف االجتماعي املرأة وضع تعكس النسب و األرقام هذه إن
 .ما خالل فرتة فيها مطلواب التعليمي املستوى مقياس يكن مل اليت الزواج معايري تعكس كما
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 (:يبني توزيع املبحوثني حسب مهنة األب  08اجلدول رقم )   

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %57.27 63 22 جتارة عامل 

 
 
 

 19 أعمال حرة
 05 بناء

 15 حرف
 02 فالحة

 %30.90 34 بطال
 %11.83 13 متقاعد
 %100 110 اجملمــــــوع

       

 آابؤها ميارس البحث فئة من %57.27 نسبة أن (08من خالل نتائج اجلدول رقم ) يتضح  
و الفالحة   البناء األعمال احلرة  يف حني تتدىن من ميارس مهنة آابؤها ميارس  من تليها,التجارة

 .متثل فئة املتقاعدين  %11.83من اآلابء البطالني ,و أخريا نسبة  %30.90,تليها نسبة 

يعين  هذا الفالحة والبناء و  مهنة غري مهنة يف البحث فئة آابء ممارسة فئة تقع سوسيولوجيا    
املهنية  املمارسة متغري خارج يقع اآلخر هو املهنية, املمارسة يف توجيههم و األبناء يف التأثري أن

لآلابء,مبعىن أن هؤالء الشباب لديهم حرية اختيار املهنة ,وإذا أمعن النظر يف ذلك جند غياب 
 الرتاكم االجتماعي ملهنة البناء والفالحة .
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العمل احلريف عند الشباب ال يرقى ملستوى طموحاهتم العملية ليمارسونه كعمل أساسي يف ف

و حتول دون اإلقبال على ممارسته      حياهتم اليومية و هذا ما يشكل تصور أن مكانته و قيمته 
 .1تشكل له عائق سوسيوثقايف

ا أعمال دون املستوى و ينظر ابإلضافة اىل أن اجملتمع ينظر اىل هذه االعمال نظرة دونية ,وأهن  
اىل ممارسيها على أنه انسان انقص أو فاشل ال قيمة له تغذي ثقافة اجملتمع االفراد و تزودهم 
 أبفكار تسئ اىل العمل اليدوي و املهين و تسئ احلكم على ممارسي هذه االعمال بينما متجد

لشخص اىل تبين هذا الفكر فتجده االعمال املكتبية و احملاسبة و االعمال املرحية ,مما يؤدي اب
 هو بنفسه يتحاشى هذه االعمال و ينظر هلا نظرة سلبية ,ويفضل البطالة عليها . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 89ارجع الفصل الثالث ,القيم االجتماعية للعمل الحرفي ,ص  1
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II : عرض البياانت اخلاصة ابلفرضية األوىل و تفسريها 

وعالقتها مبدى كفاية أجورهم لتلبية  لمبحوثنياحلالة العائلية ل(:يبني 09اجلدول رقم )
 حاجياهتم وحاجيات أسرهم 

        االجرتقييم     
 

 احلالة العائلية

 اجملموع غري كاف كاف جداكاف 

 15 أعزب
     

%24.59 

26  
 

%42.62        
  

20 
           
%32.78 

61 
 

%100             

 2 متزوج
      

      %5.26     

8 
  

%21.05        
  

28 
  

%73.68        
  

38 
 

%100             

 - مطلق
                  

- 

3 
           

%37.5     

5 
 

%62.5          
  

08 
 

%100             

 - أرمل
                 -        

1 
%33.33 
          

2 
%66.66        
  

03 
%100             

 17 اجملموع
                   

%15.45        
  

38 
 

%34.54        
  

55 
 

%50             
  

110 
 

%100           
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وحسب االجتاه العام يتبني أن أغلبية املبحوثني صرحوا أبن أعاله  خالل نتائج اجلدول من    
,و تدعمها يف ذلك  50%أجورهم غري كافية لتلبية حاجياهتم ومتطلبات احلياة بنسبة تقدر بـ 

على التوايل من  62.50%و  66.66%منهم متزوجون و تقابلها نسبة   73.68%نسبة 
 املبحوثني األرامل و املطلقني .

من املبحوثني قالوا أبن أجورهم مقبولة حلد تلبية احتياجاهتم  34.54%يف حني أن نسبة      
من فئة العزاب ,تليها نسبة   42.62%الضرورية دون غريها ,و تدعمها يف ذلك نسبة 

 من املتزوجون.21.05%على التوايل من املطلقني واألرامل ,مقابل   33.33%و %37.50

منهم أبن أجورهم جيدة وكافية لتلبية كامل احتياجاهتم  15.45%بينما صرحت نسبة    
حني من املتزوجون يف   5.26%,ونسبةمنهم العزاب  24.59%,وتدعمها يف ذلك نسبة 

 تنعدم عند املطلقني و األرامل .

متطلبات من خالل نتائج اجلدول يتضح أن أغلبية املبحوثني صرحوا بعدم كفاية األجر يف      
احلياة االجتماعية ويتضح ذلك أكثر لدى املبحوثني املتزوجني ,هذه العراقيل اليت تواجهها هذه 

سببني :األجور املتدنية وعدم  انتظامها من  إىلالشرحية من املبحوثني يف تلبية احتياجاهتم ترجع 
من جهة اثنية,وهذا نتيجة لطبيعة عملهم الذي يتسم بطابع االنقطاع  األسريةجهة و املسؤولية 

متطلباهتم خاصة عندما تكون و كثرة التحوالت ,وابلتايل دخل غري  منتظم و غري كاف لتلبية 
 وجة يساهم يف زايدة الضغط على معيل األسرةاحلجم ,زد على ذلك عدم عمل الز  أسرة كبرية 
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(:يبني قيمة أجور املبحوثني وعالقتها مبدى كفايتها لتلبية حاجياهتم 10اجلدول رقم )
 وحاجيات أسرهم 

 تقييم األجر    
 

 األجرقيمة  

 اجملموع غري كاف كاف جداكاف 

أقل من 
 دج15000.00

- 
 

              - 

12  
                

%25.53        
  

35 
            

%74.46        
  

47 
 

%100             

16000.00-
 دج 20000.00

- 
 

              - 

4 
 

%25              
  

12 
 

%75              
  

16 
 

%100             

-21000.00-
 دج 26000.00

5 
      

%38.46        
              

4 
                     

%30.76         

4 
                     

%30.76         

13 
 

%100             

دج 27000.00
 فأكثر

12 
 %35.29       
                  

18 
% 52.94       
  

4 
%11.76        
  

34 
%100             

 17 اجملموع
                   

%15.45        
  

38 
 

%34.54        
  

55 
 

%50             
  

110 
 

%100           
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وحسب االجتاه العام يتبني أن أغلبية املبحوثني صرحوا أبن أعاله  من خالل نتائج اجلدول     
,و تدعمها يف ذلك  50%أجورهم غري كافية لتلبية حاجياهتم ومتطلبات احلياة بنسبة تقدر بـ 

دج وعن   20000.00-16000.00تقل أجورهم عن منهم 74.46%و   .75%نسبة
دج و  21000.00يتقاضون أجرا يرتاوح ما بني  30.76%و تليها نسبة  دج15000.00

 27000.00من املبحوثني يتقاضون   11.76%دج ,تقابلها نسبة 27000.00أقل من 
 دج فأكثر.

بولة نوعا ما لتلبية من املبحوثني صرحوا أبن أجورهم مق 34.54%هذا ابملقارنة مع     
دج  27000.00يتقاضون   52.94%الضرورية فقط و تدعمها يف ذلك نسبة احتياجاهتم 

دج وأقل من 20000.00من  ممن يتقاضون أكثر30.76%فأكثر,تليها نسبة 
أجورا على التوايل منهم الذين يتقاضون   25%و 25.53%دج ,مقابل نسبة  27000.00

 .دج 2000.00وحىت أقل من  دج, 15000.00أقل من 

لتلبية احتياجاهتم ,و تدعمها يف  جدا منهم أبن أجورهم كافية15.45%بينما صرحت نسبة   
دج ,و كذا نسبة  26000.00-21000.00ترتاوح أجورهم ما بني  38.64%ذلك نسبة

 دج. 27000.00يتقاضون أكثر من  %35.29

من خالل هذه النتائج ميكننا أن نستنتج أن األمن املادي الذي يوفره العمل املهين سواء يف    
جمال البناء أو الفالحة غري كاف لتلبية احلاجيات االجتماعية للمبحوثني و أسرهم ,فجلهم 
يصرحون أبن العائد املادي متدين و غري كاف ,كما أنه يتصف ابلتذبذب و عدم االنتظام 

االقتصادي ينعكس بشكل واضح  أوسب تصرحيات املبحوثني ,فهذا الالأمن املادي وذلك ح
على اجلانب االجتماعي و الظروف املعيشية للمبحوثني ,ويتجلى ذلك من خالل إجاابهتم 

املتكررة مثل "املعيشة غالة و ال ميكن شراء أرخص املتطلبات" ,"األجر ال يتماشى مع القدرة 
 لتواز أن يوفر ضرورايت احلياة ", فصعوبة متطلبات احلياة االجتماعية ال ال ميكن لالشرائية", "
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تكفي لقضاء احلاجات اليومية ,وعليه ميكن القول أن اجلانب االقتصادي املادي يساهم كذلك 
يف اضطراب احلياة االجتماعية وحىت النفسية خاصة لدى فئة الشباب العزاب إذ يصرح أحدهم 

,وهذا يبني لنا وجود تصور سليب لدى هؤالء الشباب حنو وين أسرة " "مل يعد األجر كاف لتك
العمل يف مهنة البناء خاصة إذا كانت ال تؤمن هلم عائدات مادية هامة تساعدهم على سد 

  1.حاجياهتم البيولوجية و االجتماعية يف اجملتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 101ارجع الى الفصل الرابع ,الالأمن الوظيفي ومحدودية الدخل ,ص1
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 (:يبني قيمة أجور املبحوثني وعالقتها ابجلهد املبذول من طرف العامل 11رقم ) اجلدول

 تقييم اجلهد     
 

 األجرقيمة  

 اجملموع ضئيل متوسط كبري

أقل من 
 دج15000.00

30 
 
 %63.82       
                  

12  
                     

%25.53        
  

05 
            

%10.63        
  

47 
 

%100             

16000.00-
 دج 20000.00

10 
 

%62.50                  

6 
 

%37.50         

- 
 

                - 

16 
 

%100             
-21000.00-

 دج 26000.00
8 

      
%61.53        
              

2 
                     

%15.38         

3 
                     

%23.07         

13 
 

%100             

دج 27000.00
 فأكثر

7 
   

%20.58        
                  

18 
 

% 52.94       
  

9 
 

%26.47        
  

34 
 

%100             

 55 اجملموع
                   

%50              
  

38 
 

%34.54        

17 
 

%15.45         
                    

110 
 

%100           
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وحسب االجتاه العام يتبني أن أغلبية املبحوثني صرحوا ( 11رقم ) من خالل نتائج اجلدول    
,و تدعمها يف ذلك  50%أبهنم يبذلون جهد كبري وطاقة أكثر يف جمال البناء بنسبة تقدر بـ 

تقل أجورهم عن 61.53%و   62.50%و 63.82%نسب على التوايل 
دج على التوايل  و تليها نسبة  20000.00-16000.00دج و عن 15000.00

 دج فأكثر. 27000.00من املبحوثني يتقاضون   %20.58

من املبحوثني صرحوا أبهنم يبذلون جهد متوسط عموما و ال  34.54%هذا ابملقارنة مع       
فأكثر,تليها نسبة  دج 27000.00يتقاضون   52.94%سبة أبس به و تدعمها يف ذلك ن

,مقابل نسبة دج 20000.00 -16000.00أجرا يرتاوح ما بنيممن يتقاضون %37.50
يف حني جند نسبة دج,  15000.00منهم الذين يتقاضون أجورا أقل من  %25.53
 دج . 26000.00-دج 21000.00 ترتاوح بني  أجورهمالذين  من %15.38

أثناء ممارستهم ملهنة  ضئيل وقليل هم منهم أبن جهد15.45%بينما صرحت نسبة       
 دج. 27000.00يتقاضون أجورا أكثر من  26.47%,و تدعمها يف ذلك نسبةالبناء

يف حني دج , 26000.00-21000.00ما بني تصل أجورهم  .23% 07و تليها نسبة  
 دج . 15000.00أجورا أقل من يتقاضون  10.63%نسبة  بلغت

التباين الظاهر يف األجور يرجع إىل اختالف  من خالل هذه النتائج ميكننا أن نستنتج أن      
نوعية العمل و اجلهد املبذول ,و املالحظ على فئات األجور أهنا ضعيفة مقارنة مع مستوى 

يرى  املعيشة و مع اجلهد املبذول ,وكذلك حىت مع حجم العائلة ,فالعامل املهين يف هذا اجملال
نفسه أنه أفقر موظف و مثقل ابلديون فهو يشعر ابحلقرة خاصة تلك اليت متارس ضده من 

ابن رواتبهم غري مناسبة  إجاابهتمطرف أرابب العمل و املقاولني.ومن بني األسباب اليت عززت 
و االلتزامات املالية  الباهظةمع اجلهد املبذول جند:أن الراتب ال يتناسب مع تكاليف املعيشة 

 املتزايدة ,ويهم كل مبحوث أن يعينه الراتب يف حتقيق متطلبات حياته وأن يوصله للمركز 
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االجتماعي الذي يرغب فيه ,وعليه فقد أفاد املبحوثني أهنم يستعينون ابالستدانة أو السلفة 
لشاي " و هناك من أستعني أبعمال حرة بعد فرتة العمل كبيع اخلضر أو ا,حىت هناك من قال "

و على قال "نستعني فعال أبعمال أخرى لكن هذا صراحة يؤثر سلبا على مردودان العملي 
لكين  صحتنا لكن للضرورة أحكام ",و قال أحدهم "طبيعة العمل ابلتويزة تتطلب جهدا كبريا ,

دج ,هذا ما جيعلين أشعر يف بعض األحيان ابلظلم ,ويف 15000.00  أتقاضى أقل من 
ان أخرى بنوع من االستغالل من طرف املقاول , يف حني عرب أخر بقوله "اخلدمة أكثر من أحي

  .الشهرية ,لكن هللا غالب ,واش نعمل هذي هي حالة التواز"
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بكيفية زايدة الدخل الشهري (:يبني قيمة أجور املبحوثني وعالقتها 12اجلدول رقم )
  للعامل املهين 

