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إلى إنهاء هذا    يشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفقنأبادٍئ ذي بدء  
 .العمل

أمي الغالية التي لطالما وقفت إلى جانبي وشجعتني   ،لكريمينا اوالديوأشكر  
الذي غرس فينا أنا وإخوتي  هللا    والدي العزيز رحمهو لمواصلة طلب العلم، 

 وأخواتي حّب العلم والجهاد في سبيل العلم.
الذي منحني    بلق اسم سالطنية البروفيسورإلى أستاذي المشرف األستاذ  

أّنها  ها  نأثرى أفكاري بمؤلف ات أق ل ما يق ال عوزكى معارفي و  ،شرف اإلشراف
 في والديك وثبتك هللا ثباتا ال عوج فيه.بارك هللا فيك و  ،كبير  كنز

)جامعة ورق لة(  ومليكة جابر )جامعة باتنة(، يمونكلثوم بيبإلى الدكتورتين: 
 على ما قدماه لي من توجيهات ونصائح حول دليل المق ابلة الجماعية.

لفت انتباهي حول ضرورة  على   (،بسكرة)جامعة   صونيا لعيدي: ةإلى الدكتور 
 وأهمية استخدام تقنية السيرة الذاتية في الدراسة. 

غرفة الصناعة التق ليدية والحرف بوالية    خص بالشكر جميع الق ائمين علىأ كما  
  يل  ئواهيالذين   ، وجميع الق ائمين على المؤسسات المعنية بالدراسةورق لة

 الظروف المالئمة إلتمام هذا البحث المتواضع.
وفي األخير   ،شكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيدأو 

 .يتقدم بالشكر المسبق إلى اللجنة التي ستشرف على مناقشتأ



 

 

 ملخص الدراسة
)دراسة  ،"تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب"هدفت الباحثة من خالل تناولها لظاهرة 

النشاط الحرفي ميدانية لعينة من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بورقلة(، إلى التعّرف عن 
الذي تظهر من خالله الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية 

 ؟الحرفية بوالية ورقلة
اجتماع ادارة وعمل، ارتأت االنطالق في معالجتها وباعتبار أن الباحثة تبحث في تخصص علم 

ثالث  لهذه الظاهرة من الثقافة التحتية للمؤسسة أي من نوع النشاط الحرفي الممارس فيها، وهذا من
جوانب: جانب اقتصادي، جانب ثقافي، وجانب اجتماعي، آخذت بعين االعتبار عاملين مهمين وهما: 

( ودوره في تناقل ثقافة الحرف من جيل إلى جيل abermasHهابرماس عامل الفعل التواصل عند )
 ( على اعتبار أن الحرف التقليدية أغلبها موروثة.Bourdieuعند ) Habitusآخر، والعامل الثاني هو الـ

واعتمدت الباحثة على المنهج الكيفي ومجموعة من األساليب األخرى من دراسة حالة، األسلوب 
مؤسسات جماعية، وهذا باالعتماد على مجموعة من  7عينة نمطية لـ  الوصفي، المسح الميداني، على

التقنيات المالحظة البسيطة وشبكة المالحظة، واالعتماد على دليل المقابلة الجماعية كتقنية أساسية في 
 الدراسة، السيرة الذاتية الجماعية، وتحليل المحتوى.

ممارسة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية  تؤديقتصادي الا هاجانبفي أن ونتجت عن هذه الدراسة 
إلى اعتماد المقاولين على أسلوب الثقافة التسييرية الجماعية ونشر فلسفة التعاون في العمل بين المقاولين 

نشاط الصناعة يؤدي ثقافي ال هاجانب، وفي من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة
، تعزيز المضامين الثقافية المشتركة بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلةالتقليدية الحرفية إلى 

ممارسة نشاط الصناعة التقليدية تؤدي جتماعي الا هاجانبوباالضافة إلى هذا وذاك وجدت الباحثة أنه في 
مارسيه من الحرفية إلى تشكل نسيج الشبكة العالئقية بين المقاولين ومنح مكانة اجتماعية خاصة لم

 .أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة
تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب يتم من خالل عملية إنتاج وا عادة ومن ثمة فإن 

إنتاج الثقافة التحتية المتمثلة في الموروث الثقافي من نشاط الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، وهو 
ي وجدته الباحثة في نشاط الغزل والنسيج ذبالمؤسسة وال ةضه ثقافة نوع نشاط الحرف الممارسما تفر 

بحجم كبير، وهو ما يؤدي إلى تشكل هوية جماعية مهنية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات 
 الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة.



 

 

Abstract: 

 The purpose of the researcher through his study of the phenomenon of the 

constitution “of collective identity among young entrepreneurs”,(fields  study on a 

sample of business leaders of the crafts and trades in Ouargla), to recognize the craft 

activity that appears through the collective identity among young entrepreneurs among 

business leaders of crafts and trades in the state of Ouargla?  

 Given that the researcher is administration and labour Sociology student, she pr

eferred to initiate the treatment of this phenomenon from the culture of infrastructure 

enterprise where the craft activity is carried out, and this according to three aspects: 

economic, cultural and social aspects. 

 The student took into account two important factors that are: the communicative 

act at (Habermas) and its role in the transfer of a culture of craft activities from 

generation to another one. The second factor is the Habitus at (Bourdieu), given that 

the majority of craft activities are inherited. 

 The researcher is based on the qualitative method and a set of various methods 

of a case study: the descriptive style, the field investigations, on a sample of the basic 

module of 7 collective enterprises, and this by relying on a set of observed easy 

techniques, an observation network, and a collective interview guide as main 

technique in the study, a collective resume, and an analysis of the content.  

 It resulted from the study on its economic plan that the entrepreneurs are 

supported as part of craft activity, on the culture of the steering group, and the spread 

of the philosophy of cooperation in the work between the business leaders of the state 

of Ouargla. While culturally, these activities lead to the strengthening of common 

cultural contents, at the level of these companies, and in addition, that carry out craft 

activities and trades, it contributes to the establishment of network of contacts between 

entrepreneurs, and access to a special social status for its practitioners among business 

leaders of crafts and trades of the state of Ouargla.  

 And therefore, the constitution of the collective identity among young 

entrepreneurs, occurs through the process of production and reproduction of a culture 

of infrastructure represented by cultural heritage of craft activity and trades of the state 

of Ouargla. And that is what requires the culture of craft activities, at the level of the 

company, and found by the researcher, mainly reflected in spinning and weaving 

activity which leads to the establishment of a collective identity among young 

entrepreneurs, among business leaders of craft activities and trades of the state of 

Ouargla. 

 
 
 



 

 

RESUME: 

Le but de la chercheuse à travers son étude du phénomène de la constitution 

« de l’identité collective chez les jeunes entrepreneurs », (étude de terrain sur un 

échantillon de chefs d’entreprises de l’artisanat et des métiers à Ouargla), de 

reconnaître l’activité artisanale qui apparait à travers l’identité collective chez les 

jeunes entrepreneurs parmi les chefs d’entreprises de l’artisanat et des métiers dans la 

wilaya de Ouargla? 

Etant donné que la chercheuse est étudiante en sociologie de l’administration et 

du travail, elle a préféré initier le traitement de ce phénomène à partir de la culture 

d’infrastructure de l’entreprise où l’activité artisanale est exercée, et ceci selon trois 

aspects : l’aspect économique, l’aspect culturel, et l’aspect social. 

L’étudiante a pris en considération deux facteurs importants qui sont : le facteur 

de l’acte communicationnel chez les (Habermas) et son rôle dans le transfert d’une 

culture des activités artisanales de génération en génération. Le deuxième facteur est 

l’Habitus chez (Bourdieu), étant donné que la majorité des activités artisanales sont 

héritées. 

La chercheuse s’est basée sur la méthode qualitative et un ensemble de diverses 

méthodes d’une étude de cas: le style descriptif, les enquêtes sur le terrain, sur un 

échantillon du module de base de 7 entreprises collectives, et ceci en s’appuyant sur un 

ensemble de techniques observées faciles, un réseau d’observation, et un guide 

d’entrevue collectif comme technique principale dans l’étude, un curriculum vitae 

collectif, et une analyse du contenu. 

Il a résulté de l’étude que sur son plan économique, les entrepreneurs se sont 

appuyés dans le cadre de l’activité artisanale, sur la culture du groupe de pilotage, et la 

propagation de la philosophie de coopération dans le travail entre les chefs 

d’entreprises de la wilaya de Ouargla. 

Alors que sur le plan culturel, ces activités mènent au renforcement des 

contenus culturels communs, au niveau de ces entreprises, et à cela s’ajoute qu’exercer 

des activités d’artisanat et des métiers, contribue à la constitution d’un réseau 

relationnel entre les entrepreneurs, et l’accès à un statut social particulier pour ses 

praticiens parmi les chefs d’entreprises de l’artisanat et des métiers de la wilaya de 

Ouargla. 

Et par conséquent, la constitution de l’identité collective chez les entrepreneurs 

jeunes, s’opère à travers le processus de production et de reproduction d’une culture 

d’infrastructure représentée, par le patrimoine culturel de l’activité d’artisanat et des 

métiers de la wilaya de Ouargla. Et c’est ce qu’impose la culture d’activités artisanales 

pratiquées, au niveau de l’entreprise, et qu’a trouvée la chercheuse, reflétée 

majoritairement dans l’activité filature et tissage, ce qui conduit à la constitution d’une 

identité collective professionnelle, chez les jeunes entrepreneurs, parmi les chefs 

d’entreprises des activités artisanales et des métiers de la wilaya de Ouargla. 
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 مقدمة:
في مختلف العلوم بصفة عامة، و عند مكانة مميزة و وشاسعة مساحة واسعة أخذ موضوع الهوية  

وهذا لتعقد موضوعاته أدق، و وعلم االجتماع بصفة أخص العلوم االنسانية واالجتماعية بصفة خاصة، 
باآلخرين من مختلف الجماعات البشرية، كالفئات البشرية، والطبقات  موعالقاته باألفرادواهتمامه 

قتصادية، السياسية، من النواحي اال مبكل ما يحيط بهنظمة كالمؤسسات، و االجتماعية، والجماعات الم
 دارية.الثقافية واالالتاريخية، 
مما يعني أنه من غير لشمولية علم االجتماع من جهة أخرى، هذا التساع المفهوم من جهة و و 

بمختلف  ليه دون ربطها ال يمكن التطّرق إ، كمبسهولة الممكن التحّكم في هذا المفهوم الديناميكي الحيوي 
، وهو ما اضطر من الباحثة االطالع على مختلف ريخيةاخاصة الثقافية، االقتصادية، والت العلوم األخرى 

بتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب )دراسة  ةالدراسة الموسومموضوع بالعلوم لمحاولة االلمام 
 .ميدانية لعينة من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة(

رق جميع أبواب العلوم رق وط  سلك مختلف الط  لدراسة هذا الموضوع وجب على الباحثة و  
 القانونية، االقتصادية، التاريخيةاالدارية، السوسيولوجية، ، السيكولوجية، األنثروبولوجيةالفلسفية، والمعرفة 
جهة، وتخصص الباحثة  منتتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة من العلوم، لمحاولة ايجاد توليفة وغيرها 

 .المتمثل في علم االجتماع االدارة والعمل من جهة أخرى 
عالقة بكل ما يحيط  لهاهذا التخصص مما يعني أن الموضوعات التي يحاول معالجتها 

بالمؤسسة داخليا وخارجيا كيفما كان نوعها أو حجمها أو طبيعتها، وال يمكن دراسة المؤسسة في هذا 
السلطة وكل ما يتعلق بها من موضوعات وهو ما  تجاهات، إّما من خاللالاهذه من أحد إاّل  التخصص
التنظيمية للمؤسسة وهو ما تطرقت إليه البنائية الهياكل جانب  (، إّما منCrozier Michelرّكز عليه )

وغيرهم(، إّما من ناحية المناخ  Parsons ،Merton ،Selznick ،Goldenerالوظيفة وأصحابها من )
ّما من جانب  للمؤسسة وهو ما رّكز عليه أصحاب التنظيمي النظريات السلوكية والعالقات االنسانية، وا 

 كل من أمثال: يمكن التطّرق والحديث عن هويتها وهو ما تطّرق إليهثقافة المؤسسة والتي من خاللها 
(Claude Dubar, Renaud Sainsaulieu & Philip Burnoux) 

تطّرقت إليه من خالل دراستها هذه، التي ارتأت من اختارت الباحثة وهذا االتجاه األخير هو الذي  
اصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية  تشكل الهوية المهنية الجماعية عندأسباب خاللها دراسة 
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انطالقا من محاولة تحليل وتأويل سوسيولوجي للثقافة التحتية للمقاولين الحرفيين لنوع بوالية ورقلة، 
الموروث الثقافي الممارس بالمؤسسة، ومحاولة التعّرف عن أي نوع من أنواع النشاطات الصناعية 

آليات تشكل الهوية وهذا باالعتماد على لجماعية للمقاولين الشباب، التقليدية المساهم في تشكل الهوية ا
غالبية علماء االجتماع  يؤكدالمهنية الجماعية للمقاولين خاصة فيما يتعّلق بعامل التنشئة االجتماعية التي 

المهتمين بالهوية في المؤسسة على أّن التنشئة االجتماعية والمؤسسات الوسطية والبدئية ما هي إاّل نتاج 
 لتشكل الهوية المهنية بالمؤسسة.

من ثالث جوانب جانب ومن ثمة فإن طبيعة الدراسة فرضت على الباحثة االنطالق في دراستها 
وهما  عاملين مهمينآخذت بعين االعتبار جانب اجتماعي للمقاولين بالمؤسسة، اقتصادي، جانب ثقافي، و 
محاولة ، ل( ودوره في تناقل ثقافة الحرف من جيل إلى جيل آخرHabermasعامل الفعل التواصل عند )

ضبط آليات إنتاجها وا عادة إنتاجها، واألهم آليات الممارسة من خالل الثقافة التسييرية، أنماط التواصل 
 والعالقات االجتماعية فيما بينهم.

( على اعتبار أن الحرف التقليدية أغلبها Bourdieuعند ) Habitusالـ والعامل الثاني هو
موروثة، وبالتالي تعّبر عن مجموع الخبرات والممارسات التي ورثها الحرفيون عن آبائهم، واكتساب عبر 

جزءا من انتمائهم لتتشكل الهوية وتبرز عبر  عمليات التنشئة االجتماعية ثقافة الحرفة التي تصبح
      المتكررة للمورث الثقافي. الممارسة

ولمعالجة ظاهرة تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة  
التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، اعتمدت الباحثة على خطة تشمل جانبين، جانب نظري ويتكون من أربع 

 فصول:
وصـياغة  تحديـد وتعريـفمـن خاللـه  ت الباحثـة" حاولـمشـكلة البحـثالمعنون بـ"  الفصل األولففي 
الهـدف المـراد تحديـد وبعدها التطرق إلـى  ،الدراسةموضوع وأسباب اختيار أهمية إبراز ثم محاولة المشكلة، 

 من خالل هذه الدراسة. الوصول إليه
" المؤسسة كمكان لتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب"الموسوم بـ الفصل الثانيكما جاء 

قّســمته الباحثــة إلــى أربــع أجــزاء، جــزء يخــص مفــاهيم حــول المؤسســة، ثــم جــزء يهــتم بمفــاهيم حــول الهويــة 
والجماعـة والهويـة الجماعيــة فـي المؤسســة وتاريخهـا، وجــزء ثالـث تطرقـت فيــه لألبعـاد النظريــة حـول الهويــة 
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لمقاولين الشباب بالمؤسسة، وختمت الفصل بجزء حول وظائف وأنواع الهوية الجماعية فـي الجماعية عند ا
 المؤسسة.

إنتاج وا عـادة إنتـاج نشـاط الصـناعة التقليديـة الحرفيـة عنـد المقـاولين المعنـون بــ" الفصل الثالـثوفي  
، والجـزء قـاولين الشـبابمفـاهيم عامـة حـول المفي الجـزء األول  تتناولأربع أجزاء، " تم تقسيمه إلى الشباب

فيــه إلــى نشــأة وتطــور الفكــر المقــاوالتي فــي المؤسســات، وجــزء ثالــث حــول واقــع الصــناعة  تالثــاني تطرقــ
التقليديــة الحرفيــة فــي المؤسســات الجزائريــة، والجــزء األخيــر دور الدولــة فــي إعــادة إنتــاج الصــناعة التقليديــة 

 الحرفية في المؤسسة الجزائرية.
الموروث الثقافي كبناء تحتي لتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين "الموسوم بـ الرابعالفصل وجاء  

، مقّسـم إلـى ثـالث أجـزاء حيـث تناولـت الباحـث "الشباب عند أصحاب مؤسسات الصـناعة التقليديـة الحرفيـة
الثـاني حـول آليـات في الجزء األول الثقافة التسييرية لمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائر، والجزء 

عنــد أصــحاب مؤسســات الصــناعة التقليديــة الحرفيــة بــالجزائر، والجــزء تعزيــز المضــامين الثقافيــة المشــتركة 
 الثالث حول المكانة االجتماعية عند أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائر.

االجراءات الموســوم بـــ" مسالفصــل الخــاهــو جانــب ميــداني تناولــت فيــه الباحثــة الثــاني  الجانــبأمــا  
خمـــس أجـــزاء، جـــزء أول خـــاص بعـــرض فـــروض الدراســـة، وجـــزء خـــاص  إلـــى وقّســـمته" المنهجيـــة للدراســـة

مــــنهج المجــــال المكــــاني والزمــــاني والبشــــري، وجــــزء خاصــــة بالعينــــة، وجــــزء آخــــر للمجــــاالت الدراســــة مــــن ب
 للدراسة. البيانات الميدانيةبراز األدوات المستخدمة في جمع وجزء أخير إلالمستخدم فيها، 

مقّســم إلــى  "عــرض نتــائج الدراســة الميدانيــة ومناقشــتها"وجــاء الفصــل الســادس واألخيــر المعنــون بـــ
معطيــات المقــابالت، والجــزء الثــاني مناقشــة فــي الجــزء األول عــرض وتحليــل  تثــالث أجــزاء، حيــث تناولــ

 وتفسير بيانات الدراسة، وجزء ثالث عرض لنتائج الدراسة.
مكملـة لهـا، ثـم قائمـة أو دراسـات أن تكـون مقدمـة لدراسـة  خاتمة لهذه الدراسة متأملة بعدها توقّدم 

جــــــــــع المعتمــــــــــد عليهــــــــــا فــــــــــي هــــــــــذه الدراســــــــــة، والمالحــــــــــق المســــــــــتخدمة فــــــــــي الدراســــــــــة.لمختلــــــــــف المرا
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 :االشكاليةصياغة و تحديد أوال: 
التي أجبرت العديد من الباحثين على تقديم الثرية من بين أكثر المواضيع يعتبر موضوع الهوية 

انطالقا لمحاولة فهمها، وهذا في مختلف العصور ومن مختلف المجاالت حولها من الدراسات  مجلدات
، والكل حاول االجتماعي، األنثروبولوجي، و االجتماعيالنفسي  ،المنظور النفسي ،من المنظور الفلسفي

 مجاله، مما أدى إلى عدم إيجاد مفهوم موحد ومتفق عليه. فهم معنى الهوية كما حاول تكييفه حسب 
في نظرها روادها تفق هوية من المنظور االجتماعي التي يا هذه هو الالباحثة في دراسته وما يهم

Jean ,Goffman Erving ,George H. Mead ,Cooley sCharle-)أمثال 

  Kaufmann Claude على األقل بأنه ال يوجد فرد دون هوية، وال يمكن تحديد أو التعرف ، (وغيرهم
 عنعلى هوية الفرد لنفسه، أو أن يتعرف اآلخرون على هويته، أو أن يتعرف على هوية اآلخرين بعيدا 

الوسط االجتماعي وبيئته االجتماعية، ومن ثمة وبصيغة أخرى ال يمكن أن يتعّرف الفرد على نفسه وهو 
 جماعة.بمعزل عن ال

وجدت أنه من في تخصص علم االجتماع االدارة والعمل، أن الباحثة تقوم بهذه الدراسة  وباعتبار 
الضروري أن ينصب اهتمامها على موضوع الهوية في المؤسسة، فوجدت أن هذا الموضوع كان قد تطرق 

ن اختلفت تسميات أبحاثهم عن بع وطرقها  ضها البعضإليه العديد من الباحثين من علماء االجتماع، وا 
، واألهم أن غالبيتهم ، إاّل أن جميعها تنصب حول موضوع الهوية في المؤسسةواساليب البحث حولها

 & Claude Dubarأّكده )وهو ما  اعتبروا أن عملية بناء الهويات هو نتيجة للتنشئة االجتماعية،
Renaud Sainsaulieu) المهتمين بموضوع الهوية في أحد أهم الباحثين بين  ان منيعتبر  اللذان

( والتي سماها بآفاق سويو مهنية، Abboudأمثال )آخرين  جتماعاعلماء  ، باإلضافة إلىالمؤسسة
والتي سماها بالهويات ( Bonnafos( بالمجاالت السوسيومهنية، و)Thévenot & Desrosièresو)

 .(1)االجتماعية
ه عاد وبقوة تزامنا مع منذ العصور القديمة، إاّل أنّ بدأ كان قد وبالرغم من أن تناول موضوع الهوية 

ملحة ضرورة بالتالي أصبحت هناك و  ،لتكنولوجيا والعولمةوانتشار لما جاءت به الحداثة من تنوع 
في حاجة إلى مختصين  أصبحت بدورهاوهذه الوسائل بالمؤسسة،  ةستخدام وسائل انتاج تكنولوجيا جديدال

الهوية انتاج قضايا عديدة حول وال يزال يطر  طر  الوسط المهني، وهو ما ييفها حسب للتحّكم فيها وتك
تفشت عن هذا التغير كانت قد وعالقتها بمختلف الظواهر االجتماعية التنظيمية، التي أو إعادة انتاجها، 

                                                           
1
)- Dubar Claude: La Crise des identités, Paris, P.U.F, 2000, P54 
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( Claude Dubarمن ظاهرة البطالة، وظاهرة أزمة الشغل، وظواهر أخرى تستلزم في نظر )االجتماعي 
إعادة النظر في الهويات االجتماعية التي انتجت اجتماعيا ومهنيا، والتي هي من بلورة الفرد من إلى 

ية خالل مساره الشخصي على حّد قوله، ومن بين هذه الهويات نجد الهوية الثقافية، الهوية الدينية، والهو 
 . (1)المهنية، خاصة عند فئة الشباب

أكثر المواضيع التي طغت وتطغى دائما على الساحة الفكرية بين ي عد موضوع الشباب من و 
يساهم في تنمية وازدهار قد هاما حيويا بشكل كبير، وهذا لما له من أهمية كبرى باعتباره موردا بشريا 

المهارة والكفاءة الالزمتين القدرات الذهنية الفكرية، والبدنية الجسدية، و خاص إذا كان يمتلك ، المجتمع
 اجها أي مؤسسة مهما كان نوعها، من أجل النهوض بها إلى األحسن وتطويرها.والتي تحت

يزاولون ِمهن  في الجزائر بصفة خاصة،و بصفة عامة  الناميةفي الدول كما أن العديد من الشباب 
فما الذي يجعل الطبيب ليس طبيبًا  »، من قبلالتي تم بناؤها  ةالمهني مشاريعهمغير مالئمة مع تمثالت 

ن كان من المفروض أن يعمل كذلك، وما الذي يجعل المهندس في واقعنا االجتماعي بائع خضار أو  وا 
هي ظاهرة اجتماعية ال يمكن تجاهلها وال تجاهل المخاطر التي تساهم في هدم ، ومن ثمة ف(2)«!حالق

عدة ظواهر بصفة عامة، فهي قد تؤدي إلى استفحال قدرات ومهارات األفراد بصفة خاصة وهدم المجتمع 
 .رغبة في تحقيق الذاتتزايد ظاهرة الهجرة خارج الوطن الجزائري و ، سلبية مثل تفشي ظاهرة البطالة

كأن  ،ايجابيةتؤدي إلى استفحال عدة ظواهر يكون لهذه الظاهرة محاسن بدل المخاطر و كما قد 
فيها  يكونوا يفكرواأصحابها من قبل كهواية ولم يحترفها يملكها و تؤدي إلى تطوير حرفة أو صنعة كان 

، أو مكتسبة من خالل الفعل التواصل من جيل إلى جيل، سواء كانت موروثة من خالل كمهنة يوما ما
 التنشئة األسرية واالجتماعية، أو تم تناقلها عن طريق المؤسسات الوسطية.

النامية إلى تحقيق تنمية عن طريق تطوير تشكيلة من تهدف كغيرها من الدول خاصة أن الجزائر  
األنشطة االقتصادية إلى جانب قطاع المحروقات من أجل تحسين المؤشرات االقتصادية في االقتصاد 
الوطني، وتأهيله للمنافسة الدولية حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسيج االقتصادي خاص 

 ي تمتلك فيها الجزائر ميزة تنافسية.الصناعات التقليدية والحرف الت

                                                           
غير منشورة، جامعة السانيا بوهران،  رسالة"، رسالة ماجستير في علم االجتماع، معايشة بطالة طويلة المدةسعدي حسينة: "  -( 1

 8، ص2006
 8صالمرجع نفسه،  -( 2
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الحرفية الصناعات التقليدية بصفة عامة وتنظيمات التنظيمات الحرفية المهنية  راجع لكون  هذاو 
ي تختلف عن ثقافة وطبيعة أ ،ثقافة خاصة بهاممارستها تعتبر من بين الِمهن التي تعرف بصفة خاصة، 

الذي ، الجزائري  جزء من الموروث الثقافي للمجتمعمؤسسة أخرى، وهذا باعتبار أّن هذه الحرف هي 
وبالتالي فهي مرتبطة بثقافة بتنوع وتعدد الحضارات التي مرت بها البالد منذ زمن بعيد، يعرف تنوعا كبيرا 
مدينة، أو المنطقة، أو باألصول االجتماعية ألصحابها سواء كانوا ينحدرون من نفس القد تكون خاص 

 ،تقليديةومنتجاتها من حرف المؤسسات الحرفية من خالل على األغلب تعكس  ، فهيعرشالقبيلة أو ال
 . المهنيةالهوية الثقافية للمنطقة المنحدر منها أصحابها، وبالتالي تمثل هويتهم وثقافتهم 

في قطاع الصناعات التقليدية الحرفية، أو كما وقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
حوالي  2008سنة  ، حيث بلغ عددهاتزايدا كبيرا في الجزائرالمؤسسات الحرفية بأصبحت تسمى مؤخرا 

 160764ين وصل عدد مؤسساتها حوالي م أ2012سنة مع أواخر تزايد مؤسسة، وعرفت  126887
مما يعني أن اإلقبال على هذا النوع ، (1)م2013مؤسسة سنة  168801ثم وصل إلى  مؤسسة حرفية،

م، 2013م إلى سنة 2008كبيرة خاص من سنة  ة أصبح يعرف حركة ديناميكيةمن النشاطات االقتصادي
العديد من األجهزة بإنشاء وهذا تزامنا مع تضافر الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية التي قامت 

وزارة خاصة بالعمل والتشغيل والتضامن الوطني، للشباب حاملي المشاريع المهنية، حيث قامت بإنشاء 
التي قامت بدورها بإنشاء مجموعة من الوكاالت المتخصصة القديمة والجديدة تحت وصايتها المباشرة، 

 م، الوكالة1996ة االجتماعية سنة م، وكالة التنمي1990الوكالة الوطنية للتشغيل سنة  من بينها نذكر
الوطنية لتسيير القرض المصغر م، الوكالة 6199( سنة ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب )

(ANGEM)  م وغيرها من المؤسسات الداعمة للشباب بمختلف أصنافهم وأعمارهم 2004سنة
 ، بهدف تحقيق ذواتهم الشخصية المهنية والجماعية.ومستوياتهم

هم، وهذا لمؤسسات ينر الباحثة بمثابة المقاولين المسي نظر ويعتبر أصحاب هذه المؤسسات في
أو الجماعية، ويتميز بأّنه يملك كانت المقاول هو المسير والقائد لمؤسسته الخاصة الفردية  باعتبار أن

تكون ، يحب المخاطرة والمغامرة في القيام بمشاريع قد مادي وثقافي واجتماعي مشروع اقتصادي ورأسمال
دون مستوى  وامستوى تعليمي كما قد يكون ينللمقاولقد يكون كما ، نتائجها مضمونة، أو غير مضمونة

                                                           
، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمدونة المؤشرات االحصائية لقطاع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية:  -(1

  3، صم2013مديرية المنظومات االعالمية، 
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من  والتيعلى أرض الواقع،  ةالمهني مشاريعهمفي تطبيق  اتواستعداد رغبات مله كون تيكفي أن تعليمي، 
 تتشكل الهوية المهنية الفردية والجماعية للمقاولين الشباب. اخالله

تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين  ظاهرةمن خالل وتكشف وارتأت الباحثة في أن تبحث 
الذي قد تبرز فيه مالمح  الموروث الثقافيعلى ، أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفيةمن  الشباب

إلى الكشف عن أسباب تشكل الهوية في نظرها تشكل هويتهم الجماعية بالمؤسسة، وهو ما يؤدي بدوره 
وهذا انطالقا من البناء  ، وعن آليات تشكلها،ت الجماعيةالجماعية عند الحرفيين من اصحاب المؤسسا

الذي تناقله الحرفيين من جيل إلى جيل من خالل الفعل  الموروث الثقافي ممارسةالتحتي المتمثل في 
طريق  سواء عن كتسبه أصحابه من ثقافة ممارسة الحرفومن خالل ما اعن أجدادهم وآبائهم التواصلي 

غالبية الحرف التقليدية موروثة، أو اكتسابها من عمليات التنشئة االجتماعية توارثها باعتبار أن 
 .Habitusبالـ ( Bourdieu)وهو ما سماها  والمؤسسات الوسطية والبدئية

، وبوالية ورقلة بصفة خاصة ولتعدد النشاطات التقليدية الحرفية وتنوعها في الجزائر بصفة عامة
الذي يمكن ان  من أنواع نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية نوع أكثروجدت الباحثة صعوبة في معرفة 

تبرز من خالله مالمح تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب، مما أثار فضول الباحثة وجعلت 
منه السؤال الرئيسي لالنطالق منه في دراستها، ومن ثمة فأي نوع من أنواع نشاطات الصناعة التقليدية 

 يساهم في تشكل الهوية الجماعية عند أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة؟ الحرفية
 :أهمية وأسباب اختيار الموضوعثانيا: 

اختيــار الباحثــة لموضــوع دراســتها لــم يكــن عبثــا، بــل نــابع لألهميــة التــي يحتلهــا هــذا الموضــوع فــي   
االجتماع بصفة خاصة، وارتباط هذا الموضوع بعدة قضايا العلوم االجتماعية واالنسانية بصفة عامة وعلم 

، ومــن خـــالل هـــذه اجتماعيــة ي عـــد مـــن أبــرز األســـباب التـــي دفعــت الباحثـــة فـــي اختيارهــا لموضـــوع دراســـتها
 ما يلي:تطرقت الباحثة لمحاولة إبراز أهمية الدراسة، وأسباب اختيارها لموضوع الدراسة  الجزئية

  ( أهمية الدراسة1
ال موضوع الهوية دائما محل نقاش ثري بين الباحثين في مختلف العلوم والتخصصات، كان وماز 

تكون وهذا إذا دّل على شيء فإّنه يدل على األهمية الكبرى التي يحتّلها هذا الموضوع الذي غالبا ما 
 مواضيعه متشابكة مع متغيرات عدة لها عالقة بمختلف المجاالت األخرى.

الهوية بحّد ذاته له شبكة عالئقية مع مختلف المجاالت هذا من جهة، وهذا راجع كون موضوع 
وألن علم االجتماع هو كذلك ال يمكن التطّرق إليه أو التطّرق ألي موضوع في هذا التخصص دون 
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مراعاة شبكته العالئقية بمختلف العلوم من علم الفلسفة، التاريخ والثقافية واألنثروبولوجيا وعلم االقتصاد من 
أخرى، وهذا لكون علم االجتماع علم شامل يهتم بمختلف مواضيع الفرد وعالقته بالجماعة داخل  جهة

 المجتمع.
هذا بالنسبة لموضوع الهوية في علم االجتماع، وبالتحديد في تخصص االدارة والعمل، مما يعني 

 ما هوالمؤسسة، و  فيالهوية ال تتوقف عند هذا الحّد، حيث اهتمت الباحثة بموضوع موضوع ال أن أهمية
يعني اهتمام الباحثة بالجانب الثقافي في المؤسسة أو كما يطلق عليها بالهوية التنظيمية أو المهنية، دون 

وهو ما زاد من فروق بين الهوية التنظيمية والهوية المهنية من عدمه، وجود أن تدخل الباحثة في تفاصل 
 دية بل بالهوية الجماعية في المؤسسة.اهمية الموضوع خاصة أنه ال يتعّلق بالهوية الفر 

كما أن أهمية الدراسة التي قامت بها الباحثة يزداد وزنها بمعرفة ارتباطها بالمقاولين الشباب، وهذا 
األخير يتجزأ إلى جزأين جزء له عالقة بالمقاولين وجزء بفئة الشباب، ولكل منهما أهمية ووزن خاص في 

 ن أهمية موضوع الدراسة ككل.م االجتماع بشكل خاص، مما يزيد مالعلوم االجتماعية بصفة عامة وعل
باعتبار في غاية األهمية، الهوية الجماعية عند الشباب يعتبر موضوع معالجة موضوع كما أن 

يمثل الفئة األكبر من جهة، ويمثل الرأسمال الثقافي الذي  حيثي مثل فئة حساسة من فئات المجتمع أنه 
صاد المعرفة( من تصادي )إقتلفرعية إلى تنميته ليساهم في تنمية الرأسمال االقتسعى مختلف األنساق ا

 ار الدولة ككل.جهة أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى تنمية وازده
خاصة إذا كان هذا األخير في مجال بعيد عن مجال المحروقات الذي يعرف رواجا كبيرا في 

اقتصادي آخر ونفس آخر يتنفس من خالله االقتصاد االقتصاد الوطني، ولكن الدولة تبحث عن نشاط 
الوطني ال يقل أهمية عن نشاط المحروقات، ومن بين هذه النشاطات التي تعمل الدولة على الرفع من 
منتوجاتها ورواجها هي مؤسسات النشاطات الصناعية التقليدية الحرفية من صناعة النسيج، الجلود، 

 يرها من أنواع النشاطات التي تزخر بها البالد.الطرز التقليدي، الفخار والخزف وغ
ويعتبر ربط موضوع الدراسة بالمؤسسات الحرفية، بل االنطالق منها باعتبارها تمثل البناء التحي 
المساهم في تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية 

سة باعتبار أنها تهتم بالموروث الثقافي للمجتمع الجزائري بصفة الحرفية، يضفي أهمية كبيرة على الدرا
عامة والمجتمع الورقلي بصفة خاصة، كما تزداد أهميته أكثر وأكثر عند ربطه بما سبق ذكره من متغيرات 
ذات وزن مهم في علم االجتماع االدارة والعمل، سواء تعّلق األمر بموضوع الهوية الجماعية، أو موضوع 

 لصناعة التقليدية، أو موضوع الشباب. نشاطات ا
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من بين فهو يعتبر اع االدارة والعمل الدراسة حول المقاولين في علم االجتمأّما فيما يتعّلق ب
ركضها نحو الرفع من مكانة األحداث التي تعيشها الجزائر و  معحديثة، خاصة إذا تم ربطها ال الدراسات

التشغيل للشباب وكيفية إنشاء مؤسسات برامج لجملة من  االقتصاد الجزائري، وهذا من خالل تقديمها
لتطبيق مشاريعهم المهنية، وبالتالي محاولة نشر الثقافة المقاولتية في أوساط  خاصة صغيرة ومتوسطة

الشباب من أصحاب المؤسسات الفردية والجماعية في مختلف المجاالت، وهو ما دعت وال تزال تدعو 
إثراء  ، كما تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع فية تنمية االقتصاد الوطنيإليه الدولة من أجل دفع عجل

 البحوث والدراسات في الميدان االجتماعي.
 ( أسباب اختيار الموضوع2

هنـــاك مجموعـــة مـــن األســـباب هـــي التـــي دفعـــة الباحثـــة إلـــى اختيـــار هـــذا الموضـــوع دون غيـــره مـــن  
وأخرى موضوعية وهذه األخيرة تم بناؤهـا علـى مجموعـة الدراسات السوسيولوجية، وتنقسم إلى أسباب ذاتية 

مــن االعتبــارات التــي فّضــلت الباحثــة التركيــز عليهــا وتتمثــل فــي أن يكــون موضــوع الدراســة فــي تخصصــها 
وأن يكــون ذو فائــدة علميــة، كمــا أن يكــون الموضــوع مــن بــين المواضــيع الجديــدة والجديــة، ويكــون  ،العلمــي

  يعالج فئة حساسة في المجتمع.
 تتمثل في: مبررات ذاتية:( 2-1

الدراسات التي لها عالقة بالهوية بصفة عامة والهوية المهنية بصفة خاصة من جهة، ميل الباحثة نحو  -
 وبكل ما يخص فئة الشباب ومشاريعهم المهنية.

ميل الباحثة نحو الدراسات التي تعرف تشابك مع مختلف العلوم، وهو ما يعني وجود صعوبة في  -
فائدة في تطوير قدراتها معالجتها من الناحية السوسيولوجية، إاّل أن لهذه الصعوبة في نظر الباحثة 

من اجل التحّكم في  العلمية والفكرية حيث تساعدها في تنمية مهاراتها من أجل البحث العلمي، واالجتهاد
من خالل هذا الموضوع الذي تشترك فيه سبع الباحثة وهو ما وجدته المصطلحات السوسيولوجية، 

تخصصات تتمثل في علم الفلسفة، علم االجتماع، علم النفس االجتماعي، علم االقتصاد، علم التاريخ، 
  .علم األنثروبولوجياو علم القانون، 

م بجامعة قاصدي مربا  2011التي كانت قد قدمتها سنة لة الماستر رسارغبة الباحثة في تكملة  -
 الموسومة بالتمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين، وهذا لمحاولة التعّرفبورقلة، 

أي ما بعد الجامعة والمرحلة  الشباب من خريجي الجامعة بوالية ورقلة عندالمشروع المهني والكشف عن 
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الذي يساهم في تشكل الهوية المهنية لدى الشباب من أصحاب المؤسسات الجماعية، وهذا الجامعية، وما 
 انطالقا من نوع النشاط االقتصادي المناسب والمتمثل في نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية.

 تتمثل في: مبررات موضوعية:( 2-2
المناسبة لتخصص علم االجتماع االدارة والعمل، أين يمكن ة من المواضيع يعتبر موضوع الدراس  

معالجة الهوية الجماعية في المؤسسة وهذا من الناحية الثقافية انطالقا من الثقافة التحتية لنوع النشاط 
 االقتصادي الممارس بالمؤسسة.

بصفة عامة، وفي تخصص  اعيةفي العلوم االجتموالمثيرة الجديدة موضوع الدراسة من المواضيع 
والدليل على ذلك هو كثرة تنظيم الملتقيات بمختلف أنواعها دولية وطنية، أو جتماع بصفة خاصة، علم ا

الهوية بصفة عامة يعتبر من بين المواضيع ذات أهمية كون البحث حول ظاهرة في شكل يوم دراسي، 
 .هم الفئات الحساسة داخل المجتمعكبيرة خاصة إذا تم ربطها بفئة الشباب الذي يعتبر من بين أ 

الظاهرة التي تبدو الدراسات حولها شبه  " هيالشبابعند المقاولين الهوية الجماعية تشكل "و
موضوع الهوية المهنية الجماعية من المواضيع  باعتبار، شمة خاصة من الناحية السوسيولوجيةمحت

أصحاب ثلة في المقاولين الشباب من متمأن عينة الدراسة  وباعتبارالصعبة والمعقدة من جهة، 
التعّرف على نوع النشاط االقتصادي  للكشف عن إمكانية، مما زاد من الرغبة الملحة المؤسسات الحرفية

 بوالية ورقلة.المقاولين الشباب  عندالهوية الجماعية  يشكل الذي
يعالج موضوع فئة كما يعتبر هذا الموضوع من بين مواضيع أحداث الساعة في الجزائر، كونه 

تية لتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الشباب من جهة، وكونه يساهم في نشر الثقافة المقاوال
المؤسسات الحرفية التي أصبحت تعرف تزايدا وانتشارا كبيرين في السنوات األخيرة، وهذا راجع للدعم الذي 

االقتصادي، الذي يستلزم تسييرها ثقافة خاصة  تقوم بها الدولة من أجل النهوض بهذا النوع من النشاط
تتشابه مع ثقافة ممارس الحرف للحفاظ على خصوصيتها التي تعكس هوية فردية أو جماعية خاصة 

 بأصحابها وبأصولهم االجتماعية.   
  هدف الدراسة:ثالثا: 

العلوم وعلماء أخذ موضوع الهوية الجماعية في المؤسسة اهتمام الكثير من الباحثين من مختلف  
االجتماع على وجه الخصوص، وهذا لما له من أهمية خاصة، وجاء اختيار الباحثة لهذه الظاهرة بغية 
التعّرف على نوع النشاط االقتصادي المساهم في تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من 
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قا من دور الثقافة التحتية للمؤسسة أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، وهذا انطال
 المتمثلة في ممارسة أحد النشاطات الحرفية.

الذي مفاده: أي لذلك هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة االجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة  
لشباب نوع من أنواع نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية يساهم في تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين ا

 من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة؟
 وتتطلب االجابة على هذا التساؤل التطّرق إلى: 
أسباب مساهمة الصناعة التقليدية الحرفية في تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين معرفة  

الشباب، وهذا باعتبار أن طبيعة الدراسة التي تقوم بها الباحثة كيفية وليست كمية، وبالتالي تنطلق من 
عرفة أسباب هدفت الباحثة إلى مالسؤال لماذا، بينما الدراسات الكمية تنطلق من السؤال كيف، ومن ثمة 

تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية 
 ورقلة.

محاولة ضبط آليات إنتاج الهوية الجماعية وا عادة انتاجها، واألهم من هذا هو محاولة تحديد  
اصل بين المقاولين، والعالقات آليات الممارسة من خالل الثقافة التسييرية للمؤسسة، وانماط التو 

االجتماعية، ودور ممارسة نشاطات الصاعة التقليدية في تعزيز المضامين الثقافية للمقاولين الشباب 
 بالمؤسسة.

دور الشبكة العالئقية للمقاولين الشباب والرأسمال االجتماعي الذي تم اكتسابه من خالل  
في تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من  ئيةالتنظيمات الحرفية، والمؤسسات الوسطية والبد
   أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.

تناقل ثقافة م تجيال بعد جيل سواء ي األجيال تتوارثهاباعتبار أن غالبية الحرف موروثة فإن و  
ممارستها عن أجدادهم وآبائهم، أو يتم اكتسابها وهذا من خالل الفعل التواصل لعمليات التنشئة 

ذاتيتهم باعتبار أنها تمثل ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، االجتماعية، مما يعني أّنها تصبح جزء من 
، إاّل أن ممارستهم لها بالمؤسسة تصبح جزءا من انتماءهم لتتشكل هويتهم الهوية وتبرز من خاللوبالتالي 

ما اذا كانت الهوية تتشكل أم يعاد تشكيلها خاصة لدى المقاولين من فئة ما يهم الباحثة هو معرفة 
الشباب.



 

 

 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني:
 الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب المؤسسة كمكان لتشكل

 
 تمهيد

 أوال: مفاهيم حول المؤسسة

 ثانيا: الهوية الجماعية في المؤسسة 

 ثالثا: األبعاد النظرية للهوية الجماعية عند الشباب في المؤسسة 

 رابعا: وظائف وأنواع الهوية الجماعية في المؤسسة 

الخالصة
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 تمهيد:
التنشئة االولى بعدما يتلقى األفراد تنشئة في القيم االجتماعية ويتغذى بها من خالل مؤسسات  

المختلفة والتي تعني بها الباحثة التنشئة االجتماعية انطالقا من األسرة، مرورا بدور العبادة، المدرسة، 
ومختلف المؤسسات الدينية والتربوية التعليمية والثقافية، التي تهدف إلى تهيئة الفرد ليتكيف مع المجتمع 

مل الجاد، وتعزيز القيم االجتماعية التي تلقاها األفراد فإن مؤسسة العمل تصبح مكانا ثان لبعث قيم الع
من قبل، مما يعني أّنه باإلمكان اعتبارها مكانًا لتشكل الهوية الجماعية بين المقاولين من أصحاب 
المؤسسة ومسيريها فيما بينهم من جهة، وبين العالقات التفاعلية للعمال فيما بينهم بالمؤسسة من جهة 

ها من دور فّعال في عملية التنشئة من خالل امتالك كل مؤسسة لخصوصية خاصة بها أخرى، وهذا لما ل
 تتمثل في ثقافة خاصة بالمؤسسة التي تعّبر عن هويتها.

ستحاول الباحثة من خالل هذه الجزئية التعّرف عن المؤسسة من منظور سوسيولوجي ومنظور  
الشطر األول، ثم التطّرق لعملية تشكل الهوية اقتصادي، وكل ما يتعّلق بمفهوم المؤسسة وأبعادها في 

الجماعية في المؤسسة وكل ما يتعّلق بهذه العملية بداية من أصحاب المؤسسة واطاراتها من مسيرين 
 بالدرجة األولى، وخصوصيات المؤسسة وثقافتها التي تميزها عن غيرها من المؤسسات المختلفة.

 أوال: مفاهيم عامة حول المؤسسة
( تستهّل بها الباحثة Voltere)لـتتحدث معي حّدد مصطلحاتك، هي مقولة مشهورة قبل أن  

حديثها وتحاول من خالل هذه الجزئية تحديد مفاهيم دراستها الموسومة بـ"تشكل الهوية الجماعية عند 
من المقاولين الشباب" وهذا انطالقا بمصطلح المؤسسة التي يخلط في تسميتها العديد من الباحثين فهناك 

يشير إليها بتسمية المنظمة، أو المصنع، أو المنشأة، الجامعة، المقاولة، المحل، الجمعية وغيرها من 
التسميات المختلفة، وبالرغم من أّن هناك من يفّرق بين هذه المصطلحات في معناها وطبيعتها، إاّل أّنه 

ات السابقة الذكر، وأّن لها نفس أّنه ال وجود لفرق بين التسميالباحثة من خالل دراستها هذه ستعتبر 
المعنى، ومن ثمة ستعتمد الباحثة على مصطلح المؤسسة الذي تشير من خالله إلى مختلف التسميات 
السابقة بتسمية المؤسسة والتي ستعتمدها في جميع مراحل دراستها من بدايتها إلى نهايتها كمصطلح 

ذات طابع فالحي، أو ذات طابع إداري أساسي، سواء كانت هذه المؤسسة ذات طابع صناعي، أو 
 خدماتي، المهم أن يكون هناك تنسيق بين عناصرها لتحقيق أهدافها المشتركة.
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، (1)وتشتق كلمة المؤسسة من "الفعل أسس، الذي هو الدار التي بنى حدودها ورفع من قواعدها"
قواعد متينة، فهي إذا نتيجة فعل أي بنى هيكال أو أنشأ إطارا فكريا، أو أوجد تنظيما معينا على أساس 

التأسيس الذي يرجح حدوثه في الماضي كحدث يظهر صفة التنظيم واألهداف المرتبطة باألفراد 
 المؤسسين.

 (Larousse)والمؤسسة هي ما يصطلح عليها باللغة الفرنسية حسب القاموس الفرنسي 
والذي يعّرفها على أّنها وحدة  "Entreprendre"والذي هو مشتق من الفعل  "Entreprise"بمصطلح 

اقتصادية إلنتاج السلع والخدمات، واقتصاديا تصنف وفقا لعدة محددات منها المحدد القانوني الذي يفضي 
إلى تصنيف المؤسسات إلى مؤسسات خاصة وتكون ملكا لشخص أو شركة بين عدد من األشخاص 

، نجد من خالل هذا التعريف أن (2)دولةمتعاونين، ومؤسسات عامة تكون ملكيتها وتسييرها من طرف ال
(Larousse)  أشار إلى نوعين من المؤسسة وحاول توضيح الفرق بين النوعين مؤسسة خاصة ترجع

ملكيتها لمقاول أو لمجموعة من المقاولين الشركاء، ومؤسسة ترجع عامة ترجع ملكيتها للدولة، وكال 
يؤثر ويتأثر بالبيئة الخارجية، كما أنه نسق مفتو  النوعين من المؤسسة سواء الخاصة أو العامة تعني 

يتكون من مقاول أو مجموعة من المقاولين يهدف صاحبها أو أصحابها إلى تحقيق أهداف المؤسسة 
في  (Larousse)المحددة مسبقا، عن طريق مجموعة من النشاطات المتنوعة والمختلفة التي اختصرها 

 االنتاج للسلع والخدمات.
 المنظور السوسيولوجي:المؤسسة من  (1

Boudon Raymond  ريمون بودون وفرانسو بوريكوحسب المعجم النقدي لعلم االجتماع لـ) 

Bourricaud François&  أن أول من سعى إلى إعطاء كلمة مؤسسة معنى محدد هم علماء )
من ِقبل  (، مع العلم أنه تم دراستهاÉmile Durkheim ايميل دوركايماالجتماع التابعين لمدرسة )

( إلى Durkheimاألنثروبولوجيين بمنظوٍر تاريخي ومقارن ساذج حسبه إلى حّد ما، بينما سعى أتباع )
لى حّد ما ثابتة، ملزمة ومميزة  حصرها وتكوين مفهومها، على أّنها أساليب للعمل واالحساس والتفكير وا 

صروا مفهوم المؤسسة في الجانب ( حDurkheim، وبالتالي نجد أن أتباع )(3)لمجموعة اجتماعية معينة

                                                           
 8، ص1978، دار الشروق، بيروت، 22، طمنجد الطالبالبستاني فؤاد وآخرون:  -(1

2
)- Larousse: Le petit Larousse 2001, Larousse/HER2000, Paris, 2001, P387   

، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، االجتماعالمعجم النقدي لعلم بودون.ف.بوريكو:  -(3
 479م، ص1986
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السلوكي من أساليب وأحاسيس وفكر للعمل وللمجموعة االجتماعية التي تنشأ بها وتتغذى بقيمها وثقافتها 
   فتنعكس على سمعة وهوية المؤسسة ككل. 

على أّنها: "تركيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على  (Max Weber)ماكس فيبر وعّرفها 
واالجراءات التي تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل منظمة، باإلضافة إلى مجموعة من القواعد 

،  وبالتالي فإن المؤسسة (1)وجود هيكل تركيبي معين يحدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود كل قسم"
 عبارة عن بناء لمجموعة من القوانين والمبادئ والقيم التي تمثل خصوصيتها وفلسفتها الخاصة، وثقافتها
التي تمثل بدورها هويتها في نظر اآلخرين التي تميزها وتتميز بها عن غيرها من المؤسسات األخرى، 

( والذي يظهر من خالل Weberوهو ما يظهر جليا من حيث الجانب الشكلي والمهني الذي تطّرق إليه )
ل تحديد العالقات وضع حدود لكل قسم، وتحديد األدوار والوظائف للعمال والتنسيق فيما بينهم من خال

بين مختلف األقسام، وتحديد شكل سير العمل وطرق االتصال والتواصل بين األفراد داخل المؤسسة، وهو 
ما يتم تجسيده على شكل هيكل تنظيمي يحدد طريقة االتصال التي تعتمد عليها المؤسسة، وهذا لضمان 

هداف المحددة الخاصة والعامة مسبقا سير العمل بالشكل الالزم الذي يسهل على المؤسسة أن تحقق األ
( الذين حصروا تحديد مفهوم Durkheimبكل نجاعة وفعالية، وهو ما أغفل عنه وأهمله أتباع مدرسة )

 (.Weberالمؤسسة في الجانب السلوكي فقط دون مراعاة الجانب الشكلي الذي ركّز عليه )
لها هدف معين تسعى إلى تحقيقه  وبالتالي فإن المؤسسة في نظره هي عبارة عن عملية مستمرة 

بشكل يميزها عن غيرها من المؤسسات، وللوصول إلى ذلك لن يكون إاّل من خالل االلتزام بمجموعة من 
 .تمثل الثقافة التنظيمية للمؤسسة القواعد والقيم الخاصة التي
نظر  ( ينتمي للمدرسة الكالسيكية إلى جانب العديد من الباحثين فقدWeberوباعتبار أن )

للمؤسسة على أّنها عبارة عن نظام مغلق ثابت وعقالني، تهدف  بالدرجة األولى إلى االنتاجية والربحية، 
حيث تضم مجموعة من الموارد المتنوعة من موارد بشرية تتمثل في المقاولين والعمال، وموارد مادية من 

عة من العناصر بداية من الهيكل آالت وأجهزة، وموارد مالية، باإلضافة إلى ضرورة توفرها على مجمو 
التنظيمي الذي يتم من خالله تحديد وتوضيح األدوار والعالقات بين المقاولين والعمال داخل المؤسسة 

 وكيفية التواصل والتفاعل فيما بينهم.

                                                           
 165م، ص1984، مطبعة النهضة العربية، مصر، معجم مصطلحات العلوم االداريةبدوي:  احمد زكي -(1
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إاّل أن أصحاب النظرية السلوكية ومدرسة العالقات االنسانية كان لها رأي آخر، حيث نظرت  
للمؤسسة على أّنها نظام مفتو  على عكس النظرية الكالسيكية التي نظرت إليها على أّنها نظام مغلق، 

 .ها تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجيةوالمقصود بالنظام المفتو  أن
اهتمت بالعالقات بين المقاولين والعمال أكثر من اهتمامها بالشكل التنظيمي باإلضافة إلى أّنها 

للمؤسسة، واعتبرت أن الفرد سواء كان مقاوال أو عامال على أّنه كائن اجتماعي له أحاسيس ومشاعر البد 
 من مراعاتها، كونها في نظهرهم هي أحد العناصر التي تجعله يشعر بذاته وهويته داخل الجماعة من

 .هة، وداخل المؤسسة من جهة أخرى ج
باإلضافة إلى اهتماها الكبير بدينامية الجماعة وتشكلها داخل المؤسسة، وهو ما جعلهم يعتبرون 
المؤسسة بمثابة وحدة اجتماعية تقوم على التفاعل االجتماعي لتحقيق األهداف المرجوة، وهو بدوره ما 

جّو الثقة المتبادلة فيما بينهم، ومن ثمة الشعور يجعلهم يشعرون أّنهم ينتمون إلى مؤسسة يسودها 
باالنتماء للمؤسسة ككل وهو ما يؤدي إلى زيادة االنتاج واالنتاجية بجودة عالية ومميزة تعكس هوية 
المؤسسة في نظر اآلخرين من مقاولي المؤسسات بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، وهو ما يعكس 

 الذين يمثلون هذه المؤسسة في نظر اآلخرين.  بدوره الهوية الجماعية للمقاولين 
أحــــد أصــــحاب النظريــــة البنائيــــة ( Parsons Talcott)تــــالكوت بارســــونز فـــي المقابــــل نجــــد أن  

الوظيفية عّرف المؤسسة على أّنها مجموعة مركبـة مـن األنمـاط التنظيميـة المالئمـة، للتحليـل كوحـدة بنائيـة 
، (1)يمكــن وصــفها كمجموعــة مــن األدوار الثابتــة بصــورة مســتقّرةفــي النســق االجتمــاعي، كمــا أن المؤسســة 

مـن تصـور المؤسسـة بوصـفها نسـقًا اجتماعيـًا مـن أنسـاق فرعيـة مختلفـة  (Parsons)ومن ثمة فقد انطلـق 
سياسية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية، كالجماعات واألقسام وغيرها من األنسـاق التـي لكـل منهـا مجموعـة 

وظيفــة مجموعــة مــن األدوار التــي تقــوم بهــا فيمــا بيهــا، وهــذا مــن خــالل العمــل علــى مــن الوظــائف ولكــل 
التنسيق بين مختلف األنسـاق، وبالتـالي فالمؤسسـة تعـد بـدورها نسـقًا فرعيـًا تـدخل فـي إطـار نسـق اجتمـاعي 

 أكبر وأشمل كالمجتمع.

يئــة الخارجيــة، مــع المؤسســة بوصــفها نســق مفتــو  يــؤثر ويتــأثر بالب (Parsons)وتتعامــل نظريــة  
أّنـه بحاجــة إلـى تــوفر جملـة مــن المتطلبـات، يحــددها  (Parsons)وليقـوم بوظيفتــه علـى أكمــل وجـه، يقــول 

                                                           
ـــم االجتمـــاع: النظريـــة السوســـيولوجية المع(: عبـــد ح محمـــد عبـــد الرحمـــان: 1 ، دار المعرفـــة الجامعيـــة، 2ج ،اصـــرةالنظريـــة فـــي عل

 32، ص م2003االسكندرية، مصر، 
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أساسية، اثنان منها يهتمـان بالعناصـر الخارجيـة للنسـق وهمـا: المواءمـة )التكيـف(، وتحقيـق نقاط في أربعة 
 ا: التكامل والكمون.الهدف، واثنان آخران يرتكزان حول استقرار وتوازن النمط وهم

المواءمة )التكيف(: ويشمل كافة الوسائل التي تستعين بها المؤسسة في أن تحصل من بيئتها على ما  .1
 تحتاجه لبنائها والستمراريتها.

 تحقيق الهدف أو اإلنجاز: ويشمل كافة الوسائل التي تساعد المؤسسات على إنجاز أهدافها المحددة. .2
ف الوسـائل التـي يمكـن أن تتفـق بهـا أوجـه نشـاط الوحـدات الفرعيـة التـي التكامل: والذي يتمثـل فـي كشـ .3

 يتكون منها النسق مع أوجه نشاط الوحدات األخرى في مستويات أخرى.

الكمــون: أو مــا يطلــق عليــه بــإدارة التــوترات والمحافظــة علــى الــنمط الــذي يحقــق التكامــل الرأســي بــين  .4
روف الســائدة فــي األنســاق الفرعيــة والظــروف الســائدة فــي المســتويات التنظيميــة، ويهــتم بمــدى مالءمــة الظــ

 النسق الكلي، وينقسم بدوره إلى مطلبين فرعيين يتمثالن في:

تدعيم النمط: أي كيف نحافظ على ذاتية وهوية وكيان المؤسسة أو المجتمع ككل، وتطر  من - أ
 خالل القواعد والقيم والمعايير التي تمثل ثقافة المؤسسة.

ــة تغييــر تــدريجي ومــدروس األهــداف، وهــذا التغيــر ال اســتيعاب التــوتر- ب : أي المؤسســة فــي حال
 . (1)يجب أن يحدث ارتباك داخل المؤسسة

وبالتالي فإن المؤسسـة عبـارة عـن نسـق كبيـر يضـم مجموعـة مـن األنسـاق الفرعيـة نسـق اقتصـادي  
أهدافـه، ووظيفتـه تحقيـق والذي يقصد به األنشطة الخاصة باالنتاج والتوزيع، ونسق سياسي يرسم للمجتمـع 

الهـــدف العـــام، ونســـق اجتمـــاعي حيـــث يعمـــل علـــى تنســـيق الـــروابط المجتمعيـــة فيمـــا بينهـــا لتحقيـــق وظيفـــة 
التكامل، ونسق ديني الـذي مـن خاللهـا يتغـذى المجتمـع واألفـراد بقـيم ومبـادئ وأخـالق تمثـل ثقافـة المجتمـع 

ط المجتمـع، ومــن ثمـة فــإن المؤسسـة فــي نظــر ككـل، وبالتــالي فهـذا النســق يقـوم بوظيفــة المحافظـة علــى نمــ
(Parsons ) ــــة هــــي عبــــارة عــــن نظــــام متناســــق مــــن النشــــاطات المختلفــــة االقتصــــادية والسياســــية والثقافي

واالجتماعيــة للعمــل، التــي تتشــكل مــن خاللهــا الهويــة الجماعيــة للمقــاولين المــالكين والمســيرين لمؤسســاتهم 
هي بمثابة شروط وركائز أساسية لتحقيق تشكل الهوية الجماعية الخاصة، وهذه العناصر األربعة وظائفها 

لهـــم بالمؤسســـة، وهـــذا مـــن خـــالل تحقيقهـــا ألهـــدافها كمـــا هـــو مخطـــط لهـــا، وبالتـــالي الحصـــول علـــى مكانـــة 
 إجتماعية داخل المؤسسة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

                                                           
 159، صم1981، دار المعارف، القاهرة، علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية(: أحمد زايد: 1
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سسـة علـى أنهـا: " وحـدة عـّرف المؤ  (Amitai Etzioni إتزيوني  )أميتـاي  فـي المقابـل نجـد أن
اجتماعيــة أو مجموعــات إنســانية ب نيــت بقصــد، وأعيــد بناؤهــا لتحقيــق أهــداف محــدودة"
، وهــذه األخيــرة قــد (1)

، وذلـك راجـع حسـبه إلـى أن المؤسسـة عنـدما تنشـأ المقـاولين أصـحاب المؤسسـةتتعارض أحيانا مـع أهـداف 
ياجات أعضاء هـذه المؤسسـة، وبالتـالي فـإن تكون لها أهداف واحتياجات تتعارض وتختلف مع أهداف واحت

(Etzioni ( قـــد اهـــتم بالمؤسســـة كموضـــوع مســـتقل لهـــا أهـــداف محـــددة ســـلفًا، وهـــي مـــا تعنـــي عبـــارة )ب نيـــت
بقصد(، وبعدها تم تغيير األهداف نظرا لتعارضها مع احتياجات وأهداف أصحاب المؤسسة وهـو مـا يفسـر 

 مقولة )أ عيد بناؤها لتحقيق أهداف محددة(.

أن المؤسســات مهمــا اختلفــت فــإن هنــاك مفهــومين أساســيين ال مفــّر منهمــا،  (Etzioni)كمــا يــرى 
وهمــا الصــراع واالغتــراب، حيــث يؤكــد علــى أنهمــا عمليتــان مرغوبتــان فــي بعــض الظــروف، فعلــى البنــائيين 
النظر إلى عمليات االغتراب والصراع في المؤسسات على أن ها عمليات ال مفّر منها، وهـي كـذلك عمليـات 

بعـــض الظـــروف، وهـــذا ألنـــه ينطلـــق مـــن فكـــرة أساســـية هـــي أن المؤسســـة تشـــترك فـــي بعـــض  مرغوبـــة فـــي
االهتمامــات والمصــالح، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تحتــوي علــى مصــالح واهتمامــات متعارضــة بــين أصــحاب 
المؤسسة من مقاولين وبين العمال، باألخص إذا تعّلق األمر بتوزيع األربـا  والفوائـد فـي المؤسسـات، وهـذا 

ه يجعل عند العامـل شـعور بـاالغتراب كـون أن المؤسسـة تعمـل علـى جعلـه يعـيش فـي غربـة عـن عملـه، كلّ 
 .نتاج، أو ما ينتجه داخل المؤسسةنتيجة احساسه بعدم ملكيته لوسائل اال

باإلضافة إلى أّنـه يفتقـر إلـى كـل فرصـة لالبتكـار والتعبيـر عـن الـذات نتيجـة للرقابـة وتكـرار العمـل 
، وطبعــا هــذا ال ينطبــق علــى جميــع المؤسســات، بــل (2)نظــره أصــبح عملــه ال معنــى لــه الــذي يؤديــه، ففــي

يختلف باختالف طبيعة كل مؤسسـة ونـوع النشـاط الـذي تمارسـه، فهنـاك نـوع مـن أنـواع النشـاط االقتصـادي 
الـــذي قـــد يفـــرض علـــى العّمـــال االبـــداع واالبتكـــار، وهـــو مـــا نجـــده فـــي المؤسســـات التـــي تمـــارس النشـــاطات 

ديـــة المرتبطـــة بـــالموروث الثقـــافي مـــن صـــناعة نســـيج الزرابـــي والطـــرز التقليـــدي، ومؤسســـات صـــناعة التقلي
الفخــار وغيرهــا مــن أنــواع النشــاط الــذي ال يمكــن ممارســته دون االضــفاء عليــه بلمســات فنيــة إبداعيــة مميــزة 

 تعكس الهوية الفردية والجماعية للعامل والمؤسسة ككل.    

                                                           
ر الهـدى للطباعـة والنشـر ، مخبر التطبيقات النفسـية والتربويـة، جامعـة منتـوري قسـنطينة، دا2، جالسلوك التنظيمي(: لوكيا الهاشمي: 1

 14، ص م2006والتوزيع، الجزائر، 
دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر  ،علم اجتماع التنظيم مدخل للتراث والمشكالت والموضوع والمنهجعلي عبد الرزاق جلبي:  -(2

 82والتوزيع، االسكندرية، )د.س(، ص
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يــة الوظيفيــة تنظــر إلــى المؤسســة علــى أنهــا نظــام مفتــو  يــؤثر ويتــأثر ومــن ثمــة فــإن مدرســة البنائ
بالبيئــة الخارجيــة للمؤسســة، وهــو عبــارة عــن نســق اجتمــاعي لــه هــدف محــدد، تعمــل المؤسســة علــى تحقيقــه 
والوصــول إليــه وهــو المحافظــة علــى انســق المؤسســة ككــل وهــذا مــن خــالل الــتحكم فــي كيفيــة التنســيق بــين 

ـــين أفرادهـــا داخـــل المؤسســـة، ممـــا يعطـــي االســـتقرار والتـــوازن داخـــل  مختلـــف وظائفهـــا وشـــبكة العالقـــات ب
المؤسسة ككل، وتفادي التوتر والصراع السلبي فيما بينهم، وهذه األخيرة سواء بالنسـبة للمقـاولين المسـؤولين 

 والمسيرين للمؤسسة، أو بالنسبة للعمال، أو بالنسبة للمسيرين والعمال من جهة ثالثة.

حــول المؤسســة الــذي  (Barnard Chester)تشســتر برنــارد د مــن جهــة أخــرى تعريــف فيمــا نجــ
يــّدل علــى تــأثره باالتجاهــات الحديثــة، حيــث يهــتم بأعضــاء المؤسســة أكثــر مــن المؤسســة فــي حــّد ذاتهــا مــن 

، (1)جهــة، فيعّرفهــا هــو وآخــرون علــى أّنهــا: "نشــاطات تعاونيــة واعيــة أو قــوة مكونــة مــن شخصــين أو أكثــر"
( يـربط بـين مفهـوم المؤسسـة وأنمـاط السـلوك، والتعـاون والتنـافس، وبالتـالي فــإن Barnardمـة فـإن )ومـن ث

المؤسسة عنده هي عبارة عن نظام تعاوني يقـوم علـى أسـاس تعـاون مقـاول واحـد أو جماعـة مـن المقـاولين 
أو المنــاخ مــن أجــل تحقيــق هــدف محــدد، والمؤسســة تتــأثر فــي نظــره بجملــة مــن القضــايا تتمثــل فــي البيئــة 

ـــذين يتعـــاملون معهـــم مـــن زبـــائن للســـلع التـــي يقومـــون  ـــاخ االجتمـــاعي أي األفـــراد ال المـــادي للمحـــيط، والمن
 بإنتاجها وتوزيعها وبيعها لهم.

فــي المقابــل نجــد مــن نظــر إليهــا علــى أّنهــا هــي وحــدة اجتماعيــة لهــا حــدودها وأهــدافها، تهــدف إلــى 
ا ثـــم تجميعهــا فــي مجموعــات متراتبـــة ومتناســقة، مــع تحديـــد تحديــد األعمــال المــراد انجازهـــا تحديــدا واضــح

المستويات والسلطات وانشاء العالقـات المتبادلـة، ووضـع أسـس تعـاون بـين أفـراد المسـتويات المختلفـة أفقيـا 
 .(2)ورأسيا حتى يمكنها أن تعمل عمال مشتركا للوصول إلى األهداف المشتركة

هــي محاولــة التوفيــق بــين مختلــف المــدارس الســابقة ممــا يعنــي أن المؤسســة فــي المنظــور الحــديث 
انطالقــا مــن المدرســة الكالســيكية مــرورا بمدرســة العالقــات االنســانية والمدرســة الســلوكية، والبنائيــة الوظيفيــة 

وتــدعوا إلــى أهميــة التعــاون  ،التــي تنظــر ألعضــاء التنظــيم بالدرجــة األولــى ،وصــوال إلــى المدرســة الحديثــة
ة العالقــات بــين األفــراد داخــل المؤسســة بهــدف تعطيــر جــّو المؤسســة بثقافــة وفلســفة والتواصــل وتوســيع شــبك

العمل الجماعي والتعاون، وتنشئتها على أهمية وجـود الحـس المشـترك وأهميـة العمـل بـالرو  الجماعيـة بـين 
من سواء كان على المستوى الفوقي لمقاولي ومسيري المؤسسة، أو على المستوى التحتي  ،أعضاء التنظيم

                                                           
 14لوكيا الهاشمي: مرجع سبق ذكره، ص  -(1
 (18، 17)ص ، صم2004، مؤسسة شباب الجماعة، مصر، علم اجتماع التنظيمحسين عبد الحميد رشوان:  -(2
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عمــال المؤسســة، أو فيمــا بــين البنــاءين بهــدف تحقيــق الفعاليــة والنجاعــة فــي األداء، ومــن ثمــة الزيــادة فــي 
وهـو المردودية والعملية االنتاجية للمؤسسة، وهو بدوره مـا يمثـل بـروز الهويـة الفرديـة والجماعيـة للمؤسسـة، 

 & Renaud Sainsaulieuرونـو سانسـوليو ودونـيس سغريسـتان، مـا أّكـد عليـه مـن قبـل كـل مـن )

Dénis Sergrestin بقولهمـــا أن المؤسســـة هـــي "مصـــدر إلعطـــاء الهويـــة ومكـــان منـــتج لثقافـــة نوعيـــة )
عبـارة عـن مجموعـة مـن العالقـات وهذه األخيرة حسـب المنظـور السوسـيولوجي هـي ، (1)وخاصة بالمؤسسة"

أجـل تحقيـق األهـداف المحـددة سـلفا، المتبادلة بين األفراد والجماعات والتي بـدورها تـؤدي إلـى تعـاونهم مـن 
كمــا تعــرف علــى أنهــا نســق اجتمــاعي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف واضــحة ومحــددة، فهــي نظــام اجتمــاعي، 

 تعاوني، تفاعلي، واعي، مفتو ، يسير وفق هيكل رسمي من أجل تحقيق أهداف المؤسسة.

 :المؤسسة من المنظور االقتصادي (2
االقتصــــادي فهـــي تأخــــذ شـــكال آخـــر مختلــــف عـــن المنظــــور أّمـــا بالنســـبة للمؤسســــة مـــن المنظـــور 

السوســيولوجي الــذين اهــتم علماؤهــا وباحثوهــا بــالمورد البشــري علــى أّنــه فــاعال اجتماعيــا لــه مجموعــة مــن 
 .تبارات البد من أخذها في الحسباناالع

فقــد اهــتم االقتصــاديون بالشــكل الخــارجي مــن جهــة، وبالربحيــة واالنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، حيــث 
ــــف االتجاهــــات  ــــات وأعمــــال االقتصــــاديين مــــن مختل ــــرا فــــي كتاب ــــزا معتب شــــغلت المؤسســــة االقتصــــادية حي
االيديولوجيـة الشــرقية والغربيــة، بإعتبارهـا النــواة األساســية للنشـاط االقتصــادي، كمــا أّنهـا تعبــر عــن عالقــات 

ة والماديــــة وكــــذا البشــــري اجتماعيــــة ألن العمليــــة االنتاجيــــة تقــــوم بنشــــاطها ضــــمن مجموعــــة مــــن العناصــــر
 .المعنوية

ففـــي نظـــر البـــاحثين حســـب النظريـــة الكالســـيكية  فإنـــه مـــن الضـــروري أن تتـــوفر المؤسســـة حســـب 
( على عدد كبير من العّمـال، يعملـون فـي نفـس الوقـت ونفـس المكـان، تحـت Karl Marxكارل ماركس )

فالمؤسســة قــد تقــوم علــى  إدارة نفـس رأس المــال، مــن أجــل إنتــاج نفــس النــوع مــن الســلع، وهــذا لــيس صــحيح
نـوع معـين مـن  عدد عمال قليل وقد تقوم على عدد عمال متوسط أو عدد عمال كبير، كمـا يمكـن أن تنـتج

 .السلع أو عدة أنواع
( فتقـوم المؤسسـة علـى خمسـة عناصـر تعتبـر فـي نظـره Henri Fayol هنـري فـايولأّمـا حسـب )

ة مهمـا كــان حجمهــا أو نوعهــا والتــي تمثــل الوظــائف بمثابـة الركــائز األساســية لنجــا  واســتمرارية أي مؤسســ
                                                           

 ، مطبعة امبابالست1ط علم اجتماع التنظيم )من سوسيولوجيا العمل إلى سوسيولوجيا المؤسسة(،محمد المهدي بن عيسى:  -(1
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االداريـــة مـــن تخطـــيط، تنظـــيم، تنســـيق، توجيـــه، ورقابـــة، ومـــن خـــالل التظـــافر والتنســـيق بـــين مختلـــف هـــذه 
العناصر بالشكل الالزم يؤدي هذا إلـى سـهولة االتصـال والتواصـل بـين العمليـات االداريـة بالمؤسسـة، ومـن 

بكـــل نجاعـــة وفعاليـــة، وهـــو مـــا يســـعى إليـــه دائمـــا المقـــاولون أصـــحاب  ثمـــة إلـــى تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة
 المؤسسة.

ذات شكل اقتصادي وتقني وقانوني واجتماعي لتنظيم العمـل » ( بأنها صمويل عبودبينما يعّرفها )
المشـــترك فيهـــا، وتشـــغيل أدوات االنتـــاج وفـــق أســـلوب محـــدد لتقســـيم العمـــل االجتمـــاعي بغيـــة انتـــاج وســـائل 

 .(1)«انتاج سلع االستهالك أو تقديم الخدمات االنتاج، أو
ممـــا يعنـــي أن المؤسســـة ذات طـــابع ربحـــي بالدرجـــة األولـــى وتعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن التقنيـــات 
اآلالت للقيــام بنشــاطها، ويحــدد القــانون خصوصــياتها ويحكــم حقوقهــا وحقــوق أفرادهــا مــن مقــاولين وعمــال 

عمـل ومصـالح مشـتركة، وتـنظم عالقـاتهم داخـل المؤسسـة ومتعاملين خـارجيين، الـذين تنشـأ بيـنهم عالقـات 
مــن خــالل توزيــع المهــام وتقســيم العمــل حســب مســتويات المؤسســة واألســلوب الــذي تعتمــده المؤسســة فــي 
طريقة االتصال التنظيمي لتحقيـق أهـداف المؤسسـة مـن انتـاج وسـائل االنتـاج، أو انتـاج السـلع سـواء كانـت 

 لنشاط الذي تعتمده المؤسسة المحدد سلفا.استهالكية أو خدماتية حسب نوع ا
وحدة انتاج ذات ذمة مالية، تأليف بين »( بأّنها: François Pèrouxفرانسوا بيرو ويعّرفها )

أسعار مختلفة من عوامل االنتاج التي يأتي بها متعاملون مختلفون عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلع 
هي وبالتالي ف، (2)«ذي ينتج من الفرق بين السعرينأو خدمات في السوق والحصول على دخل نقدي ال

وحدة اقتصادية تهدف الستعمال وسائل االنتاج بالشكل الذي يسمح لها بتغطية تكاليفها وتحقيق فائض 
تستعمله باستمرار لتوسيع المؤسسة فتمارس نشاط إنتاجي من خالل استخدام وظائف المؤسسة من تخزين 

 األهداف التي وجدت من أجلها. وشراء وبيع وتسويق بهدف تحقيق
كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، في اطار قانوني واجتماعي »( هي بلقاسم سالطنيةحسب )و 

معين، هدفه دمج عوامل االنتاج، من أجل تحويل أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، 
باختالف الحيز المكاني والزماني الذي بغرض تحقيق نتيجة مالئمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف 

، مما يعني أن المؤسسة اقتصاديا لها خصوصيات تتميز بها (3)«توجد فيه، وتبعا لنوع وحجم نشاطاتها
                                                           

 58م، ص1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسة اقتصادصمويل عبود:  -(1
2
)- Fernand Borne: Organisation des Entreprise, Foucher, 1966, P6 

، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ديسمبر 05، مجلة العلوم االنسانية، العدد العالقات االنسانية في المؤسسةبلقاسم سالطنية:  -(3
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تحت االطار القانوني واالجتماعي من ناحية، وليست تحت لواء السلطة فهي مستلقة ماليا من ناحية 
األولى إلى الربحية وهذا من خالل تحويل أو تبادل السلع، أخرى، باالضافة إلى ذلك فهي تهدف بالدرجة 

كما يتوقف االعتماد على طريقة معينة لتسييرها هو الشكل الذي ي كسب المؤسسة أكبر ربحية ممكنة، 
طبعا يتوقف ذلك حسبه على حسب نوع المؤسسة إن كانت خدماتية أو انتاجية من جهة، وحسب حجمها 

ضم شخص واحد أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة كبيرة التي إن كانت مؤسسة مصغرة التي ت
 يختلف حجمها من دولة إلى أخرى وهذا حسب خصوصية كل دولة.

كما قد يختلف حجم المؤسسة الختالف نوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة فقد يكون نوع النشاط 
 .زراعي، أو تجاري، خدماتي أو نشاطصناعي والذي بدوره ينقسم إلى صناعة ثقيلة وصناعة خفيفة، 

ومن ثمة فإن المؤسسة من المنظور االقتصادي هي كل تنظيم اقتصادي ربحي يقوم بممارسة 
نشاط صناعي أو فالحي أو تجاري ينتج سلع أو خدمات أو كليهما معا، يقوم بتسييرها مقاول واحد أو 

حسب معيار عدد العمال، وحسب مجموع من المقاولين كما قد تضم من عامل إلى أكثر يختلف تصنيفها 
 .وسطة أو كبيرةرأسمالها، وحصيلتها السنوية من بلد إلى آخر من مصغرة إلى صغيرة أو مت

 ية ربحية ال طوعية )مجتمع مدني( كما قد تكون هذه المؤسسة في شكل محل أو مصنع أو جمع
تركز وتعكس بواسطة تتكون من تلك الجمعيات، المنظمات والحركات التي تستقبل، وهذه األخيرة 

التضخيم، صدى المشاكل االجتماعية في فضاءات الحياة الخاصة، وبالتالي فإن جوهر المجتمع المدني 
النقاشات التي تهدف إلى حل  إطار الفضاءات العمومية المنظمة في يتأسسمشّكل من نسيج جمعوي 

اء اجتماعي مستقل عن الدولة فضتعرف على أنها المشاكل الناشئة التي تخص مواضيع الصالح العام و 
وعن األسرة، ينتظم فيه التبادل وتنتظم في اطاره أيضا العالقات بين الخواص )أي غير التابعين للدولة(، 
وهو يتكون من مؤسسات صورية، تلعب من خالل وظائفها )االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الدينية( 

 .(1)دورا هاما في مسار االندماج االجتماعي
ومن ثمة فإن المجتمع المدني يختلف عن الجمعية الربحية االقتصادية في كون أن من شروطه 
أن يكون مستقل عن الدولة واألهم هو أن يكون ذو طابع طوعي ال ربحي إقتصادي، والجمعية التي هي 

تمارس نشاط معين وتهدف إلى تحقيق هدف أو مجموعة من األهداف -ذات طابع ربحي إقتصادي
   دة مسبقا.المحد
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أما مفهوم المؤسسة إجرائيا فهي كـل مؤسسـة علـى شـكل جمعيـة ربحيـة إقتصـادية بالدرجـة األولـى، 
تمارس نشاط الصناعة التقليدية الحرفية بأحد أنواعها أو بمختلف أنواعها، من نسيج للزرابي وألبسة تقليديـة 

ية، وسواء كان مقّرها في البيت أو المحل وصناعة الجلود والحلي وغيرها من أنواع الصناعة التقليدية الحرف
أو المصنع فهي تعتبر بالنسبة للباحثة هي عبارة عن مؤسسة صـغيرة أو متوسـطة، كمـا مـن الضـروري أن 
يقوم بتسيير هذه المؤسسة من مقاولين فأكثر في شـكل شـراكة أو تعاونيـة، تقـوم هـذه المؤسسـة بإنتـاج سـلع 

 و/أو خدمات.
متفــق عليـــه حـــول المؤسســـات الصــغيرة والمتوســـطة وال حتـــى لحجمهـــا،  وال يوجــد تعريـــف موحـــد أو

( مـــن القـــانون التـــوجيهي لترقيـــة 4وحســـب القـــانون الجزائـــري فـــإن التعريـــف المعتمـــد هـــو الـــوارد فـــي المـــادة )
المؤسسـة الصــغيرة والمتوســطة مهمـا كــان وضــعها »المؤسسـات الصــغيرة والمتوســطة الـذي يــنص علــى أن: 

شخص، وال يتجـاوز رقـم أعمالهـا  250سسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل من واحد إلى القانوني، بأّنها مؤ 
مليــــون دج، وهــــي تحتــــرم معــــايير  500مليـــاري دينــــار جزائــــري، أو ال يتعــــدى إجمــــالي حصـــيلتها الســــنوية 

 ، ومن ثمة فإن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر هي كل مؤسسة:(1)«االستقاللية
 و خدماتانتاج سلع و/أ -
 شخص 250إلى  1تشغل من  -
 رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز ملياري دينار -
 مليار دينار 500ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  -
 تستوفي معايير االستقاللية. -

كمـا وضــع نفـس القــانون حـدود بــين المؤسسـة المصــغرة، الصـغيرة والمتوســطة كمـا هــو موضـح فــي  
 الجدول التالي:

 
 
 
 
 

                                                           
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،  18/ 01الجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية، "القانون رقم  -(1

 06م ، ص2001ديسمبر  15بتاريخ ، الصادر 77، العدد الجريدة الرسمية
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 (: يوضح معايير تصنيف وتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر01دول رقم )ج
 الحصيلة السنوية رقم األعمال عدد العمال نوع المؤسسة

 مليون دج 10أقل من  مليون دج 20أقل من  9-1 مؤسسة مصغرة

 مليون دج 100أقل من  مليون دج 200أقل من  49-10 مؤسسة صغيرة

 مليون دج 500و 100بين  مليار دج 2إلى  200من  250-50 مؤسسة متوسطة

التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  01/ 18: الجريدة الرسمية، القانون رقم المصدر
 ( 8،9، ص ص )77، العدد 12/12/2001الصادر في 

 إن للمؤسسة أنواع متعددة ومختلفة منها:: أنواع المؤسسة (3
 :للشكل القانونيأنواع المؤسسات تبعا  (3-1

 وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلة، ولهذا النوع من المؤسسات مؤسسات فردية :
  مزايا من أهمها:

 السهولة في التنظيم أو اإلنشاء. -

 صاحب المؤسسة )المقاول( هو المسؤول األول واألخير عن نتائج أعمال المؤسسة. -

 وحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة.صاحب المؤسسة )المقاول( هو الذي يقوم ل -

 :وتعرف الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى مقاول أو عدة مقاولين  الشركات
يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو من عمل، كما يتم االقتسام حسب ما قد ينشأ عن هذه 

  إلى قسمين رئيسيين هما: المؤسسة من أربا  أو خسارة، وتنقسم الشركات بشكل عام 
: كشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات ذات المسؤولية شركات األشخاص -

 المحدودة. 

 : كشركات التوصية باألسهم والشركات المساهمة. شركات األموال -

:أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية (3-2
 :وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لمقاول أو مجموعة من المقاولين )شركات  المؤسسات الخاصة

 أشخاص، شركات أموال ....(

 :وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع  المؤسسات المختلطة
 الخاص.
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 :لين عنها التصرف وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسؤو  المؤسسات العمومية
بها كيفما شاءوا، وال يحق لهم بيعها أو إغالقها إال إذا وافقت الدولة على ذلك، وتهدف المؤسسات 
العمومية من خالل نشاطها االقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح.

 : أنواع المؤسسات تبعا للطابع االقتصادي (3-3

يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة، أي تبعا لنشاط االقتصادي الذي تمارسه 
وعليه نميز هذه األنواع:  

  :وتنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى:المؤسسات الصناعية 

الصلب، ومؤسسات الهيدروكربونات، : كمؤسسات الحديد و مؤسسات الصناعات الثقيلة اإلستخراجيةأ( 
ويميز هذا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة، كما تتطلب توفير مهارات وكفاءات 

 عالية لتشغيلها.

  : كمؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات الجلود...الخ.مؤسسات صناعية التحويلية الخفيفةب( 

 :هتم بزيادة اإلنتاجية لألرض أو استصالحها وتقوم هذه وهي مؤسسات التي ت المؤسسات الفالحية
 المؤسسات بتقديم ثالثة أنواع من اإلنتاج النباتي والحيواني واإلنتاج السمكي. 

