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 اإلهداء

 أهذي مثرة جهدي

 إىل والداي أطال اهلل يف عمرمها.

أخواتياخوتي و ،لوجود، إىل سندي دوماًإىل أعز ما لدي يف هذا ا  

خدجية وأمساء( )إىل صديقيت الوفية   

 )دنيا، مسية، ليلى،دليلة( إىل قدوتي يف هاته احلياة 

 االيام وفرحة النجاح عناء قامسوني من كل إىل

 إىل كل من حيمل راية العلم و املعرفة

 أخص بالذكر استاذنا الفاضل

 شوشان حممد الطاهر

يهفالف رمحة ونور عل  

و جل إىل اهلل عز   

 أهدي حبثي

 



عرفانشكر و  

عملي هذا ألستاذي الفاضل الذي أشرف على يشرفين أن أتقدم خبالص الشكر و التقدير و االحرتام و العرفان 

فله منا جزيل الشكر والتقدير  لعلى بوكميشمرشداً وموجهاً و معلماً األستاذ   

متنان لألستاذنا الفاضل  شوشان حممد الطاهر فألف كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر و العرفان و التقدير و كل اال

يهرمحة ونور عل  

نتقدم بالشكر لكل أعضاء هيئة التدريس إىل كل أساتذة قسم العلوم االجتماعية و ما أولوه لنا من حسن أكما 

االرشاد إىل النهج الصحيح وتوجيه    

 إىل كل شيوخي و معلمي و أساتذتي جزاهم اهلل عنا خري اجلزاء

 نانمن املمات ونتقدم بالشكر و التقدير و اإلمتنان إىل كل أساتذتنا مبدرسة الدكتوراه علم االجتماع منظأكما 

  -2-جبامعة اجلزائر

واألستاذ شوميات كريم  القدير مقراني اهلامشي ناستاذأو خنص بالذكر   

تعاون لألستاذ ديداوي العربي ملا بذله من صدق ومساعدة وحسن ال و الشكر موصول ايضاً  

التقديرفلكم منا كل االمتنان و( أدرار و بودة  وتيمي)عمال النظافة ببلدية ي  نم باالضافة إىل   

املالحظات الذي سيبدلونه ووأخرياً نتقدم جبزيل الشكر و التقدير لكل من السادة أعضاء املناقشة على اجلهد 

االراء القيمة إلثراء هذا العملو  

السالم على سيد اخللق اجلزاء و يوفق اجلمي  و الصالة ودير أن جيزي اجلمي  خري و يف اخلتام نسأل العلي الق

 أنمعني.
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 227 .................................... يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية العمل بالنسبة لعامل النظافة 24جدول رقم 
 228 ........................... يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية مهنة عامل التنظيف في نظر المجتمع 25جدول رقم 
 229 ................... يوضح آراء مفردات البحث حول مدى اعتقادهم للنظرة الدونية للمجتمع نحو مهنتهم 26جدول رقم 
 231 ..................... يوضح آراء مفردات البحث حول شعورهم باالحراج في حالة سؤال أحد عن مهنتهم 27جدول رقم 
 232 ................. يوضح آراء مفردات البحث حول مدى احترام وتقدير المجتمع لهم أثناء قيامهم بعملهم 28جدول رقم 
 233 .................... واجد السلوكيات السلبية من طرف المجتمعيوضح آراء مفردات البحث حول مدى ت 29جدول رقم 



 235 ................................................. يوضح آراء مفردات البحث حول نوع هذه السلوكيات 30جدول رقم 
 237 ................... بحث حول تلقي مساعدة من طرف المجتمع في نظافة المحيطيوضح آراء مفردات ال 31جدول رقم 
 238 ... يوضح آراء مفردات البحث حول قبولهم  بالنسب أو الرفض في حالة تقدمهم لخطبة فتاة قصد الزواج 32جدول رقم 
 239 ................................ يوضح آراء مفردات البحث  عن وجود أصدقاء لهم خارج محيط عملهم 33جدول رقم 
 241 .............................................. يوضح آراء مفردات البحث مع من يقضون معظم أوقاتهم 34جدول رقم 
 242 ................................ يوضح آراء مفردات البحث عن تفكيرهم في أمكانية تخليهم عن عملهم 35جدول رقم 
 244 .................................. يوضح آراء مفردات البحث عن سبب تداول فكرة تخليهم عن عملهم 36جدول رقم 
 245 ........... يوضح آراء مفردات البحث عن امكانية التخلي عن العمل في حالة تقديم عرض مغاير وأفضل 37جدول رقم 
 247 .............. ابناءهم نفس مجال العمل ) عامل نظافة(يوضح آراء مفردات البحث عن طموحهم لمزاولة  38جدول رقم 
 248 ............ يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم بمدى رضى المجتمع المحلي بالعمل الذي يزاولونه 39جدول رقم 
يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية اعتقادهم بأن المهنة التي يزاولونها محببة ومرغوب بها من طرف  40جدول رقم 
 249 ........................................................................................................... المجتمع

 250 .................ي على المجتمعيوضح آراء مفردات البحث عن أداءيهم لعملهم من عدمه و تأثيره السلب 41جدول رقم 
 251 ............ يوضح آراء مفردات البحث عن مدى اعتقادهم بالدور الفعال لمهنتهم داخل األسرة وخارجها 42جدول رقم 
 252 ..................... اء مفردات البحث عن آرائهم حول مهنتهم إن كانت ذات أولوية بالمجتمعيوضح آر  43جدول رقم 
 253 ........... يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لمهن أفضل من مهنتهم و التأثير السلبي على االداء 44جدول رقم 
يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لتصنيف المجتمع لمهنتهم ضمن المراتب األدنى في ترتيب  45جدول رقم 

 254 .............................................................................................................. المهن
مراريتهم في عملهم رغم اعتقادهم بوجود مهن افضل يوضح آراء مفردات البحث عن مدى امكانية است 46جدول رقم 
 256 ......................................................................................................... من مهنتهم
 257 ................................. يوضح آراء مفردات البحث عن مدى مقارنة مهنتهم لمهن اخرى مغايرة 47جدول رقم 
 258 ....................................... يوضح آراء مفردات البحث عن سبب مقارنة مهنتهم بمهن اخرى 48جدول رقم 
 259 ................ يوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية وهم من بين عمال لمهن أخرى 49جدول رقم 
 260 ............................. يوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية أثناء القيام بعملهم 50جدول رقم 
 261 ............................. يوضح آراء مفردات البحث عن مدى رضاءيهم عن العمل الذي يقومون به. 51جدول رقم 
 262 ....................... يوضح آراء مفردات البحث عملهم على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل 52جدول رقم 
 263 ...... ح المجتمع في حالة رميهم للنفايات بغير محلهايوضح آراء مفردات البحث عملهم على ارشاد ونص 53جدول رقم 
 264 ................................ يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية فرض سلطتهم من خالل مهنتهم 54جدول رقم 
 265 ............................... يوضح آراء مفردات البحث عن كيفية تغيير نظرة المجتمع لعامل النظافة  55جدول رقم 
 266 .............. يوضح العالقة بين المستوى التعليمي ومدى اعتقاد عامل النظافة بأهمية مهنته في المجتمع 56 جدول رقم
 268 ................... يوضح العالقة بين االقدمية في العمل ومدى استقرار عامل النظافة بالمهنة التي يزاولها 57جدول رقم 
 269 .............................. النظافة بالنظرة الدونيةيوضح العالقة بين المستوى التعليمي  واعتقاد عامل  58 جدول رقم
 270 ....................... يوضح العالقة بين الحالة العائلية وامكانية رفض المجتمع النسب مع عامل النظافة 59 جدول رقم



ضح العالقة بين المستوى التعليمي وتصنيف مهنة عامل النظافة ضمن المراتب األدنى في السلم يو  60 جدول رقم
 271 ............................................................................................................. المهني

يوضح آراء مفردات البحث عن مدى مساهمة الدخل الذي يتقاضاه عامل النظافة في تغطية نفقات  61جدول رقم 
 276 .............................................................................................................. ائلةالع

 277 ....................... يوضح آراء مفردات البحث عن مدى كفاية العائد المادي لتلبية المتطلبات اليومية 62جدول رقم 
 278 ................ الذين أجابوا ب نعم بمدى تحقيق االجر لهم الرفاهية المادية يوضح آراء مفردات البحث 63جدول رقم 
 279 ......يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب ال عن ممارستهم لطرق أخرى للحصول على أجر مادي 64جدول رقم 
 280 .......... يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب نعم عن الطرق الممارسة للحصول على أجر مادي 65جدول رقم 
 281 ................................... يوضح آراء مفردات البحث عن مدى قيامهم بعملهم على أكمل وجه 66جدول رقم 
 282 . يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بنعم عن تقديم المؤسسة التابعين لها حوافز تقديرا لمجهوداتهم 67جدول رقم 
 283 ......... مفردات البحث الذين أجابوا بنعم عن نوعية الحوافز المقدمة لهم تقديرا لمجهوداتهميوضح آراء  68جدول رقم 
 284 .......... يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بال عن امكانية كبح ذلك قدراتهم في العمل و طمسها 69جدول رقم 
 286 ............................. يوضح آراء مفردات البحث و تقييمهم لمستلزمات العمل التي يستخدمونها 70جدول رقم 
 287 ........................... ء مزاولة العمليوضح آراء مفردات البحث حول ارتداءيهم لمالبس العمل أثنا 71جدول رقم 
 288 ....................... يوضح آراء مفردات البحث حول ماهية المالبس التي يرتدونها أثناء القيام بعملهم 72جدول رقم 
 290 ................................... ردات البحث حول سبب عدم ارتداءهم لمالبس العمليوضح آراء مف 73جدول رقم 
 292 ......... يوضح آراء مفردات البحث حول التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء العامل أثناء القيام بعمله 74جدول رقم 
 293 ............................يوضح آراء مفردات البحث حول سبب تأثير الظروف البيئية على أداء العامل 75جدول رقم 
 294 ............... ظافةالنهار ( على أداء عامل الن -يوضح آراء مفردات البحث حول تأثير نظام العمل ) ليل 76جدول رقم 
 296 .................................... يوضح آراء مفردات البحث حول الوقت المفضل لهم للقيام بعملهم 77جدول رقم 
 297 .................................. راج اثناء تواجد المارةيوضح آراء مفردات البحث حول شعورهم باإلح 78جدول رقم 
 298 ......................... يوضح آراء مفردات البحث حول مدى اعتقادهم لخطورة حياتهم بسبب عملهم 79جدول رقم 
 299 .......................... ات البحث حول تعرضهم لحوادث العمل أثناء قيامهم بعملهميوضح آراء مفرد 80جدول رقم 
 300 ................ يوضح آراء مفردات البحث حول نوعية مخاطر العمل التي تعرضوا لها أثناء القيام بعملهم 81جدول رقم 
 301 ............................. يوضح آراء مفردات البحث حول عملهم في بيئة بها نفايات طبية و كيماوية 82جدول رقم 
لتأثير السلبي يوضح آراء مفردات البحث حول استنشاقهم لروائح الناتجة عن تحلل المواد الكيماوية و ا 83جدول رقم 
 302 ....................................................................................................... على صحتهم
يوضح آراء مفردات البحث حول مهنتهم كون ممارسيها أكثر عرضة لألمراض بسبب البيئة التي يعملون  84جدول رقم 

 303 ................................................................................................................. بها
 304 ......... يوضح آراء مفردات البحث حول مدى معاناتهم و تعرضهم لألمراض الناتجة عن ممارسة عملهم 85جدول رقم 
 306 ............................. يوضح تأثير متغير األقدمية في العمل على مدي تقييمهم لمستلزمات العمل 86جدول رقم 
 307 ........... يوضح تأثير متغير األقدمية في العمل على صحة عامل النظافة جراء استنشاقهم لروائح الكريهة 87جدول رقم 
 309 ................. مل على اصابة عامل النظافة باألمراض جراء بيئة عملهيوضح تأثير متغير األقدمية في الع 88جدول رقم 

 



 

 11 ............................................................................................ نموذج الدراسة1 شكل رقم
 60 ............................................................. يوضح المكونات الرئيسية لنسق القيمي للعامل 2شكل رقم 
 61 ......................................................... العوامل المساهمة في تحديد النسق القيمي للعامل 3شكل رقم 
 74 ....................... يوضح اكتساب الفرد للمكانة المنسوبة و المكتسبة معا داخل أنساق البناء االجتماعي 4شكل رقم 
 150 ................................................................................... يوضح تصنيف الهوية 5شكل رقم 
 192 ................................................................... يمثل الهوية المهنية حسب كلود دوبار 6شكل رقم 
 206 ....................................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الجنس 7شكل رقم 

 207 ......................................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير السن 8كل رقم ش
 209 ................................................. يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الحالة العائلية 9شكل رقم 
 210 ............................................ زيع مفردات البحث حسب متغير عدد أفراد العائلةيوضح تو  10شكل رقم 
 211 .................................................. يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير نوع السكن 11 شكل رقم
 213 ........................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير المستوى التعليمي 12شكل رقم 
 214 ........................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير المستوى التعليمي 13شكل رقم 
 215 .....................................يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير نوع الشهادة و التخصص 14شكل رقم 
 216 ........................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير األقدمية في العمل 15شكل رقم 
 217 .............................................. يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الوضعية المهنية 16شكل رقم 
 219 ............................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الدخل المادي 17شكل رقم 
 220 .......................................... يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الضمان االجتماعي 18شكل رقم 
 221 .............................................. يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير مؤسسة االنتماء 19شكل رقم 
 224 .................. يوضح آراء مفردات البحث حول مدى تقدير المحيط االجتماعي للمهنة التي يزواولونها 20شكل رقم 
 225 .............................لمهنة في نظر المجتمعيوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه ا 21شكل رقم 
 226 .............................يوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه المهنة في نظر المجتمع 22شكل رقم 
 227 ..................................... بحث حول أهمية العمل بالنسبة لعامل النظافةيوضح آراء مفردات ال 23شكل رقم 
 228 ............................ يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية مهنة عامل التنظيف في نظر المجتمع 24شكل رقم 
 230 ........................ يوضح آراء مفردات البحث حول النظرة الدونية لعامل النظافة من طرف المجتمع 25 شكل رقم
 232 .......................................... يوضح آراء مفردات البحث حول احراجهم أثناء القيام بمهنتهم 26شكل رقم 
 233 ............ يوضح آراء مفردات البحث حول مدى احترام وتقدير المجتمع لعامل النظافة أثناء القيام بعمله 27شكل رقم 
 234 ............................. يوضح آراء مفردات البحث حول تواجد سلوكيات سلبية اتجاه عامل النظافة 28شكل رقم 
 235 .............................. يوضح آراء مفردات البحث حول نوع السلوكيات السلبية ضد عامل النظافة 29شكل رقم 
 237 .................... ن طرف المجتمع في نظافة المحيطيوضح آراء مفردات البحث حول تلقي مساعدة م 30شكل رقم 
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 240 ................................ يوضح آراء مفردات البحث  عن وجود أصدقاء لهم خارج محيط عملهم 31شكل رقم 
 241 ............................................... ت البحث مع من يقضون معظم أوقاتهميوضح آراء مفردا 32شكل رقم 
 243 ................................. يوضح آراء مفردات البحث عن تفكيرهم في أمكانية تخليهم عن عملهم 33شكل رقم 
 244 ......................................... ت البحث عن سبب تداول فكرة تخليهم عن عملهمآراء مفردا 34شكل رقم 
 246 ............ يوضح آراء مفردات البحث عن امكانية التخلي عن العمل في حالة تقديم عرض مغاير وأفضل 35شكل رقم 
 247 ............... يوضح آراء مفردات البحث عن طموحهم لمزاولة ابناءهم نفس مجال العمل ) عامل نظافة( 36شكل رقم 
 248 ............ يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم بمدى رضى المجتمع المحلي بالعمل الذي يزاولونه 37شكل رقم 
يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية اعتقادهم بأن المهنة التي يزاولونها محببة ومرغوب بها من طرف  38شكل رقم 
 249 ........................................................................................................... المجتمع

 250 ................. اء مفردات البحث عن أداءيهم لعملهم من عدمه و تأثيره السلبي على المجتمعيوضح آر  39شكل رقم 
 251 ............. يوضح آراء مفردات البحث عن مدى اعتقادهم بالدور الفعال لمهنتهم داخل األسرة وخارجها 40شكل رقم 
 252 ...................... يوضح آراء مفردات البحث عن آرائهم حول مهنتهم إن كانت ذات أولوية بالمجتمع 41شكل رقم 
 253 ............ ثير السلبي على االداءيوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لمهن أفضل من مهنتهم و التأ 42شكل رقم 
يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لتصنيف المجتمع لمهنتهم ضمن المراتب األدنى في ترتيب  43شكل رقم 

 254 .............................................................................................................. المهن
يوضح آراء مفردات البحث عن مدى امكانية استمراريتهم في عملهم رغم اعتقادهم بوجود مهن افضل  44كل رقم ش

 256 ......................................................................................................... من مهنتهم
 257 .................................. يوضح آراء مفردات البحث عن مدى مقارنة مهنتهم لمهن اخرى مغايرة 45شكل رقم 
 258 ........................................ يوضح آراء مفردات البحث عن سبب مقارنة مهنتهم بمهن اخرى 46شكل رقم 
 259 ................. ل لمهن أخرىيوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية وهم من بين عما 47شكل رقم 
 260 ............................. يوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية أثناء القيام بعملهم 48شكل رقم 
 261 ............................... ن مدى رضاءيهم عن العمل الذي يقومون بهيوضح آراء مفردات البحث ع 49شكل رقم 
 262 ........................ يوضح آراء مفردات البحث عملهم على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل 50شكل رقم 
 263 ...... يوضح آراء مفردات البحث عملهم على ارشاد ونصح المجتمع في حالة رميهم للنفايات بغير محلها 51شكل رقم 
 264 ................................ يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية فرض سلطتهم من خالل مهنتهم 52شكل رقم 
 265 ................................. يوضح آراء مفردات البحث عن كيفية تغيير نظرة المجتمع لعامل النظافة 53شكل رقم 
 267 ............... في المجتمعيوضح العالقة بين المستوى التعليمي ومدى اعتقاد عامل النظافة بأهمية مهنته  54شكل رقم 
 268 .................... يوضح العالقة بين االقدمية في العمل ومدى استقرار عامل النظافة بالمهنة التي يزاولها 55شكل رقم 
 272 . ة بين المستوى التعليمي وتصنيف مهنة عامل النظافة ضمن المراتب األدنى في السلم المهنييوضح العالق 56شكل رقم 
يوضــح آراء مفــردات البحث عن مدى مساهمة الدخل الذي يتقاضاه عامل النظافة في تغطية نفقات  57شكل رقم 

 276 .............................................................................................................. العائلة
 277 ................ يوضــح يوضح آراء مفردات البحث عن مدى كفاية العائد المادي لتلبية المتطلبات اليومية 58شكل رقم 
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 الملخص :

هذه الدراسة إلـى الكشـف عـن المعوقـات االجتماعيـة والمهنيـة التـي تعيـق تجسـيد مفهـوم الهويـة المهنيـة  هدفت           
يـق ذواتهـم فـي إطـار األطـر االجتماعيـة و المهنيـةم حيـث أمكننـا بـذلك التعـرف علـى مـدى التغيـر لـدى عمـال النظافـة لتحق

 الذي طرأ على النسق القيمي للمجتمع في تصنيف المهن.

حيث وظفنا بذلك المنهج الوصفيم وتقنية االسـتمارة مدعمـة بـأداتي المقابلـة والمالحظـةم مـن خـالل مسـح شـامل لجميـع 
مـن اجـل المعالجـة اإلحصـائية   spssعامل مستخدمين برنـامج  103ب ادرارم والذي قدر عددهم  عمال النظافة بدائرة

 للبيانات.

ان هناك تأثير سلبي واضح على الذات المهنية لعمـال النظافـةم أساسـه النظـرة الدونيـةم ناهيـك  حيث توصلت الدراسة إلى
يدركها المجتمع لكنها سبباً رئيسيا في خلق أزمة هوياتية  عن ظروف بيئة العمل من قمع عمال النظافة بعدة اساليب قد ال

 لعامل النظافة.

Résumé      
Cette étude vise à révéler les obstacles sociaux et professionnels qui empêchent l'incarnation du 
concept d'identité professionnelle chez les nettoyeurs afin de se réaliser dans le cadre des cadres 
sociaux et professionnels, où nous avons pu identifier l'ampleur du changement dans le modèle de 
valeur de la société concernant la classification des professions. 

Pour ce faire, nous avons fait recours à la  méthode descriptive, et la technique du formulaire 
réalisée par le biais de l’entretien  et l'observation. A vrai dire, nous avons mené  une enquête 
auprès de tous les travailleurs du nettoyage de la Dayra d'Adrar dont le nombre était estimée à 
103 travailleurs en utilisant le programme spss pour le traitement statistique des données. 

En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a un impact négatif et remarquable  sur l'auto-
professionnel des nettoyeurs, basé sur une vision inférieure, sans parler des conditions de 
l'environnement de travail comme la suppression des nettoyeurs par un certain nombre de façons 
que la société ne peut percevoir, mais elles constituent la raison majeure de la création d’une crise 
identitaire chez le travailleur du nettoyage. 

Abstract. 

this studf aims to rev eal the social and professional obstacles that impede the emlvo diment of 
the concept of professional identlf among cleaners to achieve themselves within the framwonk of 
social and professional framwoks .whereby we were oble  to identify in the esctent of the change 
in the value paltern of society in the classification of occupatonis  

The efae we implicated a descriptive approach .and the technpue of the form supported by the 
corresponding and observatonia tools .through a comp rehensive survey of cleamers in the 
diffenet adrar  regions of .it was estiled by 103 wankers using the spss pnogram far the statistncial 
trec tment of data  .  

at least not at last we could say that there is a cleav negative  in pact on the pnofess ianl oeff of 
cleaners. based on the inferion view. not to mention the conditiain in a numbeis ofways that 
society may not vealize .but a mayan reason  in creating an identity criais for the cleanimg wokens. 
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     مقدمة
لقـــــد حظـــــي موضـــــول النفايـــــات وعمـــــا  النظافـــــة باه مـــــا   العديـــــد مـــــن البـــــاحث                     

والدارس  يف خم لف احلقو  واجملاالت املعرفية إال أ نـ  اـان مراـزاو حـو  دراسـة النفايـات و بارهـا بالبي ـة 
 املدينة وشوارعها. مغفل  بذلك عما  النظافة الذين يقومون جبمع هذه النفايات وتنظيف

ال شك أن عما  النظافة يقومون جبهد ابري يف سبيل القيـا  بعملهـم بسـبا مـا يواههونـ  مـن  ـعا  
وحتديات سواء تعلق األمر بطبيعة العمل حبذ ذات ، فهم ي عـاملون يوميـاو مـع النفايـات والـروائح الكريهـة 

أحيانـاو مـواد خطـرة وأشـياء قـد تسـبا واألخطار واحلوادث اليت قد تنجر عن ذلك، فالنفايـات ت مـمن 
 هروح هلم )مسامري وزهاج إبر...اخل(، أو تعلق األمر بنظرة اجمل مع إليهم ومكان هم في .

-01وقد اه مت اجلزائر اغريها من دو  العامل هبذه الشرحية مـن العمـا ، حيـص أ ـدرت قـانون رقـم 
مراقب هـا وإزال هـا وذلـك ل نظـيم شـؤو م ، وامل علق ب سيري النفايات و 2001ديسمرب 12املؤرخ يف  19

 املهنية.
ولعـل مـن املشـكالت الـيت يعـاا منهـا عامـل النظافـة، هـو اا سـا  اهلويـة املهنيـة، الـيت تشـعره باالق نـال 
بعملــ  واالف رــار بــ ، واــذا االنــدماج يف وليف ــ ، ولعــل الســبا يف ذلــك يرهــع يف األســا  إ  النظــرة 

 ل النظافة .الدونية من طرف اجمل مع لعام
إن انــدماج عامــل النظافــة يف مهن ــ  مــرتبا بــاالع اف االه مــاعي بوليف ــ ، واــذا ب نشــ    االه ماعيــة 
ومـــن فإ فـــتن االا ســـا  هلويـــة مهنيـــة ي وقـــف علـــ  طبيعـــة نظـــرة اجمل مـــع لـــ  واالعـــ اف بقيم ـــ  املهنيـــة  

ا النسـق االه مـاعي الكلـي وي ـ بر ومكان   االه ماعية ودوره يف اجمل مع، وعلي  فهو يع رب هزء مـن هـذ
بـ ، دلــك الن مكانــة عامـل النظافــة مرتبطــة بــدوره االه مـاعي داخــل اجمل مــع الـذ  ي واهــد فيــ  اــذات 

 فاعلة يؤبر و ي  بر باملهنة اليت ميارسها. 
وعل  ضوء ما سبق فتن هذه الدراسة س عاجل  موضول املعوقات السوسيو مهنية ل جسيد مفهو  اهلوية 

ة لدى عمـا  النظافـة، وذلـك ولاولـة ال عـرف علـ  املعوقـات االه ماعيـة واملهنيـة الـيت حتـو  دون املهني
تشــكل وتكــون ملفهــو  اهلويــة املهنيــة لــدى عمــا  النظافــة، ول لقيــق ذلــك  قمنــا ب قســيم الدراســة إ  

 بــاب  بــاب  ابنــ  اــل بــا  ي مــمن أربعــة فصــو   حيــص ب ناولنــا ملوضــول الدراســة قمنــا ب قســيمها إ 
ابنـ  اــل بـا  بــ   أربــع فصـو ، حيــص فإ اصـي  الفصــل األو  للجانــا املنهجـي للدراســة وتمــمن 
إشــكالية الدراســة و فرضــيااا واــذا أايــة الدراســة وأهــدافها، با ضــافة إ  دوافــع اخ يــار املوضــول واــذا 



 مـــقـدمـــة 
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 االخـري الدراسـات السـابقة شرح مفاهيم الدراسة وتبيان خم لف االهراءات املنهجية اليت فإ اتباعهـا ويف
 حو  موضول البلص.

أمـــا الفصـــل الثـــاا ف ملـــور اساســـاو حـــو   املعوقـــات االه ماعيـــة حيـــص فإ توضـــيح مفـــاهيم ال همـــي  
 واالع اف االه ماعي واذا املكانة االه ماعية.

لـــذ  أمـــا الفصـــل الثالـــص ف نـــاو  واقـــع مهنـــة عمـــا  النظافـــة بـــدءا مـــن ال عريـــف بالنفايـــات أو الوســـا ا
يش غل ب  عامل النظافة مرورا باألبار امل تبة عن العمل هبذا الوسا و والو إ  خم لف األخطـار املهنيـة 
الـــيت قـــد ي عـــرم هلـــا العامـــل، حيـــص حاولـــت الباحثـــة مـــن خـــال  هـــذا الفصـــل االقـــ ا  إ  خم لـــف 

 املعوقات املهنية اليت ي عرم أو قد ي عرم هلا عامل النظافة.
ع فكـان خمصصـاو للمعاجلـة النظريـة ملفهـومي اهلويـة واهلويـة املهنيـة مـع تنـاو  اهلويـة املهنيـة أما الفصل الراب

 يف ضوء النظريات االه ماعية.
أمــا البــا  الثــاا مــن الدراســة فقــد خــ  لوطــار امليــداا وهــو ايخــر تمــمن أربــع فصــو  حيــص هــاء 

رق في  إ  ال عريـف وج مـع البلـص الفصل اخلامس امدخل متهيد  للجانا امليداا للدراسة فو ال ط
وايفيــة املعاجلــة ا حصــائية للبيانــات اجملمعــة واــذا ال عــرف علــ  اخلصــائ  الشرصــية لعنا ــر   مــع 

 الدراسة.
مث يــــ ف الفصــــل الســــاد  الــــذ  خصــــ  لالخ بــــار الفرضــــية األو  مــــن الدراســــة، والــــيت تــــدور حــــو  

 ة لدى عما  النظافة.املعوقات االه ماعية ل جسيد مفهو  اهلوية املهني

وبعد ذلك ي ف الفصل السابع الذ  فإ في  اخ بار الفرضـية الثانيـة للدراسـة والـيت تـدور حـو  املعوقـات 
 املهنية ل جسيد مفهو  اهلوية املهنية لدى عما  النظافة. 

         ويف األخــــري يــــ ف الفصــــل الثــــامن الــــذ  ف فيــــ  عــــرم ومناقشــــة ن ــــائ  الدراســــة و تقــــد  ال و ــــيات.
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 أواًل : إشكالية الدراسة
اهــ م العديــد مــن البـــاحث  ووضــول اهلويــة مـــن هوانــا خم لفــة، وأمجعـــوا مجيعــاو أنــ  هلـــا             

القـــات ال فاعليـــة ضـــمن أشـــكا  م عـــددة واهلويـــة املهنيـــة هـــي أحـــد أشـــكاهلا، باع بارهـــا  صـــلة للع
ـــد إ  أفعـــا  وســـلوايات تعكـــس هـــذا  ميـــدان العمـــل،  ـــا ُلـــق ال مثهـــل والرضـــ  املهـــل الـــذ   هإسإ

 االن ماء و جتهإِسد هذا الدور املهل.
حيظـــ  اجمل مـــع ب عـــدد املهـــن الـــيت ت فـــاوت يف مكان هـــا، حيـــص عـــد أن هنـــا  مهـــن مرموقـــة يســـع  

هـــا يف اجمل مـــع، وملـــا حيصـــل عليـــ  شـــامليها مـــن مكانـــة اه ماعيـــة األفــراد لالل لـــاق هبـــا، نظـــراو لقيم 
حتظـــ  بـــاالح ا  واالعـــ اف مـــن طـــرف اجمل مـــع،  ـــا يســـاعد شـــاملي هـــذه املهـــن علـــ  اا ســـا  
وتشــكل هويــة مهنيــة متيــل إ  االعــ اف اجمل معــي، وباملقابــل مــن ذلــك عــد مهــن مــري مرموقــة حت ــل 

ظــ  بــاالع اف اجمل معــي نظــراو للنظــرة الدونيــة الــيت حيملهــا أدىن ال تيــا بالســلم املهــل، حيــص ال حت
 اجمل مع لشاملها عل  اخ الف املهن املرموقة.

حيــص وبان شــار النظــرة الدونيــة لــبعا املهــن، تصــادفنا ف ــة عمــا  النظافــة الــذين يعــانون ويواههــون 
امـل النظافـة، عدة إشكاالت و عوبات تؤو  دون تشكل هوية مهنية لديهم، فبـالنظر إ  مهنـة ع

الذ  يقو  بال نظيف املدن والشوارل عل  اع بار أن مهن   هذه مكسا لقوتـ  ولكـن نظـرة اجمل مـع 
لعملهم نظرة دونية األمر الذ  قد ينعكس عل  نظرام ملهن هم، وذواام املهنية، ومن  األمر الذ  

 قد ي سبا يف عد  تشكل اهلوية املهنية هلم.
او عــدة إشــكاالت منهــا مــا تعلــق بــاجمل مع الــذ  يعــي  فيــ  وامل مثلــة يف فعامــل النظافــة يواهــ  يوميــ

ال همـــي  االه مـــاعي بســـبا النظـــرة الدونيـــة الـــيت حيملهـــا اجمل مـــع اجتـــاههم باع بـــاره  يعمـــل ببي ـــة 
تســودها النفايــات واألوســاخ، ومنهــا مــا تعلــق بطبيعــة عملــ  بســبا عــد  تــوفر أدىن شــرو  العمــل 

 خم لف املراطر املهنيـة الـيت قـد ي عـرم هلـا يوميـاو  ن يجـة طبيعـة عملـ  ومس لزمات ، أضف إ  ذلك
فجملــة هــذه االشــكاالت هعلــت مــن عامــل النظافــة ال يشــعر بالرضــ  عــن العمــل الــذ  يقــو  بــ  
وروا ال يشعر باالن مـاء هلـذه املهنـة، وهـذا مـا دفعنـا إ   اولـة ال نـاو  العلمـي هلـذا املوضـول بواليـة 

تشكل اهلوية املهنيـة لـدى عمـا  النظافـة   بري هذه املعوقات االه ماعية واملهنية عل أدرار، ملعرفة ت
انطالقــاو مــن  اولــة الكشــف علــ  طبيعــة العالقــة بــ  العمــا  فيمــا بيــنهم وبــ  ذوااــم، إ  خم لــف 

 األنساق االه ماعية األخرى اليت ين مون إليها. وفهم سلواياام ومواقفهم اجتاهها.
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ســبق فــتن إشــكالية هــذه الدراســة ت ملــور حــو  حبــص ودراســة املعوقــات السوســيو  ومــن خــال  مــا
مهنية ل جسيد تشكل مفهو  اهلوية املهنية، وذلك من خال   اولة االهابـة عـن ال سـاا  الرئيسـي 

 الذ  مفاده:
ماهي المعوقات السوسيو مهنية لتجسيد تشكل مفهوم الهوية المهنية لدى عمال النظافـة    

 درار ؟بوالية أ
 وي فرل هذا السؤا  الرئيسي إ  ال ساال   الفرعي  ال الي :  

مــاهي املعوقــات االه ماعيــة ل جســيد تشــكل مفهــو  اهلويــة املهنيــة لــدى عمــا  النظافــة بواليــة   -1
 أدرار؟

 ماهي املعوقات املهنية ل جسيد تشكل مفهو  اهلوية املهنية لدى عما  النظافة بوالية ادرار ؟  -2
 فرضيات الدراسةثانياً : 
تسع  الدراسة بناءاو عل  ال سـاا  الرئيسـي السـابق إ  اخ بـار  ـلة الفرضية العامة:  -1

 الفرضية العامة ال الية:  
هناك عدة معوقات سوسيو مهنيـة تحـول دون تجسـيد تشـكل مفهـوم الهويـة المهنيـة لـدى        

  عمال النظافة بوالية أدرار
الفرضــية العامــة وال ســاالي  الفــرعي  الســابق  فــتن انطالقــاو مــن : الفرضــيات الفرعيــة -2

 هذه الدراسة تسع  إ  اخ بار  لة الفرضي   الفرعي   ال الي  : 
هنــا  عــدة معوقــات اه ماعيــة  حتــو  دون جتســيد تشــكل  مفهــو  اهلويــة املهنيــة لــدى   -1

 عما  النظافة بوالية أدرار.
مفهـو  اهلويـة املهنيـة لـدى عمـا   هنا  عدة معوقات مهنية  حتـو  دون جتسـيد تشـكل  -2

 النظافة بوالية أدرار.
 ثالثاً : أهمية الدراسة

تك سي الدراسة أاي ها من طبيعة املشكلة الـيت نـن بصـدد دراسـ ها ومعاجل هـا والبلـص       
فيهـــا، فهـــي ت نـــاو  املعوقـــات االه ماعيـــة واملهنيـــة ل جســـيد تشـــكل اهلويـــة املهنيـــة لـــدى عمـــا  

ة ملعرفة مدى مسااة مهنة عما  النظافة يف إن اج مكان هم االه ماعية داخل النظافة املاول
 اجمل مع بصورة متكنهم من جتاوز ال مثالت والقواعد اليت يفرضها النظا  االه ماعي والثقايف.
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اما تظهر أاية دراس نا أيماو، يف معرفـة ال صـورات االه ماعيـة واجتاهـات ايخـرين األن نظـرة 
 مــع( قــد ال تكــون يف الواقــع للصــورة الــيت يراهــا هبــا ايخــرين فعــالو، لــذلك نســع  ايخــرين )اجمل

 لفهم الظاهرة وحتديد ممامينها دون فصلها عن   واها اخلاص بالبي ة االه ماعية.
ت عـرم يوميـاو لعـدة  ـعوبات باجملـا   -عمـا  النظافـة –ناهيك عن أن هذه الف ة مـن العمـا  

ســوف نــاو  ال قــر  مــن ذلــك الــ  و اولــة فهــم مــا ي عــرم لــ   املهــل لطبيعــة العمــل، لــذلك
 عامل النظافة من معوقات تؤو  إ  طمس هوي   املهنية.

وتنبــع أايــة الدراســة أيمــاو مــن أايــة عمــا  النظافــة ودورهــم احليــو  يف نظافــة الشــوارل واملــدن 
 وعلي  فتن مت عهم باهلوية املهنية ورضاهم عن عملهم سيزيد من حيوي هم.

 رابعاً: أهداف الدراسة
 تسع  هذه الدراسة إ  حتقيق مجلة من األهداف ال الية:  األطر اال

 ال عرف عل  مفهو  اهلوية املهنية، وايفية تشكلها. - أ
إلهار الكيفيات اليت عاجل هبا ال اث النظر  العالقة ب  املهنـة و املكانـة االه ماعيـة   -  

املهنة من ههة أخـرى واـذا ال عـرف علـ   من ههة، واملهنة وامي  االه ماعي لصاحا
أهم احليثيات املهنية ملهنة عامل النظافة اشرو  العمل والظروف البي يـة للعمـل واـذا أهـم 

 .حوادث العمل
ال عرف عل  املعوقـات االه ماعيـة واملهنيـة الـيت حتـو  دون تشـكل اهلويـة املهنيـة لعمـا   - ت

 النظافة لوالية أدرار.
الــذ  طــرأ علــ  النســق القيمــي للمكانــة االه ماعيــة هلــذه  ال عــرف علــ  مــدى ال غيــري - ث

 يف نظر اجمل مع. -عما  النظافة–املهنة 
ه ماعيـة إلقاء الموء عل  أهم الصعوبات اليت تواه  هذه الف ة يف حتقيق ذااا يف إطار - ج

 واملهنية.
 اخلــروج ب و ــيات ميكــن أن تســاهم يف تشــكل اهلويــة املهنيــة لعمــا  النظافــة وتســاهم يف - ح

 احلد من المغو  النفسية وااله ماعية اليت ي عرم هلا ببي ة العمل.
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 خامساً : أسباب اختيار الموضوع
 ا الشك في  أن وقول اه ما  الباحص عل  موضول ما ال ينلـدر مـن العـد  بـل يـرتبا جبملـة 

 مـرتبا بـ  من األسبا  ، منها ما هو مرتبا ب  واليت تعد أسـبا  ذاتيـة أو شرصـية ومنهـا مـا هـو مـري
وع  وجتعلــ  أاثــر و الــيت تعــد أســبا  موضــوعية حيــص االاــا تعمــل علــ  توطيــد  ــلة الباحــص ووضــ

 عوبات الدراسة ومن ذلك اان لنا مجلـة مـن األسـبا  الدافعـة لدراسـة هـذا املوضـول حتمالو لعقبات و 
 منها:

لنـا الوههـة االل ـزا  ال رصصـي ع علـم االه مـال املنظمـات واملنامجنـت والـذ  عـده حيـدد  - أ
 يف اخ يار املواضيع اليت تصا يف  لا ال رص .

ـــة اخلـــروج مـــن منطيـــة املواضـــيع ال رصصـــية حيـــص ترتكـــز أملـــا املواضـــيع حـــو    -    اول
اجلوانـــا الر يـــة و ال ســـريية ،و املؤسســـات ابنـــاءات اق صـــادية وـــا تمـــم  مـــن عمليـــات 

 ومشاال تنظيمية .
  اهلويــة املهنيــة بصــفة عامــة ومعوقــات قلــة وقصــور يف الدراســات الــيت تلفــت النظــر إ  - ت

تشــكلها بصــفة خا ــة ) يف حــدود اطالعنــا(، األمــر الــذ  حفزنــا إ  ضــرورة ال وهــ  إ  
 اخ يار هذا املوضول .

وهـــل  -عمــا  النظافــة–الفمــو  العلمــي ملعرفــة أهــم املعوقــات الـــيت تعــ   هــذه الف ــة  - ث
 عي القائم.  أن جت هذه املهنة مكانة اه ماعية تعكس الوضع االه ما

 سادساً : مفاهيم الدراسة 
اــل لغــة وعــدها ت كــون مــن مفــاهيم ومصــطللات يســ ردمها امل رصصــون وقــد يكــون لكــل 
مصـــطلح عـــدة م ادفـــات األمـــر الـــذ  حيـــ م علينـــا أن نبـــ  إهرائيـــا بعـــا املفـــاهيم الرئيســـية ب عـــارف 

 إهرائية: 
ز والقيــود الـــيت يمـــعها اجمل مـــع ويقصـــد هبـــا اــل الصـــعوبات و احلـــواهالمعوقــات االجتماعيـــة:  -1

لعامـــل النظافـــة، تـــؤبر ســـلباو علـــ  ذات العامـــل الشرصـــية واملهنيـــة، اـــال همي  االه مـــاعي مـــن طـــرف 
اجمل مع لعامل النظافة و النظـرة الدونيـة ملكانـة عامـل النظافـة، حيـص سـوف ن عـرف علـ  اـل بعـد علـ  

 حدا ومؤشرات ذلك.
لـيت يعيشـها عامـل النظافـة، حيـص ال يع ـرب هـزءاو مـن ويقصد ب  احلالة ا التهميش االجتماعي: -2

 اجمل مع الذ  يعي  في  ن يجة   :
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 النظرة الدونية من اجمل مع  -
 عد  االح ا  وال قدير -
 اجلهل بقيمة عمل  وأاي   -
 السلوايات السلبية من طرف اجمل مع  -
 ضعف العالقات و املشاراات االه ماعية -
 االقصاء واالس بعاد االه ماعي -
: مـــن خـــال  دور الفـــرد ت لـــدد مكان ـــ  االه ماعيـــة امـــا تشـــري املكانـــة  انـــة االجتماعيـــةالمك -3

 مــد علــ  تقيــيم اجمل مــع االه ماعيــة إ  وضــع الفــرد أو اجلماعــة داخــل النســق األاــرب )اجمل مــع(، و تع
األدوار ومن خال  هذا ال قيـيم ت لـدد مكانـة الفـرد داخـل اجمل مع،حيـص أن هـذه املكانـة لألشراص و 

اله ماعيـة تك ســا عـن طريــق املــا  أو اجلـاه و النســا وموقـع الفــرد داخــل اجلماعـة واملهــا  أو الــدور ا
 املوال ل ،  واذا املس وى الثقايف و هو ما ال عده لدى عما  النظافة.

: ويقصد هبا ال الصعوبات و احلواهز والقيود اليت ي عرم هلـا العامـل أبنـاء المعوقات المهنية -4
 لذلك من ش  ا أن تؤبر عل  ذات  املهنية مثل:عمل  أو ن يجة 

 شرو  العمل. -
 الظروف البي ية للعمل. -
 حوادث العمل .  -
وهي  موعة من املبادئ اليت توضع ويل ز  هبا العامل وا لـف شـرو  العمـل   شروط العمل:  -5

 من مهنة إ  أخرى، حيص شرو  العمل بالنسبة لعامل النظافة ت مثل يف : 
 ماه االهر الذ  ي ق -
 احلوافز املقدمة من طرف املؤسسة . -
 ساعات العمل. -
 توفر مس لزمات العمل. -
 ارتداء مالبس العمل. -
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ويقصــد هبــا الوســا املنـاخي الــذ  يشــ غل فيـ  عامــل النظافــة، حيــص  الظـروف البيئيــة للعمــل: -6
 يعرف هذا الوسا  موعة من الظروف ت مثل يف:

 العمل يف هو بارد هداو  -
 العمل حتت أمطار -
 مرتفعة ومشس حارقة حرارة -
 الرياح والزوابع الرملية. -
ويقصد هبـا اـل ضـرر أو إ ـابة تصـيا عامـل النظافـة أبنـاء قيامـ  بعملـ  أو حوادث العمل:    -7

 ن يجة لذلك  :
 اس نشاق الروائح الكريهة الناجتة عن رمي وتراام النفايات. - 
 احلساسية وان شار األمرام االربو  -
  يجة اخ ال  النفايات بالزهاج و ايالت احلادةال عرم جلروح وا ابات ن -
 أي  الظهر واملفا ل. -
: هــو الشــر  القــائم بالعمــل، يقــو  وهنــة تنظيــف ااــيا مــن مــدن وشــوارل عامــل النظافــة  -8

باع بارهــا املهنــة املنوطــة لــ ، مقابــل مبلــق مــام ليكســا قــوت يومــ ، والقــائم بعــدة مهمــات اال لويــل 
 الشوارل واالحياء السكنية. النفايات ونقلها وتنظيف
 سابعاً: نموذج الدراسة
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 ثامناً : المقاربة النظرية للبحث
حي اج الباحص أن يس ذار األسس البلثية دوماو، فقد يسبا ال اام املعريف احياناو مشاوة متنع 
نـة من اس كشاف طرق هديدة للبلص، فاملقاربة النظرية أل  حبص ت طلـا اسـ ردا  وههـة حبثيـة معي

وهو ما ل  عالقة بطبيعة البلص أوالو، وما يريده الباحص بانياو، اما أن ال مقاربة تع مد عل  مسـ وى 
 مصغر( او ماارو  )الي(.  –من ال لليل ميكرو  ) بؤرو  

 وبدراستنا هذه اعتمدنا المقاربات التالية:
 المقاربة البنائية الوظيفية:   -1

  مراـا،  تعمـل أنسـاق  معـاو ل عزيـز ال ماسـك واالسـ قرار تع رب هذه املقاربة أن اجمل مـع هـو نظـا
وهي تشّدد النظر إ  البنية االه ماعية )النما املس قر نسبياو من السلو  االه ماعي(، امـا تنظـر إ  
 ولائف هذه البنية، حيص تؤد  البىن االه ماعية وليفة احلفاظ عل  سريورة اجمل مع يف شكل  احلام.

 نا و ن يجــة ل لــوالت البنيويــة لســوق العمــل يف الوقــت الــراهن وتفــاقم حيــص ومــن خــال  دراســ
لاهرة البطالة تصادفنا مهنة عما  النظافة، هؤالء العما  الذين يعيشـون أزمـات بنيويـة ونسـقية عميقـة 
واخ الالت وليفية رهيبة ن يجة بي ـة عملهـم، أدى هبـم احلـا  إ  تراخـي شـبكة العالقـات االه ماعيـة 

دوارهم املهنية من ههة أخرى  ا طرح إشكالية اس قرار هذه الف ة، فـتذا لقيـت هـذه الف ـة من ههة، وأ
)عما  النظافة( ال مامن وال آزر امل مـمن لالعـ اف امل بـاد  بيـنهم وبـ  اجمل مـع حيصـل هـؤالء العمـا  

 عل  ال قدير االه ماعي ن يجة األعما  واألدوار املهنية اليت يقومون هبا باجمل مع.
 المقاربة التفاعلية الرمزية:  -2

تع ـــرب هـــذه املقاربـــة أن اجمل مـــع هـــو ن ـــاج ال فاعـــل اليـــومي بـــ  األفـــراد،  فـــاجمل مع )تبعـــاو هلـــذه  
املقاربة( ليس إال الواقع املش   الذ  يبني  النا  ب نفسهم عندما ي فاعلون مع بعمهم البعا فالبشر 

 شيء.يعيشون ضمن عامل من الرموز ، ويعطون معىن لكل 
إن االع اف االه ماعي لعما  النظافة ي ف من مدى تقدير اجمل مع هلذا العامـل، هـذا ال قـدير ال يـ ف 

 من العد  وإمنا من مكان   أو دوره يف اجمل مع أو مهن   اعامل نظافة.
فشعور عامل النظافة ب قدير ايخرين ل  يساعده يف رفع تقديره لنفس  وعلـ  العكـس، فلينمـا 

مل النظافة من ال قدير من طرف ايخرين اايطـ  بـ  سـواء يف املنـز  او الشـارل أو حـ  وسـا حير  عا
 عمل  فتن هذا يؤد  ب  إ  العزلة وخلق أزمة هوياتية سببها مهن  .
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إذن تقدير الذات ي ف من تقدير اجمل مع ن يجة ال فاعل املس مر ب  عمـا  النظافـة واجمل مـع أو 
ا، خا ة وأ ا مصـدراو  شـبال الفـرد  وتقييمـ  املسـ مر، وهـو مـا نـود ال طـرق إليـ  يف البي ة اليت يعي  هب

ي ــ بر هبــم، خا ــة تصــرفات بي ــة اه ماعيــة يــؤبرون فيــ  و حبثنــا هــذا حيــص ان عامــل النظافــة يعــي  يف 
  ســلو  اجمل مــع اجتــاه عمــا  النظافــة ناهيــك عــن اميــاءات الوهــ  املعــرب عنهــا مــن طــرف املــارة ابنــاء قيــاو 

 عامل النظافة وهن  .
ف قــدير اجمل مــع و األقــار  و زمــالء العمــل هــي الــيت جتعــل عامــل النظافــة حيــدد مســ وى تقــديره 

 لذات  إضافة لذلك فهو ينظر لنفس  بناءاو عل  نظرة ايخرين ل .   
 تاسعاً : اإلجراءات المنهجية للدراسـة 

 منهـج الدراســة: -1
  يفرم مالبا نول املنه  امل بع يف الدراسة  مـن مجلـة املنـاه  املعروف أن موضول البلص هو الذ

امل رــذة يف العلــو  االه ماعيــة، ولــذا ارت ينــا أن املــنه  املناســا لدراســ نا هــذه هــو املــنه  الو ــفي 
 والذ  يعرف ب ن  :

ـــة      عطريـــق يســـ ند علـــ  الو ـــف ، علـــ  اع بـــار ان الو ـــف هـــو ال  بـــع الصـــار  للظـــاهرة و اول
     (1)عل  أدق هزئيااا وتفا يلها و ال فسري عنها امياو و ايفياوعالوقوف 

عهــو الــذ  يصــور بدقــة خصــائ  الظــاهرة املدروســة، وتفســريها قــدر ا مكــان، با ضــافة إ  تصــوير 
 (2)الظاهرة امياو عن طريق مجع املعلومات مقننة عن املشكلة.ع
ملعلومـــات ف مقارن هـــا و حتليلهـــا وتفســـريها ع أ  أن املـــنه  الو ـــفي يع مـــد علـــ  جتميـــع احلقـــائق و ا

 (3)للو و  إ  تعميمات مقبولةع
عال شري  و الو ف و ذلك ب لليل البيانات و املعلومات اليت ف مجعها حتليالو يـؤد  إ  اا شـاف 

 (4)العالقة ب  امل غريات و تقد  تفسرياو مالئماو هلاع
بال ام فمنهجنا عل  تفسري موضول الدراسة، و  درت وعلي  وقع اخ يارنا عل  املنه  الو في لق

 املع مد هو املنه  الو في ال لليلي.
                                                           

 .61، ص  2006، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،مدخل لمنهجية البحث االجتماعي أمحد عياد،- (1)
 .26، ص  2000، دار الفجر للنشر و ال وزيع، القاهرة،لعلمية لكتابة الرسائل الجامعيةاألسس ا مد منري حجا ، - (2)
 .234، ص1982، الكويت،6، واالة املطبوعات ،  أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر، - (3)
 60،ص2004 وريا،، دار النمري، دمشق س 2،  منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةعبود عبد اهلل العسكر ، - (4)
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 أدوات جمع البيانات  -2
تقنيــة البلــص هــي الوســيلة الــيت  مــع هبــا الباحــص بياناتــ ، ولــيس هنــا  تصــنيف موحــد هلــذه  

يســ عملها األدوات، حيــص تــ لكم طبيعــة املوضــول أو فرضــية البلــص يف اخ يــار األدوات الــيت ســوف 
الباحــص، لــذا اــان عليــ  أن يعــم بطــرق عديــدة وأســاليا خم لفــة وأدوات م باينــة اــي يســ طيع أن حيــل 
مشــكلة البلــص و ال لقــق مــن الفرضــية، وقــد يســ ع  الباحــص  بــ داة واحــدة ملعاجلــة إشــكالية البلــص  

 (1)اما بتمكان  االس عانة ب اثر من أداة واحدة يف حبث .
نت دراس نا بال ايز عل  االس بيان ا داة رئيسية، إضافة إ  االس عانة ويف حبثنا هذا فقد تمم

بكـل مـن  املقابلــة واملالحظـة املباشــرة،  لوهابـة علــ  تسـااالت الدراســة او ـا املالئمــة جلمـع البيانــات 
 هامة يف مجع البيانات.امل علقة بالبلص حيص يع ربان وسيلة 

 : االستمارة:  2-1
األساسية   لالتصا  ب  الباحـص و املبلـوث و هـي األداة لللصـو  و تعرف ب  ا:عالوسيلة  

 (2)عل  معلومات اد  اهلدف العلمي، واألس لة امل علقة ووضول الدراسـةع
عاالس بيان االه ماعي عبارة عن اشف ي ممن عدد من األس لة ت صـل باسـ طالل الـرأ  وئصـائ  

 (3)الظاهرة املدروسة ع
مباشرة لطرح األس لة عل  األفـراد و بطريقـة موههـة، ذلـك أن  ـيق االهابـات  ع تع رب االس مارة تقنية

حتــدد مســبقاو، هــذا مــا يســمح بالقيــا  وعاجلــة اميــة هبــدف اا شــاف عالقــات رياضــية وإقامــة مقارنــات  
  (4)اميةع

                                                           
، لبنان 2000، 1دار الفكر املعا ر،  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلميةم  رهاء وحيد دويدر ، -(1)

  305ص
، مصر 1985، مك ا االعليز املصرية،مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية و النفسية دى عزيز إبراهيم،  - (2)

 .155ص
التخطيط للبحث و جمع و تحليل –أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي  عبد اجمليد البلداو ،عبد احلميد - (3)

 .22،ص2007،اال دار الثالص، دار الشروق للنشر و ال وزيع، را  اهلل،spss   ،1البيانات يدويا و باستخدام برنامج 
 2دار القصبة للنشر،   لجامعية في علم االجتماعمالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل اسعيد سبعون،  - (4)

 .155، ص2012اجلزائر 
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ع هي الوسيلة للدخو  يف اتصـا  بـاملرربين بواسـطة طـرح األسـ لة علـيهم واحـد واحـد وبـنفس الطريقـة 
دف اســـ رالص اجتاهـــات وســـلوايات  موعـــة ابـــرية مـــن األفـــراد، انطالقـــاو مـــن األهوبـــة امل لصـــل هبـــ

  (1)عليهاع
، ســاعدنا ذلــك علــ  ضــبا وتعــديل أســ لة (2)إذ و بعــد إهــراء حتكــيم لالســ مارة مــن قبــل عــدة أســاتذة

السـ مارة االس مارة  حيص اتملت لنا عـدة هوانـا م علقـة باملوضـول   ـا سـاعدنا علـ  بنـاء أسـ لة ا
 بصيامــة  ائية واانت اال ام:

o و اشــ مل علــ  بيانــات شرصــية  ملعرفــة خصــائ    مــع الدراســة واح ــوى المحــور األول :
 ."12" إ     "01"عل   موعة من األس لة من    

o ـــــاني :و اشــــ مل علــــ  بيانــــات م علقــــة بالفرضــــية األو  و امل مثلــــة يف عاملعوقــــات  المحــــور الثـ
جســيد مفهــو  تشــكل اهلويــة املهنيــةع واشــ ملت أســ لة هــذا ااــور مــن الســؤا  :    االه ماعيــة ل 

 ".48" إ  " 13"
o اشـ مل علـ  بيانـات م علقـة بالفرضـية الثانيـة الـيت تمـمنت ع املعوقـات املهنيـة المحور الثالث:

 "62" إ   "49"ل جسيد مفهو  تشكل اهلوية املهنية ع، واانت األس لة من   
 لة االس مارة ب  أس لة مغلقـة و أخرى مف وحة.وقد توزعت أس 

 : المقابلة:  2-2
إن مـــا مييـــز املقابلـــة او ـــا باألســـا  مســـع  االمـــي  ـــادبيت بـــ  الباحـــص واملبلـــوث يف إطـــار        

تفاعلي مع ، حيص  ا أن يكون الباحص مع املبلوث وي باد  مع  أطراف احلديص حـو  مشـكلة 
معينــة يف االدالء برأيــ  وال عبــري عــن متثيالتــ  هلــذه املســ لة، مــن  البلــص، حيــص تعطــ  للمبلــوث حريــة

 دون أية توهيهية يف ا هابة حيص ميكن أن نعرف املقابلة عل  او ا:
ع عمليــة تقصــي علمــي تقــو  علــ  مســع  اتصــام االمــي مــن أهــل احلصــو  علــ  بيانــات هلــا عالقــة 

 (3)هبدف البلصع
 عدة مستويات وذلك كما يلي: على قمنا باجراء مقابلةوبذلك        

                                                           
 .204، ص 2004، دار القصبة للنشر، اجلزائر، منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةموريس اعر  ، - (1)
 (.04أنظر مللق رقم ) - (2)
 173سعيد سبعون، مرهع سبق ذاره، ص  - (3)
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واــان ذلــك علــ  مســ وى اــل مــن بلديــة أدرار وبلديــة تيمــي : مقــابالت مــع المســؤولين:  2-2-1
وبلديـــة بـــودة، لوهابـــة علـــ  بعـــا ال ســـااالت اخلا ـــة ووضـــول البلـــص و عطـــاء  ـــورة شـــاملة علـــ  

ل النظافـــة أن  يبنـــا طبيعــة عمـــل عمـــا  النظافـــة، واالهابـــة علـــ  بعــا ال ســـااالت الـــيت ال ميكـــن لعامـــ
 عليها.

 موعـة يص ال فوج تنظيف ي كون من سائق و ح: مقابالت مع رؤساء أفواج التنظيف:  2-2-2
( عمـا  ، حيـص ارتينـا اهـراء مقـابالت مـع هـؤالء بصـف هم 04من عما  النظافة ال يزيد عددهم عن)

  هو األدرى وجريات العمل.اا ك  املباشرين بعامل النظافة، وهو ايخر ينز  للميدان و بال ام
باع بارهم مفردات البلص ومن خال  توزيعنا لالس مارات : مقابالت مع عمال النظافة:  2-2-3

ونظراو للمس وى ال عليمي اادود اان توزيع االس مارات ومل ها من خال  املقابلة من ههـة ومـن ههـة 
ص قـد  لنـا الكثـري مـن عمـا  النظافـة أخرى ساعدنا ذلـك علـ  ال عمـق أاثـر والغـوص يف  األسـ لة حيـ

معلومات يكاد ال يصرح هبا املسؤو  عـنهم و بال ـام إعطـاء  ـورة واضـلة عـن املعوقـات الـيت ي عـرم 
 مسؤولي .يا االه ماعي أو من  يا عمل  و هلا عامل النظافة هراء عمل  سواء من اا

موعـــة مـــا أو قريـــة أو : وهـــي تقنيـــة مباشـــرة لل قصـــي تســـ عمل عـــادة يف مشـــاهدة  المالحظـــة -1
مجعية ...اخل بصفة مباشرة، هبدف أخذ معلومات ايفيـة مـن أهـل فهـم املواقـف والسـلوايات، وتكـون 

 .(1)املالحظة من ظمة عندما ي علق األمر عبو ف  ادق للسلوايات وال نبؤ هباع
بدءاو من لقاءهم وبدراس نا هذه قمنا والحظة مباشرة بع  املكان لعما  النظافة وهم يقومون بعملهم 

باحلمرية و تقسيمهم لفرق و خروههم مليدان العمل، مروراو جبمـع النفايـات وتنظيـف الشـوارل، و ـوالو 
إ  املفرمــة النهائيــة، امــا أمكن نــا املالحظــة  املباشــرة وتواهــدنا بــالقر  مــن عمــا  النظافــة إ  ال قــر  

 بينهم.  الشرصي ااثر من عما  النظافة و معرفة حجم العالقات فيما
 صدق االداة :  -2
يف قسـم العلـو  االه ماعيـة  (2)بعد تصميم االسـ مارة األوليـة ف عرضـها علـ  عـدة أسـاتذة  كمـ    

 باجلامعة، حيص أبدوا مالحظاام و أرائيهم واليت متثلت فيما يلي:
 حذف األس لة الغاممة و مري املفهومة. -

                                                           
 184بق ذاره، ص موريس اعر ، مرهع س - (1)
 (04أنظر مللق رقم ) - (2)
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ســــؤا ، وذلــــك الن بعــــا  62  إ  ســــؤا 78اخ صــــار عــــدد األســــ لة إ  أقــــل عــــدد  كــــن مــــن  -
أن الدراســة وأخــرى مــري مفهومــة خا ــة و العبــارات هلــا مــدلو  واحــد وأخــرى مــري معــربة عــن موضــول 
 األس لة موههة لعما  النظافة ذو  مس وى تعليمي  دود.

تبسيا اللغة أاثر ف اثر، واس ردا  لغة مرنة باع بار عينة البلص ف ـة عمـا  النظافـة  ـا قـد تـؤد   -
 جتريح العامل دون قصد. إ 

وبعد هذا ال لكيم ف ضـبا االسـ مارة وتوزيعهـا علـ  عينـة جتريبيـة مـن   مـع الدراسـة )عمـا  
النظافة( ملعرفة مـواطن المـعف واخللـل فيهـا، وللوقـوف علـ  مصـداقي ها وبواسـطة االسـ مارات 

املراد ل  و هو أس لة  ال جريبية ف حذف األس لة الغاممة ومري الصاحلة وبال ام ف الو و  إ 
 (1) بســـيطة ال نـــاو ، حيـــص بعـــد اهـــراء ال عـــديالت الالزمـــة عليهـــا خرهـــت يف  ـــوراا النهائيـــة

 وبعد ال  اد من مصداقي ها ف توزيع االس مارات عل  املبلوب .   
 مجــاالت الدراســــة  -3

 وت مثل يف ال من اجملا  املكاا والزمل والبشر : 
ــــ -1 ــــال المكـ : ي مثـــل اجملـــا  املكـــاا هلـــذه الدراســـة بشـــكل عـــا  وكـــان إهـــراء الدراســـة انيالمجــ

امليدانيـــة، حيـــص اـــان مكـــان اهـــراء الدراســـة امليدانيـــة والـــيت أهريـــت حـــو  عاملعوقـــات السوســـيو مهنيـــة 
ل جسيد تشكل اهلوية املهنية لـدى عمـا  النظافـةع بال لديـد بـدائرة أدرار والـيت ضـمت بـالث بلـديات 

 رة أدرار، وهي بلدية أدرار وبلدية بودة وبلدية تيمي.   تابعة للدائ
ســنوات بــدءاو مــن  04: لقــد اســ غرقت دراســ نا هــذه بشــكل عــا  مــا يقــار  المجـــــال الزمنــــي -2

أيــن ف مــن خالهلــا ضـبا املوضــول ومجــع املعلومــات الالزمــة إ  مايــة  2017-2016السـنة اجلامعيــة 
 بذلك الدراسة النظرية وامليدانية.، حيص متاشت 2020-2019السنة اجلامعية 

 وعليه مرت دراستنا بعدة مراحل يمكن إيجازها كالتالي:
o حيـــص متــت القـــراءات  2017-2016عي : انطلقــت خــال  املوســـم اجلــام المرحلــة األولـــى

مجع املعلومات حو  املوضول واالحاطة ببعا هوانب  اما ف حتديد املفاهيم العامـة مل غـريات الدراسـة و 
 إهراء الدراسة.و مكان 

                                                           
 (01أنظر مللق رقم ) - (1)
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o قمنا جبمع املعلومات  2018-2017: حتديــداو ومع بدايـة السنة اجلامـعيـة المرحلة الثـانيــة
النظرية امل علقة باملوضول بال زامن مع ذلك قمنا بتعداد اس مارة جتريبية ل لقق من مدى جتاو  

ارة  ائية ووافقة األس اذ املبلوب  وعرضها عل   موعة من األساتذة لل لكيم قمنا بتعداد اس م
 املشرف .

o مع بداية السنة اجلامعية باشرنا مباشرة بال وزيع الكلي لالس مارات ب اريخ   : المرحلة الثـالثة
متكنا تقريبا من االن هاء من توزيع ال االس مارت  2018-11-20و ب اريخ  2018-10-14

احل  وايخر ن واهد بع  املكان لعما   واس هاعها، ورمم اس هال االس مارات إال أن  انا ب 
النظافة واثرياو ما خنرج معهم ملباشرة عملهم هبدف ال قر  أاثر ومجع أاثر ملعلومات تساعدنا عل  
ال لليل با ضافة إ  املقابالت اليت اهريت مع عما  النظافة او املسؤول  املباشرين ومري املباشرين 

 لعما  النظافة.
o و هي مرحلة ال فريق و ال لليل حيص مباشرة وبعد اس هال االس مارات  :المرحلة الرابعة

-02مث اس رراج اجلداو  وال لليل وذلك اان بدءا    من   spssباشرنا ب فريغها إلك ونيا بربنام  
12-2018. 

و ي مثــــل يف مجيــــع عمــــا  النظافــــة الــــذين يعملــــون بصــــفة دائمــــة أو  المجـــــال البشـــــري: -3
    لدية أدرار وبلدية تيمي وبلدية بودة.م عاقدين بكل من ب
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 مجتمع الدراســة-4
ي مثـــل   مـــع الدراســـة يف األشـــراص  ـــل الدراســـة أ  األفـــراد الـــذين ســـ  م علـــيهم الدراســـة  

 والــذين متســهم الظــاهرة  ــل الدراســة، أ  اــل األشــراص الــذين ينمــوون حتــت الظــاهرة  ــل الدراســة
عالوحــدات األساســية الــيت  ــرى عليهــا ال لليــلع أو ع  نــ :حيــص ميكــن تعريــف   مــع البلــص علــ  أ

 موعــة عنا ــر هلــا خا ــية أو عــدة خصــائ  مشــ اة متيزهــا عــن مريهــا مــن العنا ــر األخــرى، والــيت 
  (1) رى عليها البلص أو ال قصيع

وعليــ  متثـــل   مــع البلـــص يف اــل عمـــا  النظافــة امل واهـــدين بــدائرة ادرار، أ  عمـــا  النظافـــة 
ع  لكــل مــن بلديــة أدرار و بلديــة تيمــي وبلديــة بــودة، ونظــراو لصــغر حجــم   مــع الدراســة فقــد ف ال ــاب

 عامل موزعون اال ام: 103القيا  وسح شامل هلم، حيص قدر  مول العامل  بقطال النظافة بـ 
 عامل 91بلدية أدرار  -
 عما  06بلدية بودة  -
 عما  06بلدية تيمي  -

عامــل وميكــن االشــارة إ  أن مديريــة البي ــة  103أشــرنا ســابقاو بـــ  ليك مــل  مــول العــامل  امــا
و يرهع ذلـك إ  توليـف البلديـة يف  بالبلديةاعط نا إحصائيات تقل  نوعا ما عن ما هو معمو  ب  

 قطال النظافة ملر لف عاملي  يف سلك االدماج املهل والشبكة االه ماعية   
 ة الدراسات السابقعاشراً: 

ت العديد من الدراسات موضول اهلوية املهنية من هوانا خم لفة وعالق ها بالعديد قد تناول
ور لف الدراسات ذات الصلة  -اطالعناحبدود –من امل غريات و انطالقاو من ذلك قمنا االملا  

ووضوعنا بصورة مباشرة أو مري مباشرة، حيص سوف نصنف عرم الدراسات السابقة حسا 
 تناولت موضول اهلوية املهنية وخم لف املعوقات املهنية وااله ماعية اليت هاءت م غريات دراس نا واليت

 بصدد منوذج الدراسة و ذات الصلة بالدراسة احلالية وسنوهزها اال ام:
 
 

                                                           
 133سعيد سبعون، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
 - ( 07أنظر مالحق الدراسة رقم.) 
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 الدراسات التي تناولت مختلف المعوقات االجتماعية و المهنية:  -1
التغير في المكانة االجتماعية عنوان: ع، ب(1)فاروق الحاللشةمن أعداد الباحص  الدراسة األولى :

حيص تناولت الدراسة موضول ال غري الذ  طرأ عل  املكانة  للمهن في المجتمع االردني"
االه ماعية لعدد من املهن والولائف الشائعة يف اجمل مع االردا خال  العقد املنصر ، وقد متكنت 

االردن ترتيباو تنازلياو حسا مكان ها االه ماعية الدراسة من إعادة ترتيا مائة مهنة ووليفة شائعة يف 
هدفت الدراسة إ  ال عرف عل  ال غري الذ  طرأ عل  النسق القيمي للمكانة االه ماعية هلذه املهن 

الدميغرافية و االه ماعية خال  ال غريات السياسية واالق صادية و ن يجة  2005-1994خال  ف ة 
لسل اهلرمي من األعل  إ  األسفل. حيص متثلت مشكلة الدراسة العقد املنصر  وترتيبها حسا ال س

ب ن الظاهرة االه ماعية ملكانة املهن يف اجمل مع االردا ت عرم بسبا عنا ر النفوذ والسلطة 
واملس وى ال عليمي و الرفاهية و الثروة مل  تغريات سريعة األمر الذ  يثري تسااالت مهمة حو  القيم 

مع هلا املهن؟ و العقل اجلمعي ملكانة ال عليم الذ  ال يصاحا سوق العمل؟ االه ماعية اليت ا
 وماهي العوامل املؤبرة يف تفميل االردني  للمهن بدرهات م فاوتة؟

 حيص تف م هذه الدراسة ال ام:
 الما ارتفع املس وى ال عليمي الذ  ت طلب  املهنة حافظت عل  مكان ها االه ماعية -1
 هنة شاملها بروة أارب الما حافظت عل  مكان ها االه ماعيةالما منلت امل -2
 الما منلت املهنة شاملها سلطة أارب الما حافظت عل  مكان ها االه ماعية    -3

ســنة فــ اثر  18مــواطن أردا ذاــور وإنــاث،  ــن أعمــارهم  800وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
هود أخطـاء فيهـا ولعـد   ـالحي ها لل لليـل اس مارة لو  125من خم لف مناطق اململكة. وف اس بعاد 

 فرداو.  675حيص ا بلت العينة، ت مثل 
واســ ردمت هــذه الدراســـة اســ بانة جلمــع املعلومـــات وتو ــلت ن ــائ  الدراســـة أن تقــدير تغـــري 

مـازا  مرهونـاو  1994املكانة لعدد من املهن و الولائف مع مثيالاا من املهن يف اجمل مع االردا لعا  
م عـــــــددة وم داخلـــــــة يصـــــــعا ضـــــــبطها ن يجـــــــة ل غـــــــريات السياســـــــية واالق صـــــــادية و الثقافيـــــــة بعوامـــــــل 

وااله ماعيــة، األمــر الــذ  ي طلــا مزيــداو مــن االس قصــاء وال لليــل واملوضــوعية وهــو مــا حاولــت هــذه 

                                                           
قسم علم االه مال، هامعة الريمو   لة  التغير في المكانة االجتماعية للمهن في المجتمع االردنيمفاروق احلاللشة،   - (1)

 .2007هوان 27و  االنسانية، عدد العل
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الدراســة أن تقــو  بــ ، امــا أن هــذه الدراســة اشــارات إ  أايــة قمــية العالقــة  بــ  املكانــة االه ماعيــة 
هن من خال  مؤشرات ساعات العمل وم وسا االهر الشهر  و املس وى ال عليمي ومـدى حتقيـق للم

 العامل  للرض  الوليفي.
لســ   مهنــة شــائعة يف اجمل مــع االردا، والــيت ألهــرت ان  م1990المجــالي دراســة  الدراســة الثانيــة:

واـــان مـــن ابـــرز هـــذه العوامـــل هنـــا   موعـــة مـــن العوامـــل تـــؤبر يف نظـــرة اجمل مـــع أل  مهنـــة مـــن املهـــن، 
مســ وى ال علــيم ومعــد  الــدخل والســلطة، وألهــرت هــذه الدراســة أن الفــروق الثقافيــة بــ  اجمل معــات 
املر لفة، مل يكن هلا فاعليـة يف إحـداث اخ الفـات يف املكانـة الـيت ت م ـع هبـا املهـن يف تلـك اجمل معـات 

  معات املر لفةوعىن أن هنا  توافقاو ابريا يف تقييم املهنة يف اجمل
" واقع السالمة المهنية لعمال النظافة بعنوان  (1)عصام أحمد الخطيبمن إعداد  الدراسة الثالثة:

حيــص اــدف هــذه الدراســة إ  تســليا المــوء  فــي مستشــفيات إحــدى المحافظــات الفلســطينية"
 عــاطي مــع النفايــات  علــ  واقــع الســالمة املهنيــة لعمــا  النظافــة يف املس شــفيات و عالقــة ذلــك بواقــع ال

حيص تب  من ن ائ  الدراسة أن مس وى السالمة املهنية لعمـا  النظافـة دون املسـ وى املطلـو ، إذ ال 
مـنهم تعرضـوا للـوخز بـا بر أبنـاء  %40ت وفر لدى معظمهم معـدات الوقايـة الشرصـية، وان ااثـر مـن

حات لعما  النظافة لوقاي هم مـن تعاملهم مع النفايات ولوحظ عد  وهود سياسة  ددة  عطاء اللقا
األمــرام املعديــة، امــا أنــ  ال يــ م إهــراء الفلو ــات الطبيــة قبــل ال وليــف وأبنــاءه ناهيــك عــن العمــل 

ساعة يوميا اما لوحظ عد  وهود اس قرار للعما  النظافة يف عملهم ، وعد  وهود  15الذ  ي جاوز
قيق رضاهم وهنا  نقـ  ابـري خا ـة بال عامـل اه ما  من طرف املسؤول  بسالمة العما  املهنية، وحت

 مع النفايات الطبية. 
 الدراسات التي تناولت متغير الهوية المهنية     -2
ـــى:     ـــة األولـ دور ع  بعنــوان(2)عبــد اللطيــف محفــوم و أحمــد جــودة إعــداد الباحــص  مــنالدراســ

علــ  أعمــاء هي ــة ال ــدريس يف ، دراســة ميدانيــة الثقافــة التنظيميــة فــي التنبــؤ بقــوة الهويــة التنظيميــة
                                                           

، اجمللة واقع السالمة المهنية لعمال النظافة في مستشفيات إحدى المحافظات الفلسطنيةعصا  أمحد اخلطيا،  - (1)
 .2006الصلية للشرق امل وسا، منظمة الصلة العاليمة، اجمللد الثاا عشر، العدد اخلامس،

،رسالة ماهس ري، مري منشورة   الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية دورعبد اللطيف  فوظ ، أمحد هودة،  - (2)
 .2010الية العلو  االه ماعية، اجلامعة االردنية، 
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ــــة  ــــة يف ال نبــــؤ بقــــوة اهلوي ــــ  الدراســــة إ  حتديــــد دور الثقافــــة ال نظيمي اجلامعــــات األردنيــــة ، هــــدفت هات
 ال نظيمية حيص تكمن مشكلة الدراسة يف ا هابة عل  األس لة ال الية :

 حتديد املقصود  باهلوية ال نظيمية -
 ل نظيمية باجلامعات.حتديد ما اجملاالت األاثر أاية للهوية ا -
 أبر العوامل الشرصية )اجلنس، العمر، الرتبة ،مدة العمل ( عل  اهلوية ال نظيمية. -

ســ مارة علــ  أعمــاء هي ــة ال ــدريس ول لقيـق ذلــك اخ ــريت عينــة مــن أربــع هامعــات و وزعــت بــذلك ا
ن مـن ، أخمعت االس مارات لل لليل الو في بناءاو عل  منوذج ي كـو  226عددهم ب الذ  قدر و 

 عدة أبعاد) ال عاون، االب كار، االل زا ، الفاعلية...( حيص خلصت الن ائ  إ  تصنيف :
 هنا  من لديهم شعور ضعيف باهلوية ال نظيمية. أوالً :   
 هنا  من لديهم شعور قو  باهلوية ال نظيمية. ثانياً :  

ملبلوب  فيما ي علق اما ألهرت الن ائ  عد  وهود فروق ذات داللة إحصائية يف إهابات ا
باهلوية ال نظيمية تعود إ  اجلنس أو العمر أو الرتبة ووهود فروق ذات داللة إحصائية تعود إ  مدة 
العمل يف اجلامعات اخلا ة ،حيص أخرياو قدمت عدة تو يات ت علق بمرورة تعزيز الوعي ب اية 

 ة لوبدال  والعمل اجلماعي.اهلوية ال نظيمية فمالو عل  توفري الثقافة ال نظيمية الداعم
 الــدراســة الثانيـــة :

الــذات المهنيــة للمرشــدين النفســيين بعنــوان ع (1)عبيــر فتحــي" الشــرفامــن إعــداد الباحثــة ع
، حيـــص هـــدفت هاتـــ  2011،رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاهســـ ري بقطـــال مـــزة لســـنة فـــي العمـــل" 

النفســي  يف العمــل ا رشــاد  ال بــو  وذلــك مــن الدراســة إ  ال عــرف علــ  الــذات املهنيــة للمرشــدين 
 خال  ا هابة عل  األس لة الفرعية ال الية:

 ما مس وى الذات املهنية للمرشدين النفسي  يف العمل ا رشاد  ال بو  -
 ما ترتيا أبعاد الذات املهنية لدى املرشدين . -
ـــة إحصـــائية بـــ  تقـــدير ايخـــرين و املقـــاييس - ـــذات  هـــل توهـــد عالقـــة ذات دالل الفرعيـــة ملقـــاييس ال

 املهنية.