                      الدخل                           كيفية زايدة    
 

 تقييم  األجر

التفكري يف عمل  تغيري العمل احلايل
 إضايف

 اجملموع ممارسة عمل حر

 09 جدا كاف
 
 %52.94       
                  

-  
                  
                  -  

08 
            

%47.05         

17 
 

%100           
  

 04 كاف
 

%10.52                  

61 
 

%42.10 
                

18 
          
%47.36        
  

16 
 

%100           
  

 34 غري كايف
      

%61.81        
              

8 
                    

 %14.54       
  

13 
                     
%23.63         

55 
 

%100           
  

 47 اجملموع
                    

   %42.72     
                     

    

24 
 

%21.81         

39 
 

%35.45        
             

110 
 

%100          
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وحسب االجتاه العام يتبني أن أغلبية املبحوثني صرحوا أبهنم  (12رقم) من خالل نتائج اجلدول  
 ة ,و تدعمها يف ذلك نسب 42.72%بنسبة تقدر بـ  ينوون تغيري العمل احلايل لزايدة دخلهم  

 مث  االجتماعية  ياةرهم غري كافية يف تلبية متطلبات احلو من الذين صرحوا أبن أج %61.81
فهي تدل  10.52%صرحوا بكفاية أجورهم أما عن  من املبحوثني 52.94%تليها نسبة 

  .على املبحوثني الراضني نوعا ما عن أجورهم ابلقبول

 ملمارسة عمل حر  يطمحونأبهنم  قالوامن املبحوثني  35.45%هذا ابملقارنة مع        

 أجورهمأبن  أدلوامن الذين   47.05%و  47.36% و تدعمها يف ذلك نسب على التوايل 
ممن  23.63%نسبة و االجتماعية  يف حني جند ولوجيةمقبولة وكافية لتلبية احتياجاهتم البي

يفكرون يف ممارسة   ممنهم أبهن21.81%.بينما صرحت نسبة صرحوا أبن أجورهم غري كافية  
    ,أجورهم مقبولة 42.10%مهنة البناء,و تدعمها يف ذلك نسبةعمل إضايف  زايدة   على 

 احتياجات أسرهم. ليست كافية لسد احتياجاهتم وأجورهم  .14% 54و تليها نسبة 

ج ميكننا أن نستنتج أن أغلبية املبحوثني يطمحون يف تغيري العمل من خالل هذه النتائ       
ليس لسبب عدم كفاية األجر فقط, بل حىت من انحية اإلهناك اجلسدي وعدم االستقرار سواء 

آخر لن املهين أو االجتماعي حيث قال بعضهم :"أبن أية فرصة تتاح هلم للعمل يف مكان 
و     يرتكوها تضيع " ألهنم غري مستقرين و مستقبلهم املهين غري مضمون ,فتدين مستوى األجر 

ألن هذا األخري أصبح العمل مرتبط ابألجر , حيث عدم انتظامه قد يؤثر على الرضى املهين 
مما جعل الكثري منهم يفكرون يف التخلي صار من احملددات الرئيسية للمكانة االجتماعية للفرد ,

 1.عن هذه املهنة وتفضيل ممارسة أعمال حرة جيدون فيها راحة أكثر 

 

 

 
                                                           

 .102ارجع الى الفصل الرابع ,انعكاسات الألامن الوظيفي ,ص 1
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(يبني أن مهنة البناء أفضل من املهن املكتبية ألهنا تدر أمواال طائلة 13جدول رقم )
 على صاحبها 

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %11. 81 13 موافق

 88% .18 97 معارض
 %100 110 اجملمــــــوع

 

من الذين يعارضون 88% .18أن نسبة ( 13رقم ) نالحظ من خالل نتائج اجلدول        
أبن مهنة البناء أفضل من املهن املكتبية ألهنا تدر أمواال طائلة على صاحبها ,يف حني جند 

ممن أجابوا ابملوافقة على أبن مهنة البناء أفضل من املهن املكتبية ألهنا تدر  %11. 81نسبة
 أمواال طائلة .

 مهنة أن على ابملعارضة أجابوا األفراد معظم أن للجدول القراءة هذه خالل من لنا ويتبني    
 تبقى مابين صاحبها, على تدره الذي املهم املادي العائد رغم املكتبية املهن من أفضل البناء
 ومكانة لقيمة متدين تصور وجود عن لنا مما يكشف عندهم مهن األفضل هي املكتبية املهن
 املوروثة والقيم هبم, احمليط االجتماعي الواقع من استلهموها الشباب هؤالء نظر يف البناء مهنة
 حنو املهنية حيد من االجتاهات وعامال كاحبا تكون أن ميكن اليت للمجتمع التقليدية الثقافة من
 .اليدوي العمل هذا
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مبدى إقبال أو عزوف الشباب (:يبني قيمة أجور املبحوثني وعالقتها 14اجلدول رقم )
  . حنو هذه املهنة 

 االحتماالت       
 

 األجرقيمة  

 اجملموع عزوف إقبال

أقل من 
 دج15000.00

11 
 
 %23.40                         

36  
                      

%76.59          

47 
 

%100             
16000.00-
 دج 20000.00

07 
 

%43.75                  

09 
 

%56.25               

16 
 

%100             
-21000.00-

 دج 26000.00
05 
      

%38.16                      

08 
                     

%61.53         

13 
 

%100             
دج 27000.00

 فأكثر
10 

 %29.41                         
24 

% 70.58         
34 

%100             
 33 اجملموع

                   
%30                

77 
 

%70               

110 
 

%100             
      

من  70%(و حسب االجتاه الغالب يتبني أن 14من خالل نتائج اجلدول رقم)        
 البناء أو الفالحة و تدعمها  ايلاملبحوثني صرحوا أبن هناك عزوف لاللتحاق ابلعمل سواء يف جم

دج,مقابل 15000.00من الذين يتقاضون أجورا ال تزيد عن    76.59%يف ذلك نسبة
 ا نسبة دج فأكثر,و تقابله 27000.00من الذين تصل أجورهم حوايل  %70.58
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-16000.00من الذين تصل أجورهم ما بني على التوايل   56.25%و%61.53
 دج. 26000.00

من املبحوثني قالوا أبن هناك إقبال يف امتهان هذه املهنة تدعمها يف   30%يف حني جند نسبة  
بنسبة  دج 20000.00-16000.00ذلك فئة املبحوثني الذين يتقاضون أجرا ما بني 

-21000.00-من الذين ترتاوح أجورهم ما بني  38.16%و تقابلها نسبة  %43.75
دج  27000.00من الذين يتقاضون أكثر من  29.41%دج مث تليها نسبة  26000.00

 دج.15000.00ممن تتحدد أجورهم أقل من  23.40%,يف حني بلغت نسبة 

ل سواء يف جمال البناء من خالل هذه القراءة للجدول تقول أن هناك عزوف لاللتحاق ابلعم   
أو الفالحة خاصة من الناحية االقتصادية ,وهذا يبني لنا مدى اهتمام الشباب ابلعائد املادي 

للمهنة أكثر من قيمتها االجتماعية و ميكن أن يكون هذا عامال من عوامل تغيري التصور السليب 
 ملكانة مهنة البناء االجتماعية .

و  أيضا أن هناك جمموعة من املبحوثني أظهروا عزوفهم ج اجلدول كما يتبني لنا  من خالل نتائ   
و  خاصة فئة املهرة يف البناء , عدم رغبتهم للعمل يف البناء رغم العائد  و األجر االقتصادي فيه

تصورهم االجتماعي السليب املكتسب من قيم اجملتمع حنو هذا  إىللعل السبب يف ذلك يعود 
هلذا العمل و للفرد املمارس له ,خاصة أن  العمل اليدوي أبنه ال قيمة و ال مكانة اجتماعية

العالقة أصبحت اليوم بني العمل و األجر عالقة قوية جدا ,فإىل جانب البعد املادي ,فاألجر له 
 تمثل يف حتديد املكانة االجتماعية .أيضا بعد رمزي اجتماعي هام ي
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III – :نتائج الفرضية األوىل 

كلما اخنفض العائد املادي من خالل حتليلنا للبياانت اخلاصة ابلفرضية األوىل القائلة :      
للعمل اليدوي  احلريف يف جمال البناء و الفالحة  كلما زاد من عزوف الشباب عن االلتحاق 

 : ما يلي إىلتوصلنا به.

( تبني أن العائد املادي أو الدخل املتحصل عليه 12,11,10,09من خالل نتائج اجلداول )
من جراء العمل يف جمال البناء لغالبية املبحوثني متباين بشكل واضح ,حيث انه يرتاوح ما بني 

الذي تتمركز حوله نسبة كبرية ,وهو ما توضحه نتائج اجلدول رقم  األخريقليل و غري كاف ,هذا 
( حيث جند األجر يرتاوح ما 10( ,خاصة فئة املتزوجني وهذا ما تبينه نتائج اجلدول رقم )09)

دج ,إذا ما قورن هذا العائد املادي 20000.00دج و أقل من 15000.00بني أقل من 
ابجلهد املبذول حيث توضح النتائج أن غالبية املبحوثني يبذلون جهدا كبريا و هم غري راضون 

(إذ تبدو لنا ان 12قاضى ,وهذا ما يعكس بشكل واضح نتائج اجلدول رقم )عن األجر املت
معظم املبحوثني يرغبون يف تغيري العمل احلايل وذلك بغية زايدة الدخل حىت يتمكنوا من تلبية 

 .حاجياهتم و حاجيات أسرهم االجتماعية و االقتصادية 

فكلما كانت احلالة العائلية للمبحوث مرتبطة ابلزواج كان دخله أو عائده املادي غري كايف مما    
التفكري يف تغيري العمل احلايل أو التفكري يف ممارسة  عمل إضايف مواز. و عليه ميكن  إىليضطر 

اجلانب االقتصادي متذبذب و مضطرب كلما ساهم يف اضطراب احلياة  القول انه كلما كان
               يف العمل . هيت مردودالجتماعية و حىت النفسية لدى املبحوث مما ينعكس على ا

ذلك ,فان العمل يف هذا اجملال غري مستقر إذ تتخلله فرتات من البطالة الناجتة عن  إىل إضافة   
لوضعية فبالتايل عدم استقرار ا األشغاللتوقف  وإما األوليةالنتهاء املواد  إما األشغالتوقف 

 ,وهذا ما جيعل غالبيتهم خاصة من  األجربعدم انتظام  األخرىاملهنية للمبحوثني مرتبطة هي 
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نتيجة لتدين  اإلسرتاتيجية,فهذه  إضايفللبحث عن عمل  يلجئون األبناءو  األسرةلديه مسؤولية 
اليت  األجورعن عدم رضاها عن  %73,68و عدم كفايتها حيث عربت نسبة  األجورمستوى 

يقضوهنا و حىت ابملخاطر  اليتيتقاضوهنا خاصة إذا ما قورنت ابجلهد املبذول  و بساعات العمل 
اليت يتلقاها العامل يف حميط عمله ,وابلتايل أصبح العمل املهين مرتبط ابلدرجة األوىل ابألجر 

تمع ,مما جيعل الن هذا األخري صار من احملددات الرئيسية للمكانة االجتماعية  للفرد داخل اجمل
الكثري منهم يفكرون يف التخلي عن هذه املهنة و تفضيل ممارسة أعمال حرة جيدون فيها راحة 

(و اليت أظهرت أن غالبية املبحوثني يعارضون 13أكثر ,وهذا ما تؤكده نتائج اجلدول رقم )
ا ,وذلك بنسبة تدر أمواال طائلة على أصحاهب ألهناتصور أن مهنة البناء أفضل من املهن املكتبية 

على هذه املهن  إقباهلممما يكشف لنا التصور الذي حيمله هؤالء الشباب و مدى  88.18%
من املبحوثني عن  %70( حيث عربت نسبة 14اليدوية ,وهذا ما تظهره نتائج اجلدول رقم )

ي عزوفهم لاللتحاق ابلعمل احلريف اليدوي يف جمال البناء خاصة إذا ما ارتبط ابجلانب املاد
 ,وهذا ما يبني لنا مدى اهتمام الشباب ابلعائد املادي للمهنة أكثر من قيمتها االجتماعية .

فمن خالل ما سبق ميكننا أن خنلص إىل أن العمل  اليدوي املهين يف جمال البناء و الفالحة   
يشهد نفور وتوجس من طرف الشباب خاصة إذا ما ارتبط ابجلانب املادي و ما يدره من أرابح 

,الن النظرة املادية طغت على كل اعتبار ,و ابلتايل فالفرضية األوىل و اليت مضموهنا :كلما 
البناء و الفالحة كلما أدى إىل عزوف  يف جمايل اليدوي اخنفض العائد املادي للعمل احلريف

 الشباب عن االلتحاق به ,قد حتققت نسبيا.

 

 

 

 

 

 



 

 

:الثاينالـــــــــــــــــــــــــــفصل   
 حتليل بياانت الفرضية الثانية 

 يد:مته   
 عرض البياانت اخلاصة ابلفرضية الثانية  – 1

 و تفسريها 
 نتائج الفرضية الثانية   - 2
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 تمهيد :

يتناول هذا الفصل عرضا و حتليال للبيانات اخلاصة بالفرضية الثانية و تفسريها,الختبار     
و عدم اهتمام الشباب بالعمل يف هذا اجملال اليدوي العالقة بني القيم االجتماعية للعمل احلريف 

 ,معتمدين يف ذلك على جمموعة من املؤشرات اخلاصة هبذين املتغريين ,كما سنعرض يف هناية
 الفصل النتائج املتوصل إليها من خالل حتليل و تفسري البيانات اخلاصة هبذه الفرضية . هذا

  عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية و تفسيرها :

حسب نظرتهم لقيمة العمل الحرفي ( يبين توزيع المبحوثين 15الجدول رقم )
 المأجور

 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات
 %73.63 81 مصدر رزق

 %12.72 14 مصدر رزق و مكانة اجتماعية
 %02.72 3 وسيلة لتحقيق الذات وتطويرها

 %10.90 12 مصدر للحماية و اآلمن االجتماعي
 %100 110 المجمــــــوع

 

من املبحوثني ينظرون إىل  %73.63(,يتبني لنا  أن 15نتائج اجلدول رقم)من خالل     
يرون إىل هذا العمل  %12.72عبارة عن مصدر رزق ,يف حني جند  اليدوي العمل احلريف

إضافة إىل كونه مصدر رزق فهو مينحهم مكانة اجتماعية سواء كان ذلك داخل أسرهم أو يف 
 البناء أو الفالحة  ممن يرون بأن العمل يف جمايل %10.90,يف حني جند ان اجملتمع عامة 
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من املبحوثني يستطيعون  %02.72مصدر للحماية و األمن االجتماعي ,بينما جند نسبة 
 حتقيق ذاهتم وحىت تطويرها من خالل ممارسة هذا العمل .