 :وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة ومؤسسات  المؤسسات التجارية
 األروقة الجزائرية، مؤسسة أسواق الفال  ...الخ. 

 وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين  ؤسسات المالية:الم
 ومؤسسات الضمان االجتماعي ...الخ. 

 :وهى المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل، مؤسسات البريد  مؤسسات الخدمات
 .(1)حماية المدنيةوالمواصالت، المؤسسات الجامعية، مؤسسة األبحاث العلمية ومؤسسة ال

والجدول الموالي يوضح تصنيف المؤسسات حسب الطابع االقتصادي ونشاطاته في الجزائر علـى 
 الشكل التالي:

 
 
 

 

                                                           
 (29 -26ص ) -، صم2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط اقتصاد المؤسسةعمر صخري:  -(1
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 (: توزيع المؤسسات حسب الطابع االقتصادي ونشاطه02الجدول رقم )
Type d’entreprises par 

caractère 

Economique 

Activité économique   االقتصاديالنشاط 
أنواع المؤسسات تبعا 
 للطابع االقتصادي

Entreprises d’agriculture et 

de la pêche 
Agriculture et pêche  الفالحة والصيد البحري 

مؤسسات الفالحة 
 والصيد البحري 

Sociétés de Services Liées à 

L’industrie   

Eau et énergie المياه والطاقة 
مؤسسات الخدمات 

 صلة بالصناعةذات 
Hydrocarbures المحروقات 

Services pétroliers خدمات األشغال البترولية 

Entreprises d’industrie 

lourde extractive   

Mines et carrières المناجم والمحاجر 
مؤسسات الصناعة 
 الثقيلة االستخراجية

ISMME الحديد والصلب 
Matériaux de 

construction 
 مواد البناء

Entreprise du Bâtiment et 

Travaux Publics 

Bâtiment et travaux 

publics  
 البناء واألشغال العمومية

مؤسسة البناء واألشغال 
 العمومية

Entreprises d’industrie 

mam facturière légère  

Chimie, caoutchouc 

Plastique 
 بالستيك-مطاط-كيمياء

مؤسسات الصناعة 
 التحويلية الخفيفة

Industrie 

agroalimentaire 
 الصناعة الغذائية

Textile IND صناعة النسيج 
Industrie du cuir صناعة الجلد 

Bois et papier  صناعة الخشب والفلين والورق 
Industries diverses صناعة مختلفة 

Les entreprises financières 

et Commerciales 

Transport et 

communication 
 النقل والمواصالت

مؤسسات خدماتية 
 مالية وتجارية

Commerce التجارة 
Hôtellerie et 

restauration 
 الفندقة واالطعام

Services entreprises خدمات والمؤسسات 
Services fournis aux 

ménages 
 خدمات للعائالت

Etablissements 

financières 
 مؤسسات مالية

Affaires immobilières أعمال عقارية 
Services d’utilité 

collectivité 
 خدمات المرافق الجماعية

 المصدر: من إعداد الباحثة باالستعانة بتصنيف النشاطات حسب مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر
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  في المؤسسةثانيا: الهوية الجماعية عند الشباب 
 تاريخ نشأة الهوية  (1

لقد دار جدل كبير بين المفكرين منذ أقدم العصور إلى اآلن، خاصة في علم المنطق حول مدلول  
ومقاييسها وطريقة بحثها، وعلى الرغم من اختالف المصطلحات التي استعملت في مختلف « الهوية»

ن يبحث في ما هو وجودي ذاتي العصور مثل: ماهية، إنية، ذات، فإن الفكر الميتافيزيقي والفلسفي كا
فردي ثابت في الزمان والمكان، لنقله للمجال المعرفي )االبستيمولوجي( بالتأمل العقالني المحض، إاّل أن 
مفهوم الهوية يبدو جدو معقد ومستعصي للفهم، حيث تعترضه صعوبات كبيرة في كل العلوم االجتماعية 

( وبالتالي إّنه من الصعب إعطاء مفهوم للهوية Claude Dubar كلود دوباروفي ميادين أخرى حسب )
، مما يعني أن مفهوم الهوية شائع (1)حسبه، إاّل إذا اخترنا االشارة إلى ما ال تعنيه وليس إلى ما تعنيه

( فإن محمد العربي ولد خليفةوكبير لدرجة أنه ال يمكن وضع حدود له، أّما سبب االستعصاء حسب )
 ّرف عن نفسها بنفسها، وال يمكن مهما حاولنا أن نجد لها تعريف محدد.الهوية هي بحّد ذاتها تع

في العلوم االنسانية، الذي « الهوية»وحاولت الباحثة من خالل دراستها التطّرق لتاريخ تطور لفظ   
انتشر في بحرها وفرض نفسه حتى غدا بمثابة كلمة سحرية ت عد ضمن المفاهيم التي ليس لها تاريخ، 

بمثابة كلمة مجّردة، يرجع »( الهوية Catherine Halpernكاترين هالبيرن حسب )حيث تعتبر 
استعمالها للفكر ما قبل سقراط وبارميندس أو هراقليطس، الذين كانوا دائما محتارين حول مسألة هو ذاته 

ما كان  على« أ»واآلخر، وبالنسبة لبارميندس واإليليين من الصعب أن نفكر في التحّول ألنه إذا لم يكن 
سؤال الهوية هو سؤال قديم يرتبط بوعي االنسان بذاته، ، وبالتالي فإن (2)«؟«أ»يبقى هو « أ»عليه، فهل 

( هو أول من وّجه النقاش الفلسفي والتفكير الفلسفي نحو االنسان، Socrates سقراطويعتبر الفيلسوف )
مدينة أثينا، ومن هنا توّجه االهتمام  وهذا عندما قرأ عبارة *عّرف نفسك بنفسك* مكتوبة على أحد معابد

والبحث والسؤال حول هذا الكائن المسمى انسان من سؤال األخالق، سؤال الوجود، سؤال الواجب، سؤال 
الجمال، سؤال الحداثة، ثم سؤال الهوية، فما الذي يحدد معنى هوية االنسان؟ أو كيف يمكن دراسة هوية 

 االنسان؟ 

                                                           
1
)- Claude Dubar: Identité collective et individuelle dans le champ professionnel, 2

eme
 édition, in 

Michel de Coster et al: Traité de sociologie du travail, De Boeck université, Paris-Bruxelles, 1998, 

P385 
، الناشر منتدى الكلمة للدراسات 46"، ترجمة: إلياس بلكا، مجلة كلمة، العددمفهوم الهوية: تاريخه إشكاالته"كاترين هالبيرن:  -(2

 [www.kalema.net/v1/?rpt=587&arrه، ]2005/1426، شتاء، 12واألبحاث، مجلة فصلية، السنة 
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سنة، أم طرأ تغير عليه وأصبح شخصا  20من كان طفل قبل  هو« أنا»وبصيغة أخرى هل  
( الذي هو يعتبر أول من حاول أن يحدد لنا مفهوم الهوية Aristoأرسطو آخر؟؟؟، وهو ما أّكده لنا )

وهذا عند استنباطاته للعقل والمبادئ التي تحكم العقل والمنطق، فقّدم ما أسماه بقوانين الهوية، ويرمز لهذا 
قول )أ هو أ( أي أن االنسان منا يتطور من الصغر وزنا وصحة، مرض، فر ، تعليم، إقامة، القانون بال

، وبالتالي فلكل شيء خصوصيته، ثابتة تبقى خالل التغير، (1) دائرة معارف، أصدقاء، لكن يظّل هو فالن
فاإلنسان انسان سواء كان طفال، أو كان شابا، كهال أو شيخا، رجل أو امرأة، فقيرا أو غنيا، مريضا أو 

  صحيحا، هذا الشيء الذي يجعلنا نطلق عليه اسم انسان هو ما يشكل هويته الحقيقية. 
ورة منطقية بعينها ويؤكد أن الموجود هو ذاته دومًا، وهو ما فالهوية كمبدأ فلسفي تعبر عن ضر 

من خالل حديثه عن الوجود، وا عتماده على الفصل بين  (Descartes René رنييه ديكارت)نجده عند 
الجسد والرو ، الذي قام تصوره على أن هناك عالم داخلي ذو طبيعة روحية من خصائصها التفكير وعدم 

لم خارجي ذو طبيعة مادية وله إمتداد بالمكان، ويشمل األجسام الطبيعية، وبالنتيجة االمتداد بالمكان، وعا
( أن يبتكر مفهوم الوعي الذي يقوم على التنسيق بين نشاط العقل والجسد، Descartesفإنه كان على )

ن معنى إذا كنت أشك، فإ»والوعي بالذات في نظره أكثر األشياء وضوحًا، ومن هنا أطلق مقولته الشهيرة 
ذا كنت أفكر فإذن أنا موجود  ، وهو ما يدل على حقيقة الشيء والشعور بالذات.«ذلك أني أفكر، وا 

فهوية الشخص هي حصيلة لمجموع الخصائص الجسدية، النفسية، األخالقية، القانونية  
ه من غيره، االجتماعية والثقافية التي يقّصها الفرد عن نفسه، ويصور ذاته لغيره، ويحدد بواسطتها موقع

ومن ثمة فإن الهوية هي جملة األفعال التي تصدر من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين، وقد تظهر هذه 
 األفعال في أشكال مختلفة نفسية، إجتماعية، أخالقية، قانونية تشكل عند اآلخرين صورة لذاته الحقيقية.

ا يشغل العلوم االنسانية وبعد أكثر من عشرين قرنًا تحّددت المسألة، حيث بدأت تقترب بم 
دافيد هيوم واالجتماعية حاليًا، وذلك بفضل الطريقة التي طر  بها الفالسفة االمبريقيون وعلى رأسهم )

( حول Lockeوتساؤل )( مشكلة الهوية الشخصية David Hume & John Lockeوجون لوك 
قبل عشرين سنة، فألنني أذكر إذا كنت الشخص ذاته الذي كان : »وحدة األنا في الزمان حينما قال

، وفي كل األحوال ال نجد في هذه األعمال الفلسفية (2)«مختلف المراحل التي مّر بها وعيي وشعوري 
 األصل الحقيقي لتسرب مفهوم الهوية إلى العلوم االنسانية واالجتماعية.

                                                           
1

 24، صم2005، عالم الكتب، القاهرة، الهوية والتعليمسعيد إسماعيل علي:  -( 
2

 كاترين هالبيرن: مرجع سبق ذكره، )مقال إلكتروني( -( 



الثاني: المؤسسة كمكان لتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشبابالفصل   
 

 
30 

تحديد معنى هوية في المقابل نجد أن هناك من ذهب إلى أّنه من خالل الديناميكية النفسية يمكن 
(، فيما نجد أن هناك من ذهب إلى أن عالم النفس Freud Sigmund سيجموند فرويداالنسان عند )
( الذي جاء بمصطلح الهوية من خالل دراسته لبناء Erik H. Erikson اريك اريكسون االجتماعي )

الشخصية واعتبر أن الهوية الشخصية تتطور طوال وجودها عبر ثمانية مراحل تقابلها ثمانية اعمار في 
يمكن القول بأن الدراسات دورة الحياة، واكتشافه ألزمة الهوية التي تظهر حسبه في سن المراهقة، وبالتالي 

ت في السنوات الخمسينات والستينات حول محاور مثل تصور الذات، الشعور الخاصة بالهوية انصب
أول من  (Erik Erikson 1950بالذات، نظريات األنا، ويعتبر الباحث واألخصائي النفسي األمريكي )

، حيث قام بدراسة (1)كان له الفضل في إستعمال هذا المفهوم في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية
بمنهج متعدد المرجعيات، وهو ما جعله ينجح في الجمع بين مختلف وجهات نظر التحليل النفسي، الهوية 

 وعلم النفس االجتماعي، واألنثروبولوجيا الثقافية.
ومع ذلك لم يحتل مفهوم الهوية أهمية حاسمة في معجم علم االجتماع إاّل بواسطة "التفاعلية  

 Charles Cooley & George Hكشارل كولي وجورج ميد الرمزية" ألن المؤسسين لمنهج المدرسة )

Mead)  تكلما عن الذات، وهو المصطلح الذي راج بين التفاعليين في الستينات، ثم انتقل إلى مصطلح
( مالحظات على أسلوب Ervin Goffmanإيرفين جوفمان ، حين نشر )1963الهوية بدءا من سنة 

( مفهوم الهوية، وساهم في Peter Burgerبيتر برجر ) التعاطي مع الهوية، وفي السنة ذاتها نشر
أين خصص حّيزا هاما في تقديمه لنظريات « دعوة إلى دراسة علم االجتماع» انتشار استعمالها بكتابه: 

، ومن ثمة (2)األدوار والجماعة المرجعية، وكذا من خالل المقاربة الظاهراتية التي طّورها في كتابه هذا
ة مكان خاص في دراسات علم االجتماع، أي تتم دراسة هوية الفرد )الذات(، أصبح لموضوع الهوي

والجماعة من خالل األدوار التي يقومون بها ضمن العالقات التفاعلية االجتماعية، أين تتشكل صورة 
 خاصة بهم في نظر اآلخرين تمثل هويتهم الجماعية.

لناحية النفسية االجتماعية، والحديث عن أّما في الثمانينات بدأ االهتمام بدراسة الهوية من ا 
( حاول مواكبة ما يقع رشيد حمدوشاستراتيجيات الهوية، وبالتالي نجد أن االهتمام بدراسة الهوية حسب )
 من تغيرات اجتماعية وثقافية على أفراد المجتمع والعمل على مسايرته.

                                                           
، 11الجتماعية، العدد ، مجلة العلوم االنسانية وا"بناء الهوية عند الشباب الجزائري أو ميالد الهويات الصاعدة"رشيد حمدوش:  -(1

 101، صم2013جامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، جوان 
2

 كاترين هالبيرن: مرجع سبق ذكره، )مقال إلكتروني( -(
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العشرين، عرفت الدراسات الخاصة فيما نجد أّنه في اآلونة األخيرة وبالتحديد في نهاية القرن  
بالهوية تطورًا وتنوعًا، حيث تم التطّرق إلى الهوية بتوظيف مخزون لغوي متنوع مثل اكتساب الهوية عبر 

 .(1)محاور ثالث: التشخيصية التفردية، البحث عن الذات، وعملية التنشئة االجتماعية
دون الرجوع إلى فردانيتهم، أو تجريد وبالتالي فال يمكن التطرق للحديث عن الهوية الجماعية  

أفرادها من هويتهم الذاتية التي تعبر عن شخصهم من جهة أخرى، باالضافة إلى هذا وذاك فإّنه ال يمكن 
تجاهل الدور الذي تقوم به التنشئة االجتماعية من غرس لقيم ثقافية جديدة هي نتاج المهارات الفكرية 

اكتسابها من مختلف المؤسسات التعليمية، ودور العبادة، ودور الشباب العقلية والجسمية البدنية التي تم 
 .ا بها فشكلت لهم هويتهم الجماعيةالتي مّرو 

فإن علم االجتماع أو المنظور االجتماعي يبدأ دراساته وأبحاثه حول الهوية انطالقا من  ومن ثمة 
رورا للمطالبة بالقومية، واالثنية، االختالفات بين األفراد في الجنس، والعرق، والدين، والطبقية، م

واالعتراف بالجنسية، والجماعات األقلية، وصوال إلى ارتباطها مؤخرا بظاهرة العولمة التي تطورت في 
أشكال مختلفة منها ما هو ثقافي وما هو اقتصادي وما هو سياسي، وكانت التجليات الخطرة لهذه الظاهرة 

صاد العالمي، ثم هيمنة الثقافة الغربية وخاصة الثقافة األمريكية هي هيمنة القوى االقتصادية على االقت
  على الخصوصيات األخرى )األمرنة( والتي تعني فرض نمط ثقافي واحد يسود العالم.   

ت الحظ وكخالصة لكل ما سبق ذكره من خالل عرض مراحل تطور وانتشار مفهوم الهوية، 
 .ة خاص به يختلف عن اآلخرعن الهويأن لكل مجال تصور ومفهوم  الباحثة

وهو ما يعني أن مفهوم الهوية ظّل في مفترق الطرق بين علم االجتماع، وعلم النفس، وعلم  
األنثروبولوجيا، واألدب والسياسية والصحافة، وغيرهم من العلوم، وهذا إذا دّل على شيء فإّنه يدل على 

بها  تجاالت، وهي نفس الفكرة التي بدأالمصعوبة إيجاد تعريف موّحد يرضي جميع الباحثين من مختلف 
حدد من تالبحث عن طريقة ل تجزئية، مما يعني أّنه مهما حاولنهي بها هذه الهي تها  هاحديثالباحثة 

    .ذلك ية يرضي مختلف التخصصات ال يمكنخاللها مفهوم للهو 
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 مفهوم الهوية الجماعية في المؤسسة   (2
 الهوية  (1-1
المعنى الحقيقي لمفهوم الهوية رأت الباحثة أّنه البد أن تبحث عن معناها ليكتمل توضيح وفهم  

في اللغة العربية، واللغة الالتينية )الفرنسية، االنجليزية(، أين وجدت الباحثة أّنه يكاد يكون غائبًا في 
 .(ابن منظورأمهات القواميس وعلى رأسها لسان العرب لصاحبه )

والمصبا  المنير، إذ ال يتعدى الشر  حول كلمة الهوية أّنها  باالضافة إلى القاموس المحيط، 
 .(1)«مستقاة من الفعل "هوى"، أي سقط من عل، أو أن يكون معناها البئر القعر»
وهذا إّما لكون المصطلح لم يكن  مما يعني أّنه ال مكان لمصطلح الهوية في القواميس العربية، 

التعريف ليس بحاجة  ، ومن ثمة فإنالمصطلح في حّد ذاته تعريففي ذهن المسلمين من قبل، أو ألن 
( في كتابه الحقيقة Justinأوستين ألن يعّرف فهو واضح ومفهوم للجميع، وهو ما ذهب إليه الفيلسوف )

جوتلوب ، وهو بدوره ما يتوافق أيضا مع ما جاء به )(2)«ما هو نفسه ال يعرف»م، حيث قال: 1961سنة 
ما دام كل تعريف هو عبارة عن هوية، فالهوية في حّد ذاتها ال » ( عندما قال: Gottlob Fregeفريج 

 ، وهو ما يجعلنا نشّبه الهوية بالمرآة العاكسة لكل ما يقابلها دون زيادة أو نقصان. (3)«يمكنها أن تعّرف
المعجم ومن بين التعاريف التي عرفتها الثقافة العربية االسالمية عن الهوية، نجد ما جاء في  

حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره... )ويضيف اله وية »الوسيط الذي عّرف الهوية على أّنها: 
، (4)«بفتح الهاء( هي بطاقة يثبت فيها إسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله وتسمى البطاقة الشخصية

مؤسسات المجتمع أو أمام لذلك نجد أنه عندما يطلب منا البطاقة التي تثبت بياناتنا الشخصية في 
الجهات الرسمية فإنه يطلب منا رؤية بطاقة اله وية الوطنية وليس الهوية بضم الهاء، وألن بيانات البطاقة 
قد تتغير عبر الزمن، فهي ال تدل على هوية الفرد بقدر ما تدل على كينونته، وهو ما يعني األصل 

                                                           
 23سعيد إسماعيل علي: مرجع سبق ذكره، ص -(1
، منشورات ثالة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اللسان والهويةالمسألة الثقافية وقضايا محمد العربي ولد خليفة:  -(2

 89ص ، م2003
، أحمد بلعبكي وآخرون: الهوية وقضاياها 1"، ط"اشكالية الهوية واالنتماء في المجتمعات العربية المعاصرةعلي أسعد وطفة:  -(3

 157، صم2013الوحدة العربية، بيروت، (، مركز دراسات 68في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب المستقبل )

حياء التراث، 4، طالمعجم الوسيطشوقي ضيف وآخرون:  -(4 ، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية االدارة العامة للمجمعات وا 
   998، صم2004مصر، 
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رد، فيمّيز الشخص عن غيره، وهو ما يمّثل هويته، والجوهر الذي يرتبط بصفة من الصفات الشخصية للف
 وال وجود لكائن دون هوية، مما يعني أّنها تولد مع الفرد وليست مكتسبة.

ما من كائن بدون هوية، حيث »وأضاف المنجد في اللغة العربية المعاصرة عن هذا التعريف أّنه:  
المنطق التقليدي بموجبه يكون كل شيء هو أن مبدأ الهوية هو القول ما هو هو، مبدأ أساسي من مبادئ 

 . (1)«عينه
وبالتالي ال يختلف المنجد في اللغة العربية المعاصرة عّما جاء به المعجم الوسيط بل يؤكد على  

 ما جاء به، ويضيف أنه ال وجود لكائن دون هوية، مما يعني أّنها تولد مع الفرد وليست مكتسبة.   

حرفيًا بالموجود هناك، أو كونه هذا، أي مضمونه وجوهره، وهو ما واله وية بضم الهاء تترجم  
، (2)( كتصور شامل لمفهوم الهوية لغة مستعينا بالمعاجم القديمة والحديثةمحمد عمارةحاول تقديمه )

وبالتالي فإن الهوية في الثقافة العربية االسالمية يتمثل في أنها حقيقة الشخص وجوهره أي المطابقة، 
فات الباطنية والظاهرية لألفراد، باالضافة إلى وجود صفات تميز الشخص عن اآلخر، فال وتشمل الص

وجود لكائن دون هوية، مما يعني أن الهوية فطرية، ومع مرور الزمان ومن خالل تراكم المعارف 
أخرى والتجارب والمهارات ودخول الفرد في عالقات اجتماعية مع جماعة األفراد تتسع الهوية لتأخذ صورة 

 مكتسبة. 
، وهي مشتقة من Identitéنجد من جهة أخرى، أن كلمة الهوية تقابلها باللغة الفرنسية  

التي تطلق على األشياء أو الكائنات المتشابهة، مع االحتفاظ في نفس الوقت  Idmالمصطلح الالتيني 
التراث العربي الذي ، وهذا التعريف ال يختلف عّما هو موجود في (3)بتمايز بعضها عن البعض اآلخر
 يمّيز الفرد عن اآلخرين فيما بينهم.

كما تعني الهوية المطابقة، إذ نعلم أننا عندما نقول شيئين أنهما متماثالن أو متطابقان تستخدم  
، فهذا النعت يعني تطابق هويتهما، لذلك نجد حسب معجم )الروس( الهوية هي «Identique»الصفة 

أو أكثر فيما بينهما تشابه كبير، كما أن مبدأ الهوية مبدأ أساسي للمنطق  عالقة بين شخصيين أو شيئين
 .، بحيث كل شيء مطابق لنفسه )أ=أ(التقليدي

                                                           
  1493، ص2000: دار الشروق، بيروت، المنجد في اللغة العربية المعاصرة -(1
، م2004، مجلة فصلية فكرية إسالمية، مصر، 4، مجلة التسامح، العدد الهوية بين الشكل والمضمون مصطفى محمد طه:  -(2

 188ص
3)- Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Edition 

1978, P956  
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وبالتالي فإن الهوية يأخذ معنى حالة الشيء كما هو نفسه، كما يأخذ معنى التشابه وا عطاء معنى  
وس( الهوية بأّنها عالقة تساوي لكل القيم لحالة الشيء كما هو نفسه، ومن الناحية الرياضية يعّرف )الر 

الالمحدودة، كما يعّرفها على أّنها صفات دائمة وأساسية لشخص أو مجموعة، ) إثبات هوية، أزمة هوية، 
هوية اجتماعية، هوية جنسية(، ومن خالل هذه الصفات يمكن تميز شخص عن شخص آخر دون 

ه، يعّرفها )الروس( على أّنها مجموعة من المعطيات اختالط ودون أخطاء، باإلضافة إلى كل ما سبق ذكر 
)تاريخ، مكان الميالد، االسم، اللقب، الفروع، البصمات، صورة فوتوغرافية...(، يمكن من خاللها التحقق 

 .(1)من هوية الفرد
ومن ثمة يمكن القول أن الهوية عند )الروس( متعّلقة بالكائن الحي واألشياء على حّد السواء، كما  
ز على أن الهوية تمثل الصفات الباطنية والجوهرية للفرد أو الشيء، دون إهمال صفاته الظاهرية ركّ 

 الخارجية، وهو ما يتوافق مع ما جاءت به المعاجم العربية.
باللغة االنجليزية حالة  عن سابقيه من المعاجم حيث تعني  Identityوال يختلف مفهوم الهوية  

مثال عن معنى الهوية  (Oxford Advqn) المطلق، فقد أعطى المعجم االنجليزي من التطابق والتماثل 
(2)فقال: إذا كان هناك سارق ال يمكن إثبات بأّنه هو دون وجود دليل يثبت أّنه هو السارق 

ومن ثمة فإن ، 
  الهوية هي صفات تمّيز الشخص عن اآلخر من خاللها يمكن تحديد هويته.

أن الهوية تعني التشابه المطلق في جميع القيم الفردية والشخصية  كما يرى المعجم االنجليزي  
ومن ثمة يمكن القول أن الهوية من  ،1س+2+2=س2(1: )س+(3)والمساواة، معبرا عنها بالمعادلة التالية

منظور الثقافة العربية االسالمية، ومن خالل مختلف المعاجم العربية والالتينية، القديمة والحديثة 
والمعاصرة يمكن القول أن الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص بصفاته الباطنية الجوهرية والظاهرية 

تصور أي كائن حي دون أصل أو هوية، مما يعني أن  الخارجية التي تميزه عن اآلخرين، وال يمكن
الهوية فطرية، ومع مرور الزمن ومن خالل تراكم المعارف والتجارب والمهارات ودخول الفرد في عالقات 

 اجتماعية مع جماعة األفراد تتسع الهوية لتأخذ صورة أخرى مكتسبة. 
ت الباحثة الكشف عن معنى الهوية ويبقى التعريف اللغوي قاصر دون االصطالحي، لذلك حاول    

اصطالحا من خالل تعاريف بعض الباحثين والمؤلفين من مختلف المجاالت، لصعوبة وجود تعريف 
                                                           

1(- Larousse: Op Cite, P526   
2
)- A.S Hornby et al: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, Oxford University Press, 

P421 
3
(- H.W.Fowler and F.G.Fowler: The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford University 

Press, Amen House, London.E.C.4, 1958, P589  
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موّحد كما سبق الذكر والحديث عن هذا، إاّل أنها حاولت إعطاء صورة شاملة عن مفهوم الهوية من 
الجتماعية، التي حاولت التركيز عليها ألنها مجال الناحية الفلسفية والنفس االجتماعي، واألنثروبولوجية، وا

 لدراستها هذه.
مما الشك فيه أن مفهوم الهوية ظهر على يد الفالسفة، وهو ما سبق ذكره عند الحديث عن نشأة  

هي ( ابن رشد)وتاريخ مفهوم الهوية، وقد أخذ التفسير الفلسفي لمفهوم الهوية مسارات عديدة، فالهوية عند 
الذي يدل على ارتباط المحمول بالموضوع في الـ"هو"  حرف الرباطالمترجمون القدامى من  كلمة اشتقها
( فيعّرفها على أّنها الشيء بعينه ووحدته وتشخصه الفرابيأّما ) لينقلوا بواسطتها إلى العربية،جوهره، و 

( بينما ابن رشد، ومن ثمة فإن الهوية هي العالقة باللب واألصل عند )(1)وخصوصيته ووجوده المنفرد"
المعنى الذي تؤديه كلمة (، ويضيف هذا األخير أن الهوية هي الفرابيهي األصل في حّد ذاته عند )

"هست" بالفارسية، وكلمة "استين" باليونانية، أي فعل الكينونة في اللغات الهندوأوروبية الذي يربط بين 
كان "هو"، و"الوجود" مكان "الهوية"، ومع الموضوع والمحمول، ثم ّعلوا عنها ووضعوا كلمة "الموجود" م

 .(2)ذلك فقد فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي يستدل به على كون الشيء هو نفسه
 (: مراد وهبهوالهوية حسب المعجم الفلسفي لـ) 

ت قال بالترادف على المعنى الذي ينطلق عليه اسم الموجود، إاّل أّنها ليست تنطلق على »
أيضا من األلفاظ المنقولة ألّنها عند الجمهور حرف وهنا اسم، ولذلك ألحق بها الصادق، وهي 

الطرف المختص باألسماء وهو األلف والالم، واشتق منها المصدر فقيل الهوية من الهو كما 
ّنما فعل ذلك بعض المترجمين ألّنهم رأوا  تشتق االنسانية من االنسان، والرجولية من الرجل، وا 

 .(3)«يظا من اسم الوجود، إذا كان شكله شكل اسم مشتقأّنها أقل تغل
والهوية أيضا كمبدأ فلسفي يعبر عن ضرورة منطقية بعينها ويؤكد أن الموجود هو ذاته دومًا، ال  

يلتبس به ما ليس منه، فهو عين ذاته، كما تقول الفلسفة فالشخص هو هو مهما اعتراه من تغيرات، األمر 
( من خالل Descartes، وهو ما نجده عند )(4)مليات الالشعورية والتسليم بهاالذي يشير إلى إدراك الع

حديثه عن الوجود، وا عتماده على الفصل بين الجسد والرو ، الذي قام تصوره على أن هناك عالم داخلي 
ذو طبيعة روحية من خصائصها التفكير وعدم االمتداد بالمكان، وعالم خارجي ذو طبيعة مادية وله 

( أن يبتكر مفهوم Descartesبالمكان، ويشمل األجسام الطبيعية، وبالنتيجة فإنه كان على ) إمتداد
الوعي الذي يقوم على التنسيق بين نشاط العقل والجسد، والوعي بالذات في نظره أكثر األشياء وضوحًا، 

                                                           
1
 ) : Noel Baraquni et al: Dictionnaire de la philosophie, armand colin, paris, 2005, p171 

 189مصطفى محمد طه: مرجع سبق ذكره، ص -(2
 667، صم2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، 5، طالمعجم الفلسفيمراد وهبه:  -(3
 24محمد عبد الرؤوف عطية: مرجع سبق ذكره، ص -(4
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ذا كنت أفكر»ومن هنا أطلق مقولته الشهيرة  فإذن أنا  إذا كنت أشك، فإن معنى ذلك أني أفكر، وا 
 Tap et  تاب وآخرون، وهو ما يدل على حقيقة الشيء والشعور بالذات، لذلك نجد أن ما قاله )«موجود

al فهوية الشخص هي حصيلة لمجموع (1)«نظام من تصورات الذات»( مناسبا بحيث يرى بأن الهوية ،
التي يقّصها الفرد عن نفسه، الخصائص الجسدية، النفسية، األخالقية، القانونية االجتماعية والثقافية 

ويصور ذاته لغيره، ويحدد بواسطتها موقعه من غيره، ومن ثمة فإن الهوية هي جملة األفعال التي تصدر 
من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين، وقد تظهر هذه األفعال في أشكال مختلفة نفسية، إجتماعية، أخالقية، 

 قية.قانونية تشكل عند اآلخرين صورة لذاته الحقي
وبالتالي فالهوية تعني الحقيقة، وهي ما يميز وجود كينونة الشيء أو الفكرة عن غيرها تميزا يمنع  

التماهي، فالهوية مصطلح ينتمي إلى المعجم الفلسفي العربي منذ العصر الوسيط، ويحيل في المنطق إلى 
حيث لفظ الهوية يسمى حقيقة وذاتا، مبدأ الذاتية أو الهوية )أ=أ( كمقولة ميتافيزيقية دالة على الماهية، 

وبإعتبار تشخصه يسمى هوية، وأّما إذا أخذ أعم من هذا االعتبار يسمى ماهية، ومن هنا يمكن التمييز 
متعلق من حيث إنه »( حيث أن األمر في نظره فضيل دليوبين الماهية والحقيقة والهوية كما تطّرق لها )
حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، بينما من حيث إمتيازه  مقول في جواب )ما هي( يسمى ماهية، ومن

، ومن ثمة يمكن القول أن كل هذه المصطلحات تدل على مفهوم الهوية كل (2)«عن اآلخرين يسمى هوية
 حسب مرحلته، فكلما تجاوز المفهوم بمرحلة كان أقرب لمصطلح من المصطلحات وأكثر وضوحًا.

عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده »هوية بأّنها: ( عن الأبو نصر الفارابيويقول ) 
المنفرد له كل واحد، وقولنا "هو" إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجوده المنفرد الذي ال يقع فيه 

( رّكز من خالل هذه التعريف على أن الهوية تمثل خصوصية الفارابي، وبالتالي نالحظ أن )(3)«إشتراك
يا، كما أّنها مشتقة من إشارة "هو" التي تدل على ذاته، في المقابل نجد أن الفرد ووجوده ظاهريا وباطن

( بقدر ما كان أكثر دقة في وصف الفارابي( في كتابه )التعريفات( لم يختلف عن سابقه )الجرجاني)
الهوية بأّنها حقيقة مطلقة يشتمل صاحبها على صفات جوهرية تميزه عن غيره، وهو ما يؤكد قوله أن 

، (4)«الحقيقة المطلقة، المشتملة على الحقائق إشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق»هي  الهوية
                                                           

 101حمدوش: مرجع سبق ذكره، صرشيد  -(1
 م، ص2000، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث واالعالم، جامعة قسنطينة، الجزائر، العولمة والهوية الثقافيةفضيل دليو:  -(2

 (218، 217)، صص
 23سعيد إسماعيل علي: مرجع سبق ذكره، ص -(3
 .216، )إلكتروني(، ص2004الفضيلة، القاهرة،  ، دارمعجم التعريفاتعلي بن محمد السّيد الشريف الجرجاني:  -(4
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ذا كان المنظور الفلسفي نظر إلى الهوية على أّنها مشتقة من إسم االشارة "هو" والتي تعني الموجود  وا 
يشتمل على خصائص  باليونانية والفارسية، والمقصود بها أصل وجوهر وحقيقة الشيء أو الشخص، الذي

وصفات تميزه عن اآلخرين، وللهوية مرادفات أخرى مثل )الذات، الوجود، الماهية، الحقيقة، الجوهر( التي 
 ظهرت مع أخذ مصطلح الهوية في االتساع واالنتشار عبر العصور القديمة والحديثة والمعاصرة.

لهوية من جانب االضطراب النفسي فإن علماء النفس واألخصائيين النفسانيين قد تناولوا موضوع ا 
( في ضياع Sigmund Freudفرويد  سيغموندالذي أعطى له جانبًا مرضيًا كما هو الحال عند )

، وفي المقابل نجد أنه عبارة عن عامل من عوامل الشخصية للفرد، يعطي ويأخذ، (1)الهوية عند الهستيريا
( يعّبر Erik Eriksonنجد أن المحلل النفسي )يفعل ويتفاعل، بالنسبة لعلم النفس االجتماعي، لذلك 

عن الهوية بأنها تولد من خالل التفاعل بين الميكانيزمات السيكولوجية والعوامل االجتماعية، واالحساس 
بالهوية يتنج عن الميل الالشعوري للفرد بحيث يكون إمتدادا لتجاربه الذاتية، كما ينتج من البحث عن 

، ومن ثمة فإن (2)واالنتماء من خالل تنوع التشابه بنمط معين في الطفولة االحساس بالتكامل والوحدة
الهوية عبارة عن بناء مكّون من عناصر أساسية داخلية من حاجات ودوافع، معتقدات ذاتية تحركها 

 عومل خارجية مرتبطة بأوضاع الفرد االجتماعية، االقتصادية، والسياسية.
ده لم يرى إهتمامًا جادًا إاّل في أواخر السبيعينات من خالل وبالنظر لتنوع مفهوم الهوية وتعق 

 (.Eriksonحركات متنوعة محورها ضياع الهوية كما تحدث عنها )
وهي دراسة ذات  (Erikson( األساس التصوري والمنهجي لدراسة )Marciaمارسيا وقد أثرى ) 

( أن الهوية Cheek & Briggsشيك وبرجز ثالث أوجه: بنائي وظواهر وسلوكي، فيما اعتبر كل من )
، حيث أشارا بأن الهوية االجتماعية (3)مركبة من ثالث أنواع: الهوية االجتماعية، الشخصية والتجميعية

متجذرة من العناصر العامة كالشهرة سمعة الفرد وانطباعات اآلخرين عنه، بينما الشخصية فهي التي تعبر 
فإن التجميعية يقصد بها ما تم اكتسابه من األسرة عن قيم الفرد وذاته وخصوصيته، في المقابل 
 ومؤسسات التنشئة االجتماعية بمختلف أشكالها. 

                                                           
يناسمحمد  -(1 "، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، تجاوز االعاقة بين آليات الدمج وتشكيل الهويةبوسحلة: " المهدي بن عيسى وا 

سيوثقافية في المجتمع عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السو ، 05العدد
   522، ص2011فيفري، الجزائر،  28، 27جامعة ورقلة أيام الجزائري، 

 523، صنفسهمرجع ال -(2
جامعة قاصدي مربا  ، 16"، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد إشكالية بناء الهوية النفسية االجتماعيةفتيحة كركوش: " -(3

 269، ص2014سبتمبر  ورقلة،
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وينشأ الشعور بالهوية من خالل االنتماء إلى الجماعة الذي يدعمها ويقويها، فاالنتماء يسعى إلى  
م وانتماءاتهم يتم من توطيد الهوية كما تدل هي األخرى عن وجوده، وبالتالي تعبير الجماعات عن هوياته
( Tajfel & Turnerخالل أفعالهم واألدوار التي يقومون بها اتجاه األخرين، وهو ما أشار إليه كل من )

حيث نظرا إلى الهوية االجتماعية على أّنها "نتاج إدراكات الفرد، كونه عضوا في جماعة معينة ومشاعره 
النتساب ال يتحدد بالعالقات الشخصية المباشرة أو التفاعل التي يبديها نتيجة إنتسابه لتلك الجماعة، وهذا ا

االجتماعي المباشر بين أعضاء الجماعة، بل أن العامل الحاسم في ذلك هو المصير المشترك الذي يربط 
 .(1)األعضاء المنتمين لتلك الجماعة"

ر الذات، وهو ما ومن ثمة فإن وعي الفرد بذاته وبالجماعة التي ينتمي إليها يعطيه الشعور بتقدي 
( عندما قال أن: مجّرد وعي الفرد بكونه عضوا في جماعة ما، يولد لديه نزوعا إيجابيا Tajfelأّكده )

( Tajfelنحوها، بمعنى الجماعات الداخلية الـ)نحن( في مقابل الجماعة الخارجية الـ)هم(، لذلك وصفها )
بكونه عضوا في جماعة، مضاف إليه االعتبارات  بأّنها "ذلك الجزء من مفهوم ذات الفرد، النابع من وعيه

 .(2)القيمية واالنفعالية التي تحال إلى تلك العضوية"
وبالتالي فإن الجماعات التي ينتمي إليها الفرد تكّون حسبه مصادر مهمة للتفاخر والتباهي وتقدير  

( من خالل الهرم Abraham Masloابراهام ماسلو الذات، وهذه األخيرة هي التي أشار إليها كل من )
الذي رأى أن  (Erick Frommإريك فروم الذي أعّده حول حاجات االنسان األساسية باالضافة إلى )

ن عجز عن ذلك يلجأ إلى شخص آخر أو  الفرد عنده رغبة في االحساس بالهوية ويسعى للتميز دائما، وا 
 ا من التميز.جماعة ويبحث عن مكانه بداخلها ويتوحد معها رغبة في تحقيق قدر 

ومن ثمة فإن الهوية في مجال علم النفس تنحصر في إعتبارها تمثل عامل من عوامل شخصية  
الفرد مكّونة عناصر داخلية فطرية تحركها عوامل خارجية مأخوذة من المجتمع الذي يؤثر ويتأثر بها 

ة باالضافة إلى فيحصل نوع من حالة االضطراب في شخصية الفرد، مما يساهم في بروز أزمة الحوي
  تعدد الهويات التي كلها تأخذنا إلى القول بأّن الهوية هي حالة مرضية عند علماء النفس.

 

                                                           
، مجلة "التعصب وعالقته بالهوية االجتماعية والمكانة االجتماعية لدى العاطلين عن العمل"بشرى عناد مبارك:  -(1

 ، )مقال الكتروني(.71، ص2013، نيسان، العراق، 53الفتح، كلية التربية األساسية، جامعة ديالي، العدد 

م( 19/06/2011، وكالة أنباء االعالم العراقية، النشر )راقيالهوية الوطنية وتعزيزها في المجتمع العداود الساعدي:  -(2
 (، )مقال إلكتروني(22:32(، الساعة )09/02/2015، االقتباس )04:19الساعة 
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 :الجماعة )الجماعية( (1-2
( العدد الكثير من الّناس والشجر والنبات، وبالتالي المعجم الوسيطتعني كلمة الجماعة حسب )  

بحد ذاته جماعة حسب هذا التعريف، وهذا فإن تجمع مجموعة من األشخاص في مكان ما، هذا يشكل 
ليس صحيحا، فالمسافرون في قاطرة أو في المطار يتنظرون الطائرة، أو الزبائن الذين يلتقون في قاعة 
انتظار الطبيب ال يشكلون جماعة، فالهدف من أجل السفر إلى مكان معين عند هذا يختلف عن الهدف 

اء زيارة الطبيب عند هذا قد تختلف عن هدف اآلخر فهناك من أجل السفر عند اآلخر، أو الهدف من ور 
 .طبيب من أجل االستعالم عن أمر مامن يزور الطبيب من أجل العالج، وهناك من يزور ال

مما يعني أن هذا التعريف يعتبر مقصر حول الجماعة، فأن تتشكل جماعة من أفراد البد أن  
( قوله بأن الجماعة تعني أيضا أّنها معجم الوسيطيكون هناك هدف مشترك فيما بينهم، لذلك أضاف )

( هي عبارة عن عدد معجم الوسيططائفة من الّناس يجمعهم غرض واحد، وبالتالي فإن الجماعة حسب )
 .(1)كثير للكائنات الحّية سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات ولهم هدف مشترك

استعارته من إيطاليا، وتحديدا من عام الفنون ولفظ الجماعة هو جديد في علم االشتقاق حيث تم  
( في القرن السابع عشر، تجميعا لعناصر أو عينة وجود أو شيئا ما، Groppoالجميلة، حيث كان يعني )

ثم ما لبث أن فرض نفسه في الكالم فصار يفيد تجمعا ألشخاص، وذلك بعد قرن من الزمان، وهناك من 
(، ويعني الحبال أو وضع أوتار، والدوالب والرابط، Kropني )يرى أن لفظ الجماعة هو من أصل ألما

، ويرتبط اللفظ من حيث االشتقاق بمعنيين ال ينفصالن عن (2)وهذا األخير يمثل االنشداد وتالحم الجماعة
 التأمل في الجماعات وهما: التماسك واالجتماع.

و الفوج، التجمع، وهي ما تعتبر كما قد ي طلق لفظ الجماعة على الزمرة، أو الفرقة، أو الحشد، أ 
( أي Groupe de Travail(، فنقول فرق العمل )Groupeأنواع للفظ الجماعة، ويقابله بالفرنسية لفظ )

(، وهي تتألف من عدد محدود Training Groupجماعات العمل، وي قال في علم النفس زمر التعّلم )
ي له أن يدخله سلوكه من التغير حتى يصبح من األفراد، يجمعهم المربي إلكساب كل منهم ما ينبغ

متكامال مع غيره من أفراد طائفته، وبالتالي فإن مصطلح الجماعة يعتبر واسعا نسبيا، حيث يستعمل في 
العلوم االجتماعية بأكثر من معنى وبأكثر من مفهوم، فالجماعة في األنثروبولوجيا وعلم االجتماع هي 

                                                           
 135شوقي ضيف وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص -(1
، ص 2010ر المعرفة، الرباط، (، دار نش4سلسلة المعارف البيداغوجية ) دينامية الجماعات )تعاريف ومفاهيم(،الحسن اللحية:  -(2

 (  9، 8ص )
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عضهم البعض، وتربطهم عالقات اجتماعية تضبطها قيم ومعايير ولهم مجموعة من األفراد يتفاعلون مع ب
هوية وكيان، ولهم وعي بذاتهم كجماعة وبمصالحهم، ويتضامنون ويتآزرون ضد الخطر الذي يهدد 

 .(1)مصالحهم أو يهدد كيانهم كجماعة
موعة من يتبين لنا من خالل هذا المفهوم أن الجماعة تتمثل في مجموعة من األفراد تحكمها مج 

الخصائص تتمثل في التفاعل، العالقات االجتماعية، وقيم ومعايير مشتركة، باإلضافة إلى التضامن 
 والتآزر مع بعضهم البعض، وللجماعة عدة أنواع من بينها الزمرة، الفرقة، أو الحشد، أو الفوج، والتجمع.

ضمهم مهنة أو عمل، والجماعة تعني جمع من األفراد أو األعضاء يضمهم هدف مشترك، أو ت 
وذلك مثل جماعات المدرسين واألطباء والقضاة وأعضاء األحزاب السياسية والمقاولين الذين يشكلون 
جماعة بصرف النظر عن وجود التفاعل أو عدم وجوده بينهم، ويطلق البعض مصطلح تجّمع على 

مصطلح جماعة على الجماعات الجماعة التي ال يوجد تفاعل بين أعضائها كالنقابات والمهن المختلفة، و 
التي يوجد تفاعل بين أفرادها، وتسمى بالجماعات الوظيفية، المؤسساتية كجماعات المدرسين، المقاولين 
التي تتميز بأن لها أهدافا عامة مشتركة، وبأّنه يوجد تفاعل بين أعضائها، كما أّنها تعمل على اشباع 

لين العّمال والصانعين، ويعتبر وجود التفاعل واألهداف حاجات المقاولين المسيرين واألعضاء، والمقاو 
المشتركة، واشباع الحاجات شروطا أو خصائص مميزة لتشكل الجماعة الوظيفية، وقد كان )فستنجر( 

 أشار إلى أسباب االنضمام للجماعات الوظيفية االختيارية وحصرها في ثالث:
 .اشباع األهداف الفردية الخاصة مثل القوة واالحترام -
 جاذبية األنشطة التي تقوم بها الجماعة. -
اشباع الحاجات التي ال يتم اشباعها إاّل من خالل الجماعات مثل االنتماء والمنزلة واألمان ونحو  -

 .(2)ذلك
وبالتالي فإن حسب ما سبق ذكره ثالث ركائز أو عناصر يمكن أن تشكل لنا جماعة لها هويتها  

في وجود هدف مشترك الذي يعتبر خاصية أولى للجماعة، حيث  وخصوصيتها كجماعة المقاولين وتتثمل
يزود جميع المقاولين أفراد الجماعة بثقافة ورؤية واعية مشتركة، حيث يرغب الجميع في تحقيق نتائج  
موحدة ومشتركة في اآلجال المحددة، باإلضافة إلى ذلك فإن نوع النشاط الذي ترغب الجماعة بممارسته 
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األساسية لتشكل الجماعة فجماعة المقاولين في الصناعة التقليدية الحرفية ال يمكن  يعتبر أحد العناصر
أن تتشكل إاّل بوجود من يملك الرغبة والقدرة في ممارستها حيث األولى تعني الجاذبية والثانية تعني 

تعطي المخزون الثقافي في ممارستها، مما يعني أنها خاصية مهمة في تشكل الجماعة، وهذه الخاصية 
الشعور للمقاولين باالنتماء للجماعة، وهو بدوره ما يعطيهم االشباع في حاجاتهم من االعتراف وتقدير 

 .رة على تلبية حاجاتهم البيولوجيةالذات، واألمان، والقد
والجماعة هنا نستعملها بصفتها جماعة ديناميكية أي عبارة عن جهاز حي يطور ديناميته   

اصر تشكل الجماعة من االنتماء واألدوار الفردية والجماعية للمقاولين الخاصة من خالل تطور عن
 والتواصل داخل الجماعة فيما بينهم. 

مجموعة من الظواهر والميكانيزمات والسيرورات التي »وتعرف دينامية الجماعة على أّنها هي  
الفردي والجماعي تظهر وتتطور داخل الجماعات االجتماعية خالل نشاطها، ويعني ذلك أن السلوك 
 .(1)«يمكنه أن يتغير حسب االرتباطات الحالية أو المستقبلية لألفراد في جماعة سوسيولوجية

مما يعني أن دينامية الجماعة هي عبارة عن كائن حي يؤثر فيه األشخاص الذين يشكلونها،   
ة االتصال يؤثرون في بعضهم البعض، وفي عالقتهم بالهدف الذي يجمعهم، ويؤثر حتى في طريق

وتواصل األفراد فيما بينهم، وهو ما يؤثر بدوره على رو  الجماعة وانخفاضها مما قد تؤدي إلى عدم بلوغ 
    األهداف المرجوة والمحددة مسبقا. 

المعجم ( فهي حسب )Collectivismeهذا بالنسبة للجماعة وديناميكية الجماعة، أّما الجماعية ) 
اشتراكي يقرر أن أموال االنتاج يجب أن تكون للدولة، وأن تلغي الملكية ( عبارة عن مذهب الوسيط

الخاصة عليها، وأن أموال االستهالك هي وحدها التي تكون محاًل للملكية الخاصة، بينما في القانون 
 .(2)الدولي تعني الجماعية المعاهدة التي تعني بدورها اتفاق بين أكثر من دولتين

مصطلح اقتصادي رأسمالي يضع مصالح الجماعة والعامة فوق مصلحة بينما تعني الجماعية  
الفرد الخاصة، وتطلق أيضا على االشتراكية الماركسية فهي الملكية المشتركة لوسائل االنتاج والتوزيع، 
وقد تم تطبيق هذه النظرية االشتراكية خالل القرن العشرين في بعض البلدان االشتراكية خاص بلدان 

قية واالتحاد السوفياتي سابقًا، وبعض بلدان العالم الثالث التي أخذت بنظام االقتصاد المخطط أوروبا الشر 
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أو االقتصاد االشتراكي المّوجه، وتستمد هذه النظرية مبادئها من االشتراكية وهي نقيض المذهب الفردي 
 .(1)والرأسمالية، والبرجوازية والليبرالية

اقتصادي يعني الربح المشترك، ويهدف إلى تغليب  وبالتالي فإن الجماعية هي مصطلح  
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل المشترك وغرس ثقافة التعاون في العمل وضرورة وجود 
تفاعل وتواصل وانشاء عالقات بين أفراد الجماعة الواحدة لتحقيق التماسك فيما بينهم، وهو ما يؤدي إلى 

والعمل للمحافظة على كيان وهوية الجماعة وخصوصيتها من أجل تحقيق أكبر الشعور باالنتماء للجماعة 
 قدر من األربا  المشترك، باإلضافة إلى المحافظة على استمرارية الجماعة ووجودها.

 وللجماعة عدة أنواع تتمثل في: 
: وتتشكل من عدد كبير من األفراد الذين يوجدون في نفس المكان دون أن يرغبوا في الحشد -1

 ذلك بوضو ، بحيث أن كل واحد منهم يوجد من أجل مصلحته، باحثا عن االشباع، والتحفيز الفردي.
: وتتميز بالعدد القليل من األفراد مقارنة بالحشد، يجتمع أعضاؤها اراديا وتحدوهم الرغبة العصابة -2

عضائها أن في ذلك، فالعصابة ظرفية ويمكن أن تحل من خالل تدخل في حوارات متفرقة، أو يمكن أل
 يتفاعلوا أو أن يتخلوا عن الجماعة.

: وهو اجتماع مصغر أو متوسط أو كبير العدد، لهم أهداف ثابتة نسبيا، فالهدف التجمع -3
 الرئيسي من التجمع هو االجابة عن مصلحة أعضائه.

 فيما نجد أن هناك من يركز على نوعية العالقات االجتماعية التي تربط أفراد الجماعة في أّنها 
( الذي يقول أن Cooley Horton Charlesتشارلز كولي عالقات مباشرة وجها لوجه، وهو ما أّكده )

الجماعة هي عالقات تفاعل األفراد فيما بينهم بشكل مباشر، وأضاف أن العالقات قد تكون أولية وقد 
 تكون ثانوية.

فرد(، إاّل  13إلى  3: تكون محصورة العدد بشكل عام حيث يكون العدد )من جماعات أولية -1
أّنها تتميز بالروابط الشخصية بين أعضائها، روابط حميمية وحارة، مثل األسرة، الجيران، المدرسة، 

 الرفاق، الحي، وهي عالقات وجدانية حميمية تترك تأثيرا طويل المدى نسبيا في نفسية أعضائها.
افا متشابهة أو مكملة، )الجماعة المنظمة( وهي الجماعات التي تتبع أهد جماعات ثانوية: -2

فردا(، كما لو كان لها تفرد يستحيل معه التعّرف  50إلى  25وبالموازاة مع الجماعات األولية تتكون من )
 .(1)على أي عضو من أعضائها، مثل جماعة األحزاب والنقابات وغيرها
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غير رسمية فيما نجد أن هناك من يسقم الجماعة حسب نوع العالقات إلى جماعة رسمية وجماعة 
 وتتمثل في:

هي التي من خاللها يتحدد دور كل فرد في الجماعة طبقا لنوع الوظيفة  الجماعات الرسمية: -1
التي يشغلها داخل المؤسسة، وهي عالقات تنشأ بين المقاولين والعّمال من جهة، ويكون أساسها عالقة 
السلطة التي تربط فيما بينهما، وها من خالل اصدار األوامر والتعليمات إلى العّمال، وعالقات تنشأ بين 

مقاولين فيما بينهم أو العمال فيما بينهم بهدف الوصول إلى التنسيق فيما بينهم وتحديد أهداف معينة ال
 جديدة، أو المناقشة في أهداف محددة مسبقا.

تتكون وتتشكل بصفة اختيارية، أي أن الفرد هو الذي يسعى إلى  الجماعات غير الرسمية: -2
االنسجام منها بشكل اختياري أيضا، وتكون لهم أهداف  االنضمام إليه أو تشكيلها بإرادته، كما يمكن

مشتركة، وهذا النوع من الجماعات هو بحد ذاته ينقسم إلى قسمين جماعة الصداقة الذي عادة ما تتكون 
من أفراد يتماثلون معا في الصفات كالعمر، الجنس، الوظيفة، الديانة وغيرها، وجماعة المصلحة التي 

 .(2)سنتطرق لها بعد حين
 فيما نجد من يقسم الجماعة إلى ما يلي: 

تطلق على مجموعة من األفراد تجمعهم نفس المصلحة، وتهدف للدفاع عن  جماعات ضاغطة: -1
مصلحتها الشخصية )رابطة، نقابة، اتحاد(، ومجال نشاطها عادة ما يكون الضغط على سلطة اتخاذ 

 .أهداف الجماعةون القرار في صالح القرار في السلطة السياسية، بحيث يك
وقد تأخذ الجماعة الضاغطة قرار بالتحول إلى حزب سياسي، فهي قوة من القوى السياسية في   

 نظام التعددية السياسية، وللجماعة الضاغطة مجموعة من الخصائص تتمثل في:
 تنظيم ثابت نسبيا تشرف عليه مجموعة من األفراد من نفس المهنة أو النشاط، يكون بمثابة الهيئة 

 االدارية أو التنفيذية.
 .وجود عدد من األسماء المنتسبين للتنظيم 
 .التنظيم تمثيل مصلحة األعضاء والدفاع عنها بالطرق السلمية 
  الجماعة الضاغطة تدافع عن مصالحها وتعتبرها شرعية لوجود عالقة بينها وبين المصلحة

 العامة.
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ضاغطة إاّل في أّنها ال تتحول إلى : ال تختلف هذه الجماعة عن الجماعة الجماعة المصلحة -3
 حزب سياسي، وعادة ال تستنجد بالرأي للتأثير على سياسة الحكومة.

: هي الجماعة التي يقلدها الفرد في سلوكه ويقتبس منها اتجاهاته واعتقاداته الجماعة المرجعية -4
درسة، القرية، العمل، ويقتدي بها، ويقيم سلوكه على ضوئها وتتمثل هذه الجماعة مثل األسرة، الحي، الم

( عام Herbert Hymanهربرت هايمن وأية جماعة يعجب بها، وأول من استعمل هذا المصطلح هو )
موزتافر م لدراسة سلوك الفرد، وحسب بعض المؤلفين فإن أول من استعمل المصطلح فهو )1942
  .(1)م1948( عام Muztafer Sherifسريف 

القول أن الجماعة )الجماعية( هي عبارة عن عالقة بين وخالصة لكل ما سبق ذكره يمكن  
مقاولين فأكثر يجمعهم هدف أو مجموعة أهداف مشتركة أولها واساسها هو الربح االقتصادي الجماعي، 
ولهذه الجماعة نوع نشاط اقتصادي معين مشترك يتمثل في ممارستهم لنشاط الصناعة التقليدية الحرفية 

ن النسيج، الطرز التقليدي، صناعة الجلود وغيرها من أنواع النشاط الصناعي بالمؤسسة بمختلف أنواعه م
 التقليدي والحرفي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ( الهوية الجماعية عند الشباب 1-3 
( ال تنمو وال تتحقق إاّل Johann Christoph Assmannيان أسمن الهوية الفردية حسب ) 

من خالل الهوية الجماعية، ومن ثمة فهي ظاهرة اجتماعية، ال تنشأ خارج أفراد الجماعة بل تنبع من 
هوية الجماعة  (Johann Assmann)معرفة ووعي األفراد بالهوية التي يعيشون تحت مظلتها، ويعرف 

ها، وتكون هذه الهوية قوية أو ضعيفة بالقدر على أّنها: "تلك الصور التي تكّونها جماعة معينة عن نفس
نفسه الذي تكون به قوية أو ضعيفة في وعي وشعور أفراد المجموعة وبالقدر نفسه الذي تحرك وتدفع به 

 .(2)تفكيرهم وتصرفاتهم"
ومن ثمة فإّنه ال يمكن أن ت عبِّر الهوية عن نفسها إالَّ في إطار الجماعة وخصوصيات تلك  

كانت جماعة اثنية أو إقليمية، أو مهنية فلكل جماعة خصوصياتها التي من خاللها يمكن الجماعة، سواء 
بقوله  (Johann Assmann)التعّرف على هوية الـ "نحن"، وهذه الخصوصيات هي التي أشار إليها 

 تفكيرهم وتصرفاتهم.      
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بنية االجتماعية قبل التطرق للحديث عن الهوية الجماعية حاولت الباحثة التعّرف على الو  
للمجتمع الجزائري، ألن هناك الكثير من اآلراء التي تنظر إلى الهويات على أّنها تتأسس في سياقات 

وذلك على سبيل المثال ال  - (Johann Assmann)إجتماعية وتاريخية محددة، مثل ما جاء به 
( Wright Millsرايت ميلز وبالتالي فهي عبارة عن خياالت إستراتيجية، وهو ما أشار إليه ) -الحصر

بقوله: أن "النظرية االجتماعية مطالبة باالجابة أوال على ما هي طبيعة البنية االجتماعية؟ عالوة على 
المكونات األساسية لهذه الب نية؟"
، في إشارة منه إلى ضرورة التعّرف على الخلفية السوسيولوجية للظاهرة (1)

 ليل وتفسير الظاهرة المرغوب في دراستها.المدروسة إلى ما كنا نرغب في فهم وتح
ومن هنا ارتأت الباحثة أن تسلط الضوء حول البنية االجتماعية للمجتمع الجزائري، ومحاولة  

التعّرف على الهوية االجتماعية وكيفية تشكيلها عند الشباب الجزائري بصفة عامة، والمقاولين الشباب 
 ية بمدينة ورقلة بصفة خاصة كجماعة مهنية.  التابعين لغرفة الصناعة التقليدية الحرف

وال يمكن التعّرف على الهوية االجتماعية للمجتمع الجزائري دون الرجوع والتعّرف على سيرورته  
التاريخية، فمجتمع بال تاريخ هو بمثابة مجتمع بال حاضر وبال مستقبل، ومن ثمة بال هوية، فالتاريخ بحد 

ه هوية أي مجتمع، وبالتالي فهو أشبه باألساس في البناء، لذلك البد من ذاته هو األنا الذي ترتكز علي
معرفة البناء االجتماعي للمجتمع الجزائري قبل وبعد االستقالل مما يساعد الباحثة في التعّرف على الهوية 

 االجتماعية للمجتمع الجزائري وكيفية تشكلها عند الشباب المقاولين.
)ألفريد راد كليف براون هر على يد الرائد األنثروبولوجي ومصطلح البناء االجتماعي ظ 

Brown-Radcliffe Alfred)  م، أين استعمل كإجراء منهجي في دراسة المجتمع وتحليله، 1940سنة
 .(2)وقصد به جملة العالقات االجتماعية المتداخلة التي تربط األفراد في المجتمع

، 19و 18المفاهيم التي تم استخدامها في القرنين ويعتبر مصطلح البناء االجتماعي من بين  
أين أشار إلى مضمون الفكرة في استخدامه لنظرية النسق « Montesquieuمونتسكيو »بكتابات 

االجتماعي الكلي حيث رأى أن هناك إنسجام بين مختلف مظاهر الحياة االجتماعية التي يصعب معها 
بمختلف النظم األخرى )سياسية، إقتصادية، دينية وغيرها من فهم قوانين أي مجتمع إاّل في ضوء عالقته 

 .(3)النظم(

                                                           
 23م، ص1972، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، دار الكتب الجامعية، االسكندرية، تمهيد في علم االجتماعبوتومور:  -(1
 125د المجيد لبصير: مرجع سبق ذكره، صعب -(2
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مما يعني أنه ال يمكن فهم أو الحديث عن ما هو إجتماعي بعيدا عن ما هو ثقافي أو دون  
التطرق لفهم ما هو ثقافي، والعكس صحيح، فال ثقافة دون هوية اجتماعية، وال هوية اجتماعية دون 

اريخية كجماعة تتوفر على خصوصية ثقافية أوال، وأن الشعوب تختلف فيما بينها بما ثقافة، "فإن أي أمة ت
يوهان غوتفريد هردر تتميز به من صفات ومميزات موضوعية، ومنه فكل شعب حسب اعتقاد )

Johann Gottfried Herder يحمل في كيانه خصائص تجعل منه وحدة عضوية مختلفة عن )
الفصل بين النظم وال يمكن فهم البناء ككل بعيدا عن العالقات المتداخلة بين  ، وبالتالي ال يمكن(1)غيرها"

مختلف النظم بمختلف أنساقها، "فالثقافة هي التي تشكل الهوية االجتماعية "نحن"، وال يمكن أن تكون 
 .(2)هناك ثقافة بدون هوية جماعية والعكس، أو على األقل بدون البحث عن هوية جماعية"

الحديث عن الهوية من المنظور األنثروبولوجي واالجتماعي ال يمكن من خالله وبالتالي فإن  
الحديث عن هوية الفرد بمعزل عن الجماعة من جهة، أو من خالل تجاهل سيرورته التاريخية بصفة 
ن كانت هذه السيرورة ق د خاصة أو تجاهل السيرورة التاريخية للمجتمع بصفة عامة من جهة أخرى، وا 

تتخللها تغيرات وتحوالت اجتماعية من مختلف المجاالت، وهو ما طر  إشكالية مفادها "أن الهوية القديمة 
ونية تخدمها غايات  ك  جعت سياسات س  كلت لفترة طويلة قاعدة الستقرار النظام االجتماعي، بل ش  التي ش 

ل مما استولد ومازال هي في طريقها للزوا( Catherine Halpernرجعية، وم خجلة حسب إعتقاد )
 .(3)يستولد هويات جديدة، وجعل الفرد المعاصر بصفته ذاتًا موحدة في حالة من التفتت"

إاّل أن هذا ال يمنع من ضرورة الرجوع إلى الخلفية التاريخية للمجتمع والجماعة خاصة من   
الشباب الـ "نحن" واآلخرين الناحية السوسيواقتصادية لمحاولة التعّرف عن الهوية االجتماعية للمقاولين 

و"هم"، والتعّرف عن آليات تشكل الهوية المهنية االجتماعية للمقاولين الشباب وانعكاساتها على أداء 
 مؤسساتهم، ونوع النشاط االقتصادي المساهم في تشكلها وا عادة انتاج الهوية الجماعية عند المقاولين.

تحوالت وتغيرات عديدة بتعدد وتغير العصور، فقد والبيئة االجتماعية للمجتمع الجزائري شهدت  
كان البناء االجتماعي الجزائري قبل االستقالل يتميز بأنه مجتمع ريفي يعتمد على النظام االقتصادي 
لألسر، كما كان يعتمد على الزراعة في عيشه وطريقة حياته بنسبة كبيرة،  ليعرف بعدها تحوال وهجرة من 

                                                           
 47يورغن هابرماس: مرجع سبق ذكره، ص -(1
بلقايد تلمسان/ الجزائر، ، مجلة االنسان والمجتمع، جامعة أبي بكر 05"، العدد مسألة تحديد الهوية في الجزائروسيلة عسيات: " -(2

 126، ص2013أفريل 

"، أطروحة الدكتوراه في علم االجتماع، غير منشورة، جامعة هوية الطالب الجامعي الجزائري من الكتابات الغرافيتّيةباي: " بوعالم -(3
 06، ص2013أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
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سياسيات االستيالء التي كان يمارسها االستعمار الفرنسي على األراضي الريف نحو المدينة جراء 
نتاج السياسة  الزراعية، ليصبح المجتمع الجزائري مجتمع حضري يعتمد على الراتب والوظيفة وا 
التصنيعية، أين أصبحت المدن تعرف نزوحا ريفيا كبيرا لتشييد المصانع الكبرى، مما يعني تخلي المجتمع 

ى الفلسفة االشتراكية ذات الب عد االجتماعي والتوجه نحو نظام ليبرالي يخضع آلليات السوق الجزائري عل
وقد ظهر تحول على البناء االجتماعي بعد صدور  نحو الفردانية )المقاوالتية( بهدف الربحية الخاصة،

الخاص واسعا م الذي حدد العالقة بين الدولة واالقتصاد والمجتمع، ففتح باب االستثمار 1989دستور 
 واتجه االقتصاد نحو الخوصصة.

كان له دور كبير في اكتساب ومن أهم ما تم اكتسابه بعد االستقالل هو تعميم التعليم الذي  
المجتمع لبناء اجتماعي جديد متعلم ومثقف، وهذا من خالل تعّلمه لمعالم الدين واألخالق من خالل 

تلف العلوم التي ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير قدراته مختلف المؤسسات االجتماعية، وتعّرفه على مخ
العلمية والعملية مستقبال، وفهم ضرورة ومدى أهمية الحفاظ على التماسك االجتماعي والتعاون بين 
مختلف النظم داخل البناء الكلي من النظم االقصادية، النظم السياسية، النظم االجتماعية والثقافية، وهذا  

لى البناء ككل، ومن ثمة المحافظة على الهوية الجزائرية بصفة عامة والهوية من أجل الحفاظ ع
 االجتماعية للشباب الجزائري بصفة خاصة.

ت صنع وتشكل بواسطة الناس »ومن األمور البديهية عند علماء االجتماع أن الهويات االجتماعية  
وية تنتج وي عاد إنتاجها من خالل التفاعل أنفسهم، وأّنها أمر م كتسب، وي جتهد في الحصول عليها، وأن اله

، مما يعني أن الهوية االجتماعية هي غير فطرية، أي ال تولد مع الفرد بل هي مكتسبة، (1)«االجتماعي
وي ساهم اآلخرون من خالل التفاعالت االجتماعية وتوسيع شبكة العالقات االجتماعية في تكوين وتشكل 

تماعيا قائما بحد ذاته لفترة طويلة عبر الزمن، ومن ثمة فإن مفهوم الهوية الجماعية، لتصبح نظاما اج
 الهوية يعتبر من المفاهيم االجتماعية التي حفل بها التراث االجتماعي.

تحديد المميزات الشخصية للفرد من خالل »كما جاء في معجم العلوم االجتماعية أن الهوية هي  
، مما يعني أّنه ال يمكن أن يتعّرف الفرد على نفسه إاّل (2)«مقارنة حالته بالخصائص االجتماعية العامة

                                                           
الوطنية والمجتمع العالمي واالعالم )دراسات في إجراءات تشكل الهوية في الهويات غسان منير حمزة سنو وعلي أحمد الطرا :  -(1

 67، ص2002، لبنان، بيروت، 1، دار النهضة العربية، طظل الهيمنة االعالمية العالمية(
مجلة العلوم  "،الهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري "أسماء بن تركي:  -(2

عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت ، 05االنسانية واالجتماعية، العدد
  632، ص2011فيفري، الجزائر،  28، 27جامعة ورقلة أيام السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، 
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التي ينتمي  في إطار الجماعة وهذا من خالل مقارنة خصائص شخصيته بالخصائص العامة للجماعة
 .إليها
لذلك فإن  -كما سبق الذكر -ومن ثمة فإنه ال يمكن تحديد هوية الفرد وهو بمعزل عن اآلخرين  

عي بين المقاولين الذي ينشأ من خالل العالقات االنسانية ويتطور إلى عالقات التواصل والتفاعل الجما
اجتماعية وبعدها إلى عالقات عمل جماعية بين المقاولين داخل المؤسسة هو الذي يعكس هوية المقاولة 
الفرد والجماعية، ويصبح هناك إمكانية للمقارنة بين خصائص المقاول الفرد بخصائصه وهو ضمن 

لذلك نجد من يعّبر عن الهوية بأّنها ، يتمكن بعدها ربما من تحديد هويتهلمقاولين بالمؤسسة، لجماعة ا
بمثابة ذلك الجسر الذي من خالله ينتقل المقاول إلى مجتمعه أو بيته التي من خاللها يمكنه أن تتحدد 

عبارة عن »بأّنها  ( حول الهوية التي عّبر عّنهامحمد العربي ولد خليفةهويته، وهو ما يؤكده وصف )
 .(1)«جسر يعبر عليه الفرد نحو بيئته االجتماعية

ويعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم االجتماعية التي حفل بها التراث االجتماعي، فع رفت بأّنها:  
التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقتها بالجماعة االجتماعية التي ينتمي  Codeالشفرة »

عن طريقها يتعّرف عليه اآلخرون، باعتباره منتميا إلى تلك الجماعة، وهي شفرة تتجمع عناصرها إليها، و 
  .(2)«على مدار تاريخ الجماعة من خالل تراثها وطابع حياتها

يمكن القول من خالل هذا التعريف أن الهوية عبارة عن رموز تميز الفرد عن غيره، ويمكن عن  
التي ينتمي إليها والتي تجمعهم أهداف مشتركة تشكلت على مدار تاريخ طريقها التعرف على الجماعة 

نشأة هذه الجماعة من خالل تراثها وطابع وجودها كجماعة حزب ما، أو مهنة معينة مكتسبة عبر التاريخ 
)حرفة( كجماعة مقاولين شباب في مؤسسات صغيرة أو متوسط منتمين لقطاع ما يعملون بالخزف، 

دادة وغيرهم من المهن، "فاألفراد عندما يدخلون في عالقة مع بعضهم البعض في إطار النسيج، مشتلة، ح
( سلعا Jürgen Habermasالحياة...قصد تلبية حاجيات ممارساتهم المهنية، فإّنهم ال يتبادلون حسب )

راء وخدمات فقط، بل يمارسون نوعًا آخر من التجارة هو الحديث الذي يتبادلون بواسطته األخبار واآل
واالنطباعات والمشاعر، وعليه تتميز حياة المجتمع الحديث ليس فقط بإنتشار الممارسات االقتصادية، 

، وهذه العالقات االجتماعية هي (3)ولكن أيضا بتطور النقاش والمحادثة خارج المجال الخاص )األسرة("
مقاول يتعرف على نفسه التي تجعلهم يتصفون بصفات تدل على هويتهم الجماعية والتي تظهر على كل 
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من خاللها، وتعّرفه على اآلخرين، ويتعّرف اآلخرين عليهم من خاللها، وهو ما يتوافق مع ما جاء به 
نمط الصفات الممكن مالحظتها أو استنتاجها، والتي »( الذي عّرف الهوية على أّنها: Millerميلر )

 .(1)«تظهر الشخص وتعرفه وتحدده لنفسه ولآلخرين
 ( أحد رواد التفاعلية الرمزية أن الهوية هيG.H.Meadويرى ) 

وحدة أو كتلة ضيقة مع حاالت إجتماعية، حيث يجد الفرد نفسه في حالة » 
إندماج وسط هذا المجتمع الذي ينتمي إليه...فالفرد يؤثر في نفسه بنفسه، 
هذا ليس بطريقة مباشرة، ولكن يأخذ بعين االعتبار وجهة نظر اآلخرين، وهو 

نظر إلى ذاته، إاّل جّرد نفسه ونظر إليها كأّنها شيء معدوم القيمة مستندًا ال ي
في ذلك إلى تصرفات ومواقف اآلخرين داخل إطار اجتماعي خاص بالفرد 
نفسه من جهة، وبتلك التصرفات إتجاهه من جهة أخرى، وهذا ما يساعده 

 ،(2)«على أن يعرف نفسه أو يقيمها
خالل هذا التعريف يؤكد لنا أن عملية التفاعل االجتماعي والعالقات ( من Meadومن ثمة فإن )  

االجتماعية تساهم في تكوين الهوية االجتماعية، حيث من خالل أفعال الفرد يمكن أن يعرف ويتعّرف 
 على نفسه ويعرفه اآلخرين من التفاعل االجتماعي.

وعالقات إجتماعية توحي  على أساس رموز( »Goffmanكما ت بنى الهوية االجتماعية عند ) 
بالمواقف، اللغة، اللباس...الخ، كإسقاط مؤقت لذلك االنتماء االجتماعي الذي سيجسد وتؤكد عنه 

، (3)«العالقات المستقبلية، هذه الهوية االجتماعية التي سوف يتشكل منها الـ"نحن" و"هم" أو "اآلخرين"
لصفات والعالمات البارزة عن الفرد والجماعة ومن ثمة فإن الهوية حسب هذا التعريف هي الجمع بين ا

 والتي تشكل الهوية الفردية والجماعية التي تتصف بـ الـ"نحن" و"هم" أو "اآلخرين".
في المقابل نجد من يعّرف الهوية الجماعية على أّنها هي "تصورنا حول من نحن ومن اآلخرون،  

كما أنها هي جزء مكّمل للحياة االجتماعية، ومن ، (4)وكذلك تصور اآلخرين حول أنفسهم وحول اآلخرين"
ثمة نالحظ أنه قد حصر الهوية الجماعية في هذا التعريف في أّنها عملية مزدوجة داخلية وخارجية، 
داخلية من حيث نظرتنا حول أنفسنا ونظرة اآلخرين حول أنفسهم، وخارجية من حيث نظرتنا حول 

 اآلخرين، ونظرة اآلخرين لنا.
                                                           

 25محمد عبد الرؤوف عطية: مرجع سبق ذكره، ص -(1
يناسو المهدي بن عيسى محمد   -(2  431بوسحلة: مرجع سبق ذكره، ص ا 
 105رشيد حمدوش: مرجع سبق ذكره، ص -(3
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 93، ص2010
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( ينظرون للهوية كإستراتيجية تتم من طرف فاعل أو مجموعة أحمد تركي وآخرون د أن )فيما نج 
من الفاعلين بوعي أو دون وعي لتحقيق األهداف المرجوة خالل وضعية التفاعل، لذلك تم تعريفها على 

من  أّنها: "االجراءات التي يتم اتباعها بطريقة واعية أو غير واعية من طرف فاعل اجتماعي أو جماعي
، (1)أجل تحقيق غاية أو غايات محددة بوضو  أو الواقعة على مستوى الالوعي، خالل وضعية تفاعل ما"

مما يعني أنها تتأثر بمختلف األوضاع السياسية، االقتصادية، الثقافية، التاريخية، النفسية، واالجتماعية 
 التي تمّيز هذه الوضعية.

خرون للشخص، إذ يعيش داخل جماعة تساعده على كما أن الهوية هي الصورة التي يراها اآل 
الشعور بوجوده وتوجهه لتكوين هويته واالنتماء إليها، ومن ثمة تعطيه الشعور بتقدير الذات، إذ يقارن 
نفسه باآلخرين، وكلما الحظ أّنه أكثر قبول إجتماعيا وتميزا عن اآلخرين، شعر بهويته االجتماعية 

عية تسهم في شعور الفاعل بهويته، وهي المهنة التي يمارسها كمهنة المتسقة، وهناك مؤهالت إجتما
سهامها في خدمة اآلخرين، والشهادة المتحصل عليها وموقعها  التعليم، الطب، المقاوالتية، ومدى ن بلها وا 

ليد ًا يتفق مع عادات وتقامن الثقافة السائدة في المجتمع وما يمتلكه من ماديات، تجعله يعيش أسلوبًا حياتي
 .مجتمعه

ومن ثمة يمكن القول أن الهوية يمكن أن تكون إيجابية من خالل التقدير االجتماعي الذي تتلقاه  
من المجتمع، وقد تكون الهوية سلبية أو ضعيفة إذا ما تعارضت مع قيم وعادات المجتمع كمهنة تجارة 

زمة وضياع الهوية، باالضافة المخدرات، وتجارة الكحول، وهو ما يساهم في ظهور صراع أو ما يسمى بأ
إلى هذا فإن الهوية االجتماعية هي الشعور باالنتماء للجماعة واالندماج بينهم، وهو ما يعتبر عامل مهم 

( عند االشارة إلى أن الهوية Tajfel & Turnerفي تشكل الهوية الجماعية، وهو ما يؤكده كل من )
في جماعة معينة ومشاعره التي ي بديها نتيجة انتسابه  نتاج ادراكات الفرد كونه عضواً »االجتماعية هي 

لتلك الجماعة ال يتحدد بالعالقات الشخصية المباشرة أو التفاعل االجتماعي المباشر بين أعضاء 
الجماعة، بل أن العامل األساسي في ذلك هو المصير المشترك الذي يربط األعضاء المنتمين لتلك 

 .(2)«الجماعة

                                                           
ة التربية البدنية للمادة على تنمية أبعاد الهوية الثقافية لدى تالميذ الطور انعكاسات تمثالت أساتذ :أحمد تركي وآخرون  -( 1

 164م، ص2011مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية،  الثانوي في ظل الرهانات المستقبلية لعولمة الثقافية،

 ، )الكتروني(.71بشرى عناد مبارك: مرجع سبق ذكره، ص -(2
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نطالقا من هذا   يمكن القول أن هناك تداخل بين مصطلح الهوية واالنتماء، فالحديث عن وا 
فحينما يتدارس الفرد معنى ( »محمد عبد الرؤوف عطيةاالنتماء يرتبط بالحديث عن الهوية حسب )

انتمائه، يستطيع أن يعرف من هو؟ ولماذا هو موجود هنا؟ وألي هدف يسعى؟ فمع حاجة االنسان 
لهوية، وهكذا تنشأ الهوية من االنتماء وتعود إليه لتؤكد وجوده وتعمل على تقويته لالنتماء يتولد مفهوم ا
، وبالتالي فإن العالقة بين الهوية واالنتماء هي عالقة تكامل الكل بالجزء إن (1)«من خالل االخالص له

 صح التعبير.
تساعها وكخالصة لكل ما سبق ذكره يمكن القول أن مفهوم الهوية االجتماعية معقد لكب  ر شبكته وا 

على مختلف العلوم إنطالقا من الفلسفة األم التي تعطيه مصطلح الوجود، واألنا والهو، مرورا  بالمنظور 
النفسي الذي يعطيه مصطلح الشخصية ويحاول دراسته كحالة مرضية فيحصره في زاوية سلبية، وصوال 

ذات واالنتماء للجماعة، ومحاولة دراسته إلى المنظور األنثروبولوجي واالجتماعي الذي يعطيه مصطلح ال
 دائما وهو وفي عالقة بالوسط االجتماعي بمختلف مجاالته الثقافية، السياسية واالقتصادية.

ومن ثمة يمكن القول أن الهوية االجتماعية هي مجموعة الصفات الظاهرية والباطنية النفسية،  
الثقافية، العسكرية التي يعّرف بها المقاولون أنفسهم، االجتماعية، االقتصادية، القانونية، السياسية، 

ويتعّرف اآلخرين عليهم من خاللها، وهذه الصفات هي التي تميزهم عن غيرهم وتعطيهم الشعور باالنتماء 
إلى هذه الجماعة دون غيرها من جماعة المقاولين، والتي من خاللها يمكنهم تقديم جملة من الوظائف 

التي تم بناؤها من خالل نوع النشاط االقتصادي  مكانتهم االجتماعية داخل المجتمعواألدوار التي تحدد 
الذي يقومون به من خالل مؤسستهم داخل المجتمع، والذي هو نابع أساسا من داخل األفراد أنفسهم 
وبوعي منهم، وهو ما يمثل خصائص الهوية الجماعية عن المقاولين أصحاب الحرف والثقافة التي يحملها 

( المتمثل في الصناعة التقليدية Habitusهؤالء المقاولين حول هذا النوع من النشاط االقتصادي )
الحرفية، وكيف يتم تناقلها عبر األجيال )الفعل التواصلي( لضبط آليات انتاجها وا عادة إنتاجها، وآليات 

تربط بين المقاولين  عية التيالممارسة من خالل الثقافة التسيرية وأنماط التواصل وكذا العالقات االجتما
 فيما بينهم.