                                                           
رسالة ماهس ري، مري منشورة الية  الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمل  االرشادي التربويمعبري ف لي الشرفا، - (1)

 .2001عة االسالمية، مزة، ال بية ، اجلام
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قد اس ردمت الباحثة املنه  الو في ال لليلي و قامت بتعداد مقيا  تكون من مثانية و 
أبعاد يش مل عل  ) البعد املعريف ، األداء املهل،  ات الشرصية، الطموح املهل، القيم املهنية 

 املكانة االه ماعية، تقدير ايخرين (
و اح ل بعد   %87 وهود داللة إحصائية للمبلوب  بنسبة و تو لت الباحثة إ 

  %89و البعد االج عل  املرتبة الثانية    %79السمات الشرصية عل  املرتبة األو    
 .%89والطموح املهل عل  املرتبة الثالثة   

ين الهوية " العامل الجزائري ببعنوان (1) كاري نادية أمينةمن إعداد الباحثة  ة الثالثة :الدراس
 2012رسالة مقدمة لنيل شهادة الدا وراه يف علم االه مال لسنة  المهنية و ثقافة المجتمع "

هدفت هذه الدراسة إ  الكشف عن دور ال من الثقافة اجمل معية و الثقافة ال نظيمية يف عملية 
ات ، و بال ام دورها ال نش ة االه ماعية اليت ي لقاها األس اذ اجلامعي من خال  مراحل خم لفة من حي

يف تشكيل هوي   املهنية وايف هلات  األخرية أن حتدد دوره و مكان   افاعل اه ماعي  ين مي إ  
 النربة املثقفة و ال ذلك ف الو و  إلي  من خال  االهابة عل  ال ساا  ال ام:
نـو واقعـ  ومسـ قبل  ايف ت كـون هويـة األسـ اذ اجلـامعي بـ  بقافـة تنظيميـة تفـرز نظـا  مـن ال مـثالت 

أمنـا  فة اجمل مع ت ممن الجتاه العـا  و ونسق قيمي مبل عل  أساليا ال سريية للمؤسسة اجلامعية و بقا
 سلواهم و معايريهم االه ماعية وهو ما سيلدد الحقا دوره ومرازه االه ماعي؟ 

ة وتأثيرها على السلوك " الهوية المهنيبعنوان  (2)معاريف منورمن إعداد الباحص الدراسة الرابعة : 
ع دراســـة ميدانيـــة ملؤسســـات ال علـــيم املهـــل ب لمســـان رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاهســـ ري األســـاتذة 

 . 2005-2004اص  أنثربولوهيا لسنة 
هدفت هذه الدراسة إ  الكشف عن تشكل اهلوية املهنية انطالقاو من تفاعل العالقات 

اف، اما أوضلت الدراسة ان ال نول يف ال جار  املهنية االه ماعية يف العمل مع خم لف األطر 
  تنول الس اتيجيات السلواية ألساتذة ال عليم املهل مع مس ولي  و مع زمالئ  و مع م بصي  إ

بال ام ال نول يف تصور هوي   املهنية، حيص اع مد الباحص عل  املنه  ال لليلي تبعاو لطبيعة املوضول و 
                                                           

، رسالة الدا وراه، مري منشورة، اص  علم العامل الجزائري بين الهوية المهنية و ثقافة المجتمعاار  نادية أمينة،   - (1)
 .2012-2011االه مال، هامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان، 

سالة ماهس ري، مري منشورة، قسم بقافة شعبية اص  ، ر الهوية المهنية و تأثيرها على سلوك األساتذةمعاريف منور،   - (2)
 .2005-2004أنثروبولوهيا، هامعة أيب بكر بلقايد،تلمسان،
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سلو  ل لليل العالقات االه ماعية املهنية و ت بريها عل  السلوايات اليت تنش  ب  ا املراد دراس  ، و 
 خم لف األطراف اايطة ب ساتذة ال عليم املهل يف ميدان عملهم لكو م ميثلون وحدة الدراسة.

أمــا مــن حيــص ال قنيــات املنهجيــة فعلــ  اخــ الف الدراســات الســابقة فقــد اســ رد  الباحــص 
اراة علـــ  اع بـــار أن الباحـــص يعمـــل يف قطـــال ال كـــوين املهـــل، وحيـــص يقـــو  والحظـــة املالحظـــة باملشـــ

الســلوايات و طبيعــة العالقــات داخــل هــذا ال نظــيم واع مــد علــ  تقنيــة حتليــل اا ــوى  هابــات أفــراد 
ـــائ  علـــ  مـــرار  العينـــة و الـــيت رعـــ  فيهـــا شـــرو  متثيـــل العينـــة وبـــذلك خلـــ  الباحـــص جلملـــة مـــن الن 

 ألخرى منها:الدراسات ا
اخـ الف متــثالت األسـاتذة راهــع إ  اخــ الف الصـورة الــيت يعطيهـا اــل أســ اذ عـن ذاتــ ، إمــا 

 ووقع ال رص   أو ونظور املكانة االه ماعية.
أقرت ن ائ  الدراسة حتقيقاٌ دقيقاو حو  عالقة األس اذ بامل علم و االدارة ، اما أوضلت فرقـاو 

ليومية للعمل، وال عمق يف حتليل العمل املهل وقيا  علم اه مال يف ال صوارت من خال  ال طبيقات ا
 العمل

" المحـــددات السوســـيو ثقافيـــة لألســـتاذ بعنـــوان "(1)"قيلـــي مامـــة: مـــن اعـــداد  الدراســـة الخامســـة
ـــة" ـــة المهني دراســـة ميدانيـــة جبامعـــة أدرار مقدمـــة لنيـــل شـــهادة  الجـــامعي ودورهـــا فـــي تشـــكيل الهوي

ه مــال منظمــات ومنامجنــت، هــدفت هــذه الدراســة إ  معرفــة أوســع حــو  املاهســ ري اصــ  علــم اال
واقــع اهلويــة املهنيــة ملهنــة األســ اذ اجلــامعي جبامعــة ادرار ومــدى تقمصــ  ألدواره املهنيــة والــيت تلعــا دوراو  

 ابرياو يف اس ظهار هوي   املهنية
  وسح شامل حيص اس ردمت يف هذه الدراسة املنه  الو في ال لليلي، مع  اولة القيا

جلميع مفردات البلص، إال أن الصعوبة جتلت يف اس هال مجيع االس مارات حيص قدر عدد 
 . 276املبلوب  بـ 

حيص اشفت ن ائ  الدراسة إ  حقائق موضوعية تر د واقع ااددات السوسيو بقافية ودورها يف 
 تشكل اهلوية املهنية لألس اذ اجلامعي جبامعة أدرار.

                                                           
م المحددات السوسيو ثقافية لألستاذ الجامعي ودورها في تشكيل الهوية المهنية دراسة ميدانية بجامعة قيلي مامة - (1)

 .2016العلو  االه ماعية، اص  منظمات ومنامجنت، ، الية العلو  االه ماعية واالنسانية ، قسم أدرار
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ع بعنوان ع املرأة اااماة ومس لزمات (1)"عليلي عبد الصمدمن اعداد الباحص  ادسة :الدراسة الس
اهلوية املهنيةع، رسالة ارج لنيل شهادة املاهس ري يف شعبة االنثروبولوهيا هدفت هذه الدراسة إ  

ذ  يعرف  معرفة الدوافع اليت هعلت املرأة ارج للعمل و حتديد طبيعة ال غري الثقايف وااله ماعي ال
االنسان اجلزائر ، إضافة إ  تشري  طبيعة العالقة ب  الرهل واملرأة من ههة ومن ههة أخرى مع 

 خم لف الفماءات االه ماعية والثقافية.
حيص متلورت إشكالية البلص اال ام: هل  ارسة املرأة ملهنة اااماة رتا تغرياو بقافياو 

ات اجمل مع اجلزائر ، وهل ميكنها بوها هذا ال غري إن حدث واه ماعياو يف مكان ها داخل خم لف بني
الو و  إ  هوية مهنية ت ناسا مع الوضعية اجلديدة، وما هي مس لزمات هذه اهلوية، وإ  ا  مدى 
ميكن من خالل  أن تساهم املرأة يف تنمية اجمل مع، حيص اف م عدة فروم من هذه الدراسة حيص 

قة اليت تربا املرأة بالعمل الذ  متارس  وانموذج هلذه العالقة اخ ار اما حاو  من خالهلا تفسري العال
اشرنا سابقاو  ارسة املرأة ملهنة اااماة، حيص تو ل من خال  الدراسة النظرية وامليدانية عل  وه  

  (2)اخلصوص أن املرأة اس طاعت ان تك سا وضعاو هديداو وحديثاو ُ لف عن الوضع السابق.
 راسة الحالية و عالقتها بالدراسات السابقة :مكانة الد

اهلويـة املهنيـة  تشـكل اجتهت الدراسة احلالية إ  بيان املعوقات السوسيومهنية ل جسيد مفهـو 
لـــدى عمـــا  النظافـــة بواليـــة ادرار، حيـــص قمنـــا وســـح شـــامل جملمـــول عمـــا  النظافـــة  وذلـــك ل وضـــيح 

رم هلا عامل النظافة تعيـق جتسـيد هوي ـ  املهنيـة  ـا  عـل وتفسري املعوقات االه ماعية واملهنية اليت ي ع
لنــا اخ بــاراو عقالنيــاو و واقعيــاو لوضــعية اهلويــة املهنيــة لــذا عمــا  النظافــة امــا تســاهم الدراســة احلاليــة إ  
هانا الدراسات السـابقة الـذار إ  حتديـد املقصـود باهلويـة املهنيـة باع بـاره مصـطلح دخيـل و حـديص 

اهلويـــة املهنيـــة ، اهلويـــة ال نظيميـــة هويـــة  –ا ال نظـــيم مـــن ههـــة  و بـــاخ الف مســـميات  يف سوســـيولوهي
 حيص الها تصا يف قالا واحد. –املؤسسة ، هوية العمل 

من ههـة أخـرى مـا يالحـظ علـ  الدراسـات السـابقة الـذار أن معظمهـا تناولـت مهنـة االسـ اذ 
عـة أو مرااـز ال كــوين اميـدان خصـا هلــا خا ـة امهنـة واوحـدة أو عينــة حبـص  هـراء الدراســة واجلام

                                                           
، رسالة ارج لنيل شهادة ماهس ري، الية ايدا  م المرأة المحاماة ومستلزمات الهوية المهنية المهنيةعليلي عبد الصمد - (1)

 .2001والعلو  االنسانية وااله ماعية قسم الثقافة الشعبية، فرل االنثروبولوهيا، 
 .نفس املرهع – (2)
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من ههة أخـرى، يف حـ  تناولـت دراسـ نا عمـا  النظافـة اوحـدة حبـص، ومنـ  هنـا  اخـ الف هـوهر  
 يف   مع البلص امل ناو  باملقارنة مع هل الدراسات السالفة الذار.

وص أبــر تطرقــا علــ  وهــ  اخلصــ معــاريف منــور"ع وع  " ناديــة أمينــةامــا يالحــظ أن اــل مــن دراســة 
ال نش ة اجمل معية و اليت ي لقاهـا األسـ اذ اجلـامعي مـن خـال  املراحـل املر لفـة مـن حياتـ  يف إبـراز هوي ـ  
املهنيـــة حيـــص نـــن خصصـــنا نظـــرة اجمل مـــع لعامـــل النظافـــة ومـــدى  مكان ـــ  افاعـــل اه مـــاعي حيـــص 

 معيــة علـ  ســلو  اع مـدنا هبـذا الصــدد خا ـة علـ  دراســة عمعـاريف منـورع، و ايــف تـؤبر ال نشـ ة اجمل
 العامل ل وهي  أفعال  و ارسات .

وقد اس فادت الدراسة احلالية من منطلقات الدراسات السابقة الذار و أهدافها واالهراءات 
املنهجيـــة هلـــا خا ـــة مـــا تعلـــق ب شـــكل اهلويـــة حيـــص الهـــا تصـــا ضـــمن قالـــا واحـــد  ـــا ســـاعدنا يف 

مـــا اســـ فدنا مـــن ن ـــائ  الدراســـات الســـابقة مـــن أهـــل توضـــيح املفـــاهيم امل نوعـــة حـــو  اهلويـــة املهنيـــة، ا
 مقارب ها مع الن ائ  احلالية.

واســـع هـــداو و يفـــ ح أفاقـــاو   –اهلويـــة املهنيـــة  –و مـــن املالحـــظ أن الدراســـات يف هـــذا اجملـــا  
يف حــــدود –للبلــــص يف هــــذا املوضــــول خا ــــة و ان الدراســــات العربيــــة و االيــــة تبــــدو  ــــدودة هــــداو 

ا الدراســات العربيــة تناولــت األســاتذة اجلــامع   ــا  عــل هــذه الدراســة ا لــف مــع إذ أملــ –إطالعنــا 
الدراسات امل شاهبة األخرى يف وضع أسس علمية و واقعية حو  تشكيل اهلويـة املهنيـة،عل  أن تكـون 

 هذه الدراسة مبادرة أولية ن مل من خالهلا تطوير اجملا  البلثي يف اهلوية املهنية و اذا تشكيلها.
و ما يؤخذ أيماو عل  الدراسات السابقة الذار أ ا مل ت ناو  من اجلانا النظر  الكم الكـايف 
مــن املعلومــات خا ــة مــا تعلــق باهلويــة املهنيــة علــ  وهــ  اخلصــوص، حيــص يالحــظ أن اــل الدراســات 
تعمقـــت يف اهلويـــة بشـــكل عـــا   بنوعيهـــا االه ماعيـــة والثقافيـــة واق صـــرت فقـــا علـــ  بعـــا ال عـــاريف 

هويـــة املهنيـــة مـــن ههـــة ودراســـات أخـــرى راـــزت علـــ  االســـ اذ اجلـــامعي يف اجلانـــا النظـــر  وأعط ـــ  لل
احلجم الكمي الكبري يف ح  اهلويـة املهنيـة اق صـرت علـ  بعـا املفـاهيم اـا ال عريـف واألشـكا  فقـا 

لـذ  حيص ومن خال  هذه النقطة اس فدت اثرياو من دراسيت باملاهس ري خا ة الكم املعريف النظر  ا
 تعلق باهلوية واهلوية املهنية.
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 احدى عشرة : صـعــوبــات البحث :      
األحكا  قع من حول  ي  ىن  عن الذاتية  و من املم ع أن  د الباحص نفس  باحثاو يل مس الوا

املسبقة ، مس لمراو الكم املعريف الكايف لل فسري السوسيولوهي ،  فالبلص والغوص يف موضول 
نية يسمح بال عبري عن خم لف املمارسات و تفسري العديد من املواقف إزاء البي ة الداخلية اهلوية امله

واخلارهية للعمل ، حيص مل تع ينا اية  عوبة فيما تعلق ووضول البلص، فقا انا حذرين ودى 
حساسي   للمبلوب  ، لكن هذا ال مينع من خلو ا  حبص علمي من أية  عوبات إذ أهد أنا 

بال ام جتاوزها وهو األمر الذ  تلك الصعوبة هي إمكانية اطيها وال صد  هلا و أن  حالوة  شرصياو 
سعينا ل ، إذ اون تلك الصعوبات فور اطيها و تصبح من املاضي و ما  در بالذار هي فقا تلك 

اوزها الصعوبات اليت مل ي مكن الباحص من اطيها و بال ام فالصعوبة البلص اليت مل ن مكن من جت
االهابة عل  ال سااالت أبناء املقابلة،  ا اس عسر املسؤول  بكل املعلومات و  متثلت يف عد  إدالء
و  إ  معلومات موبقة من حمرام.علينا الو 
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 د ـــــــتمهيـ
إن مفهو  ال همي  االه ماعي واالع اف االه ماعي روا يكونان هديدان يف قاموسنا               

يف العريب، وهذا ال يعل أن ميدان الدراسات االه ماعية مل يهلفت إليهما او ما لاهرة هديرة الثقا
 أية  اولة ل  طري هذه الظاهرة -اطالعنايف حدود  -بااله ما ، لكن ال منلك ح  هذه الساعة

فيف من ودراسة أبعادها، أو مراقبة  بارها السلبية خا ة يف بنية اجمل مع ووضع بدائل افيلة ب ر
  بارها، عل  الرمم من فرص االندماج االه ماعي، وتوفر العوامل املساعدة عل  العدالة االه ماعية.

فمن خال  هذا الفصل سوف ن عرف عل  إشكالية ال همي  االه ماعي  اول  االق ا  إ  
 مفهو  االع اف االه ماعي امفهو  مواز  ل  ، واذا املكانة االه ماعية. 
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 أواًل : التهميش االجتماعي
من خال  هذا املبلص سوف ن طرق إ  تعريف مفهو  ال همي  االه ماعي نش ت                

واذا ال طرق إ  بعا املفاهيم ذات الصلة بال همي  االه ماعي ) اا قصاء واالس بعاء 
   وعوامل لهوره.واحلرمان...اخل( اما سوف ن عرف عل  خصائ  هذا املفهو  وأسبا

 تعريف التهميش االجتماعي  -1
ميكن تعريف ال همي  االه ماعي لغة  :  التعريف اللغوي لمفهوم التهميش االجتماعي : 1-1

 اما يلي: 
ع ... اهلمشة، الكال  واحلراة اإإ إ و ِا إ القو ، فهم يهمشون  البن منظوراهلام  يف لسان  

 (1)  احلديص بال لريك تكثر الكال  عويهِمشهون، وتـإهإامشهوا واملرأة ا
شهوا بكال  مري ابن األعربيويقو   ، و اهلإْم إ اثرة الكال  يف مري  وا  و أنشد واِإ : عاهلإمإ إ
  (2)حسنع.

ال يك في هبذا املعىن فيميف ل  ع ... اهلام  حاشية الك ا ...ع ووعىن هذا  قاموس المحيطأما 
لة فنجده عل  حافة الك ا ، وهذا ال عريف للهام  هو إضافة الكال  اخلارج عن املنت يف الصف
  (3)هديدة أخذها العر  من الفر  .

ليس  ليلا أن يكون لكل مفهو  أهنيب ترمجة حرفية يف اللغة العربية و يعكس معناه ومقا ده اليت 
 تعكسها اللغة األ لية وال يشد مفهو  ال همي  عن ذلك 

ل العريب عا ع و عا  الشيء وعىن مجع  و يقا  ا  فالن تش ق المة ع ال همي ع من الفع
 .(4)ابعده و املهم  اسم مفعو  يد  عل  من وقع علي  فعل ال همي ع

ميكن تعريف ال همي  االه ماعي عل  الصعيد : التهميش االجتماعي اصطالحاً: 1-2
 :االه ماعي و االق صاد  و السياسي، حيص ميكن ا از ذلك باخ صار اال ام

                                                           

 .92، ص 2000، بريوت، 15دار  ادر،  لد لسان العرب مابن منظور،  - (1)
 .92نفس املرهع، ص  – (2)
بـريوت  02، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر وال وزيـع، اجلـزء، القاموس المحيط د الدين  مد بن يعقو  ألفري وزباد ،  - (3)

 .450ص 2006لبنان،
 .451، صنفس املرهع – (4)
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 اجتماعياً :  .1
حتل بقاف ان أو أاثر و  املنطقة اهلامشية وهي ع إقليم يقع عل  هام  منطقة بقافية معينة تل قي في 

 .(1)في  السمات الثقافيةع
هذا املفهو  مل ي خذ بعداو علمياو إال مع علم اه مال وبال لديد مع مدرسة شيكامو يف ف ة ما ب  

 بامة مفهو  ال همي  أو اهلامشية االه ماعية انطالقاو من األخذ احلرب  وحاو  رواد هذه املدرسة 
عن اهلوة والصراعات امل تبة عنها، ف شاروا بال ام إ  لاهرة ال همي  اليت تلغي ال مابل الكلي مع 

هو  Marginal manهذه الثقافة أو تلك اليت ين مي إليها الغريا فيصبح بال ام املهم  
موهوداإ، وهذه الوضعية حترم  من االحسا  بال آلف وال آزر وال او  ل  الذ  ال يع رب فعليا 

 (2)باالندماج الكلي أو ح  اجلزئي يف عامل  خر ي مايز مع  بقافياو واه ماعياو و سياسياو واق صادياو.
فال همي  االه ماعي يقصد ب  الطبقة أو الشرحية أو الف ة االه ماعية ) نساء، شبا  العاطلون عن 

عمل، ابار السن، املرض ، املنلرفون، ...اخل( لكي يكونوا خارج االه مامات العامة ومن ذلك ال
ية  ددة مري  فهم أول ك األفراد أو اجلماعات الذين يعيشون يف فماءات معينة ويف لل لروف تاُر

دخلون ضمن قادرين عن ال كييف مع البي ة الثقافية وااله ماعية والبي ة الطبيعية عل  حد السواء وي
   Marginalisation Social .(3) الهامشية االجتماعيةخانة 

فال همي  االه ماعي اذن ي مثل يف وضع األشراص أو اجلماعات من اجمل مع عل  هام  
األحداث وبعيداو عن وترية احلرا  االه ماعي، فالشر  الذ   د نفس  يف حالة من االقصاء 

راة فهو يف وضع خم لف عن الوضع االه ماعي العا ، أ  ال ي علم وال ميز و عز  و اس بعاد من املشا
  ا يس فيد من  ايخرون يف اجمل مع الذ  هو في  لكن  هزءاو من .

                                                           
، مجع وتقد  وتنسيق عز استراتجيات ادماج المعاقينم من االقصاء والتهميش إلى االندماج والتأهيلالة بن سويسي، ه - (1)

الـــدين دخيـــل، أعمـــا  النـــدوة العلميـــة الدوليـــة االدمـــاج واالنـــدماج الرهانـــات واالســـ اتيجيات واملرهعيـــات، املعهـــد العـــام لل نشـــيا 
 .110-108الشبايب والثقايف، هامعة تونس، ص ص 

 .112املرهع نفس  ، ص   - (2)
 .112، صاملرهع نفس  -(3)
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: عال همي  يعل عد  قدرة اجمل مع عل  تفميل ال أفراده حامد البشير ابراهيموما هاء عل  لسان 
مقدرام و قدراام ومواهبهم وطاقاام وبال ام فتن بالدرهة اليت حيققون فيها ذواام و يفعلون فيها 

    (1)ال همي  يعل ميا  االع بار و ميا  املعىن وميا  القيمة جلماعة ماع.
  (2)عالحقرةوبالعامية اجلزائرية ُ صر قول  يف المة واحدة اثرية ال داو  يف اجمل مع اجلزائر  وهي ع 

ر لفة هسداا حبوث األنثروبولوهيا السياسية واذا وموضوعات ال همي  االه ماعي ب شكاهلا امل
دراسات علم اه مال ال نمو ، فقد ما  األنثروبولوه  عل  وه  اخلصوص إ  دراسة اجلماعات 
اهلامشية واذا هذا االه ما  يرهع إ  هانا من  إ  الفكرة القائلة بان يدلنا عل  معرفة الصورة ذلك 

  اجمل معات األخرى، وماهي العنا ر اليت تشكل القيمة الثقافية اجمل مع عن نفس  و  ورت  يف أع
 (3)االساسية.

 اقتصادياً  .2
يقصد بدو  اهلام  الدو  الباشرة يف طريق النمو من قارة  سيا وإفريقيا وامريكا الالتينية ف ع مد هذه 

اان ع... لو ف   الدو  عل  تصدير مواد اخلا  واملواد األولية واس ردا  مفهو  اهلامشية ألو  مرة
االخفاقات االه ماعية املروعة واليت حلقت باملعجزة االق صادية الربازيلية، ألن اعاز املعدالت املرموبة 

 .(4)يف النمو االق صاد  وال صنيع قد أفم  إ  حدوث خسارة ااملة يف العاهة الصناعيةع
سريح من مكان عمل  فبفمل ال طور ال قل والصناعي حلت ايلة مكان العامل وتعرم لل 

وبال ام توقف أهره وأ بح يعي  العوز واحلرمان، واس ردمت ايماو ال هميشية لعز  الدور وابعادها 
عن ال دابري االق صادية العاملية و اطلق عليها بالعامل الرابع الن هذا العامل ع ال ميلك املواد وال األسواق 

ا فتن  مل يعد يس طيع املشاراة بشكل مؤبر يف ال دابري االية اليت وقدورها هذ  املس ثمرين األهان

                                                           
 لـة ال وا ـل يف العلـو  االنسـانية  مفهوم التهميش االجتمـاعي فـي المجتمـع الجزائـريم اشـكاليات نظريـةم رية قوند ، - (1)

 .181،ص  2016سب مرب 47وااله ماعية، قسم علم االه مال، هامعة باهي خم ار، عدد 
المة مش قة من فعل اح قر، اح قار دليل عل  ال جاهل و عد  االا اث، يكثـر تـداوهلا بـ  النـا  املسـ اءين مـن   حقرة:ال - (2)

أحواهلم االه ماعية، وف ور السلطات وجتاهل مطالبهم يف اجمل مع حبياة ارميـة موفـورة، وهـو مـا يعـرف يف ادبيـات الفلسـفة السياسـية 
 .Societi de Méprisوج مع االح قار

 1،  1، ترمجـــة أمحـــد عبـــد اهلل زيـــد و خـــرون، اجمللـــس األعلـــ  للثقافـــة، اجمللـــدم موســـوعة علـــم االجتمـــاعهـــوردن مارشـــا  - (3)
 .35،ص 2001القاهرة

 412، مرهع سبق ذاره، ص م موسوعة العلوم االجتماعيةميشيل مان - (4)
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االق صادية العاملية ومن ف ميكن القو  أن  أ بح يقف عل  اهلام ع وهذا ش ن الدو  العربية، بل 
 (1)مالبية دو  العامل الثالص.

 سياسياً  .3
لكن قد  ينظم اجلماعة نظاماو سياسيا معيناو ومسااة األفراد ضرورية لنجاح اجلهد اجلماعي

ت عارم رمبات األفراد مع رمبات اجلماعة و حيدث بينهما تنافس وتنازل، فيهم  بعا األفراد عن 
اجلماعة وهذا ما حيدث للصعاليك يف عرف النظا  القبلي، والسؤا  الذ   ا طرح  هو من.. 

 وايف يهم  املراز السياسي؟.
رازه، فسوف ين قد من قبل ايخرين إذا اان الفرد الذ  ميثل املراز ع... مل يكن خملصاو مل

ويكون ان مااه للجماعة موضع تساا  وقد يعز ، ولكن الرادل الوحيد يبق  يف عزلة معنوياو و يف 
 (2)ال هديد بقطع الصلة اليت تشده للجماعة.ع

اما أن السلطة ع... هي اليت تقو  عل  سن القوان  وحفظها وتطبيقها ومعاقبة من ُالفها 
مل عل  تفسريها وتطويرها الما دعت احلاهة لذلك، ومن ههة أخرى يؤبر الرأ  العا  وهي اليت تع

عل  السلطة السياسية يف سلطة  سدة فينبغي عل  الرئيس أن يراعي يف أحكام  موقف أنصاره 
وعمال  ومواطني    ع .. عل  األمري قبل ال شيء أن حي ز أن يبغا أو حيقر علي  أن ي لاش  ال 

سين   عنها االنقال  و العصيان الن البغا و االح قار (3)  أن  عل  بغيماو و  قراو ع ما من ش ن
 (4)االسلو  اخ الفاو ابرياو  ا لف هي نفسها من حيص الشكل و ال مرد واحلراات الثورية اليتو 
رمم حدابة االه ما  ووضول اهلام  يف الفرول املعرفية نشأة مفهوم التهميش االجتماعي :  1-3

املر لفة، واليت يرهعها البعا إ  سبعينيات القرن املاضي فتن يف هذوره قد مي د إ  قرون قد خلت 
ترتبا بوهود املراز، ومن هذا املنظور فتن موضول ال همي  قد يرتكز عل   موعة تقسيمات عامة 

لثقايف، وهي  نراها ت مثل يف اهلام  االه ماعي واهلام  السياسي، واهلام  االق صاد ، واهلام  ا

                                                           
 412ميشا  مان، مرهع سبق ذاره، – (1)
 09، ص 1974، 1، ترمجة إليا  حنا إليا ، منشورات عويدات، بريوت، لبنان،  لطة السياسيةالسهان وليا  البيار،  - (2)
  88، ص  1998، 1ترمجة بن البار، دار األمة، برج الكيفان، اجلزائر،   م األميرممكيافلي  - (3)
 1عويدات ، بريوت لبنان   هورج يونس، مك بة الفكر اجلامعي، منشورات:، ترمجة مدخل إلى علم السياسةهان ميلو،  - (4)

 279،ص 1967
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الها ت علق من حيص او ا عالمات عل  وهود اهلام  يف مقابل املراز وبال ام فتن املفهو  قد 
ي لو  إ  قيمة ا ابية باع باره موقفا خمالف أو مقاوماو أو ندياو للمراز ورمم ندرة االه ما  باهلام  

دية أوالو، مث شغل مكانة يف الدراسات إال بعد السبعينات، فتن  ضمن حيزاو هاماو يف الدراسات االق صا
  (1)األدبية.

يصف ال همي  االه ماعي امصطلح اه ماعي الواقع االه ماعي واالق صاد  ملن يعيشون  
خارج األطر االه ماعية ال قليدية، ورمم أن  ارسات االقصاء نو األفراد واجلماعات واملناطق يعود 

إال عل  خلفية أزمة السبعينيات من القرن املاضي اما أشرنا منذ بدايات الزمن فتن املصطلح مل يربز 
سابقاو، حيص وفرت ال لوالت االق صادية والثقافية الناجتة عن األزمة الظروف  هراء نقاش هديد 

 للمعاا واس ردامات املصطللات واملفاهيم مثل الفقر و االقصاء واحلرمان ...اخل.
من ال عريفات و ترسيم احلدود وال طبيقات الكمية ويف ح  اان ملصطلح الفقر تراث طويل 

والنوعية، فقد اان ا قصاء ي خذ طريقة أوالو بباء مث بسرعة أارب يف البلدان الالتينية ويف اوروبا مث 
 دخلت مفردات  مؤسسات االحتاد األورويب من خال  الربنام  الثالص ملكافلة الفقر.

ال همي  امفهو  فقد ف  قل  تدر ياو وألهر قدرة  وعل  الرمم من الطبيعة املل بسة ملصطلح
عل  تفسري تراام عمليات هلا ا وهلا يف قلا السياسة واالق صاد واجمل مع وحتديد املسافة ب  األفراد 
واجمل معات يف عالق ها مع مرااز السلطة واملوارد والقيم السائدة اما بات من الواضح بشكل م زايد 

  (2)يف ذلك امل علق بالفقر. أن مفهو  االقصاء يكمل
وبينما جتمع معظم الدراسات االه ماعية عل  النش ة األوروبية للمفهو  يف السبعينيات من 
القرن املاضي مع بروز لاهرات اه ماعية اس دعت اس ردا  أدوات حتليلية هديدة وخا ة مع 

سية و نسا إلي  أو  من ع مسؤو  يف احلكومة الفرنلرينيه لنواروهو دور ا ا  ضلايا االقصاء ع
بعد أن الحظ أن عشر الفرنس   1974وضع املفهو  احلديص لوقصاء االه ماعي يف فرنسا عا  

يعيشون يف لروف اق صادية واه ماعية خم لفة ال االخ الف عن حياة سائر الفرنسي  ويعانون من 
ا مكونات اجمل مع، فقد حاالت إقصاء بعد أن عجز االق صاد الفرنسي يف ف ة منوه عن ادماج بع

                                                           
(1) - Internatinal labour Organization, Concepts and Stratigies for Combating 
Social execlusian,an over vieu, Genva, Ilo office, 2003, p56. 
(2)  – Ibid, p56 
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وهو من الباحث  امله م  يف مدرسة شيكامو يف مقا  ل   "روبرت بارك"أعاده أحد الباحث  
" سفونكويست" وسار عل  درب   1928ع عا  "الهجرة البشرية واالنسان الهامشيبعنوان  
" المهاجر يف  الد  دفع بالفكرة إ  ميدان العلو  السيكولوهية وهسد االنسان اهلامشي 1935
. واان هلذا املفهو  يف طرح مفهو   " االنسان الهامشي"باع باره النموذج املثام    الريفي"

ت بري عميق عل  ما عقب  من تفسريات ودراسات للهجرة والفقر سواء يف  (1)الشرصية اهلامشية .
ت والس ينات وأ بح منوذهاو اجملا  األاادميي أو الدوائر االه ماعية والسياسية يف السنوات اخلمسينيا

 مساان الفقراء . –املدينة والسلو  املهاهر  –أساسياو للبلص يف اهلجرة الريفية 
وقد ت بر املفهو  يف تطبيقات  من بلد إ   خر ففي ايرلندا واسبانيا والربتغا  اان يقصد وفهو  

 ات االه ماعية من الوسا ال همي  االه ماعي عتلك العملية اليت يب عد ووهبها  موعة من الف
بصفة مؤق ة مثل الشبا  الباحث  عن العملع، أما يف أمريكا الالتينية فقد برز مفهو  ال همي  
علو ف الواقع االه ماعي لسكان األحياء الفقرية النات  عن نزوح أعداد ابرية من سكان الريف إ  

 ي رذ هؤالء املهمش  وضعهم، فهم املدن الكربىع، مري أن  عل  عكس ذلك ما لوحظ يف أوروبا مل
مل يس طيعوا أن يند وا يف االق صاد وال نظيم، وليس لديهم أ  حظوظ لالندماج يف البي ة االه ماعية 

 (2)والثقافية السائدة ون جت أوضاعهم تلك عن تفاقم عد  املساواة الساخرة يف بلدا م.
ما  بقمايا ال همي  و ضلايا االقصاء لكن مع داية الثمانينات من القرن املاضي عرف االه 

االه ماعي حتوالو بارزاو، إذ ما  هذا املصطلح عن اه ما  السلطات العامة ووسائل االعال   ليربز 
                                                           

 - ( م1944فبراير  7 – 1864فبراير  14روبرت إيزرا بارك) اٍل حمر  ويع رب أحد أهّم الشرصيات ت بريوا يف عامل اه م
ا إ   ا يف علم االه مال، ونقل  نقلةو نوعّية من  ّرد اونـ  فرعوـا فلسـفيوا هامـدو بدايات حقل علم االه مال األمريكي، اان بار  رائدو

واشــــنطن يف معهــــد  ، عمــــل بــــار  مــــع بــــوار ف1914إ   1905علــــٍم حيــــو   م  ّ ــــل يف دراســــة الســــلو  البشــــر ، مــــن العــــا  
، حيص لعـا دوروا قياديـوا يف تطـوير اليـة شـيكامو 1933إ   1914توسكيجي وبعد ذلك عمل أس اذوا يف هامعة شيكامو من 

لعلم االه مال اش هر بار  بعمل  علـ  علـم البي ـة البشـرية، والعالقـات بـ  األهنـا  واهلجـرة البشـرية واالنـدماج الثقـايف، واحلراـات 
 ل فّكك االه ماعي. أنظر: االه ماعية وا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%
D8%A5%D9%8A._%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83  21/10/1920ب اريخ 

، ص ص 2012، القـاهرة، 1، دار العـ  للنشـر،  التهميش و المهمشون في مصرم و الشرق األوسطحبيا عائا،  - (1)
24-26. 

 29املرهع نفس ، ص   - (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A5%D9%8A._%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A5%D9%8A._%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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مكان  مفهو  الفقر اجلديد وحدث ذلك يف الوقت الذ  أترث في  اعادة هيكلة األسواق العمل 
يف خم لف مناطق العامل وأدى ذلك إ  تراهع الدولية واألزمة االق صادية عل  مس ويات ال وليف 

األوضال املعيشية لف ات اه ماعية هديدة وئا ة العما  الذين ف فصلهم  عادة هيكلة الصناعة 
وال طور ال كنولوهي وعد  قدرة مهن اثرية عل  ال  قلم مع ال طورات املؤسسية واالق صادية 

          (1)اجلديدة.
سات، مري أن العلو  االه ماعية   أاية اهلام  يف تلك الدراوهكذا ميكن أن ن لدث عل

علم االه مال حتديداو، فملت ولف ة طويلة توليف مصطللات أخرى مثل تلك امل علقة بالفقر أو و 
طللات تغطي الظواهر االه ماعية األقليات أو ال ميز، أو االقصاء...اخل، وهي الها مص

  (2)االق صادية.و 
:ع فتن ما ميكن مالحظ   عل  اهلوام  فت ا ت لدد بناءاو عل  عالق ها  فوكوميشال وحبسا رأ  

باملراز، ومن  فالفقراء و املقص  اه ماعياو ي لدد موقعهم يف اجمل مع الذ  يطبع عليهم هذه الصفة 
 (3)أو تلك و ي موقعون حسا عالقاام باملراز توحي إ   موعة معايري خا ة هبا اااله ما  مثال.

قو  تصورات مفهو  اهلام  يف ال عنا رها عل  عالقات حتكمها ضوابا اه ماعية ت
 عقدة ال فوق و االقصاء و ال مييزونفسية ايديولوهية ت  سس عل  الدونية و 

 
 

                                                           
 30، ص حبيا عايا، مرهع سابق – (1)
واملصطللات اجملاورة ص  ، قراءة حتليلية ملصطلح اهلام جدل المفاهيم في موضوعة التهميش و المهمشينمجا   ناح،  - (2)
1. 
 - ( 1984 - 1926ميشــال فوكــو) فيلســوف فرنســي، يع ــرب مــن أهــم فالســفة النصــف األخــري مــن القــرن العشــرين، تــ بر :

بالبنيوي  ودر  وحلل تاريخ اجلنون يف ا ابـ  عتـاريخ اجلنـونع، وعـاجل مواضـيع مثـل ا هـرا  والعقوبـات واملمارسـات االه ماعيـة يف 
كــر مصــطلح عأرايولوهيــة املعرفــةع. أرّخ للجــنس أيمــاو مــن عحــا الغلمــان عنــد اليونــانع و ــوالو إ  معاجلاتــ  اجلدليــة الســجون. اب 

 املعا رة اما يف عتاريخ اجلنسانيةع. أنظر: 
r.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%Dhttps://a

9%81%D9%88%D9%83%D9%88  21/10/2019ب اريخ 
دراســة ميدانيــة نفســية اه ماعيــة، رســالة دا ــوراه يف علــم الــنفس  الثقافــة الهامشــية وأثرهــا علــى االنحــرافمبراــات  مــد،  - (3)

 26،27، ص ص 1988ا الينيكي ،هامعة اجلزائر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
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 المفاهيم ذات الصلة بالتهميش االجتماعي  -2
مي يع قد معظم علماء االه مال يف الغر  أن مصطلح ال همي  االه ماعي من   مفاهي

اب دع   ال صورية اليسارية و يس عيمون عن  ب بل مصطلح لغو  مش   يف معظم اللغات االوروبية 
والذ  ل  عدة مرادفات يف اللغة العربية ااالس بعاد واالقصاء فاملقصود  L'EXCLUSIONهو 

 بذلك.
  : ماو لغة مش ق من الفعل العريب عبعدع  وهو عكس عقر ع ويعل أياالستبعاد االجتماعي

     (1)هلك ومات، واسم الفاعل عمس بعدع يعل مقصي 
اان يف  EXCTUSIION SOCIALاالستبعاد االجتماعي أو  ما بدأ تناو  مفهو  

بريطانيا يف لل مناخ سياسي رفا في  السياسيون من حز  ااافظ  وهود الفقر، وما ف تبل 
رمان وال همي  ومناقش ها ملسرية مصطللات خا ة باالس بعاد االه ماعي من ذلك الفقر واحل

 السياسات االه ماعية.
االس بعاد بو ف  عأحد أشكا  االنغالق االه ماعي فقد اان يرى أن  فيبروقد عرف 

االنغالق االس عباد  ونزلة اااولة اليت تقو  هبا مجاعة ل ؤمن لنفسها مرازاو عل  حسا  مجاعة أخرى 
 (2)من خال  عملية االخمالع.

  مش ق من الفعل قصا، يقصو، قصواو ويقا  قصا املكان وعىن االقصاء االجتماعي : مفهوم
بعد و قصا الرهل عن القو  وعىن تباعد واسم املفعو  املقصي يطلق عل  من وقع إقصااه أو 

 (3)اس بعاده من نشا  أو عمل أو مجاعة أو   مع أو من تاريخ أو فماء أو حقل طبيعي .
مان من العموية أو من أية نشا  ويكون هذا احلرمان هزئيا او الياو وهو يفيد أيماو احلر 

( ميابات دون مربر 06فالطالا  رو  من االم لان يف مادة ما إذا تغيا عن حمورها أاثر من )
يف مادة أساسية وذلك ما  عل  مقصياو منها وي تا عن  إعادة السنة اجزاء ل  حسا القوان  

 اجلامعية اجلزائرية.

                                                           
 98، دار  ادر، مرهع سبق ذاره، ص م لسان العربابن منظور - (1)

 .24هون هيلز، هوليان لومران، مرهع سبق ذاره، ص  (2) -
 105مرهع سبق ذاره، ص   ابن منظور، - (3)
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قص  ف ات اه ماعية خا ة تلك املس معفة )املرأة، الشبا ، البطا ، العجزة ... اخل( وت
من الدورة االق صادية ال م حديثوا السن أو شابوا وال ي وافرون عل  جتار  أو أ م يمرمون سوق 
 العمل، أو أ م ي بنون ايديولوهيات وي رذون مواقف مناوئة لذو  القوة من السلطان، فهو نول من

  (1)االس بعاد املاد  واملعنو .
  : جوردن مارشال ا ا   مفهوم الحرمان االجتماعي"Marchall,J"  عن احلرمان ب ن  ع

ميثل حالة ال جريد من الشيءع. أ  وعىن أن الشر  اارو  من شيء هو اجملرد من ، عل  سبيل 
خل وعلي  فكلمة احلرمان مش قة من املثا  اجملرد من حقوق  االه ماعية اال عليم والصلة، ال غدية ...ا

الفعل عحر ع وعىن عهردع وعاس لاع وعفقرع فنقو  حر  فالن من العي  الكر  وعىن ان  أفقده حق  
يف العي  الكر ، فالشر  يشعر باحلرمان عندما يقارن نفس  بنظرائ  الذين ي ميزون عن  ب  م 

ذ  هو فاقد هلاع واملالحظ هنا أن احلرمان ي شبعون حد الذروة، ب لك االح ياهات األساسية ال
  (2)أوسع نطاقاو من الفقر.

  :زخرت الك ابات ال نموية يف س ينيات و سبعينيات القرن املنصر  ووضول الفقر مفهوم الفقر
وأياو   " لماذا يبقى الفقير فقيرًا ...؟"والفقراء، ح  ان احدهم ا ا ا ابا ضرما موسوماو عنوان : 

فتن  يبلص يف ال فاوت الطبقي يف اجمل مع، والشائع أيماو يف الدراسات والبلوث اان   واه، 
االه ماعية يف البلدان االسكلندافية )السويد، الدمنار  النروي ، ...( أ ا تنعت املس بعدين 

 (3)االه ماعي  فيها ب فقر الفقراء فما املقصود بذلك؟
ول وههات النظر نو دراسة هذه الظاهرة    وقد تعددت تعاريف الفقر نظراو الخ الف وتن  

حيص ان علماء االق صاد يع مدون عل  معايري امية و علماء االه مال يرازون أاثر عل  االبعاد 
االه ماعية، وتبق  المة فقر المة نسبية باملقارنة مع اح ياهات الفرد، ويعرف الفقر ب ن : ع حالة 

                                                           
 184 رية قوند ، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
 647مرهع سبق ذاره، ص  م موسوعة علم االجتماعمهوردن مارشا  - (2)
 184ة قوند ، مرهع سبق ذاره، ص  ري  - (3)
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ح ياهات األساسية من الغداء، وما يرتبا ب  من تدا احلرمان املاد  تنعكس  ات  باخنفام اال
 (1)احلالة الصلية و ال عليمية و تدا امل طلبات السكنية عن مس واها املالئمع.

إن حالة اف قاد الفرد إ  احلد األدىن من الرفاهية أ  أن االح ياهات األساسية اليت متكن  من 
الذ  ال ميلك القدرة الكافية حيص أن مورده يعد أقل من البقاء عل  قيد احلياة، فا نسان الفقري هو 

تلك املوهودة عند االنسان العاد ، فيكون عل  اسا  ذلك مس بعداو من انشطة احلياة 
  (2)االع يادية.

وااربة الفقر و اولة ا اد حل اله ناب ، دعت األمم امل لدة لعقد مؤمترات دولية واع ربت 
داف ال نمية يف ال سعينيات وقد أ درت اجلمعية العامة قراراو سنة القماء عل  الفقر، أحد أه

حو  االح فا  بالسنة الدولية للقماء عل  الفقر وعزمت عل  القماء علي  يف الف ة املم دة  1995
 (3).2006ح  1997ما ب  
   :العزلة االجتماعيةISOLATION SOCIALE  : يس رد  هذا املفهو  يف االدبيات

هيا لل عبري عن ميا  ال ماسك االه ماعي، اما تشري العزلة االه ماعية إ  ميا  تا  السيسيولو 
لل وا ل مع اجمل مع، وذلك ب  الكائنات االه ماعية وقد تؤد  مجيع أنوال العزلة االه ماعية إ  

اايط   البقاء يف املنز  عدة أيا  و أسابيع، وعد  ال وا ل مع أ  أحد وا فيهم األسرة أو ح  أقر 
من املعارف واأل دقاء و جتنا أ  توا ل مع البشر ايخرين. أ  أن  بتمكان عز  مجاعات عن 
بقية حياة اجمل مع اما يكون الفرد منعزالو أ  منفصالو عن اجمل مع وتس عمل لل عبري أيماو عن ميا  

وعية أو قهرية ( ال ماسك االه ماعي ) عز  فرد أو مجاعة عن اجمل مع حبيص تكون هذه العزلة ط
وتشمل العزلة االه ماعية عن االس بعاد االه ماعي ولكنها ال تق صر علي  وحده، فمثالو قد يشكل 
ضعف الدخل مانعاو للمشاراة يف احلياة العامة، اما أن الدخل املرتفع قد  عل من ا لاب  سببا يف 

( ومن  فهذا الشكل من أشكا  عز  أنفسهم ب ن يلبوا حاهياام بعيداو عن عامة النا  ) لثرائهم
                                                           

، دار الفجر للنشـر وال وزيـع ، القـاهرة، مصـر  ص العنف والفقر في المجتمع الجزائريبلقاسم سالطنية، سامية محيد ،  - (1)
75. 

ـــوم االنســـانيةهـــان فرانســـو دوتيـــ  - (2)  1، ترمجـــة هـــورج ا ـــوة، املؤسســـة اجلامعيـــة للدراســـات و النشـــر وال وزيـــع، م معجـــم العل
 .824، ص 2009االمارات العربية امل لدة، 

-67، ص ص 2002، العـراق بغــداد، 1، بيـت احلكمـة ،  الفقـر والغنـى فــي الـوطن العربـياـر   مـد محـزة و خـرون،   - (3)
74. 
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الذ   "Ghetto" عالغيتوالعزلة االه ماعية، وهو شكل  خر من االس بعاد االه ماعي وهو حالة ع
فرم عل  اليهود يف العصور الوسط  وح  احلديثة وتشري إ  العي  أقلية ابنية أو طائفة دينية أو 

 (1)اه ماعية.
 خصاص مفهوم التهميش االجتماعي  -3

يف  مفهو  ال همي  االه ماعي هل الباحث ، ولكنهم اش اوا من زوايا خم لفة يف اخ لف 
 (2)توضيح ش  أبعاده مثل:

  توحي فكرة ال همي  االه ماعي بوهود ان ها   ارخ للبعد االنساا والنيل من حقوق املواطنة
ية واملكانية  عند النظر يف وه  ايخرين، وهم ال ُ لفون يف انساني هم سوى اخ الف لروفهم ال اُر

 احلرهة، اليت هعل هم يف خانة املغمو  عليهم واالع اف هبم أمرا مس ليالو.
  ال همي  االه ماعي ليس  فة  يزة للذ  يف ال احلاالت فكم من أفراد ومجاعات وتنظيمات

 اند ت بقوة يف احلياة العامة للنا  وتؤبر فيها.
  يخر، فهو يولد ال عصا ال ا  الذ  هو وليد ال رلل ال همي  االه ماعي يعرب عن  فة نفي ا

 . Socail Fermentationااله ماعي 
  ان ال همي  االه ماعي مس لة معقدة ومرابة ولكنها بالوقت ذات  تطرح مشكالت هزئية عديدة

 ت علق وممون  و تاُر  و قيم  .
 ي و نفسي أاادميياو هو مفهو  أخالقي يف أساس  وديل و فلسفي و سياسي وحقوقي واه ماع

ل  ممام  عديدة ومس ويات خم لفة ت مثل أساساو يف ال كوين الطبقي وسوء ال وزيع الثروة والقوة يف 
 اجمل مع.
  يشري مفهو  ال همي  االه ماعي إ  قيمة أخالقية ال ميكن فهمها انقيا  لالع اف

 ولالندماج االه ماعي. 
  العالقة املوهودة ولو اانت اامنة ب  شرص  أو يشري مفهو  ال همي  االه ماعي إ  تلك

أاثر، داخل األسرة مثالو أو األ دقاء أو اجلريان أو حي سكل يف مدينة ما...، اما يثري هذا 
املصطلح تسااالو أو تسااالت عما إذا اان الطرف املهم  واملس بعد ي ممن أفراد أو مجاعات أو 

                                                           
 185،186 رية قوند ، مرهع سبق ذاره، ص ص  - (1)
 ..   180،181، ص ص نفس املرهع – (2)
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 ساا  عما إذا اان االس بعاد، ال همي  خمططاو ل  أو شب  منطقة أو   معاو أو بقافة ما واذلك ال
خمططا ل ، بناءاو عل  ما تعلق منها بسمات شرصية أو  ارسات أو أفعا  معينة أو ح  مع قدات 

 أو حقو  بقافية.
  من المرور  فهم مصطلح ال همي  االه ماعي يف ضوء علم املع قدات أو املمارسات جلهات

فعا  السلو  من الطرف املهم  واملس بعد وعند هذا احلد فمن اليسر علينا معينة وماهي ردود األ
احلكم عليها ب  ا خاط ة، وقد يعرب األفراد عن ذلك باالخ الف أو باملعارضة أو ح  ال مرد 

 والعصيان، ولكن ذلك يلز  أن يكون االع ام دافيعاو ول  تربيرات منطقية.
 اجتاه قد متت ترمج   يف اثري من الدو  العامل وال جار   باخ صار يفيد ال همي  االه ماعي اا

السوفياتية اجري مجاعي يف أبعاد شعو  ب املها إ  مواطن مري مواطنها األ لي لوضع حد 
ملعارض هم لسلط ها، وهذا سلو  عقالا وسياسي واه ماعي وبقايف، بغا النظر عن العواطف املرء 

س   عل  أسا  )ال فميل( مرعاة للمصللة العليا للبلد وليس و مزاه  الشرصي، وبال ام ت م  ار 
 احلق. 
 أسباب وعوامل التهميش االجتماعي: -4

تع رب اهلامشية منوذهاو اه ماعياو أو وضعية اه ماعية مس مرة تن   اما من اخلصائ  
ين يعملون في  االه ماعية الثقافية املف ضة عل  الفقراء أنفسهم، أو من بي  هم اخلا ة أ  احليز الذ

 أو يعيشون في .
وقد تعرضت فكرة اخلصائ  الثقافية للفقراء للنقد الشديد باع بار الفقراء يف واقع األمر ليسوا 
هامشي  وامنا هم مهمشون، وعىن أ م مس غلون اق صادياو ومقمعون سياسياو ومو ومون اه ماعيا 

هاهدين لوضع أسس حلرااام  ومس بعدون بقافياو، من نظا  اه ماعي مغلق، وهم يسعون
 (1)االه ماعية لطرح مطالبهم اليت تقابل بال جاهل.

وقد أوضح لنا حبيا عايا، يف دراس   حو  ال همي  و املهمشون يف مصر أن هنا  عدة 
     (2)عوامل وأسبا  تؤد  إ  ال همي  واالقصاء االه ماعي  ومنها ميكن ذار مايلي:

                                                           
ص   2007، ترمجة  مد اجلوهر ، عامل املعرفة، الكويت، -محاولة للفهم –بعاد االجتماعي االستهون هيلو و خرون،  - (1)

10. 
 . 38- 37، ص  سابقحبيا عايا، مرهع  - (2)
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ورازت هذه العوامل عل  القلق و االس ياء الذ  يشعر ب  : عوامل ذاتية فردية ومجتمعية .1
من  د نفس  مري قادر عل  حتقيق طموحات  الشرصية أو طموحات املقرب  من  أو اخ يار االقصاء 

معينة أو خرق  طوعاو وارادياو باع باره وسيلة ل نشيا االبدال الفل والفكر  لدى ف ات اه ماعية
دة، اما رازت عل  احلواهز االه ماعية اليت تقبلها  موعات بشرية ل فصل القوان  و األعراف السائ

 بينها وب  ايخرين وتقو  بتقصاء ال من ال ين مي إليها.
رازت عل  ميا  الثقافة املشاراة و الدميقراطية باع بارها املسؤولة عن حتديد  عوامل سياسية: .2

ذلك يع مد حتليل االقصاء السياسي عل  دم  مس ويات ادماج األفراد واجلماعات، أو اقصاءهم، ول
قمايا حقوق املواطن  واحلواهز اليت تع  ذلك، ح  ين   االقصاء السياسي عن انعدا  املشاراة 

 مالبية األفراد اجمل مع يف  ليات املؤسسة املعنية بتدارة الش ن.
االقصاء  تذها إ  أن مفهو  االقصاء االه ماعي يولد وينمو من عوامل اقتصادية: .3

االق صاد  مري أن والدة النظرية االق صادية مل ا م با قصاء االق صاد ، بالرمم من أن  يشكل أبرز 
أوه  االقصاء، إذ أن املقاربة االق صادية تقو  عل  منوذج الندرة، ويع رب ضلايا االقصاء أعداد فائمة 

االقصاء االق صاد  عل   من البشر أو أشراص فاشل  أو أشراص يصعا تصنيفهم ويقو  قيا 
حتليل وضعية االفراد يف سوق العمل، وحتديد من يوهد داخل هذه السوق وخارهها، وعل  فكرة 
وهود سوق العمل وس وي  ب  االق صاد الر ي واالق صاد املواز ، وب  القطال النظامي  وطبيعة 

 العالقة ب  املش غل  و العاطل  عن العمل.
ري إ  أن  عندما حتدد اجلماعات البشرية ان ماءااا من خال  الرهول تش عوامل ثقافية: .4

املطلق إ  بعا األطر الثقافية خا ة تكون بذلك قد أقصت ال من ال ين مون إ  تلك األطر 
وشهد ال اريخ االنساا العديد من حاالت اقصاء اليت ارتكزت عل  أسبا  بقافية وأدت إ  إلغاء 

 ايخر.
توضح هذه العوامل أن االقصاء يرتبا أحياناو بواقع األقليات االبنية  دينية:عوامل اثنية و  .5

والدينية ن يجة الف قار العديد منها لللقوق األساسية وحرما ا من حق ال مدر  واالس فادة من 
اخلدمات الصلية و العمل يف املؤسسات احلكومية وبا ضافة إ  االقصاء املؤسساف يعانون من 

ه ماعي ن يجة عادات و ارسات متيزية ترسرت يف وعي العديد من مكونات اجمل مع االقصاء اال
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ية هلذه الدو ، حيص يعود وهودها إ  عقود  ضد األقليات تعد من املكونات اجمل معية واذلك ال اُر
 وح  قرون من الزمن.

د  وتفرز هذه األوضال االقصاء الذ  يعكس بدوره يف شبكة العالقات يف اجمل مع ع
ال جانس ب  القيم السائدة و ت جل  هذه العوامل املؤسسية لوقصاء عل  املس وى الشرصي 
اجلزئي، ويف عالقة النساء والرها ، ويف عالقة األفراد فيما بينهم ومع اجلماعات و املؤسسات 

ه ماعي الوسطية  واذا من خال  ال فاعالت امل عددة يف اجمل مع مري أن ذلك ال يعل أن االقصاء اال
منفصل عن االقصاء السياسي أو االق صاد ، فهذه االوه  املر لفة لوقصاء تربطها عالقات عموية 

 تؤد  إ  منو ال منها بصورة م قاربة أو تعزيز ال وه  منها لألوه  األخرى.
وت مابل ايراء املر لفة يف ما ي صل باألسبا  الرئيسية لالس بعاد االه ماعي با هابة عن 

 ا  القائل من الذ  يقو  بفعل االس بعاد ؟.السؤ 
  تحليل نواتج التهميش االجتماعي-5

عالف ات سوف نقو  ب لليل نوات  ال همي  االه مـاعي مـن خـال  بـالث عنا ـر          
 املهمشة الثقافة املهمشة، املراز واهلام ع  

اجمل معات فهي هي ف ات خارج الدورة االق صادية يف أ    مع من الفئات الهامشية:  -أ 
تو ف بعد  االندماج يف أ  نظا  مع ، وت فاوت اهلامشية من اجمل مع يخر ومن بقافة إ  أخرى 
ية بل هي لاهرة انسانية خالصة حت اج  تبدو لاهرة اهلامشية أ ا ت جاوز اجلوانا االق صادية وال اُر

 إ  عدة اصصات لسري مورها.
لوقت ذات  مشكلة اه ماعية مرابة و معقدة تشمل ف ات عديدة فاهلامشية إذاو لاهرة اه ماعية وبا

من اجمل مع اجلزائر ، ااملرأة والشبا  واملرم والسجناء وذو  املؤهالت املنرفمة، وح  العالية 
  (1)...اخل، وميكننا أخذ منوذه  اانا سبب  يف ا اد ف ات هامشية:

ا يس قيل ايباء عن محاية وتربية ي لمل مسؤولي   و ي علق ذلك عندم النظام األسري: -
أبناءهم، وحتصينهم ضد ال همي  وخا ة عندما تس قيل العائالت أو األسر ذات احلجم الكبري من 

 األطفا  واليت تفشل يف اس يفاء حاهااا وتر  األطفا  عرضة جلشع اجمل مع ووحشي  .

                                                           
 .185، ص سابق رية قوندى، مرهع  - (1)
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امعية يف توفري منا ا العمل عندما تفشل املنظومة ال بوية املدرسية واجل المنظومة التربوية: -
يف املؤسسات واألسواق واالدارات ومرااز البلص وعندما تعجز املؤسسات اخلدماتية عل  توفري 

 مواطن الشغل للمهمش  والكوادر، وتطغ  عليها عقليات الفساد وااسوبية واجلهوية والعشائرية.
يف حمارة منغصة بي    األسرية أو باخ صار فالفرد املهم  اه ماعياو، هو ذلك من يولد وميوت 

االية أو االقليمية أو الوطنية أو الدولية، ال تيسر ل  احلصو  عل  تعليم أو تدريا نوعي أو رعاية 
 لية هيدة، أو رعاية اه ماعية مرضية ويس ثىن من الدورة االق صادية لصغر سن  أو تقدم  في ، وال 

ه ماعية فاترة لكنها موملة يف السلبية وقماء معظم حيات  يشار  يف العملية السياسية  تفاعالت  اال
 (1)يواه  حالة من عد  اليق .

هي الثقافة املزامحة لثقافة أخرى وت صف عامة ب  ا أفقر منها يف املوارد  الثقافة الهامشية: -  
 اهلامشية وما ال قنية والثقافية العامة، وقد تعددت املفاهيم واملش قات ب ن ي بادر إ  أذهاننا ما معىن

 (2)ت بريااا عل  الثقافات؟.
ميكن االهابة عل  ذلك يف مجلة واضلة وبسيطة اون الثقافة اهلامشية هي تلك الثقافة اليت 

 عانت من ال همي  يف لل ال لوالت الراهنة.
اش قت المة مراز من الفعل راز، وهو مرز  شي ا منصبا بالرمح ونوه   المركز والهامش: -ج 

ل هو موضع  و اهلوام  متثل الدو  الفقرية والمعيفة يف ح  ميثل املراز تلك الدو  ومراز الره
امصطلح يس ردم  علماء االه مال   (19القرن )املسيطرة، وقد اس رد  مصطلح املراز يف بدية 

وفهو  اه ماعي وهغرايف لداللة عل  العالقة القائمة  ب  قلا القوة والثقافة جمل مع ما ومناطق  
اورة، أما المة اهلام  فلها دالالت عدة منها ا ن تقو  فالن عاش عل  اهلام  وعىن عاش وعز  اجمل

عن اجمل مع، وروا ال يسمع ب  أحد ح  ميوت لكون  مس بعداو من احلياة االه ماعية فالعالقة ب  
 .(3)  املراز واهلام  هي عالقة الدائرة وليطها حيص أن وهود املراز يس لز  وهود اهلام

  

                                                           
 185، ص سابق رية قوندى، مرهع  - (1)

، عمـان مـن  2005يف نـدوة تمـمن ها هامعـة فيالدلفيـا، مشـية اشكاليات الثقافـة الهاباحثون ومبدعون أردنيون يدرسـون  (2) -
 .25،ص  20:00عل  الساعة  2018/06/21يو   addustour.com. موقع االن نت 

 186، ص سابق رية قوند  ، مرهع  - (3)
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 ثانياً: االعتراف االجتماعي : 
من خال  هذا املطلا سوف ن طرق إ  نش ة وتطور مفهو  االع اف االه ماعي و اذا 
ال عرف عل  هذا املفهو  من خال  نظرة بعا املفكرين االه ماعي  و اولة االق ا  النظر  ب  

 مفهو  االع اف االه ماعي و عالق   باهلوية
 ور مفهوم االعتراف االجتماعي:نشأة وتط -1

من خال  هذا املنطلق سوف نرهع إ  البدايات األو  ملفهو  االع اف االه ماعي وما هاء 
حو  هذا الرباديغم ألهل ذلك ف طرح االهابة عل  ال ساا  ال ام: ماذا يقصد  "اكسل هونيت"ب  

 ع باالع اف االه ماعي ؟ ."هونيت
ع: ولد الفيلسوف و العامل االه ماعي األملاا  Axel Honneth" هونيت نبذة عن 

، در  الفلسفة و علم االه مال يف بون مث 1949ع يف مدينة أسن ب ملانيا عا  "إكسل هونيت
وا ل دراس   األاادميية يف هامعة برل ، وبعدها ال لق وعهد ع مااس بالنك ع واس قر يف األخري 

 الفلسفة االه ماعية. جبامعة موتة ودينة فرانكفورت ل دريس
 يورغن هابرماس"اان يف بداية حيات  الفكرية م  براو ب س اذه ع  

                                                           
 -  يورغن هابرماسJürgen Habermas  ( يع رب من أهـم 1929-06-18ل أملاا معا ر ):فيلسوف وعامل اه ما

اء االه مـــال والسياســـة يف عاملنـــا املعا ـــر. ولـــد يف دوســـلدورف، أملانيـــا ومـــا زا  يعـــي  ب ملانيا.يعـــد مـــن أهـــم منظـــر  مدرســـة علمـــ
فرانكفورت النقدية ل  ازيد من مخس  مؤلفـا يثلـدث عـن مواضـيع عديـدة يف الفلسـفة وعلـم االه مـال وهـو  ـاحا نظريـة الفعـل 

من الشهرة وال  بري العاملي مل ينجح الرعيل األو  مـن  ثلـي النظريـة النقديـة االه ماعيـة ال وا لي، و ل يورمن هابرما  إ  درهة 
واملعروفـــة يف حقـــل الفلســـفة املعا ـــرة ودرســـة فرانكفـــورت يف الو ـــو  إليهـــا. فعلـــ  الـــرمم مـــن الثقـــل العلمـــي ألفكـــار اجليـــل األو  

الفيلســوف الوحيــد الــذ  فــرم نفســ  علــ  املشــهد السياســي  ، إال أن هابرمــا  هــو…()هــوراهيمر، أدورنــو، مــاراوزه، إريــك فــرو 
والثقــايف يف أملانيــا اـــعفيلسوف اجلمهوريــة األملانيــة اجلديــدةع وفقــاو ل عبــري وزيــر اخلارهيــة األملــاا يوشــكا فيشــر، وذلــك منــذ أاثــر مــن 

 عـن ذلـك ايـان اريـا، وعلـ  الـرمم مـن مخس  عاماو، إن  بالفعل يع رب الوريص الرئيسي املعا ر ل اة مدرسة فرانكفورت امـا يعـرب
أن هنا  افكار مش اة واضلة بين  وب  أسالف ، فتن  نا هبذه املدرسة منل  خم لفاو. واذا اان ما  مع أعما  أدورنو وهوراهامير 

أقل محاسا يف هذا  وما راوزه االه ما  الشديد حبرية ا نسان مهما بعدت إمكانية وهود تلك احلرية عن أرم الواقع، فتن هابرما 
اجلانــا رمــم وهوده.إنــ  ي لــرر مــن ال ذبــذ  بـــ  ال فــاا  وال شــاا  ويراــز هــل تفكــريه بـــدالو مــن ذلــك علــ  حتليــل الفعــل والبـــىن 
ر االه ماعية، وال هدا  يف ان ماء هابرما  إ  اليسار، إال أن ، وروا بشكل مري م وقع ين قد ال قاليد الفكرية اليت تن مي إليها األم

الذ  اتنه  ب  إ  الن   بنفس  عـن احلراـة الطالبيـة الـيت لهـرت يف السـ ينات. وميكـن النظـر إليـ ، أوال، باع بـاره م ماسـكا ب صـور 
يــزاوج بــ  البنيــة والفعــل يف نظريــة اليــة واحــدة. وبانيــا بو ــف  مــدافعاو عــن مشــرول احلدابــة، بــاألخ  عــن فكــرف العقــل واالخــالق 
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   (1)مث عمل عل  ت سيس فلسفة اه ماعية هديدة. 
ع أن العامل املعاش األوم اخلاص بالوهود االنساا هو عامل االع اف هونيتحيص يرى ع 

  (2)ع اف ال لل فاهم .االه ماعي، ال عامل ال فاهم اللغو  و األولوية لال
من خال  مفهو  االع اف االه ماعي أمست ل  شهرة عاملية يف البلدان األوروبية والعامل 
االعلوسااسوا وخا ة الواليات امل لدة األمريكية واندا، وترمجت أهم أعمال  إ  اللغ   االعليزية 

كفورت ويعمل حاليا أس اذ الفلسفة و الفرنسية، ويعد من أبرز  ثلي اجليل الثالص ملدرسة فران
ع  مديراو ملعهد البلص  2001االه ماعية يف هامعة ع موتة ع يف فرانكفورت، ويف سنة 

نقد مفهوم االه ماعي وبذلك يعد املمثل املعا ر ملدرسة النقدية ول  العديد من الك ا أاها : ع
لسفة الحق "م "حول راهنية ف1992م "الصراع من أجل االعتراف1985السلطة"
" 2006"م "مفارقات الرأسمالية2005م "التشيؤ 2002" "مجتمع االحتقار"2001لهيجل

 (3)".2011" "الحق في الحرية2008"أمراض الحرية 

                                                                                                                                                                                     

ك فهي أن مشرول احلدابة مل يفشل بل باألحرى مل ي جسد ابداو ،ولـذا، فاحلدابـة مل تن ـ  بعـد. ويظهـر أن الكلي .أما حج   يف ذل
هذا املوقف يمع  يف اجتاه معـارم متامـاو مـع أسـالف  بـالنظر إ  مـوقفهم مـن نقـد عقـل ال نـوير إال أن موقفـ  ي مـمن ا  ـرار علـ  

ي ممن أحداا فكر البناء اهلرمي واالس بعاد، يف ح  حيمل اجلانا ايخر إمكانية هد  ال نوير، أ  أن عملية ال نوير هلا هانبان: 
إقامة   مع حر يسعد ب  اجلميع عل  األقل.إن نظرية ما بعـد احلدابـة تف قـد حسـا هابرمـا  إ  هـذا العنصـر األخري،أمـا املصـا  

قيق ذلك الغرم هو أسا  مصلل نا يف تلك املعرفة، واملصا  املعرفية ف عل عند هابرما  أننا دائما نطور املعرفة لغرم مع ، وحت
اليت يناقشها هابرما  هي مصا  مش اة ب  النا  مجيعاو، حبكم أننا أعماء يف اجمل مع ا نساا، فيذها هابرما  إ  أن العمل 

ة ال قنية، وهـي امل مثلـة يف السـيطرة علـ  ليس وحده ما مييز البشر عن احليوانات، بل واللغة أيماو، فالعمل يؤد  إ  لهور املصلل
العمليات الطبيعية واس غالهلا ملصلل نا. وتؤد  اللغة، وهي الوسيلة األخرى اليت حيّو  بواسط ها البشر بي  هم إ  لهور ما يـدعوه 

للة العمليـة تفمـي إ  هابرما  عاملصللة العمليةع وهذه بـدورها تـؤد  إ  لهـور العلـو  ال  ويليـة. ويـذها هابرمـا  إ  أن املصـ
نـــول بالـــص مـــن املصـــللة وهـــي مصـــللة االنع ـــاق وال لـــرر، وهـــذه األخـــرية تســـع  ل رلـــي  ال فاعـــل وال وا ـــل يف العنا ـــر الـــيت 

 تشوههاعن طريق إ الحها ومصللة االنع اق وال لرر تؤد  إ  لهور العلو  النقدية. أنظر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%
D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3 . 21/102019ب اريخ  

 .61، ص 2013، اجلزائر، 1ند  للنشر و ال وزيع،  ، ابن أعالم الفلسفة السياسية المعاصرةنور الدين علوش :  - (1)
 .91، ص2012، انوز احلكمة ، اجلزائر ، قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورتاما  بومنري :   - (2)
 .106نور الدين علوش، مرهع سبق ذاره، ص  - (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3
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عند هابرما  تو ل إ  قناعة فكرية ب ن  وانطالقا من املناقشة النقدية لنموذج ال وا ل
ماعي، لذلك عمل عل  االه هاد ألهل بلورة مفهو  نظرية ال وا ل مل تعد اافية ل فسري النزال االه 

 هديد وهو ما ت ت  من خال  مفهو  الصرال من اهل االع اف
ع من فالسفة مدرسة فرانكفورت األاثر انف احاو عل  الفكر الفرنسي "اكسل هونيتويع رب 

 نظري   ع يفم "وفوكوع سارترع، عميرلوبونتيوقد عمل عل  ادخا  عنا ر من هذا الفكر و خا ة ع
النقدية اجلديدة القائمة عل  االع اف و هذا االنف اح أيماو هو ما هعل هذا الرباديغم اجلديد حاضر 
بقوة يف احلقل الفلسفي الفرنسي يف السنوات األخرية لدى بعا الفالسفة الفرنس  اجلدد من أمثا  

"جون "  Olivier Voirol" م "أولفية فوراول Emmanual Renaultايمانويل رونو ع
 " . J.P.Deranthuبيار ديرانتي 

إ  أاية االس عانة بالعلو  االه ماعية "هونيت" يشري ويدعو  ع"هوركهايمروعل  خط  
 األخرى أل ا حسب  ت يح لنا فهم  ليات العمل االه ماعي بصورة هيدة.

