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  :الوسطى في ظل التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة الجزائریة موقع الطبقة

یقصد بالموقع الطبقي التباین والتمایز في مجموعة من المؤشرات التي تمیز ھذه الطبقة عن 

غیرھا من الطبقات ، فالفرد یحتل مواقع متباینة داخل البناء الطبقي ، وقد اختلف المنظرین في 

طبقة الوسطى وتعددت المعایر المؤسسة لذلك وقد شملت تحدید الموقع الطبقة خاصة ال

الفصول النظریة ھذه المحددات بالتحلیل والتفسیر ھذه المعاییر تسمح لنا بإستعاب تصور 

 ،  الطبقة الوسطى وفھمھا داخل المجتمع ، بوصفھا تحتل موقعا بیانیا داخل البناء الطبقي

باحثة في ھذا الفصل إلى تحقیق األمبریقي وعلیھ تھدف المادة المیدانیة التي ستقدمھا ال

للفرضیة الثانیة ، من خالل التعرف على أھم التغیرات التي تعرضت لھا الطبقة الوسطى ، 

وما إذا أدت ھذه التغیرات إلى تحسین أوضاعھا أو ساءت والفترة التاریخیة التي كانت أكثر 

ة لمجتمع الدراسة وتصورھم عرضت لھذا التغیر ، إضافة إلى معرفة االنتماءات الطبقی

لطبیعة الفوارق الطبقیة الموجودة داخل المجتمع ، وأسباب ھذه الفوارق ، إضافة إلى معرفة 

 مختلف التخصصات الدراسیة والمھنیة التي تستقطب ھذه الطبقة ، كل ھذا بھدف اإللمام

لك، أي ذقي به الطبقة على البناء الطبقي للمجتمع الجزائري، و مدى وعیھم الطب\بتصور ه

محاولة تحدید طبیعة العالقة بین مختلف التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري خالل فترة 

التي أصابت بنیة الوعي الطبقي للمواقع الطبقیة داخل المجتمع و طبیعة التغیرات الدراسة 

.الجزائري  
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الطبقة الوسطى في أوضاع التغیر-1  

:لوضعیة االجتماعیةیوضح تغیرات ا )17(الجدول رقم   

 التـــــــــــــــــــــــــــــــــــكرار %
التغیر في الوضعیة 

االجتماعیة و المدة الزمنیة 
 و أسباب ذلك

1 %  

41.5 %  

02 

83 

نھایـــــة 
 السبعیـنــــــــــــات

رت
ــــ

تغی
 

4.5 % نھایـــــة  09 
 الثمانـیـنـــــــــــات

12.5 % ناتنھایة التسعی 25   

23.5 % نھایـــــــــــــــــــة   47 
2010 

35 %  

58.5 %  

70 

117 

 تدني القدرة الشرائیة

ــر
ــــ

ــــ
غیــ

 تت
 لم

11 %  ضعف الدخل 22 

6 % اإلصالحات غیر  12 
 كاملة

4 % اقتصار التغیر على  08 
 الطبقة العلیا

2.5 % البیروقراطیة و  05 
 التھمیش

جمــــــــــــــــــــــــــــــوعالم 200 100  
 

یعبر الجدول أعاله عن تغییر وضعیة الطبقة الوسطى في ظل التحوالت التي شھدھا المجتمع 

التي تبنتھا الدولة ) اقتصادیة، سیاسیة و اجتماعیة(و التي نحصرھا في مختلف اإلصالحات 

.لمختلف الشرائحلتحسین مختلف الظروف   

عھا لم تتغیر رغم مختلف بأن أوضا) % 85: (ة بأعلى نسبة و المقدرة بـید الشواھد الكمیو تف

تدني القدرة الشرائیة  إلى ) % 35 (نسبةبولة و ترجع أسباب ذلك بالدرجة األولى مساعي الد

وقد تطرقنا في شرح األوضاع  أثقلت كاھلھا وبنسب كبیرةو ارتفاع األسعار المستمر 
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 )% 11 (ثم بالدرجة الثانیة إلى ضعف الدخل بنسبة ،المؤشراالقتصادیة لھذه الطبقة إلى ھذا 

) أي إلى ارتفاع الدخل وبمعدالت ال بأس بھا ( رغم أن مؤشرات الواقع تشیر إلى عكس ذلك 

، فالتناسب بین إلى أن ھذا الحكم مقارنة مع الغالء الفاحش الذي تشھده مختلف القطاعات

واسعة مما یجعل كفة   ھوةتنجم  نوالنفقات أی أي المعدلة بین الدخل والمخرجات المدخالت

. الدخل تتراجع وتوصف بالضعف   

بأن السبب یعود إلى  ،ة التي لم تتغیر أوضاعھاینمن بین أفراد الع)%  6 (تصرح نسبةبعدھا 

أن ھذه اإلصالحات غیر كاملة ولم تمس جمیع المجاالت ولم تأخذ بعین االعتبار مختلف 

ترى ) %  4(،اما نسبة لھذه التغیرات مراد المجتمع وطاقة استیعابھاألوضاع االجتماعیة ألف

أن ھذه اإلصالحات كانت لخدمة طبقة معینة استفادة بأكبر قدر ممكن ، وأن ھذه التحوالت 

  ."الخ ...جاءت لخدمة مصالحھا بالدرجة األولى مثل االستثمار في مختلف القطاعات 

فھي التي تصرح بأن وضعیتھا االجتماعیة قد  )% 41.5 (أما النسبة المتبقیة والمتمثلة في

 2010أما الفترة الزمنیة التي تغیرت فیھا أكثر بحسب تصریح األغلبیة كانت نھایة  ،تغیرت

" تھا الدولة خاصة في المخطط الخماسي لرئیس الجمھوریة نبنظرا لسیاسات المكثفة التي ت