 :الجماعية عند الشباب في المؤسسة لهويةل النظرية األبعاد ثالثا:
السوسيولوجية هي ذلك االطار النظري الذي يتبّناه الباحث في عمله، أي اعتماده تعتبر المقاربة  

تعد المقاربة النظرية من  على نظرية أو مجموعة من النظريات عند قيامه بالدراسة والبحث، وعليه
                                                           

 34ف عطية: مرجع سبق ذكره، صمحمد عبد الرؤو  -(1
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المراحل الحاسمة في البحث العلمي، حيث يستحيل االنطالق من العدم عند القيام بالبحث السوسيولوجي، 
تساهم في توضيح فالنظرية أو النظريات السوسيولوجية هي التي تعطي للبحث قوته وتؤسسه علميا، و 

موقف معين، كما أنها تعتبر شكل من أشكال ، فهي االتجاه الفكري نحو موضوع أو (1)معالم الدراسة
وعليه فعلى معالجة المشكالت وهذا من خالل تحليل المواضيع العلمية أو معالجة الظواهر االجتماعية، 

الباحث عند القيام بالدراسة لظاهرة اجتماعية ما االنطالق من مقاربة أو مقاربات تتماشى وطبيعة موضوع 
تقوم بدراسة حول الهوية الجماعية المهنية فإن المقاربات المناسبة وطبيعة  وبإعتبار أن الباحثةالدراسة، 

 موضوعها تتمثل في: 
 ( النظرية التفاعلية الرمزية:    1

 George Herbert Mead، Herbertتقــوم نظريــة التفاعليــة الرمزيــة التـــي مــن روادهــا )

Blumer  ،Irving Goffman  القضايا األساسية تتمثـل فـي ، جورج زميل وغيرهم( على مجموعة من
 ( على أّن:Herbert Blumerفرضيات صاغها لنا )

 التفاعلية الرمزية تهتم بوحدة التحليل )التفاعل( -1
تعتمــد علــى الرمــوز والمعــاني، أي أن العالقــات االجتماعيــة مــا بــين األفــراد فــي المجتمــع هــي نتــاج  -2

 .(2)للرموز والمعاني
 س ما تعنيه لهم تلك األشياء.يتصرف البشر اتجاه األشياء على أسا -3
 تعتبر المعاني نتاج للتفاعل االجتماعي في المجتمع االنساني. -4
المعاني تحور وتعّدل ويتم تداولها عبر عملية تأويل يسـتخدمها كـل فـرد فـي التعامـل مـع االشـارات  -5

 .(3)التي يوجهها
السـمة الخاصـة تنطـوي علـى ويعتبر التفاعـل الرمـزي هـو السـمة المميـزة للتفاعـل البشـري، وأن تلـك 

فـي كتبـه علـى  (محمد عبـد الكـريم الحـورانيترجمة رموز وأحداث األفراد وأفعالهم المتبادلة، لذلك وصفها )
ــاس »أنهــا  خاصــية مميــزة وفريــدة للتفاعــل الــذي يقــع بــين الّنــاس، ومــا يجعــل هــذا التفاعــل فريــدًا هــو أن الّن

                                                           
 53، ص2012، دار الكتاب الحديث، القاهرة، منهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعيجمال معتوق:  -(1
 340، ص1993، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر، نظرية علم االجتماعالسيد علي شتا:  -(2
، تر: محمد حسين غلوم، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، إلى هابرماسالنظرية االجتماعية من بارسونز إيان كريب:  -(3

 )الكتروني( 119، ص1992، الكويت، 244سلسلة عام المعرفة، العدد 
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تجابة الم جّردة لها، إن إستجابتهم ال تصنع مباشرة، وبدال من ي فّسرون وي ؤولون أفعال بعضهم بدال من االس
 .  (1)«ذلك تستند إلى المعنى الذي يلصقونه بأفعالهم

لتفاعل االجتماعي ما هو إاّل جسر يمّكن الفاعل من العبـور للقيـام بفعـل لـه معنـى، ومن ثمة فإن ا 
كــون لــك القــدرة أن تكــون ممــثال، ( هــو أن تAlain Touraineأالن تــوران أن تكــون فــاعال فــي نظــر )فــ

 .(2)بمعنى أن تغير محيطك عوضا أن تكون محددا من طرفه
فالتفاعـــل مـــن منظـــور سوســـيولوجي هـــو وســـيلة اتصـــال وتفـــاهم بـــين أفـــراد المجموعـــة، فمـــن غيـــر  

المعقول أن يتبادل أفـراد المجموعـة األفكـار دون أن يحـدث تفاعـل اجتمـاعي بـين أعضـائها، والهويـة حسـبه 
يمكن أن تتأسس إاّل باالعتماد على العالقة مع اآلخر، كما ال يمكـن رفـض المبـدأ التحليلـي الـذي مفـاده ال 

 Alainأن العالقــة مــع الــذات تخضــع إلــى العالقــة مــع اآلخــر، فاالتصــال يحــدد الهويــة، وال يقصــد بــه )

Touraine) (3)اللغة بمصطلح االتصال بقدر ما يقصد به تواصل الذاكرة الجماعية.  
التفاعلية الرمزية ترى أن المجتمـع ومن خالل موضوع الدراسة التي تقوم بها الباحثة، تجد أن 

نسـق متفـاعل، وال يمكن أن يوجد شيء في المجتمع خارج إطار التفاعل، أي أن المجتمع كيان متجدد 
لفرد والمجتمع في باستمرار بين لحظة وأخرى، والتفاعل بين الفرد والمجتمع هو الذى يحدد هوية كل من ا

 نفس الوقت، بحيث يصبح الفرد والمجتمع كيان واحد له شخصيته المميزة.
وتعتبـــر نظريـــة التفاعليـــة الرمزيـــة مـــن بـــين النظريـــات التـــي فتحـــت الطريـــق لدراســـات أخـــرى تـــأثرت  

، ومـن بـين هـذه الدراسـات نـذكر المقاربـات النظريـة التـي (& Blumer Mead)بأفكار روادها من أهمهـم 
 ,Habermasقــد تخــدم الدارســة التــي تقــوم بهــا الباحثــة حــول الهويــة وتتمثــل فــي الهويــة عنــد كــل مــن )

Claude Dubar, Renaud Sainsaulieu   .) 
 :(Habermas)( نظرية الفعل التواصلي لـ2

بفضل علماء االجتماع في بلورة هذا المنظور الجديد للتواصل حيث ( Habermasيعترف )
Mead & المنظور الذي انتقل من الفعل الغائي الى الفعل التواصلي بدأ مع )أن تحول »يعتبر 

Durkheim)، ( فهؤالء الى جانبMax Weber ينتمون الى جيل المؤسسين للسوسيولوجيا )

                                                           
 )إلكتروني( 28، ص2008، دار مجدوالي، عمان، 1، طالنظرية المعاصرة في علم االجتماعمحمد عبد الكريم الحوراني:  -(1
، منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة مدخل إلى التحليل السوسيولوجيبلة: د عبد العالي -(2

 53، ص2011(، جامعة محمد خيضر بسكرة، دار الخلدونية، الجزائر، 2)منشورات رقم 
3
)- Alain Touraine: Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et différente, Fayard, 1997, P261 
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( بكتابه Max Weber)قرابة أكثر من مئة صفحة لـ  (Habermas)، حيث خصص (1)«الحديثة
( فيما يخص مضمون هذا الفعل في حد ذاته Weberتضاربا لدى )الحظ أين )نظرية الفعل التواصلي(، 

فمن جهة أنه يحسب الفاعل أنانيا من أجل نجاحه الشخصي المحض )فعل أداتي(، ومن جهة أخرى 
ي حضر اآلخر ضمن حساب استراتيجي لبلوغ القصد المخطط له )فعل استراتجي( والنتيجة واحدة، هي 

نوعا آخر من الفعل االجتماعي  (Habermas)في المقابل يطر   البحث عن النجا  والسعي لتحقيقه،
جاء لتجاوز العالقات االجتماعية القائمة على اإلكراه والهيمنة )الفعل أسماه الفعل التواصلي الذي 

ال يبحث االستراتيجي( لبلورة عالقات اجتماعية سليمة، قائمة على الحوار والنقاش في أفق تحقيق إجماع، 
  جا  الشخصي فقط، بل تحقيق التفاهم عن طريق الحوار.عن مجرد الن

( الذي أخذ عنه فكرة دور اآلخر في تشكل األنا، Herbert Meadبـ ) (Habermas)تأثر  كما 
نما متفرد  فالفرد الذي يريد أن يقيم عالقة عملية مع ذاته يؤكد من تلقاء نفسه أنه ليس فقط كائنا مستقال، وا 

الذي يمّكنه من تحقيق التوافق التذاوتي، وهذا يكون مضمونا من خالل عالقة  وقادر على اتخاذ الموقف
 .(2)االعتراف المتبادل الذي تلتقي فيه األنا مع اآلخر في أفق القيم والغايات

ومن خالل المنطلقات السابقة الذكر التي  (Habermas)وبالتالي فإن الفعل التواصلي عند 
بالكثير انطلق منها بنظريته للفعل التواصلي التي ترجمها في كتاب من جزأين والتي تدل على تأثره الكبير 

بمثابة المنتج للقيم الثقافية، ويساعد  هو الفعل التواصلي من علماء االجتماع األمريكيين يمكن أن نقول أن
على تعزيز الروابط االجتماعية بين أعضاء المجموعة أو الفئة المهنية، مما ينمي الثقة بين الفاعلين، ليس 
فقط على أساس الزمالة أو العالقة المهنية، بل على أساس العالقة االنسانية، حيث عندما نتكلم عن 

ة، فإننا نتكلم عن عالقة نوعية تتجاوز إطار العالقة المهنية القائمة على الروابط االجتماعية في المؤسس
التعاقد، وهي التي يقصد بها العالم المعيش الذي تحدث عنه وقال أن نظريته في المجتمع، ال يمكن أن 

 (Habermas)تقتصر على نظرية الفعل التواصلي دون أن تستمد شرعيتها من العالم المعيش، ويؤكد 
العالم عرضة للتغير من خالل تحول بنية المجتمع ككل، وبالتالي فإن كل هوية هي هوية جماعية  أن هذا

 .رية األفاق البيوغرافية ألعضائهاتعين سلفا وال نختارها بحرية، ولها استمرا
                                                           

1
-(  Habermas.J: Theorie de L’agir Communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987, T1, P 9 

(، مقال إلكتروني: 2013جوان  01"، جريدة حريات، السودان، نشر: )"فلسفة التواصل عند هابرماسنقال عن سالم يفوت:  
[http://www.hurriyatsudan.com/?p=111546] ،( :2015مارس  03تاريخ االقتباس) 
، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس )قراءة في المنطلقات واألبعاد("نور الدين علواش: " -(2

 (، مقال الكتروني:2016أفريل  12(، تاريخ االقتباس: )2013نوفمبر  11الرباط، تاريخ نشر المقال: )واألبحاث، 

[http://www.mominoun.com/articles] 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=111546
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كما أن هذه الهوية التواصلية هي التي تضمن اتصالية المجتمع وتحدد طريقة المجتمع في رسم 
، بمعنى أن هوية المقاولين الشباب هي هوية جماعية محددة سلفا من (1)يفصله عن محيطهالحّد الذي 

خالل نوع النشاط االقتصادي المتمثل في الصناعة التقليدية الحرفية المحددة مسبقا، والتي تم توارثها من 
تي حدثت وتحدث جيل إلى جيل مما يعني استمرارية هذا الفعل التواصلي وا عادة إنتاجه حسب التغيرات ال

 .(Habermas)من خالل تحول بنية المجتمع ككل كما عّبر عنها 
كما ي عتبر نوع النشاط االقتصادي )الصناعة التقليدية الحرفية( بمثابة جملة من الرموز اللغوية 
دراك الرسالة بين المقاولين، مما يؤدي إلى إنشاء عالقات وروابط مع اآلخرين  التي من خاللها يتم فهم وا 

التواصلي عند  لتجسيد عالقة االنتماء، وهو ما يدل بدوره على أهمية عنصر اللغة في الفعل
(Habermas)( كما يمكننا االشارة إلى أن الطر  الذي تناوله ،Habermas في موضوع الهوية من )

   ( والتي سنتطرق إليها في الجزء الموالي.   Claude Dubarخالل الفعل التواصلي يتفق مع مقاربة )
 (:Dubar eClaud( الهوية عند )3

في نظريته على التفاعلية، فالهوية المهنية في نظره هي عبارة عن  (Claude Dubar)اعتمد  
محصلة للعالقات التفاعلية المطورة ضمن ميدان العمل، وحسبه الهوية ليست معطى نهائي منذ الوالدة بل 
تتشكل باستمرار عبر سيرورة الزمن على مدى الحياة، فالهوية نسق من تمثالت األنا، مرتبطة بنسق القيم 

ت الهوية الجماعية، وهذه األخيرة إضافة للهوية الشخصية وتفاعالت ذلك مع المهنة أو الحياة وتمثال
 .(2)المهنية تتشكل الهوية المهنية

بمعنى أن الهوية المهنية للمقاولين تتشكل حسبه من خالل تفاعل الهوية الشخصية للمقاول مع 
ونوع النشاط الممارس المتمثل في الصناعة التقليدية الهوية الجماعية للمقاولين، وتفاعالت ذلك مع المهنة 

الحرفية، وبإعتبار أن الهوية تتشكل بإستمرار عبر سيرورة تاريخية على مدى الحياة، فإن نوع النشاط قد 
يشكل الهوية الجماعية عند المقاولين كون النشاط الممارس متمثل في الصناعة التقليدية الحرفية التي هي 

 ثقافي واجتماعي في المجتمع ككل. عبارة عن موروث
أن للتنشئة االجتماعية دور في تشكل الهوية المهنية الجماعية،  (Claude Dubar)كما يعتِبر 

حيث هي عملية تشريب أو بناء لهوية معينة، وبناء لعالقة مع اآلخرين في العمل، وبالتالي فإن بمجرد 

                                                           
 (38 -34ص) -، ص2002، ترجمة: محمد ميالد، دار الحوار، الالذقية، سوريا، بعد ماركسيورغن هابرماس:  -(1
جامعة ، 20مجلة العلوم االنسانية، العدد  ة )إطار نظري لتشكل الهوية المهنية للممرضة(،سوسيولوجيا الممرضأحمد بجاج:  -(2

 306، ص2015سبتمبر  ،قاصدي مربا ، ورقلة
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اء فهي بحد ذاتها تعني أخذ المقاول على عاتقه إعطاء المقاول شخصية االنتماء أو الشعور باالنتم
التي ينتمي إليها من المقاولين الشباب الذين يمارسون نفس  (1)ماضي وحاضر ومستقبل مشروع المجموعة

 نوع النشاط االقتصادي المتمثل في ممارسة الصناعة التقليدية الحرفية بمختلف أشكالها.
 :(saulieuRenaud Sainالهوية عند ) -(4

وهذا حسب كل من ، والب عد الثقافي للعمل فيه على المثاقفة( Sainsaulieu) ةتعتمد مقارب
(Louis Laville-Norbert Alter et Jean ) ،على أساس أن الثقافة فعل اتصالي تفاعلي بامتياز

تنظر  في تحديده لمفهوم الهوية المهنية على المقاربة الثقافية التي( حسبهم Sainsaulieu)لذلك يستند 
إلى المؤسسة ليس كمجال مختصر حول عملية االنتاج، بل انطالقا من كون المؤسسة مجال للتنشئة 

 .ر التي تشكلت عليها بنية المؤسسةاالجتماعية وتشكل الهويات الفردية واالجتماعية، حسب القيم والمعايي
في إنتاج وا عادة  بمعنى أّنه ينظر للمقاول كعون اقتصادي منفذ بل كفاعل منتج ومبدع يساهم

إنتاج ثقافة المؤسسة، لذلك فالهوية المهنية عنده لها سمات وبصمات البعد الثقافي، بمعنى أننا أمام 
مجتمع مؤسسة بحيث يكون الفاعل ملزم بقواعد وضوابط هذا المجتمع أي أن سلوكاته تعكس امتثاله للقيم 

ف الفاعلين االجتماعيين، وبالتالي نحن أمام والمعايير المنتجة جماعيا عبر التفاعل اليومي بين مختل
مؤسسة اجتماعية تساهم في التنشئة االجتماعية ألفرادها والخروج عن قيمها ي عد سلوكا غير مناسب 

 .(2)للنسق العام
وقد بّين في كتابه: "الهوية في العمل" بأن لعالقات السلطة والقيادة تأثير على أفعال العامل 

نية والوضعية المهنية والتنظيمية كذلك لها دور في تحديد الهوية والشخصية المهوثقافته في العمل، 
 .واالجتماعية للعامل في العمل

بل أكثر من ذلك، قد بّين أن ممارسة مهنة معينة والتحّكم في تقنية معينة يرتبط بمعايير العالقة  
ة ينشئها الفرد داخل المؤسسة على التي تربط باآلخرين، ومنه فالهوية تعتبر محصلة عالقات سوسيومهني

 حّد تعبيره، وبالتالي فهي نتاجا لثقافتين مختلفتين هما الثقافة المجتمعية والثقافة التنظيمية.
وحسب الدراسة التي أجراها عن هوية العامل في العمل وجد أن هناك أربع نماذج للهويات الثقافية 

 واالجتماعية تتمثل في:

                                                           
 (239، 238ص)، محمد المهدي بن عيسى: مرجع سبق ذكره، ص -(1
هويـ)ـات(ـة الفرد الجماعة المجتمع، تر: ابراهيم ، كاترين هالبيرن وآخرون: ال"الهويات أثناء العمل"نوربار آلتر وجون لوي الفيل:  -(2

 185م، ص2015صحراوي، دار التنوير، الجزائر، 
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األجراء الموسومون  يقصد بهذا النموذج هو تعويض (:Fusionnelleدماجي )االالنموذج * 
حدودة فردية في مجال تعديل ظروف عملهم بنضال جماعي، وهو ما يستدعي حسبه تضامنا بسلطة م

قويا بين الن ظراء تحت راية واحدة تجمعهم قيم مشتركة، عالقة اجتماعية، عالقة انسانية، تسمح لهم 
وبالتالي فإن هناك ثقافة خاصة كموارد لحياة جماعية وانسجام واندماج عية، بالتحرك بديناميكية جما

( وفريقه بهذا النموذج العّمال المتخصصين Sainsaulieu، ويقصد )اجتماعي للمؤسسة وتحقيق أهدافها
 وعّمال المكاتب. 

التفاوض الذي ي غذِّي عالقة إلى  يستند هذا النموذج :(Négociationفاوض )تنموذج ال *
العمال مهيكلة في العمل على المستوى االدراكي، المعرفي، واالنفعالي، حيث يمتلك أصحابه من 

قبول االختالفات االمكانيات لتأكيد  ،أو الحرفيين ذو التأهيل العال وبعض اطارات االنتاج المحترفين
بفضل كفاءتهم والمسؤولية التي اكتسبوها والحصول على االعتراف االجتماعي، وهذا والتفاوض، 

  .بوظيفتهم
اجتماعي يمرُّ أحيانا  تسامٍ واقع أن العّمال هنا يميلون إلى ال :(Affinitaire) الُمقرِّبةالنموذج  *

عبر نشاط خارج المؤسسة، هذا االهتمام بالوظيفة هو الذي ي حفِّزهم وي حّركهم في عملهم، وبالتالي فهنا ال 
كبير بين الزمالء مثل النموذج األول بل هنا صيغة أكثر فرادة حيث يوجد بعض التوطؤ يوجد تضامن 

 والتوافق االنفعالي.
أكثر منها  تظهر هوية بعض العّمال خارج العمل  )Retrait(نموذج العّمال المنسحبون: *
الية مثل العّمال ونجدها بشكل أساسي لدى العّمال غير المؤهلين الذين يفتقرون إلى ذاكرة عمّ داخلها، 

المهاجرون، العّمال الفالحون، والنساء والشباب، وتعاش المؤسسة لدى هؤالء بصورة خاصة، باعتبارها  
( من خالل تقاطع الثقافة Sainsaulieuبمعنى آخر أن هذا المستوى تناوله )وسيلة مشروع خارجي، 

مواجهة الثقافة الخاصة بالمؤسسة مع الخاصة للمؤسسة مع ثقافة المجتمع بشكل عام، وهنا تطر  مسألة 
، فالعّمال ثقافة المجتمع وبالتالي فإن المؤسسة تكون بمثابة فضاء للتجاذب والبحث عن توافقات مختلفة

في هذا النموذج حاضرون على الرغم من كونهم غائبين عن المؤسسة، فحياتهم في مكان آخر، هذا 
وض أكثر مما هو مرغوب فيه، حيث لوحظت هذه النموذج من االنسحاب هو في غالب األحيان مفر 

 . (1)الصيغة لدى العمال المغتربين ولدى شباب أعّمال متخصصين يقومون بوظائف غير مؤّهلة

                                                           
 (187، 186ص، ص)نوربار آلتر وجون لوي الفيل: مرجع سبق ذكره،  -(1
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أربعة شروط لتحقيق االعتراف  (Sainsaulieu)وألن تحقيق الذات مرهون باعتراف اآلخر، قّدم 
بالذات واآلخر تتمثل في االنتماء للمؤسسة، وتحقيق انجاز فردي أو جماعي، والمسار الشخصي المهني، 
والقدرة على مقاومة كل أشكال الهيمنة التي تفرض في مجال العمل، بحيث أن العناصر األربعة تساهم 

على اكراهات السلطة البيروقراطية، ومعاناة العمل،  في تحقيق الذات كمعطى يساهم في تجاوز أو التغلب
كما يساعد في التعّرف على المشترك بين كل فئة وأخرى، وبذلك تتحقق الوجود المهني للفاعل بالمؤسسة، 
وجّو الثقة المتبادل بين مختلف الفاعلين بحيث تصبح عملية التعاون ممكنة وعالقات العمل أكثر ألفة 

 .(1)ندماج االجتماعي والتنظيميفتساعد على تحقيق اال
(،  ,saulieu, Renaud SainDubar eClaudHabermas)ومن ثمـة فـإن مقاربـة كـل مـن  

التي تنطوي تحت نظرية التفاعلية الرمزية بإعتبار أن من سبق ذكرهم )أصحاب هذه المقاربـات( قـد تـأثروا 
وجـدت الباحثـة أّن هـذه المقاربـات ، ومـن هنـا (& Blumer Mead)برواد نظرية التفاعليـة الرمزيـة أمثـال 

قد تخدمها في دراستها كـون الدراسـة التـي تقـوم بهـا تتطـرق للمؤسسـة كمكـان لتشـكل الهويـة الجماعيـة لـيس 
عند العّمال فقط، بل عند المقاولين المسيرين للمؤسسـة الجماعيـة أيضـا وهـو محـور الدراسـة التـي تقـوم بهـا 

عــل والتواصــل بــين المقــاولين فيمــا بيــنهم مــن جهــة وبــين المقــاولين والعّمــال مــن الباحثــة، ووجــود عمليــة التفا
ـــة كمـــا أشـــار لهـــا  جهـــة أخـــرى، باعتبـــار أن المؤسســـة الجماعيـــة هـــي إحـــدى مؤسســـات التنشـــئة االجتماعي

(Claude Dubar في مقاربته، والتي من خاللها يتم اكتساب مجموعة من الخبـرات مـن خـالل ممارسـة )
االقتصـــادي الـــذي هـــو بـــدوره يعتبـــر نـــوع مـــن أنـــواع الثقافـــة التـــي لهـــا خصوصـــيتها وقيمتهـــا ولغتهـــا النشـــاط 

الخاصة التي تمثل هويتها  وتمثل هوية المقـاولين مـن خاللهـا، وال يمكـن للمقـاولين تسـيير هـذه المؤسسـات 
الحرفيـة إاّل إذا كـان التي تمارس هذا النوع من النشاط االقتصـادي المتمثـل فـي ممارسـة الصـناعة التقليديـة 

  Habitusـ( بالـPierre Bourdieuلـديهم خلفيـة مسـبقة عـن هـذا النـوع مـن النشـاط والتـي أطلـق عليهـا )
والتي تعني جملة من الثقافة التي يحملها المقاول وتكونت لديه مـن خـالل العـالم المعـاش كمـا أطلـق عليهـا 

والتي تساعد في انتقالها والحفاظ عليها من جيـل إلـى جيـل مـن خـالل الفعـل  (Habermas)هذه التسمية 
 التواصلي بين المقاولين مع مراعاة التغيرات التي قد تحدث على البنية االجتماعية للمجتمع ككل. 

 
 

     
                                                           

 (307، 306ص ) ،أحمد بجاج: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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 وظائف وأنواع الهوية الجماعية: رابعا:

 وظائف الهوية (1
( مــن أكثــر الحاجــات األساســية Anthony Giddensأنطــوني جيــدنز تعتبــر الهويــة فــي نظــر ) 

الشــائعة فــي الجــنس البشــري، وهــو مــا جعلــه يعّرفهــا علــى أّنهــا: "مطلــب أساســي لكــل البشــر وهــي مســؤولية 
هامـــة تقـــع علـــى عـــاتق المســـؤولين لضـــبطها وتوجيههـــا باعتبارهـــا أهـــم الواجبـــات التـــي ال يمكـــن االســـتغناء 

ه إلــى جماعـة مـا ســواء كانـت اثنيـة، اقليميــة، مهنيـة يمكنـه أن يعــرف ، فمتـى شــعر االنسـان بانتمائـ(1)عنهـا"
من خاللهـا مـن هـو؟ والهـدف مـن وجـوده؟ والوظـائف الواجـب القيـام بهـا والتـي مـن خاللهـا يمكـن أن يشـعر 
الفــرد بقيمتــه ومكانتــه داخــل الجماعــة بصــفة خاصــة وداخــل المجتمــع بصــفة عامــة، وتتمثــل وظــائف الهويــة 

 ( من ثالث وظائف نوجزها بتصرف على الشكل اآلتي:Camilleri كاميليري حسب )

: تلعب الهوية دورًا معنويا هامـًا فـي عمليـة إنتـاج الـذات لـدى األفـراد والجماعـات، الوظيفة المعنوية -1
فــتجعلهم يحــافظون علــى معرفــة ذواتهــم، ويعّرفــون اآلخــرين بهــا، فانعــدام أو انقطــاع معنــى )الــذات( 

يــة، ففــي حالــة عــزل الــذات عــن هويتهــا قــد يحــدث بمــا نســميه بــانعزال يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة الهو 
الهويـــة أو اغتـــراب الهويـــة، والـــذي يعنـــي التجريـــد واالنســـالخ عـــن الهويـــة األصـــلية وتشـــكيل هويـــة 

 جديدة.  
تهدف إلى جعل الفرد يتأقلم ويتكيف مع محيطه، فـال يمكـن للهويـة  الوظيفة الواقعية )البراجماتية(: -2

زل عــن اآلخــرين وعــن الواقــع، وذلــك بكــل تناقضــات هــذا الواقــع الــذي قــد يــؤدي إلــى أن ت بن ــى بمعــ
لــذا ينبغــي أن يكـون بنــاء مقّوماتهــا فـي تنــاغم مــع المحـيط عــن طريــق  -)الفـرد(–تهديـد وحــدة األنــا 

التفاوض فإّنه يعمل على التقليل من حّدة هذا التهديد، فالهوية تراعي الواقع الذي تستقي منه أكبـر 
ن مكوناتهــا، فالهويـة تتأســس علـى عمليـة تحقيقهــا، وتوحيـدها علــى المؤسسـات والجماعــات قسـط مـ

 من أجل االعتراف بها. 

 ( بحيث يعمل الفرد على االستظهار لذات حاملة لقـيمCamilleri: كما يصّورها )الوظيفة القيمية -3
ث يرمـي هـذا الفـرد تساعده على االندماج في الواقع ونسج عالقات وروابط مع الغيـر، بحيـ ايجابية

                                                           
عدد خاص بأشغال ، 05مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد ،دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني"وريدة خوني: " -(1

 28، 27جامعة ورقلة أيام الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، 
  31، ص2011فيفري، الجزائر، 
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أثناء عمليات التفاوض مع بيئته ووسطه لبنـاء هويـة تكـون مقبولـة عنـد اآلخـرين، وذات قيمـة لـدى 
 .(1)اآلخرين أو تصوير الذات

 أنواع الهوية (2

يختلف الباحثين في تحديد أنواع الهوية باختالف الزوايا التي ينظر من خاللها إلى الهوية، فإذا  
( أن هناك تنوع الهويات في غسان سالمةالهوية من منظور أنها هوية عربية فيرى )ادرنا تحديد أنواع 

الوطن العربي وتتمثل حسبه في أربع أنواع: هوية دينية، هوية إقليمية ويعني بها تغليب العناصر 
ية، الجيوسياسية على تلك النابعة من االنتماء القومي، هوية محلية مثل الهوية الخليجية والهوية المغرب

ويقصد بالمغربي المغربي العربي، وهوية رابعة تتمثل حسبه في الهوية السياسية اآللية إلى إنشاء تجمعات 
 .(2)ومحاور داخل المجموعة العربية تبعا للمواقف السياسية

، وبإعتبار (3)فيما نجد من يقّسم الهوية إلى هوية اجتماعية، هوية فردية هوية ثقافية، هوية دينية 
دراستنا حول الهوية االجتماعية والتي تعتبر بحد ذاتها نوع من أنواع الهوية بالرغم من التداخل أن 

( يمّيز بين الهوية الفردية والهوية االجتماعية بقوله Durkheimوصعوبة الفصل بينهما إاّل أننا نجد )
ل بالحياة الخاصة من "يوجد في كل مّنا كائنان: كائن فردي ويتكون من المشاعر واألحاسيس التي تتص

ناحية، وكائن إجتماعي ويتكون من منظومة األفكار والمشاعر والعادات التي تعّبر فينا عن المجموعة من 
ن تالحم هذين الوجهين هو الذي يكون الكائن االجتماعي" ، أو كما يسميه (4)ناحية أخرى، وا 

(Durkheimبالوعي أو الضمير الجمعي، ومن ثمة فإن ال يمكن ال ) فصل بين الهوية الفردية والهوية
االجتماعية فمن األولى تنتج الهوية الثانية التي بدورها تنتج لنا أنواع أخرى من الهويات )هوية اثنية، هوية 

 Claudeاقليمية، هوية مهنية(، وكل نوع من هذه األنواع يمكن تقسيمها إلى نوعين كان قد أشار إليهما )

Dubar بأّنه يمكن تقسيم الهوية االجتماعية إلى قسمين: الهويات(( في كتابه )أزمة 

                                                           
1
)- C.Camilleri, La culture et l’identité (Concepts et enjeux pratiques de l’interculturels), Paris, 

Edition L’Harmattan, 1989, p- p(40- 43) 
، أحمد بلعبكي وآخرون: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب 1، طالهوية القومية العربية"عفيف البوني: " -(2

 (38، 37ص)، ، ص2013ية، بيروت، (، مركز دراسات الوحدة العرب68المستقبل )
 204يان أسمن: مرجع سبق ذكره، ص -(3
عدد خاص بأشغال الملتقى ، 05، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العددتمظهرات أزمة الهوية لدى الشبابسلطان بلغيث:  -(4

فيفري،  28، 27جامعة ورقلة أيام جتمع الجزائري، الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقافية في الم
 350، ص2011الجزائر، 
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: وتفترض هذه األشكال االيمان بوجود تجمعات تسمى "جماعات"، تعتبر أنظمة الهوية الجماعاتية -1
مكانية وأسماء محددة مسبقا لألفراد، وتعيد انتاج المماثل عبر األجيال، وفق هذا التصور لكل فرد 

فه عضوا في "جماعته" ووضعًا فريدا بوصفه يحتل مكانا في هذه انتماء يعتبر رئيسيا، بوص
الجماعة، تخضع هذه األشكال خضوعا وثيقا لإليمان بالطابع األساسي لالنتماء إلى مجموعات 
معينة ت عتبر أساسية أو ثابتة أو فقط حيوية للوجود الفردي وسواء تعّلق األمر بـ"ثقافات" أو بـ"أمم"، 

لسلطات واألشخاص أنفسهم يعتبرون مجموعات االنتماء هذه مصادر "جوهرية" أو بـ"اثنيات" فإن ا
 للهوية تدوم هذه الطرائق في مماثلة األفراد انطالقا من مجموعة انتمائهم في المجتمعات الحديثة.

هي نوع من أنواع الهوية سريعة الزوال حيث ينتمي إليها األفراد لفترات  :الهوية التطويعية  -2
لهم أشكااًل من المماثلة التي تتم إدارتها بأسلوب يأخذ في االعتبار تنوعها  محدودة تقّدم

وسيرورتها المؤقتة، وهي بدورها تنتج هويات متنوعة للغير ضمن التجمعات األسرية والمهنية 
والدينية والسياسية وغيرها، لكي نعّبر عن خيارات شخصية تتجاوز الموروث التاريخي للهوية 

 (1)ج من الوجود المتزامن للهويات الجوهرانية والهوية التطويعية.التقليدية، فينت
( على أّن الهوية الجماعاتية هي العالقات االجتماعية Max Weber)وفي ذات السياق يشير  

المبنية على الشعور الذاتي )التقليدي أو االنفعالي( باالنتماء إلى نفس الجماعات، فيما تشير الهوية 
إلى العالقات االجتماعية المبنية على التراضي أو على تنسيق مصالح معللة عقليًا التطويعية حسبه 

، ومن خالل هذه الدراسة تعتمد الباحثة على هذين النوعين كأنواع للهوية (2))بوصفها قيمة أو غاية(
، االجتماعية واحدة على شكل عالقات اجتماعية ثابتة ومستمرة ي طلق عليها تسمية )هوية جماعاتية(

 وأخرى على شكل عالقات اجتماعية مؤقتة يطلق عليها بتسمية )هوية تطويعية(.
فيما نجد هناك من ي خلط بين أنواع الهوية ومستويات الهوية، فاألولى تعني أشكال وأنماط مختلفة  

قد تكون على مستوى واحد، واالختالف يكون في الهدف من تشكيلها وخصوصياتها، بينما مستويات 
قصد بها االنتقال من مرحلة إلى أخرى في توسع دائرة الهوية والشعور بها، من ذاتية )األنا(، إلى الهوية ي

شخصية )فردية(، وصوال إلى هوية جماعية أي من عدة أفراد مجتمعين بعالقات فيما بينهم مهما كان 
 سبب هذا الربط أو الجمع بينهم سواء كان وطني، ديني، مهني، جنسي.

                                                           
 (108 -104) ص -ص، 2008، مكتبة الشرقية، بيروت، 1ترجمة: رندة بعث، ط أزمة الهويات )تفسير تحول(،كلود دوبار:  -(1
 61المرجع نفسه، ص -(2
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( وذلك حسب ما نحمله من Goffmanمستويات الهوية حسبه، فقد حددها )وكل كيف يحدد  
صور وأحكام عن "اآلخر" وفق متتالية تنازلية: هوية اجتماعية )الحقيقة أو االفتراضية(، هوية شخصية 

(، فالهوية االجتماعية حسبه ت بنى على أساس رموز وعالقات identité pour soiوهوية للذات )
لمواقف كاللغة واللباس، بينما الهوية الشخصية في نظره تجمع بين هذه الرموز وبين اجتماعية توحي با

 .(1)السمات البارزة أو الحاملة للهوية
 ( وتتمثل حسبه في:Millerفي المقابل نجد من حّددها في ثالث مستويات أمثال ) 

 هوية ذاتية: يقصد بها االدراك الذاتي للفرد عن مقدار سماته -
 ذاتية: ويقصد بها ادراكه لنفسه في نظر اآلخرينهوية جماعية  -
 .(2)هوية جماعية موضوعية: تمثل السمات حسبما يدركها اآلخرون  -

( من مستويات للهوية إاّل أنه طبع عليها Miller( على ما جاء به )علي الدين هاللوال يختلف ) 
الصبغة السياسية القومية، حيث يقول ينبغي التمييز بين ثالث مستويات مختلفة عند تحليل موضوع 
الهوية، فهناك هوية على المستوى الفردي، أي شعور الشخص باالنتماء إلى جماعة أو إطار إنساني 

االتجاهات، والهوية بهذا المعنى هي حقيقة فردية نفسية أكبر يشاركه في منظومة من القيم والمشاعر و 
ترتبط بالثقافة السائدة وبعملية التنشئة االجتماعية، وهنا جمع بين مستويين للهوية في مستوى واحد )هوية 

 ذاتية/ هوية فردية( 
وهناك هوية على مستوى التعبير السياسي الجمعي وتأتي هذه الهوية في شكل تنظيمات وأحزاب  
( بالهوية على المستوى Millerهيئات شعبية ذات طابع تطوعي واختياري، وهو ما أطلق عليه )و 

 الجماعي الذاتي.
شكالية قانونية على يد الحكومات واألنظمة، وهي تمثل   وهوية ثالثة ت جسد في مؤسسات وأبنية وا 

 .(3)هوية على المستوى الجماعي الموضوعي
نعتمد على وجود اربع مستويات للهوية تبدأ من الهوية الحسية  إاّل أّنه ومن خالل دراستنا هذه 

الفردية، ثم الهوية الحسية الجماعية، وبعد ذلك الهوية المعنوية الفردية والهوية المعنوية الجماعية كآخر 
مستوى، هذه الهويات األربعة مرتبطة بمسار زمكاني تنتقل فيه األشياء واألشكال من الهوية الفردية 

                                                           
 105رشيد حمدوش: مرجع سبق ذكره، ص -(1
 8مرجع سبق ذكره، ص رشاد عبد ح الشامي: -(2
 (25، 24)، صعفيف البوني: مرجع سبق ذكره، ص -(3
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، (1)إلى الهوية الجماعية المعنوية عبر تفاعل معقد وتاريخي بين االنسان واألشياء المحيطة به الحسية
 ويمكن أن نوجز هذه الفكرة في الشكل التالي:
 (: يوضح مستويات الهوية01الشكل رقم )
  ادراكي قيمي

الهوية المعنوية 
 الفردية

الهوية الحسية 
ردي الفردية

ف
 

الهوية المعنوية 
 الجماعية

الهوية الحسية 
عي الجماعية

تما
اج

 

  527المصدر: مشاري عبد ح النعيم: تحوالت الهوية العمرانية، ص
 خالصة:

من خالل هذا الفصل حاولت الباحثة االنطالق في دراستها من تحديد مفهوم المؤسسة لغويا  
باعتبارها احدى مؤسسات واصطالحا، ومن منظور اقتصادي وسوسيولوجي والمفاهيم المرتبطة بها، 

 التنشئة االجتماعية، وبالتالي كمان ثان لتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب.
ثم تطرقت لتحديد وتوضيح مفهوم الهوية الجماعية، فقامت بتجزئة المفهوم المركب إلى جزأين  

نيا، بعدها قامت بتحديد المفهوم وتقديم التراث األدبي حول مفهوم الهوية أوال ثم الجماعة )الجماعية( ثا
 مركبا للهوية الجماعية وهذا لكي يستوفي المفهوم المطلوب من التوضيح.

بعدها قامت الباحثة بالتطرق لألبعاد النظرية للهوية الجماعية في المؤسسة عند المقاولين، أين  
أكثر النظريات التي تأثر بها انطلقت من عرض لمبادئ ومنطلقات النظرية التفاعلية الرمزية التي ت عد من 

العديد من الباحثين الذين قّدموا دراسات مقاربة مناسبة لموضوع الهوية الجماعية في العمل من ناحية، 
ومناسبة لنوع النشاط المشكل للهوية الجماعية من ناحية أخرى، وهو ما يتمثل في مقاربة الفعل التواصلي 

(، باالضافة إلى مقاربة المثاقفة عند Dubar eClaud) (، ومقاربة التفاعلية عندHabermasعند )
(Renaud Sainsaulieu.) 

                                                           
، أحمد بلعبكي 1، طتحوالت الهوية العمرانية: ثنائية الثقافة والتاريخ في العمارة الخليجية المعاصرة"مشاري: " عبد ح النعيم -(1

، 2013(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 68)وآخرون: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب المستقبل 
 (526، 525ص )، ص
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لتختم الباحثة هذا الفصل من خالل تطرقها إلى وظائف وأنواع الهوية الجماعية في المؤسسة،  
( الذي قّسمها إلى ثالث وظائف معنوية، واقعية براجماتية، وقيمية، ثم Camilleri كاميليري )مستعينة 

وقّسماها إلى هوية  (Max Weber &Dubar  eClaud )تطرقت ألنواع الهوية التي اتفق عليها كل 
 جماعاتية وهوية تطويعية، فيما وجدت الباحثة من قسمها إلى هوية معنوية وهوية حدسية فردية وجماعية.

وبالتالي فإن الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب هي تلك الصورة التي يعطيها الشباب  
ل المؤسسة بصفة خاصة والمجتمع بصفة لآلخرين عن أنفسهم من خالل األدوار التي يقومون بها داخ

عامة، وهذا بهدف تحقيق الغاية المشتركة فيما بينهم، والتي تمثل الهدف األساسي في تشكل هذه 
الجماعة، كما ال يمكن أن تبرز هويتها دون وجود تفاعل وتواصل بين المقاولين فيما بينهم، واألهم من 

اعة وهذا من خالل تقبل أفراد الجماعة لبعضهم البعض.ذلك هو شعور المقاولين باالنتماء لهذه الجم
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 تمهيد:
يتم  الحديث عن المقاولين في غالبية الدارسات التي قامت الباحثة باالطالع عليها، وجدت أنه 

دراسته من الجانب االقتصادي، متجاهلين بذلك المجتمع ومختلف السياقات التاريخية، الثقافية 
واالجتماعية التي ظهر من خاللها، مع العلم أن هذا الموضوع متعدد المقاربات والتخصصات، وال يمكن 

سيواقتصادية للمجتمع تحديد اتجاهات األفراد نحو االستثمار دون الرجوع إلى الخلفية الثقافية والسو 
 المدروس.

باعتبار أن هذا المصطلح عرف تغيرات عديدة نظرا للتغيرات التي عرفها النظام االقتصادي  
 ككل، ومن ثمة حدوث تغيرات في البنية االجتماعية للمجتمع بصفة عامة.

م من عدم حاولت الباحثة التطرق لمفهوم المقاول والفكر المقاوالتي كيف كان وكيف أصبح، بالرغ 
وجود مفهوم موحد لهذا المصطلح، وهذا من خالل عرضها لمختلف المفاهيم حول المقاول وتاريخ تطور 
هذا المصطلح، مرورا بعرض نماذج لمقاولين جزائريين وتحديد خصائص المقاول الجزائري من خاللهم، 

تطور نشاطات الصناعة  ثم التطرق لمفهوم الصناعة التقليدية الحرفية وأنواعها، باإلضافة إلى عرض
التقليدية الحرفية في الجزائر بمختلف مراحلها، وصوال إلى دور الدولة في إعادة إنتاج نشاط الصناعة 

 التقليدية الحرفية ومكانتها في االقتصاد الوطني.
 أوال: مفاهيم عامة حول المقاولين الشباب

 مفهوم المقاول: -1
قاول »ي اللغة العربية المعاصرة بأّنه مصطلح لقد تم تعريف مصطلح المقاول حسب المنجد ف 

فالن: فاوضه وجادله، أي أعطاه العمل، مقاولة عّلة تعّهد منه القيام به... والمقاول هو من تعهد بالقيام 
بعمل معين مستكمل شروطا خاصة، كبناء بيت أو إصال  طريق، وتوضح تفصيالته في عقد يوقعه 

، وبالتالي فالمقاول في (2)«قاول م قاولة ه  في األمر: باحثه وجادله»، كما يقال أيضا: (1)«المتعاقدون 
اللغة العربية هو الشخص الذي تعهد للقيام بعمل ما، وهذا عن طريق عقد يوقعه أطراف المشروع أو 
العمل يتضمن شروط لها عالقة بالعمل واالتفاق حول ما يقابل هذا العمل من خدمة ما أو أجر مقابل 

 سب االتفاق بين المتعاقدين، والعقد يضمن لألطراف حقوقهم قانونيا.العمل أو...ح

                                                           
 219م، ص2001، دار الشروق بيروت، 2، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرةانطوان نعمة وآخرون:  -(1
 (1197، 1196المرجع نفسه، ص، ص) -(2
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" وهي كلمة Entreprendreurفي المقابل نجد أن المقاول في اللغة الفرنسية يقابلها مصطلح " 
" والتي تعني: باشر بالتنفيذ، تعهد بالعمل، التزم بالمشروع، بينما يعني Entreprendre" مشتقة من الفعل

" الشخص المسؤول عن عمل أو مشروع ما، وبالتالي نجد أنه من خالل "Entreprendreurمصطلح 
هذا المصطلح المقاول هو ذلك الفاعل الذي يقوم بنشاط ما مقابل أجر، ويربط بينه وبين من يقوم بالعمل 

ط المتفق له بعقد يوضح فيه مدة العمل ونوع النشاط واألجر المقابل للعمل وغيرها من البنود أو الشرو 
 ،(1)عليها بينهما، وهو ما يتفق مع مفهوم المصطلح في اللغة العربية، كما يعرف على أنه صاحب مصنع

 .تم ذكره في تراث المعاجم العربيةوهو ما لم ي
بأّنه: "كل شخص يسير مؤسسة لحسابه الخاص،  (Le Petit Robertبينما عّرفه قاموس ) 

، ومن ثمة نالحظ أن هذا (2)ويقوم بتشغيل مختلف عوامل االنتاج من )رأس مال، عوامل طبيعية، عمل("
التعريف حصر مفهوم المقاول في المسير والممول للمؤسسة من مختلف جوانبها المادية والبشرية 

اول باللغة الفرنسية ي قصد بها الشخص الذي يقوم بإنجاز مشروع وبالتالي يمكن القول أن المقوالطبيعية، 
أو عمل ما، وهو في نفس الوقت المسؤول عن العمل، وبالتالي فال يوجد اختالف في المعنى بين اللغتين 

 العربية والفرنسية التي نشأ منها هذا المصطلح.
ره في اللغتين العربية والفرنسية أّما في اللغة االنجليزية فال يوجد فرق في المعنى عما سبق ذك 

" والذي Entrepreneurغير أن المفهوم توسع أكثر، حيث يقابل مصطلح المقاول في اللغة االنجليزية "
، وقد كان يقابل هذا المصطلح في القديم (3)يعني تعهد الشخص على تحمل مسؤولية النشاط أو المشروع

د باألول هو ذلك الشخص الذي يتحمل " حيث يقصAdventurer" و"Undertakerمصطلحين "
المسؤولية ويدير مشاريع ضخمة، باإلضافة إلى أّنه هو ذلك الشخص الذي يتحمل المجازفة في الحصول 

المخاطرة »على األربا  وتكّبد الخسائر بعقد شرعي مع الحكومة، بينما تعني الثانية حسب ذات القاموس 
، كما يقصد به تحمل المخاطر، والتعهد في تحّمل المسؤولية في القيام بنشاط تجاري نتائجه غير مضمونة

 .(4)«من البداية إلى النهاية

                                                           
1
)- Larousse: Op cite, P387 

"، رسالة ماجستر في العلوم االقتصادية، تخصص تسيير المؤسسات مرأة في الجزائرالتوجه المقاوالتي لل" :منيرة سالمي -( 2
  21، ص2008جامعة قاصدي مربا ، ورقلة،  ،الصغيرة والمتوسطة، غير منشورة

3
)- H.W.Fowler and F.G.Fowler: Op cite, P398, P1403 

4
)- Ibid, P20 
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نالحظ من خالل هذا التعريف أن المقاول هو ذلك الشخص المغامر الذي يتحّمل نتائج مشروعه  
كيفما كانت نتائجه، كما تعني أّنه يقوم بنشاط نتائجه غير مضمونة مما يعني أّنه غير عقالني في طريقة 

 التسيير والتخطيط مما يجعل نتائجه غير مضمونة.  
نجليزية يضيف مصطلح المخاطرة على المفهوم من جهة، والاليقين وبالتالي فالمقاول في اللغة اال 

من جهة أخرى، والمقصود بهذه األخيرة هو الحصول على األربا  في حالة نجا  المشروع، وتكّبد خسائر 
 المشروع في حالة فشله في عقد ثابت مع الحكومة، وبالتالي تحّمل المجازفة كيفما كانت نتائجها. 

باحثة تعّمدت التطّرق لمفهوم المقاول من منظور سوسيواقتصاي، فهذا يعني باعتبار أن الو  
بالضرورة التطّرق له انطالقا من الخلفية السوسيولوجية للعالم المعاش كما سبق وأن أطلق عليها 

(Habermas ذلك، أي انطالقا من البنية االجتماعية والمضامين الثقافية التي ظهر منها الفكر )
نذ الِقدم، وهذا بهدف محاولة توضيح وفهم هذا المفهوم بالشكل الالزم ليستوفي المفهوم المقاوالتي م

المطلوب منه، لذلك تعّمدت الباحثة بالتطّرق له من مختلف جوانبه التاريخية والسيوثقافية، واالقتصادية 
 )التراث النظري بمختلف مجاالته(.

من، فقد كان ي عنى به في العصور الوسطى وقد عرف مصطلح المقاول تطورات وتحوالت عبر الز  
بفرنسا الشخص الذي يشرف على المسؤولية، ويتحمل أعباء مجموعة من األفراد، ثم أصبح يقصد به الفرد 

، وبالتالي فقد كان ي عنى بمصطلح المقاول الفاعل الجريء (1)الجريء الذي يسعى من أجل تحّمل المخاطر
م 16فقد تم استخدام مصطلح أو كلمة المقاول أول مرة في القرن ة، المغامر والم ِحب لتحّمل المسؤولي

بفرنسا، وكانت تعني الشخص الذي يوّقع عقدًا مع السلطات العمومية من أجل ضمان إنجاز عمل ما، أو 
مجموعة أعمال مختلفة، وتتمثل هذه األعمال في تشييد المباني العمومية، انجاز الطرق، تزويد الجيش 

ها من المهام، ليصبح مصطلح المقاول في القرن الثامن عشر أكثر شموال ليعني الشخص بالطعام وغير 
 الِجد  نشيط والذي ي باشر في عمل ما أو العديد من األعمال.

دخاله إلى النظرية   ومع هذا فإن االقتصاديون يرجعون الفضل في استخدام مصطلح المقاول وا 
م، اللذان يعرفانه 1803سنة  (J.B.Say)م، و1755سنة  (R.Cantillon)االقتصادية إلى كل من 

                                                           
، )ملتقى وطني حول ّعال لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالمقاولة كخيار فخذري توفيق وحسين بن الطاهر،  -( 1

واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
 3(، ص2013/ 06/ 05جامعة الوادي، )
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، (1)على أّنه ذلك الشخص المخاطر الذي يقوم بتوظيف أمواله الخاصة، وهذه المخاطرة في سوق ال يقيني
بمعنى دون ضمان لحصد األربا ، ودون ضمان لنجا  أو ما يترتب عن فشل المشروع، لذا ففي نظر 

(R.Cantillon) ن فالحا أو حرفيا أو تاجرا ألن عائداتهم غير مؤكدة.   ، المقاول قد يكو 
، حيث مهمته تتمثل في استغالل (2)( بأن المقاول هو المالك والمسير للمؤسسةSayويضيف ) 

المعارف التي يمتلكها العاِلم من أجل انتاج سلع ذات منفعة، وبالتالي يكون المقاول الوسيط بين طبقات 
 االنتاج من مالك األراضي وعمال ورؤوس األموال، وبين هؤالء والمستهلك.المنتجين لمختلف عوامل 

وبالتالي فهو المحّرك األساسي للعملية ككل كمنسق ومسير ومنظم ومتحّمل للمخاطر، وهو ما  
يؤّكد أهمية المقاول باعتباره موردا بشريا هاما داخل المؤسسة، ال يمكن لهذه األخيرة أن تنجح بدونه، نظرا 

وار المهمة التي يقّدمها من أجل تحقيق األهداف الخاصة للمقاولين والعامة للمؤسسة ككل، وهو ما لألد
يتوافق مع أفكار النظرية الكالسيكية التي تنظر للمقاول كمسير وكصاحب مال ومشروع للمؤسسة، وهو 

ري( كمسير ومالك ما يتعارض مع أصحاب النظرية الحديثة والمعاصرة التي تهتم بالمقاول )المورد البش
 وعامل بالمؤسسة.

وبالتالي فإن أصحاب النظرية الحديثة يهتمون بالقدرات الفكرية العقلية والجسمية البدنية للمورد  
البشري، التي من خاللها يمكنه أن يقوم بالوظائف االدارية بالشكل الالزم والمناسب لتسيير المؤسسة 

ه الذي يتحصل على أجر مقابل أدائه له وهو ما  نجده عند من التسيير الجيد، باإلضافة إلى قيامه بنشاط
فاألول يضمن للعامل المقاول أن  (Pareto)و (L.Walras)عّرف المقاول في إطار اليقين عند كل من 

يتحصل على أجر مقابل عمله والرأسمالي المقاول المسؤول على فوائد مقابل رأسماله، والثاني يبحث في 
، ومن ثمة فكالهما يعمالن على ضمان ويقين (3)المنتوجات التي تطور وتسّوق لتلبية حاجيات المستهلين

لى حّد سواء، على عكس الاليقين الذي مّيز أفكار كل من نسبة من األربا  للمقاولين وللرأسمالين ع
(R.Cantillonو )(Say كما تتحدد هنا هوية المقاول على أّنه عون اقتصادي يربط بين عوامل ،)

 االنتاج المتمثلة في رأس المال، األرض، العمل، والتنظيم. 

                                                           
1
)- Drucker Peter: Les entrepreneur, traduit de l’américain par Hoffman Patrice,  éditions Jan-Claude 

Lattes, 1985, P53 
2
)- Ibid, P54 

، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات 05العدد،  دراسات اجتماعية، إشكالية المقاول الجزائري الجديدحياة مرا :  -(3
 29م، ص2010جانفي التعليمية، وتعاونية الرشد القبة القديمة، الجزائر، 
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من االقتصاد الخاص )المرتبط  ومع كل هذا فإن المقاول لم يكن له دورا محوريا إاّل بعد االنتقال 
( حيث أدى هذا االنتقال إلى Habermasبالحاجات المنزلية واألسرية( إلى االقتصاد السياسي في نظر )

ظهور نظام للحاجات يتمثل في فضاء السوق الذي حرر الفرد من فضائه الخاص وأدخله في عالقة مع 
مضطرا شيئا فشيئا إلى التعامل معهم لضمان الفاعلين االقتصاديين اآلخرين، حيث وجد الفرد نفسه 

 .(1)رفاهيته وتنمية ربحه الخاص
وبالتالي إيجاد مكانة له بين اآلخرين ي ثبت من خاللها هويته الذاتية في نظر اآلخرين، وهي ما قد  

تحقق له الحصول على االعتراف من طرف اآلخرين، وبالتالي الشعور باالنتساب، ومن ثمة بالتماهي 
( منذ القرن الرابع عشر ميالدي الذي أدرك ابن خلدون تماء لطبقة المقاولين، وهو ما سبقه إليها )واالن

بنظريته العلمية أن االختالف في وسائل االنتاج يؤدي إلى االختالف في عالقات االنتاج، ومن ثمة 
تقوم فيها الحياة االختالف في العادات والتقاليد وأساليب التفكير والمعرفة، أي االنتقال من حالة 

االجتماعية على اساس العمل أو االنتاج األولي كالصيد والزراعة، إلى حالة تقوم فيها الحياة على العمل 
الصناعي، وبالتالي االنتقال من اقتصاد المعيشة إلى اقتصاد السوق، وهو ما يعني بدوره االنتقال من 

يؤدي إلى االنتقال من الهوية الفردية إلى تشكل العمل الفردي إلى العمل الجماعي والتعاوني الذي قد 
 الهوية الجماعية عند المقاولين.

باالضافة إلى ذلك فقد برزت أهمية ودور المقاول في التطور االقتصادي متزامنة مع ظهور  
م، حيث يرى أن دور المقاول يتمثل في الثورة على روتين 1935( سنة J.A.Shumpterدراسات لـ )
ل على اصالحه باستغالل اختراع ما، انتاج سلعة جديدة، اختراع طريقة انتاج جديدة لسلع االنتاج والعم

، وبالتالي ففي نظره المقاول هو ذلك الشخص الذي يعمل (2)قديمة، اعادة تنظيم فرع صناعي جديد وهكذا
شروع على التغيير لألفضل واألحسن بهدف كسر الروتين وا عطاء صبغة جديد للعمل من أجل نجا  الم

نجازه، ومن ثمة الحصول على أربا  كثيرة، وهو ما أّكده )أحمد زكي بدوي( عندما عّرفه  المراد القيام به وا 
هو قبل كل شيء ذلك الشخص القادر على التجديد واالبتكار، حيث ي خرج منتجات جديدة »على أّنه: 

ك الفاعل المحب للتجديد والتغيير ، ومن ثمة يمكن القول أّن المقاول هو ذل(3)«وي نتجها بأساليب جديدة

                                                           
 30يورغن هابرماس: مرجع سبق ذكره، ص -(1

2
)- Joseph Shumpeter: Captitalisme, Sosiolisme et Démocratie, Petite biblothèque Payot, Paris, 1942, 

P186 
 35م، ص1978، مكتبة لبنان، بيروت، عربي"-فرنسي-معجم مصطلحات العلوم االجتماعية "انجليزي بدوي:  أحمد زكي -(3



 الفصل الثالث: إنتاج وا عادة إنتاج ممارسة الصناعة التقليدية عند المقاولين الشباب
 

 
71 

لألفضل، والذي يملك قدرات جسمية وعقلية تساعده على تسيير مؤسسته بكفاءة وفعالية عاليتين التي من 
 خاللها يمكنه تحقيق أهداف المؤسسة.  

فالمقاول هو الذي يتكفل بحمل مجموعة من  (Marchesneyو) (Julienبينما حسب كل من ) 
صاحب الخيال الواسع حيث يتخيل الجديد ولديه ثقة كبيرة في نفسه، المتحمس  الخصائص األساسية:

والصلب الذي يحب حل المشاكل ويحب التسيير واالبداع والقيادة، الذي يصارع الروتين ويرفض 
المصاعب والعقبات وهو الذي ال يضيع أي فرصة عند حصوله على معلومة هامة ويحاول استغاللها 

 .(1)بالشكل المناسب
ومع بداية الثمانينات ووفق تصور مختلف نجد من ربط المقاول بالمؤسسة المصغرة ليصبح في  

( عندما أصّر على أن G.Gilderتصورهم هو الممول والمسير والمنظم والمهندس وهو ما أشار إليه )
الخيال الذي ، فقد ال يملك هذا الشخص المعرفة الكاملة، ولكّنه يملك (2)الحاجة هي التي تحّرض الخيال

 يجعله قريبا من ذوي الكفاءات والتعامل معهم واستغاللهم بالشكل الالزم لتحقيق النجا  والربح.
( إلى أهمية وضرورة البحث عن منابع االبداع التي تظهر من خالل Druckerفقد أشار ) 

له هو ليس بالرأسمالي  التغيرات والتي البد من معرفة استغاللها وكيفية تطبيقها بنجا ، والمقاول بالنسبة
مع أّنه بحاجة إلى رأسمال الستغالله في أي نوع من أنواع النشاط االقتصادي، وليس مستثمرا، وليس 

( أن المقاول Drucker، نالحظ من خالل ما جاء به )(3)موظفا، بل يمكن أن يكون شخصا يعمل بمفرده
السعي لتقديم دائما كل ما هو جديد، وليس هو من يكون التغيير شعارا له من أجل االبداع واالبتكار و 

بالضرورة أن يكون المقاول بالمؤسسة الكبيرة، بل كذلك بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، كما ليس من 
الضروري أن يكون مالكا لرأس المال حتى يكون مقاوال، كما قد تجتمع كل المسميات من موظف، 

مية واحدة فقط عليه، فالمهم هو أن يتصف ومستثمر، وصاحب عمل في شخص واحد وقد تقتصر تس
ويتميز بصفة االبداع واالبتكار أي أن يملك خيال واسع ي مّكنه من القيام بمشروع جديد يحقق له أربا  

 كثيرة.
بينما تجد الباحثة أن المقاول والفكر المقاوالتي من المنظور السوسيولوجي هو وليد العالم المعاش  

ثقافية وأصول مختلفة تراكمت من خالل السيرورة التاريخية، االجتماعية،  بكل ما يحيطه من خصوصيات
                                                           

، 8ص (، 2015، 2014، قسنطينة، )عبد الحميد مهري  2جامعة قسنطية ، محاضرات في إنشاء المؤسسة:  سايبيصندرة  -(1
 [http://www.univ-constantine2.dz/files/CV-enseignants/creation-entreprises.pdf)كتاب إلكتروني(، ]

 31مرا  حياة: مرجع سبق ذكره، ص -(2
3
)- Drucker Peter: Op cite, P-P )43-50( 
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الدينية للمجتمع، باالضافة إلى أخذ التغيرات والتطورات الحاصلة سياسيا واقتصاديا بعين االعتبار، لذلك 
سبق ( كما ابن خلدون نجد أن المقاول والفكر المقاوالتي كان موجود منذ القرن الرابع عشر أين وصفه )

الذكر بالصانع والذي أعطاه جزءا كبيرا في كتابه المقدمة حيث نظر إلى الصانع على أّنه مقاول، 
والصنائع بالمهنة أو الحرفة أو العمل، وهو في نظره من يملك صنعة أو حرفة ما، فهو يعمل ويحصل 

ومسكن، وما إن مقابل عمله أو صنعته على أجر، يسّد من خالله حاجياته األساسية من ماكل ومشرب 
تختلف وسائل االنتاج تختلف بالضرورة عالقات االنتاج، ومن ثمة يتم االنتقال من البسيط إلى الكمال، 
وهو ما يعني االستثمار من أجل تطوير الحرفة التي يمارسونها وتوسيع نشاطها، ومن ثمة زيادة األربا  

 واالنتاجية.
تفسيره لظاهرة مفادها أن المالكين للثروة ال تم االنطالق من  (Max Weberأّما في فلسفة ) 

عالقة لهم باالقتصاد، وال يحصلون على ما يحصلون عليه بفضل المكانة االجتماعية، ولكن بفضل عامل 
يفسر الظاهرة بالرأسمالية التي تعني في نظره النظام  (Weber)الدين، وخاصة البروتستانتي، من هنا بدأ 

ناعية، والهدف هو تحقيق الحّد األقصى من األربا  بفضل التنظيم العقالني الذي يقوم على المقاولة الص
للعمل واالنتاج، وبالتالي فالمقاول في نظره يتميز بالرغبة في مراكمة الثروة بال حدود وبال نهاية، وحّب 

الذي يدعوا الظهور والعمل بال كلل وهذا تلبية للدعوة الربانية التي تتواجد أصولها في المذهب الكلفاني، 
إلى ضرورة العمل تلبية لنداء ح، وال يجب أن يبذر االنسان األموال تبذيرا أو يضيع وقته حتى تتراكم 

 .  (1)الثروة
كما يعتبر في نظره أن إهدار المرء لوقته هو أسوأ الخطايا، فالعمل يمثل حسبه هدف الحياة،  

ي يقّربه من ح، وبإعتبار أن االنسان ورث عن ح مثلما حدده ح، وكل ساعة تضيع ت طر  من العمل الذ
واجباته تجاه الثروات التي أوكله بها أن يضاعف عددها، ومن ثمة يتشكل رأس المال عبر االدخار 
االجباري التقشفي...ينبغي إعتبار الخبرات المكتسبة رأس مال ينبغي استثماره...فهي أفضل وسيلة إن لم 

ان خالصه، كما وّلد سلوك عقالني من رو  التقشف المسيحي، ومهنة تكن الوسيلة الوحيدة لضم
االستثمار )المقاولة( عند الفرد، حيث تمّكن أوائل المقاولين الكالفينيين بعد حرمان أنفسهم من البذخ 
رغامها على إعادة استثمار أرباحهم واعتبار نجا  مؤسستهم عالمة على انجاز واجبهم كمسحيين، ومن  وا 

                                                           
1
)- Philippe Bernoux: La Sociologie des organisations, Ed seuil, Paris, 1985, P-P (38-41)   
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نشر رو  االستثمار وثقافة االستثمار والحساب العقالني وحس األعمال وكّلها ساهمت في تشّكل هنا بدأ 
 .(1)المكونات األساسية لهوية المقاوالتية الرأسمالية

مستوى »على مستويين:  (Weber)هذه الهوية التي تأتي حسب  
أول يمثل الصورة الكونية، أي جملة المعتقدات والمسلمات االفتراضية عن 
العالم، التي على ضوئها يمكن الوصول إلى إجابة شافية حول مغزى الوحدة 
وحقيقة الكون، ومستوى ثاني يمثل السياق التصوري وهو الي تضع فيه 

انطالقا من النواحي الثقافية  الذات الجمعية نفسها ضمن تقسيمات العالم،
واالجتماعية واألخالقية، وانطالقا من هذا األخير ينظر لآلخر المحدد 

 .(2)«األساسي للهوية
( هو كل من تتوفر فيه رو  وأخالق الرأسمالية، من Weberومن ثمة فإن المقاول حسب ) 

ث داخل وخارج مؤسسته، شجاعة وحب للعمل واالبداع، والعقالني في كل شيء، ومتفطن لكل ما يحد
ويعطي وقته للعمل وبدون كلل، وتعتمد المجتمعات الصناعية على الفردانية في العمل ال الجماعية 
حسبه، وهذا لربط فكرته بفكرة المذهب الكلفاني الذي يقول أن كل انسان سيكون وحيدا أمام ح مما 

 يضعف فكرة الجماعة.
ف المقاول بأّنه يولد رأسماليا وال يولد مقاوال، كما أّنه ليس فقد وص (Karl Marx)أّما بالنسبة لـ  

حرًا في نظره بل هو سجين الهياكل االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد فيها، والتي فرضت عليه إّما أن 
يكون محكوم عليه باالغتناء أو االختفاء، ألن بحلول الرأسمالية حلت البرجوازية التي ظهر فيها العمل 

، ومن هنا (3)ل األجر، وأصبح هناك تركز للثروة الخاصة، التي يتم استثمارها في أعمال انتاجيةمقاب
أصبح المجتمع منقسم إلى طبقتين الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل االنتاج )المقاولين(، وطبقة 

 البروليتاريا المحرومة من هذه المليكة )األجراء أو العمال البسطاء(.
البرجوازية هذه المكانة نتاج سيرورة تاريخية طويلة فحاجتها لمراكمة الرأسمال جعلتها وقد احتلت  

طبقة ثورية بامتياز، مع العلم ان التطور الحتمي للنظام يجعل الطبقة الالحقة أكثر تقدم من الطبقة 
( بظهورها أين Marx، وهذه األخيرة تنبأ )(4)السابقة التي تحمل بذرة موتها بين مناكبها لتبرز طبقة أخرى 

                                                           
 (73-71)ص -كلود دوبار: مرجع سبق ذكره، ص -(1
 461مراد وهبه: مرجع سبق ذكره، ص -(2

، 2007، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة منتوري/قسنطينة، الجزائر، سوسيولوجيا التنميةرابح كعباش:  -(3
 116ص

4
)- Philippe Bernoux: Op Cite, P44 
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، (1)تصبح وسائل االنتاج ملكا للمجتمع حسب اعتقاده، كما يصبح المجتمع خاليا من الطبقات االجتماعية
ومن ثمة تتطور وسائل االنتاج بصفة حّرة ليكون المقاول هو كل فرد مالك لرأس مال وقادر على تسيير 

 وتنظيم وتحّمل مسؤولية القيام بمشروع ما أو عمل ما.
قد أطلق مصطلح الفاعل على المقاول  (Crozier Michel)مشال كروزييه المقابل نجد في  

ليس فردًا ولكن قبل كل شيء تنظيم، حيث ال يمكن تحليله بغض النظر عن الذي عّرفه على أّنه 
محيطه، فالفرد داخل التنظيم هو عنصر للتسيير العقالني، المجتمع يتطور بواسطة إستراتيجية عقالنية 
محددة الهدف وتترك للفرد هامش من الحّرية مهما كانت الضغوطات الخارجية، فإن الفرد الفاعل داخل 

يعني أن المقاول هو كل فرد يمكنه أن يقوم بعمل ما داخل  النسق يحتفظ دومًا بنافذة من الحّرية، مما
أن تكون فاعال في فالمؤسسة له معنى، ويساهم بشكل أو بآخر في تحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها، 

( هو أن تكون لك القدرة أن تكون ممثال، بمعنى أن تغير محيطك عوضا أن Alain Touraineنظر )
 .(2)تكون محددا من طرفه

وبالتالي فالمقاول هو الفاعل، المخاطر، القائد، الممول، الحرفي، المسير للمؤسسة مهما كان   
لمؤسسة، كما قد يكون شريكا لمقاولين آخرين، ومن حجمها أو نوع نشاطها، وقد يكون الوحيد صاحب ا

ثمة فهو الذي يقوم بمجموعة من األفعال داخل المؤسسة لها معنى وتساهم بأي شكل من األشكال في 
 .النتاج وتطوير المؤسسة وازدهارهاتحسين ا

وقد عرف المقاول عدة تطورات وتغيرات وهذا بتغير األنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  
بداية من القرن السادس عشر، أين كان ي قصد به ذلك الشخص الذي ي دير المؤسسات كبيرة الحجم وثقيلة 

وبين الدولة عقد الوزن، ليصبح بعدها في القرن السابع عشر ذلك المغامر والمجازفة الذي يربط بينه 
( R.Cantillon)ًيلزمه بالقيام بعمل ما، ثم ينتقل بعد ذلك في القيام بعمل منطلقا من محيط سّماه 

يقيني، أي أن يشتري بثمن مؤكد ويبيع بثمن غير مؤكد األربا  والخسائر، لي صبح في  ( بالالSay)و
 لمخاطرة.م بالمالك لرؤوس األموال، المبدع، المبادر والمتقبل ل19القرن 

وبالتالي ومن خالل كل ما سبق ذكره يمكن أن نقول أن المقاول قد أصبح اليوم هو ذلك الفاعل  
المسؤول على اتخاذ القرارات الالزمة، والمنسق والمنظم للموارد البشرية والمادية والطبيعية والمالية، يملك 

التسيير، ويهدف من خاللها إلى  مؤسسة خاصة به بالتعاون مع مقاولين آخرين سواء في المال أو في
                                                           

 116ذكره، صرابح كعباش: مرجع سبق  -(1
 (53-48ص ) -دبلة عبد العالي: مرجع سبق ذكره، ص -(2
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تحقيق األربا ، ويكون المقاول )المقاولين( واعي بكل ما يحيط به من داخل وخارج المؤسسة، كما يكون 
متوّقع ومتحّمل بيقين لجميع المخاطر التي قد تحول دون تحقيقه لألهداف المراد الوصول إليها، مما يعني 

كان يحمل شهادة أكاديمية علمية أو دون مستوى تعلمي، ال يهم أن يكون شخصا عاقال بالغا، ال يهم إن 
إن كان من الجنس الذكوري أو من الجنس النسوي، ولكن مهم جدا إن كان ذو خبر مهنية أو ذو صنعة 

 مكتسبة، ألنها ستساعده على تسيير مؤسسته، وتجعله قادرا على تسييرها وقيادتها.
 مفهوم الشباب: -2

يتغير معناها من مجتمع آلخر، ومن مجموعة إلى أخرى، يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم التي  
الفتاء والحداثة، ويطلق لفظ شبان، ( »معجم الوسيطالشباب هو جمع مذكر ومؤنث معًا، ويعني في )

وشيبة كجمع لمذكر مفرد شاب، ويطلق لفظ شابات، وشبان، وشواب كجمع مؤنث على مفرد شابة، 
، (1)«وأصل كلمة شباب هو شب، بمعنى صار فتيا، أي من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن الرجولة

وشب وهو لون المرأة خمار أسود لبسته، أي زاد في بياضها، »( أن الشباب يعني ابن منظورويضيف )
 .(2)«ولونها فحسنها

ذلك الشخص البالغ والتي  وبالتالي نجد أن مصطلح الشباب حسب المعاجم العربية تم تحديده في 
تعني دخوله إلى مرحلة المراهقة ولم يصل إلى مرحلة الرجولة، والمقصود بسن الرجولة هي مرحلة 
الكهول، وبين مرحلة البلوغ وقبل سن الرجولة تحدث تغيرات على الفاعل سواء على المستوى الفكري 

العطاء أكثر من أي مرحلة أخرى من العقلي أو على المستوى البدني الجسماني، أي يصبح قادر على 
 مراحل الحياة التي يعيشها االنسان، وهي مرحلة طويلة زمنيا مقارنة بالمراحل األخرى من مراحل الحياة.

أّما عند المعاجم األجنبية فإن لفظ الشباب عند المجتمعات التقليدية حسبهم تعتبر مرحلة وجيزة  
فل تدل على بداية حصول األفراد على حاالت اجتماعية ومحددة من الحياة بعقائد ومناسبات، كمحا

واضحة ومعترف بها، ثم تغير المفهوم من خالل التغيرات االجتماعية، فأصبح مرتبط بأوقات التكوين، 
 .(3)والدراسة، وسن المراهقة إلى ما بعد العشرين سنة، ثم تمتد إلى ما بعد ذلك بالنسبة للطلبة الجامعيين

الشباب حسب ما جاءت به األمم المتحدة ليس ببعيد عن المعاجم األجنبية،  نجد أن مفهوم نكل 
 15فقد حددت تعريفا للشباب حيث طبقا لمعيارها فإن مرحلة الشباب تشمل الجماعة العمرية ما بين )

                                                           
   998شوقي ضيف وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص -(1
 482، المجلد األول، دار الصادر، بيروت، صلسان العربابن منظور:  -(2

3
 -( Raymond Boudon et al: Dictionnaire de sociologie, Larousse, édition paris, 2005, P129 
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( عاما، إاّل أن هذا على المستوى الواقعي طبعا يختلف تعريف الشباب باختالف الثقافات من بلد إلى 24و
، والدليل على ذلك هو اختالف الباحثون في تحديد بداية مرحلة الشباب ونهايتها، فهناك من رأى أنها آخر

تغطي الفترة من سبع عشرة سنة إلى سبعة وعشرون سنة أو ما بعدها، وهناك من حصرها ما بين خمسة 
ها ونهايتها من فرد عشرة سنة حتى نهاية حدود الثالثين، ويراها آخرون عصية على التحديد تختلف بدايت

 .(1)إلى آخر ومن جنس إلى جنس ومن ثقافة إلى ثقافة
لقد أصبح يستخدم هذا اللفظ بشكل عشوائي، وهذا راجع لعدم وجود تصنيف موحد لفئة الشباب  

(، فهل يتم تصنيف هذه الفئة ضمن فئة الطلبة، أم تصنف ضمن فئة رشيد حمدوشحسب الباحث )
طلين عن العمل، أم فئة الشباب تدخل ضمن فئة المراهقين كما يروج لها الموظفين، أم ضمن فئة العا

، وبالتالي ال يمكن حسبه معرفة من أين تبدأ مرحلة (2)أصحاب علم النفس، أم فئة الثانويين، أم الجامعين
الشباب ومن أين تنتهي، وعلى أي أساس يتم تحديدها هل يتم تحديدها بالفئة العمرية، أم يتم تحديدها 

 لى أساس السلوكات والقدرات العقلية، أم يتم تحديدها حسب المستوى الدراسي والدرجة العلمية.  ع
حيث نجد بعض الباحثين من حاولوا إعطاء تعريف للشباب من خالل الصفات التي يتميز بها  

 أصحاب هذه المرحلة، حيث في نظرهم الشباب يمثلون مجموعة سمات نفسية وسلوكية يتصف بها الفرد
في بعض مراحل عمره، ومن أهم هذه الصفات نجد أنه البد أن يمتلك الفرد للطاقة الفياضة والحيوية، 
باإلضافة إلى قدرته على الحركة الدائمة واالبتكارية، والقدرة على العمل واالنتاج أو إعادة االنتاج، 

اب هو الذي قد يمكن وبالتالي فإن االجابة على سؤال مفاده على أي أساس يتم تحديد مرحلة الشب
الباحثين نسبيا إلى ايجاد مفهوم شبه موحد لهذه الفئة التي تعتبر من بين أهم فئات المجتمع ككل باعتبارها 
أحد أهم الموارد المساهمة في دفع عجلة االقتصاد الوطني، ومع ذلك ال يمكن تحديد أو وضع تعريف 

 ياسية والثقافية من بلد إلى آخر.   موحد للشباب في ظل اختالف العوامل االقتصادية والس
ولم يصبح لمعنى الشباب حالة اجتماعية عامة إاّل منذ عشرات السنين، مما يعني أن فترة الشباب  

تبقى غامضة ومحّل صراع في مختلف المجتمعات وال يمكن تحديدها بفترة زمنية معينة فهي تنشأ من 
 تساهم في نضجه ووعيه. خالل ما يمكن أن يقدمه لها المجتمع من مكتسبات

                                                           
، 16، ص، ص )2011، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، اتجاهات الشباب نحو ثقافة العمل الحرّ محمد ياسر الخواجة:  -(1

17 ) 
مفهوم الشباب وعملية بناء الرباط االجتماعي )عناصر للنقاش مع محاولة بناء نمطية للشباب في المجتمع رشيد حمدوش: " -(2

 232م، ص2013، جامعة بسكرة، مارس 05جلة علوم االنسان والمجتمع، العدد ، مالجزائري المعاصر"
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عند تعريفه للفظ الشباب على أّنه عبارة عن  (Pierre Bourdieu)وهذا األخير هو ما أكده  
، مما يعني أنه عبارة عن فئة اجتماعية ساهم (1)"بناء عقلي أنتجته بنية اجتماعية أو حقل اجتماعي..."

( لم يحدد فئة الشباب بعمر أو زمن معين، بل اكتف Bourdieuالمجتمع في انتاجها وبنائها، كما أن )
بوصفه بالبناء العقلي أي متى أصبح الفرد قادرا على االنتاج فهو من فئة الشباب، وهذا التحليل األخير 
ترى الباحثة أّنه يتناسب مع موضوع دراستها لذلك تتبنى مفهوم الشباب على أّنه متى وجد الفاعل نفسه 

و إعادة االنتاج وتقديم االضافة الالزمة التي تجعله يحقق اهدافه الخاصة وأهداف قادرا على االنتاج أ
   المؤسسة بصفة عامة، ومن ثمة تنمية وازدهار المجتمع ككل فهو من فئة الشباب.  

 مفهوم المقاولين الشباب:  -3
جهة، ومفهوم بعدما قامت الباحثة بتقديم مجموعة من المفاهيم حول المقاول والفكر المقاوالتي من  

لفظ الشباب من جهة أخرى، ستحاول من خالل هذا الجزء توضيح مفهوم المقاولين الشباب والمقصود 
بهذا المفهوم، ولكي تقّدم ذلك ارتأت أن تدعم مفهوم المقاولين بعرض لمجموعة من النماذج حول 

ة حول المقاولين الشباب، المقاولين الشباب في الجزائر وهذا باالستعانة بمجموعة من الدراسات السابق
وباعتبار أن لكل مجتمع خصوصياته الخاصة التي تحكمه، وهذا بحكم اختالف الثقافات من عادات 

 وتقاليد من مجتمع ألخر، وبحكم اختالف السيرورة التاريخية واالجتماعية واالقتصادية.
ن المقاولين الغير ومن ثمة فإن شخصية المقاول الجزائري ونوع النشاط الذي يمارسه يختلف ع 

جزائريين، لذلك حاولت الباحثة من خالل هذه الجزئية التعّرف على أنواع المقاولين الجزائريين انطالقا من 
الذي هدف  (Jean Penefجان بيناف دراسات قام بها باحثون على المقاولون الجزائريون من أبرزهم )

من خالل دراسته إلى التعّرف على األصول االجتماعية والسلوكات التي يتبّناها هؤالء المقاولون باالعتماد 
 .(2)على متغير المسارات االجتماعية من أصل اجتماعي، أصل جغرافي، مستوى تعليمي وتجربة علمية

إلى وجود ثالث أنواع م، 1970مقاول بالعاصمة سنة  250وقد توصل من خالل دراسته على  
من المقاولين في هذه الفترة الزمنية التي كانت تشهد ارتفاع لالقتصاد العمومي بالمقارنة مع االقتصاد 

 الخاص، وتمثل أنواع المقاولين في فترة السبعينات بـ:  

                                                           
 82عبد العالي دبلة: مرجع سبق ذكره، ص -(1

2
)- Penef Jeam: Les Chefs d’entreprise en Algérie, In Acte du Colloque: «Entreprises et 

entrepreneurs en Afrique», Harmattan, Paris, 1983, P-P(571-578)  
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 ( سنة، ينحدرون من شرق 60-50هذا النوع من المقاولين يتراو  أعمارهم بين ) المقاولون التجار: (1
وجنوب البالد )قسنطينة، واد سوف، مسيلة، وبسكرة(، وهم من عائالت وأسر نبيلة وعريقة في المجتمع، 
بحكم تمّيزهم بمكانة دينية مرموقة في المجتمع ومتعارف عليها بحب الوطن والغيرة عليه ودليل ذلك 

تهم، ليصبحوا تجار م، ما دفع من المستعمر يسلبهم جميع ممتلكا1871مشاركتهم لثورة المقراني سنة 
 بسطاء قبل أن يتحول نشاطهم لالستيراد والتصدير، بعدها تجار الجملة.

، (1)م1966سبتمبر  15المؤرخ في  284-66ومع صدور قانون االستثمارات بموجب األمر  
وضع مجموعة من المبادئ منحت فرص االستثمار للقطاع العام واألجنبي، واالستفادة من تحفيزات 

ين تم انشاء مؤسسات للنقل، التخصص في انتاج وتوريد التمور، تعليب أو تحويل المنتجات وضمانات، أ
الفالحية، باإلضافة إلى تحويل نشاطهم من التجارة إلى الصناعة، وهذه المؤسسات هي عبارة عن وحدات 

( عامل، كما تم انشاء مؤسسات ذات حجم 100-50ذات حجم صغير في مؤسسة كبيرة تحوي بين )
( عامل، بينهم تجار قدامى من أصول مزابية وقبائلية هم أحفاد 50-20ر تحوي على عدد ما بين )أصغ

الذي توصل إلى أن هذا النوع من المقاولين هم تجار كبار غير (، Jean Penefلباعة متجولين حسب )
 متخصصين في المهنة وال يشاركون في االنتاج، ويستعملون تكنولوجيا بسيطة.

هذا النوع من المقاولين ال ينحدرون من عائالت ذات رأسمال أو مكانة اجتماعية  العّمال:المقاولون  (2
وينحدرون من عائالت فقيرة ذات أنشطة فالحية الذكر في النوع األول، بل بسطاء سبق مميزة كما 

بائلية، وتجارية، كما أن مستواهم التعليمي ال يتجاوز االبتدائي ومنهم من قدماء المهاجرين من أصول ق
لهم خبرة معتبرة اكتسبوها من خالل العمل بالمصانع الفرنسية، سمحت لهم بإنشاء مؤسساتهم التي 

 تمركزت في المدن الكبرى.
وما يمّيز هذا النوع من المقاولين هو أّنهم يمارسون الصناعات الحرفية العصرية، كما يشكلون  

فمؤسساتهم تظهر وتختفي حسب الظروف والمواسم، هوية خاصة بهم تمّيزهم عن غيرهم من المقاولين، 
فالكل نشاط موسم خاص بهم والحاجة للعمل أو منتوج معين وقته وظرفه، فكلما قربت األعياد كانت 

ن كان هذا النوع الحاجة للهدايا، فتأتي الحنكة بانتهاز الفرص وتقديم نشاط يتناسب بالظروف والمو  اسم، وا 
الذي قال أن  (Jean Penefعيفة فال يمكن تجاهلها، وهو ما أشار إليه )ذا قوة اقتصادية ضط من النشا

                                                           
، 80، العدد الجريدة الرسمية، "المتضمن قانون االستثمارات"، 284-66يمقراطية الشعبية، أمر رقم دالجمهورية الجزائرية ال -(1

 ( 1208 -1202ص ) -م، ص1966سبتمبر  15الصادر بتاريخ 
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للرأسمالية الصغيرة دورا غير متجاهل في عرض التشغيل والسوق، وذلك بعرض سلع ذات نوعية رديئة 
لكن بسعر ضئيل لزبون فقير...وجود مقاولين من أصل بسيط ومن طبقات متوسطة وشعبية يعطي 

ا خاصا، ومن هنا نالحظ أن لهذا النوع من المقاولين العمال يشكلون لنا هوية للرأسمال الجزائري طابع
 .خاصة بهم، حيث يشتركون في مجموعة من الخصوصيات التي تمّيزهم عن غيرهم من المقاولين

هذه التسمية على أصحاب المؤسسات الذين  (Jean Penefأطلق ) المقاولون غير المسيرين: (3
قومون بتسييرها، بل يوظفون تقنيين أو إطارات أجنبية لتسييرها، في الوقت يملكون مؤسسات لكنهم ال ي

 الذي يقومون هم باالهتمام بأشغال أخرى كاالستيراد والتصدير، بيع وشراء عقارات وغيرها من األعمال.
باإلضافة إلى نوع آخر من المقاولين الذين يسيرون مؤسسات مختلطة أو متعددة الجنسيات،  

سييرها مقاولون جزائريون الذين لهم مستوى تعليم عالي أو ثانوي، ومعفيين من الخدمة حيث يقوم بت
، كما وصف مؤسساتهم بأنها إّما (Jean Penefالوطنية، وذو شخصية رزينة وحذرين، هكذا وصفهم )

  عائلية أو مهنية.
، ينقسمون (Jean Penefومن ثمة فإن المقاولين الجزائريين في فترة السبعينات حسب دراسة لـ) 

 إلى ثالث أنواع، مقاولون تجار، مقاولون عّمال، ومقاولون غير مسيرين.
في المقابل نجد هناك دراسات أخرى تحدثت عن المقاولين الجزائريين في فترة التسعينات، والتي  

 أحمدتوّصلت لوجود أنواع جديدة من المقاولين الجزائريين، نحاول تلخيصها في ضوء دراسة للباحث )
الذي أشار لوجود مقاولين جدد هم الذين ورثوا مؤسسات أهاليهم التي تم انشاؤها بصدور قانون  يعقوب(

م السابق الذكر، ليرحل مؤسسيها في السبعينات ويرثوها األبناء الذين يتميزون 1966االستثمار سنة 
اتهم في تخصصات بخصائص مختلفة عن آبائهم، ذوي مستوى تعليمي ومهني أفضل بحكم اتمامهم لدراس

 .(1)الهندسة واالدارة وما يتناسب مع أنشطتهم
 التي توصلت إلى خمس نماذج من المقاولين كالتالي: )آن جيلي(وهو ما أّكدته دراسة  
سنة، ذو تكوين عالي، يملكون خبرة مهنية ومعرفة فعلية في  50: سّنهم أكثر من المقاول االطار (1

قدامى شغلوا مناصب سامية، وبعد التقاعد أو التسريح قاموا بإنشاء القطاع العمومي بحكم كانوا اطارات 
مؤسساتهم، واألهم من كل هذا فهم يملكون رأس مال اجتماعي تم تشكيله من خالل شبكة العالقات 

 المهنية، وسيرورة الحياة االجتماعية.
                                                           

رسالة ماجستير غير منشورة،  والمصغرة"،الخلفية المهنية واالجتماعية للشباب المنشئ للمؤسسات الصغيرة نيار: " نعيمة -(1
 46، ص2008تخصص علم اجتماع تنظيم وعمل، قسم علم اجتماع، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر، 
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 )آن جيلي(:وينقسمون إلى ثالث في نظر  :المقاولون الورثة (2
( سنة، ذو مستوى تعليمي وتأهيلي عالي، يترأسون مؤسسات ورثوها 30-25( شباب بين )2-1

 عن آبائهم )مؤسسات عائلية(.
( سنة، ورثوا خبرة مهنية ومعرفة فعلية عن آبائهم، وهم ذو مستوى 50-40( مقاولون بين )2-2

 تعليمي ضعيف.
م، ثم رغبوا في ( شباب ورثوا الخبرة والرأس مال االجتماعي من خالل العمل بمؤسسات آبائه2-3

االستقاللية إلنشاء مؤسسات خاصة بهم، وهذا بدعم مالي من آبائهم، باإلضافة إلى دعم الدولة من خالل 
 (.…,ANSEJ, CNACانضمامهم أحد أجهزة وبرامج التشغيل )

سنة، ذو تأهيل ضعيف، أصحاب خبرة مهنية وتجربة، من  50: سّنهم مقاولون ذو تقاليد مقاوالتية (3
تجارية قاموا بإنشاء مؤسسات ذات اسم عائلي ولها دور اجتماعي، كإنشاء قاعات لحفالت، عائالت 

 قاعات للرياضة والترفيه، وغيرها من المؤسسات التي تخدم أفراد المجتمع.
أصولهم قبائلية، عادوا بعدما هاجروا إلى فرنسا محّملين بخبرات مهنية كبيرة  مقاولون مغتربون: (4

عمل بمصانع فرنسية، لينشؤوا مؤسسات خاصة، وهذا بدعم من الدولة )قانون اكتسبوها من خالل ال
 م(.1982االستثمارات 

لهم خبرة وتجربة مهنية في القطاع العمومي، عملوا على استثماره من خالل انشاء  مقاولون عّمال: (5
مؤسسات خاصة بهم، وهذا بعد تسريحهم في فترة العشرية السوداء التي تفشت بسببها ظاهرة البطالة وعدة 

صالحات، أزمات اجتماعية واقتصادية أخرى، فكان الحل ببرامج التشغيل التي أطلقتها الدولة في فترة اال
 .  (1)والتي من خاللها عاد المقاول بقوة ومن جديد لالستثمار

ومن خالل كل ما سبق ذكره من أنواع للمقاولين الجزائريين من فترة السبعينات مرورا بفترة  
آن و أحمد يعقوب،، جان بينافالتسعينات وصوال إلى يومنا الحالي، وعلى ضوء دراسات كل من )

لى مجموعة من الخصائص والمميزات التي يمتاز بها المقاولون الجزائريون، فقد تم التوصل إجيلي( 
سنحاول التطّرق إليها من عدة جوانب شخصية )ذاتية(، اجتماعية، ذهنية وتعليمية )المستوى التعليمي(، 

 تنظيمية )مهنية(، وتتمثل كالتالي:

                                                           
 (49، 48)ص ، ص،نفسهمرجع ال -(1
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شخصية فهي تنمو عبر حياة : بإعتبار أن هذه المؤهالت والمواصفات الجانب الشخصي )ذاتي( (1
صفة  44( في كتابه نفسية الشعب الجزائري حوالي أحمد بن نعمانالفرد وبيئته االجتماعية، وقد أعطى )

تتصف وتتميز بها الشخصية الجزائرية، من أهمها وهو ما ذكرته الدراسات السابقة الذكر عن المقاول 
 الجزائري تتمثل في:

 ر في المعامالت مع األفراد والجماعات.: وتعني األسلوب المباشالصراحة -
: يجب أن يكون المقاول واثقا من نفسه، وواضح في المعامالت مع الثقة بالنفس والوضوح -

 . (1)(أحمد بن نعمانالغير، كما يعني الوضو  هو االتفاق المسبق حسب )
في الوصول  يقوم بعمله إلى النهاية، ويركز على اتمامها بشكل متقن، رغبة :تحّمل المسؤولية -

إلى النتائج المراد الوصول إليه، وال يكون هذا إاّل بالجّد في العمل، والصبر، والمثابرة والتضحية، 
 وهي صفات يتصف بها الفرد الجزائري.