من  %73.63 لدى  اليدويأن نتائج هذا اجلدول تبني أنه قيمة أو نظرة العمل احلريف      
 املبحوثني تتعلق بكونه مصدر رزق فقط ,مبعىن أن أمهية العمل بالنسبة هلؤالء تكمن يف انه يوفر

هلم و ألسرهم القوت اليومي فقط ,دون االهتمام بالقيم االجتماعية  و األخالقية األخرى 
ن البعد املرتبطة بالعمل كاملكانة االجتماعية و حتقيق الذات ,وعليه يطغى البعد املادي أكثر م

 البناء أو الفالحة . املعنوي اجتاه العمل يف جمايل

( يبين توزيع المبحوثين حسب تصورهم لطرق  اكتساب  مكانة 16الجدول رقم )
 مرموقة في مجتمعه 

 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات
 %60.90 67 اختيار عمل مقنع

 %14.54 16 التعامل معهم بشىت الطرق
 %24.54 27 بالنفساالعتزاز 

 %100 110 المجمــــــوع
 

من املبحوثني يتصورون أن    %60.90(,يتبني لنا  أن 16من خالل نتائج اجلدول رقم )    
طرق اكتساب املكانة  االجتماعية املرموقة  يكون عن طريق اختيار عمل مقنع ,يف حني جند 

من الذين يرون أن االعتزاز بالنفس هو السبيل الكتساب املكانة أو القيمة ,بينما  24.54%
يكسبهم مكانة من املبحوثني يتصورون أن التعامل مع الناس بشىت الطرق  %14.54جند أن 

  اجتماعية .
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ما ميكن استخالصه أن اختيار عمل مقنع كوسيلة لبناء املكانة االجتماعية هو أن فئة البحث   
 تبحث عن شرعيتها االجتماعية عن طريق العمل أو املهنة اليت ميارسها أو يشغلها .

":"العمل هم مصدر معظم أوجه اإلشباع األساسية Berlinghameيقول برلنغهام"
   1املورد األكرب ملكانته و مسعته بني زمالئه". لإلنسان,انه معينه االجتماعي

 ( يبين توزيع المبحوثين حسب أهمية  المهنة  17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات
 %53.63 59 لديك

 %36.36 40 لدى أسرتك
 %  10 11 لدى الناس
 %100 110 المجمــــــوع

 

من املبحوثني يرون أن مهنة  %53.63(,يتبني لنا  أن 17من خالل نتائج اجلدول رقم)    
 البناء  منهم يرون أن عملهم يف جمايل %36.36البناء تكتسي لديهم أمهية ,يف حني جند أن 

يرون أن مهنة البناء تكتسي أمهية  %10أو الفالحة يكتسي أمهية بالنسبة ألسرهم ,بينما 
 بالنسبة للناس.

 

 

 
                                                           

 .312,ص1968, 2,ترجمة محمد خيري وآخرون ,دار المعارف ,القاهرة ,ط الصناعة في االجتماعي النفس علمأ,براون , 1
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يبين توزيع المبحوثين حسب معرفتهم للمهارات المهنية  في  (18الجدول رقم )
 مجال البناء

 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات
 %29.09 32 ال أعرف أي شيء
 %54.54 60 أعرف بعض األشياء

 %  16.36 18 أعرف كل شيء
 %100 110 المجمــــــوع

  

من املبحوثني يعرفون بعض  %54.54 ( أن18يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم)      
من الذين ال يعرفون أي شيء عن هذه املهارات ,يف  %29.09املهارات البسيطة ,بينما جند 

 من املبحوثني جييدون كل مهارات  البناء بإتقان .%  16.36حني جند أن 

ما ميكن استنتاجه أن املبحوثني الذين ال يعرفون إال القليل عن تلك املهارات يرجع سبب ذلك 
ية ملمارسة يف عدم تلقي هذه الفئة املعرفة العلمية  الكافية على األقل يف بعض األمور الضرور 

 .العمل يف جمال البناء
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بمدى إقبال أو عزوف الشباب  جتماعي المحيط االعالقة  (:يبين 19الجدول رقم )
 نحو هذه المهنة   

 االحتماالت    
 

المحيط 
 جتماعياال

 المجموع عزوف إقبال

 08 يساعد و يشجع
 
 %27.58       
                  

21  
                      
%72.41        
  

29 
 

%100             

ال يساعد على 
 العمل

17 
 

%20.98                  

64 
 

%79.01         
       

81 
 

%100             

 25 المجموع
                     

       22.72% 
               

85 
 

%77.27         
                 

110 
 

%100           
  

  

و حسب االجتاه الغالب يتبني أن هناك عزوف من ( 19رقم ) من خالل نتائج اجلدول     
البناء أو الفالحة حيث بلغت   اليدوي سواء يف جمايل احلريفطرف الشباب حنو االلتحاق بالعمل 

اجملتمع ال يساعد على  أنمن الذين يرون  79.01%تدعمها يف ذلك نسبة  77.27%نسبة 
ممن يرون عكس 72.41%جند نسبة نما بيمن خالل النظرة الدونية له ,  اجملالالعمل يف هذا 

 .اجملتمع يساعد ويشجع على االلتحاق هبذين القطاعني  أنذلك حيث 
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من املبحوثني أدلوا باإلقبال على العمل يف هذا القطاع  خاصة من  22.72%يف حني نرى أن 
على خالف ذلك   27.58%الذين يرون أن اجملتمع يشجعهم على االلتحاق به وذلك بنسبة 

 من املبحوثني صرحوا بأن اجملتمع ال يساعد على ذلك .20.98%جند نسبة 

من جمموع هذه النتائج يتبني أن العزوف عن االلتحاق هبذا العمل يقف خلفه جمموعة من    
األسباب منها  أن احمليط االجتماعي ونظرته السلبية اجتاه هذه النشاطات ال تساعد يف تشجيع 

سنة  26لى ممارسة هذه املهن كما جاء يف تصريح بعض املبحوثني منهم  شاب ع الشباب 
   آخر يقول "خدام قياس ما نعمر جييب  و"راين خندم ديباناج " مبعىن عمل مؤقت وغري دائم 

للجسد وما فيها مستقبل "  مبعىن ذلك أنه يعمل لتوفري مبلغ معني من  ةمهلك ألهناو نتوقف 
 . املال مث يتخلى عن هذا النشاط ألنه متعب و مستقبله غري مضمون  
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لمبحوثين وعالقتها بمدى إقبال المكانة االجتماعية ل(:يبين قيمة 20الجدول رقم )
 أو عزوف الشباب نحو هذه المهنة   

 االحتماالت    
 قيمة

 المكانة االجتماعية  

 المجموع عزوف إقبال

 18 تغيرت نوعا ما
 
 %24.32                         

56  
                      

%75.67          

74 
 

%100             
 13 لم تتغير

 
%36.11                  

23 
 

%63.88           
     

36 
 

%100             

 25 المجموع
                      

22,72%  

85 
 

%77.27          
                

110 
 

%100             

     

وحسب االجتاه العام يتضح لنا أن هناك عزوف من  (20رقم)  من خالل نتائج اجلدول  
 البناء أو الفالحة و ذلك  جمايل الشباب لاللتحاق بالعمل املهين اليدوي سواء يف

يرون أن املكانة االجتماعية   75.67%   ةمن املبحوثني  تدعمها  نسب  77.27%بنسبة
صرحوا بأهنا  63.88%بينما جند نسبة  ,هلذه املهن تغريت نوعا ما عما كانت عليه يف املاضي

 مل تتغري .
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من املبحوثني مقبلني على العمل يف هذا القطاع  22.72%يف حني يتبني لنا أن نسبة   
 هلذه املهن  من الذين يرون أن املكانة أو القيمة االجتماعية 36.11%تدعمها يف ذلك نسبة 

كانة االجتماعية من املبحوثني قالوا بأن امل 24.32%على خالف ذلك جند نسبة  ,مل تتغري 
 تغريت نوعا ما .

حميط العمل ال  املبحوثني يرون أن ما ميكن استنتاجه من هذه النسب أن األغلبية من     
وقد جاء على لسان أحد املبحوثني , بأنه يفضل العمل باملكتب, ألنه يوفر يساعد على العمل 

له الراحة ويضمن له املكانة االجتماعية, وقال: ''أرفض العمل يف جمال احلرف اليدوية, ألهنا مع 
الوقت تضر بالصحة هلذا, ال أفكر يف ممارسة أي عمل يدوي خاصة األعمال الشاقة  مرور

تظهر مبكانته يف اجملتمع اجلزائري ,إذ أن الفرد  اليدوي ,فالقيمة االجتماعية للعمل احلريفواملرهقة''
 1فيه أصبح يبحث عن مهن ذات قيمة اجتماعية حتض بالتقدير و االحرتام مبواصلة التعليم.

 المجتمع في البناء ومهنة البنَّاء األفراد بعض يبين أنه يحتقر:(21)  رقم الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات
 76.36% 84 موافق

 23% .63 26 معارض
 %100 110 المجمــــــوع

    

 أجابوا باملوافقة على 76.36%أن  من خالل نتائج اجلدول وحسب االجتاه العام يتضح  
 يف حني جند أن  اجملتمع يف البناء للبنَّاء ومهنة اجملتمع يف االحتقار قيمة توجد أنه ورأوا العبارة
 .العبارة على باملعارضة فأجابوا %23 .63

     
                                                           

 89ارجع الفصل الثالث ,القيمة االجتماعية للعمل الحرفي ,ص  1     
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 على باإلقرار أجابوا األفراد معظم أن نقول اجلدول نتائج خالل منما ميكن استخالصه     
 اختيار يف التقليدية القيم أثر إىل ذلك ويعود اجملتمع يف ومهنته للبنَّاء االحتقار قيمة وجود إثبات
 يف البناء مهنة ومكانة قيمة تقدير يف الناس تصورات على الذهين العمل وتقدير اليدوي العمل
 مجيع بني عاما يكن مل التصور هذا أن إال ,اجملتمع يف التقليدية األفكار سريورة و اجملتمع

 ملهنة االحتقار قيمة وجود على الشباب هؤالء من أخرى جمموعة ونفت عارضت بل بحوثني امل
 املهنية اجتاهاهتم يف االجتماعية القيم تأثري عدم إىل يعود ذلك يف السبب ولعل اجملتمع، يف البناء

 وأمهيته الشيء قيمة بني التمييز على القدرة يف فكرهم ونضج البناء مهنة حنو الفكرية وتصوراهتم
 .اجملتمع يف

 في صعوبة يجد البناء مهنة في اإلنسان اشتغل يوضح انه إذا :( 22) رقم الجدول
 .محترمة أسرة من الزواج

 
 النسبة المئوية التكرارات االقتراحـــات

 70.90% 78 نعم
 29% .09 32 ال

 %100 110 المجمــــــوع
 

 أن ورأوا العبارة على باملوافقةأجابوا  70.90%أن ( 22) رقم  يتبني لنا من نتائج اجلدول   
 .09 أجاب حمرتمة،بينما أسرة من الزواج أمام عائقا البناء أو الفالحة يشكل يف جمايل العمل

 العبارة. على باملعارضة آخرون %29
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 البناء يف االشتغال أن ورأوا, العبارة على باإلقرار أجابوامعظم املبحوثني  أنوعليه نستنتج    

 الفرد مكانة بني القيم تتعارض حيث,حمرتمة أسرة من الزواج يف االجتماعية الفرد حاجة يعيق
 التعارض هذا سبب ويعود. إليها املتقدم لألسرة االجتماعية املكانة مع االجتماعية عمله وقيمة

 االجتماعية حاجاته حتقيق يف االجتماعية الفرد وتصورات قيم على التقليدية الثقافة أثر إىل
 هدف آلن الزواج اجملتمع يف املوجودة االجتماعية الفروق عن التغاضي الطبيعي من وليس

 قيمة اجتماعية هلا البناء ومهنة اجملتمع، يف مرموقة مكانة حتقيق الفرد خالله من يسعى اجتماعي
 ,اجملتمع نظر االجتماعيني يف املصطلحني هذين بني تعارض هناك يكون أن املنطق فمن متدنية

 جمال  يف العمل أن ثاين موقف رأى بل, املبحوثني مجيع بني عاما يكن مل املوقف هذا أن إال
 ال مثل هذه املهن  يف العمل ألن االجتماعي اهلدف ذلك حتقيق يعيق ال أو الفالحة البناء

 لدى إجيايب تصور وجود عن النظرة هذه لنا كشفت وقد مهن أخرى, يف العمل عن خيتلف
 واحلاجة العمل قيمة بني التمييز على قدرهتم لنا وبينت عمل أي هؤالء املبحوثني لطبيعة

 ال هذا أن إال االجتماعية بالفروق مباالهتم وعدم بينها العالقة ربط وعدم للفرد االجتماعية
 هدف حتقيق و الفالحة عائق أمام  ملهنيت البناء املتدنية االجتماعية القيمة بأن القول من مينعنا

 .االجتماعية الفرد حياة يف هام اجتماعي
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(يبين العالقة بين أسبقية العمل في هذا المجال و تقييم المحيط    23جدول رقم ) 

 االجتماعي للعمل اليدوي الحرفي 

 
من  %64,54يتبني لنا أن االجتاه الغالب بلغ نسبة  (23رقم) نتائج اجلدول من خالل    

املبحوثني صرحوا بأن احمليط االجتماعي ال يساعد على العمل يف هذا اجملال و تدعمها يف ذلك 
كان   األجريف جمال البناء مث ختلو عنه الن من الذين سبق هلم وأن عملوا  %54,41نسبة 

من الذين يرون أن احمليط االجتماعي ينظر  %25زهيد مقارنة مع اجلهد املبذول ,مث تليها نسبة 
 %11,76و  %11,90مث تليها نسبة  ,احلرفية نظرة دونية و نظرة احتقار  األعمالهلذه 

 على التوايل من الذين صرحوا بأهنم ختلوا عن هذا العمل بسبب الالاستقرار املهين .
من الذين يرون أن احمليط االجتماعي يساعد على العمل  %35,45مقارنة بذلك جند نسبة   

من الذين ال زالوا  %83,33اليدوي احلريف و يشجع على ذلك وتدعمها يف ذلك نسبة 
  .من الذين زاولوا هذا العمل مث ختلو عنه%6,25يعملون يف هذا اجملال مث تليها نسبة 

تقييم المحيط     
 االجتماعي

 
 االحتماالت 

يساعد 
ويشجع على 

العمل 
 واالستقرار

 المجموع ال يساعد
كثافة 

العمل و 
 صعوبته

 الالاستقرار
 في العمل

احتقار و  أجر زهيد
نظرة دونية 

 للعمل
 04 نعم

6,25% 
2 

2,94% 
8 

11,76% 
37 

54,41% 
17 

25% 
68 

100% 
 35 ال

83,33% 
- 

- 
2 

4,76% 
- 

- 
5 

11,90% 
42 

100% 
 39 المجموع

35,45% 
71 

64,54% 
110 

100% 
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انطالقا من هذه النسب ميكن أن نستنتج أن األغلبية من املبحوثني يرون أن احمليط ال    