االقتصادیة ، السیاسیة ، التربویة ،  "والتي شملت مختلف مجاالت الحیاة "  2009 - 2005

دخول لفترة والتي تعبر عن الفترة الفعلیة لھذه اكما أن )%  23.5 (وذلك بنسبة" االجتماعیة 

السوق بكل ثقلھا أي فتح باب االستثمار في مختلف المجاالت محاولة تقلیص  الجزائر اقتصاد

، ومعالجة إشكالیة التكوین  مشكلة البطالة وتسریح العمال الناجم عن سیاسة الخوصصة

أزمة السكن ومحاولة انجاز العدید من المشاریع الكفیلة باإلنقاص من  ةوسوق العمل ، ومراعا

عینات عبر عن فترة التغیر في نھایة التسوالتي ت )% 12.5 (حدة ھذه المشاكل ثم تلیھا نسبة

میزت أكثر بتطبیق سیاسة وھي الفترة الممھدة للفترة التي تكلمنا علیھا قبل قلیل والتي ت

.الخوصصة وتوضیح معالمھا على المیدان  
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یوضح نوعیة التغیر )18(الجدول رقم  

%النسبة  هیر ومظاھرنوعیة التغی التكرار   
10 %   

12.5 
20  

25 
زیادة تكالیف 

 المعیشة
إلى 
 األسوأ

2.5 % تدنى المكانة  05 
 االجتماعیة

19 %   
29 

38  
58 

إلى  تحسن الدخل
حسناأل  6 %  تحسن المكانة 12 

4 %  امتالك السلطة 08 
 تنسب النتائج إلى 83 41.5

  

ة األفراد الذین صرحوا بأن أوضاع تعرضت إلى شواھد الكمیة والكیفیة من بین عینتدل ال   

أعلى نسبة  ، أذ تصرحتغیرات في ظل مختلف التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري

یتعلق بجانب الدخل وذلك  أن ھذه التغیرات كانت لألحسن خاصة فیما%) 29( ة بـوالمقدر

بأنھا تعیش مستوى اجتماعي جید والتي ،وھي الفئة التي سبقت اإلشارة إلیھا  )% 19 (نسبة

التي تشیر بأن ھذه اإلصالحات حسنت )%  6 (دینار إضافة إلى نسبة 80000 ≥یفوق دخلھا 

 4 (بنسبة  رة وأعطتھا نوع من السلطة في اتخاذ القرار وھذامن المكانة االجتماعیة لھذه األخی

%.(  

 الى وھي تصرح بأن التغیرات التي مستھا كانت)%  12.5 (أما النسبة المتبقیة المقدرة بـ 

فترجع  )% 2.5 ( أما نسبة) %  10 (نتیجة إلى زیادة تكالیف المعیشة وذلك بنسبة األسوأ

تراجع المكانة االجتماعیة لھذه الشریحة نتیجة لطغیان إلى -ما سبق فیبعكس ما جاء  - ذلك

الجانب المادي وسیطرتھ على التمایز الطبقي وأن تراجع ھذه الشریحة في القدرة الشرائیة 

.جعلھا تنزل إلى مستوى الطبقات السفلى  
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  للطبقة الوسطى االنتماء الطبقي -2

ف الطبقات یوضح الفئات االجتماعیة التي تشكل مختل)19(الجدول رقم   

الطبقات           الطبقة العلیا الطبقة الوسطى الطبقة الدنیا المجموع
 االجتماعیة

 
 الفئات االجتماعیة

 ت % ت % ت % ت %

100 %  200 37.5 
% 

75 62.5 
% 

 الموظفین / / 125

100 %  200 71 %  142 15 %  30 14 %  الحرفین 28 

100 %  200 10 % تأصحاب العقارا / / / / 200   

100 %  200 31 %  62 69 %  المثقفین / / 138 

100 %  200 / / / / 100 
% 

أصحاب المشاریع  200
 واالستثمارات

100 %  200 10 %  20 41.5 
% 

83 48.5 
% 

 مالك األراضي 97

100 %  200 / / / / 100 
% 

 الوزراء والدبلوماسیون 200

100 %  200 12.5 
% 

25 70 %  140 17.5 
% 

 التجار 35

100 %  200 100 
% 

 الفالحین / / / / 200

100 %  200 / / / / 100 
% 

 ضباط الجیش 200

100 %  200 9 %  18 75 %  150 16 %  األطباء 32 

100 %  200 10 %  20 76 %  152 14 %  أساتذة الجامعة 28 

100 %  200 / / 79 %  158 21 %  المدیرین 42 

100 %  200 62.5 
% 

125 37.5 
% 

 المعلمین / / 75

100 %  العمال / / / / / / 200 
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یوضح الجدول أعاله تصنیف مختلف الفئات االجتماعیة والشرائح االجتماعیة في البناء 

لموقع با، الطبقي للمجتمع الجزائري حسب تصور مجتمع الدراسة لإلحاطة بمالمح وعیھم

على وعي  جرتیودور جای،اذ یؤكد  الطبقة وطبیعة ھذه الفوارق ، وتحدید االنتماءات الطبقیة

ویصرح مجتمع الدراسة باإلجماع أن حدة الفوارق  كل فرد بوضعھ االجتماعي الخاص،

الطبقیة قد زادت في الفترة األخیرة في ظل التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري كما 

یشھد المجتمع الجزائري اتساع الھوة بین مختلف الطبقات ، "  1وھو محامي یعبر أحد األفراد

ال تحس بأن ھناك أي فارق بین مختلف الطبقات خاصة )  80و  70( سنوات السابقة ففي ال

في نمط االستھالك ، وأن ھناك ارتیاح لمختلف الشرائح والفئات االجتماعیة ، أما في الفترة 