وهي نتاج تاريخي فمن يعرف التاريخ الجزائري يدرك أن صفة التحدي أصبحت  روح التحدي: -
، (2)سنة 130االستقالل والحرية من مستعمر دام حوالي مرتبطة بالشخصية الجزائرية التي افتكت 

فرسخت صفة رو  التحدي بالشخصية الجزائرية، التي سّهلت على المقاول المغامر والمخاطر، 
المبدع التكيف معها دون صعوبة، للعمل بتحدي واألخذ في الحسبان نسبة المخاطر الممكن 

 مصادفتها.
 ه محبا لتحّمل المسؤولية في كل ما يقوم به.هي صفة تجعل من االعتماد على النفس: -
القدرة على التنبؤ بالمستقبل والتطلع للمستقبل، مما يعني امتالكه لخيال واسع  النظرة المستقبلية: -

 من اجل االبتكار، والتنبؤ بالفشل قبل النجا  في عمله، مع األخذ في الحسبان الحيطة والحذر.
هم من خالل المسار االجتماعي انطالقا من تنشئة أسرية وهو ما تم اكتساب الجانب االجتماعي: (2

 واجتماعية، مرورا بعالقات وتجارب وخبرات حياتية ومهنية، تتمثل باختصار في: 
والمقصود به هو استغالل كل ما ورثه من العائلة والمجتمع من خبرات وتجارب  التمسك باألصل: -

ة على استثمارها بالشكل الالزم، وفي الوقت مهنية ومعرفية، فكرية، أو مادية أو مالية، والقدر 
  المناسب.

                                                           
  107م، ص1997، دار األمة، الجزائر، 1، طنفسية الشعب الجزائري أحمد بن نعمان:  -(1
 131المرجع نفسه، ص  -(2
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بمعنى قدرة المقاول على التعامل مع مختلف الموارد سواء المالية، المادية،  القدرة على التكيف: -
الطبيعية، وخاصة البشرية، وهي التي تؤهله للقيام بعمله بكفاءة وفعالية، باإلضافة إلى محاولة أن 

 مل مع الموارد البشرية.يكون دائما مرن في التعا
يقصد بها المستوى التعليمي للمقاول الجزائري الذي يعتبر عامل مهم الجانب الذهني والتعليمي:  (3

في نشأة ونجا  المقاولين الجزائريين، وهو ما أثبتتها الدراسات السالفة أين كان سالحا عصري 
التكنولوجيات الحديثة في العمل أعطى نشوة وتغيير في طريقة تقديم المشاريع وامكانية استغالل 

بالشكل الالزم، باإلضافة إلى توظيف ما تم اكتسابه من معاف وتكوين في تقديم واختراع وابداع 
 لمقاوالت جديدة في السوق الجزائرية.

ومن هنا يمكن القول أن المقاولين الشباب من خالل الدراسة التي تقوم بها الباحثة هم جماعة  
ؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية ذات الطابع الربحي االقتصادي، وكل مؤسسة الشباب من أصحاب م

تضم أكثر من مقاولين في شكل تعاونية أو شراكة يمارسون نوع واحد من أنواع النشاطات الفرعية 
للصناعة التقليدية الحرفية أو أكثر من نوع من أنواع النشاطات من صناعة النسيج والزرابي، وصناعة 

، صناعة الحلي، صناعة الفخار وغيرها من أنوع النشاطات الفرعية التي سيتم توضيحها في الجزء الجلود
 الموالي من الدراسة.

 نشأة وتطور الفكر المقاوالتي في الجزائر ثانيا:
عرف المجتمع الجزائري تحوالت كثيرة بعد فترة االستقالل، وبالرغم من الفراغ التنظيمي والقانوني  

المؤسسات االقتصادية آنذاك بسبب خروج المستعمر وترك المؤسسات فارغة من العّمال، الذي شهدته 
باإلضافة إلى هجرة بعض العمال الجزائريين، كل هذا جعل النظام الجزائري يدخل مرحلة سميت بمرحلة 

في  ، وهذا من خالل اكتساب البعض للخبرات ممن كانوا يشتغلون (1)التسيير الذاتي لتغطية هذا الفراغ
المؤسسات مع المستعمر الفرنسي، ما جعلهم يكتسبون الخبرة الكافية في العمل داخل المؤسسات 
الصناعية في فترة ما بعد االستقالل، وهو ما يعتبر مكسب للجزائر والجزائريين حيث وباالعتماد على 

مة اقتصادية خبراتهم في اعادة تشغيل هذه المؤسسات ساهم بشكل أو بآخر في اخراج البالد من أز 
 واجتماعية كانت على وشك الوقوع فيها البالد آنذاك.

                                                           
 29م، ص2003، دار هومه، الجزائر، عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائررشيد واضح:  -(1
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وفي مرحلة السبعينات تمّيز المجتمع آنذاك بانتهاج النهج االشتراكي واالعتماد الكلي على  
نشاء الشركة الوطنية جعل منها  المؤسسات العمومية، وهذا راجع إلى تدخل الدولة من خالل التأميم وا 

لمشروع التنموي وجعل من العالقات االجتماعية والصناعية عالقات مغتربة بين الفال  الفاعل الوحيد في ا
وبين األرض، وبين العمال ورأس المال، مما استدعى األمر إلى تبني فكر التسيير االشتراكي الذي يهدف 

التسيير  إلى رّد االعتبار للعمال من خالل إعادة تنظيم عالقاتهم مع المسيرين من خالل مشاركتهم في
إلى جانب دورهم كمنتجين، وتحديد أساليب وتقنيات لتسيير المؤسسات، أين تم إنشاء المؤسسات الكبيرة 
الحجم والثقيلة الوزن مثل )سونطراك، سوناكوم، سونلغاز وغيرها(، وهو ما ي طلق عليه باالقتصاد الثقيل، 

في هذه المرحلة تهميش كبير نظرا  يشهد -من حرف ذات طابع عائلي –في المقابل كان القطاع الخاص 
لسياسة الدولة آنذاك التي كانت تهتم بشكل كبير بالتصنيع الثقيل بالدرجة األولى، مما جعل من نشاط 

 الصناعة التقليدية يعرف تراجع كبير في هذه الفترة.
ات، وبالتالي فقد ظل المقاول الجزائري مهمش بتهميش القطاع الخاص إلى غاية بداية الثمانين 

، (1)عندما عمدت الدولة الجزائرية إلى تقديم الدعم االقتصادي الحّر فبدأ االهتمام بالقطاع الخاص تدريجيا
وهذا من خالل صدور مجموعة من القوانين والتشريعات هدفت إلدماج االقتصاد الجزائري باقتصاد السوق 

ع الخاص في تنمية االقتصاد م( حيث سمحت هذه القوانين بمشاركة القطا1988م إلى 1982من سنة )
الوطني، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة إلخراج الموروث الثقافي إلى اقتصاد السوق الذي عرف تهميش في 
السنوات السابقة، ومع ذلك بقي المجتمع الجزائري محافظا ومتمسكا ووفيا للموروث الثقافي الجزائري من 

المتعّلق  (2)(11-82وهذا من خالل  قانون ) حرف وصناعات تقليدية ليعرف طريق النور من جديد،
م، فتح الغرفة 1983باالستثمار، إنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة والتنسيق لالستثمار الخاص سنة 

م، إعادة هيكلة االقتصاد والدخول في اقتصاد السوق 1987الوطنية للتجارة خاصة بالمقاولين الخواص 
 م.1988

انهيار االشتراكية بدأ ضغط المؤسسات المالية الدولية على االقتصاد وفي نهاية الثمانينات ومع  
الجزائري، فأدى إلى غلق الكثير من المؤسسات العامة وتوسع القطاع الخاص، ولكن ضمن شروط 

                                                           
 34رشيد واضح، مرجع سبق ذكره، ص -(1
، الجريدة الرسمية، ، "المتعلق باالستثمار االقتصاد الخاص الوطني"82/11يمقراطية الشعبية، القانون رقم دالجمهورية الجزائرية ال -(2

 1692م، ص1982أوت  24، الصادر بتاريخ 34العدد
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في مجال االستثمار على اقتصاد السوق فأدى إلى توقف نشاط العديد من  (1)(10-90فرضها القانون )
ن جهة، ووجود صعوبة في إنشاء مؤسسات خاصة جديدة من جهة أخرى، وتتمثل المقاولين عن عملهم م

تنظيم قواعد اقتصاد السوق، وتنظم سـوق الصرف، وحركة رؤوس األموال، وا عادة هيكلة هذه السياسة في 
النظام المصرفي بالجزائر، وا عادة تنظيـم البنوك التجارية، باإلضافة إلى دورها في تمويل استثمارات 

 سسات وتحديد مهام البنك المركـزي )بنك الجزائر(.المؤ 
وما يمّيز هذه الفترة هو استثمار القطاع الخاص في نشاطات خدماتية ال تتطلب أموال ضخمة  

، كما تمّيزت هذه الفترة بأزمة خطيرة في البالد )أزمة العشرية السوداء( أين كادت أن (2)ومخاطرها محدودة
مناخ ساده العنف والتخريب، وهو ما نتج عنه تفشي ظاهرة البطالة بشكل  ت فقد الدولة سيادتها في ظل

كبير من جهة، والبطالين دون المستوى الجامعي من جهة أخرى، وهو ما جعل الدولة الجزائرية تفكر 
لى يومنا هذا، التي تتناسب مع مختلف الفئات  وتدبر في إيجاد الحلول للتقليل من نسبة البطالة آنذاك وا 

من الناحية العمرية، أو من ناحية المستوى التعليمي من جهة أخرى، أين تم اخراج بعدها مجموعة سواء 
من البرامج في إطار مكافحة ظاهرة البطالة التي شهدت انتشار كبير في تلك الفترة، تشجع على 

العديد من  الخصخصة والعمل الحّر، من بينهما قوانين االستثمار والقروض المصغرة، مما نتج عنه ظهور
 : ()الهيئات التي تدعم انشاء المؤسسات وتتمثل هذه البرامج باختصار في

م، الوكالة الوطنية 1994في جويلية سنة  (CNACالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ) 
( في جويلية ANSEJوكالة دعم وتشغيل الشباب )م، 1996( في جوان ADSللتنمية االجتماعية )

، ومن خالل هذه البرامج باإلضافة إلى دور (3)م2001الوطنية لتطوير االستثمار م، الوكالة 1996
مديرية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هدفت الدولة إلى الحّد من هذه الظاهرة بإيجاد فرص عمل رسمية 

                                                           
، الصادر 16، العدد الجريدة الرسمية، "المتعلق بالنقد والقرض"، 90/10يمقراطية الشعبية، قانون رقم دالجمهورية الجزائرية ال -(1

 542(، ص186، 185، 184م، المادة )1990أفريل  18بتاريخ 
ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام  التجارب الدولية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،ي: "ضو نصر وعلي العبس -(2

المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، 
 [http://www.univ-eloued.dz/stock/com-ges-eco/pdf/50.pdf)مقال إلكتروني( ] 9م، ص2013ماي  06 -05
)-  (93-89ص ) –الصفحة ص أنظر 
نشاء المؤسسات الصغيرة: واقع التجربة الجزائريةعبد الفتا  بوخمخم وصندرة سايبي: " -(3 "، المجّلة األردنية دور المرافقة في دعم وا 

(، مقال الكتروني 402، 203م، ص ص )2011، 3، العدد 7في ادارة األعمال، المجّلد 
[http://journals.ju.edu.jo/JJBA/article/viewFile/2716/2431] 
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خاصة أن نسبة الشغل في القطاع الخاص )غير رسمية( في ارتفاع، ومن هنا فقد عرف المقاول الجزائري 
 لعودة من جديد وبقوة القتصاد السوق إلى يومنا هذا. ا

 ثالثا: واقع الصناعة التقليدية الحرفية في الجزائر
 مفهوم الصناعة التقليدية الحرفية (1

طبيعة الدراسة التي بالكاد أن تكون ميدانية بحتة أكثر مما هي تركز على الجانب النظري، 
فرضت على الباحثة أن تنطلق في دراستها من البناء التحتي المتمثل في الموروث الثقافي للمقاولين 

لحرفية، بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، وهو المتمثل في النشاط االقتصادي للصناعة التقليدية ا
الذي يمارسه المقاولون الشباب في شكل مؤسسات تعاونية فيما بينهم أو جمعيات ربحية، هذا باعتبار أن 

تتم العودة إلى أسرار الموروث الثقافي يستدعي حضور الذاكرة الجماعية للمقاولين التي من خاللها 
كرته االجتماعية والجماعية الماضي الذي يمثل األصل، لذلك نجد أن لكل مجال عمراني واجتماعي ذا

الخاصة به، والتي تميزه عن غيره، فاألفراد يرتبطون بعمرانهم ومجتمعهم وينتمون إليه، وتتشكل لهم هوية 
 خاصة تميزهم عن غيرهم من األفراد ومن الجماعات األخرى.

ذه الثالث ومن يركز بالنظر إلى تسمية النشاط المتمثل في الصناعة التقليدية الحرفية يدرك بأن ه
المصطلحات يشكل كل واحد منها مدلول خاص به )صناعة(، )تقليد( و)حرفة(، أّما الصناعة فقد عّرفها 

نعا، ومن ثمة  )ابن منظور( ن ع ، يصنعه، ص  في معجمه )لسان العرب( على أّنها مشتقة من الفعل: ص 
نع هو العمل، ويواصل قوله: واص ِمل ه ، أي الص  ْنٌع ع  طنعه يعني اتخذه، فيقال: اصطنع فهو مصنوع، وص 

نِعه، والصناعة هي حرفة  فالن خاتما، أي سأل رجال ليصنع له خاتما، واستصنع الشيء: أي دعا إلى ص 
ْنع ة  والصناعة أي ما تستصنع من أمر ل م ه الص   .(1)الصاِنع وع 

فن وحسبه هي حرفة الصانع، وهي كل علم و  )ابن منظور(وبالتالي فإن الصناعة في نظر 
 مارسه االنسان حتى يصنع حرفة خاصة به ولها جودتها.

هي نوعان بسيطة التي يختص منها بالضروريات )عبد الرحمن ابن خلدون( والصنائع حسب 
من نجار أو حداد أو خياط أو جزار أو حائك، ومركبة فيختص منها بالكماليات وهي من ميزة العمران 

 .ضري مقابل العمران البدوي البسيطالح

                                                           
 208ابن منظور: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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ملكة في أمر عملي فكري، » ... أّما بالنسبة للصناعة عند )ابن خلدون( فهي في نظره هي:
، وبالتالي فالصناعة (1)«ويكونه عمليا هو جسماني محسوس واألحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة...

يضيف عنده هي فن مكتسب، ومن خالل تكرار ممارسته عدة مرات يصبح وكأنه ملكا للصانع، ثم يصبح 
عليه ما يتناسب معها، ويحسنه بما يراه قد يضفي عليه فائدة أكثر عند استخدامه، وهو ما يعني أنه فن 

 .فيضفي عليه ما يزيده جودة عالية وفكر وبالممارسة والتعود أكثر يبدع فيه الصانع
ند ابن ومن ثمة فالصناعة التقليدية الحرفية اليدوية هي عبارة عن علم وفن مكتسب، والصناعة ع

نما تشتمل كل األعمال االنسانية الفكرية  خلدون ال تقتصر على تحويل المواد األولية إلى أدوات وا 
 .(2)والعلمية من فالحة، نجارة، حدادة، حياكة، خياطة، فنون، وعلوم وما إلى ذلك
قيام بال -وجمعها المقاولون  -ويقوم الصانع الذي تطلق عليه الباحثة في دراستها هذه بالمقاول 

بعمله الذي يعمل على اظهاره في أحسن جودة ليكسبه أرباحا كثيرة تعود على مؤسسته بالفائدة من جهة، 
كما تكسبه مكانة مميزة ومرموقة بين اآلخرين مما يجعله يشعر باالنتساب لمجموعة المقاولين، وهو بدروره 

ناعة التقليدية الحرفية تميزهم عن ما يجعله يشعر باالنتماء، ومن ثمة يشكل لنا هوية مقاولين في الص
غيرهم من المقاولين في مختلف أنواع النشاط االقتصادي من جهة، وعن غيرهم من المهنيين )الهوية 

 المهنية الجماعية( من جهة أخرى.
( في مفهوم الصناعة فيعتبر ابن خلدون ( يذهب مذهب )Saint Simoneفي المقابل نجد أن ) 

أن كل من يقوم بعمل في أي ميدان من الميادين كالفالحة، الصيد، التجارة أن كل عمل منتج ومفيد، و 
 . (3)وغيرها صناعة، وكل األعمال اليدوية والعقلية الفكرية هي صناعة

ومع ذلك فإن الصناعة التقليدية الحرفية التي كان يطلق عليها بالصناعة أو الحرفة اليدوية لم  
ة بمختلف أنواع النشاط االقتصادي من صناعة ثقيلة والفالحة يكن لها مكانة إقتصادية كبيرة مقارن
 والتجارة، وهذا قد يكون راجع ربما إلى:

                                                           
1

مقدمة العالمة إبن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  العرب والبربر ومن عاصرهم من عبد الرحمن بن خلدون:  -(
 (405، 404، ص، ص )2007فكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، الدار الذوي الشأن األكبر

 (410، 409) ، صالمرجع نفسه، ص -(2
 214، ص 2007، موفم للنشر، الجزائر، التفكير االجتماعي الخلدوني وأثره في علم االجتماع الحديثإدريس خضير:  -(3
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  كون الصناعة التقليدية كانت ال تتميز بالعديد من الخصائص األساسية ألية مؤسسة حيث أغلبها
وهو المسوق كانت مؤسسات عائلية وراثية، فالمقاول الحرفي هو القائد وهو المسير وهو العامل 

 لمنتوجاته وال يوجد وسيط بينه وبين السوق.
  كما ال يوجد هيكل تنظيمي لمؤسسته التي كان في العصر الوسيط هو األول واألخير في

 المؤسسة حيث كان يقوم بكل الوظائف االدارية والفنية لوحده.
 ة مقاول آخر حرفي كما أن المقاول الحرفي للصناعة التقليدية الحرفية إذا كان في حاجة لمساعد

صنع أدوات إنتاجية فيكون ذلك في شكل تعاون وليس في شكل شريك في صيغة شراء رب 
 العمل لقوة عمل.

بعدها تطور إلى ما يسمى بالعمل المانيفاكتوري والتي تعني العمل باليد، ولكن في شكل مختلف  
نتاج عن عملية البيع، وكان عما كان من قبل، حيث أن االختالف يكمن في أن هناك فصل لعملية اال

ذلك مزامنا للتطورات الحاصلة آنذاك من تطور لوسائل االتصال والمواصالت، واكتشاف مناطق جديدة 
بالعالم مما جعل الحاجة لالهتمام بعملية البيع ضرورية وفصلها عن عملية االنتاج للقدرة على بين 

بر، فكلما اعترف اآلخرون بالمؤسسة كلما المنتجات بكميات أكبر والتعريف بهوية مؤسسته بشكل أك
ينعكس ذلك على هوية العمل التعاوني لها، إاّل أن هذا ضيق الخناق على الحرفي الذي تحول من مقاول 
لمؤسسته إلى عامل بمؤسسته أدى إلى فقدان المقاول للكثير من االمتيازات التي كانت تكسبه الشعور 

 بذاته وبهويته الفردية.
الصناعية بدأت مرحلة التصنيع والعمل بالمصانع التي تمّيزت بأّن العمل الصناعي  وبعد الثورة 

أصبح يتميز بالتقنية كونه أصبح مجاال خاصا للمهندس وللخبير في االنتاج، وليس كما كان في السابق 
ذي أدى ، باإلضافة إلى هذا تميزت هذه المرحلة بدخول اآللة وشكل اآللة ال(1)مجاال مقتصرا على الحرفي

 إلى أن العمل الصناعي أصبح يتطلب خصائص فيزيولوجية من أجل إنجاز وتنفيذ العمل المراد إنجازه. 
ومن جهة أخرى أصبح يتطلب كفاءة وقدرة معنوية لتحّمل مشقة العمل الروتيني اليدوي اآللي  

العصر الوسيط إلى ما )التايلورية(، وبالتالي فإننا نالحظ من خالل هذا التطور من الحرفي الصانع في 
بعد ظهور التصنيع والمصانع وظهور المدرسة الكالسيكية وغيرها من المدارس أصبح كل فرد يملك 

                                                           
 (145 -139محمد المهدي بن عيسى: مرجع سبق ذكره، ص ص) -(1
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مؤسسة خاصة أو مجموعة أفراد شركاء يملكون مؤسسة يطلق عليهم تسمية مقاول أو مقاولين مهما كان 
 ملكها ونوعها.نوع النشاط االقتصادي الذي يمارسه ومهما كان حجم المؤسسة التي ي

( 1830-1700أّما في الجزائر في بدايات القرن الثامن عشر وبالضبط في الفترة التاريخية بين ) 
فإن المصطلح الشائع قديما كان )الجماعة(، ويكاد يكون المصطلح الوحيد للداللة على التنظيمات 

في مصر وسوريا إبان العهد  الحرفية، والبد من االشارة أن هذا المصطلح كان متداوال على نطاق واسع
المملوكي، واقتصر على الجماعات المهنية دون سواها، إاّل أنه أضحى غير مستعمل في العهد العثماني 

 (.غطاس عائشةألسباب مجهولة وغير واضحة حسب الباحثة )
ويدل مصطلح الجماعة حسب ذات الباحثة على التنظيم االقتصادي واالجتماعي ذات أسس  

صة، تحمي أصحاب كل حرفة من التعدي وتضمن مستوى مقبوال للحرفة، وتحدد أسعار أخالقية خا
( بين الصناعة غطاس عائشةمنتجاتها وتنظيم العالقة بين الدولة وأرباب الحرف، كما ال تفّرق الباحثة )

 .    (1)( حيث ترى أنهما يرمزان إلى شيء واحدابن خلدون والحرفة كما مّيز وفّرق بينهم )
( المؤرخ 01-96تحديد تعريف الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر بصدور األمر رقم ) وقد تم

م، والمحّدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف والنصوص التطبيقية لها، 10/01/1996في 
أو كل نشاط إنتاج، أو إبداع، »( منه على أن الصناعة التقليدية والحرف هي: 5حيث نصت المادة )

تحويل، أو ترميم فني، أو صيانة، أو تصليح، أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي، وت مارس بصفة 
رئيسية ودائمة، وفي شكل مستقر، أو متنّقل، أو معرضي، وبكيفية فردية، أو ضمن تعاونية للصناعة 

 .(2)«التقليدية والحرف، أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف
وباعتبار أن لهذا النوع من الصناعات لها ارتباط وثيق بجملة الثقافات المتنوعة بالجزائر، فهذا 
يعني أن لها أهمية كبرى كونها لها عالقة بالسيرورة التاريخية للمجتمع ككل، والبد من المحافظة عليها 

فعيل العجلة االقتصادية نحو واالستمرار في عملية انتاجها وتطويرها من خالل ايجاد اآلليات المناسبة لت
 تنمية اقتصاد البالد إلى جانب النشاطات االقتصادية األخرى. 

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة في ، )مقاربة اجتماعية اقتصادية( 1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس:  -(1

 (147-144ص ص)م، 2001التاريخ الحديث، أطروحة منشورة، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
الجريدة لقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف"، ، "يحدد ا01-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  -(2

 4، ص1996جانفي  14، الصادر بتاريخ 03، العدد الرسمية
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والصناعة التقليدية والحرف تعتبر من الصناعات الصغيرة التي تمتلك فيها الجزائر قدرات هائلة 
سوم التنفيذي كصناعة تساهم في تفعيل اآلليات االقتصادية، حيث تتمتع بتشكيلة متنّوعة جدًا، فحسب المر 

 24م تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر 31/10/2007المؤرخ في  339-07رقم 
 . (1)حرفة 338قطاع نشاط يحوي 

 102,98وقد شهد قطاع الحرف التقليدية تطّورًا كبيرًا حيث توّسعت القاعدة الحرفية بنسبة ت قّدر بـ 
 مشروعًا  162.085م إلى 2003مشروعا حرفيا سنة  79.850، حيث أرتفع عدد المشروعات من

 مشروع جديد.  82.235م، أي ما يعادل 2009حرفيًا سنة 
وسّجل قطاع الصناعة التقليدية والحرف تطّورًا هامًا في حجم االستثمارات المحققة، حيث ارتفع 

، هذه الزيادة في حجم م2008-2005حجم االستثمار اإلجمالي بأكثر من مليار دينار جزائري في الفترة 
مليار  20االستثمار رافقها أيضًا ارتفاع بارز في حجم اإلنتاج، حيث شهد االنتاج زيادة تقّدر بـحوالي 

دينار جزائري خالل نفس الفترة، ما يعني أّن إنتاجية القطاع ترتبط بزيادة االستثمار فيه، وبالتالي يؤكد أّن 
لى الرفع من حجم االستثمارات الحقيقية في القطاع إلى جانب تنمية قطاع الصناعة التقليدية تحتاج إ
 التأطير الجيد والتنظيم األمثل للحرفيين.

م ليصل إلى 2009وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أّن اإلنتاج الداخلي الخام قد سّجل نموًا كبيرًا سنة 
مليار دينار  592يصل إلى ، و ي توقع أن  43,2دينار، وهو ما يمّثل نسبة زيادة تقّدر بـ  مليار 106
 .(2)م2025سنة 

في المقابل نجد من يطلق تسميت المقاول على كل من يمتهن مهنة البناء وأشكالها فقط، ويطلق  
على من يمارسون الفالحة والصناعة الثقيلة بالمستثمرين، بينما من يمارسون الصناعة التقليدية الحرفية 

ه من خالل دراستنا هذا سنعتمد على فكرة أن لكل فرد مؤسسة خاصة بالحرفيين وعمالهم بالصنائع، إاّل أنّ 
مهما كان نوع نشاطها، ومهما كان حجم المؤسسة ونوعها فهو يسمى مقاول وجمعها ذات طابع ربحي 

مقاولون، ومؤسسته هي عبارة عن مقاولة، وهذه األخيرة لها جملة من الشروط أن تتوفر عليها وتتمثل 
 باختصار في:

                                                           
، الذي يحدد "نشاطات الصناعة التقليدية والحرف" 339-07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  -(1

  18، ص2007نوفمبر  05، الصادر بتاريخ 2007أكتوبر  31في، المؤرخ 70، العدد الجريدة الرسمية

، رسالة ("2010، 2003استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة ما بين )جليلة بن العمودي: " -(2
التسيير، جامعة ورقلة، سنة  ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم

 51، ص2011
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سمال معقول باالضافة إلى وجود ميل عند صاحبه أو أصحابه )مقاول/مقاولون( إلى وجود رأ -
 االستثمار فيه واالبداع واالبتكار مع رغبة ذاتية في االشراف المباشر على تلك األموال.

الملكية قد تكون فردية وقد تكون جماعية )عائلية، شراكة محدودة(، حيث أن قّلة رأس المال  -
 الك مشروعات تتماشى وقدراتهم. يسمح لألشخاص امت

 قّلة التدرج الوظيفي نتيجة قّلة العاملين فيها. -
 .(1)المرونة، حيث أن المقاولة لها قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية -
 أنواع نشاط الصناعة التقليدية الحرفية:    (2

والبلدان، وهذا راجع لتعدد يعرف نشاط الصناعة التقليدية الحرفية تنوع كبير بين مختلف العصور  
الثقافات واختالفها فيما بينهم، وقد ظهرت عدة أنواع للصناعة التقليدية حسب ضرورة الحاجة إليها من 
قديم الزمان، فلوال الحاجة للمسكن والمأوى لما ظهرت حرفة البّناء، ولوال الحاجة للمأكل والمشرب لما 

ظهرت صناعة السيوف، ولو الحاجة لألفرشة والزرابي  ظهرت صناعة الفخار، ولو الحاجة للسال  لما
لما ظهرت صناعة النسيج، وغيرها من أنواع الصناعة التقليدية الحرفية التي عرفت حتى من قبل عصر 

 االسالم.
إاّل أن االختالف كان يكمن في مكانة أصحاب هذه الحرف من عصر آلخر، حيث كانت تعرف  

( أين وضع الفالسفة في المستوى األول وجعل من Platoه جمهورية )تهميش عند اليونان وهو ما تؤّكد
( الي Platoأصحاب الحرف كالزراع والصناع في أدنى مستوى، ولم يخرج )أرسطو( عن تصور أستاذه )

يعتقد أن الحياة عمل وليست إنتاج، وأن العبيد هم أداة لخدمة األسياد، في إشارة منه إلى أن الحرفيين هم 
ولم تختلف النظرة حول العمل عند الرومانيين الذي تم ربطه بالّرق والعمل الزراعي حيث أن  مجرد عبيد،

مهانة العبد ومعاقبته تكون بإرغامه على العمل اليدوي، وعلى غرار احتقار اليونان والرومان للحرفيين، 
عاجم والمستضعفين فإن أشراف العرب قبل االسالم كانوا يعتبرون أن العمل اليدوي هو خاص بالخدم واأل

 من الناس. 
أّما بظهور االسالم فقد تغّيرت النظرة للحرفيين )المقاولين( من نظرة احتقار إلى نظرة إعجاب  

واحترام، فقد كان الرسل واألنبياء والصحابة من المهاجرين واألنصار أصحاب مهن وحرف، فمنهم اللّحام، 

                                                           
، أشغال الندوة العلمية "المقاولة النسوية في الجزائر واشكالية التوفيق بين االجتماعي واالقتصادي"شناف:  مراد بلخيري وخديجة -(1

، 2مين دباغين سطيف (، بعنوان: المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية )دراسات وأبحاث(، جامعة محمد ل2016مارس  15الوطنية )
 ، )كتاب إلكتروني(.178، ص2016منشورات مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع، السداسي األول، 
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، الحّجام وغيرها من الحرف اليدوية التقليدية، كما أن الصناعة النّجار، الحّداد، النّساج، الجّزار، الخّياط
تطورت في هذه الفترة لوفرة المواد الخام النباتية والمعدنية، واتساع العمران في المدن االسالمية، مع 
انتشار الفتوحات االسالمية في الشرق والغرب، ودخول شعوب البالد المفتوحة إلى االسالم، غير أن هذه 

 .(1)عة بقيت تمارس داخل البيوت أو المحال التجارية فقطالصنا
ومن خالل هذه الجزئية ستحاول الباحثة تقديم عرض حول أنواع الصناعة التقليدية الحرفية التي  

 تزخر بها الجزائر، والتي تعكس هويتها السوسيوثقافية، وتستهلها بذكر أشهر األنواع وتتمثل في:
فة الفترة الزمنية التي وجدت بها هذه الصناعة بالجزائر، إاّل من الصعب معر  صناعة النسيج: (2-1

أن وجودها يعود إلى زمن بعيد حيث كان الرّحل يستخدمونها في خيامهم وأفرشتهم، ومن أهم 
المناطق التي اشتهرت بصناعة الزرابي منطقة "جبل عمور" تدعى زرابي الهضاب العليا 

 .ن من صوف المواشي لصناعة الزرابيوهي منطقة رعوية، مما جعل أهلها يستفيدو 
ولكل منطقة خاصيتها في صناعة الزرابي حيث على سبيل المثال نجد أن الزرابي تتكون من  

وحدات على شكل معين بلون أسود أو أزرق قاتم، وتكرار الوحدات الزخرفية ال يخضع للتناظر، ولكّنه جد 
ابي منطقة "جبل عمور"، وهو ما يميزها عن غيرها . بالنسبة لزر (2)محكم وينتهي بوحدات زخرفية هندسية

 من أنواع الزرابي لمختلف المناطق األخرى بالجزائر التي تعرف بتنوع ثقافاتها وتوسعها.
وتتميز منطقة ورقلة بهذا النوع من الصناعة التقليدية حيث أّنها تعرف بعدة أنواع من الزرابي  

م في إحدى المسابقات الدولية على الميدالية الذهبية 1975أهمها: زربية مشهد الصيد التي نالت سنة 
بمدينة نابل االيطالية، وزربية الجريدة، زربية المسجد الكبير، زربية فرفارة، زربية سدراتة، زربية تيمزمت، 

، وغيرها من أنواع الزرابي التي لكل واحدة منها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من (3)زربية كنكيلة
 .ليها والمنطقة التي ينحدرون منهازرابي وتعكس هوية مقاو انواع ال

                                                           
، مخبر البحوث االجتماعية والتاريخية، العدد "الحرف والصنائع في المغرب األوسط على عهد المماليك الوطنية"روبى مصدق:  -(1

 (139، 138ص ص ) م،2013الرابع، جامعة معسكر، جوان 
، غرفة الصناعة التقليدية والحرف الطارف، تاريخ نشر تعرف على الصناعة التقليدية في الجزائر عبر التاريخ"ر.أوسيف: " -(2

 ( 2016مارس  15، تاريخ االقتباس: )[www.cam36.com/?p=402، )مقال الكتروني( ]2011ماي  9المقال:
"الصناعة التقليدية ودورها في التنمية مديرية السياحة والصناعة التقليدية: يوم دراسي حول غرفة الصناعة التقليدية والحرف و  -(3

 3م، ص2015ديسمبر  10، مطبعة حميد أوجانة، ورقلة، المحلية"
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لكل نوع من أنواع النشاط االقتصادي خاصيته التي تعكس الخلفية السوسيوثقافية للمقاولين و  
بصفة خاصة، وللمجتمع أو المنطقة التي ينحدرون منها بصفة عامة، وال يمكن فهم هذه الخصوصيات 

 .التي انبثقت منه هذه الصنعة معاشإاّل بالرجوع إلى العالم ال
مما يعني أن هذا النوع من النشاط االقتصادي هو بمثابة الفعل التواصلي الذي يتم نقله من جيل  

إلى جيل آخر، لالستمرار في عملية انتاجه أو إعادة إنتاجه بوسائل حديثة من طرف المقاولين الشباب 
المساس بخصائصها المميزة لكي ال تفقد هويتها  حسب ما يتناسب مع تغييرات البنية االجتماعية دون 

 المتعارف عليها.
عرف االنسان الحاجة إلى استخدام الجلود من عصور ما قبل التاريخ، :  صناعة الجلود (2-2

حيث كانت اللباس الذي يحتمي فيه من تقلبات مناخية، إاّل أّن أنه لم يكن يعرف كيف يمكن 
 نه لم يهتد آنذاك إلى ما يسمى بالدباغة.حماية الجلود من التعفن، وهذا راجع كو 

وهذه األخيرة هي عملية تحويل الجلد القابل للتعفن إلى مادة طبيعية متعددة االستعمال وبعيدة  
 المدى، وكذا متينة الستخدامها في مختلف االستعماالت الممكنة. 

لتتطور بتطور األحداث والوسائل التكنولوجيا وتعرف  متعددةق عرفت عملية دباغة الجلود طر وقد  
ا مكانة خاصة انتشار أوسع وطرق أسهل ومنتجات أكبر، تساهم في نشر ممارسة هذه الحرفة لتصبح له

أصحابها من خالل وهوية  في االقتصاد الوطني، لها مقوماتها وخصوصيتها لتشكل ويعاد تشكيل هويتها
 ممارسة هذا النشاط الحرفي.

حيث كان في القديم يتم دباغتها بالتدخين، والملح، الضرب وفرك الجلد بأدوات حادة لفصل بقايا  
اللحم والصوف على الجلد، ثم استخدم المصريون القدامى الشب، وعرفت استخدام أوراق السماق والبلوط 

 في القرن الثامن عشر.
وائده في دباغة الجلود، كما عرف تطور أّما بالنسبة للوسائل الحديثة فتم اكتشاف نبات القسطل وف 

العلوم وخاصة ما له عالقة بالكيماء من تطورات ساهمت كلها في اخراج عملية دباغة الجلود إلى الواجهة 
الستخدامها في صناعة عدة منتجات جلدية من محافظ وأحذية وألبسة جلدية وغيرها، وهذا من أجل 

 .(1)المساهمة والنهوض بها في االقتصاد الوطني

                                                           
الفترة "دراسة احصائية لمساهمة قطاع الجلود واألحذية في االقتصاد الجزائري خالل محمود فوزي شعوبي وعبد العزيز شيخاوي:  -(1
، )مقال الكتروني(، 101م، ص2011، جامعة ورقلة، 09، مجلة الباحث، العدد ("1974-2007)
[http://rcweb.luedld.net/rc9/A908.pdf] 



 الفصل الثالث: إنتاج وا عادة إنتاج ممارسة الصناعة التقليدية عند المقاولين الشباب
 

 
93 

 : صناعة الساللة (2-3
تعتبر حرفة السالل أو الساللة من الحرف التي عرفها االنسان منذ القديم وخاصة في المناطق  

الصحراوية وهذا نظرا لوفرة وجود النخيل وموادها ومن ثمة توفر وجود منتجاتها التي تتمثل في األطبقة 
 لبيوت بها، حيث ّتعرف بشدة مقاومتها السعفية وبناء المنازل بجذع النخل وجريدها، وبناء سقوف ا

كانت النخلة وال تزال مصدر فخر واعتزاز شعب الجزائر حيث اشتهرت الصحراء منذ القديم بنخلها، 
فإنتاجها يدخل في جميع األدوات التقليدية، فجميع البيوت الصحراوية القديمة دخل جذع النخلة وسعفها 

 .وجريدها في بنائها
ا يتم فمنهفمن خالل وبواسطة سعف النخيل تفنن الحرفيون في صناعة العديد من المنتجات،  

 به القفف والمظالت، والسالل.وكذلك تصنع الذي تفرش به أرضية المنازل، صناعة الحصير 
أّما األلوان التي يتم مزجها في صناعة السعف وتزيينها تتمثل في األلوان التي تعكس جمال  

حراوية من اللون وردي، أحمر، ازرق، أخضر، والبني، وهذا حسب احدى الحرفيات التي تم الحياة الص
 .(1)استجوابها بهذا الخصوص

: تشتهر مختلف مناطق أنحاء الوطن بهذا النوع من النشاط حيث نجده الحلي والمجوهرات (2-4
ب األحيان في األوراس، قسنطينة، بالد القبائل والهقار، حيث يصنع الحلي األوراسي في أغل

هذه  من الفضة ويمتاز بدقة النقوش كالحزام الفضي، والعقد والقيراط، نالحظ أن معظم
 .المجوهرات خالية من األلوان

أّما الحلي المصنوعة في بالد القبائل تتميز بألوانها المختلفة حيث تضاف إلى الفضة قطع  
واألخضر واألزرق مما يزيدها رونقا  صغيرة من الزجاج الملون باأللوان األساسية كاألحمر واألصفر

  .وجماال
: وهي من أقدم الحرف التقليدية ألنها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ والسبب صناعة الفخار (2-5

هو وفرة الطين في مختلف األماكن، ومن خالل الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة 
شونش ببسكرة، والحظت أن نوع النشاط كانت لها زيارة إلى مؤسسة لصناعة الفخار ببلدية م

الممارس وهو صناعة الفخار هو بمثابة تجسيد للغة التواصل بين المقاولين والعمال، حيث 
 يتم تقسيم العمل على مراحل لكل مرحلة عمال خاصين بها وهذه المراحل كالتالي:

                                                           
 م2014ديسمبر  27، 5451، جريدة المساء اليومية، العدد أحب صناعة السالل وأتطلع التقان فن الترميلهبة أيوب:  -(1
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 صة يبدأ العمل من تحويل الطين إلى مادة سائلة من خالل وضعها داخل آالت مخص
التي تحمل ما وزنه القنطار من الطين ويضاف لها كمية من المياه ثم يخرج في شكل 
طين سائل، ثم يقومون بتحويله إلى شكل مجسمات من الطين التي يتم وضعها لتجف 

 مدة معينة.
   ثم يتم نقلها إلى قسم آخر يهتم أصحابها بوضع هذه المجسمات على آالت لتشكيلها في

ألواني المنزلية الفخارية: طأس، كأس، صحن، ِقدر وغيرها من أشكال مختلفة من ا
 األواني المنزلية، ثم وضعها لتجف.

   ثم يتم ادخالها إلى الفرن حتى يتغير لونها فتصبح متماسكة بشكل جيد لدرجة أنه
 يصعب كسرها بسهولة.

  ل ثم يتم االنتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة صبغها بمادة معينة ليصبح من السه
 الرسم عليها.

   ثم تصل إلى المرحلة األخيرة وهي مرحلة أو قسم الفن والزخرفة أين يتم تزينها بالشكل
الذي يعكس في غالبية األمر هوية المنطقة المنحدرين منها المقاولين بحيث تعكس 

 . ()هويتهم الثقافية
يضيفون إليها الماء ومن ثمة فإن سكان األرياف يلجؤون إلى جمع الطين من األودية، ثم 

ويعجنوها، ثم يصنعون منها أواني مختلفة األشكال، تأتي بعد ذلك مرحلة الزخرفة بواسطة ألوان طبيعية، 
ثم يدخلونها تحت الجمر أو داخل الفرن لتجف، ويطلونها بعد ذلك بالورنيش لتصبح المعة وجميلة ثم 

 تكون جاهزة لالستعمال.
يعيدنا إلى الحفالت والسهرات أين يضع الرجال والنساء أبهى  : الزّي الجزائري الطرز التقليدي (2-6

مالبسهم، محين بذلك عادة ألفية في الجزائر وهذا الزي النسوي على وجه الخصوص يسرد 
من خالل نسيجه وحياكته وطرزه عادات وتقاليد جزائرية، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال 

تاريخية التي عرفتها البالد، كما تبرز تأثرها إلى الجنوب، عرفت األزياء نفس المراحل ال
بالعوامل الخارجية رومانية أو فينيقية أو عربية أو أندلسية أو عثمانية أو فرنسية، وأشهر 
األلبسة الجزائرية هي القفطان الجزائري للنساء والعباءة بمختلف أنواعها للرجال، يعتبر الطرز 

                                                           
)- (2016فيفري  27عية على شركة الفخار ذات مسؤولية محدودة ببلدية مشونش، بسكرة، بتاريخ )دراسة ميدانية استطال 
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كز بمدينة تقرت الكبرى، وقد عرف هذا النوع من التقليدي من بين أشهر األنواع التي تتمر 
 النشاط انتشارا كبيرا على المستوى المحلي والوطني والدولي.

باالضافة إلى األنواع السابقة الذكر تزخر الجزائر بأنواع أخرى تتمثل في صناعة منتجات مختلفة   
ة األلبسة التقليدية، وصناعة من سعف النخيل، فن الترميل ووردة الرمال، صناعة التحف الفنية، خياط

 الجلود الفنية.
 رابعا: دور الدولة في إعادة إنتاج الصناعة التقليدية الحرفية ومكانتها في االقتصاد الوطني

( والعمليات االقتصادية Marxيعتبر مفهوم إعادة اإلنتاج في معناه السوسيولوجي مدين بفكر )
بدوام اإلنتاج واستقرار عالقات اإلنتاج أي يتم استبدال األفراد مع بأّنها عمليات إعادة إنتاج بسيطة تتميز 

 الزمن ولكن النظام يعيد إنتاج نفسه بشكل مماثل.
إن عمليات إعادة اإلنتاج ليست قابلة للمالحظة فقط في المجتمعات التقليدية، لقد برهن علم 

ه حتى ولو كان غير فعال او غير االجتماع التنظيمات مثال ان نسقا تنظيما يمكن ان يعيد إنتاج نفس
مرض من وجهة نظر الفاعلين الذين يتكون منهم هذا النظام، ويكفي لكي يعيد النظام إنتاج نفسه إال 

( نظاما من هذا النمط Crozierيكون أيا من الفاعلين مدفوعا للتحرك من اجل تحويله، وقد وصف )
 .(1)تحت اسم قانون االحتكار في الظاهرة البيروقراطية

وفي تناوله لعالقة الفعل بالبنى االجتماعية، ركّز على أهمية الوضع  (Bourdieuكما عّبر ) 
المكاني للفاعل، وعالقة الفاعل بالبناء االجتماعي، وهي العالقة التي تنتهي بأن يقوم المقاولون بإعادة 

ل االجتماعي لنشاط إنتاج هذا البناء، وبمعنى أكثر وضوحًا فإنه يؤكد على أن الممارسة هي الفع
الصناعة التقليدية الحرفية الذي يقوم فيه المقاولون بالمشاركة في إنتاج البنية االجتماعية، وليس مجرد 

 .أداء أدوار بداخله
وقـد عملــت الدولــة بهــدف تغطيـة المكانــة االقتصــادية التــي أصـبحت تتمتّــع بهــا المؤسســات الحرفيــة 

والتــدابير تنــدرج ضــمن سياســة الدولــة واســتراتيجيتها المخّصصــة ببالدنــا علــى اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات 
لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف؛ حيـث تسـتفيد المؤسسـات فـي إطـار اإلسـتراتيجية 
الموضوعة من مجموعة التدابير واآلليات والبرامج، التي من شأنها المساهمة أوال فـي الحفـاظ علـى النسـيج 

                                                           
"، السلطة الرمزية للفاعلين في المجال االجتماعي وعالقتها بإنتاج السلطة غير الرسمية في االدارة المحليةموسى خويلد: " -(1

، 2012رسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتماع االتصال في المنظمات، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة ورقلة، 
  19ص
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الل تحســـين المؤسســـات ذات الطـــابع الحرفـــي، وكـــذا تحفيـــز االســـتثمارات فـــي القطـــاع مـــن خـــ القاعـــدي مـــن
 .المناخ االستثماري فيه

أسفرت هذه اإلجراءات عن تسخير هيئات عديدة لتقديم الـدعم المـالي والقـرض، إضـافة إلـى وضـع 
مجموعة من البرامج التكوينية والتأهيلية وأخرى للترقية وتحسين التنافسية تعّد من بين أنماط االبتكارات في 

نصيبها من االهتمـام، وتـم مجال التسيير والتطوير، إلى جانب ذلك حظيت األعمال التسويقية والترويجية ب
في نفس اإلطار وضع الشروط التي يتم على إثرها منح تسمية صناعة تقليدية جزائرية وكذا عالمة الدمغة 

 لمنتجات الزرابي ومثيالتها. 
هذه اإلجراءات والمبادرات المّتخذة في إطار استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية  سّجلت

والحرف في الجزائر والرامية نحو إعادة بعث هذا األخير، حصيلة أولية مشّجعة تعكس حجم اإلصالحات 
ي تحقيق المب ادر بها والمكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها المؤسسات الممارسة ألنشطة القطاع ف

 األهداف من خالل الدور االقتصادي الذي أ نيط بها إلى جانب أدوارها التقليدية.
وعلى الرغم من النتائج المثمرة المحّققة في إطار االستراتيجية الموضوعة، غير أّن المؤسسات 

تشير الدراسات واألبحاث الخاصة بقطاع الصناعة الحرفية ال تزال تعرف جملة من الصعوبات، إذ 
التقليدية والحرف بالدول النامية عموما والجزائر خصوصا إلى تعّرضها للعديد من الصعوبات التي ت عرِقل 

()نشاطها في األجل القصير وتهّدد نمّوها وبقائها في األجل الطويل، فقد أظهرت إحصائيات دراسية
سنة 

بسبب العوائق التي  من المشاريع الحرفية في الجزائر هي متوّقفة عن النشاط  25,5بأّن حوالي  2008
 ، ويمكن حصر أهم المشاكل التي تواجه المؤسسة الحرفية وتحّد من تنميتها فيما يلي:تواجهها هذه األخيرة

  عدم إدراج قطاع الصناعة التقليدية والحرف كأولوية تنموية ضمن السياسات االقتصادية
 للبالد وكذا ضعف التشريعات والّنظم الواضحة لدعمه. اإلصالحية

 .عدم االستقرار التنظيمي الذي عرفه القطاع 
 .صعوبة التموين بالمواد األولية والتجهيزات 
 .سوء ظروف ممارسة النشاط الحرفي 
 .نقص التأهيل المهني للحرفيين 
 .ضعف التحفيز المالي والجبائي 

                                                           
 )- مكتب الدراسة واالستشارة مكّلف بالدراسة الميدانية من طرف وزارة المؤسسات ص وم والصناعة التقليدية بورقلة 
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 ي.ضعف القدرة التنافسية للمنتوج الحرف 
 .إشكالية تسويق المنتوج التقليدي 
 .صعوبة تصدير المنتوج التقليدي 
 .نقص الدراسات واألبحاث باإلضافة إلى ضعف التنظيمات الجمعوية وقلتها 

وغيـر متكّيفـة مـع ذات مردوديـة ضـعيفة  جعلـت مـن المؤسسـات الحرفيـة مؤسسـاتهذه الصـعوبات 
يديــــة والحــــرف انتقلــــت إليــــه نفــــس معضــــلة القطــــاع ، أو بمعنــــى أدق أّن قطــــاع الصــــناعة التقلالمســــتجدات

الصـــناعي بمؤسســـاته الكبيـــرة؛ األمـــر الـــذي دفـــع بالدولـــة نحـــو الســـعي إلـــى تحقيـــق تنميـــة مســـتدامة للقطـــاع 
ووضــع حــد للصــعوبات التــي تواجههــا المؤسســات الحرفيــة، عــالوة علــى مضــاعفة الجهــود المبذولــة للتغّلــب 

مـن موقـف التبعيـة إلعانـة الدولـة لـديهم من المقاولين الحرفيين وكـذا  على االنعزالية التي تمّيز عمل الكثير
 .(1)خالل برامج متنّوعة أبرزها برنامج أنظمة اإلنتاج المحلية

( على الدور الهام المنوط بقطاع الصناعة السيد عبد العزيز بوتفليقةولقد أكد رئيس الجمهورية ) 
في النشاط االقتصادي، مشددا بذلك على ضرورة االهتمام التقليدية في إبراز التراث الوطني والمساهمة 

بتكوين وتأهيل شريحة الحرفيين )المقاولين(، مضيفا أن الصناعة التقليدية وباإلضافة إلى كونها عنصرا 
هاما في إبراز التراث الوطني وتعبر عن هوية شعب وثقافة أمة جذورها غائرة في التاريخ، هي إلى جانب 

هام ساهم ويساهم في المجهود الوطني للتنمية والتطور، ووعيا منها بذلك عملت  ذلك نشاط اقتصادي
الحكومة على بعث حركية فعالة للنشاطات الحرفية على جميع المستويات وعلى رأسها تسطير مخطط 

يتضمن عدة محاور أهمها: تطوير التشغيل في  2010عمل للتنمية المستدامة للصناعة التقليدية آفاق 
والمساهمة في التصدير خارج قطاع المحروقات وتطوير العمل المنزلي ال سيما في أوساط المرأة القطاع 

ألف منصب شغل  340الريفية، وكان نتيجة ذلك أن ساهم قطاع الصناعة التقليدية في إحداث ما يقارب 
برامج وانتعاشها مليار دينار في الناتج الداخلي الخام، وفي سياق ربطه بين تطور مشاريع ال 117وتحقيق 

وضرورة ترقية الكفاءات القادرة على إدارة دواليب القطاع توقف رئيس الجمهورية في رسالته عند عنصري 

                                                           
 SPL)نظام االنتاج المحلي   استراتيجية تنمية المؤسسات الحرفية في الجزائربن لعمودي:  جليلةو محمد المهدي بن عيسى  -(1

 (  7، 5نموذجا(، مقال الكتروني، ص، ص)
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آالف مقاول من تكوين وتأهيل في اختصاص إحداث المؤسسات  10التكوين والتأهيل، حيث استفاد نحو 
 .(1)للشغلمكونا معتمدا لدى المكتب الدولي  48وتسييرها، يضاف له تأهيل 

( من Philippe Bernouxنالحظ أن رسالة رئيس الجمهورية الجزائرية تتوافق مع ما جاء به ) 
 قبل في دراسته أين توصل إلى أن أهم آليات تشكل الهوية في المؤسسة تتمثل في:

: حيث إذا تم إعداد مضمونه جيدا من طرف المؤسسة بهدف إعطاء ثقافة أن نجاحه التكوين -1
 المؤسسة، فإنه سيؤدي بالضرورة إلى ربط العامل بمؤسسته واالنتماء والوالء إليها.مرتبط نجا  

: هي عبارة محصلة الثقافة المهنية التي أصبح يمتلكها المقاول والعامل، والتي الخبرة المهنية -2
تنشأ من خالل جملة العالقات االجتماعية، والممارسات المهنية التي تم اكتسابها على مدار 

والتي من خاللها تشكلت الهوية الفردية الشخصية، ومن خالل العالقات مع اآلخرين  الحياة،
 والتفاعل والتواصل فيما بينهم تحولت إلى هوية جماعية داخل المؤسسة.

: ال يمكن أن تتشكل هوية االنتماء لمجموعة معينة دون أن تعترف االعتراف من طرف اآلخرين -3
الشخص لها، ويعتبر تشكل مجموعة االنتماء هو عبارة عن أو تتقبل هذه المجموعة بانتماء 

 .  (2)أساس من أسس بناء الروابط االجتماعية في أي مجال تنظيمي
ومن أجل تحقيق المرافقة المثلى للمقاولين الشباب تعززت هياكل الدعم والتأطير والمرافقة بتوسيع  

وستشمل جميع واليات الجمهورية،  2004سنة  31إلى  1999غرفة سنة  20عدد الغرف التقليدية من 
وهو ما أّكدته االحصائيات بغرفة الصناعة التقليدية والحرف بورقلة، التي بلغ عدد المقاولين المسجلين بها 

مقاول، وتم استحداث مناصب شغل أين  10217حوالي  2015أكتوبر  31إلى غاية  1999من سنة 
 منصب شغل. 26616,5بلغ عددها حوالي 

ت برامج وأجهزة التشغيل مساعدات كبيرة للمقاولين الجزائريين من أجل فتح مؤسساتهم لقد أعط 
الخاص التي يرغبون في تطبيق تصورات حول مشاريعهم المهنية من خاللها، فهي ظهرت لتدعم حاملي 
ناث(، ومن مختلف المستويات )االبتدائي، المتوسط،  المشاريع المهنية من مختلف الفئات )ذكور وا 

انوي، الجامعي(، باإلضافة إلى الرغبة في الدفع بعجلة اقتصاد السوق الجزائرية، وحاولت الباحثة من الث
خالل هذه الجزئية عرض موجز لمختلف أجهزة دعم الدولة مرفقة ببعض االحصائيات الخاصة بالمجال 

                                                           
، 20/11/2009، نشرت في "للصناعة التقليدية دور في إبراز التراث ودفع عجلة النشاط االقتصادي"جريدة األيام الجزائرية:  -(1

 [http://www.djazairess.com/elayem/49263] الكتروني(الجزائر، )مقال 

 (240، 239، ص)محمد المهدي بن عيسى: مرجع سبق ذكره، ص -(2
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ول إعادة إنتاج المكاني لميدان الدراسة إن وجدت، وهذا بهدف التعريف بها ودورها وأهميتها في محا
النشاط الصناعية لمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائر بصفة عامة، وبوالية ورقلة بإعتبارها 

 ميدان الدراسة التي قامت الباحثة بدراستها بها ومن أهم هذه األجهزة تتمثل في:
 :مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (1

الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار بموجب المرسوم أنشأت مديرية الصناعة والمؤسسات  
، المتضمن إنشاء مديرية والئية للصناعة والمؤسسات 2011جانفي  25المؤرخ في  19-11التنفيذي رقم 

 الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار.
 أوال: مهام مديرية الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار:

 ة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية واألمن الصناعي.. متابع1
 . مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية واالبتكار.2
ة لترقية . اقترا  كل عملية تهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وكذا اقترا  أي مبادر 3

 االستثمار.
 . متابعة تسيير مساهمات الدولة.4
 . السهر على جمع ونشر المعلومات الخاصة بالنشاطات الصناعية.5
 . تنفيذ االستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.6

 ثمار:ثانيا: تنظيم مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االست
 تتشكل مديرية الوالية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار من أربعة مصالح هي:

 مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة.  .1
 مصلحة ترقية االستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة.  .2
 مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  .3
 مصلحة إدارة الوسائل.. 4

تجدر اإلشارة إلى أن تنظيم المصالح يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، وزير المالية، الوزير المكلف بالجماعات المحلية 

 والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مؤسسة صغيرة  7212عدد المؤسسات  2014ديسمبر  31عدد المؤسسات إلى غاية بلغ 

مؤسسة  7072م بحوالي 2012عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل سنة ومتوسطة، وكانت تقدر 
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م إلى غاية 2004مؤسسة صغيرة ومتوسطة، أي أنه منذ سنة  3002م ال تتجاوز 2004بينما كانت سنة 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو عدد يمكن أن نقول عنه أنه غير  4025ما يقارب  م تم إنشاء2012سنة 

مؤسسة  400كافي مقارنة بمعدل متوسط عدد المؤسسات التي يتم فتحها كل سنة والتي تقدر بـقرابة 
خالل السنة الواحدة، والجدول التالي يوضح تعداد تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى 

 م( على الشكل التالي:2012 -م2004ميدان الدراسة من سنة ) والية ورقلة
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 قلةالمصدر: مديرية الطاقة والمناجم بوالية ور  
 
 
 
 

 2012الى غاية  2004(: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 3الجدول رقم )
      

 2004عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2005حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2005
3002 445 43 29 431 3433 

 2005عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2006حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2006
3433 509 27 16 498 3931 

 2006عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2007حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2007
3931 455 55 19 419 4350 

 2007عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2008حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2008
4350 553 42 18 529 4879 

 2008عدد المؤسسات ص و م لسنة 
المؤسسات ص و م لسنة عدد  2009حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2009
4879 631 48 25 608 5487 

            

 2009عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2010حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2010
5487 592 92 33 533 6020 

 2010و م لسنة عدد المؤسسات ص 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2011حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2011
6020 571 93 51 529 6549 

 2011عدد المؤسسات ص و م لسنة 
عدد المؤسسات ص و م لسنة  2012حركية المؤسسات لسنة 

 التطور اعادة انشاء الشطب انشاء 2012
6549 528 98 48 478 7027 
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 (CNACالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ) (2
ِلف بتقديم (1)قامت السلطات الجزائرية بإنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، الذي ك 

نظام للتأمين عن البطالة، باإلضافة التعويضات للعمال المسرحين ألسباب إقتصادية المنصوص عليها في 
 إلى مساعدتهم من أجل إعادة االندماج في الحياة المهنية.

( سنة ويصل التمويل فيه إلى 50-35يعمل على تمويل مشاريع البطالين البالغين من العمر بين )
 ماليين دينار. 10

الشغل من خالل مرافقة كما يقوم الصندوق بدعم العمل الحر يهدف إلى إدماج البطال في سوق 
المقاولين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وذلك بتزويدهم بخدمات اإلعالم والتوجيه والتكوين،  كما يسهل 

 االستفادة من القروض البنكية لالستثمارات التي تم التأكد من جدواها.
خبراء  ومن مهامه مساعدة المؤسسات على تبني الوسائل الحديثة في التسيير من خالل خدمات

مختصين في شتى المجاالت كدراسات السوق، فرص االستثمار.... الخ. ويقوم أيضًا بالمساهمة في تكوين 
 المسيرين والعمال.

 (ANDIالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار ) (3
، تقوم الوكالة من خالله بتسهيل (2)االستثمار بمقتضى مرسوم تنفيدي لتطوير الوطنية الوكالة أ نشئت

 االستثمار قانون  االستثمار وتقريب اإلدارة من المستثمرين، وتقديم التوجيهات والنصائح لهم بموجب عمليات
 بين التشاور وتعزيز المشاريع االستثمارية دعم في الحكومة مجهودات تنسيق في إطار وذلك ، 2001 لسنة
 والمقاوالتية. االستثمار ثقافة بإنشاء وتطوير المعنية اإلدارات كل

 دعم الوكالة كل أنواع االستثمارات، لذا فإن مهامها متعددة وتتمثل بإيجاز فيما يلي:يشمل 
 ضمان ترقية وتطوير ومتابعة االستثمارات األجنبية والمحلية. -
 استقبال واعالم ومساعدة المستثمرين في اقامة المشاريع. -
 منح االمتيازات المرتبطة باالستثمارات. -
 تسيير صندوق دعم االستثمار -

                                                           
، المتضمن "التأمين من البطالة لفائدة األجراء الذين قد 94/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التشريعي رقم  -(1

 .12، ص1994جوان  01، الصادر في 34، العدد الجريدة الرسميةية ألسباب اقتصادية"، يفقدون عملهم بصفة ال اراد
، المتضمن "صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 01/282الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم  -(2

 .7، ص2001سبتمبر  26، الصادر بتاريخ 50، العدد الجريدة الرسميةوتنظيمها وسيرها"، 
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 .(1)مساهمة في تنمية وترقية الفضاءات واألشكال الجديدة لالستثمارات داخل االقتصاد الوطنيال -
 (ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ) (4

  (2)أ نشئت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر كهيئة ذات طابع خاص.
بعض فئات المجتمع، خاصة تلك  وهي أداة فّعالة في محاربة التهميش االجتماعي الذي تعاني منه

الفئات غير المؤهلة لالستفادة من القروض البنكية، وذلك نظرًا لدوره المهم في تشجيع رو  المقاوالتية، 
وتدعيم المبادرة الفردية، ونشر ثقافة االعتماد على النفس في استحداث مناصب شغل تتجسد في شكل أنشطة 

 اقتصادية صغيرة.
 م وتوجيه ومرافقة المستفيدين من القرض المصّغر نحو تجسيد مشاريعهم.كما تقوم الوكالة بدع

 دج. 400000دج وحد أقصى  50000ويتراو  القرض الذي تمنحه الوكالة بين 
 :(ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (5

تم  (، التيANSEJومن بين هذه البرامج واألجهزة نجد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب )
، وقد وضعت تحت سلطة (3)م1996سبتمبر  8المؤرخ في  ،296-96إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 بالتشغيل متابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة. رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف

يع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتسعى لتشج وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع
الشبابي من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع  كل الصيغ المؤدية النعاش قطاع التشغيل

 والخدمات.
 من األهداف األساسية لهذا الجهاز تتمثل في: :الهدف من انشاء الوكالة

 تشجيع فتح النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات. -
 ى ترقية تشغيل الشباب.تشجيع كل األشكال واالجراءات الرامية إل -

من  وتلعب الوكالة دورا توجيهيا واعالميا كبير بفضل شبكتها عرب كامل واليات الوطن وذلك 
 خالل:
 حمالت اعالمية تحسيسية متواصلة. -

                                                           
 43بي: مرجع سبق ذكره، صياصندرة س -(1
2

، يتضمن "انشاء الوكالة لتسيير القرض المصغر وتحديد 04/14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: المرسوم التنفيذي رقم  -(
 .08، ص2004جانفي  25، الصادر بتاريخ 06، العدد الجريدة الرسميةقانونها األساسي"، 

، المتضمن "انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 296-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي، رقم  -(3
 .12، ص1996سبتمبر  11، الصادر في 52العدد  الجريدة الرسمية،وتحديد قانونها األساسي"، 
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 أسلوب المرافقة الفردية الذي اتبعته مع كل شاب مبادر. -
في  زائر والفرص التي توفرهاالمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الج -

 مجال االستثمار.
  .تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج ايجابية في ظرف زمني قصير نسبيا -

 ANSEJوحصيلة أنواع النشاطات االقتصادية للمقاولين المنتمين لوكالة الدعم وتشغيل الشباب  
 2004كالة للمقاولين في العشر السنوات األخير من )باالضافة إلى عدد مناصب الشغل التي وّفرتها الو 

 ( نوضحها في الجدول التالي:2014إلى 
(: يوضح عدد المشاريع الممولة وعدد مناصب الشغل حسب قطاع النشاط لوكالة 4الجدول رقم )

ANSEJ 
 

  

 قطاع النشاط
 المشاريع الممولة

 مناصب الشغل العدد
 878 2 244 1 الخدمات

 754 380 األعمال التقليدية 
 77 25 الفالحة
 880 1 1090 النقل

 174 76 مهن حرة
 045 1 375 صناعة

 790 1 546 البناء واألشغال العمومية
 183 63 الصيانة
 66 21 هيدروليك
 420 164 أخرى 

 9267 3984 المجموع
 ANSEJ: مديرية وكالة دعم وتشغيل الشباب المصدر

  
هذا الجدول أن هناك تنوع في أنشطة المقاولين الشباب المنتمين لهذه الوكالة  نالحظ من خالل 

مؤسسة موزعة بين مؤسسات خدماتية، أعمال تقليدية، فالحة، نقل، مهن حّرة،  3984تتمثل حوالي 
صناعة، البناء واألشغال، الصيانة، هيدروليك، ولكل نوع من النشاطات عدد من المؤسسات وعدد من 

 غل التي وّفرتها لهم الوكالة.مناصب الش
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وهذه النشاطات ال تقتصر على الشباب المقاولين من خريجي الجامعة فقط، بل أيضا على  
المقاولين الحاملين لمؤهل علمي ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، تكوين مهني، باإلضافة إلى فئة أخرى 

 دون مستوى والجدول التالي يوضح ذلك:
 ح عدد المسجلين بوكالة التشغيل حسب مستواهم العلمي(: يوض5الجدول رقم )

Nombre Dossiers 

Financés Niveau_Instruction 

PRIMAIRE 426 

MOYEN 1629 

SECONDAIRE 766 

UNIVERSITAIRE 340 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
807 

NON DÉFINI 16 

Total 3984 

 ANSEJ (2004-2014)مديرية وكالة دعم وتشغيل الشباب  المصدر:       
نالحظ من خالل هذا الجدول أن أكبر نسبة تتمثل في المقاولين الذين لهم مستوى تعليمي متوسط  

، والمقاولين خريجي التكوين المهني في المرتبة الثانية ويقدر عددهم 1629حيث يقدر عددهم حوالي 
مستوى ابتدائي، في المقابل نجد أن عدد  426مستوى ثانوي، ومقاول  766مقاول، وحوالي  807بـ

مقاول وهو أقل عدد مقارنة بالمستويات األخرى، وتأتي  340المقاولين من خريجي الجامعة يقدر عددهم بـ
مقاول دون مستوى وهذا طبيعي لتوقف الوكالة عن قبول البطالين من حاملي  16في ذيل الترتيب 

 وهو ما سبق ذكره من خالل التعريف بالوكالة. المشاريع دون مؤهل علمي
 خالصة:

من خالل هذا الفصل حاولت الباحثة أن تنتهج ذات األسلوب الذي سارت عليه في الفصل  
السابق من دراستها، حيث انطلقت من تحديد مفهوم المقاول لغويا واصطالحا، ومن منظور الفكر 

لمفهوم المقاول والشباب كل على حدا، ثم عرض االقتصادي والسوسيولوجي، وهذا من خالل عرضها 
لمفهوم المقاولين الشباب كمصطلح مركب باالستعانة بدراسات سابقة حول المقاولين في الجزائر، وهذا 

 بهدف محاولتها لتقديم مفهوم إجرائي للمقاول الذي تقوم عليه الباحثة بدراستها.  
ر بإعتبارها النسق األكبر، وهذا من خالل عرض ثم تطرقت لنشأة تطور الفكر المقاوالتي بالجزائ 

موجز ألهم المراحل التي مرت بها المؤسسات الجزائري بعد فترة االستقالل، وكيف كانت مكانة المقولين 
 الشباب وكيف أصبحت إلى يومنا هذا.
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بعدها قامت الباحثة بالتطرق للمتغير الثاني وهو النشاط االقتصادي المتمثل في الصناعة  
قليدية الحرفية، أين قامت الباحثة بعرض تاريخي سريع على هذا النوع من النشاط عبر مختلف األزمنة الت

( بالدرجة األولى باعتباره أعطى في مؤلفه المقدمة أجزاء عديدة من أجل خلدون  ابنمستعينة بذلك بفكر )
لتي تم اكتشافه في عهده الصانع والصنائع والتي تعني المقاول صاحب الحرفة ونشاطه بمختلف أنواعه ا

ومن قبله، وهو ما دّعمته الباحثة بعرض ألنواع النشاط االقتصادي في الصناعة التقليدية الحرفية بمختلف 
 .أنواعها خاص الموجودة بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائر

نتاج نشاط الصناعة لتختم الباحثة هذا الفصل من خالل تطرقها إلى دور الدول في إنتاج وا عادة ا 
التقليدية الحرفية بالمؤسسة الجزائرية خاصة عند فئة الشباب، دون أن تنسى أن هذا النشاط هو بمثابة 

 ( في مقاربته.Habermas)الفعل التواصلي الذي تحّدث عند 



 

 

 
  


 

 
 
 

 الفصل الرابع:

الموروث الثقافي كبناء تحتي لتشكل الهوية الجماعية عند أصحاب 

 مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية

 تمهيد
 الثقافة التسييرية لمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائرأوال:  

ثانيا: آليات تعزيز المضامين الثقافية المشتركة عند أصحاب مؤسسات الصناعة 

 التقليدية الحرفية بالجزائر 

المكانة االجتماعية عند أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية ثالثا:   

  بالجزائر

الخالصة
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 تمهيد:
وبناء فوقي، وال يمكن أن يتشكل هذا األخير من  باعتبار أن كل تنظيم اجتماعي له بناء تحتي 

دون األول آال وهو البناء التحتي الذي يتمثل في نوع من أنواع النشاط االقتصادي وهو نشاط الصناعة 
التقليدية الحرفية، والتي حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة معرفة دور وكيفية تشكل الهوية الجماعية 

البناء التحي أي نوع النشاط االقتصادي الممارس عند مقاولي مؤسسات الصناعة  للبناء الفوقي من خالل
 التقليدية الحرفية.

ولمعرفة ومحاولة تحليل وفهم ذلك تناولت الباحثة في هذا الفصل ثالث جزئيات مستهلة ذلك 
أي ئر، وهذا ألن بمحاولة معرفة آليات تشكل الثقافة التسييرية لمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزا

مؤسسة يصعب عليها أن تستمر في عملها إذا انعدم التسيير المناسب لها، ألنه يساعدها على البقاء 
واالستمرارية والتقدم، وألن كل بناء تحتي خصوصيته حاولت الباحث معرفة آليات تشكل الثقافة التسيير 

 من خالل نشاط الصناعة التقليدية الحرفية بالمؤسسة.
ت للجزئية الثانية المتمثلة في محاولة معرفة آليات تعزيز المضامين الثقافية المشتركة ثم تطرق

عند المقاولين في مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية، آخذتا في عين االعتبار عاملين مهمين هما الفعل 
 ( والرأسمال الثقافي عند بيار بورديو.Habermasالتواصلي عند )

تطرقت الباحثة إلى محاولة معرفة المكانة االجتماعية من خالل تحليل  وفي الجزئية الثالثة
الشبكات العالئقية للمقاولين بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية التي تعكس هويتهم الجماعية المهنية 

 معتمدة في ذلك على الرأسمال االجتماعي عند بورديو.  
 التقليدية الحرفية الجزائريةأوال: الثقافة التسييرية في مؤسسات الصناعة 

 مفهوم الثقافة التسييرية في المؤسسة: (1
 مفهوم الثقافة: (1-1

اذا رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن لفظ )ثقافة( مصدرها ثقف، رجل ثقافة، صار حاذقا، وثقفت 
 الشيء حذقته، والرجل المثقف الحاذق الفاهم، وغالم ثقيف أي ذو فطنة وذكاء، في معناها االصطالحي
نجد أن مصطلح )ثقافة( بدأ استعماله في أواخر القرن الثامن عشر بألمانيا في دراسات تتعّلق بالتاريخ 
العام، أين اعتبروا أن التاريخ االنساني هو في الوقت نفسه تاريخ التقّدم، واستعمل هذا اصطال  )الثقافة( 

وا هذا المفهوم قد استعاروه من اللغة لتحديد ووصف هذا التطور والتقّدم، ويبدو أن المؤرخين الذين وظف
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( وقد كان يعني باللغة Cultureالفرنسية بالرغم من أنه لم يكن يحمل هذا المعنى، وكانوا يكتبونه )
الفرنسية في القرون الوسطى العبادة الدينية، ليصبح في القرن التاسع عشر يكتب على الشكل التالي 

(Kultur( واستعمل لفظ ،)Couture)(و ،Coture لتشير الى الحقل المزروع، واستعمل لفظ )
(Culturer( وفعل )Couturer لتعني عملية فالحة األرض، كما تم استعماله ليدل على التعميم ثم )

أخذ معنى التقّدم العقلي لشخص ما، أو العمل الضروري لهذا التقّدم، وقد أصبح لهذا اللفظ معنى أكثر 
 .(1)األلمانية ليدل على التقدم العقلي واالجتماعي للجماعاتاتساعا عندما استعمل في اللغة 

وبالتالي يعتبر مفهوم الثقافة من بين المفاهيم الشاسعة التي يصعب التحّكم فيها وا عطائها تعريفا 
جامعا، ونظرا لشاسعتها وكثرة مفاهيمها ارتأت الباحثة التوقف عند بعضها خاصة من التعاريف التي 

ماع بصفة خاصة، والعلوم االنسانية بصفة عامة، محاولة الخروج بتعريف له صلة صاغها علماء االجت
للثقافة التي وصفها على أّنها: "ذلك الكل  (E, Taylorتايلور بموضوع الدراسة، واستهلت ذلك بتعريف )

، أو المركب الذي يشمل على المعرفة والمعتقدات، الفن، األخالق، القانون والعادات، أو أي قدرات أخرى 
 .(2)عادات يكتسبها االنسان بصفته عضوا في الجماعة"

وبالتالي فإن الثقافة هي شيء مكتسب تراكمي من خالل تشكل كل ما يمكن أن يكتسبه الفرد في 
مجمل حياته، سواء من األفراد أو من خالل تواجده كعضو داخل الجماعة، التي قد يكتسب الفرد من 

( الذي عرف الثقافة على أّنها الخصائص والقيم  Hofstede هوستفيده )خاللها قيم مشتركة، وهو ما أّكد
 .(3)المشتركة التي تميز مجموعة من األفراد عن المجموعات األخرى 

وبالتالي فقد أصبحت الثقافة تستند إلى مجموعة من الوقائع االجتماعية التي يمكن مالحظتها 
األنثروبولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية تصل إلى الحّد مباشرة في فترة زمنية معينة، وهو ما جعل 

 الذي عّرفت فيه نفسها كعلم للثقافة.

                                                           
 (156، 154ص ) ،خالد حامد: مرجع سبق ذكره، ص -(1
2

 7، ص 2003، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 2ط  القيم الثقافية والتسيير،بوفلجة:  غياث -(
، نقال عن الموقع 2002مجلة الطفولة العربية، الكويت، العدد العاشر، مارس ، الثقافة والقيم األخالقيةمصطفى عشوي:  -(3

 [http://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/mustafai/Temp/Ethics.htm#_ftn1االلكتروني: ]
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في المقابل نجد أن هذا المفهوم كان غير واسع االستعمال عند رواد علم االجتماع، ولعل السبب 
 & ,Auguste Comte, Karl Marx, Max Weberفي ذلك يعود لعدم استخدامه من طرف )

Émile Durkheim.الذين يعتبرون من الرواد األساسيين لعلم االجتماع ) 
( عن الثقافة بقوله: "إذا نظرنا إلى المجتمع على أّنه Raymond Firth ريموند فيرثفيما عّبر )

ذا اعتبرناه مجموعة العالقات االجتماعية،  يمثل مجموعة من األفراد، فإن الثقافة طريقتهم في الحياة، وا 
ذا كان المجتمع يهتم بالعنصر االنساني وبتجميع األفراد فإن  الثقافة هي محتوى هذه العالقات، وا 

والعالقات المتبادلة بينهم فإن الثقافة تعني بالمظاهر التركيبية المادية والالمادية التي يتوارثها الناس 
حدد لنا مجموعة من خصائص ( من خالل هذا التعريف فقد Firth، نجد أّن )(1)ويستخدمونها ويتناقلونها"

 الثقافة التي حاولت الباحثة إبرازها كما يلي:
الثقافة مكتسبة حيث يتم اكتسابها من المجتمع وبالذات من خالل العالقات االجتماعية  -

 المتبادلة بين مختلف األفراد من جيل إلى جيل.
 ثقافة المجتمع هي التي تحدد نمط وأسلوب الحياة في المجتمع. -
ثقافة تراكمية حيث يبدأ األفراد دائما من حيث انتهت األجيال السابقة، ومما تركته من تعتبر ال -

تراث اجتماعي فتطور في بعض جوانبه حسب التغيرات الموجود في العالم المعاش، وتستمر 
 في ذلك إلى األجيال األخرى، وهكذا دواليك. 

حاجياته من مالبس وآالت الثقافة ذات خاصية مادية وتعني كل ما يصنعه االنسان لسد  -
 ووسائل نقل واتصال وغيرها، أي كل ما يمكن أن يخترعه االنسان.

الثقافة ذات خاصية معنوية: فتعني األفكار والقيم والعادات والتقاليد وكل ما يتعلمه االنسان  -
في حياته، وكذا ما يتعلمه من شعوذة وسحر وما مّر عليه في حياته، وكل ما ينتجه ويعيد 

ه من خالل الدور الذي يقوم به في حياته، والمعنوية )الالمادية( تعتبر أدوم من الثقافة إنتاج
 . (2)المادية التي تعتبر دائمة التحول والتغير.

                                                           
 111، ص1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيث:  -(1
 ، جامعة9، مجلة البحوث والدراسات، العدد التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي )وادي سوف نموذجا("حسان الجيالني: " -(2

 159، ص2010الوادي، يناير 
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ومما سبق نجد أن مفهوم الثقافة عند علماء االجتماع واألنثروبولوجيا لم يتم التمييز بين مفهومي 
هما يعنيان نفس المعنى، إاّل أنه العلماء المعاصرين حاولوا التمييز الثقافة والحضارة، بل تم اعتبارهما أن

( الذي قّدم تعريفا حول الثقافة كان أشمل وأدق من مالك بن نبيبين المصطلحين، وهو ما نجده عند )
المفاهيم السابقة حسب وجهة نظر الباحثة، مما جعل منها تتبناه في دراستها حيث وجدت أّنه عّرفها في 

)مشكلة الثقافة( بأّنها هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم االجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ مؤلفه 
والدته، وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، وهو المحيط 

يتحرك في نطاقه االنسان الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته، والمحيط الذي يعكس حضارة معينة، و 
 .المتحّضر

( أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة االنسان وفلسفة الجماعة، أي مالك بن نبيويعتبر )
مقومات االنسان ومقومات المجتمع، والمقصود بفلسفة االنسان تلك النزعة الفردية الحاكمة على الثقافة 

ما المقصود بفلسفة الجماعة هي تلك النزعة االجتماعية الغربية والمؤثرة في تكوين رؤيتهم للثقافة، بين
، وهو ما يعني أن الثقافة مكتسبة (1)الحاكمة على الثقافة االشتراكية، والمؤثرة في تكون رؤيتهم للثقافة

وتتشكل ويتم بناؤها عبر سيرورة تاريخية للفرد والجماعة حيث تم غرسها منذ والدته، وهي عبارة عن 
األخالق والقيم والعادات والتقاليد التي كانت محيط به دائما، مما يؤكد فكر مجموعة المبادئ و 

(Habermas .في ضرورة العودة للواقع المعاش واالنطالق منه لتحليل أي ظاهرة اجتماعية ) 
 مفهوم التسيير ومميزاته:  (1-2

ومن هذا المنطلق يمكن إعطاء بعض المفـاهيم  ،لقد تعددت تعاريف التسيير بتعدد التيارات الفكرية 
كلمة مشتقة لغة من السير، وهو يدل علـى األثـر  (la gestion)األساسية للتسيير، من بينها أن التسيير 

والحركة، أما اصطالحا فهو النشاط الفني المنتظم وفقا لقواعد تنظيميـة إجرائيـة، معـدة مسـبقًا، حتـى يمكـن 
( التـي تـم اسـتعمالها بفرنسـا فـي القـرن السـادس عشـر ومعناهـا رعـى، Ménagerة )الالتينيـمتابعتها، أّما ب

 .( بمعنى الرعايةMénagementومنها )
وفي المؤسسة االقتصادية البد من رعاية عدة مصالح كمصالح المساهمين في رأسـمال المؤسسـة، 

العامــــة والمؤسســــات الماليــــة ومصــــالح العــــاملين بالمؤسســــة، وكــــذلك مصــــالح الممــــونين  والزبــــائن واإلدارة 

                                                           
 73، ص2000، دار الفكر، دمشق، سوريا، 4، طمشكلة الثقافةمالك بن نبي:  -(1
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)البنــوك(، وأمــام التغيــرات فــي العــالم االقتصــادي فــإن رعايــة مصــالح كــل المتــداخلين فــي المؤسســة يتطلــب 
 ذكاءًا كبيرًا وتحكمًا دائمًا في الوضعية.