يساعدهم على العمل و البقاء فيه ,نتيجة شعورهم باالحتقار و النظرة الدونية هلذه األعمال 
 وأصحاهبا من طرف اجملتمع ,ويعود ذلك إىل أثر القيم  التقليدية يف اختيار العمل اليدوي 

العمل الذهين املريح ,باإلضافة إىل عدم االستقرار يف العمل ألنه عبارة عن عمل مؤقت و تقدير 
يتوقف بانتهاء األشغال ,فهذه األسباب تؤثر بدورها  على مستوى اندماج الفرد يف احمليط املهين 

   1,واحمليط االجتماعي بصفة عامة .
(يبين العالقة بين إمكانية االلتحاق بمنصب عمل في هذا  24جدول رقم )   

 المجال و نظرة المجتمع  للعمل اليدوي الحرفي 

 
    

                                                           
 .89ارجع إلى الفصل الثالث ,القيم االجتماعية للعمل الحرفي , ص  1

 نظرة المجتمع   
 
 
 
 

إمكانية االلتحاق للعمل 
 البناءفي مجال 

 المجموع نظرة سلبية   نظرة ايجابية 

ضعف  
 العائد املادي  

انعدام 
احلوافز 

املادية و 
 املعنوية

من ميارسها 
ذوي املستوى 

التعليمي 
 الضعيف 

تشكل حرج 
 لصاحبها 

 11 نعم
34,37% 

- 
- 

03 
9,37% 

18 
56,25% 

- 
- 

32 
100% 

 17 ال
21,79% 

14 
17,94% 

2 
2,56% 

45 
57,69% 

- 
- 

78 
100% 

 28 المجموع
25,45% 

72 
74,54% 

110 
100% 
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من  %74,54أن االجتاه العام بلغ نسبة ( 24رقم ) نستنتج من خالل نتائج اجلدول    

و تدعمها يف ذلك نسبة اليدوي املبحوثني الذين يرون أن هناك نظرة سلبية اجتاه العمل احلريف 
من الذين ليست لديهم رغبة يف االلتحاق هبذا العمل الن من ميارس هذه املهنة  57,69%

,يف حني بلغت نسبة  %56,25من ذوي املستوى التعليمي الضعيف مث تليها نسبة 
البناء أو الفالحة ظروفه صعبة و العائد املادي  يرون ان العمل يف جمايلمن الذين  17,94%

من الذين صرحوا بانعدام  %9,37ضعيف لذلك ال يريدون االلتحاق هبذا اجملال ,مث جند نسبة 
 احلوافز املادية و املعنوية يف هذا اجملال .

من املبحوثني أدلوا بان للمجتمع نظرة اجيابية اجتاه  %25,45مقارنة بذلك جند نسبة     
من الذين يريدون االلتحاق هبذا  %34,37العمل اليدوي احلريف و تدعمها يف ذاك نسبة 

من الذين ال  %21,79اجملال يف حالة البطالة و انعدام فرص عمل أخرى ,مث تليها نسبة 
 يرغبون يف االلتحاق بذلك .

 بان اجملتمع لديه نظرة سلبية اجتاه مهنة البناء و العمل احلريف أجابوا األفراد جل أن نالحظ   
 واجتماعي، علمي مستوى له ليس من  اجملتمع يف البناء ميارس من أن ورأوا عموما  اليدوي
 هذه جذور تعود إذ مهنته، و للّبناء متدنية اجتماعية ومكانة قيمة وجود اإلجابة هذه لنا وتبني
 من هي البناء  مهنة ومنه اليدوي العمل أن القدماء يرى حيث التقليدية، الثقافة إىل النظرة

 الدولة يف العليا املناصب وتّقلد التعلم هلم ال حيق الذين للناس العامة والطبقة العبيد اختصاص
 على ساريا األفكار هذه أثر ومازال اجملتمع، يف واالجتماعي العلمي مستواهم تدين بسبب
 والتقليل البناء مهنة يف للعمل يتوجه من إىل اجملتمع ألفراد املتدنية النظرة نكشف حيث أذهاننا

  ونقول نستنج األخري ويف.األخرى املكتبية املهن يف العامل مع مقارنة االجتماعية مكانته من
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 مكانته من والتقليل البناء يف العامل عن اجملتمع يف ومتدين سليب تصور هناك يوجد مازال

 .1االجتماعية
(يبين العالقة بين المكانة االجتماعية و مدى اإلقبال اتجاه العمل  25جدول رقم )

 اليدوي الحرفي
 

 االحتماالت    
 

 المكانة االجتماعية  

 المجموع عزوف إقبال

 16 املهنة يف حد ذاهتا
 
 %26.66                         

44  
                      

%73.33          

60 
 

%100             
العائد املادي هلذه 

 املهنة  
09 

 
%18                  

41 
 

%82              
  

50 
 

%100             

اللباس اخلاص 
 بالعمل 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 
 25 المجموع

                      
      22.72%    

            

85 
 

%77.27          
                

110 
 

%100             

 
    

                                                           
 19ارجع الى الفصل االول ,دراسة جورج كوتنتس ,ص  1
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املبحوثني صرحوا  أغلبية( و حسب االجتاه العام يتبني أن  25من خالل نتائج اجلدول رقم )  

و تدعمها يف ذلك  77.27%بنسبة تقدر ب اليدوي بأن هناك عزوف حنو العمل احلريف
ممن صرحوا بأن التعبري عن املكانة االجتماعية هلذه احلرف تكمن يف العائد    82%نسبة 

من الذين يرون أن املهنة يف حد ذاهتا غري  73.33%املادي هلذه املهنة ,مث تليها نسبة  
 مرغوب يف العمل هبا .

من املبحوثني أدلوا بان هناك إقبال على هذه املهن اليدوية  %22.72هذا باملقارنة مع 
 من الذين يرون أن املهنة توحي إىل اإلقبال عليها                  26.66%دعمها يف ذلك نسبة ,وت

جيد و يساعد على من الذين صرحوا بأن العائد املادي هلذه املهنة  18%,و تقابلها نسبة 
اإلقبال عليها .يف حني تنعدم النسبة عند احتمال أن اللباس اخلاص بالعمل قد يكون سببا يف 

 اإلقبال  أو العزوف.
من جمموع هذه النتائج يتبني أن اغلبيه املبحوثني يفضلون ممارسة أعمال أخرى مرحية بعيدا     

البناء و الفالحة ,إذ نالحظ أن هناك عزوف يف  خاصة يف جمايلاليدوي عن العمل احلريف 
ملادي )عدم استقرار االلتحاق هبذا اجملال ,وهذا ما ميكن تفسريه بعاملني ,إما بسبب العائد ا

لوضعيتهم املهنية اليت تتميز بالالاستمرارية  مقارنة باجلهد الذي يبذله العامل من األجر(نتيجة 
جهة ,و تدين قيمة األجر اليت يتقاضوهنا و عدم كفايته يف تلبية احتياجاهتم  وإعالة أسرهم من 

يهم إشكال يف اللباس باإلضافة إىل ذلك يتضح لنا أن كل املبحوثني ليس لد,جهة أخرى 
حيث صار القدمي اخلاص بالعمل ,إذ أصبح املظهر اجليد من اهتمامات العامل يف جمال البناء 

 يغري مالبسه يف مكان عمله فقط ,وذلك لتفادي اإلحراج و احلفاظ على مكانته االجتماعية .
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االمتناع عن االشتغال و مدى  المستوى التعليمي(يبين العالقة بين  26جدول رقم ) 

 بالعمل اليدوي الحرفي 
 االحتماالت    
 

 المستوى التعليمي  

 المجموع ال نعم 

 01 أمي
 
 %25              
                  

03  
                      

%75               
  

04 
 

%100             

 03 ابتدائي
 

%30                  

07 
 

%70                

10 
 

%100             
 14 متوسط

 
%63.33  

08 
 

%36.36 

22 
 

%100             
 55 ثانوي

 
%94.82 

03 
 

%05.17 

58 
 

%100 
 16 جامعي

 
%100 

- 
 

- 

16 
 

%100 
 89 المجموع

                           
% 80.90                

21 
 

%19.09           
               

110 
 

%100             
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من  80.90 %االجتاه العام بلغ نسبة  أن  يتضح( 26رقم ) من خالل نتائج اجلدول    

املبحوثني يرون أن املستوى التعليم ال مينعهم من االشتغال يف جمال البناء و تدعمها يف ذلك 
من ذوي املستوى  94.82%من ذوي املستوى التعليم العايل ,مث تليها نسبة  100%نسبة 

املتوسط ,مث من أصحاب املستوى التعليمي  63.33%التعليم الثانوي ,يف حني بلغت نسبة 
ممن   25%من املستوى التعليمي االبتدائي ,يف مقابل ذلك بلغت نسبة  30%تتبعها نسبة 

 ليس لديهم مستوى علمي.
من املبحوثني يرون أن املستوى التعليمي مينع  من    19.09%مقارنة بذلك جند نسبة  

ممن ليس لديهم مستوى علمي,مث تليها   75%االشتغال مبهنة البناء ,وتدعمها يف ذلك نسبة 
من  36.36%يف حني بلغت نسبة  االبتدائيمن  ذوي املستوى التعليمي   70% نسبة 

ممن لديهم مستوى ثانوي ,يف  05.17%أصحاب املستوى التعليمي املتوسط,وتعقبها نسبة 
 حني تنعدم النسبة عند املبحوثني ذوي املستوى التعليم العايل .

خاصة ذوي املستويات التعليم العايل معظم املبحوثني  أن اجلدول قراءة خالل من نالحظ     
 للعمل عائقا ليس التعليم مستوى أن ورأوا العبارة على وافقوا و التعليم الثانوي و حىت املتوسط 

 العامل هذا إىل يرجع ال البناء حنو الشباب لدى النفور اجتاه أن املوقف هذا لنا ويبني البناء، يف
 التعليم مستوى من عال قدر على وهو البناء ميارس أن شخص أي بإمكان إمنا للفرد، الثقايف
 بأمهية ووعيهم السائدة االجتماعية بالقيمم تأثره عدم عن املوقف هذا أيضا لنا يكشف كما
 فأقروا  العبارة حمتوى عارضوا الذين املبحوثني عن أما للمجتمع، االقتصادي النمو يف البناء مهنة

 أن ذلك يف السبب ويعود البناء يف للعمل الفرد أمام عائقا التعليم مستوى يكون أن ميكن أنه 
 أن للفرد الالئق من وليس عالية علمية ومهارات قدرات يتطلب ال بسيط اليدوي العمل هذا

 .اليدوية املهنة هذه مثل يف للعمل والثقايف العلمي مبستواه يضحي
 عائق التعليم مستوى بأن اإلقرار يف املبحوثني بعض ترفع رغم أنه نقول األخري ويف   

 هذا أن إىل النظر يف ناضج تصور معظم املبحوثني لديهم أن كشفنا أننا إال البناء يف للعمل
 البناء. مهنة يف االشتغال من مينع ال الثقايف العامل
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 نتائج الفرضية الثانية :

من خالل حتليلنا للبيانات اخلاصة بالفرضية الثانية اليت تفرتض أنه كلما قل التمسك بالقيم   
البناء و الفالحة قلل من االهتمام عند الشباب هبذا  يف جمايلاليدوي االجتماعية للعمل احلريف 

 النتائج التالية: إىلتوصلنا العمل ,
البناء و الفالحة مرتبط مبستوى  متدين من القبول االجتماعي  يف جمايلاليدوي العمل احلريف 

املهنية,حيث أكد غالبية املبحوثني  األعمالالناتج عن الثقافة التقليدية السائدة يف اجملتمع اجتاه 
 األعمالالدائمة و  األعمالتدين املكانة االجتماعية اليت مينحها العمل اليدوي احلريف مقارنة مع 

( نتيجة نظرة اجملتمع لقيمة العمل 15املكتبية املرحية و ذلك حسب معاجلة نتائج اجلدول رقم )
 يعتمد عليه لتلبية ضروريات احلياة ,دون   ,ال غرياملأجور ال يتعدى كونه مصدر رزق احلريف 

االهتمام بالقيم االجتماعية ,وهذا ما جعل املبحوثني يفضلون اختيار أعمال و مهن مقنعة 
( حيث أن فئة البحث 16تكسبهم مكانة و قيمة اجتماعية ,وهو ما تعكسه نتائج اجلدول )

 .يت ميارسها تبحث عن شرعيتها االجتماعية عن طريق العمل أو املهنة ال
( أن تواضع املكانة و القيمة االجتماعية 19كما تبني من خالل معاجلة نتائج اجلدول رقم )

الشباب عن االلتحاق هبذا العمل نتيجة للصورة يساهم يف عزوف أو نفور  اليدوي للعمل احلريف
اعتبار  أن السلبية اليت حيملها املبحوثني و حميطهم االجتماعي حول العمل اليدوي احلريف ,ب

احمليط ال يساعد وال يشجع عل العمل يف هذا اجملال ,الن القيمة االجتماعية هلذه املهن تغريت 
( إذ صرح أغلبية املبحوثني  20نوعا ما مقارنة بالسابق وهذا ما تعكسه لنا نتائج اجلدول رقم )

عزيز املكانة بأن الفرد أصبح يبحث ويهتم أكثر باملهن اليت ختص بالتقدير و االحرتام لت
 االجتماعية بني أقرانه و حميطه األسري و االجتماعي .

أما فيما خيص تدين مستوى القبول االجتماعي هلذه املهن اليدوية و احتقار بعض األفراد للبناء 
(أن معظم  األفراد أجابوا باإلقرار 21و مهنة البناء يف اجملتمع ,فقد تبني من خالل نتائج رقم )

التقليدية  على إثبات وجود قيمة االحتقار للبناء و مهنته يف اجملتمع ويرجع ذلك إىل اثر القيم
 يف اختيار العمل اليدوي  و تقدير العمل  الذهين على تصورات الناس ,وهذا ما يساهم بدوره 
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يف التأثري على مدى تقبل املبحوثني للعمل يف هذا اجملال الذي حيول دون حصوهلم على مكانة 

نتائج  األسرة ,إذ توضحاجتماعية مقبولة لدى حميطهم االجتماعي ,وكذلك بالنسبة لتكوين 
( أن غالبية املبحوثني صرحوا بوجود صعوبة يف الزواج من أسرة حمرتمة ,وأن 22اجلدول رقم )

االشتغال يف جمال البناء أصبح يعيق حاجة الفرد االجتماعية  يف الزواج من أسرة حمرتمة ,حيث 
ة املتقدم تتعارض القيم بني مكانة الفرد و قيمة عمله االجتماعي مع املكانة االجتماعية لألسر 

       و يعود سبب هذا التعارض إىل أثر الثقافة التقليدية السائدة يف اجملتمع على قيم   إليها ,
 و تصورات الفرد االجتماعية يف حتقيق حاجاته االجتماعية .