و  األخیرة فقد أصبح الفرد یحس فقط بوجود فوارق وأي فوارق تجعل من فالن فوق الناس

"جدید على المجتمع الجزائريع أرض ، وھذا شيء تحت ساب تجعل من عالن  

ة للخریطة الطبقة للمجتمع وطبقة صور أفراد العینتلجدول أعاله تجسد فالبیانات الكمیة ل

جھة نظرھم ضمن ة بمعنى ماھیة الفئات التي تدخل في واالنتماء الطبقي للفئات االجتماعی

یاالطبقة العلیا ، والتي تدخل ضمن الطبقة الوسطى الدن  

 ،الوزراء،وتوضح البیانات الواردة بالجدول أعاله أن أصحاب المشاریع واالستثمارات 

یصنفون باإلجماع ضمن الطبقة العلیا ،  ،أصحاب العقارات ،ضباط الجیش ،الدبلوماسیون

من جھة  -ى ھذه الطبقة  وھم من أھم الفئات التي تنتمي إلیھا ، وثمة فئات أخرى تنتمي إل

فاق أكثر انخفاض من الفئات السابقة ومن ھذه الجماعات كانت نسبة اإلت نظر العینة وإن

حسب ( التجار  )% 48.5 (ومالك األراضي نسبة،مثل الصیاغ  )% 14 (الحرفیون سنة

المدیرین  )% 14 (أساتذة الجامعة)%  16 (األطباء بنسبة)%  17.5 (بنسبة) نوع التجارة 

  ).% 21 (بنسبة

                                                             
.صباحا بمحكمة باتنة10.00ساعة ،على ال2009جویلیة  22یوم االربعاء ) 5(مقابلة رقم -   1  
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الطبقة الوسطى فنجد األطباء وأساتذة الجامعة  عیة التي تشكل بنیةالفئات االجتما أما عن

ثم فئة  )% 60 (≥، ثم فئة المثقفون والموظفین بنسبة )%  70 (≥والمدیرین والتجار بنسبة 

 )% 15 (ةبنسبثم الحرفیون  )% 37.5 (والمعلمون )% 41.5 (مالك األراضي بنسبة

ح بأنھا تنتمي للطبقة الوسطى وأن كل یصنفھا والمالحظة أن لیس ھناك إجماع لھذه الشرائ

 حسب معاییره الخاصة ونظرتھ إلیھا 

أما عن الفئات التي تمثل صفوف الطبقة الدنیا فھناك إجماع على أن الفالحون والعمال ھم 

ثم )%  62.5 (وفئة المعلمون بنسبة )% 71 (الطبقة ثم تلیھا فئة الحرفیون بنسبة ممثلي ھذه

، وفئات مالك األراضي التجار أساتذة الجامعة )%  30(لمثقفین نسبة تفوق فئة الموظفین وا

).%  9(وأخیر فئة األطباء  )% 10 (≥بنسبة   

تصور مجتمع الدراسة للمختلف الفئات االجتماعیة التي وما یدعم ھذه النتائج السؤال الخاص ب

مختلف الفئات التي  في الملحق حیث نجد تقاطع مع )5(تقع تحت كل طبقة أنظر الجدول رقم 

فقط أدخلت صفت األغنیاء على فئات الطبقة  ,ذكرت أعاله ونوع الطبقة التي تنتمي إلیھا

الطبقة على  العلیا ، ومتوسطي الدخل على الطبقة الوسطى ، ومحدودي الدخل والبطالین

.الدنیا  
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س تصنیف مختلف الفئات االجتماعیة أس)20(الجدول رقم   

 

بقي تصورھا لطبیعة االنتماء الطة الدراسة ه المعاییر التي أقامت علیھا عینالجدول أعالیمثل 

بأن  )% 36 (:تصرح الشواھد الكمیة بأعلى نسبة المقدرة بـ للفئات االجتماعیة السابقة إذ

اسم في وقتنا الحاضر للتصنیف الطبقي باعتباره یتحكم في باقي الدخل ھو المعیار الح

) % 15( بقدرو الملكیة و الدخل بنسب متقاربة تھما مباشرة معیار الملكیة أتلی ،المؤشرات

یز وجود التماوھي تصب كلھا في معیار الثروة الذي أواله مجتمع الدراسة الترتیب األول في 

) %10(بین األفراد و ھو وراء الفوارق الطبقیة الموجودة داخل المجتمع، بعدھا تأتي نسبة 

 ةبا آخر من األسباب التي تؤدي إلى وجود ھذا التمایز و إن كانت النسبالتي تعد التعلیم سب

) % 5(ثم السلطة بنسبة ) % 6(معیار الوظیفة بنسبة لیھا ، ثم یالدالة على ذلك منخفضة

التي ) % 3: (مع الملكیة ، وآخر  نسبة مقدرة بـ  االثنینالدخل أو مؤشرسواء لوحدھا أو مع 

األخیرة خاصة في  ھذهالنظریة تولي  األطررغم أن  ،تماعیةترجع ذلك إلى المكانة االج

.حجم واسع، و معیار حاسم في تحدید المواقع الطبقیة النظریة البنائیة الوظیفیة   

ف ینصأسس ت العدد %
االجتماعیة الفئات  

36 %  الدخل 72 
15 %  الملكیة 30 
10 %  التعلیم 20 

6 %  الوظیفة 12 
5 %  السلطة  10 
 3 %  المكانة 06 

15 % الملكیة+ الدخل  30   

5 % السلطة+ الدخل  10   

5 % الملكیة + الدخل  10 
السلطة+   

100 %  المجموع 200 
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أصبحت تشكل ) الدخل، الملكیة(و علیھ یمكن القول بأن البیانات الكمیة تشیر إلى أن الثروة 