( بالكلمـــة األمريكيـــة Ménagerوضـــرورة هـــذا الـــتحكم هـــو الـــذي أدى إلـــى تغييـــر الكلمـــة الفرنســـية) 
(Manus)  وبالتالي(The manager)  هو القائد أو الزعيم أو رئيس المصلحة أي المسؤول المسير أو و

المقـــاول الـــذي يعمـــل ويتحـــرك بـــذكاء وحيويـــة مـــع فريقـــه، حيـــث ال يضـــحي بـــأي مصـــلحة مـــن المصـــالح  
علـم مـع ال (la créativité)المتواجدة ولو كانت متناقضة، ومن مستلزمات فن اإلدارة والتسـيير االبتكـار، 

أن االبتكــار هــو إنتــاج األفكــار، والمانجمنــت هــو طريقــة تــدبير منظمــة لقيــادة المؤسســة باســتعمال التوجيــه 
    .(1)والتخطيط والمراقبة، وبالتالي فهو فن منتج للتطور

في المقابل نجد من عّرف التسيير على أّنه "أحد األدوات المسخرة لتحقيق أهداف التنظيم وأهّمها،  
مالئمة هذه الوسيلة للواقع االجتماعي والثقافي يؤدي إلى التأثير السلبي على مستوى اإلنتاج إن عدم 

، وبالتالي فإّنه حسب هذا التعريف التسيير هو وسيلة يتم عن طريقها (2)وعالقات العمل في المؤسسات"
سيلة مع ثقافة تحقيق أهداف المؤسسة المحددة سلفا، كما أشار التعريف إلى أن عدم مالئمة هذه الو 

المؤسسة وثقافة المجتمع ككل، سيؤثر هذا بالشكل السلبي على أداء العّمال الفردي والجماعي، وهو ما 
يؤدي بدوره إلى التأثير على مستوى انتاج المؤسسة، مما قد يتسبب ذلك في التأثير على عالقات العمل 

سة، وهو ما يعني أهمية وسيلة التسيير وضرورة بين المقاولين فيما بينهم، وبين المقاولين والعّمال بالمؤس
وجودها ودورها في نجا  المؤسسة، وهذا من خالل تدبير شؤون العّمال وقيادتهم وتوجيههم وتنظيمهم، 
بغية تمكينهم من تنفيذ الخطط الموضوعة لهم، بهدف المحافظة على كيانهم واستمرار وجودهم، وهو ما 

 وبالتالي بناء وتشكل هويتها والمحافظة عليها. يعني استمرار وجود المؤسسة ككل، 
ومن جهة أخرى هناك من يعّرف التسيير بأّنه: "عملية تنفيذ األنشطة مع األفراد، وتسيير هذه 

"، مما يعني (3)العملية إلى أنشطة التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم التي يجب القيام بها لتحقيق األهداف
ن العمليات المنّسقة والمتكاملة، التي تشمل أساسًا التخطيط، التنظيم، التوجيه، أّنها هي تلك المجموعة م

والرقابة، باإلضافة إلى أن التسيير حسب ما سبق ذكره من مفاهيم يتضمن األهداف التي تعني النتائج 

                                                           
 56، ص 2005، دار أسامة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط محاضرات في علوم التنظيم والتسيير،حمام:  محمد زهير -(1
 7بوفلجة غياث: مرجع سبق ذكره، ص  -(2
 13، ص المرجع نفسه -(3
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لتي تعني المراد الوصول إليها، وتتضمن الموارد البشرية التي تقوم بعملية التسيير، والموارد المتاحة ا
 الكفاءة في األداء بغية الحفاظ على استمرارية ونجا  المؤسسة.

وكخالصة لكل ما سبق ذكره يمكن القول أن التسيير هو األسلوب الذي يعتمده المقاول من أجل 
تسيير مؤسسته وهذا من خالل إرشاداته وتوجيها واستراتيجيته في طريقة التنسيق بين الركائز األساسية 

تخطيط وتنظيم وتنسيق، ورقابة وتوجيه بهدف تحسين األداء بكفاءة وفعالية، وهو ما يؤدي  للمؤسسة من
 بدوره إلى استمرارية المؤسسة والمحافظة على هويتها ووجودها.  

 مفهوم الثقافة التسييرية في المؤسسة: (1-3
لى يجمع العلماء السلوكيون من مختلف العلوم السلوكية، وبخاصة في مجال علم اإلنسان، ع

أهمية الثقافة التسييرية ودورها الحيوي في تكوين وتشكيل شخصية المقاول وقيمته ودوافعه، واتجاهاته 
 باإلضافة إلى أن الثقافة تشكل إطارا لنمط سلوك المقاولين.

فكما أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، فكل مؤسسة أيضا ثقافتها الخاصة بها التي تتطور مع 
مؤسسات العاملة في نفس المجال وفي نفس البلد، تتميز ثقافة كل منها عن األخرى مرور الوقت، وحتى ال

 بما تشمل عليه من قيم واعتقادات ومدركات وافتراضات ورموز ولغة وغيرها.
( في قدرة المؤسسة على انتاج مجموعة بشرية بما Crozier Michelوتكمن الثقافة حسب )

غير متساوية تكون مقبولة من طرف جميع أعضائها، بحيث  تحمله من عالقات تبعية وقيادة وعالقات
، مما يعني أن (1)يستطيعون تحقيق الهدف المشترك من جهة وا عادة انتاج هذه المجموعة من جهة ثانية

الثقافة التسييرية تتشكل حسبه من خالل إعادة انتاج أدوات وأساليب توجيه المقاولين وتقبلها من طرف 
و ما يؤدي إلى وجود فعالية في األداء لتحقيق الهدف المشترك، والقدرة على إعادة اآلخرين بالمؤسسة، وه

 إنتاج هذه المجموعة مرة أخرى.
( فإن الثقافة التسييرية مرتبطة أساسا بن زروق جمالوحسب الدراسة التي قام بها الباحث )

املة، التي يمكن اعتبارها على بممارسة العملية التسييرية التي تضم مجموعة من العمليات المنسقة والمتك
أنها مجموعة من المبادئ واالفتراضات التي يعتمدها المسير في ممارسة العملية التسييرية ومعايير 

                                                           
 106بن عيسى محمد مهدي: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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السلوك المرتبطة أساسا بإدراك الطبيعة االنسانية، الب عد السلطوي، الوقت، رؤية المستقبل والنظرة للعالقات 
 .  (1)االنسانية

التسميات بين الثقافة التسييرية والثقافة التنظيمية التي بالنسبة للباحثة تعني وبالرغم من اختالف 
الهوية التنظيمية والمهنية عند أصحاب المؤسسات الحرفية التقليدية، وهي تلك القيم والمعتقدات واألهداف 

عمال المطلوبة، وهذا المشتركة بين المقاولين الشباب والتي يقوم القائد بنشرها عند تحديد طريقة القيام باأل
من خالل نشر ثقافة تنظيمية قوامها المشاركة واالبتكار واالبداع وقبول المخاطرة، والعمل على تحويل فكر 
العاملين من مستخدمين إلى مقاولين ومن صانعين إلى أصحاب مصلحة وحرفة، وهذا بإشراكهم في رؤية 

ركين ومتضامنين مع المقاولين في تحمل المسؤولية وأهداف المؤسسة، ومشاركتهم في العائد باعتبارهم مشا
والنتائج التي تحققها المؤسسة من ربح أو خسارة، وهي ما تمثل النظرة الحديثة لتطبيق منهج المؤسسات 

 الحديثة المفتوحة.
ومن خالل ما سبق يمكن تحديد خصائص الثقافة المقاولتية التي يعتبر عالم االجتماع 

(Weber ) األوائل في مسألة األخالق البروتستانتية والرو  الرأسمالية، أو بصيغة أخرى من المنظرين
( أن الطبقات الوسطى أو Weberمسألة العالقة بين الطبقة االجتماعية والوقائع الثقافية، حيث يرى )

الرأسمالية  البرجوازية وليس الطبقات العليا وال الدنيا هي التي خرج منها المقاولون، وهم الذين أنشؤوا ثقافة
 الحديثة المبنية على:

الضمير المهني الذي حّولته إلى بديل عن التعامل السلبي مع الشؤون الدنيوية، كما كان  -
 الحال طيلة القرون الوسطى األوروبية.

أّكدت ثقافة المقاولين قيمة العمل في حّد ذاته، فهو ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو  -
 الحقيقي لإلنسان، والذي يتمثل في وصفه بالعامل أو المنتج. القيادة نفسها والتعريف 

ال يستهدف العمل للحصول على ثراء شخصي فقط أو على األصح، إن الثراء الشخصي  -
ليس هو الهدف الوحيد المطلوب، إن المطلوب هو الربحية ومقياسها هو مردودية رأس المال 

 المستثم ر.

                                                           
دارة التغير داخل المؤسسة"جمال بن زروق:  -(1 ، مجلة الدراسات واألبحاث في العلوم "االتصال التنظيمي، الثقافة التسييرية وا 

 (241، 240ص ) ،، ص2010سكيكدة، نوفمبر 1955أوت  20، جامعة 6االنسانية، العدد 
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ألفراد إلى التقشف واالبتعاد عن أسلوب الحياة تدعو تلك األخالقيات البروتستانتية ا -
األرستقراطية واالنضباط وعدم الركون لالستمتاع بما ي حققونه من أربا  والتمتع الذي يصفه 

(Weber( بالعقيم بمنتج أعمالهم، ويحدد )Weber فضائل األخالق البروتستانتية في ثالث )
 .  (1)دصفات رئيسية تتمثل في التوفير+ التقشف+ بذل الجه

إاّل أن كل ما سبق ذكره يعتبر مختلف تماما عن الواقع الذي نعيش فيه، حيث نجد حسب الدراسة    
أين قام بمقابالت « ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري »( حول بدراوي سفيانالتي قام بها الباحث )

الدراسة أن المجتمع تحّول متعددة مع المبحوثين حول موضوع )المال، العمل، الربح(، ونتجت عن هذه 
إلى مجتمع بعيد عن الّدين فالثقافة المقاوالتية التي أصبحت سائدة هي ثقافة ممارسة العمل من أجل الربح 
بكمية كبيرة دون مراعاة الجانب الديني )الحالل/الحرام(، وهو ما يتعارض مع أخالقيات ديننا االسالمي 

ين بالمقابلة التي قام بها الباحث، حيث جاء رّدهم حسب الباحث الحنيف، والدليل على ذلك هو رّد المبحوث
( أن )الّناس اليوم تحوس ادخل الدراهم برك، تراباندو، حرموه، لكن كامل الّناس تخدم وتعيش بدرواي)

 .(2)بدراهمه(
وبالتالي فإن الثقافة السائدة في مجتمعنا اليوم هي أن تكون إنسانا نزيها في هذا البلد فهذا يساوي  

الفشل، والعكس صحيح، حيث أن تكون إنسانا ناجحا سيشكك في أمرك وفي مصدر مدخولك، وستسأل 
 من أين لك هذا؟  

تهدفت تحليل وتشخيص : تشير نتائج الدراسات والبحوث التي اسمحددات الثقافة التسييرية (2
 ( وهي:  جمال الّدين المرسيالثقافة التنظيمية إلى وجود ستة محددات للثقافة التنظيمية حسب )

: يعكس تاريخ تطور المؤسسة ونوعيات القيادات التي تبادلت إداراتها جزءا من أـ التاريخ والملكية
أم دولية جانبا آخر من الثقافة السائدة ثقافتها، كما يعكس نوعية الملكية وهل هي عامة أم خاصة محلية 

 في المنظمة. 
ال يعكس بالضرورة اختالف الثقافة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة بقدر ما يعكس  ب ـ الحجم:

 أسلوب اإلدارة وأنماط االتصاالت ونماذج التصرفات في مواجهة المواقف والتي تتأثر باعتبارات الحجم.  

                                                           
 (78، 77ص ) ،خليفة: مرجع سبق ذكره، صمحمد العربي ولد  -(1
2

، أطروحة دكتوراه )ل م د( غير منشورة، ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري دراسة ميدانية بوالية تلمسان"سفيان بدراوي: " -(
 207م، ص2014زائر، تخصص علم اجتماع التنمية البشرية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الج
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لمؤسسات المتخصصة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها على : تركز اج ـ التكنولوجيا
القيم الخاصة بالمهارات الفنية في صياغة ثقافتها التنظيمية في حين تركز المؤسسات الخدمية مثل 

 المؤسسات على ثقافة خدمة العمالء والمهارات الشخصية.
: تتأثر الثقافة السائدة بنوعية الغايات واألهداف التي تسعى المؤسسة إلى دـ الغايات واألهداف

تحقيقها على سبيل المثال: فإن المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الزيادة في خدمة العمالء سوف تركز 
 على غرس القيم الخاصة بعالقات العمالء في ثقافتها التنظيمية.  

المؤسسة في التعامل مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية من  : فالطريقة التي تختارهاهـ ـ البيئة
عمالء ومنافسين وموردين وعاملين....إلخ سوف تؤثر في الكيفية التي تنظم بها مواردها وأنشطتها وتشكل 

 بها ثقافتها.  
: تؤثر الطريقة التي يفضلها أعضاء اإلدارة العليا ممارسة العمل وكذلك تفضيالت وـ األفراد

املين لألساليب المستخدمة في التعامل معهم في تشكيل قيم العمل السائدة في المنظمة وكذلك ثقافتها الع
 .(1)المميزة فاإلدارة يصعب عليها فرض ثقافة ال يؤمن بها العاملون والعكس صحيح

 الثقافة التسييرية في مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائر:ونجاح آليات تشكل  (3

مقاولون الدور األساسي في تشكل الثقافة التسييرية في المؤسسة باعتبار أّنهم هم أصحاب يلعب ال
المؤسسة وبالتالي هم من يقومون بكتابة تاريخها، وأول من يحددون أسلوب العمل بها، الذي بدوره يتحدد 

خصوصياته بتحديد نوع النشاط االقتصادي الذي يرغبون في ممارسته، فلكل نشاط اقتصادي مميزاته و 
كيفية رسم سياسات وأهداف التي تميزه عن غيره من أنواع النشاط االقتصادي الذي يفرض على المقاولين 

 .المؤسسة
( البناء االقتصادي إلى بناءين، بناء اقتصادي تحتي وهو الذي يقصد به Karl Marxوقد قّسم )

باعتبار أن عملية االنتاج االجتماعي هي قوى االنتاج وعالقات االنتاج المرتبطة بها البناء االقتصادي، 
دخول األفراد في عالقات محددة وضرورية فيما بنهم مستقلة عن ارادتهم، تكّون البناء االقتصادي 

 .ديولوجية السائدة وثقافة المجتمعللمجتمع، وبناء فوقي يتكون من النظام السياسي واالي

                                                           
، ص، ص 2006، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، إدارة الثقافة التنظيمية والتغييرجمال الدين المرسي:  -(1
(28 ،29) 
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ى على أساسه البناء الفوقي للمؤسسة، أو بعبارة وبالتالي فباعتبار أن البناء التحتي هو الذي ي بن
أخرى تتأسس البنية التحتية أوال، ثم تقوم عليها البنية الفوقية، وبالتالي علينا دراسة البنية التحتية لفهم 
المؤسسة، وهي تعّبر عن نفسها عبر البنية الفوقية، ومن ثمة ينتج عن البنية التحتية بنية فوقية ثقافية 

 ،  وبهذا يمكن القول أن اآلليات الرئيسية لتشكل الثقافة التسييرية بالمؤسسة تتمثل في:(1)مالئمة لها
: يتم من خالل عملية االختيار التعّرف على األفراد الذين لهم صفات وأنماط اختيار العاملين -1

ين تعني في سلوكية وخلفية ثقافية واستعدادات مناسبة لنوع النشاط الذي ستمارسه المؤسسة، فعملية التعي
نهاية األمر اختيار األشخاص المناسبين لقيم المؤسسة والقادرين على ممارسة هذا النوع من النشاط 

 االقتصادي.
: يقصد بها تلك الممارسات التي تتعلق بالمكافآت عند القيام بفعل معين، الممارسات االدارية -2

العمل، وتتبنى قيم المساءلة والشفافية، ولكن من والمعاقبة عند القيام بفعل آخر، ومواعيد بداية ونهاية 
خبرة وواقع الممارسة يكتشف العّمال بأّن ما هو موجد يختلف عن ما كان يجب أن يكون بالمؤسسة، 

كون من والممارسات الموجود هي التي تشكل الثقافة التسييرية للمؤسسة، وليس ما كان يجب أن ي
 .ممارسات
ر من خالل ما يفرضه نوع النشاط الممارس في المؤسسة، فلكل وهذه األخيرة قد تتشكل وتظه 

نشاط اقتصادي خصوصيته التي قد تفرض على العمال أسلوب ممارسة يختلف عن غيره من انواع 
النشاط االقتصادي، فقد يفرض هذا النوع العمل الجماعي بدل العمل الفردي كما قد يفرض أسلوب 

لوب آخر، مما يعني أن تشكل ثقافة تسييرية مناسبة للمؤسسة تواصل معين من خالل الممارسة دون أس
 يستلزم تناسب هذه الثقافة مع نوع النشاط االقتصادي الممارس بالمؤسسة. 

: باعتبار أن مؤسسة العمل هي مكان ثاني لتنشئة االجتماعية كما سبق الذكر التنشئة والتطبع -3
رية سواء كانوا من مقاولين أو عّمال فهم قبل والحديث عن هذا في الفصل السابق، فإن الموارد البش

دخولهم لمؤسسة العمل كانوا يملكون مخزون وجملة من الثقافات التي تم اكتسابها من خالل التنشئة 
االجتماعية والخبرات والعالقات االجتماعية التي تراكمت من خالل سيرورة الحياة وهي ما أطلق عليها 

(Bourdieu )بالـHabitusخولهم للمؤسسة يتم اكتسابهم لثقافات قد تكون مغايرة لما تم ، وبعد د
                                                           

، ، ترجمة: لما نصير، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتمدخل إلى سوسيولوجيا الثقافةديفيد إنغليز وجون هيوسون:  -(1
 41، ص2013بيروت، لبنان، 
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اكتسابه، وقد تكون مشابهة وربما مكّملة لما تم اكتسابه، ومحاولة توظيفها بما يتناسب مع نوع النشاط 
االقتصادي المرغوب ممارسته بالمؤسسة، وبالتالي توظيفه بما يتناسب مع الثقافة التسييرية للمؤسسة التي 

 . (1)ايعمل به
عز نجد أن هناك دراستين نتائجهما تتوافق مع كل ما سبق ذكر نستهلها بنتائج الدراسة السابقة لـ)

( المعنونة بـ"التأثيرات الثقافية على السلوكات التسييرية للمقاولين الجزائريين" الدين تونيس وخليل أساال
حيث أن ظهور المقاولين في نظرهم مصبوغ بالتأثير الثقافي الخاص بالسياق والوسط الجزائري، مما جعل 

قاولة، كما الباحثان يقومان بهذه الدراسة وهذا من خالل اتباعهما للنموذج السوسيو ثقافي في دراسة الم
أنهما حددا ما بعد الدخول في عملية المقاولة لموضوع دراستهما، وجاءت نتائجها على أن هناك قيم ثقافية 

 .المقاوالتية، والثقافة التسييريةقوية تصنع السلوكات التسييرية للمقاول الجزائري كالجماعية، وغياب الرؤية 
نها نظرية تبحث في األشكال والصيغ الخاصة ( بدراسة نظرية أخرى لكعز الدين تونيسكما قام )

بالمقاولة من خالل التركيز على المنظور التاريخي، حيث وجد أنه التطرق إلى المقاول الجزائري الشاب 
 .ة، ومن منظور الشبكات االجتماعيةمن منطلق الديناميكية المجتمعية، الجماعاتي

ثالث أبعاد األول متعلق بمفهوم العقالنية  ولتحليل هذا المفهوم وجد أنه البد األخذ باالعتبار
االقتصادية، والثاني مرجعيته تتعلق بالتنشئة االجتماعية، واألطر السوسيو ثقافية المنتجة والمتحكمة في 

، وهو ما سبق ذكره ويتوافق مع (2)عناصر الفعل المقاوالتي، والثالثة تتعلق بالبعد الفردي والحاجة لالنجاز
 ( في مؤلفه نظرية المنظمة والتنظيم.  لقاسم القريوتيمحمد اما جاء به )

لنجا  الثقافة التسييرية في مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية يتطلب ذلك توافر مجموعة من 
 العوامل تتمثل في:

وجدت المؤسسات الحديثة أن هناك ضرورة إلى األخذ بمبدأ : المشاركة في صنع واتخاذ القرار -1
القرار مع توسيع دائرة المشاركين كلما أمكن وعدم تركيز القرار في يد فرد واحد، وقد المشاركة في صنع 

 ظهر هذا االتجاه وتأكدت نتيجة لعوامل من أهمها:

 .نمو المؤسسات وتضخم حجمها 

                                                           
 (288، 287، ص، ص )2000، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظرية المنظمة والتنظيممحمد قاسم القريوتي:  -(1
 8بدراوي سفيان: مرجع سبق ذكره، ص -(2
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 نه يعجز عن إالحقيقة المنطقية التي تؤكد بأن الفرد مهما توافرت له من قدرات ذاتية ف
 األوقات. حاطة بكل الظروف في كلاإل

  ما لمسه الخبراء ووضح من أهمية الشورى )األسلوب الديمقراطي( في القيادة اإلدارية
في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار خاصة فيما يتعلق بتلك القرارات  أساساً  دالذي يتجسّ 

م التي تؤثر في المشاركين أو في أعمالهم وما يحققه ذلك من مزايا عديدة مثل ضمان تعاونه
 والتزامهم.

  ثراء القرارات ألنها تصبح متأثرة بمعلومات إإن توسيع نطاق المشاركة قد يؤدي إلى
وخبرات متنوعة، كما أن اإلجراءات المتخذة تكون أكثر مالئمة لمتطلبات الموقف الذي يتفاعل 

بالموقف طالما أن القرارات  معه المشاركون فضال عن كل مشارك يصبح أكثر اهتماماً 
 ه وهذا يكسبه خبرات أكثر تزيد من كفاءته ونضجه.براءات المتخذة تتأثر واإلج

أصبحت تعتمد الكثير من المؤسسات الحديثة على نشر هذه الثقافة الجديد بمؤسساتها وبالتالي 
التي تنظر إلى مقاوليها وعمالها على أّنهم مالك وشركاء متضامنون في تحمل المسؤولية والنتائج التي 

ؤسسة سواء كان ربحا أو خسارة، لذلك البد أن يكونوا على قدر من الفعالية في األداء والقدرة تحققها الم
 على مواجهة المستقبل للمحافظة على المؤسسة واستمراريتها ووجودها، ومن ثمة على هويتها.

لغاية المقصود بالفعالية التسييرية هي ا: ضرورة وجود فعالية تسييرية للمقاولين والعمال بالمؤسسة -2
التي من خاللها تحقق المؤسسة األهداف أو النتائج المراد الوصول إليها بأفضل الشروط من حيث 
التكلفة، الوقت، الجهد والجودة في المنتوج، مع العلم أن هناك تداخل واختالف بين مصطلح الفعالية 

سة على االستمرارية والبقاء والفاعلية والكفاءة واختالف فيما بينهم، فالمقصود بالفاعلية هي قدرة المؤس
 بغض النظر عن تحقيق أو كيفية تحقيق األهداف، وتكون عادة على المدى البعيد.

الوسيلة أو الطريقة التي تتبعها المؤسسة في الوصول إلى النتائج أو تحقيق بينما تعني الكفاءة 
 خالل الجدول التالي:وهو ما حاولت الباحثة توضيحه من ، مع عدم االسراف في الموارد، األهداف
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 (: يوضح الفرق بين المفاهيم6جدول رقم)
 الكفاءة الفعالية الفاعلية

ال تكترث بتحقيق األهداف أو كيفية 
 ال تهتم بتحقيق األهداف من عدمها تهتم  بتحقيق األهداف وبكيفية تحقيقها تحقيقها من عدمها

تهدف إلى المحافظة على بقاء المؤسسة 
 واستمراريتها

 تهدف إلى عدم االسراف في الموارد تهدف إلى تحقيق األهداف بأفضل الشروط

 تكون على المدى القصير والطويل تكون على المدى القصير تكون على المدى البعيد والطويل
 المصدر: من إعداد الطالبة

( والتي ن نوارصالح بودليل أهمية الفعالية التسييرية بالمؤسسة هي نتائج الدراسة التي قام بها )  
تحمل عنوان "الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين والمشرفين"، بالمؤسسة 
الوطنية لصناعة المحركات والجرارات الزراعية بقسنطينة والتي جاءت نتائجها بأن أهم األسس التي تساعد 

 وجهة نظر المبحوثين، تتمثل في:العاملين على أن يكونوا فّعالين في تأدية وظائفهم من 
 الرجل المناسب في المكان المناسب -
 الحرية في اتخاذ القرارات الهامة -
 الصرامة في تطبيق العقوبات )للمتهاونين( -
 جعل المصلحة العامة للمؤسسة فوق المصلحة الفردية -
 توسيع مجال التشاور -
 تحديد المسؤوليات واالنضباط في العمل -
 االختصاص التكوين الجيد في مجال -
 االتصال الهادف وتوفير الحوافز المناسبة -
 منح السلطة لشخص واحد والتقليل من النظام البيروقراطي -
 .(1)االلتزام بالمعايير األخالقية في العمل -

إن العمل الجماعي أجدى وأكثر قيمة من العمل الفردي، وحين  المشاركة والتعاون في العمل: -3
يتا  المناخ المناسب لجماعة ما لمناقشة مشروع معين أو أمر من األمور أو يتبادل الرأي فيه، فإن قدرة 

                                                           
مذكرة دكتوراه غير منشورة،  شرفين"،"الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين والمصالح بن نوار:  -(1

 م2004قسم علم االجتماع والديمغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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هذه الجماعة على فهم المشروع وتحديد أبعاده واتخاذ قرار بشأنه تكون أفضل مما لو ترك األمر 
 ة نظرا لقصور إمكانات وقدرات الفرد.لالجتهادات الفردي

وبالتالي فإن مصطلح التعاون يشير إلى التفاعل والعمل العام لتحقيق األهداف المشتركة، وهو ما  
 يظهر من خالل المواقف الجماعية حول عمل مشترك ما من أجل استمرارية ونجا  المؤسسة ككل.

نجا  المؤسسة والثقافة التسييرية للمؤسسة وبالتالي ومن خالل كل ما سبق ذكره يمكن القول أن  
متوقف على مدى فعالية ومالئمة أسلوب االتصال في المؤسسة سواء كان ذلك بإتصال األفراد على نفس 

 .م أو فيما بين المقاولين والعمالالمستوى فيما بينه
رات مشتركة ل في ابداء آرائهم واتخاذ قرااباالضافة إلى درجة مشاركتهم أي المقاولين والعمّ  

وشعورهم بأنهم جزء من المؤسسة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وهو ما يؤدي إلى نشر جّو الثقة 
المتبادلة فيما بينهم، وكسب االعتراف بضرورة وجودهم ضمن جماعة المؤسسة، وبالتالي المحافظة على 

لثقافة التسييرية بالمؤسسة وتطويرها بما هوية المؤسسة الجماعية والفردية، والعمل على إنتاج وا عادة إنتاج ا
يتناسب مع الواقع المعاش بمختلف تغيراته في مختلف المجاالت االقتصادية، الثقافية واالجتماعية 

 وغيرها. 
ثانيا: آليات تعزيز المضامين الثقافية المشتركة عند المقاولين في مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية 

 بالجزائر
من خالل هذا الجزء التركيز على الجانب الثقافي في المؤسسة والمتمثل في الرابط  حاولت الباحثة

االجتماعي الذي يربط بين المقاولين ونوع النشاط االقتصادي للصناعة التقليدية الحرفية الممارس 
 بالمؤسسة، ومحاولة تحليل سيرورته التاريخية للقدرة على فهمه ومدى أهميته ودوره في تشكل الهوية
الجماعية عند المقاولين الشباب بالمؤسسة، كما يفترض أنه يرتبط بالبيئة التي ينتمي إليها المقاولون 
الشباب وينحدرون منها، وهذا قد يظهر من خالل العالقات االجتماعية السائدة التي تربط فيما بينهم داخل 

البعض بما لهم من مشاعر وأفكار المؤسسة، والتي تعني كل ما يحدث من تأثير وتأثر المقاولين ببعضهم 
وأهداف وحاجات وقيم ومعتقدات، فعندما يلتقون مع بعضهم في المؤسسة التي تنظم وتحكم وتوجه 

 .(1)حياتهم، فهي بذلك تتعلق بكل جوانب الحياة االجتماعية

                                                           
 47م، ص2002، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مؤسسات التنشئة االجتماعيةمراد زعيمي:  -(1
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 الرباط االجتماعي عند المقاولين الشباب: (1
( أن المجتمعات ما هي إاّل أنساق اجتماعية مكونة من مؤسسات اجتماعية، Durkheimيرى )

وكل واحدة منها تضم مجموعة من األفراد والجماعات التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في البقاء 
 & Auguste Comteواالستمرار، وهو يتفق في نظرته هذه مع )أوغست كونت وهربرت سبنسر 

Herbert Spencer يرى أن المجتمعات تتكون من أنساق اجتماعية وضرورة وجود الشعور (، فكالهما
، وهو الذي يرى أن المجتمع أسبق (1)العام والمشترك بين األفراد والجماعات من أجل تكوين المجتمعات

من الفرد وهو الذي يتحّكم في مساراته الفكرية، معتبرا أن الضمير الجمعي هو مصدر التمثالت واألفكار 
 في المجتمع، وهو الذي يتحّكم في كل وسائل الضبط االجتماعي.الجمعية 

وانطالقا من هذا المنظور فإن المجتمع ينقسم إلى جماعات اجتماعية مختلفة كل واحدة منها 
تحكمها عالقات اجتماعية لجماعات العمر، جماعات الجنس، جماعات الطبقات، جماعات مهنية، 

نها بدورها تنقسم إلى جماعات أخرى كالجماعات المهنية التي وغيرها من الجماعات التي كل واحدة م
تنقسم إلى جماعات األطباء، جماعات المحامين، جماعات القضاة، جماعات المقاولين، والتي بدورها 
تتفرع إلى جماعات فرعية أخرى كجماعة المقاولين في الزراعة، جماعة المقاولين في الصناعة الثقيلة، 

 .لصناعة التقليدية الحرفية وغيرهاالتعمير والبناء، جماعة المقاولين في ا جماعة المقاولين في
( بعدة عوامل حاملة لمجموعة من المتغيرات بدراوي سفيانوهذه األخيرة تتأثر حسب الباحث )

التي يصعب تكميم العديد منها، خاصة تلك المرتبطة بالمخيال الجمعي بالتقاليد والثقافة، حيث أن المقاول 
حسبه في بيئة اجتماعية معينة، ومناخ األعمال مطبوع بخصوصياتها االجتماعية والثقافية، أكثر ولد 

 .(2)بكثير من تلك المتعلقة بالجانب الفيزيائي أو ما تعّلق بالثروات المادية
وحسب هذا الطر  السوسيولوجي فإن المحددات االجتماعية للممارسات الثقافية هي نفسها 

دراسة االختالفات االجتماعية للممارسات الثقافية اعتمادا على الحجج االجتماعية،  اجتماعية، أي يمكن
التي تقودنا إلى أن هذه الممارسة شرعية ولها مكانة اجتماعية وقيمة ثقافية تاريخية، وبالتالي فإن القدرة 

لتي تم اكتسابها ا  Habitusـعلى ممارستها يستلزم امتالك أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية لثقافة ال

                                                           
 85خالد حامد: مرجع سبق ذكره، ص -(1
 5ص بدراوي سفيان: مرجع سبق ذكره، -(2
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من خالل نسيج العالقات االجتماعية المشكل من العالقات العائلية، االجتماعية، المهنية، االتصال 
 والتفاعل بين األفراد والجماعات داخل وخارج المجال المهني. 

يتشمل نمطين كبيرين من العالقات  ( Claude Dubarويعتبر الرابط االجتماعي حسب )
 االجتماعية:

األولى ترتكز على قوة التقاليد من روابط تمّر عبر النسب والميراث الثقافي، وتلك الناجمة عن   -
 التمايز الجماعي والعاطفي حول شخصية كارزمية، حقيقية كانت أو وهمية. 

ثانيا الصيغ المجتمعية التي تصف العالقات االجتماعية المؤسسة على التوافق وتناسق المصالح  -
 يمة وكغاية، وهي بدورها تضم نمطين:بشكل عقالني كق

 العالقة بالقيم وعقالنية الفضيلة، األمر الذي يعني توافقا عقالنيا في التزام مشترك. -1
عالقة مرتبطة بوسائل لغاية تفرض نفسها بنفسها كالمصلحة االقتصادية بالتبادل التجاري  -2

لدفاع عن مصالحهم، أو المنافسة من أجل أوضاع معيشة أفضل والتجمع الطوعي لألفراد ل
 .(1)أو من أجل المحافظة على هويتهم

كما تعتبر العالقات االجتماعية هي تلك العالقات التي تنشأ بين الّناس بفضل اشراكهم معا في 
عملية االنتاج التعاوني، حيث يربط هذا التعاون بين أعضاء الجماعة ويبقي على العالقات فيما بينهم، 

وجيا وتقسيم العمل في تشكيل هذه األنماط من العالقات، وعلى سبيل المثال كما تساهم كل من التكنول
تختلف العالقات االجتماعية في المصنع اليدوي عن العالقات االجتماعية في المصنع الذي يستخدم في 
اآلالت، حيث ينتج عن األول زيادة الرو  المعنوية كما جاء في دراسات هوثورن للعالقات االنسانية من 

( والمدرسة السلوكية، والثاني انخفاض الرو  المعنوية Elton Mayo ل بعض تجارب )التون مايوخال
 Frederickواعتبار الفرد بمثابة اآللة وهو ما يمثل االتجاه التايلوري لـ)فريديريك وينسلو تايلور 

Winslow Taylor كما ينتج عنه التعاون الجماعي، الشعور باالنتماء، التماسك الجماعي، الرضا ،)
المهني، الفعالية في األداء، التماهي والشعور بالثقة، فهذه المؤشرات جميعها تساهم بشكل أو بآخر في 

هو  تشكل العالقات االجتماعية، وهذه األخير تعتبر جزء ال يتجزأ من الرابط االجتماعي الذي يتشكل
اآلخر من خالل روابط الدم الذي يتسع بدوره إلى روابط قرابة، التي بدورها تتسع وتتعقد بحكم النظام 

                                                           
، 2016جويلية  17[، تاريخ االقتباس: )http://www.achr.eu/art59.htm"، )مقال إلكتروني( ]"صناعة الهويةهيثم مّناع:  -(1

 (23:41الساعة 
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والقواعد التي تحدد نظام الزواج المبا  والمحرم، وبسبب المعايير التي تنظم العالقات بين األشخاص من 
وتقسيم العمل، حيث تستخدم الثقافة الجماعة القرابية نفسها، ونفس الشيء بالنسبة لما يتعّلق بالسكن، 

 وتساهم في صنعها أو تشكلها واستمرارها. 

( بدراسة في هذا الصدد حول "مفهوم الشباب وعملية بناء الرباط رشيد حمدوشوقد قام الباحث )
، محاوال (1)االجتماعي عناصر للنقاش مع محاولة بناء نمطية للشباب في المجتمع الجزائري المعاصر"

يح أن مفهوم الشباب مرتبط أيضا بمفهوم آخر ال يقل عنه أهمية آال وهو مفهوم الجيل، وقد بذلك توض
أكد في محاولته البحثية طر  إشكال يتمثل في: هل حقيقة مفهوم الشباب مجرد كلمة على حد تعبير 

(Bourdieu)نسج  ؟ وهل يجوز التفكير في مجتمع بدون أعمار، كما أّنه حاول من خاللها دراسة عملية
 العالقات االجتماعية عند فئة الشباب وبناء نمطية للشباب الجزائري.

والهوية الجماعية للمقاولين الشباب ال يمكن أن تتشكل بعيدا عن المضامين الثقافية التي ينتجها 
البناء االجتماعي القائم في المؤسسة، من قيم ومعايير مشتركة بين المقاولين التي تم انتاجها من طرف 
البناء االجتماعي الموجود بالمؤسسة، والقدرة على االبداع والتطوير والشعور باالنتساب للمؤسسة، ولتحقيق 

 ذلك البد من توفر ما يلي:
العمل: ال يمكن أن يتحقق التماهي واالندماج إاّل إذا كان المقاول على قناعة بأن العمل يشكل  -1

( عند األفراد الين Weberجيد، كما الحظ ) في حّد ذاته قيمة بالنسبة له، أي أن العمل شيء
 يدينون بالديانة البروتستانتية في عصره.

المهنة: فالمهنة التي يمتهنها شخص ما بما تتضمنه من قيم ومعايير، يمكن أن تشكل إطار  -2
مرجعي للعامل يحدد قناعاته وتوجه سلوكاته، فإذا كان العامل أو الفرد على قناعة تامة بجودة 

هنة التي يزاولها، فإنها تشكل له مصدر قناعة واندماج في العمل وانتساب للمؤسسة أو وجمال الم
 الجماعة التي تمكنه من مزاولة هذه المهنة.

البنية التنظيمية الجزئية: بما تتضمنها من ظروف عمل وعالقات عمل وتشكل تنظيم للعمل  -3
عنه من معايير وقيم اندماجية  يجعل العامل يشعر باندماج لهذا المحيط االجتماعي وما يتولد

 يرتا  بها.
                                                           

بناء نمطية للشباب في المجتمع عناصر للنقاش مع محاولة مفهوم الشباب وعملية بناء الرباط االجتماعي رشيد حمدوش: " -(1
 221"، مرجع سبق ذكره، صصرالجزائري المعا
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 المنتوج: هو الذي يساهم العامل في إنجازه، ويمكن أن يشكل لديه قيمة ينجذب إليها. -4
قيم المؤسسة: إن االندماج وقيم المؤسسة وأهدافها، ال يمكن أن يتحقق إاّل إذا استطاعت هذه  -5

بين األهداف والقيم الشخصية لعّمالها  األخيرة من إيجاد صيغة مناسبة تتمكن بواسطتها من الربط
وأهداف وقيم المؤسسة ككل، وبالتالي تصبح قيم المؤسسة آلية أساسية من آليات الدمج والضبط 

 . (1)االجتماعي
 مقاربات لفهم أهمية المضامين الثقافة بالمؤسسة:  (2

االستعانة بمقاربة  إن النظرة التي ال نسعى إلى التعّمق فيها ونرغب فقط االشارة إليها تتمثل في
 (:A.Touraine، Bourdieuمالك بن نبي، كل من )
: نظر إلى الثقافة كقيمة منتجة للفاعلية، وهذه األخيرة تتوقف على الطريقة التي مالك بن نبي  -1

يعتمدها الفرد في الزمان والمكان، واعتمد في نظرته على الكلية والشمولية، حيث يحقق الفرد في نظره 
االرادة والقدرة وهما غير نابعتان منه، بل من المجتمع الذي ينتمي إليه، وبالتالي فإن الفرد في ذاته بفعل 

 نظره ال يمكن أن ينتج دون التأثر بخلفية المجتمع الذي يعتبر هو جزأ منه.
أما العمل كموجه تاريخي عنده تتحكم فيه ثالث عناصر فاعلة تتمثل في عالم األشخاص، عالم 

م األفكار، وهو ما عّبر عنه بقوله: "إن العالم الثقافي الذي يتكون من عالم األشياء األشياء، عال
واألشخاص واألفكار تتداخل فيما بينها في كل لحظة عند نشاط الفرد أو الجماعة عبر جدلية تاريخية 
تتوافق وتتوازن مع مرحلته وفي كل لحظة من مسيرته، غير أنه هناك لحظات تكون العالقة أكثر 
خصوصية، يزيد فيها ثقل أحد هذه المقاييس على اآلخر، وعندها يكون النشاط والممارسة االجتماعية 

 .(2)مختلة وغير متوازنة"
2- Touraine الذي يرى أن األفعال في المجتمعات الحديثة ما بعد الصناعية توجهها قيمة واحدة :

 تتمثل في ثالث مكونات رئيسية حسبه وهي:
حسبه فعل تاريخي وليس نشاط طبيعي ليغير االنسان به محيطه المادي : فهو يعتبر العمل- أ

فقط، بل يجعل منه واعيا بأنه فاعل تاريخي يعمل على انتاج التغيير أو انتاج التاريخ، ويتحدد العمل 

                                                           
"، مجلة الباحث، العدد "ثقافة المؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال في المنظمة االقتصادية الحديثةبن عيسى:  محمد المهدي -(1

 (148، 147، ص، ص )2004، جامعة ورقلة، 03
 76م، ص1992، دار الفكر، دمشق، 1ط، ترجمة: بسام بركة وآخرون، مشكلة األفكار في العالم االسالميمالك بن نبي:  -(2
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كعالقة بين االنسان ومنتوجاته، وكذا كمبدأ موجه للسلوكات، مما يعني أنه إذا حاولت الباحثة اسقاط هذه 
( هي فعل Touraineقاربة على الدراسة التي تقوم بها فإن نشاط الصناعة التقليدية الحرفية حسب )الم

نتاج التاريخ من خالله، وكون المقاولين من  تاريخي حقا يعمل المقاول وبوعي منه على انتاج التغيير وا 
دية الحرفية والمحافظة فئة الشباب فهم يعملون على انتاج واعادة انتاج تاريخ مؤسسات الصناعة التقلي

 على هويتهم الجماعية واستمراريتها.
: ويقصد بها العالقات االجتماعية بما تتضمنه من (Sociabilitéالمعاشرة والمآنسة ) - ب

ضوابط معيارية تحكم هذه العالقة، والمعاشرة في نظره ليست هي بحد ذاتها التي تلعب دور الموّجه بل 
نها والتي اطلق عليها بالفاعل التاريخي، لذلك قال أن العالقة بين هي أيضا خاضعة لموجهات خارجة ع

سدان أو شخصين ليست فقط عالقة بين شخص وآخر لكنها عالقة تتجاوزهما وتسمو عنهما فبواسطتها يج
 .يتصالن بالفاعل التاريخي

ن العالقة مما يعني أن الرابط االجتماعي التاريخي هو الذي يلعب دور الموّجه الحقيقي، بمعنى أ 
بين المقاولين الذين يمارسون نشاط الصناعة التقليدية أساسها الرابط االجتماعي التاريخي الذي ينحدر منه 

والذي يعكس الهوية الجماعية عند  ،ي ينحدر منهم المقاولون ذوهو نفسه ال ،هذا النوع من النشاط
المقاولين الشباب والرغبة في العمل الجماعي بالمؤسسة التي يحاولون من خاللها انتاج وا عادة انتاج 

الصناعة التقليدية الحرفية بالمؤسسة والمحافظة على وممارسة الهوية الجماعية من خالل إعادة انتاج 
 استمراريتها ووجودها.

( في هذه النقطة على أن االنسان عليه Touraine: ينظر )ن أجل اآلخرينالوعي بالفعل م -ج
أن ينتقل بأفعاله من منطق الوعي بالوجود إلى منطق الوعي بالفعل من أجل تغيير الموجود والواقع 
المعاش، وبالتالي إعادة االنتاج بوسائل حديثة متطورة مواكبة للتغيرات والتطورات التي قد تطرأ على الواقع 
المعاش، وهو ما قد يؤدي إلى االبداع في العمل بالمؤسسة من أجل تحسين المستوى واالنتاج بجودة عالية 

 والعمل على استمراريتها والمحافظة عليها وتطويرها مستقبال.   
( غياب هذه الموجهات الثالث وبالمعاني التي تتضمنها يصبح Touraineومن ثمة فإن حسب ) 

وعجز كبير، حيث تصبح القدرة التاريخية على االبداع غائبة، وظهور أزمة  المجتمع يعيش في أزمة
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العقلنة في تحديد األهداف التاريخية والوسائل الالزمة وأزمة الدمج أو االندماج، أي يصبح النموذج 
 .  (1)الثقافي غير قادر على تحقيق االندماج

(، حيث كالهما Touraineبه ) ( ليست ببعيدة عما جاءمالك بن نبيومن ثمة نجد أن نظرة )
ينظران إلى الفعل الجماعي على أنه فعل تاريخي مرتبط بالقدرة الكلية للمجتمع على انتاج حضارة معينة 
من عدمها، فاكتساب المقاولين لنشاط الصناعة التقليدية الحرفية الذي يعتبر الفعل الجماعي بحكم ارتباطه 

جزأ منه المقاولون، مما يعني أنه لوال القدرة الكلية للمجتمع لما كان بتاريخ وثقافة وحضارة المجتمع الذي يت
للفعل الممارس من المقاولين فاعلية في المؤسسة تؤدي إلى انتاج وا عادة انتاج الهوية الجماعية عند 

 المقاولين الشباب بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.   
3- Bourdieu:  الذي نظر إلى الثقافة الم كتسبة( الـوالتي أطلق عليها مصطلحHabitus  من )

خالل نظريته حول الرأسمال الثقافي الذي في نظره يتشكل من خالل تراكم في الزمن لدى األفراد من وعي 
أو من غير وعي، إلدراك واقعهم والتعامل مع ظروف تواجدهم وفق ما تقتضيه مواقعهم االجتماعية 

جيا إلى المجموعة المتناسقة من االستعدادات الذاتية التي من المختلفة، ويشير هذا المفهوم سوسيولو 
شأنها، أن ت ّكون التماثالت التي ت وِلد عادات معينة، فيصبح الفرد مّجهزا مع تراكم التجارب بمجموعة من 
العادات واالستعدادات والمؤهالت الناتجة عن تاريخ تنشئته، لتتحول بعد ذلك إلى نمط استيعاب، أي إلى 

 .ويباشر بها الفرد تجاربه الالحقةعة من الطموحات والسلوكات واألحاسيس والطرق التي يشرع مجمو 
نسق من االجراءات المستمرة، ومن المعارف المكتسبة، »( على أّنه: Bourdieuوقد عّرفه ) 

ذلك ب نية التي يتحصل عليها الفرد، وقد يرثها من أسرته من خالل عملية التنشئة االجتماعية، لتشكل بعد 
من االستعدادات المكتسبة التي تعطي للفرد نسقا قيميا معينا من األفكار والتصورات واالستعدادات من 

، وبالتالي فإنه على حسبه تبنى المكانة االجتماعية على حسب ما (2)«خاللها يبني مشروعه االجتماعي
 تم اكتسابه من سيرورة الحياة.

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص، علم اجتماع التنظيم من سوسيولوجيا العمل إلى سوسيولوجيا المؤسسةبن عيسى محمد المهدي:  -(1

 (29، 27ص)
والدراسات، ، مجلة الواحات للبحوث التصنيف الطبقي بين األبيتوس والرأسمال: قراءة سوسيولوجية بيار بورديو"عمر داود: " -(2

 212، ص2008، قسم العلوم االجتماعية، جامعة غرداية، 18العدد 
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نوع أول يتمثل في االستعدادات المكتسبة من  Habitusالـ( بين نوعين من Bourdieuويمّيز )
األسرة والتنشئة االجتماعية، ونوع ثاني يتمثل في ما هو مكتسب بعد هذه المرحلة وقد يكون مكمل لها 
 الـومتأقلم مع التغيرات والتطورات التي تصادفه على أرض الواقع ويتكيف معها أوتوماتيكيا، مما يعني أن 

Habitus  ،عنده هو ليس ستاتيكي بل ديناميكي قابل للتعديل والتصحيح بعد كل ممارسة وكل تجربة
فيجعل الفرد يتماشى مع محيطه السوسيو ثقافي وقد يصل األمر حسبه إلى إنتاج ب نية جديدة لنسق 

 االستعدادات يختلف عن التي ورثها واكتسبها من قبل. 
4- Habermas: تناولت الباحثة نظرة (sHaberma)  في الفصل الثاني من الدراسة، وتحاول في

هذه الجزئية توضيح مقاربة الفعل التواصلي في محاولة تحليل وفهم الثقافة التسييرية في 
 المؤسسة.

فالفعل التواصلي المتمثل في نوع النشاط الممارس وهو نشاط الصناعة التقليدية الحرفية يعتبر له 
الب عد المهني، وهذا لكونه له رابط اجتماعي تاريخي ثقافي بالمجتمع أهمية كبيرة عند المقاولين تتجاوز 

 الكلي الذي هم جزأ منه، وبالتالي فهو يمثل ويعكس الهوية الثقافية واالجتماعية والوطنية للمجتمع.
فنشاط الصناعة التقليدية الحرفية من صناعة الزرابي والجلود والحلي وغيرها من النشاطات 

نها خصوصيته الثقافية التي يوثقها التاريخ لها منذ نشأته، ويعتبر تواصل هذا الفعل من التقليدية، لكل م
جيل إلى جيل آخر والعمل على المحافظة عليه، هو يمثل المحافظة على الهوية الجماعية الثقافية 

 والوطنية للمجتمع الجزائري ككل.
شاطات التقليدية الحرفية يتطلب من وبالتالي فإن إنشاء مؤسسات تهدف إلى دعم هذا النوع من الن

أصحابها المقاولين أن يكونوا محاطين بثقافة هذا النوع من أنواع نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية، وهذا 
 بغية فهم خصوصياته الثقافية بأبعادها االجتماعية والتاريخية واالقتصادية. 

بـر التفاعـل االجتمـاعي مـا هـو إاّل جسـر يمّكـن يعت: ثقافة التفاعل الجماعي بين المقـاولين فـي المؤسسـة (3
المقـــاولين للعبـــور مـــن خاللهـــا قيـــامهم بنشـــاط الصـــناعة التقليديـــة الحرفيـــة بالمؤسســـة، إلـــى تحســـين االنتـــاج 

 وا عادة االنتاج بفعالية وكفاءة كبيرتين  لتحقيق أهداف المؤسسة.
يعيـة، تعنـي التـأثير المتبـادل بـين هو عبارة عن كلمة مسـتعارة مـن العلـوم الطبوالتفاعل االجتماعي  

عنصرين أو أكثر، لكل عنصر منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة، ونتيجة لالتصال المباشر والتـأثير 
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المتبادل بين هـذه العناصـر يـتم الحصـول علـى نـاتج للتفاعـل يمثـل مركبـا لـه مـن الخصـائص والصـفات مـا 
 .(1)يجعله مختلفًا عن العناصر المتفاعلة

( علــى أنــه يظهــر مــن خــالل Durkheimللتفاعــل عنــد ) المنظــور السوســيولوجي ي نظــر بينمــا مــن
العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات، كما أن التفاعل بهذه الصورة يحدث دون اثارة الصـراع خـالل 
 التفاعـــل، وذلـــك ألن الضـــمير الجمعـــي يجعـــل األفـــراد علـــى وعـــي بتوقعـــات الفعـــل ورد الفعـــل، وتســـاند بـــين

، وبالتـــالي يعتبـــر التفاعـــل االجتمـــاعي وســـيلة اتصـــال وتفـــاهم بـــين أفـــراد (2)ضـــمير الفـــرد وضـــمير الجماعـــة
المجموعــة، فمـــن غيــر المعقـــول أن يتبــادل أفـــراد المجموعــة األفكـــار دون أن يحــدث تفاعـــل اجتمــاعي بـــين 

 أعضائها.
افـق، التنـافس، وهنـاك مـن وبالتالي فإن التفاعل االجتماعي يتم من خالل االتصـال، التعـاون، التو  

 يضيف حتى الصراع.  
 ا( عنــدما عّرفــHerbert Blumer & George Herbert Meadوهــو مــا أّكــده كــل مــن ) 

التفاعل االجتماعي على أّنه عملية تكوين ايجابية لها أسلوبها الخاص المتمثل في النمط األخالقي، وعلى 
المشاركين في هذه العملية أن يحددوا اتجاهات سلوكهم على أساس تـأويالت دائمـة لألفعـال التـي يقـوم بهـا 

ـــر اســـتجاباتهم ألفعـــ ال اآلخـــرين، أو إعـــادة تنظـــيم اآلخـــرون، حيـــث يؤولـــون المواقـــف التـــي تـــواجههم وتغيي
 مقاصدهم ورغباتهم، مما يعني النظر إليها كوظيفة ادارة االنطباع والنظر في مدى مالءمة المعـايير والقـيم

 .التي يعتقدونها مع موقف التفاعل
ومـــن هنـــا يمكـــن االشـــارة إلـــى أّن التفاعـــل االجتمـــاعي يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن المحـــددات أهمهـــا  

مكن حـدوث تفاعـل بـين فـاعلين أو أكثـر دون أن يكـون بيـنهم اتصـال مهمـا كـان نوعـه، االتصال الذي ال ي
ســواء كــان ســلبي أو إيجــابي، لفظــي أو رمــزي، فمختلــف أنــواع االتصــال هــي بمثابــة الجســر الــذي يحــاول 
أصحاب المؤسسة من خالله في المؤسسة إلـى نقـل المعلومـة أو الرسـالة مـن ذهـن إلـى ذهـن آخـر، أو مـن 

                                                           
"أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختلطة في تنمية التفاعل نبراس يونس محمد آل مراد:  -(1

، 2004شورة، جامعة الموصل، العراق، ، أطروحة دكتوراه فلسفة، غير من( سنوات"6، 5االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر )
  34ص

 23، ص2014، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهري السيد علي شتا:  -(2
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مجموعــة أذهــان تســاهم فــي تحقيــق التفاعــل بيــنهم والعمــل الجمــاعي كوحــدة فريــق واحــدة بهــدف ذهــن إلــى 
 تحقيق األهداف الخاصة للمقاولين والعامة للمؤسسة بأكثر نجاعة وفعالية.

 ومن هنا يمكن تلخيص المكونات األساسية للتفاعل االجتماعي كما يلي: 
 ت وتكوين التنظيم.التفاعل عملية تكوين ايجابية، تشمل تكوين الذا -
 التفاعل يقوم على األداء أو ادارة االنطباع في التفاعل، بين االيجابي والسلبي. -
 التفاعل يقوم على ارتباط الفرد من خالل السلوك المألوف واالعتماد المتبادل. -
 التفاعل يقوم على تأويالت دائمة لألفعال التي يقوم بها المتفاعلين خالل عملية التفاعل. -
ــ - اعلون يرجعــون المعــايير والقــيم التــي يعتقــدونها بمــا يمّكــنهم مــن التكيــف مــع مواقــف أطــراف المتف

 .(1)التفاعل
وبالتــــالي فــــإن التفاعــــل االجتمــــاعي هــــو عبــــارة عــــن عالقــــة تبادليــــة بــــين الفــــرد واآلخــــر، أو الفــــرد  

 والجماعة، بغض النظر عن كون هذه العالقة إيجابية أو سلبية.
االجتماعي عبـارة عـن وسـيلة اتصـال وتفـاهم بـين أفـراد المجموعـة، فهـذا يعنـي أن وبما أن التفاعل  

لكل فعل رّد فعل مما يؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي بين األفراد الفاعلين داخل المؤسسة، باإلضافة 
بالسلب أو إلى ذلك فإن على المقاول القائم بالفعل أن يتوقع حدوث استجابة معينة من أفراد المجموعة إّما 

 باإليجاب.
بـراز قـدرات ومهـارات فرديـة،   ومن جهة أخرى فإن التفاعل بين أفراد المجموعة يـؤدي إلـى ظهـور وا 

يمكــن للفاعــل اســتغاللها فيمــا يســاهم فــي تطــوير المؤسســة وازدهارهــا، كمــا أن تفاعــل الجماعــة مــع بعضــهم 
عـة، لـذلك فـإن االهتمـام أكثـر بالعمـل البعض يعطيهـا حجـم أكبـر مـن تفاعـل األفـراد وهـم بعيـدين عـن الجما

 .(2)الجماعي يعطي دون شك فعالية أكثر في األداء لتحقيق المؤسسة ألهدافها بأكثر نجاعة وجودة عالية
لذلك ي عد التفاعل االجتماعي شرطًا أساسيا  لتكوين الجماعة، إذ ترى نظرية التفاعل أّنها نسـق مـن  

لهم يرتبطـون معـًا فـي عالقـات معينـة، ويكـون كـل مـنهم علـى األشخاص يتفاعل بعضهم البعض، مما يجع
وعي بعضويته في الجماعة، ويكونون تصورًا مشتركًا لمجموعتهم، ويساعد التفاعل االجتماعي على تحديد 

                                                           
1

 (29 -27) ص -مرجع سبق ذكره، ص التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهري،السيد علي شتا:  -(
 38جع سبق ذكره، ص نبراس يونس محمد آل مراد: مر  -(2
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األدوار االجتماعيــة أو المســؤوليات التــي يضــطلع بهــا كــل فاعــل بالمؤسســة، حيــث يــؤدي إلــى إبــراز أدوار 
 اخل المؤسسة.المشاركين وتعميقها د

ومن ثمة يمكن القول أن عملية التفاعل االجتماعي مـن الضـروري وجودهـا داخـل المؤسسـة، وهـذا  
لمــا لهــا مــن دور وأهميــة بالغــة فــي نجــا  وتطــوير المؤسســة مــن خــالل االهتمــام بالعالقــات االنســانية بــين 

 مختلف األفراد الفاعلين داخل المؤسسة.
 وثقافية بالمؤسسات: نماذج لدراسات حول القيم السوسي (4

: حول الثقافة والتسيير في الجزائر، أين بحث في تفاعل الثقافة دراسة للباحث )بشير محمد(
التقليدية والثقافة الصناعية، ورأى أن كل دراسة سوسيولوجية أو انثروبولوجية حول المؤسسة الجزائرية هي 

 )الزراعية( إلى المرجعية الصناعية )العصرية(بحث في إشكالية االنتقال الثقافي من المرجعية التقليدية 
 .الذي يقوم على التحليل الثقافي

على ثالث مقاربات منهجية وهي: التاريخانية، والتطورية، والثقافوية  واعتمد الباحث في دراسته
التي يراها األنسب ألي طر  علمي سوسيوأنثروبولوجي، إاّل أّنه فضل االعتماد على منهج علم االجتماع 
الديناميكي، بهدف ابراز التغيرات التي قد تظهر على سلوكيات وممارسات العّمال في حال تفاعل 

 التقليدية والصناعية.الثقافتين 
سؤاال إلى أن عملية المثاقفة التي كانت  52وقد خلص الباحث بعد تصميمه الستمارة من حوالي 

تسعى إليها عملية التصنيع من خالل بث قيم العصرية لدى العامل الجزائري، لم تلق النجا  الذي كان 
مت بالمرجعية األصلية التقليدية التي منتظرا منها، ذلك أن القيم العصرية قد تم تحويرها عندما اصطد

 .(1)أصبحت أمرا مثاليا لدى العامل الجزائري 
معنونة بالقيم التقليدية ومتطلبات التنظيم الحديث، حاول من  دراسة للباحث )بوفلجة غياث(:

خاللها التعّرف على تلك االختالفات والفروقات بين القيم داخل التنظيم بين القيم التقليدية وما يقابلها من 
 قيم حديثة.

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الثقافة والتسيير في الجزائر بحث في تفاعل الثقافة التقليدية والثقافة الصناعيةمحمد بشير:  -(1

 2007الجزائر، 
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 وجاءت نتائج الدراسة على أن فعالية التنظيم تتحقق في تطابق القيم داخلة، حيث يفرق الباحث
بين نمطين من الثقافة، األول تقليدي متأثر بالعادات والتقاليد وبوسائل االنتاج التقليدية، في حين يمثل 

 النمط الثاني تلك الثقافة المتأثرة بقيم العصر من استقاللية وحرية وطرق تنظيم عصرية.
لث، التي  كما يشير الباحث إلى أن المؤسسات الجزائرية شأنها شأن مؤسسات دول العالم الثا

تعيش وتتخبط في ازدواجية القيم هذه داخل نفس التنظيم، مما أدى إلى ظهور مجموعة من السلوكيات 
 . (1)السلبية المؤثرة على التنظيم وفعاليته، مما يجعل المؤسسة تفقد بريقها وحيويتها وفعاليتها

الثقافية التنظيمية، : حول الفعالية من خاللها بعض المؤشرات دراسة للباحث )بوباية الطاهر(
التي من خاللها حاول الباحث دراسة تأثير الثقافة على األداء داخل المؤسسة الصناعية، وتشخيص الدور 
الفّعال الذي يقوم به االنسان من أجل انجا  المؤسسات التي ينتمي إليها، حيث لم ينظر إلى االنسان من 

ّنما ينظر إليه من الزاو   ية الثقافية على وجه الخصوص.الزاوية المادية فقط، وا 
 48وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي لوصف ميدان الدراسة على عينة عشوائية طبقية من 

اطار من الفئة الوسطى الدنيا أي من  28اطار من الفئة الوسطى  20اطارا موزعين على فئتين، 
 االطارات االدارية وأقسام االنتاج. 

ن أهمها أن مشكلة المؤسسات الجزائرية خاصة واالقتصاد الوطني وتوصل إلى جملة من النتائج م
عامة، ال يرتبط بالجوانب التقنية والمادية رغم أهميتها، بقدر ما يرتبط بالبعد االنساني، كما أن الفعالية 
مرتبطة بشكل قوي باالحترام واالعتناء بالثقافة الشخصية للعامل على اعتبار أّنها من العوامل الحساسة 

 .(2)ي انجا  العملف
حول تحليل وتقييم األداء االجتماعي في المنشأة  :دراسة للباحث )عبد الفتاح بوخمخم(

الصناعية، وهي دراسة ميدانية على االطارات الوسطى والدنيا في منشآت صناعة النسيج بالشرق 
ي تحققه المنشآت الجزائري، التي هدف من خاللها إلى تقييم المستوى الفعلي لألداء االجتماعي الذ

 الخاضعة للدراسة لكل من فئتي االطارات الوسطى والدنيا.

                                                           
 بوثلجة غياث: مرجع سبق ذكره -(1
، 2006االتصال للبحث والترجمة، قسنطينة، ، مخبر علم االجتماع فعالية التنظيم في المؤسسة االقتصاديةصالح بن نوار:  -(2

 (236، 235ص، ص)
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مفردة، وباالستعانة  120وهذا باتباع خطوات المنهج العلمي على عينة عشوائية عرضية من 
في الحساب، وجاءت نتائج الدراسة تؤكد واقعية األداء  Excelبمعامالت االرتباط وباستخدام برنامج 

الجماعي في المؤسسة وعدم امكانية تجاهله، كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات بين االطارات 
 .(1)الوسطى والدنيا، ويحقق نظام العالقات االنسانية السائد الفعالية بقدر مقبول من االشباع االجتماعي

 جتماعية عند المقاولين الشباب بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بالجزائرثالثا: المكانة اال
 :مفهوم المكانة االجتماعية للمقاولين بالمؤسسة (1

موقـع الفـرد علـى مسـتوى النسـق أو المجتمـع ككـل، فالمكانـة "إلــى  تشــير المكانــة االجتماعيــة
يشغلها الفرد في المجتمـع، وتتحـدد هـذه المكانـة بنـاء علـى  االجتماعيـة عبـارة عـن عـدة مراكز اجتماعية

هـذه المراكـز، وتخضع للمعايير والقيم االجتماعية، فقد يحتل الفرد في ضوء المعايير االجتماعية مكانـة 
يصـنف المجتمـع اجتماعيــة عليــا فــي ســلم التــدرج االجتمــاعي، وقــد يشــغل مكانــة متوســطة أو دنيــا، وقــد 

المكانـة االجتماعيـة تبعـا للمراكـز التـي يشـغلها الفـرد، تصـنيفا اقتصـاديا علـــى أســـاس طبيعـــة المهنـــة أو 
الوظيفـــة أو حجـــم الـــدخل الشـــهري، وقـــد يكـــون أســـاس التصنيف االنتمـاء العـائلي أو القرابـي أو تصـنيف 

 .(2)ـي تبعـا للسـلطة التـي يمتلكهـا الفـرد وهكـذا"علـى أسـاس سياس
مما يعني أن الحصول على مكانة اجتماعية هو مرتبط بمعايير أخرى قد تكون لها عالقة 
بالمستوى المادي للفرد أو لعائلته أو لما قد يحصل عليه من خالل المهنة التي يمتهنها، كما قد يحصل 

الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها، أو من خالل ثقافة المجتمع الذي على المكانة االجتماعية من خالل 
يعيش فيه على سبيل المثال قد يكون للمرأة مكانة اجتماعية في بلد ما من خالل الوظيفة التي تشغلها، وال 

 يكون لها ذات المكانة ببلد آخر باعتبار أن المرأة بالنسبة لهم هي للبيت فقط.
( المكانة بتلك الفئة التي تعرف بوضعيتهم في سلم الهيبة والشرف، فكل Weberبينما يعّرف )

عبد الباسط محمد حسن ، وهو ما أّكده كل من )(3)مالمح أو طرق التعبير التي ت نتج من النظام الرمزي 

                                                           
تحليل وتقييم األداء الجماعي في المنشأة الصناعية )دراسة ميدانية على االطارات الوسطى والدنيا في عبد الفتا  بوخمخم:  -(1

-125ص ) -، ص2002ديسمبر  ،، جامعة قسنطينة18(، مجلة العلوم االنسانية، العدد منشآت صناعة النسيج بالشرق الجزائري 
146) 

"، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، "المراكز واألدوار االجتماعية ومحدداتها الثقافية في النظام األسري العربيالعقبي لزهر:  -(2
 78م، ص2002العدد الثامن، جامعة ورقلة، جوان 

 211عمر داود: مرجع سبق ذكره،  -(3
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( بأن المكانة هي تشابه الهيبة التي يتمتع بها بعض األفراد رغم ما قد يفصل بينهم من ومحمد الجوهري 
 .(1)مكاني داخل المؤسسة بعد

من جهة أخرى فإن كل مؤسسة تبحث عن مكانة اجتماعية لها ضمن زحمة المؤسسات 
بالمجتمع، ولكي يكون لها ذلك يجب أن تكتسب االعتراف من اآلخرين حول حسن اختيارها لنوع النشاط 

ي مجتمع مسلم ومحافظ الذي يمكن أن تمارسه ومنتوجاتها وجودته، فالمؤسسة التي تقوم بإنتاج الخمر ف
قد ال تحض بإعجاب وتقبل اآلخرين لها، بل قد تتعرض للخسارة بسبب عزوف الزبائن عن اقتناء 
منتجاته، كما قد يتعرض عمالها وأصاحب المؤسسة إلى فقدان وانحالل الرابط االجتماعي بينهم وبين أفراد 

 .تعارض مع قيم وثقافة المجتمع ككلي المجتمع ككل وهذا باعتبار أن نوع النشاط االقتصادي الممارس
فيما قد يكون لمؤسسة أخرى تمارس نشاط خدماتي أو صناعي لمنتوجات ال تتعارض مع قيم 
وثقافة المجتمع سيجد االعتراف من اآلخرين، وبالتالي امكانية الحصول على االعتراف والمكانة 

بالتماهي والثقة واالنتماء للمؤسسة، ومن ثمة االجتماعية  التي تجعل أصحاب المؤسسة وعمالها يشعرون 
 الشعور بهويتهم الشخصية والمهنية االجتماعية.

مؤشرات الحصول على مكانة اجتماعية للمقاولين يمكن القول أن ما سبق ذكره هو بمثابة 
ء ال بالمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية في الجزائر، خاص أن هذا النوع من النشاط يعتبر بمثابة جز 

يتجزأ من تاريخ الجزائر مما يعني أنه يمثل الهوية الثقافية والوطنية عند المجتمع الجزائري، وهو ما يسهل 
الطريق أمام ممارسيه من مقاولي الصناعة التقليدية الحرفية، إال أن إعادة إنتاجه من فئة الشباب يجعل 

ائل حديثة وثقافة شبابية في طريقة تسيير تجد صعوبة في كيفية انتاجه وا عادة انتاجه بوس ةهذه األخير 
وفي كيفية جعل من هذا النوع من النشاط منافس قوي في اقتصاد السوق في ظل  ،المؤسسة من جهة

 .والزراعية بنسبة أقل من جهة أخرى اكتسا  السوق الجزائرية واعتماده على المواد البترولية 
كذلك النتائج والمؤسسات أوال بعالقات وبالتالي وبصيغة أخرى يتأثر النشاط االقتصادي و  

 . (2)المقاولين الشخصية، وثانيا ببنية الشبكة العامة لهذه العالقات

                                                           
 81، ص2008، دار هومة، الجزائر، الجماعات دراسة نفسية اجتماعية للجماعات غير الرسميةحسان الجيالني:  -(1
، ترجمة: أحمد حاجي صفر، دار الكتاب العربي، لبينان، بيروت، علوم االجتماع الجديدة بين الجماعي والفرديفيليب كوركوف:  -(2

 58، ص2013
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: تختلف التصنيفات السوسيومهنية من بلد آلخر كل حسب ما تصنيف الفئات السوسيومهنية (2
تومسون يتوافق مع بنائه الكلي من جهة، وخصوصياته من جهة أخرى، فباالرتكاز على تحليالت )

وبورديو وبولتانسكي وديروزيير وتيفنو( ازدهرت دراسات تتعلق بالتاريخ االجتماعي للفئات االجتماعية، 
وبالتوازي مع ذلك اهتم باحثون بالتصنيفات والهويات باستخدامهم موارد نظرية أخرى، وعرفت نشأة 

ت ثمانينات القرن العشرين الجماعات االجتماعية وانماط التصنيف نوعا من النماء ابتداء من نهايا
 .(1)بفرنسا

( قد عالجوا في تحليالتهم ابن خلدون ( و)أحمد المقريزي إاّل أننا نجد من علماء العرب من أمثال ) 
المميزة طبيعة المهن والفئات المهنية عند تناولهم لمشكالت المجتمع أو الدولة االسالمية خالل العصور 

م في كتابه "إغاثة األمة" طبيعة المهن 15م و14خالل القرنين  (أحمد المقريزي الوسطى، فقد تناول )
والطبقات االجتماعية التي كانت موجودة خالل فترة المجاعة بمصر، ونوعية العوامل السياسية 

 واالقتصادية التي شكلت الفئات المهنية إلى سبع فئات تتمثل في:
 أهل الدولة )الحكام والقائمين على شؤون البالد( -1
 سار )فئة التجار(أهل الي -2
الباعة )طبقة التجار متوسطي الحال باإلضافة إلى فئة أصحاب المعاش المتمثلين في أهل  -3

 السوق(
 أهل الفلح )الفالحين( -4
 الفقراء وتشير أيضا إلى فئة الفقهاء وطالب العلم. -5
 فئة أرباب العمل واألجراء. -6
 نح من الفئات الغنية في المجتمع.فئة ذوي الحاجة والمسكنة وهي الفئة التي تلقى التبرعات والم -7

( فقد تناول العديد من الفئات المهنية واالجتماعية تتمثل في فئة الحّكام والخالفة ابن خلدون أما )
وذوي المراتب السلطانية، وفئة الصناع، الزراع، التجار، المعلمين، الحسبة، القضاة والفقهاء، كما قام 

يعي وغير الطبيعي، وهو ما يصنف اليوم بين أصحاب أو فئات بتصنيف ألرباب النشاط االقتصادي الطب
 .(2)العمل االنتاجي أو الخدمي

                                                           
 77، صسبق ذكرهمرجع فيليب كوركوف:  -(1
 (78 -76ص)-، ص2000، دار النهضة العربية، بيروت، 3، جدراسات في علم االجتماع محمد عبد الرحمن: عبد ح -(2
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وبعد هذه االشارة نجد أن العلماء العرب قد سبقوا الغرب بأكثر من خمس قرون على األقل إاّل 
أرقى من ( والمتمثلة في الصناع ابن خلدون أننا نالحظ أن فئة المقاولين في الصناعة التقليدية عند )

( التي صنفها في الترتيب ما قبل األخير مما يعني أن المكانة أحمد المقريزي التصنيف الذي جاء به )
االجتماعية التي يحتلها المقاولون مرتبطة ارتباط وثيق بالمستوى المادي ودوره في الرفع من مستوى 

 .لكل بلد حسب الفئات الموجودة بهااقتصاد السوق 
ة تعكس بالضرورة الهوية المهنية الجماعية للجماعات االجتماعية والفئات والمكانة االجتماعي

السوسيومهنية التي ال نتساءل عنها عندما نكون ملزمين بالتصنيف والحساب في الحياة العملية حسب 
(، حيث تؤكد أن التصنيفات التي تسمح لنا بالتفكير تصلنا دائما Mary Douglas ماري دوغالس)

ي الوقت نفسه مع حياتنا االجتماعية، سواء تعلق األمر بالصغير والكبير، الثمين والرخيص، منجزة تماما ف
 .(1)المثير لالهتمام والغير مثير لالهتمام، الجميل واالقبيح، الصحيح والخطأ، أو بالحق والباطل

مما يعني أن التصنيفات وجدت ونحن نسير عليها دون أن نعود لنتساءل عنها وعن كيفية 
يفها، بصيغة أخرى لو تم تصنيف مقاولين الصناعة التقليدية الحرفية بمكانة عالية ومرموقة فسيكون تصن

 .لها ولمؤسساتهم مكانة تماثلها والعكس صحيح
( خصائص اجتماعية واقتصادية تتضمن عدة مؤشرات لقياس المكانة Warner وارنروقد ذكر )

 طبقي له، وهذه الخصائص تتمثل في الجدول التالي:االجتماعية للفرد والتي تحدد حسبه االنتماء ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 82فيليب كوركوف: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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(: يوضح المعايير التي تسمح بقياس وتصنيف االنتماء الطبقي لألفراد حسب 7الجدول رقم )
(Warner) 

 2منطقة السكن=  نقاط 3نوع المسكن=  نقاط 3مصدر الدخل= نقاط 4الوظيفة= 
 أحياء سكنية راقية فخمةمنازل  ثروة موروثة أصحاب المهن العالية 01
 أحياء سكنة حسنة منازل جديدة ثروة مكتسبة مدراء األعمال 02
 مناطق سكنية متوسطة منازل مناسبة أربا  ورسوم عالية موظفون كبار 03
 أماكن سكنية مزدحمة مساكن مناسبة رواتب جيدة عمال مؤهلون  04
 دون المستوى العام مساكن مقبولة رواتب ثابتة مالكو األعمال الصغيرة 05
 مناطق سكنية فقيرة مساكن فقيرة معونات خاصة عمال شبه مؤهلين 06
 تجمعات الفقراء مساكن فقيرة جدا معونات حكومية عمال غير مؤهلين 07

 211: عمر داود: مرجع سبق ذكره، صالمصدر
 نماذج لدراسات حول الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب في الجزائر: (3

العديد من الباحثين الذين قاموا بدراسات حول الثقافة المقاوالتية أو المكانة االجتماعية  هناك
 للمقاولين في الجزائر ونستهل ذلك بـ:

: قام الباحث بدراسة حول "ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري دراسة للباحث بدراوي سفيان
سؤال مفاده ما هي عناصر التفاعل بين الثقافة  المقاول" التي هدف من خاللها إلى محاولة االجابة عن

 المقاولة والثقافة المجتمعية لدى الشباب الجزائري المقاول وبأي منطق يسير المقاول مقاولته الصغيرة؟
وقد افترض الباحث أن السلوك التسييري للمقاول الشاب يرتبط بما تمليه عليه المرجعيات الثقافة  

منطق المجتمعاتي على المنطق المقاوالتي، فكلما اتجه المقاول الشاب نحو المجتمعية من خالل هيمنة ال
 .ن القيم المقاوالتية )العقالنية(القيم المجتمعية )االجتماعية والرمزية( كلما ابتعد ع

وقد تم استخدام المنهج الوصفي لوصف الظاهرة كميا وكيفيا مستعينا الباحث باالستمارة بالمقابلة 
أصحاب المشاريع من مسؤولي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بتلمسان على عينة التي طبقها على 

 تم اختيارها بمعاينة كرة الثلج التي تتناسب مع المنهج المستخدم.
ونتجت الدراسة على أن هناك غياب كبير للثقافة المقاوالتية لدى الشباب الجزائري المقاول، حيث 

جتمعي بمختلف قيمه من الفكرة إلى االنشاء، كما أن التأثير المفترض الحظ الباحث هيمنة للمنطق الم
لمختلف األجهزة على دوافع الشباب المقاول غائب لحّد كبير، فتوجهات الشباب المقاول نحو العمل الحّر 
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هي نتاج محددات اجتماعية مثل البطالة وضعف القدرة الشرائية، وأخرى سوسيو ثقافية تتعلق بالعائلة 
 ر رأسمال االجتماعي ومنطق الشبكات االجتماعية.وتأثي

وبالتالي فإن المقاولة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية واجتماعية، بل هي أيضا مسألة سوسيو 
ثقافية، بمعنى أنها نظام ذهني من القيم والتعليم والبنى االجتماعية والمواقف والسلوك، فهناك العديد من 

مى بثقافة المقاولة، والمقاول ليس وحيدا في هذا المركب، بل عليه العوامل المؤثرة والموجهة لما يس
التعامل مع البيئة السوسيو اقتصادية وخصوصية مجتمعه، فاستعداداته لتنفيذ مشروعه هي جزء من إطار 
أوسع لإلنتاج وا عادة االنتاج، وقبول أو رفض للقيم االجتماعية والثقافية السائدة، وهو ما جعل الباحث 

تحديد وتحليل وفهم الثقافة المقاوالتية والعوامل السوسيو ثقافية المؤثرة في الشباب الجزائري من حيث يقتر  
تصوراتهم وانجازاتهم لمشاريعهم االستثمارية، إن األمر يتعلق بدراسة استكشافية وصفية للعوامل السوسيو 

 .  (1)ثقافية المهيئة لرجل األعمال الجزائري الشاب
رغم تقهقر النزعة الجماعية ظاهريا لصالح النزعة الفردية إاّل من خالل هذه الدراسة  وبالتالي فإنه 

يتبين أن تموقع الشباب المقاول في الحياة االقتصادية ال يزال مرتبطا ببنية التضامن في صورتها الحالية، 
 مؤشرات التضامن.وكذلك عدم قطيعتها مع الممارسات وفق الرو  الجهوية والهيمنة الذكورية وغيرها من 

حول العامل الجزائري بين الهوية المهنية وثقافة المجتمع،  دراسة للباحثة )كاري نادية أمينة(:
حاولت الباحثة من خاللها معرفة دور كل من الثقافة المجتمعية والثقافة التنظيمية في عملية التنشئة 

من حياته، وبالتالي دور هذه التنشئة في  االجتماعية التي يتلقاها األستاذ الجامعي خالل مراحل مختلفة
تشكيل هويته المهنية، وكيف لهذه األخيرة أن تحدد دوره ومركزه كفاعل اجتماعي ينتمي إلى النخبة المثقفة 

 داخل نفس المجتمع.
أستاذ  90وهذا باستخدام المنهج الكيفي واالعتماد على أداة المقابلة لجمع البيانات على عينة من 

ءت نتائج الدراسة على أن األستاذ الجامعي يبني سلوكه وفقا لما يتم توجيهه من طرف نسقه جامعي، وجا
 .الثقافية التي تمت تنشئته عليها القيمي المستوحى من القيم

                                                           
 مرجع سبق ذكره: بدراوي  سفيان -(1
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ومنه فهويته ما هي إاّل نتيجة لتنشئته االجتماعية التي تلقاها من قبل، وبعد التحاقه بالجامعة  
األستاذ الجامعي تنشئته داخل الجامعة، والتي أساسها ثقافة تنظيمية كفاعل اجتماعي، كما يتلقى 

 ومجتمعية، بحيث تنطلق من نظام للقيم المجتمعية التقليدية.
وبالتالي فإن المصدر األساسي لبناء هوية األستاذ الجامعي هي الثقافة المجتمعية التقليدية والتي 

 .(1)ةتلقاها عن طريق التنشئة االجتماعية حسب الباحث
: حول الهوية المهنية واالجتماعية الطارات المؤسسات االقتصادية دراسة للباحث مراني حسان

العمومية في الجزائر، حاول الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة خصائص هوية اطارات المؤسسات 
 .هابكل أبعاد هذه الهوية ومكونات االقتصادية العمومية في الجزائر كفئة مهنية واجتماعية

وقد اعتمد الباحث في دراسته على منهج دراسة الحالة، ومن خالل تحقيق ميداني أجراه على عينة 
( 2004إلى  2001إطار بالنسبة لالستمارة خالل فترة زمنية من ) 150إطار بالنسبة للمقابلة و 20من 

 من المؤسسات االقتصادية المتواجدة بمنطقة عنابة، ونتجت الدراسة على ما يلي:
وجود أزمة حادة تميز فئة اطارات المؤسسات االقتصادية العمومية في الجزائر، وقد يكون ذلك  (1

جراء مجموعة من العوامل لعل أهمها غياب الدور االنتاجي والتنظيمي، الذي يمثل الرأسمال 
 الحقيقي الذي يتميز بامتالكه االطار في المجتمعات المعاصرة.

هذه الفئة السيما بينا الجامعيين وغير الجامعيين، وبين  وجود انقسامات عديدة تعاني منها (2
االطارات الوسطى واالطارات السامية، باالضافة إلى وضعيتهم الهشة التي قد تؤدي إلى الشعور 

 بفقدان الهوية عند االطارات.
أزمة الفئات الوسطى المثقفة التي يبدو أن القوى االجتماعية المهيمنة عملت على اضعافها  (3

 .(2)دي لبوزها كجسم متماسك قوي والتص
ومن ثمة نالحظ من خالل هذه الدراسة غياب الثقافة التسييرية بالمؤسسات االقتصادية أدى إلى 
ظهور مجموعة من المشكالت التي تساهم في فقدان فئة االطارات إلى الهوية المهنية، وعدم الشعور 

                                                           
غير منشورة، كلية العلوم  ، أطروحة دكتوراه )ل م د(العامل الجزائري بين الهوية المهنية وثقافة المجتمع: كاري  نادية أمينة -(1

 م2011االنسانية واالجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع االجتماعية لفئة اطارات المؤسسات االقتصادية العموميةالهوية المهنية حسان مراني:  -(2

 م2007العمل، غير منشورة، جامعة عنابة، 
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اء رابط اجتماعي حقيقي يربط بين أعضاء باالستقرار والرضا المهني، وهذا ناتج عن عدم وجود وبن
المجموعة بالمؤسسة بين الجامعيين وغير الجامعيين، وبين فئة االطارات الوسطى وفئة االطارات السامية، 
وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ضعف منتوج المؤسسات وعدم استمراريتها وفقدانها لمكانتها االجتماعية 

 بالمجتمع ككل.   
  الخالصة:

الباحثة من خالل هذا الفصل بمحاولة للمزج بين ما هو نظري بما هو ميداني، وهذا من قامت  
خالل االشارة إلى بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بفرضيات الدراسة التي تقوم بها الباحثة حول 

 تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.
امت في البداية بمحاولة التحليل وفهم تشكل الثقافة التسييرية بمؤسسات الصناعة التقليدية حيث ق 

الحرفية بالجزائر وهذا بتوضيح مفهوم الثقافة ثم مفهوم التسييرية بشكل فردي، وبعدها تناولت مفهوم الثقافة 
دراسة، وتم االشارة إلى التسييرية كمفهوم مركب بنفس الطريقة المتبعة في الفصول السابقة من هذه ال

 والـمحددات الثقافة التسييرية وآليات تشكل الثقافة التسييرية مع محاولة مقاربتها بمفهوم الممارسة 

Habitus ( عندBourdieu ثم تحديد آليات نجا  الثقافة التسييرية بمؤسسات الصناعة التقليدية ،)
 صناعية واقتصادية جزائرية.الحرفية ومقارنتها بنتائج لدراسات أخرى على مؤسسات 

أّما في الجزئية الثانية فتناولت الباحثة آليات تعزيز المضامين الثقافية المشتركة في مؤسسات  
الصناعة التقليدية الجزائرية ومقاربة نتائجها بدراسات تناولت موضوع قيم الثقافة بالمؤسسة ومضامينها، 

ات وأصحابها وكذا عمالها هي جزء من هذا المجتمع، ومدى ارتباطها بالثقافة المجتمعية كون المؤسس
وتناولت أيضا مجموعة من المقاربات التي ساعدتها في فهم وتحليل المضامين الثقافية للمؤسسة أمثال 

 (.Habermasمالك بن نبي، و ،A.Touraine ،Bourdieuمقاربة كل من )
وفي الجزء األخير تناولت الباحثة المكانة االجتماعية للمقاولين الشباب بمؤسسات الصناعة  

وتصنيف الفئات السوسيو مهنية  التقليدية الحرفية من خالل محاولة توضيح مفهوم المكانة االجتماعية،
وتاريخ نشأتها، وختم الفصل بنماذج لدراسات حول الهوية الجماعية عند المقاولين بالمؤسسات الجزائرية.
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 تمهيد:
بعد تحديد مشكلة الدراسة وأهم عناصر التراث النظري الخاص بالشق النظري للدراسة، وصلت  

في البحث االجتماعي، الذي من الباحثة إلى الشق الميداني للدراسة الذي يعتبر من بين المراحل المهمة 
خالله هدفت الباحثة للبحث والتقصي عن ظاهرة الدراسة المتمثلة في "تشكل الهوية الجماعية عند 
المقاولين الشباب"، وقد استلزم هذا القيام بمجموعة من الخطوات الالزمة بهدف الوصول إلى إجابة عن 

 ثناء تحديدها لمشكلة الدراسة في الفصل األول.التساؤل الرئيسي للدراسة الذي تطرقت له الباحثة أ
ومن خالل ما سبق ذكره عرضت الباحثة في هذا الفصل االجراءات المنهجية المتبعة مستهلة  

ذلك بعرض فروض الدراسة، مجاالت الدراسة )مكاني، زماني، بشري(، ثم التطرق للمنهج المستخدم في 
ثة في األخير لعرض أهم األدوات المستخدم لجمع بيانات الدراسة، وبعدها مجتمع الدراسة، لتصل الباح

 الدراسة.    