( أن احمليط االجتماعي ال يساعد على العمل مما 24و  23كما تبني لنا نتائج اجلدول رقم )    
أجرها زهيد مقارنة مع األعمال رة سلبية اجتاه هذه احلرف اليدوية خاصة وأن تتشكل لديه نظ

املكتبية و حىت بعض األعمال احلرة ,ومن ميارسها ليس له مستوى علمي و اجتماعي ,وهو ما 
يعكس لنا وجود قيمة اجتماعية متدنية للبناء و مهنته ,إذ تعود جذور هذه النظرة إىل الثقافة 

ة بأن مهنة البناء و األعمال الشاقة من اختصاص  الطبقة العامة للناس الذين ال التقليدية القائل
 حيق هلم التعلم و تقلد املناصب العليا بسبب تدين مستواهم العلمي و االجتماعي يف اجملتمع .

عن هذه احلرف اليدوية وهو ما توضحه نتائج و بالتايل يعود سلبا على مدى نفور أو عزوف  
( وعليه من خالل املعطيات السابقة للجداول نستنتج أنه يوجد تصور سليب 25اجلدول رقم )

للعمل اليدوي احلريف خاصة يف جمال البناء و الفالحة ,وقد تبني لنا هذا عند التعليق على 
( اليت تقيس القيمة و املكانة االجتماعية و استخلصنا 25,24,23,22,21,20اجلداول )

 لية: من خالهلا أهم النتائج التا
من مسات هذه املهن أهنا ال حتتاج إىل مستوى معني من التعليم و التدريب ,بل يقومون  -

 بأعمال من السهل تعلمها و إتقاهنا يف مدة زمنية قصرية .
 معظم هذه املهن دخلها متدن ,وأصحاهبا ال يتمتعون بأية سلطة أو تأثري يف اجملتمع . -
 لقيام به.حتتاج هذه املهن إىل جمهود بدين أثناء ا -
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توجد ملهنة البناء قيمة و مكانة اجتماعية متدنية يف اجملتمع ,وال ميارس مهنة البناء إال  -

 أفراد ذوي مستوى علمي و اجتماعي متدين يف نظر الشباب .
ميكن للفرد أن يفقد بعض االمتيازات االجتماعية اهلامة كالزواج من أسرة حمرتمة عند   -

 البناء .اختياره العمل يف جمال 
تبني لنا أن املستوى العلمي يؤثر يف مهنة البناء حيث اتضح لنا انه كلما زاد املستوى  -

التعليمي و الثقايف للفرد كانت اجتاهاته املهنية متحررة من القيم االجتماعية التقليدية 
ه السائدة ,الن ثقافة اجملتمع هي املرجع الذي يستند إليه كل فرد لتكوين ميوله و اجتاهات

 املهنية .
كلما قل التمسك بالقيم االجتماعية   و يف األخري ميكننا القول أننا نقبل الفرضية القائلة بأنه

البناء و الفالحة زاد من نفور الشباب عن االلتحاق مبهنة  يف جمايل اليدوي للعمل احلريف
البناء  ,وعليه ميكن أن نستخلص من هذه النتائج أن القيمة و املكانة االجتماعية املتدنية 
للعمل اليدوي احلريف هلا أثر يف عزوف الشباب عن االلتحاق هبذه املهن ,الن الثقافة هي 

  اليت تسري اجملتمع .
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 متهيد :

يتناول هذا الفصل عرضا و حتليال للبياانت اخلاصة ابلفرضية الثالثة و تفسريها,الختبار    
العالقة بني احلماية االجتماعية و االستقرار املهين للعمل اليدوي احلريف و عزوف الشباب عن 
االلتحاق للعمل يف هذا اجملال ,معتمدين يف ذلك على جمموعة من املؤشرات اخلاصة هبذين 

املتغريين ,كما سنعرض يف هناية الفصل النتائج املتوصل إليها من خالل حتليل و تفسري البياانت 
 اخلاصة هبذه الفرضية .

 عرض البياانت اخلاصة ابلفرضية الثالثة و تفسريها :

وضعيتهم درجة االطمئنان على ( يبني توزيع املبحوثني حسب  27اجلدول رقم ) 
  املهنية اجتاه العمل اليدوي احلريف 

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %15.45 17 نعم
 %84.54 93 ال

 %100 110 اجملمــــــوع
 

من املبحوثني غري مطمئنني   %84.54(,يتبني لنا  أن 27  من خالل نتائج اجلدول رقم)   
 يرون  %15.45احلريف,يف حني جند اليدوي  لعملناء ممارستهم لثأعلى وضعيتهم املهنية خاصة 

مينحهم مكانة اجتماعية سواء كان ذلك داخل  وذا العمل كون  مصدر رقق أهنم مطمئنني هل
 .أسرهم أو يف اجملتمع عامة 

    

 



 حتليل بياانت الفرضية الثالثة و تفسريها                الفصل الثالث              
 

165 

 

 

ه النتائج أن النسبة األكرب غري مطمئنني على وضعيتهم املهنية ما ميكننا استخالص  من هذ   
العتقادهم أن العمل اليدوي احلريف مؤقت لفرتة معينة  و غري دائم مما ال يسمح هلم ببناء 

 .مستقبلهم 

 و حىت عمل أبي االشتغال ( يبني توزيع املبحوثني حسب أفضلية 28اجلدول رقم ) 
 البناءمهنة  أجر من أقل أجره كان إن

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 %65.45 72 نعم
 %34.54 38 ال

 %100 110 اجملمــــــوع
 

يفضلون  من املبحوثني %65.45 (,يتبني لنا  أن  28من خالل نتائج اجلدول رقم)      
أجرها أقل من األجر املتحصل علي  من خالل االشتغال أبية أعمال أخرى حىت وان كان 

من املبحوثني يرون عكس ذلك حيث صرح أحدهم  %34.54أن ممارست  للبناء يف حني جند 
 "ال يهمين نوع العمل املهم أن يكون مصروف يف جييب ".

 مهنة البناء حنو الشباب  لدى نفور اجتاه هناك أن نالحظ اجلدول هلذا قراءتنا خالل من   
 األجر هامة كارتفاع مادية امتياقات وجود رغم أخرى مهنة يف العمل اختيار يف الرغبة وإظهار

 عن املوقف هذا فيها، ويكشف للعمل والرغبة امليل عدم أظهروا أهنم إال األخرى، املهن عن فيها
 االجتماعية القيم أثر إىل يعود اكتساهبا الشباب هؤالء تصور يف متدنية اجتماعية قيمة وجود

 اهتمامهم يف املهنية واختياراهتم على اجتاهاهتم التقليدية الثقافة من املوروثة اجملتمع يف السائدة
 االمتياقات غرار على للفرد اجتماعية من امتياقات حتقق  وما اجملتمع يف املهنة مكانة بربيق
 .املادية
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 أخرى من الشباب  جمموعة أظهرت  بل املبحوثني  مجيع بني عاما يكن مل املوقف هذا إال أن  

 يف العمل حنو الشباب هؤالء لدى إجيايب تصور وجود لنا يبني وهذا البناء، للعمل يف رغبتها
حاجياهتم  سد على تساعدهم هامة مادية عائدات هلم تؤمن كانت إذا خاصة مهنة البناء
 .اجملتمع يف االجتماعية و البيولوجية

إمكانية (:يبني العالقة بني احلماية االجتماعية للمبحوثني ومدى  29اجلدول رقم )   
 هذه املهنة  هب للعملالشباب التحاق 

            ابلعمل التحاق إمكانية 
              احلريف

             
 احلماية االجتماعية

 اجملموع ال نعم 

 05 يوفرها
 

%100            

-  
                    
- 

05 
 

%100            
 22 نوعا ما

 
%44                  

28 
 

%56             

50 
 

%100             
 19 ال يوفرها

 
%34.54 

36 
 

%65.45 
 

55 
 

%100 

 46 اجملموع
                            
%41.81                

64 
 

%58.18       
                   

110 
 

%100             
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و حسب االجتاه العام يتبني أن هناك عزوف من طرف  (29رقم ) من خالل نتائج اجلدول   

الشباب حنو االلتحاق ابلعمل املهين اليدوي سواء يف جمال البناء أو الفالحة حيث بلغت  نسبة 
من الذين يرون عدم إمكانيتهم  و رغبتهم يف ممارسة هذه املهن ألهنا ال توفر هلم   %58.18

,وكذلك  65.45%و تدعمها يف ذلك نسبة احلماية االجتماعية الكافية و ال االستقرار املهين 
من الشباب أجابوا أن هذه املهن توفر نوعا من احلماية االجتماعية حىت وان   56%جند نسبة 
ة ,بينما انعدمت النسبة عند الذين صرحوا بوجود محاية اجتماعية تضمنها هذه فيمل تكن كا

 املهن لصاحبها .
من املبحوثني صرحوا إبمكانية التحاقهم هبذه املهن  اليدوية   41.81%يف حني جند نسبة    

من  44%,تليها يف ذلك نسبة     100%ألهنا توفر هلم احلماية االجتماعية وذلك بنسبة
من املبحوثني  34.54%رون أهنا توفر هلم نوعا من هذه احلماية االجتماعية ,بينما جند الذين ي

 صرحوا بعدم توفري هذه املهن احلماية االجتماعية و االستقرار املهين .
أن أغلبية املبحوثني ال يرغبون يف االلتحاق ما ميكن استنتاج  من خالل نتائج اجلدول    

يف جمال البناء ,و يعود ذلك لعدم توفر احلماية االجتماعية الن ابلعمل اليدوي احلريف خاصة 
احلرة ليست مدرجة ضمن تعويض الضماانت االجتماعية )الصندوق الوطين للعمال  األعمال

,الن التامني االجتماعي انتج عن غري األجراء (,مما ينفر الشباب من االشتغال يف هذا اجملال 
اشرتاكات خاصة يدفعها املنتفع أو تدفع عن  لتامني انتفاع  مبزااي هذا النظام عند وقوع احلوادث 
للمؤمن علي  ,وعلي  ميكن القول أن نظام االشرتاكات غري معمول هبا يف قطاع البناء و األشغال 

 ملهنة.العمومية مما يؤثر سلبا على اإلقبال اجتاه هذه ا
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اليت جيد فيها املبحوثني راحة  نوع الوظائف(:يبني العالقة بني  30اجلدول رقم )   
 أكثر  ومدى تقييم احمليط االجتماعي     

تقييم احمليط                    
 االجتماعي

 
 
 الوظائف  نوع   

يساعد و 
يشجع على 
العمل و 
 االستمرار 

 اجملموع االستمرارال يساعد على العمل و 
كثافة و 
صعوبة 
 العمل 

احتقار   أجر زهيد  الال استقرار 
 نظرة دونية و 

 33 وظائف يف القطاع العام
 

%76.74      
     

10 
 

%23.25 

- 
 

 

- 
 - 

 
 

 

 
- 
 

 

43 
 

%100         
   

وظائف يف القطاع 
 اخلاص

01 
 

7.14%                  

- 
 

- 

10 
 
%71.42 

02 
 
%14.28 

01 
 

7.14%                  

14 
 

%100         
    

 03 أعمال  مهنية حرة
 

09,43% 

- 
 

 - 

20 
 

%37.73 

08 
 

%15.09 

20 
 

%37.73 

53 
 

%100 
 

 39 اجملموع
                            
%35.45                

71 
 

%64.54                         

110 
 

%100        
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من    64.54%أن االجتاه الغالب بلغ نسبة  (30رقم ) يتبني من خالل نتائج اجلدول   

املبحوثني الذين يرون أن احمليط االجتماعي ال يساعد على العمل و االستمرار من خالل نظرت  
من املبحوثني صرحوا أبن  37.73%الدونية للعمل اليدوي احلريف و تدعمها يف ذلك نسبة   

لتشجيع على العمل يف هذا اجملال النظرة الدونية و الالاستقرار املهين  من من أسباب عدم ا
من املبحوثني أجابوا أبن اجملتمع  35.45% أعمال حرة ,يف حني جند نسبة الذين ميارسون 

 9.43%مث تليها نسبة76.74%يساعد و يشجع على العمل يف القطاع العام و ذلك بنسبة 
املؤسسات اخلاصة ,مقارنة بذلك جند  إطارالرمسي و  اإلطارمن الذين يرون أن العمل خارج 

 من الذين يفضلون عمل أبنائهم مستقبال يف القطاع اخلاص . 7.14%نسبة 

من خالل هذا أن احمليط االجتماعي ال  يساعد على العمل خاصة و علي  نستنتج      
ابإلضافة إىل  ,غري مؤمنة اجتماعيا و راتبها غري اثبت  ألهناالوظائف  اجتاه الوظائف  احلرة  

حلظة بفقدان العمل ,سواء عن طريق حوادث  أيكوهنا غري دائمة حبيث أن صاحبها مهدد يف 
 1.عن طريق انتهاء مدة العقد أو مدة العمل  أوالعمل ,

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .27ارجع الى الفصل الثاني ,العمل في القطاع الخاص ,ص 1
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(:يبني العالقة بني إمكانية االستفادة من خدمات التأمني والضمان  31اجلدول رقم )
 االجتماعي  للمبحوثني و الوضعية  املهنية   

 الوضع املهين    
 

 االستفادة من الضمان 

 اجملموع غري مطمئن  نعم  مطمئن 

 - يستفيد منها كليا
 

- 

-  
                      

- 

- 
 

- 
 08 يستفيد من بعضها   

 
%40                  

12 
 

%60             

20 
 

%100             
 09 ال يستفيد منها هنائيا  

 
%10 

81 
 

%90 
 

90 
 

%100 

 17 اجملموع
                            
%15.45                

93 
 

%84.54            
              

110 
 

%100             

    

من  84.54%وحسب االجتاه العام يتبني لنا أن نسبة ( 31رقم ) من خالل نتائج اجلدول   
من الذين ال   90%املبحوثني غري مطمئنني على وضعيتهم املهنية و تدعمها يف ذلك نسبة

 يستفيدون هنائيا من خدمات الضمان االجتماعي من جراء العمل اليدوي احلريف ,يف حني 
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,يف مقابل ذلك صرحوا ابن هناك استفادة من خدمات الضمان االجتماعي تنعدم النسبة ممن  
من الذين صرحوا أبهنم مطمئنني على وضعيتهم املهنية و تدعمها يف   15.45%جند نسبة

من الذين يرون أن هناك بعض االستفادة من اخلدمات  االجتماعية   40%ذلك نسبة  
 األجنبية مبجال البناء   ن يف إطار املقاولةكتعويض الضرر و حوادث العمل خاصة الذين يعملو 

من الذين صرحوا أبهنم ال يستفيدون هنائيا من خدمات التأمني والضمان  10%مث تليها نسبة 
االجتماعي دون أن ننسى انعدام النسبة يف التصريح ابالستفادة كليا من هذه التأمينات 

 والضماانت .  