                                                           
 -   ( إ  فلسفة اللغة اب غاء توسيع أسا  1987-1984يف أعمال  األخرية وئا ة يفع نظرية فعل ال وا لع )هابرماس توه

 ال نظريية النقدية وقد قد  أطروحة  عبة سنجملها يف مراحل بالث:
يدعو إ  ضرورة ال لرر ا يدعوه عبفلسفة الوعيع الـيت يعـل هبـا الفلسـفة الـيت تـرى العالقـة بـ  اللغـة والفعـل   المرحلة األولى: -1

 ال لرر من منظومة الفكر ال جرييب(.االعالقة ب  الذات واملوضول )أ  
ميكن أن ي رذ الفعل  ورت ، الفعل االس اتيجي وفعل ال وا ل. األو  ي ممن الفعل الغـائي العقـالا، يف  المرحلة الثانية: -2

 ح  أن فعل ال وا ل هو ذلك الفعل الذ  يرمي للو و  إ  الفهم.
 :يترتب على فعل التواصل األولية عدة أمور -3
الو: العقالنية هبذا املعىن ليس مثاال نق نص  مـن السـماء، بـل هـو موهـود يف لغ نـا ذااـا، إن هـذه العقالنيـة تسـ لز  نسـقاو اه ماعيـاو أو 

 دميقراطياو ال يس بعد أحداو.
عايري بقـدر بانيا: مثة نظا  أخالقي ضمل حياو  هابرما  الكشف عن ، وهو األخالق الكلية الذ  ال ي وه  إ  حتليل مممون امل

 يكون عرب نقاش حر عقالا. -حسا هابرما -توهه  إ  طريقة ال و ل إليها، وال و ل إليها 
 -  ماكس هوركهايمر(Max Horkheimer (1895-1973  فيلسـوف و عـامل اه مـال أملـاا، اشـ هر وجهوداتـ :

، أهــــــم أعمالـــــــ  : بــــــ  الفلســــــفة والعلـــــــو  يف النظريــــــة النقديــــــة اعمــــــو يف مدرســـــــة فرانكفــــــورت الفلســــــفية لألحبـــــــاث االه ماعيــــــة
 ( .1947وبا ش ا  مع تيودور أدورنو ألف ا ا  هد  ال نوير ) 1947(، خسوف العقل  1938 -1930االه ماعية')

ســاهم اعمــو يف مدرســة فرانكفــورت يف ال رطــيا والــدعم لعــدد مــن االعمــا  الفكريــة للمدرســة و ال نبيــ  هلــا، تــرأ  معهــد العلــو  
وســاهم يف تغيــري سياســ   مــن االه مــا  بالقمــايا العماليــة إ  النظريــة النقديــة والفلســفة  1931جبامعــة فرانكفــورت يف  االه ماعيــة
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قناعة فكرية إ   هونيت"وانطالقاو من مناقش   النقدية لنموذج ال وا ل اهلابرماسي تو ل ع
ت مثل يف القو  أن نظرية ال وا ل مل تعد اافية ل فسري النزال االه ماعي، لذلك اان إلزاماو االه هاد 

 (1)لبلورة براديغم هديد حتت مسم  االع اف.
ع يف تعمق  لنظرية االع اف عل  مك سبات ون ائ  العلو  االه ماعية )علم "هونيتواس ند 

ليل النفسي( من خال  انف اح  العلمي عل  أعما  عامل االه مال االه مال علم النفس، ال ل
 (2)."جورج هربت ميد"األمريكي الربمماف 
 "هيجل"يف ت سيس نظرية االع اف، وترهع أاية  " هيجل"ع من فلسفة هونيتاما ت بر ع

إ  اون  أو  فيلسوف در  العالقات االه ماعية بو فها عالقات ب  ذوات  هونيت"حسا ع
سع  ل لقيق االع اف امل باد  من خال  ما يسم  بال ذاوت أو البنذاتية واليت متيز حياة البشر وهو ت

ع ضمن هذا السياق أن "هونيتحيص يرى  فينومينولوجيا الروح"ميف ا اب  ع "هيجل"ما عرب عن  
قو  ببناء ذات  عملية تكوين الذات أمر ي وقف عل  ما يسمي  بال بادالت ال فاعلية، وعىن أن الفرد ي

من خال  تفاعل  مع مريه وأ ا مس لة ت وقف عل  نوعية هذه املعامالت ونوعية ال فاعل، وهو يعل  
  (3)اذلك الوعي بالذات من خال  نظرة ايخرين ورأيهم.

فتشكالية االع اف االه ماعي التعد حقالو هديداو  "بول ريكورأما إذ ما حتدبنا عن ع
يف خامتة حيات  امللي ة با ن اج الفكر ، وال حا  الوهود ، وال يعد ا اب  قلا بالنسبة ل ، إذ دشن  

                                                                                                                                                                                     

االه ماعية ، طرد من عمل  يف هامعة فرانكفورت بعد و و  ه لر لللكم يف أملانيا ، بعد سقو  احلكم الناز  عاد من الواليات 
 . أنظر : 1969ح  عا   امل لدة ليعيد ت سيس املعهد و ترأس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%87%D
9%88%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1  

21/10/2019ب اريخ  
 .90ص  سابق، مرهع قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورتاما  بومنري،   - (1)
 91، صنفس املرهع – (2)
 119-102، ص ص سابق،مرهع  قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت اما  بومنري،  - (3)
 -  :وتــويف يف شــاتينا  1913فربايــر  27يف فــالينس، شــارنت، فيلســوف فرنســي وعــامل إنســانيات معا ــر ولــد  بــول ريكــور ،

. هــو واحـد مــن  ثلــي ال يــار ال ـ ويلي، اشــ غل يف حقــل االه مــا  ال ـ ويلي ومــن مث بااله مــا  بالبنيويــة، 2005مــايو  20مـاالبر ، 
 -الـزمن واحلكـي- ـاريخ واحلقيقـةال-وهو ام داد لفريديناند د  سوسري. يع رب ريكور رائـد سـؤا  السـرد. أشـهر ا بـ  )نظريـة ال  ويـل 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
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ع عل  ااي   و براءي  وما ي ممن  من دراسات بالث اان قد قدمها " مسار االعترافاألخري 
ف لاو مبينا لعيون القراء عل   عوبة الظفر باالع اف  هوسرل بفياناالفيلسوف يف مراز أرشيفات 

و اسا رهانات  بالنسبة إ  حياة البشر، بل هي فكرة مطروحة من قبل الفالسفة منذ القد   امل باد 
 "ريكور"تناول ها الثقافات وناضلت من اهلها الشعو  اما أن قراءة اس يعادي  بسيطة ملؤلفات 
ر  في  ولسريت  الذاتية قد ي يح لنا اس ن اج أن مبلص االع اف هو الن يجة الطبيعية ملسار فكر  اخن

بااراو، وهعل  مير من فينومينولوهيا االرادة، وهرمينوطيقا الرموز إ  الفلسفة السردية و والو احلكمة 
 العلمية وأنطولوهيا الغريية، وسياسة الصداقة و االنصاف، وأنثروبولوهيا االق دار واالع ذار.

ثروبولوهيا، اه مامها املوسع لعل امليزة الكبرية اليت يع ف هبا ريكور للعلو  االه ماعية و األن
 وس لة االع اف، وذلك من وههة نظر ما بعد هيجلية، ووفق منوذهة م جذرة يف احلياة اليومية

ع عندما تناو  مس لة االع اف، أن   تقاطعاو ب  ابعاد ال عارف  "بول ريكويمن املعلو  ان 
ثمر هذا ال قاطع نوعاو من املواههة املف وحة وأنظمة االل زا  املكونة لللياة املش اة ومن البديهي أن ي

ارف عن طريق ال قدير االه ماعي ب  تقدير الذات و ب  الصرال من أهل ان زال االع اف وال ع
 (1)هد  إببات اهلوية.و 
 تعريف االعتراف االجتماعي والمفاهيم ذات الصلة -2

 اف م باد  ب  عهو بد  ال شيء، أ  اع بول ريكور"االع اف االه ماعي حسا ع
 (2)ذات ، وهو باألحرى تعارف ي جاوز املعرفة البسيطة االنسانية لآلخرع.

واالع اف امل باد  بو ف  تعي  للشيء عل  وه  العمو  فتن العالقة ما ب  الذات وايخر 
  (3)ليست عالقة اع اف دائم، وإمنا قد تكون اذلك عالقة إقصاء.

                                                                                                                                                                                     

مـن الـن  إ   -الزمـان و السـرد -فلسفة االرادة - اضرات يف االيديولوهيا و اليوتوبيا - رال ال  ويالت -اخلطا  وفائا املعىن
 يف ال فسري  اولة يف فرويد ...( أنظر:  -الذات عينها اآخر -الفعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D
9%83%D9%88%D8%B1  21/10/2019ب اريخ 

، مؤسسـة مؤمنــون بــال التعـارف العــادل بــين تقـدير الــذات و شــكر الغيـر قــراءة فــي ابحــاث بـول ريكــورزهـري اخلويلــد ،  - (1)
 2، ص  2015دود للدراسات و األحباث، قسم العلو  االنسانية و الفلسفة، ح
 126، ص 2008، اجلزائر، 1، منشورات االخ الف،  االزاحة واالحتمال مد شوقي الزين،  - (2)
 41، ص 2012، لبنان، 1، دار الطليعة،  االعتراف من أجل مفهوم جديد للعدلزواو  بعورة،  - (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1
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ق  مفهو  االع اف يف أاثر من دراسة خا ة يف أطروح   ع نا"هونيتوعل  الرمم من أن 
ع من بالث  االت "هونيتحيص ي كون االع اف يف نظر  " الصراع من أجل االعتراف"املعنونة بــ

بينذاتية وهي احلا، القانون )احلق(، وال مامن، م ناسبة مع بالث مناذج من حتقيق الذات وهي: 
 (1)ا  الذات، حتقيق ال قدير االه ماعي.حتقيق الثقة بالنفس ، حتقيق اح  

 (2)حيث يمكن تفسير محتوى العالقات االيجابية التي يشكلها الفرد كالتالي:
فمن خال  احلا والعالقات العاطفية اليت  Confiance en soiالثقة في النفس:  - أ

ة ب  العالقات تطبع عل  العالقات ال فاعلية ي لقق منوذج من االع اف امل باد ، مث أن هنا  عالق
العاطفية األولية و األسرية واليت ت وسع بعد ذلك إ  الصداقة ب  شرص  أو أاثر وامكانية شعور 
الفرد و قيم   االه ماعية اليت جتعل  يثق يف نفس  ولكن إذ تعرم هذا الفرد لوهانة أو النكرة  

ال ابية مع ذات  عل  املس وى اال عذيا و االم صا  أو ال همي  فتن ذلك حيرم  من تلك العالقة ا
 (3)النفسي واألخالقي فيفقد الثقة يف نفس  و باألخرين اذلك

من خال  نيل األفراد حلقوقهم السياسية  Le respet de soi احترام الذات : -  
واالق صادية وااله ماعية ومريها، واليت يعمل القانون عل  توفريها ومحاي ها من االن ها  والظلم 

 ح قار، جبعل األفراد يكونون عالقة ا ابية مع ذواام ت ممن اح ا  الذاتوالنكر واال
من خال  ال مامن وال آزر امل ممن االع اف امل باد   Estime de soiتقدير الذات:  - ت

ب  األنا و ايخر حيصل األفراد عل  ال قدير اجمل معي ن يجة األعما  املهنية واألدوار اليت يلعبو ا يف 
وينعكس هذا النول من االع اف عل  االفراد ب كوينهم عالقة ا ابية مع ذواام ت ممن اجمل مع، 

تقدير الذات بعد تقدير اجمل مع هلا الن تقدير الذات ي ف من خال  ال قدير االه ماعي الذ  يقدم  
 اجمل مع هلا.

                                                           
 – 108، ص ص  2010، اجلزائـــر، 1، منشـــورات االخـــ الف،  النظريـــة النقديـــة لمدرســـة فراكفـــورت، امـــا  بـــومنري  - (1)

109  
 126، ص نفس املرهع – (2)
 .126نفس املرهع،ص – (3)
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د تقو  عل  ع أن جتار  االح قار االه ماعي اليت مير هبا األفرا"هونيتوهبذا الصدد يرى 
  (1)بالث أشكا  أساسية وهي:

 :ي مثل عنده يف نول من ازدراء أو االح قار الذ  قد ي عرم ل  الفرد من  الشكل األول
الناحية اجلسدية و ي علق االمر هنا ب  خم لف أنوال ا هانة واالح قار والعنف الذ  يصيب  عل  

 إ  فقدان الثقة يف النفس ويف ايخرين. املس وى اجلسد  فيلرم  من ال صرف احلر، وهو ما يؤد 
 :وهو أحد اشكا  الذ  واالح قار واالهانة و االزدراء فيما يصيا الشر   الشكل الثاني

ع من حقوقهم واقصاءيهم  عن "هونيتمن ان ها  لالح ا  األخالقي، حيص حرمان األفراد حسا 
ء عالقات ا ابية مع ذات ، خا ة فيما اجمل مع ومريها من أوه  احلرمان جتعل الفرد ال يس طيع بنا

ي علق باح ا  الذات، وهذه احلالة املرضية تؤد  إ  اخنرا  هؤالء يف  رال من اهل االع اف 
 االه ماعي.

 :يف احلكم عل  قيمة  هونيت"من االح قار واالذال  فهو ي مثل حسا ع الشكل الثالث
ق وقامهم االه ماعي واألخالقي وهذا الشكل من اه ماعية لبعا األفراد بصورة سلبية، واليت ال تلي

امة الغري وتقديرهم االه ماعي. االزدراء ي م عل  املس وى ال عليمي واملعيار  ول  عالقة مباشرة بكر 
بال ام هو ان ها  للكرامة الشرصية أو اجلماعية لآلخر، ووا أن االذال  هنا يرتبا باألحكا  و 

  انعدا  أو قلة يف ال قدير االه ماعي  ا  عل عملية تقدير السلبية فتن هذه احلكا  تؤد  إ
 الكفاءات الشر  املعل أو اجلماعة املعنية  عبة أو مس ليلة.

وتؤد  هذه األشكا  الثالبة إ  االح قار و االذال  عل  اخ الفها إ  ن يجة واحدة م عددة 
  La Mortificationع  اتة"الموت أو االم   "هونيت"ال مظهرات وهذه الن يجة يسميها 

اليت هي تعبري عن  خر مرحلة من االذال  و االهانة وتعبري عن مرم من األمرام االه ماعية 
 (2)وتش مل بالث أبعاد من االمات  اما عرب عنها ع هونيتع وهي:

وت مثل يف ال عذيا واالم صا  و العنف والو م وال جريح   االماتة النفسية والعاطفية: - أ
إ  فقدان الشر  للثقة يف نفس  اليت  ب شكال  املر لفة و يؤد  هذا النول من االماتةالوهداا 

 تع رب ضرورية حلياة ارمية و شريفة.
                                                           

 178مرهع سبق ذاره ، ص  االعتراف من أجل مفهوم جديد للعدلمزواو  بغورة،  - (1)
 178زواو  بعورة، مرهع سبق ذاره، ص  - (2)
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وت م من خال  االقصاء و ال همي  االه ماعي واحلرمان االفراد من  االماتة االجتماعية : -  
هو ما  عل هؤالء يشعرون ب ن حقوقهم، أو من خال  قوان   لفة يف حق ف ة معينة من اجمل مع و 

ليس هلم نفس درهة املسؤوليات واحلقوق اليت ي م ع هبا مريهم، وهو ما يؤد  إ  فقدان اح ا  
 الذات، األمر الذ   علهم يشعرون بالذ  و الغما و السرا وانعدا  القيمة االه ماعية.

شوه أو الناق  أو املنعد  : و هي ت علق بال قدير االه ماعي املاألخالقيةو االماتة القيمية  - ت
واذا من خال  جتاهل مؤهالت و افاءات األفراد ومساااام يف اجمل مع واذا اطالق األحكا  
السلبية عل  ايخرين بشكل سيء لقيم هم وأخالقهم، وهو ما يؤد  إ  اع بار هؤالء األفراد وا  م 

ملهم أو ش  اجملاالت وهو األمر الذ  منعدمي الكفاءة و املؤهالت و القدرات اليت يقمون هبا يف ع
 يقلل من حظ هؤالء يف حتقيق ذواام و حتقيق تقدير الذات المائع.

"بناء عالقات ع براديغم االع اف يف اجلدو  املب  ادناه والذ  عنون    هونيتوقد خل  ع
  (1)االعتراف االجتماعي":

 القات عند هونيتيوضح بناء الع 1جدول رقم 

 التقدير االجتماعي
Estime sociale 

 

 االحترام
Considération 

Cognitive 

 العناية بالذات
Sollicitude 
personnelle 

 صيغة االعتراف
Mode de 

reconnaissance 

 القدرات و المؤهالت
Capacités et 

qualités 

 المسؤولية األخالقية
Responsabilité 

morale 

 ةالمحبة والحاج
Affect et 
besoins 

 االبعاد الشخصية
Dimnsion 

personnelle 

 العالقات االجتماعية
Communauté de 
                valeur 

 العالقات القانونية
Relation 
juridique 

 العالقات الدولية
Relation 
primaire 

 أشكال االعتراف
Forme de     

reconnaissance 

                                                           
،  لــة احلكمــة سوســيولوجيا االعتــراف فــي الفكــر االجتمــاعي النقــدي ... كمقــوم للعــيش المشــتركبوعبــد اهلل  مــد،  - (1)

 12، ص2015، ديسمرب  2015اجمللد  06للدراسات االه ماعية، العدد 
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 تقدير الذات
Estime de soi 

 احترام الذات
Respet à soi 

 الثقة في النفس
Confiance 

à soi 

 العالقات مع الذات
Relation pratique 

à soi 
 

 االذالل و االهانة
Humiliation et 

onffense 

الحرمان من الحقوق 
واالقصاء           

Privation de 
droit et            

exclusion 

 القمع والعنف
Sévices et 
violance 

 أشكال االحتقار
Forme de mépris 

 الشرف والكرامة
Honneur,dignité 

 االندماج االجتماعي
Intégrité 
sociale 

 االندماج الفيزيائي
Intégrité 
physique 

 اشكال الهوية المهددة
Forme d’identité 

menacée 
 

 (12)المصدر: بوعبد اهلل محمد، مرجع سابق،ص   

ع أحد رواد براديغم االع اف يف فرنسا و احا ا ابية مانويل رينوايأما الفيلسوف الفرنسي ع
والثاا  ("2000أخالق وسياسة االعتراف )، ع " االذالل االجتماعي"يف هذا امليدان  بعنوان

ع، فيلر  رفا االع اف يف مقال   (2004"تجربة الظلم االعتراف و عيادة الظلم" )بعنوان  
 (1)اال ام:  و سوسيولوجيا الظلم" فلسفة االعترافاملعنونة بــ ع

 

 

                                                           
 .13بوعبد اهلل  مد، مرهع سابق ، ص  - (1)
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 يوضح سياسة رفض االعتراف االجتماعي 2جدول رقم 

 بناء الهوية االجتماعية
Construction 

identitaire 
dans la 

socialisation 
 

 حركية الذاتية
Mobilisation 

des 
subjectivités 

المضمون المصاحب 
 للفعل

Identification 
partenaire 
d’action 

 الموجهات المؤسساتية
Vecteurs 

Institutionnel
s 

 اعتراف غير مشبع
Reconnaissanc

e 
insatisfaisante 

 اعتراف مشوه
Reconnaissanc

e 
décalée 
 

 اعتراف تقليلي وتنقيصي
Reconnaissanc

e 
dépréciative 

 أنواع رفض االعتراف
Genres de 

déni de 
reconnaissanc

e 
 غير ثابت-
 مؤلم ومحزن-

-instable 
déchirante ou 

clivante- 

 االعتراف الناقص-
 غير مرئي -

Méconnaissanc
e 

Invisibilisation
- 

 انقاص من القيمة -
 إقصاء وابعاد -
 وصم وجرح-

-dévalorisante 
-disqualifiante 

-
stigmatisation 

أصناف ومجاالت 
 رفض االعتراف

Espèces de 
déni de 

reconnaissanc
e 

 (13،صسابق) املصدر: بوعبد اهلل  مد، مرهع 
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 (1)و ميكن تلري  براديغم االع اف اال ام: 

 ملخص براديغم االعتراف االجتماعي 3جدول رقم 

أشكال 
 االعتراف

نوع العالقات العاطفية المحققة 
 لهذا االعتراف

مجاالت 
تحقيق 
 الذات

إلنكار ورفض االزدراء أشكال ا
 واالحتقار واالذالل

 أنماط االماتة

عالقات عاطفية )الحب  الحب
 الصداقة ... الخ(

 
 

الثقة في 
 النفس

االنكار العاطفي والفيزيقي  
كاالهانات والعنف بكل 
اشكالهم الوصمم التجريح 

 واالغتصاب

االماتة 
النفسية 
العاطفية 
 والجسدية

الحق 
 )القانون(

ية )توفير الحقوق عالقات قانون
االجتماعيةم السياسية والمدنية 

 واالقتصادية..الخ(
 ضمان مرئية االفراد

 
 
 

احترام 
 الذات

االنكار القانوني: الحرمان من 
الحقوق المختلفة ) االقصاءم 
 التهميشم وحاالت الآلمرءية

 
 
 

االماتة 
 االجتماعية

عالقات اجتماعية التقدير  التضامن
مؤهالت و االجتماعيم تقدير ال

القدراتم توفير فرص العمل 
 واالنداماج االجتماعي

 
 
 
تقدير 
 الذات

االنكار االجتماعي: الحط من 
قيمة األفراد ومن قدراتهم 
ومؤهالتهمم االقصاء من 

المساهمةم الحرمان من فرص 
 العملم العنصرية

االماتة القيمية 
 واألخالقية

 (14)املصدر: بوعبد اهلل  مد، مرهع سابق،ص                                                    

 إثبات الهوية والتعرف على الذات -3
ت م بقبو  شر  مغاير اما هو، ومنل  الشرعية، "ريكور" إن داللة االع اف حسا 

وال عامل مع  ا مر حقيقي واع باره ذاتاو إنسانية و تباد  االح ا  و مت   ال وا ل مع ، هكذا ت ف 
ييز ب  فعل ال عرف و حراة االع اف و معىن االس عراف إ  حالة من الوعي ورمبة يف الكينونة ال م

                                                           
 .14بوعبد اهلل  مد، املرهع نفس ، ص - (1)
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" االعتراف  يف الدراسة األو  من الك ا  العنونة   "ريكور"و فميلة اخالقية نبيلة، فقد حاو  
 ه  حيص ان كانط"و ع ديكارت"تطوير فلسف   لللكم وببت اهلوية اا فلسف ا ع كثبت للهوية"

هو شكل وهود  ال يعرب عن مفهو  االزدراء عل   الالعتراف م أو التجاهلديكارت إ  القو  
 الرمم  ا ي ممن  من حرية و تظنن عن معناه احلقيقي.

هو أن نقبل امرا معيناو عل  أن  حقيقة و أن منيز املطابق عن  عديكارتأن نع ف عند ع
 بواسطة الذات، وحياو  ال ميز ب  االع اف باألشياء عن ع ان ن لكم يف املعىن"كانطاملغاير و عند 

طريق تثبيت طبائعها و االع اف باألشراص من خال  االن باه إ  االبعاد الفردية، بعد ذلك مييز 
ريكور ب  معرفة االشياء و معرفة االشراص وب  ال عرف عل  الذات و االع اف بالذات من قبل 

باألشراص إال من ههة ببت هوي ها عن طريق حتديد خوا ها ب هناسها الغري، فال ي م االع اف 
  (1)وانواعها، وعالقاام ببعمهم.

 الصراع من اجل االعتراف إلى االعتراف المتبادل     -4
 (2)يصطد  الصرال من أهل االع اف االه ماعي بعائق  ابريين اا:     

 حالة الطبيعية وما ين   عنها من جتاهل بعمهم هو حالة اجلهل اليت ي صف هبا األفراد يف األول:
 بعماو، و إزدراء وتعجل يف اعرارهم إ  ال را م و تباد  العنف، و حالة احلر .

هو أن الصرال من اهل االع اف مير عرب وساطة احلق، بينما االع اف امل باد  وال قدير  الثاني:
ما قانون، بل ي علقان باملوقف العقالا واالراد  االه ماعي، ال ميكن اش قاقهما من احلق وال يفرضه

                                                           
 - فيلســـوف، وعـــامل رياضـــي وفيزيـــائي فرنســـي، يلقـــا بــــعأبو  (: 1650فبرايـــر  11 – 1596مـــارس  31كـــارت )رينيـــه دي

الفلسفة احلديثةع، واثري من األطروحات الفلسفية الغربية اليت هاءت بعده، هي انعكاسات ألطروحات ، واليت ما زالت تدر  ح  
ذ  ما زا  يشكل الن  القياسي ملعظم اليـات الفلسـفة. امـا أن  ( ال1641-اليو  خصو وا ا ا  )ت مالت يف الفلسفة األو 

لديكارت ت بري واضح يف علم الرياضيات، فقد اخ ل نظاموا رياضيوا  ـي با ـ  وهـو )نظـا  ا حـدابيات الديكارتيـة(، الـذ  شـكل 
لعلمية وديكـارت هـو الشرصـية الرئيسـية النواة األو  لـ)اهلندسة ال لليلية(، فكان بذلك من الشرصيات الرئيسية يف تاريخ الثورة ا

املــيالد ، امــا اــان ضــليعوا يف علــم الرياضــيات، فمــالو عــن الفلســفة وأســهم إســهاموا ابــريوا يف هــذه  17ملــذها العقالنيــة يف القــرن 
 العلو ، وديكارت هو  احا املقولة الشهرية:عأنا أفكر، إذوا أنا موهودع أنظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D
8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA  :21/10/2019ب اريخ  

 6زهري اخلويلد  ، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
 .7، ص هعنفس املر   - (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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للفاعل  االه ماعي  ضمن منطق ال كامل و ال بادلية، وذلك من خال  نسيان الفوارق األ لية اليت 
 ال ميكن ال رل  منها عن طريق هذا أو ذا  و بلوغ ال وافق امل نافر.

ق ال قدير االه ماعي إذ اع ف ال شر  ب ن الشر  األخر مساو ل  يف احلقوق، حتق
وامكن ذلك من الو و  إ  حالة السلم االه ماعي، وإذ ما  هذا االع اف امل باد  لهر ال فاوت 

 االه ماعي والبلص عن اجملد واس مر الصرال ب  اجلماعات.
ع أن  واحد من علماء االه مال النقدي  الذين اكسل هونيتولعل اخلا ية اليت ي ميز هبا ع

افق ما بعد فلسفي وت سيس نظرية اه ماعية معيارية تفهم الصرال من اهل االع اف ي لراون يف 
 (2)إ  بالث دوائر اربى وهي اال ام: (1)عالصراع من اجل االعترافجتربة ع"هونيت" حيص قسم 

يعد احلا  النموذج القادر عل   الصراع من اجل االعتراف في المجال العاطفي النفسي: (أ 
اا يف الكائن املغاير هلا و الغريا عنها وعل  تغطية الشبكات العالقات هعل الذات حتقق ذا

العاطفية، والعائلية، والرفاقية، اليت جتمع ب   موعة من األشراص، أما ميا  هذا االع اف 
 العشقي فهو يولد البعد واألمل واحلسرة، والميال.

ال قدير االه ماعي اار   يعد الصراع من اجل االعتراف في المجال القانوني السياسي: (ب 
الذ  يدفع باألفراد مل  ال ملية وصاحلهم األنانية و البلص عن اهداف اونية بناءا عل  ذلك 

ات اي ي لقق ال قدير االه ماعي اش   ريكور منح الغري احلرية و املساواة و توسيع دوائر العالق
 اف م باد ي م االن قا  من  رال من اهل االع اف القانوا إ  اع  و 
ويعد ال قدير االه ماعي  الصراع من أجل االعتراف في المجال االجتماعي والثقافي: (ج 

مدنية عل  رمزية مبدأ ال مامن  األلية اليت تساعد عل  حتقيق االع اف امل باد  و تشييد مؤسسات
االه ماعية  اح ا  قيمة الكرامة و حتميل اهلوية القصصية مسؤولية تنظيم تعلقي تعار يف لألنظمةو 

 (3)ومنح ال مواطن تقديراو عمومياو.
 
 

                                                           
 انظر: ال   يل النظر  ملفهو  االع اف االه ماعي  الاسل هونيت  - (1)
 10 -08زهري اخلويلد ، مرهع سابق، ص ص  - (2)
  10-7، ص ص  املرهع نفس  – (3)
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 العوامل المساهمة في تكوينهنسق القيمي و االجتماعي للعامل و ال-5
قبل ال طرق إ  العوامل املسااة يف تكوين النسق القيمي للعامل البد أن ن طرق إ  تعريف  

 النسق القيمي للعامل من خال  عدة قراءات، هي اال ام: 
ا ع موعة املبادئ وضوابا سلواية ع، القيم عل  أ Nobbs 1480نوبسيعرف ع 

معينة  يف قالا ينسجم مع عادات أخالقية حتدد تصرفات األفراد و اجمل معات ضمن مسارات 
 .(1)تقاليد و أعراف اجمل مععو 

 فال تبدوا تصرفات العما  و سلواياام من عد  وإمنا تكون ن يجة تراام  موعة من األفكار 
اه ماعية ل  ما يدور حول  من أمور مادية و و املعارف واخلربات اليت تسمح للفرد باحلكم ع

وحمارية، و بال ام يكون احلكم عل  األمور و تقيمها و ال صرف إزائها تبعاو لطبيعة تلك األفكار 
 واألحكا  و القيم.

 ا يكون نظرة حيص تنظم هات  القيم بطريقة منسجمة وم ناسقة يف  ورة نسق م ابا  
 شاملة لدى الفرد، وحتدد تصرفات  يف ال اجملاالت  ا يؤد  إ  تكوين النسق القيمي للعامل.

إن اخ الف العوامل املؤبرة يف حتديد قيم الفرد من   مع إ   خر، جتعل قيم األفراد اجمل معات   
ذاورة يف حتديد سلوايات العما  النامية، ا لف عن قيم أفراد اجمل معات املصنعة، ف اية العوامل امل

 واجتاهاام نو العمل تدعو إ  ضرورة حتديد هذه العوامل ومدى ت بريها عل  فعالية ال سيري.
ب عرفنا عل  مفهو  النسق القيمي الب   أن نعرج إ  العوامل املسااة يف تكوين  حيص  و  

ل يف  موعة من العوامل ت مثل أاها يف ميكن حتديد العنا ر املسااة يف حتديد النسق القيمي للعام
ية وااله ماعية والسياسية واالق صادية وال نظيمية اليت تؤبر عل  العامل وحتدد  العوامل الثقافية و ال اُر

 سلوايات  وتصرفات  وطرق معامالت .
  :(2)ومن  سوف نشرح هذه العوامل اما حددها بوفلجة مياث اال ام

 

                                                           
بـن  ، ترمجـة عبـد الرمحـانمالسلوك اإلداريم دراسات لعمليـات اتخـاذ القـرار فـي المنظمـات اإلداريـةهربرت أ  ساميون   - (1)

 .66،ص2003،الريام،1أمحد هيجان ،معهد ا دارة العامة للطباعة والنشر، 
 .19،20،اجلزائر، ص2015ديوان املطبوعات اجلامعية، القيم الثقافية وفعالية التنظيماتمبوفلجة مياث،  - (2)
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 للعامل القيمي لنسق الرئيسية المكونات يوضح 2 رقم شكل

 العوامل السياسية                                                                     
 العوامل التاريخية        

 االجتماعيةالعوامل          
 العوامل السياسية       
 االقتصاديةالعوامل         
 العوامل التنظيمية         

 (20)المصدر: بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص
و ت مثل يف تقديس و اح ا  العامل ملقدسات ، إذ أن أهم قاعدة بقافية للعامل  العوامل الدينية: (أ 

ال  مثالو مصدرا لل شريع هي مع قدت  الدينية و اليت ت مثل يف الدين ا سالمي احلنيف، يع رب ا س
 واملهنية، فهو ي  بر باحلال  و احلرا   االه ماعيةو تصرفات األفراد يف ال اجملاالت توهي  السلوايات و 
 ما ي بع ذلك من هزاء و ع ا ،  ا يساهم يف حتديد قيم الفرد و اجتاهات  نو العمل.و 
لقد عان الشعا اجلزائر  من ويالت االس عمار و ال رلف ملدة قرون  العوامل التاريخية:  (ب 

ر  أبناء االس عمار الفرنسي اان يعمل ليل  ار لكسا قوت  و اان احلياة املهنية فالعامل اجلزائ
 عبة، إال أن هذا العامل نفس  حتو  بعد االس عمار إ  ال كامل وال عاون  واالتكا  وال با ء يف 

 اعاز مهام  وااا  مسؤوليات  والزيادة يف املطالا. 
ية اليت مر من هذا نس ن   أن سلوايات وتصرفات واجتا هات العما  هو ن يجة العوامل ال اُر

هبا اجمل مع عرب مراحل تطوره ااالن قا  من االس عمار إ  االس قال   ا ساهم يف تشكل اجتاهات 
 العامل نو العمل و حتديد نسق  القيمي.

للعوامل السياسية أبر يف حتديد طريقة احلكم وال نظيم يف خم لف  العوامل السياسية: (ج 
سسات السياسية وااله ماعية واالق صادية وهكذا فتن السياسة هي اليت حتدد طبيعة النظا  املؤ 

االق صاد  أو هو اق صاد  عمومي أ  اق صاد  حر ولطبيعة اخليار السياسي  و ارسة الدميقراطية 
 انعكاسات عل  تنظيم العمل وسلوايات املس ردم .

النسق القيمي 

 قيم ثقافية  للعامل
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قاليد و ت طور عرب العصور و بال ام تكون لكل   مع عادات و ت العوامل االجتماعية:  (د 
لاهرة اه ماعية ُمع هلا األفراد و يسااون بدورهم يف فرص اح امها من خال  خم لف الموابا 

 االه ماعية من هذه العادات و ال قاليد نظرة اجمل مع للمرأة واخ ال  اجلنس  يف مواقع العمل.
عل  األفراد و تصرفاام املهنية، ملا لذلك من أبر  : يؤبر البعد االق صاد العوامل االقتصادية (ه 

عل  اايا اكل، فال وسع االق صاد  و ارتفال مس وى الطلا عل  اليد العاملة  عل العامل قليل 
اجلدية يف عمل ، إذ أن طرده أو ترا  للعمل ال يؤبر علي  مادا  العمل م وفر يف مكان أخر هذا ما 

ن شرت املؤسسات ا ن اهية ان شار ابرياو يف مدة زمنية وهيزة خال  عاش  اجمل مع اجلزائر  حيص ا
 السبعينات من القرن العشرين

بينما أدت األزمة االق صادية بذلك إ  ارتفال مس وى البطالة  ا هع العامل  د يف احلفاظ 
 عل  منصا عمل ،  ا دفع  ا  تكييف سلوا  املهل للواقع اجلديد.

لواقع القيمي للعامل هو ن يجة  موعة من العوامل امل داخلة من اق صاد من هنا نس ن   أن ا
 وسياسة وتاريخ وبقافة و يا اه ماعي وبقايف ومس وى ال طور وال لمر.

 العوامل المساهمة في تحديد النسق القيمي للعامل 3شكل رقم 

 

 
 
 

  
 
 

 (21)المصدر: بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص                                                     

 

 

 مستوى التحضر

 تاريخ ثقافة

 مخزون قيمي مجتمع

 اقتصاد
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 مصادر االرتياح في العملاألخالق و -6
عن البهجة يف العمل و ر  احلديص يف  "Henri de Man"هري دو مان حتدث 

مق طفي هذا من الدراسة عن االرتياح والشك أن هذا ال غيري يف ال عبري يب  حتوالو يف العمل يف حذ 
ت ، إن فهمنا األاثر واقعية لألحداث ألهر ال عابري احلديثة من االرتياح ويبدو أن الفرح يف العمل  ذا

اان أشد ارتباطاو باجملا  املهل حيص تراهعت إ  الوراء الصورة املثالية لللريف بل للفنان، و تظهر 
هالو مرتاحاو أ  مري مرتاح الدراسات العلمية االه ماعية اليو  تعدد العوامل اليت جتعل من االهري ر 

ل مرتبطاو وفهو  الوعي املهل وفمالو عن ذلك فت  أ  حد مل يكن في  مفهو  البهجة يف العم
وفهو  اذييب مع  للعمل فالدراسات املرصصة بشكل مباشر لالرتياح يف العمل قليلة هداو يف و 

يف هذا االجتاه و يدرسون و فريق  يبلثون  Elton Mayo"إلتون مايو فرنسا فبينما اان ع
وهدوا أنفسهم ممطرين  "و يسترن الكتريك"ت بري لروف العمل عل  ال عا و املردود يف شراة 

 دخا  عوامل مري من ظرة أدت إ  إفشا  توقعاام، و بال ام فتن هذه العوامل االنسانية أو 
قع مري اادد بدقة و مري امل ميز االه ماعية مالباو ما اانت هي املعنية بال عبري االمجام ع األخال

 بوضوح، واما يوحي ب  مممون  األ لي.
فاألخالق وفهومها الشائع ميكن ان يفهم هبا عاحلالة الذهنية لفرد أو مجاعة اس ناداو إ  
هدف مع  يراد بلوم ، و اان الغموم اال لي لل عبري قد انعكس يف املعاا املر لفة اليت تعط  ل  

  وى  تس مر ب  الباحث  عن تعريف و عل  اخلالفات اليت Mahoney   1956 اليو  فيشدد
األخالق و يف العالقة ب  الفرد و اجلماعة ، حيص  ر  ال شديد تارة عل  االهداف اليت حتاو  

                                                           
 -  :وتويف  1880ديسمرب سنة  26ا يو  هو عامل نفس و عامل اه مال أس ام، وهلد ودينة أدياليد ب س الي جورج التون مايو

اضــر جبامعــة اــوينزالد مــن  1949ســب مرب ســنة  7يــو   مث يف هامعــة  1923إ   1911يف هيلفــورد بربيطانيــا. عمــل ا ســ اذ  ه
( حيـــص عمـــل ا ســـ اذ يف البلـــص 1947-1923بنســـلفانيا ، لكنـــ  قمـــ  معظـــم حياتـــ  املهنيـــة يف مدرســـة هارفـــاد لألعمـــا  )

رسة العالقة ا نسانية يف ا دارة اليت اانت رد فعل الاا  النـواحي النفسـية وااله ماعيـة عنـد العمـا  مـن الصناعي هو مؤسس مد
قبل فايو  و تايلور، وهلذا رازت هذه املدرسة عل  االه ما  با نسان اتنسان من خال  اتصال  وتفاعل  مع اجلماعة، وابب ت ب ن 

 ا دور ابــري يف زيــادة ا ن اهيــة و هــذا عــرب عــدد مــن ال جــار  عرفــت ب جــار  هــاوبورن. العالقــات االه ماعيــة والعوامــل النفســية هلــ
 أنظر : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%
D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88   :21/10/2019ب اريخ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88


 التهميش والمكانة االجتماعية                 الفصل الثاني :                         
 

 
63 

اجلماعة حتقيقها و تارة أخرى عل  أهداف الفرد و الشكل الذ  تسمح ب  اجلماعة لبلوغ تلك 
 (1)االهداف

البعاد املر لفة اليت تصل اليها خم لف ال لليالت النظرية أو االحصائية ال ميكن تغطي ها بدقة أما ا
قد ، و حسا االوسا  اخلاضعة للبلص و وي غري عددها حسا االخالق و حسا الفهم املس رد 

 (2)ميز مراز العالقات الصناعية جلامعة شيكامو مصادر االرتياح االربعة و هي:
 العمل ذات . -1
 ع زاز باالن ماء إ   موعة عمل معينة .اال -2
 االن ماء إ  املشرول. -3
 .موقع منصا العمل  -4

 ةاعيثالتاً: المكانة االجتم
 تعريف المكانة االجتماعية -1

اس رد  مصطلح مكانة يف العلو  االه ماعية بعد الدراسات اليت قدمها بعا االه ماعي  
 عhooes"هوبز ه ماعي وئا ة اعما  األوروبي  عن السلطة، القانون، والنظا  اال

 Smitch "و"سميت

                                                           
بـاريس.ص  –ترمجة حس  حيدر منشـورات عويـدات ، بـريوت  م رسالة في سوسيولوجيا العملمهورج فريدمان بيار نافيل - (1)

 .167،169ص 
 170ص  سابق،هورج فريدمان ، مرهع  - (2)
 - هم شهرة خصو ـا يف اجملـا  القـانوا حيـص اـان با ضـافة : أحد أارب فالسفة القرن السابع عشر بتعل ا وأاثر توماس هوبز

إ  اشـ غال  بالفلسـفة واألخــالق وال ـاريخ، فقيهــا قانونيـا ســاهم بشـكل ابــري يف بلـورة اثـري مــن األطروحـات الــيت متيـز هبــا هـذا القــرن 
ورا ابريا ليس فقا علـ  مسـ وى عل  املس وى السياسي واحلقوقي.اما عرف وساا   يف ال  سيس لكثري من املفاهيم اليت لعبت د

النظرية السياسية بل اذلك عل  مس وى الفعل وال طبيق يف اثري من البلدان وعل  رأسها مفهو  العقد االه مـاعي . اـذلك يع ـرب 
هــوبز مــن الفالســفة الــذين ولفــوا مفهــو  احلــق الطبيعــي يف تفســريهم لكثــري مــن القمــايا املطروحــة يف عصــرهم. تومــا  هــوبز مــن 

(, يف بعـا الك ـا القدميـة تومـا  هـوبر مـن ملمـزبري , اـان فيلسـوفوا إعليزيـوا 1679ديسـمرب  4 – 1588إبريـل  5زبري  )ميلم
حتــت اســم لويابــان األســا  ملعظــم الفلســفة  1651واشــ هر اليــو  ب عمالــ  يف الفلســفة السياســية. ولقــد وضــع ا ابــ  الصــادر عــا  
 ه مـــــــــــــــــــــــــــاعي. أنظـــــــــــــــــــــــــــر:السياســـــــــــــــــــــــــــية الغربيـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــــــــور نظريـــــــــــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــــــــــــد اال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%
D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2   :21/10/2019ب اريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
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وقد اف م هؤالء أن هنا  عالقة ب  اس مرار اجمل مع و تباين االم يازات ب  النا  فاخلا ية  
 ال نظيم االه ماعي هي توزيع احلقوق و االل زامات.

يشري أساسا  وهكذا وربت العلو  االه ماعية مصطلح املكانة عن الفلسفة االه ماعية، وهو
إ  القدرات القانونية للفرد اليت متكن  من تدعيم احلقوق و االل زامات القانونية إما لنفس  أو 

حينما ذها إ  أن اجمل مع ي طور من  Main" هنري مين"ايخرين. اذلك اس رد  من قبل 
 (1)االع ماد عل  املكانة إ  االع ماد عل  العقد
لعلو  االه ماعية عن وضع مع  يف النسق االه ماعي يف ضوء ذلك تعرب املكانة يف ا

وي ممن ذلك ال وقعات امل بادلة للسلو  ب  الذين يشغلون األوضال املر لفة يف البناء أو النسق أو 
هي الوضع الذ  يشغل  الفرد أو اجلماعة يف ضوء توزيع اهليبة يف النسق أو توزيع احلقوق واالل زامات 

 نقو  مكانة عليا و مكانة دنيا.و القوة و السلطة ا ن 

                                                                                                                                                                                     
 - ( فيلسوف أخالقي وعامل اق صاد اسك لند . مؤسس علم االق صاد 1790يوليو  17 - 1723يونيو  5: ) آدم سميث

(، وا ـا  عحبـص يف 1759الكالسيكي ومن رواد االق صاد السياسي. اش هر بك ابي  الكالسيكي : عنظرية املشاعر األخالقيـةع )
عمـل ي نـاو  االق صـاد احلـديص وقـد اشـ هر  (. وهو رائعة  د   يص ومن أهم  باره، وهو أو 1776طبيعة بروة األمم وأسباهباع )

اخ صاروا، باسم عبروة األممع. دعا إ  تعزيز املبادرة الفردية، واملنافسة، وحرية ال جارة، بو فها الوسيلة الفمل  ل لقيق أاـرب قـدر 
دي  تـ بريوا يف اق صـاديات من الثروة والسـعادة، يعـّد  يـص هـو أ  االق صـاد احلـديص، امـا اليـزا  يعـّد مـن أاثـر املفكـرين االق صـا

اان اسم  يص مـن بـ  أ ـاء عأعظـم االسـك لندي ع علـ  مـدى اـل العصـور وذلـك يف تصـويت ف علـ    2009اليو . ويف عا  
قناة تلفيزيونية اسك لندية، در   يص الفلسفة االه ماعية يف هامعة مالسكو ويف الية باليو  يف هامعة أاسفورد، وبعـد ارهـ  

ة ناهلــة مــن اااضــرات العامــة يف هامعــة أدنــربة. مث حصــل علــ  األســ اذية بغالســكو يف تــدريس الفلســفة األخالقيــة ألقــ  سلســل
وخال  هذا الوقت ا ا ونشر عنظرية املشاعر األخالقيةع، عمـل  يـص يف حياتـ  الحقـا امـدر  خصو ـي،  ـا  ـح لـ  بالسـفر 

عصــره. مث عــاد  يــص بعــد ذلــك إ  بــالده، وقمــ  نــو عشــر ســنوات يف  يف أنــاء أوروبــا، حيــص ال قــ  بــبعا ابــار املفكــرين يف
عـن عمـر ينـاهز  1790. مث تـويف  يـص بعـد ذلـك يف عـا  1776العمل عل  ا اب  عبروة األممع، والذ  نشر بعد ذلك يف عـا  

 عاموا. أنظر:  67
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%
D9%8A%D8%AB    :21/10/2019ب اريخ  

 436 435،   2006، دار املعرفة اجلامعية،االسكندرية،قاموس علم االجتماع مد عاطف ميص،  - (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB


 التهميش والمكانة االجتماعية                 الفصل الثاني :                         
 

 
65 

 فاملكانةع تد  عل  املراز أو الوضع الذ  حي ل  الشر  يف النسق االه ماعي وت ممن املكانة
 موعة من الولائف اليت يؤديها الفرد وتفرم علي  مسؤوليات  ددة اجتاه بعا املرااز األخرى 

 (1)األعل ، و متنل  سلطة واضلة عل  مرااز اخرىع.
ملكانة من منظور  خر وهي ع وضع الفرد يف اجمل مع وحدد " اLinton لينتون ويعرف ع

 (2)ب ن   موعة احلقوق و االل زامات اليت متيز هذا الشر  داخل اجلماعة أو النسق اكلع
حتدد يف ضوء احلقوق والواهبات اليت  "لينتون"نالحظ من هذا ال عريف أن مكانة الفرد عند 

احلقوق و الواهبات م باينة عل  درهات م باينة من األاية من شر  يخر ي م ع هبا، إذ أن هذه 
وفق اهليبة والشرف االه ماعي الذ  ي م ع ب ، أ  أن املكانة االه ماعية تعد هزء من احلقوق اليت 
ي م ع هبا الفرد و هذه احلقوق هي احلقوق املعنوية اليت متنح ل  بعد أدائ  ملهام  و أنشط   وواهبات  

 اجمل مع أو األسرة أو مريها. يف
اما تعرف أيما عل  أ ا: عاملوضع أو املكان الفرد أو الف ة االه ماعية داخل النسق 
االه ماعي أو يف نسق العالقات االه ماعية و ال مكانة تنطو  عل  توقعات  ددة فهي ال 

رد لذلك ميثل  مل العالقات املقاييس األخالقية وااله ماعية اليت حتدد السلو  اليومي للفاألحكا  و 
امل ساوية وامل سلسلة ألحد األفراد مع سائر أعماء اجلماعة، أو مجلة من املوارد سواء اانت واقعية أ   

                                                           
، خمـرب ال طبيقـات النفسـية وااله ماعيـة و ال بويـة، هامعـة مـاعيمفـاهيم أساسـية فـي علـم الـنفس االجتهابر نصر الـدين،  - (1)

 115 -114، ص ص 2003من ور  بقسنطينة
 - (: 1976-1904رالــف لنتــون)  ،اــان مــواطن أمريكــي قــدير وعــامل يف  ــا  األنطروبولوهيــا يف من صــف القــرن العشــرين :

(. مـن 1955) The Tree of Culture( و1936) The Study of Manعـرف رالـف خصيصـا بك اباتـ  
املسااات الكبرية اليت ساهم هبا رالف يف علم األنطروبلوهيا اان تعريف ال ميز ب  احلالة والدور، يع قد لين ون أن مرتبة الشر  

مـع االه ماعية ت كّون من  موعة حقوق وواهبات، وهذه املرتبة إما أن حيققها الشر  وجهوده اخلـاص وإمـا أن حيـددها لـ  اجمل 
اع مــادوا علــ  بعــا املميــزات اــالعمر، أو األهبــوة، أو اجلــنس، ويع قــد اــذلك بــ ن مرتبــة الشــر  هــي الــيت حتــدد دوره، أ  وليفــة 
الشر  يف اجمل مع. اما شرح ايف تؤبر وليفة الشر  االه ماعية يف شرصي  . وساعد يف تطوير وههة النظر القائلة ب ن ال 

صـية األساسـية، ويف أبنـاء دراسـ   للـدا وراه يف هامعـة هارفـارد، قـا  ب حبـاث يف  بـار بولينيزيـا. ويف بقافة تنـ   نوعوـا معينوـا مـن الشر
  عـاش يف مدمشـقر ودر  بقافـة املنطقـة مث ال لـق فيمـا بعـد هبي ـة ال ـدريس جبامعـة وسكنسـن 1927  و1925الف ة ب  عامي 

  ( . أنظر: 1945 ( اخللفية الثقافية للشرصية )1936وهامعيت اولومبيا وييل. تشمل ا ا لين ون دراسة ا نسان )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D
9%86%D8%AA%D9%88%D9%86   :21/10/2019ب اريخ  

(2) - Raymond boudon,ibid,p226 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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اامنة اليت تسمح ام الاها من قبل فاعل مع  ب فسري أدوارها وفقا ل عديالت مب كرة إ  حد 
  (1)ماع.

زلة أو املكانة الذ  ي بوارها فرد ما، يف  موعة أو اما عرفت املكانة االه ماعية ب  اع املن
 (2)حت لها مجاعة ما داخل نظا  اه ماعي مع ع

فهي توزيع هرمي يشغل في  أفراد أوضال تنافسية عن طريق ام ال  بعا القدرات اليت قد 
ا امل مايزة تكون أاثر أاية من مريها للمج مع القائم. اما أن نظا  امللكية اخلا ة و املرياث المرائ

 الدخلو واخلدمات االه ماعية ميكن أن تعد  مجيع  ورة توزيع املكانة حيص حتدد من خال  ال عليم 
بعا األنشطة األخرى ...اخل هذه العوامل تعد مؤبرات املهنة، واملم لكات وال قييم االه ماعي، و 

 ي يف حالة تغيري مس مرة.عل  مكانة الفرد داخل اجلماعة اليت ين مي إليها داخل اجمل مع اكل، فه
تد  عل  عالوضع أو ال تيا الفرد يف ال نظيم أو اجلماعة  كامل محمد المغربيوحسا 

ولذلك فتن هنا  تفاوت ب  مراتا األشراص، ويرى الباحثون أن مرتبة الفرد تنبع عن طريق الورابة 
 (3)أو عن طريق مرازه يف ال نظيم أو ترتيب  يف السلم االدار ع.

انا ذلك عد أن مفهو  املكانة، قد حمي اذلك باه ما  العلماء يف  ا  علم إ  ه
النفس االه ماعي ملا ل  من عالقة مباشرة بال فاعل االه ماعي، إذ أن موضع الفرد االه ماعي 
واالق صاد ، إمنا ت لدد داخل بناء ونسق قائم عل  أسا  العالقات اليت تبل بدورها عل  أسا  

م ب  األفراد بواسطة اللغة والرموز والثقافة واملع قدات الشعبية السائدة يف اجمل مع هذا ال فاعل القائ
ميثل أحد مكونات النسق االه ماعي أ  عل  أسا  ال فاعل ت كون العالقات، ومن  ت لدد 

 (4)مكاناام و وضعياام داخل اجلماعات اليت ين مون إليها.

                                                           
 .594، لبنان بريوت، ص  2، ترمجة سليم حداد،  م المعجم النقدي لعلم االجتماعبودون وبوريكو - (1)
 لـة البلـوث ال بويـة العـدد  الذكاء االنفعالي وعالقته بالمكانة االجتماعية لـدى موظفـات جامعـة بغـدادمياس  خمر،  - (2)

 .05سم ريام األطفا ، بغداد، ص الثاا و الثالبون، ق
، ص 1994دار الفكــر، عمــان،  2،  م الســلوك التنظيمــي ) ســلوك الفــرد والجماعــة فــي التنظــيم(اامــل  مــد املغــريب  - (3)

184. 
 .255معن خليل عمر و خرون، مرهع سبق ذاره، ص  - (4)



 التهميش والمكانة االجتماعية                 الفصل الثاني :                         
 

 
67 

شغل  الفرد يف بناء مجاعة معينة، و املرتبة عبارة عن أ ا عمكان  دد ي محمد الجوهريويرى 
 (1)و ف إضايف ل لك املكانة داخل اجلماعة و خارههاع.

أما ال يار ال فاعلي فيعرفها عل  أ ا عال موضع أ  االسلو  الذ  يمفي ب  النا  املعىن عل  
وتقييم األشراص ايخرين ، ويميف وليا  توما  عتقدير (2)لقاءاام مع ايخرين يف احلياة اليوميةع

 .(3)املوهودين يف اجمل مع و ما يفعلون ع
ان النا  ي صرفون عل  اسا  املعاا اليت ين جها ال فاعل  ""هربرت بلومر وأاد  

 االه ماعي، وأن ال موضع مف وح دائما أما   اوالت ال نقيح حيص يس طيع النا 
 (4)ع.ال صرف بشكل مري م وقع ل كيف و املواءمة حوهلم 

                                                           
، ص 1992، االســكندرية،  1عرفــة اجلامعيـة،   ، دار املعلــم االجتمـاع النظريــة و الموضـوع و المـنهج مـد اجلـوهر ،  - (1)

133. 
 . 406 – 192هون سكوت، مرهع سابق، ص ص   - (2)
 405، ص املرهع نفس   - (3)
 -  (1981 -1900هربرت بلومر)  هو تلميذ هورج هربرت ميد اذ ت بر بافكاره عن ال فاعليـة الرمزيـة السـيما فيمـا ي علـق :

او  من اطلق تعبري ال فاعلية الرمزية عل  النظرية اليت اوهدها وفسرها وحلل اراا ـا هـورج هربـرت بالذات االه ماعية ، يعد بلومر 
 ميد ، اما ان  امىن املنهجية العلمية الـيت تع مـدها ال فاعليـة الرمزيـة يف مجـع املعلومـات وتصـنيفها وحتليلهـا وتنظريهـا وحتليـل الظـواهر

بناء واملؤسسات اذ اخ ز  هذه الظواهر االه ماعية ا  عمليات اولية تقع ب  االفراد وميكن االه ماعية املعقدة االثقافة والطبقة وال
تفسريها بال فاعلية الرمزية ، ا  ان عملية ال فاعل ب  االفراد متنلهم القدرة عل  اع بار ال واحد منهم رمزا ذا قيمة  ددة وعندما 

بدا ب قييم نفس  وفقا ل قييم االخرين ل  ،امـا االضـافة االخـرى الـيت قـدمها بلـومر يصل تقييم اجلماعة للفرد وبشكل رمز فان الفرد ي
لل فاعليــة الرمزيــة عنــدما وضــح ان  ال فاعــل ال يكــون بــ  االفــراد فقــا بــل بــ  االفــراد واملؤسســات واملنظمــات واجمل معــات االيــة 

السابقة يقيم هذه الظواهر اجلمعية ويع ربها رموزا ذات قيمة معينة والطبقات والظواهر اجلمعية االخرى ، فالفرد ن يجة خلربه وجتارب  
لــ  ، وان ال قييمــات الرمزيــة هــذه تصــل اليهــا عــاهال ا  اهــال بعــد ذلــك تقــيم نفســها ووهــا تلــك ال قييمــات وعلــ  هــذا االســا  

نسـبة لـ  وللمج مـع علـ  حـد سـواء. يكون ال فاعل ب  الفرد وبقية اجلماعات واملؤسسات بعد ان تكون رموزا ذات معـىن  ـدد بال
 أنظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%
D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1 21/10/2019: ب اريخ   

 . 406، 405هون سكوت، مرهع سبق ذاره، ص  - (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
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ص  عل   نس ن   أن املكانة االه ماعية اليت نعل بيها الوضع االه ماعي داخل اجملموعة ُو
أسا  املوقع يف اجملموعة أو اخلصائ  الفردية وهي تؤد  إ  شعور الفرد بصفة عامة وعامل النظافة 

 بصفة خا ة إذ اان حي ل مراز اه ماعيا وحيظ  باالح ا  من قبل.
ل عريفات اخلا ة باملكانة االه ماعية قد وضعت  موعة من العوامل اليت عد العديد من ا

تع مد عليها يف حتديد مكانة فرد ما يف اجلماعة حبكم سن ، مكان   يف االسرة، أو وليف   وعموي   
 يف مجاعات، وهنس ، أو اخللفية العائلية أو حتصيل  ...اخل.

 المفاهيم المرتبطة بالمكانة االجتماعية  -2
هنا   موعة من املفاهيم املرتبطة وذات الصلة وفهو  املكانة االه ماعية وميكن أن نوهزها  

 اما يلي:
: يرتبا مفهو  املكانة باملفاهيم امل داخلة فيما بينها ويشكل مفهو   الطبقةالمكانة االجتماعية و 

حتليال ملفهو  الطبقة الطبقة من ب  أعما  و حتليالت اليت طرحها اار  ماراس، مري أن  مل يطرح 
فاملرطوطات اليت اان يعمل عليها قبل وفات  واليت نشرت بو فها هزءاو من مؤلف  الرئيسي المرم 

؟ ع وعل  " ما لذي يكون الطبقةت وقف عند النقطة اليت طرح فيها السؤا  ال ام:  "رأس المال"
 هذا األسا  علينا أن نس رل  مفهو  للطبقة. 

:عهي مجاعة من النا  ت مابل يف عالقااا بوسائل  "كارل ماركس" فالطبقة بالنسبة إ 
 (1)االن اج، أ  الطرق اليت يكسبوا هبا رزقهمع

أن الطبقة تمم  موعة عريمة واسعة من النا  يش اون يف  ""ماركس يوضح تعريف 
س وى املهل االسا  موارد اق صادية تؤبر ت برياو مالباو عل  طريقة عيشهم و حياام، با ضافة إ  امل

                                                           
بـريوت  1ترمجة فايز الصياغ ، املنظمة العربية لل مجة توزيع مراز الدراسات الوحدة العربية،   علم االجتماعمانثوا ميدنز،  - (1)

 347ص 
 - كارل هانريك مـاركس Karl Marx:   اق صـاد  وعـامل  ( اـان فيلسـوف أملـاا، و 1883مـار   14 -  1818)مـايو

اه مــال ومــؤرخ، و ــلفي واشــ ااي بــور . لعبــت أفكــاره دوروا هاموــا يف ت ســيس علــم االه مــال ويف تطــوير احلراــات االشــ ااية. 
( 1848واع رب ماراس أحد أعظـم االق صـادي  يف ال ـاريخ. نشـر العديـد مـن الك ـا خـال  حياتـ ، أاههـا بيـان احلـز  الشـيوعي )

 (1867رأ  املا  )و 
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الذ  تقو  علي  الطبقات، فال فاوت االق صاد  يؤد  إ  قيا  طبقات خم لفة، يؤد  ال فاوت يف 
 (1)املكانة إ  ترتيبها هرمياو يف البناء االه ماعي.

مري أن  املكانة االه ماعية تشري إ  اخ الف الف ات االه ماعية ومراتبها من حيص ما 
الح ا  االه ماعي أو الوهاهة يف عيون ايخرين، فهي ال تقو  عل  ع ا"ماكس فيبريسمي  

النشاطات االق صادية وااله ماعية والسياسية، فالنشاطات االق صادية مرتبطة بالطبقة، أما 
النشاطات االه ماعية ارتبطت وفهو  املكانة االه ماعية اليت اس ردمها فيرب عل  اسا  أ ا متثل 

ه ماعي م ميزة عن مصطلح الطبقة االه ماعية ليصف من خالهلا مجاعات أحد عنا ر ال درج اال
معينة م ميزة عن باقي اجلماعات االه ماعية يف اجمل مع من خال  ال لديد االه ماعي ليصف من 
خالهلا مجاعات معينة م ميزة عن باقي اجلماعات االه ماعية يف اجمل مع من خال  ال لديد 

ة االه ماعية مثل النسا و االن ماء العائلي واملس وى ال عليمي أو الوليفة االه ماعي ملعايري املكان
 وأسلو  احلياة ، الثروة و القوة. 

فهم مجاعة االفراد الذين حققوا مس وى من اهليبة االه ماعية عل  أسا  املعايري الفاعلة يف 
د يكون اليا فتن مجاعة اجلماعة اليت ين مون إليها وي فاعلون يف إطارها هذه اجلماعة بشكل يكا

املكانة ت لدد بطريقة االس هال  أو أسلو  االس هال ، بينما تعرف الطبقة من خال  عالقااا 
 (2)عماكس فيبربتن اج السلع عل  حد تعبري ع

يعىن هبا شغل األفراد مكانات مري منسجمة، بل م ناقمة أو م نافرة يف تنافر المكانة :  
عل  سبيل املثا  األفراد يف مس وى عام من ال عليم وهلم مكانة اه ماعية أنساق ال درج االه ماعي، 

                                                           
 114، ص 2007، االردن، 1، دار اليازور ،  علم االجتماع التربوينبيل عبد اهلاد ، - (1)
 وــــا أملانيوــــا يف االق صــــاد والسياســــة، وأحــــد مؤسســــي علــــم 1920يونيــــو  14 – 1864أبريــــل  21)  : مــــاكس فيبــــر

( اــــان عامل
ف البريوقراطيـة، وعملـ  األاثـر شـهرة هـو ا ـا  االه مال احلـديص ودراسـة ا دارة العامـة يف مؤسسـات الدولـة، وهـو مـن أتـ  ب عريـ

األخــالق الربوتســ ان ية وروح الرأ اليــة حيــص أن هــذا أهــم أعمالــ  املؤسســة يف علــم االه مــال الــديل وأشــار فيــ  إ  أن الــدين هــو 
عــرف الدولــة: ب  ــا  عامــل مــري حصــر  يف تطــور الثقافــة يف اجمل معــات الغربيــة والشــرقية، ويف عملــ  الشــهري أيمــا عالسياســة امهنــةع

الكيــان الــذ  حي كــر االســ عما  الشــرعي للقــوة الطبيعيــة, وأ ــبح هــذا ال عريــف  وريــاو يف دراســة علــم السياســة، در  فيــرب مجيــع 
األديـــان واـــان يـــرى أن األخـــالق الربوســـ ن ان ية أخـــالق مثاليـــة ومنهـــا اســـ ق  النمـــوذج املثـــام للبريوقراطيـــة والـــذ  ي ميـــز بالعقالنيـــة 

شــادة ، ولكــن تطبيقــ  يف الواقــع  ــعا، ولــو طبــق يف ال نظــيم لو ــل ألعلــ  درهــات الرشــادة، ولقــد ميــز فيــرب بــ  بالبــة منــاذج والر 
 مثالية للسلطة تع مد عل  تصورات خم لفة للشرعية هي:السلطة امللهمة، السلطة ال قليدية، السلطة القانونية

 .2018-217، ص ص  1993العربية، بريوت، ، دار النهمة أسس علم االجتماع مود عودة،  - (2)
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عالية أيماو م ماشية أو منسجمة مع بعد واحد يف ال درج أو قد يعمل يف مهنة ال تعطي أهراو عاليا 
بل بسيطا لكن ت م ع باع بار اه ماعي م دا بمما ا مكانة اه ماعية م دنية مع بعد اه ماعي 

  خر.
اليت تشري إ   "المكانة المتكلسة"عن هذه احلالة يف موضول  " جيرارد دليسكي"حتدث 

مهمة هي الدخل االع بار املهل االنسجا  ب  مكانات األفراد املر لفة إذ وضع أربعة مؤشرات 
مريها من العوامل ، و يقو  تنافر املكانة ب داء العمل أو الغيظ عل  تغري األفراد للنسق ال درج أو و 
  (1)اولوا بناء مكانة خا ة هلم من خال  تغري أوضاعهم الشرصيةحي
يقصد ب  موقع الفرد عل  نطاق ابري يف   مع  و يف طبق    : إحراز المكانة االجتماعية:1-2-3

اليت ين مي إليها، و إحراز املكانة ي  بر باملهارات املك سبة من ال قد  يف العملية ال عليمية أو العوامل 
مثل دخل العائلة ... ومريها وي م الو و  إ  املكانة من خال  مزي  ما ب  مكانة ايباء  املوروبة

 و هود الفرد وقدرت  من ههة و احلظ من ههة أخرى. 
راية املكانة االه ماعية عل  أ ا تعكس شرف شامل  : المكانة االجتماعية و الهيبة :1-2-4

ا يف ال درج االه ماعي وئا ة يف املنه  األمريكي يف املكانة داخل اجلماعة وهذا ميثل بعدا مهم
ع يف للدكتور "وارنير 1920دراسة عد  تساو  يف املهن، يرهع هذا االه ما  األمريكي إ  عا  

 .1949دراسة عن طبقة اه ماعية يف أمريكا اليت نشرت عا  
اية الوليفية وأن هيبة املهن حتدد من قبل نسق القيم يف اجمل مع و بواسطة ادرا  األ

الخ الف املهن يف اجمل مع، وأن هيبة املهنة تبلور بواسطة مس لة النا  يف تراتيا مهنهم اس ناداو 
  (2)لعائدهم االه ماعي وموقعهم داخل اجمل مع.

 ماعية تظهر القيمة : من املكانة االهالقيمة االجتماعية: المكانة االجتماعية و 1-2-5
قد تكون يف )العمل الفكر  و اجلسد  ومريه( اذلك القيمة  القيمة االه ماعية ،واما أن

االه ماعية تكون حسا الفائدة، سواء اانت الفائدة مادية اا ن اج املاد  أو املعنو  مثل الفرد 
ب  حبيص أن القيمة هرت ب  الرتا و  الذ  ين   إن اهاو معنويا، أو مدر  األخالق، ومعلم الفميلة

، مثالو القيمة االه ماعية للفالح  أاثر من حيص أن القيمة االه ماعية أفراد رتبة ورتبة أخرى
                                                           

 .401، ص 2006، االردن،  1، دار الشروق،  معجم علم االجتماعمعن خليل عمر ،  - (1)
 .346، ص نفس املرهع – (2)
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للفلام  و هبذا فالقيمة االه ماعية لفالح أاثر من القيمة االه ماعية لفلا . مث أن  من املمكن أن 
يكون شر  داخال يف رتب   اه ماعي   أو أاثر، ا ن يكون مهندساو و طبيباو، وحين ذ ميكن أن 

 (1)ان   االه ماعية يف إحدااا أرفع من األخرى.تكون مك
فاملكانة االه ماعية تصاحا دائما الوهاهة االه ماعية والنفوذ االه ماعي، فالوهاهة إمنا 
حتصل من االح ا  الذ  ي لقاه الفرد يف اجمل مع، بسبا ما حييا وكان   من املالبسات اليت توها 

 نسان مكانة رفيعة، لكن حيص ال حيفظ بنفس  شرو  تلك  االح ا ، أو ال توهب ، إذ روا يكون
املكانة. ال تكون ل  تلك الوهاهة الالئقة ب لك املكانة وروا اان بالعكس ب ن تكون الوهاهة أاثر 

 من املكانة.
 (2)اا: Stephensonستيفنسون اما ترتبا املكانة االه ماعية وفهوم   خرين عند 

  لف من توقعات ايخرين من الشر  الذ  يشغل املكانة.: اليت ت  إلزمات المكانة -
: ت كون من توقعات ايخرين من الشر  عندما يشغل مكانة معينة تبعا  حقوق المكانة -

 الع بارات البعا منها موروث وايخر مك سا.
 أنماط المكانة االجتماعيـــة  -3

تصنيفها تبعاو ألسس  تصنف املكانة االه ماعية عل  انوال عدة مري  ددة، حيص ميكن
ال صنيف املع مدة فقد تصنف املكانة يف اجمل مع تبعاو للمرااز اليت يشغلها الفرد فهنا  ال صنيف 
االق صاد  الذ  يع مد عل  أسا  طبيعة املهنة أو الوليفة أو حجم الدخل الشهر  وقد يكون 

لسلطة اليت مي لكها الفرد. ومن  ال صنيف عل  أسا  ال صنيف العائلي أو القرايب أو السياسي تبعاو ل
 سوف ن  خذ  موعة من ال صنيفات نوهزها اال ام:

 (3)يصنف املكانة حسا أ وهلا إ  نوع  اا: R.Lintonرالف لينتون" حسا ع
يقصد هبا تلك املكانة اليت يربها الفرد من والدي  أو اليت تولد مع  أو اليت  المكانة الموروثة: - أ

اعية وهذا النول من املكانة مري إرادية مل تكن إرادة الفرد دخال يف احلصو  تفرضها النظم االه م
عليها. وهو ما يعل أن هذه املكانة ال ت صل بقابليات األفراد وال بالفروق الشرصية بينهم وال 

                                                           

 .14، ص1982، القاهرة، 1، دار املعرفة اجلامعية،  م النظرية االجتماعية ودراسة األسرةسامية مصطف  اخلشا  - (1)
 14، صاملرهعنفس  – (2)
 .53، ص 1979، دار مريا للطباعة، القاهرة،  البناء االجتماعي مود فؤاد حجاز ،  - (3)
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ت طلا ههداو خا ا منهم لللصو  عليها. أ  وعىن  خر املكانة معطاة للفرد من اجلماعة بناءاو عل  
  خا ة بالفرد، وإمنا تقو  عل  وضع موروث يف اجمل مع فهي تك سا إما بطريقة تلقائية أ  خصائ

عندما يصل الفرد إ  سن مع  أو تك سا باملولد، هذه املرااز املوربة حيددها مجلة من األسس يف  
أشار إ  أربعة منها ع R.firth"ليريموند فيرث ع  Humane "Types"نماذج بشرية ا ا  
ة تؤد  يف رأي  إ  لهور املرااز االه ماعية املوروبة و هي) اجلنس، العرق القرابة والوساطة( ، أساسي

ففي ضوء هذه االع بارات ي م ال ميز داخل اجلماعات األولية املر لفة ب  مكانة الذار ومكانة 
والسن، مثة االنث ، اذا ب  أوضال ال من األطفا  والبالغ  والشيوخ. وفمالو عن عاملي اجلنس 

أوضال أخرى يسندها اجمل مع إ  اشراص الذين حيملون  الت قرابية معينة اصالت الد  و 
  الت النسا، أو ارتبا  والدام وكان مع  مثل املوطن األ لي.