بین أفراد المجتمع في ظل ) الطبقي(عامل أساس یؤدي إلى خلق التمایز االجتماعي 

التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري، و تواري عوامل أخرى و تراجعھا مثل التعلیم و 

.من أسبابھ سببا الاالجتماعي والمھنة ، حیث لم تعد تشكل أساسا للتمایز   
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    الطبقي للطبقة الوسطى ءاالنتما)21( رقم الجدول

 

یوضح الجدول أعاله تصور مجتمع الدراسة لطبیعة انتمائھ الطبقي، حیث تشیر البیانات أن 

یتمثل في أنھم  ینتمون إلى الطبقة الوسطى و قد . ى أفراد العینة التصور الطبقي الغالب لد

ھا ععن وعي ھذه الطبقة بموقر عبیو ھذا من إجمالي عینة الدراسة، ) % 90(عبر عن ذلك 

و بناءا على أوضاعھا االقتصادیة و االجتماعیة التي تمیزھا  داخل البناء االجتماعي بقيطال

إذ یؤكد على وعي الفرد   تیودورجایجروجھة نظر  وھذا یتطابق مع عن بقیة الطبقات

فھي تتوزع بالتساوي بین الطبقة العلیا ) % 5(أما النسب المتبقیة .بوضعھ االجتماعي الخاص

 و الطبقة الدنیا و ھذا یرجع أیضا إلى مستوى معیشة ھذه النسب فالفئات ذات المستوى الجید

 أصبحت بأنھارى ذات المستوى دون الوسط ت لفئاتا اماتنتمي إلى الطبقة العلیا  أنھارى ت

.الشریحة العریضة للطبقة الدنیاصفوف  إلىتنتمي   

العینة  تصورھم لطبیعة  االنتماء  أفرادعلیھا  أسستطرقنا لمعاییر التصنیف التي  إذا أما

حیث ) 6(التي احتوى علیھا الجدول رقم یختلف كثیرا عن البیانات نجده ال فإنناالطبقي ،

 األساسيعیشة ھو المعیار مالدخل ومستوى ال إن ) %   76(أعلى نسبة و المقدرة بتصرح ب

التي تعتبر )  %12(الذي اعتمدتھ العینة في تصورھا لطبیعة االنتماء الطبقي ،تلیھا نسبة 

مجتمع الدراسة متحصلون على شھادات  أفراد،على اعتباران جمیع لذلك كأساسالتعلیم 

النتماء الطبقي للمبحوثینا التكرار %  

90 %  الطبقة الوسطى 180 

5 %  الطبقة العلیا  10 

5 %  الطبقة الدنیا 10 

100 

% 

 المجمــــــــوع  200



237 
 

في باقي شرائح ھذه )%100(ھم  الذي ال یتوافر بنسبةى تعلیمجامعیة تعكس مستو

الطبقة،وباقي الطبقات،ذلك انھ احد الشروط لاللتحاق بالوظیفة التي ینتمون إلیھا انظر 

  .یوضح المستوى التعلیمي لعینة الدراسة في الملحق)01(الجدول رقم 
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  . یوضح محددات اختیار االصدقاء)22(الجدول رقم

 
علیھ الفرد عالقتھ ،  اختیار األصدقاء و األساس الذي یقیم الجدول أعاله محددات وضحی  

أنھ في حالة عدم وجود میادین (  Scharammشرام وفي ھذا اإلطار یقول  نباألخریی  

⁾ 1⁽) خبرة مشتركة ، ولغة مشتركة وخلفیات مشتركة ، فإن االتصال یكون ضعیفا   

تصرح بأن األشخاص الذین % 41( وتشیر الشواھد الكمیة إلى أن أعلى نسبة والمقدرة بـ  

صداقة معھم ھم األفراد الذین یشغلون وظائف لھا قیمة اجتماعیة واقتصادیة وأي یربطھم   

 األفراد الذین یتبوؤن مكانا مرتفعا داخل السلم االجتماعي ، وھذا یعكس وجود الروح 

 الفردیة لدى أفراد الطبقة الوسطى ، كما یعد تغیرا أفرزتھ تحوالت المجتمع الجزائري ،

( التي أصبحت تراعي المصلحة الشخصیة في أولویات خطواتھا على اتجاه ھاتھ الفئة    

، أما النسبة)فعالقات اإلنتاج الرأسمالي تعتمد على المصلحة الشخصیة بالدرجة األولى   

تشیر إلى ربط عالقات صداقة تعتمد على معیار الطبقة أي الذین %  31التالیة المقدرة بـ    

باألمان والتوافق خاصة وأنھم یتقاربون في  ینتمون إلى نفس الطبقة ألن ذلك یشعرھم  

 األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة ، ولھم مستوى تعلیمي متقارب ، مما یسھل علیھم 

.االتصال والتفاھم أكثر  

                                                             
،  1991، ترجمة نخبة من أساتذة كلیة التربیة، جامعة الملك السعود، اإلدارة العامة للبحوث، الریاض االتصال والسلوك اإلنساني: برانت وروبن : ⁾ 

 ⁽ 1 .92ص 

ــكرارالت % محددات اختیار  
 األصدقاء

14%  جیران السكن 28 
14%  نفس المھنة 28 

41%  82 
القیم االجتماعیة و 

 االقتصادیة للعمل
31%  نفس الطبقة 62 

100%  المجمـــــــــــــــــوع 200 
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فھي تعبر عن الذین یبنون عالقاتھم على أسس %)  14( أما النسب المتبقیة والمقدرة بـ  

سواء ( بین ھذه النسبة أن التواجد في مكان واحد الجیرة أو االشتراك في نفس المھنة وت  