نستنتج من خالل قراءة اجلدول أن التأمينات االجتماعية تعترب عامال هاما يف االستقرار      
الوظيفي وحىت االستقرار األسري و االجتماعي ألهنا تضمن للعمال نوعا من التعويض املناسب 

فأصبح العامل غري مطمئن على وضع  ,عن الدخل الذي ينقطع نتيجة حتقق بعض املخاطر
 انتقاص طريق عن سواءا ل ، يتعرض الذي للفرد االقتصادي اجلانب  عكس علىين املهين مما 

 اقتصادية ألسباب أو والشيخوخة، العجز، فيزيولوجية كاملرض، ألسباب انقطاع  أو الدخل
 كالبطالة.

  (:يبني ما ميثله العمل اليدوي احلريف ابلنسبة للمبحوثني 32اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات االقرتاحـــات
 % 40 56 الالاستقرار املهين و االجتماعي

 % 30 42 الالأمن املادي
 13% .57 19 توقع البطالة يف أي حلظة

 16% .42 23 قلق مستمر و غموض املستقبل
 %100 *140 اجملمــــــوع

 تزايد عدد املبحوثني راجع إىل أعطائهم أكثر من إجابة*
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صرحوا ابن من بني  من املبحوثني% 40 أن(,يتبني  32من خالل نتائج اجلدول رقم )  
و          رهم تتمثل يف الالاستقرار املهيناالنعكاسات السلبية للعمل يف جمال البناء حسب تصو 

منهم يرون أن العمل اليومي يشكل لديهم هاجس % 30االجتماعي ,يف حني جند نسبة 
 املادي,بينما جند فئة أخرى تشعر بقلق وغموض حول مستقبلها و ذلك بنسبة  الالأمن

 .13% .57,يف مقابل ذلك جند فئة تتوقع البطالة يف أي حلظة و ذلك بنسبة %16 .42

إن نتائج هذا اجلدول تعكس بوضوح ما ميثل  العمل احلر من قلق وغموض وعدم ضمان    
هذا ما صرح ب  املبحوثني يف التصرحيات التالية :"اليوم راك ,و ستقبل و الالأمن املادي و غريهاامل

خدام وبعد غدوة على ريب " ,"خدمة التويزا ما تعيش راان صابرين و خالص ", "ختدم مسانة 
,فهذا القلق و الغموض حول الالأستقرار املهين و ال  وختلصها بعد شهر ما فيها مستقبل "

ع انعدام احلماية االجتماعية كلها  تؤثر على احلياة و توقع للبطالة يف أي حلظة م املادي 
االجتماعية للمبحوثني و حىت االقتصادية مما  يضطر العامل يف بعض األحيان  إىل التخلي عن 

مناسبات اجتماعية الن األجر غري كايف, وهذا ما صرح ب  أحد املبحوثني "هللا غالب ما 
 .1حلقناش القم تسمح يف بعض املناسبات "

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .20ارجع الى الفصل االول ,نتائج دراسة القيم االجتماعية في المجتمع الجزائري, ص  1
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(:يبني نظرة  املبحوثني   للعمل احلريف  و عالقتها بتوفري احلماية  33اجلدول رقم )   
 االجتماعية  

                              احلماية           
                               االجتماعية  

 
 نظرة املبحوثني 

 اجملموع ال يوفرها  نوعا ما  يوفرها 

 01 مصدر رزق
 

01.23% 

30 
 

%37.03 

50  
                     
%61.72 

81 
 

%100 
مصدر رزق ومكانة 

 اجتماعية
- 
 

-                  

11 
 
%13.58 

03 
 

%21.42        
  

14 
 

%100             

مصدر محاية وأمن 
 اجتماعي

01 
   

%08.33 

09 
 

%75 

02 
 

%16.66 

12 
 

%100 
وسيلة لتحقيق الهذات 

 وتطويرها
03 

 
%100 

- 
 

- 

- 
 

- 

03 
 

%100 
 05 اجملموع

                            
%04.54                

50 
 

%45.45      

55 
 

%50              
            

110 
 

%100             
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 من  50%و حسب االجتاه العام أن نسبة (33رقم ) يتضح من خالل نتائج اجلدول    
املبحوثني يرون أن العمل يف جمال البناء أو الفالحة ال يوفر احلماية االجتماعية املتمثلة يف 

من الذين صرحوا أبن العمل اليدوي  61.72%التأمينات االجتماعية وتدعمها يف ذلك نسبة 
من الذين يرون أن     21.42%احلريف ميثل مصدر رقق فقط يقتات من  العامل مث تليها نسبة 

صرحوا أبن   16.66%مصدر رقق يف حني جند ر لتحقيق مكانة اجتماعية إضافة لكون  مصد
مصدر للحماية االجتماعية و تنعدم النسبة يف اعتبار العمل اليدوي احلريف وسيلة لتحقيق الذات 

 وتطويرها .

من املبحوثني قالوا أبن العمل اليدوي احلريف    45.45%ابإلضافة إىل ذلك جند نسبة     
من الذين صرحوا أبن  مصدر  75%وفر نوعا ما محاية اجتماعية وتدعمها يف ذلك نسبة ي

من الذين يرون أن  مصدر رقق فقط ,وتنعدم النسبة يف أن   37.03%للحماية تليها نسبة 
من الذين أجابوا أبن     04.54%يف مقابل ذلك جند نسبة ,وسيلة لتحقيق الذات وتطويرها 

من الذين يرون أن  وسيلة لتحقيق  100%يوفر احلماية االجتماعية و تدعمها يف ذلك نسبة
من الذين يرون أن  مصدر للحماية و األمن  08.33%الذات و تطويرها ,مث تليها نسبة 

وي مث تنعدم النسبة يف كون العمل اليد ,متثل مصدر رقق %01.23االجتماعي يف حني جند  
 احلريف حيقق مكانة اجتماعية قايدة على كون  مصدر رقق .

ما تعكس  هذه النتائج أن غالبية املبحوثني يرون أن العمل اليدوي احلريف خاصة يف جمال     
البناء ال يوفر احلماية الكافية و الضمان األمثل للمستقبل إذ يعترب العمل عبارة عن مصدر  

هذا راجع إىل سببني يتمثل األول  يف غياب القوانني اليت لكسب الرقق ال أكثر من ذلك ,و 
خاصة إذا مل يكن منخرط بصفة قانونية  حتمي العامل اليومي البسيط من األخطار و احلوادث 

, هذا من جهة ومن جهة أخرى  هترب املقاولني األجراءضمن الصندوق االجتماعي لغري 
 ة العامل وتعويض  املخاطر ,فكل هذا ينعكس املشرفني على مشاريع  البناء من مسؤولية محاي
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فكما جاء يف ,على نفسية العامل مما جيعل  ينفر من العمل يف هذا اجملال إال  للضرورة فقط 
 فيها ". إيلزيرية رغم املتصريح أحدهم "اخلبزة تلزم عليك ختدم  هذا اخلدمة 

اليدوي احلريف  و عالقته بنوع  العالقة   (:يبني تقييم األجر  للعمل 34اجلدول رقم )   
 االجتماعية  

      العالقة               
                                االجتماعية             

 
   األجرتقييم 

 اجملموع سيئة   عادية   جيدة 

 15 كاف جدا
 

88,23% 

02 
 

11,76% 

-  
                     
- 

17 
 

 %100            
 19 كاف

50%                  
19 

50%                  
- 

- 
38 

%100             
 01   غري كاف

 
1,81% 

48 
 

87,27% 

06 
 

10,90% 

55 
%100 

 
 35                  اجملموع

%31.81 
69 

62,72% 
 

06 
5,45% 

110 
%100             

 

من  %62,73أن االجتاه العام قدر بنسبة ( 34رقم ) اجلدول يتبني لنا من خالل نتائج    
و   املبحوثني الذين يرون أن عالقاهتم االجتماعية مع األهل و األصدقاء و اجملتمع عموما عادية 

 من الذين يرون أن األجر غري كاف مقارنة مع متطلبات  %87,27تدعمها يف ذلك نسبة 
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نوعا ما , يف  من املبحوثني قالوا أبن األجر مقبول  %50نسبة احلياة االجتماعية ,مث تليها 
       لتحقيق احتياجاهتم  من الذين يرون أن اآلجر كاف جدا  %11,76حني بلغت نسبة 

 و احتياجات أسرهم .

من املبحوثني يرون أبن عالقاهتم جيدة مع حميطهم  %31,81هذا ابملقارنة مع نسبة 
من الذين أجورهم كافية جدا مث تليها نسبة  %88,23االجتماعي و تدعمها يف ذلك نسبة 

من الذين صرحوا أبن أجورهم  %1,81من الذين أجورهم مقبولة ,يف حني بلغت نسبة  50%
 غري كافية لتلبية احتياجاهتم و شؤوهنم االجتماعية .

ي من املبحوثني أدلوا ابن عالقتهم سيئة مع احمليط االجتماع % 5,45يف مقابل ذلك جند نسبة
من الذين أجورهم غري كافية ,يف حني تنعدم النسب يف  %10,90و تدعمها يف ذلك نسبة 

 االحتماالت األخرى )األجر مقبول و كاف جدا ( .

ما تعكس  هذه النتائج أن غالبية املبحوثني مل تتأثر قوة عالقاهتم االجتماعية بقيمة األجر    
تغري األجر يعرف نوعا من االستقاللية  عن ,حىت وإن كان غري كاف ,وهذا ما يشري إىل أن م

املكانة االجتماعية املرتبطة ابلعمل يف جمال البناء ,مما جيعل  ال يتأثر بشكل كبري ,حيث أن 
        غالبية املبحوثني وصفوا أن عالقاهتم عادية وجيدة مع غريهم رغم أن أجورهم غري كافية 

 و مقبولة نوعا ما .

أن طبيعة العالقات االجتماعية تسريها روابط معنوية قوية أكثر من أن وهذا ما ميكن تفسريه  
تكون متعلقة ابجلانب املادي فقط ,الن العالقات االجتماعية ذات تركيبة معقدة تتحكم فيها 

 1عدة عوامل منها رابطة الدم و القرابة ,وحىت قيم التضامن االجتماعي .

 

                                                           
 .34ارجع الى الفصل الثاني , العالقات االجتماعية المهنية عند دروكايم ,ص  1
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و طبيعة (:يبني العالقة بني إمكانية االستفادة من خدمات التأمني  35اجلدول رقم )
 العالقات االجتماعية  للمبحوثني مع غريهم

 

من الذين يرون  %62,72( يتبني أن االجتاه العام بلغ نسبة 35من خالل نتائج اجلدول رقم )
 %  71,11أن عالقاهتم االجتماعية عادية مع األهل و األصدقاء و تدعمها يف ذلك نسبة 
مث تليها نسبة من الذين ال يستفيدون هنائيا من الضمان  االجتماعي و التأمينات االجتماعية 

 من املبحوثني    % 31,81من الذين يستفيدون من بعضها فقط ,يف حني جند نسبة  25%

 العالقة االجتماعية     
 

 االستفادة من الضمان 

 اجملموع سيئة  عادية  جيدة

 - يستفيد منها كليا
 

- 

- 
 

- 

-  
                      

- 

- 
 

- 
 15 يستفيد من بعضها

 
75%                  

05 
 

25% 

- 
 

- 

20 
 

%100             
 20 ال يستفيد منها هنائيا

 
22,22% 

64 
 

71,11% 

06 
 

6,66% 

90 
 

%100 
 

 35 اجملموع
            
%31,81                   

69 
 

62,72% 

06 
 

%5,45          

110 
 

%100             
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  %75و تدعمها يف ذلك نسبة   صرحوا ابن عالقاهتم جيدة و يستفيدون من بعض التأمينات
أن قالوا    من املبحوثني %   5,45يف مقابل ذلك جند نسبة   % 22,22مث تتبعها نسبة  

من الذين ال يستفيدون هنائيا  %6,66  عالقاهتم االجتماعية سيئة و تدعمها يف ذلك نسبة 
          الضمان االجتماعي .من 

من خالل نتائج اجلدول جند أغلبية املبحوثني صرحوا أبن عالقاهتم االجتماعية سواء مع     
رغم أهنم ال ليست سيئة  احمليط األسري أو احمليط اخلارجي األهل و األصدقاء عادية و

العمل اليدوي احلريف  يستفيدون من خدمات التامني أو الضمان االجتماعي ,وهذا ما يفسر ان
و ليس على العالقات  خاصة يف جمال البناء يؤثر بصفة مباشرة على تصور العامل و نفسيت 

 .االجتماعية 
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 العالقة بني إمكانية تعويض الضرر ومدى إقبال الشباب  (:يبني 36اجلدول رقم )   

 للعمل يف جمال البناء   

        

من  %77,27االجتاه العام بلغ نسبة  أنيتضح ( 36رقم ) من خالل نتائج اجلدول    
املبحوثني الذين يرون أن هناك عزوف عن االلتحاق مبهنة البناء و تدعمها يف ذلك نسبة 

ممن صرحوا أبن  ال توجد تعويضات عن الضرر و املخاطر أو حوادث العمل عموما  79,24%
 من الذين قالوا ابن هناك تعويض . 25%,مث تليها نسبة 

من املبحوثني صرحوا ابن هناك إقبال على االشتغال  % 22,72مقارنة بذلك جند نسبة    
        من الذين يرون أن هناك تعويض عن الضرر  % 75هبذه املهنة وتدعمها يف ذلك نسبة 

 االحتماالت          
 

 تعويض الضرر 

 اجملموع عزوف  إقبال 

 03 نعم
 

75% 

01  
                      

%25 

04 
 

100% 
 22 ال

 
20,75% 

84 
 

79,24% 

106 
 

%100 
 

 25 اجملموع
            
% 22,72                  

85 
 

77,27 %  

110 
 

%100             
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من الذين يرون ان  ال توجد تعويضات عن حوادث  %  20,75و املخاطر مث تليها نسبة 
 العمل و األضرار النامجة عن  .