فتن املكانات املوروبة االذاورة ، واألنوبة ، الطفولة   "فهمي سليم الغزوي"وحسا 
عية موروبة حيصل عليها داخل مجاعات  األولية تلقائيا وبشكل  م منذ والكهولة، وثابة أوضال اه ما

أدىن تدخل أو اخ يار من ، فمكانة السن و اجلنس اال منهما موروبة فهذه األخرية ترتكز عل  
الظروف البيولوهية، وليس لونسان قدرة عل  فعل شيء حياهلا واذلك مرااز القرابة موروبة فنلن ال 

 (1)باملثل ليس لفرد اخ يار مند والدت . خن ار أقاربنا و
املرااز االه ماعية املوروبة ت لدد من قبل اجمل مع بغا النظر عن مواها الفرد وقدرت  
الذاائية وخربت  العلمية أل ا ت خذ بنظر االع بار اخللفية العرقية والعمرية واجلنسية، أ  الصفات 

 – األ ل، إال أ ا ت م ع أو ت صف وعان بقافية الورابية اليت تعكس  فات هسمانية بيولوهية يف
اه ماعية تعطي للفرد موقع  اع بار م  لقا يف أسرت  أو يف مجاع   العمل و عموي   يف ال نظيم 

  (2)الر ي.
يك سبها الفرد عن طريق اعازات  الفردية وعمل  واس ردا  المكانة المكتسبة أو المنجزة :  -  

اليت ت ميز يف أملا األحيان باملنافسة، وهي مكانة مري موروبة وبناءاو عل  قدرات  اخلا ة و  هودات  
ذلك اثرياو من املكانات املهنية املك سبة االطبيا أو ااامي ... ومريها. وت عرم هذه املكانات 
للمنافسة طاملا أ ا تع مد عل  معايري تس ند إ  قدرات الشرصية أاثر من اس نادها إ  العوامل 

                                                           
 .259، عمان، ص  3، دار الشروق،   المدخل إلى علم االجتماعفهمي سليم الغزو  و خرون،  - (1)
 .259ص  ،نفس املرهع – (2)
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صلة باملولد فاملكانة املك سبة تعد مكانة من جة من قبل الفرد، أ  أن األفعا  اليت أدى هبا الفرد امل 
دوره هبذا سوف يصبح نشيطا يف اجملموعة اليت ين مي إليها  ا حيرز عل  مكانات خم لفة أ  أن  

 1مي.حيصل عليها بواسطة خربت  العلمية افاءة اخ صا  ، مس واه الدراسي و حتصيل  العل
ان املكانة املؤسساتية تنقسم  " كليث ديفز"لـ السلوك االنساني في العملواما هاء بك ا  ع

  (2)إ  قسم  اا:
 املكانة الر ية: وتشري إ  مرتبة الفرد اما حددها بناء السلطة يف املؤسسة. - أ
خرون عل  املكانة مري الر ية : وتشري إ  املرتبة االه ماعية اليت يسبغها أو يميفها اي -  

 الشر  ما بسبا شعورهم فهي املراز الذ  يشغل  الشر  يف نسق اه ماعي مري ر ي.
قد تكون مري ر ية ، وهنا تكون مري مرئية وإمنا يشعر هبا ايخرون اايطون املكانة قد تكون ر ية و ف 

ر األمان مناقمة لدور بذلك الفرد، ويقو  األفراد ضمن املكانة مري الر ية ب دوار خم لفة قد تكون أاث
 .املكانة الر ية ومن هنا ت كون املشاال داخل اجلماعات و يظهر الصرال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

- 
1
 260 ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، الغزوي سليم فهمي 

ص  1974، ترمجة سيد عبد احلميد مرسي ، دار النهمة املصرية، القاهرة ،  السلوك االنساني في العملاليص ديفيز ،   - (2)
98. 
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 االجتماعي البناء أنساق داخل معا المكتسبة و المنسوبة للمكانة الفرد اكتساب يوضح 4 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 (260)المصدر: فهمي سليم الغزوي، مرجع سابق،ص                                         

يالحظ عل  الشكل أن الفرد حي ل ال ا املكان   يف عدة أنساق بنائية يف وقت واحد ما         
فالشر  مي لك مكانة منسوبة يف النسق األسر  االه ماعي يف الوقت ذات  يكون زميل أل دقاء 

  مولفا يف مكان العمل داخل النسق املهل هذه مكونات يف النسق الثقايف ال بو  فمالو عن اون
 مك سبة تشري إ  عد  تساو  املكونات االه ماعية للفرد يف االنساق البنائية داخل اجمل مع.

ما ميكن اس ن اه  من خال  الشكل أعاله أن الفرد ل  حاالت عد  تكافؤ يف املكانات 
ه ماعي األمر الذ  ُلق ل  اضطرا  يف شرصي   )املنسوبة واملك سبة( داخل أنساق البناء اال

سببها بقافة   معية و ليس سلوا  أو تفكريه، لذلك ال تكون مكان   االه ماعية منسجمة وم وازنة 
 ب  النوع  املنسوبة و املك سبة .

نس ن   من ال ذلك أن هنا  فرق ب  املكانات االه ماعية املك سبة عن طريق الوليفة 
ك سبة مثل مكانة األ ، األ ، اجلد، ...اخل هو أن هذه األخرية تنظم من خال  العادات واألخرى امل

وال قاليد والقيم اليت حتدد أيماو احلقوق واالم يازات اليت حيصل عليها ال منهم، أما الولائف بو فها 
ع هبا هي وضعيات مك سبة فتن الذ  حيدد السلو  امل وقع لشاملها واالم يازات واحلقوق اليت ي م 

 القواعد واالهراءات الر ية املك وبة و اليت ت خذ شكل نظم و تعليمات.

 مكانة الفرد

 مكانة مكتسبة مكانة منسوبة

جالنسق االسري اال  النسق المهني النسق الثقافي التربوي 

انثى/ 

 ذكر
ابن/ 

 بنت
أخ/ 

 اخت

زميل  عامل موظف صديق زميل طالب

 عمل
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المكانة االجتماعية للمسن في األسرة فقد بينت برسال ها املعنونة بــ ع نادية لعبيدي"أما ع
معيار  خر أو تصنيف خمالف للمكانة االه ماعية حيص ميزت ب  نوع  من املكانة  الجزائرية"

 (1)واا:
ت مثل يف املكانة اليت يربها االنسان و تل صق ب  منذ والدت ، اما هو احلا  يف  مكانة ستاتيكية: - أ

 الطوائف، إذ يرث ال ما يللق بالطائفة من حرف و مهن.
اليت نقصد هبا املكانة االه ماعية أرق  من املكانة األو  من حيص الدرهة  مكانة ديناميكية:  -  

حيصل عليها الفرد عل  نو دميقراطي طبقاو جملهودات  و عمل  ليصل باع بارها مكانة مك سبة حيص 
 إ  مكانة مرموقة أما إذ مل   هد، ومل ي عا فان  ينز  إ  مكانة دنيا.

 العوامل المؤثرة في تحديد المكانة االجتماعية -4
دااا إن املكانة االه ماعية لونسان ت لدد من خال  املعايري االه ماعية للجماعة و مع ق

با ضافة إ  نظا  العمل و ما يرتبا ب  من أدوار اه ماعية خم لفة نابعة من تصورات اجلماعة 
 وتوقعااا.

فاملكانة االه ماعية للفرد ليست خا ة ذاتية فطرية ل ، بل هي عطاء يقد  إلي  بناء عل  
 عدة عوامل و مؤشرات يف لل ما ي وقع من  من أدوار. 

عية يف اجمل معات احلديثة عل  أسس ومعايري ا لف عن تلك اليت  ت لدد املكانة االه ما
اانت يف اجمل معات ال قليدية امل مثلة يف السن، واجلنس،...اخل فاملكانة  نذا  مس مدة من معرفة 
الشر  من خال  تفاعالت م عددة ومباشرة مع  يف سياقات خم لفة عل  مر السن  ف  بلت 

ية مري أن  أ بح امل عذر إضفاء مثل هذه الصفات عل  شر  ما بسبا هذه املعايري تقليدية و بانو 
 (2)النمو امل سارل للمج معات احلديثة

ويف اجمل معات ال قليدية اان يسودها نظا  بسيا ل قييم العمل ا نساا ال حي اج الفرد في  إ  
دة يف ال نظيم درهات عالية من االخ صاص املهل أاثر من معرفة مهارات مري املعقدة السائ

العالقات مع ايخرين يف ضوء قيم اجمل مع، لذلك اان دور الفرد حيدد دون حاهة إ  اخ صاص 
                                                           

، رســالة ماهســ ري يف علــم اه مــال العــائلي، قســم علــم المكانــة االجتماعيــة للمســن فــي األســرة الجزائريــةلعبيــد  ناديــة،  - (1)
 17، ص 2009-2008اج خلمر، باتنة، اه مال والدميغرافيا، هامعة احل

 .349فايز الصيال، مرهع سابق، ص  - (2)
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مهل فكانت مكان   حتدد بالثيا  وباملكان املرص  ل  يف االح فاالت، ولكن مع تطور اجمل معات 
هارات الثقافية البشرية إ  مس ويات حمرية هديدة البد من توافر مس وى عا  من املعارف وامل

 (1)املر صة. فيمكن القو  أن أنساق املكانة ا لف باخ الف مقومات ال ايا املهل يف ال منوذج.
ففي اجمل مع احلمر  ترتكز أنساق ال مايز و مظاهره عل  العالقات االه ماعية الثانوية اما 

واصص  وتعقده ي مح  ال تعمل بنفس الطريقة اليت تقو  هبا يف اجمل مع الريفي، تقسيم للعمل
باس مرار أاية الدور املهل للفرد اعامل من أهم العوامل اسا املكانة، وال ي وقع أن تقو  ال مايزات 
الطبقية عل  أسا  العالقات و اح كااات ب  االفراد بل تصبح رموزاو أساسية وامظاهر هامة 

ون مكانة واحدة يف اجمل مع يشكلون مجاعة لل مايز الطبقي ب  أفراد اجمل مع و أ بح النا  الذين حي ل
 (2)تلوح عليها معامل اهلوية الواحدة.

نس رل   ا سبق ب ن العوامل املؤبرة يف املكانة االه ماعية للفرد تع مد عل  عدة فروق 
اه ماعية هلا أاية عل  السلو  االنساا و أ  تغيري مري م وقع ت بر رمزياو عل  مكان   ومن العوامل 

 (3)برة يف املكانة االه ماعية نذار:املؤ 
إن االخ الف يف نول الوليفة هلا أاية ابرية فكل وليفة  نوع الوظيفة و مستواها المهني : -أ 

ا لف عن وليفة أخرى حسا نول العمل وأاي   و بقاف   املهنية وتبعاو ملس واها املهل و االه ماعي 
وليفة اليت ت ميز بالقيمة االه ماعية، وذلك راهع إ   يف سلم البناء املهل، وتعد ال وليفة أرق  من

 بقافة ال مهنة واملس وى العقلي ألفرادها، فمثال الكاتا يع قد ب ن وليف   أرق  من وليفة العامل.
سوركين ومن املالحظ أن املهنة م غري يبىن علي  امل غريات األخرى عل  حد تعبري ال من ع

P.Sorkkine"  و "كارل زيمرمانC.Zimmerman  ".ف  بلت ااملؤشر ملراز الفرد 
وت دخل املكانة االه ماعية مع الوليفة اليت يقو  هبا الفرد يف اجمل مع ويك سا عيش  من 
خالهلا، فقد يصبح الفرد ي مهن مهنة ويشغل يف نفس الوقت مكانة من هراء مهن   يف اجمل مع مع 

 لها ل  هذه الوليفة أو هذه املكانة.من يق مي  ذلك من احلصو  عل  ام يازات وحقوق تكف

                                                           

 350، مرهع سبق ذاره، صالصيال فايز - (1)
 .350، ص نفس املرهع – (2)
، ص ص 2008، دار املعرفــة اجلامعيــة، االســكندرية، دراســات فــي علــم االجتمــاع الحضــريالســيد عبــد العــاطي الســيد،  - (3)

68-73. 
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فال ايا البنائي للعمل املهل يشمل عل  تدرج عدة مهارات خم صة يقابلها سلم من 
 .(1)املكانات حبيص حي ل العمل األاثر اخ صا ا املنزلـة العليا في 

بل يع بـر األسا  لفروق املكانة و تقدير قيمة الفرد وا ينال  من نفوذ مقا معدل االجور: -ب 
وليف  ، فكلما ارتفع األهر ارتفع املراز. ففارق ايهر يف بعا األحيان ال يعل الفارق املاد  فقا 

مكانة  من عز وفرار و بل الفارق املعنو  فهو الشعور ب اية الفرق و ما يعطي  هذا األخري
 (2)اه ماعي

املوقع الر ي من حيص  : إن ترايبة املوقع االدار  مري الر ي أاثر أاية منالموقع االداري  -ج 
املكانة فالفرد يقو  باملمارسة الفعلية يف تنفيذه ملسؤوليات وشؤون ولائف  امل بادلة وقد هرى ال قليد 
عل  هذه ال وقعات تساندها األلقا  واملزايا األخرى من الفروق يف املرتبات أو األهور...اخل . ووعي 

من مقا  و تقدير، ف اية الفرد يندفع إ  فرم  الفرد وكان   ودوره يف العمل و ما يصاحا ذلك
 (3)املراقبة عل  ايخرين من أهل إببات ذات .

تلعا دوراو أساسياو بالنسبة للفرد، االقدمية يف الوضع املهل أو مريه تشعره ووضع   األقدمية :  -د 
 (4)امل ميز من خال  ام يازات و الفرص اليت ي لصل عليها من عمل .

شا  مع  ال ميكن أن يكون دون وهود القيادة و السلطة، فال بد أن يكون ف   ن السلطة : -ه 
ا خمال هلذه األخرية. فالسلطة تنش  يف ضوء املمارسة الفعلية لألدوار فهي تعطي بعد اه ماعي يف 
توهي  سلو  األفراد بصورة  ددة  عاز ا نصاف فالسلطة مرتبطة بنسق املكانة االه ماعية أ  

 (5)ه ماعي يس ند من الشرعية اليت يقر ب  من ُمعون ل .باملوضع اال
و يقصد هبا أية تغريات بارزة ومري عادية قد ت ف يف حياة  التغيرات االجتماعية المفاجئة :  -و 

فهذا  الفرد املهنية أو االه ماعية تؤد  إ  إحداث تغري وكان عمل  املاد  أو بتيقاف العمل أو نقل 
                                                           

عالقــة مكانــة المعلــم االجتماعيــة بــدوره فــي تنميــة المجتمــع كمــا يقــدرها معلمــو عبــد اهلل الســليم و يســرى العلــي،بشــار  - (1)
 لة اجلامعة االسالمية للدراسات ال بوية و النفسية، اجمللد العشرون، العدد الثاا، هامعة البلقان،  المدارس الثانوية في األردنم

 .182االردن ص 
 .202، ص 2008، بريوت، 1دار اهلال ،   سيكولوجية االدارةمجو  ، هشا   مد مج  - (2)
 .202نفس املرهع، ص  – (3)
 .203، ص نفس املرهع – (4)
 .203، ص  نفس املرهع – (5)
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 ماعي لشر  بسلا او با  ا ، الشك ب ن هذه ال غريات يساعد عل  يؤبر عل  املوضع االه
 (1)تقبل  هلا و حيفظ ل  شعوره و أمان  ورازه ويدفع روح  املعنوية ومن دون ردود فعل عدوانية.

أن املنطقة السكنية تعد  Warner"وارنيرفقد ذار ع المنطقة السكانية )المجال العمراني(: -ز 
 (2)لقيا  املكانة االه ماعية للفردمن ب  اخلصائ  ااددة 

فهي ت وفر عل  أماان الف ات االه ماعية املرفهة عل  اخلدمات االه ماعية والشرو    
الصلية حيص ت سم ب وفر م طلبات املعيشة االوحدات الطبية واملدار  وت صف شوارعها بالسعة 

نما عكس ما ي سم يف املناطق مري وتقل فيها املباا القدمية، وتقو  هبا عمارات سكنية ابرية. بي
 (3)املرفهة بقلة الوعي حبيص أ م ال يه مون ملظاهر احلياة االه ماعية.

إن مس وى املعيشة يع مد عل  دخل الفرد ذلك الن الدخل يساعد  المستوى المعايشي: -ح 
رتفال الدخل عل  اق ناء الفرد للسلع و األباث املنزلية فمس وى املعيشة للف ات املرفهة عاِ  بسبا ا

 ا  علها قادرة عل  ال م ع بقسا من الرفاهية اليت تشري إ  ارتفال املس وى املعيشي، بينما اخنفام 
معد  الدخل للف ات مري املرفهة حيرمها من احلصو  عل  السلع و اخلدمات وحيو  دون مت عها 

 (4)املعيشي وااله ماعي.ب نشطة الفراغ وال ويح و يبد  حيااا  ا يؤبر سلباو عل  مس واها 
هي ال جار  والدراسات اليت حيصل عليها الفرد بطريقة ر ية يف املدرسة  المستوى العلمي: -ط 

أو املعهد أو اجلامعة املع ف هبا. وهذه املؤسسات متنح الشهادات العلمية اليت تثبت من خالهلا 
ة أو اخ صاص يس طيع مزاولة تعلمهم و اا ساهبم اخلربات و املعلومات، وحامل الشهادة يف دراس

األعما  املؤهل للقيا  هبا و ارس ها عند أدائ  إياها حيصل عل  راتا أو أهر حيصل من هرائ  عل  
 (5)درهة عالية من االح ا  وال قدير من األشراص العامل  مع  ومن أبناء اجمل مع الكبري.

                                                           
 .203ص هشا   مد مججو ، مرهع سابق،  – (1)
،  لــة الواحــات للبلــوث ار بورديــوم التصــنيف الطبقــي بــين اآلبيتــوس و الرأســمال قــراءة فــي سوســيولوجية بيــعمــر داود - (2)

 .203، ص 2013، هامعة مرداية )اجلزائر(، 18والدراسات، العدد
المكانــة االجتماعيــة واالقتصــادية لمعلمــة الروضــة و عالقتهــا عبـد الــرزاق هــدول  مــد و بلقــيس عبـد حســ  العبيــد ،   - (3)

 ، مقا  د.ص .31 افظة  ديايف،  لة الف ح، العدد دراسة ميدانية يف بأساليب التنشئة االجتماعية لألطفال الرياضم
 
 ، مقا  د.ص نفس املرهع – (4)
  20، ص 1990مطبعة اجلامعة، د   ، بغداد،  علم االجتماع االقتصاديماحلسن إحسان  مد،  - (5)
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در من االنيازيات ذات الصلة متيز ب  ف ة وأخرى لذا عد أن ال ف ة ت ميز بق الثقافة: -ي 
بعواطفها، أهوائها، أذواقها، وميوهلا واع زاز ال ف ة بنفسها  عل أفرادها يفاخرون يف تقدير قيمة 
املها  اليت ميارسو ا و احلا من قيمة االعما  اليت يصعا عليهم أدااها. لذا عد ف ة املثقف   ن 

ليدو  أو العكس، والثقافة ترتبا باملهنة فنجدها يشغلون بالعمل الفكر  حيطون من ش ن العمل ا
 (1)عند اجلامع  واألطباء أاثر  ا عدها عند املش غل  بالصناعة وال جارة.

د متيز املكانات االه ماعية لألفرا: هي الصفة واخلا ية النفسية اليت  عوامل ذاتية )شخصية( -ك 
فدراسة  راء مفاهيم مع قدات، وأهداف أبناء الف ةفلكل ف ة اه ماعية ذاتي ها امل ميزة و اليت تعرب عن  

الصفات الذاتية ليست بالعملية السهلة ذلك أل ا حت اج إ  أدوات حبص خا ة ااملقابلة و املشاهدة 
باملشاراة، ومع ذلك فتن سيكولوهية الف ة املهنية ا لف عن سيكولوهية املهن الكادحة أو 

 (3)منها: وذلك يرهع إ  عدة اسبا  (2)الفقرية.
 اخ الف أساليا ال نش ة االه ماعية ب  ف   . -
 اخ الف املس ويات االه ماعية و االق صادية ب  ف   . -
 اخ الف األفكار و املع قدات ن يجة اخ الف املصا  و الطموحات. -
 المكانة االجتماعية في إطار الجماعة  -5

اعة، فسوف ن عرم يف هذا االطار وا أن للمكانة االه ماعية دوراو بارزاو يف إطار اجلم
لللديص عن عالقة املكانة االه ماعية ونول اجلماعة، واملكانة االه ماعية داخل اجلماعة، مث 

 ااددات املكانة االه ماعية اما يلي:

                                                           
  364-247، مرهع سبق ذاره، ص ص علم االجتماع االقتصاديالسيد  مد بدو ،  - (1)
 365، ص املرهع نفس – (2)
 .365املرهع نفس  ، ص  - (3)
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ع  يف حتديده ملفهو  اجلماعة الصغرية ب  ا "فرويدأاد  المكانة االجتماعية و نوع الجماعة: -أ 
يري اليت تواه  سلو  ال فرد من أفراد اجلماعة مع ايخرين ومع البي ة اايطة هبم وحدة القيم واملعا

 (1)وب ، وللقيم واملعايري اليت ايمن عل  سلو  أفراد اجلماعة وليف ان:
ينسا افراد اجلماعة سلواهم إلي  وحيدد توقعاام من سلو   أنها تصبح إطار مرجعياً: األولى:

 زمالئهم نوهم.
وذلك وقدار ما يدافع عنها و ي مسك هبا وي رذها  أنها تحدد مكانة الفرد في الجماعة:الثانية: 

 أسلوباو حليات  وموهها لسلوا .
وا لف اجلماعات عن بعمها البعا تبعاو ملدى مجودها أو حتررها يف متسكها بقيمها 

 كون من  موعة قليلة ع ب  ا عوحدة ت"سميتومعايريها، اما أن اجلماعة الصغرية حيددها و يعرفها 
من األفراد الذين ي صفون بتدرا  اه ماعي مش   أو م شاب ، وب  م ي رذون من البي ة اايطة هبم 
موقفاو موحداوع، أما بالنسبة حلجم اجلماعة الصغرية، فقد ذها البعا إ  أ ا ت كون من شرص   

يف حتديده إ  درهة اقل من الد أدىن وقد يبلق حجمها عشرين شرصاو، ويذها البعا ايخر 
( أشراص لي سىن هلم ال فاعل وقيا  عالقات 10- 2ذلك حيص يرون ان حجمها ي اوح ما ب  )

الوه  للوه ، و در االشارة إ  ان اجلماعة الصغرية ليست جتمع لعدد من األفراد وإمنا هي  موعة 
 (2)بعا.من األشراص ي بادلون ال  بري وال  بر فيما بينهم وبعمهم ال

وبا ضافة إ  هذا ميكن أن نس رل  أن اجلماعة الصغرية هي النول الذ  يظهر في  أبر 
ال فاعل ب  األفراد، وعندما ي لقق ان ماء الفرد للجماعة ميكن اشبال حاهات  للمراز االه ماعي 

ة، ا  الما  وحتقيق الذات، ومن هنا نس ن   أن هنا  ارتبا  ب  املكانة االه ماعية و نول اجلماع
 اانت اجلماعة  غرية، فالفرد  د مكان   االه ماعية داخل اجلماعة و يشبع رمبات .

: إن بناء اجلماعة ت كون من املرااز امل ميزة فيها المكانة االجتماعية داخل الجماعة  -ب 
 وال تيا الذ  تكون علي  من حيص الوضع االه ماعي والنفوذ، ويه م علم النفس االه ماعي ببناء

                                                           

ـــرات النفســـية مجـــا  الـــدين  مـــد أمحـــد احلنفـــي ،   - (1) ـــبعض المتغي ـــة السوســـيومترية للمـــراهقين الصـــم وعالقتهـــا ب المكان
، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة املاهسـ ري يف ال بيـة، اصـ   ـلة نفسـية، اليـة ال بيـة، قسـم الصـلة النفسـية، هامعـة واالجتماعية

 . 23،ص 2005قاويق، الز 
 .24، صنفس املرهع – (2)
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اجلماعة وتنظيمها من حيص ان اهلدف من أ  تنظيم هو أن يؤدى إ  أقص  ما ميكن من الفائدة 
وبذلك ت لدد الولائف وت باين املرااز وت مح مسؤوليااا نو مريها وطرق االتصا  بينها يف شبكة 

ناام االتصا  االه ماعي، ويقو  بناء اجلماعة ايماو ن يجة اخ الف األفراد يف دوافعهم وتكوي
 الشرصية، فبينما ينهمك البعا يف السعي إ  مرااز القيادة فقد يفمل  خرون أن يكونوا تابع 

يف اجلماعة أ   Starsولذا فتن الدراسات السوسيوم ية لبناء اجلماعة تفيد يف ال عرف عل  النجو  
 .Isolated(1)واملعزول  Rejectedأاثر افرادها شعبية، واملنبوذين فيها 

با ضافة إ  هاذبية اجلماعة تزداد بزيادة الفرص الح ال  الفرد مكانة مرتفعة داخل اجلماعة هذا 
ذلك أن  الما زادت املكانة اليت حي مل أن حيصل عليها الفرد إذا انمم للجماعة زادت القوى اليت 

 (2)تدفع  إ  االنمما  للجماعة.
م إ  ايخر مكانة معينة قد تقد  و با ضافة إ  هذا فتن أعماء اجلماعة ينسا ال منه

عل  أسا  القوة أو اخلربة أو االحسا  باملسؤولية جتاه معايري اجلماعة، أو الكفاءة أو القدرة عل  
مساعدة اجلماعة يف حتقيق اهدافها، ومن الواضح أن هذا األسا  األخري هو األفمل بالنسبة لكل 

م   ليس باب او مطلقاو، فقد يكون الفرد منعزالو يف او  من الفرد واجلماعة، إال ان مراز الفرد السوسيو 
 (3)العا  ويصبح يف  خره م كيفاو و بوباو، والعكس يكون  ليح.

اما قد ت وزل املكانات االه ماعية طبقاو ألدوار مقررة أو مفروضة، أ  طبقاو ل وقعات معينة 
اء أو خصائصهم، وي تا خفا من السلو  تعامل عل  أ ا موضوعية وال  لة هلا بكفاءة األعم

املكانة عادة عل  ااا  العمو بانراف  عن املعيار اجلماعي، وي اوح يف مداه من ال وبيخ أو ا نذار 
 (4)وي خذ  ورة مري ر ية مقاطعة العمو وعد  ال لدث مع .

من  ان املكانة االه ماعية بو فها هانباو هاماو  محددات المكانة االجتماعية داخل الجماعة: -ج 
هوانا ال فاعل االه ماعي و احلياة االه ماعية، فتن األشراص تكون هلم مكانة، بقدر ما ميلكون 
من  ات يقيمها اجمل مع الذ  يعيشون في ، وقد تس مد هذه السمات من خصائ  شرصية مثل 

                                                           
 .368ص  مرهع سابق عبد املنعم حنفي ، - (1)
 .63  مرهع سابقسعد عبد الرمحان،  - (2)
 .25، ص سابقمجا  الدين  مد أمحد احلنفي، مرهع  - (3)
 .25، صنفس املرهع – (4)
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تلريصها اجلما  او املهارة أو الذااء. وهنا  عدة  ددات للمكانة االه ماعية داخل اجلماعة ميكن 
         (1)يف اجلاذبية اجلسمية وال مابل يف القدرات العقلية و  ات الشرصية و ال قار  املكاا.

 خصائصها قياس المكانة االجتماعية و  -6
املكانة من حيص قياسها ومعرفة مس واها إمنا تع مد عل  ما يعطي  اجمل مع من االع بار 

ماعية للفرد بناءاو عل  مجلة موا فات قد تكون هي االه ماعي وحظوة و ام يازات مادية واه 
األخرى مادية أو معنوية ي م ع هبا بناءاو عل  األدوار الوليفية اليت حي لها يف اجمل مع وهذه األدوار اليت 

 جتمع وحتدد مكانة الفرد يف اجمل مع.
خرين مينلون ل  فتذا اانت األدوار والواهبات اليت يؤذيها الفرد  عبة ومهمة و فاعلة، فتن اي

مكانة اه ماعية عالية، أما إذا اانت األدوار قليلة و هامشية واخلواص االه ماعية اليت ي م ع هبا 
الفرد ليست حساسة، وليس ذات ش ن فتن املكانة االه ماعية اليت حي لها الفرد يف اجمل مع تكون 

 م وسطة ...اخل
 (2)صائ  ميكن ا ازها اما يلي:: حتظ  املكانة االه ماعية جبملة من اخل خصائصها

  تع رب املكانات و األدوار من ب  العوامل ال مايز الطبقي ومن عوامل االخ الف القيمي
 االه ماعي وذلك الخ الف األفراد و مراتبهم يف اجمل مع فهو ما يؤذ  إ  اخ الف قيم .

 شرصية أ  بغا الوضع االه ماعي يكسا الفرد االح ا  والنفوذ، دون مراعاة خصال  ال
 النظر عن  فات .

  ية هلا وحينما ُلو ا لف املرااز اليت تس ند لصاحبها باخ الف اجمل معات و الف ات ال اُر
اجمل مع من ال مايز الطبقي أو ُلو من الطبقات، يك سا األفراد مراازهم عل  أسا  مكان هم 

 الفردية.
 ة، السلطة، اجلنس، أو االم ياز ومالبا ما أسا  املكانة االخ الف يف املولد، الثروة، املهن

 يكون للمراز عدة أسس من هذه اليت سبق ذارها.
  ال قدير االه ماعي ملر لف األدوار اليت يقو  هبا األفراد، هو الذ  أدى إ  لهور فكرة املراز

 االه ماعي.
                                                           

 .25، ص سابقمجا  الدين  مد أمحد احلنفي، مرهع  - (1)
 .123ح الدين شروخ، مرهع سابق، ص  ال - (2)
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 .يرتبا املراز ب سس ال طبع االه ماعي حيثما اانت هذه األسس 
 لمبا و النسق االه ماعي و بالثقافة السائدة و ي ممن عددا من النظم ت  بر املرااز با

 االه ماعية القرابية أسا  ها  يف حتديد املكانة إما موروبة أو مك سبة.
 :(1)ت سم املكانة االه ماعية بطابع  معيارين اا   
 ة الذ  حيدد أسلو  أداءه لدوره الفعلي وفق قواعد وإهراءات  دد المعيار النفسي  -
 ي مثل يف توقع ايخرين ملا يقو  ب  الفرد من أفعا . المعيار االجتماعي   -
  : (2)املكانة تنطو  عل  هانب  ابن 
هو: األداء باملراز و الدرهة اليت يريد اح الهلا يف اجمل مع ويريد من ايخرين  الجانب األول -

 االع اف هبا.
ليت يدعيها الفرد، فتذا اان هنا  جتاو  أو تنامم درهة اع اف ايخرين باملكانة ا الجانب الثاني  -

جمل مع فعالو، فلكم هذا األخري ب  ما يدعي  من اح ا  وتقدير وحظوة وب  ما حيصل علي  من ا
تقومي  للمكانة اليت حي لها الفرد وليس ملا يدعي  الفرد من اح ا  وتقدير وهاه وشرف الن االنسان ال و 

أن الذات االه ماعية هي اليت تقوم ، أ  نظرة ايخرين لذواتنا وللمكانة يس طيع أن يقو  نفس ، بل 
 اليت نك سبها.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .50خالد حامد ، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
دراسة ميدانية لعينة من العامالت بوالية  الممارسة المهنية للمرأة وعالقتها بإنتاج مكانتها االجتماعية سية حفصي،  - (2)

الديناميكيات االه ماعية و اجمل مع هامعة  ورقلة مذارة مكملة لنيل شهادة ماهس ري يف علم االه مال ، اص  ال نظيم و
 .117، ص 2015-2014قا د  مرباح، الية العلو  االنسانية وااله ماعية ،قسم علم االه مال والدميغرافيا، السنة اجلامعية 
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 ة ماعيي لمفهوم المكانة االجتو تنظيمرابعاً : تحليل سوسيـ
من خال  هذا املبلص سوف ن ناو  بعا النظريات املفسرة للمكانة االه ماعية، واذا 

اعية، اما سوف ن عرف عل  عالقة األدوار املهنية باملكانة تصنيف املهن وعالق ها باملكانة االه م
 االه ماعية، وربا العالقة ب  تقدير الذات واجمل مع وعالق هما باملكانة االه ماعية.

 ة ات المفسرة للمكانة االجتماعيالنظريـ-1
هنا  العديد من النظريات املفسرة للمكانة االه ماعية نذار منها عل  سبيل املثا  ال 

   احلصر مايلي:
 نظرية الجماعة المرجعية لهايمن  -أ 

ع أن املكانة ال تق صر عل  ام ال  ال مال  عالقة بالناحية االق صادية بل هي هايمنيرى ع
أيماو ت ممن مال  عالقة بسمات الشرصية يف اجلوانا العقلية والثقافية واألخالقية واجلمالية 

ع من خال  تقو  األفراد ألنفسهم يف هايمنا يرى ع)اجلسمية( واالنفعالية. واملكانة ت لدد ام
اجلوانا امل لفة اليت ذارت أعاله مقارنة باجلماعة املرهعية، وهي ا   مجاعة تس عمل معياراو لل قييم 
الذاف أو ل شكيل االجتاه، فاجلماعة هنا حتاو  وضع  موعة من األحكا  لمبا السلو  وهنا تسم  

 (1)الذاف اجماعة الزمالء واأل دقاء. باجلماعة املرهعية لل قييم
عن املكانة القائمة عل  إدرا  الفرد ملوقع  مقارنة مع  1942لهايمن عامويف دراسة 
ع من الطال  البالغ  عما إذا اانوا يع قدون ان مكاناام أعل  أو أقل من 31ايخرين، س   ع

واجلمالية، ووهد أن تقييم الفرد لنفس  الطال  ايخرين يف اجلوانا االق صادية والعقلية واملزاهية 
 (2)يق ن بتدراا  ملكان   يف نوعي  من اجلماعات اا:

 اجلماعات العموية مثل تلك اجلماعات اليت ين مي إليها فعالو. -
اجلماعات اليت يهوى أن يكون عمواو فيها، فاملعلم قد يقيم ذااءي  مقارنة نفس  بكيان األخرين  -

 ن ماء إليها()اجلماعة اليت يرما اال

                                                           

 1974اهرة ، ترمجة حامد عبد العزيـز الفقـي، مك بـة االعلـو املصـرية، د   ، القـسيكولوجية الفرد في المجتمعارتي ،   - (1)
 .170ص 
 .170، صنفس املرهع – (2)
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 نظرية الجماعة المرجعية "لكيلي ونيوكمب وستوفر"  -ب 
تنطلق هذه النظرية من فكرة اتساق الذات مع االخرين، وهذا يعل أن األفراد يقيمون مكاناام من 
الن ائ  اليت ي لصلون عليها اس ناداو للسلو  والكفاءة اليت يظهرو ا مقارنة مع السلوايات والن ائ  

عليها األفراد الذين يقارنون أنفسهم هبا ن يجة ادرا  ال شاب  مع األشراص املرهعي  يف اليت حيصل 
 (1)هوانا عدة.

وحيدث االتساق مع ايخرين عندما تكون املكاف ة أو تقدير ن يجة اجلهد املبذو  من ايخرين 
  (2)كون:وقد وهد أ لا  هذه النظرية أن اجلماعة املرهعية املقارنة لشر  مع  ميكن أن ت

 )وهي اجلماعة املفملة للمناقشة  مجاعة من املشاهب  ل  ) الزمالء، مجاعة املهنة، األ دقاء
 حتديد املكانة.و 
  مجاعة م نوعة من األشراص مثل األعماء يف جتمعات اه ماعية ين مي إليها الفرد ااملصل  يف

 املسجد.
 مجاعة ين مون إ  طبقة اه ماعية معينة ف ة مل يقابلها الفرد مطلقاو مثل اجلماعة ) النجو ( أو. 
 نظرية المقارنة االجتماعية  -ج 

ترى هذه النظرية أن األفراد أينما وهدوا فت م رهن عمليات املقارنة االه ماعية فيصدرون 
وهي تؤاد  "ليون فستنكر"األحكا  حو  أنفسهم، وحو  بعا النا  وقد  اغ هذه النظرية العامل 

ه ماعي عل  ايراء واالجتاهات اما تشري إ  العمليات ال  بري االه ماعي عل  ت بري ال فاعل اال
وأنوال معينة من السلو  ال نافسي سببها احلاهة ل قو  الذات و حتديد املكانة وهذا ال ي لقق إال من 

 (3)خال  عمليات املقارنة مع األشراص ايخرين.
 
 
 
 

                                                           

 .171ص ،سابقارتي ، مرهع   – (1)
 .171، صنفس املرهع – (2)
 ..171، ص نفس املرهع – (3)
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  نظرية المقارنة االجتماعية واالستقطاب 
ه النظرية اليت هاء هبا هونسون ام داد لنظرية املقارنة االه ماعية اليت هاء هبا فس نكر تعد هذ

 (1)وتف م أننا نقارن أنفسنا بايخرين ومالباو ما يكونون زمالءنا أو أ دقائنا املقرب .
وترى هذه النظرية أيماو أننا ال نريد فقا أن نكون اايخرين أو أعل  منهم بقليل، بل فوق 

فتن هذا يؤد  إ   واالش ونك"عد  أو أعل  بكثري لنس قطا ايخرين من حولنا. وحسا رأ  عامل
احلصو  عل  ال وافق الشرصي وااله ماعي واملكانة العالية فيوه  الفرد اه ماماو نو اخلارج ويصبح 

بو  مولعا بالنا  وي وافق مع توقعات اجلماعة وأما الفرد الذ  يشعر وكانة واط ة وبمعف الق
االه ماعي ل  فتن  يكون عل  العكس من ذلك، وهذا  عل  قلقاو وحساساو، ويف الثقافات اليت تعطي 
أاية ابرية لالس قطا  االه ماعي يعد دليال عل  عاح يف احلياة االه ماعية، لذلك فتن الفرد يقو  

 (2)ان   ضمن مجاع  بنفس  يف ضوء ذلك، ويظهر عاح  أو فشل  بعدد أ دقائ  الذين يرفعون من مك
 نظريـة التغيـر السلوكــي والمعرفـي  -د 

موضول مع قدات الفرد عن نفس   "ميلتون روكيج"ت ناو  نظرية ال غري السلواي واملعريف   
 دراا  أن  ذاي وماهر، وافء وخلوق ومقبو  لدى ايخرين، والعكس  ليح أيماو وهو حيصل 

عية، وعىن  خر أن حالة حصو  عد  الرضا عن النفس عل  االدرااات عن طريق املقارنة االه ما
ب تيا عليها حالة اهلبو  يف تقدير الذات، والشعور باملكانة الواط ة،  ا ي بع هذا الوضع دافعاو ل غيري 
ألن الفرد دائما يسع  ألن يكون ذاياو وماهراو وافء ومرمو  ب  من قبل ايخرين ويف هذه احلالة 

ات تبدأ ب لديد مواطن المعف وال غلا عليها عندما حيصل ال غيري االدرااي فتن عملية مواههة الذ
والسلواي  زال ها وليدر  الفرد بعد ذلك أن  رام عن نفس  وأن مكان   قد  ت بعد أن اانت 

 (3)واط ة.
تؤاد هذه النظرية عل  وليفة املكانة من خال  ال فاعل، فتذا   نظرية التفاعل االجتماعي:  -ه 

شرصان ي عرفان عل  بعمهما ألو  مرة يف عملية ال فاعل، فتن ذلك ي م من خال   اان لدينا
املكانة اليت حي لها ال منهما اس ناداو إ  عنا ر االسم و الشهرة و اللقا واملهنة واخلصائ  

                                                           
 .171، ص. اري  ، مرهع سابق – (1)
 .172، ص  نفس املرهع – (2)
 .172نفس املرهع، ص  – (3)
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"كولي" الشرصية ل لديد األاية النسبية لكل منها اجتاه  خر. وقد أشار إ  هذه النظرية ال من 
حيص بينوا أن الفرد يشعر وكان   ت ف من خال  االنطبال الذ  ي كون عن   " و"هوكيس"و"بارك

لدى ايخرين، أن فكرة مفهو  الفرد عن نفس  وحتديد مكان   ت ف من خال  تصرف ايخرين 
        (1)إزاءه.
 تصنيفات المهن االجتماعية وعالقتها بالمكانة االجتماعية  -2

سيم املهن و تصنيفها حسا املهنة أو نول العمل الذ  يؤدي  الفرد أ   موعة ونعل هبا تق        
الواهبات اليت يؤذيها هذا األخري. و طبقاو هلذا ال عريف يكون الطبيا  احا مهنة املهند  

 والكنا ، ومريه...اخل.
كن فالولائف  املهـن ال ميكن و فــها عل  أسا  املها  اليت ت كون منها فلسا، وإمنا مي

و فها اذلك عل  أسا  السمات والعنا ر املرتبطة هبا، ااملهارة املسؤولية الدخل ومس ويات  
 (2)ومؤهالت االل لاق هبا، و اهليبة املرتبطة هبا. 

فكانت االعما  يف املاضي تصنف عل  أسا  االنطبال العا  وال شاب  السطلي والظاهر  
 ماهرة، أعما  إدارية وفنية، أعما  عقلية ويدوية بينها فقد اانت تصنف إ  أعما  ماهرة أو مري

واه ماعية، مري أن لكل مهنة  ددااا الوليفية اليت ا لف باخ الف املوضع الذ  تشغل  داخل 
 (3)ال صنيف .

 ومن ذلك سوف نأخذ عدة تصنيفات للمهن نستهلها أوالً بتصنيف العالمة ابن خلدون
و نفها من حيص طبيع ها ويقو  حو  الصنائع أ ا  يع رب ابن خلدون أو  من در  األعما 

ملكة يف أمر عملي فكر ، وبكون  عمليا هو هسماا  سو . وهو الذ  يكون للكمليات مث 
يعرف الصنائع مع حجم األمصار، ففي األمصار الصغرية أ  العمران البدو  ال يوهد من الصنائع 

، حداد، خيا ، حائك، أو هزار والما سوى البسيا خا ة املس عمل يف المروريات من عار

                                                           
 .173 ، 172، ص ص اري  ، مرهع سابق – (1)
 .147، ص 1995، دار النهمة العربية، بريوت، أصول علم النفس المهني و تطبيقاته اح  مد دويدار، عبد الف - (2)
 .147اما  عبد احلميد الزيات، مرهع سبق ذاره، ص   - (3)
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تزايدت ال  نق فيها واس جاداا فكملت جبميع مه إِمماِاا تزايدت  نائع أخرى معها  ا تدعو إ  
 (1)أمور ال ف يف املدينة إ  اس عماهلا .

فهو يرى أن الصنائع رمز لللمارة ومن خصائ  أهل احلمر وال تك مل إال بالكما  
الح اف الا سا  باااذ حرفة و احلرفة هي الصنعة وال ما اش غل االنسان ب  العمران البشر  وا

يسم  حرفة ألن  ي لرف إليها و يس عمل االح اف ارا ية إ  مصطلح العصر للممارسة احلرفية 
 يف سبيل املعايشة مقابل اهلوية، والصنعة حرفة يس طيع االنسان أن يؤمن لنفس  الرزق بواسط ها.

صنائع اثرية لكثرة تداوهلا يف العمران البشر  فهي عديدة و ضرورية منها البسيا اع رب أن ال
وهي اليت ا   بالمروريات ، ومنها املراا وهو الذ  يكون للكمليات فصنفها إ  بالبة أ ناف 

 (2)و هي اال ام:
 :امل مثلة يف الفالحة، البناء، اخلياطة، النجارة، احليااة. الصنائع الضرورية 
 باملوضع: اال وليد، الك ابة، الوراقة، الغناء، الطا. ائع الشريفةالصن 
 .الصنائع الكمالية)امل فة( : فهي مهنة الدهان، الصفار، احلمامي، الطباخ 

اما أن  قد بدلت عدة  اوالت عديدة ل صنيف املهن عل  أسا  علمية )مهن نظرية ومهن عقلية( 
 (3)وهي:
 ادئ األمر عل  أسا  نظر ، فكان مييز ب  بعمها البعا : حددت املهن يف بالمهن النظرية

عل  حسا   ل ها باألشياء أو النا  أو الرموز و األفكار، وال  نف من هذه يقابل  نول خاص 
من النا . فكان النول اليدو  اان يوه  إ  الصناعة بينما النول الذ  ال  د  عوبة وعن ا يف تناو  

 قا ، مصريه أعما  االدارة.ا هراءات و اللوائح أو األر 
  :فكانت من حظ من يس طيع عقل  أن ينمو ويظهر يف  ا  املعارف أو المهن العقلية

املناقشات وقد اس عريت خصائ  ال من هذه األنوال عل  عالق ها من نظريات خم لفة ترى تصنيف 
 النا  أنواعاو سيكوفسيولوهية 

                                                           
مقدمــة ابــن خلــدون ) كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ و الخبــر فــي أيــام عبــد الرمحــان ابــن خلــدون ابــن  مــد ابــن خلــدون،  - (1)

 .345، ص 2005، اجلزء األو ،  1، دار اجليل،  والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر العرب
 .348املرهع نفس ، ص  - (2)
 . 183عبد الف اح  مد دويدار، مرهع سبق ذاره، ص  - (3)
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 (1)يضا :كما أن هناك تصنيف آخر يمكن االشارة إليه أ
 :فاملهن األولية واليت ال ت طلا إال قدرات  يطية من السهل ضبطها ومراقب ها  المهن األولية

 عن طريق اخ بارات  ددة 
 تس لوذ عل  األملا لشرصية  الفرد ومهن ميكن أن تسم  عليا ت وقف مهن متوسطة  :

 عل  الشرصية ب سرها.
يف ال حا ، فهو ي وقف عل  املعيار الذ  يؤخذ مري أن هذا ال صنيف ليس بالسهل وال باألايد 

 .ب ، إ  حد ابري
 وحسب التصنيف الفرنسي للمهنة

الفن يون يع ربون املهن العلمية و فيقو  األفراد ب صنيف األعما  حسا أاية املهنة فالفرنس
لك وضع الرسم من الولائف املرموقة و العليا، عادة ت طلا مس وى أعل  من ال دريا و ال عليم، لذو 

 (2)الدليل االق صاد  و االه ماعي للمهن مصنفا املهن إ  ما يلي: "Duncanدنكان العامل ع
 املولفون. - أ
 ذو  الياقات البيماء. -  
 رها  األعما . - ت
 العما  اليدوي  املهرة. - ث
 العما  النصف املهرة. - ج
 و أخرياو املزارعون. - ح

إ  أن  1958عاممع ما ان هت إلي  مؤسسة اليونسكو  "دنكان"وي صف تصنيف 
 اليونسكو أضافت إ  ال صنيف السابق الذار ف ة رها  اخلدمة األهلية.

 (3)دليالو مهنيا حيص يصنف املهن إ  : "Edwardsإدواردز ووضع ع
 الفنيون. -أ 
 أ لا  العمل و املشرفون و املولفون وجتار اجلملة و املال  و املالحظون. -  

                                                           
 .184ص عبد الف اح  مد دويدار، مرهع سابق،  – (1)
 .162-161ص خم ار بش لة، مرهع سبق ذاره، ص  - (2)
 .162املرهع نفس ، ص  - (3)
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 املهن الك ابية و العما  لدى األقار . -ج 
 ا  املهرة.العم -د 
 العما  نصف املهرة. -ه 
 العما  مري املهرة وتشمل عما  الصناعة و الزراعة و اخلدمات. -و 

 (1): و الذ  يعد أمشل و أعم فيشمل بالبة ف ات وهي:"سوركين" أما تصنيف 
 أ لا  املشروعات. .1
 ابار املولف . .2
 عما  اليومية أو األهراء.    .3
 (2)مي لألصناف المهنية نذكر منها : هناك معايير نرتكز عليها في التنظيم الهر و
  : حبيص يكون العمل حراو أو مؤهراو. وضع العمل 
 : ا لف طبيعة العمل بكون  ذات  فة عمومية أو خا ة. عام أو خاص 
 : احلراية ة، حتدد األهور بقوان  إدارية و هنا  فرق يف املورد املاد  حبسا املهن مستوى مأجور

صائ  الشرصية لألهر) هنس، خربة املهنية شهادة( فهي ا لف الصاعدة، اما حتدد أيما باخل
 حسا األ ناف املهنية.

 : بالنسبة لصنف ما من املهن ميكن املفعو  اخلاص للشهادة من أهرة أرق   مستوى الشهادة
 أما بالنسبة للصنف ما من املهن ميكن سن األقدمية وحجم املقاولة.

 (3)ن املهن فهي : ب  نوع  م رونالد بافلكو"وقد اه م ع
 وعىن قيا  الفرد بنول من العمل امل رص  املرتبا وبدأ األهر. المهن الحرفية : -1
: مسااة األفراد من خال  مهنهم ال رصصية اليت يشغلو ا يف أنشطة المهن االجتماعية -2

وبذلك  أهر اه ماعية داخل اجمل مع، وهذا االسها  يع رب إسهاماو تطوعياو ال يرتبا وبدأ احلصو  عل 
يع رب اجلزء امل رص  الدقيق يف النشا  املهل للفرد من قبل املهنة ويع رب االسها  الذ  يساهم ب  

                                                           
 . 162-161، ص ص سابقخم ار بش لة، مرهع   - (1)
لعينــة مـن العــامالت بواليــة  دراســة ميدانيـةالممارسـة المهنيــة للمــرأة وعالقتهـا بإنتــاج مكانتهــا االجتماعيـة  سـية حفصــي،  - (2)

 .59، صسابقمرهع ، ورقلة
 .149ص  ، سابقاما  عبد احلميد الزيات، مرهع   - (3)
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الفرد يف اجمل مع من خال  املكانة اليت ينظر اجمل مع إ  املهنة من قبل فهو مرادف ملفهو  األدوار 
 املهنية.

مثانية خصائ  أساسية تع رب العنا ر  حيص أشار إ  درهة ال باين ب  املهن   وذلك بوضع 
 (1):ايفاألساسية و ت لر  يف 

وعىن حتديد النسق الرمز  للنظرية و ا طار املعريف الذ  يقو  علي   النظرية أو الخط الفكري: - أ
 العمل، وهذا األخري يس مد من البلص العلمي.

نية يف حتديد النموذج املهل : تع رب اخلا ية الثادرجة االرتباط بالقيم االجتماعية األساسية -  
وت مثل يف مدى ارتبا  املهنة بالقيم األساسية السائدة يف اجمل مع، فاملدى الذ  يرتبا ب  العمل 

 ل و ل إ  القيم يع رب م غرياو هاماو للمهنة يش ق من ذااا.
ربة املهنية هنا  أربعة أبعاد فرعية ترتبا ورحلة ال دريا املهل من خال  اخل التدريب المهني : - ت

 اليت مير هبا الفرد وت لدد يف مقدار ال دريا امل ممن يف اخلربة املدى امل رص .
يه م هذا البعد بالدوافع اليت تدفع األفراد عل  أداء العمل واليت نقصد هبا  الدافعية المهنية : - ث

  النموذج املثام الدوافع االه ماعية للعمل يف إطار حتديد املدى الذ  تؤاد مجاعة العمل املهنية عل
ألداء املهنة باع بارها أدوار اه ماعية ألفراد واجلماعات اهدف أساسي واجزء رئيسي من إيديولوهية 

 اجلماعة املهنية.
يرمز إ  االس قاللية و حكم الذات تعرب عن رموز احلرية اليت الحكم الذاتي وضبط النفس:  - ج

 االس قاللية عن ذااا بطريق   م ميزت  م ابط   ي م ع هبا األفراد و اجلماعات داخل العمل و تعرب
فاألو  متثل يف حرية مجاعات العمل يف ال و ل إ  وضع  ددات ضابطة لألنشطة اليت ميارسها 
األفراد يف اجمل مع. أما الثانية االه ما  باس قاللية األفراد املمارس  للمهنة يف امليدان ال م يع ربون 

 هنية.جتسيداو لللياة امل
ي ممن اجتاهات األفراد نو مهنهم، وترتبا باملدى إدرا  األفراد واجلماعات  الوعي بالعهود : - ح

ينظر اددة لدور املهنة يف اجمل مع و للمهنة يف ارتباطها باحلياة ال نظيمية، فهي تع رب من السمات ا
 إليها ارصائ   يزة للمهنة.

                                                           
 205-150، ص ص سابقمرهع  اما  عبد احلميد الزيات،   - (1)
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اجمل مع وهذا يشري إ  الذات االه ماعية  : يعكس في  املهن خصائ وعي الجماعة المحلية - خ
اليت متيز اجلماعة، فالقيم و املعايري متثل قوة ضابطة يف اجمل مع ويف نفس الوقت هي تعرب عن وعي 

 إمنا خاره .فراد ليس فقا داخل  ا  العمل و اجلماعة، فهي تعمل عل  ضبا سلو  األ
كم األفراد داخل اجمل مع املهل وتكون مك وبة و هي املعايري األخالقية اليت حت أخالقيات المهنة : - د

ومري مك وبة، وميكن النظر إليها انما من أمنا  النسق املعيار ، وتعرب عن هزء من بقافة العمل اليت 
 متثل هزءاو ال ي جزأ من اجمل مع االي.

ل  اسا  وهنا  بعا املهن تصنف عل  أ ا متثل املكانة الدنيا أو العليا او امل وسطة وذلك ع
حت اج مس وى  طلا ف ة زمنية طويلة لل دريا و اع بارها االه ماعي اخلاص هبا، ألن بعا املهن ت

عا  يف ال لصيل الدراسي وقدرا ابرياو من الذااء ف  لا  املهن الذين ميلكون هذه املؤهالت تكون 
 مهن هم من املكانات العالية و العكس  ليح.

 انة االجتماعيةعالقة االدوار المهنية بالمك-3
بكلمة واحدة او و األاثر ميزة يف   معاتنا و ماهي األدوار املهنية االاثر طلباو، و األاثر بريق

اليت  در وضعها يف أعل  قمة سلم املرااز االه ماعية؟ و أيها توضع يف أدىن السلم؟ قد طرحت 
مع  من البلدان، ولو  هذه األس لة أو ما يشبهها عل  األقل عل  األلوف من األشراص يف عدد

حتدبنا عن مفهو  الواقع املهل هو بال  ايد قليل الوضوح هداو ُو  درهة االع بار اليت مينلها 
 اجمل مع لكل نشا  حبذ ذات  الوضع االه ماعي للذين حيملون هذه األلقا .

 ففي ال   مع يوهد عدد مع  من القواعد مري املكبوتة ا  العالقات ب  النشاطات
املهنية والوضع اه ماعي، وتكون هذه القواعد يف العمق مشاهبة متاماو ل لك اليت حتدد بشكل ر ي 

 (1)النشاطات املهنية اليت اان نبالء النظا  القد  يس طيعون ال فرغ هلا دون اهلبو  إ  مس وى أدىن.
من أفراد الطبقات أما املهنة اليت ال ت م ع باع بار اه ماعي ااٍف، فال يس طيع تبينها أحد 

العليا دون أن تللق ب  اخنفاضاو يف مرتب   إ  أهل طويل و بالعكس فتن فرداو ي قد  يف ال درج املهل 
للوا يف مرااز زمالئ  يف العمل منذ وقت قصري و  ي وه  طوعاو أو ارهاو إ  تغيري  يط ، و من اانوا

                                                           
بـاريس  –حسـ  حيـدر منشـورات عويـدات ، بـريوت  :، ،ترمجـة مرسالة في سوسـيولوجيا العمـلهورج فريدمان بيار نافيل  - (1)

 .123 – 121ص ص 
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هل اجلديد عل  تغيري مظهره و لغ   فلم يعد دخل   بانوية، ال  دون في  شبيهاو هلم ، و  ربه  يط  امل
اما يف املاضي و إذا أراد أن ي صرف حبرية، فتن موقع  قد تغري بكل وضوح و يف م دائماو أن 
مهن   ت م ع بقدر رفيع، وأ ا  عبة البلوغ و ا أن يكون مهني و ملمارس ها، من ناحية الفكر ومن 

الظرف و الصفات الفكرية و اخللقية  لة بالعالقات ب  املهنة و حد الئناحية اخللق ويف ذهن ال وا
حبيص يؤذ   رد االسم إ  االس لمار ذهل للموقع املهل و االه ماعي املالئم و العكس ولنموذج 

 مع  من الشرصية بشكل ام .
الذ  و هكذا فتن الن يجة األساسية لألحباث اليت تعود اليها هنا، هي الداللة عل  ال تيا 

مهنية يف إطار اجمل مع االي يصف النا  املهن حسب ، وا في  القدر الذ  ت م ع ب  انشاطات 
الظرف االه ماعي املرص  لكل منهم و الصفات النفسية اليت يو فون هبا وب عابري أخرى تسمح و 

الة ال تس رد  هذه األحباث ببلورة الصورة اليت ي بينها اجلمهور عند ال ايا االه ماعي يف هذه احل
أ اء املهن إال للداللة عل  املس ويات املر لفة هلذا اهلر ، بشكل اتفاقي وتقرييب، وعل  هام  هذه 
املالحظات، فقد طرح بعا املؤلف  أس لة توضح الشكل الذ  يدر  ب  األشراص املوههة إليهم 

الوضع االه ماعي، وتس وقفنا ب  العمل و  –اليت  ا أن تقو   أو –تلك االس لة، العالقة القائمة 
هذه النقطة االن لنرى يف بادئ االمر ال درج العا  الذ  يقيم  الرأ  العا  ب  االوضال املهنية يف مثل 

 هذا املنظور.
فاجلدو  ال ام ي يح مقارنة الن ائ  احلا لة يف أربعة بلدان شديدة االخ الف ) الواليات امل لدة 

 (1)ن، الفيلبي  ( و ب  خم لف أ ناف املواقع املهنية.االمريكية، بريطانيا، اليبا
 
 
 
 
 

                                                           
 123 - 121،ص ص  سابقمرهع م هورج فريدمان بيار نافيل - (1)
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 يوضح ترتيب مختلف أصناف المهن 4جدول رقم 

الواليات  البلدان
 المتحدة

 الفلبيين اليابان بريطانيا

 1 3 1 1 ـبطـبـي
 3 1 3 2 أستاذ جامعي م مهن حرة

 - 4 4 3 كبار الموظفين)رؤساء اداريون(
 5 2 2 4 اداريون احتكار كبير
 2 5 - 5 مهندس م مهندس بناء

 100عمل )يمتلك مصنعاً يشغل رب 
 (عامل

6 6 6 - 

 7 7 7 7 مدرس
 13 10 8 8 مزارع مستقل

 10 8 9 9 تاجر صغير ) تبغ م صحف(
-10 10 مستخذم في مكتب

11 
9 8 

-10 11 موزع ) عامل بلباس موحد(
11 

11 9 

 12 13 12 12 جار
 14 16 13 13 عامل في مصنع )شبه متخصص(

 16 14 - 14 حالق
 17 15 15 16-15 سائق سيارة نقل كبيرة و حاملة كهربائية

 11 12 16 16-15 بائع ) مخزن(
 15 17 18 17 عامل يدوي زراعي
 - 18 17 18 عامل منجم
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 - - 20 19 عامل تفريغ و شحن البواخر
 - - 19 20 مستخدم في مطعم

 21 21 12 21 عامل في مصلحة الطرقات
 (1)*     22 - - - عامل في خدمة المنازل

 (123)المصدر: جورج فريدمانم مرجع سابقم ص    

يرى عدومينك شومبي ع أن هذه الدراسات تسمح وعرفة الطرق والوضعيات املر لفة اليت 
للمكانة االه ماعية اليت تفرضها عليهم  ي رذها األفراد واجلماعات يف مواهه هم للبطالة، ومعايش هم

البطالة فلسا ن ائ  الكثري من الدراسات ألهرت أن البطالة ت سم بالسلبية وهي مق نة بظواهر 
 ال همي  وا قصاء االه ماعي و عد  االندماج.

ويف ميا  هذا ا طار أو العزلة ت ماء  دائرة األ دقاء واملعارف وت خذ بال قل  واالنسار 
 د  إ  االنعزالية.وتؤ 

أن حالة احلرية و ال ش ت الذهل و النفسي اليت يعاا منها امل عطلون  "أنثوني غيدنز"يف ح  يرى 
عن العمل تنعكس اذلك عل  ف ات عريمة من العامل  الرامب  يف العمل فال روف من فقدان 

الدخل يف  مرار العمل و قلق حو  إمكانية اسالعمل يؤد  إ  الشعور بعد  األمن الوليفي و ال
 املس قبل 

ع أن قمية عد  األمن الوليفي واحدة من اه مامات الرئيسية يف علم اه مال "غيدنزو يؤاد 
السيما يف األوسا  وقد تزايدت خطورة هذه الظاهرة و  العمل يف اجمل معات الصناعية ومري الصناعية ،

 فسية ممطربة.املهددين بال سريح ، الذين يعيشون حياة قلقة وحالة ن
فال روف من فقدان العمل هو اوف من تش ت وضيال العائلة واملكانة، خا ة أما  

 (2)ال غريات العميقة اليت طرأت عل  النسق املهل.
ويرى بعا علماء االه مال وامله م  أن لاهرة هديدة أ بلت متيز هذه املرحلة عن 

بدأت تلغي شي او فشي او الثقافة االه ماعية  سابق ها و هي بقافة سرعة االس ردا  وال سريح اليت
                                                           

 .124ورج فريدمان، مرهع سابق ، ص ه - (1)
 تد  االرقا  املقدمة يف هذا اجلدو  عل  الرتبة اليت  نف فيها ال وضع مهل عل  أسا   مول االهابات. -* 
 .124، ص  سابقهورج فريدمان، مرهع  - (2)
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ال قليدية اليت اانت ت مثل يف مهنة العمر أو العمل مدى احلياة، فالبطالة ال ينظر إليها عل  ا ا 
مؤشر اق صاد  فلسا و إمنا تعرب عن واقع اه ماعي وهي لاهرة اه ماعية ا  ال   مع ح  

 (1)و إن مل متس مباشرة مجيع األفراد.
د هاء عن بعا الباحث  أن الشبا  البطا  الذ  تبوء  اوالت  بالفشل  يف البلص عن لق

 (2)منصا عمل  مير بثالث مراحل  ا يسبا ل  إقصاء اه ماعي وهي اال ام:
و هي الف ة اليت يلقي فيها البطا  باللو  عل  نفس  إذ يرى ان  مسؤو  ذاتياو عن المرحلة األولى : 
 منها و يشعر أن  فاقد هلوي   االه ماعية فهذه االخرية ت لدد بعد حتديد اهلوية بطال   اليت يعاا

املهنية فتذا فقدت اهلوية املهنية أو  عا حتقيقها ملواههة  م طلبات احلياة ي عرم الشا  العاطل 
 عن العمل ملر لف المغو  اليت ينجم عنها الكثري من املظاهر السي ة واملشكالت،  ا  عل  ايماو 

دائماو يف حالة االحسا  بالقلق يقبل ا  عمل مقابل ال ناز  عن الكثري من شروط   ا  عل  
االضطرا  النفسي و اخلوف من املس قبل اجملهو  فيعزز سلوااو شاذاو  قد يؤبر عل  مظهره و هندام  و 

مري  يز لوعالن هو أسلو  من امل لوف قصد لفت االن باه و  فيبدو مريباو يف ذوق  وميوالت ، واثرياو 
 عن الذات وأيماو طريقة لل عبري ورفا الواقع .

يبدأ البطا  بتلقاء اللو  عل  اجمل مع ، إذ يفسر وضعي   تلك ان يجة لرفا اجمل مع  المرحلة الثانية :
امل عنت و الالمعقو ، من عد  تقد  املساعدة ل  ال خراه  من بؤرة البطالة حبيص يشعر الشا  

ي تا هراء ذلك االحسا  بعد   يف العمل و لكن  ال يس طيع احلصو  علي ، وماالعاطل حبق  
العدالة عندما يرى مريه يعمل .فا خال  بالعدالة االه ماعية يؤد  إ  عد  توازن النسي  

بعة باألوها  و الشعور باخليبة االه ماعي، حبيص تبق  الف ات العاطلة عن العمل يف بي ة ذهنية م ش
 االحبا .و 

                                                           
راه، اصـ  علـم اه مـال ، أطروحـة دا ـو دوافع إنشاء وسيرورة المؤسسة المصغرة لـدى الشـباب البطـالار  شوميات،  - (1)

 .40-39، ص 2011-2010، 2تنظيم وعمل، هامعة اجلزائر 
 .40، ص نفس املرهع – (2)
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:يكون فيها البطا  اخليار أما  سلواي  اا : إما أن ُ ار سلو  ال مرد حبيص يثور  المرحلة الثالثة
عل    مع  أو أن يسلك سلو  العزلة بانطوائ  عل  نفس  و حتول  بذلك إ  عمو خامل حياد  ال 

 يك ث وا حيصل من حول  يف   مع . 
ميشال وهو الذ  اشار إلي  عامل االه مال عاما ال ميكن إمفا  و جتاوز عامل هد مهم 

ع بـ عالرا ا  االه ماعيع حبيص يرى :ع أن الدور ي ميز باألسبقية و األفملية لللصو  عل  فورسيه
كل هي األخرى هزء من الرأ ا ع منصا عملع و يؤاد اذلك ع أن العالقات ب  األفراد تش

فرد و اليت متكن  هراء تفعيلها ات اخلا ة باللرأ ا  االه ماعي مفهو  واسع ُ  شبكة العالقو 
 (1)اس ثمارها الفعا  من حتقيق األهداف املرهو بلومها ع.و 

فشبكة عالقات الفرد م ابطة مع شبكات عالقة أخرى، فاحلصو  عل  منصا عمل ميكن 
 ال وسا لدى  ديق، ليس باالع ماد عل  املعلومات اليت مي لكها هو فلسا و لكن االع ماد عل 

ع هم الذين ليس هلم فورسيهشبكة عالقات  هو اذلك فالذين ال  دون احسن الولائف حسا ع
 (2)القدرة عل  اس عما  أحسن لرأ اهلم االه ماعي .

و يف هذا الصدد و ل وضيح العالقة ب  الرأ ا  االه ماعي و ال شغيل باع باره عامالو مهماو 
عل  منصا قار أهريت دراسات مثل دراسة يف عملية البلص عن العمل و حصو  األفراد 

و اليت اه مت بدراسة العالقة املوهودة ب  خصائ  شبكات  1988ع سنة "دوقراف" و "فالب
ب  ترابا ب  خصائ  عالقات الفرد و  الفرد واملوقع يف سوق العمل ف و لت إ  أن  ليس هنا 

املنا ا يف سوق العمل فقوة إمكانية احلصو  عل  منصا عمل  أو احلصو  عل  معلومات حو  
 (3)الرأ ا  االه ماعي ال تقا  بعدد العالقات املباشرة للفرد بل باخلصائ  البنيوية هلذه العالقة.

اذلك و عل  ضوء ن ائ  البلص الذ  قا    "ميشال فورسيه"و يظهر ال لليل الذ  قا  ب  
 علقة بسؤا  عن طريقة ومن خال  األهوبة امل 1994( يف سنة  INSSEب  املراز الوطل )

احلصو  عل  منصا عمل، ألهرت أن الرأ ا  االه ماعي أ بح ي صف بالدور الرياد  ضمن 
األساسي ومن هنا يظهر لنا الدور املهم و طرق أخرى مس عملة لللصو  عل  عمل قار يف فرنسا، 

                                                           
 .42ار  شوميات، مرهع سابق، ص   - (1)
 .42نفس املرهع، ص – (2)
 43-42، ص نفس املرهع – (3)
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 لشغلأزمة ا  منصا عمل خا ة يف لل البطالة و لرأ ا  االه ماعي يف حصو  األفراد عل
ل وضيح أاثر ملفهو  ال شغيل والبلص عن العمل و ل وسيع دائرة الفهم حول  نربز نظرية و 

سوسيولوهية اس طاعت نسبياو أن تسلا الموء عل  الوسائل أو القنوات الكفيلة اليت يس ع  هبا 
 (1)مارك قرنفوتر"للباحص ع  نظرية الروابط الضعيفةاألفراد لللصو  عل  منصا عمل وهي 

ت هذه النظرية ان يجة لدراسة حو  العالقات املوهودة ب  الشبكات االه ماعية هاء
وإمكانية اخلروج من البطالة، تو لت هذه الدراسة إ  أن األفراد األاثر عاحاو يف احلصو  عل  
منصا عمل هم الذين يلج ون إ  العالقات املهنية بدالو من العالقات العائلية أو الصداقة أ  

يف حبثهم عن العمل بالروابا المعيفة عوم الروابا القوية، وعل  مرار هذه الن ائ  أ در  يس عنون
،فلسا هذا األخري البلص عن العمل هو 1973مقا  ت سيسي لنظرية قوة العالقات المعيفة 

فعل أاثر ترايباو من  رد عملية اق صادية عقالنية ، أل ا ت داخل مع عمليات اه ماعية أخرى تعرقل 
 (2)لسري الطبيعي لألمور و حتدد بدورها الن ائ .ا

: ع أن العمل  ور هوهر  يف حياة االنسان مادا  ذلك املظهر من احلياة يعطي   بروانيقو  
ع فاملهنة تع رب مظهراو من مظاهر براوناملكانة و يربط  وج مع  وحيدد دوره في ع. وانطالقا من مقولة ع

ع إ  R.Hall"ريتشارد هول ات احلديثة الصناعية و هذا ما دعا املكانة االه ماعية يف اجمل مع
دراسة املهنة يف عالق ها بالبناء االه ماعي، فرأى أن املهنة هي العنصر اادد ملكانة الفرد يف اجمل مع 
واه م ب لليل العالقة بينهما من منظور ديناميكي و س اتيكي يف نفس الوقت باع بار أن عالقة املهنة 

ء االه ماعي عالقة م غرية و مؤبرة يف احلياة االه ماعية، أ  ت ميز بالديناميكية واحلراة بالبنا
ع: ع إن ال مهنة وهدت مكا ا يف   مع  لي وال "أدرسوناملس مرة. ومن املنظور نفس  يقو  

عامل وهد مكان  يف حرفة وهكذا ربطت حرفة الشر  ببنائ  االه ماعي مع وهود درهات 
    (3)كل طائفة حرفيةع اه ماعية ل

فالفرد ي درج يف حيات  املهنية داخل شكل ال درج اهلرمي لل نظيم الوليفي، فهو يشغل مكانة مهنية 
معينة من خال  املهنة اليت ميارسها، وهذه املكانة امع للمعايري اليت تمعها اجلماعة املهنية يف قيا  

                                                           
 .48ار  شوميات ، مرهع سابق، ص  – (1)
 49-48، ص ص  نفس املرهع – (2)
 .205، ص سابقعبد احلميد الزيات، مرهع  اما   - (3)
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ا بدرهة احلرا  املهل داخل اجلماعة املهنية وهو ما يعرب املكانة واهليبة املهنية ل ، فهذه األخرية ترتب
 (1)عن مدى ال غيري و ال بد  يف املرااز واالوضال اليت يشغلها األفراد يف اجمل مع.