 أوال: فروض الدراسة:
الفروض التي يعتمد عليها الباحث في أي دراسة يكون بصدد القيام بها هي التي تمّكنه وتساعده 

ده في إنجاز من التحكم في السياق البحثي للدراسة، كما تقوم بتوجيهه نحو المعلومات والبيانات التي تفي
( على أّنها إجابة مقترحة لسؤال البحث، يمكن تعريفها موريس أنجرسأهداف الدراسة؛ وهي التي عّرفها )

حسب الخصائص الثالث اآلتية: التصريح، التنبؤ، ووسيلة للتحقق األمبريقي...وهو ما يعني تصريح يتنبأ 
( إلى أّنه في حالة ما إذا لم موريسيشير )بعالقة بين متغيرين أو أكثر، ويتضمن تحقيق أمبريقي، كما 

بمعنى أن الهدف من الدراسة قد ، (1) يستطع الباحث التنبؤ، فعندئذ ستعوض الفرضية بهدف البحث...
يكون هو نفسه فرضية الدراسة والعكس صحيح، باعتبار أن هدف الدراسة يمكنه تعويض الفروض التي 

 ت بنى عليها الدراسة.
أفضل حّل ميسور لمشكلة من المشاكل االجتماعية أو أفضل »ّرفه على أّنه كما نجد هناك من يع

تفسير تحقيقه غير معروف، فهو يحاول وصف ظرف أو عالقة أو عنصر إذا وجد أّنه صحيح عن 
، ومن خالل كل (2)«طريق االستنتاج المنطقي، فإن ذلك يمهد الطريق لقيام تفسير معين أو نظرية معينة

تج أن هذه الفروض تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ في نتائجها، ألّنها عبارة عن إجابة ما سبق ذكره نستن

                                                           
 (151، 150ص، ص )مرجع سبق ذكره، موريس أنجرس:  -(1
  129، ص2004، دار الهدى، الجزائر، منهجية العلوم االجتماعيةبلقاسم سالطنية وحسان جيالني:  -(2
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مبدئية على التساؤل الرئيسي، وعلى هذا األساس فإن االجابة المبدئية للتساؤل الرئيسي لهذه الدراسة 
 تتمثل في أن:

الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب تتشكل من خالل انتاج وا عادة انتاج الموروث الثقافي 
بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بورقلة، ومن ثمة فإن الهوية الجماعية عند أصحاب مؤسسات 

نتاج وعالقات الصناعة التقليدية الحرفية يتشكل انطالقا من البناء التحي الذي من خالله تتحدد قوى اال
االنتاج المتعّلقة بالموروث الثقافي من نسيج الزرابي، والطرز التقليدي، وصناعة الفخار والجلود التي 
 تعكس هوية الرباط السوسيومهني للمقاولين فيما بينهم من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.  

 تتمثل في:جزئية وتندرج تحتها ثالث فرضيات  
تؤدي ممارسة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية إلى التعاون في العمل بين  األولى:جزئية الالفرضية 

 المقاولين الشباب بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة
تركز هذه الفرضية على الجانب االقتصادي في أسلوب العمل داخل المؤسسة بين المقاولين  

اقتصادي موحد ومشترك يمارسه المقاولين بالمؤسسة، ويفترض أنه يتم الشباب، في ظل وجود نوع نشاط 
من خالل ثقافة العمل السائدة في المؤسسة بالتواصل فيما بينهم، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل 
المؤسسة التي يفرضها نوع النشاط االقتصادي للصناعة التقليدية الحرفية على جماعة المقاولين الشباب، 

ؤدي إلى شعورهم بالتماهي والتماسك االجتماعي، ومن ثمة بروز الرو  الجماعية العالية فيما وهو ما ي
 بينهم.

 مؤشراتها:
 االعتماد على النظام التعاوني بين المقاولين في العمل. -
 المشاركة في صنع واتخاذ القرار. -
 تنظيم وحضور االجتماعات من حين آلخر لتسيير المؤسسة. -
 ة على المصلحة الخاصة.تغليب المصلحة العام -

يؤدي نشاط الصناعة التقليدية الحرفية إلى تعزيز المضامين الثقافية المشتركة  الثانية:الجزئية الفرضية 
 بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة

تركز هذه الفرضية على الجانب الثقافي المتمثل في الرابط االجتماعي الذي يربط بين المقاولين  
ونوع النشاط االقتصادي للصناعة التقليدية الحرفية الممارس بالمؤسسة، الذي يفترض أنه يحمل مجموعة 

(، وبالتالي جملة من Habermasمن القيم والرموز المتوارثة من جيل إلى آخر)الفعل التواصلي( عند )
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، كما Habitusبالـ( Bourdieuالثقافات المشتركة فيما بينهم الموروثة أو المكتسبة أو كما سماها )
يفترض أنه يرتبط بالبيئة التي ينتمي إليها المقاولون الشباب، وهذا قد يظهر من خالل العالقات 

 االجتماعية السائدة التي تربط فيما بينهم داخل المؤسسة.
 مؤشراتها:

 وجود تفاعل وتواصل جماعي بين المقاولين داخل الجماعة. -
 عند المقاولين تتجاوز الب عد المهني.لنوع النشاط الممارس أهمية كبيرة  -
 هناك تشابه بين خصوصية نوع النشاط الممارس وثقافة التنشئة االجتماعية للمقاولين. -
 اكتشاف قيم سوسيوثقافية بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية -

عية للمقاولين تؤدي ممارسة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية إلى منح مكانة جما الثالثة:الجزئية الفرضية 
 الشباب بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة

تركز هذه الفرضية على الجانب االجتماعي والمتمثل في تراكم رأس المال االجتماعي من خالل  
األصول االجتماعية للمقاولين ومساراتهم االجتماعية، وحصول الجماعة على االعتراف من طرف الغير 

ة العالئقية، وهو ما يجعلهم يحضون بالتقدير واالحترام من طرف اآلخرين، باعتبار أنهم من خالل الشبك
يملكون خصائص مهنية تفرض على الجماعة التحكم بهم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إشباع حاجاتهم 

لى جو تسوده الثقة المتبادلة من جهة أخرى، وعدم البحث عن اال نضمام النفسية واالجتماعية من جهة، وا 
 إلى جماعة عمل أخرى من جهة ثالثة، وبالتالي الشعور باالستقرار واالنتماء للجماعة داخل المؤسسة. 

 مؤشراتها:
 شعور المقاولين باالنتساب إلى المؤسسة الجماعية. -
 جّو الثقة المتبادل بين المقاولين يجعل عالقات العمل بينهم اكثر الفة. -
 ين المقاولين.وجود فعالية تنظيمية في المؤسسة ب -

 ثانيا: مجاالت الدراسة:
شرقا،  ’15°5 والية ورقلة التي تقع على خط طولقامت الباحث بدراستها ب المجال المكاني: (1
شماال في الجنوب الشرقي من الوطن، يحدها من الشمال واليات )الجلفة، الوادي،  ’58°30وخط 

وبسكرة(، ومن الشرق )الجمهورية التونسية(، ومن الغرب )والية غرداية(، ومن الجنوب واليتي 
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ليزي(، وتبلغ مساحتها بـ  نسمة سنة  640.000، أما عدد سكانها فيقدر بـ2كم 163.233)تمنراست وا 
 بلدية، كما هو موّضح في الجدول التالي: 21دوائر و 10ا تحتوي الوالية على م، كم2015

 (: يوّضح التقسيم االداري لوالية ورقلة8رقم )جدول 
 البلديات الدائرة

 ورقلة، الرويسات ورقلة
 أنقوسة أنقوسة

 سيدي خويلد، عين البيضاء، حاسي بن عبد ح سيدي خويلد
 حاسي مسعود حاسي مسعود

 البرمة البرمة
 الحجيرة، العالية الحجيرة
 تماسين، بلدة عمر تماسين
 تقرت، النزلة، الزاوية العابدية، تبسبست تقرت
 مقارين، سيدي سليمان مقارين
 الطيبات، بن ناصر، المنقر الطيبات

 المصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية ورقلة
كبيرة في قطاع الصناعة التقليدية بحكم طبيعة المنطقة وعاداتها وتزخر الوالية على إمكانيات 

وتقاليدها، وهذا بحكم مرور الوالية على عدة مراحل تاريخية مختلفة أكسبتها تنوع في التقاليد واحتفظ 
األجيال بأصالة وحضارة هذه التقاليد، وهو ما نتج عنه تنوع كبير في منتوجات الصناعة التقليدية المحلية 

 .(1)ي تتميز بتقنيات وفنيات رفيعة المستوى الت
أما مجال الدراسة فقد جاء اختيار الباحثة لمؤسسات في شكل تعاونيات، مقاوالت، وجمعيات 

 .ة التقليدية والحرف بوالية ورقلةربحية مقّيدة في سجل مؤسسة غرفة الصناع
-97وهذه المؤسسة حدّد لها القانون الجزائري عدة مهام، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

م الذي يحدد 1997مارس  29ه الموافق لـ1417ذي القعدة عام  21المتمم والمعدل المؤرخ في  100
 .الصناعة التقليدية والحرف عملها تنظيم غرف

                                                           
 2صمرجع سبق ذكره، غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومديرية السياحة والصناعة التقليدية،  -(1
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وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وهي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي  
 .(1)واالستقالل المالي

 ولها مجموعة من المهام تتمثل أهمها فيما يلي: 
 مسك سجل الصناعة التقليدية والحرف وتسييره. -
تقتر  على السلطات المعنية برنامج تنمية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على مستوى  -

 عد موافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.دوائرها االقليمية وتتولى تنفيذها ب
تقوم بالتصديق على منتجات الصناعة التقليدية وتسلم كل الوثائق أو الشهادات أو التأشيرات  -

 المتعلقة بنوعية الخدمات.
 تعرض على السلطات العمومية ذات الصلة بالغرفة كل التوصيات واالقتراحات. -
الصناعة التقليدية والحرف وتطويره السيما في مجال تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع  -

 التصدير واالستثمارات.
 تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس األهداف. -
تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الحرفيين التابعين لدوائرها  -

 االقليمية.
 عة التقليدية والحرف.تبدي آرائها في أحداث نشاطات الصنا -
تحدث مؤسسات تتصل بمهامها السيما الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات  -

 الترقية ومساعدة الحرفي وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية. 
 07وتتمثل المؤسسات المعنية بالدراسة التي وجدتها الباحثة قد تخدم موضوع دراستها في 

 مؤسسات تتمثل في: 
تنقسم الدراسة إلى قسمين، قسم نظري وقسم ميداني، وقد استغرقت الدراسة  ( المجال الزماني:2

 (، توزعت كما يلي:2016إلى غاية أوت  2015ماي  07الميدانية حوالي السنة وثالثة أشهر، أي من )
ــــة األولــــى  حــــوالي احــــدى عشــــر شــــهرا : المرحلــــة االســــتطالعية، واســــتغرقت هــــذه المرحلــــة المرحل

 (، على مراحل متقطعة:2016مارس  10إلى غاية  2015ماي  07بالتقريب، أي من يوم )الخميس 

                                                           
، يحدد "تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف عملها"، 97/100الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية  -(1

 17م، ص 1997مارس  29، الصادر بتاريخ 18، العدد الجريدة الرسمية
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، أيـن تـم القيـام بمقابلـة (ANSEJحيث قامت الباحثـة فـي البدايـة بزيـارة للوكالـة الوطنيـة للتشـغيل ) 
ئيات حـول الوكالـة والمقـاولين مباشرة مع مسؤول الوكالة والحصول على مجموعة من المعلومات واالحصـا

 .(Excelالشباب المنتمين لها في ملف إلكتروني على شكل )
إاّل أّنــه بعــد اتمــام المقابلــة واالطــالع علــى مختلــف الوثــائق الخاصــة بالوكالــة والمقــاولين الشــباب   

 .م بهاالمناسبة للدراسة التي تقو  المنتمين إليها، تبّين للباحثة عدم توفر الوكالة على العينة
باعتبار أن الباحثة تبحث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشتمل على العمل الجمـاعي   

للمقــاولين ال العّمــال، أي مقــاولين فــأكثر فــي المؤسســة الواحــدة مــن جهــة، وأن يكــون نــوع النشــاط الممــارس 
 يتمثل في نوع نشاط الصناعة التقليدية الحرفية مهما كان نوعها من جهة أخرى.

أّن الوكالــة تعتمــد علــى العمــل الفــردي لكــل مقــاول مهمــا كــان نــوع النشــاط، كمــا أن المؤسســة إاّل  
الجماعية بالنسبة للوكالة تقاس من خالل عدد العّمـال بالمؤسسـة، إال أن الباحثـة تعنـي بهـا عـدد المقـاولين 

 بالمؤسسة.
أكثر، وباعتبار أن  مما استوجب من الباحثة البحث عن مكان آخر يتناسب مع نوع عينة دراستها 

دراســــتها حـــــول "جماعــــة المقـــــاولين الشــــباب"، فلجـــــأت الباحثــــة إلـــــى الوكالــــة الوطنيـــــة لتطــــوير االســـــتثمار 
(ANDE أيــن قامــت الباحثــة بمقابلــة مباشــرة مــع مســؤول الوكالــة الــذي بعثهــا بــدوره إلــى مديريــة الصــناعة )

هدف الحصـول علـى االحصـائيات المرغـوب والمناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، ب
فيهــا بإعتبــار أن االحصــائيات موجــودة بالمديريــة، وهــو مــا جعــل مــن الباحثــة تقــوم بمقابلــة مــدير المؤسســة 

( La CNASالــذي قــّدم لهــا مجموعــة مــن االحصــائيات والمعلومــات التــي هــي فــي األصــل مــأخوذة مــن )
 .وكالة الضمان االجتماعي

المقـــاولين وعـــدد المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة بمختلـــف نشـــاطاتهم تحصـــلت علـــى قائمـــة بعـــدد  
 ,Word, Excelوعناوين مقراتهم بمختلف أشكالها القانونية، وهذا في ملفات إلكترونية أيضا على شكل )

Powerpoint.) 
والشـــكل القـــانوني الـــذي قـــد يتناســـب مـــع دراســـة الباحثـــة هـــو المتمثـــل فـــي الشـــركة ذات المســـؤولية  

الشـركة التـي تتكـون مـن شـريكين أو أكثـر مسـئولين ( وهي عبارة عن SARL)بـ والتي يرمز لها  المحدودة
عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، وال يزيد عدد الشركاء فـي هـذه الشـركة عـادة عـن خمسـة 

لمحـدودة وعشرين أو خمسين مقاوال، وأهم خاصيتين لهـا همـا تحديـد عـدد الشـركاء فـي الشـركة والمسـؤولية ا
 .للشركاء
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إاّل أنه إذا كان الشرط األول وجد وهو المتمثل فـي مؤسسـة جماعيـة للمقـاولين، فـإن الشـرط الثـاني  
لم يتحقق وهو المتمثل في نوع النشاط االقتصادي للصناعة التقليدية الحرفية، وهو ما جعل الباحثة تتوقف 

لعلهـا تجـد طريقـة تقـّرب بهـا مـا هـو موجـود علـى قليال لتحاول النظر في موضوع الدراسة مـن زاويـة أخـرى 
 أرض الواقع مع ما يمكن أن يتناسب مع موضوع الدراسة.

ونظــرا لتــزامن هــذه الفتــرة مــع برمجــة المؤسســة الجامعيــة التــي تنتمــي إليهــا الباحثــة أليــام الــدكتوراه  
ة الـذين يقومـون بهـذه ( فقـد اسـتفادت الباحثـة مـن توجيهـات األسـاتذ2015الطور الثالث في )شـهر نـوفمبر 

الفعاليــة التعليميــة لمســاعدة طلبــة الــدكتوراه الطــور الثالــث )ل م د( بالنصــائح واالرشــادات حــول مواضــيعهم 
دون تجـــاوز مهـــام األســـتاذ المشـــرف اتجـــاه طالـــب الـــدكتوراه، وكـــان لهـــذه الفعاليـــة أثـــر إيجـــابي للباحثـــة فـــي 

وعــة مــن النصــائح واالرشــادات إلــى غرفــة الصــناعة دراســتها التــي توجهــت بعــد أن قــّدم لهــا األســاتذة مجم
 التقليدية والحرف وهذا بعد أخذ رأي األستاذ المشرف على أطروحة الدكتوراه.

قامـت الباحـث بمقابلـة مـع نائــب مسـؤول الغرفـة لعـدم تواجـد رئــيس الغرفـة فـي تلـك الفتـرة، وحاولــت  
تحصـــلت الباحثـــة علـــى المعلومـــات الحصـــول علـــى مختلـــف المعلومـــات حـــول المؤسســـة والمقـــاولين، أيـــن 

المرغوب بها، لتقوم بزيارة أخرى لنفس المؤسسة بهدف القيام بمقابلة أخرى مع رئيس الغرفـة الـذي قـّدم لهـا 
االضـافة مــن المعلومـات مــن عـدد المؤسســات الصـغيرة والمتوســطة للمقـاولين فــي نشـاط الصــناعة التقليديــة 

 قام هواتفهم، وهذا بالتعاون مع مصلحة التنظيم بوالية ورقلة.  الحرفية باإلضافة إلى عناوين مقراتهم وأر 
أن طبيعـة  باعتبـار: مرحلـة زيـارة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة المعنيـة بالدراسـة المرحلـة الثانيـة 

لـى غيرهــا  -الدراسـة هـي كيفيــة ممـا اســتوجب علـى الباحثـة االعتمــاد علـى المالحظــة  التـي سـنتطرق لهــا وا 
أيـــن قامـــت بهـــا بشـــكل مفــاجة بهـــدف أخـــذ فكـــرة عـــن واقـــع  -لبيانـــات فـــي الجـــزء المــواليمــن أدوات جمـــع ا

المؤسسة من جهة، والتأكد من وجود هذه المؤسسة وصحة عناوينها واالستمرارية في ممارسة نشـاطها مـن 
 .عدد أفراد مجتمع دراستها بالضبط جهة أخرى، وهو ما وّضح للباحثة

للمالحظـات وشـبكة المالحظـة التـي قـد تفيـدها فـي تحليـل دراسـتها كما قامت الباحثة بإعداد دفتـر   
من جهة، وتساعدها في تصميم دليل المقابلة الجماعية من جهة أخرى، وهو ما جعـل مـن الباحثـة تتـداول 
علـى زيـارة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة المعنيـة بالدراسـة أكثــر مـن مـرة الواحـدة تلـوى األخـرى، وهـو مــا 

ة األربعــة أشــهر )مــن بــدايات شــهر جــانفي إلــى نهايــات شــهر أفريــل( لتنتهــي هــذه المرحلــ أخــذ منهــا حــوالي
 .بإنجاز دليل المقابلة الجماعية
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كمــا قامــت الباحثــة بالقيــام بدراســة تجريبيــة علــى مؤسســتين عشــوائيا، هــذا قبــل وبعــد مــا تــم تقــديمها  
 لألستاذ المشرف وتعديلها لتصبح في شكلها النهائي. 

( وهــــي مرحلــــة تطبيــــق دليــــل المقابلــــة 2016إلــــى أوت  2016مــــاي  14: )مــــن ثالثــــةالمرحلــــة ال 
الجماعيـة علــى عينـة مــن المقـاولين الشــباب مــن أصـحاب مؤسســات الصـناعة التقليديــة الحرفيـة بورقلــة فــي 
 صيغتها النهائية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، وتفريغ البيانات وتحليل وتفسير نتائجها. 

شمل مجتمع البحث الذي تمت عليه الدراسة مجموعة المقاولين الشباب  المجال البشري: -(3
من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية الممارسين لمختلف أنواع نشاط الصناعة التقليدية 

 مؤسسة وتتمثل هذه المؤسسات في: 13الحرفية بورقلة والذي يقّدر عددهم حوالي 
: يوضح المؤسسات الجماعية الصغيرة والمتوسطة حسب نوع النشاط على مستوى والية (09الجدول رقم )

 ورقلة
 المكان نوع نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم
 تماسين الصناعة التقليدية مؤسسة األصالة للحرف اليدوية 01
 الحجيرة الصناعة التقليدية المؤسسة الحرفية للصناعة التقليدية األزاوي  02
 ورقلة الزرابي المؤسسة النسوية لترقية الصناعة التقليدية 03
 تقرت الطرز التقليدي مؤسسة الشروق لألنام الذهبية 04
 تقرت الطرز التقليدي مؤسسة أنامل للطرز التقليدي 05
 تقرت الصناعة التقليدية مؤسسة أميرة الصحراء للصناعات التقليدية 06
 ورقلة فن الترميل التقليديةمؤسسة الحرف والصناعة  07
 تقرت الطرز التقليدي مؤسسة االبرة الذهبية للطرز التقليدي 08
 تقرت الصناعة التقليدية مؤسسة كثبان الرمال 09
 ورقلة الصناعة التقليدية مؤسسة إفاسن للقصر للصناعة التقليدية 10
 تماسين الصناعة التقليدية والطرزالمؤسسة التماسينية األصيلة للصناعات التقليدية للنسيج  11
 ورقلة الصناعة التقليدية مؤسسة أسدوان هكتان 12
 تقرت الصناعة التقليدية مؤسسة حواء لالبداع 13

 المصدر: غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوالية ورقلة
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 ثالثا: العينة:
عند المقاولين الشباب، وبحكم  بحكم أن الدراسة التي قامت بها الباحثة تبحث في الهوية الجماعية 

أن الباحثة ارتأت أن تقوم بدراسة هذه الظاهرة انطالقا من البناء التحتي لتعّرف علـى مسـاهمة نـوع النشـاط 
لصــناعة التقليديــة االقتصــادي فــي تشــكل الهويــة الجماعيــة عنــد المقــاولين الشــباب مــن أصــحاب مؤسســات ا

 .الحرفية بورقلة
ثــة تحديــد مجتمــع البحــث الــذي ســيكون محــل الدراســة وهــو الــذي يعــرف هــذا يعنــي أنــه علــى الباحو  

على أّنه مجموعة من العناصر التي لها خاصية أو مجموعة الخصائص المشتركة التي تميزها عن غيرها 
 .(1)من العناصر األخرى التي يجرى عليها البحث أو التقصي

وفرض هذا على الباحثة ضرورة األخذ بعين االعتبار عاملين مهمين في اختيارها لمجتمع البحث  
 وهما: 

أوال أن تكــون المؤسســة لمقــاولين فــأكثر وهــذا ألنــه ال يمكــن أن نقــول علــى أن هــذه جماعــة إاّل  -
 إذا كانت تتكون من ثالثة أفراد فأكثر حسب الباحثة.

الصـناعة التقليديـة الحرفيـة أحـد أنـواع نشـاطات س نشـاط فـي أما ثانيا فأن تكون المؤسسة تمـار  -
ــــي، صــــناعة الجلــــود  ــــب الممارســــة الجماعيــــة مــــن صــــناعة ونســــيج الزراب ــــة، الــــذي يتطل بورقل
ومنتجاتهــا، صــناعة الفخــار، ممارســة الطــرز التقليــدي، وغيرهــا مــن أنــواع نشــاطات الصــناعة 

 التقليدية.
ساسيتين وهما أن تكون المؤسسة تعاونيـة أو شـراكة مما يعني أن مجتمع البحث يحمل خاصيتين ا 

بــين ثالثــة مقــاولين فــأكثر، وأن تكــون طبيعــة نشــاط مؤسســتهم صــناعية خدماتيــة أو تجاريــة فــي النشــاطات 
 الحرفية التقليدية، 

( أّنهـا مـوريس أنجـرس)والتـي يقصـد بهـا حسـب وهو مـا يعنـي أن عينـة الدراسـة هـي عينـة نمطيـة  
، وباعتبـار أن الباحثـة (2)من مجتمـع بحـث بانتقـاء عناصـر مثاليـة فـي هـذا المجتمـع عبارة عن سحب عّينة

تقوم بدراسة حول أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية الجماعية، فهذا يعنـي توجـه الباحثـة بشـكل 
نحو غرفة الصناعة التقليدية الحرفية بواليـة ورقلـة للتعـّرف علـى عـدد مجتمـع البحـث ومـدى امكانيـة مباشر 

                                                           
 298موريس أنجرس: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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مؤسسـة وهـو مـا  13وجدت الباحثة أن المؤسسـات التـي تتـوفر فيهـا هـذه الشـروط تتمثـل فـي أين احصائه، 
 يمثل مجتمع الدراسة ككل.

فيـــة تحـــاول مـــن خاللهـــا معرفـــة كيفيـــة وباعتبـــار أن الدراســـة التـــي تقـــوم بهـــا الباحثـــة هـــي دراســـة كي 
التقليديــة  مســاهمة نــوع النشــاط االقتصــادي فــي تشــكل الهويــة الجماعيــة عنــد أصــحاب مؤسســات الصــناعة

 .الحرفية بوالية ورقلة
مؤسســـة )تعاونيـــة  13وباعتبـــار أن عـــدد مجتمـــع الدراســـة الكلـــي بالواليـــة قليـــل، حيـــث ال يتعـــدى   

 وجمعيات تجارية صناعية(.
لباحثـة أن أسـلوب المسـح االجتمـاعي هـو األسـلوب المناسـب لهـذه الدراسـة وهـو الـذي يعنـي فرأت ا 

التعــّرف علـــى الظـــاهرة قيـــد الدراســـة أال وهـــي تشـــكل الهويــة الجماعيـــة عنـــد المقـــاولين الشـــباب فـــي وضـــعها 
الطبيعــي، ووصــف مكوناتهــا األساســية مــن ربــاط اجتمــاعي مشــترك يتضــمنها تنشــئة اجتماعيــة، وعالقــات 

 .ة وصناعية، وهوية ثقافية تنظيميةجتماعيا
وقـد يكــون مسـحا ميــدانيا أو وثائقيــا، ويعتبـر المســح االجتمـاعي هــو األكثــر اسـتخداما فــي البحــوث  

ـــة ()االجتماعيـــة ، ويمكـــن أن يكـــون مســـحا شـــامال لكـــل أفـــراد المجتمـــع المـــدروس أو أن يكـــون مســـحا لعين
 اعتبرتهما أساسيتين وهما: ، ولتحديد ذلك مرت الباحثة بمرحلتين (1)منهم

: محاولـة التحقـق مـن مـدى صـحة وجـود هـذه المؤسسـات علـى أرض الواقـع مرحلة االسـتطالع -
مؤسسـة،  13والتحقق مـن صـحة ارقـام هواتفهـا وعناوينهـا والتـي يقـدر عـددها كمـا سـبق الـذكر 

ـــاك بعـــض المؤسســـات موجـــودة وال تـــزال  ـــة وجـــدت أن هن ـــة بهـــذه العملي وبعـــد أن قامـــت الباحث
أيـــن انتهـــزت الفرصـــة ألخـــذ مواعيـــد منهـــا  مؤسســـات، 5مؤسســـاتها نشـــطة والتـــي يقـــدر عـــددها 

لزيارتها، في حين تفاجأت بوجود أسماء لبعض المؤسسات التي توقفت عن العمل منذ سنوات 
مؤسسات، وأخـرى غيـر موجـودة بواليـة ورقلـة بـل بواليـة الجزائـر العاصـمة والتـي  4وتتمثل في 

ـــ  مقراتهــا وارقــام هواتفهــا مؤسســة، فيمــا وجــدت أن بقيــت المؤسســات عنــاوين  1يقــدر عــددها بـ
 مؤسسات.  3خاطئة وهي تتمثل في 

                                                           


في انجلترا حول الحالة االجتماعية  (J.Howard هنارد)استخدم من القرن الثامن عشرن ويشهد على ذلك الدراسة التي أنجزها  -(
 والصحية لنزالء السجون االنجليزية

، 2014، دار هومه، الجزائر، (2014-1435: مدخل إلى منهجية البحث في العلوم االنسانية واالجتماعية )فضيل دليو -(1
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: نظـرا لعـدم صـحة عنـاوين وأرقـام هواتـف بعـض المؤسسـات، فكـرت الباحثـة فـي مرحلة البحث -
اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة فــي الحصــول علــى عنــاوينهم وأرقــام هــواتفهم مــن المؤسســات التــي 

بعـــض األصـــدقاء الـــذين يقطنـــون  تأكـــدت مـــن أنهـــا ال تـــزال نشـــطة بالميـــدان مـــن جهـــة، ومـــن
بالمنطقة من جهة أخرى، ومن خالل هذه العملية تحصلت الباحثة على عناوين وأرقام هواتف 

مؤسسـات، بينمـا المؤسسـات التـي  5لمؤسسات أخرى غير مدرجة بالقائمـة ويتمثـل عـددها فـي 
الباحثــة أي أثــر، كانـت مدرجــة فــي القائمـة وعنــاوين مقراتهــا وأرقــام هواتفهـا خاطئــة لــم تجـد لهــا 

مؤسســات الغيــر مدرجــة بالقائمــة، وبالتــالي أصــبح العــدد االجمــالي  5ممــا اضــطرها إلضــافة الـــ
 مؤسسات.     10للمؤسسات السارية المفعول تتمثل في قرابة الـ

وباعتبــار أنــه يمكــن أن يكــون مســحا شــامال لكــل أفــراد المجتمــع المــدروس أي أصــحاب مؤسســات  
رفيـــة بواليـــة ورقلـــة، أو أن يكـــون مســـحا لعينـــة مـــنهم كمـــا ســـبق الـــذكر، وباعتبـــار أن الصـــناعة التقليديـــة الح

الباحثـــة وجـــدت بعـــض المؤسســـات موجـــودة ونشـــطة علـــى أرض الواقـــع ولكنهـــا غيـــر مدرجـــة بقائمـــة غرفـــة 
مؤسســات، وهــو عــدد  10الصــناعة التقليديــة الحرفيــة، فــرأت أن يكــون مســحا لعينــة مــنهم وهــو المتمثــل فــي 

مؤسســـات قامـــت الباحثـــة باســـتبعادهم  03لتـــي اســـتطاعت الباحثـــة الوصـــول إليهـــا، مـــع وجـــود المؤسســـات ا
ألسباب مختلفة، واحدة ألنها تمارس نشاط فـن الترميـل والـذي الحظـت الباحثـة مـن خاللـه أنـه نشـاط فـردي 

 بحت حيث ال يحتاج فيه الحرفي إلى التعاون وهو ما ال يخدم الباحثة في دراستها هذه.
خرى رفضوا أصحابها التجاوب مع الباحثة في أسئلتها خاصة فيما يتعلق بخصوصيات ومؤسسة أ 

 الموروث الثقافي الذي اعتبروه أنه من أسرار العمل وخصوصيات المؤسسة وال يمكن التصريح به.
والمؤسسة الثالثـة قامـت الباحثـة بزيـارات متعـددة لهـا ولكـن كانـت دائمـة ال تجـد أصـحاب المؤسسـة  

العامالت، وعندما حاولت الباحثـة االتصـال بأصـحاب المؤسسـة مـرارا وتكـرارا لـم يقـم أصـحاب  بل تجد فقط
المؤسسة بالرد على اتصاالتها وهذا من شهر )مارس إلى غاية شـهر أوت(، ممـا اضـطر مـن الباحثـة أخـذ 

 قرارها باستبعادهم من الدراسة. 
مؤسســـات، والجـــدول  07مثـــل فـــي وبالتـــالي أصـــبح عـــدد المؤسســـات النهـــائي المعنـــي بالدراســـة يت 

 الموالي يوّضح المؤسسات المعنية بالدراسة والتي تتمثل في:
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 (: يوّضح المؤسسات المعنية بالدراسة10الجدول رقم )
 المكان نوع نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم
 ورقلة الصناعة التقليدية المؤسسة الحرفية للصناعة التقليدية األزاوي  01
 تقرت الطرز التقليدي أنامل للطرز التقليديمؤسسة  02
 ورقلة الصناعة التقليدية مؤسسة شمس البادية للسياحة والترفيه 03
 تماسين الطرز التقليدي على الصوف مؤسسة شمس تماسين لتنمية النشاطات التقليدية 04
 تماسين الصناعة التقليدية مؤسسة أصالة للصناعة التقليدية والتراث الثقافي 05
 النزلة النسيج والطرز التقليدي مؤسسة ريغة للصناعة التقليدية 06
 تقرت الطرز التقليدي مؤسسة غزالن الصحراء 07

 المصدر: اعداد الباحثة
مقاول بالمؤسسة الواحدة، إاّل أن الباحثة  30إلى  07المؤسسة الواحدة بين  أصحابويتراو  عدد  

كــل مؤسســة تمثــل مبحوثــا واحــدا ممــا يعنــي أن العــدد الكلــي لمجتمــع مــن خــالل هــذه الدراســة اعتبــرت أن 
 مؤسسات وهو عدد المؤسسات المعنية بالدراسة. 07الدراسة يتمثل في
 رابعا: المنهج 

لقـــد تعـــددت المنـــاهج العمليـــة تبعـــا لتعـــدد مواضـــيع العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة وذلـــك مـــن أجـــل 
، وموضـــوع الدراســـة هـــو الـــذي يفـــرض علـــى الباحـــث الطريـــق الوصـــول إلـــى الحقـــائق بطريقـــة علميـــة دقيقـــة

يعنـي جملـة المبـادئ والقواعـد »والمنهج الذي يسلكه لمعالجة اشكاليته على أرض الواقع، والمنهج في العلـم 
واالرشــادات التــي يجــب علــى الباحــث اتباعهــا مــن ألــف بحثــه إلــى يائــه بغيــة الكشــف عــن العالقــات العامــة 

 .(1)«التي تخضع لها الظواهر موضوع الدراسةوالجوهرية، والضرورية 
وانطالقــا مــن كــون الدراســة التــي تقــوم بدراســتها الباحثــة تبحــث فــي الهويــة الجماعيــة عنــد المقــاولين 
الشـــباب مـــن أصـــحاب مؤسســـات الصـــناعة التقليديـــة الحرفيـــة، فهـــي تبحـــث فـــي التفاعـــل االجتمـــاعي بـــين 

ـــاولين مـــن خـــالل  ـــة للمق ـــر النشـــاط الجماعـــات االجتماعي ـــذي يعتب ـــاريخي للمجتمـــع وال ـــافي الت المـــوروث الثق
 الممارس، وهو الذي من خالله يمكن تحديد عالقات االنتاج والقوى االقتصادية.

فهــي إذا وكأنهــا تتنــاول المجتمــع علــى أنــه أفــراد يحملــون نوعــا مــن االلتــزام الــداخلي تجــاه بعضــهم 
علــــى االتصــــال والتفاعــــل وهــــو مــــا تقــــوم عليــــه الــــبعض، وتظهــــر مــــن خــــالل تــــرابطهم الــــذي يقــــوم أساســــا 
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الفينومينولوجيــا كنظريــة ومــنهج يســعى إلــى البحــث فــي معــاني الظــواهر واألشــياء، ال فــي قيــاس اتجاهاتهــا، 
 (.())وهو ما تم االستفادة منه من خالل الدراستين السابقتين للباحثة كاري نادية أمينة ومراني حسان

الكيفي واالعتماد عليه في دراستها هذه، وهو الذي يعرف على أّنـه وقد تم استخدام الباحثة للمنهج 
منهج علمي يسعى إلى فهم الظاهرة موضـوع الدراسـة، وعليـه ينصـب االهتمـام إلـى حصـر األقـوال التـي تـم 

( يركــز الباحــث أكثــر علــى دراســة مــوريس أنجــرسجمعهــا أو األفعــال التــي تمــت مالحظتهــا، لهــذا حســب )
 .(1)قليل من األفراد الحالة أو دراسة عدد

وبصـيغة أخــرى المــنهج الكيفــي هــو مجموعــة مــن االجــراءات لتحديــد الظــواهر، أي مــن أجــل تحديــد 
نوع النشاط االقتصادي المساهم في تشكل الهوية الجماعية عند المقـاولين الشـباب مـن أصـحاب مؤسسـات 

ة التقليديـــة الحرفيـــة هـــي متعـــددة الصـــناعة التقليديـــة الحرفيـــة بورقلـــة، خاصـــة أن أنـــواع النشـــاط فـــي الصـــناع
نواع هذه النشاطات له خصوصـياته ومميزاتـه التـي يمتـاز بهـا عـن غيـره مـن أنـواع أومتنوعة، ولكل نوع من 

النشاط، ومنها ما يفرض التعاون والعمل الجماعي ليشكل هوية جماعية مشتركة، ومنها ما يمكن القيام به 
 بشكل فردي فيشكل هوية فردية شخصية.

رّكزت الباحثة على مجموعة من األساليب التي رأت أنها قد تساعدها في دراستها هذه وتتمثل كما 
فــي دراســة الحالــة باعتبارهــا تتماشــى مــع المنــاهج الكيفيــة، وت عــرف علــى أّنهــا: طريقــة منهجيــة تحــدد اهتمــام 

ء أكانــت الحالــة الباحــث بحالــة واحــدة يــتمكن مــن دراســتها بعمــق ودقــة واهتمــام مشخصــا جميــع جوانبهــا ســوا
المدروســـة فـــردا، أم أســـرة، أم مؤسســـة، أم هيئـــة، أم جماعـــة، أم مجتمعـــا صـــغيرا، والدراســـة التـــي تقـــوم بهـــا 

 الباحثة هي حالة على جماعة من أصحاب مؤسسات جماعية في مجال الصناعة التقليدية الحرفية.
لمدروسة وتأريخها القـديم وتنطوي هذه الحالة على جمع أكبر عدد ممكنا من البيانات عن الوحدة ا

من أجل استنباط فهم أوسع لحاالت مماثلـة لـم يسـتطع تناولهـا بالدراسـة، ويفيـد الفهـم العميـق لدراسـة الحالـة 
بمعرفــة أبعـــاد الظــاهرة المدروســـة بشــكل دقيـــق ومفصـــل، مــن أجـــل االســتزادة بأبعـــاد المســائل التـــي تحويهـــا 

 .(2)وخاصة في المجاالت التي ال تزال مجهولة
يــث مــن خــالل دراســتها لهــذه الظــاهرة الحظــت الباحثــة عــدم تــوفر مؤسســات الصــناعة التقليديــة ح

الحرفيــة بورقلــة المعنيــة بالدراســة علــى الهيكــل التنظيمــي، الــذي مــن خاللــه يمكــن تحديــد مهــام ومســؤوليات 

                                                           
)-  :139و 138أنظر الصفحة 
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هذا من جهـة.  العّمال والمقاولين بالمؤسسة، كما يحدد طريقة االتصال فيما بينهم داخل المؤسسة وخارجها
 باإلضافة إلى عدم توثيقهم لتاريخ نشأة المؤسسة وتطورها، والهدف من وراء انشائهم لها من جهة أخرى.

مما اضطر الباحثة السـتخدام تقنيـة تحليـل السـيرة الذاتيـة أو كمـا يطلـق عليهـا أيضـا تسـمية تحليـل 
التــي تعــرف علــى أّنهــا: "تــاريخ حيــاتي ســيرة الحيــاة أو الســيرة الحياتيــة والتــي هــي جــزء مــن دراســة الحالــة و 

، وهـــذا بهــدف الحصـــول علـــى (1)يحكــي ذاكـــرة فــرد أو جماعـــة اجتماعيـــة محــددة لهـــا خصوصــيتها الثقافيـــة"
المعلومــات حــول أســلوب الثقافــة التســييرية بالمؤسســة، وطريقــة االتصــال بــين المقــاولين والعمــال، باالضــافة 

وزيعها، كمـا أمكـن الباحثـة مـن التعـّرف علـى تـاريخ المؤسسـات إلى التطرق لمهام ووظائف العّمال وكيفية ت
والتغيرات الحاصلة بهم منـذ نشـأتهم إلـى غايـة يومنـا هـذا، والهـدف مـن وراء اختيـارهم لنـوع وطبيعـة النشـاط 
الممارس، وهو ما ساعد الباحثة في تحليـل ظـاهرة الدراسـة مـن جهـة، وتصـميم دليـل المقابلـة الجماعيـة مـن 

 (01تبارها التقنية األساسية في الدراسة. )أنظر الملحق رقم جهة أخرى باع
ــــه: "استقصــــاء ينصــــب علــــى  كمــــا اســــتخدمت األســــلوب الوصــــفي التحليلــــي الــــذي يعــــرف علــــى أّن
الظــاهرة...، كمــا هــي قائمــة فــي الوقــت الحاضــر، بقصــد تشخيصــها وكشــف جوانبهــا ولتحديــد العالقــة بــين 

ود وصف الظاهرة موضوع البحث، ولكنه يذهب إلى أبعد من عناصرها، فالمنهج الوصفي ال يقف عند حد
ذلــك، فيحلــل ويفســر ويقــارن ويقــيم األدلــة، مــن أجــل الوصــول إلــى تعليمــات ذات معنــى، تزيــد مــن رصــيد 

"، ومــن خــالل هــذه الدراســة هــدفت الباحثــة مــن خــالل هــذا األســلوب إلــى االهتمــام (2)معارفنــا عــن الظــاهرة
ســـباب وآليـــات تشـــكلها، ودور نـــوع النشـــاط االقتصـــادي فـــي اســـتمراريتها بوصـــف واقـــع جماعـــة المقـــاولين أ

 والمحافظة عليها، والقدرة على إنتاجها وا عادة إنتاجها من جديد في الزمان والمكان.
باإلضافة إلـى هـذا فقـد تـم اسـتخدام أسـلوب البحـث الميـداني وهـو أحـد األسـاليب التـي تسـتخدم إلـى 

يسـمح بدراسـة المجموعـات السـكانية، باهتمامـه بطـرق وأسـاليب عملهـا  جانب األساليب الوصفية وهـو الـذي
 وتفكيرها واحساسها عندما تريد هذه المجموعات ابالغها.

وانطالقا من خالل تحديد الباحثة للمنهج المناسـب للدراسـة، والـذي مـن خاللـه تمكنـت مـن توضـيح 
اللجــوء إلــى اســتخدام مجموعــة مــن أدوات معــالم هــذه الدراســة ميــدانيًا أكثــر، حيــث ذلــك لــم يكــن ممكنــا دون 

                                                           
تصدر عن مؤسسة ، مجلة فصلية، 29، مجلة الثقافة الشعبية آفاق، العدد السيرة الحياتية منهجية وتقنيات بحثية"مها كيال: " -(1

، )مجلة 15، ص2015ربيع  ، السنة الثامنة،(IOVرسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم، والمنظمة الدولية للفن الشعبي )
 الكترونية(
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الدراسة من تقنية دليل المالحظـة ودفتـر المالحظـات، وتحليـل المحتـوى، وتصـميم دليـل المقابلـة الجماعيـة، 
التي ساعدت الباحثة في جمع البيانات، للوصول إلى الكشف عن الحقائق وتحليلها وتفسير نتائجها بطرق 

 علمية سليمة.
 :  خامسا: أدوات الدراسة

يســـتخدم العلمـــاء والبـــاحثون مجموعـــة مـــن التقنيـــات واألســـاليب إلكتشـــاف وفهـــم الـــدوافع، الوقـــائع،  
والنتائج، إاّل أن طبيعة الموضوع وخصوصيته تفرض على الباحث جمع البيانات باألداة المناسبة للدراسـة، 

 فقد يتطلب موضوع ما المالحظة كأداة أساسية وقد يتطلب آخر المقابلة.
سبة لهذه الدراسة ولجمـع البيانـات الالزمـة لهـا فقـد لجـأت الباحثـة إلـى تعـدد التقنيـات واألدوات وبالن 

 المستخدمة في جمع البيانات حيث اعتمدت على: 
تعتبــــــر المالحظــــــة مــــــن بــــــين أكثــــــر األدوات اســــــتخداما خاصــــــة مــــــن طــــــرف البــــــاحثين  المالحظــــــة: (1

السوســيولوجيين، حيــث ال يمكــن ألي باحــث عــدم االســتعانة بهــا، حيــث فضــول الباحــث ال يتشــكل لــو لـــم 
يالحـــظ ظـــاهرة تجعلـــه يرغـــب فـــي دراســـتها والبحـــث عـــن اجابـــات لجميـــع األســـئلة التـــي قـــد تنتابـــه فـــي تلـــك 

 اللحظة.
مالحظة على أنها: "من أهم األدوات الرئيسية التي تعتبـر مصـدرا أساسـيًا للحصـول علـى وتعرف ال 

البيانات والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة، وتعتمـد علـى حـواس الباحـث وقدرتـه الفائقـة علـى ترجمـة مـا 
مــن  الحظــه وتّلمســه إلــى عبــارات ذات معــاني ودالالت، تنبثــق منهــا وضــع فــروض مبدئيــة، يمكــن التحقــق

، وتســـتخدم هـــذه األداة كثيـــرا مـــن األحيـــان فـــي الدراســـات (1)صـــدقها أو عـــدم صـــدقها عـــن طريـــق التجريـــب"
 االستطالعية واالستكشافية.

ومــن خــالل هــذه الدراســة قامــت الباحثــة بالمالحظــة البســيطة فــي جولتهــا االســتطالعية، والتــي مــن  
اظ بالحياديــة، وهــذا دون مشــاركتها فــي ممارســة جرائهــا حاولــت قــدر االمكــان االبتعــاد عــن الذاتيــة، واالحتفــ

 النشاطات معهم.
كمــا اســتعانت بهــا أثنــاء قيامهــا بدراســة الحالــة وهــذا مــن خــالل زياراتهــا المفاجــأة مــن حــين آلخــر  

لمختلــــف المؤسســــات المعنيــــة بالدراســــة، ومحاولــــة تــــدوينها المالحظــــات التــــي لفتــــت انتباهاهــــا علــــى دفتــــر 
ليها البعض بدفتر المشاهدات وهي عبـارة عـن دفتـر يقـوم الباحـث بإعـداده مـن المالحظات أو كما يطلق ع

                                                           
عية(، منشورات جامعة منتوري/ قسنطينة، ، )سلسلة العلوم االجتماأسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  -( 1
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، إاّل أن هــذه التقنيـة اســتخدمتها الباحثــة علــى (1)أجـل تســجيل مالحظاتــه عليهــا وتـدوين المشــاهدات الواقعيــة
 فترات متباعدة، ولم تستطع االستمرار فيها نظرا لعدة أسباب نذكر من بينهما:

دت الباحثــة بعــض مقــرات المؤسســات هــي بيــوتهم، وبالتــالي شــعرت مقــر المؤسســة: حيــث وجــ -
الباحثــة أكثــر مــن مــرة بأنهــا أصــبحت تشــبه الضــيف الثقيــل، وهــو مــا أعطاهــا االحســاس بعــدم 
ـــب منهـــا عـــدم التـــدخل واالحتفـــاظ  الشـــعور بالراحـــة فـــي العمـــل، خاصـــة أن هـــذه الخطـــوة تتطل

 بالحيادية قدر المستطاع.
ينتظــرون مــن الباحثــة أن تقــوم بتوزيــع اســتمارات أســئلة علــيهم ليقومــوا غالبيــة المبحــوثين كــانوا  -

بملئهـا، وهـو مـا صـر  بــه غـالبيتهم، ممـا جعـل مـن الباحثــة تضـطر لمحاولـة شـر  الـدور الــذي 
يجب أن تقوم به اتجاههم، وهو ما جعل من بعض المبحوثين يشعرون بعدم الراحة في العمل 

ن الباحثة ال تقوم بإعداد بحث بقدر ما هي تقـوم بعمليـة بوجود الباحثة، وهذا خوفا من أن تكو 
التجسـس علـى أســرار العمـل ومحاولـة ســرقتها السـتغاللها فـي مؤسســتها أو مؤسسـة تابعـة لهــا، 

 وهذا خاصة مع المؤسسات التي هي دون المستوى الجامعي.
امها كمسـاعدة كل هذه العوامـل وغيرهـا جعـل مـن الباحثـة التفكيـر فـي ايجـاد تقنيـات أخـرى السـتخد 

لمحاولــة اســتكمال المعلومــات والبيانــات الناقصــة، وهــذا مــن خــالل اســتخدامها لشــبكة أو دليــل المالحظــات، 
وهذا من أجل الحصول على معلومات أدق من خالل اقتراب الباحثة من المبحوثين أثناء مزاولتهم لعملهم، 

المالحظـــات الـــذي يعتبـــر أدق بكثيـــر، ممـــا باعتبـــار أن دفتـــر المشـــاهدات يعتبـــر أداة أكثـــر ليونـــة مـــن دليـــل 
اضطر الباحثة إلى توظيف شبكة أو دليل المالحظة باالعتماد على عـدة مؤشـرات مـن أجـل تحديـد معـاني 
بــراز االطــار الثقــافي واالجتمــاعي واالقتصــادي الــذي تشــكلت فيــه الهويــة الجماعيــة عنــد المقــاولين  الواقــع وا 

قـــائع واألحـــداث مـــن خـــالل المشـــاهدات لمجتمـــع الدراســـة.)أنظر الشـــباب، وحاولـــت مـــن خاللـــه إلـــى فهـــم الو 
 (02الملحق رقم 

كمـــا اضـــطرت الباحثـــة لالســـتعانة بـــأداة مكملـــة ألداتـــي دفتـــر المشـــاهدات ودليـــل المالحظـــة، وهـــو  
، حيـــث لـــم تكتفـــي الباحثـــة مـــن تـــدوين (2)( بالمشـــاهدات المكملـــةمـــوريس أنجـــرسالمتمثـــل فـــي مـــا أســـماه )

ظتها أثناء قيام المقاولين بنشاطاتهم المختلفة بالمؤسسة، بل اضطرت إلى طر  بعـض مشاهداتها التي الح

                                                           
 238موريس أنجرس: مرجع سبق ذكره، ص -(1
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األســئلة لفهــم بعــض األفعــال التــي شــاهدتهم يقومــون بهــا، وهــو مــا أعطــى للباحثــة تصــور شــامل عــن ســير 
 (03العمل بالمؤسسة، وكيفية تسيير المقاولين لها بمختلف مراحلها. )أنظر الملحق رقم 

تعتبر المقابلة من أهم الوسائل البحثية لجمع المعلومات والبيانات من الميدان، فهي   ( المقابلة:2
تعــــرف علــــى أّنهــــا هــــي عمليــــة اجتماعيــــة صــــرفة تحــــدث بــــين شخصــــين الباحــــث أو المقابــــل الــــذي يســــتلم 
المعلومــات ويجمعهــا ويصــنفها، والمبحــوث الــذي يعطــي المعلومــات إلــى الباحــث بعــد إجابتــه علــى األســئلة 

 جهة إليه من قبل المقابل.المو 
وتنطـــــوي عمليـــــة المقابلـــــة علـــــى فعـــــل ورّد فعـــــل، ســـــؤال وجـــــواب، وعلـــــى سلســـــلة مـــــن التفـــــاعالت 
االجتماعيــة التــي تعتمــد علــى مجموعــة رمــوز ســلوكية وكالميــة يقــوم بهــا أطــراف المقابلــة، وبعــد القيــام بهــا 

ي جمع المعلومات والبيانات والتعرف على يستطيع طرفا المقابلة تحقيق أهدافهما من عملية المقابلة أال  وه
اآلراء والمواقف والميـول واالتجاهـات واالطـالع علـى الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة للمبحـوثين 

 (1)الذين يقع عليهم البحث.
وللمقابلة نوعين مقابلة فردية ومقابلة جماعية، وهذا النوع األخير هو الذي اعتمدت عليه الباحثة  

خالل دراستها كأداة رئيسية في تحليل الظاهرة على عينة من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية بورقلة، 
وهذا بهدف االطالع بعمق على جوانب وخفايا موضوع الدراسة، وتعرف المقابلة الجماعية على أّنها أداة 

تساعد المشتركين للتذكر  مهمة، ألنها تعطي فرصة للمشاركين للتوافق أو ال مع بعضهم البعض، كما قد
)ذاكرة جماعية(، وبالتالي وضع المشاركين في حالة من التفاعل لتحفيز تفكيرهم وتبادل آرائهم، وبالتالي 
الحصول على أكبر ممكن من المعلومات خاصة ما هو مخفي منها، وربما لوال التفاعل لما تم الكشف 

 .  (2)عنها والوصول إليها
وغير مقننة، أّما األولى فتكون أسئلة الدراسة فيها مغلقة، أّما الثانية فتكون  وللمقابلة نوعين مقننة 

أسئلة الدراسة فيها مفتوحة، وهذه األخيرة هي التي اعتمدت عليها الباحثة في دراستها، وهذا بهدف 
 االطالع بعمق على خفايا موضوع الدراسة، وقد لجأت الباحثة إلى هذه التقنية لسببين هما:

ى الباحثة معلومات عن آراء المبحوثين وتمثالتهم، وال تريد أن تلجأ إلى تحديد أي مرجعية ليس لد -1
 مسبقة لالجابات المتوقعة.

                                                           
 247صم، 2005، دار وائل للنشر، األردن، 1ط، مناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن:  -( 1
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كما أن طبيعة العينة التي اختارتها الباحثة والمتمثلة في العينة النمطية الغير احتمالية هي التي  -2
ا لها، والتي تهدف بدورها لجمع أكبر حددت للباحثة التوجه نحو هذا النوع من التقنيات واختياره

 . (1)عدد من المعطيات الموضوعية وال تحتاج إلى احتمال التكرار
(، موريس أنجرسولهذا قامت الباحثة بتصميم دليل المقابلة الجماعية باالعتماد على طريقة )
رة الدراسة وتساعد وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة التي في نظر الباحثة إجاباتها قد تلم بموضوع ظاه

 في تحليلها، وذلك باالعتماد على فروض ومؤشرات وأبعاد الدراسة.
وقد تم تقسيم دليل المقابلة الجماعية إلى ثالثة مراحل حسب فرضيات الدراسة حيث كل محور 
تضمن مجموعة من األسئلة الرئيسية وكل سؤال رئيسي تحته أسئلة فرعية، وجاءت المحاور على الشكل 

 :التالي
: حــول الثقافــة التســييرية للمؤسســة مــن خــالل نــوع النشــاط االقتصــادي الممــارس فــي المحــور األول( أ

 نشاط الصناعة التقليدية الحرفية
: حول مدى مساهمة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية فـي تعزيـز المضـامين الثقافيـة المحور الثانيج( 

 للمؤسسة.
مكتســـبة مـــن خـــالل ممارســـة نـــوع نشـــاط الصـــناعة التقليديـــة : المكانـــة االجتماعيـــة الالمحـــور الثالـــثد( 

 الحرفية بالمؤسسة.
حيــث قامــت الباحثــة بتقســيم الدراســة إلــى جانــب اقتصــادي حــول الثقافــة التســييرية، وجانــب ثقــافي  

حــول الخصوصــية الثقافيــة للمؤسســة، وجانــب اجتمــاعي حــول طبيعــة التفاعــل والمكانــة االجتماعيــة، وفــي 
ل المقابلــة مجموعــة مــن األســئلة الثانويــة المتعلقــة بالبيانــات الشخصــية للمبحــوثين مــن األخيــر تضــّمن دليــ

 الجنس، السن، المستوى التعليمي وغيرها.
كمـــا تــــم وضــــع التـــاريخ والمكــــان والزمــــان، وعـــدد األشــــخاص )المبحــــوثين( الـــذين تــــم اســــتجوابهم،  

 ( 04)أنظر الملحق رقم باإلضافة إلى المدة التي تم استغراقها في المقابلة الجماعية.
ال يمكن االعتماد على تقنية دليل المقابلة سواء كانت جماعية أو فردية دون  تحليل المحتوى: (3 

 Jean Claude جـــون كلـــود كوفمـــاناللجـــوء إلـــى اســـتخدام تقنيـــة تحليـــل المحتـــوى، وهـــو مـــا أّكـــده )

Kaufmann)  م، حيـث قـال: "...مقابلـة تجـرى مـن خـالل 2011في كتابه المقابلة الفهميـة الصـادر سـنة
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ديناميكيــة عكســية، ينطلــق الباحــث بكــل نشــاط فــي األســئلة مــن أجــل إثــارة المبحــوث، وتعتمــد علــى تحليــل 
  .(1)المحتوى لتحليل البيانات"

ل كـل مـا هـو مسـموع أو مرئـي، وتعتبر تقنية تحليل المحتوى تقنية تقصي مباشرة تعمل على تحليـ 
بحيث يكون المحتوى غير رقمي، ويعرف تحليل المحتوى على أنه مجموعة من االجراءات التفسيرية لمواد 
اتصالية، استنادا إلى تقنيات قياس أحيانا كمية وأحيانا أخرى كيفية، وهي تهدف إلعـداد ومعالجـة البيانـات 

لــك النصــوص، أو الظــروف التــي قــد تحــدث الســتخدامها ذات الصــلة فــي الظــروف ذاتهــا التــي وقعــت فــي ت
 .(2)الحقا

وقـــد اســـتعانت بهـــا الباحثـــة نظـــرا ألهميتهـــا فـــي البحـــث العلمـــي الســـيما أنهـــا ســـاعدتها فـــي عـــرض  
الجوانــب العلميــة والمراحــل المنهجيــة فــي البحــث السوســيولوجي لتحليــل الســيرة الذاتيــة للمقــاولين، والتعــّرف 

 على تاريخ نشأة مؤسساتهم، وكذا أصولهم االجتماعية. 
بمثابة تقنيـة بحـث، تخضـع إلـى قواعـد واضـحة ودقيقـة، ويـتم تحليـل كـل يعتبر تحليل المحتوى كما  

محتــوى الرســالة بداللــة أهــداف الدراســة المعطــاة بالفرضــيات، كمــا يكتســي تحليــل المحتــوى أهميــة بالغــة، إذ 
كثيرا ما يتم تصنيفه ضمن التقنيات الكيفية، لكـن هنـاك جانـب كمـي فـي هـذه التقنيـة، وذلـك مـن خـالل عـد 

  .(3)لعناصر ذات الدالالت بالنسبة إلى فرضيات البحثأو حساب ا
وتقنيــة تحليــل المحتــوى تعتبــر عمليــة خاصــة تختلــف عــن أســلوب تحليــل اســتمارة االســتبيان، حيــث  

تعتمــد أساســا علــى تحليــل فئــات الشــكل )كيــف قيــل؟(، والمضــمون )مــاذا قيــل؟(، والرصــد التكــراري لوحــدات 
 ة، فكرة، موضوع أو شخصية. تحليلية يختارها الباحث: كلمة، فقر 

وفئات المضـمون سـتة: تتمثـل فـي فئـة المرجـع، فئـة االتجـاه، فئـة القـيم، فئـة الوسـائل، فئـة الهـدف،  
وفئة الموضوع، وهذا األخيرة هي التي اعتمدت عليها الباحثة في تحليل مضمون المقابالت مع المبحـوثين 

أن تفكـك موضـوع الدراسـة، وهـذا مـن خـالل تقطيـع  والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات التي من شـأنها
المقـابالت، وتكــون وحـدة التقطيــع هــي الموضـوع الــذي يمثـل جــزء مــن المقابلـة، ويكــون بكيفيـة داخليــة، إلــى 
جانــب ضــرورة تفســير االجتمــاعي باالجتمــاعي، أي ظــاهرة اجتماعيــة بظــاهرة اجتماعيــة أخــرى، ومحاولــة 

                                                           
1
)- Jean Claude Kaufmann: L’entretien Compréhensif, Armand Colin, Paris, 2011, P,P (18, 19) 

"، أطروحة االجتماعي التربوي لعائالت الطبقة الوسطى في الجزائر وانتاج المشروع المهني ألبنائهاالواقع نقال عن: ناصر بودبزة: "
 275م، ص2015دكتوراه علوم في علم االجتماع التربوي، غير منشورة، جامعة باتنة، 
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تمتلكه الباحثة من تراكم معرفي ورأسمال ثقـافي سوسـيولوجي، لتوظيفـه التأويل السوسيولوجي ي بنى على ما 
  .  (1)من خالل تحليل البيانات وا عطاء المعطيات المتحصل عليها معنى

ــائق:4  تعتبــر الســجالت والوثــائق مــن المصــادر التــي يعتمــد عليهــا الباحــث فــي  ( الســجالت والوث
لالسـتمارة والمقابلـة والمالحظـة أو لبعضـهم، كمـا تعتبـر جمع المعلومات من الميـدان، وهـي تعتبـر "تكميليـة 

تكميلية في التحليل والتفسير والتعليل"، وهـذا لمـا تقدمـه مـن مسـاعدة فـي جمـع البيانـات المتعّلقـة بالمقـاولين 
 وعناوين مقراتهم وأرقام هواتفهم وأسماء مؤسساتهم.

ديـــــة الحرفيـــــة مـــــن مطويـــــات  وقـــــد اســـــتعانت الباحثـــــة بـــــبعض الوثـــــائق مـــــن غرفـــــة الصـــــناعة التقلي 
واحصــائيات، ومعلومــات حــول أنــواع الحــرف وبعــض المصــادر والمراجــع التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي 

 التحليل ومحاولة التأويل السوسيولوجي.
وتتمثل هذه الوثائق في المراسيم القانونية التي تعرف وتحدد مهام غرفة الصناعة التقليدية بورقلة،  

ورقلــة، باإلضــافة إلــى مطويــات تعــّرف بالصــناعة التقليديــة ودوروهــا فــي التنميــة المحليــة، والتعريــف بواليــة 
ـــا،  ـــة تقســـيمها قانوني ـــة الحرفيـــة وكيفي ـــواع النشـــاطات التقليدي ـــل يحـــدد أن معلومـــات أخـــرى مســـتخرجة مـــن دلي

طــرز  باإلضــافة إلــى معلومــات حــول مفــاهيم تعريفيــة بمختلــف أنــوع الصــناعات التقليديــة مــن نســيج، جلــود،
 تقليدي، فخار وغيره من الصناعات التقليدية بالمنطقة.

                                                           
 (269، 268ص ، ص)، سعيد سبعون: مرجع سبق ذكره -(1
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 تمهيد:
تعتبر عملية عرض وتحليل معطيات المقابالت، وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية من بين  

خطوة تلي عملية جمع المراحل األساسية التي يعتمد عليها الباحث أثناء قيامه ببحثه االجتماعي، فهي 
 البيانات من أفراد مجتمع الدراسة.

وحاولت الباحثة من خالل هذا الفصل إلى القيام بعملية عرض وتحليل وتأويل سوسيولوجي  
لمعطيات المقابالت، ومحاولة تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية، وهذا من خالل اعتمادها على دليل 

التساؤل الرئيسي للدراسة، وعرض مؤشرات كل محور ومدى تأثيره في تحليل المقابلة لإلجابة على 
متغيرات الدراسة، معتمدة في ذلك على تقنية تحليل المحتوى من أجل تكميم المعطيات وعرضها في شكل 
جداول بسيطة، والقيام بالعمليات االحصائية الوصفية من تكرارات ونسب مئوية قد تضفي على الدراسة 

 ا للنتائج.الميدانية وضوح
 أوال: عرض وتحليل معطيات المقابالت

 محور البيانات الشخصية -(1 
 عرض الخصائص السوسيوديمغرافية كمحددات لظاهرة الهوية الجماعية -(1.1
 الحالة األولى:

سنة، متوسط مستواهم التعليمي جامعي،  35حرفية، متوسط أعمارهن  30الجنس إناث، عددهن  
سنوات، نوع  9المؤسسة الطرز التقليدي على الصوف، الخبرة في الميدان نوع النشاط الممارس في 

 عاملة. 70المؤسسة متوسطة، عدد العّمال حوالي 
 الحالة الثانية:

سنة، متوسط مستواهم التعليمي  38حرفيات، متوسط أعمارهن  10الجنس إناث، عددهن  
سنة، نوع  14سيج، الخبرة في الميدان متوسط، نوع النشاط الممارس في المؤسسة الطرز التقليدي والن

 عاملة. 30المؤسسة صغيرة، عدد العّمال حوالي 
 الحالة الثالثة:

سنة، متوسط مستواهم التعليمي جامعي،  52حرفية، متوسط أعمارهن  25الجنس إناث، عددهن  
سة كبيرة، عدد سنة، نوع المؤس 12نوع النشاط الممارس في المؤسسة الطرز التقليدي، الخبرة في الميدان 

 عاملة. 280العّمال حوالي 
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31% 

69% 

يوضح نوع الجنس بالمؤسسات المعنية (: 02)الشكل رقم 
 بالدراسة

 نوعالجنس

 ذكور

 إناث

 الحالة الرابعة:
سنة، متوسط مستواهم  27حرفي، متوسط أعمارهم  25اناث، عددهم  05ذكور،  20الجنس 

التعليمي جامعي، نوع النشاط الممارس في المؤسسة صناعة الفخار، باالضافة إلى ممارسة نشاطات 
نقش والرسم والتحف الزجاجية، صناعة السيوف واألسلحة أخرى مثل صناعة السعف، الرمل وتشكيله، ال
 30سنوات، نوع المؤسسة صغيرة، عدد العّمال حوالي  5التقليدية، حوامل المفاتيح، الخبرة في الميدان 

 عامل وعاملة.
 الحالة الخامسة:

سنة، متوسط مستواهم التعليمي ثانوي،  44حرفيات، متوسط أعمارهن  7الجنس إناث، عددهن 
سنة، نوع المؤسسة متوسطة،  16النشاط الممارس في المؤسسة الطرز التقليدي، الخبرة في الميدان  نوع

 عاملة. 50عدد العّمال حوالي 
   الحالة السادسة:
سنة، متوسط مستواهم  56حرفي، متوسط أعمارهم  30اناث، عددهم  10ذكور و 20الجنس 

المؤسسة صناعة المنتجات الجلدية والفضة، الخبرة في التعليمي دون مستوى، نوع النشاط الممارس في 
 .30سنة، نوع المؤسسة صغيرة، عدد العمال  45الميدان 

 الحالة السابعة:
سنة، متوسط مستواهم  35حرفي، متوسط أعمارهم  15أنثى، عددهم  11ذكور و 4الجنس 

لجلود، صناعة الحلي، التعليمي دون مستوى، نوع النشاط الممارس في المؤسسة صناعة منتجات من ا
 عامل وعاملة. 50سنوات، نوع المؤسسة متوسطة، عدد العّمال حوالي  9الساللة، الخبرة في الميدان 

 ( التحليل الكمي لخصائص العينة:1.2 
 (: يمثل جنس المبحوثين بالمؤسسات المعنية بالدراسة11جدول رقم )
 %النسبة  التكرار نوع الجنس

 %31,46 45 ذكور
 %68,53 98 إناث

 %100 143 المجموع
أكبر من  %68,53( أن نسبة االناث والتي قدرت بـ 11الحظت الباحثة من خالل الجدول رقم )

وهذا راجع في وهو ما يعني أن نسبة االناث تفوق نسبة الذكور، ، %31,46نسبة الذكور التي تمثلت في 
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نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية خاصة في نظر الباحثة لكون النشاط االقتصادي المتمثل في احدى 
 .هي خاصة بالنساء أكثر من الرجال الجنوب الجزائري 

وهذا لعدة اعتبارات منها أن الرجال يرفضون ممارسة هذا النشاط إاّل كهواية فقط وهذا راجع  
بحكم أن العتبارين، أولهما أنهم يرون أن نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية هي نشاطات نسائية 

غالبيتها تستلزم العمل بالخيط واالبرة من نشاط صناعة الزرابي، الطرز التقليدي والنسيج، صناعة الجلود 
والمنتجات الجلدية، صناعة الساللة وغيرها إاّل ما تعّلق بصناعة الفخار وصناعة المنتجات الفضية من 

و ما يعتبر في نظرهم يليق بعمل سيوف وسكاكين والحلي التي تعتمد على العمل بالنار والطين وه
الرجال، أما النشاطات التي تستخدم فيها االبرة والخيط فهو للنساء، وهو ما صّر  به أحد المبحوثين بقوله 
)من يوم يومنا واحنا نعرفو باللي غير النساء هوما اللي يخيطو مش الرجال...عيب راجل يشد االبرة 

 (.!والخيط... ما كانش منها؟
فإن الثقافة السائدة في الجنوب حول تصنيف الفئات السوسيومهنية حسب الجنس تختلف وبالتالي 

من منطقة إلى أخرى وهو ما يؤثر على اختيارهم للمهن التي قد يبدع فيها الفرد، وهو ما عّبرت عنه 
في  )ما عندناش الثقافة تع الراجل يشد الخيط واالبرة ويخدم مع النساء كيمااحدى المبحوثات بقولها 

 .ندهم عادي الراجل يخيط وينسج...(الجزائر العاصمة واال تلمسان واال الشرق قسنطينة مثال ع
أن مدخول هذا النوع من النشاط قليل وقد يكون متقطع أو غير دائم واالعتبار الثاني يتمثل في 

أن الرجال وهذا راجع لصعوبة التسويق من جهة ويحتاج إلى الكثير من الصبر من جهة أخرى، في حين 
 يميلون إلى النشاط االقتصادي الذي فيه الربح السريع.

في المقابل وجدت الباحثة أن النساء هن أكثر ميوال لممارسة هذا النوع من العمل في هذا  
المجال، وهذا راجع حسبهن بحكم أنهن يعشن بمنطقة الجنوب التي كانت سابقا خالية تماما من مرافق 

ته المال الكافي صيف ي ضطررن للبقاء في البيت خاصة لمن ال تملك عائلالتسلية حيث في فترة ال
 .لالصطياف من جهة

وهو ما صّرحت به احدى المبحوثات بقولها )بحكم عدم وجود مرافق في الصحراء، وعدم امكانية  
 .الدار(وا رواحنا بحرفة معينة في التنقل لرحلة صيفية، كنا في الفترة تع الصيف بعد القرايا نشغل

باالضافة إلى هذا كانت الفتيات الالتي لم يتوفقن في اتمام دراستهن ألي سبب من األسباب، 
تعتبر تعلم ممارسة هذه الحرف أمر ضروري وهو ما صّرحت به احدى الحرفيات بقولها )مش معناها 
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ل لتجاوز عقبت اللي ما كملتش قرايتها ما تقدر تخدم والو(، في اشارة منها عن هذه الحرف وجدت كبدي
 االخفاق وعدم النجا  في الدراسة وتجاوزها للدخول للمجال المهني.

ومن خالل ما سبق، ترى الباحثة أن هذه األسباب وغيرها هي التي جعلت من النساء يتداولن هذه 
سبة لهن،  وسالحا الحرف داخل البيوت ويتسلين بها من فترة إلى أخرى حتى أصبحت أمرا ضروريا بالن

 .ن مستقبلهنلضما
كما أن ممارسة هذا النوع من النشاط االقتصادي يمثل ويحدد هويتهن الفردية الشخصية 

 والجماعية المهنية. 
 (: يوّضح متوسط الفئات العمرية للمبحوثين وعالقتها بمتوسط مستواهم الدراسي 12جدول رقم )

 المجموع [55-65] [45-55] [35-45] [25-35] 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %28,57 02 %14,28 01 / / %14,28 01 / / دون مستوى 
 / / / / / / / / / / ابتدائي
 %14,28 01 / / / / %14,28 01 / / متوسط
 %14,28 01 / / / / %14,28 01 / / ثانوي 
 %42,85 03 / / %14,28 01 %14,28 01 %14,28 01 جامعي
 %100 07 %14,28 01 %14,28 01 %57,14 04 %14,28 01 المجموع

، 35الحظت الباحثة من خالل هذا الجدول أن متوسط الفئة العمرية التي تتراو  أعمارهم بين ) 
( سنة، هم أكثر فئة عمرية يقومون بتسيير مؤسسات في الصناعة التقليدية الحرفية وهذا بنسبة 45

( سنة، ومتوسط 35، 25، فيما نجد أن بقية متوسط الفئات والمتمثلة في متوسط فئة ما بين )57,14%
 %14,48( سنة، أنها تمثل ما نسبته 65، 55( سنة، باالضافة إلى متوسط فئة )55، 45فئة ما بين )

 لكل فئة منهم على حدى.
في المقابل وجدت أن متوسط فئة الشباب الجامعي هي الفئة الغالبة في تسيير مؤسسات الصناعة  

هم دون  %28,57، فيما نجد أن ما نسبته %42,85بنسبة  التقليدية الحرفية، والعمل على قيادتها وهذا
مستوى تعليمي، وتليها متوسط الفئات األخرى من الشباب ذو المستوى التعليمي المتوسط والثانوي بنسبة 

 لكل فئة منها على حدى. 14,28%
( سنة هي األكثر 45، 35ومن خالل ما سبق تبّين أن متوسط الفئة العمرية المتراوحة بين ) 

نشاطا وحيوية مقارنة بالفئات األخرى، وقد يكون هذا طبيعي وراجع لمرورهم بمرحلة ما بعد الدراسة 
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ومرحلة البطالة والبحث عن العمل، ليصلوا إلى مرحلة النضج واالستقرار بعد التجارب، والقدرة على 
خرى من الشباب المتمثلة القيادة والتسيير للمؤسسات، بينما في المقابل نجد أن متوسط الفئات العمرية األ

، بين فئات الشباب المتخرجين من الجامعة حديثا، أو بين فئات الشباب الذين لم %14,28في ما نسبته 
يبقى له سوى القليل للحصول على التقاعد ومنهم من حصل عليه فعال ليفكر في انشاء مؤسسة خاصة به 

 la retraiteإحدى المبحوثات بقولها )كي اديت ويتفرغ للوقوف على قيادتها وتسييرها وهو ما أدلت به 
قلت واعالش ما نعملش مؤسسة نلم فيها البنات اللي عندهم موهبة في هذا النشاط يخدموا على رواحهم 
خاصة اللي قاعدين في الديار... كاين اللي عندهم مستوى تعليمي وكاين اللي ماعندهمش مش مهم 

 دعوا(.المهم عندهم موهبة وقادرين يخدموا ويب
فيما وجدت الباحثة من كانت مؤسسته عائلية من البداية، أي خاصة وليست حكومية، وبالتالي 
هو صاحب القرار الوحيد في حالة رغبته في التوقف عن العمل من عدمه، والشباب في هذه الدراسة من 

أو سنه، ما دام وجهت نظر الباحثة كما سبق تعريفه هو كل من يملك القدرة عن العمل مهما كان جنسه 
 هو قادر على العطاء والعمل فهو يدخل ضمن فئة الشباب حسب الباحثة.

أّما بالنسبة لفئة الشباب الجامعي التي تعتبر الفئة الغالبة مقارنة بالفئات األخرى، قد يكون األمر  
المؤسسات من  طبيعي باعتبار أنها الفئة األكثر مستوى تعليمي مما يعني أنهم يملكون القدرة على تسيير

خالل ما تم اكتسابه من التكوين الجامعي من مهارات في اسلوب تسيير المؤسسات، باإلضافة إلى 
اكتسابهم للمعارف في بعض الجوانب القانونية التي قد تمّكنهم من مخاطرة التفكير في انشاء مشاريع 

مستوى تعليمي وهم من قد خاصة بهم والعمل على استثمارها بالشكل المطلوب، فيما نجد من هم دون 
تكون مؤسساتهم عائلية وراثية، مما يعني انه تم اكتسابهم لجملة من الخبرات عن طريق التنشئة األسرية 
واالجتماعية من خالل انخراط بعضهم في األحزاب وانخراط بعضهم اآلخر في جمعيات، وهو ما ادلو به 

ثقافي واجتماعي ساعدهم بشكل أو بآخر في بناء  بعض المبحوثين من هذه الفئة، وهو ما اكسبهم رأسمال
مشاريعهم المهنية وتحويلها من مجرد فكرة إلى واقع في شكل مؤسسة خاصة بهم يقومون من خاللها 
باستثمار مشاريعهم المهنية، وهذا عن طريق الممارسات الثقافية واالجتماعية التي قد تساهم في تشكل 

 ة.     هوياتهم الفردية والجماعية المهني
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 (: يوضح العالقة بين الخبرة المهنية للمقاولين ونوع النشاط االقتصادي الممارس.  13الجدول رقم )
 المجموع [15-20] [10-15] [5-10] [1-5] 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %7,14 01 / / %7,14 01 / / / / صناعة الغزل والنسيج

 %28,57 04 / / %35,71 03 %7,14 01 / / الطرز التقليدي
صناعة منتجات مختلفة 

 من سعف النخيل
01 7,14% 01 7,14% / / / / 02 14,28% 

 %7,14 01 / / / / / / %7,14 01 صناعة الفخار
صناعة منتجات مختلفة 

 من الجلود
/ / 01 7,14% / / 01 7,14% 02 14,28% 

صناعة منتجات مختلفة 
 من الفضة

/ / 01 7,14% / / 01 7,14% 02 14,28% 

 %14,28 02 / / / / %7,14 01 %7,14 01 صناعة التحف الفنية
 %100 14 %14,28 02 %28,57 04 %35,71 05 %21,42 03 وعمالمج
( سنوات 10و 5(، أن المقاولين الذين خبرتهم بين )13الحظت الباحثة من خالل الجدول رقم ) 

( سنة بما 15و 10المقاولين الذين لهم بين ) ، وتليهم فئة%35,71هم الذين يمثلون أكبر نسبة بحوالي 
، بينما %21,42سنوات بنسبة 5، فيما يليهم المقاولون الذين لهم خبرة %28,57يمثل نسبته حوالي 

 .%14,28سنة ت قّدر نسبتهم بـ 15وجدت الباحثة أن من يملكون خبرة تفوق 
التقليدية الحرفية وجدت الباحثة أن  أّما بالنسبة للفئات السوسيومهنية للمقاولين في نشاط الصناعة 

 4هم من المقاولون الذين يمارسون نشاط الطرز التقليدي وهي أعلى نسبة، تليها  %28,57ما نسبتهم 
فئات سوسيومهنية تتمثل في صناعة منتجات مختلفة من سعف النخيل، ثم صناعة منتجات مختلفة من 
الجلود، صناعة منتجات مختلفة من الفضة، وأخيرا صناعة التحف الفنية المتمثل في مجسمات من 

ة الرمال، والرسم بالرمال على األلوا  وعلى الزجاج، وصناعة حامالت المفاتيح، وتتمثل نسبة الرمال وورد
، أّما الفئات السوسيومهنية المتبقية والمتمثلة في صناعة النسيج وصناعة %14,28كل واحدة منهم بـ
 لكل واحدة منهم. %7,14الفخار وهذا بنسبة 

لتقليدي هو النوع الغالب من بين األنشطة، وهو راجع وبالتالي الحظت الباحثة أن نشاط الطرز ا 
لكون عدد االناث أكثر من عدد الذكور، وهو ما يؤكد ما سبق وأن تحدثت عنه الباحثة عند تعليقها عن 
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حيث النشاطات التي تعتمد في  (،)خاصية النوع االجتماعي أين وجدت عدد الذكور اكثر من عدد االناث
يط هي خاصة بالنساء المقاوالت أكثر من الرجال المقاولين الذين يمارسون ممارستها عن االبرة والخ

  النشاطات التي تعتمد على النار والطين.
 (: يوضح المؤسسة الجماعية حسب عدد العّمال وعدد أصحاب المؤسسة:14الجدول رقم)

 مؤسسة صغيرة 
(10-49) 

 مؤسسة متوسطة
 (50-250) 

 المجموع

 % ك % ك % ك
 %14,28 01 14,28% 01 / / (9-2المقاولين )عدد 

 %28,57 02 14,28% 01 %14,28 01 (19-10عدد المقاولين )
 %57,14 04 42,85% 02 %28,57 02 (30-20عدد المقولين )

 %100 07 %57,14 04 %42,85 03 المجموع
متوسطة وهذا بنسبة الحظت الباحثة من خالل هذا الجدول أن غالبية المقاولين يملكون مؤسسات  

عامل حسب القانون  250من المؤسسات حيث يتراو  عدد عّمالها بين عشر عّمال والـ %57,14حوالي 
هي مؤسسات صغيرة الحجم والتي  %42,85الجزائري، في المقابل وجدت الباحثة أن ما نسبته حوالي 

 عّمال. 9يتراو  عدد عّمالها بين العامل والـ
من  %57,14ت حسب عدد مقاوليها، الحظت الباحثة أن ما نسبته أّما بالنسبة للمؤسسا 

( مقاول وهي التي تحتل المرتبة األولى من بين المؤسسات، 30-20المؤسسات يتراو  عدد مقاوليها بين )
( 19-10من المؤسسات التي يتراو  عدد مقاوليها بين ) %28,57في المقابل وجدت أن ما نسبته حوالي 

 9من المؤسسات التي يتراو  عدد مقاوليها بين المقاولين إلى  %14,28ه حوالي مقاول، ثم ما نسبت
 مقاولين.

ومن خالل ما سبق ذكره يتبين أن غالبية المؤسسات الجماعية هي من نوع المؤسسات المتوسطة  
ي في الناشطة في مجال الصناعة التقليدية الحرفية، وهو ما يعني امكانية هذا النوع من النشاط االقتصاد

تنمية وتطور االقتصاد الوطني من خالل انشاء هذه المؤسسات، وهو ما قد يؤدي إلى الدفع بعجلة 
االقتصاد الوطني إلى األمام، خاصة أن هذا النوع من النشاط هو مرتبط ارتباط وثيق بنشاط آخر ال يقل 

أن المنتجات التي تقوم  أهمية عن نشاطات قطاع الصناعة الخفيفة والمتمثل في نشاط السياحة، باعتبار

                                                           
 )- 147 أنظر الصفحة رقم 
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بصناعتها وتسويقها هذه المؤسسات هي من النوع الذي يقوم بتعريف الزائرين إلى البالد عن السيرورة 
التاريخية لها وهذا من خالل الفعل التواصلي للمقاولين في ممارسة كل ما يرمز لحضارة وتراث مختلف 

ا يعني تعريف هذا المؤسسات وأصحابها مناطق الوالية بصفة خاصة، والبالد بصفة عامة، وهو م
لآلخرين، والتعّرف على نظرة اآلخرين لهم من خالل منتجاتهم المختلفة، وبالتالي التعريف على هوية 
المقاولين الفردية والجماعية من خالل االستمرار في ممارسة ودعم هذا الفعل التواصلي ومحاولة 

 ة االنتاج االجتماعي لهذا الموروث الثقافي.المحافظة عليه، من خالل محاولة انتاج وا عاد
 :محور أسلوب الثقافة التسيرية للمؤسسة، وبروز العمل الجماعي -(2

 ( عرض نتائج الجانب االقتصادي للمؤسسة الخاص بالفرضية األولى:2-1
 الحالة األولى:

أّكدت المجموعة عن بداية انشائهم لمؤسستهم بقولهم "من خالل مشاركتنا مع بعض في دورات  
تكوينية للموارد البشرية بالجزائر العاصمة لتعلم فن الطرز التقليدي على الصوف، أين أخذنا مجموعة من 

مع جمعية  حرفية في توأمة 22سنوات، وأنهيناها بجانب تطبيقي وهو مشاركتنا نحن  6الدروس لمدة 
( بفرنسا، أين تم بيع المنتوج كله ونجح Étienne-Saintشمس الفرنسية بمعرض في )سانت اتيان 

المعرض نجاحا كبيرا..." تواصل حديثها احدهن بقولها "من هنا قلنا واعالش ما نعملوش احنا مع بعض 
وا مؤسسة ونسموها مؤسسة خاصة بينا وما يكونش اسمنا تابع ومرتبط باسم شمس فرنسا، خلينا نعمل

 م".2013شمس تماسين وبالضبط سنة 
وفي الحديث حول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: العمل مقّسم بيناتنا 
على شكل مجموعات حسب تخصص كل واحدة، كاين مجموعة مختصة بالعمل الفني من رسامات 

صوف، وفريق خاص بالجانب التسييري للمؤسسة، وخيطات وفنانات في مجال الطرز التقليدي على ال
وفريق خاص بالجانب القانوني، وفريق خاص بالجانب المالي، باالضافة إلى جانب التسويق اللي نعتمدو 
فيه على المعارض والفايسبوك ثاني"، ...وتواصل الحديث أخرى "يجمعنا هدف واحد وهو ترك بصمة 

قة االيجابية التعاونية بيناتنا...على ذاك احنا اخترنا هذا النوع مميزة عند اآلخرين، والمحافظة على العال
من النشاط ألنه ما كاين وال مؤسسة مارست هذا النشاط من غيرنا، الطرز التقليدي على الصوف احنا 
أول مؤسسة على المستوى المحلي والوطني اللي مارسناه، والفضل يرجع للزاوية التجانية ودعمها لينا 

 ويا".ماديا ومعن
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وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "تعتمد مؤسستنا على أسلوب  
التسيير اللي يعطي نوع من الحّرية لألعضاء بالمؤسسة وعامالتها، بهدف تقديم كل ما هو جديد، نستمعوا 

 عية اللي في المؤسسة".ألفكار بعضنا البعض ونتعاونوا في تجسيدها، ونحاولوا نحافظوا على الرو  الجما
وعن السؤال الذي مفاده متى تجدون أنفسكم في حاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي  

قالوا: "العمل المراد انجازه يتم أخذه على أساس فكرة، وهو االجابة على سؤال ما هي الفكرة المراد 
ماش، بحيث تكون هذه القطعة مختلفة عن انجازها؟ ومن خالل الفكرة يتم تحديد نوع وحجم ولون قطعة الق

القطع األخرى للعامالت األخريات، لكل قطعة خاصة به، إاّل أن الفكرة المراد انجازها من خالل هذه 
القطعة مختلفة قد يتشارك ويتعاون فيها إثنان أو ثالث حسب ما تتطلبه القطعة من عدد العّمال"، أّما من 

اّل ما الداعي إلنشائنا لهذه المؤسسة مع بعضنا  ناحية المؤسسة ككل فقالوا: "طبعا عملنا جماعي وا 
 البعض".