   ما تعكس  نتائج اجلدول أن غالبية املبحوثني ليس لديهم إقبال على االشتغال مبهنة البناء    
     ,اليدوي احلريف عموما و يعود ذلك لعدم توفر أدىن شروط احلماية االجتماعية و ال العمل 

املتمثلة يف تعويض الضرر و املخاطر اليت تقع للعامل أثناء العمل  فعلى حد تعبري احدهم قال  
أشهر طريح الفراش فلم يهتم يب صاحب العمل ومل يقم  6"كسرت من رجلي و بقيت قرابة 

 ". شراء حىت الدواء عويض الضرر أوبت

 ةنتائج الفرضية الثالث

العمل اليدوي احلريف ال أن من خالل حتليلنا لنتائج  اجلداول اخلاصة ابلفرضية الثالثة القائلة   
 يضمن  احلماية االجتماعية واالستقرار املهين و ابلتايل يؤدي ابلشباب إىل العزوف عن ممارست 

 توصلنا إىل ما يلي :

  ( يتبني لنا أن غالبية املبحوثني غري مطمئنني على 27خالل نتائج اجلدول رقم ) من    

نظرا لعدم االستقرار  % 84.54 وضعيتهم املهنية اجتاه العمل اليدوي احلريف و ذلك بنسبة
املهين و االستقرار املادي مع انعدام احلماية االجتماعية و هو ما تعكس  نتائج اجلدول رقم 

أن عدم إمكانية التحاق الشباب هبذا اجملال نتيجة انعدام احلماية االجتماعية  ( إذ يتضح29)
احلرة غري مدرجة ضمن تعويض الضماانت االجتماعية ) الصندوق الوطين احلرفية  الن األعمال

للعمال غري األجراء( مما يؤثر سلبا على اإلقبال اجتاه هذه املهن ,وهذا ما ينعكس على شكل 
( مما يؤثر 32عدم استقرار مهين و اجتماعي وذلك حسب نتائج اجلدول رقم )قلق اجتماعي و 

على استقرار حياهتم االجتماعية هذا االستقرار املهين و االجتماعي يزيد يف تدين مستوى 
و    و األسرية  يف تشكيل هشاشة للوضعية املهنية احلماية االجتماعية للعامل وأسرت  ,مما يساهم

 فة عامة .حىت االجتماعية بص
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أما فيما خيص البعد املادي للحماية االجتماعية ,فان ما نالحظ  من خالل نتائج اجلداول       
(أن غالبية املبحوثني يرون أن العمل اليدوي احلريف ال يوفر احلماية االجتماعية  34و 33رقم )

 الكاملة للعامل ابعتبار هذا العمل مصدر رقق فقط.

  وى األجور و عدم كفايتها لتلبية حاجياهتم و حاجيات أسرهم املاديةإضافة إىل تدين مست    
و االجتماعية مما يعكس على العالقات االجتماعية مع احمليط االجتماعي,فهذا الالأمن املادي 

يؤثر بشكل واضح على الظروف املعيشية للمبحوثني من حيث صعوبة تلبية االحتياجات 
ني إذ يواجهون مشكلة عدم انتظام األجور و عدم كفايتها االجتماعية خاصة ابلنسبة للمتزوج

من جهة و مسؤولياهتم األسرية من جهة أخرى ,وهو ما يشكل ابلنسبة للغالبية عائقا أمام 
و تذبذهبا يؤثر سلبا  استقرارهم األسري ,فهذه الوضعية املادية اهلشة النامجة عن تدين األجور

 على طبيعة عالقاهتم األسرية .

يما ميكن للعامل االستفادة من الضمان االجتماعي فان غالبية املبحوثني ال يستفيدون أما ف 
( حيث تبني 35هنائيا من خدمات الضمان االجتماعي و هو ما تعكس  نتائج اجلدول رقم )

  النتائج أن العالقات االجتماعية سواء مع احمليط األسري أو احمليط االجتماعي اخلارجي عادية 

ة ,وهذا ما يفسر لنا أن العمل اليدوي احلريف خاصة يف جمال البناء يؤثر بصفة و ليست سيئ
مباشرة على تصور العامل و نفسيت  و ليس على العالقات االجتماعية ,وهو ما توضح  نتائج 

( أن تعويض الضرر و حوادث العمل غري ممكنة يف هذا اجملال مما ينعكس 36اجلدول رقم )
الشتغال مبهنة البناء و يعود ذلك إىل عدم توفر أدىن شروط احلماية سلبا على اإلقبال على ا

 االجتماعية و املتمثلة يف تعويض الضرر و املخاطر .

 البناء  فمن خالل كل النتائج السابقة ميكننا أن خنلص إىل أن العمل اليدوي احلريف يف جمايل   
               ل ,الرتباط  ابلالاستقرار املهينو الفالحة ال يوفر احلماية االجتماعية الكافية للعما

     و االجتماعي و هذا ما يساهم يف تعزيز هشاشة الوضعية املهنية و االجتماعية فالالاستقرار 
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 و ما يرتتب علي  من تدين ملستوى احلماية االجتماعية جيعل اإلقبال على هذا اجملال حمدود.

 اإلطار النظري للدراسة ميكننا القول أن تدين أو غياب  انطالقا من هذه النتائج ,ومما يؤكدهف

احلماية االجتماعية للعمل اليدوي احلريف  يساهم يف الالاستقرار املهين و االجتماعي لدى غالبية 
 املبحوثني .

   احلماية االجتماعية واالستقرار املهين   قلتوبذلك فالفرضية الثالثة اليت مضموهنا كلما كانت 
 ة العمل اليدوي احلريف قد حتققت نسبيا.عزوف الشباب عن ممارس كلما قاد من   و ابلتايل
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 :ام ـــــــــــــاج العـــــاالستنت
 بناء على ما سبق من عرض و حتليل لنتائج الفرضيات الثالث,توصلنا اىل ما يلي :

تبني أن العائد املادي أو الدخل املتحصل عليه من جراء العمل يف  األوىلابلنسبة للفرضية 
جمال البناء لغالبية املبحوثني متباين بشكل واضح ,حيث انه يرتاوح ما بني قليل و غري كاف 

,هذا األخري الذي تتمركز حوله نسبة كبرية ,خاصة إذا ما قورن هذا العائد املادي ابجلهد 
غالبية املبحوثني يبذلون جهدا كبريا و هم غري راضون عن األجر  املبذول حيث توضح النتائج أن

املتقاضى , إذ تبدو لنا ان معظم املبحوثني يرغبون يف تغيري العمل احلايل وذلك بغية زايدة 
و جند الدخل حىت يتمكنوا من تلبية حاجياهتم و حاجيات أسرهم االجتماعية و االقتصادية 

فكلما كانت احلالة العائلية للمبحوث مرتبطة ابلزواج كان    .هذا ابخلصوص عند فئة املتزوجني
دخله أو عائده املادي غري كايف مما يضطر إىل التفكري يف تغيري العمل احلايل أو التفكري يف 
     ممارسة  عمل إضايف مواز. و عليه ميكن القول انه كلما كان اجلانب االقتصادي متذبذب 
و مضطرب كلما ساهم يف اضطراب احلياة االجتماعية و حىت النفسية لدى املبحوث مما 

 ينعكس على مردوديته يف العمل .

إضافة إىل ذلك ,فان العمل يف هذا اجملال غري مستقر إذ تتخلله فرتات من البطالة الناجتة عن    
بالتايل عدم استقرار الوضعية توقف األشغال إما النتهاء املواد األولية وإما لتوقف األشغال ف

املهنية للمبحوثني مرتبطة هي األخرى بعدم انتظام األجر ,وهذا ما جيعل غالبيتهم خاصة من 
لديه مسؤولية األسرة و األبناء يلجئون للبحث عن عمل إضايف ,فهذه اإلسرتاتيجية نتيجة لتدين 

ال تضمن هلم دخال كافيا شة همهنية  ,مما تتشكل لديهم وضعية مستوى األجور و عدم كفايتها
 ومنتظما من جهة ,ومن جهة اخرى ال متكنهم من توقع مستقبل مهين  مريح و مضمون.

العمل اليدوي احلريف يف جمال البناء و الفالحة مرتبط مبستوى  أن  اتضح ثانيةابلنسبة للفرضية أل
متدين من القبول االجتماعي الناتج عن الثقافة التقليدية السائدة يف اجملتمع اجتاه األعمال 

املهنية,حيث أكد غالبية املبحوثني تدين املكانة االجتماعية اليت مينحها العمل اليدوي احلريف 
ائمة و األعمال املكتبية املرحية نتيجة نظرة اجملتمع لقيمة العمل احلريف مقارنة مع األعمال الد
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املأجور  الذي ال يتعدى كونه مصدر رزق ال غري ,و يعتمد عليه لتلبية ضرورايت احلياة دون 
االهتمام ابلقيم االجتماعية ,وهذا ما جعل املبحوثني يفضلون اختيار أعمال و مهن مقنعة 

اجتماعية , فأصبحت فئة البحث تبحث عن شرعيتها االجتماعية عن تكسبهم مكانة و قيمة 
و القيمة االجتماعية للعمل اليدوي   كما أن تدين املكانة طريق العمل أو املهنة اليت ميارسها .

احلريف يساهم يف عزوف أو نفور الشباب عن االلتحاق هبذا العمل نتيجة للصورة السلبية اليت 
هم االجتماعي حول هذه املهن  ,ابعتبار  أن احمليط ال يساعد وال حيملها املبحوثني و حميط

يشجع عل العمل يف هذا اجملال ,الن القيمة االجتماعية هلذه املهن تغريت نوعا ما مقارنة 
و عليه ميكن القول أن احمليط االجتماعي ال يساعد على العمل يف هذا اجملال  نظرا ملا  ابلسابق.

يب اجتاه هذه احلرف اليدوية خاصة وأن أجرها زهيد مقارنة مع حيمله من  فكر وتصور سل
األعمال املكتبية و حىت بعض األعمال احلرة ,ومن ميارسها ليس له مستوى علمي و اجتماعي 

تعود جذور هذه النظرة إىل ف, مما يعكس لنا وجود قيمة اجتماعية متدنية للبناء و مهنته , 
ة البناء و األعمال الشاقة من اختصاص  الطبقة العامة للناس الثقافة التقليدية القائلة أبن مهن

الذين ال حيق هلم التعلم و تقلد املناصب العليا بسبب تدين مستواهم العلمي و االجتماعي يف 
 سلبا على مدى نفور أو عزوف عن هذه احلرف اليدوية. ينعكساجملتمع .و ابلتايل 

 :ثالثةلاابلنسبة للفرضية 

وضعيتهم املهنية اجتاه العمل اليدوي احلريف   ن غالبية املبحوثني غري مطمئنني على يتبني لنا أ    
نظرا لعدم االستقرار املهين و االستقرار املادي النعدام احلماية االجتماعية ,إذ يتضح أن عدم 

احلرة إمكانية التحاق الشباب هبذا اجملال نتيجة انعدام احلماية االجتماعية الن األعمال احلرفية 
غري مدرجة ضمن تعويض الضماانت االجتماعية  ) الصندوق الوطين للعمال غري األجراء( مما 

يؤثر سلبا على اإلقبال اجتاه هذه املهن ,وهذا ما ينعكس على شكل قلق اجتماعي و عدم 
هذا االخري  يزيد يف تدين مستوى احلماية االجتماعية للعامل وأسرته  استقرار مهين و اجتماعي,

 مما يساهم يف تشكيل هشاشة للوضعية املهنية و األسرية و حىت االجتماعية بصفة عامة .,
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أما فيما خيص البعد املادي للحماية االجتماعية , فان غالبية املبحوثني يرون أن العمل اليدوي 
احلريف ال يوفر احلماية االجتماعية الكاملة للعامل ابعتبار هذا العمل مصدر رزق فقط.إضافة 

و             ىل تدين مستوى األجور و عدم كفايتها لتلبية حاجياهتم و حاجيات أسرهم املادية إ
االجتماعية مما ينعكس على العالقات االجتماعية مع احمليط االجتماعي,فهذا الالأمن املادي 

يؤثر بشكل واضح على الظروف املعيشية للمبحوثني من حيث صعوبة تلبية االحتياجات 
 ية .االجتماع

    من خالل  كل ما سبق ميكننا أن خنلص اىل ما يلي:

 أمنهمنذ القدم ,للحفاظ على  اإلنساناملهن اليدوية اليت عرفها  أهمأن مهنة البناء تعترب من    
و استقراره يف اجملتمع تؤثر يف العديد من اجملاالت منها اجملال االقتصادي و االجتماعي فتدفع 

التطور و الرقي و االزدهار إال أنه على الرغم من هذه األمهية االقتصادية  إىلبعجلة التنمية 
نفور أو عزوف  إىلنلمس عجز و ركود اقتصادي كبري يف قطاع البناء ,ويرجع سببه الكربى 

الشباب عن العمل يف مهنة البناء و قطاع األشغال العمومية العتبارات اجتماعية و تصورات 
و لعل من بني اآلاثر املرتتبة على اجملتمع , يففة التقليدية املنتشرة ثقافية مكتسبة من الثقا

االشتغال بتلك املهن تتجه اىل اجتاهني أحدمها اجيايب و االخر سليب,فمن بني االاثر االجيابية أنه 
قد يكون إبمكانه توفري دخل ,وإن كان حمدود جيعله قادرا على االعتماد على نفسه , و كذلك 

ان من الناحية النفسية ,ابإلضافة اىل التقليل من تواجد العمالة الوافدة و اليت نعلم الشعور ابألم
النتائج املرتتبة جراء اعتمادان الكلي عليها.يف حني تتمثل االاثر السلبية يف الدخل احملدود 

ك ألصحاب املهن اليدوية ,والنظرة الدونية اليت يرمق هبا اجملتمع كل من ميتهن مهنا يدوية ,كذل
ابلنسبة لقلة فرص الزواج ولو بنسبة بسيطة بسبب عزوف الكثري من الفتيات عن قبول الزواج 

ابي مهنة يدوية بنظرة من أصحاب احلرف اليدوية خوفا من نظرة اجملتمع ,لذلك يتأثر من يعمل 
اجملتمع فيصيبه نوعا من اليأس ,و بسبب ذلك االمر قد يفضل الكثري منهم البقاء دون عمل 

إثبات وجود تصور  إىل قد توصلنا من خالل هذه الدراسة  امتهان تلك االعمال ,إذاعلى 
اجتماعي منحط و متدين حول مهنة البناء كوهنا عمل يدوي شاق و متعب ,وعليه استخلصنا 

 .أهم املؤشرات اليت تبني القيمة و املكانة االجتماعية املتدنية للبناء و مهنته  



 ة :ــــــــــــامتــــــــــــــخ

أردان من خالل هذه الدراسة معاجلة ظاهرة اجتماعية يعاين منها شبابنا اليوم و املتمثلة يف    
العزوف عن االشتغال ابألعمال اليدوية املهنية ,و تبدو هذه الظاهرة يف حتاشي كثري من 
الشباب لاللتحاق ابألعمال و املهن اليدوية ,إذ صار الشاب يشعر ابخلجل و العار من 

ثل هذه األعمال ,وأصبح يفضل عليها األعمال الكتابية و املكتبية ,وإن كانت ال ممارسة م
 تدر عليه إال رحبا قليال جدا.