لم یؤدي إلى تقارب المسافة االجتماعیة وإلى خلق ) كان الحیز الجغرافي أو المھني   

.عالقات تعاون وتضامن اجتماعي   

 وعلیھ یالحظ تغییر في معاییر بناء عالقات الصداقة ، حیث كان المعیار األول في السابق 

 ھو التقارب في السكن والتواجد في مكان العمل ھما اللذان یحكمان الروابط االجتماعیة ،

لتصبح المصلحة ھي المحرك لھذه الروابط    
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یوضح األحیاء المفضلة للطبقة الوسطى )23(الجدول رقم  

 
           

  –یوضح الجدول أعاله األحیاء التي تفضل الطبقة الوسطى اإلقامة فیھا بمكان الدراسة 

بأنھا تفضل اإلقامة في حي ھادئ % ) 29.5( حیث تعبر أكبر نسبة الممثلة في -باتنة   

تفضل حي بھ جمیع % ) 11(تفضل الحي الراقي ونسبة %)  17( ونظیف ثم تلیھا نسبة  

 المرافق والخدمات ، ویكشف ھذا االنتقاء الجغرافي على میل أغلب مجتمع الدراسة إلى 

 السكن في األحیاء الراقیة التي تتصف بقلة الكثافة السكانیة وتوفر جمیع المرافق 

إلى الصعود في السلم  واالتساع بین المساكن ، وھو ما یفسر طموح ھذه الطبقة  

%النسبة   األحیاء التكرار 
17 %  الحي الراقي 34 
2.5 % لقادرحي األمیر عبد ا 05   
1.5 %  حي المجاھدین 03 

29.5 %  حي ھادئ ونظیف 59 
7 %  حي المدینة الجدیدة 14 

8 %  وسط المدینة 16 
3 %  حي بوزران 06 

6 %  حي السطا 12 

4 %  حي الزھور 08 
3 %  حي الشھداء 06 
2 %  الحي اإلداري 04 

11 % حي بھ جمیع المرافق  22 
 والخدمات

4 % مسكن 800حي  08   
1.5 % 150حي  03   
100 %  المجموع 200 



241 
 

 االجتماعي، وتحقیق حراك عمودي عكس الواقع الذي تعیشھ الذي یشھد ھبوط في السلم

االجتماعي وھذا یوضح رغبة ھذه الطبقة إلى التموقع بالقرب من البرجوازیة وخلق    

 مسافة اجتماعیة بینھا وبین الطبقة السفلى ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى یشیر ھذا 

الطبقي والمكانة االجتماعیة واعتمادھا على المعیار  فار إلى تغیر معاییر التصنیاالختی   

المادي ،الذي سیكفل مستوى اجتماعي جید وبالتالي اإلقامة في حي راقي كرمز یخص    

.أفراد ھذه الطبقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

الطبقة الوسطى طبیعة التخصصات الدراسیة و المھن التي تستقطب -  

یر المھنة تغی فيالتفكیر  )24(رقمالجدول      

 
 المجموع

 
 ال

  نعم
 

لتفكیر في تغیر ا
 المھنة

نھایة 
2000 

بدایة 
2000 

90 80 70 

200 140 
 

13 13 24 08 02  
 التكرار

  6 0  

100%  70%  6.5%  6.5%  12%  4%  1%   
 

%  30%     

  

في فترة من فترات  مھنتھ ریغی أنفكر مجتمع الدراسة  إذافیما  أعالهیوضح الجدول   

نسبة والمقدرة  أعلىیرشو ت ،األصعدةالزمنیة التي شھدت تحوالت مختلفة على جمیع   

أوضاع لھم ن مھنتھم توفرأل ھذا لیس،في تغییر المھنة عن عدم رغبتھا %) 70(ب  

  أخرىو من جھة  ،یجیدون غیرھا ھذا من جھة ال ألنھمبل  ،اقتصادیة واجتماعیة جیدة 

إلى إضافةوان ھدفھم  ،على شھادات علیا لنیل ھذه المناصب اتحصلودرسوا و  ألنھم  

توفر حیاة كریمة ھو الفوز بمكانة اجتماعیة كانت توفرھا ھذه المھن في الفترة الزمنیة    

والموقع الطبقي الذي ،ھذه المھن  أصحابالتي كان یتسم بھا  االجتماعیةوالقیمة ،السابقة   

احد و الشرائح المھنیة ، و في ھذا الصدد یقول  االجتماعیةبقات یحتلونھ عن باقي الط  

مراسل صحفي ، تعلیم : ھناني لعدة ماخترت مھنة المحاماة بعد امتھ إن(  3المبحوثین  

  ةاالقتصادی تيمعانامن ھذه المھنة ، ولم ارغب في تغییرھا رغم  أحسن أجدم ل، و إدارة

  -المعرفة - دد المحامین ،ودخول البیروقراطیة رة ع، بعد كث األخیرةخاصة في العشریة 
                                                             

. صباحا ،بمحكمة باتنة11.00،على الساعة2009جویلیة  12یوم االحد ) 7(المقابلة رقم- 3  
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لدیھ في حجم الوساطة الموجودة  أساسلترافع عن قضیة معینة على لمحامي  اختیارفي   

التيجتماعیة االالمكانة  أن إلىجھاز المحكمة ،و بالتالي نقص القضایا ،وتراجع الدخل ،  

  االجتماعیةن مختلف الشرائح تواجد بی أثناءالقیمة االجتماعیة التي المسھا ھا واتبوء

عتبر مھنتي ھمزة وصل وا السلطةامثل ي مھنتي ،وباعتبار تغییر في التفكیر عنتغنني   

) و الشعب بین القانون  

فكرت في تغییر مھنتھا  فھي تمثل الفئات التي%) 30(النسبة المتبقیة و المقدرة ب  أما   

من جراء تسارع  اوھذ ،%)13(نسبة ب األلفیةوفترة %) 12(نسبة بفي فترة التسعینیات   

ھذه الطبقة اشاھدتھوالنعكاسات التي وتیرة التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري   