ويف ضوء هذه العالقة عرم بعا الباحث  مناذج واقعية موضل  تلك العالقة، ويف هذا 
أن هنا  ارتبا  ب  املنزلة االه ماعية  ع عل Rossi" و"روسي Inkelesانجلز االطار أاد ع

و املهنة من خال  دراس هما االمربيقية اليت تشري إ  أن املهنة اانت أهم عامل عل  االطالق يف بناء 
املكانة يف اجمل مع الصناعي، فمن خالهلا حتدد موقع الفرد يف اجمل مع و مقدار ما ي م ع ب  من هيبة 

فمراتا النا  ت لدد عل  أسا  املهن اليت ميارسو ا ولو أن هذا ال ينكر فالفرد يرتبا هبا وترتبا ب ، 
بطبيعة احلا  أن هنا  بعا املؤهالت و السمات الذاتية اليت تؤبر عل  قيمة الفرد ومكان   يف اجملا  

" Mackماك االه ماعي اادود الذ  يعي  في . ويرى يف نفس االجتاه ال من ع
  (2).فمل مؤشر للمكانة الطبقيةملهنة أأن ا Young"و"يونغ

فملددات املكانة االه ماعية ترتبا بدرهة تصنيف الفصائل املهنية داخل ال نظيم وجموعة 
من امل غريات القائمة يف بقافة اجمل مع وحمارت  مثل الساللة وال قاليد املهنة اليت متثلها ال مجاعة مهنية 

 تصطلح عليها اجلماعة يف النظر إ   ددات املكانة فهذه املظاهر متثل  موعة القيم الرمزية اليت
 املهنية لكل مهنة.

فالفرد يعمل دائما عل  تطوير الثقافة اليت تعكس معاا من الذات الفردية وااله ماعية من 
خال  مهن   اليت  د فيها إشباعا لرمبات  و ي مامن عن طريقها مع زمالء املهنة الواحدة وهذا ما 

ها عل  سائر أمنا  احلياة االه ماعية. اما يؤبر اجمل مع بدوره عل  سائر احلياة املهنية يشري إ  ت بري 
فالعالقة هنا عالقة  م بادلة تسري يف اال االجتاه  وذلك عن طريق حتليل األدوار املهنية اليت ميارسها 

"كولير ار وقد ذ  (3)األفراد يف اجمل مع، أ  تو ف بالعالقات الوليفية ال بادلية بينهما.
K.Gollier ع من خال  دراس   اليت قا  هبا تو ل ب ن اثرياو من الرها  العاطل  عن العمل

م وسطي السن املع ادين عل  عمل من ظم يفملون احلصو  عل  أ  نول من العمل ح  ب هر أقل 

                                                           
 161، ص  سابقخم ار بش لة، مرهع   - (1)
 161ص  نفس املرهع – (2)
 التكوين المهني و التنمية رؤية امبريقية عـن كيفيـة طـرح ومعالجـة مشـكلة بحـث فـي علـم االجتمـاعبلقاسم سـالطنية،  - (3)

 .128، ص 2001هامعة  مد خيمر بسكرة )اجلزائر(،  لة العلو  االنسانية و االه ماعية، العدد األو ، 
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ل  ا حيصل علي  من اهل احلصو  عل  مكانة مع ف هبا ف  بح النشا  املهل حيدد املس قب
االه ماعي للفرد ولألسرة عل  أسا  اهليبة واملكانة ومل تعد نقطة االنطالق يف  ارسة مهنة معينة 

 (1)تع مد اثرياو عل  عامل األ ل االه ماعي.
ولكن تؤاد القاعدة العامة و هي أن املمارسة املهنية وما حييا هبا من ألقا  ورموز هي اليت 

ه ماعي. فالوضع االه ماعي للفرد يف أ  نسق اه ماعي حتدد موقع الفرد عل  سلم ال درج اال
ميكن حتديده بالنظر إ  املرتبة اليت يشغلها داخل السلم االه ماعي، والوليفة اليت يؤذيها اعمو يف 
حياة اجلماعة با ضافة إ  ذلك ا طار املكاا والزماا الذ  يعي  في  الفرد وقد يكون ال غري املهل 

  أو اخللف و ميثل ال غيري يف الولائف املرتبا باملكانة بينما ميثل ال غيري املكاا اجملا  تغرياو إ  األما
 (2)ميثل ايخر البعد االه ماعي. خر ميثل االو  البعد اهلندسي و  املرتبا باملسافة أو وعىن

مهنة معينة  فاملهنة تس رد  باع بارها من ب  مؤشرات الطبقة االه ماعية، لذلك مييل الفرد إ  شغل
واحدة ل لقيق درهة ال شاب  ب  النفع االه ماعي، أو إ  حصول  عل  فرص م مابلة يف حيات  بغية 
عد  اف قاره أو حرمان  منها لذلك درج علماء االه مال عل  اس ردا  املرططات املهنية الطبقية 

 (3)لل عرف عل  البنية الطبقية للمج مع
 تقدير الذات و عالقتها بالمكانة االجتماعيةالحاجة إلى تقدير المجتمع و  -4

تشبع حاهات الفرد ح  يشعر أن ل  مكانة اه ماعية، وإحساس  ب ن تقدير ايخرين ل  
يساعده يف رفع تقديره لنفس ، وعل  العكس فل  حير  الفرد من ال قدير من طرف االخرين اايط  

و الدراسة، فتن هذا يؤذ  ب  إ  العزلة و الوحدة ب ، سواء يف املنز  أو الشارل أو يف وسا العمل  أ
 أو االنراف.

                                                           
 .63 -62 سية حفصي، مرهع سبق ذاره، ص ص  - (1)
،  لة العلو  االه ماعية، املراز اجلامعي مخـيس مليانـة اجلزائـر  الحراك المهني في المجتمع الصناعيعلي بن حي  سليمة،  - (2)

 د ص.
 ،  د ص.نفس املرهع – (3)
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فالفرد ي خذ فكرة عن ذات  و يقدرها يف عالق   بغريه من اجلماعات، فقد يرى يف نفس  
شرصاو مرموباو في ، أو أن  منبوذ من ايخرين،  ا يؤبر عل  نظرت  لنفس ، والطريقة اليت ينظر هبا 

 (1)فرد عن ذات  ت كون من خال  نظرة األخرين ل .النا  إلي ، الن  ورة ال 
ومن ذلك إذ نظرنا إ  ايراء األو  يف تكوين الذات عدها ترتكز عل  طبيع ها االه ماعية 
فاجتاهات الذات ينظر إليها عل  أ ا ن اج ال فاعل االه ماعي، ف قدير الذات عموماو ي كون ن يجة 

اليت يعي  فيها و خا ة ذلك اجلزء من البي ة الذ  يشكل من  ال فاعل املس مر ب  الفرد و البي ة
 تقييم  املس مر.مصدراو  شبال الفرد أو إحباط  و االخرين اايط  ب  باع بار أ م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المكانة االجتماعية لتلميذ مرحلة التعليم الثانوي وعالقتها بمفهوم الذات واالتجاهات نحو النشاط حيمود أمحد،   - (1)

، رسالة دا وراه اص  تربية البدنية والرياضية، الية العلو  االنسانية وااله ماعية، هامعة من ور ، قسنطينة البدني الرياضي
 .114، ص  2019/2012
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 خــالصــة
إن ال همي  االه ماعي من أخطر املشكالت االه ماعية، اليت ميكن أن ي عرم هلا الفرد 

 بار سلبية عل  حيات  اخلا ة، وعل  م طلبات احلياة االنسانية وااله ماعية اليت  نظراو ملا هلا من
 يس دعيها ايان  البشر  الذ  ال ميكن أن ي واهد خارج اجلماعة، ذلك أن االنسان اه ماعي بطبع .

فاهلدف من هذا الفصل هو الرمبة يف الكشف عن املعاناة احلقيقية للعما  الذين يعملون 
 جمل مع أ ا دونية يف ترتيا السلم املهل.وهن يرى ا

حيص اا سبت هذه الف ة معاناة م تبة عن اخ الف الفوارق الثقافية ب  اجمل معات، واليت 
 تؤو  دون االندماج الكلي للعامل باجمل مع الذ  يعمل في .



 

 

 الفصل الثالث : النفايات و معايير السالمة المهنية لدى عمال النظافة

 تمهيد

 أواًل : مفهوم النفايات

 ثانياً: استراتيجية إدارة النفايات  

 السالمة المهنية ثالثاُ : مفهوم

 رابعاً: التربية المهنية ودورها في التقليل من حوادث العمل        

 خالصة       
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 ــد ـــتمهي
، يـــ ف مـــن خـــال  االم يـــازات الـــيت إن اعـــ اف اجمل مـــع ب ايـــة املكانـــة االه ماعيـــة للمهـــن             

تقــدمها اــل مهنــة أل ــلاهبا، ومــن خــال  انعكــا  درهــة االحــ ا  اجمل مــع لألفــراد العــامل  هبــا حيــص 
 لكل مهنة اع بارها االه ماعي اخلاص هبا.

وللمهنة اليت ميارسها الفـرد أايـة ابـرية، وواضـلة بالنسـبة للمج مـع علـ  حـد السـواء، فهـي بالنسـبة لـ  
خلدمة ذات  وشعوره أما  نفس  ب ن  شر  ل  مكانة ب  مجاع  ، وهو مـا ال عـده عنـد   هنـ   وسيلة

 عما  النظافة.
 حيـص هـاء هـذا الفصـل لل قصــي عـن ال غـري الـذ  طـرأ علــ  املكانـة االه ماعيـة لعامـل النظافـة ومهن ــ 

ا الـذ  يشـ غل فيـ  عامـل  اول  بذلك ال قر  أاثر علـ  حيثيـات هاتـ  املهنـة بـدءاو بـال عريف بالوسـ
 النظافة و ايفية مجع النفايات ومعاجل ها وأهم املشاال واملعوقات اليت تع   مهنة عامل النظافة.
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 أواًل : مفهوم النفـايات 
مـــن خـــال  هـــذا املبلـــص ســـوف ن عـــرف علـــ  ماهيـــة النفايـــات مـــن خـــال  ال عريـــف واملقصـــود 

فهــو  النفايــات عنــد املشــرل اجلزائــر  وايفيــة تصــنيفها وأهــم العوامــل بالنفايــات الصــلبة والطبيــة واــذا م
املؤبرة يف تراام امية النفايات و يف أخر املبلص سوف ن طرق إ  ايبار البي ية والصلية امل تبـة علـ  

 تراام هذه النفايات.  
 تعريف النفايات -1

اء عــدة مفــاهيم مشــاهبة حيــص ســوف نبــدأ ال عريــف بالنفايــات الصــلبة واملقصــود هبــا مــع إعطــ
 ملفهو  النفايات مث ن طرق إ  ال عرف عل  النفايات الطبية واملقصود هبا.

 النفايات الصلبة :  - أ
المة نفايات تسوقنا إ  توضـيح املفهـو  يف حـد ذاتـ  و بـذلك ال ميـز الـدقيق بـ  بـالث مصـطللات 

 فملة ( –نفاية  –واليت التعد باملرادفات ) قمامة 
هـــي بقايـــا مـــواد قابلـــة لالســـ هال أوالو م واـــة ن يجـــة لعمليـــة االن ـــاج أو  :  Déchetالنفايـــة  -

 االس هال 
 هي نفايات ذات مظهر مقزز تثري االمش زاز . : Ordureالقمامة  -
هي بقايا مـواد ن يجـة تـداخل عـدة عوامـل أبنـاء عمليـة ال صـنيع أو ال لويـل  : Résiduالفضلة  -

 (1)سواء اانت طبيعية أو ال.
ألفمل اس عما  المة النفاية اما هـو م ـداو  يف النصـوص القانونيـة حيـص عرفـت علـ  ومن ا

أ ا:ع ال البقايا الناجتة عن عمليات االن اج أو ال لويل او االس عما  وبصفة أعم ال مادة أو من وج 
 (2)وال منقو  يقو  املالك أو احلائز بال رل  من ، أو يلز  بال رل  من  أو بتزال  ع.

دة تعاريف للنفاية ن يجة ال وسع العلمي يف مفهو  النفاية، واذلك حسا األاية اليت ت لقاهـا توهد ع
 يف  ا  الدراسات و البلوث.

                                                           
،  لـة دراسـات ت موظفي الصـحة نحـو إدارة النفايـات الطبيـة فـي المستشـفيات الجزائريـةاتجاهاعمار سيد  دريس،  - (1)

 122، ص 2016ديسمرب ، هامعة باهي خم ار عنابة  25وأحباث اجمللة العربية يف العلو  االنسانية وااله ماعية، العدد 
ــــات ، امل علــــق 2001ديســــمرب ســــنة 12املوافــــق  1422رممــــان عــــا   27مــــؤرخ يف  19-01قــــانون رقــــم  - (2) بتســــيير النفاي

 .2001ديسمرب 15ب اريح  77هريدة الر ية، العدد  ومراقبتها وإزالتهام
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ع النفاية هـي شـيء، مـادة أيـن  ـاحبها ال يريـد  ارسـة حـق امللكيـة، أل ـا ال متثـل لـ  قيمـة منعدمـة أو 
   (1)سلبية، إذ املادة تصبح نفاية بقرار إنسااع.

  (2)النفاية هي أشياء ال يريدها  احبها يف وقت ومكان ما، أل ا أ بلت ال قيمة هلا عندهع ع
حسا منظمة الصـلة العامليـة للمرلفـات: ع هـي اـل مـادة يقـو   ـاحبها أو مالكهـا بـال رل  منهـا 

 (3)أو يريد ال رل  منها أو يل ز  علي  ال رل  منهاع
ات الــيت ميكــن نقلهــا ومعاجل هــا ويرمــا مالكهــا يف وهنــا  مــن يعرفهــا علــ  أ ــا:ع تلــك النفايــ

 (4)ال رل  منها، حبيص يكون مجعها ونقلها ومعاجل ها و ال رل  منها من مصللة اجمل مع.ع
وت شــاب  النفايــات يف اجمل معــات يف أ ــا تــرتبا بعالقــة طرديــة مــع أعــداد الســكان إذ المــا زادت أعــداد 

ل خملفـات األنشـطة املنزليـة و البنـاء والزراعـة ومريهـا وا لـف السكان زادت املرلفات الناجتة عنهم، مث
 (5)النفايات من   مع ألخر يف نوعي ها، إذ ا لف مكونااا يف الدو  امل قدمة عنها يف الدو  النامية.

 28الموافـق ل  1427محـرم عـام  29المـؤر  فـي  104-06المرسوم التنفيذي رقموقد هـاء 
حيــص هــاء  ئمــة النفايــات بمــا فيهــا النفايــات الخاصــة الخطــرةالــذي حــدد قا 2006فبرايــر ســنة
  (6)من  تن  عل : 03بالمادة 

 ت كون قائمة النفايات، وا يف ذلك النفايات اخلا ة اخلطرة من القائم   األتي  :
 قائمة النفايات املنزلية وما شبهها والنفايات اهلامدة . -
 اخلطرة ااددة يف املللق الثالص هبذا املرسو .  قائمة النفايات اخلا ة، وا يف ذلك النفايات -

                                                           
 . 180، ص 1998، دار الشروق للنشر و ال ورزيع، عمان، م المدخل إلى العلوم البيئيةسامح مرايبة - (1)
 . 548، دراسة يف اجلغرافيا ال طبيقية، ص  المخلفات الصلبة المنزلية في مدينة أسيوطسيد أمحد سامل  قاسم،  - (2)
، هامعــة دمشــق 01،  لــة العلــو  اهلندســية، اجمللــد الثــاا والعشــرون، العــددإدارة النفايــات الطبيــة الصــلبةعباســي  ــونيا،  - (3)
 .66، ص2006،
  180، ص 1998ن، ، دار الشروق للنشر وال وزيع، عماالمدخل إلى العلوم البيئيةسامح مرابية، حيي الفرحان،  - (4)
، دراسـة ميدانيـة اتجاهات مـوظفي الصـحة نحـو إدارة النفايـات الطبيـة فـي المستشـفيات الجزائريـةعمار السيد دريـس،  - (5)

 25وس شــف  ابــن رشــد وابـــن ســينا بواليــة عنابـــة،  لــة دراســات وأحبـــاث، اجمللــة العربيــة يف العلـــو  االه ماعيــة واالنســانية، العـــدد 
 .38، ص2016ديسمرب 

يحـدد قائمـة النفايـات ، 2006فرباير سنة  28املوافق لـ  1427 ر  عا   29، املؤرخ يف 104-06مرسو  تنفيذ  رقم  - (6)
  2006مار   05،  13، اجلريدة الر ية ، العدد بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة
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حيص تكـون هـذه القائمـة موضـول تكييـف عنـد احلاهـة، علـ  اسـا  ال طـورات العلميـة وال قنيـة 
 يف هذا اجملا . 

 مفهوم النفايات الطبية   -  
مصــطلح عالنفايــات الطبيــةع أو ع نفايــة الرعايــة الصــليةع يشــري إ  اافــة النفايــات الــيت حت لهــا 

افق الرعاية الصلية، وهي تش مل النفايات اليت الفها  ارسات طبية أو أنشطة ت صل هبا واملصادر مر 
الرئيسية هلـذه النفايـات هـي املس شـفيات و املس و ـفات واملر ـربات، وبنـو  الـد  ومشـارح املـوت  ... 

 (1)اخلع 
البي ـة أو االضـرار هي ع ال مـا ينـ   عـن النشـا  الطـيب والـيت مـن املمكـن أن تـؤد  إ  تلـوث 

بصــلة الكــائن احلــيع وهــي تشــ مل النفايــات املعدنيــة، النفايــات البابولوهيــة والنفايــات احلــادة واملشــعة 
والعبوات املمغوطة  وهي الها نفايـات خطـرة، أمـا عـن النفايـات مـري خطـرة فهـي تلـك الـيت تنـ   عـن 

  (2)املطابخ وعما  االدارة ...اخل.
نفايــات النشــاطات العالهيــة  2001ديســمبر 12المــؤر  ب  19-01القــانون رقــم وقــد عــرف 

علــ  أ ــا:ع اــل النفايــات الناجتــة عــن نشــاطات الفلــ  وال ابعــة للعــالج الوقــائي أو العــالج يف  ــا  
 (3)الطا البشر  والبيطر ع 

 تصنيف النفايات-2
 هنا  عدة تصنيفات للنفايات ميكن ا ازها اال ام: 

تصنف النفايات حسا ت بريها عل  البي ة  إ  بـالث أنـوال البيئة: تصنيفها حسب تأثيرها على   - أ
 (4) وهي اال ام:

                                                           
 01العـدد   22، اجمللـد  شق مجلة العلوم الهدسيةإدارة النفايات الطبية والصلبة في مشافي جامعة دمعباسي  ونيا،  - (1)

 66هامعة دمشق، ص 
 . 193ص  2005ماهس ري مري منشورة ، هامعة عنابة،  التنمية الصحية والوعي الثقافي في الجزائرمعواطف عطيل،  - (2)
 ، مرهع سبق ذاره. 19-01قانون رقم  - (3)
، مـذارة مقمـة لنيـل شـهادة املاهسـ ري،  بة و التنمية المستدامة في الجزائرم تسير النفايات الحضرية الصلبوفنارة فاطمة  - (4)

 الية علو  األرم، اجلغرافيا و ال هي ة العمرانية ، قسم ال هي ة العمرانية ، هامعة من ور  قسنطينة  اجلزائر ، املوسم اجلامعي  هوان
 .10، ص 2009
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 : وتعــل النفايــات الــيت ال تبــد  أ  شــكل مــن أشــكا  ال لــوالت الفزيائيــة  النفايــات الخاملــة
و أو الكيميائية أو احليوية، وهي لن تنلل أو حت ق أو ت فاعل تفـاعال ايمائيـا أو فيزيائيـا  وال ت للـل أ

يكون هلا ت بري مري معكو  عل  أ  وسا ت واهد عل  متار  ب  ب يـة طريقـة ينـ   عنهـا تلويـص البي ـة 
 أو ضراراو عل  الصلة

وقد عرفت النفايات اخلاملة حسا املشرل اجلزائر  بالنفايات اهلامدة وعرفت عل  أ ا: عاـل 
  اهلــد  والبنــاء أو ال مــيم والــيت ال النفايــات الناجتــة الســيما عــن اســ غال  ااــاهر واملنــاهم وعــن اشــغا

يطرأ عليها أ  تغيري فيزيائي أو ايماو  أو بيولوهي عند إلقاءيها يف املفارغ واليت مل تلوث وواد خطرة 
     (1)أو بعنا ر أخرى تسبا أضرار حي مل أن تمر بالصلة العمومية أو بالبي ةع.

  ًـــا ـــة حيوي ـــات المتحلل ت للـــل حتلـــالو هوائيـــا اطعـــا  نفايـــات : هـــي نفايـــات قابلـــة ألن  النفاي
 و الورق و الورق املقوى، ... اخل.احلدائق 
 : هــذه الف ــة تمــم النفايــات اخلطــرة، اــذلك النفايــات اخلطــرة الناجتــة عــن  النفايــات الخطــرة

 املناز  ونفايات املعاجلة و اجلراحة احلاملة ملواد سامة.
زيـة للنفايـات اخلطـرة نفايـات عمـوية وهي م تبة حسـا درهـة اخلطـورة، عـد بالبـة أ ـناف ه

نفايـات معدنيـة السـائلة و النصـف سـائلة و النفايــات املعدنيـة الصـلبة، فالنفايـات اخلطـرة يـ م الــ رل  
 منها يف مرااز خا ة وال ميكن خلطها مع النفايات األخرى.

:ع اـل النفايـات اخلا ـة الـيت النفايـات الخطـرة علـى أنهـا 19-01كما عـرف لقـانون رقـم 
 (2)فعل مكونااا وخا ية املواد السامة اليت حت ويها ان تمر بالصلة العمومية و / أو بالبي ةع ب

امــا تصــنف النفايــات حســا املصــدر إ   ــنف  ابنــ  اــا  تصــنيفها حســب المصــدر:   - ب
   (3)اال ام:
 : وهي ذات طبيعة خم لفة نس طيع تقسيمها إ : النفايات الصناعية 
 اجتة عن ورشات البناء و ال هد .ون النفايات الهامدة : -

                                                           
 .ابقس، مرهع  2001ديسمرب12، املؤرخ    19-01قانون  - (1)
 سابق.، مرهع  2001ديسمرب12املؤرخ    19 -01قانون رقم  - (2)
 .11ص  ،سابقبوفنارة  فاطمة ، مرهع  - (3)
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ت مثــل يف النفايــات مـري خاملــة، وال اخلطــرة الصـادرة عــن املؤسســات  النفايـات الصــناعية العاديــة : -
 وي م ال رل  منها مع النفايات املنزلية. 

باســ ثناء النفايــات املنجميــة و الطاقويــة امل كونــة مــن هــزء ابــري مــن  النفايــات الصــناعية الخاصــة: -
 مللوبة و اليت تكون هد سامة ت طلا ازين يف مرااز خا ة .املواد ا
 ديســـمبر  15املـــؤرخ يف  378-84المرســـوم رقـــم : حســـا  النفايـــات الحضـــرية الصـــلبة

ع  02رقـــم والــذ  حيـــدد شـــرو  النظافـــة ومجـــع ومعاجلـــة النفايـــات الصـــلبة احلمــرية يف مادتـــ   1984
 ميابلها ا في النول واحلجمع النفايات احلمرية الصلبة هي الفمالت املنزلية وما 

ع اـــل النفايـــات الناجتـــة عـــن النشـــاطات املنزليـــة و النفايـــات املمابلـــة الناجتـــة عـــن النشـــاطات الصـــناعية 
 وال جارية واحلرفية ومرياا واليت بفعل طبيع ها ومكونااا تشب  النفايات املنزلية ع

با ضــــافة إ  األمــــاان الــــيت يشــــغلها عويقصــــد هبــــا املرلفــــات الناجتــــة عــــن املنــــاز  و الشــــقق الســــكنية 
االنسان بصفة دائمة االفنادق، املس شفيات، املطـاعم املـدار ، املعاهـد واجلامعـات، احلـدائق  أسـواق 

  (1)الفواا ، السجون، دور رعايا األحداث و العجزة ، وال ما شاب  ذلك ع.
هـاء بـ  زيـن  بة حسـا مـاإن أهـم مصـادر النفايـات الصـلأهم مصـادر النفايـات الحضـرية الصـلبة : 

 (2)العابدين عبد السال  ال ام:
 : نفايات منزلية ، نفايات املمايقة، والنفايات اخلا ة . المنازل 
 : انس الطرقات ، األسواق، احلدائق، الوحل الناجتة عن معاجلة املياه القذرة .  البلدية 
  : ن اج الصـناعي بقايـا ورشـات النفايات االس شفائية، بقايا االالتجارةم الخدمات والصناعية

 البناء واهلد ، بقايا قطال الطاقة واملناهم، النفايات الزراعية وميكن تلريصها يف اجلدو  ال ام : 
 
 
 

                                                           
  190ص ،  سابق،زين العابدين عبد السال ، مرهع  - (1)
 190، ص  نفس املرهع – (2)
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 يوضح تصنيف النفايات الحضرية الصلبة 5جدول رقم 
 مثال الوصف نوع النفاية
 نفايات منزلية

Ordures ménagères 
ع النفايات الصلبة هي مج

املن جة من طرف السكان و 
املوضوعة سواء يف مزابل فردية 

 أو مجاعية

فمالت املطابخ، بقايا 
األطعمة مواد ال غليف، أوراق  

بالس يك و النسي ،  ااربون
 اجللد و اخلشا و الرماد

 نفايات املمايقة
Déchets encombrants 

النفايات املنزلية اليت ال تسمح 
عها مع النفايات حجمها جبم

املنزلية بل ت طلا مجع خاص 
 هبا

خم لف األباث، اخلشا 
إطارات العجاالت و األدوات 

 الكهرومنزلية

النفايات ال جارية الشبيهة 
 بالنفايات ال جارية
Déchets du 
commerce 

assimilables aux 
déchets ménagères 

النفايات الناجتة عن املؤسسات 
فنادق و ال جارية الصناعية، ال

املدار  و اليت ميكن ال رل  
 منها مع النفايات املنزلية

ال غليف، الورق الكاربون 
البالس يك الرمادو نفايات 

 ال نظيف

 نفايات احلدائق واحلظائر
Déchets verts  et 
jardin de parcs 

نفايات قلع األشجار وشد  
 األشجار

احلشائ  ، أمصان األشجار 
 واألوراق

 قنفايات األسوا
Déchets des marchés 

نفايات عموية لل سميد شبيهة 
 بالنفايات املنزلية

النفايات النباتية ، ال غليف 
 وال نظيف

 نفايات خطرة
dangereux Dechets 

نفايات منزلية حتو  عل  مواد 
 خطرية

بطريات ، بقايا األ بغة 
 واملطهرات

 نفايات تنظيف الطرقات
Dechets des 

انس الطرق   وى األايا  
 الورقية

 رمل ورق ، وأوراق األشجار
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nettoyages de rues 
 نفايات ناجتة عن املياه

Dechet de struction 
 مواد احلفر و اهلد  ، األحجار نفايات أشغا  البناء و اهلد 

 أوحا  معاجلة املياه
De traitement' Boues 

أوحا  رملية، أوحا  ال صفية و 
 ال قطري

 رمل أوحا  ال قطري

 (193م192)المصدر: زين العابدين عبد السالمم مرجع سابقم ص   
 ) أين ترايبها ُ لف مع الوقت، لكـن حت ـو  علـ  مـواد  النفايات المنزلية : ) قمامة منزلية

وقــــد عــــرف قـــانون ا دارة امل كاملــــة للنفايــــات  (1)قابلـــة لللــــرق، مــــواد هامـــدة ومــــواد قابلــــة للـــ عفن ع 
ة علـ  أ ـا : ع النفايـات الصـلبة الناجتـة عـن املنـاز ، واـذلك أ  نـول  خـر مـن الصلبة، النفايـات املنزليـ

النفايــات املشــاهبة للنفايــات املنزليــة الناجتــة عــن املؤسســات ال جاريــة، الصــناعية، واملؤسســات االداريــة، 
وتشــمل أيمــاو النفايــات الناجتــة عــن عمليــات الكــنس والصــيانة البلديــة، وحبيــص ميكــن أن تكــون ذات 

   (2)ئ  خطرة أو مري خطرةع.خصا
 : (3)وتصنف النفايات يف مفهو  القانون اجلزائر  إ 
 النفايات اخلا ة وا فيها النفايات اخلا ة اخلطرة -
 النفايات املنزلية وماشبهها. -
 النفايات اهلامدة.  -
 العوامل المؤثرة في كمية النفايات -3

بة، حيـص ميكـن تصـنيفها إ  عـدة عوامـل وت بـاين ت عدد العوامل املؤبرة يف حجم النفايـات الصـل       
تلـك العوامـل يف ت بريهـا علـ  حجـم النفايـات حيـص عـد العوامـل البشـرية وااله ماعيـة أاثـر تـ برياو مــن 

                                                           
 .13املرهع نفس  ، ص زين العابدين عبد السال ،   - (1)
 45، امل علـــق االدارة امل كاملـــة للنفايـــات الصـــلبة، اجلريـــدة الر يـــة العـــدد 18/10/2018ر ب ـــاريخ ، الصـــاد80قــانون رقـــم  - (2)

2018. 
بتســـير النفايـــات ، امل علـــق  2001ديســـمرب ســـنة  12املوافـــق  1422رممـــان عـــا   27مـــؤرخ يف  19 – 01قـــانو رقـــم   - (3)

 .2001ديسمرب  15،  77هريدة الر ية ، العدد ومراقبتها و إزالتهام 
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العوامل الطبيعية، ويرهـع ذلـك إ  أن النفايـات الصـلبة هـي ن ـاج األنشـطة البشـرية بالدرهـة األو  ومـا 
 مكمل هلا .العوامل الطبيعية إال تابع و 

 العوامل البشرية المؤثرة في حجم وإدارة النفايات الصلبة    - أ
حيــص عــدها بــدورها ت عــدى مــن حيــص الكــم والنــول وتنقســم إ  عــدة فــرول وعنا ــر، ميكــن 

 (1)ا ازها اال ام:
 : فالزيـــادة الســـكانية مـــن اهـــم العوامـــل املـــؤبرة يف زيـــادة النفايـــات  حجـــم الســـكان وتطـــورهم

اسباو طردياو معها، وهي لاهرة ت ساوى فيها مجيع الدو  العامل بال اس ثناء، حيص أن حيص ت ناسا تن
ــــة واالق صــــادية  ــــد مــــن اشــــكا  ال غــــريات يف انشــــطة العمراني الزيــــادة الســــكانية عــــادة مــــا يرافقهــــا العدي

 واالس هال  واالن اج.
 االســ هال  : ت ــ بر النفايــات الصــلبة امــا ونوعــاو وســ وى الــدخل، ومعــد   مســتوى الــدخل

والــذ  ُ لــف مــن أســرة إ  اخــرى، ولــذلك ا لــف النفايــات مــن منــز  يخــر، ُو لــف أبــر مســ وى 
 الدخل من مكان يخر حسا طبيعة املكان .

 : ت ــــ بر النفايــــات الصــــلبة مــــن حيــــص الكــــم والنــــول بالعوامــــل  العوامــــل الســــلوكية للســــكان
ا ا لـف مـن اسـرة ألخـرى، فمنهـا مـا هـو م علـق السلواية للسكان، واليت علـ  الـرمم مـن اثراـا إال أ ـ

بسلو  األسرة يف نقل النفايات ومنها ما هو مرتبا بوقت اخراج النفايات من املنـز ، فمـن األسـر مـن 
اــرج النفايــات يف الصــباح البــاار ومنهــا عنــد الظهــر ومنهــا عنــد املســاء، ومنهــا مــا هــو مــرتبا بالوســيلة 

ايــا  البالســ كية الناعمــة أو إنــاء بالســ يك ) الــدلو( والكــيس املســ ردمة يف نقــل النفايــات مثــل األ
 الكبري.

 العوامل االجتماعية المؤثرة في حجم وإدارة النفايات الصلبة : -  
تع رب العوامل االه ماعية من العوامل اهلامـة يف زيـادة النفايـات املنزليـة، إذ ينـ   عـن الكثـري مـن 

ار بي ية وخملفات  لبة وسائلة تشكل مشـكلة بي يـة، وت عـدد العادات وال قاليد واملناسبات يكون هلا  ب

                                                           
، دار الك ـا  -المشـكالت والحلـول العمليـة –التطورات الحديثة فـي علـم البيئـة عبد الرمحان السعدا، السيد عودة،  - (1)

 .217احلديثة ص 
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العوامـــل االه ماعيـــة بـــ  املناســـبات الســـنوية ااألعيـــاد وشـــهر رممـــان وأيـــا  اجلمعـــة واألســـواق االيـــة 
 (1)واألفراح واملناسبات االه ماعية األخرى 

 العوامل السياسية المؤثرة في حجم وإدارة النفايات الصلبة:  - ت
ل السياسية ذات خصو ية يف املنـاطق اا لـة خا ـة وقـول املكبـات ضـمن املنـاطق تع رب العوام

احلدودية وسيطرة االح ال  عل  املعابر  ا يؤبر عل  عملية ترحيل النفايات الصلبة  ا يـدفع البلـديات 
 (2)و الس إدارة النفايات إ  البلص عن مكبات مؤق ة ومري  منة لل رل  منها.

تع ـرب العوامـل الطبيعيـة أقـل تـ بريا  المـؤثرة فـي حجـم وإدارة النفايـات الصـلبة: العوامل الطبيعية - ث
مــن العوامــل البشــرية و االه ماعيــة عمومــاو، ذلــك ألن األو  ن ــاج بشــر  بالدرهــة األو ، وي مثــل ابــر 

ك  العوامـل الطبيعيــة يف العديــد مــن العنا ــر األساســية مثــل طبومرافيــة املكــان واملنــاخ وميكــن توضــيح ذلــ
  (3)اال ام:
 :ا لــــف اميــــة النفايــــات يف املدينــــة عــــن القريــــة وذلــــك بســــبا العديــــد مــــن  طبوغرافيــــة المكــــان

امل غريات وأاها عدد السـكان ومـدى افـاءة عمليـة اجلمـع و ال حيـل، فلـيس اـل مـا ينـ   مـن نفايـات 
شـــوائية وإلقـــاء مـــن قبـــل الســـكان يـــ م مجعـــ ، فنجـــد تـــراام النفايـــات يف الشـــوارل وان شـــار املكبـــات الع

 النفايات من قبل السكان يف املناطق البعيدة اليت ال تصلها خدمات البلدية 
 :) يوهد تباين يف امية النفايات مـا بـ  فصـو  الصـيف والشـ اء، حيـص  المنا  ) فصول السنة

 ترتفع يف الصيف و تقل يف الش اء.
 
 
 
 
 

                                                           
 .220عبد الرمحان السعدا،  مرهع سابق، ص   - (1)
اجلامعــة االســالمية ، اليــة ايدا  قســم  ، مــذارة لنيــل شــهادة املاهســ ري ، تقيــيم إدارة النفايــات الصــلبةرامــي عبــد احلــي،  - (2)

 .43، ص 2011اجلغرافيا، 
 .44، ص نفس املرهع – (3)
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 األثار المترتبة عن تراكم النفايات  -4
 (1):لبية اليت ميكن حتديدها فيما يليوث بالنفايات املنزلية عدداو من األبار السي تا عل  ال ل

ت ميــز النفايــات املنزليــة : ت ميــز النفايــات املنزليــة عمومــاو بزيــادة املــواد األثــار الصــحية و البيئيــة :   - أ
بـ  املسـاان قبـل  العموية القابلة لل لليل و ال عفن، وهلذا فتن عد  العناية جبمعها وتراها لف ة طويلـة

 نقلها يؤد  إ  أضرار  لية وبي ية تنعكس  بارها عل  اجمل مع احلمر . 
ومــــن املالحــــظ أن املوقــــع اجلغــــرايف لــــبعا القمامــــات علــــ  طــــو  حافــــات األوديــــة ويف األمــــاان مــــري 
ن املرصصـة هلــا قــد تــؤبر سـلباو علــ  نوعيــة امليــاه السـطلية، ومــع مــرور الــزمن فـتن هــذه القــاذورات تــ عف

وحترر مازات وأمالح تذو  بفعل مياه األمطار ومياه ال للل ت سر  إ  باطن األرم م سـببة بـذلك 
 (2)يف ال لوث ال در ي للمياه اجلوفية.

وال لوث البيولـوهي و الكيمـاو  للميـاه السـطلية واجلويـة يسـبا ويسـاهم يف ان شـار األمـرام 
   الكبد  ...اخل(.امل نقلة عن طريق املياه )مح  ال يفويد، االل ها

مث انبعـــاث الـــروائح الكريهـــة النامجـــة عـــن تعفـــن النفايـــات املنزليـــة تســـبا أضـــرار حا ـــة الشـــم 
 وتسيء إ  اجلوار، ف  بح هلا مدينة رائلة خا ـة هبـا فرائلـة املدينـة العربيـة مريهـا يف املدينـة األوروبيـة

 (3)ملناطق السكنية مريها يف املناطق الصناعية وروائح األحياء الفقرية مريها يف األحياء الراقية، وروائح ا
زيـــادة علـــ  ذلـــك فـــتن ان شـــار النفايـــات املنزليـــة يف قمامـــات فوضـــوية حـــ  يف وســـا االحيـــاء 
ي سبا يف تدهور املساحات الطبيعية و االطار املعيشي و يف تشوي  اايا احلمر  ويساهم يف ااابر 

  (4).ا لذلك من أبار عل  الصلة العامةوان شار الذبا  و البعوم يف فصل الصيف مع م
: يؤد  تراام النفايات املنزلية داخل املدن إ  إبارة مشـاعر السـرا بـ   االثار االجتماعية -  

السكان،  ا يدفعهم إ  القلق وال وتر عل  الصلة العامـة مـن خـال  ان شـار األمـرام واألوب ـة، وتقـل 
ملر لفـــة، امـــا تقـــوى يف نفـــو  األفـــراد اجمل مـــع احلمـــر  فـــرص االســـ م ال بـــالقيم اجلماليـــة واحلمـــارية ا

                                                           
 .408ص   2004، بريوت لبنان، 1، دار النهمة العربية،  -دراسات وأبحاث – م آفاق التحضر العربيعلي فاعور - (1)
 .33، ص 2002، بريوت ، لبنان، 1ة، دار النهمة العربي جغرافيا المدنم الجزء الثاني معبد اهلل عطو ،  - (2)
 .33، صنفس املرهع – (3)
، مديريــة البي ــة لواليــة تقريــر حــول وضــعية النفايــات المنزليــة و االستشــفائية و الميــاه القــدرةوزارة اي ــة االقلــيم والبي ــة ،  - (4)

 .2، ص  2004قسنطينة، أفريل 
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مشاعر االح جاج واملطالبة ب وفري احلد األدىن الالز  للملافظة عل  نظافة البي ة احلمـرية، وتـؤد  اـل 
هـــذه األمــــور ومريهــــا إ  ان شــــار حالـــة مــــن امللــــل و ضــــعف الـــوالء واالن مــــاء وف ــــور حتمــــس اجلمــــاهري 

، أو االهــادة فيهــا امــا يــؤد  هــذا االحســا  إ  زيــادة اح مــاالت عــد  للمشــاراة يف األعمــا  العامــة
لق مناخاو خصبا لل وترات و اس قرار السال  االه ماعي   .(1)االضطرابات االه ماعية ُو

 ثانياً : استراتيجية إدارة النفايات
مــــن خــــال  هــــذا املبلــــص ســــوف ن طــــرق إ  معرفــــة أهــــم الوســــائل املســــ عملة يف عمليــــة مجــــع 

يــات ونقلهــا، إضــافة إ  ايفيــة وطــرق مجــع النفايــات، مــع ال طــرق إ  أهــم القــوان  امل علقــة بــتدارة النفا
 النفايات وخم لف املشاريع اليت نفذت يف عملية مجع النفايات و نقلها. 

 الوسائل المستعملة في عملية جمع النفايات ونقلها-1
حيـص  قل النفايات الخاصة الخطـرةكيفيات نحيدد   409 -04المرسوم التنفيدي رقم قد هاء 

  (2)من  تشرح املقصود  : 02المادةهاء عبارة عن احكا  متهيدية وهاءت 
 :ععلـ  أ ـا  مـول عمليـات شـلن النفايـات اخلا ـة واخلطـرة  نقل النفايات الخاصة الخطـرة

 وتفريغها ونقلهاع 
 ــات الخاصــة الخطــرة النفايــات : ع اــل شــر  طبيعــي أو معنــو  حــائز علــ   مرســل النفاي

 اخلا ة اخلطرة الذ  ينقلها أ يسلمها إ  الغري من أهل نقلهاع
 :ع اــــل شــــر  طبيعــــي أو معنــــو  الــــذ  ي كفــــل بنقــــل  ناقــــل النفايــــات الخاصــــة الخطــــرة

 النفايات اخلا ة اخلطرة
 (3):بالث أنوال خم لفة  وهي اال ام هنا الوسائل المستعملة لعملية ما قبل جمع النفايات :   - أ

                                                           
، املك ا اجلامعي احلديص االسكندرية ئة من منظور الخدمة االجتماعيةالمشاركة الشعبية لحماية البي مد السيد عامر،  - (1)

 .185،ص 2002
يحدد كيفية نقل ، 2004ديسمرب  14املوافق 1425ذ  القعدة عا   02، مؤرخ يف  409-04املرسو  ال نفيذ  رقم  - (2)

 .2004ديسمرب  19،  81، اجلريدة الر ية ،العدد النفايات الخاصة الخطرة 
 .185مرهع سابق، صالمشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة االجتماعيةم مد السيد عامر،   - (3)
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 ئعة : أوعيــة ضــاRécipient perdu  ين مــي هــذا النــول أايــا  القمامــة اــذلك :
احلاويات البالس كية للنفايات اخلطرة أين ي م حرقها وا حت وي  من نفايات أبناء عملية ال رل  منها. 

 لتر 90 -50وين مي إ  هذا النول األايا  الورقية و البالس كية ذات السعة 
  : أوعية القابلة للتفريغRécipient a vider  هـي أوعيـة جلمـع النفايـات، تفـرغ يف :

، وهـــي يف الغالـــا حاويـــات م لراـــة ذات لتـــر 5000-60شـــاحنات اجلمـــع ذات أحجـــا  مـــا بـــ  
 عجل   و أربع عجالت

  المقطـورات المسـتبدلةConteneur a échange  :  املقطـورة اململـوءة تسـ بد
، وتســــ عمل خا ــــة يف بعــــا  3م50-5وقطــــورة فارمــــة بعــــد مســــلها و هــــي ذات ســــعة ابــــرية مــــن 

األحيــاء ال جمعــات الكــربى، املزابــل العموميــة، حقــو  البنــاء ، ال جــارة والصــناعة . أمــا بالنســبة لنظــا  
 اجلمع من با  إ  با ، نول األوعية املس عملة هي :

إن حجــم الكــيس و املــادة املصــنوعة منــ  ا ــار حســا تــردد اجلمــع طريقــة  :Sachs األكيــاس  -
ا قابلــــة لل مــــزق مــــن طــــرف الكــــال  و الــــ رل  مــــن النفايــــات، مســــاوئ هــــذه األايــــا  أ ــــ املعاجلــــة

حيوانات المالة و بال ام ت  بر   واها واس عما  األايا  امللونة يسهل عملية فرز النفايـات بالنسـبة و 
 لعملية االس هال.

: مصــنوعة مــن Bacs roulants hermétiquesاألحــواض المتحركــة المغلقــة  -
 يك أو احلديد ذات ألوان و أحجا  خم لفة مزودة بغطاء إ ابية مقارنة مـع األايـا  واألحـوام البالس

 مري م لراة . 
األحـــوام امل لراـــة ذات عجل ـــ  أو أربـــع عجـــالت يـــ م إفرامهـــا يف شـــاحنات اجلمـــع بنظـــا  مســـل  

 مناسا .
مليـة مـري عأحوام مـري م لراـة،  ـعبة الـ لكم  : Bacs ouvertsاألحواض المفتوحة  -

 بالنسبة لعما  النظافة.
هنـا  تنـول ابـري للشـلنات املسـ عملة جلمـع ونقـل النفايـات شاحنات جمـع و نقـل النفايـات :   -  

 (1)سنعطي بعا األمثلة من أاثرها بساطة إ  أاربها تطوراو، وميكن ذارها عل  النلو ال ام:

                                                           
 .21 مد السيد عامر، مرهع سابق ، ص  - (1)
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ق المـــيقة الشـــديدة يـــ م ذلـــك علـــ  لهـــور البغـــا  و األمحـــرة، تســـ عمل يف املنـــاط الحيـــوان : -
االندار أين يصعا عل  الشاحنات اجلمع الو و  إليها مثل القصبة باجلزائر العا مة املدينة القدميـة 

 بقسنطينة.  
 توضح الحيوان وسيلة لنقل النفايات 1الصورة رقم 

 
ــــات  ــــغرية ذات ) Petites bennesالمقطــــورات الصــــغيرة :  - ( 04( أو )03: عرب

 عجالت تس عمل يف املناطق الميقة اليت يصعا الدخو  إليها بالشلنات العادية للجمع.
 : Tracteur agricole avec remorqueالجـرارات الزراعيـة مـع عربـات  -

تســـ عمل عـــادة يف البلـــديات  3 3-2اجلـــرار  ـــا أن يكـــون مربـــو  وقطـــورة مف وحـــة ذات ســـعة مـــن 
 الصغرية .

تســ عمل عــادة يف األشــغا  العموميــة هــي شــاحنات م عــددة اخلــدمات ذات  شــاحنات مقطــورة : -
 سعة م وسطة .

 Camion de collecte شــاحنات الجمــع المصــندقة و ضــاغطة للنفايــات : -
avec carrosserie et compression des déchets هـي األاثـر ان شـاراو يف :

 (1)اجلزار خا ة يف األماان احلمرية .

                                                           
  22 مد السيد عامر، مرهع سابق ، ص  - (1)
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 Camion de collecte avecدروليكي : شـــاحنات ذات تجهيـــز هيـــ -
équipement hydraulique  تســ عمل لرفــع األحــوام بواســطة األذرل االوتوماتكيــة :

 أين تقو  ب فريغها و ضغا النفايات يف نفس الوقت 
 توضح شاحنة ذات جتهيز هيدروليكي 2الصورة رقم 

 
اويـات اخلا ـة )مجـع الزهـاج ( لرفـع احلgrueنة مـزودة برافعـة )شـاح شاحنات للجمع االنتقائي : -

 مثال(.
مـن أهـل احلفـاظ علـ   ـلة السـكان  هـو إحـدى اخلـدمات البلديـة املقدمـة التنظيف الحضـري : -
البي ــــة احلمــــرية، ت مثــــل يف مجــــع النفايــــات املن شــــرة يف مجيــــع الشــــوارل الرئيســــية والثانويــــة مــــن املدينــــة و 

  واهدة هبا. واألماان العمومية امل
مثـــل أوراق الشـــجار أمصـــان الصـــغرية  بـــراز احليوانـــات  التنظيـــف الخـــاص بالطرقـــات العموميـــة : -

وخم لف النفايات الناجتة عن النشا  االنساا ) جتاريـة أو  ـناعية علميـة ...( و االوسـاخ الناجتـة عـن 
 .اخلمرور السيارات و االنسكابات الناجتة عنها من زيوت ودهون ، البنزين ... 

ت علــق أساســا ب نظيــف مقــرات احلــافالت مواقــف الســيارات احلظــار  تنظيــف األمــاكن العموميــة : -
 (1)احلدائق واملقابر، املمرات حتت األرضية ، األسواق ورشات الشواطئ واملوانئ ... اخل .

 

                                                           
 23 مد السيد عامر، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
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 طرق جمع النفايات  -2
 (1)ل ام:متر عملية مجع النفايات ورحل   أساسي   ميكن ا ازاا اا       

مــاان إن اههــا يــ م مــن خالهلــا نقــل النفايــات مــن االمرحلــة األولــى : مرحلــة مــا قبــل الجمــع:   - أ
منــاز ، م ــاهر، ...إخل( إ  نقــا  ال جميــع املــوفرة مــن طــرف البلديــة أو اهلي ــة املكلفــة بــال رل  مــن )

 النفايات. 
ن يـ م مجـع النفايـات املنزليـة تـ م علـ  طـو  الطـرق العموميـة أيـ المرحلة الثانية : مرحلة الجمع : -  

مـــــن نقـــــا  ال جميـــــع ونقلهـــــا إ  أمـــــاان الـــــ رل  النهـــــائي منهـــــا ويـــــ م ذلـــــك بواســـــطة وســـــائل نقـــــل 
 م رصصة.

أن حت و  عل  أية مادة قابلة لالنفجار أو االش عا   إن النفايات املنزلية املوههة لعملية اجلمع ال  ا
 لعملية اجلمع او عند املعاجلة النهائية. لكي ال تفسد احلاويات، أو تشكل خطراو بالنسبة

وميــا  أو عــد  ال ــزا  اهلي ــات املكلفــة بــاجلمع يــؤد  إ  خلــق املزابــل الفوضــوية )العشــوائية( وتوســيخ 
 الطرق العمومية،  ا يؤد  إ  تشوية املنظر و ا ضرار بصلة املواطن .   

 بالجزائر القوانين المتعلقة والمنظمة لتسيير النفايات الحضرية -3
تعددت القوان  واملراسيم املنظمـة هلـذا النـول مـن النفايـات، فقـد حـاو  املشـرل وضـع اسـ اجتية 
قانونيــة وطنيــة اــدف إ  مواههــة خم لــف املرــاطر الــيت تشــكلها هــذه األخــرية ســواء اانــت ناجتــة عــن 

 النفاية حبذ ذااا أو ن يجة لسوء تسيريها وهذا ما سنس عرض :
المتعلـــق بشـــروط التنظيـــف وجمـــع النفايـــات الصـــلبة  378-84م التنفيـــدي رقـــم أوالً : المرســـو 

 (2)الحضرية ومعالجتها: 
منـ  علـ  أنـ  ت لـدد مسـؤولية اجمللـس الشـعيب البلـد  ب نظـيم نفسـ  او  2/3حيص تن  املواد 

بواســطة هي ــات بلديــة مشــ اة أو بتحــدى املصــا  علــ  مجــع النفايــات احلمــرية الصــلبة والــيت تشــ مل 
 النفايات املنزلية.

                                                           
 .15، ص  سابقمرهع حضرية الصلبة و التنمية المستدامة في الجزائر تسير النفايات البوفنارة فاطمة ،  -  (1)
 09،  لـة االه هـاد للدراسـات القانونيـة واالق صـادية، اجمللـد التنظيم القـانوني لتسـيير النفايـات فـي الجزائـرهنية شريف،  - (2)

 .116، ص 2020سنة  01العدد 
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هــاء هــذا املرســو  ليلــدد الشــرو  الــيت يــ م بوهبهــا ال نظيــف ومجــع النفايــات الصــلبة احلمــرية 
وتطـــرق يف فصـــل  الثـــاا وبال لديـــد القســـم األو  ملـــ  النفايـــات املنزليـــة ومســـؤولية مجـــع النفايـــات مـــن 

يـات إ  أمـاان املرصصـة طرف البلدية بصفة دائمة ومن ظمة، إضافة إ  ذلـك ضـرورة نقـل هـذه النفا
 ملعاجل ها.

هذا املرسـو  مل حيقـق ملـ  حـد ابـري األهـداف املسـطرة لـ  فلـم تسـ طع البلديـة تسـيري النفايـات 
احلمــرية الصــلبة نظــراو لمــعف امكانيااــا مــن ههــة وانعــدا  الــوعي لــدى األفــراد مــن ههــة أخــرى أيــن 

وهـــذا مــا هعـــل املشـــرل يلجـــ  إ  بـــديل  اســ مرت األوضـــال املزريـــة مـــن ان شــار للقمامـــات يف البلـــديات
 قانوا  خر أاثر  رامة.

 (1)المتعلق بتسيير النفايات: 19-01ثانياً : القانون رقم 
يعد هذا القانون أو  إطار قانوا ينظم تسيري النفايات املنزلية ومن ب  أهدافـ  حتديـد ايفيـات 

املبــادئ مــن بينهــا مبــدأ الوقايــة ة مجلــة مــن تســيري النفايــات ومراقب هــا ومعاجل هــا، علــ  أن ترافــق العمليــ
ال قلــي  مـــن ان ـــاج وضـــرر النفايـــات مـــن املصـــدر، وتنظــيم فـــرز النفايـــات ومجعهـــا ونقلهـــا ومريهـــا مـــن و 

املبادئ، وخ  املشرل يف البا  الثاا للنفايـات املنزليـة ومـا شـبهها، حيـص ينشـ  خمطـا بلـد  ل سـيري 
 الشعيب البلد . النفايات املنزلية حتت سلطة رئيس اجمللس

أما البا  الثالص ف طرق إ  النفايات املنزلية من خال  الفصل األو  اخلاص جبهـاز ال سـيري املنشـ  مـن 
 طرف البلديات و اخلاص ورططات تسيري النفايات املنزلية وما شبهها.

إ  ســــلطات رئــــيس اجمللــــس الشــــعيب البلــــد ، يف إعــــداد  19-01امــــا تطــــرق القــــانون رقــــم 
لبلــــد  ل ســـيري النفايــــات املنزليـــة بشــــر  أن يكـــون هــــذا املرطـــا مطبقــــاو للمرطـــا الــــوالئي املرطـــا ا
 لل هي ة.

وقــد بــ  هــذا القــانون عقــود االم يــازات الــيت ميكــن للبلديــة أن تربمهــا مــع امل عــامل  اخلــواص يف 
 ون الوالية والبلدية. ا  تسيري النفايات املنزلية، ووفقاو لل شريع املعمو  ب  يف اجلماعات االية أ  قان

 
 

                                                           
المتعلــق بتســير النفايــات ،  2001ديســمرب ســنة  12املوافــق  1422رممــان عــا   27مــؤرخ يف  19 – 01قــانون رقــم  - (1)

 .2001ديسمرب  15ب اريخ  77هريدة الر ية ، العدد  ومراقبتها و إزالتهام
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 (1)المتعلق بالبلدية: 10- 11ثالثا : القانون رقم 
أن مسـؤولية  31هاء هذا القانون امل علـق بالبلديـة و تمـمن يف طياتـ  و بال لديـد نـ  املـادة 

تسيري النفايات املنزلية عل  عاتق جلنة الصـلة والنظافـة ومحايـة البي ـة، إضـافة إ  مسـؤولية البلديـة فيمـا 
 لق وجا  تسيري النفايات املنزلية و الفماالت األخرى املشاهبة هلا.تع

المحــدد للقواعــد العامــة لتهيئــة واســتغالل معالجــة  410 – 04رابعــاً: المرســوم التنفيــدي رقــم 
 (2)النفايات 

يوضح هذا املرسو  أن مس غل منش ة معاجلـة النفايـات اـل شـر  طبيعـي أو معنـو  عمـومي 
  معاجلــة النفايــات ، حيــص يقصــد يف مفهــو  هــذا املرســو  ونشــ ة معاجلــة أو خــاص مكلــف باســ غال

 النفايات وازينها وإزال ها، وال سيما:
 .مرااز الطمر ال قل للنفايات اخلا ة 
 .مرااز الكمر ال قل للنفايات املنزلية وما شاهبها 
 مرااز تفريق النفايات اهلامدة 
 منشآت املعاجلة الفيزيو ايميائية للنفايات  
 تثم  النفايات 

( مــن هــذا املرســو  توضــح شــرو  انشــاء منشــ ة معاجلــة النفايــات 04حيــص هــاءت املــادة )
املوافــق  1422رممــان  27املــؤرخ    19-01علــ  أ ــا تلــك ااــددة ووهــا أحكــا  القــانون رقــم 

    (3).2001ديسمرب سنة  12
  المشاريع التي نفذت في مجال إعادة تدوير وإدارة النفايات -4

االمكانيــات املوهــودة، خا ــة يف  ــا  األوراق، الزهــاج، البالســ يك واملعــادن فــتن املــواد  رمــم
املوههة لل قو  تبق  ضعيفة هداو، فنظا  تدوير النفايات مري مسري مباشرة مـن طـرف البلـديات، لكـن 

 لديها سلطة امية الس هال النفايات هو القطال مري شرعي.

                                                           
 .17، مرهع سابق ، ص التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائرهنية شريف،   - (1)
 .17، ص  نفس املرهع  - (2)
يحـــدد ،  20014ديســـمرب ســـنة  14املوافـــق  1425ذ  القعـــدةعا  02املـــؤرخ بــــ   410 – 04املرســـو  ال نفيـــد  رقـــم  - (3)

  القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت.
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نت اجلزائـر يف سياسـ ها اخلا ـة بالبي ـة إ ـالحات هديـدة ل سـيري ، تب2002سنة اب داءاو من 
 النفايات تع مد عل : 

 . " الوكالة الوطنية للنفايات" ترقية نشا  ال دوير وتقو  النفايات من خال  إنشاء  -أ 
 .( ECO-GEMوضع سياسة لالس هال وتقو  مواد ال غليف وتقو  مواد ال غليف ) -ب 

الـــذ  ي علـــق ب ســـيري النفايـــات ومراقب هـــا  19 – 01مـــن القـــانون  67فطبقـــا ألحكـــا  املـــادة 
وإزال هــا،  ــا يعــل خصو ــية هــذه الواالــة وأاي هــا يف  ــا  النفايــات، فقــد ف حتديــد مهامهــا وايفيــات 

حيـص اع ـرب هـذا املرسـو  يف مادتـ  األو  الواالـة  175 -02تنظيمها وق مـ  املرسـو  ال نفيـد  رقـم 
مؤسسة عموميـة ذات طـابع  ـناعي وجتـار  وت م ـع بالشرصـية املعنويـة واالسـ قال  الوطنية للنفايات 

 (1)املام.
وحســـا وزارة اي ـــة ا قلـــيم والبي ـــة، ميكـــن للجزائـــر أن تســـ هع اميـــة مـــن النفايـــات تقـــدر   

مليار دج. من ب  هذه النفايات الـورق الـذ  ميثـل اجلـزء  3.5طن يف السنة، ما يعاد   760.000
 ال مكانية االس هال و ال دوير.األارب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -  :ــات ــة للنفاي ــة الوطني النفايــات ومعاجلــة املعطيــات  اــدف علــ  تقــد  املســاعدات للجماعــات االــة يف ميــدان تســيريالوكال

اخلا ة بالنفايات وتكوين بنك وطل للمعلومات  حو  النفايات وحتسين ، أما فيمـا خـ  نشـاطات فـرز النفايـات ومجعهـا ونقلهـا 
 ومعاجل ها وتنمي ها وإزال ها، تكلف الواالة باملبادرة بتعاز الدراسات واألحباث واملشاريع ال جريبية وإعازها .

 - ECO GEM     ، نظا  يهدف إ  خلق ولائف هديدة )ولائف خمراء ( وترقية نشاطات املعاجلة وتقو  النفايات :
 اما يهدف إ  ال قليل من حجم النفايات املسرية و االق صاد يف املواد األولية.

لنفايـــات وتنظيمهـــا يتضـــمن انشـــاء الوكالـــة الوطنيـــة ل 2002مـــا   20، املـــؤرخ يف  175-02املرســـو  ال نفيـــد  رقـــم   - (1)
 2002،  77اجلريدة الر ية، العدد  وعملها
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 يوضح قدرة الجزائر السترجاع النفايات 6جدول رقم 
 كمية ) طن ( نوع النفاية
 385.000 الورق

 130.000 البالستيك
 100.000 المعادن
 50.000 الزجاج

 95.000 مواد مختلفة
 760.000 المجموع

هيئة االقليم والبيئةم تقرير حول وضعية النفايات المنزلية واالستشفائية   مرجع سابقم ص وزارة ت )المصدر:
24) 

بعــا املؤسســات الــيت تقــو  بعمليــة االســ هال يف اجلزائــر: ميكــن أن نــذار منهــا علــ  ســبيل املثــا  ال 
 (1)احلصر:

 : اخلا ة بالورق.Tonic emballageاملؤسسة اخلا ة  -ج 
 ق.: للور  Papirecاملؤسسة  -د 
 : للبالس يك. Replastاملؤسسة  -ه 
 : للبالس يك .ENPCاملؤسسة   -و 
لسـنة طن مـن املـادة األوليـة يف ا 40.000: مصنعها يس هلك  Alverreاملؤسسة الوهرانية  -ز 

  ن اج قارورات من الزهاج (
 : للبالس يك وتصنع خيو  املكانس  Sametexاملؤسسة  -ح 
 و تصنع أنابيا الغاز.: لصناعة البالس يك   Poly Propyléneاملؤسسة  -  
 :  عادة تدوير األهور. Tetra packاملؤسسة  -  
 
 

                                                           
 .24مرهع سبق ذاره، ص  تقرير حول وضعية النفايات المنزلية واالستشفائيةموزارة اي ة االقليم والبي ة،  - (1)
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 ثالثاً : مفهوم السالمة المهنية 
مــن خــال  هــذا املبلــص ســوف نن قــل إ  الســالمة املهنيــة ومعرفــة املقصــود با  ــابات العمــل 

لعمــا ، وخم لــف واالمـرام املهنيــة و اـذا ال طــرق إ  اهـم أســبا  املرــاطر املهنيـة الــيت قـد ي عــرم هلـا ا
 املراطر امل واهدة ببي ة العمل 

 تعريف السالمة المهنية  -1
ن يجة ل زايد املراطر الـيت تواهـ  العامـل يف مكـان عملـ ، تسـع  املؤسسـات مـن خـال  وليفـة 
إدارة املــوارد البشــرية ل ــوفري بي ــة عمــل  منــة مــن أهــل تــوفري الســالمة والصــلة املهنيــة واــذلك جتنــا يف 

عطــل العمــل وقبــل ال طــرق إ  مفهــو  الســالمة املهنيــة البــد مــن فهــم الشــطر االو  مــن نفــس الوقــت ت
 املفهو  وهو القصد من السالمة 

ويقصــد هبــا عمحايــة املــورد البشــر  مــن األذى و المــرر الــذ  تســبب  هلــم حــوادث خم لفــة يف الســالمة : 
أو احلـــروق و االخ نـــاق ...  مكـــان العمـــل، وهـــذا األذى تظهـــر ن يج ـــ  فـــوراو االكســـور بكافـــة أنواعهـــا

 (1)اخلع
 يقصد هبا عمحاية مجيع عنا ر االن اج مـن المـرر الـذ  تسـبب  هلـم حـوادث العمـل السالمة المهنية :

 (2)ويف مقدمة هذه العنا ر العنصر البشر ع
 (3)ع مل اال ابة هبا يف مكان العملع محاية املورد البشر  من األمرام اجلسدية و النفسية اا

ع موعة األنظمـة واالهـراءات وال ـدابري الـيت تـؤد  ل ـوفري احلمايـة املهنيـة  السالمة المهنية بأنها تعرف
للعـــامل  واحلـــد مـــن خطـــر املعـــدات و ايالت علـــ  العمـــا  و املنشـــ ة و اولـــة منـــع وقـــول احلـــوادث أو 

 (4)ال قليل من حدوبها وتوفري اجلو املهل السليم الذ  يساعد العما  عل  العملع

                                                           
 .570ص 2005، ، االردن 1دار وائل للنشر،   إدارة الموارد البشرية المعاصرة ) بعد استراتيجي(معمر عقيلي ،  - (1)
املل قـ   أثـر الصـحة و السـالمة المهنيـة علـى الكفـاءة االنتاجيـة فـي المؤسسـةعبد الف اح بومخرم، حنان علي موسـ  ،  - (2)

العلمي الدوم حو  أداء وفعالية املنظمة يف لل ال نمية املس دامة، الية العلو  االق صادية و علـو  ال سـيري وعلـو  ال جاريـة، هامعـة 
 02، ص 11/11/2009-10املسيلة، 

 . 02، ص نفس املرهع – (3)
 .05، االدارة العامة لل لليل و الدراسات ، اليمن ، ص  م السالمة المهنيةاملراز الوطل للمعلومات  - (4)
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امــا تعــرف ايمــا ب  ــا : ع العلــم الــذ  يهــ م باحلفــاظ علــ  ســالمة و  ــلة االنســان، وذلــك 
ب وفري بي ات عمل خالية من مسببات احلوادث أو اال ابات أو األمـرام املهنيـة أو بعبـارة أخـرى هـي 
 موعة مـن االهـراءات والقواعـد والـنظم يف إطـار تشـريعي اـدف إ  احلفـاظ علـ  االنسـان مـن خطـر 

 (1)ال ابة واحلفاظ عل  املم لكات من خطر ال لف والميالعا
امـــا تعـــرف الســـالمة والصـــلة املهنيـــة ب  ـــا :ع  ـــا  يهـــدف إ  محايـــة العـــامل  مـــن خم لـــف 

  هــذه إاملرــاطر املرتبطــة بالعمــل أو شــروط  مــن خــال  معاجلــة العوامــل ال قنيــة أو الشرصــية املؤديــة 
ــــة العمــــل وشــــروط  ــــة املرــــاطر وحتســــ  بي  ــــوفر مت ــــع العمــــا  الــــدائم بصــــلة بدنيــــة و عقلي ، بشــــكل ي

 (2)واه ماعية مناسبةع  
 (3)ع توفري لروف عمل  منة ومناسبة لكل من العامل و أداة العمل ع

 :  (4)ومن ذلك تهدف الصحة والسالمة المهنية إلى
 (.محاية العنصر البشر  العامل أو ما يسم  حديص بالبي ة العاملة العالقة )الناطقة 
 .محاية املهارات و اخلربات و ال رصصات وتنمي ها 
 .رفع مس وى الفل للعامل  وذلك بال مرين و ال دريا املس مر 
 حتديد طرق األداء وتسيريها ب قل اجملهودات و أقل املراطر 
 .محاية عنا ر االن اج اهدف ملز  جلميع العامل  املباشرين ومري املباشرين 
  زيادة االن اج و اولة تقليل الفارق يف املواد اخلا  قدر املس طالخفا تكلفة االن اهية مع. 
 منح الثقة يف املنشآت و تشجيعها باس مرار 

أهـداف الصـلة املهنيـة  1950منظمـة الصـحة العالميـة ومكتـب العمـل الـدولي عـام اما حـددت 
 (5)ب  ا:

                                                           
 04ملراز الوطل للمعلومات، مرهع سابق. صا– (1)
 .05، ص نفس املرهع – (2)
 .05، ص نفس املرهع – (3)
 98، ص ص 2010، االردن، 1ضي، اخلطيا أمحد راما ، السـالمة املهنيـة العامـة، دار انـوز املعرفـة،  ف لي خالد ما - (4)
– 101. 
 .06املراز الوطل للمعلومات، مرهع سبق ذاره ، ص  - (5)
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 ية للعامل  يف ال قطاعـات العمل عل  حتقيق أعل  درهات اللياقة البدنية و النفسية و االه ماع
 العمل و ااافظة عليها.

 .ضمان عد  حرمان العما  من أسبا  الصلة بسبا لروف عملهم 
 .محاية العما  يف عملهم من األخطار الناجتة عن وهود عوامل تمر بصل هم 
  إحلــاق العامــل بالعمــل الــذ  يــ الء  مــع اســ عداده البــدا والنفســي ل لقيــق االنســجا  بــ  العامــل

 وعمل .
 تعريف اصابة العمل و األمراض المهنية -2

ي عـــرم العـــامل  يف املرافـــق املر لفـــة إ  العديـــد مـــن اال ـــابات با ضـــافة إ  تعرضـــهم ايمـــاو 
   ابات ب مرام مهنية ت علق بطبيعة األعما  اليت ينفذو ا. 

 تعريف إصابة العمل : 
أ  أن اال ــابة  "إصــابة"ب نــ   يعــرف المــرر الــذ  يصــيا العامــل بســبا وقــول حــادث معــ 

 هي الن يجة املباشرة لللادث الذ  ي عرم ل  العامل وتعرف ا ابة العمل ب  ا:
عاال ـــابة الـــيت حتـــدث للعامـــل يف مكـــان العمـــل أو بســـبب ع، واـــذا تع ـــرب اال ـــابات الـــيت تقـــع 

يــق الـــذ  للعمــا  يف طريــق ذهـــاهبم إ  العمــل أو طريــق الرهـــول إ ــابات عمــل بشـــر  أن يكــون الطر 
ســلك  العامــل هــو الطريــق املباشــر دون توقــف أو انــراف وتع ــرب األمــرام املهنيــة مــن إ ــابات العمــل 

 (1)ع
 تعريف األمراض المهنية 

ويقصد هبـا ع األمـرام املرتبطـة مباشـرة باألعمـا  املهنيـة املر لفـة باملنظمـة والنامجـة عـن تعـرم 
الشعاعات واحلرارة، والرطوبـة والـربودة أو اس نشـاق الفرد لظروف عمل سي ة االموضاء وااله زازات وا

 (2)األئرة السامة ...اخلع 
ع تعرب عن  موعة من املعاناة املهنية والنفسية واجلسدية اليت يعاا منها العمـا  وقـد تصـل إ  
االمــــ ا ، االحــــ اق، االن لــــار علــــ  مســــ وى ال صــــور والفكــــرة، االمــــرام السيكوســــوماتية ال لــــرش 

 (1)وال لرش النفسي ...اخل ع اجلنسي 
                                                           

 .07ص  سابقاملراز الوطل للمعلومات ، مرهع  - (1)
 .362، ص 2009، االردن، 1، إبراء للنشر،  ي تكامليإدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجمؤيد سعيد سامل،  - (2)
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ع هـــي األمـــرام الـــيت تنشـــ  بســـبا املهنـــة و الـــيت تظهـــر أبنـــاء فـــ ة العمـــل فمـــثالو قـــد يصـــا  العـــامل  
باملس شــفيات بــاألمرام الصــدرية و ال ــدرن الرئــو  ن يجــة الح كــااهم باملرضــ  ويع ــرب يف هــذه احلالــة 

 (2)مرم مهل ع
رم الـذ  ينشـ  بسـبا ال عـرم لعوامـل البي ـة املصـاحبة ع اما يعرف ايمـا املـرم املهـل ب نـ  املـ

وســــ ويات لوهيــــة اخلطــــرة أو املمــــرة بالصــــلة و للعمــــل مثــــل العوامــــل الفيزيقيــــة أو الكيميائيــــة أو الفيزيو 
   (3)ولف ات تعرم تزيد عن احلدود املسموح هبا  ا قد يؤد  إ  الوفاة أو اال ابة ورم مزمن 

 األثار الناتجة عن االصابة بالمرض المهنيأسباب المخاطر المهنية و -3
 أسباب المخاطر المهنية : .1

ال ميكــن أن حتــدث حــوادث العمــل بشــكل تلقــائي ولكنهــا حتــدث وســببات لــذلك ميكــن منــع 
 : (4)احلوادث ب القي أسبا  و اليت ت مثل يف

  ) أسباب سلوكية ) تتعلق بالعامل 
 . إاا  العامل وشرود ذهن 
  ة .نق  املهارة أو اخلرب 
 . الثقة الزائدة يف النفس 
 .وهود عاهة أو نق  بدا 
  .ال عامل اخلاطئ مع ايلة 
 : أسباب في بيئة العمل 
  عد  توفري حواهز واقية بايالت 
 . اس عما  أدوات ومعدات معينة 
  عد  توفر النظا  و ال تيا يف ببي ة العمل 

                                                                                                                                                                                     
دراســة ميدانيــة اس كشــافية علــ  عمــا  قطــال  – األمــراض المهنيــة فــي قطــاع المحروقــاتبعلــي زهيــة ، بريشــي مريامــة،  - (1)

 .496 لة العلو  االنسانية و االه ماعية، عدد خاص باملل ق  الدوم حو  املعاناة يف العمل ، ص  -ااروقات
 .07املراز الوطل للمعلومات، مرهع سابق ، ص  - (2)
 80ص.نفس املرهع – (3)
 08، ص  نفس املرهع – (4)



 النفايات ومعايير السالمة المهنية لدى عمال النظافة           الث :      الفصل الث
 

 
128 

 ا ضاءة مري السليمة 
 ال هوية مري املناسبة 
 ء العمل الموضاء أبنا 
 . اس ردا  أو توافر أدوات ومالبس الوقاية الشرصية 
 اآلثار الناتجة عن االصابة أو المرض المهني  .2

إن احلـــوادث أو األمـــرام املرتبطـــة بالعمـــل باهمـــ  ال كـــاليف هـــداو وقـــد يكـــون هلـــا الكثـــري مـــن 
ى أ ــلا  العمــل ال ــ بريات املباشــرة ومــري املباشــرة ســواء علــ  حيــاة العمــا  وعــائالام أو علــ  مســ و 

 :(1)وميكن ا ازها اما يلي
  التأثيرات على العاملين وعائالتهم 
 التأثيرات المباشرة :  - أ
  األمل و املعاناة من اال ابة أو املرم 
 فقدان الدخل 
 الفقدان اا مل للعمل 
 .نفقات الرعاية الصلية 
 التأثيرات غير المباشرة :  - ب

ال ــ بريات الغــري مباشــرة الــيت ي كبــدها العمــا ، حيــص  قــد يكــون للمــرم أو لللــادث املهــل الكثــري مــن
مالباو ما يكون من الصعا قياسها . إن أحد ال  بريات الغري مباشـرة األاثـر وضـوحاو هـي معانـاة عائلـة 

 العما  اليت ال ميكن أن تعوم باملا  .
  التأثيرات على أصحاب العمل 
 التأثيرات المباشرة : - ت

 نجزتكلفة مدفوعات العمل الذ  مل ي 
 تكلفة املدفوعات الطبية ومدفوعات ال عويا 
 إ الح واس بدا  ايالت و املعدات اليت أ اهبا العطا 
 ال ناق  أو ال وقف املؤقت لون اج. 