و لقد أدى هذا العزوف إىل حدوث نقص كبري يف العمالة الفنية يف جمتمعنا وأصبحنا يف 
د حاجة ماسة إىل وجود أعداد متزايدة من العمالة املاهرة و نصف املاهرة و ذلك لس

احتياجات مشاريع التنمية و املشاريع العمرانية ,فنجد الشركات األجنبية خاصة الصينية تغزو 
اجملال واسعا يف مشاريع البناء ,أما ابلنسبة للعمالة نصف املاهرة فتتمثل يف اكتساح كبري لفئة 

ة هلذا اجملال .و مؤدى ذلك أن مشكلة احتقار األعمال اليدوية وإن كانت مشكلاألفارقة 
ختص الشباب إال أن هلا انعكاسها على احلياة االجتماعية و االقتصادية برمتها ,األمر الذي 
جيعل من ضرورة التفكري يف عالجها ,خاصة و أن العامل الرئيسي الذي يكمن ورائها يتمثل 
يف الرأمسال الثقايف ,فال زال اجملتمع ينظر مع األسف الشديد هلذه األعمال نظرة أقل من 

لألعمال الذهنية ,كما أن قلة التوعية االجتماعية و اإلعالمية هبذه املهن و أبمهيتها  نظرته
 ببيان أهنا ال تقل قدرا عن األعمال الذهنية .

ابإلضافة إىل ذلك اجتاه األسرة و طموحها جيعلها تدفع أببنائها مجيعا ,سواء كانت قدراهتم 
م اىل جماالت الدراسة ,حىت وإن كانت تعلم الطبيعية تؤهلهم للدراسة أو ال تؤهلهم ,تدفع هب

,فاألسرة تشعر ابالعتزاز  أن مثل هذه الدراسة أو غريها لن تدر على األبناء إال  إيرادا قليال  
 عندما ترى ابنها يتقلد أحد املناصب العليا أو املكاتب أو غري ذلك .

,واملعروف أن التعليم يرفع  كذلك يعترب اخنفاض املستوى التعليمي بني املشتغلني هبذه املهنة
 من مستوى كفاءة الفرد و يؤدي إىل استنارة عقله ,واحرتام الناس له و احرتامه لنفسه .

قوى الفرد و اجلماعة ,فال ميكن أن نلقي  و عليه ما ميكن أن خنلص إليه أنه البد من تظافر
حنو املسؤولية كلها على الشباب ,ولكن البد من تكاثف اجلهود لتغيري االجتاه االجتماعي 



هذه املهن و حترير العقول و السلوك من الرواسب و الشوائب املتعلقة هبا,و يتطلب ذاك 
شباب لبيان أمهية هذه األعمال القيام حبركة توعية واسعة و شاملة ,توجه بصفة خاصة حنو ال

  اليدوية احلرفية و أهنا ال تقل قدرا عن األعمال الذهنية .

كما ينبغي توفري الرعاية الصحية و النفسية و االجتماعية هلؤالء العمال احلرفيني ,وتوفري 
 الضماانت الوظيفية كالتأمينات ضد الوفاة و احلوادث و ما إىل ذلك .

شارة إىل أن نتائ  هذه الدراسة تبقى نسبية ,نظرا الن الظاهرة ختتلف و يف األخري جتدر اإل  
 من بيئة ألخرى حسب اختالف العوامل اليت تتحكم يف إحداثها.

و عليه ميكن طرح التساؤالت التالية:هل ستعود القيمة آو املكانة االجتماعية للعمل اليدوي 
وة الريعية ؟و هل ستتمكن مؤسسات التنشئة احلريف سواء يف جمال البناء أو الفالحة  بنفاد الثر 

االجتماعية و اجملتمع املدين يف ظل التحوالت  االقتصادية و االجتماعية و السياسية من 
 إعادة االعتبار هلذه األعمال املهنية؟
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 ةــــــــــــــــاالجتماعي و ةــــاإلنساني ومــــــــــالعل كلية

                          اعــــــــــــــــــــــــاالجتم مـــــــــــعل: قسم
 مدرسة الدكتوراه 

 تخصص :التنظيم ,الديناميكية االجتماعية و المجتمع 
 

  ارةـــــــــاستم
 ...حتية طيبة 
 الديناميكية  ، التنظيمختصص االجتماع، علم قسم املاجستري، شهادة لنيل رسالة إجناز إطار يف     

 يف جمال البناء  عزوف الشباب عن االلتحاق بالعمل اليدوي احلريف" عنوان حتت االجتماعية و اجملتمع
 و القيم االجتماعية واالقتصادية " أو الفالحة 

 بغية البيانات جلمع أداة جمرد هي اليت االستمارة، هذه تصرفك حتت أضع أن املبحوث أخي يسرين   
 أسئلة مأل يف املوضوعية و اجلدية املبحوث أخي منك نرجوا لذا املدروس، البحث مبوضوع اإلحاطة
 للغرض إال يستعمل لن به، وتصرح تكتبه ما كل بأن أخي نطمئنك األخري يف و االستمارة، هذه
 .فيك اهلل بارك و العلمي، البحث غرض هو و أال ألجله، اعد الذي

 

 

 

(أمام الجواب المناسب كما يمكنك اختيار أكثر من جواب لسؤال Xمالحظة: ضع عالمة)

 واحد ,أين يستدعي األمر ذلك ,و لك أسئلة أخرى لتبرير إجابتك وفق ما تراه مناسب.

 

 

 2013   - 2014الدراسية السنة
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  Iعامـــــــــــة ات ـــــــــــــــــــبيان: 

 ............السن : 1-

    أرمل               أعزب                متزوج                 مطلقالحالة العائلية :  2-

 ..........................في حالة ما إذا كنت متزوجا فما هو عدد أوالدك ؟أ /  

 جامعي             أمي              ابتدائي            متوسط             ثانوي        المستوى التعليمي :3-

 ؟ العمل بقوة عالقتك هي ما       4-

 العمل عن عاجز           متقاعد            بطال             عامل :أنت هل
   

 جامعي             توسط           ثانوي       أمي             ابتدائي          مالمستوى التعليمي لألب :5-

 جامعي             متوسط            ثانوي           أمي         ابتدائي        المستوى التعليمي لألم  :6-

 .........:........................... األبمهنة 7-

 الذي تتقاضاه شهريا ؟ األجرما هي قيمة  -8

 دج  15.000.00أقل من 

 دج  20.000.00دج إىل أقل من   15.000.00من 

 دج  25.000.00دج إىل أقل من  20.000.00من 

  و أكثر  دج إىل   25.000.00من

 IIي ـــــــــــــــــــــــل الحرفــــــــــــول العمـــــــــات حـــــبيان 

 هل تكتسي مهنتك أهمية ؟     9-

 ..........لديك                 لدى أسرتك                     لدى الناس              أخرى ..............
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 ما نوع الوظائف التي تتمنى أن يمارسها أوالدك مستقبال؟-10

               أعمال حرة                    القطاع ااخا يف وظائف        وظائف يف القطاع العام 

لماذا في كل الحاالت؟  -
.............................................................................................. 

 ؟ العمل في هل  ,األشخاص راحة أكثر فيهيجد  الذي العمل في رأيك ما 11-

 القطاع العام                             القطاع ااخا                         أعمال حرة              

 لماذا في كل الحاالت..؟................................................................. -

 هي نظرتك للعمل الحرفي في مجال البناء و الفالحة ؟ ما12-

زق                 مصدر رزق و مكانة اجتماعية              مصدر للحماية و األمن االجتماعي               مصدر ر 
 أخرى .......................................................وسيلة لتحقيق الذات و تطويرها            

     نعم                  ال     هل زاولت هذا العمل من قبل ؟  -13 

                         من سنة أكثر              منذ سنة    أقل من سنة          ؟ته  ممارس بدأتنعم متى  بـــــــ اإلجابةفي حالة 

 هل تعرف المهارات الخاصة بهذا العمل ؟ -14

 أعرف كل شيء وأتقنه مبهارة                             ال أعرف شيئا          أعرف بعض األشياء        

   ؟...........................  العمل في  اليوم  كم عدد ساعات-15

   ضئيل كبري                       متوسط                      هل الجهد المبذول ؟-16

 إقبال           عزوف  الفالحة يشهد؟هل برأيك ممارسة العمل في مجال البناء و  -17

                          ال؟      نعم                   تعليم الشباب يمنع من االشتغال في مهنة البناءهل - 18

  ال            نعممنصب عمل مناسب  هل تلتحق للعمل في هذا المجال ؟   في حالة عدم وجود -19
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 ؟.......................................................................تين الحال في كال لماذا

          نعم            الهل سبق لك وأن عملت في مجال البناء أو الفالحة  ثم توقفت عن هذا العمل؟   - 20

 ؟.......................................................................في كال الحالتين  لماذا

III  .بيانات حول القيــــــم االجتماعيـــــة واالقتصاديــــــة للعمــــل الحرفـــــــــي 

 في مجتمعه ؟ مكانة مرموقةما هي الطرق التي يتمكن بها اإلنسان الكتساب في تصورك  21-

 اختيار عمل مقنع                  التعامل معهم بشىت الطرق                      االعتزاز بالنفس                

 ...............................أخرى ..................................

 هل يمكن أن نعبر عن المكانة االجتماعية لهذا العمل من خالل ؟22-

 الدخل املادي                  القدمي الذي يلبسه                املهنة يف حد ذاهتا                 اللباس

         اجيابية                سلبية؟     العمل  ذاله عالمجتم نظرةهي  برأيك ما -23 
 ألهنا تتميز بالصعوبة والعائد املادي الضعيف .   -لماذا في رأيك؟  في حالة اإلجابة بالسلبية   

 احلوافز املادية واملعنوية. انعدام -                                                   
 .ألن امتهاهنا يشكل حرج لصاحبها عند تصريح بطبيعة عمله أمام اجلماعة -                                   

 ضعيفى التعليمي الستو امل ذويالن من ميارس هذه احلرفة فئة البسطاء و -                                 
 أخرى.:............................................................................................

 إذا اشتغل اإلنسان في مهنة  البناء يجد صعوبة في الزواج من أسرة محترمة هل توافق ؟   24-   

  ال                             نعم      

 ؟ما هو تقييمك لمحيطك االجتماعي في نظرته للعمل الحرفي -25

 يشجع على العمل و االستمرار                    ال يساعد على العمل                        يساعد و  

 في حالة اإلجابة بأنه ال يساعد,ما هي العوامل المتسببة في ذلك حسب رأيك ؟  -   
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   اليدوي            للعمل ظرة دونيةن      أجر زهيدلالإستقرار يف العمل          االعمل و صعوبته            كثافة 
 أخرى أذكرها....................................................

 من اجل زيادة دخلك هل تفكر ؟  26-

 ...................أخرى ممارسة عمل حر             التفكري يف عمل إضايف      تغيري العمل احلايل         

             غري كايف               مقبول     كاف جدا             هل األجر المتقاضى ؟-27

 .................................................................................علل إجابتك؟......

 مهنة البناء أفضل من المهن المكتبية ألنها تدر أمواال طائلة على صاحبها ؟-28

  معارض                         موافق         

 هل األجر المتقاضى مقارنة بالجهد المبذول؟29-

 قليال                          غري مرض                        مرض جدا             

 علل إجابتك؟................................................................................... 

 ؟في اليوم  هل األجر المتقاضى مقارنة بساعات العمل -30

 غري مرض                  قليال                                 مرض جدا            

 إجابتك؟.......................................................................................علل 

 عادة كيف يتم دفع األجر ؟-31

  راتب غري منتظم         عند هناية اليوم         عند هناية األسبوع          عند هناية الشهر  

 نعم                  ال  أقل من أجر مهنة البناء على ممارستهاهل تفضل االشتغال بأي عمل أجره  -32
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IV البيانات الخاصة بالحمـــــــاية  و األمـــــن االجتماعــــــــــــي 

  نعم                       الهل أنت مطمئن على وضعك المهني ؟   -33 

 ...............................؟........................................في كال الحالتين  لماذا

 مجال البناء و الفالحة الحماية االجتماعية الكافية للعامل ؟ في  حسب رأيك هل يوفر العمل-34

 يوفر                                  نوعا ما                               ال يوفر                 

هل يستفيد العامل من خدمات الضمان االجتماعي ) التأمينات االجتماعية ( كالتأمين على المرض  -35
 ,التأمين على حوادث العمل ,تعويض الضرر .......؟

              يستفيد من هذه ااخدمات                   يستفيد من بعضها                ال يستفيد منها هنائيا  

 ال    تعويض الضرر ؟         نعم           أو حادث بالعمل هل يتم  إصابةفي حالة حدوث –36

صاحب العمل        هيئة التأمينات االجتماعية                       يف حالة اإلجابة بنعم من هو املتكفل و املسئول عن ذلك : 
 ...........................أخرى .......................................

 تتغري           مل            نوعا ما تغريت؟ اليوم  للعامل في مجال البناء و الفالحة االجتماعيةة مكانتجد أن ال هل-37

 ما هو تصورك  للعمل اليدوي الحرفي خاصة في مجال البناء و الفالحة ؟-38 

 الالإستقرار املهين و االجتماعي               الالأمن املادي             توقع البطالة يف أي حلظة             

 قلق مستمر و غموض املستقبل        

محيطك االجتماعي) األسرة ,األقارب ,األصدقاء ,جماعة كيف تقيم عالقتك االجتماعية مع -39
                    جيدة                          عادية                           سيئة  العمل...(؟

  غري موافق         موافق               إذا كنت متزوجا ما رأيك في خروج المرأة للعمل ؟   - 40

 لتأمني حاجاهتا ااخاصة /ب     مساعدة الزوج ماديا         /أ       باملوافقة ما السبب يف ذلك ؟ أجابملن   

 حلاجة اجملتمع اخدمتها              /د                     لتحقيق ذاهتا  /ج     
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 البناء  يعدم االلتحاق بالعمل في مجال إلى تدفع  التي واألسباب الدوافع لنا تحدد أن يمكن هل41-
 و الفالحة  ؟
 اليدويللعمل  العمل               النظرة  االجتماعية الدونية يف عدم االستقرار                عدم االقتناع به

 الروتني                       القاسية الظروف الطبيعية             الضرورية ااخدمات توفر عدم
 حوادث العمل املتكررة              سوء املعاملة من طرف صاحب العمل              

 تذكر:................................................................. أخرى وأسباب دوافع

من التحاق الشباب ما هي املشاكل اليت يعاين منها العامل يف هذا اجملال حسب رأيك و اليت ترى أهنا حتد -42 
للعمل يف قطاع البناء و الفالحة 

.........................................؟...........................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