یة و االجتماعیة التي جعلت الفرداالقتصاد األوضاعسواء على   

واألعمالالتجارة ( آخر  يءان شالتالي التفكیر في امتھعاجز عن تلبیة احتیاجاتھ وب  

االقتصادیة و تحقیق مستوى اجتماعيلتغطیة الظروف  )تبادرا لذھن كثراألالحرة ھي   

)لمستواه التعلیمي ونوع المھنة ( بر نفسھا تتع الفئة، خاصة وان ھذه  أفضل   

خاصة على , من المعطیات تغییر الكثیر إلى إضافةھذا , األفضلتكون  أنتستحق   

ستوضح في الفصل المقبل كما -مستوى منظومة القیم  
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البكالوریا  بعدمواصلة الدراسة )25( الجدول رقم  

 

يوضح الجدول أعاله مكانة التعليم في المجتمع الجزائري بعدما شهده من تغيرات  
اقتصادية ,واجتماعية,وسياسية ,وتشير الشواهد  الكمية  باألغلبية  و بنسبة   تقدر بـ 

(96.5%)  إنها  تفضل  أن يواصل  أبناؤهم  الدراسة  في الجامعة و المعاهد 
خاصة في ظل الظروف االقتصادية  األبواب،يعتبرون الشهادة مفتاح لكل  إذ األكاديمية

الذي یتطلب مستوى ت المنافسة التي تعتمد على الكيف والنوعية الجيدة التي تشطر
 تعلیمي

    عالي وخبرات فنیة تقنیة عالیة وھنا نشھد نوع من  
الطبقي یركزون على لالنتماءي تحلیلھم ، ففالتناقض في تصریحات في مجتمع الدراسة  

جھة أخرى ھم  ل كعامل حاسم في ذلك وعلى تراجع محدد التعلیم ،ومندخمحدد ال  

صحیح أنني " متمسكون بضرورة تعلیم أبنائھم وفي ھذا الصدد بقول أحد المبحوثین   

ف االقتصادیة واالجتماعیة لیست كما أرید إال لك ظروذمتحصل على شھادة علیا ورغم   

)الحصول على شھادة (أن ذلك لم یمنعني من حث أبنائي على السیر في نفس الطریق   

وة أو أمالك أورثتھا ألبنائي ، فلیس أمامھم إال باب التعلیم ، أمالي أن فال یوجد لدي ثر   

%النسبة ماذا تفضل  التكرار 
بعد  ألوالدك

 البكالوریا
96.5% مواصلة  193 

الدراسة في 
 الجامعة

3.5% للحیاة  االتجاه 7 
 العملیة
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و أن تحسن الدولة من  ،الكفاءات العلمیة أماكنھا تجد األحسن  و أن إلى تتغیر الظروف  

."ظروفھا   

یشیر أیضا إلى اعتزاز ھذه الطبقة بأحد رموزھا و الذي یمیزھا عن بقیة و ھذا   

فھي نسبة  )% 35 (أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ. تعلیمي الطبقات وھو المستوى ال  

جدا والتي تعبر عن عدم مواصلة الدراسة في الجامعة و إنما االتجاه للحیاة ضئیلة    

فضل ھؤالء فرص العمل و ی تؤمناختصار الطریق ذلك أن الشھادة الیوم ال العملیة و   

.أفضل  يعیشمثروة و تحقیق مستوى التجارة باعتبار باب ال إلىاالتجاه باإلجماع   

  6831وفي ھذا اإلطار  أجرى مركز البحوث االقتصادیة التطبیقي ، دراستھ شملت 

كشفت عن نتائج تتعلق باالنتقاء المدرسي  مراھقا من بیئة ریفیة على أساس عینة وطنیة  

  إطاراتبحسب االنتماء الطبقي فبالنسبة للطبقة الوسطى التي تمثلھا في ھذه الدراسة 

لذین لمنسبتان تقالن عن النسبة الكلیة ا وھما 12.4من الذكور و 3.7 أنوسطى اتضح   

الطبقة الوسطى تھتم  أنیتمدرسوا من مختلف الطبقات االجتماعیة و تؤكد ھذه النتیجة    

في السلم من الطبقات االجتماعیة التي ھي دونھا  وأكثراكبر من متوسط بتدریس أبناءھا   

توصلت النتائج أیضا في نفس الدراسة إال أن الطبقة الوسطى تدفع ، كما االجتماعي   

.غیرھا لتلقى تكوین عالي بأبنائھا أكثر من   

توصل في دراستھ حیث  نفس النتیجة  بولكعیبات دراسةوفي نفس السیاق تعكس   

من أفراد العتبة یفضلون دخول أبنائھم % 100الوسطى الجزائریة أن لوضعیة الطبقة   

ممارسة  إلىكالوریا على أن یتوقفوا ویتجھون حالة حصولھم على البى الجامعة في إل  

.إنتاج الطبقة الوسطى یتوقف على الحصول على تكوین عالي  إعادةعمل آخر فتأمین   
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التخصصات الدراسیة المفضلة للطبقة الوسطى)26(الجدول رقم   

03األولویة  01األولویة       02األولویة   األولویة                  
 ت % ت % ت % التخصصات

1.5%  03 10%  20 50% بــــــــــــــــــالط 100   

27.5%  55 25%  50 12.5% ةــــھندسة معماری 25   

2.5%  05 33.5%  69 15% ةـــــــــــــــدلــــصی 30   

17.5%  35 7.5%  15 6%  التخصصات التقنیة 12 
20%  40 2.5%  05 4% اتـــــــــــــــــــغـل 08   