                                                           
 . 18 – 17املراز الوطل للمعلومات، مرهع سبق ذاره ص  ص  - (1)
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 ازدياد نفقات ال دريا و النفقات االدارية. 
  .ال  بري السليب عل  معنويات العما  ايخرين 

 التأثيرات غير المباشرة : - ث
 صا  أو املريا.اس بدا  العامل امل 
 .تدريا العما  احلديث  واس هال  زمن ل كيفهم 
  عادة ما متر ف ة من الزمن قبل أن يبلق العامـل احلـديص معـدالت إن ـاج العامـل السـابق

 املصا  أو املريا.
  قد تؤد  الظروف السي ة للسالمة و الصلة يف مكان العمـل إ  عالقـات عامـة سـي ة

 أيماو.
 مخاطر بيئة العمل  -4

 :(1)يواه  العما  عادة عدة خماطر ببي ة العمل و هي اال ام
  : تنش  املراطر البيولوهية ن يجة ال عرم املهل للكائنات الدقيقة احليـة المخاطر البيولوجية

 املعدية و إفرازااا السامة و تن قل العدوى و اجلرابيم عن طريق :
 . العدوى من املرض 
  االبر و األدوات احلادة و امللوبة. الطعا  أو املكان امللوث، وخز 
  .العدوى املباشرة عن طريق ال نفس 
 .األال يف االماان مري املرصصة وامللوبة ن يجة العمل أو ب يد  ملوبة 

 المهن المعرضة لألمراض المعدية و الطفيلية 
 .املهن الزراعية 
 ت ومعامــل حجــرات املهـن الــيت تــدخل ضــمن اخلــدمات الصــلية االعمــل يف املس شــفيات والعيــادا

 ال شريح وبنو  الد  وخا ة العامل  يف ال رل  من املرلفات الطبية
 املذابح .و حظائر احليوانات واالسطبالت و  امل عاملون مع خملفات احليوانية مثل عما  اجملازر 
  العاملون يف الرب  واملصارف املائية والصرف الصلي وعما  أر فة املوانئ 
  الذ  يش غل يف تنظيف تقريبا ال هذه املرلفات وعامل النظافة عموما و 

                                                           
 498، ص  سابق، مرهع  األمراض المهنية في قطاع المحروقاتبعلي زهية ، بريشي مريامة،   - (1)
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  : مخاطر العنصر البشري 
  : تع ـرب اخلـربة يف العمـل مـن أساسـيات احلمايـة مـن املرـاطر وميكـن أن تك سـا اخلـربة الخبرة

 من خال  ندوات ال وعية و حلقات تدريا عل  العمل جترى للعما  قبل تسليمهم للعمل.
  : عمل  قد ال يعرضـ  للرطـر لوحـده أمنـا يعـرم زمالئـ  معـ  إن إاا  العامل يف اإلهمال

وميكن أن يكون بشكل أاـرب مـن العامـل نفسـ ، حيـص أن العامـل املهمـل قـد يقـو  بعمـل يع مـد عليـ  
 زميل  بعمل .

 : إن إرما  العامل عل  العمـل الشـاق لفـ ات طويلـة دون راحـة قـد يـؤبر علـ  أداءه  التعب
 ويعرض  للمراطر.

  : عامــل الســن مــن العوامــل األساســية األخــرى حيــص أن العمــل اخلطــر  يع ــربالســن
 ــا أن يع مــد علــ  عمــا  ب عمــار م وســطة، حيــص أن العامــل الصــغري ال يــدر  طبيعــة املرــاطر وقــد 
 يلهو ب جربة شيء ما يؤد  حلدوث ااربة، أما العامل املسن ف صبح ردات فعل  بطي ة ل جنا اخلطر

  : راطر الصلية تن   مـن اس نشـاق مـواد ايمائيـة علـ  شـكل ائـرة معظم املالمخاطر الكيمائية
مــــازات، أتربــــة، أدخنــــة، أو مــــن مالمســــة اجللــــد هلــــذه املــــواد، تع مــــد درهــــة اخلطــــورة لل عــــرم للمــــواد 

 الكيميائية عل  درهة ترايز املادة، ومدة ال عرم هلا.
 تدخل املواد الكيميائية للجسم االنسان عن طريق اربعة طرق وهي :

  الس نشاق هو اسرل طريق لدخو  املواد الكيميائية المارة إ  اجلسم االنسانا 
 . االم صاص من خال  اجللد و العين 
 .البلع 
 احلقن اخلاطئ 
 : المخاطر الطبيعية 

هي إحدى أشكا  الطاقة وميكن ان تن   احلرارة يف ببي ة العمل من مصادر طبيعية مثـل اشـعة 
ومريها. حيص ي م تبـاد  احلـرارة بـ  املصـادر واألهسـا  املوهـودة يف الشمس، أو  ناعية مثل األفران 

محــل ( ومــن العوامــل املــؤبرة علــ  ال ــوازن  –متــا   –حيــز العمــل بطــرق تبــاد  احلــرارة املعروفــة ) إشــعال 
 (1).زمن ال عرم ...اخل( –اللبا   –احلرار  نذار ' مس ويات احلرارة 
                                                           

 .499، ص ، مرهع سابقبعلي زهية – (1)



 النفايات ومعايير السالمة المهنية لدى عمال النظافة           الث :      الفصل الث
 

 
131 

 التقليل من حوادث العملرابعاً : التربية المهنية ودورها في 
مــن خــال  هــذا املبلــص ســوف ن عــرف علــ  ماهيــة ال بيــة املهنيــة مــن خــال  ال عريــف هبــا، مــع 
ال طـــرق ملـــ  بعـــا االســـهامات النظريـــة حـــو  ال بيـــة املهنيـــة، واع بـــار ال بيـــة املهنيـــة الـــل  شـــكالية 

 املعاناة يف العمل و خم لف األهداف العامة لطريقة االخ يارات.
 تعريف التربية المهنية  -1

ال بيــة املهنيــة هــي العمليــة الــيت اــ   ب نميــة القــدرات واملهــارات واالجتاهــات وعــادات العمــل 
وال قد  في ، وتش مل املعـارف واخلـربات الـيت حي اههـا العامـل لالل لـاق بالعمـل وال قـد  فيـ  عـن طريـق 

 لثقافية واالق صادية.تنمية افاءات  و الحي   اجلسمية وااله ماعية والقومية وا
ع ال بية املهنية وعناها الواسع هي ذلك اجلانا من العملية ال بوية الذ   عل الفرد قـابال لالسـ ردا  

 (1)يف  موعة من املهن دون مريهاع
فمرورة ال بية املهنية تفرم عل  الفرد مسايرة منجزات العلم وال كنولوهيا يف عاملنـا املعا ـر وال وا ـل 

دائمـــا و تعلـــيمهم مكاســـبها الثقافيـــة العلميـــة والعمليـــة، الـــيت تـــوفر عقليـــة منف لـــة مق نـــة بســـلو  معهـــا 
عصر ، وعد  االق صار عل  تنمية املهارات الذهنيـة لـديهم  ـا يعـدهم لل كيـف مـع البي ـة االق صـادية 

قـيم االنسـان  وااله ماعية الـيت يعيشـون فيهـا )ال بيـة بالعمـل( فـنلن نعـي  يف عـامل م لـر  تقـا  فيـ 
 (2)وا ين ج .

إضافة إ  ذلك عد أن ال بيـة املهنيـة قـد تعـاجل ضـعف الثقافـة املهنيـة لـدى العـامل  وهـم علـ  
أبــوا  االخ يــار املهــل امــا تــذلل  ــعوبات تو ــيف املهــن املر لفــة ومــا ت طلبــ  اــل مهنــة مــن قــدرات 

ية وميــوالام بشــكل ال يــدعو إ  الشــك ومهــارات متكــنهم مــن حتديــد قــدراام الذاتيــة والعقليــة واجلســد
 وجتنبهم من املعاناة هراء خط  اخ يار املهنة وتوابعها.

                                                           
 .29، ص  2004، الية ال بية،  –منشورات هامعة دمشق  –مطبعة دمشق  التربية المهنيةمخالد ط  األمحد،  - (1)
 .29، ص نفس املرهع – (2)
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ومـــن مهـــا  ال بيـــة املهنيـــة أ ـــا تـــزود طالـــا العمـــل علـــ  حجـــم العـــروم يف اـــل املهـــن وحجـــم 
ن الطلــا عليهــا  ــا حيفــزهم أاثــر لوقبــا  عليهــا، زيــادة أ ــا تشــجع علــ  ال وهــ  إ  االشــ غا  يف املهــ

   (1)اليدوية وتؤهلهم للعمل فيها بنجاح
 بعض االسهامات النظرية حول التربية المهنية -2

 من النظريات املع مدة يف تفسري ال بية املهنية نذار: 
الـــذ  يـــرى أن األفـــراد مييلـــون إ  املهـــن الـــيت يـــرون أ ـــا حتقـــق ذوااـــم ويبـــدأ  " :"Superنظريـــة .1

الطفولـة عـن طريـق سـلو  اللعـا فـ ى الطفـل يرسـم لنفسـ  مهـن  تشكيل مفهو  الذات عند الفـرد مـن
معينــة دون مهــن أخــرى لي ــق يف املســ قبل أســاليا وقــيم وتصــرفات  ــاحيب املهنــة الــيت يرمــا فيهــا يف 

 (2)مراحل منوه املر لفة لين هي إ  اخ يار مهنة  ددة .
 (3): خمسة مراحل الختيار المهني وهي كالتالي : Superولقد حدد 

  :حتصيل املعلومات و األفكار عن العمل املناسا . سنة 18  14مرحلة التبلور 
  : ال لـــو  مـــن اخليـــار املهـــل العـــا  والصـــبياا  ســـنة : 21  18مرحلـــة التحديـــد و التخصـــيص

 املؤقت إ  خيار واضح واااذ القرارات ل لقيق .
  : الالزمــ  ويــدخل يف  ــا   : ين هــي الفــرد مــن ال ــدريا وال علــيم ســنة 24  21مرحلــة التنفيــذ

 العمل املهل ب نفيذ القرار املهل الذ  ااذه.
  : ي ميــز بثبــات الفــرد يف عملــ  وتوليــف املواهــا  ســنة 35  25مرحلــة الثبــات و االســتقرار :

 يف إببات  لة ومالمة قراره املهل، وقد ي غري الفرد يف مس واه املهل من دون أن يغري املهنة.
  وفيهـــا يكـــون الفـــرد قـــد تعـــود علـــ  مهن ـــ  وأتقـــن  ســـنة فمـــا فـــوق 30: مـــن مرحلـــة االنـــدماج :

 مهارااا بالقد  فيشعر باألمن و الراحة النفسية .
 
 

                                                           
ة عدد خـاص ،  لة العلو  االنسانية و االه ماعيالتربية المهنية كإستراتجية لتقليل من المعاناة في العملمزياا الونا ،  - (1)

 .137-135باملل ق  حو  املعاناة يف العمل  ، ص ص 
 .543، ص  نفس املرهع – (2)
 544، ص  نفس املرهع - - (3)
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  : Ginzbergنظرية .2
ويــرى الباحــص أن الفــرد ميــر بثالبــة مراحــل أو فــ ات عمريــة حــ  يصــبح قــادراو علــ  ااــاذ قــرار 

 : (1)مهل مناسا وهي 
 سنة : اللعا . 11  3من :  الفترة الخيالية 
 سنة وتنقسم إ  أربع مراحل وهي : 18  11: من  الفترة التجريبية 
  : وفيها حيدد الطفل ما حيب  ومـا ال حيبـ  مـن املهـن مراعيـا قدراتـ   سنة:12  11مرحلة االهتمام

 ومدى االشبال الذ  نال ، وهي مرحلة مري باب ة.
 : لــيت ميارســها املعلمــون واملربــون طفــل بالنشــاطات اوفيهــا يق ــد  ال ســنة : 1214مرحلــة القــدوة
 األ دقاء و املهمون يف حيات .و 
  يربا النشاطات واملهن بالقيم االنسانية وقدرات  الشرصية. سنة: 17 14مرحلة القيم 
  : يدر  م طلبات ال عمل من األعما . سنة : 18  17مرحلة االستقالل 
  : ن االس كشـاف وال بلـور وال رصـ  ويـ مكن فيهـا وفيهـا يكـو  سـنة : 22  18الفترة الواقعية

 الفرد من اخ يار املهنة اليت تناسب 
 ويكون فيها الفرد أقر  إ  حتديد أهداف  املهنية من الف ات السابقة مرحلة االستكشاف : 
 : وفيها يس طيع الفرد أن حيدد ال رص  أو العمل الذ  يناسب  متاما واذا يعـرف  مرحلة التبلور

 ال تالء  اس عدادات  و ميوالت  وهو ما حيفز الفرد عل  الثبـات و االسـ قرار يف اخ يـاره املهـل املهن اليت
 ملهن  .
 بعـــد أن اســـ قر الفـــرد يف عمليـــة االخ يـــار املهـــل يســـ طيع حينهـــا أن يعـــرف  مرحلـــة التخصـــص :

املهنـــة وعاملهـــا ينرـــر  الفـــرد يف ميوالتـــ  وقدراتـــ  وم طلبـــات العمـــل و يســـ طيع أن يـــواء  بـــ  الطـــرف  ف
 حياو  االس مرار و االن اهية واالس فادة من عائدات هذه املهنة.و 
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  Anna Roeنظرية .3
ت برت الباحثة بالكثري من النظريات يف اس ردا  الطاقة النفسية الصـادرة عـن األهـل وخلصـت 

ت اليت بين هـا الباحثـة أن إ  القو  ب اية ودور ال نش ة األسرية للطفل يف اخ يار املهنة، ومن االف اضا
الفــرد لــ  نزعــة فطريــة موروبــة الســ هال  الطاقــة وتصــريفها بطريقــة خا ــة تــرتبا ئــربات الطفولــة املبكــرة   
امــا ان حاهـــات الفـــرد ودرهـــة اشــباعها أو عدمـــ  واـــذا طـــرق تنشــ ة الطفـــل الهـــا عوامـــل ت ـــدخل يف 

حتديـــد أشـــكا  ال نشـــ ة االه ماعيـــة  إ  حـــد "رو"عمليـــة ااـــاذ القـــرار املهـــل إضـــافة إ  ذلـــك ذهـــا 
 (1)وانعكاسااا عل  املسار أو االخ يار املهل للفرد فمثال: 

 : يسـاعد علـ  توهـ  الفـرد إ  املهـن الـيت ال ت طلـا ال فاعـل  أسلوب التنشئة االجتماعية البـارد
 مع النا  االعمل مع ايالت .

  فـل علـ  ال وهـ  إ  املهـن الـيت ت طلـا يسـاعد الط والبـارد: أسلوب التنشئة االجتماعيـة الـداف
 األداء األاادميي العام .

 :  ــداف ــة ال يســاعد الفــرد علــ  ال عامــل مــع النــا  فيميــل إ  املهــن  أســلوب التنشــئة االجتماعي
 االنسانية وااله ماعية.

ومـــن خـــال  مـــا ســـبق ذاـــره ميكـــن اســـ رالص  موعـــة مـــن ال ـــدابري ان هـــت إليهـــا مجلـــة النظريـــات الـــيت 
 (2)تبلور مفهو  ال بية املهنية وهي :فسرت 
 .سرد القص  لألطفا  حو  املهن املر لفة 
 . ال مثيل و اللعا األدوار 
   تقد  أناشيد وأماا حتص عل  العمل وعل  حب 
  تصـــميم بـــرام  تعـــىن بو ـــف خم لـــف املهـــن املوهـــودة يف اجمل مـــع بـــدءاو بو ـــف ال الميـــذ ملهنـــة

 أولياءهم وأمورهم
 ت تب  خصائ  املهن ومناذج عن الناهل  فيهاعرم  ور وملصقا 
 .ال ايز عل  اه مامات ال الميذ يف خم لف النشاطات اليت يقومون هبا وم ابع هم 

                                                           
   . 545مزياا الونا ، مرهع سابق، ص  - (1)
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وميكن االشارة إ  أن ال تدبري من ال ـدابري املـذاورة ي طلـا تـدخالو وتوهيهـاو تربويـاو عـن طريـق 
فــاهيم املرتبطــة بالعمــل ولعــل ال عــرم إ  جتــار  مالئمــة تســمح باســ عما  ســليم ملفهــو  الــذات وللم

طريقة تربية االخ بارات قد يوضح مدى أاي ها يف ال كيـف مـع املسـار املهـل  –إحدى هذه ال جار  
 بداية من  يامة اخ يار مالئما إ  مواههة مجيع العراقيل والصعوبات يف ميدان العمل  .
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 خالصة 
ل و ارســـــة أ  مهنـــــة  ـــــة هوهريـــــة وضـــــرورة اه ماعيـــــة للواقـــــع املعيشـــــي للفاعـــــل يع ـــــرب العمـــــ        

 االه ماعي، ل وفري اح ياهات  املادية واملعنوية .
فـنما املهنــة الــيت ميارسـها الفــرد تعــرب عــن دوره املهـل الــذ  يــرتبا وجــا  ال فاعـل الــيت ت واهــد فيــ  الن 

 اليت ت لكم يف ان اج اهلوية املهنية.  ارسة أية مهنة من ب  أهم املؤشرات املوضوعية
عما  –فن مل من خال  تقدمينا هذا الفصل، زيادة إدرا  الباحث  ألاية االه ما  هبذه الف ة 

 ل قليل من خماوف الغد والقدرة عل  مواههة إشكالية املعاناة يف العمل. -النظافة
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 تمهيد 
ن طريــق املعــان الــيت تع ــرب ن ــاج هلــذا ال فاعــل تع ــرب اهلويــة عالقــة تفاعــل بــ  الفــرد واألخــري  عــ

االه ماعي ، فهي ال تنمو إال ضمن  االت اه ماعية تنشئ ان ماءات  وهويات خم لفة وم عددة  حبيص 
حتمــل اــل هويــة معــىن بالنســبة للجماعــة الــيت نشــ ت فيهــا  وألن اهلويــة ت كــون ن يجــة الــدم  وال كامــل 

األفعـــا  واألفكـــار واملع قـــدات والقـــيم والعـــادات واملمارســـات الـــيت االه مـــاعي و ال ـــدر ي لكافـــة أنـــوال 
 ميارسها األفراد من ههة ون يجة تقمص  لكافة األدوار اليت تفرضها علي  اجلماعة من ههة  بانية .  

ولذلك ارت ينا من خال  هذا الفصل أن يكون امعاجلة نظرية لكل من مفهومي اهلوية  أوالو مـن 
   اهلوية املهنية باع باراا موضول الدراسة.أهل الفهم العا  ،مث
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 ةــالهوي ماهيةأواًل : 
 ةـتعريف الهوي -1

حيص يذها العيد من الباحث  يف هذا اجملا  إ   يعد مفهو  اهلوية من املواضيع املثرية للجد ،
اص ُ لــف عــن تعريــف وأن لكــل علــم تعريفــ  اخلــ أن اهلويــة امــع يف تعريفهــا للعلــم الــذ  حيقــق فيهــا،

 العلم األخر، اعلم النفس و علم االه مال و علم السياسة ...اخل.
ـــدا عـــدلي:وهبـــذا الصـــدد تقـــو   عإن الباحـــص عنـــدما ي عامـــل مـــع مفهـــو  اهلويـــة علـــ  وهـــ   هوي

اخلصوص فتن  ي عامل مع مفهو  قلق من الناحيـة النظريـة يثـري أسـ لة أاثـر  ـا يقـد  إهابـات  حيـص أنـ  
 (1)املفاهيم يف العلو  االه ماعية شائكة نظراو ملا يثريه من إشكاليات عديدةع  من أاثر

وانطالقا من هذا حاولنا معاجلة مفهـو  اهلويـة مـن منظـور اـل علـم مـن العلـو  االنسـانية سـعياو مـن وراء   
 ذلك  اولة االملا  هبذا املفهو  من أهل الفهم واملعاجلة.

 ي مفهوم الهوية من المنظور اللغو 
ع وهي عل  IDENTITEاهلوية بمم عاهلاءع ال ف لها هي يف املقابل العريب للمصطلح ع 

 (2)ذلك المة مرابة أساس  ضمري الغائي ع هو ع و تد  عل  باطن الشئ الدا  عل  حقيق  .
يف املعجم الفلسفي ملفهو  اهلوية امصطلح عريب يقابل  يف  "جميل صليبا"اما تعرم 

 .ع identitasو يف الالتينية عع identityو يف االعليزية عع  identitéالفرنسية      ع
 (3)و ا مييز هذا املصطلح ما يلي:

 اسم اهلوية ليس عربيا يف ا ل  و امنا اضطر إلي  امل مج  فاش ق االسم. أوالً :
 الذ  يد  عل  ذات الشئ.االسم مرادف السم الوحدة والوهود و  ثانيا:

با أن اهلويــة ع هويــة الشــئ وخصو ــي   و وهــوده املنفــرد لــ  الــذ  ال يقــع فيــ  و مــا هــاء يف معجــم  ــلي
 (1)اش ا ع

                                                           
 1، مراــز البلـــوث و الدراســـات االســـالمية،  الهويـــة االســـالمية فـــي زمـــن العولمـــة الثقافيـــة خليــل نـــور  مســـيهر العــاا، - (1)

 .40ص  2000
 .1295، اجلزائر ص4، الشراة الوطنية للنشر وال وزيع،   -المعجم العربي–القاموس الجديد للطالب عل  بن هادية،  - (2)
 2، دار الك ـــــا  اللبنـــــاا،جالمعجــــم الفلســـــفي باأللفـــــام العربيــــة و الفرنســـــية و االنجليزيـــــة والالتينيــــة مجيــــل  ـــــليبا، - (3)

 .529ص  1979بريوت،
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ــن منظــوروهــو مــا ااــده أيمــا  ع ع اســم اهلويــة لــيس عربيــا يف أ ــل ، وإمنــا اضــطر إليــ  بعــا "اب
امل مجـــ  فاشـــ ق االســـم مـــن حـــرف الربـــا  الـــذ  يـــد  عنـــد العـــر  علـــ  ارتبـــا  اامـــو  باملوضـــول يف 

 (2)و حرف عهوع يف قوهلم زيد حيوان أو انسان عهوهره، وه
فاهلويـة لـ  دالل ـ  اللغويـة و لفــظ اهلويـة مشـ ق مـن ا ـل التيــل و يعـل أن الشـئ نفسـ ،أو الشــئ 

 الذ  ما هو علي ،عل  نو  عل  مباناو ملا ميكن أن يكون علي  االخر.
اللغـــات األهنبيـــة مراـــا مـــن  فمعـــىن اهلويـــة و بـــالرهول إ  اشـــ قاقات اللفـــظ يف اللغـــة العربيـــة و

ضــمري الغائــا ع هــو ع و بــ داة ال عريــف ع ا  ع و يف اللغــة الفرنســية  و االعليزيــة والالتينيــة يعــل لفــظ 
 (3)ع ضمري االشارة للغائا و يس عمل عل  سبل االخ صار إ  شيء  دد. id-idenع

أن يكــون الشــئ هــو  ع فمصــطلح اهلويــة لفــظ ترابــي قــد  موهــود يف ا ــا املصــطللات و معنــاه
 (4)هو و ليس ل  مقابل  ا يد  عل  بباث اهلويةع 

هــو ع فقــد ف  فــاملفهو  اللغــو  للهويــة يرهــع إ  اجلــذر االشــ قاقي لكلمــة عهويــةع مــن المــمري ع 
معنـاه االحتــاد الـذات،و بشـري مفهــو  اهلويـة إ  مـا يكــون بـ  الشـئ ع هــوع أ  ااسـم معـرف   عا  ع و 
  يف ذات  و متيزه عن مريه، فهو وعاء الممري اجلمعي لق  تك ـل بشـر  امـا من حيص تشرص  و حتقق

 (5)يع رب   وى هلذا الممري يف نفس الوقت ع
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                     

 529مجيل  ليبا، مرهع سابق،  – (1)
 .583ص ، 1999، بريوت، 1،ج3، دار احياء ال اث العريب، مؤسسة تاريخ العريب،  لسان العربابن منظور، - (2)
 .17، ص 2002، القاهرة،1، دار القاهرة للنشر، الهوية و القلق و االبداع  مد ابراهيم عيد، - (3)
 .13، ص2012،القاهرة،1 -اجمللس االعل  للثقافة–، العينة العامة لدار الك ا و الوبائق القومية الهوبة حسن احلنفي، - (4)
-1935)دراســـة لــبعا العــادات و ال قاليـــد  اوي بــين الثابـــت و المتغيــرالتــراث الثقــافي الشـــ ئــوش امحــد و اخـــرون، - (5)

(،مداخلة للمل ق  الدوم االو  حو  اهلوية و اجملاالت االه ماعية يف لـل ال لـوالت السوسـيو بقافيـة يف اجمل مـع اجلزائـر  1936
 .267، ص2010 لة العلو  االنسانية و االه ماعية، عدد خاص، هامعة قا د  مرباح،ورقلة،
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 تعريف الهوية من المنظور الفلسفي :
مـثالو ميـايز يف الواقـع بـ   فأرسـطوقد  الفالسفة الكثـري مـن ااـاوالت بغيـة حتديـد أاثـر ملفهـو  اهلويـة، 

اهلوية، اهلوية العددية اليت نصادفها يف احلاالت اليت يكون فيها الشيء الواحـد أاثـر مـن اسـم نوع  من 
مـــثال لبـــا ، معطـــف ...اخل، مـــع هويـــة النـــول و اجلنس،امـــا تظهـــر عنـــدما تكـــون هنـــا  عـــدة أشـــياء ال 

 (1)ان( تبد  أ  اخ الفات فيما بينها سوءا وفقاو للنول )انسان انسان( أو وفقاو للجنس ) انسان حيو 
اسـ عملوا لفـظ اهلويـة، والـيت تـد  علـ  مفهـو  )الوهـود(، حسـا مـا  القـدام وعد أن الفالسفة 

أقره لنـا أرسـطو إال أنـ  حـدث انزيـاح ملفهـو  اهلويـة مـع الفلسـفة احلديثـة، مـن معـىن )الوهـود( إ  الداللـة 
ــــا أف كــــر( أو )الكوهي ــــو( علــــ  الــــذات، أ  حتــــو  املعــــىن مــــن مفهــــو  )الشــــي املفكــــر( إ  عبــــارة )األن

 (2))أنا أفكر إذن أنا موهود( الديكارف
ع اهلويــــة علــــ  أ ــــا عالعالقــــة بــــ   FIREGEامــــا تنــــاو  فالســــفة  خــــرون و مــــنهم فــــريج ع

 (3)املوضول و نفس ع
 (4)من حيص متيزه عن مريه و تسم  أيماو وحدة الذاتع الشيءاما تعرف ب  ا عحقيقة 

ص با نســـان و اجمل مـــع و الفـــرد واجلماعـــة، فا نســـان هـــو الـــذ  عاهلويـــة موضـــول انســـاا خـــال ، خـــا
ينقســم علــ  نفســ  وهــو الــذ  يشــعر باملفارقــة أو ال عــام أو القســمة بــ  مــا هــو اــائن و مــا ينبغــي أن 

 (5)يكون ب  الواقع و املثا ، ب  احلاضر واملاضيع.
                                                           

  (322 -ق.م  384َأِرْســــُطو ) فيلســــوف يونــــاا، تلميــــذ أفالطــــون ومعلــــم ا ســــكندر األاــــرب، وواحــــد مــــن عظمــــاء ق.م :
املفكــرين تغطــي ا اباتــ   ــاالت عــدة، منهــا الفيزيــاء واملي افيزيقيــا والشــعر واملســرح واملوســيق  واملنطــق والبالمــة واللغويــات والسياســة 

 حياء وعلم احليوان. وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية. أنظر :واحلكومة واألخالقيات وعلم األ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88  

 .21، ص 2018، اجلزائر، 1، دار ال نوير ،  النسوية العربيةالهوية و االختالف في الرواية سعيدة بن بوزة،   - (1)
 .نسبة إ  الفيلسوف ديكارت 
 .21سعيدة بن بوزة، مرهع سابق، ص  - (2)
، مـــذارة ماهيســ ري ،اصـــ  تـــراث مقاربــة انثربولوجيـــة لداللــة االســماء فـــي قســنطينة الهويــة وهــدى هبــا ، االســـم: - (3)

 C.R.A.S.C،املشــاراة العلميــة للمراــز الــوطل للبلــص يف االنثربولوهيــة االه ماعيــة والثقافيــة، انثربولوهيــة اه ماعيــة و الثقافيــة
 .73، ص 2005-2004وهران، 

 .43، ص سابقخليل نور  مسيهر العاا ، مرهع  - (4)
 .11حسن احلنفي حسن ، مرهع سابق، ص  - (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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 (1)ان مابت فاالم ا ع عاهلوية هي تعبري عن احلرية الذاتية، ان وهدت فالوهود الذاف، و
 تعريف الهوية من منظور علم النفس :

يف شيول اس ردامات  عل  النلو النفسي بو ـف    ع"اريك اريكسونيرهع الفمل لذلك إ  
هويــة أو ذاتيــة الفــرد، حبيــص يكــون لــ  ايانــاو م ميــزا عــن ايخــرين وقــد طــور هــذا املفهــو  و هعلــ  مفهومــاو 

وعرفـ  ب نـ : ع ذلـك الشـعور  ego- idontity، ف لدث عن هوية عاالناع مرازياو يف تصورات  النفسية
الــذ  يهيــ  القــدرة علــ  جتريــد ذات املــرء اشــيء لــ  اســ مراري   و اونــ  هــو نفــس الشــئ ف ال صــرف تبعــاو 

 (2)لذلك
ع ع صلة ل فاعـل بـ  مرابـات نفسـية،أ  أن الفـرد مـن خالهلـا شـعوراو اريكسونفاهلوية حسا ع

 (3)ووحدة الذات يف ايان الشرصية و دميوم   يف ادرا  ببات نفس عباالنفرادية 
أيماو يعـد اريكسـون هـو مـن  ـاغ عأزمـة اهلويـةع هاتـ  العبـارة الـيت عـدها اين يف اـل مكـان ونعطـف يف 
تطـــور اهلويـــة، أاثـــر هـــذه األزمـــات هـــدارة باالشـــارة هـــي تلـــك الـــيت حتـــدث أبنـــاء املراهقـــة، يبقـــ  عمـــل 

 البــدأ معروفــا يف  ــا  علــم الــنفس ومل تصــل أعمالــ  إ  مجهــور أوســع إال يف  ايــة اريكســون مل يكــن يف
 (4)اخلمسينات من القرن العشرين.

                                                           
 .11ص  حسن احلنفي حسن ، مرهع سابق، – (1)
  أمريكــي معــروف بنظري ــ  يف ال طــور -أملــاا-عــامل نفــس تطــور  و لــل نفســي دمنــاراي( :1902-1994)اريــك اريكســون

االه مــاعي لونســان أ ــر دائمــا علــ  أنــ  اــان فرويــد ، وان أفمــل و ــف ب نــ  مــن الفرويــدين اجلــدد.. حيــص راــز علــ  العوامــل 
ععامل نفس األنا إريكسون ل  الفمل أيما امنش ي لعلـم نفـس  احلمارية والثقافية أاثر من البيولوهية والحقا املؤلف  و فوه ب ن 

األنا، الذ  شدد عل  دور األنا ب  ا أاثر من خاد  للهو وباحص لدراسة مراحـل النمـو الـذ  مي ـد العمـر الـ  وقـد اشـ هر بسـبا 
 اب كاره ملفهو  أزمة اهلوية. أنظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%
D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86    :21/102019ب اريخ  

 19،صسابق مد ابراهيم عيد، مرهع  - (2)
، 2015، ترمجة ابراهيم  لراو ، دار ال نوير، اجلزائر  –الفرد الجماعة والمجتمع –الهويات ااترين هالبرين و خرون،   - (3)

 .19ص 
 19، ص نفس املرهع – (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
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   FREUD.S"سيغموند فرويد" "أما رائد ال لليل النفسي ع
 (1)فلم يس عمل مصطلح اهلوية إال مرة واحدة فقا وعىن أبل يف خمم حديث  عن اليهود

هـــــذا املنظـــــور أ ــــا:عحتقيق الشرصـــــية أ  مطابقـــــة الشـــــئ لنفســـــ ،فاهلوية ت علـــــق  امــــا تعـــــل اهلويـــــة مـــــن
 (2)بالشرصية اساساوع

 و تعرف ب  ا:عاون الشئ نفس  أو مثيل  من ال الوهوه،االس مرار و الثبات وعد  ال غيريع
 (3)ععملية متيز الفرد لنفس  عن مريه، أ  حتديد حال   الشرصيةع

 ألنثروبولوجي :مفهوم الهوية من المنظور ا
عل  املفهو  األنثروبولوهي للهوية، خلصنا إ  أن  ميكن حصر هذا املفهو   اطالعنامن خال  

 (4)يف معىن واحد، بل يربز من خال  إشكاالت م عددة ميكن إ ازها يف األشكا  الرئيسية ال الية: 

                                                           

 - : (  وا ـــ  احلقيقـــي سيغيســـموند شـــلومو فرويـــد، هـــو طبيـــا  1939ســـب مرب  23 -1856مـــايو 06)  ســـيغموند فرويـــد
ر يع ـرب مؤسـس علـم ال لليـل النفسـي وهـو طبيـا األعصـا  منساو  من ا ل يهود ، اخـ   بدراسـة الطـا العصـيب ومفكـر حـ

النمســاو  الــذ  أســس مدرســة ال لليــل النفســي وعلــم الــنفس احلــديص. اشــ هر فرويــد بنظريــات العقــل والالوعــي و ليــة الــدفال عــن 
لل النفسي. اما اش هر القمع وخلق املمارسة السريرية يف ال لليل النفسي لعالج األمرام النفسية عن طريق احلوار ب  املريا واا

ب قنيـة إعـادة حتديـد الرمبـة اجلنسـية والطاقـة ال لفيزيـة األوليـة للليـاة البشـرية، فمـال عـن ال قنيـات العالهيـة، وـا يف ذلـك اسـ ردا  
طريقــة تكــوين اجلمعيــات وحلقــات العــالج النفســي، ونظري ــ  مــن ال لــو  يف العالقــة العالهيــة، وتفســري األحــال  امصــادر للنظــرة 
الثاقبة عن رمبات الالوعي، يف ح  أن  ف جتاوز الكثري من أفكار فرويد، أو قد ف تعديلها من قبل ااافظ  اجلدد وعالفرويدي ع 
يف  ايــة القــرن العشــرين ومــع ال قــد  يف  ــا  علــم الــنفس بــدأت تظهــر العديــد مــن العيــو  يف اثــري مــن نظرياتــ ، ومــع هــذا تبقــ  

همـة يف تـاريخ الطـرق السـريرية وديناميكيـة الـنفس ويف األوسـا  األاادمييـة، وأفكـاره ال تـزا  تـؤبر يف بعـا أساليا وأفكار فرويد م
 .أنظر: العلو  ا نسانية والعلو  االه ماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D
9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF   :ب اريخ

21/10/2019  
 .7، ص سابقهدى هبا ، مرهع  - (1)
 .17،ص سابقحسن  احلنفي حين ، مرهع  - (2)
 .42، ص سابقخليل نور  مسيهر العاا، مرهع  - (3)
،رســالة ماهســ ري، اصــ  أنثروبولوهيــا ،هامعــة أيب بكــر  الهويــة المهنيــة و تأثيرهــا علــى ســلوك األســاتذةمعــاريف منــور، - (4)

 . 22-21، ص ص  2005-2004بلقايد ، تلمسان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
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 ااـا يف  يطهــا العــا  اخلــاص قا شـكاالت امل علقــة هبويــة األشــياء أ  ايـف تســ عمل اجمل معــات ربــا عال
 .هبا
   اــل مــا ميــس هويــة األفــراد، واجلماعــات، أ  ايــف ي عــرف اــل  مــول األفــراد علــ  االخــر مــن خــال

 الفروقات أو العوامل املش اة بينهم.
إن هويــــة األفــــراد تبقــــ   هولــــة بقافيــــاو بالنســــبة لكــــل فــــرد ، مظــــراو لالخ الفــــات املســــجلة تبعــــاو 

و ــــيطهم االه مـــــاعي الـــــذين يعيشـــــون فيــــ ، مـــــن ههـــــة وأهناســـــهم   ماعيـــــة،الخــــ الف طبقـــــاام االه
 الكبار والصغار(.-االناث( وأعمارهم ) الراشدون واألطفا -)الذاور

خلــق مفهــو  ( identiqueومــن هنــا فــتن املصــطلح اهلويــة الــذ  ينطــو  حت ــ  مصــطلح مشــاب  )
 اللون،...اخل ( اجلنس، ال قية يف ) العرق،

أن نــ كلم عــن الوحــدة ،لكــن مــن الــذ  يــ كلم ؟ هــل األوريب  وتكنولوهي ــ  أ  إنــ  مــن البســاطة 
كلــود لــوفيس األســيو  و بقاف ــ  اخلا ــة بــ ، أ  ببســاطة ســنقو  بــ ن الوحــدة مــري  كنــة هلــذا يقــو  ع

الـذ  الوحيـد ،املـؤبر علـ  مجيـع النـا  و :ع يعد القدر اا ـو  العنصـر  levis strauss  "سترواوس 
 .(1)ق طبائعهم الهاعمينع من حتقي

                                                           
 - : (، عامل اه مال وأنثروبوبوهي فرنسي، يعد الود ليفي 2009أا وبر  30 - 1908نوفمرب  28) كلود ليفي ستروس

أهم البنيوي  املعا رين، وأاثرهم شهرة، بل ان البنيوية ترتبا با   ارتباطا مباشرا، وهذا ما هعل الباحث  يطلقون  س او  من
علي  عدد من األلقا  اليت تشري إ  مدى ت بريه وت بره بالبنيوي  والبنيوية عموما، فلقا بعميد البنائي ، أو شيخ البنيوي ، أو 

البنيوية املعا رة، أو أارب مهندسي الفكر يف العصر احلديص.... اخل. ولعل هذا االه ما  من قبل الباحث  البنيو  األو  أو رائد 
ب  يرهع إ  اس عمال  املنه  البنيو  يف اافة اجملاالت اليت تطرق إليها بالبلص وخصو ا يف  ا  األنثروبولوهيا. ومتسك  هبذا 

ان ي جاوز هذا املنه  يف دراسات  وحبوب ، أو إن يرفا إطالق  فة البنيو  علي  اما فعل  املنه  فهو مل حياو  اغريه من البنيوي 
مريه. ان لنش ة س او  وتربي   وإعداده العلمي، ابر ابري يف اتسال افق . وتنول اه مامات  واملصادر اليت اس لهم منها منهج  

العاملية، واليت ضمها فيما بعد إ  مؤلفات ، حيص تناو  فيها دراسة البنيو  ،وا ا العديد من املقاالت اليت نشرها يف اجملالت 
الكثري من الظواهر عل  وفق املنه  البنيو ، راهن ليفي س و  عل  جتاوز الوعي العنصر  القائم عل  عقل ببوف و هوو  يشرل 

 . أنظرلل مراز الثقايف
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%
AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3 

 . 22ص  ،معاريف منور، مرهع سابق - (1)

https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
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و من هنا فتن الوحدة ال تعل ال فرد بغا النظر عن الفروقات الثقافيـة للشـعو  وبال ـام اخ فـاء ال نـول 
الثقايف، بل إننا إذا انطلقنا من الفكرة البدائية اليت تفرق ب  ا نسان واألشياء فـتن اهلويـة تصـبح منوذهـاو 

 (1)جلانا العالئقي ) مع االخر(لل ايا املعمق القائم عل  اهلوية يف ا
 مفهوم الهوية من المنظور االجتماعي ) السيكولوجي (:

يف حقــــل العلــــو  االه ماعيــــة ي ميــــز مفهــــو  اهلويــــة ب عــــدد معانيــــ  و انســــيابي   إذ أنــــ  ذو لهــــور 
حـــديص يف احلـــق االه مـــاعي ،وشـــهد عـــدة تعريفات،واانـــت الواليـــات امل لـــدة االمريكيـــة مـــن شـــهدت 

ينات مفهــــو  اهلويــــة الثقافيــــة خا ــــة،حيص اــــان األمــــر ب علــــق بفــــرق حبــــص بعلــــم الــــنفس خــــال  اخلمســــ
االه ماعي بالعثور علـ  أداة مناسـبة متكـن مـن االحاطـة وسـائل انـدماج املهـاهرين، مث جتـاوز الطـرح إ  

 أ اع  ددة لسلو  األفراد ع إ  تصورات أاثر دينامية .
فـاعالت امل نوعـة بـ  الفـرد و يطـ  االه مـاعي قريبـا اـان فاهلوية يف علم االه مال :ع  صـلة ال 

أو بعيــد و ت ميــز وجمــول ان ماءاتــ  يف النســق االه مــاعي هــذا االن مــاء يكــون ضــمن  ــنف اعــ  قــد 
 (2)يكون هنسي أو عمر  أو طبقة اه ماعية أو مجاعة عمل أو رفاق ...اخلع.

نســـق االه مـــاعي وأن حيـــدد االخـــرون عاهلويـــة متكـــن الفـــرد مـــن أن حيـــدد لذاتـــ  موضـــعاو ضـــمن ال
 (3)موضع  امجاعيا ع

عت مــمن أبعــاد اه ماعيــة امــا أ ــا تعطــي مؤشــرات علــ  أن األفــراد م شــاهبون، فهــي تراــز علــ  
ال شاب  املش   ملنظومـة مـن األهـداف و القـيم وال جـار ، تسـ طيع مـن خالهلـا ان تشـكل قاعـدة مهمـة 

 . (4)لللرا  االه ماعيع
 (5)ألفراد و تصورهم لنفسهم و ملا يع قدون يف حياامععت علق بفهم ا

                                                           
 . 22ص   معاريف منور، مرهع سابق، – (1)
، ترمجة منري السعيداا، املنظمة العربية لل مجة توزيع مراز دراسات مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعيةدنيس اوش،  - (2)

 .52، ص 2007، بريوت، 1الوحدة العربية،  
 52نفس املرهع، ص – (3)
، ترمجة فايز الصياغ ، املنظمة العربية لل مجة توزيع مراز الدراسات الوحدة العربية مؤيية علم االجتماعانثوا ميدنز،   - (4)

 .91بريوت، ص  1ترمجان، 
 .91نفس املرهع، ص – (5)
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ذلك أن اهلوية تشكل ف ة سوسـيولوهية  عهي ان اج  لي ن يجة ال فاعل و ال وا ل االه ماعي،
 .(1)هامة يعمل من خالهلا األفراد إ  إعطاء معىن لعاملهم االه ماعيع
ية والل غوية والنفسية اليت تفصل بـ  مجاعـة عوتعرف اهلوية عل  أ ا  موعة من اخلصائ  ال اُر

  (2)وأخرى، األمر الذ   علها ارج من إطار الثباتع.
توحيـدها  ي يقر  العنا ر املكونـة للهويـة و ان قائ اما تعرف اهلوية ايماو عل  ا ا:ع فعل اراد ،

ألمـــم يف إطـــار مشـــرول مشـــ   و حيـــاة مشـــ اة داخـــل اجمل مـــع األاـــرب ويل قـــي عليهـــا ااـــرب جتمـــع مـــن ا
والشــعو  ل  ايــد ان مائــ  إ  العنصــر مــن ههــة و ليمــمن حقوقــ  علــ  اســا  اخليــار القــانوا مــن ههــة 

 (3)أخرىع
أل ـا ت خـذ يف احلسـبان منـذ الطفولـة نسـقاو من ظمـاو  إن اهلوية ن اج تطور الفـرد يف مسـار وهـوده،

باهلوية يعطي للفرد إمكان تكوينـ  وم درهاو جملموعة من الثوابت املعرفية و العاطفية، وهذا النسق اخلاص 
يف وحــدة تقييميــة بالنســبة إ  ذاتــ  أوالو ،و يف  ــورة  ــرال مــع األشــياء الــيت حتــيا بــ  بانيــاو و يف عالق ــ  

 باألخر الذ  يشارا  الوهود بالثاو.
 (4)أربع ولائف يممنها هذا النسق اخلاص باهلوية: "جون ماسونا"و هبذا الصدد مييز 

 دفاعية للشر .وليفة تنموية و 
.وليفة تصرف يف العالقات ب  متيز وال متيز داخل الفردية و ب  األفراد 
 .ين   الشر  و يمفي معلومات حو  السياقات و أمنا  عالقة باألخر 
.وليفة ان ظا  النسق اخلاص باهلوية ان ظاماو ذاتياو 

                                                           
دراسات يف تشكل اهلوية يف لل اهليمنة -الهويات الوطنية و المجتمع العالمي و االعالم مسان منري محزة سنو و اخرون، - (1)

 .34، ص 2002، لبنان، 1االعالمية العاملية، دار النهمة العربية،  
، اهلي ة العامة  -دراسة في الفكر العربي المعاصر –فكري وأزمة واقع  م الهوية العربيةم صراععهد اما  شلغ  - (2)

 .07، ص 2010السورية للك ا ، دمشق، 
،  لـة العلـو  االنسـانية دور المجتمع المـدني فـي المحافظـة علـى الهويـة الثقافيـة فـي ظـل العولمـةسامية عزيزو أخرون،  - (3)

حــو  اهلويــة و اجملــاالت االه ماعيــة يف لــل ال لــوالت السوســيوبقافية يف اجمل مــع وااله ماعيــة، عــدد خــاص، املل قــ  الــدوم األو  
 .712اجلزائر ، ص 

 .82، ص 2010، عمان،1، دار امل وسطية للنشر ،  الهوية و رهانتهاف لي ال يكي،  - (4)
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ية و وليف ها يف اجمل مـع هذا ال عريف للهوية بواسطة الولائف ي ذن ب قدير أفمل لدور الشرص
 إن اهلوية تس  بع عل  الصعيد السيكولوهي ال انفصالية االنا و الغري. بصفة عامة،

لكـــن اهلويـــة أيمـــاو رمبـــة يف االعـــ اف و حبـــص عـــن تقـــدير االخـــرين يف ســـياق ت ايـــد اســـ قال  الـــذات 
ة و مرهعيـة م جـددة ووحداا  وهو ما يسمح بمر  من ال كيـف االه مـاعي و منزلـة مـؤبرة يف اجملموعـ

 .(1)لألخر
و أخــــريا ومــــن االنطــــالق مــــن معــــاهم تلــــك العلــــو  االنســــانية، عــــد أنــــ  يف حقيقــــة األمــــر رمــــم 
االخــ الف يف حتديــد مفهــو  أاثــر دقــة للهويــة إال أ ــا مجيعهــا ت بــىن مفهومــا م قاربــاو وم فقــة علــ  أهــم 

 شيء وهو عاخلصو ية و ال ميز عن الغريع
مــريه يف اسـ عماالت هــذا املفهـو  و يف اسـلو   ــيام   حسـا اللغــة  فقـد ُ لـف اــل علـم عـن

 وهو أمر طبيعي وال يؤبر عل  املفهو  العا  للهوية. اخلا ة بكل علم،
للغويــــة، و اســــ ردامات  الفلســــفية ع اهلويــــة امفهــــو  لــــ  دالل ــــ  ا محمــــد ابــــراهيمو امــــا أشــــار 

املفهــو  علــ  أنــاء شــ  لل ــدليل علــ   واحــد  االه ماعيــة و النفســية و الثقافيــة ... فقــد اســ رد  هــذاو 
  (2)اهلوية الفردية وهوية األنا ،واهلوية اجلماعية و اهلوية العرقية و اهلوية الثقافية ...ع

إن إشـــكالية اهلويـــة تظهـــر يف عمـــق ال غـــريات النفســـية وااله ماعيـــة والثقافيـــة والـــيت يعرفهـــا العـــامل 
يكسون ع إن دراسة اهلوية أ بلت أمراو مرازيـاو يف وق نـا احلـام مثـل اليو ، مثلما قدمها االل النفساا ار 

 (3)اجلنسية يف عهد فرويدع
ـــيكس ميكشـــيلليو ميكـــن اع بـــار مفهـــو  املفكـــر الفرنســـي ع ع تعريـــف هـــامع جلـــل املعطيـــات أل

ماعيـــة باع بـــاره يعـــرف اهلويـــة ب  ـــا :ع منظومـــة م كاملـــة مـــن املعطيـــات املاديـــة  والنفســـية واملعنويـــة وااله 
تنطو  عل  نسق مـن عمليـات ال كامـل املعـريف   و ت ميـز بوحـداا الـيت ت جسـد يف الـروح الداخليـة الـيت 
تنطو  عل  خا ية االحسا  باهلوية و الشعور هبا فاهلوية هي وحدة املشـاعر الداخليـة  الـيت ت مثـل يف 

                                                           
 .82،صف لي ال يكي، مرهع سابق – (1)
 .27، ص 2013، مك بة االعلو املصرية ،مصر، طفلالهوية الثقافية و مسرح الزينا علي  مد علي،  - (2)
(3) -  M. Edmond, psychologie de l’identité sociale groupe, 2005.p50 
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هــذا يعــل أن اهلويــة هــي وحــدة مــن وحــدة العنا ــر املاديــة و ال مــايز والدميومــة و اجلهــد املراــز  ...اخل، 
 (1)العنا ر امل كاملة اليت جتعل الشر  ي مايز عمن سواه و يشعر بوحدت  ع

ــــيت ت قــــاطع بــــ  النفســــاني   "TOPامــــا يــــر  ع ــــ  و نظــــراو للــــزخم اهلائــــل يف ال عريفــــات ال أن
نفســـية ســـمية والوااله مـــاع  و األنثروبولـــوه  فتنـــ  مـــن املمكـــن اع بـــار اهلويـــة :ع موعـــة املميـــزات اجل

املعنويـة والقمــائية و االه ماعيـة و الثقافيــة الـيت يســ طيع الفـرد مــن خالهلـا أن يعــرف نفسـ  وأن ي عــرف و 
النا  علي  أو اليت من خالهلا يشعر ب ن  مقبو  و مع ف ب  امـا هـو مـن طـرف االخـرين أو مـن طـرف 

 (2)مجاع   أو الثقافة اليت ين مي إليهاع.
 ة ــخصائص الهوي-2

 (3)للهوية  موعة من اخلصائ  ميكن أن نذار منها االف :
 إ ا مك سبة و موروبة يصنعها ال اريخ االمة و بقاف هـا و مـا متـر بـ  مـن جتـار  وخـربات، وهـي املعـربة

 أو الرمز الذ    مع علي  ال أفرادها. عن ذااا اجلماعية،
اهلوية عملية اع قاد و ارادة و ليس إلزا  أو قانون 
 ية تقو  عل  مبدأ الوحدة و الذ  يشكل عامل إبراء هلااهلو 
،او ا ت كون من  موعة العنا ر امل غرية عرب املراحل العمرية املر لفة اهلوية عملية ديناميكية. 
.(4)للهوية اجتاه و أهداف بالنسبة حلياة الفرد من خال  القيم و االهداف امل لققة  
(5)االخرين  الذات اليت حتدد تكون مقيمة من طرف. 

بينمــا يشــري عر ــارد هنكيــزع إ  أن اهلويــة هــزء مكمــل للليــاة االه ماعيــة و هــي ت شــكل فقــا 
عــرب ال مييــز بــ  هويــات خم لــف اجلماعــات و الــيت ميكــن ربطهــا ب نــا   خــرين و االطــالل علــ  خم لــف 

فاهلويـة هـزء حيـو  مـن اهلويات يعطي إشارة عل  نول الفرد الذ  ت عامل معـ ، ومنـ  ايفيـة االرتبـا  بـ  

                                                           
 .05، مؤسسة جلان العمل الصفي ، البرية ،ص مفهوم الهوية  - (1)
ــة و تحــديات العولمــةشــرقي رحيمــة، - (2) ــة الجزائري ــات الثقافي ،هــوان 11ة و االه ماعيــة ، عــدد ،  لــة العلــو  االنســانيالهوي

 .193،ص 2013
 .212، ص 2001، منشورات هامعة من ور ، قسنطينة ،  الجزائر و العولمة نور الدين بومهرة،  - (3)
 .59، ص 2008، دار اهلدى للنشر و ال وزيع، مصر ،  العولمة و الهوية مد شريف عبد الرمحان ،  - (4)
 .نفس املرهع – (5)
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يف االخـري إ  أنـ  لـن يكـون هنـا    مـع  جيكينـز"احلياة االه ماعية اون   عل ال فاعل  كنـا ويصـل ع
بــال هويــة اه ماعيــة، ومنــ  راــز علــ  اهــم خا ــية اــون اهلويــة ال ميكــن ان ت شــكل وعــز  أو بعيــدا عــن 

 (1)االخري 
 ةــوظائف الهوي -3

 و اخـــرون يف بـــالث ولـــائف وهـــي الوليفـــة "كـــاميليري"صـــها للهويـــة ولـــائف تؤديهـــا امـــا خل
ـــ قلم املعنويـــة باع بارهـــا وحـــدة داللـــة االثقافـــة، و وليفـــة واقعيـــة برمجاتيـــة وا لـــيت ترمـــي إ  هعـــل الفـــرد ي 

ي كيـف مــع  يطــ  إذ ال ميكــن للهويــة ان تبـىن وعــز  عــن االخــرين وعــن الواقـع، أمــا الوليفــة الثالثــة الــيت و 
ـــذات حاملـــ   لقـــيم و احـــ ا   ـــورها ف  مثـــل يف  الوليفـــة القيميـــة حبيـــص يعمـــل الفـــرد علـــ  اســـ ظهار ل

تســـاعده علـــ  االنـــدماج يف الواقـــع و نســـي  عالقـــات وروابـــا مـــع الغـــري، حبيـــص يرمـــي هـــذا الفـــرد أبنـــاء 
ال فــاوم مــع بي  ــ  ووســط  لبنــاء هويــة تكــون مقبولــة عنــد االخــرين،أو تصــوير الــذات مثلمــا هــاء عنــد 

 (2)ع*جوفمانع
  (3)وميكن ا از هذه الولائف مع الشرح اما يلي:

تســع  اهلويــة إ  تكييــف الفــرد مــع  يطــ ، فهــي تراعــي الواقــع الــذ   الوظيفــة البرجماتيــة )التكيفيــة( :
تس ســقي منــ  ااــرب قســا مــن مكونااــا،  ــا  عــل ااــيا ملــيء بال ناقمــات، لــذا ينبغــي أن يكــون بنــاء 

 ل فاوم مع .ا عن طريق امقومااا يف تنامم مع ااي
يهــ م الفــرد بتســناد نفســ  خصــائ  ذات قيمــة ا ابيــة بنــاءا علــ  أنــ  مثــام لــذلك  الوظيفــة القيميــة :

فاألفراد و اجمل معات حينما يسعون أبناء عملية ال فاوم مع ااـيا الـذ  يعيشـون فيـ  إ  تكـوين هويـة 
 مرمو  فيها و ذات قيمة لدى االخرين. 

                                                           
 1، دار ايـوان للطباعـة والنشـر وال وزيـع،   سوشـيولوجيا الثقافـة و الهويـةو هولبـون ، ترمجـة حـاف محيـد  سـن ،  هارمليس - (1)

 .93، ص  2010،سوربا 
. يعــد هوفمــان عأاــرب علمــاء 1982نــوفمرب  19وتــويف يف  1922يونيــو  11عــامل اه مــال و ااتــا، ولــد يف *ارفيــن  هوفمــان: 

 و أحد البارزين بنظرية ال فاعلية الرمزية . وذواااله مال يف القرن العشرين نف
،  لــة العلــو  االنســانية وااله ماعيــة   بنــاء الهويــة عنــد الشــباب الجزائــري أو مــيالد الهويــات الصــاعدةرشــيد محــدوش ،  - (2)

 .103، ص 2013هوان  11العدد
اب و الـذكرى و الهويـة السياسـية فـي الحضـارة الـذاكرة الحضـارية الكتـيان أ ن ترمجة عبد احللـيم عبـد الغـل رهـا ،   - (3)

 .240، ص  2003، القاهرة، 1اجمللس األعل  للثقافة ،   الكبرى األولى
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ع بعمليــة االن ــاج عمعـــىن "كــاميليريتلعــا اهلويــة دوراو معنويــاو هامـــاو حيــص و ــفها  ويــة :الوظيفــة المعن
ــــدى االفــــراد و اجلماعــــات، فــــ جعلهم حيــــافظون علــــ  معرفــــة ذوااــــم، ويعرفــــون االخــــرين هبــــا  الــــذاتع ل

 فاالنعدا  أو االنقطال ع معىن الذاتع يؤد  مل  حدوث أزمات اهلوية
 ةــأنماط الهوي-4

يف الغالا عن وهود بالث أنوال أو تصـنيفات للهويـة ) فرديـة واه ماعيـة وبقافيـة  يدور احلديص
، وهنــا  مــن يمــيف هويــات أخــرى و هــي بــدورها تصــنف عــرب عــدة أبعــاد ااهلويــة الوطنيــة،حيص  (1)( 

عـــد هويـــة علـــ  مســـ وى الفـــرد و هويـــة علـــ  مســـ وى اجلماعـــة وأخـــرى علـــ  املســـ وى الـــوطل، و لـــيس 
ز هذه املسـ ويات بنـول مـن الثبـات بـل هـي م غـرية وم ـ برة يف ذلـك بظـروف و ـراعات بالمرورة أن ت مي

 .(2)ومصا 
امــا عــد الكثــري مــن البــاحث  اطــوا هــذه ال صــنيفات ممــيف  إ  ذلــك اهلويــة السياســية واهلويــة املهنيــة 
وانطالقـــا مـــن هـــذا ســـوف نعـــاجل اـــل تصـــنيف علـــ  حـــدا  ـــاول  مـــن خـــال  ذلـــك ال عـــرف علـــ  اـــل 

 ل صنيفات.ا
 يوضح تصنيف الهوية 5شكل رقم   

 
 
 
 
 

  
 (ة)المصدر: إعداد الباحث

هـي هي هـزء مكمـل للليـاة االه ماعيـة و فاهلوية االه ماعية  socio_identity:  الهوية االجتماعية
أخــرين حيـص يصــل ت شـكل فقـا عــرب ال ميـز بــ  هويـات خم لـف اجلماعــات و الـيت ميكــن ربطهـا ب نـا  

                                                           
ـــــــي وطفـــــــة - (1) ــــــــة مألـــــــيكس ميكشـــــــللي ، ترمجـــــــة عل ،  ـــــــادر عـــــــن دار النشـــــــر الفرنســـــــية تنفيـــــــد دار الوســـــــيم خلـــــــدمات الهويــ

 .25، ص 1993،سوريا،1الطباعة، 
 .90مرهع سبق ذاره ،ص أنثوا هيدنز ،  - (2)

 اهلوية اجلماعية
 

 اهلوية الوطنية
 

 اهلوية الثقافية
 

 تصنيفات اهلوية
 

 اهلوية الفردية
 

 اهلوية االه ماعية
 

 اهلوية السياسية
 

 اهلوية املهنية
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هنكيــز إ  اســ ن اج أنــ  ع لــن يكــون هنــا    مــع بــدون هويــة اه ماعيــة . فاهلويــة االه ماعيــة امــا يــرى 
الباحــص ر ــارد هنكيــز هــيع تصــورنا مــن نــن و مــن االخــرين و اــذلك تصــور االخــرين حــو  أنفســهم 

 .(1)وحو  االخرين بال فاعل ا نساا
بعيــداو عــن العالقــات مــع االخــرين و أن هويــة الفــرد قائمــة علــ  امــا أنــ  يــرى أ ــا ال ميكــن أن ت شــكل 

اجلماعة اليت ين مي إليها و هي األولوية اليت حتظـ  ب  ييـد قـو  يف الفلسـفة االه ماعيـة، فغالبـا مـا ينظـر 
لعموية اجلماعة انول من االم دادات لـذات الفـرد ويفـ م أن اهلويـة املـرء املشـ اة مـع مجاع ـ  البـد أن 

 .  (2)اهلوية الرئيسية  واملهيمنة تكون هي
و قـــد تبـــدو هويـــة اجلماعـــة أاثـــر جتريـــدا مـــن هويـــات الفـــرد ومرابـــات هـــذه ال جريـــدات هـــي مـــا 
ت شكل من  هوي نا الفرديـة اخلا ـة و عـالوة علـ  ذلـك اثـرياو مـا عـد هويـة اجلماعـة اظهرهـا أاثـر واقعيـة 

امـا ميكـن ترسـيخ اهلويـة الفرديـة هزئيـا حسـا   فهوية اجلماعة هـي الـيت تغـذ  احساسـنا الفـرد  واهي نـا
 (3)املنزلة يف عالق ها بايخرين الذين ين مون إ  هوية اجلماعة نفسها

 (4)ت ممن اهلوية االه ماعية بالث  ور رئيسية و هي :و 
) ورة اهلوية من منظور االخرين )أراء االخرين  
خل(االن ماءات )حسا اجلنس املهنة ، اجلماعة ، النشا  ...ا 
.الرموز و االشارات اخلارهية أ  ال ما ميكن أن ي خذ مكاناو يف إطار ال سلسل االه ماعي 

فاهلويــة االه ماعيــة هــزء مــن مفهــو  الــذات لــدى الفــرد، تشــ ق مــن معرف ــ  بعمــوي   يف اجلماعــة 
أن  "*tajfel. H"هنــري تاجفيــلواا ســاب  املعــاا القيميــة والوهدانيــة امل علقــة هبــذه العمــوية و وهــد 

  (5)هوهر نظرية اهلوية االه ماعية يه م بسمات اهلوية اليت تش ق من عموية اجلماعةع 

                                                           
 .93،ص مرهع سابقهارملبس وهولبون ،  - (1)
 . 47 46، ص ص 2008،عامل املعرفة ،الهوية و العنف وهم المصير الحتميم سلر توفيق :امارتياص ، ترمجة  - (2)
 .08، ص 2007ويت ، ،عامل املعرفة ،الك اللغة و الهوية _قومية أثنية_دينية_عبد النور خراقي،  :هون هوزيف، ترمجة - (3)
 .21أليكس ميكشيللي ، مرهع سبق ذاره ،ص  - (4)
( ولـــد بااســـفورد هـــو عـــامل الـــنفس االه مـــاعي الربيطـــاا ، اشـــ هر  1919يونيـــو 22 -1882مـــا   03: )هنـــري تاجفيـــل -*

علــم الــنفس ال جــرييب  بالعمــل علــ  اجلوانــا املعرفيــة مــن و نظريــة اهلويــة االه ماعيــة وهــو واحــد مــن مؤسســي اجلمعيــة األوروبيــة  
 االه ماعي. أنظر : 
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و هــي عبـــارة عـــن هويـــة عالـــنلنع وهـــي تلـــك الصـــورة أو ذلـــك الشـــكل لـــذ  تكونـــ   موعـــة معينـــة عـــن 
 نفســها و أ ــا تنشــ  مــن الــداخل مــن االفــراد باجتــاه اخلــارج تــداوهلا داخــل اجملموعــة و هــي اســا  مســ لة
معرفة و هي وعي حيمل  االفراد باجتاه اخلارج حتت عبارة هذه اهلوية أ  ت بـع يف واقـع االمـر مـن افـراد أو 
وعـــىن ال وحـــد أو ا درا  الـــذاف املشـــ   بـــ  مجاعـــة مـــن النـــا  ونظريـــة اهلويـــة االه ماعيـــة ت ميـــز وهـــود 

و  الــذات فالنـا  تسـع  وتكــد روابـا قويـة مـا بــ  ال مـاهي باجلماعـة واا سـا  قــيم اجلماعـة وبـ  مفهـ
لللصو  أو احلفاظ عل  اهلوية اه ماعية ا ابية ترفع من تقديرهم للذات وحتقيـق هلـا أو اهلويـة اال ابيـة 
وبال ام تنشا عن طريق املقارنة ما ب  داخل اجلماعة وقيم ها وعادااا ورموزها وب  خـارج اجلماعـة ومـا 

 (1)وهود هوية ميثلو ن قيم وعادات ورموز ويف حا  
 الهوية الفردية 

هــذه اهلويــة تعــرف الشــر  مــن شــكل  و ا ــ  و  ــفات  و ســلوا  و ان مائــ  املرهعــي, فاهلويــة 
الشرصـــية تســـ ند إ  االســـ بطان االه مـــاعي حيـــص تنشـــ  مـــن تفاعـــل بـــ  ايليـــات النفســـية والعوامـــل 

ة االسـ مرارية يف حريـة شرصـي  االه ماعية فمـن ههـة ينـ   الشـعور باالن مـاء عـن امليـل الشـر   قامـ
ذااا و من ههة أخرى من الواضح أن الشعور باالن ماء يس ند إ  ال مابل مع مناذج تقدمها  موعات 

 (2)اب دائية ين مي اليها الفرد .
وفلــوى هــذا القــو  أن الفــرد مــن خــال  نظري ــ  لذاتــ  أو ايــف ينظــر لذاتــ  و مــن خــال  نظرتــ  

 ان مائ  للجماعة.ت  و تفاعالت  و قاتلك لذات  حياو  إقامة عال

                                                                                                                                                                                     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%
D8%A7%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%84 . 

مستويات تشكل الهوية االجتماعية و عالقتها بالمجاالت األساسية المكونة لدى عينة من طلبـة الصـف  د،فريا  محو  - (5)
 .173، ص 2011،  27،  لة هامعة دمشق، اجمللد األول ثانوي من الجنسين

س لــوطل ، اجمللــســيكولوجية العالقــات بــين الجماعــات _قضــايا فــي الهويــة االجتماعيــة وتصــنيف الــذات أمحــد زايــد ، - (1)
 .50، الكويت، ص  1للثقافة والفنون و االدا ،  

 .50، صاملرهع نفس أمحد زايد،  - (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%84
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عنـدما ن نـاو  مســ لة اهلويـة فتننــا اثـرياو مــا ال نكـ ث باهلويـة الذاتيــة للفـرد وعــز  عـن   معــ  إمنـا تنصــرف 
األذهان مباشرة إ  اهلوية اجلماعية فاملس لة ت علق دوماو هبوية الفرد يف االطار االه مـاعي، و السـبا يف 

 (1)هوي   إال من اجمل مع الذ  ين مي إلي . ذلك أن الفرد ال يك سا
 الهوية الثقافية 

ارتبطت اهلوية الثقافية بالبعد الثقايف، ومـا ميكـن تسـمي   باهلويـة الثقافيـة الـيت ت مـمن اـل مـا هـو 
مش   ب  مجيع أفراد اجمل مع، مثل القواعد و املثل والقيم اليت يش   فيهـا الفـرد مـع بقيـة أفـراد اجمل مـع. 

احلــوار بــ  الثقافــات  الــذ  يعــل يف  ملــ  بال بــاد  و ه املقاربــة الفلســفية تنفــ ح علــ  املــدار البينثقــايفوهــذ
   (2)املر لفة.