 :الحالة الثانية
صّرحت المجموعة عند السؤال حول بداية فكرة انشاء المؤسسة فقالوا: "كل واحد وين كان يخدم  

نخدم  وكل واحد والسبب اللي خاله يفكر نعملوا مؤسسة مع بعضنا عائلية"...واصلت احداهن قولها: كنت
كعاملة في مؤسسة، ومبعد حسيت بلي راني نخدم وما كانش كيفاه نضمن حقي وما كنتش مرتاحة معاهم، 
عليها رحت سجلت في غرفة الصناعة التقليدية وخّرجت بطاقة حرفي واعملت مؤسسة مع العائلة سنة 

 م وراني نخدم".2012
أّكدت المجوعة في حديثهم عن كيفية سير العمل بالمؤسسة بشكل عام وبمختلف مراحله قالوا: "  

عاملة يخدمولنا في ديارهم، وكي يكملوا يرجعولنا  30نشريوا لقماشات ونفصلوها ونوزعوها على قرابة 
ودو يخدموها، يعني الخدمة واحنا علينا نراقبوها اذا جات مليحة نقبلوها واذا جات معوجة نرجعوهالهم يعا

، وكي يتباعوا la commande، ومبعد نبيعوهم في المعارض واال حسب la finitionاحنا علينا 
نحاسبوهم بالقطعة كل واحد شحال تجيه الخلصة انتاعو"...وتواصل أخرى الحديث بقولها: "احنا ما 

احنا ما تخرجش علينا، نخدموش مع التجار يعني صحاب المحالت على خاطر هوما يتعاملو بالجملة، و 
عمرها ما كانت الخدمة تع اليد تع الصناعة التقليدية الحرفية تتباع بالجملة، ألن القطعة الواحدة ما 

 تشبهش اختها".
وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "نتشاورو مع بعضانا أنا واختي  

 عليه الغالبية نديروه". لكبيرة وأمي وعمتي في كل شيء واللي يتفقوا
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وعن السؤال الذي مفاده متى تجدون أنفسكم في حاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي  
 قالوا: "دائما نحتاجوا لبعضانا في الخدمة على خاطر تحب لمعاونة، الخدمة تع اليد يلزمها معاونة".

 الحالة الثالثة:
قولهن: "جاءتنا الفكرة من خالل تجربة لي مع أّكدت المجموعة عن فكرة إنشاء المؤسسة ب 

م بمعرض في بيروت، وحينها تم بيع المنتوج بكامله، 2005مجموعة من الحرفيات من نفس المنطقة سنة 
وحضي بتكريم من طرف القائمين على المعرض بتصريح منهم أن المنتوج الجزائري تحصل على المرتبة 

لمختلف الدول المشاركة، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة  األولى كأحسن منتوج من مختلف المنتجات
م، ونقوم بتسويق منتجاتنا وتسويقها 2008خاصة بنا نحن الذي شاركنا بهذا المعرض وتأسست سنة 

 دوليا".
وفي الحديث حول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: "يمّر العمل بعدة  

مشة ومستلزماتها، ومبعد مرحلة تفصيل القماش، ومبعد مرحلة الطرز على مراحل، مرحلة شراء األق
القماش، ومبعد مرحلة المراقبة واالتقان، ومبعد مرحلة الحياكة والتخزين في الخزانة، وبعدها تجي مرحلة 

تفاوض البيع والتسويق، هذا المرحلة أصحابها يتنقلوا من مكان لمكان والزم يكونوا يتميزوا بامتالكهم فن ال
واالتصال يعني كيما يقولوا مختصين في العالقات الخارجية، وماشي ديما نفس األشخاص يقوموا بعملية 
التسويق ال ال كل مرة نخلوا واحد جديد يرو  مع واحد عندو خبرة باش يتعلم منو"...وتضيف أخرى 

عالقاتنا الشخص "التسويق ما يكونش فقط من خالل المعارض، نروحوا نسوقوا منتجاتنا من خالل 
واالجتماعية مع معارفنا نروحو نعرضو منتجاتنا على وزارة التضامن، وزارة الثقافة نعرفوا عندهم برامج 
خاصة بيهم نحاولوا نشوفوا كيفاش يكون لينا برنامج معاهم، نعرضوا على جمعيات يعني ما نعتمدوش 

 فقط على المعارض اللي تقوم بيهم الدولة". 
قرارات بالمؤسسة، صّرحت المجموعة بقولها: "تعتمد المؤسسة على لغة الحوار  وعن صنع واتخاذ 

والتشاور من أجل التعاون، وهو اللي يساعد الحرفيات للكشف عن قدراتهم وامكانياتهم في تقديم كل ما هو 
روحوا جديد ومميز، احنا نبحث دائما عن االبداع في العمل"...وواصلت أخرى حديثها بقولها: "مثال لما ن

لسوق باش نشروا قماش جديد، نروحو ثالثة واال اربعة مع بعض حسب...ونشوفوا...قال هذا قماش جديد 
شوفو انتوما، كل واحدة تعطيني فكرة، واش الرسم اللي يخرج عليه، نوع الفصالة، ونتناقشوا عليهن 

رض رايو على لوخر، الفكرة والحاجة اللي تعجب األغلبية نديروها"،...وقالت أخرى: "ما كاين حتى احد يف
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اللي نقتنعوا بيها نعملوها، الفكرة كي ما نكونوش مقتنعين بها تطلع معوجة، بالصح كي يكون الواحد مقتنع 
 بيها يقدر حتى يبدع فيها".

وفي سؤال الباحثة حول الوقت الذي تجدون فيه أنفسكم بحاجة للعمل الجماعي على حساب  
نا يد واحدة في المؤسسة نتعاون مع بعض"...وواصلت أخرى بقولها: "التعاون العمل الفردي قالوا: "احنا كل

يكون حسب كل فريق، عندنا فريق خاص للطرز، وفريق خاص للمراقبة، وفريق خاص بالتسويق...كل 
واحد منهم عندهم عمل خاص بيهم، وهوما بالكل يمثلوا عمل تسلسلي تبدأ من شراء المواد واألقمشة حتى 

يق...هذا بالنسبة لعمل المؤسسة ككل"، وتضيف أخرى: "بالنسبة لنوع النشاط ال يتطلب العمل فريق التسو 
كل قطعة واحدها، نقوموا  Des piècesالجماعي باعتبار أن هذا النوع في أصله عبارة عن قطع 

نقسموا بين زوج..."،   châle، كل واحدة نمدولها حاجة، مش des robes, des châlesبتفصيل 
ل أخرى حديثها: "ماهيش خدمة اللي كبيرة الزمها معاونة كيما الزربية اللي تطلب يتعاونوا فيها زوج وتواص

        واال ثالثة...الخدمة انتاعنا الزم تتخدم على يد واحدة باش تولي مليحة".
 : الحالة الرابعة

شهورين بهذه الخدمة، أّكدت المجموعة عن بداية انشائهم لمؤسستهم بقولهم: "أهل المنطقة بالكل م 
بالصح ماشي بالكل يعرفوا كيفاش يسّوقوها، على ذاك جاتنا الفكرة قلنا نعملوا مؤسسة ونتعاونوا باش 
نسوقوا منتجات تع الناس خاصة اللي يخدموا في الديار وما عندهمش شكون اللي يسوقلهم المنتجات 

 م"2013ن انتاعهم، وزيد نسوقوا المنتجات انتاعنا احنا وهذا بداية م
وفي الحديث حول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: "حسب يعني تقدري  

تقولي مقسمين على حسب نوع النشاط، كل نشاط وناسوا، كاين اللي يخدموا الفخار مع بعضاهم، وكاين 
ا المنتجات من الرمل اللي يخدمو المعادن مع بعضهم، وكاين اللي يخدموا الساللة، واحدو خرين يعملو 

يسموه فن الترميل، واحنا نديو المنتجات هذهونقوموا بتسويقها سواء عن طريق المعارض، المخيمات، 
 وحتى نروحوا لمختلف المدن ونتجولوا بالسلع انتاعنا، والربح لينا ولبالدنا".

نتخذوها  وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "حسب...كاين امور 
باالجماع، وكاين أمور اللي يتحمل مسؤوليتها صاحب بطاقة الحرفي اللي رانا نخدموا بيها...المهم نكملوا 

 بعضنا البعض ودائما يكون كاين تشاور"
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وفي سؤال الباحثة حول الوقت الذي تجدون فيه أنفسكم بحاجة للعمل الجماعي على حساب  
ال ما الداعي الشتراكنا في مؤسسة العمل الفردي قالوا: "العمل الجماعي  هو األساس لتسيير المؤسسة، وا 

 واحدة، أما العمل الجماعي بالنسبة للنشاط في حّد ذاته موجود داخل كل فريق"
 :الحالة الخامسة

أّكدت المجموعة عن فكرة إنشاء المؤسسة بقول احداهن: "جاءت بعد ما عاودت الباك سبع مرات 
بعدها عرفت باللي مش معناها اللي ما يديش الباك ما يقدرش يخدم"،  un chocوما اديتوش، صرالي 

وتضيف أخرى: "خدمت لبسة تع والد صغار وعرضتها على صحاباتي والجيران حتى وين كاين اللي 
نصحوني نسجل في غرفة الصناعة التقليدية ونعمل مؤسسة...خرجت بطاقة حرفي واعملنا المؤسسة في 

 اس بزاف معانا".م وخدمنا وخّدمنا ن2000
 8وفي الحديث حول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: "هذا الخدمة فيها 

مراحل، اول مرحلة طريقة اقتناء القماش، ثانيا طريقة تفصيل القماش، ثالثا خياطة القماش، رابعا الرسم 
لى اطراف القماش المتبقية، سابعا على القماش، خامسا اكمال خياطة القماش، سادسا اكمال الرسم ع

مراقبة مدى اتقان العمل، ثامنا غسل وحياكة المنتوج ووضعه في الخزانة، بعدها تجي مرحلة التسويق 
 للمنتوج، واألجر يكون بالقطعة أو بالشهر حسب االتفاق"

هي  وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "صاحبة القرار في المؤسسة 
اللي فتحت المؤسسة باسمها ببطاقة الحرفي" وتواصل صاحبة بطاقة الحرفي قولها عن المجموعة: "أنا 

 نمدلهم الخدمة وهوما يخدمو...األمور لوخرى أنا ندبر راسي فيها".
وعن السؤال الذي مفاده متى تجدون أنفسكم في حاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي  

 ندو نهاية متسلسل على شكل دائرة"اعي عندو بداية وعقالوا: "العمل جم
 :الحالة السادسة

أّكدت المجموعة عن بداية انشائهم لمؤسستهم بقولهم: "كانت كاينة من بكري تع جدود جدونا، 
م...وراثية هي في 2006م بداية 2005احنا برك عاودنا التأسيس انتاعها من ضارا وجديد في نهاية 

 دمنا".
ول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: "عندنا كاين النساء وفي الحديث ح

يخدمو المنتجات تع الجلد، والرجال يخدمو المنتجات اللي تخص الحديد والنحاس والفضة، كاين التسويق 
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ضاء كل واحد يقدر يسوق منتجاته كيما يحب واألجر يتقسم على ثالث جزء للعمال، وجزء لينا احنا األع
 وجزء يبقى في المؤسسة باش نشريو بيه المواد اللي نخدمو بيها"

 وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "يكون باالجماع مع بعضنا البعض" 
وفي سؤال الباحثة حول الوقت الذي تجدون فيه أنفسكم بحاجة للعمل الجماعي على حساب  

تعاون حسب نوع النشاط، كان خدمة تع النساء وهي المنتجات الجلدية يخدمو العمل الفردي قالوا: "كاين 
les sac, les porte-monnaie, les cartable, les porte clés وكاين خدمة تع الرجال صناعة ،

  المواد من الحديد والنحاس والفضة".
 :الحالة السابعة

دري تقولي باللي المعارض هي اللي أّكدت المجموعة عن بداية انشائهم لمؤسستهم بقولهم: "تق
لمتنا وخالتنا نفكروا نخدموا مع بعض، في كل معرض وطني واال دولي كنا مع بعضانا نمثلوا بمنتجاتنا 
الصناعة التقليدية تع الجنوب الجزائري"... وتواصل أخرى: "أنا كنت نخدم في واحد الجمعية وما كنتش 

، وعلى هذا حبست من الخدمة"...وتواصل في اشارة لزميلتها مرتاحة معاهم الخدمة بالكل غير عليا انا
وزميلها وتقول "هذيك على خاطر ما عملولهاش التأمين، ولوخر حاب المعاونة، يسمى مرة على مرة كي 
نتالقاوا ونحكيوا شحال من خطرة نقولوا كون نخدموا مع بعض خاصة رانا نمثلوا دائما تقاليد الجنوب 

 م".  2012تأسست في بمنتجاتنا ونتعاونو و 
وفي الحديث حول كيفية سير العمل بالمؤسسة من بدايته إلى نهايته قالوا: "نعتمدو على تقسيم  

العمل في مجموعات حسب أنواع النشاطات الممارسة، فريق عمل خاص بصناعة المنتجات المتعلقة 
لة، وكاين طبعا اللي بالجلود، وفريق عمل خاص بصناعة الحلي والفضة، وفريق خاص بصناعة السال

يهتموا بجانب االداري من تسيير المؤسسة والجانب تع الميزانية والتسويق"...وتواصل أخرى: "نعتمدو على 
واحنا نخدمو ونبعثولهم الخدمة في الترونسبور ونكتبوا عليها رقم  les commandesالفايسبوك تجينا 

 ت، هذي رانا ماشيتن بيها ع الكيف"الهاتف والعنوان، وهوما يبعثولنا الدراهم في الـكون
وفي حديثهم عن كيفية صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة قالوا: "كي يكون كاين معرض واال  

مخيمات نجتمعوا مع بعض ونتشاورو أنا نستشيرهم في أمور ما نعرفهاش وهوما يعرفوها والعكس، كل 
 واحد والخبرة انتاعو".
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25% 

42% 

25% 

8% 

 يبين دوافع انشاء المؤسسة الجماعية لدى المبحوثين(: 03)الشكل رقم 

 دوافعنفسية

 دوافعسوسيوثقافية

 دوافعاقتصادية

 دوافعذاتية

تجدون فيه أنفسكم بحاجة للعمل الجماعي على حساب  وفي سؤال الباحثة حول الوقت الذي 
العمل الفردي قالوا: "التعاون هو األساس اللي على جالو عملنا هذه المؤسسة" ويواصل آخر: "كي تكون 

 كاينة فكرة جديدة واال خدمة نتعاون فيها ونحاولو نعّرفو بيها الّناس".
 ة وبروز العمل الجماعي للمبحوثين:( محتوى تحليل أسلوب الثقافة التسييرية للمؤسس2-2 
 فكرة انشاء المؤسسة الجماعية لدى المبحوثين 2-2-1

 :(: يبين دوافع انشاء المؤسسة الجماعية لدى المبحوثين15جدول رقم )
 فئة الموضوع: يبين دوافع انشاء المؤسسة الجماعية لدى المبحوثين

 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة
 %25 03 دوافع نفسية 01
 %41,66 05 دوافع سوسيوثقافية 02
 %25 03 دوافع اقتصادية 03
 %8,33 01 دوافع ذاتية 04

 %100 12 المجموع
 :التعليق

( أن آراء أفراد العينة حول فكرة انشاء المؤسسة الجماعية 15تالحظ الباحثة من الجدول رقم ) 
( دوافع السوسيو ثقافية المرتبة األولى 02وحدة التحليل رقم )تمثلت في ثالث وحدات أساسية، وقد احتلت 

لكل من الدوافع النفسية  %25مقابل نسبتان متساويتان ومتعادلتان تقدران بـ ،%41,66وهذا بنسبة 
 %8,33(، مقابل ما نسبته حوالي 03( و)01والدوافع االقتصادية، وهذا ما تبينه وحدتا التحليل رقم )

 (.  04تية وهو ما بينته وحدة التحليل رقم )كانت لهم دوافع ذا
  :التأويل السوسيولوجي

 الشكليتبين للباحثة من خالل   
 أن دوافع غالبية المقاولين (03رقم )

 إنشاء مؤسسة جماعية هي دوافع في 
 سوسيو ثقافية، حيث غالبيتهم نمى 
 حس المقاولة لديهم من خالل  

فمنهم من رغب في اعادة االنتاج االجتماعي من خالل توارثهم الوسط االجتماعي الذي يعيشون فيه، 
لممارسة نوع أو أنواع من نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية التي تعتبر موروث عائلي، ومنهم من 
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اكتسبها من خالل التكوين بإحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية، فكانت عبارة عن جسر لتشكل تمثالث 
لديهم، قد تشكلت عند البعض من خالل دور العبادة كما صّرحت به احدى اجتماعية لمشروع مهني 

المبحوثات عند قولها أن "الزاوية التجانية هي التي قامت بالتكفل بمصاريف الدورات التكوينية للموارد 
البشرية لتعّلم هذه الحرفة"، فيما تشكلت عند آخرين من خالل مراكز التكوين، والعمل كعّمال بالجمعيات 

 المهنية لتعليم الحرف لآلخرين.
كل هذه األوساط وغيرها ساهمت بشكل أو بآخر في نظر الباحثة في تشكل مجموعة من الخبرات 
لدى أفراد العينة التي دفعت بهم للتفكير في إنشاء مؤسسات جماعية خاصة بهم، وبمزاولة مشاريعهم 

لية واالستقاللية وسمات الثقة واالبداع واالتصال، المهنية التي من خاللها قد يتشبعون بقيم الحّرية والمسؤو 
وهو ما أثبتته العديد من الدراسات حول دور وأهمية هذه األوساط من)عائلة، مدرسة، جامعة، مهنة، 

( كريم شويماتمحيط( في قرار الرغبة في انشاء مؤسسات خاصة بهم وهو ما أطلق عليها الباحث )
 .(1)تسمية فعل المقاول

خالل هذه الدراسة أن فكرة العمل المقاوالتي هي فكرة وراثية في األصل عند كما ظهر من 
بعضهم، ولم يتم اكتشافها بالصدفة بإعتبار أن اآلباء واألجداد كانوا قد سبقوهم إليها من قبل، وهم فقط 

ألصل حاولوا إعادة إنتاج مؤسساتهم من جديد، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات السابقة المتعلقة با
االجتماعي لمنشة المؤسسات أين أظهرت أن هؤالء المقاولين ينتمون في كثير من األحيان لعائالت 

، أي أن مؤسساتهم أو نوع النشاط الممارس هو عمل وراثي في األصل، ومن هذه الدراسات نجد (2)مقاولة
المقاولين مقاول إطار، ( أين وجدت أن هناك خمسة أنواع من آن جيليالدراسة التي قامت بها الباحثة )

 .  ()مقاولون ورثة، مقاولون ذو تقاليد مقاوالتية، مقاولون مغتربون، ومقاولون عّمال
والمقاولون الورثة ينقسمون بين من يترأسون مؤسسات ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وبين من ورثوا 

ه آباؤهم وأجدادهم، أو خبرة الخبرة المهنية في ممارسة نفس نوع النشاط االقتصادي الذي كان يمارس
التسيير للمؤسسة، وبين من ورثوا رأسمال اجتماعي من خالل العمل بمؤسسات آبائهم، وهو ما يتوافق مع 

 الدراسة التي قامت بها الباحثة. 

                                                           
، دورية 6"، دراسات اجتماعية، العدد دوافع وسيرورة فعل المقاولة لدى الشباب البطال المنشئ للمؤسساتكريم شويمات: " -( 1

 84، ص 2010فصلية محكمة، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، اكتوبر 
 84المرجع نفسه، ص -( 2
 )-  79الصفحة: أنظر 
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ن جاءت  كما ال يمكن لهذه األخيرة أن تتجاهل أو تنسى دور الدوافع االقتصادية والنفسية حتى وا 
الدوافع السوسيو ثقافية، إاّل أن هذا ال يمنع الباحثة في ابراز مساهمتها في تشكل فكرة بنسبة أقل من 

إنشاء المؤسسة الجماعية وتطبيقها، وهذا بحثا عن تحقيق الذات، وبلوغ مكانة اجتماعية، وبحثا عن 
عن اشباع  االستقالل واألمان، وتحسين العائد المادي من خالل التسويق الجيد، وهو ما يعني أن البحث

الحاجات من االستقرار والرضا المهني واالنتماء هو الذي دفعهم للتفكير في انشاء مؤسسة جماعية 
( الذي يعّرف T.Gaudinخاصة بهم، وهو ما يعتبر بمثابة الدافع المهيمن عند المقاولين في نظر )

( أن دافع الرغبة في A.Shaproالمقاول على أنه ذلك الفرد الذي يبحث دائما عن الواقعية.، بينما يرى )
 .(1)التحرر من القيود والعالقات التنظيمية الرسمية هو الدافع الرئيسي لدى منشة المقاوالت

أّما بالمرتبة األخيرة وبنسبة ضئيلة جدا من كان سبب انشائه لمؤسسته الجماعية أصله الدوافع 
ناك تغير مفاجة حدث في حياة الفرد ( اسم التغير، بمعنى أن هA.Shaproالذاتية التي أطلق عليها )

هو الذي جعله يفكر في انشاء مؤسسة خاصة به، وهو ما أّكدته احدى المبحوثات بقولها أن الفشل في 
مرات هو الذي جعلها تفكر في انشاء مؤسسة خاصة بها، تحاول من خاللها أن  7نجاحها بالبكالوريا 

 تيتها وهويتها الشخصية والمهنية الفردية والجماعية.تكسر حاجز هذا الفشل وتحويله إلى نجا  يثبت ذا
 (: يبين أقدمية عمل المبحوثين بالمؤسسة الجماعية مع بعضهم البعض16جدول رقم )

 فئة الموضوع: أقدمية عمل المبحوثين بالمؤسسة الجماعية مع بعضهم البعض
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %57,41 04 (2012-2016)سنوات  5أقدمية  01
 %14,28 01 (2007-2011( سنوات )10-5أقدمية من ) 02
 %14,28 01 (2002-2006( سنة )15-10أقدمية ) 03
 %14,28 01 (1997-2001سنة ) 15أقدمية أكثر من  04

 %100 07 المجموع
 التعليق:

سنوات وهذا ما أكدته  5الـيتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية المؤسسات ال تتجاوز أقدميتها  
وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ثالث نسب متعادلة  %57,41( بنسبة 01وحدة التحليل رقم )

سنوات،  10سنوات إلى الـ 5وهي المؤسسات التي أقدميتها تتجاوز الـ %14,28ومتساوية تقدر بحوالي 

                                                           
 83كريم شويمات: مرجع سبق ذكره، ص -( 1
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58% 
14% 

14% 

14% 

أقدمية عمل المبحوثين بالمؤسسة الجماعية مع (: 04)الشكل رقم 
 بعضهم البعض

 (2012-2016)سنوات5أقدمية

-2011)سنوات( 10-5)أقدميةمن
2007) 

-2006)سنة( 15-10)أقدمية
2002) 

-2001)سنة15أقدميةأكثرمن
1997) 

( 03( و)02تمثله وحدات التحليل رقم )فما فوق، وهو ما  15سنة، ومن  15سنوات إلى  10وأكثر من 
 ( على التوالي.04و)

 :التأويل السوسيولوجي
 الشكلالحظت الباحثة من خالل     
 أن غالبية المؤسسات  (04رقم )

 الجماعية هي مؤسسات حديثة، حيث ال
 سنوات، وهو ما يعني أن 5تتجاوز الـ 

 الثقافة المقاوالتية الجماعية حديثة بوالية
 يلة جدا، خاصة اذا ما تم ورقلة وقل

ربطها بنوع النشاط الممارس وهو المتمثل في الصناعة التقليدية الحرفية التي غالبا ما كانت مؤسساته 
فردية، وهو ما جاء حسب تقرير لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ومديرية السياحة والصناعة التقليدية 

اكتوبر  31إلى غاية  1999الفردية حسبهم منذ سنة  بوالية ورقلة، حيث بلغت عدد المؤسسات الحرفية
 . (1)مؤسسة حرفية فردية 10217حوالي  2015

والحداثة من حيث وجود المقاوالت الجماعية ليس في وجدها بقدر ما هو في الق درة على  
"المؤسسات استمراريتها، وهو ما أشار إليه مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوالية ورقلة بقوله: 

التعاونية والمقاولة قليلة جدا، بحث كلما تقوم مجموعة بالتسجيل وفتح مؤسسة تعاونية أو مقاولة قبل 
مرور سنة أو سنة ونصف يتم حّلها سواء بسبب تغير النشاط أو عدم وجود مقر ثابت أو أي كان السبب 

تجاهله وهو ما يتعلق بالنوع ، ومن جهة أخرى هناك عامل آخر ال يمكن للباحثة ()النتيجة واحدة"
االجتماعي، حيث أن نوع النشاط المتمثل في الصناعة التقليدية الحرفية تميل إليه المرأة أكثر من المقاول 
الرجل باعتبار أن هذا األخير يبحث عن الربح السريع والكبير، في مقابل تبحث المرأة المقاولة على العمل 

عا، وهذا ربما راجع المتالكها ثقافة ربة البيت التي عادة ما تكون بأكثر وضو  لضمان النجا  وأقل تسر 
 مشرفة على الميزانية.

باإلضافة إلى ما سبق فإن المرأة المقاولة تخاف بطبعها من المخاطرة وهو ما أكدته احدى  
مشروع الدراسات التي وجدت أن المرأة المقاولة ليس لها استعداد لتضحية ال بمالها وال بجهدها من أجل 

                                                           
05غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومديرية السياحة والصناعة التقليدية، مرجع سبق ذكره، ص -( 1

 )- ( الساعة: 2016مارس  07مقابلة مع مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف، بتاريخ ،)حاصبا 11:00 
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86% 
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 النظام المعتمد بالمؤسسة(: 05)الشكل 

 نظامتعاوني

 نظامفردي

عمل نجاحه غير مضمون، لذا فإن العمل الجماعي نجده عند النساء في هذا المجال أكثر من الرجال 
باعتبار أنه يحمل قيم اجتماعية وثقافية قريبة ومشابهة لقيم المجتمع، وهذا األخير أصبح في السنوات 

ت تمجد رو  المشاريع األخير يميل شبابه ميال واضحا إلى االرتباط بالقيم المجتمعية التي أصبح
( في الدراسة التي قام بها حول ثقافة المقاولة لدى بدراوي سفيانالجماعية وهو توصل إليه الباحث )

 . (1)الشباب الجزائري 
 كيفية تسيير المبحوثين للعمل بالمؤسسة بشكل عام 2-2-2

 :(: يبين النظام الذي يعتمده المبحوثين بالمؤسسة17جدول رقم )
 النظام المعتمد بالمؤسسة فئة الموضوع:

 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة
 %85,71 06 نظام تعاوني 01
 %14,28 01 نظام فردي 02

 %100 07 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية المؤسسات 
 تعتمد على العمل التعاوني الجماعي وهذا ما أكدته وحدة

 وهي التي تحتل المرتبة %85,71( بنسبة 01)التحليل رقم 
 من المؤسسات التي %14,28األولى، مقابل ما نسبته حوالي 

 تعتمد على النظام الفردي إن صح التعبير، وهو ما تمثله
 (.02وحدة التحليل رقم ) 

  التأويل السوسيولوجي:
أن غالبية المقاولين ينتهجون فلسفة العمل التعاوني  (05الشكل رقم )الحظت الباحثة من خالل  

بمؤسساتهم الجماعية وهذا من خالل النشاط والتفاعل، وهو ما ظهر واضحا من خالل تصريحات 
المبحوثين أين أكد غالبيتهم على العمل المتعمد بالمؤسسة على شكل مجموعات أو إن صح التعبير على 

(: "على أنها Adairأدير هام والنشاط، وفرق العمل عّرفها )شكل فرق عمل مقسمة على حسب نوع الم
جماعة من األفراد لها هدف مشترك، تنسجم فيها وتتفق وظائف ومهارات كل فرد مع وظائف ومهارات 
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، وهو ما يؤدي إلى وجود تفاعل جماعي (1)األفراد اآلخرين من أجل إنتاج نموذج كلي بصورة مشتركة"
وبين مختلف الفرق باعتبار أن العمل بينهم على شكل سلسلة دائرية بدايته من بين كل فريق على حدا، 

اقتناء المواد األولية ونهايته على يد فريق خاص بالتسويق المتمثل في النشاط التجاري، من بيع للمنتجات 
قات سواء حسب الطلبيات التقليدية أو من خالل الوسائل التكنولوجيا الحديثة ومن بينها شبكة العال

االجتماعية )الفايسبوك(، أين أكدت بعض المؤسسات استخدامها والشعور بالرضا والراحة من خالل 
التعامل بها مع زبائنها، هذا وتبقى غالبية هذه المؤسسات تعتمد وتحافظ على الطريقة التقليدية في عرض 

رفة الصناعة التقليدية منتجاتها عن طريق المعارض التي تقوم بتنظيمها الدولة من خالل ممثليها بغ
 بالوالية المعنية بالدراسة بشكل خاص )محليا(، وبالجزائر بشكل عام )وطنيا(.

وبالتالي الحظت الباحثة أن العمل التعاوني قد يساعد جماعة المقاولين بالمؤسسة، وهو ما أكدته  
يمكن فهمها عن طريق نظرية التفاعلية الرمزية وأصحابها، التي ترى أن كل منظورات السلوك الجماعي 

فهم العالقات بين ثالث عناصر وهي النشاط الذي يقوم به المقاولون، التفاعل بين المقاولين، والعاطفة 
بين المقاولين والمتمثلة في العالقات االنسانية الغير رسمية، وهو ما قد يساهم في عملية تحسين وزيادة 

هم مشتركة ليس في الواجبات فقط بل حتى في التماسك للجماعة مع بعضهم البعض، وتكون مسؤوليت
النتائج، وهذه األخير هي التي من خاللها يمكنهم معرفة مدى تحقيقهم لذواتهم الفردية والجماعية، وهو 

 بدوره ما يجعلهم يرون أنفسهم كما يراهم اآلخرون ككيان اجتماعي فاعل ضمن األطر التنظيمية.
 ذي يمارسه المبحوثين بالمؤسسة(: يبين طبيعة النشاط ال18جدول رقم )

 فئة الموضوع: طبيعة النشاط الممارس بالمؤسسة
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %75 06 صناعي 01
 %25 02 خدماتي 02

 %100 08 المجموع
 التعليق:

وحدة يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية المؤسسات تمارس مشاريع صناعية، وهذا ما أكدته 
من  %25وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته حوالي  %75( بنسبة 01التحليل رقم )
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75% 

25% 

يوضح طبيعة النشاط الممارس (: 06)الشكل رقم 
 بالمؤسسة

 صناعي

 خدماتي

المؤسسات التي تمارس مشاريع خدماتية إلى جانب المشاريع الصناعية وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم 
(02.) 

  التأويل السوسيولوجي:
 الحظت الباحثة من خالل النتائج الموضحة 

 ( أن غالبية المؤسسات طبيعة نشاطها06رقم ) بالشكل
 صناعي، وكما هو متعارف عليه أن القطاع الصناعي
 مقسم إلى قسمين صناعة ثقيلة استخراجية كصناعة 
 الحديد والصلب وغيرها، وصناعة تحويلية خفيفة 

 .()لفصل الثانيكصناعة النسيج والجلود وغيرها، وهو ما سبق التطرق والحديث عنه من ِقبل الباحثة في ا
ويعتبر هذا النوع من النشاط االقتصادي من بين أكثر األنشطة التي تحتاج إلى عدد كبير من  

العّمال، وهذا راجع لطبيعة نوع النشاط الممارس خاصة اذا علمنا أن غالبية المؤسسات المعنية بالدراسة 
وهذا راجع لضعف التمويل للمؤسسات من  تعتمد على صناعة منتجاتها باليد، وبالوسائل التقليدية البسيطة

جهة، ولقلة المردودية من جهة أخرى، وهو ما قامت الباحثة بتدوين بدفتر مالحظاتها من خالل تعدد 
 الزيارات لمختلف المؤسسات المعنية بالدراسة.

كما استطاعت هذه المؤسسات حسب تصريحات المبحوثين إلى فتح مناصب شغل عديدة  
( أن هناك 14الي محاولة امتصاص نسبة من البطالة حيث نجد حسب الجدول رقم )للبطالين، وبالت

عامل، وهو كان جزء من مجموعة األهداف التي  250بعض المؤسسات التي وصل عدد عمالها وتجاوز 
هدفت إلى تحقيقها العديد من المؤسسات أين صر  أصحاب احدى المؤسسات بقولهم "...كان بهدف 

فية، وخاصة المرأة الماكثة في البيت، سواء عندها شهادة جامعية أو أي شهادة تطوير المرأة الري
أخرى.....حاولنا جمع أكبر عدد ممكن في هذا النشاط للعمل مع بعضهم البعض، بهدف نقلهم من جّو 

 البطالة إلى جّو العمل، إلى جّو االبداع في العمل...".
م بتقديم خدمة من خالل فتحها لباب التعليم كما وجدت الباحثة بعض المؤسسات الصناعية تقو  

ومحاولة غرس الموروث الثقافي في النشاط التقليدي الحرفي الذي تمارسه المؤسسة للراغبين في التعلم من 
أبناء المنطقة وخارجها، وهو ما قد ي كسبهم لرأس مال ثقافي ورمزي مهم جدا، وهو بدوره ما قد يكسبهم 
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54% 46% 

تمويل المبحوثين (: 07)الشكل رقم 
 للمؤسسة

 ذاتيداخلي

 خارجي

فإن هوية المؤسسة الجماعية قد تظهر من خالل المنتجات المادية، كما قد  لرأسمال اقتصادي، وبالتالي
تظهر من خالل خريجي المؤسسة من موارد بشرية مهمة، وهذا بهدف جعل من الموروث الثقافي الذي 
يمثل البناء التحتي للبناء االقتصادي الكلي بمثابة الفعل التواصلي الذي قد يساهم في بناء وتشكل هويات 

 ة وجماعية مهنية جديد. فردي
 (: كيفية تمويل المبحوثين للمؤسسة19جدول رقم )

 فئة الموضوع: تمويل المبحوثين للمؤسسة
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %53,84 07 ذاتي داخلي 01
 %46,15 06 خارجي 02

 %100 13 المجموع
 التعليق:

المؤسسات تقوم بتمويل نفسها بنفسها وهذا ما أكدته وحدة يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية  
 %46,15وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته حوالي  %53,84( بنسبة 01التحليل رقم )

 (.02من المؤسسات التي لها دعم وتمويل خارجي وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
  التأويل السوسيولوجي:

 ( أن غالبية07رقم ) الشكلالحظت الباحثة من خالل  
 المؤسسات الجماعية تعرف تمويال ذاتيا داخليا إلى جانب التمويل
 الخارجي، وهذا راجع لصعوبة تسويق هذا النوع من المنتجات 
 حسب تصريحات بعض المبحوثين إذا تم االعتماد فقط على 

ر بهذا النوع من النشاطات قليلة جدا في ظل البحث عن التمويل الخارجي، مما يجعل من عملية االستثما
الربح السريع للعديد من المؤسسات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تصّر  احدى المبحوثات بقولها أن 
جملة البرامج التي تقدمها الدولة بشأن دفع عجلة االقتصاد الوطني من خالل دعمها لهذه المؤسسات ال 

التي بدأت العمل منذ سنوات عديدة في هذا المجال بقدر ما قد يتناسب مع يتماشى حسبها مع المؤسسات 
أصحاب المؤسسات الجديدة، وهو ما عّبرت عنه بقولها: "احنا الحرفيين مازال عندنا ثقل مع الدولة، الدولة 
مازال ما تدعمش الصناعة التقليدية بالطريقة اللي شايفينها احنا، مش اللي شايفتها 

..بالنسبة للوضع الحالي والبرنامج الحكومي اللي واضعاتو الدولة، بالنسبة ليك أنت اللي هي...)وتضيف(.
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62% 
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كيفية صنع واتخاذ القرار داخل (: 08)الشكل رقم 
 المؤسسة

 صنعواتخاذقراربالمشاركة

صنعواتخاذالقراربشكل
 فردي

المشاركةفيصنعالقرارال
 فياتخاذه

ومان تع الحرفيين تقولي أنه يخدم الحرفة هذا بالنسبة للجدد، أّما بالنسبة للي  مازال ما دخلتيش في الد 
في الميدان  مشاو في الميدان وعادو قدم عالمة استفهام، كيفاش يقدر يخدمهم؟ إذا كان هو ناقص

 وممنوع عليه القرض، كيفاش رايحين يستفادو من البرنامج اللي واضعاتو الدولة؟؟؟".
ومن ثمة فإن اعتماد غالبية المبحوثين على أنفسهم من أجل النهوض بمؤسساتهم الجماعية،  

لثقافية المهنية يعتبر مؤشرا ودليال على أن المشاركة بين المقاولين ال تكون فقط من الناحية االجتماعية وا
بل تتجاوز الب عد المهني إلى الب عد الثقافي واالجتماعي، كما أن الدعم الخارجي ال يتوقف عند دعم الدولة 
للمؤسسات، بل صرحت بعض المؤسسات على دعم خارجي آخر يتمثل في الرأسمال االجتماعي من دعم 

 عم االتحاد األوروبي لمؤسسات أخرى.   المؤسسات االجتماعية كالزاوية التجانية ألحدى المؤسسات، ود
 :(: يبين طريقة صنع واتخاذ القرارات بالمؤسسة لدى المبحوثين20جدول رقم )

 فئة الموضوع: كيفية صنع واتخاذ القرار داخل المؤسسة
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %62,5 05 صنع واتخاذ قرار بالمشاركة 01
 %25 02 القرار بشكل فرديصنع واتخاذ  02
 %12,5 01 المشاركة في صنع القرار ال في اتخاذه 03

 %100 08 المجموع
 :التعليق
 أن صنع (08الشكل رقم )يتبين من خالل       

 واتخاذ القرار بالمؤسسة يتم بشكل جماعي بين 
 المقاولين من أصحاب المؤسسات، وهذا ما أكدته

 وهي %62,5 ( بنسبة01وحدة التحليل رقم )
  %25التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته 

 من المقاولين الذين أّكدوا أن صنع واتخاذ القرار
من المقاولين الذين  %12,5(، مقابل ما نسبته 02يتم بشكل فردي، وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم ) 

 (.  03ما تمثله وحدة التحليل رقم ) يسمحون بالمشاركة بينهم في عملية صنع القرار ال في اتخاذه، وهو
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  :التأويل السوسيولوجي
يعتمد غالبية المقاولين على أسلوب التعاون والعمل الجماعي بمؤسساتهم الجماعية، حيث أكد  

غالبيتهم على المشاركة في صنع واتخاذ القرار داخل المؤسسة، وهو ما أّكدته نتائج الدراسة مما يعني أن 
والرو  الجماعية هو األسلوب السائد والمعتمد في المؤسسة، مما يعني وجود حس مشترك أسلوب التعاون 

 بين المقاولين من أجل النهوض بمؤسساتهم نحو األفضل.
وهذه الفلسفة التي يعتمدها غالبية المقاولين أصحاب المؤسسات الجماعية في الصناعة التقليدية  

جوانب الثقافة التنظيمية لكل مؤسسة من المؤسسات المعنية الحرفية بوالية ورقلة، تمثل جانب مهم من 
بالدراسة وهذا حسب نوع النشاط الممارس، فهناك من يعتمدها في أسلوب التسيير فقط، وهناك من 
يعتمدها في أسلوب التسيير وفي ممارسة النشاط، ألن هذا األخير هو الذي قد يفرض عملية التعاون بين 

( من محمد بشيرد يساهم في تشكل هوية جماعية، وهو ما أشار إليه الباحث )اثنين أو ثالث، وهو ما ق
خالل نتائج دراسته السابقة التي أثبتت أن النظرة األحادية التي تبّناه صناع القرار والتي حاولت تغيير 

ائري، أدوار الجزائريين من أفراد ريفيين إلى أفراد حضريين كانت خاطئة، وبعيدة عن ثقافة المجتمع الجز 
حيث أن إقصاء العناصر الثقافية من تقاليد وعادات اجتماعية، ومحاولة احالل مكانها عناصر الثقافة 
الصناعية المستوردة من بيئة غير بيئتنا، مما تسببت في بروز ظواهر تعّبر عن قوة التصادم والمقاومة 

المجتمع الجزائر يبقى دائما  ( بأنمحمد بشير، هذا ويعتبر الباحث )(1)داخل النسق المؤسساتي الكلي
ن دخلت عليها بعض  مجتمعا جماعيا مؤطر في عمقه بالقيم الدينية والعائلية الثابتة والال متغيرة، حتى وا 

في تسيير  Yو  Z، وما النموذج الياباني واألمريكي لنظريتي (2)المستجدات حسب متطلبات العصر
د كليهما على تسيير مؤسستيهما انطالقا من مبادئ المؤسسة ما هما إاّل خير دليل على ذلك. حيث اعت

 وقيم مجتمعهما.
 
 
 
 

                                                           
 محمد بشير: مرجع سبق ذكره -( 1
مخبر  "، ورقة عمل،راهن االشكالية الثقافية في الجزائر: عرض حال شبكات القراءة والتأويل السوسيولوجيةمحمد بشير: " -( 2

 م2013البحث المؤسسة الصناعية والمجتمع في الجزائر، جامعة تلمسان، أفريل 
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الحاجة للعمل الجماعي على حساب العمل (: 09)الشكل رقم 
 الفردي بالمؤسسة

نوعالنشاطهوالذييفرضالعمل
 الجماعي

نوعالنشاطهوالذييفرضالعمل
 الفردي

 العمل الجماعي لدى المبحوثين على حساب العمل الفردي 2-2-3
 :(: يبين الحاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي بالمؤسسة21جدول رقم )

 بالمؤسسةفئة الموضوع: الحاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي 
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %62,5 05 نوع النشاط هو الذي يفرض العمل الجماعي 01
 %37,5 03 نوع النشاط هو الذي يفرض العمل الفردي 02

 %100 08 المجموع
 :التعليق

بالمؤسسة يتبين من خالل هذا الجدول أن الحاجة للعمل الجماعي على حساب العمل الفردي 
وهي  %62,5( بنسبة 01تكون حسب نوع النشاط الممارس بالمؤسسة وهذا ما أكدته وحدة التحليل رقم )

من الذين يؤكدون أن نوع النشاط هو الذي يفرض  %37,5التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته 
 (.  02عليهم العمل الفردي، وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )

  :السوسيولوجيالتأويل 
 كما تؤكد نتائج الدراسة أن البنية التحتية
 هي التي تفرض على المؤسسة وعلى أصحابها 

 العمل الجماعي على حساب العمل الفردي 
 وهو ما يظهر ( 09)أنظر الشكل رقم  والعكس،

 جليا من خالل تأكيد المبحوثين على أن نوع 
 يفرض عليهم الممارسة النشاط الممارس هو الذي
فردي، وهو ما صّرحت به احدى المبحوثات بقولها: "...نوع النشاط هو في  بشكل جماعي أو بشكل

نقسموا على زوج...ما هيش  châlesأصله عبارة عن قطع، كل واحدة نعطيها حاجة تفصلها، مش 
 الخدمة الكبيرة اللي تطلب معاونة كيما الزربية، يتعاونوا فيها زوج واال ثالثة".

ك من يرى أن التعاون ضروري ليس فقط في الممارسة بل حتى في الفكرة، وهو ما إاّل أّن هنا
حرفية، أين قامت كل  22أكدته احدى المؤسسات من خالل تجربة قامت بها كانت تضم حينها حوالي 

حرفيتين بعمل معطف بالمشاركة في الفكرة والممارسة بداية من تحويل الصوف الحّر إلى قطعة قماش 
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معطف، وتمت العملية  12صناعتها بنفس المراحل والخطوات المذكورة سابقا، أي انتاج وتفصيلها و 
 . ()بنجا  أين لقي المنتوج ترحاب كبير لدى الزبائن لدرجة أنه تم بيع جميع المنتوج

كما صرحت جماعة أخرى بأن عملية النسيج تتم حسبهم "نجيبو الصوف، نغسلوها، ومبعد 
العيدان واألوساخ، نغزلوها تولي خيط، ومبعد ننسجوها في المنسج، ومبعد تطلع نقردشوها انحيو منها 

  (.)كتان..."
ومن ثمة فإن الباحثة الحظت أن عملية النسيج هي تعتبر من بين أنواع النشاطات التي تفرض 

لود وتتطلب ضرورة العمل التعاوني الجماعي مقارنة بالنشاطات األخرى، وبنسبة أقل عملية صناعة الج
والدباغة والصباغة التي تفرض أيضا حسب أصحابها العمل الجماعي والتعاوني.، حيث صرحت 
مجموعة بقولها: "بعدم ما يتذبح الحيوان نجيبو الجلد انتاعو نغسلوه ونرطبوه نحوكوه بالماس )السكاكين( 

فيه الجير باش يسهلنا باش انحيو منو اللحم اللي السق والشحمة، ومبعد نهزوه هذا الجلد ونحطوه في ماء 
انحيو منو الشعر، ونضفوه مليح حتى يتنحى منو الجبس ومبعد نحمضوه باش ما يتنفخش الجلد كي 
ندبغوه، ومبعد ندبغوه، ومبعد نصبغوه، ونخليوه ينشف في شومبرا شوي سخونة باش يولي الجلد طري 

اّل أن الباحثة اعتبرت هذا العمل الجماعي هو عمل (، إ†)ويساعد في الخدمة والنقش عليه، ومبعد تخدمي بيه واش تحبيه"

قطعة الواحدة مثل علية النسيج التي قد في ال معنى التشاركوليس التعاون ب يتطلب التعاون لكثرة مراحله وصعوبة ممارستها،
يجلس أكثر من شخصين للقيام بها سويا في آن واحد، وهو ما جعل من الباحثة تصنف عملية صناعة 

 أنها ال تفرض العمل الجماعي مثل عملية النسيج. الجلود على
 (: كيفية ممارسة العمل الجماعي عند المبحوثين22جدول رقم )

 فئة الموضوع: كيفية ممارسة العمل الجماعي عند المقاولين
 %النسبة التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %77,77 07 حسب نوع النشاط 01
 %22,22 02 حسب نوع الجنس 02

 %100 09 المجموع
 
 

                                                           
 )- ( ،26/07/2016مقابلة مع أصحاب مؤسسة شمس تماسين لتنمية النشاطات التقليدية) 
 )- ( ،28/07/2016مقابلة مع أصحاب مؤسسة ريغة للصناعة التقليدية ) 
(20/04/2016ية للسياحة والترفيه، )مقابلة مع أصحاب مؤسسة شمس الباد -( †
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78% 

22% 

كيفية ممارسة العمل الجماعي عند (: 10)الشكل رقم 
 المقاولين

 حسبنوعالنشاط

 حسبنوعالجنس

 التعليق:
 يتبين من خالل هذا الجدول أن ممارسة
 العمل الجماعي بالمؤسسة تكون حسب الفرق 
 إّما حسب نوع النشاط الممارس بالمؤسسة وهذا

 ( بنسبة01ما أكدته وحدة التحليل رقم )
 وهي التي تحتل المرتبة األولى،  77,77%

يؤكدون أن ممارسة العمل الجماعي تتم إّما حسب نوع الجنس وهو ما تمثله  %22,22مقابل ما نسبته 
 (10)أنظر الشكل رقم (. 02وحدة التحليل رقم )

  :التأويل السوسيولوجي
الحظت الباحثة أن غالبية المؤسسات تعتمد على العمل الجماعي بالمؤسسة وهو ما أّكدته نتائج  

إاّل أن العمل الجماعي يتم عن طريق نوع النشاط الممارس مع  ( على التوالي،21( و)17الجدولين رقم )
العلم أن هناك بعض أنواع النشاطات التي ال تتطلب التعاون في القطعة الواحدة، بل التعاون حسب 
بعضهم يكون في صناعة أكبر عدد ممكن )الحجم( من القطع المراد انجاز في أقل وقت ممكن وبكمية 

 نتاج.أكبر، بهدف تسريع عمل اال
بينما العمل الجماعي الذي تعنيه الباحثة من خالل هذه الدراسة هو مشاركة أكثر من مقاول  

حرفي في صناعة المنتج الواحد وهو ما وجدته في بعض المراحل المتعّلقة بتحويل الصوف الحّر إلى 
 قطع قماش )النسيج(، بينما في باقي المراحل يكون التعاون في الكم.

ائج الجدول أن هناك من يرى أن التعاون يكون حسب نوع الجنس بإعتبار أن كما أظهرت نت 
هناك بعض أنواع النشاطات المخصصة للنساء كما هو الحال بالنسبة لنشاط صناعة الجلود عند النساء 
والساللة، وصناعة الحدادة والحلي الفضية والنحاسية للرجال، وهو ما صر  به أصحاب احدى المؤسسات 

"كاين نشاطات خاصة بالنساء كيما تع الجلود، والرجال يخدموا حرفة المعادن سواء المنتجات من بقولهم: 
 .كين، أو الحلي من الفضة والنحاس"سيوف وسكا
وبالتالي فإن عملية تقسيم العمل تبدو للباحثة أّنها واضحة، واألهم أّنها تتميز بها غالبية نشاطات  

الحرف التقليدية مما يعني أنها جزء من ثقافة الحرف، وهو ما أّكدته النتيجة التي توصلت إليها الباحثة 
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تقسم العمل، إذ نجد أن  ( في دراستها أين وجدت أن من الخائص التي تبدو بارزة هيغطاس عائشة)
 .   (1)الجماعة الواحدة تتفرع إلى عدة جماعات

 :محور نشاط الصناعة التقليدية الحرفية ودوره في تعزيز المضامين الثقافية -(3
 ( عرض نتائج الجانب الثقافي للمؤسسة الخاص بالفرضية الثانية:3-1
 :الحالة األولى

النوع من النشاط االقتصادي بقولهم: "كان الفضل لزاوية صّرحت المجموعة عن بداية قيامهم بهذا  
التجانية التي تكفلت بمصاريف دورات التكوين، كما كانت الزاوية مقّر انتاجنا ألول منتجاتنا التي تم 

، (†)عرضها بمعرض فرنسا، ومن خالل الدورات أخذنا دروس في الرسم من األستاذ )قريشي رشيد(
صوف الحّر وكيفية تحويله من قطعة صوف إلى قطعة قماش، وتتخلل هذه ودورات في األلوان، وفي ال

أشهر هناك دورة، كله مجاني على حساب الزاوية  6سنوات مجموعة من الدورات، كل  6الـ
التجانية"....وواصلوا حديثهم في هذا السياق بقولهم: "المرأة الجزائرية بصفة عامة لها حرفة يد، وأول شيء 

مسك الخيط واالبرة، وعندما يكون للشخص حس فني وخيال واسع فإنه بإمكانه أن تقوم به هو كيف ت
يبدع، وباعتبار أن الرسم والخياطة يؤدون إلى االبداع فهذا هو المطلوب، فنحن نبحث عن االبداع في 

 العمل من خالل هذا النوع من النشاط".
از بالتنوع وعدم التكرار لنفس وعن خصوصيات هذا النوع من النشاط ومميزاته قالوا: "أّنه يمت

الرسومات على المنتجات، وهو ما يضطر الحرفيات إلى الكشف عن مهارتهن في العمل واالبداع، خاصة 
أن أساس العمل بالمؤسسة هو تحت شعار أنا أعطيك المهارة وأنت عليك أن تتقن هذه المهارة لتبدع، 

 فاإلتقان يؤدي إلى االبداع". 
بط بينهم وبين نوع النشاط الممارس قالوا: "... على سبيل المثال بالنسبة لنا وعن العالقة التي تر 

الفكرة هي أن للحياة نقطة بداية ونقطة نهاية، على كل واحدة منا أن ترسم هذه الفكرة في شكل دائرة 
لنشاط هو خاصة بدورة حياتها، تضع عليها األلوان التي تراها تناسب الحياة التي عاشتها... وبالتالي هذا ا

جزء منا ونحن جزء منه"....وتواصل أخرى حديثها عن األهداف المراد انجازها والوصول إليها من خالل 
العمل الجماعي بالمؤسسة فقالت: "تهدف المؤسسة إلى تطوير المرأة الريفية وخاصة الماكثة بالبيت ولها 

                                                           
 168عائشة غطاس: مرجع سبق ذكره، ص -( 1
رسام جزائري عالمي مشهور، يهتم بالبحث في رو  الخط العربي وعالماته وتصاميم المخطوطات الشعبية المغاربية، وبالثقافة  -( †

الصوفية، تتسم أعماله بالمزج بين التقاليد القديمة والتقاليد الحديثة.
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تي يملكن شهادة وماكثات في شهادة مهما كان نوعها، حاولن جمع أكبر عدد ممكن من النساء الال
 البيوت وهذا بهدف نقلهم من جّو البيت إلى جّو العمل واالبداع".

 الحالة الثانية:
صّرحت المجموعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقالوا: "هو فن وراثي  

اكتسبناه من بعضنا البعض"...وتواصل واحدة منهم قولها "أنا تعلمت من امي واختي لكبيرة وعمتي، 
ي وهوما نفس الشيء كل واحد تعلم من واحد من العائلة، ومن بعد ما خرجت من المدرسة تكونت ف

سنين،  9سنين، وبعد فترة وليت نخدم كعاملة في هذه الجمعية نعلم البنات الصنعة لمدة  4جمعية لمدة 
عليها خليت الخدمة وعملنا  Insuranceوكي حبيت نضمن حقي على خاطر ما حبوش يعملولي 

 مؤسسة عائلية مع بعضانا".
قالوا: "عندو قيمة كبيرة عندنا على أّما في الحديث عن اختيارهم لهذا النوع من النشاط دون غيره  

 خاطر يمثل التراث انتاعنا"...ويواصل آخرون بقولهم: "باش نحافظوا على التراث العائلي وتراث المنطقة".
وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع األنشطة قالو: 

اشي معوجة، ويكون الرسم قدقد يعني الخدمة متقونة، "هذا النوع من الفن الزم تكون الخدمة مليحة وم
 والخدمة انتاعنا تتميز ثاني بأنك كي تشوفيها ما تعرفيش اللورا من القدام يعني عندها نفس الوجه".

أّما العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط قالوا: "رانا قلنالك عندو قيمة كبيرة عندنا وجزء من  
هداف المراد الوصول إليها من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط قالوا: "الهدف هو يومياتنا"... وعن األ

 الربح بالدرجة األولى، وفتح فرص عمل للماكثات بالبيوت بالدرجة الثانية".
 الحالة الثالثة:

صّرحت المجموعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقالوا: "منذ الِصغر كنا  
وبقات معنا هذه الحرفة حتى جاء النهار اللي فتحنا فيه ورشة  Les Seurreموا هذه الحرفة  عند نتعل

نعلموا فيها هذا الحرفة للبنات تع المنطقة، وهو اللي استلزم استخراج بطاقة حرفي، وشوي شوي حتى 
 توسعت المؤسسة وقدرنا نوصلوا المنتوج حتى للخارج". 

لهذا النوع من النشاط دون غيره قالوا: "في الفترة الصيفية باعتبار  أّما في الحديث عن اختيارهم 
أنه ماكانش عندنا مرافق للترفيه في الصحراء، وما عندنا باش نروحو نصيفوا كنا في ديارنا نلهيوا رواحنا 
بيها"...وتضيف أخرى بقولها: "هو جزء من حضارتنا وتاريخنا وما نقدروش نتخالو عليه، كيما في 

ة عندهم الكاراكو احنا عندنا الطرز التقليدي تع تقرت، مشهورين به ويلبسوه العرايس، ما كانش العاصم
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عروسة في تقرت ما تلبسش الطرز التقليدي تع تقرت في عرسها، عاد ديما يتبع فينا، وعندو مكانة 
 خيرمن بكري".

األنشطة قالو: وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع 
"الطرز التقليدي يتميز بوجود بعض األشكال واأللوان التي هي منسوبة لبعض المناطق في تقرت حتى 

نستعملوهم هوما  Des motifsأنه لكل شكل تسميته الخاصة التي تعكس تسميت المنطقة، مثال كاين 
خلة تع تقرت، واحد أوخر اسمه تقرت يمثل الد un pointلمناطق في تقرت، مثال  Des pointsيمثلوا 

اسمه الفول نسبة للمنطقة  Le petite pointاسمه الطيبات فيه الكثبان الرملية تع الطيبات، واحد أوخر 
 ينوض فيها الفول، وهكذا..."  

أّما عن العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط الممارس وعن األهداف المراد الوصول إليها  
لنوع من النشاط قالوا: "عندنا مجموعة من األهداف أوال التعريف بالمنتوج للخارج من خالل ممارسة هذا ا

من خالل المشاركة بالمعارض الدولية، ومن اهدافنا ثاني اخراج مواهب شابة من حالة البطالة إلى جّو 
 العمل واالبداع، خاصة الماكثات في البيت، وتسويق المنتجات". 

 :الحالة الرابعة
وعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقال مبحوث: "أنا ورثته صّرحت المجم 

 ". centreعلى األب انتاعي"...وقال آخر: "تعلمت هذه الحرفة في الـ
أّما في الحديث عن اختيارهم لهذا النوع من النشاط دون غيره فهناك من قال: "هذه الحرفة ملي 

على جدي، وأنا ورثتها على بابا"...وقال آخر: "حبي للتقاليد والسياحة زدت وانا نخدم فيها، ورثها باب 
 التي تعكس لنا الطريقة التي كان يعيش بها أجدانا هو ما دفعني الختيار هذا النوع من النشاط".

وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع األنشطة قالو: 
موه غير باليد، والرسومات واألشكال واأللوان اللي فيه، حسب كل منطقة، يعني "يدوي، وما يمكنش نخد

تقدري تقولي الرموز اللي فيها كي تشوفيها تعرفي من واشمن منطقة، كيما احنا تع الصحراء تلقاي فيه 
غرب النخلة، الجمل تبينلك باللي تع ناس الصحراء، وتع الشرق تلقيهم يعملوا الزخاريف الخاص بيهم، وال

 والوسط كيف كيف"
أّما عن العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط الممارس وعن األهداف المراد الوصول إليها  

تهتم بالصناعات التقليدية وترويجها وتعليمها في شتى من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط قالوا: "
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التحرك أو الترويج واكتساب خبرات اكثر مجاالتها ولم شمل الحرفيين الذين ليس لديهم القدرة على 
 "واالهتمام بالحرف المندثرة و كذلك اقامت المعارض والصالونات

 :الحالة الخامسة
صّرحت المجموعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقالوا: "من خالل أوقات  

نتعلموا في ديارنا"...وواصلت أخرى: "أنا  الفراغ في الفترة الصيفية بحيث ما عندناش مرافق للتنزه، كنا
سنين درت أول غرزة ومن ذاك الوقت وأنا كل مرة نخدم شوي شوي من فترة لفترة  9نشفى كي كان عمري 

من صيف لصيف هكا حتى تعلمت، ومرة واحدة من الجيران تمدلك فكرة، مرة انتي تبدعي واحدك 
باش تخدمي واحدك على خاطر كان كاين نوع من  واحدك"...وواصلت أخرى: "ماكانش ساهل ذاك الوقت

االحتكار في المواد اللي نخدموا بيهم، تلقيهم غير في مراكز التكوين، وكي وليت نعرف منين يجيبوهم 
بديت نخدم ونوري لصحاباتي للناس ونبيع، حتى سجلت في غرفة الصناعة التقليدية اووالت عندي بطاقة 

 حرفي".
رهم لهذا النوع من النشاط دون غيره قالوا: "باش نحافظو على حرفة اليد أّما في الحديث عن اختيا

انتاعنا وتراثنا"...وقالت أخرى: "من الصغر يعجبوني األلوان انتاعو مميزين هو أكثر حاجة خالتني نتعلم 
 نمارسو"

وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع األنشطة قالو: 
ميز باالتقان، والرسومات اللي فيه اللي تعكس هوية وثقافة المنطقة انتاعنا، كاين رسم يمثل تماسين، "يت

 ورسم يمثل الطيبات معروفين عندنا"
أّما عن العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط الممارس وعن األهداف المراد الوصول إليها  

: " هذا النشاط سال  من أجل كسب المال، نشر والمحافظة من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط قالوا
 راث الذي يمثل تاريخ مدينة تقرت"على الت

 :الحالة السادسة
صّرحت المجموعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقالوا: "وراثي ملي حلينا  

 عينيا واحنا نخدمو فيه تع جدود جدونا"
رهم لهذا النوع من النشاط دون غيره قالوا: "وراثي كبرنا عليه واال واحد أّما في الحديث عن اختيا

 منا واحنا منو ما نقدروش نعيشوا بال بيه"
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وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع األنشطة قالو: 
ا تع األهقار والطاسيلي واحنا "يمتاز بالرسومات واألشكال اللي مرسومة فيه واللي تمثل التراث انتاعن

 مشهورين بالخدمة تع الجلود والمعادن"
أّما عن العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط الممارس وعن األهداف المراد الوصول إليها  

من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط قالوا: "كسب المال، الحياء التراث والحفاظ عليه، المشاركة 
 بالمعارض"

 :لحالة السابعةا
صّرحت المجموعة حول بداية قيامهم بهذا النوع من النشاط االقتصادي فقالوا: "كل واحد  

كيفاه"...قالت واحدة "كنت نخدم من قبل في جمعية ومبعد خرجت منها لقيت روحي نخدم كثر ملي ندي 
ك دخلت معاهم في حقي"، ...وقال آخر: "أنا كنت نخدم واحدي وحبيت معاونة في الخدمة على ذا
 نخدم"...وقال آخر: "أنا ورثتها على بيي )األب("...وأخرى: "تعلمتها في مركز التكوين"

أّما في الحديث عن اختيارهم لهذا النوع من النشاط دون غيره قالوا: "الخوف من انقراض هذا 
 دنا"النوع من النشاط، ما الزمش نخلوه يروه الزم يبقى ونحافظو عليه ونعلموه لوالد وال

وعن مميزات وخصوصيات هذا النوع من النشاط االقتصادي عن غيره من أنواع األنشطة قالو: 
"يتميز بالحروف المنقوشة عليه واألشكال المرسومة فيه وهي ترمز للطاسيلي، واحنا نقومو باعادة انتاجها 

ج األصلي، باش نغيرو الشكل انتاعها ونطوروه بلمسات عصرية بالصح بال ما نمسو خصوصيات المنتو 
 نمزجو بين الثقافة القديمة والجديدة"

أّما عن العالقة التي تربط بينهم وبين نوع النشاط الممارس وعن األهداف المراد الوصول إليها  
من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط قالوا: "عرض وتسويق منتجاتنا الصحراوية، ونشر ثقافة التعاون 

ين العالقات بين بعضهم وانحيو فكرة االحتكار في ممارسة العمل هذا تراثنا بين الحرفيين من خالل تحس
 كلنا والزم نخلوه دايما موجود باش مايموتش"
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75% 

25% 

يبين كيفية اكتساب المبحوثين لثقافة هذا (: 11)الشكل رقم 
 النوع من النشاط االقتصادي

 مراكزالتكوين

 مؤسسةالعمل

( محتوى تحليل نشاط الصناعة التقليدية الحرفية ودوره في تعزيز المضامين الثقافية 3-2 
 المشتركة بالمؤسسة:

 من النشاط االقتصاديبداية قيام المبحوثين بهذا النوع  3-2-1
 :(: يبين كيفية اكتساب المبحوثين لثقافة ممارسة هذا النوع من النشاط االقتصادي23جدول رقم )

 فئة الموضوع: يبين كيفية اكتساب المبحوثين لثقافة هذا النوع من النشاط االقتصادي
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %40 06 مراكز التكوين 01
 %13,33 02 مؤسسة العمل 02
 %46,66 07 العائلة 03

 %100 15 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن أهم 
 مؤسسة من بين مؤسسات التنشئة االجتماعية
 التي قامت بتغذية غالبية المقاولين وتشريبهم 
 الحس المقاوالتي تمثلت في العائلة وهذا ما 

  %46,66( بنسبة 03)أكدته وحدة التحليل رقم 
 وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته

يؤكدون أنهم بدوء ممارستها من خالل مؤسسات مراكز التكوين وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم  40%
من الذين يؤكدون أنهم بدوء ممارسة هذا النوع من النشاط االقتصادي  %13,33(، مقابل ما نسبته 01)

  (11)أنظر الشكل رقم (. 02تمثله وحدة التحليل رقم ) ات العمل، وهو مامن خالل مؤسس
  :التأويل السوسيولوجي

من خالل ما سبق يتبين للباحثة أن غالبية المقاولين كانت تربطهم عالقات اجتماعية مع بعضهم  
بالمؤسسة البعض قبل انشاء المؤسسة، وهو ما قد سهل من عملية التفاعل االجتماعي فيما بينهم 

وخارجها، فالمحافظة على نفس الجماعة وعدم البحث عن جماعة أخرى لالنضمام إليها، هو ما يعتبر في 
حد ذاته بمثابة امتالك أصحابها لمكانة اجتماعية داخل المؤسسة وخارجها، ويهدفون ويرغبون من خالل 

رة إلى عالقة مهنية، وهذا استمراريتهم ضمن هذه الجماعة والتنقل معها وبها من عالقة صداقة وجي
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10% 

60% 

20% 

10% 

دوافع اختيار المبحوثين لهذا النوع من (: 12)الشكل رقم 
 النشاط دون غيره

 دوافعنفسية

 دوافعسوسيوثقافية

 دوافعاقتصادية

 دوافعذاتية

للمحافظة على هذه المكانة االجتماعية التي تم اكتسابها من قبل وهذا التراكم هو الذي أطلق عليه 
(Pierre Bourdieu تسمية الرأسمال االجتماعي الذي يعرفه على أّنه "اتصال األفراد بعضهم البعض )

من رأس المال أو القوى االجتماعية، ثم محاولة  بوعي ومشاركتهم في الحياة العامة لبناء أشكال مختلفة
، وهو ما يعطي ألصحاب المؤسسة الشعور باالستقرار واالنتماء للجماعة (1)استخدامها لالستفادة منها"

داخل المؤسسة بامتالكه لرأسمال االجتماعي، مما قد يؤدي ذلك إلى اشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية، 
 هويتهم الجماعية الثقافية والمهنية في العمل.  وهو ما يعكس بدوره تشكل

فالمحافظة على تماسك الجماعة فيما بينهم يسهل من عملية التواصل بينهم بالمؤسسة، وهو ما  
يساهم بدوره في تحسين أداء ومردودية المؤسسة وزيادة الربح، وهذا األخير هو ما يعتبر أحد أهم أهداف 

 أي مؤسسة صناعية واقتصادية.
 :(: يبين دوافع اختيار المبحوثين لهذا النوع من النشاط دون غيره24ل رقم )جدو

 فئة الموضوع: دوافع اختيار المبحوثين لهذا النوع من النشاط دون غيره 
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %10 01 دوافع نفسية 01
 %60 06 دوافع سوسيو ثقافية 02
 %20 02 دوافع اقتصادية 03
 %10 01 دوافع ذاتية 04

 %100 10 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية 
 المبحوثين اختيارهم لنوع النشاط دون غيره راجع
 لدوافع سوسيوثقافية وهذا ما أكدته وحدة التحليل 

 وهي التي تحتل المرتبة  %60( بنسبة 02رقم )
 يؤكدون أن  %20األولى، مقابل ما نسبته 

                                                           
، مجلة ("-دراسة تحليلية -رأس المال االجتماعي بالتعليم )مقوماته، ومعوقاتهسهير محمد حواله وهند سيد أحمد الشوربجي: " -( 1

 512، ص2014، يوليو 2العلوم التربوية، العدد الثالث جـ



 الفصل السادس: عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
 

 
196 

(، مقابل نسبتان 03اختيارهم لنوع النشاط راجع لدواف اقتصادية وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
من المبحوثين صّرحوا أن اختيارهم لنوع النشاط الممارس راجع لدوافع نفسية، ودوافع  %10متعادلتان بـ 

  (12)أنظر الجدول رقم والي. ( على الت04( ورقم )01ذاتية وهو ما تمثله وحدتا التحليل رقم )
  :التأويل السوسيولوجي

من خالل ما سبق يتبين أن دوافع المبحوثين السوسيوثقافية لم تأتي من فراغ، وهوما تؤكده نتائج  
( الذي وّضح للباحثة كيفية اكتساب المبحوثين لثقافة ممارسة النشاط الحرفي، 23الجدول السابق رقم )

ة االجتماعية في غرس الثقافة الحرفية وكيفية ممارستها عند المقاولين، وهذا حيث ظهر جليا دور التنشئ
من خالل الفعل التواصلي وانطالقا من الواقع المعاش بداية من عملية التنشئة األسرية، ومرورا بمختلف 

الل مؤسسات التنشئة االجتماعية من مراكز للتكوين العامة وتعلم الحرفة، والخاصة كتعلم الحرفة من خ
الخدمة التي تقدمها بعض الجمعيات، وصوال إلى التجارب المهنية من عمل مؤقت كعّمال في مؤسسات 

( تسمية وضعيات ب ْدئية أو ابتدائية في اشارة منه إلى Claude Dubarأخرى، وهي التي أطلق عليها )
 .قبل التشغيل، استخالف، عقود...( وضعيات عمل )ما

( من خالل بحث جماعي كان قد قام به Dubarمع ما توصل إليه )كما أنما سبق ذكره يتوافق 
يبني األفراد)أشكاال »هو وزمالؤه في نهاية الثمانينات في مؤسسات كبرى قيد التحدث، أين توصل حسبه 

هوياتية( ال تتعّلق فقط بماضيهم أو بأصولهم االجتماعية، لكّنها تنتج أيضا عن التكوين والتجربة المعيشة 
، وهذا في اشارة منه إلى أن مؤسسة العمل هي في حد ذاتها تعتبر واحدة من بين مؤسسات (1)«في العمل

 التنشئة االجتماعية.
وهذه األوساط المنتجة هي التي نتج عنها تراكم مجموعة من الخبرات، وهي ما اكسبت المقاولين  

Pierre ق عليه )من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية لرأسمال اجتماعي كما أطل

Bourdieu وهو يعد من المفاهيم المرتبطة بما يملكه الفرد من عالقات اجتماعية ومعارف وصداقات )
تمّكن المقاولين وتساعدهم في استثمارها من أجل تحقيق ذواتهم الفردية والجماعية المهنية وهذا من خالل 

الحرفية، والصورة التي يقدمونها هم لآلخرين الصورة التي يعطيها اآلخرون لهم والتي تبرز في منتوجاتهم 
 من خالل الهوية التي تبرز عبر ممارستهم للنشاط االقتصادي المتمثل في الصناعة التقليدية الحرفية.

     
                                                           

ماعة، المجتمع، دار التنوير، الجزائر، ، الهويـ)ـات(ـة الفرد، الج1، كاترين هالبيرن وآخرون، طبناء هويات للذاتكلود دوبار:  -( 1
 (193،195، ص ص)2015
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11% 

33% 56% 

خصوصيات نوع النشاط الممارس (: 13)الشكل رقم 
 بالمؤسسة حسب المبحوثين

 التنوعوعدمالتكرارلنفسالمنتوج

 االتقانفيالعمل

استخدامرموزتعكسثقافة
 المؤسسة

 مميزات نوع النشاط الممارس بالمؤسسة عند المبحوثين 3-2-2
 :نظر المبحوثين(: يبين خصوصيات النشاط الممارس بالمؤسسة حسب وجهة 25جدول رقم )

 فئة الموضوع: خصوصيات نوع النشاط الممارس بالمؤسسة حسب المبحوثين
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %11,11 01 التنوع وعدم التكرار لنفس المنتوج 01
 %33,33 03 االتقان في العمل 02
 %55,55 05 استخدام رموز تعكس ثقافة المؤسسة 03

 %100 09 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن من بين
 أهم ما تتميز به النشاطات االقتصادية الممارسة 

 عند المقاولين هي تلك الرموز المختلفة من 
 رسومات وأشكال وحروف وألوان تميز وتعكس 

 الهوية الثقافية للمناطق المنحدرين منها المقاولين 
 من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية 

وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل  %55,55( بنسبة 03الحرفية، وهذا ما أكدته وحدة التحليل رقم )
يؤكدون االتقان في العمل هو الذي يميز نوع نشاط حرفي تقليدي عن غيره من  %33,33ما نسبته 

من الذين يؤكدون أن التنوع  %11,11(، مقابل ما نسبته 02األنشطة وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
هو وعدم التكرار لنفس المنتوج هو الذي يميز نوع النشاط عن غيره من النشطة التقليدية الحرفية األخرى و 

  (13)أنظر الشكل رقم (. 01ما تمثله وحدة التحليل رقم )
  :التأويل السوسيولوجي

انطالقا من نتائج هذا الجدول، الحظت الباحثة أن نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية بمختلف  
 ( باعتبار أنها حرفة تقليديةPierre Bourdieuأنواعها هي عبارة عن رأسمال ثقافي كما اطلق عليها )

والرأسمال الثقافي يقيس موارد الفرد الثقافية وما يملكه من مهارات وكفاءات ومواهب وقدرات معرفية وفنية 
 ومهنية وحرفية في مجال الثقافة.
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57% 

43% 

انتاج أو اعادة انتاج المبحوثين للموروث (: 14)الشكل رقم 
 الثقافي بالمؤسسة

 الحفاظعلىالمنتجاتالتقليدية

 تطويرالمنتجاتالتقليدية

وباعتبار أن الموروث الثقافي المتمثل في مختلف نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية يحمل في  
دد الحضارات التي عرفتها البالد منذ أزمنة قديمة نتجت عنها طياته جملة من الثقافات المتراكمة عن تع

بطبيعة الحال ثقافات عديدة بتعدد مدن ومناطق البالد، مما جعل لكل موروث ثقافي خصوصياته 
ومميزات التي تميزه عن غيره وتعكس هوية ثقافة تلك الحضارة وذاك الزمن وطريقة الحياة التي كان 

ز من خالل الرموز التي تظهر من خالل منتوجاتهم من أشكال ورسومات يعيشها أجداها، وهو ما يبر 
وحروف تعكس ثقافة المبحوثين وأصلهم االجتماعي وهو ما أّكده بعض المبحوثين بقول أحدهم: "...هناك 

 Des pointsنستعملوهم هوما يمثلوا  Des motifsحروف وأشكال مميزة خصة بالطاسيلي..."..."كاين 
 قرت، واال أكالت شعبية في المنطقة".على مناطق في ت

وهذه الرموز هي التي عن طريقها يحاول المبحوثين الحصول على االعتراف الجماعي من خالل  
التعريف بأنفسهم لآلخرين، وتعّرف اآلخرين عنهم من خاللها، وهو ما يعني أن تشكل هويات المقاولين 

القات انتاج في العمل ال يتوقف أو يتحدد من خالل عملية التفاعل التي تنشأ بينهم أثناء دخولهم في ع
مع بعضهم البعض فقط، بل يبرز كذلك من خالل الرموز التي تظهر على المنتوجات التي يقومون 
بصناعتها بشكل جماعي، وتعكس قيمهم المشتركة، والتي من خاللها يتعرف اآلخرين عنهم وعن هويتهم 

 ككيان اجتماعي واحد يجمع بين انتماءات متكاملة.  
 :اج أو اعادة انتاج المبحوثين لنوع النشاط الممارس بالمؤسسة(: يبين انت26جدول رقم )

 فئة الموضوع: انتاج أو اعادة انتاج المبحوثين للموروث الثقافي بالمؤسسة
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %57,14 04 الحفاظ على المنتجات التقليدية 01
 %42,85 03 تطوير المنتجات التقليدية 02

 %100 07 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية
 المقاولين يحافظون على صناعة المنتجات 

 التقليدية كما هي، وهذا ما أكدته وحدة التحليل
 وهي التي تحتل  %57,14( بنسبة 01رقم )
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واالضفاء عليها بعض يقومون بتطوير المنتجات التقليدية  %42,85المرتبة األولى، مقابل ما نسبته 
  (14)أنظر الشكل رقم  (.02اللمسات العصرية وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )

 :التأويل السوسيولوجي
على اعتبار أن الحرف التقليدية أغلبها موروثة، فهي تعّبر عن مجموع الخبرات والممارسات التي  

ت التنشئة االجتماعية من مختلف المؤسسات ورثها الحرفيون عن آبائهم وأجدادهم، ويتعّلمون عبر عمليا
الوسيطة ثقافة الحرفة التي يتناقلونها عبرة األجيال لت صبح جزءًا من انتمائهم لتتشكل الهوية عندهم وتبرز 
عبر الممارسة أكثر من امكانية إعادة تشكيلها عند المقاولين خاصة من فئة الشباب، وهو ما أثبتته نتائج 

 الجدول أعاله.
تظهر أبعاد ومؤشرات انتاج أو إعادة انتاج تشكل الهوية الجماعية من خالل اصرار غالبية و     

المقاولين الممارسين للحرف التقليدية بعدم المساس بخصوصيات النشاط، ومحاولة المحافظة على طريقة 
باقتناء األقمشة ممارسته انطالقا من المواد األولية، حيث وجدت الباحثة أن غالبية المبحوثين ال يقومون 

من السوق، بل الزالوا يحافظون على نشاط النسيج واالعتماد عليه في تحويل الصوف إلى قطع قماش 
واستخدامها في نشاطات الطرز التقليدي، باالضافة إلى رفض العديد منهم اضفاء لمسات عصرية أو 

 ليه وعلى أصالة اآلباء واألجداد.محاولة المزج بين أكثر من ثقافة في المنتوج األصلي، وهذا للمحافظة ع
في المقابل وجدت الباحثة من يعمل من أجل تطوير منتوجاتهم من خالل شراء بعض أنواع  

األقمشة الجديدة من بدل من نسجها، والبحث عن تطوير مهاراتهم وأفكارهم بحثا عن االبداع في العمل، 
ت مختلفة جزائرية وغير جزائرية، خاصة وهذا من خالل إضفاء لمسات عصرية حسبهم مقتبسة من ثقافا

مع توفر التكنولوجيا واألنترنت التي تساعدهم كثيرا في أخذ أفكار جديدة، وهو ما قد يستدعى استخدام 
وسائل تكنولوجيا حديثة لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يؤدي بدوره إلى اكتسابهم لثقافة ممارسة الحرف 

ويع لتوسيع شبكة الزبائن لديهم، وبالتالي إعادة تشكل هويات مهنية بشكل جديد، وهذا حسبهم بهدف التن
 جديدة. 
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يبين أهمية نوع النشاط الممارس (: 15)الشكل رقم 
 عند المبحوثين

 جزءمنالذات

 مشروعاستثماري

 العالقة التي تربط بين المقاولين وبين نوع النشاط الممارس 3-2-3
 (: يبين أهمية نوع النشاط الممارس في نظر المبحوثين27جدول رقم )

 فئة الموضوع: يبين أهمية نوع النشاط الممارس عند المبحوثين
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %70 07 جزء من الذات 01
 %30 03 مشروع استثماري  02

 %100 10 المجموع
 التعليق:

 يتبين من خالل هذا الجدول أن غالبية المقاولين
 يعتبرون أن نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية جزء من 

 (01التحليل رقم )ذواتهم الخاصة، وهذا ما أكدته وحدة 
 وهي التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما %70بنسبة 
 ممن يعتبرونه مشروعا لالستثمار وكسب  %30نسبته 

 (15)أنظر الشكل رقم  (.02المال وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
  التأويل السوسيولوجي:

النشاط الحرفي الذي  الحظت الباحثة من خالل ما سبق أن غالبية المقاولين يعتبرون أن 
يمارسونه بالرغم من اختالفه من مؤسسة جماعية ألخرى، أّنه جزء ال يتجزأ من ثقافتهم الشخصية 
وذواتهم، مما يعني أنهم يشعرون باالنتماء لهذه الحرف كانتمائهم ألفراد عائلتهم وهو ما عّبرت عنه إحدى 

 عادش تقدري تتخالي عليه".المبحوثات بقولها: "شغل وليدك وكبرتي وكبر معاك، وما 
كما أن التشابه والتقارب بين ثقافة المقاولين مع ثقافة الحرف التي يمارسونها بالمؤسسة هو في  

حد ذاته يعتبر مؤشر على احتمالية إمكانية أن يكون للمؤسسات الجماعية دور في تعزيز مضامينهم 
اولون في المؤسسة على مضامين ثقافتهم فهي الثقافية واالجتماعية بالمؤسسة، حيث البد أن يعتمد المق

التي قد ت مكنهم من الشعور بالتماهي بمؤسساتهم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى شعورهم باالنتساب 
لمؤسساتهم الجماعية والشعور باالنتماء إليها، مما يعني ابراز الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب 

 بمؤسساتهم. 
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 يبين أهداف أصحاب المؤسسة(: 16)الشكل رقم 

 تطويرالمرأةالريفية

 فتحمناصبشغل

 الربح

 التعريفبالمنتوجمحليا،وطنيا،ودوليا

 المحافظةعلىالتراث

 :أهداف المبحوثين من خالل ممارسة هذا النوع من النشاط االقتصادي (: يبين28جدول رقم )
 فئة الموضوع: يبين أهداف أصحاب المؤسسة

 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة
 %5,55 01 تطوير المرأة الريفية 01
 %16,66 03 فتح مناصب شغل 02
 %44,44 08 الربح 03
 %22,22 04 وطنيا، ودولياالتعريف بالمنتوج محليا،  04
 %11,11 02 المحافظة على التراث 05

 %100 18 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن 
 غالبية المقاولين كانوا يهدفون من خالل
 ممارستهم لهذا النوع من النشاط إلى 
 الربح، وهذا ما أكدته وحدة التحليل رقم

 وهي التي  %44,44( بنسبة 03)
 تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته

كان هدفهم هو التعريف بمنتوجاتهم المحلية، الوطنية والدولية وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم  22,22%
من الذين كان هدفهم هو فتح مناصب شغل وهو ما تمثله وحدة  %16,66(، مقابل ما نسبته 04)

وا يهدفون إلى المحافظة على التراث، وهو ما أكدته كان %11,11(، مقابل ما نسبته 02التحليل رقم )
كان هدفهم هو تطوير المرأة الريفية، وهو ما أكدته  %5,55(، مقابل ما نسبته 05وحدة التحليل رقم )
  (16)أنظر الشكل رقم (.01وحدة التحليل رقم )

  :التأويل السوسيولوجي
ان الهدف من وراء انشائهم لمؤسساتهم الحظت الباحثة من خالل ما سبق أن غالبية المقاولين ك 

الجماعية هو التحسين في االنتاج والزيادة في الربح، وهو ما يعتبر أمر طبيعي باعتبار أن غالبية 
 مؤسساتهم هي مؤسسات صناعية منتجة.

باإلضافة إلى هذا فإن غالبية أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية المعنية بالدراسة كانوا يبحثون  
ن خالل منتجاتهم عن االعتراف االجتماعي لمؤسساتهم وما تقدمه للمجتمع، وهذا من خالل دائما م
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سعيهم دائما للتعريف بمنتوجاتهم من خالل مختلف المعارض محليا، وطنيا، ودوليا، حيث يقومون 
باالعتماد بشكل كبير على برامج المعارض التي تقوم الدولة ببرمجتها عن طريق وزارة المؤسسات 

غيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وكذا وزارة الصناعة والمساهمة في ترقية االستثمار، ووزارة الص
الثقافة وغيرها من الوزارات المعنية بنشاطات الصناعة التقليدية الحرفية داخل وخارج الوطن، وهذه األخير 

ة االتحاد األوربي وغيرها من هي المتمثلة في المنظمات الدولية ودورها في ترويج منتجاتهم مثل منظم
 المؤسسات االجتماعية التي أصبحت كثيرا ما تقوم بعقود شراكة مع هذه المؤسسات.

 :محور الشبكات العالئقية بين المقاولين الشباب ومكانتهم الجماعية بالمؤسسة -(4
 ( عرض نتائج الجانب االجتماعي للمؤسسة الخاص بالفرضية الثالثة:4-1
 :الحالة األولى

وفي سؤال حول كيفية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية لمناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها  
قالوا "في كل بداية سنة يجتمع جميع األعضاء لوضع مخطط يحمل برنامج سنوي لعمل المؤسسة، يتم 

ها لعرض منتجاتنا بناؤه جماعيا وفقا للمناسبات الدينية والوطنية التي يتم في العادة تنظيم معارض في
وتسويقها، وبالتالي نحاول نجتمعوا قبل وبعد كل عرض، ونشوفوا سارت األمور كيما يلزم واال ال، واش 

 هي النقائص اللي كانت موجودة وغيرها".
وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم في المؤسسة قالوا: "تحديد المهام  

وامل األساسية في تجاوز الخالفات داخل المؤسسة، بحكم أن لكل منا وتقسيم العمل يعتبر من الع
اختصاصه والبد أن نحترم هذا حيث إذا كان مثال عندو عالقة بالجانب المالي، فهناك من هو خبير 

 ومختص في هذا المجال وهو يتكلف بالموضوع، وقيس على ذلك".
عرون باالستقرار والرضا المهني قالوا: وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تش

"لو لم نكن كذلك لما كّونا هذه المؤسسة مع بعضنا البعض....ونرغب في تحقيق المزيد من النجا  
 والمحافظة على االستمرار واالستقرار بالمؤسسة.  