2%  04 2%  04 1%  العلوم االجتماعیة 02 
4%  08 10%  20 5% يـــــــــــالم آلــإع 10   

10%  20 3.5%  07 2%  إدارة 4 
5%  10 2%  04 2% ةــــــــعلوم سیاسی 4   

10%  20 3%  06 4.5% ادــارة واقتصــــتج 5   

100%  200 100%  200 100%  المجمــــــــــــــــوع 200 
 

وضح الجدول أعاله طبیعة التخصصات الدراسیة التي تستقطب الطبقة الوسطى حیثی  

یفضلون أن یدرس ) % 50: (توضح الشواھد الكمیة بأعلى نسبة و المقدرة بـ    

  القطاعینفي تخصص الطب في األولویة األولى لتوفر فرص العمل بھا في كال أبناؤھم

مضمون إضافة إلىمستقبل  فھو یمثل) جالإمكانیة االستثمار في ھذا الم(و خاص، عام  

ضف إلى ذلك أنھ مھنة شریفة  ،)ازدواجیة العمل(إمكانیة التحصل على دخل مرتفع    

 تخدم المجتمع و تضمن عیشة كریمة و تحقق مكانة اجتماعیة في سلم الترتیب 

ثم تخصص الھندسة ) % 15(یلیھا تخصص  الصیدلة بنسبة االجتماعي،   
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و المالحظ أن اتجاه مجتمع الدراسة لھذه التخصصات بالضبط  ،)% 12.5(المعماریة  

تتوافر شھادة الجامعیة في ھذه التخصصات إذا لم إلمكانیة االستثمار فیھا و أن الحامل لل  

لدیھ فرصة العمل من طرف الدولة بإمكانھ أن یعمل في القطاع الخاص وھي تمثل    

ي ظل التحوالت التي ي القرن العشرین ،فأھمیة كبرى ف القطاع الخدماتي الذي اكتسب  

 یشھدھا المجتمع وانتعاش القطاع الخاص ، تحاول بعض الشرائح من الطبقة الوسطى 

والتأقلم خارج القطاع العام ، فاألطباء الذین لم یحصلوا على فرص 4إعادة إنتاج نفسھا  

  قروضاك نضام الخاصة وان ھن( للعمل في المستشفیات العامة ، بإمكانھم فتح عیادات  

.فتح مكاتب للدراسات خاصة ین بوكذا المھندس) البنكیة وبرامج تشغیل الشباب والدعم   

%) 34.5(أما  في األولویة الثانیة نجد نفس التخصصات ولكن باختالف الترتیب صیدلة   

لنفس األسباب %) 10(واإلعالم اآللي بنسبة  الطب ثم%) 25(ثم الھندسة المعماریة   

%) 27.5(أما في األولویة الثالثة فنجد تخصص الھندسة المعماریة بنسبة ،الذكر السابقة  

عن ) البناء(ویشیر تكرار ھذا العمل في األولویة الثالثة إلى استحواذ نشاط المقاوالت   

ماري في بلدنا مما جعل جمیع األنظار متجھة إلى ھذا التخصص علىالقطاع االستث  

فرص اكبر للعمل من جھة ومن جھة أخرى متوسط خرجیھ سیكون لھم ن أ اعتبار   

)%20 (ثم یأتي تخصص اللغات نسبة.المھنالدخل فیھ سیكون مرتفع نسبیا مقارنة ببقیة   

وھذا یرجع أیضا إلى مجال االستثمار ودخول الشركات األجنبیة التي تشترط في   

                                                             
إن مفھوم إعادة اإلنتاج في معناه السوسیولوجي  مدین بوجوده لماركس والعملیات االقتصادیة الموصوفة من ریمون بدون  یقول    -

ید قبل ماركس بأنھا عملیة إعادة إنتاج بسیطة تتمیزبدوام اإلنتاج واستقرار عالقات اإلنتاج یتم استبدال األفراد زمنیا ، ولكن النظام یع

فسھ بشكل مماثل، یسمي ماركس عملیة معینة بأنھا عملیة إعادة إنتاج موسعة عندما یكون اإلنتاج متنامیا ، ولكن التنظیم إنتاج ن

، تبقى مستقرة ، اإلنتاج یتزاید ولكن العالقات بین الطبقات مثل عالقات األفراد داخل  ماركساالقتصادي أو عالقات اإلنتاج على قول 

المعجم النقدي لعلم :ریمون بودون وفرانسوابوریكو(انظر لمزید من االطالع.تبقى ثابتة) بین الرأسمالیة  مثل المنافسة( الطبقات 

)39،ص االجتماع  

4  
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  (لمرتبة الثالثة بنسبةفیھا إتقان أحد اللغات األجنبیة ثم تأتي التخصصات التقنیة في اموظ 

وھي التي تشیر إلى قطاع الصناعة الذي یعرف تراجعا كبیرا في مجتمعنا  )17.5%  

.الیوم  

تراعى  الطبقة الوسطىوما یمكن قولھ في الختام أن التخصصات التي تستقطب شرائح    

ادي االعتبار متطلبات السوق والمعطیات الجدیدة التي افرزھا التحول االقتصوتأخذ بعین   

. واالجتماعي داخل مجتمعھم  
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المھن التي یفضل مجتمع الدراسة أن یمارسھا أبناؤھم و التي ال  )27(الجدول رقم
.یفضلون ممارستھا  

أن یمارسھا أبنائيأفضل  ال أفضل أن یمارسھا أبنائي  التفضیل 
 

 المھنة
03األولویة 02األولویة  01األولویة  03األولویة  02ةاألولوی  01األولویة   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت %
  طبیب 100 50 20 10 20 10 / / / / / /