املقصود باهلوية الثقافية تلك املبادئ األ لية السامية والذاتية النابعة من األفراد والشعو  وتلـك 
   ببــات اهلويــة، حبيــص يشــعر اــل فــرد بان مائــ  راــائز االنســان الــيت متثــل ايانــ  الشرصــي الروحــي واملــاد

 األ لي جمل مع ما، ُص  ومييزه عن باقي اجمل معات
واهلويـــــة الثقافيــــــة متثـــــل اــــــل هوانــــــا احلياتيـــــة االق صــــــادية وااله ماعيـــــة والسياســــــية واحلمــــــارية 

ص تع ــرب الثقافــة واملســ قبلية ألعمــاء اجلماعــة الواحــدة، امــا تع ــرب ذاتيــة االنســان و نقــاءه و مجالي ــ ، حبيــ
 .(3)هي اار  أل  حمارة أ  هي اليت حتكم حراة  بدال و االن اج املعريف

مــن ههــة أخــرى ميكــن حتديــد بعــا مالمــح اهلويــة الثقافيــة و هــي  موعــة مــن املالمــح الثقافيــة 
الـيت  اخلا ة جبماعـة مـا وـا مييزهـا عـن مريهـا مـن اجلماعـات، واـذا وهـود عالقـة بـ  اهلويـة والثقافـة فهـي

أ  هـــي الــــيت جتعـــل مجاعــــة م ميـــزة أو خم لفــــة عــــن  تشـــكل اهلويــــة و هـــي الــــيت تعطـــي املعــــىن و الصــــورة،
 .(4)اجلماعات االخرى

                                                           

 2013، سـب مرب  26،  لة احلقيقـة، العـدد سؤال الهوية من الوعي الجمعي إلى الذات الفردية الشاعرة أمحد زما، - (1)
 .413هامعة أدرار، ص

دار الفرايب  بريوت   ية في تفكير هابرماسم الرابطة العربية لألكاديمية للفلسفةمم الهوية و التواصلالنا ر عبد الالو  - (2)
 .51، ص 2012لبنان، 

، األاادمييــــة للدراســــات االه ماعيــــة و االنســــانية أثــــر العولمــــة علــــى الهويــــة الثقافيــــة لألفــــراد و الشــــعوب زمـــو  مــــد، - (3)
 .94،ص4،2010العدد

مرهـع سـبق ذاـره ر المجتمع المدني فـي الحفـام علـى الهويـة الثقافيـة فـي ظـل العولمـةمدو سامية عبد العزيز و أخرون،  - (4)
 .713،ص 
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ي ضرور  لصنع اهلوية الثقافية أل ا يف النهاية هي املس وى الناضـ  الـذ   و يع رب ال اام ال اُر
يــة الــيت بلغ ــ  اجملموعــات البشــرية ن يجــة تفاعــل قــرون طويلــة بــ  أ فرادهــا وبــ  الظــروف الطبيعيــة وال اُر

 (1)مرت هبا و اليت نسجت فيما بينها روابا مادية وروحية مش اة أاها وأعالها الدين و اللغة 
واهلوية الثقافية هي أيماو الرمز والقاسم املش   أو النما الراسخ الـذ  مييـز فـرداو أو  موعـة مـن 

 (2)مريهاألفراد أو شعباو من الشعو  عن 
 الهوية الوطنية 

تع ـــرب مــــن اه مامــــات الدولـــة و تعــــل ا ــــاد تطـــابق أو توافــــق أو تــــوازن بـــ  الك لــــة االه ماعيــــة 
والدميغرافية ورقع ها اجلغرافية اليت متار  عليها ن اهها االه ماعي وتعرب من خالهلـا عـن نفسـها عـرب منـا 

ي ة االه ماعية يف لل سلوايات الدولة اجتاه هـذه بقايف خاص هبا. فاهلوية الوطنية هي مف اح ل فسري الب
البي ات فمنذ نش ة النظم السياسية بدأ العامل ينقسـم إ  أوطـان  ـددة وم مـايزة بقافيـا وهغرافيـا وأ ـبح 
األفراد يعرفون ذواام انطالقا من ان مائهم ملوطن ما مع ما يصـاحا ذلـك الشـعور   عنـنع حيـص أن  

 .(3) من الوطمية وحس بوهودها في  من خال  ان مائ  لبلد ماال شر  يولد ومع  منع مع 
واهلوية الوطنيـة نسـبة إ  الـوطن و ايمـة الـيت ين سـا إليهـا شـعا م ميـز ئصـائ  هوي ـ  وهويـة 
أيــ  أمــة مــن األمــم هــي  موعــة الصــفات أو الســمات الثقافيــة العامــة الــيت متثــل احلــد االدىن املشــ   بــ  

ن سبون إليها و اليت جتعلهم يعرفون و ي ميزون بصـفاام تلـك عنـا سـواها مـن األفـراد مجيع االفراد الذين ي
 (4)األمم االخرى

انــ  علــ  الــرمم  ــا قيــل علــ  العوملــة و مــا احدب ــ  مــن ازالــة او حــ  علــ  اقــل اضــعاف احلــدود 
اعر و خلـــا اهلويـــات الوطنيـــة و  ـــهرها فـــان تلـــك املشـــ –الـــوطن  –الوطنيـــة واضـــعاف لســـلطة الدولـــة 

 الوطنية والعواطف ت  ه  و جتد طريقها لل عبري العفو .
يبدو ان احلصو  عل  اهلوية الوطنية امر بـديهي وواضـح متامـا امـا ان لكـل فـرد احلـوا  اخلمسـة 
فــنلن خلقنــا علــ  هــذا الشــكل و يبــدو اننــا خلقنــا علــ  طبيعــة االن مــاء ا  وطــن فانــ  يبــدو ان اهلويــة 

                                                           
 .194شرقي رحيمة، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
 .25 مد ابراهيم عيد، مرهع سبق ذاره ، ص  - (2)
 .22، ص 2011لبنان، ،دار الفكر، بريوتمقاربة في إشكالية هوية المغرب العربي المعاصر مد  ا  اهلرماسي،  - (3)
 .23، ص 1995، دار ايمة ،اجلزائر ،  الهوية الوطنيةأمحد بن نعمان ،  - (4)
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تـــاريخ الـــوالدة   املوضـــوعية و املوا ـــفات ) الســـاللة،علـــ  بعـــا الصـــفات  الوطنيـــة متـــنح و تعطـــ  بنـــاءا
 .مكان الوالدة (

فان ليس ايان موحد ضمن حدود سياسية مع ف هبا والذ  يمم شـعبا ين مـي إليـ  و يعملـون 
معــا ويفكــرون معــا و يشــعرون بعمــهم االخــر معــا حيــص اــل واحــد مــن الشــعا يــدر  وطنــ  وحــدوده 

وااله ماعيــة بطريقــة خم لفــة، و ذلــك مــن خــال  ال فاعــل االه مــاعي و مــن خـــال   السياســية واملعنويــة
الصورة اليت نكو ا ألنفسنا، واالفكار املهمة لنا حو  الوطن واهلوية والوطنية حيص ان الفرد ال يعرب عن 

 وطنية.هوي   الوطنية ببساطة بل يس عمل اشارات وعبارات حو  ماهية الوطن و اهلوية ال
ن ال فرد ي م ع هبوية تابعة للوطن الـذ  يعـي  فيـ  فـان ف ـات االوطـان واهلويـات الوطنيـة ووا ا 

تبق  أاثـر الف ـات بـروزا و لهـورا والـيت تبـىن عليهـا العالقـات االه ماعيـة وال فـاعالت االنسـانية وللهويـة 
 (1)الوطنية  موعة من الولائف نذار منها: 

يـة لألمـة و  - ذلــك مـن خـال  احلفـاظ علـ  ال ــاريخ والـدفال عنـ  حـ  يمــمن ضـمان االسـ مرارية ال اُر
بذلك اس مراره من هيل ا  هيل داخل الوطن الواحد وعد  االنسياق وراء ما يـؤد  إ  مخـود و مجـاد 

 ال اريخ وحيدث ذلك من خال  ال فاعل ب  افراد الوطن الواحد 
وطن الواحــد وال عــاي  واألبــر بــ  حتقيــق درهــة عاليــة مــن ال جــانس و االنســجا  يف خم لــف ههــات الــ-

بقافاتـــ  الفرعيــــة فهــــي تنهــــل الهــــا يف هــــذل مشــــ   واحــــد وهــــو املرهعيــــة املشــــ اة امل مثلــــة يف ا ســــال  
 والعروبة. 

احلفـــاظ علـــ  الكيـــان امل ميـــز للمج مـــع و جتســـدت فاعلي هـــا خا ـــة ابنـــاء االحـــ ال  الـــذ  شـــر   -
 ة العربية االسالمية .ال ماسك واالحتاد و يرهع ذلك ا  رسوخ اهلوي

فاهلويــة الوطنيــة يف معناهــا العــا  ع ذلــك الشــعور اجلمعــي املشــ   والشــامل ملــواطن  يف دولــة مــا 
وهــو الشــعور الــذ  يقــرهبم مــن بعمــهم الــبعا ويولــد لــديهم إحساســاو باالن مــاء لــألرم الــيت يعيشــون 

 واحد...ع عليها، ويعزز احلاهة املش اة لل عاي  معاو إ  حد ربطهم وصري
 الهوية السياسية 

                                                           
، مرهـع سـبق ذاـره سيكولوجية العالقات بين الجماعـات _قضـايا فـي الهويـة االجتماعيـة وتصـنيف الـذات أمحد زايـد ، - (1)

 .52ص 
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يـــــ م بنـــــاء اهلويـــــة السياســـــية أساســـــاو باملشـــــاراة السياســـــية الدميقراطيـــــة يف  ـــــنع وااـــــاذ القـــــرارات 
وباالنــدماج السياســي ضــمن املؤسســات اجلماعــة الوطنيــة وبــال وزيع السياســي الــدميقراطي، حبيــص حتقــق 

 .(1)ية  ليااا نوعا من العدالة واملساواة والدميقراطية االه ماع
إن أحد أبـرز املؤشـرات علـ  أايـة النقـاش الـدائر حـو  قمـايا اهلويـة السياسـية يف العـامل املعا ـر 

خطـــا  اهلويـــة –هـــذا اخلطـــا   نفســـ  يكمـــن يف ال لـــوالت العميقـــة الـــيت عرف هـــا ممـــام  و جتليـــات 
ىن علــ  مبــدأ نفــي يف الفكــر االنثربولــوهي الــذ  ســاد يف الربــع االخــري مــن القــرن املاضــي انبــ -السياســةو 

مشـروعية ال عبـريات املبنيــة علـ  العـرف أو الــدين أو اع باراـا م جـاورة يف أحســن ال قـديرات حينهـا فقــا 
تبنـــت األنســـاق الفلســـفية واالنثربولوهيـــة الكـــربى هوياتيـــة سياســـية قائمـــة علـــ  االرادة احلـــرة والفرديـــة أو 

والسياسة ضمن البنية الفوقية واع ربت أ  طرح  ، اما  نفت املاراسية تعبريات اهلوية والسلطةاجلماعية
 (2)هلا خارج سياق الصرال االه ماعي ضربا من االس ال 

 الهوية المهنية 
من ب  ال األبعاد اهلوية عد البعد املهل، والذ  قد اا سـ  أاي ـ  خا ـة ألنـ  حتـو  إ  مـادة 

ملذهلــة والــيت ت طلــا حتــوالت هوياتيــة نــادرة، فالعمــل يفــرم تكــوين هويــات اه ماعيــة ن يجــة ال غــريات ا
حساســة ل  وافــق أاثــر فــ اثر مــع هــذه ال غــريات إذ بعــد عــامل الشــغل أو الفمــاء املهــل، مــن بــ  املراحــل 
األساسية، واملهنة واملميزة أل  تكوين هوياف، فهو يعرب عن املرحلة الزمنية اليت يوهـ  فيهـا الشـر  إ  

عة ان ماء مهنية  يزة ل  هوياتيا سواء اان ذلك مـن خـال  مسـ وى الوسا املهل، وبصفة اخرى إ  مجا
ال عريف الر ي أو مـن خـال  تصـنيف اجلماعـات املهنيـة املميـزة أو مـن ناحيـة املوقـع االه مـاعي واملهـل 

 الذ  حت ل  هذه اجلماعة يف بنية احلقل املهل الذ  تنشا في .
األساسـية الـيت يـ م مـن خالهلـا ال عريـف ور لـف  وعل  هذا األسا  تع رب املهنـة مـن بـ  الراـائز

حيص تشـري إ  مجلـة مـن النشـاطات والعالقـات و االفكـار الـيت حتـدد أهـداف  ف ات اجمل مع و شرائل ،

                                                           
 .80، ص 2003، ورقلة ، 02 لة الباحص عدد  لعولمة مالتنشئة السياسية في الجزائر في ظل اقاسم حجاج ،  - (1)
 ، دص .-مقاربة انثربولوهية سياسية– الهوية السياسيةفريد  بوملعيز،  - (2)
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املهنـة عــرب خم لــف ال بـادالت و ال فــاعالت الــيت ميكـن أن حتــدث بــ  األفـراد املن مــ  إ  اجلماعــة املهنيــة 
 (1)يظهر هؤالء خصائ  ومتثالت مهنية خا ة بوسطهم املهل  نفسها  و ب  االخرين حيص 

 ة ــحاالت الهوي-5
ُ لـف األفــراد مــن حيــص اهلويـة، و يبــدو ذلــك خــال  العمليـات املعرفيــة االه ماعيــة املســ ردمة 
يف  نع القرار و معاجلة املشكالت و ال عامل مـع قمـايا اهلويـة، و الفـرد يف عمليـة ال لـر  إ  احلـاالت 

لــ ، قــد يــربز بعــا اخلصــائ  حلــال   أو حــ  بــالث حــاالت يف نفــس الوقــت، و تلــك احلراــة قــد األع
 تكون ن يجة نم  النفس االه ماعية.

حاالت اهلوية هي نوات  ال من عملية تكـوين اهلويـة و اخلصـائ  البنائيـة للشرصـية وحـاالت و 
 (3)اما يلي:وميكن ذار هذه احلاالت  (2)اهلوية تؤبر يف حياة الفرد بشكل بالق،

يف هـذه احلالـة مل ُ ـرب الفـرد حـ  اين أزمـة اهلويـة وال أ  تعهـد أو ال ـزا   حاالت الهوية المشـتتة : - أ
للمع قــدات أو املهنــة أو األدوار وال توهــد أيمــاو دالئــل علــ  أنــ  حيــاو  بشــكل نشــا ا ــاد  ــة  للهويــة 

 لدي .
األزمـة، لكنـ  مـع ذلـك مل ـز  بقـيم ومع قـدات  يف هـذه احلالـة مل ُ ـرب الفـرد حالة الهوية المغلقـة : -  

 مرتبطة باألشراص املهم  ااألسرة مثالو 
ــة المغلقــة )المؤجلــة( : - ت الفــرد يف هــذا ال صــنيف يكــون يف حالــة مــن األزمــة وهــو نشــا حالــة الهوي

 بشكل ابري يف البلص حو  البدائل يف  اولة الو و  إ  خيارات اهلوية.
ي عهــد يف ال زاماتــ  و يشــعر با عــاز و  الفــرد يف هــذه احلالــة قــد عــحيكــون  حالــة الهويــة المنجــزة : - ث

 حو  العمل و األخالقيات و األدوار االه ماعية.

                                                           
، رسـالة لصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ في السنوات األولـى مـن مسـيرته المهنيـهاسناا عبد النا ر، -(1)

 .91، ص 2012-2011لعياد  ،هامعة من ور  ،قسنطينة، دا وراه، اص  علم النفس ا
 .59، ص 2008، دار اهلدى للنشر و ال وزيع ،مصر ،  العولمة و الهوية مد شريف عبد الرمحان،  - (2)
 .569فريا  محود ، مرهع سابق ، ص  - (3)
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و يــرتبا االن قــا  مــن املســ وى األقــل منــواو  إ  املســ وى األاثــر تقــدماو وــا ينالــ  الفــرد مــن فــرص 
بالشـــكل ان ــ ، وأايـــة أدائـــ  ألدواره و مك اه ماعيــة ومعلومـــات و تعزيـــز ملفهــو  الـــذات لديـــ  وــا يؤاـــد لـــ 

 .املناسا اه ماعيا
 محددات تشكل الهوية الجزائرية  -6

بعد اس عراضنا ألهم املفاهيم املرازية ملوضول اهلوية البد من ربا ذلـك وفهـو  ال يقـل شـ ناو عـن 
 املفاهيم األخرى وهو  ددات تشكل اهلوية اجلزائرية عل  وه  اخلصوص.

ر  هــــزءاو ال ي جــــزأ مــــن العــــامل العــــريب االســــالمي، وبال ــــام  فــــتن اهلويــــة اجلزائريــــة فــــاجمل مع اجلزائــــ
بــــاملفهو  احلمــــار  تعــــل االن مــــاء إ  األمــــة العربيــــة ا ســــالمية بكــــل مكونااــــا، هــــذه اهلويــــة الواضــــلة 

داخــل  اه ماعيــاو والــيت حتظــ  بــالقبو  النســيب مــن مجيــع أفــراد اجمل مــع، واــذا خم لــف الفــاعل  السياســي 
اجمل مع اجلزائر ، با ضافة إ  عوامل أخرى مادية أساساو مرتبطة وسـ وى ال قـد  االق صـاد  واحلمـار  

يـــة، يـــة  ليـــة و مـــري الـــذ  يبلغـــ  اجمل مـــع يف مراحـــل معينـــة مـــن مراحلـــ  ال اُر اونيـــة  أن هنـــا  عوامـــل تاُر
 (1)الث  ددات :ساات يف بلورة بوابت معينة للهوية اجلزائرية ت مثل أساساو يف ب

 الدين -1
 اللغة -2
 األ ل األمازيغي -3

وإذا قررنا من حيص املبدأ أن لكـل   مـع خصو ـية بقافيـة والـيت تشـكل هوي ـ  الذاتيـة ويسـع   
هاهــداو للملافظــة عليهــا و ــيان ها مــن االنــدبار حتــت وطــ ة وهيمنــة اخلصو ــيات الثقافيــة للمج معــات 

قافيــــة متيــــزه عــــن مــــريه أو عــــن بــــاقي اجمل معــــات العربيــــة األخــــرى، فــــتن اجمل مــــع اجلزائــــر  لــــ  خصو ــــية ب
االســـالمية فاخلصو ـــية الثقافيـــة تعـــل أ ـــا عنا ـــر خا ـــة وجموعـــة اه ماعيـــة معينـــة فـــاجمل مع اجلزائـــر  
يعـي  داخـل فسيفسـاء مــن ال عـدد الثقـايف فهــو   مـع عـريب إسـالمي أمــازيغي م وسـطي، افريقـي، عــاملي 

 مـــع بــ  الشـــاوية والقبائليـــة واملزابيـــة وال قيـــة، مــري أنـــ  رمـــم هـــذا ال عـــدد   مــع بـــ  املعـــرب  واملفرنســـ 
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الثقــايف فت ــا تظهــر داخــل   مــع واحــد موحــد م مــامن وم ماســك حتــت لــواء العروبــة واالســال  واأل ــل 
 .(1)األمازيغي

ع يبســـا مفهـــو  اهلويـــة إ  مكوناتـــ  األساســـية ألـــيكس ميكشـــلليبا ضـــافة إ  ذلـــك عـــد أن ع
 ديد عنا ره اليت يقو  عليها وميكن تلري  هذه العنا ر فيما يلي :وحت

 اللغة 
  الثقافــة و ال علــيم ) بقافــة شــعبية مشــ اة وــا ت مــمن  مــن فلكلــور شــعيب خرافــات ،أســاطري رمــوز

 ز  شعيب، عادات تقاليد، لبا  ...اخل (
   ال اريخ أو املاضي املش 
 البي ة اجلغرافية 
 القيم و االعراف 
 او االيديولوهية امل شاهبة الذهنية 
 .املصري املش   و هو الذ  يدعم احتاد وترابا افرادها وا يممن اينون ها 

هبذا نكون قد خلصنا إ   مل العنا ر اليت حتدد اهلويـة و الـيت تعـد وثابـة األسـس الـيت تشـكل 
ا  عنا ـر أخـرى هوية اجلماعة، و بغها ب لوان  ددة ، و سيادة عنصـر  ـدد يف مجاعـة مـا علـ  حسـ

 (2)ن يجة قد تساعد عل  بروز عنا ر يف مقابل عنا ر أخرى
 الوسائط األساسية المؤثرة في تشكيل الهوية  -7

ي علم األفراد األدوار االه ماعية اليت تقـو  هبـا اجلماعـة مـن خـال  األفـراد الـذين ي عـاملون معهـم 
درســ ، والمــا تباعــد الفــرد عــن أعمــاء هــذه عــن قــر  مثــل الوالــدين ، واألشــقاء ،األقــران، األقــار ، امل

ــــة  ــــاألدوار االه ماعي ــــة، والمــــا اقــــ   مــــنهم ازدادت معرف ــــ  ب اجلماعــــة ضــــعفت األلفــــة وتالشــــت اهلوي
وت اـــدت هوي ـــ ، ومتثـــل هـــذه املعرفـــة حالـــة عقليـــة للشـــر  نـــو توقعـــات اجمل مـــع، وت لـــدد هويـــة الفـــرد 

عاملهــا عنــدما يكــون مطالبــاو مــن الفــرد ت ديــة أدواره االه ماعيــة وت طــور مــع النمــو االه مــاعي، وت مــح م
 االه ماعية.

 (1)وأهم العنا ر أو الوسائا األساسية املؤبرة عل  الفرد يف تشكيل هوي   ميكن ذار:
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تدعم مفهو  الـذات و ت ميـز بوهـود روابـا قويـة مـن خـال  ال شـار  يف األنشـطة وتبـاد   الصداقة : -
  ارسة األنشطة و خلق أسلو  حياة من النموذج الثقايف. املنافع و جتهز الفرد مل ابعة 

تعد معايري اهلوية اجلنسية ضرورية ل مايز األدوار املرتبطة هبا وفـق  إدراك الدور الجنسي و تحديده : -
 املنظومة الثقافية و تطورااا وتقدير اجلنس ادور بيولوهي  وافاءة اه ماعية.

بفهــم املواقــف للجــنس االخــر واا شــاف أدوارهــم وتــ بري القــيم : تــرتبا  العالقــة مــع الجــنس اآلخــر -
العائليـــة و ال نـــول الثقـــايف وال طـــور االه مـــاعي، وبعـــد حتديـــد النشـــا  عـــامالو مهمـــاو يف معرفـــة مســـ ويات 
ومكونـــات اجمل مـــع املـــؤبرة يف  ـــراعات امليـــو  والشـــرو  وتفعيـــل النشـــا  وتنظيمـــ    ارســـ   وفـــق القـــيم 

 ن  ات اهلوية.الشرصية للفرد وهي م
إن هـــذه العمليـــة النفســـية متثـــل عمليـــة واعيـــة و وســـيلة يســـ طيع االنســـان مـــن خالهلـــا أن  الـــتقمص : -

ع إن اهلوية هـي حالـة الشـر  يف وقـت مـا ميكـن  " شبال.م "يك سا هوي   حيص يقو  هبذا الصدد 
 (2)وهوده واا سا  اهلوية هي الوسيلة اليت  لت ل  بالو و  إ  هذه احلالة ع.

فال لليــل النفســي  ــد يف  "freud"فرويــد لقــد اح ــل هــذا املفهــو  مكانــة واســعة يف ا ابــات 
عملية ال قم  أو اا سا  اهلوية لهور ال علق باألخر و علي  فسيشكل االبـاء بالنسـبة للطفـل البشـر  

 .(3)األولوية لل قم  وخا ة األ 
ابلة لل غري اما أن عمليـة اا سـا  اهلويـة و ميكن القو  أن اهلوية حالة يكون عليها الفرد وهي ق

أو الـــ قم  ع هـــي الوســـيلة الـــيت متكـــن الفـــرد مـــن الو ـــو  إ  هـــذه احلالـــة امـــا أن قابلي هـــا لالســـ مرار 
وال غيري متكن  أيماو من اخ يار األمنا  املر لفة حسا مراحل منوه إ  أن يصل يف النهايـة إ  اا سـا  

 .مع الوسا االه ماعي الذ  يريد االندماج في ع اهلوية أاثر توازناو وأاثر تكيفاو 
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 ثانياً : االشكاالت المرتبطة بالهوية 
حيص مـن خـال  هـذا املبلـص سـوف ن طـرق إ  خم لـف االشـكاالت أو العوائـق الـيت تـ بر علـ  

 تشكل اهلوية لدى األفراد .
 جدلية تعدد الهويات-1

ة ال حصـــر هلـــا،  ونبـــل هوي نـــا الشرصـــية ت شـــكل حياتنـــا ب ـــ بريات اه ماعيـــة ر يـــة ومـــري ر يـــ
انعكاسا لذلك. ونملها داخل هوي نـا وادوارنـا وعالق نـا االه ماعيـة امل نوعـة، ونعرفهـا ونفسـرها ونقيمهـا 
تبعا لذلك. فنلن نكون أطبـاء وأاـادميي  وسـباا  ...اخل ، ب سـلوبنا امل فـرد اخلـاص بنـا ونسـبق علـيهم 

 نكهة شرصية م ميزة.
اله ماعية تنسا  داخل هوي نـا الشرصـية وتشـكلها بـدرهات خم لفـة، وعنـدما نـدد واهلويات ا

أدوارنا عالقاتنا االه ماعية يف هذه احلالة تغدو هزءا من شعورنا بالـذات شـعورنا هبوي نـا الشرصـية مي ـد 
ذ  ليشمل هذه االدوار والعالقات االه ماعية وال نس طيع أن نعرف أنفسنا ونـ ى عنـا، ففـي الوقـت الـ

نــدد فيــ  أنفســنا و االخــرين اكائنــات بشــرية، نــرى أنفســنا أفــراد م فــردين و حــامل  هلويــات اه ماعيــة 
امـع االنسانية املشـ اة مـع االخـرين و لكن أيما نرى أنفسنا ا نوال معينة ل لك الكائنات اليت ت قاسم 

 (1)لدعواهم.
فــراد واجمل معــات الــيت ن لــدد و نعــرف إن هوي نــا اــ فراد تشــمل قيمنــا و ال زاماتنــا، شــ ننا شــ ن اال

أنفسنا هبـم وبـذلك يـ م فهـم اهلويـة علـ  أفمـل وهـ  علـ  أسـا  أ ـا عـامل نشـيده وننسـب  إلينـا بطريق نـا 
اخلا ــة بنــا ونوهــد فيــ ، لــيس وملــح أو عالقــة خا ــة ولكــن جبــدوى و فلــوى ذلــك العــامل، الن العــامل 

لكنـــ  لـــيس باب ـــاو أو دائمـــاو. فهـــو مي ـــد ويـــ قل   الـــذ  يشـــيده اـــل واحـــد منـــا هـــو عـــامل مســـ قر نســـبيا،و 
ويك ســا هديــدا مــن األفــراد والعالقــات ويطــرح  خــرين مــنهم، ويصــيح أعمــق يف بعــا اجملــاالت وأاثــر 
ي ال ميكــن الفــرار منــ ، ويفســر يف شــكل قصــة أو روايــة   مــن  ــاالت أخــرى. اهلويــة الفرديــة هلــا بعــد تــاُر

 (2)قة.ايف أن الفرد يبل عامل  هبذه الطري
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و وا أن هوي نا تمم  خرين فنلن أيما هزء من عواملهم، لذا فـتن هويـة اـل فـرد منـا عبـارة عـن 
 ورهـا الـذ  يقـع أيمـا داخـل نطـاق ااـاور االخـرى وال ميكـن فصـلها -م داخالت و معابر فاهلويـة هلـا 

 (1)عن بعمها البعا وال ميكن هلوية أن تعي  يف عزلة عن اهلويات األخرى
منطلق معقد و م شابك و ال فكري النقد  يف الذات يلعا دوراو حيوياو يف تشـكيلها لكـن  اهلوية

نــن نســ م ع هبوي نــا أاثــر مــا نســ م ع عنــدما تصــبح طبعــا بانيــا لنــا وال تعــود تقلقنــا أو تشــغل بالنــا. مــع 
ونفعـــل  اســـ مرارنا علـــ  اســـ عداد ملراهع هـــا وتنقيلهـــا فتننـــا عمومـــا ن خـــذها القيقـــة مســـلم هبـــا وخن ـــار

ونعي  بطرق معينة ألننا نريد أو ح  نا أن نعرب عن من نن، ويف هـذا الصـدد تشـب  اهلويـة السـعادة 
الـــيت تـــ مل  منـــا إذا مـــا وضـــعناها يف أذهاننـــا وشـــغلنا بالنـــا باســـ مرار هبـــا وراقبناهـــا، يـــ م حتديـــد حياتنـــا 

صــية وااله ماعيــة واالنســانية، وهــذا وال عــرف عليهــا بالطريقــة الــيت نبــل هبــا و ننــامم أبعــاد هوي نــا الشر
 يع مد علينا ا فراد وامج مع واعامل نيا في  

 الفئات المهمشة اجتماعياً تعامل مع مخاطر الهوية الجمعية و ال -2
ي مح من خال  مناقش نا أن اهلوية اجلمعية هلـا عيـو  و يـزات فاهلويـة اجلمعيـة توطـد العالقـات 

 اجلماعـــات املهمشـــة، امـــا أ ـــا تســـاعد علـــ  ال مكـــ  ألفرادهـــا القائمـــة علـــ  ال مـــامن والـــ الحم بـــ 
وجتعلهــم نشــطاء يف الــدفال عــن قمــي هم، وتفســح اجملــا  ل عــدد الثقافــة الســائدة، بيــد أن اهلويــة اجلمعيــة 
 ـــدودة ومقصـــورة علـــ  أعمـــائها فلســـا امـــا أ ـــا ســـلطوية ووضـــعية، أضـــف إ  ذلـــك أن رمب نـــا يف 

دة بشــكل  خــر لــيس مفمــالو بــل قــد يكــون أســوء وــا أن الكفــاح يعــد اســ بدا  شــكل مــن أشــكا  الســيا
شــي او هامــا  حــداث احلــرا  االه مــاعي، عــالوة أن هــذا الكفــاح ي طلــا مجاعــات منظمــة هلــا أهــداف 

 (2)واضلة، فتن اهلويات اجلمعية تبعاو لذلك تعد هزءا مهما لللياة السياسية.
هــو ذو قيمــة يف سياســة اهلويــة اجلمعيــة، يف الوقــت نفســ  و يثــري هــذا تســااالإ عــن ايفيــة اســ عادة اــل مــا 

ن جنـــا خمطرهـــا وعيوهبـــا. وفيمـــا يلـــي ســـوف نعـــدد خمـــاطر اهلويـــة اجلمعيـــة وســـوف نقـــو  بفلـــ  هـــذه 
 املراطر.
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تعــد اهلويــة اجلمعيــة مهمــة وهوهريــة لعــدة أســبا ، بالبــة مــن هــذه األســبا  هــي األمشــل واألعــم 
دةع وعاســـــ بعاد اهلويــــات األخــــرى ورايــــة اهلويــــة بوههــــة نظـــــر وهــــي حتديــــداو: عال ايــــز علــــ  هويــــة واحــــ

موضــوعيةع، و عالمــغا السياســي ل وحيــد اجمل مــع النظــامي عنــدما ينصــا االه مــا  علــ  هويــة واحــدة 
ويـــ م جتاهـــل اهلويـــات األخـــرىع. عندئـــذ يـــ م جتاهـــل القيـــود الـــيت توضـــع عليهـــا ويبـــدو أ ـــا ت بـــع منطقهـــا 

ما يف مقاومة اهلويات األساسية، فـنلن حباهـة إ  أن نمـع تعـدد هـذه الداخلي اخلاص هبا. إذا انا نر 
 (1)اهلويات وتفاعلها موضع تقدير. 

ت عـدد الكائنـات البشـرية يف هوي هـا وهــذا ال يعـد حالـة طارئـة ولكنهــا حقيقـة ضـرورية هلـم، هويــة 
نسـاء علـ  سـبيل الكائنات البشرية ال ت عـاي  بطريقـة سـلبية، لكنهـا ت فاعـل وتشـكل بعمـها الـبعا، ال

ــ لفن يف مصــاحلهن وطموحــاان  املثــا  ين مــ  إ  مجاعــات خم لفــة، اق صــادية وبقافيــة ودينيــة وعرقيــة، ُو
وراي هن ملكان هن يف اجمل مع. هن يوضلن هوي هن النوعية بطريقة خم لفة ويعطو ا أنواعا ودرهات أاية 

وية بالفطرة تبق  هي نفسـها ال ت غـري يف خم لـف خم لفة يف فهمهن لذواان، ال توهد ماهية نسائية أو أنث
 ال قسيمات الدينية واالق صادية.

لكـــارل الـــيت تنســـا خطـــ  ع –مثـــة ســـبا  خـــر يعلـــل أايـــة اهلويـــة اجلمعيـــة ي علـــق بوههـــة النظـــر 
ع القائلة ب ن اهلوية م   لة يف الكينونـة االه ماعيـة للفـرد بـل ومتليهـا عليـ  هـذه الكينونـة فاهلويـة  ماركس

ـــ  و وضـــعي   يف اجمل مـــع وهـــذه األمـــور معطـــ  موضـــوعي وال اجل معيـــة هلـــا أســـا  يف جتـــار  الفـــرد و تاُر
ي علق باالخ يار الشرصي، ف ن تكون من املنبوذين يف   مع هندوسي أو عـامال يف   مـع رأ ـام، أو 

يمنة مري أن هذه امرأة يف   مع ذاور ، أمر مرتبا بايخرين بطريقة ما ومعرم لألشكا  معينة من اهل
اخلربات والعالقات حباهة إ  تفسري وشـرح وإعطائهـا معـىن وداللـة مـن املمكـن أن حيـدث هـذا ب شـكا  
خم لفــة اثــرية، ُ لــف األفــراد أيمــا يف األايــة الــيت يمــعو ا لكينــون هم االه ماعيــة واهلويــة مرتبطــة هبــذه 

ة أارب عل  نـوعهن، وأخريـات علـ  عـرقهن الكينونة فبعا النساء من ذوات البشرة السوداء يمعن أاي
وإذا أردنا ال رلي عن وههة النظـر الـيت متيـل إ  حصـر االه مـا  يف ااسوسـات دون الـذهنيات، فـنلن 
حباهة إ  إدرا  أن اهلوية االه ماعية ال ي م إعطااها بطريقة سـلبية لكـن هـي  صـلة لل فسـري وال قيـيم. 

 (2)عي هلذه اهلوية.با ضافة إ  البعد الشرصي واملوضو 
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فالكفـــــاح لالعـــــ اف باهلويـــــة ودعـــــم املصـــــا  املرتبطـــــة هبـــــا يولـــــد ضـــــعفاو يف اجتـــــاه وحـــــدة ايراء  
واألهــداف ويشــجع علــ  متاســكها، وأعمــاء اجلماعــات املهمشــة معرضــون خلطــر حتــريا إحــداها ضــد 

 قاص من قدر وههات األخرى أو مقابلة إحداها باألخرى، اما أن أقلياام املعارضة اع ادت عل  االن
نظــر اجلماعــات هلــوي هن، فــتن اخ الفــاام يف أمــور وثــل هــذه األايــة يــ م االحســا  هبــا بقــوة وال ميكــن 
قمعهــا طــويالو. فاجلماعــة الــيت تطلــا هــذا األســا  لوحــداا لــيس مــن اا مــل أن تبقــ  طــويالو، واألاثــر 

و ينكــر علــ  األفــراد حريــة تعريـــف  أايــة أن مثــل هــذا القمــع ي غلــا علــ  اهلــدف ال لــرر  للجماعــة،
ي صـرفون مـن أهـل د الـذين ي لـدبون و هوي هم املش اة بالشكل الذ  يمنون   ليلا. من املهم لألفرا

االخــرين أن حي مــوا وههــات نظــرهم املر لفــة، وأن ال ي جــاوزا هــدفهم الو ــو  إ  توافــق عــريا ومــرن 
أن تشـكل أفكارهـا علـ  أسـس دميقراطيـة لكـي بصورة هوهرية، وينبغي علـ  اجلماعـة المـا أمكـن ذلـك 

يــ مكن هــؤالء الــذين ي لــدبون با هــا مــن امــ ال  الســلطة املناســبة وأن يعكســوا توافقهــا ويســ طيعون أن 
يشــكلوا ال لالفــات ويــدافعوا عــن االه مامــات املشــ اة دون اال ــرار علــ  وهــود طريــق  ــليح واحــد 

 (1)فلسا ي م ال عرف من خالل  عل  هوية خمصومة.
 التنوع الثقافي وتعدد الهويات االجتماعية -3

علــ  الــرمم مــن وهــود هويــات اه ماعيــة عديــدة، فت ــا ا لــف يف املــدى والعمــق، فبعمــها يعــد 
مصادر رئيسية يرائنا وقيمنا العاملية واهلويات الثقافية والدينية متيل إ  أن تلعا هـذا الـدور لـدى معظـم 

ص امل دينون، فالدين هو  ور حياام ومصدر مبادئهم املرشـدة، فهـم البشر. وعل  سبيل املثا  األشرا
 يرون اهلويات األخرى وحيددون أاي ها ومعايريها السلواية وفقاو للدين.

ووـا أن احليـاة البشـرية م عـددة، فـتن اهلويـات املر لفـة ال ميكـن أن تكـون تابعـة أل   ـا  اـان، أيـاو اــان 
و الــذ  يقـرر أن اهلويـات هلــا عالقـة هبــذا اجملـا  أو ذلــك مـن  ــاالت املـدى الـذ  تصــل إليـ  والســياق هـ

احلياة، وهذه اهلوية اما ف تعريفها اه ماعياو هي اليت تفرم علينا السلو  املناسا، لـذ مـن األفمـل أن 
نقــو  ب ننــا  مــول هويــات ولــيس هويــات م عــددة. فاهلويــة االه ماعيــة متثــل الســبيل الــذ  يــ مكن مــن 

اد مـن أن ي رـذوا مكانـاو وتوههـاو هلـم يف هـذا العـامل، فـ ن تـرى واحـدة نفسـها اـامرأة ي طلـا خالل  األفـر 
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تقسيم اجمل مع عل  أسا  النول وأن يرى الفرد نفس  أسود أو أبيا ي طلا تصـنيف الكائنـات البشـرية 
 (1)عل  أسا  اللون أو العرق في م تصنيف ال ذلك و فهمهم بطريقة خم لفة.

بالغة يف أاية  مول اهلويات االه ماعية يف احليـاة الفرديـة وااله ماعيـة ووـا أن  يكاد ال ميكن امل
ال هوية اه ماعية متثل طريقة معينـة تنظـر هبـا إ  العـامل، فـتن  مـول اهلويـات يعـل  موعـا مـن  مـول 

عن وههات النظر، ال واحدة منها تكمل راية األخريات وتصلح حدودها والق مجاعياو  وههة نظر 
العـــامل، وحيـــدث العكـــس عنـــدما تصـــبح هويـــة واحـــدة مهيمنـــة. فعندئـــذ يـــرى األفـــراد أنفســـهم و ـــ معهم 
والعــامل مــن منظــورهم الوحيــد فــريون األفــراد واجلماعــات إمــا أ ــدقاء أو أعــداء  ي جــاهلون عامــة النــا  

وبقـدر حــدودها.  وروابطهـم امل داخلـة، هــم ينقصـهم املنظــور املناسـا الــذ  يقـيم طلبــات اهلويـة املهيمنــة
ووــا ان اــل مــا لــديهم هــو هويــة واحــدة فقــد أ ــبلت تســ لوذ علــيهم وي شــبثون هبــا باســ مات  ُشــون 
باس مرار من أن قهرها أو اخ فاءها قد يزعزل اس قرار حياام و ردهم من مجيع املعاا، م رذين وههة 

 (2) لكهم.نظر مبسطة هداو ومري مس دامة. وعوضاو عن ان مي لكوا هوية فت ا مت
من مـري الطبيعـي أن تسـ لوذ هويـة واحـدة علـ  النـا  وتسـ بد هبـم، فهـم ينشـؤون يف   معـات 
دينيـــة وعرقيـــة وبقافيـــة وسياســـية، مالبـــاو مـــا تشـــكلهم، وبعـــا هـــذه اجمل معـــات تنمـــي بصـــفة عامـــة بعـــا 

اثــرية درهــات اهلويــة وهــم يشــ اون أيمــاو يف شــغل ولــائف معينــة، وبصــفة عامــة يكــون لــديهم مصــا   
خم لفـة  واســ لواذ واحـدة علــيهم ي مـمن قمعــا واميشــاو جلميـع هــذه األمـور  ــا يـؤد  هبــم إ  االنقطــال 

 عن هؤالء الذين يرتبطون هبم بفمل هذه اهلويات.
فاس لواذ هوية واحدة علـ  فـرد مـا قـد يكـون دينيـاو أو قوميـاو أو شـي ا  خـر حيـدث حتـت لـروف 

اخــرى م احــة، أو م احــة بشــرو  مــري مقبولــة، أو تقــد  قلــيالو مــن مــري عاديــة  فقــد يكــون هنــا  هويــات 
القيم، أو قد تمم فقا ال زامات وواهبات دون حقوق، قد ين ا  األفراد الي   أبناء ال فاوم ال ـداو  
عل  م طلبات اهلويات املر لفة ويقررون أن يبسطوا حياام عن طريق اخ يار إحـدى هـذه اهلويـات وقـد 

هويــاام أو مهامج هــا، وقــد يشــعرون أن املســ لة هــي احــ ا  للــذات يف األســا  لكــي  يــ م االســ هزاء مــن
  (3)يلزموا أنفسهم هبا وي عهدوا باح امها و تقديرها.
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 االعتراف الهوياتي والجماعات المهمشة اجتماعيا -4
املعاملـة إن اجلماعات املهمشة واملس معفة تطلا املساواة يف االح ا  واملعاملة هذا يعـل ضـمناو 

 انيف ال وحيـــد أو ال طـــابق يف األمـــور الـــيت ت علـــق هبويـــاام، ومعاملـــة خم لفـــة يف األمـــور الـــيت اـــ   هبـــا، 
مطلـــا االعـــ اف ي مـــمن اشـــياء عـــدة مثـــل: إهـــراءات ضـــد ال مييـــز، وتفســـريات وتطبيقـــات حساســـة 

شـــة وضـــمان متثـــيلهم بقافياوإعفـــاءات مـــن قواعـــد و ارســـات معينـــة ودعـــم االحـــ ا  العـــا  للهويـــات املهم
الكــايف يف املؤسســات العامــة، ومــ  يــ م االعــ اف هبــم بطريقــة مناســبة يف تعريــف اهلويــة وبينمــا ااطــا 
بعـــا مـــن هـــذه املطالـــا اجمل مـــع األوســـع الـــذين يســـعون إ  تغيـــري اعرافـــ  وقيمـــ  االه ماعيـــة و ـــورها 

 السلبية أل ا  ور احلياة االه ماعية .
اهلويـــة اب كـــاراو هديـــداو، فكثـــري مـــن اجمل معـــات وـــا فـــيهم أوروبـــا القدميـــة فلـــيس االعـــ اف العـــا  ب

والوســط  اح مــت االخ الفــات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة ألقليااــا وعــامل هم طبقــا لعــاداام و ارســاام 
اخلا ـــة، والـــيت اانـــت هـــزءاو ال ي جـــزأ مـــن هويـــاام اجلمعيـــة، ومـــا يهمنـــا هنـــا خصو ـــا هـــو مـــا ووههـــ  

االنتقـــاد الشـــديد إلـــى و النقـــاد خا ـــة مـــنهم ااـــافظون والقوميـــون والليرباليـــون والراديكـــاليون،  الك ـــا 
 (1)طلب الجماعات المهمشة االعتراف بهمم أو ما يطلق عليه سياسة االعتراف.

وهــم مــن انصــار عدالــة ال وزيــع الثــروة يوههــون إ  سياســة االعــ اف االع اضــات ال اليــة  فالراديكــاليون
:(2)  
 يــع احلقــوق واحلريــات وفــرص العمــل إن الدولـة بالدرهــة األو  معنيــة بالعدالــة وإ ــا حــددت عهــداو ب وز
 احلياة.و 
 النما  املطلو   عـادة ال وزيـع االنشغا  باهلوية يمعف شدة النما  املطلو ، ألن  يمعف بشدة
 يزعزل شعور ال مامن. و 
قة املهيمنة. سياسة االع اف باهلوية توقع نفسها يف ايد  الطب 
  تراـــز سياســـة االعـــ اف باهلويـــة علـــ  حقـــوق اجلماعـــات و تطلـــق العنـــان للجماعيـــة وال جـــانس بـــ

 األفراد، وتقسم اجمل مع إ  مجاعات م ملورة حو  نفسها.
                                                           

 .75 بيكوباريك، مرهع سبق ذاره ص - (1)
 .86املرهع نفس  ، ص - (2)

 



 الهويــــة والهويـــة المهنيـــة                                              الفصل الرابع: 
 

 
167 

 أخــــري او سياســــة االعــــ اف حتكــــم الدولــــة علــــ  اســــا  اســــ عدادها الحــــ ا  خم لــــف اهلويــــات الثقافيــــة
 من أن تممن حتقيق العدالة االه ماعية وترسانة نقاد الظلم االه ماعي .وال وفيق بينها، بدالو 

ويف الوقت الذ  يكون في  ال ماسك االه ماعي مري ااف لممان عدالة ال وزيع اجمل معـي ، فتنـ  أيمـا 
مري ضرور ، فرفاهية الدو  االوروبية ليست ن ـاج تمـامن اه مـاعي سـابق بـل هـي ن يجـة افـاح الطبقـة 

 العاملة.
 إشكالية التصور الموضوعي و التصور الذاتي للهوية -5

قد ت  سس مجاعة اه ماعية ما عل  هوية بقافية، وهـذا يعـل أن أعمـاء هـده اجلماعـة ي قـا ون 
عنا ر بقافية موضوعية، مثـل اللغـة، الـدين والعـادات، ... اخل فاهلويـة اجلماعيـة قـد ال تقـو  انطالقـا مـن 

( أنفســـهم  وهـــا علـــ  الفـــاعل  )االه مـــاعي يت يالحظهـــا الباحـــص، و يالســـمات الثقافيـــة املشـــ اة الـــ
 أيما ان ينظروا إ  هده السمات عل  أ ا عنا ر متيزهم عن اجلماعات االه ماعية االخرى.

فالنـــا  الـــذين ي كلمـــون اللغـــة نفســـها، ويـــدعون أ ـــو  مشـــ اة أو ميارســـون نفـــس الديانـــة، ال 
ة نفسها، إذ يشكل االع قـاد الـذاف، يف هـذه العنا ـر ) أو يف احـداها ي قا ون بالمرورة اهلوية اجلماعي

( بعـدا أساســيا يف تعريــف هويــاام، وبال ـام فالعنصــر املوضــوعي مــري اـاف، لــذلك ال بــد مــن النظــر إ  
 األشراص املعني  إذا اانوا هم أنفسهم يس عملون  بو ف  مقياساو لل صنيف أو عنصرا هوي نا، أ  ال.

يف األشـــراص موضـــوعيا وفـــق لـــون بشـــرام لكـــن ذلـــك يكـــون فقـــا عنـــدما تع قـــد ميكـــن تصـــن
اجلماعــات املعنيــة أن اللــون يشــكل عنصــراو اه ماعيــاو وبقافيــاإ  يــزاو، حينمــا ي لــو  العامــل املوضــوعي إ  
عامل هوييت، وال يشكل اللـون رمـزاو هويـاف يف العديـد مـن البلـدان  فاألشـراص الـذين ين مـون إ  هويـة 

عيــة، وفــق هــذا ال صــور، ال ي قــا ون ح مــا بقافــة مشــ اة وال نفســية مشــ اة، يل قــون حــو  بعــا مجا
األفكــار والرمــوز الكفيلــة بــتبراز االخــ الف الثقــايف ولــذلك ال تكــون اهلويــة اجلماعيــة مبنيــة علــ  العنا ــر 

ة وحــــ  الوهــــود املشــــ اة املوضــــوعية، وإمنــــا حســــا االع قــــاد الــــذاف يف بعــــا العنا ــــر الــــيت تع ــــرب  يــــز 
عاحلقيقـيع للســمات الثقافيـة الــيت يقــا  عنهـا علــ  أ ــا أسـا  اهلويــة اجلماعيــة، لـيس ضــروريا ويكفــي أن 

 (1)يؤمن بعا االشراص املعني  بذلك.

                                                           
املراز  2010(، هوان 09،  لة الواحات للبلوث والدراسات، العدد )الهوية الناعمة و الهوية الخشنةحسن رشيق،  - (1)
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ال شــك أن هــذه ال فرقــة بــ  ال صــور املوضــوعي وال صــور الــذاف تفرقــة أساســية بــدون ريــا، يف مقاربــة 
ا امجعنـــا مـــا بـــ  ال عريـــف املوضـــوعي علـــ  أنـــ  ذلـــك ال عريـــف الـــذ  يعـــده اهلويـــات اجلماعيـــة، واثـــريا مـــ

املالحظ انطالقاو من عنا ر موضوعية من ههـة، وال عريـف الـذاف الـذ  يصـوم  أيمـاو املالحـظ انطالقـاو 
 من وههة نظر الفاعل ، من ههة أخرى.

 (1)أع قد أن هذا ال عارم ُفي مظهرين أساس  للهويات اجلماعية واا: 
ـــــديولوهيون ...اخل ( يصـــــومون اـــــذلك تعـــــاريف  أوالً : ـــــل، املثقفـــــون، ا ي ان الفـــــاعل  ) زعمـــــاء القبائ

 موضوعية للهوية اجلماعية.
ــاً: أن مــا هــو من قــي ذاتيــاو أو م صــور مــن قبــل بعــا الفــاعل  يفــرم علــ  ايخــرين ويغــدو، حبكــم  ثاني

األو  شـعاراو )باع بـاره بعـدا ذاتيـاو( ويقـد  هـذا الظروف، عنصـراو ذاتيـاو خارهيـاو. وهكـذا، قـد ين قـي اجليـل 
األخــري إ  األهيــا  الالحقــة علــ  أنــ  عنصــر هويــاف موضــوعي، هــاعالو مــن هــذه األهيــا  تع قــد أنــ  

ي وح  أزم.  قد ، تاُر
تقد  اهلوية الصلبة األسس اهلوياتية جلماعة ما عل  أ ا موضـوعية، واـ ن الشـر  ين مـي إليهـا 

ضد إرادت . وتصري العنا ر املوضوعية هي اليت حتدد اهلوية وال ي   ا  بـديل  خـر ألفـراد يف مفلة من  و 
اجلماعــة، تعــد املكانــة املكرســة أســلوباو يــ م مــن خاللــ  تصــور اهلويــة اجلماعيــة، يــرث الفــرد، بكــل بســاطة 

ثــا  الــذ  العنا ــر الــيت تعــرف اهلويــة اجلماعيــة الــيت ين ســا إليهــا، وأفمــل مثــا  علــ  ذلــك هــو ذلــك امل
ُ  اهلوية القائمة عل  اجلنس، وليس من با  الصدفة، أن تكـون االيـديولوهيات األاثـر تسـلطاو هـي 

 اليت تس ع  بالسمات البيولوهية لبناء تصورااا اخلا ة عن اهلوية.
واــ ن العنا ــر الثقافيــة تكــون معــدة ل مــنح هويــة مجاعيــة بشــكل موضــوعي وبصــفة  ليــة إذ تكثــر 

ذا الصدد: القوميون العر  يؤادون عل  أن العـريب هـو الـذ  يـ كلم اللغـة العربيـة ولـو أنكـر األمثلة يف ه
ذلــك واملثقفــون االمــازيق يقــرون أن اــل ســكان مشــا  افريقيــا هــم أمــازيق ولــو مل ي كلمــوا أيــة هلجــة بربريــة 

علـ  أ ـا عطبيعيـةع بالنسبة هلؤالء إن األرم هي اليت متنح اهلوية وليس اللغة فقا فهوية مجاعة ما تقـد  
وعموضـــوعيةع وال ميلـــك األفـــراد الـــذين ين ســـبون إليهـــا ا  بـــديل  خـــر إال القبـــو  باهلويـــة الـــيت متـــنح هلـــم 

    (2)موضوعياو أ  بطريقة تسلطية، وال يقبل أ  تفاوم حو  هذه اهلوية و  واها.
                                                           

 .48ص، سابقحسن رشيق مرهع   - (1)
 49، ص نفس املرهع – (2)
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 الهوية اآلمرة والهوية االنتقائية -6
انسـة الثقافيـة إ  أن تصـبح  مـرة ومشوليـة، وعـىن أ ـا اـدف مع أدجلة اهلوية اجلماعيـة، تسـع  اجمل

إ  ال ســلل إ  اــل ميــادين احليــاة االه ماعيــة وخصو ــاو تلــك الــيت تكــون  ــا النظــر. ويشــكل اجلســد 
واللبـا  أهـدافاو مثاليـة للهويـات ايمـرة بسـبا بعــدها الفجـو  حينهـا يصـرح النـا  )أو هـم  ـربون علــ  

خال  اللبا  واجلسـد، )الشـعر الطويـل، احلجـا ، أشـكا  الللـي والوشـم ...( ذلك( ون يكونون من 
با ضــافة إ  تــاء ال  نيــص، حيــص تفــرم االيــديولوهيات اهلوياتيــة علــ  مســ وى العالقــات االه ماعيــة 

 (1)ضغوطاو أخرى عل  الشرااء منها ان قاء ) األ دقاء واألزواج الزمالء والزبائن ...(.
ماعيــــة بــــالقو  مــــن نــــن لكنهـــا تقــــو  اــــذلك مــــا ينبغــــي أن نفعلــــ ، الفــــرق ال تك فـــي اهلويــــة اجل

األساسي ب  هوية  مرة وهوية ان قائية أن األو  تقو  للنا  من هـم ومـا ينبغـي أن يفعلـوا يف مناسـبات 
 ــددة ويف  ــاالت  ــدودة مــن احليــاة االه ماعيــة، اارتــداء اللبــا  ال قليــد ، الــديل، أو الــوطل وفــق 

 بة بينما ت   اهلوية االن قائية حرية أارب لألفراد.املناس
قد تكون اهلوية األاثر بقالو لللمل هـي تلـك اهلويـة الـيت تكـون مؤسسـة، يف الوقـت نفسـ  علـ  
االيديولوهيــة ال ســلطية والشــمولية للهويــة اجلماعيــة، فهــذه األخــرية ال تك فــي باخ يــار مناســبات  لهــار 

ل   ـــوت ويف اـــل مكـــان. وهـــي ال تق صـــر علـــ   ـــا   ـــدد مـــن احليـــاة اهلويـــة بـــل تعلنهـــا يوميـــاو وبـــ ع
االه ماعية )طقو ، لبا ، تغدية ...( بل تصبوا إ  تنظيم ومتابل حياة النـا  االه ماعيـة سـواء تعلـق 

 األمر وا هو عا ، خاص أو محيمي.
مثلهـا األعلـ  ميكن لأليديولوهية اهلوياتية أن تعرف من السياسة مثلما تعرف من الدين، ويبقـ  

الـــذ  تســـع  إليـــ  هـــو  ـــو اـــل فردانيـــة عنـــد أعمـــاء اجلماعـــة عســـواء اـــانوا شـــيوعيون، فاشـــي  نـــازي  
أ ـــولي ، مســـيلي  إســــالمي ، أو يهـــود ..اخل هاعلـــة مــــنهم أفـــراد قـــابل  لل بــــاد  فيمـــا بيـــنهم  اــــ ن 

 الدفن .. اخلع. حيملون الللية نفسها، تسرحية الشعر نفسها طقو  االح فا  بالزفاف نفسها،
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فكلما اانت اهلوية اجلماعية أاثر ان قائيـة، وحصـرت يف بعـا  ـاالت احليـاة االه ماعيـة المـا  
اانت أاثر مرونة باملطالبة هبوية مجاعية واس ظهار بقافاام يف ال وقـت، إذ قليـل مـن األشـياء الشـعائر 

     (1)والرموز، اخل تكفي  ببات االن ماء إليها
 ة ومالمحهاأزمة الهوي -7

قلبيــة( واــذلك يف  ــا  االق صــاد تســ رد  المــة أزمــة يف  ــا  الطــا مثــل )أزمــة  ــلية، أزمــة 
أزمـة ماليــة( ويف علــم الـنفس ) أزمــة النمــو، أزمــة مـيالد، أزمــة الشرصــية، أزمـة الــوعي( وهــذه الكلمــات )

ر  وتعـرم لاله ـزاز تعل يف علم النفس حدوث تغريات فجائية ت ناو  أاثـر مـن ناحيـة يف الكـائن البشـ
 وال مزق وهذه األزمة ت ناو  النواحي الفيزيولوهية والنفسية والذهنية وااله ماعية.

: ع ب  ـا فـ ة ااـاذ القـرار اخلـاص باالخ يـار بـ  البـدائل وامل غـريات الـيت  عادل عبـد ا  محمـدويعرفهـا 
 . (2)سية والقيم اجلنسيةعدينية والسيات علق باالخ يار املهل و املفاهيم و املع قدات ال

عإ  أن مفهــو  األزمــة حباهــة إ  دراســة  Kevinheouisen"كيفــين هوســن يشــري الباحــص 
ـــــدر  وعـــــز  عـــــن ســـــياقات  االه ماعيـــــة وأطـــــره  ـــــ ، وال ي ـــــيت ادت إ  حدوب وفهـــــم املـــــدخل والعوامـــــل ال

 األيديولوهية.
افيـة اانـت نوعـاو مـن فـريى أن اهلويـة الثق عJohn Tomilsonجـون توملسـون أما الباحـص ع

احلفــاظ عليــ ، لكنــ  شــيء هــ  حي ــاج إ  احلمايــة و الكنــز االه مــاعي الــذ  مت لكــ  اجلماعــات االيــة، و 
  (3)بعد أن اا سلت العوملة العامل.

إمنــا هــي ن ــاج لفشــل الفــرد يف حتديــد هويــة معينــة وتشــري إ   " مــاير "أمــا أزمــة اهلويــة وامــا يشــري
ســـ قبل أو م ابعـــة ال علـــيم امـــا تنطـــو  علـــ  االحســـا  بـــاالم ا  وعـــد  عـــد  القـــدرة علـــ  اخ يـــار امل

                                                           
 .52- 51حسن رشيق، مرهع سبق ذاره،  ص  - (1)
 1دار الرشـــاد،   دراســـات فـــي الصـــحة النفســـية و الهويـــة و االغتـــراب االضـــطرابات النفســـيةمعـــاد  عبـــد اهلل  مـــد،  - (2)

 .17، ص2000القاهرة،
 .177، ص 2008، دار العامل العريب، القاهرة، نحو هوية ثقافية عربية إسالميةسامل فاطمة الزهراء،  - (3)
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اجلــدوى وانعــدا  األهــداف، وعــد  القــدرة علــ  اخ يــار املســ قبل املهــل واضــطرا  الشرصــية، ومــن ف 
 (1)البلص عن هوية سلبية.

  (2)ونظهر بقافة الشبا  يف سلواياام واجتاهاام و قيمهم ولغ هم و امنا  مالبسهم ومظهرهم
ع أن أزمـة اهلويـة أخطـر أزمـات "اريـك اريكسـونإن أزمة اهلوية قد تنش  عرب مراحل عمريـة معينـة، ويعـرب 

النمو اليت تواه  األنا عل  االطالق، إذ يرها  راعاو قد يفمي إ  ميالد هديد فيع رب منو هويـة حقيقيـة 
أبر املالمة مع اجمل مع، امـا يكون عميقاو لدرهة ان األشراص يع ربون أنفسهم قد ولدو من هديد من 

يرى ايما أن احلاهة إ  اهلوية تعاد  الرمبة يف احلفاظ عل  البقاء املاد  فـتحراز اهلويـة أمـر حيـو  الز  
لوهود االنسان وا هو إنسان يف حياة حتمل معىن ومرم، فبدون حتقيق هوي   اخلا ة املنفردة تسـ ليل 

   (3) ا أفمل من أن ااون شرصا مري مك ملع.رمبة االنسان يف احلياة، ع ف ن أاون مي
ويرهــع الكثــري أن ال غــريات الــيت تطــا  بقافــة الفــرد إ  مجلــة  ليــات تشــكل يف  موعهــا عوامــل 
ان شار العوملة مثل ال قنية العالية الدقة والفمائيات، االن نـت واهلجـرة، اسـواق املـا ، مـري ان اخلطـورة ال 

قافـــة ايخـــر، وإمنـــا االنغمـــا  يف هـــذه الثقافـــة واالنبهـــار هبـــا إ  درهـــة تكمـــن يف االنف ـــاح املعلـــن علـــ  ب
تفميلها عل  بقافة   مع ، وهكذا تس ليل هـذه الف ـات إ   ليـات الخـ اق بقـايف يسـ هدف النسـي  
الثقـــايف و يهـــدد بالـــذوبان يف بقافـــة ايخـــر املغـــاير.  ـــا ُلـــق حالـــة مـــن ال نـــاقا البنيـــو  داخـــل النســـي  

 يف اجمل مع الواحد.االه ماعي 
ولعل واقع اجمل مع العريب راهناو أشب  بذلك العالق يف عنق الزهاهة جتادب  قوتـان ابن ـان  إحـدااا 
قـوى العصــرنة الـيت يشــده هبيجهــا وبريقهـا، واألخــرى قــوى األ ـالة الــيت تشــده بعراق هـا وجتــذرها يف ايانــ  

 (4)وب  الشد واجلذ  بقي عالقا يراوح مكان 

                                                           
دراسـة ميدانيـة  – سيكولوجية تشـتت الهويـة لـدى الشـباب الجزائـري فـي ظـل العولمـة الثقافيـةعاشور لعور، معافة رقية، - (1)

 .211ص  2017جبامعات سكيكدة عنابة تبسة ،  لة  فاق للعلو  ، هامعة اجللفة ، العدد السابع  ، مار  
 .07، ص 2006الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  الشبابم تأثير العولمة على ثقافةعرايب  مود،  - (2)
، مصـــر  1، دار عيـــة للدراســـات و البلـــوث االنســـانية وااله ماعيـــة،    الشـــباب وأزمـــة الهويـــة رؤيـــة نفســـية واجتماعيـــة - (3)

 . 55،ص  2009
  104ص  2006، دار الشروق، عمان، م الشباب و القيم في عالم متغير ماهد الزيود - (4)
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 األنـومي ود حالـة وهكـذا تسـAnomie(1) ابطة للفعــل لـدى الشـبا  وهـي حالـة ميـا  املعـايري المـ
 املوههة للسلو  يف احلياة االه ماعية.و 
  انسار قيمة حا الوطن لدى الشبا ، فالوطن هو املكان الذ  يؤمن الثروة والرفاهية واسـ بدا  الرمـوز

 الوطنية ب خرى عاملية.
 (2)ل علق املفر  باملاديات .تراهع االه ما  باألخالقيات وا 

 الهوية المهنية ماهيةثالثاً : 
يـــة باع بارهـــا أحـــد ابعـــاد اهلويـــة مـــن خـــال  هـــذا املطلـــا ســـوف ن عـــرف علـــ  ماهيـــة اهلويـــة املهن

باع بارها موضول دراس نا حيص سوف ن ناو  مفهو  اهلوية املهنية من خال  ال عريف باملقصـود باهلويـة و 
هلوية املهنية واذا تصنيفااا وايفية اا سا  هوية مهنية يف العمـل واـذا الـ قم  املهنية و خم لف مناذج ا

 األدوار املهنية يف  ا  العمل و والو يف األخري إ  أزمة اهلوية املهنية.
 تعريف الهوية المهنية -1

عوجلـــت اهلويـــة املهنيـــة مـــن زوايـــا خم لفـــة منـــذ الثمانيـــات القـــرن املاضـــي، وهـــذا حســـا توههـــات 
 ة، ناو  هنا االق صار عل  األبعاد السوسيولوهية و السيكولوهية للهوية املهنية.معين

فاالجتــاه الســيكولوهي يعــرف اهلويــة املهنيــة و حيــددها بــالرهول واالع مــاد علــ  األبعــاد املعرفيــة والعاطفيــة 
ــ  وخصائصــ  الشرصــية والــيت متيــزه  للفــرد، هــذا األخــري يبــل متثيالتــ  علــ  ذاتــ  امهــل انطالقــاو مــن تاُر

تفكــري طريق ــ  يف العمــل ملهنيــة علــ  أســلو  و علــ  ايخــرين، هنــا نشــري إ  أبــر ال جــار  الشرصــية وا
 والقيم اليت حي كم إليها، فهذا ال وه  يربا منو اهلوية بعملية فردانية وخصو ية .

                                                           
، ويشــري إ  حالـــة  Nomos ، وهـــو مــن أ ــل امريقـــي فهــو1591لهــر هـــذا املصــطلح عــا  :  Anomieاألنــومي  - (1)

تطفـو فيهــا الرمبــات وتـذو  القــيم  ــا يصـيا البنــاء االه مــاعي والثقــايف بال صـدل، أو بــاألحرى موقــف تنهـار فيــ  املعــايري المــابطة 
 للسلو  الفرد  وااله ماعي. أنظر:

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9
%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

اله ماعيـة، عـدد خـاص اهلويـة واجملـاالت ،  لـة العلـو  االنسـانية و اتمظهـرات أزمـة الهويـة لـدى الشـبابسلطان بلغيـت،  - (2)
  355االه ماعية يف لل ال لوالت السوسيو بقافية يف اجمل مع اجلزائر  ، ص 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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كل ها أما عل  املس وى السوسيولوهي فيمكن تعريفها يف حدود أننا ن كلم عـن هويـة مجاعيـة شـ
اجملموعــــة انطالقــــاو مــــن اخلصــــائ  الــــيت متيزهــــا عــــن ايخرين،هــــذا البنــــاء اجلمــــاعي يســــمح للفــــرد بــــالنمو 
وال موضع داخل اجملموعـة املهنيـة واحلصـو  علـ  اعـ اف اه مـاعي والـذ  يولـد عنـده الشـعور باالن مـاء 

 إ  هذه اجملموعة. 
ملية ال ماهي بـايخرين واالخنـرا  إ  وضمن هذا االجتاه السوسيولوهي، منو اهلوية يكون وفق ع

  (1) موعة أفراد ي ميزون ئصائ  مش اة
وحي ـو  علـ    siciologie des professionsفمفهـو  اهلويـة املهنيـة بـدأ مـع علـم اه مـال املهـن 

 (2)معني  عل  األقل:
  مـــــدة لـــــدى هـــــي  موعـــــة األعمـــــا  والولـــــائف معـــــ ف هبـــــا يف لغـــــة االدارة خا ـــــة يف ال صـــــنيفات املع

 احلكومات، ااملهن احلرة واملهن العلمية، مثل مهنة األطباء ورها  األعما  والقانون خا ة.
    ولكن يف اللغة الفرنسية هنـا  حتديـدات أخـرى إذ أدخلنـا مصـطلحmétier  أ  حرفـة أو  ـنعة أمـا

رفــة(، حيــص أنــ   يف اجمل معــات الشــرقية فــتن املهــن احلــرة هلــا داللــة وأ ــل مشــ   يطلــق عليهــا )أهــل احل
 (3)ذلك بالنسبة للجماعات املهنية :

اجلماعــة أو األشــراص الــذين هلــم احلــق فيمــا يســم  ) احلــق يف اهلي ــة( أ  هلــم احلــق يف االن مــاء إ   -
 هي ة مع ف هبا.

 ومجاعة أخرى ليس هلا احلق يف االن ماء ،االعما  باليومية والسجناء واحلمال  ..اخل -
 طعنا باإللمام بعدة تعار يف يمكن تلخيصها كالتالي:و في حدود اطالعنا است

ع هـــــي منـــــوذج اهلويـــــة اجلماعيـــــة الـــــيت تفـــــرم وهـــــود مجاعـــــة ميكـــــن ضـــــمنها نقـــــل طرائـــــق الفعـــــل 
واالحسا  وال فكري واليت متثل يف ان ذات  قيماو مجاعية )الوعي الفرور( ومعامل شرصية )مهنة يف اليـد( 

لصــبيان مــع مهنــة األ  الــيت تن قــل يف األســرة قبــل الــ علم يف وهـي تق مــي عمومــاو متاهيــات مبكــرة لــدى ا

                                                           
 .97 96، ص ص  سابقسناا عبد النا ر مرهع - (1)

(2) - E. Ramous, l’invention des origines, sociologie de l’ouvrage 
identitaire, CERLIS-CNRS, Paris, 2006.p20. 
(3) - ibid, p 20. 
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مكان العمل مع ر  العمل تمم العامل  وأربا  العمل حـو  أهـداف مشـ اة، تمـمن بصـورة خا ـة 
 (1)بقاء املؤسسة وتطورهاع.

أن ع من أهل إحيـاء اهلويـة املهنيـة البـد مـن اسـ قرار نسـيب يف  "كلود دوبار"ويفسر هبذا الصدد 
 (2)عد النالمة لل نظيم و يف اجلماعات اليت تدعمهاعالقوا

يطرح موضول اهلوية عل  أن  أ بح من املواضيع اهلامة املطروحة يف علم اه مـال  "كلود دوبار"
دة ال تعطــي للمفهــو  تعريــف نفســ  العمــل منــذ بدايــة الثمانينــات، فهــو يــرى عاألعمــا  املر لفــة وامل عــد

انـــت فرديـــة أو مجاعيـــة ا عبـــري عمـــا يقولـــ  األفـــراد عـــن انفســـهم وعـــن لكـــن ايفيـــة النظـــر للهويـــة ســـواء او 
 .(3)عالقاام يف العمل، وعن ان ماءاام املهنية وللمؤسسة اذلك ملساراام املاضية و نظرام للمس قبل

عاهلوية ال نظيمية ت علق ودى ان ماء العامل  للمنظمة اكل بدالو من ااددات اليت يعملون فيها 
 .(4)اصصهم املهلع أو وجا  

عفهــــم أعمــــاء املنظمــــة اجلمــــاعي للســــمات األاثــــر هوهريــــة يف املنظمــــة الــــيت متيزهــــا عــــن مريهــــا 
 .(5)وت صف عادة باالس مرارية ع

عالشرصـــية املميـــزة للمنظمـــة، والـــيت يـــ م إدرااهـــا مـــن خـــال  القـــيم املن شـــرة الـــيت تظهـــر يف ات 
 .(6) االت املنظمة باخلارجع

 فيما خ  اهلوية املهنية ما يلي : عة علم االجتماعبموسو أما ما هاء 
ع ال صــرفات يف العمــل علــ  ســبيل املثــا  ال احلصــر، تنــ ظم حــو  القــيم اخلا ــة هبــا، فــتن بعــا املهــن 
متلك هوية  يزة وتشكل هي ات حقيقية، البلارين، عما  املناهم، العما  يف السكك احلديديـة،...اخل 

اجملموعات، اذلك ُ لـف االداريـون واألطبـاء يف املؤسسـة ا س شـفائية ففي الواقع ال ت جانس ال هذه 
                                                           

 .209 208، ص  2008، 1،املك بة الشرقية ،   أزمة الهويات _تفسير التحول_ مالود دوبار ، ترمجة رندة بعص   - (1)
 .209املرهع نفس ، ص   - (2)
اصـ  علـم  ، رسـالة دا ـوراه، المهنية االجتماعية لفئة إطـارات المؤسسـات االقتصـادية العموميـة الهويةمراا حسان ، - (3)

 .32،ص  2007- 2006اه مال تنظيم و عمل ، هامعة باهي خم ار، عنابة ، 
،  لة هامعة دمشق االق صـادية  دور الثقافة التنظيمية بالتنبؤ بقوة الهوية التنظيميةعبد اللطيف عبد اللطيف و أخرون،  - (4)

 .129، ص  2010،  02، العدد  26و القانونية ،  لد 
 فس  .املرهع ن - (5)
 .129عبد اللطيف عبد اللطيف و أخرون ، املرهع نفس ، ص   - (6)
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بال ــام هنــا  البلــص عالقــات يشــوهبا ال ــوتر... و االداريــ  يف هي ــات ...اخل. امــا توهــد بــ  املنفــذين و 
 عدة اشكا   ا أن ت وقع لهورها ع.
ج ابرية مـن اهلويـات املهنيـة  ان  ميكن متيز أربعة مناذ  "رنو سانسليو"انطالقا من هذا املنظور يرى 

 وهي )هوية االنصهار و هوية االنسلا  وهوية االنفصا  أو ال قار  و هوية ال فاوم(
و تعمـــق هـــذه الفكـــرة أحبـــاث و دراســـات مجاعيـــة جملموعـــة مـــن البـــاحث ، والـــيت اشـــرف عليهـــا 

ة، امــا أ ــا متــنح يف مصــانع خم لفــة، ت عــرم ل لــوالت تكنولوهيــة بــارز  كلوددوبــار"وع "فيليــب بيرنــو"
و الــيت جتمــع بشــكل وبيــق الســرية الشرصــية مــع  " الهويــة المهنيــة"مكانــاإ مهمــاو ملــا اتفــق علــ  تســمي  

املســـــار ال وا ـــــلي وفمـــــاءات ال عـــــارف مـــــع ال شـــــريع وأحكـــــا  االن مـــــاء مـــــع إهـــــراءات االن ســـــا  أو 
 (1)ال لو .

االس مرار يف أن تكون ذااا وعـىن فاهلوية املهنية ت علق بشر  ما أو اون مجاعة ما قادرة عل  
االح فاظ وااافظة عل  خصو ي ها و يزااا مثل اهلويـة املهنيـة لألسـ اذ حبيـص يسـع  إ  ال مظهـر وفـق 
شــرو  ت ناســا واملهنــة يف ســلوا  وأفعالــ ، ومنــ  ايمــاو اهلويــة املهنيــة للمرضــة حبيــص ت وافــق مــع الشــرو  

اء للمجموعة املهنية  وحتمـي بـاالح ا  واالعـ اف مـن قبـل ايخـر املهنية وأخالقيااا ح  تممن االن م
للمجموعــة حيمــل منظومــة مــن القـــيم وبال ــام الــدفال عــن االم يــاز املهــل و ملكيــة االســم باع بــاره رمــز 

 (2)املبادئ متثل ماِم و حاضر ومس قبل املهنةو 
هلويــة املهنيــة إذ للهويــة املهنيــة ومــن خــال  هــذا ميكــن القــو  أن هويــة الفــرد تــرتبا ارتباطــا قويــاو با

تــ بري فعـــا  يف ســـلو  األفـــراد داخـــل العمـــل و خارهــ ، و يكمـــن مفهـــو  اهلويـــة املهنيـــة يف االهابـــة علـــ  
 ؟ع.ةاس فسارات العامل  يف املنظمة عل  السؤا  الذ  يطرح نفس  عمن نن امنظم

 

                                                           

 - انظر مناذج اهلوية املهنية. 
،ص  2011، بـريوت،  1، مك بـة اهلـال  ،  معجم مصطلحات علـم االجتمـاع هيل فرييو  ترمجة انسا   مد األسعد، - (1)

 .103 102ص 
ظـــر  ل شـــكيل اهلويـــة املهنيـــة للمرضـــة،  لـــة العلـــو  االنســـانية وااله ماعيـــة ، إطـــار نسوســـيولوجيا  الممرضـــةأمحـــد حبـــاج ،  - (2)

 .307، ص  2015، سب مري 20العدد
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 (1)ن يمكن ذكرهما :وما يمكن مالحظته أن مصطلح الهوية المهنية له خاصيتين أساسيتي
حبيـــص ميـــنح لـــ    ـــوى ا ـــطالحي خـــاص بـــ  و عـــل ال لاليـــل   عـــدم اســـتقاللية المصـــطلح : - أ

العلمية يف العلو  االه ماعيـة تصـا فيـ ، فاهلويـة املهنيـة تؤخـذ يف أملـا األحيـان علـ  أ ـا البلـص عـن 
ات امل  اليـة عـرب جتـار  االع اف من قبل ايخرين يف إطـار فمـاء العمـل، إ  هانـا أ ـا  صـلة ال نشـ 

رنــو العمـل الفرديــة حبيــص أن هــذين املعنيــ  ميـثالن االجتــاه  الرئيســي  يف سوســيولوهيا اهلويــة واــا تيـارع
ع، واللذان ي فقـان علـ  ربـا مفهـو  اهلويـة املهنيـة بـالظروف الـيت ت شـكل فيهـا كلود دوبارع وعسانسليو

ل مجاعـــة العمـــل، أيـــن يســـع  اـــل فاعـــل إ  ان ـــزال فهـــي إمـــا إن ـــاج عـــن عمليـــيت ال نـــافس والصـــرال داخـــ
 االع اف من ايخر أو  ريورة تعلم تع مد عل  ال جار  الفردية للعما .