التي وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "بفضل الزاوية التجانية نحن اليوم مع بعضنا البعض فهي 
عرفتنا على بعضنا ودعمتنا في مسيرتنا ونحن فقط حاولنا المحافظة على مجموعتنا التي نعتبرها قاعدة 

 أساسية من أجل االستمرار في العمل".
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 الحالة الثانية:
وفي سؤال حول كيفية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية لمناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها  

 مع بعضانا...تقدري تقولي كل يوم عندنا اجتماع".قالوا: "دائما 
وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم في المؤسسة قالوا: "الحمدو هلل ما  

 كاين حتى ماشاكل، نتشاوروا ونديو رأي بعضياتنا، واللي تخرج على الكل نعملوها"
تشعرون باالستقرار والرضا المهني قالوا: وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم  

 "مرتاحين مع بعضانا وعندنا بطاقة حرفي، نخدموا براحتنا".
وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "طبعا عائلة واحدة يعني نعرفوا بعضانا مليح، بالصح 

 الخدمة خدمة كل حاجة في بالصتها"
   الحالة الثالثة:

وعن االجتماعات قالت: "بحكم أننا دائما مع بعض في المؤسسة ال يكون هناك اجتماعات إاّل في  
حالة وجود طلبيات أو تحضير لفعالية معرض معين، هنا نلمهم بالكل قبل وقت، مثال قال هذه الخدمة 

اشينة، ... م، وما تنساوش الخدمة تع اليد أط ْول مش كيما الخدمة تع الـDeux moisالزم توجد قبل 
وهذا المعرض الزم نبرزو فيه، والزم هذا الموديل الجديد نبّينوه ونخّرجوه في هذا المعرض باش يبان ... 

 لينا ولمؤسستنا". الزم نتكاتفوا مع بعضانا والزم نتعاونوا ألن نجا  منتوجنا في هذا المعرض هو نجا 
ي المؤسسة قالوا: "كاين أفكار وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم ف 

مختلفة، كاين وجهات نظر مختلفة، ولكن ما كانش خالفات واال صراعات ال، القرارات تكون جماعية 
 وبالتشاور.

وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تشعرون باالستقرار والرضا المهني قالوا:  
سسة، وزيد المؤسسة هذه تستمر من أجل اآلخرين وهم الحرفيين "عندنا رغبة في االستمرار في العمل بالمؤ 

 عاملة عايشين من خالل هذه المؤسسة".  280الماكثين بالبيت، حيث راهي فتح أبواب كثيرة للناس قرابة 
وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "من خالل تجربة اللي عملناها في معرض بيروت وحينها تم 

لكل، وين كان المنتوج انتاعنا تحصل على المرتبة األولى بتصريح منهم كأحسن بيع المنتوج انتاعنا با
 جات المشاركة من مختلف الدول".  منتوج من بين المنت

 
 



 الفصل السادس: عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
 

 
204 

   الحالة الرابعة:
وفي سؤال حول كيفية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية لمناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها  

قالوا: االجتماعات تكون شهريا خاصة اللي عندها عالقة بمعارض واال كاش مناسبات، والطلبيات وامور 
 المؤسسة تكون كل اسبوع". 

م في المؤسسة قالوا: "ما كانش مشاكل وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينه 
بيناتنا، ممكن واحد يجيبلك فكرة جديدة واال كاش عفسة ونقعدو ونحكيو فيها تصلح واال ما تصلحشن 

 نديروها واال ال وهذا...بالصح باش نقلك ماشاكل ال"
قالوا: وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تشعرون باالستقرار والرضا المهني  

 "مرتاحين في الخدمة الحمدو هلل"
وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "بالكل نعرفو بعضانا على خاطر من منطقة واحدة، وكل 

 واحد منا عندو معارفوا ربي يبارك...تقدري تقولي مشهورين نسمعوا بعضانا"
 :الحالة الخامسة

مناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها وفي سؤال حول كيفية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية ل
اشخاص يعني نجتمعوا كل يوم مع بعض واال نكلموا بعضنا  6قالوا: "المؤسسة صغيرة غير احنا في 

 عادي مش الزم حاجة رسمية ال، وقت ما احتجنا بعضنا نلقاو بعضانا"
"لكل منا مهامه وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم في المؤسسة قالوا:  

 الخاص وماكاين وال حد يدخل في خدمة غيرو"
وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تشعرون باالستقرار والرضا المهني قالوا:  

"عندنا رغبة باش نكملوا الخدمة مع بعضانا"...وصّرحت أخرى: "شغلك ولدك وكبرتيه وكبرتي معاها ما 
 تقدريش تتخالي عليه"

وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "لم تكن هناك معرفة سابقة بيننا، نوع النشاط والبحث عن 
 عمل في هذا المجال هو اللي جمعنا مع بعض"

 :الحالة السادسة
وفي سؤال حول كيفية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية لمناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها  

 نجتمعوش...نقعدوا ونتشاورا مع بعضياتنا البعض دائما". قالوا: "نجتمعوا واعاله ما
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وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم في المؤسسة قالوا: "ال الحمدو هلل  
 ماكانش خالفات نتفاهمو وكل واحد يدي حقوا عادي ثاني"

والرضا المهني قالوا:  وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تشعرون باالستقرار 
"هذه المؤسسة هي الخبزة انتاعنا اللي عاشومنها جدودنا وعيشونا منها واحنا نعيشو في والدنا منها، واحنا 

 باغيين نكملوا فيها ونحافظو عليها"
 وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "عائلة واحدة في الخدمة وبرات الخدمة"

 :الحالة السابعة
ية برمجة اللقاءات اليومية والشهرية لمناقشة قضايا المشاريع المراد انجازها وفي سؤال حول كيف

قالوا: "نقوموا باجتماعات كل شهر، ونقوموا بتقسيم العمل على بعضانا بحكم تنوع النشاطات في 
 المؤسسة".

 وفي السؤال حول كيفية تجاوز أي خالفات قد تحدث بينهم في المؤسسة قالوا: "ماكانش اختالفات 
 كاين وجهات نظر مختلفة ممكن، واحد يقول نزيدو هذي لوخر يقول ما كاله هذي بهذا الشكل برك"

وعن السؤال الذي مفاده إلى أي مدى يمكن القول أنكم تشعرون باالستقرار والرضا المهني قالوا:  
ت انتاعنا قريب ان "رانا مال  هكا ورانا را  نزيدو نوسعوا في المقّر، ورايحين نعملوا محل خاص بالمنتجا

 شاء ح"
وعن عالقتهم ببعضهم البعض قالوا: "يربطنا رابط اجتماعي قديم شغل ملي كنا صغار واحنا 
نعرفوا بعضانا"... وتواصل "صح كان كل واحد فينا وين يخدم بالصح كنا كي نتالقاو مع بعضانا في 

اتنا، حتى جاء النهار اللي تلمينا مع المعارض نشكلوا فريق واحد يمثل الجنوب الجزائري بالكل بمنتوج
 بعض في مؤسسة واحدة" 
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أسلوب االجتماعات المعتمد في المؤسسة بين (: 17)الشكل رقم 
 المبحوثين

 اجتماعاتبشكلرسمي

  اجتماعاتبشكلغيررسمي

( محتوى تحليل الشبكات العالئقية بين المقاولين الشباب ومكانتهم الجماعية 4-2
 بالمؤسسة:

 نمط االتصال بين المبحوثين بالمؤسسة 4-2-1
 المبحوثين:(: يبين أسلوب االجتماعات المعتمد في المؤسسة بين 29جدول رقم )

 فئة الموضوع: أسلوب االجتماعات المعتمد في المؤسسة بين المبحوثين
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %60 06 اجتماعات بشكل رسمي 01
 %40 04 اجتماعات بشكل غير رسمي  02

 %100 10 المجموع
 :التعليق

 أن يتبين من خالل هذا الجدول
 بالمؤسسة تكون غالبيتهااالجتماعات 

 بشكل رسمي بين المقاولين، وهذا ما  
 ( بنسبة01أكدته وحدة التحليل رقم )

 وهي التي تحتل المرتبة األولى، 60% 
من االجتماعات تتم بشكل غير رسمي بين المقاولين بالمؤسسة، وهو ما تمثله  %40مقابل ما نسبته  

  (17)أنظر الشكل رقم (. 02وحدة التحليل رقم )
  :التأويل السوسيولوجي

يعتمد غالبية المقاولين أصحاب المؤسسات الجماعية للصناعة التقليدية الحرفية على عقد  
االجتماعات بمؤسساتهم بشكل رسمي حسب برنامج مخطط يتم بناؤه منذ بداية كل سنة، ويتم االعتماد في 

ية والدينية التي تتزامن مع إقامة غرف الصناعة بنائه على أجندة مواعيد المناسبات المتعلقة باألعياد الوطن
التقليدية الممثلة في احدى أجهزة الدولة، بإقامة معارض مختلفة جهوية ووطنية وحتى دولية، تساعد 

 مختلف المؤسسات من أجل عرضهم لمختلف منتجاتهم الصناعية وتسويقها.
المؤسسات بعائد مادي كبير،  ولتتم هذه العملية بالشكل الذي يعود على المقاولين من أصحاب

يتطلب هذا عقدهم الجتماعات ولقاءات بينهم كأصحاب مؤسسة واحدة، وهو ما أظهرته نتائج الدراسة 
حيث هذه االجتماعات الرسمية تكون حسب بعض المؤسسات أسبوعية، فيما نجد هناك من يقوم بها 
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 توقيت عقد االجتماعات بين المبحوثين بالمؤسسة(: 18)الشكل رقم 

 لقاءاتيومية

 لقاءاتأسبوعية

 لقاءاتشهرية

بين المقاولين فيما بينهم من جهة، عملية التفاعل والتواصل حوالي كل شهر، وهو ما يسهل من بروز 
 وبين المقاولين والعّمال من جهة أخرى.

فيما نجد في المقابل بعض أصحاب المؤسسات الجماعية من يعتمدون على العالقات االنسانية في 
تسييرهم لمؤسستهم بنسبة أقل، وهذا راجع لكون إما عدد أصحاب المؤسسة وعمالها قليل جدا من جهة، 

ّما لكون المؤسسة عائلية ولقاءاتهم ا ليومية بالمؤسسة تضطرهم لتجاوز الرسميات في تسيير مؤسستهم، وا 
مما يجعلهم يتجاوزون الشكليات الرسمية التي قد تعيق سير المؤسسة بالشكل الالزم، مما يضطرهم 

تحسين لالعتماد على العالقات االنسانية بشكل كبير في تسيير مؤسساتهم، والتي في نظرهم تساهم في 
األداء بشكل أفضل من العالقات الرسمية، وهو ما أّكدته الدراسات السابقة لمدرسة العالقات االنسانية 

( التي تؤكد نتائجها أن للعالقات االنسانية دور مهم في زيادة وتحسين االنتاج التون مايولرائدها )
 للمؤسسة. 
 حسب كل مؤسسة: (: يبين متى تتم االجتماعات بين المبحوثين30جدول رقم )

 فئة الموضوع: توقيت عقد االجتماعات بين المبحوثين بالمؤسسة
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %44,44 04 لقاءات يومية 01
 %11,11 01 لقاءات أسبوعية 02
 %44,44 04 لقاءات شهرية 03

 %100 09 المجموع
 التعليق:

 غالبية يتبين من خالل هذا الجدول أن   
 يوميا  المقاولين يقومون بعقد اجتماعات

 رقم وشهريا وهذا ما أكدته وحدتا التحليل
 ( بنسبتين متعادلتان بحوالي03( و)01)

 وهي التي تحتل المرتبتين  44,44%
 من  %11,11األولى، مقابل ما نسبته 

مثله وحدة التحليل رقم المقاولين الذين يعتمدون على أسلوب عقد االجتماعات بشكل أسبوعي وهو ما ت
 (18)أنظر الشكل رقم (. 02)
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 التأويل السوسيولوجي: 
يتبين من خالل ما سبق أن غالبية المقاولين يعتمدون على عقد اجتماعات فيما بينهم وهو ما  

يسهل من عملية التواصل فيما بينهم وهذ بشكل يومي وشهري، اليومي باعتبار أن عدد المقاولين 
وبالتالي فإن لقاءاتهم اليومية المتكررة أمر طبيعي جدا وهو ما يؤكد على وجود العالقات بالمؤسسة قليل، 

االنسانية فيما بينهم وعدم االعتماد على العالقات الرسمية فقط، وهو ما سبق وأن أكدته نتائج الجدول رقم 
 (، وهو ما قد يزيد من عملية التفاعل أثناء ممارستهم للنشاط بكل اريحية.29)
أّما بالنسبة للقاءات الشهرية فتكون من أجل تقديم حوصلة على كل ما قام به المقاولون بالمؤسسة  

لمدة شهر، باإلضافة إلى دراسة جدول اعمالهم ومواعيدهم المتزامنة غالبتها مع مواعيد األعياد الوطنية 
دولية لعرض أصحاب  والدينية التي تقوم الدولة في غالبية بإقامة معارض محلية ووطنية، وأحيانا

 مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية لمنتجاتهم المختلفة.
وهذه اللقاءات ما هي إاّل نتاج لنسيج من عالقات القوى واالنتاج المهنية واالجتماعية للمقاولين  

فإن التي تم بناؤها من خالل تفاعلهم مع بعضهم البعض أثناء ممارستهم لنشاط الحرف التقليدية، وبالتالي 
نوع النشاط الممارس بالمؤسسة قد يفرض على المؤسسة األسلوب الذي البد أن يعتمده أصحابه وهو ما 

 (.17يؤكد ما سبق أن تناولته الباحثة من قبل حول األسلوب المعتمد بالمؤسسة بالجدول رقم )
حتية للمؤسسة ومن ثمة فإنه يمكن القول أن نوع نشاط الحرف التقليدية باعتباره أنه تمثل ثقافة ت

تتشابه مع ثقافة مقاولي وعمال المؤسسة، فهي تمثل كياني اجتماعي له هويته الخاصة التي تميزه عن 
غيره من المؤسسات األخرى، وبالتالي فإنه من الثقافة التحتية يمكن تحليل الشبكة العالئقية للمقاولين 

 بالمؤسسة، وابراز كيفية تشكل هويتهم الجماعية بالمؤسسة.  
 التغيرات التي قد تطرأ بالمؤسسة 4-2-2

 :(: يبين كيفية تجاوز المبحوثين للخالفات التي قد تحدث بينهم بالمؤسسة31جدول رقم )
 فئة الموضوع: كيفية تجاوز المبحوثين للخالفات التي قد تحدث بينهم بالمؤسسة

 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة
 %10 01 عدم تجاوز مهام الغير 01
 %50 05 وجود ثقة متبادلة 02
 %40 04 احترام وجهات النظر المختلفة 03

 %100 10 المجموع
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كيفية تجاوز المبحوثين للخالفات التي قد تحدث (: 19)الشكل رقم 
 بينهم بالمؤسسة

 عدمتجاوزمهامالغير

 وجودثقةمتبادلة

 احتراموجهاتالنظرالمختلفة

 :التعليق
 يتبين من خالل هذا الجدول

 أن غالبية المقاولين يتجاوزون الخالفات
 التي قد تحدث بينهم بالمؤسسة من خالل
 وجود الثقة متبادلة وهذا ما أكدته وحدة

 وهي  %50بنسبة  (02التحليل رقم )
يؤكدون أنه يتم تجاوزها من خالل تبادل احترام وجهات  %40التي تحتل المرتبة األولى، مقابل ما نسبته 

من الذين  %10(، مقابل ما نسبته 03النظر المختلفة فيما بينهم، وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
غيره بالمؤسسة وهو ما تمثله وحدة التحليل  يؤكدون أن تجاوز الخالفات يكون بعدم تجاوز كل منهم لمهام

 (.  01رقم )
  :التأويل السوسيولوجي

أعاله أن غالبية المقاولين يتجاوزون الخالفات التي  (19الشكل رقم )الحظت الباحثة من خالل  
قد تحدث بينهم بالمؤسسة وهذا لعدة اعتبارات، من بينها وأهمها هو وجود ثقة متبادلة بين أصحاب 

سة، وذلك نتاج الحوار والتشاور والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات فيما بينهم بالمؤسسة، وهو ما المؤس
قد يعكس جّو الثقة المتبادل بالمؤسسة ككل وبثقافة المؤسسة، وبشكل خاص الثقافة التحتية المهنية 

هو ما يؤدي بدوره والوظيفية بالمؤسسة، وهو ما يعني الحصول على االعتراف من اآلخرين بالمؤسسة، و 
إلى شعورهم باالنتساب واالنتماء للمؤسسة، بدل من نشوب نزاعات وخالفات بينهم كما أشار إلى ذلك 

(Gaston Jauffry الذي عّبر في مقال له عن رأيه حول الكفاءة والهوية أين رأى أن "الثقافة التحتية )
 .(1)باالنتماء"يمكن أن تكون مصدر تشتيت النزاع والخالف وعدم الشعور 

وهذه األخيرة وتعني بها الباحثة االنتماء هو ما يعتبر بمثابة حجر األساس لبناء الروابط  
(، ومن خالل كل ما محمد المهدي بن عيسىاالجتماعية في أي مجال تنظيمي، وهو ما يؤكده الباحث )

اآلخرين الذين من خاللهم سبق ترى الباحثة أن غالبية المقاولين استطاعوا الحصول على االعتراف من 
تتشكل مجموعة االنتماء، واألهم هو ضرورة المحافظة على استمرارية هذه الروابط االجتماعية بهدف 
الحفاظ على استمرارية المؤسسة وتشكل هويتها الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات 

                                                           
 77محمد المهدي بن عيسى: مرجع سبق ذكره، ص -( 1
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17% 

يبين مدى شعور المبحوثين باالستقرار في العمل (: 20)الشكل رقم 
 والرضا المهني

 رغبةاالستمرارفيالعمل

 الشعوربالراحةفيالعمل

 الشعورباالنتماءللمؤسسة

( إال من محمد المهدي بن عيسىسب الباحث )الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، وهذا لن يكون ح
خالل المحافظة على الثقافة المشتركة بين المقاولين الذي وصفها باإلسمنت الذي ي بقي على هذه الروابط 

 . (1)قائمة ومستمرة
 :(: يبين مدى شعور المبحوثين باالستقرار في العمل والرضا المهني32جدول رقم )

 المبحوثين باالستقرار في العمل والرضا المهنيفئة الموضوع: يبين مدى شعور 
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %58,33 07 رغبة االستمرار في العمل 01
 %25 03 الشعور بالراحة في العمل 02
 %16,66 02 الشعور باالنتماء للمؤسسة 03

 %100 12 المجموع
 :التعليق

 يتبين من خالل هذا الجدول أن
 غالبية المقاولين لهم رغبة في االستمرار 
 بالعمل وهذا ما أكدته وحدة التحليل رقم

 وهي التي تحتل %58,33( بنسبة 01)
  %25المرتبة األولى، مقابل ما نسبته 

 يؤكدون أنهم يشعرون بالراحة في العمل
من الذين يؤكدون أنهم  %16,66(، مقابل ما نسبته 02بالمؤسسة، وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )

 (.  03يشعرون باالنتماء للمؤسسة، وهو ما تمثله وحدة التحليل رقم )
  :التأويل السوسيولوجي

الذي سبقه  الشكلما هو إاّل تأكيدا على نتائج  (20الشكل رقم )الحظت الباحثة أن نتائج  
لهم رغبة االستمرارية في العمل،  (، حيث يتبين للباحثة أن غالبية المقاولين19رقم ) لشكلوالمتمثل في ا

وهو ما يتوقف على مدى استمراريتهم وقدرتهم في المحافظة على ثقافة المؤسسة بشكل عام والثقافة 
التحتية المهنية والوظيفية للمؤسسة بشكل خاص، هذا في حال ما إذا أخذت الباحثة بعين االعتبار ثالثة 

 عوامل تتمثل في:

                                                           
 241، صالمرجع نفسه -( 1
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حتي باعتبار أن البناء التحتي للمؤسسات المعنية بالدراسة مبني أساسا العامل األول: البناء الت
على نوع نشاط له ثقافة خاصة ذات فعل تواصلي منذ أزمنة عديدة، وهو المتمثل في ثقافة الحرف التي 

 غالبيتها تعتبر حرف موروثة منذ الِقدم.
بهها مع ثقافة البناء التحتي العامل الثاني: ثقافة أصحاب المؤسسة ومدى تناسبها وتناسقها وتشا

للمؤسسة ككل، مع العلم أن مقاولي المؤسسات غالبيتهم ال يكتفون بالعمل االداري فقط بل يمارسون 
 النشاط إلى جانب عمال مؤسساتهم.

العامل الثالث: الثقافة الجهوية للبيئة الخارجية للمؤسسة ومدى تقاربها وتشابهها من الثقافة 
حيث ال يمكن أن تتجاهل الباحثة تأثير المحيط الخارجي والمناخ الثقافي واالجتماعي التنظيمية للمؤسسة، 

 الذي تنشط فيه المؤسسة والذي يعيشه أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.
هذه العوامل الثالث في نظر الباحثة قد تضمن استمرارية وبقاء الشبكة العالئقية بين المقاولين 

 وهذه األخيرة هي بمثابة تحصيل حاصل لضمان استمرارية الهوية الجماعية بالمؤسسة.  والمحافظة عليها
 دور الرباط االجتماعي في تشكل الهوية الجماعية للمقاولين بالمؤسسة     4-2-3

 (: يوّضح أصل المنطقة المنحدرين منها المبحوثين:33جدول رقم )
 فئة الموضوع: يبين األصل االجتماعي للمبحوثين

 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة
 %28,57 02 تقرت 01
 %28,57 02 تماسين 02
 %14,28 01 النزلة 03
 %14,28 01 أدرار 04
 %14,28 01 تمنراست 05

 %100 07 المجموع
 :التعليق

نشاط يتبين للباحثة من خالل هذا الجدول أن والية ورقلة بالعديد من الفئات السوسيومهنية في  
الصناعة التقليدية الحرفية، حيث وجدت الباحثة أن غالبية المقاولين ينحدرون من منطقتي تقرت وتماسين 

(، في 02( و)01لكل واحدة منهما، وهو ما تمثله وحدتا التحليل رقم ) %28,57بنسبتين متعادلتان 
قة وادي ريغ بالنزلة، منطتنحدر أصولهم من  %14,28المقابل بثالث نسب متساوية ومتعادلة بحوالي 
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 يبين األصل االجتماعي للمبحوثين(: 21)الشكل رقم 

 تقرت

 تماسين

 النزلة

 أدرار

 تمنراست

( 04(، )03ومنطقة برج باجي مختار بأدرار، ومنطقة تمنراست، وهو ما تؤكد وحدات التحليل رقم )
 (.05و)

  :التأويل السوسيولوجي
  (21الشكل )يتبّين للباحثة من خالل هذا  

 أن غالبية المقاولين تنحدر أصولهم من الموّضح 
 باعتبار أن تقرت وتماسين وهو أمر طبيعي منطقتي

 هاتين المنطقتين يعتبران بمثابة القلب النابض 
 ورقلة، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة للسياحة بوالية

 دتي ت عد القلب النابض في االقتصاحاسي مسعود ال
 ليس فقط لمدينة ورقلة بل للجزائر ككل باعتبارها الرائدة في مجال المحروقات. 

على من هم من والية ورقلة وتنحدر أصولهم منها فقط، بل هناك  إاّل أن أفراد العينة ال تقتصر
من قد ال يحملون الهوية الثقافية واالجتماعية لها بحكم أّنهم ينحدرون من مناطق أخرى خارج الوالية 
ونعني منطقتي )أدرار وتمنراست( التي يحمل أصحابها هوية ثقافية ومهنية خاصة بالمناطق المنحدرين 

اقلها أبناؤها معهم جيل وراء جيل حتى أصبحت بمثابة الفعل التواصلي الذي تحدث عن منها والتي تن
(Habermas حيث توارثوا وتناقلوا مهن أجدادهم المتعارف عليها بمنطقتهم والتي تمثل هويتهم ،)

 الجماعية الخاصة بهم.
  (: يوّضح نوع الرابط االجتماعي بين المقاولين بالمؤسسة:34جدول رقم )

 الموضوع: يبين نوع الرابط االجتماعي بين المبحوثينفئة 
 %النسبة  التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 %57,14 04 اثنيرابط  01
 %28,57 02 عائليرابط  02
 %14,28 01 رابط صداقة 03

 %100 07 المجموع
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57% 29% 

14% 

 يبين نوع الرابط االجتماعي بين المبحوثين(: 22)الشكل رقم 

 رابطاثني

 رابطعائلي

 رابطصداقة

 :التعليق
 يتبين للباحثة من خالل هذا الجدول أن

 اثني غالبية المقاولين يربطهم رابط اجتماعي 
 ، وهو ما تمثله %57,14وهذا بنسبة  عرقي

 (، تليها في المقابل نسبة01وحدة التحليل رقم )
 من المقاولين يربطهم رابط  %28,57حوالي 

من  %14,28(، تليها في المقابل نسبة حوالي 02، وهو ما تؤكد وحدة التحليل رقم )عائلياجتماعي 
 (.03المقاولين يربطهم رابط الصداقة، وهو ما تؤكده وحدة التحليل رقم )

  :التأويل السوسيولوجي
، اثنيالحظت الباحثة من خالل هذا الجدول أن غالبية المقاولين يربط فيما بينهم رابط اجتماعي  

تسابهم لثقافة جهوية أي أنهم ينحدرون من نفس المنطقة وحاملين لثقافة حرفية مشتركة، وهو ما يعني اك
خاصة تحمل في طياتها خصوصيات الموروث الثقافي الخاصة بالمنطقة، ولتحليل هذه الديناميكية 
الجماعية للفعل التواصلي بالمنطقة هو ما اضطر من الباحثة للعودة إلى الواقع المعاش للمقاولين 

 صحاب مؤسسات الصناعة التقليدية.ومحاولة تحليله، أي محاولة التعّرف على الخلفية السوسيولوجيا أل
ومن هنا وجدت الباحثة أن آليات تشكل ثقافة الحرفة عند المبحوثين تتمثل في الدور الكبير الذي 
قامت والزالت تقوم به المؤسسات الوسيطة المتمثلة في مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية بداية من 

ممارستهن وتعلمهن هذه الحرف وثقافتها راجع  األسرة، حيث صرحت العديد من المبحوثات أن بداية
لدوافع قهرية متمثلة في عدم توفر مرافق ترفيهية في الجنوب الجزائري لقضاء عطلتهن الصيفية، 
باإلضافة لعدم قدرة غالبيتهن الذهاب لالصطياف لظروفهن المادية مما أجبرهن هذا الوضع على التسلية 

 رها من األنشطة في البيت،بتعلم حرفة الخياطة أو النسيج أو غي
وكذا دور العبادة مثل الزاوية التجانية، ومراكز التكوين المهني، والجمعيات وغيرها من المؤسسات  

الوسيطة ساهموا بشكل أو بآخر في غرس ثقافة الحرف بأصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية، وهذه 
عبارة عن "المتغيرات الثقافية التي تطبع ( هي محمد المهدي بن عيسىالثقافة الجهوية حسب الباحث )
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منطقة جهوية معينة بما تتضمنه من تكوينات ثقافية تميز الجهة التي تنشط فيها المؤسسة وتشكل بالنسبة 
 .        (1)إليها محيط خارجي يمكن أن تترك بصمتها على ثقافة المؤسسة"

 ثالثا: نتائج الدراسة: 
نب الجانب االقتصادي، الجانب الثقافي وارّكزت على ثالث جانطالقا من أهداف الدراسة التي  

والجانب االجتماعي للمقاولين بالمؤسسة، والتزاما بحدودها هدفت الباحثة من خالل هذه الخطوة إلى 
التحقق من مدى صدق فروض الدارسة، ومن ثمة االجابة على التساؤل الرئيسي، وهذا من خالل عرض 

 نتائج الدراسة كالتالي:
 تتمثل في: نتائج البيانات الشخصية للمبحوثين: عرض (1

نتجت عن هذه الدراسة أن غالبية المقاولين من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية من 
النوع االجتماعي النسوي، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن النشاط الممارس غالبيته يتمثل في نشاط الغزل 

ة الجلود والحلي بأقل نسبة وصناعة الفخار، وهي النشاطات التي والنسيج والطرز التقليدي، ثم صناع
تعرف بها المرأة أكثر من الرجل، باإلضافة إلى أن المقاولة في هذا النوع من النشاط يحتاج الكثير من 
الصبر وقليل المردودية، في حين أن الرجل المقاول غالبا ما يميل إلى نوع النشاط الذي يجلب الكثير من 

 في أقل وقت، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة السابقة للباحث )بدراوي سفيان(.المال 
-35كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المقاولين الشباب متوسط فئتهم العمرية يتراو  بين )

( سنة، وهي األكثر نشاطا وحيوية مقارنة بالفئات األخرى، وقد يكون هذا طبيعي وراجع لمرورهم 45
ما بعد الدراسة ومرحلة البطالة والبحث عن العمل، ليصلوا إلى مرحلة النضج واالستقرار بعد بمرحلة 

صة بعد مرورهم بالمؤسسات الوسطية والبدئية التي سبق وأن تحدث عنهما الباحثة، وهو ما االتجارب، خ
 يؤهلهم على القيادة وتسيير مؤسساتهم الجماعية.
ة الشباب الجامعي هي الفئة الغالبة في تسيير مؤسسات في المقابل وجدت الباحثة أن متوسط فئ

الصناعة التقليدية الحرفية، والعمل على قيادتها وهذا قد يكون األمر طبيعي باعتبار أنها الفئة األكثر 
مستوى تعليمي مما يعني أنهم يملكون القدرة على تسيير المؤسسات من خالل اكتسابهم لرأسمال ثقافي 

 تشكل هوياتهم الفردية والجماعية المهنية. واجتماعي يساهم في 
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ونتجت الدراسة أيضا على أن غالبية المقاولين لديهم خبرة في ممارسة النشاط االقتصادي ال تقل 
سنوات، وأكثر نوع نشاط تقليدي حرفي يمارسه أغلب المقاولين هو نشاط الطرز التقليدي الذي  5عن الـ

 تقليدية الرائجة في المنطقة.يعتبر من بين أكثر أنواع النشاطات ال
وجدت الباحثة أن غالبية المؤسسات الجماعية تضم ما ال يقل عن العشرين مقاول بالمؤسسة 
الواحدة، وهو عدد يفرض عليها عملية العمل حسب الفرق لتسهيل عملية التواصل فيما بينهم وهو ما أشار 

جاوزت حسبه اثني عشرة شخصا فإن أبعادها ( الذي رأى أن الجماعة اذا تاللحسن اللحيةإليه الباحث )
، لذا البد أن تنقسم الجماعة (1)والروابط تتضاعف بشكل أساسي، وبذلك تتشعب وتتعقد شبكات التواصل

لفرق العمل لتسهل عملية التواصل والتفاعل بين أفراد فرق العمل، وبين مسؤولي كل فريق، ومن ثمة 
 يسهل التواصل والتفاعل بالمؤسسة ككل. 

كما يتبين أن غالبية المؤسسات الجماعية هي من نوع المؤسسات المتوسطة الناشطة في مجال 
المؤسسات وأصحابها لآلخرين، والتعّرف  هفية، وهو ما قد يسهل من تعريف هذالصناعة التقليدية الحر 

فردية والجماعية هوية المقاولين البعلى نظرة اآلخرين لهم من خالل منتجاتهم المختلفة، وبالتالي التعريف 
من خالل االستمرار في ممارسة ودعم هذا الفعل التواصلي ومحاولة المحافظة عليه، من خالل محاولة 

 االجتماعي لهذا الموروث الثقافي.انتاج وا عادة االنتاج 
  األولى:الجزئية نتائج الفرضية  (2

البية المقاولين يعتمدون أجمعت غالبية المقابالت التي قامت بها الباحثة مع المبحوثين على أن غ
في ممارستهم لنشاطاتهم الحرفية التقليدية على أسلوب الثقافة التسييرية الذي يقوم أساسا على فلسفة العمل 
التعاوني الجماعي، ونشر رو  الجماعة داخل المؤسسة، وهذا راجع لطبيعة الثقافة التحتية للمؤسسة التي 

لجماعي، باإلضافة إلى عوامل أخرى نتجت عنها الدراسة فرضت عليهم االعتماد على هذا األسلوب ا
 نوجزها الباحثة فيما يلي:

غالبية المقاولين كانت لهم دوافع سوسيوثقافية من أجل إنشاء مؤسساتهم الحرفية الجماعية، وهذا 
 راجع للدور الذي قامت به المؤسسات الوسطية من )أسرة، الزوايا الصوفية، مركز التكوين، الجمعيات(،
والمؤسسات البدئية )عمل مؤقت مثل استخالف، عقود ما قبل التشغيل(، وهذا ما ساهم في جعل النشاط 
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االقتصادي يتناقلها من جيل إلى جيل بمثابة فعل تواصلي بين مختلف األجيال، ليتم غرس ثقافة الحرف 
 قاولين.والحس المقاوالتي والقيم المشركة النابعة أساسا من الخلفية السوسيولوجية للم

غالبية المقاولين لهم خبرة في ممارسة هذا النشاط االقتصادي بشكل جماعي ال تتجاوز الخمس 
سنوات مع بعضهم البعض، ومع ذلك وجدت الباحثة أن هناك تفاعل جماعي بينهم أثناء تسييرهم 

هي التي تسهل  للمؤسسة، وأثناء ممارستهم للنشاط التقليدي الحرفي وهو ما يعني أن ثقافة العمل الحرفي
أو تصعب من عملية التفاعل والتواصل الجماعي بين المقاولين، خاص إذا علمنا أن هذه المؤسسات هي 

 (.2016-2012حديثة النشأة مقارنة مع غيرها من المؤسسات الجماعية، حيث تتراو  نشأتها بين )
ؤسساتهم الجماعية، وهذا غالبية المقاولين الشباب ينتهجون فلسفة العمل التعاوني في تسييرهم لم

يظهر من خالل تأديتهم للنشاط والتفاعل فيما بينهم، وما يؤدي إلى تفاعل جماعي بين كل فريق على 
حدا، وبين مختلف الفرق باعتبار أن العمل بينهم تسلسلي على شكل دائرة، لها نقطة بداية ولها نقطة 

 ف عمليات االنتاج بالمؤسسة الجماعية.نهاية، ويتجاوز العمل الجماعي ممارسة النشاط إلى مختل
غالبية المقاولين الشباب المعنين بالدراسة طبيعة نشاط مؤسساتهم صناعية تحويلية خفيفة من 
منسج وطرز تقليدي وصناعة المنتجات الجلدية والحلي والفخار، وبعض المنتجات الرملية، مع العلم أن 

منهم دائما زيادة العمالة، فكلما زاد عدد العمال حسبهم  هذه النشاط يمارسها أصحاب باليد وهو ما يتطلب
زادت كمية االنتاج، وبالتالي الزيادة في الربح، كما وجدت الباحثة أن بعض المقاولين يقومون بتعليم 
الحرفة وثقافتها ألبناء المنطقة باسم مؤسساتهم وعلى حسابهم، وهوما يعني أن هوية المؤسسة الجماعية 

 نتجاتها المادية والبشرية على السواء.تظهر من خالل م
يعتمد غالبية المقاولين على التمويل الذاتي الداخلي، وهذا راجع لصعوبة تسويق هذا النوع من 
المنتجات حسب تصريحاتهم خاصة إذا تم االعتماد على التمويل الخارجي فقط، وهو ما يعتبر حسب 

فقط من الناحية االقتصادية بل تتجاوز الب عد المهني الباحثة مؤشرا على أن مشاركة المقاولين ال تكون 
إلى الب عد االجتماعي والثقافي للتعريف بالموروث الثقافي على المستوى المحلي والوطني وحتى العالمي 

 ومحاولة المحافظة عليه.
 أّكد غالبية المقاولين على المشاركة في صنع واتخاذ القرار داخل مؤسساتهم، مما يعني اعتمادهم
على أسلوب العمل الجماعي والرو  الجماعية، مما يعني وجود حس مشترك بينهم من أجل النهوض 
بالمؤسسة نحو األفضل، وهذا ما يجعلهم يشعرون باالنتماء للمؤسسة، ومن ثمة بالهوية الفردية 

 والجماعية.
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ابها العمل كما تؤكد نتائج الدراسة على أن الب نية التحتية للمؤسسة هي التي تفرض على أصح
الجماعي على حساب العمل الفردي والعكس، وهو ما يؤكد على صحة انطالقة الباحثة في دراستها التي 
ارتأت أن تنطلق من البناء التحتي المتمثل في نوع نشاط الصناعة التقليدية الحرفية ومساهمته في تشكل 

 قلة.الهوية الجماعية عند أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية بوالية ور 
أكد غالبية المقاولين أن العمل الجماعي يكون حسب النشاط بالمؤسسة، كما تبّين للباحثة أن 
صناعة النسيج هي أكثر أنواع النشاط الذي يحتاج تعاون من غيره من األنشطة وهوما أّكده غالبية 

الزرابي ال يمكن بأي المبحوثين بقولها إن عملية تحويل الصوف الحّر إلى قطعة قماش مثله مثل نسيج 
شكل من األشكال القيام به بشكل مفرد إال في حالة ما إذا كانت القطعة صغيرة جدا ومع ذلك تأخذ وقت 

 طويل نوعا ما.
وبالتالي كخالصة لكل ما سبق، ومن خالل النتائج التي تم الوصول إليها، يتضح للباحثة أن 

التعاون في العمل بين المقاولين الشباب من أصحاب نشاط الصناعة التقليدية الحرفية يؤدي إلى 
 مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.

       الثانية:الجزئية نتائج الفرضية  (3
ركزت الباحثة على الجانب الثقافي في هذه الجزئية، أين افترضت أن نشاط الصناعة التقليدية 

قاولين بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية، الحرفية يؤدي إلى تعزيز المضامين الثقافية المشتركة للم
 وتحصلت على مجموعة من النتائج توجزها الباحثة كما يلي:

غالبية المقاولين كانت تربطهم عالقات اجتماعية مع بعضهم البعض قبل انشاء مؤسستهم 
ها، وهو الجماعية، وهوما يعني المحافظة على نفس الجماعة وعدم البحث عن جماعة أخرى لالنضمام إلي

ما يؤدي إلى إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية، وهو ما يعطي بدوره ألصحاب المؤسسة الشعور 
باالستقرار واالنتماء للجماعة داخل المؤسسة، وهو ما يساهم في تشكل هويتهم الجماعية الثقافية المهنية 

 في المؤسسة.
تقليدية راجع إلى دوافع سوسيوثقافية، بداية غالبية المقاولين كان اكتسابهم لثقافة ممارسة الحرف ال

من دور األسرة في غرس ثقافة هذا النوع من النشاط وتغذيتهم به، باالضافة إلى المؤسسات الوسطية وما 
نتج عنها من تراكم لمجموعة الخبرات التي ساعدتهم الستثمارها من أجل تحقيق ذواتهم الجماعية المهنية، 

 يعطيها لهم األخرين والتي تبرز في منتوجاتهم الحرفية. وهذا من خالل الصورة التي
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غالبية المقاولين يؤكدون على وجود مجموعة من الرموز المختلفة من أشكال ورسومات وحروف 
وألوان تميز وتعكس الهوية الثقافية للمناطق المنحدرين منها، وهو ما يعني أن تشكل هويات المقاولين في 

ملية التفاعل التي تنشأ بدخولهم في عالقات انتاج مع بعضهم البعض، بل العمل ال تتحدد من خالل ع
تبرز كذلك من خالل الرموز التي تظهر على المنتوجات التي يقومون بصناعتها، فتعكس قيمهم المشتركة 

 وهويتهم ككيان اجتماعي واحد.
نت في السابق غالبية المقاولين يحرصون في عملية صناعتهم لمنتوجاتهم على أن تكون كما كا

وهذا للمحافظة على انتاج حرفهم التقليدية الموروثة كما تعارف عليهم أجدادهم، وال يقومون بإضافة أي 
لمسات جديدة عليها، وهذا خوفا من المساس بخصوصياتها الثقافية التي تعكس هوية أصحابها وأصولهم 

( من خالل الدراسة التي عائشة غطاسثة )االجتماعية والثقافية، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه الباح
قامت بها حول )الحرف والحرفيون( أين وجدت أن غالبية الحرفيين يحرصون للمحافظة على الموروث 
أين صرحت الباحثة بقولها: "تبدو خاصية المحافظة على الموروث والحرص الشديد على عدم ادخال أو 

 ".(1)لخصائص البارزةإحداث أي تغيير على التقاليد الموروثة احدى ا
غالبية المقاولين يعتبرون أن نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية جزء من ذواتهم الخاصة، مما 
يعني أنها تتجاوز الب عد المهني إلى الب عد االجتماعي والثقافي للمقاولين، وهذا راجع لتشابه بين ثقافة 

إلى تعزيز مضامينهم الثقافية واالجتماعية المقاولين وثقافة الحرف التي يمارسونها، وهوما يؤدي 
بالمؤسسة، وهو ما يؤدي إلى شعورهم باالنتساب لمؤسساتهم الجماعية والشعور باالنتماء إليها، مما يعني 

 ابراز الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب بمؤسساتهم.
لى  غالبية المقاولين كانوا يهدفون من خالل ممارستهم للحرف التقليدية إلى الربح بالدرجة األولى وا 

التعريف بمنتجاتهم محليا، وطنيا ودوليا بالدرجة الثانية، مما يسمح لآلخرين لتعّرف عليهم من خاللها ومن 
 ثمة إبراز تشكل هويتهم الجماعية.

وبالتالي كخالصة لكل ما سبق، ومن خالل النتائج التي تم الوصول إليها، يتضح للباحثة من 
قابالت أن غالبية المقاولين لهم روابط اجتماعية تربط فيما بينهم بالمؤسسة، وتحمل هذه خالل غالبية الم

الروابط مجموعة من القيم والرموز المتوارثة من جيل إلى جيل تناقلت من خالل الفعل التواصلي بين 
الشباب، وهذا يظهر  كما يفترض أن هذه الثقافة تتشابه بثقافة البيئة التي ينتمي إليها المقاولون  ،المقاولين

                                                           
  167عائشة غطاس: مرجع سبق ذكره، ص -( 1
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من خالل العالقات االجتماعية السائدة داخل المؤسسة التي تتحكم فيه الثقافة التحتية للمؤسسة في تشكل 
 الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية.

 نتائج الفرضية الثالثة: -(4
في هذه الجزئية، أين افترضت أن ممارسة نشاط الصناعة ركزت الباحثة على الجانب االجتماعي 

التقليدية الحرفية يؤدي إلى منح مكانة اجتماعية للمقاولين بمؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية، 
 وتحصلت على مجموعة من النتائج توجزها الباحثة كما يلي:

ية الحرفية على عقد يعتمد غالبية المقاولين أصحاب المؤسسات الجماعية للصناعة التقليد
اجتماعات بشكل رسمي، وهذا حسب برنامج مخطط يتم بناؤه بداية كل سنة، معتمدين في ذلك على 
تواريخ المناسبات واألعياد الدينية والوطنية التي تتناسب مع برامج وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات التي 

وتكون فرصة لعرض المقاولين لمنتجات مؤسساتهم تعتمد عليها الدولة في اقامة فعاليات بهذه المناسبات 
للزبائن محليا، جهويا، وطنيا، وحتى دوليا، ويهدف المقاولين من خالل هذه االجتماعات إلى تسهيل 

 عملية التواصل والتفاعل فيما بينهم من جهة، وبين المقاولين والعّمال من جهة أخرى.
يومي وشهري، وهذه اللقاءات ما هي إاّل نتاج  غالبية المقاولين يقومون بعقد االجتماعات بشكل

لتشكل نسيج من عالقات القوى واالنتاج المهنية واالجتماعية للمقاولين التي تم بناؤها من خالل عملية 
تفاعلهم مع بعضهم البعض أثناء ممارستهم لنشاط الحرف التقليدية، وبالتالي يمكن القول أنه من خالل 

 ل الشبكات العالئقية الفوقية وفهمها، وابراز كيفية تشكلها.الثقافة التحتية يمكن تحلي
غالبية المقاولين يتجاوزون الخالفات التي قد تحدث بينهم، وهذا لعدة اعتبارات من أهمها جّو الثقة 
السائد بالمؤسسة بين المقاولين، وهذا نتاج الحوار والتشاور بينهم في كل ما يخص المؤسسة ككل، وهو 

 عور باالنتماء الذي يعتبر الحجر األساس لبناء الروابط االجتماعية في أي مجال تنظيمي.ما أعطاهم الش
نتجت أيضا الدراسة على أن غالبية المقاولين لهم رغبة االستمرارية في العمل، وهو ما يتوقف 

نية على مدى استمراريتهم وقدرتهم في المحافظة على ثقافة المؤسسة بشكل عام والثقافة التحتية المه
والوظيفية للمؤسسة بشكل خاص، واألهم هو ضرورة المحافظة على استمرارية هذه الروابط االجتماعية، 
بهدف الحفاظ على استمرارية المؤسسة وتشكل هويتها الجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب 

 مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة.
م االجتماعية من منطقتي تقرت وتماسين، إاّل أن أفراد العينة ال غالبية المقاولين تنحدر أصوله

تقتصر على من هم من والية ورقلة وتنحدر أصولهم منها فقط، بل هناك من قد ال يحملون الهوية الثقافية 
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واالجتماعية لها بحكم أّنهم ينحدرون من مناطق أخرى خارج الوالية وتعني الباحثة بمنطقتي )أدرار 
، التي يحمل أصحابها هوية ثقافية ومهنية خاصة بالمناطق المنحدرين منها، والتي تمثل وتمنراست(

 هويتهم الجماعية الخاصة بهم.
، أي ينحدرون من نفس المنطقة، وبالتالي اثنيغالبية المقاولين يربط فيما بينهم رابط اجتماعي 

تحمل في طياتها خصوصيات حاملين لثقافة مشتركة، وهوما يعني اكتسابهم لثقافة جهوية خاصة 
 الموروث الثقافي الخاص بالمنطقة.

وبالتالي كخالصة لكل ما سبق، ومن خالل النتائج التي تم الوصول إليها، يتضح للباحثة من    
خالل غالبية المقابالت أن غالبية المقاولين لهم خلفية سوسيولوجية متشابهة لتشابه ثقافتهم حيث ينحدر 

تماسين وتقرت، ويربط فيما بينهم رابط قومي ساعدهم في الحصول على االعتراف غالبيتهم من منطقتي 
كجماعة حرفية من اصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية، وهو ما جعلهم يحضون باالحترام 
والتقدير من طرف اآلخرين، وهوما يؤدي إلى اشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية، وعدم البحث 

 ماعة أخرى، وبالتالي شعورهم باالستقرار واالنتماء للجماعة داخل المؤسسة.لالنضمام إلى ج
 رابعا: االستنتاج العام: 

تشكل الهوية »من خالل كل ما سبق ذكره من عرضنا لنتائج الدراسة المتحّصل عليها حول 
، ي مكن «لةالجماعية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورق

القول أن تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب يتم من خالل عملية إنتاج وا عادة إنتاج الثقافة 
التحتية المتمثلة في الموروث الثقافي من نشاط الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، وتظهر الهوية 

ني والرو  الجماعية السائدة في البنية التحتية الجماعية من خالل االعتماد على فلسفة نشر العمل التعاو 
للمؤسسة الجماعية بشكل خاصة، وهو ما تفرضه ثقافة نوع نشاط الحرف الممارس بالمؤسسة والتي وجدته 
الباحثة في نشاط الغزل والنسيج بحجم كبير، وهو ما يؤدي إلى تشكل هوية جماعية مهنية عند المقاولين 

 ناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة.الشباب من أصحاب مؤسسات الص
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 الخاتمة
الكشف  "عند المقاولين الشبابتشكل الهوية الجماعية "حاولت الباحثة من خالل دراسة ظاهرة 

واألهم من ذلك هو تعّرف الباحثة عن أي نوع من أنواع النشاط الحرفي الذي تظهر  هاتشكلعن أسباب 
من خالله الهوية الجماعية بشكل كبير عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية 

 .الحرفية بوالية ورقلة
الموضوع الذي يعتبر من بين المواضيع الثرية وذات أهمية ووزن كبير ولمحاولة الباحثة االلمام ب

في العلوم االجتماعية بصفة عامة، وفي تخصص علم االجتماع بصفة عامة، وهذا راجع لعدة اعتبارات 
 زنه وخصوصيته في البحث االجتماعي.من بينها أن لكل مفهوم من مفاهيم الدراسة له و 

ة، الهوية المهنية، الهوية الجماعية، المقاولين، الشباب، الموروث الهويمفهوم من  وهذا انطالقا
الفعل التواصلي، الرأسمال الثقافي، الرأسمال البناء التحتي، الثقافي، المؤسسة الحرفية والتنظيمات الحرفية، 

 تاضطر المؤسسات الوسطية، المؤسسات البدئية، وغيرها من المفاهيم التي ، Habitusاالجتماعي، الـ 
ومحاولة االلمام بها من  ،موضوع الدراسةالنظرة العامة حول تشكل لبناء أو الباحثة إلى استخدامها 

 الجانب النظري للدراسة.  فيما يخصوهذا مختلف جوانبها، 
المنهج  انتهاج ةالجانب الميداني من الدراسة، فطبيعة الدراسة فرضت على الباحثفيما يخص أّما 

ة الجماعية عند مع الدراسة التي تبحث في سبب تشكل ظاهرة الهويظرها في نالذي يتناسب  الكيفي
 المقاولين الشباب.

كما أن نوع عينة الدراسة المتمثلة في العينة النمطية فرض على الباحثة استخدام مجموعة من 
رة األساليب المنهجية لمعالجة موضوع الدراسة من أسلوب دراسة الحالة، أسلوب السيرة الذاتية أو سي

 .الحياة، األسلوب الوصفي، أسلوب البحث الميداني
كما أن طبيعة الموضوع فرضت على الباحثة استخدام شبكة المالحظة، والمشاهدات المكملة، 
ودليل المقابلة الذي استخدمته كأداة أساسية لمعالجة الموضوع، واالستعانة بتحليل المحتوى لعرض وتحليل 

 ت تحليل الموضوع.    معطيات المقابالت، وتفيئة وحدا
وهذا  على مجموعة من النتائج من خالل محاولة معالجتها لهذه الدراسةتوصلت الباحثة،  وقد

 باالعتماد على ثالث جوانب تتمثل في:
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جانب اقتصادي أين نتجت الدراسة على أن ممارسة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية يؤدي إلى 
الثقافة التسييرية الجماعية ونشر فلسفة التعاون في العمل بين المقاولين من اعتماد المقاولين على أسلوب 

 أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة.
جانب ثقافي حيث نتجت الدراسة على أن نشاط الصناعة التقليدية الحرفية يؤدي إلى تعزيز 

 ية الحرفية بوالية ورقلةالمضامين الثقافية المشتركة بمؤسسات الصناعة التقليد
وجانب اجتماعي تؤكد نتائجه بأن ممارسة نشاط الصناعة التقليدية الحرفية تؤدي إلى تشكل نسيج 
الشبكة العالئقية بين المقاولين ومنح مكانة اجتماعية خاصة لممارسيه من أصحاب مؤسسات الصناعة 

جتماعي في ابراز الهوية التقليدية الحرفية بوالية ورقلة، وبالتالي الدور الكبير الذي يساهم فيه الرأسمال اال
 الجماعية عند المقاولين الشباب. 

وبالتالي وجدت الباحثة أن هناك تشابه بين ثقافة األصول االجتماعية للمقاولين من فئة الشباب 
مع الثقافة التحتية للحرف التقليدية الممارسة بالمؤسسة، وهو ما يبرز تشكل هوية ثقافية مهنية جماعية 

 ، وهذا بغض النظر على النوع االجتماعي المسيطر عليها.للمقاولين الشباب
وتظهر مالمح الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب من خالل أسلوب الثقافة التسييرية 
لمؤسساتهم الجماعية، كما تظهر من خالل الرموز واألشكال والكتابات واأللوان التي يتم ابرازها ونقشها 

الحرفية، واألهم من هذا وذاك هو بروز الهوية من خالل ممارسة نشاط ونسجها على مختلف منتوجاتهم 
الحرفة بشكل جماعي تعاوني كممارسة نشاط الغزل والنسيج، لتتشكل الهوية الجماعية عند المقاولين 

 الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية ورقلة.
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(، جامعة محمد خيضر بسكرة، دار الخلدونية، 2الجزائر في ظل التحديات الراهنة )منشورات رقم 
 م2011الجزائر، 

، الهويـ)ـات(ـة الفرد، 1، كاترين هالبيرن وآخرون، طبناء هويات للذاتدوبار )كلود(:  -26
 م2015الجماعة، المجتمع، دار التنوير، الجزائر، 

، )سلسلة العلوم االجتماعية(، المنهجية في العلوم االجتماعيةأسس دليو )فضيل( وآخرون:  -27
 م 1999منشورات جامعة منتوري/ قسنطينة، دار البعث، قسنطينة، 

، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث واالعالم، جامعة العولمة والهوية الثقافيةدليو )فضيل(:  -28
 م2000قسنطينة، الجزائر، 
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-1435بحث في العلوم االنسانية واالجتماعية ): مدخل إلى منهجية الدليو )فضيل( -29
 2014، دار هومه، الجزائر، (2014

، ترجمة: عبد العزيز ركح، منشورات االختالف، األمة-ما بعد الدولةهابرماس )يورغن(:  -30
 م2011الجزائر، 

، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، جامعة منتوري 2، جالسلوك التنظيميالهاشمي )لوكيا(:  -31
 2006ينة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قسنط

، دار هومه، عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائرواضح )رشيد(:  -32
 م2003الجزائر، 

 2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، 5، طالمعجم الفلسفيوهبه )مراد(:  -33
، منشورات ثالة، ديوان ا اللسان والهويةالمسألة الثقافية وقضايولد خليفة )محمد العربي(:  -34

 2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، أحمد 1"، ط"اشكالية الهوية واالنتماء في المجتمعات العربية المعاصرةوطفة )علي أسعد(:  -35

(، 68بلعبكي وآخرون: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب المستقبل )
 2013العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة 

، دار المعارف، القاهرة، علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقديةزايد )أحمد(:  -36
1981 

 م 2002، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مؤسسات التنشئة االجتماعيةزعيمي )مراد(:  -37
 م2012الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع، 2، طمدخل إلى علم االجتماعحامد )خالد(:  -38
، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ط محاضرات في علوم التنظيم والتسيير،حمام )محمد زهير(:  -39

 2005الجزائر، 
، ترجمة: أحمد حاجي علوم االجتماع الجديدة بين الجماعي والفرديكوركوف )فيليب(:  -40

  2013صفر، دار الكتاب العربي، لبينان، بيروت، 
عة علم االجتماع ومفاهيم في السياسة واالقتصاد والثقافة موسو لبصير )عبد المجيد(:  -41

 م2010، دار الهدى، الجزائر، العامة
(، 4سلسلة المعارف البيداغوجية ) دينامية الجماعات )تعاريف ومفاهيم(،اللحية )الحسن(:  -42

 2010دار نشر المعرفة، الرباط، 
 م2005للنشر، األردن، ، دار وائل 1، طمناهج البحث االجتماعيمحمد الحسن )إحسان(:  -43
، دار النهضة العربية، بيروت، 3، جدراسات في علم االجتماعمحمد عبد الرحمن )عبد ح(:  -44

 م2000
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 ،النظرية في علم االجتماع: النظرية السوسيولوجية المعاصرةمحمد عبد الرحمان )عبد ح(:  -45
 2003، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، 2ج
، دار الكتاب الحديث، القاهرة، منهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعي معتوق )جمال(: -46

2012 
تحوالت الهوية العمرانية: ثنائية الثقافة والتاريخ في العمارة مشاري )عبد ح النعيم(: " -47

، أحمد بلعبكي وآخرون: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، 1، طالخليجية المعاصرة"
 2013(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 68ب المستقبل )سلسلة كت

، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، إدارة الثقافة التنظيمية والتغييرالمرسي )جمال الدين(:  -48
  2006اإلسكندرية، مصر، 

، الدليل المنهجي في اعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعسبعون )سعيد(:  -49
 م 2012القصبة، الجزائر، ، دار 2ط
الهويات الوطنية والمجتمع العالمي واالعالم سنو )غسان منير حمزة( والطرا  )علي أحمد(:  -50

، دار النهضة العربية، )دراسات في إجراءات تشكل الهوية في ظل الهيمنة االعالمية العالمية(
 2002، لبنان، بيروت، 1ط
 م1982المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان اقتصاد المؤسسةعبود )صمويل(:  -51
 م2009، مؤسسة طيبة، القاهرة، التعليم وأزمة الهوية الثقافية عطية )محمد عبد الرؤوف(: -52
 2005، عالم الكتب، القاهرة، الهوية والتعليمعلي )سعيد إسماعيل(:  -53
 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط اقتصاد المؤسسةصخري )عمر(:  -54
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظرية المنظمة والتنظيمالقريوتي )محمد قاسم(:  -55

2000 
، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة سوسيولوجيا التنميةرابح كعباش:  -56

 م2007منتوري/قسنطينة، الجزائر، 
 2004لجماعة، مصر، ، مؤسسة شباب اعلم اجتماع التنظيمرشوان )حسين عبد الحميد(:  -57
"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، إشكالية الهوية في إسرائيل"الشامي )رشاد عبد ح(:  -58

 م1997، 224المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العدد 
(، المكتبة المصرية 28، موسوعة العلوم االجتماعية )الجماعة االجتماعيةشتا )السيد علي(:  -59

 م2015للنشر والتوزيع، 
، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهري شتا )السيد علي(:  -60

 م2014مصر، 
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 م1993، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر، نظرية علم االجتماعشتا )السيد علي(:  -61
ر ، مصر العربية للنشاتجاهات الشباب نحو ثقافة العمل الحرّ الخواجة )محمد ياسر(:  -62

 م2011والتوزيع، القاهرة، 
، موفم للنشر، التفكير االجتماعي الخلدوني وأثره في علم االجتماع الحديثخضير )إدريس(:  -63

 م2007الجزائر، 
 م1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس علم االجتماعغيث )محمد عاطف(:  -64

II) :المجالت والملتقيات 
األداء الجماعي في المنشأة الصناعية )دراسة ميدانية تحليل وتقييم بوخمخم )عبد الفتا (:  -65

(، مجلة العلوم على االطارات الوسطى والدنيا في منشآت صناعة النسيج بالشرق الجزائري 
 م 2002، جامعة قسنطينة، ديسمبر 18االنسانية، العدد 

اعية، ، مجلة العلوم االنسانية واالجتمتمظهرات أزمة الهوية لدى الشباببلغيث )سلطان(:  -66
، عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل 05العدد

فيفري، الجزائر،  28، 27التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة ورقلة أيام 
2011 

دارة التغير داخل المؤسسة"بن زروق )جمال(:  -67 ، "االتصال التنظيمي، الثقافة التسييرية وا 
سكيكدة، نوفمبر 1955أوت  20، جامعة 6مجلة الدراسات واألبحاث في العلوم االنسانية، العدد 

2010  
"ثقافة المؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال في المنظمة بن عيسى )محمد المهدي(:  -68

 م 2004، جامعة ورقلة، 03"، مجلة الباحث، العدد االقتصادية الحديثة
تجاوز االعاقة بين آليات الدمج وتشكيل وبوسحلة )إيناس(: "بن عيسى )محمد المهدي(  -69

، عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي األول 05"، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العددالهوية
الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة 

 2011زائر، فيفري، الج 28، 27ورقلة أيام 
الهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات "بن تركي )أسماء(:  -70

، عدد خاص 05"، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العددالسوسيوثقافية للمجتمع الجزائري 
ي بأشغال الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقافية ف

 2011فيفري، الجزائر،  28، 27المجتمع الجزائري، جامعة ورقلة أيام 
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راهن االشكالية الثقافية في الجزائر: عرض حال شبكات القراءة والتأويل بشير )محمد(: " -71
"، ورقة عمل، مخبر البحث المؤسسة الصناعية والمجتمع في الجزائر، جامعة السوسيولوجية
 م2013تلمسان، أفريل 

، مجلة التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي )وادي سوف نموذجا(")حسان(: "الجيالني  -72
  2010، جامعة الوادي، يناير 9البحوث والدراسات، العدد 

، التصنيف الطبقي بين األبيتوس والرأسمال: قراءة سوسيولوجية بيار بورديو"داود )عمر(: " -73
 م 2008االجتماعية، جامعة غرداية،  ، قسم العلوم18مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

، مجلة "بناء الهوية عند الشباب الجزائري أو ميالد الهويات الصاعدة"حمدوش )رشيد(:  -74
 م2013، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، جوان 11العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 

جلة العلوم االنسانية "، مإشكالية بناء الهوية النفسية االجتماعيةكركوش )فتيحة(: " -75
 2014، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، سبتمبر 16واالجتماعية، العدد 

، مجلة فصلية 4، مجلة التسامح، العدد الهوية بين الشكل والمضمون محمد طه )مصطفى(:  -76
 2004فكرية إسالمية، مصر، 

، مركز 05،  دراسات اجتماعية، العدد إشكالية المقاول الجزائري الجديدمرا  )حياة(:  -77
البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، وتعاونية الرشد القبة القديمة، الجزائر، جانفي 

 م2010
، 05، مجلة العلوم االنسانية، العدد العالقات االنسانية في المؤسسةسالطنية )بلقاسم(:  -78

 م2003جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر 
، مجلة االنسان والمجتمع، 05"، العدد ية في الجزائرمسألة تحديد الهوعسيات )وسيلة(: " -79

 2013جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان/ الجزائر، أفريل 
"، "المراكز واألدوار االجتماعية ومحدداتها الثقافية في النظام األسري العربيالعقبي )لزهر(:  -80

 م 2002مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد الثامن، جامعة ورقلة، جوان 
"، دوافع وسيرورة فعل المقاولة لدى الشباب البطال المنشئ للمؤسساتشويمات )كريم(: " -81

، دورية فصلية محكمة، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات 6دراسات اجتماعية، العدد 
 م 2010زائر، اكتوبر والخدمات التعليمية، الج

انعكاسات تمثالت أساتذة التربية البدنية للمادة على تنمية أبعاد تركي )أحمد( وآخرون،  -82
مجلة  الهوية الثقافية لدى تالميذ الطور الثانوي في ظل الرهانات المستقبلية لعولمة الثقافية،

 م2011األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، 



 المراجعالمصادر و قائمة 
 

 
231 

، مجلة العلوم االنسانية ور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني"دخوني )وريدة(: " -83
، عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي األول الهوية والمجاالت االجتماعية 05واالجتماعية، العدد

فيفري،  28، 27في ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة ورقلة أيام 
 م2011الجزائر، 

III)  جستير وأطروحات الدكتوراهالمارسائل 
"أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية آل مراد )نبراس يونس محمد(:  -84

، أطروحة ( سنوات"6، 5والمختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر )
 2004دكتوراه فلسفة، غير منشورة، جامعة الموصل، العراق، 

"، أطروحة الدكتوراه هوية الطالب الجامعي الجزائري من الكتابات الغرافيتّية" باي )بوعالم(: -85
 2013في علم االجتماع، غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

، ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري دراسة ميدانية بوالية تلمسان"بدراوي )سفيان(: " -86
نشورة، تخصص علم اجتماع التنمية البشرية، كلية العلوم أطروحة دكتوراه )ل م د( غير م

 م2014االنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
"الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين بن نوار )صالح(:  -87

الديمغرافيا، جامعة منتوري دكتوراه غير منشورة، قسم علم االجتماع و  أطروحة والمشرفين"،
 م 2004قسنطينة، الجزائر، 

استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة بن العمودي )جليلة(: " -88
، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير ("2010، 2003ما بين )

 2011التسيير، جامعة ورقلة، سنة المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
، أطروحة دكتوراه العامل الجزائري بين الهوية المهنية وثقافة المجتمعكاري )نادية أمينة(:  -89

)ل م د( غير منشورة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 م 2011الجزائر، 

، ة لفئة اطارات المؤسسات االقتصادية العموميةالهوية المهنية االجتماعيمراني )حسان(:  -90
 م 2007أطروحة دكتوراه في علم االجتماع العمل، غير منشورة، جامعة عنابة، 

"، رسالة ماجستر في العلوم االقتصادية، التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائرسالمي )منيرة(، " -91
معة قاصدي مربا ، ورقلة، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير منشورة، جا

2008 
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السلطة الرمزية للفاعلين في المجال االجتماعي وعالقتها بإنتاج السلطة خويلد )موسى(: " -92
"، رسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتماع االتصال في غير الرسمية في االدارة المحلية

 م2012المنظمات، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة ورقلة، 
IV) :القوانين والمراسيم 

، "المتضمن قانون االستثمارات"، 66/284الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  -93
 م1966سبتمبر  15، الصادر بتاريخ 80، العدد الجريدة الرسمية

 ، "يحدد القواعد التي تحكم الصناعة96/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  -94
 1996جانفي  14، الصادر بتاريخ 03، العدد الجريدة الرسميةالتقليدية والحرف"، 

، "المتعلق باالستثمار االقتصاد 82/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  -95
 م 1982أوت  24، الصادر بتاريخ 34، العددالجريدة الرسميةالخاص الوطني"، 

، "المتعلق بالنقد والقرض"، 90/10يمقراطية الشعبية، قانون رقم الجمهورية الجزائرية الد -96
 م1990أفريل  18، الصادر بتاريخ 16، العدد الجريدة الرسمية

، "المتضمن القانون التوجيهي 01/18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون رقم  -97
ديسمبر  15، الصادر بتاريخ 77العدد ، الجريدة الرسميةلترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، 

 م2001
، الذي يحدد 07/339الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  -98

أكتوبر  31، المؤرخ في70، العدد الجريدة الرسمية"نشاطات الصناعة التقليدية والحرف" 
 2007نوفمبر  05، الصادر بتاريخ 2007

، المتضمن "صالحيات 01/282لديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية ا -99
، الصادر 50، العدد الجريدة الرسميةالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها"، 

 2001سبتمبر  26بتاريخ 
، يتضمن "انشاء 04/14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: المرسوم التنفيذي رقم  -100

، الصادر 06، العدد الجريدة الرسميةلة لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها األساسي"، الوكا
 2004جانفي  25بتاريخ 

، المتضمن "انشاء 96/296الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي، رقم  -101
، 52العدد  الرسمية،الجريدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي"، 

 1996سبتمبر  11الصادر في 
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، يحدد "تنظيم غرف 100-97الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم  -102
مارس  29، الصادر بتاريخ 18، العدد الجريدة الرسميةالصناعة التقليدية والحرف عملها"، 

 م1997
، المتضمن "التأمين 94/11لمرسوم التشريعي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا -103

الجريدة من البطالة لفائدة األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال ارادية ألسباب اقتصادية"، 
 م1994جوان  01، الصادر في 34، العدد الرسمية

طاع مدونة المؤشرات االحصائية لقوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية:  -104
 م2013، مديرية المنظومات االعالمية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومديرية السياحة والصناعة التقليدية: يوم دراسي حول  -105
ديسمبر  10، مطبعة حميد أوجانة، ورقلة، "الصناعة التقليدية ودورها في التنمية المحلية"

 م2015
V) :الجرائد 

، جريدة المساء اليومية، العدد أحب صناعة السالل وأتطلع التقان فن الترميل""أيوب )هبة(:  -106
 م2014ديسمبر  27، 5451

 ثالثا مراجع باللغة الفرنسية
I) Livre: 
107- Baraquni (Noel) et al: Dictionnaire de la philosophie, armand colin, 

paris, 2005 

108- Bernoux )Philippe(: La Sociologie des organisations, Ed seuil, Paris, 
1985  

109- Borne (Fernand): Organisation des Entreprise, Foucher, 1966 

110- Boudon)Raymond( et al: Dictionnaire de sociologie, Larousse, édition 
paris, 2005  

111- Camilleri (C): La culture et l’identité (Concepts et enjeux pratiques 

de l’interculturels), Paris, Edition L’Harmattan, 1989 

112- Dubar (Claude): Identité collective et individuelle dans le champ 

professionnel, 2
eme

 édition, in Michel de Coster et al: Traité de sociologie 

du travail, De Boeck université, Paris-Bruxelles, 1998 

113- Dubar (Claude): La Crise des identités, Paris, P.U.F, 2000 

114- Jeam )Penef(: Les Chefs d’entreprise en Algérie, In Acte du 

Colloque: «Entreprises et entrepreneurs en Afrique», Harmattan, Paris, 

1983  

115- Larousse: Le petit Larousse 2001, Larousse/HER2000, Paris, 2001  
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116- Peter)Drucker(: Les entrepreneur, traduit de l’américain par Hoffman 
Patrice,  éditions Jan-Claude Lattes, 1985 

117- Robert (Petit): Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, Paris, Edition 1978 

118- Touraine (Alain): Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et 

différente, Fayard, 1997 

119- Shumpeter (Joseph): Captitalisme, Sosiolisme et Démocratie, Petite 
biblothèque Payot, Paris, 1942 

 مراجع باللغة االنجليزية :رابعا
120- Fowler (H.W) and Fowler (F.G): The Concise Oxford Dictionary of 

Current English, Oxford University Press, Amen House, London.E.C.4, 

1958 

121- Hornby (A.S) et al: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

current English, Oxford University Press 

 خامسا: المراجع االلكترونية
I) المصادر 

 م2004القاهرة، ، دار الفضيلة، معجم التعريفات)علي بن محمد السّيد الشريف(:  الجرجاني  -122
II) الكتب 

، مكتبة الشرقية، 1ترجمة: رندة بعث، ط أزمة الهويات )تفسير تحول(،دوبار )كلود(:   -123
 2008بيروت، 

 2002، ترجمة: محمد ميالد، دار الحوار، الالذقية، سوريا، بعد ماركسهابرماس )يورغن(:  -124
، دار كيوان 1، طوالهويةسوشيولوجيا الثقافة هارلمبس وهولبورن، ترجمة حاتم حميد محسن،  -125

 2010للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 
، دار مجدوالي، 1، طالنظرية المعاصرة في علم االجتماعالحوراني )محمد عبد الكريم(:  -126

 2008عمان، 
، تر: محمد حسين غلوم، النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماسكريب )إيان(:  -127

 1992، الكويت، 244داب، سلسلة عام المعرفة، العدد المجلس الوطني للثقافة والفنون واآل
عبد الحميد مهري،  2، جامعة قسنطية محاضرات في إنشاء المؤسسةسايبي )صندرة(:   -128

-http://www.univ-constantine2.dz/files/CV](، 2015، 2014قسنطينة، )

enseignants/creation-entreprises.pdf] 
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III) :المجالت والملتقيات 
مجلة  سوسيولوجيا الممرضة )إطار نظري لتشكل الهوية المهنية للممرضة(،بجاج )أحمد(:   -129

، م2015، جامعة قاصدي مربا ، ورقلة، سبتمبر 20العلوم االنسانية، العدد 
[http://dspace.univ-

ouargla.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/9366/1/S2025.pdf] 
نشاء المؤسسات الصغيرة: )صندرة(: "بوخمخم )عبد الفتا ( وسايبي   -130 دور المرافقة في دعم وا 

م، 2011، 3، العدد 7"، المجّلة األردنية في ادارة األعمال، المجّلد واقع التجربة الجزائرية
[http://journals.ju.edu.jo/JJBA/article/viewFile/2716/2431] 

الجزائر واشكالية التوفيق بين "المقاولة النسوية في بلخيري )مراد( وشناف )خديجة(:   -131
(، بعنوان: المشاركة 2016مارس  15، أشغال الندوة العلمية الوطنية )االجتماعي واالقتصادي"

، منشورات 2السياسية للمرأة الجزائرية )دراسات وأبحاث(، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
-http://dspace.univم، ]2016مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع، السداسي األول، 

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/678/02.pdf?sequence=3&isAllowe

d=y] 
استراتيجية تنمية المؤسسات الحرفية في بن عيسى )محمد المهدي( وبن لعمودي )جليلة(:   -132

 نموذجا(، )مقال الكتروني(  SPL)نظام االنتاج المحلي   الجزائر
"، ترجمة: إلياس بلكا، مجلة كلمة، هوم الهوية: تاريخه إشكاالتهمفهالبيرن )كاترين(: "  -133

، شتاء، 12، مجلة فصلية، السنة 46الناشر منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، العدد
 [www.kalema.net/v1/?rpt=587&arrه، ]2005/1426

مقوماته، رأس المال االجتماعي بالتعليم )حواله )سهير محمد( والشوربجي )هند سيد أحمد(: " -134
  ، ][م2014، يوليو 2، مجلة العلوم التربوية، العدد الثالث، جـ("-دراسة تحليلية -ومعوقاته

مفهوم الشباب وعملية بناء الرباط االجتماعي )عناصر للنقاش مع حمدوش )رشيد(: " -135
، مجلة علوم االنسان والمجتمع، محاولة بناء نمطية للشباب في المجتمع الجزائري المعاصر"

 ، ][م2013، جامعة بسكرة، مارس 05د العد
، 29، مجلة الثقافة الشعبية آفاق، العدد السيرة الحياتية منهجية وتقنيات بحثية"مها(: ") كيال  -136

مجلة فصلية، تصدر عن مؤسسة رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم، والمنظمة الدولية 
 ،2015(، السنة الثامنة، ربيع IOVللفن الشعبي )

[http://folkculturebh.org/upload/issues/issue29.pdf] 
[، تاريخ االقتباس: http://www.achr.eu/art59.htm"، ]"صناعة الهويةهيثم(: ) مّناع  -137
 (23:41، الساعة 2016جويلية  17)
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، مخبر "الحرف والصنائع في المغرب األوسط على عهد المماليك الوطنية"مصدق )روبى(:   -138
 ،م2013ية والتاريخية، العدد الرابع، جامعة معسكر، جوان البحوث االجتماع

[http://www.univ-
mascara.dz/Facultes/lrsh/repertoire/annacyria4/anncyria_4.pdf] 

ملتقى  التجارب الدولية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،نصر )ضو( والعبسي )علي(: "  -139
وطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 

م، 2013ماي  06 -05كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، 
[http://www.univ-eloued.dz/stock/com-ges-eco/pdf/50.pdf] 
، لفعل التواصلي عند هابرماس )قراءة في المنطلقات واألبعاد("نظرية اعلواش )نور الدين(: " -140

(، تاريخ 2013نوفمبر  11مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، الرباط، تاريخ النشر: )
 [http://www.mominoun.com/articles(، ]2016أفريل  12االقتباس: )

عية والمكانة االجتماعية لدى التعصب وعالقته بالهوية االجتما"عناد مبارك )بشرى(:  -141
، نيسان، 53، مجلة الفتح، كلية التربية األساسية، جامعة ديالي، العدد "العاطلين عن العمل

 [http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77542، ]2013العراق، 
، 10مجلة الطفولة العربية، الكويت، العدد ، الثقافة والقيم األخالقيةعشوي )مصطفى(:   -142

، نقال عن الموقع االلكتروني: 2002مارس 
[http://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/mustafai/Temp/Ethics.htm#_ftn1] 
"دراسة احصائية لمساهمة قطاع الجلود شعوبي )محمود فوزي( وشيخاوي )عبد العزيز(:   -143

، 09دد ، مجلة الباحث، الع("2007-1974واألحذية في االقتصاد الجزائري خالل الفترة )
 [http://rcweb.luedld.net/rc9/A908.pdfم، ]2011جامعة ورقلة، 

المقاولة كخيار فّعال لنجاح المؤسسات الصغيرة خذري )توفيق( وبن الطاهر )حسين(:   -144
، )ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات والمتوسطة الجزائرية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(،
-http://www.univ-eloued.dz/en/stock/com-ges، ]م(2013/ 06/ 05الوادي، )

eco/pdf/4.pdf]  
IV) ماجستير وأطروحات الدكتوراهرسائل ال: 

وانتاج الواقع االجتماعي التربوي لعائالت الطبقة الوسطى في الجزائر بودبزة )ناصر(: "  -145
"، أطروحة دكتوراه علوم في علم االجتماع التربوي، غير منشورة، جامعة المشروع المهني ألبنائها

 م 2015باتنة، 
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"، رسالة ماجستير في علم االجتماع، مذكرة معايشة بطالة طويلة المدةسعدي )حسينة(: "  -146
 م2006غير منشورة، جامعة السانيا بوهران، 

 هنية واالجتماعية للشباب المنشئ للمؤسسات الصغيرة والمصغرة"،الخلفية المنيار )نعيمة(: " -147
رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص علم اجتماع تنظيم وعمل، قسم علم اجتماع، كلية العلوم 

 م2008االنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر، 
 )مقاربة اجتماعية 1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر غطاس )عائشة(:  -148

، أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث، أطروحة منشورة، قسم التاريخ، جامعة اقتصادية(
 م2001الجزائر، 

V) :الجرائد 
، غرفة الصناعة تعرف على الصناعة التقليدية في الجزائر عبر التاريخ"أوسيف .)ر(: "  -149

، 2011ماي  9التقليدية والحرف الطارف، تاريخ نشر المقال:
[www.cam36.com/?p=402( :تاريخ االقتباس ،]2016مارس  15 ) 
للصناعة التقليدية دور في إبراز التراث ودفع عجلة النشاط "جريدة األيام الجزائرية:   -150

 ، الجزائر،20/11/2009، نشرت في "االقتصادي

[http://www.djazairess.com/elayem/49263] 

جوان  01حريات، السودان، نشر: )"، جريدة "فلسفة التواصل عند هابرماسيفوت )سالم(:   -151
2013[ ،)hurriyatsudan.com/?p=111546http://www.]( :مارس  03، تاريخ االقتباس
2015) 

، وكالة أنباء االعالم الهوية الوطنية وتعزيزها في المجتمع العراقي"الساعدي )داود(: "  -152
(، الساعة 09/02/2015، االقتباس )04:19م( الساعة 19/06/2011العراقية، النشر )
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 (01الملحق رقم )
 -بسكرة-جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع

 

 

 

 أسئلة السيرة الذاتية

 هل باالمكان أن تقدم لي نبذة عن تاريخ المؤسسة منذ نشأتها إلى يومنا هذا؟ -1
 النشائها؟كيف جاءت الفكرة  -2
 ما طبيعة نشاط المؤسسة في بدايتها؟ -3
 هل تغيرت طبيعة نشاط المؤسسة، أم تم تعديله فقط، ولماذا؟ -4
 كل مؤسسة قد تمر بمراحل وتطرأ عليها تغيرات أثناء سيرورتها التاريخية ماذا عن مؤسستكم؟ -5
 هل بقيت المؤسسة محافظة على نفس أعضائها الرئيسيين أم تغيروا، ولماذا؟ -6
 التغيرات التي طرأت على المؤسسة من حيث االنتاج؟ ما هي -7
 ما هي التغيرات التي طرأت على المؤسسة من حيث عدد العّمال وفرص الشغل؟ -8
لكل مؤسسة هيكل تنظيمي يحدد عالقات العمل داخلها، والمهام والوظائف وأسلوب االتصال  -9

 ن ذلك؟الذي تعتمده المؤسسة، فهل باالمكان أن تقدموا لنا صورة واضحة ع

 هل هناك مشاريع جديدة مؤسستكم بصدد القيام بها، وفيما تتمثل إن وجدت؟ -10

 كيف توظفون التكنولوجيا لإلشهار بمؤسستكم ومنتوجاتكم؟ -11
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 (02الملحق رقم )
 -بسكرة-جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع

 المالحظاتشبكة 
رقم 

 المالحظة
تاريخ  موضوع المالحظة

 المالحظة
توقيت 
 المالحظة

مكان 
 المالحظة

    عدم حضور جميع المقاولين للمؤسسة 
    وجود تقسيم العمل والمهام 
    العمل كفريق حسب نوع النشاط 
    تقسيم نوع النشاط حسب نوع الجنس 
    وجود عالقات قرابية بين المقاولين 
    جميعهم ينحدرون من منطقة واحدة 
    وجود التناوب في العمل 
    المشاركة في ممارسة النشاط الموروث 
العالقات االنسانية ظاهرة بين المقاولين والعمال بالمؤسسة  

 بشكل كبير وبارز
   

    سير العمل على شكل تسلسلي من بدايته إلى نهايته 
    الوسائل التقليدية في ممارسة النشاطاالعتماد على استخدام  
    االعتماد على وسائل نقل شخصية للنقل والتنقل 
هناك تناوب في عملية شراء المواد والتسويق والسفر  

 للتسويق
   

هناك تشاور من أجل قبول أو رفض المشاركة بمعارض  
 ودعوات من غرفة الصناعة التقليدية الحرفية ودار الثقافة

   

    االعتماد على الماكثات في البيوت كعمال غير دائمين  
توصيل األعمال للعامالت إلى بيوتهن ومراقبتها قبل  

 استالمها ومحاولة التحقق من مدى اتقانهم في عملهم
   

    االعتماد على دفع األجر بالقطعة 
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 (03الملحق رقم ) 
 -بسكرة-جامعة محمد خيضر
 واالجتماعيةكلية العلوم االنسانية 

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع

 
  دليل المقابلة الجماعية

 
 حول:
 

 تشكل الهوية الجماعية عند المق اولين الشباب
 )دراسة ميدانية لعينة من المقاولين الشباب أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بورقلة( 

 
 

 الطور الثالث )ل.م.د( في علم االجتماعأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 
 *تخصص اإلدارة والعمل*

 
 
 

 إعداد الطالبة:                                                            إشراف األستاذ:
 زينب شنوف                                                             بلقاسم سالطنية  
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للمؤسسة، وبروز العمل الجماعي فيما دعونا نتحدث في البداية عن أسلوب الثقافة التسيرية 
 :بينكم

 هل يمكنكم اخباري كيف جاءتكم فكرة إنشاء هذه المؤسسة الجماعية؟ -1
 ما هي دوافع إنشاء المؤسسة الجماعية؟ (1-1
 متى تم إنشاء المؤسسة الجماعية؟  (1-2
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 :الملخص
هدفت الباحثة من خالل تناولها لظاهرة "تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب"، إلى التعّرف عن النشاط الحرفي الذي 

 بوالية ورقلة؟تظهر من خالله الهوية الجماعية بشكل كبير عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية 
ثالث جوانب: جانب اقتصادي، جانب ثقافي، وجانب اجتماعي للمقاولين بالمؤسسة، معتمدة على المنهج الكيفي  وهذا من

خالل ممارسة نشاط  وتظهر الهوية الجماعية منومجموعة من األساليب األخرى، وعلى دليل المقابلة الجماعية كتقنية أساسية في الدراسة، 
، وهو ما يؤدي إلى تشكل هوية جماعية مهنية عند المقاولين الشباب من أصحاب مؤسسات الصناعة التقليدية الحرفية بوالية الغزل والنسيج

 ورقلة.
 الرأسمال االجتماعي. -Habitusالـ -الفعل التواصلي -المضامين الثقافية -الثقافة التسييرية -الهوية الجماعية :الكلمات المفتاحية

 

 

Abstract: 

The purpose of the researcher through her study of the phenomenon of the constitution 

"of collective identity among young entrepreneurs", is to know the craft by which identity group 

appears mainly, among business leaders of the crafts and trades at the state of Ouargla? 

And this according to three aspects: economic, cultural, and social aspects of the entrepreneurs 

within the company, based on the comparative method, and a set of various methodologies, and on the 

basis of the collective interview guide as essential in study, and collective identity appears through textile 

activity wich leads to the constitution of a collective identity among young entrepreneurs among business 

leaders of crafts and trades at the state of Ouargla. 

Key words: Collective identity - Management culture - Cultural contents – Communicative act - Habitus -

 Social capitalism. 

 

RESUME: 

Le but de la chercheuse à travers son étude du phénomène de la constitution « de l’identité 

collective chez les jeunes entrepreneurs », est de connaître l’activité artisanale par laquelle l’identité 

collective apparait majoritairement, chez les chefs d’entreprises de l’artisanat et des métiers dans la wilaya 

de Ouargla? 

Et ceci selon trois aspects: l’aspect économique, l’aspect culturel, et l’aspect social des 

entrepreneurs au sein de l’entreprise, en se basant sur la méthode comparative, et un ensemble de diverses 

méthodologies et sur la base du guide d’entrevue collective comme technique essentielle dans l’étude.  

De ce fait, l’identité collective apparait à travers l’activité du textile et conduit à la constitution 

d’une identité collective professionnelle, chez les jeunes entrepreneurs parmi les chefs d’entreprises de 

l’artisanat et des métiers, dans la wilaya de Ouargla. 

Mots clés: L’identité collective – La culture d’entreprise – Les contenus culturels – L’acte 

communicationnel –Habitus – Le capitalisme social. 