 قاضي 04 2 10 5 20 10 / / 40 20 10 5
 محامي 06 3 15 7.5 10 5 10 5 20 10 40 20

 اإلدارة 10 5 3 1.5 5 2.5 40 20 20 10 50 25
 أعمال حرة 26 13 50 25 60 30 / / / / / /
 التعلیم و البحث العلمي 15 7.5 20 10 10 5 30 15 40 20 10 5
 الھندسة 20 10 30 15 40 20 / / / / / /

 المجال العسكري 02 1 08 4 5 2.5 40 20 10 5 30 15
 التجارة 16 8 40 20 25 12.5 / / / / 10 5

 الوظیفة العمومیة 01 0.5 4 2 5 2.5 80 40 70 35 50 25
 المجموع 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100

 

  الشواھدتستقطب أبناء الطبقة الوسطى حیث تدل  یوضح الجدول أعاله أھم المھن التي

أنھا تفضل أن یمارس) % 50: (الكمیة في الترتیب األول و بأعلى نسبة، المقدرة بـ   

مالممن یفضلون أن یمارس أبناؤھم أع) % 13(أبناؤھا مھنة الطب، ثم تلیھا نسبة    

تغیرالتي تفضل مھنة الھندسة، و المحلل لھذه النسب یالحظ ) % 10(حرة، ثم نسبة    

نتیجة  اتجاه أبناء الطبقة الوسطى نحو المھن التي یفضلون أن یمارسھا أبناؤھم   

 التحوالت خاصة االقتصادیة التي یشھدھا المجتمع ، فاالنفتاح االقتصادي الذي یشھده 

تفكرر الذي یعتمد علیھ، ،جعل ھاتھ الفئة المجتمع و نمط االستثما في المھن التي ال رأكث   

و التي تشكل  االستثمار فیھا یمكن تعتمد على الدولة في التوظیف ، بل المھن التي   
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خاصا ھذا من جھة، و من جھة ثانیة أن ھذه المھن توفر دخال جیدا، و بالتالي قطاعا   

.و مكانة اجتماعیة معیشي جیدمستوى    

بین التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري، تغیر وسائل و أھداف التنمیة و في من(  

مشروع ھذا التغییر، جل القطاع الخاص، محل القطاع العام، و حریة المبادرة محل   

التخطیط المركزي، ھذه البدائل یفترض أن تغیر في األدوات و المكانة االجتماعیة،    

، و بالتالي تغیر دور النشاط رستھا دور المستثمر حیث نالحظ تخلي الدولة عن مما  

.) االقتصادي إلى األعمال الحرة  

للمھنة التي ات التي حافظت في اختبارھا عیببولك دراسة و ھذا عكس ما توصلت إلیھ  

التعلیم (  س المھن التي یمارسھا أفراد العینةخاصة بالطبقة الوسطى على نفتعتبر   

  ⁾ 5⁽) الھندسة الطب ، التسییر،الصحافة ،

ثم تلیھا التجارة  )%25 (أما في الترتیب الثاني فتحتل مھنة األعمال الحرة الصادرة بنسبة  

وفي الترتیب الثالث تحافظ مھنة األعمال الحرة  )%15 (ثم الھندسة بنسبة)%  20 (بنسبة  

  )% 12.5 (ثم التجارة )% 20 (ثم الھندسة )% 30 (على المرتبة األولى بنسبة

شى والسیاسات ایتم ما تفكیر ھذه الطبقة مع اتجاهما سبق ذكره من  مع قتسذا یوھ   

.ومتطلبات سوق العمل في ظل الخوصصة االقتصادیة   

 أما عن المھن التي ال یفضل أفراد ھذه الطبقة أن یمارساھا أبنائھم فتنحصر في الوظیفة 

والمھن العسكریة %   20بةثم المھن اإلداریة بنس )% 40 (العمومیة كترتیب أولي بنسبة  

میل ھذه الفئة إلى المھن، وھذه یوضح عدم )% 15( ثم مھن التعلیم بنسبة)% 20( بنسبة  

التي تتطلب روتین وتعتمد على قطاع الوظیف العمومي ، لمحدودیة دخلھا ، وتقیدھا    

ر عن بحجم ساعي ال یسمح لھا بالعمل اإلضافي لتحسین مستواھا ، وألن ھذه المھن ال تعب  

ة القضاء فيماعیة في یومنا ھذا ، وتقریبا تبقي نفس البدائل فقط تظھر مھنمكانة اجت  
                                                             

247: إدریس بولكعیبات ، مرجع سابق ، ص :   ⁾  5 ⁾ 
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ھ مكانتھا ، ودخلھا العتبارات قیمی حبذھا أفراد ھذه الطبقة رغمة كمھنة ال یاألولویة الثانی   

والبروتوكوالت ) حساسیة المنصب ( تخص المھنة ، خاصة من ناحیة الضغوط المھنیة   

المھنة ، ھذا مما یفسر حب ھذه الطبقة للحریة المھنیة كامتیاز ال تتنازلرضھا ھذه التي تف  

.عنھ   

في المھن التي ال یرغب أفراد ھذه الطبقة أن یمارسھا أبنائھم والتي أخذتقولھ وما یمكن   

مساحة واسعة في األولویات الثالثة ھي مھنة موظف ، ھذه المھنة كانت لھا    

  یملك ىذلا يالمستثمر الرئیسورجوازیة الدولة التي تلعب دورفي ظل بمكانتھا االجتماعیة 

 السلطة والنفوذ ، إال أن تخلي الدولة عن ھذا الدور ، أدى إلى زعزعة المركز االجتماعي 

  .  للموظف ، وبالتالي االبتعاد عن ھذه  المھنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