 و علي  ميكننا اع بار هذين العامل  مصدري  أساسي  لل نش ة االه ماعية وال نظيمية .
هيا متيــــل إ  حيــــص أن الدراســــات السيســــيولو  ارتبــــاط المصــــطلح بالفئــــة السوســــيو مهنيــــة : -  

تصنيف اهلوية بناءاو عل  تصنيف الف ات  السوسيو مهنية وهو ما سوف نلمس  من خال  النماذج اليت 
 ع.سانسليووضعها  ع

ولعـل ارتبـا  مفهــو  اهلويـة املهنيـة بوســائل الصـرال الــيت  ـدها الفـرد يف جترب ــ  االه ماعيـة لفــرم 
هذا األخري بالسـلطة الـيت ُـاطر مـن خالهلـا بفقـدان اح ا  حق  يف االخ الف،  علنا نبلص يف عالقة 

ذاتي ـ ،وبال ام هوي ــ  ليجــد نفســ  أمــا  أزمــة فقـدان اهلويــة،أين سيســع  ل بــل اســ اجتيات لللفــاظ عليهــا 
ــــدفال، يف حــــ  حــــاو   ــــاهلرو  أو بال ــــارإمــــا ب ــــيت قــــدمها "دوب ع مــــن خــــال   اول ــــ  تطــــوير املفــــاهيم ال

ية أن يربا اهلوية املهنية بال قاء سريورت  خم لف  ، حبيص ت علـق األو  حو  ال جار  العالئق "سانسليو
باا سـا  أو اعطـاء اهلويــة يف ال نظـيم اــتدارة وفـاعل  ي فاعــل معهـم الفــرد حبيـص ال ميكــن حتليلهـا وعــز  
عــن النســق  الــذ  ينشــا فيــ  الفــرد و الــذ  ينــ   مــن خــال  عالقــات قــوة تســاعد األفــراد علــ  فــرم 

 و بال ام هوياام داخل اجلماعة .وهودهم 
أما السريورة الثانية ف مثل املرحلة  اليت ميكن فيهـا الفـرد مـن اا سـا  هوي ـ  املهنيـة بنفسـ  حبيـص 

 (2)ال ميكن حتليل هذه السريورة وعز  عن املسارات االه ماعية اليت يشكل الفرد بواسط ها هوية لذات .
                                                           

رسالة دا وراه ، اص  علم االه مال  هامعة  العامل الجزائري بن الهوية المهنية و ثقافة المجتمعماار  نادية أمينة،  - (1)
 .97 96، ص ص  2012-2011أيب بكر بلقايد ، 

 . 97، ص املرهع نفس   - (2)
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أن اهلويـــة ت علــق أساســـاو بــنما ال نشـــ ة االه ماعيــة الـــيت  وانطالقــاو مــن هـــذا ال صــور يع ـــرب دوبــار
تلقاهـــا الفـــرد و الـــيت ســـ كون قاعـــدة اهلويـــة املهنيـــة، وإذا اانـــت ال نشـــ ة االه ماعيـــة بـــاخ الف مراحلهـــا 
وأمناطها عبارة عن تلق  الفرد الثقافة اخلا ة  فتن  يسعنا القو  ب ن الثقافـة اجمل معيـة و ال نظيميـة ميـثالن 

 ر الرئيسية أل  هوية مهنية.املصاد
و باع بار اهلوية املهنية يف مواههـة مسـ مرة لل لـوالت ال كنولوهيـة و ال نظيميـة و اـذا ال عبـريات 
اليت تطرأ علـ  تسـيري العمـل يف املؤسسـات و االدارات فت ـا بـذلك معرضـة لل هديـد واالزمـات أاثـر مـن 

ية للهوية املهنية يف م دوبار ضرورة دخـو  األفـراد تعرضها للبناء و لكي ي لقق البناء االه ماعي للهو 
 يف عالقات سوسيو مهنية يشاراون من خالهلا يف نشاطات مجاعات العمل.

 نماذج الهوية المهنية -2
عرفــت ســريورة بنــاء اهلويــات املهنيــة منــذ الســبعينات تغــريات هذريــة، وذلــك نظــراو لل طــورات الــيت 

االه ماعيـــة، وال لـــوالت ال كنولوهيـــة وبظهـــور لـــاهرف البطالـــة  حـــدبت يف مجيـــع اجملـــاالت االق صـــادية،
 1977ســنة وال همــي ، أدى إ  إفــراز تنظيمــات هذريــة يف نظــا  العمــل، وتســري املــوارد البشــرية، ففــي 

ــــة يف العمــــل وأوهزهــــا يف أربــــع  R.sainsaulieاقــــ ح عــــامل االه مــــال   أربــــع منــــاذج للعالقــــات املهني
 (1): موعات سوسيو مهنية وهي

 (Retiré)اهلوية املهنية االنعزالية       -
 (Fusionnelاهلوية املهنية االندماهية  )  -
 (Négociateurاهلوية املهنية املفاوضة  )  -
 (  Promotionnel)اهلوية املهنية ال طورية   -

ببعا الدراسـات  R.sainsaulieو يف  اية الثمانينات قا   موعة من علماء االه مال إ  هانا 
  العالقات املهنية يف ميدان العمـل لعمـا  بعـا املؤسسـات، حيـص أفمـت إ  إضـافة شـكل  مـن حو 

( أمنـا  06، وبال ـام ف ال و ـل إ  إبـراز سـ ة ) R.sainsaulieاهلويات املهنية زيادة ملا تو ل إليـ  
 (2)أشكا  و هي :

                                                           
 .48، ص  سابقمعاريف منور، مرهع  - (1)
 49، ص نفس املرهع – (2)
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بـــــــ   : و هـــــــو الشـــــــكل الـــــــذ  يقصـــــــد(Modèle Réglmentaire شـــــــكل اهلويـــــــة املنمـــــــبا ) -
R.sainsaulie  االنعــزام و هــو شــكل وهــد عنــد  موعــة مــن العمــا  و األطــر الــيت تفمــل دائمــاو  

 ال غريات ال كنولوهية،ويرى أن العمل ضرورة اق صادية .
و ي ـ بر أ ـلاب  بفعـل إعـادة ال  نظـيم  (:Modèle Communautaire) الشـكل االنـدماجي  -

ا م العملـــي، حبيـــص أ ـــم ال يســـ طيعون فـــرم أنفســـهم مـــع دائمـــاو، وقلـــة الكفـــاءة املهنيـــة اخلا ـــة ويـــد
زمالئهـــم العمـــا  واألطـــر الـــذين ت ـــوفر حســـبهم افـــاءة مهنيـــة مك ســـبة بفعـــل ال جربـــة الطويلـــة يف العمـــل 

 سنة(. 15)أاثر من 
وهـــو مقـــار  لنمــوذج اهلويـــة املعـــروف عنـــد  (: Modèle Prfessionnel الشــكل المهنـــي ) -

R.sainsaulie فــــاومبــــالنموذج عامل "Négociateur  ــــ  حاليــــاو أ ــــلا  املهــــن اجلديــــدة ُو
و املرتكــزة علــ  ال كنولوهيــا مــن ههــة و مبــدأ ال نفيــذ يف األعمــا  مــن  ذات الصــلة بالقطــال الصــناعي،

 ههة أخرى، وقد ف حصر هذا الشكل من اهلوية املهنية يف املهن اليت هلا عالقة بالصيانة واالتوماتكية.
لقـد ف إ ـاد هـذا الشـكل  (:Modèle de la Mobilité ناميكي )الشـكل الحركـي أو الـدي -

من اهلوية املهنية عند األشراص الذين هلم قابلية للعصـرنة وال جديـد يف حيـاام املهنيـة،أ  أ ـم مـؤهل  
ــــال طلع لكــــل ال قنيــــات اجلديــــدة،  ــــا  علهــــم  لل كيــــف مــــع املســــ جدات اخلا ــــة بعملهــــم وشــــغوف  ب

منا ـا أعلـ ، وإن عـد  حتقيـق هـذا الطمـوح  عـل هـذا الشـر  يسـع  هاهـداو يطملون بال قيـة إ  
 ألهل ال فرد با يدال أل  مشرول من املشاريع حيص يظهر ال نافس والصرال من أهل ال قية يف العمل.

ي فـق  :(Modèle Professionnel de serviceشـكل الترقيـة الخـاص بالخدمـة العموميـة ) -
نيــة مــع املرهعيــة أو الراديكاليــة للمواقــف والــيت تع ــرب تقليديــة و نشــهدها يف هــذا الشــكل مــن اهلويــة امله

الروت  اليومي يف االدارات مثالو امـا ي ميـز هـذا النمـوذج باالسـ قاللية، املسـؤولية الكفـاءة علمـاو أن هـذا 
 النما من اهلوية يربز يف إطار اه ماعي ) ا دارات (.

وهـو شـكل    (:Modèle entrepréneurialزاهـة ) شكل الهوية المهنيـة المتعاونـة بكـل ن -
مـــن أشـــكا  اهلويـــة املهنيـــة، لهـــر مـــؤخراو حتـــت شـــعار ع يهســـّرر هـــؤالء الفرســـان مـــن العصـــر امل طـــور اـــل  
افــاءاام يف خدمــة املؤسســة الــيت تعمــل علــ  إدمــاههمع يعــل ال عقــل يف ال غــريات احلادبــة يف املؤسســة. 
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يف مؤسســة إال إن مــن ســلبيات  الفشــل حالــة وهــود عالقــة ســي ة  ورمــم النجــاح الــذ  يلقــاه هــذا النمــوذج
 ب  العامل و مسؤولي .

و مــا ميكــن االشــارة إليــ  أن النمــوذه  املــذارين يف األخــري يعطيــان أايــة قصــوى للقــدرات املهنيــة او ــا 
 أحد العنا ر األساسية املشاراة يف بناء اهلويات املهنية املعا رة.

 هنيةتصنيفات الهوية الم-3
 (1)ميكن تصنيف اهلوية املهنية إ  مس وي  ابن  واا:

حيـص يكـون شـعور األطـراف املعنيـون باهلويـة ضـ يالو إذ قـد ت ـوافر السـمات  الهوية التظيمية الضـعيفة : - أ
اجلوهرية، وقد تكون السمات  يزة عل  املنظمة اكل، إال أن  مل ميـِا الـزمن الكـايف )عامـل االسـ مرار( 

لشــعور، وقــد ت غــري هويــة املنظمــة ن يجــة ل بــل أمنــا  ســلواية هديــدة  ــا ي طلــا بــروز هويــة ل عمــق هــذا ا
مهنية أخرى أو تغريات يف اهلوية السائدة، لكم هذا ال غيري يف اهلوية سيكون ضعيفاو ح  مير علي  وقـت 

 طويل لكي ت سخ يف أذهان اافة األطراف املهنية.
طـراف املعنيـون باهلويـة ال نظيميـة القويـة عنـد وهـود السـمات يشـعر األ الهوية التنظيمية القوية : -  

اجلوهرية اليت متيزها عن مريها من املنظمات، مع مرور زمن طويل عل  تلك السـمات. فاهلويـة ال نظيميـة 
القويــة الـــيت يـــ م االتفـــاق علـــ  ماهي هـــا وأبعادهـــا بـــ  األطـــراف املعنيـــة الهـــا تســـاعد االدارة علـــ  اطـــي 

 (2)قد تواههها، ومن  تساهم يف عاح ادارة املنظمة ورفع مس وى أدائها .األزمات اليت 
 اكتساب الهوية المهنية  -4

يع ــرب مكــان العمــل ميــداناو لل فاعــل والكفــاح مــن اهــل احلصــو  علــ  اهلويــة، فقــد أ ــبح معروفــاو 
 مـــل أن لســـنوات عديـــدة أن خـــربة العمـــل تســـاهم يف  ـــيامة اهلويـــة، لـــذلك أ ـــبح مفهومـــاو أنـــ  مـــن اا

 ال غريات االه ماعية وال نظيمية هلا ت بريااا عل  تشكل أفكار اهلوية.
فا دارة متر ووقف م ناقا، حيص ان لدى املديرين االن سلطات عل  اديد العمالة الزائدة يف 
ضوء مس ويات البطالة العالية، يف نفس الوقت فتن املديرون مطالبون بتن اج سلع وخدمات ذات هودة 

يــة  و الــيت ت مــمن احلصــو  علــ  عــامل  علــ  مســ ويات عاليــة مــن الــوعي واالل ــزا  حــ  مــع تفشــي عال

                                                           
 .131عبد اللطيف عبد اللطيف و اخرون ، مرهع سبق ذاره ، ص  - (1)
 .131، ص  املرهع نفس  – (2)
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حـــاالت البطالـــة، حيـــص  ـــر  اين إعـــادة ترتيـــا االوضـــال بـــ  الشـــراات وم طلبااـــا بالنســـبة اله مـــا  
ومـا هـو  العامل  واملودة الشرصية معهم إذ يعاد  يام   أو رسم احلدود ب  ما هو خاص ) باملنظمـة(

عـا  )البيــت، العائلـة، اجمل مــع(، ومـع ذلــك عـد أن  ــا  االتفـاق علــ  مـا حيــدث يف الواقـع ميكــن و ــف  
 (1)ب ن  لاهر  أاثر من  حقيقي.

لـــدى العمـــا   اولـــة ال ملـــك والســـيطرة علـــ  وهـــدان أفـــراد شـــرااام ويف اجلانـــا ايخـــر لـــدى 
 ي يف العمل اما يرهون دائماو. العامل  اه ما  احلصو  عل  اع اف و تقدير اه ماع

فاملشـــكلة هنـــا امـــا يبـــدو أن االدارة  حتـــاو  ال العـــا باهلويـــة بينمـــا يريـــد العـــاملون ال عبـــري عـــن 
هويــاام واا شــافها، هــذا النــول مــن املعاملــة اــان نوعــاو مــن املســااة يف حتقيــق تكــاتف بــ   موعــة مــن 

صــعا إزال ــ  حــو  دوافــع و أهــداف االدارة القــيم وبــ  أشــياء أخــرى ترســرت بعمــق يف  ــورة الشــك ي
(2) . 
 تقمص األدوار المهنية في مجال العمل -5

أ بح موضول ال قم  أبعد بكثري من أن تكون قليلة األاية يف أماان العمل ف  بح العاملون 
 أاثر وعياو بقدراام عل  ااافظة عل  هوياام يف أماان العمل، ويالحـظ ذلـك بوضـوح يف االق احـات
االداريـــــة الصـــــادرة عـــــن البـــــاحث  أو النقـــــاد ب نـــــ   ـــــا االســـــ لواذ علـــــ  عواطـــــف ومجاعـــــات ال نظـــــيم 
االه مــاعي مــري الر ــي مــن العــامل   حتويلهــا إ  مزايــا ملنظمــاام الر يــة ولكــن هــذه الــدوافع م شــاهبة 

لل قم   حتت أية لروف، إن وههة نظر  احا العمل واملدير ب ن العامل سوف يكون عل  اس عداد
 وال وحد مع املؤسسة ليست من  رد أمنية براقة .

ونالحــظ أن هنــا  اخــ الف وشــدة  ارســة العامــل بالنســبة لكــل  ــا  علــ  حــدة أول ــك الــذين 
تعدهم سلط هم الوليفية أو توهههم املعيار  بطريقة مناسبة، قد تكون هلم عالقات ال زا  أو تعهـد إ  

قدية امل ميزة، يف أقص  اجلانا ايخر أول ك األفراد اهلامشيون أو املهمشـون املنظمة ذات املزايا البنية الن

                                                           
امــي، حقــل معــريف هديــد، دار ،  ترمجــة عبــد  احلكــم أمحــد اخلز  م ســوء الســلوك التنظيمــيســ يفن أاروبــد ، بــو  طومســون  - (1)

 .137 134، ص ص  2002، القاهرة ،  1الفجر للنشر وال وزيع،  
 .137س يفن أاروبد ، مرهع سابق، ص   - (2)
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مالباو من خصائصهم االنسلا  أو األفعا  ال رريبيـة أو هلـم نظـا  قـيم معـارم، ت مثـل النقطـة النهائيـة 
 .(1)يف أن  ال يوهد ب  هذه االفعا  يف ذااا مال  معىن بابت  علنا نع ربها سوء سلو 

 الهوية المهنية أزمة  -6
علــ   "كلــود برنــارد"مــا ميكــن االشــارة إليــ  مــن خــال  هــذا العنصــر هــي الدراســة الــيت قــا  هبــا  

عما  املناهم واملصانع والسكك احلديدية والورشات يف اخلمسينات والس ينات حيص  ـد هبـذا الصـدد 
مهـاهرون وقـد انـد وا  أن  اان يوهد من ب  هؤالء العما  العديد مـن الفالحـ  وبصـورة خا ـة عمـا 

ب لــك اجلماعــات املهنيــة وب شــكا  ال نظــيم املميــزة، حيــص وهــد العمــا  أنفســهم عــاطل  عــن العمــل أو 
م قاعـــدين قبـــل أوا ـــم وميارســـون أعمـــاالو مؤق ـــة وبال ـــام مل يعـــودوا قـــادرين علـــ  نقـــل مهنـــ هم ألبنـــائهم 

 (2)وأ بلوا يعانون من ا يار عاملهم القد .
ظهــر األاثــر م ســوية يف هــذه األزمــة اهلوياتيــة اســ لالة أن ينقــل املــرء معــارف وقــيم الشــك أن امل

 املهنة مع ف هبا و ذات ش ن إ  أبنائ  .
ـــة خا ـــة  هـــذه األزمـــة مل تـــوفر ف ـــات أخـــرى مـــن العـــامل  ، وبالفعـــل متثـــل اهلويـــات املهنيـــة حال

 ل شكل هوية أعم م صلة بطرائق ال نظيم السائدة.
دة أهراهـــا الباحـــص تو ـــل إ  أن هـــؤالء العـــاملون يشـــعرون بـــالكبح واالمـــل يف حتقيقـــات عديـــ

 لديهم يف مس قبل مهل وأن قادام ال يعرفون هبم  ا هعلهم يشعرون هبوية تف قر إ  االع اف.
متس أزمة اهلوية املهنية بصورة خا ة أول ك الذين ناضلوا يف املاضي وأملوا يف حدوث تغـريات وحتـوالت 

اجمل مع الفرنسـي، لكنهـا بـاءت بالفشـل، هكـذا ميثـل حتـو  مهنـة تعلمهـا املـرء ونقلهـا واسـ نبطها  بورية يف
وعـــىن علـــم  " أزمـــة الهويـــة المهنيـــة"إ  نشـــا  أ ـــبح م قلبـــا ومـــري معـــ ف بـــ  هـــو الـــنما النمـــوذهي  

 (3)االه مال ال فاعلي .
 

                                                           

تقبل األهداف و لروف العمل اما لو اانت ا  العامل شرصياو )القيم تكون مالئمة لطبيعة العمل  التقمص في العمل: -* 
 و السلو  السئ للعامل(.واملنظمة سوف تواه  اريا 

 .43 42س يفن أارويد ، مرهع سبق ذاره ، ص ص  - (1)
 .211، 209_، مرهع سبق ذاره ص ص أزمة الهويات_تفسير التحولالود دوبار ترمجة رندة بعص ،  - (2)
 .212، ص   املرهع نفس  – (3)
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 رابعاً : الهوية المهنية في ضوء النظرية السوسيولوجية 
  هـــذا املبلـــص ســـوف نعـــاجل معظـــم النظريـــات االه ماعيـــة وتفســـريااا للمهـــن واهلويـــة مـــن خـــال

" ايمــل دور  املهنيــة، حيــص تبلــورت املبــادرات األو  لدراســة لــاهرة العمــل واحليــاة املهنيــة حــو  أعمــا 
إضــافة إ  االضــافات اجلوهريــة الــيت  "مــاكس فيبــر"ع و فاردينانــد تــونيزو ع "كــارل مــاركس"ع و كــايم

 "رنو سانسليو".و  "كلود دوبار"قدمها ال من 
 الوظيفية للمهن النظرية -1

تنظر هـذه املقاربـة للمهـن إ  املهـن بو ـفها وحـدات اساسـية يف اجمل معـات امل قدمـة وتع ـرب هـي 
نيـة، وتشـري هـذه العمليـة يف أوالو وقبل اـل شـيء حبثـاو منظمـاو وشـرعياو لالعـ اف بوضـع تقـوده  موعـة مه

أ  مهـــة إ  عالعمليـــة الـــيت مـــن خالهلـــا ميـــار  األفـــراد عمـــالو، وحيـــاولون بقـــدر املســـ طال حتديـــد وتوســـيع 
 حدود ميدان نشاطهم أ  أعماهلم وزبائنهم.
ـــاء املهـــن وذلـــك  " BOURDONCLE"بوردونكـــل وحتـــاو  املقاربـــة الوليفيـــة حســـا  بن

ية مساا ها االه ماعية حبيص تبدو ا و  جتربـة هـادة جلعـل املهنـة  باالنطالق من طبيع ها وحجم أو أا
اموضــول نظــر  هــدير هبــذا االســم، إضــافة إ  ذلــك اوضــح البــاحثون إضــافة إ  الوليفيــة االه ماعيــة 
ال نظيميـــــة للمهـــــن، ومـــــا تؤديـــــ  مـــــن خـــــدمات، وبينـــــوا أيمـــــاو وليفـــــة ال نشـــــ ة االه ماعيـــــة الـــــيت تؤديهـــــا 

 (1)ألعمائها.
حظ ان هذه املقاربة قد اشفت بطريقـة مـا عـن سلسـلة مـن اخلصـائ  أو منـوذج مثـام للمهـن حيص يال

 يصل إ   ورت  ضمن املهن احلرة  
بدراسـة لـاهرة تقسـيم العمـل  Durkheim Emille" " "ايميـل دور كـايم" وقـد اهـ م             

كل املراا وعىن أن  ينظر إ  اعامل من عوامل ال غيري االه ماعي من الشكل البسيا ال كوين إ  الش
تقســـيم العمـــل وفـــق ارتباطـــ  بالبنـــاء االه مـــاعي، ويع ـــرب عـــامالو أساســـياو خللـــق ال مـــامن االه مـــاعي يف 

                                                           
، دفاتر املررب، منشورات خمرب املس لة ل تغير مكانتهاالمهنة في التراث السوسيولوجي وعوامنور الدين زما ، محيدة هرو،  - (1)

،  مقا  باالن نت عل  املوقع:                                                                            2018ال بوية يف اجلزائر، هامعة بسكرة ،
biskra.dz/index.php/dftr/article/view/2727/2427-http://revues.univ         :25ب اريخ /

 9:00عل  الساعة  06/2018

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/article/view/2727/2427
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/article/view/2727/2427
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اجمل معــات امل باينــة، ويف هــذا الصــدد اهــ م ب لديــد العالقــة بــ  الفــرد واجمل مــع باع بــاره حقيقــة م جانســة 
 ومصدر لألخالق والدين والشعور.

العمــل القيقــة م جانســة قادتــ  اله مــا   "ايميــل دور كــايم"ع تصــور le suicdeاالنتحــار "يف ا ابــ  
باجمل معــات املهنيــة ورأى أن األخــالق هــي أســا  احليــاة االه ماعيــة يف ال نظيمــات املهنيــة، ا  ميــز بــ  

املهنيــة املميــزة األمنــا  ال نظيميــة الــيت هلــا الصــفة العموميــة يف اجمل مــع وهلــا خا ــية نوعيــة حتديــد األخــالق 
 (1)للمج مع، وب  تلك األخالق الواقعية اليت ت ميز هبا احلياة املهنية والصناعية.

 لتفسير المهن  نظرية الصراع -2
يـرى االجتــاه الصــرال بــ ن املهـن حت ــل ضــمن تقســيم العمــل املكانـة العليــا وعليــ  يصــبح االحــ اف 

مهنــة وإن ــاج املعرفــة الــيت  للممارســةالســلطات  )ال مهــ ( عمليــة اــدف إ  اخــذ أو احلفــاظ علــ  بعــا
إن ــــاج  تقــــو  عليهــــا هــــذه املمارســــة وتوليــــف واع مــــاد أعمــــاء، وهبــــذا تســــهم املهــــن مباشــــرة يف إعــــادة

حــظ الــبعا أن هــذه املقاربــة تنقســم إ  تيــارين رئيســي : احــداا مســ وح  الالالمســاواة االه ماعيــة وي
  (2)وايخر من فيرب MARXمن ماراس 

يف تفســـريها و حتليلهـــا للهويـــات املهنيـــة تســـ ع    عMarx Karlظريـــة املاراســـية   عاـــار  مـــاراس فالن
باع باره نول من العمل يؤد  العامل دون رمب ـ  اخلا ـة ووـا   l'alienationوفهو  االم ا  العمل 

  يــربا ال ي ناســا مــع قدراتــ  وطموحاتــ  وحيــص يكــون عائــد العمــل مق صــراو علــ  أربــا  العمــل أ  أنــ
نـول اخـر مـن امـ ا  العمـل ي جسـد يف نطـاق  "كـارل مـاركس"ام ا  العمـل با ن ـاج وهنـا  حسـا 

عالقـــات العمـــل بـــ  زمـــالء املهنـــة الواحـــدة، الـــذين تســـودهم مظـــاهر األنانيـــة الذاتيـــة اســـمة حتـــدد منـــا 
 (3)العالقات االه ماعية املهنية.

                                                           
، مــذارة ماهســ ري، اصــ  علــم دور التكــوين المهنــي المتواصــل فــي إعــادة انتــاج الهويــات المهنيــةبـن شــارف حســ ،  - (1)

 .64، ص  2012-2011، االه مال، هامعة وهران
 .22نور الدين زما  ، املهنة يف ال اث السوسيولوهي وعوامل تغري مكان ها، مرهع سابق، ص - (2)
 .65بن شارف حس  ،مرهع سابق ، ص  - (3)
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راسة املهن و احليـاة      املهنيـة مـن اتمح اه مام  بد فقد" Max Weberماكس فيبر أما ع
يرى بـ ن ع...ان شـار  "العلم  والسياسة كمهنة " خال  مفهومي البريوقراطية و العقالنية، ففي ا ابة 
 لواهر العقالنية اق ن ب قد  العلم و ال كنولوهيا ع

وفقـاو ألحكـا  ويه م يف هذا السياق وناقشة تنظيم العمل وبناء ال نظيم البريوقراطـي الـذ  يعمـل 
ـــــ  اجلهـــــاز االدار  واجلهـــــاز الفـــــل لل نظـــــيم الصـــــناعي املعا ـــــر وعـــــىن تفســـــري ال نظيمـــــات  المـــــوابا ب
ــــة مــــن خــــال  عالقــــة العمــــل بالبنــــاء ال نظيمــــي و باالجتاهــــات األفــــراد وســــلواياام يف  ــــيا  البريوقراطي

 (1)املنظمة.
ع Paradeiseباراديز عيص حتدث وإذا أخذنا مفهو  االنغالق االه ماعي الذ  بلوره فيرب، ح

(، امواقع ورهانات للمهن تسـع  عربهـا إ  تنظـيم لـروف السـوق 1988عن األسواق املغلقة للعمل )
سـرفاتي لرسـون لصاحلها يف مواههة املنافسة اليت تقدمها الف ات املهنية األخرى، ومن هانبها أادت ع

"Sarfatti Larsons ي لالحــ ا ف يف الغـر  واملسـ وح  مـن اطروحــات مــن خـال  ال لليـل ال ـاُر
 عل  مراقبة وإن اج املعرفة املهنية. ميشال فوكو"ع

                                                           
 - "عــديهما ال ينظــر فيــرب إ  العلــم والسياســة بو ــفهما حرفــةو مهنيــة  ــرفاو، بــل هــو يــربا املهن ــ  بب "العلــم و السياســة كمهنــة

من األساسي : البهعد األخالقي والبهعد الروحي، إذ املهنة اليت يزاوهلا العامِل أو السياسي تظّل دون عمٍق إن مل تكن نابعة من اع قاد 
م يقو  هبا أن  يقو  باألفمل أخالقياو، مس جيباو لدعوٍة أو نداٍء داخلي: نداء الممري أو الـوعي، م جـاوزاو مظهـر املهنـة اخلـارهي يمـ

هــذا الك ــا   اضــرت  تنــدرهان يف ســياق مرحلــة حرهــة مــن تــاريخ أملانيــا اخلارهــة مهزومــةو بعــد احلــر  العامليــة األو ، عنــدما اــان 
عليها أن تعيد بناء نفسها علمياو وسياسياو وأخالقياو، أ  أن جتمع ب  النظر والعمل. من هنا وه  ال كامـل ومـّد النظـر إ  العمـل، 

يرب النظره بالنقد، والنقده بال و يات. وهكذا يع رب هذا الك ا  ت مالو يف الطريق األمثـل نـو إعـادة البنـاء العلمـي حيص ام زج عند ف
 والسياسي وااله ماعي. أنظر: 

https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%85%D9%8
8%A%D9 %D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-pdf   

االن قا  من اهلويات الفردية إ  اهلويات اجلماعية،  لة الباحص االه ماعي، م الهوية المهنيةم يوسف نصر، زينا مايد  - (1)
 .419، ص 2017عبد احلميد مهر ،  2(، هامعة قسنطينة 13العدد )

 -  ميشيل فوكوMichel Foucault : (15  فيلسوف فرنسي، يع ري من أهم 1984يونيو  25 - 1926أا وبر )
 مواضيع مثل فالسفة النصف األخري من القرن العشرين. ت بر بالبنيوي ، ودر  وحلل تاريخ اجلنون يف ا اب  تاريخ اجلنون، وعاجل

االهرا  والعقوبات واملمارسات االه ماعية يف السجون، وإب كر مصطلح أرايولوهية املعرفة. أرخ للجنس أيما من حا الغلمان 
عند اليونان إ  العصر احلاضر يف ا اب  تاريخ النشا  اجلنسي، شغل فواو ارسي تاريخ نظا  الفكر يف الكولي  دو فرانس. وقد  

 

https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%25A%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-pdf
https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%25A%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-pdf
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يــة لــ اام وحتســ  املعــارف والكفــاءات فــتن املهنيــة هــي  ويف الواقــع بعيــداو عــن او ــا عمليــة تاُر
وعلــ  األاثــر بدايــة عمليــة سياســية ل شــديد الرقابــة متارســ   موعــة مهنيــة علــ   ــور اشــ غاهلا الداخليــة 

 (1)البي ة االه ماعية اليت تعمل فيها سواء بسواء.
وبشــكل عــا  فمــلت ال للــيالت املاراســية ب طيافهــا املاراســية والفيربيــة الطــرح الــوليفي فــاملهن 
ليست  االو للمعرفة العالية، حيص ي لر  اعمااها املفعمون بروح اخلدمة يف سبيل الصا  العـا ، وهـي 

يـــاو ضـــيقة وااثـــر مـــن ههـــة أخـــرى تعـــد تعبـــرياو  واداة يف يـــد اجلماعـــة املهنيـــة، حيـــص ا ـــبلت املهـــن تاُر
 (2)اس اجتية وسياسية منها وإيثارية، وهي يف النهاية مري راضية عن وضعها.

ي لظـاهرة  ورمم االخ الفات الكبرية فهمـا ي فقـان فيمـا ُـ  املكانـة الـيت مينلهـا لل فسـري ال ـاُر
   pouvoir des professionل قوة املهن املهن، وت ملور أحبابهم عل  حتلي

لكــن مــع ذلــك ميكننــا أن ن ســاء  حــو  الرايــة الســلبية للمهــن الــيت ت بناهــا املقاربــة الصــراعية اساســاو مــن 
خال  ال ايز عل  القوة، أال امل بذلك حقيقة أن احلفاظ عل  مكان ها  ا عل  أ  مهنة أن تثبت  

  (3)من خال  الفعالية احلقيقية للمعارف اليت ت وفر عليها باس مرار ااي ها االه ماعية ال سيما

                                                                                                                                                                                     

ر بالق عل  اجملا  الثقايف، وقد جتاوز أبره ذلك ح  دخل ميادين العلو  ا نسانية وااله ماعية و االت خم لفة اان لك ابات  أب
 للبلص العلمي.

عرف فواو بدراسات  الناقد والدقيقة جملموعـة مـن املؤسسـات االه ماعيـة، منهـا علـ  وهـ  اخلصـوص: املصـلات النفسـية 
ُــ  تـاريخ اجلنســانية. وقـد لقيــت دراسـات  وأعمالــ  يف  ـا  الســلطة والعالقـة بينهــا وبــ   املشـايف، الســجون، واـذلك أعمالــ  فيمـا

املعرفــة، إضــافة إ  أفكــاره عــن عاخلطــا ع وعالق ــ  ب ــاريخ الفكــر الغــريب لقــي اــل ذلــك  ــدى واســعاو يف ســاحات الفكــر والنقــاش 
ا بعد احلدابة أو ما بعـد البنيويـة، علـ  أنـ  يف السـ ينيات مـن تو ف أعما  ميشيل فواو من قبل املعلق  والنقاد ب  ا تن مي إ  م

 القرن املاضي اان ا   مالباو ما يرتبا باحلراة البنيوية. وبالرمم من سعادت  هبذا الو ف إال أ ا أاد فيما بعد بعده عن ال فكري أو
نيف  بــ  عمــا بعــد البنيــوي ع وعمــا بعــد احلــدابي ع. االجتــاه البنيــو  يف ال فكــري. إضــافة إ  أنــ  رفــا يف مقابلــة مــع هــريار راو  تصــ

 أنظر:
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D9%8
1%D9%88%D9%83%D9%88  

 .22،23ع سابق، ص ، مرهنور الدين زما   - (1)
 املرهع نفس  . - (2)
 .23ص املرهع نفس ، - (3)

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
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ي لظـاهرة  ورمم االخ الفات الكبرية فهمـا ي فقـان فيمـا ُـ  املكانـة الـيت مينلهـا لل فسـري ال ـاُر
 pouvoir des profession (1)املهن، وت ملور أحبابهم عل  حتليل قوة املهن 

 للمهن  " Tonnies Ferdinand "نظرية "فريناند تونيز-3
اهــ م  " المجتمــع المحلــي والمجتمــع العــام"يف مؤلفــ   فرينانــد تــونيز"املدرســة األملانيــة مــع ع 

بدراسة العمل واحلياة املهنية من خال  تصور منطي للمج معات الكبرية والصغرية فينظر إ  منا اجمل مع 
لـو  يف عمليــة االن ـاج وتقســيم العـا  يف منظـوره للمج مــع الرأ ـام الربهــواز  علـ  أنــ  شـهد لــواهر ال 

العمــل ويف أمنــا  ال بــاد  االق صــاد  وال غيــري يف عالقــة األفــراد بالعمــل وال نظيمــات املهنيــة، أمــا اجمل مــع 
ع مثــاالو علــ  ذلــك وقاربــة تطــور تــونيزاالــي فيق صــر علــ  أشــكا  ال نظــيم االق صــاد  واملهــل ويعطــيع 

اضر فيقـو  أنـ  يف املاضـي ارتـبا  ـاحا احلرفـة حبرف ـ  دون اع بـار اهلوية املهنية لللريف ب  املاضي واحل
لوحـــدات الـــزمن أ  أن تقســـيم العمـــل اـــان يـــ م بشـــكل بســـيا لبســـاطة العالقـــات االه ماعيـــة، أمـــا يف 

                (2)االن اج.قيمة الوقت اعنصر ها  يف العمل و احلاضر فقد ارتبا اه ما  الفرد ب
 رمزية التفاعلية الالنظرية  -4

إ   1930لهــــر هــــذا االجتــــاه البــــديل للوليفيــــة الــــيت هيمنــــت علــــ  علــــم اه مــــال املهــــن منــــذ 
الــذ  دشــن احلقبــة الثانيــة  "Everett Hughesايفريــت هــوج ، ويرهــع الفمــل   ع 1960مايــة

 ملدرسة شيكامو، وقد اع رب البعا أن ذلك قد شكل بورة سوسيولوهية.
ــ  ري يف إلهــار أايــة ال فاعــل يف تشــكيل اهلويــة، إذ نبهــت إ  لقــد اــان لل فاعليــة الرمزيــة دور اب

الدور الذ  يلعب  ايخر يف حتديدنا هلوي نا حسا النظرة اليت يكو ا عنا، فالفرد مالباو حيرص عل  إبداء 
القـيم السـائدة م ماشـياو يف ذلـك مـع املع قـدات و  السلو  الـذ   علـ  يبـدو يف منظـر الئـق أمـا  ايخـرين

" ع الذ  ين مي إلي ، ومن أبرز علماء هذه املدرسـة الـذين اه مـوا باهلويـة وفـق هـذا املنظـور عـد يف اجمل م
  Erving Goffmman"إرفينغ غوفمان و  George Herbertجورج هربت ميد" 

 
 

                                                           
 .23، صنفس املرهع – (1)
 .65، ص  مرهع سابقبن شارف حس  ، - (2)
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  " George Herbertجورج هربت ميد"  -
ين أساسـ  أن اهلوية تنش  خارج لروف الورابة، وتك سا من مصـدر "جورج هربت ميد"  يرى

أوهلما اخلربات االه ماعية الـيت يعيشـها الفـرد، وبانيهمـا تفـاعالت الفـرد مـع ايخـرين، فهـو يعـرف اهلويـة 
عل  أ ا وحدة أو ا لـة ذات عالقـة ضـيقة مـع حـاالت اه ماعيـة أيـن  ـد الفـرد نفسـ  يف حالـة انـدماج 

 وسا هذا اجمل مع الذ  ين مي إلي .
د يف نفســ  بنفســ ، ويكــون هــذا بطريقــة مــري مباشــرة ت خــذ بعــ  يــؤبر الفــر  لهربــت ميــدفبالنســبة 

فــالفرد مــثالو  ــد نفســ  يف  (1)االع بــار نظــرة ايخــرين واجلماعــة االه ماعيــة والثقافيــة الــيت ين مــي إليهــا.
مواقــف عديــدة يف حياتــ  اليوميــة حــو  قمــايا معينــة، إال أن وهــود الفــرد وتفاعلــ  يف هــذه املواقــف يــؤبر 

مــن هــذه القمــايا، وهنــا ميكــن القــو  بــ ن الفــرد رأيــ  اخلــاص والعــا  املشــ   مــع ايخــرين يف علــ  مواقفــ  
 هذه القمايا.

  (2)اهلوية إ  عنصرين أساس  واا:  هربت ميدويقسم 
ـــة : - ـــذات الفردي والـــيت تشـــري إ  اســـ جابة ال ايـــا العمـــو  الجتاهـــات ايخـــرين، بنـــول مـــن  ال

 فرد.اخلصو ية تبعاو لطبيعة شرصية ال
وهي ذلك املكون املؤلف من اجتاهات ايخرين اليت تعلمهـا الفـرد عـرب عمليـة  األنا االجتماعي: -

ال نشــ ة االه ماعيــة ومنبهــات الفعــل االه مــاعي حبكــم وهــوده ضــمن اجلماعــة. وعندئــذ تصــبح اهلويــة 
 البشرية عبارة عن املعادلة ال الية:

 ماعي.الهوية البشرية = الذات الفردية + األنا االجت
ع ب ن هنا   موعـة مـن املـؤبرات االه ماعيـة الـيت تـؤبر علـ  إدرا  الفـرد "هربرت ميداما يرى 

هلوي ــ  و تصــوره لذاتــ  ومــن هـــذه املــؤبرات عــد: اســم الفــرد واســـم العائلــة دور الفــرد االه مــاعي داخـــل 
ــــيت ي عامــــل معهــــم الفــــرد ورأي ــــة األفــــراد ال ــــات اجمل مــــع، نوعي ــــ  اخلــــربات األســــرة، درهــــة جتــــانس ف  هــــم في

                                                           
االن قا  من اهلويات الفردية مل  اهلويات اجلماعية،  لة الباحص االه ماعي، م الهوية المهنيةم يوسف نصر، زينا مايد  - (1)

 .419، ص 2017عبد احلميد مهر ،  2قسنطينة  (، هامعة13العدد )
 .253، اجلزائر، ص 2010، 1، دار األمة،  علم االجتماع والروادعامر مصباح،  - (2)
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الشرصـية، املرحلـة العمريـة، عمليــة الرهـع )ردود أفعـا  ايخـرين علــ  تصـرفات الفـرد( القـيم الســائدة يف 
   (1)اجمل مع، املعايري واملقاييس اخلا ة بالفرد، وضوح وتوحد املعايري الثقافية يف اجمل مع.

ع "ارفينــغ غوفمــانه مــال ع حــو  اهلويــة قــا  عــامل اال"جــورج هربــرت ميــدوانطالقــاو مــن نظريــة 
ع باهلويــة مــن لــاهرة "غوفمــانبال وســع أاثــر يف دور ايخــر يف عمليــة تشــكيلنا هلوي نــا، وهبــذا فقــد ان قــل 

 فردية إ  لاهرة سوسيولوهية.
التفاعـــل االجتمـــاعي كأســـاس لتشـــكل الهويـــة عنـــد  Erving Goffmmanإرفينـــغ غوفمـــان  -

 األفراد:
ن يجــة ال فاعــل االه مــاعي، لــذلك ينصــا اه مامــ  علــ   أن اهلويــة ت شــكل غوفمــانلقــد اع ــرب 

موضول ايفية ت بري  راء ايخرين عل  إدرا  الفرد وسلوا ، الذ  ين   عـن عمليـة ال فاعـل االه مـاعي. 
وعــىن أن إدرا  الفــرد لوهــود ايخــرين واألايــة الدالليــة الــيت يعطيهــا هلــذا الوهــود، جتعــل ســلوا  مســجوناو 

يكــون لآلخــرين قــوة الســيطرة علــ  ســلوا  وتوهيهــ ، وهــذا االنطبــال الفــرد  حــو  هبــذا االدرا  بشــكل 
 (2)األفراد الذين ي فاعل معهم لكي حيسن عملية ال فاعل االه ماعي بناءا عل  املعلومات اليت ي لقاها.

فقــد قــارن العــامل بنظــا  مســرحي يلعــا فيــ  األفــراد دور  (1956تقــديم الــذات )أمــا يف ا ابــ  
تلعــا العالقــات االه ماعيــة دور ال مثــيالت اخلاضــعة لقواعــد دقيقــة وأحــد األســ لة الرئيســية  املمثلــ  و

الـيت تفــرم نفســها علــ  املمثــل هــو أن ُلــق عنــد الغـري انطباعــ  بالواقعيــة مــن اهــل االقنــال بالصــورة الــيت 
يقســم يرمــا يف تقــدميها عــن ذاتــ ، ويف ســبيل ذلــك عليــ  ان يثــق يف حمــوره ) املظهــر الشرصــي( . و 

  (3)يف هذا االطار احليزات االه ماعية إ  املناطق ال الية: غوفمان
وهـي الـيت تـدور فيهـا املشـاهد ال مثيليـة ويواهـ  فيهـا املمثلـون )الفـاعلون(  المناطق الداخليـة )العـرض(: -

 اجلمهور وعليهم أن ي مسكوا فيها ب دوارهم االه ماعية مثل األس اذ يف قاعة الدر  .
 وتكون مغلقة أما  اجلمهور وفيها ميكن للمثل االس خاء. فية ) الكواليس(:المناطق الخل -

                                                           
 .420يوسف نصر و خرون، مرهع سبق ذاره، ص  - (1)
 .263عامر مصباح ، مرهع سبق ذاره ، ص   - (2)
، ترمجــة إيــا  حســن، دار مــن النظريــات الكبــرى إلــى الشــؤون العامــةعلــم االجتمــاع هــان فرنســوا دورتيــ  ، فليــا ابــان،  - (3)

 .120، ص2010، دمشق، 1الفردق،  
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قد ميـز بـ  نـوع  مـن السـلو  االنسـاا، األو  يكـون مقيـداو  غوفمانيظهر من خال  هذا أن 
بــــايخرين وبــــآرائهم حيــــص حيــــرص الفــــرد علــــ  تقــــد   ــــورة هيــــدة لذاتــــ  م قيــــداه يف ســــلوا  بالقواعــــد 

يف أداء دوره، أمــا الســلو  الثــاا فــتن الفــرد مــن خاللــ  يكــون أاثــر حريــة ومــري االه ماعيــة اــي يــنجح 
مقيد، يؤد  الدور الذ  ُ اره أو الذ  يريد القيـا  بـ  دون أن يعطـي أايـة لـرأ  األخـرين حولـ  اـو م 

 مري قادرين عل  مراقب  . 
االرم حـــو  نشـــا  وشـــروط  إذاو تبـــدو املهـــن يف ال فاعليـــة الرمزيـــة مثـــل ع  موعـــة مهنيـــة تفـــاوم علـــ  

وحو  عالق ها مع العمالء، وهي تن   من ههة خدمة و ايديولوهيـة تشـرعن عربهـا تفويمـاو تطلبـ  هـذه 
ة تشــرعن يــاجملموعــة مــن اجمل مــع وتشــري عمليــة ال مهــ  يف هــذه احلالــة إ  عمليــة أنشــاء خدمــة وايديولوه

 (1)ة املهنية.السعي ل لقيق االس قاللية واالع اف االه ماعي باجلماع
الحظ العلماء ان او  ما يعا  علـ  هـذا االجتـاه أنـ  تبـىن خطـا  الفـاعل  ا  ا ـلا  املهـن 
قصد إضفاء الشرعية أاادميية علي ، رمم ا م جتنبوا بعناية الفخ الذ  سقا في  الوليفيـون خا ـة فيمـا 

خصـائ  املهـن مقارنـة بـاحلرف تعلق ب لديد طبيعة املهن، فبـد  أن حيـدد هـؤالء )ال فـاعليون الرمزيـون( 
اقـــاموا حتلـــيالام علـــ  مســـلمة مفادهـــا أ ـــا تشـــري إ  أ  نشـــا  يعـــ ف بـــ  اجمل مـــع ر يـــاو علـــ  مـــا هـــو 

 (2)علي .
هلـــذه املســـلمة أبـــري  منهجيـــ  : بدايـــة مل يعـــد مـــن املمكـــن دراســـة املهـــن انطالقـــا مـــن ولائفهـــا 

ئف الـيت تـنجح املهــن يف فـرم شـرعي ها وحتديــد االه ماعيـة، بـل ينبغـي توضــيح وحتليـل السـمات والولــا
 (3)املسافة بينها وب  األنوال اخلرى من انشطة الشغل مري املهنية.

وبنــاءا علــ  ذلــك ااــذ علمــاء االه مــال ال فــاعليون يف مســعاهم العلمــي موقفــا بنائيــا باألســا  
م وفــرم تصــورهم حيــص يــرون بــ ن  عاألفــراد يشــكلون واقعهــم مــن خــال  تصــنيف العــامل حســا اراداــ

للوضع عل  ايخرين، وساعدهم املوقف البنيو  علـ  إضـفاء الطـابع النسـيب علـ  األطروحـات الوليفيـة 
فمن وههة نظرهم فمـا مييـز املهـن لـيس الكثـري مـن املعـارف امل رصصـة والعقالنيـة أو روح نكـران الـذات 

                                                           

 .20نور الدين زما ، مرهع سابق، ص  - (1)
 .20نور الدين زما  ، مرهع سابق، ص  - (2)
 املرهع نفس . - (3)
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  هعــل اجمل مــع يعــ ف بوضــعها مــن اهــل خدمــة اجمل مــع، ولكــن مــا مييزهــا يف واقــع املــر هــو قــدراا علــ
 Hughes"  (1)ز هيو و" Becker"بيكر اخلاص وامل ميز، وهذا ما ألهره 

ب  األو  ان السلو  املهل احلقيقي ال يعني  االس جابة للمعايري اليت يفـ م ا ـا متيـزه عـن بقيـة 
اه ماعيــاو مــع انشــطة العــامل ، بقصــد اشــف ادعاءااــا، أمــا الثــاا فقــد قــارن بعــا املهــن املعــ ف هبــا 

اخــرى الــيت مل ميــنح هلــا هــذا الوضــع فمــالو عــن ذلــك فــتن املقاربــة ال فاعليــة هلــا الفمــل يف تســليا المــوء 
بوضـــوح علـــ  اخلصـــائ  الـــيت ت للـــ  هبـــا املهـــن، فمـــع حصـــوهلا علـــ  االعـــراف اه مـــاعي معـــ  فهـــي 

 تس رد  ذلك الح كار ال كوين و ارسة النشا .
يـــ  وبـــدون تـــدخل خـــارهي، ب لديـــد املعـــىن االه مـــاعي لنشـــاطهم ويســـمح هـــذا الوضـــع للمهن

وبال ــام مــا هــو مرمــو  فيــ  أ  مــري ذلــك لعمالئهــا وللمج مــع بشــكل عــا . وامثــا  علــ  ذلــك مهنــة 
 (2)الطا اليت هي اجلهة الوحيدة اليت ميكن ان حتدد بان سلسلة ما من العرام تشكل مرضاو معيناو.

قاربــــة  تعرضــــت لعــــدة ان قــــادات، فمقارب هــــا الــــيت ت ســــم بالنزعــــة وامــــا اشــــرنا ســــابقاو أن هــــذه امل
يـة لعمليـة االحـ اف وتبقـ  قا ـرة  ال وضيلية و ا حيائية أاثر منها برهانية مالبـاو مـا تغفـل األبعـاد ال اُر

 عل  الراية ال فاعلية وهها لوه  ب  املمار  و العميل الذ  يممر هياال السلطة اخلفية لظاهرة املهن     
 " للمهنEverett Hughesنظرية "ايفريت هيوجس  -5

يف متيــزه بــ  املهــن الر يــة ومــري الر يــة يــرى بــ ن احليــاة املهنيــة داخــل املنظمــة هــي عبــارة عــن            
 عنسق من املؤبرات  امل بادلة ت كون من اجلوانا السيكولوهية وااليكولوهية وااله ماعية ع

عىن العمل، وإمنا ان   فهم للولائف األساسية اليت يؤديها هذا ال ي لدث عن مفهو  م كامل مل
األخري يف اجمل معات املعا رة مـن خـال  تنظـيم األنشـطة االه ماعيـة داخـل و خـارج  ـيا العمـل و يف 
خلق الرابا وال مامن االه ماعي ب  األفـراد واجلماعـات إ  هانـا القيمـة الذاتيـة الـيت يك سـبها الفـرد 

 (3)واخلربة اليت يك سبها من خال  ال نش ة املهنية، من حيص هو عمو يف املنظمة. من خال  عمل 
 

 
                                                           

 .21ص  ،نور الدين زما ، مرهع سبق ذاره – (1)
 .21، ص املرهع نفس  – (2)
 21،ص املرهع نفس  - (3)
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 " Dubar claudية عند "كلود دوبار مهنالهوية ال-6
ع ب  ــا عاملهنــة الــيت كتابــه  "سوســيولوجيا المهــناهلويـة املهنيــة مــن خــال   "كلــود دوبــار"يعـرف 

وهـــي ليســـت تعـــابري بســـيكولوهية للشرصـــيات  ترمـــي إ  الفردانيـــة ومـــا هـــو مجـــاعي يف نفـــس الوقـــت،
بــل هــي بنــاءات اه ماعيــة تقلــم تفاعــل بــ  مســارات  الفرديــة، وليســت من ــوج سياســي أو اق صــاد ،

 فردية و أنظمة تشغيل وعمل و تكوين و تدرياع 
 و يرى دوبار أن هنا  أربع مراحل يف تكوين اهلوية املهنية عرب عنها الباحص باملثالية وهي: 

و تنسـا إ  مرحلـة ال كـوين األوم، حيـص يقـو  الفـرد مـن خاللـ  ب كـوين احلجـر  حلة األولى:المر -1
 األساسي هلوي   املهنية.

تــ م فيهــا عمليــات ادخــا  وادمــاج الكفــاءات واملــؤهالت ورفــع درهــة وعــي الفــرد  المرحلــة الثانيــة : -2
 هبا.
كن هذا األخري من تكوين تصور شـامل عـن مع بدأ املسؤوليات املوالة للفرد، ب م المرحلة الثالثة :-3

 هوي  .
ت ف مع ال قد  ال در ي نو القاعد حبيص يصل الفرد إ  حـد مـا مـن الشـيروخة  المرحلة الرابعة :-4

 املهنية.
أن املسار املهل املثام للفرد يبىن عل  أربعة مساحات زمنية حتدد اهلويـة املهنيـة والـيت  دوباريرى 

و تلك اخلا ة وا هو خـارج العمـل  –مساحة املؤسسة  –مساحة املهنة  –ال كوين ت مثل يف ) مس لة 
( اــل هــذه وحــدات اهلويــة املهنيــة، ت طلــا وهــود عالقــات بــ  الفــرد مــع مــريه يف وضــعيات وتنظيمــات 

 (1)خم لفة
فاهلويـة املهنيــة ليســت معطــ   ــائي منـذ الــوالدة إمنــا ت شــكل باســ مرار  "كلــود دوبــار"فلسـا  
ريورة الــــزمن علــــ  مــــدى احليــــاة، امــــا أن الفــــرد ال ميكــــن أن يشــــكل هوي ــــ  وعــــز  عــــن االخــــرين عـــرب ســــ

 وأحكام  و تصورات  عن االنا.

                                                           
 .66بن شارف حس  ، مرهع سابق، ص  - (1)
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و ت شكل اهلوية املهنية مـن خـال  اهلويـة الشرصـية واهلويـة اجلماعيـة وتفـاعالت ذلـك مـع املهنـة 
 (1)أو احلياة املهنية

ال فاعليـة املطـورة ضـمن ميـدان العمـل أ  أن اهلويـة  فالشعور باهلوية املهنية هـو  صـلة للعالقـات
املهنيــة ت  ســس عــرب متفصــالت شــكل  مــن مســار املعــامالت، األو  تعامــل موضــوعي مــع ايخــر ي طلــع 
الفــرد الســ يعا  توقعــات األدوار ل لقيــق االعــ اف مــن عدمــ ، بينمــا ال عامــل الــذاف الــداخلي ميكــن أن 

 .(2)قطال ب  اهلوية املوروبة و اهلوية امل وقعة يعرف بعدين االس مرارية أو االن
وعىن أن الفرد يعي  ضـمن تفـاعالت ل لقيـق الـذات يف إطـار عمليـة اجلمعنـة حبيـص ال ميكـن أن يكـون 

 لألنا معىن إال من خال  وهود ايخر .
نن ع أو ضرو  منطـق فـاعل  يف  -و الشكل املوام يعكس العالقة اليت توضح متظهرات ع أنا

 ل نظيم و  ابلة بعمهم لبعا يف حقل العمل و الوليفة.ا
 يمثل الهوية المهنية حسب كلود دوبار 6شكل رقم 

 
  

 
 
  
 

 
 (306)المصدر: أحمد بحاج م مرجع سيق ذكره م ص 

ســات امربيقيــة حــاو  عدوبــارع ال طــرق إ  األشــكا  الــيت ت خــذها اهلويــة املهنيــة مــن خــال  درا          
أهراهــا يف فرنســا، إذ اع ــرب مــن القالئــل الــذين حبثــوا ودرســوا لــاهرة اهلويــة خا ــة يف  ــا  العمــل، وهــذه 
األشــكا  م قاربــة هــداو وهــي ت ســخ يف اجملــا  االه مــاعي املهــل، ويف نفــس الوقــت ترهــع إ  مســارات 

                                                           
 .306، إطار نظر  ل شكل اهلوية املهنية للمرضة، مرهع سبق ذاره ، ص سوسيولوجيا الممرضةأمحد حباج ، - (1)
 .174 173الود دوبار، مرهع سبق ذاره، ص ص   - (2)

 الهوية المهنية

 القيم المهنية

 الهوية للغيرية الهوية للذات

كيف اعرف من 

خراال  

ما أريد أن  القيم الشخصية

 أكون
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انشــغاالت ف ــات ر يــة، إن هــذه  اه ماعيــة خم لفــة ولكنهــا ال ا ــز  إ  مظــاهر طبقيــة، امــا تعــرب عــن
ة اهلويـات تسـ طيع أن تفسـر انطالقـاو مـن االل قـاء ال مفصــلي بـ  مـا يسـمي  عدوبـارع  بال سـوية املوضــوعي

ال ســـوية الذاتيـــة وهـــذا ان يجـــة اتفـــاق بـــ  الـــداخل أ  بـــ  اهلويـــة املوروبـــة واهلويـــة املقصـــودة وايمـــاو مـــن و 
  (1)طلوبة من ايخر واهلوية املمافة من اهل الذات.املفاوضات ب  اخلارج أ  ب  اهلوية امل

 "Sansalieu  Renaud و"نظرية "رونو سانسلي-7
ـــة فـــي العمـــل"اـــان لدراســـة ع  منهـــا مـــا تعلـــق  سانســـليو"اهلـــدف األساســـي لدراســـات ع الهوي

ة ب لميـــل السياســـة ال نظيميـــة وطـــرق تغريهـــا يف إطـــار معـــ  مـــن امل غـــريات والعوامـــل الداخليـــة واخلارهيـــ
وتشري  العمليـات واالهـراءات داخـل املنظمـة الـيت تسـمح ب سـيري املنظمـة أو ال غيـري يف البي ـة واملنطـق 
االدار  وال ســـيري وأخـــرياو تفكيـــك وفلـــ  مكونـــات البي ـــة األساســـية ال نظيميـــة الثقافيـــة للمنظمـــة والـــيت 

 ينشا فيها الفاعلون االه ماعيون وهي اما ت شكل اهلوية ال نظيمية
  من هذه الدراسة أن هوية املؤسسة ت شكل عل  املس وي  أوهلما مس وى االح كـا  واس رل

وال بـاد  اليـومي بـ  أعمـاء ال نظـيم أبنـاء العمـل والـدوا  اليـومي و بانيـا االنـدماج وال لـالف بـ  األفـراد 
هـا الفرعيـة،اما هذا االح كا  يولد اهلوية الثقافية لل نظيم ومنهـا العامـة و من وفرق العمل و اجلماعات،

تشــكل طبيعــة ال نظــيم و حتــدد مــدى قــوة أو ضــعف ال نظــيم ول لديــد طبيعــة الســلو  ال نظيمــي اع مــد 
علـــ  م غـــري  النفـــوذ والســـلطة ويســـمح ذلـــك بوضـــع رابـــا بـــ   ـــورف ال نظـــيم االه مـــاعي والســـلو  

 (2)ال نظيمي وطريقة ضبا السلطة والنفوذ يف املنظمة 
ع أن الكثـري مـن أحبـاث "سانسـليو قا  عل  األطباء خصو او يـرى ومن خال  هذه الدراسة اليت

األطباء العقلـ  وعلمـاء الـنفس، قـد أبانـت علـ  أن األفـراد يصـابون با ضـرا  يف هويـاام املهنيـة بفعـل 
جتــارهبم خــال  عالقــات العمــل، ويــدعم الفكــرة القائلــة بوهــود تــداخل بــ  البنيــات االه ماعيــة وخا ــة 

يســـــ ند  alienationالنفســـــية لألفـــــراد، حبيـــــص تلـــــك ال وحـــــدات تعـــــاش باســـــ ال  العمـــــل والبنيـــــات 
ع يف حتديد مفهو  اهلوية املهنية عل  املقاربة الثقافية واليت تنظم املؤسسة ليس امجا  خم صـر "سانسليو

                                                           
(1)  -  R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Press de fondation Nationale des sciences 
politiques, Paris. 1988.p12 

، مــذارة ماهسـ ري، اصــ  علـم اه مــال محـاوالت التغييــر الثقـافي فــي أنمـاط ادارة المــوارد البشـرية مـد اـر  شــابر ،  - (2)
 .31، ص 2009-2008بقايف هامعة اجلزائر ،
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حــو  عمليــة االن ــاج، بــل انطالقــاو مــن اــون املؤسســة  ــا  لل نشــ ة االه ماعيــة وتشــكل اهلويــات الفرديــة 
اله ماعيــــة حســــا القــــيم و املعــــايري الــــيت تشــــكلت عليهــــا املؤسســــة، لــــذلك فــــتن اهلويــــة املهنيــــة عنــــد وا

 ع  هلا  ات وبصمات البعد الثقايف."سانسليو
أ  أن  وعىن أننا أما    مع مؤسسة حبيـص يكـون الفاعـل مل ـز  بقواعـد و ضـوابا هـذا اجمل مـع،

مجاعيـــــا عـــــرب ال فاعـــــل اليـــــومي بـــــ  خم لـــــف الفـــــاعل   ســــلواات  تعكـــــس ام ثالـــــ  للقـــــيم واملعـــــايري املن جـــــة
االه مـــاعي  وبال ـــام نـــن أمـــا  مؤسســـة اه ماعيـــة تســـاهم يف تنشـــ ة اه ماعيـــة ألفرادهـــا واخلـــروج عـــن 

 قيمها يعد سلو  مري مناسا للنسق العا .
 :وهي شرو  ل لقيق االع اف بالذاتأربعة  سانسليووالن حتقيق الذات مرهون باع اف ايخر يقد  

 االن ماء للمؤسسة.-1
 حتقيق اعاز فرد  أو مجاعي. -2
 املسار الشرصي املهل.-3
 القدرة عل  مقاومة ال أشكا  اهليمنة يف  ا  العمل. -4

حبيـــص أن هـــذه العنا ـــر االربعـــة تســـاهم يف حتقيـــق الـــذات امعطـــ  أوم يســـاعد علـــ  جتـــاوز أو 
ة العمـــل امـــا يـــوفر هـــو الثقـــة امل بـــاد  بـــ  خم لـــف تغلـــا علـــ  ااراهـــات الســـلطة البريوقراطيـــة و معانـــا

الفــاعل  حبيــص تصــبح عمليــة ال عــاون  كنــة و عالقــات العمــل أاثــر ألفــة و مســاندة وانســانية، تســاعد 
عل  حتقيق االندماج االه ماعي وال نظيمي  ـا يعـزز الشـعور باالن مـاء للمؤسسـة وال عـرف علـ  العنصـر 

ك ي لقق الوهود املهل للفاعـل باملؤسسـة ومنـ  ن لـدث عـن تشـكيل املش   ب  ال ف ة و أخرى وبذل
 (1)اهلويات املهنية ملر لف الف ات املهنية.
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 خالصة 
حاولنا من خال  هذا الفصل أن ن خذ املفاهيم األساسية للبلص والدراسة واليت متلورت  

وت كون أساساو من ال مثالت أساسا حو  اهلوية واهلوية املهنية باع بارها  صلة تنش ة اه ماعية، 
الذهنية اليت حيملها الفرد عن نفس  واليت حيملها االخرون عن ، ي م من خالهلا ااسا  األفراد أو 
املهني  املصلة للعالقات القائمة ب  الفرد و العامل وال نظيم  وال فاعل مع االدارة والزمالء أو 

اليت ين مي إليها حبيص تسمح للفرد حتديد موقع  مجاعات العمل، اما أ ا حتدد اجملموعة املهنية 
داخل النسق ال نظيمي، هذا األخري يعمل عل  تنش ة وتكوين األفراد ح  ي سىن هلم بناء هويات 

                                           .                    .مهنية من خالل 



 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــار  ــالباب الثاني: االط
 الميـدانــي للــدراســـة
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 خــالصـــة    



 و وصف خصائص مجتمع الدراسة  الفصل الخامس:                                التعريف بمنطقة ادرار
 

 

198 

 هيد تم
احلقل املهل لكل من بلدية أدرار وبلديـة أوالد أمحـد تيمـي وبلديـة  لقد ااذنــا من دراس نا هذه

ان خصا أين برز ال كامل بـ  مـا هـو نظـر  وتطبيقـي، علمـا أن اـل مـن اجلـانب  كبودة  منوذها ام
 مكمل ايخر.

ارت ينا دائرة أدرار مكان خصا للدارسة امـا أشـرنا مسـبقا، مـن خـال   ،لك ال انطالقا من ذ
هــذا الفصــل والــذ  يع ــرب افصــل متهيــد  لبــاقي الفصــو  امليدانيــة  خصصــناه فيمــا ي علــق بالبلــديات 

 و ف خصائ    مع الدراسة.الثالث )أدرار، تيمي وبودة(، من حيص ال عريف واملوقع واذا 
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 أدرار  بمنطقةلتعريف أوال: ا
 التعريـــف بالمنطقة وأصل التسمية -1

أطلـــق اســـم أدرار علـــ  ا قلـــيم بعـــد دخـــو  االســـ عمار الفرنســـي للمنطقـــة خـــال  مطلـــع القـــرن 
 توات الوسط    (، حيص اانت تعرف املنطقة يف ا ا املؤرخ  والّرحالة بـ عقورارة20العشرين ) 

تيدالتع ، .(1) 
 1974رار يف اجلنـــو  الغـــريب مـــن اجلزائـــر، أنشـــ ت أبنـــاء ال قســـيم ا دار  ســـنة تقـــع واليـــة أد

بلديــة ت مــمنها  28% مــن  مــول مســاحة اجلزائــر ت كــون مــن 18الــم، أ    427.971مســاح ها 
 (2)دائرة.  11

الــم، إذ تشــمل علــ  عــدد مــن   1400تبعــد  خــر نقطــة منهــا عــن العا ــمة اجلزائريــة حبــوام 
قصــر من شــرة هنــا وهنــا  علــ  رمــا  الصــلراء أشــب   300قصــور الــيت تزيــد عــن الواحــات واملــدن و ال

درهــة مشــاال  26/30مــن األرم، تقــع بــ  خطــي عــرم  2000ب رخبيــل يف البلــر، وتغطــي حــوام 
 (3)شرقاو.  1مرباو إ   4وب  خطي طو  

                                                           
 -  قورارة أو تينكورارين تعل باللغة األمازيغية  املعسكرات وهكذا يسميها ابن خلدون وهي منطقة م هولة بالسكان يوهد هبا ما

 يزيد عن تسع  قصراو حسا الرحالة األملاا عهربار ها فلسع  وحدائق النريل وتعرف ونطقة قورارة وعا م ها تيميمون.
  -  حتديــد إقلــيم تــوات، وذلــك لل شــاب  الكبــري للواحــات والقصــور الكثــرية املكونــة لــ . ذلــك مــا عــده  ــد الباحــص  ــعوبة يف

للك ــا  القــدام  الــذين درســوا هــذا ا قلــيم، واــذا ا خــ الف الكبــري بــ  هــؤالء الك ــا  يف حتديــد هغرافي ــ ، حبيــص يفصــل بــ  
منهـا هـي عريـان الرأ ،أمـا مـن الناحيـة اجلنوبيـة فيفصـل بـ  تـوات تينكورارين وتوات مـن الناحيـة الشـمالية قريـة تسـابيت وأو  قريـة 

وتيديكلت برقان، إال أن مصطلح توات عد أن  يطلق عل  األقاليم الثالبة املكونة ل  لشهراا ولكثرة القرى والقصور هبا عل  مرار 
 ت نفس  تش   يف  ات بقافية عدة.املنطق  . فاألقاليم الثالبة لكل منها  يزات هغرافية وبشرية خا ة هبا يف الوق

 -  .تيـديكلت مصـطلح بربـر  تعــل راحـة اليـد )الكــف(. تقـع أقصـ  الشـرق مــن الواحـة ال واتيـة وبــ  اهلقـار عبـالد الطــوارقع
قصـــر، وتنقســـم تيـــديكلت إ  شـــرقية وعا ـــم ها ععـــ   ـــا ع ومربيـــة عا ـــم ها  50وتـــوات تن شـــر هبـــا واحـــات النريـــل وحـــوام 

 عأولفع.
 .6أدرار واحات الفن و قصور األمان، نشر والية أدرار، ص - (1)
مــوال  ال وهـــامي مي ـــاو ، لفــت األنظـــار إ  مـــا وقــع مـــن النهـــا وال رريــا والـــدمار بواليـــة أدرار إبــان احـــ ال  االســـ عمار  - (2)

 .ANEP.29، ص2006منشورات ،  
 . 26ـ25،   2008هومة، اجلزائر،  ، دار1مقد  مربو ، مدخل مونومرايف للمج مع ال واف، ج - (3)
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لشــما  أمــا حــدودها حيــدها مــن الشــما  الشــرقي واد أمقيــدن ااــاذ  لواليــة مردايــة، ومــن ا  
الغريب العرق الغريب الكبري اااذ  لوالية البيا، و حيدها من اجلنو  دولة مام، ووالية متنراسـت وواد 
قاريــت، و هبــا  مويــدرا، امــا حيــدها مــن الشــرق العــرق الشــرقي الكبــري ااــاذ  لــواد املايــة وحيــدها مــن 

 (1)دوف و موري انيا.الغر  واد الساورة  ووافدة من واد مسعود امل فرل عن ، ووالية تن
درهـات مـر  خـا مـريني   وبـ   03درهـة شـرقاو و  01وينلصر موقعها الفلكي ب  خطـي 

 (2)درهة مشاالو. 30درهة إ   20دائرف عرم 

 خــريطـة تمثل حدود واليــة أدرار بالنسبـة للجزائر 3الصورة رقم 

 
 

 

                                                           
 .8أدرار واحات الفن و قصور األمان، مرهع سابق، ص - (1)
 .13عاشور سرقمة، الرقصات و األماا الشعبية ونطقة توات، دار الغر  للنشر و ال وزيع، ص - (2)
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 درار نبذة تاريخية لبلدية أ -2
ســنة  يونيــو22املــؤرخ يف  11-10عــرف املشــرل البلديــة ووهــا املــادة األو  مــن القــانون رقــم 

امل علـــــق بقـــــانون البلديـــــة علـــــ  أن البلديـــــة هـــــي: عاجلماعـــــة ا قليميـــــة األساســـــية الـــــيت ت م ـــــع  2011
 بالشرصية املعنوية واالس قال  املامع.

ورة احلقيقية لالمرازيـة ا داريـة حيـص أن اجلهـاز و البلدية يف النظا  ا دار  اجلزائر  تعكس الص
املســري هلــا يــ م اخ يــاره عــن طريــق االن رــا  العــا  واملباشــر، وللبلديــة ولــائف واخ صا ــات سياســية 
وإداريــة واق صــادية واه ماعيــة وبقافيــة واســعة، وذلــك نظــراو لكو ــا اخلليــة احليــة للدولــة اجلزائريــة يف اافــة 

 اجملاالت.
 صا ــــات الــــيت اانــــت تقــــو  هبــــا البلديــــة يف ا طــــار ا دار  أ ــــبلت البلديــــة إ  هانــــا االخ

تنشا يف ميادين اق صادية وهذا بصدر تشريعات ونصوص تنظيمية قانونية اوهلا هـذه االخ صا ـات 
 اليت تع رب اخ صا ات هديدة.

ف إنشـاء بلديـة أدرار   20/08/1958املـؤرخ يف  58/866المرسوم التنفيـذي رقـم وق م  
مشـ ملة علـ   2كلم  633محدودة باباقي البلديات عرب الوطن، حت ل رقعة هغرافية ذات مساحة 

ــة ) وهــي علــ  ال ــوام: أوالد علــي، أوالد أوشــن، أوالد أونقــا   دمــا، بربــع، أوقــد   ( قصــور08ثماني
 مراقن، تينيالن.

 . 2م 1740وهيكل ملنشآت هديدة ت بع عل  مساحة قدرها 
 روع بلدية :ف 05الملحقات هناك 

 .الفرل البلد  حي الشيخ سيد   مد بلكبري 
 .الفرل البلد  حي زرار   مد 
 .الفرل البلد  حي تيليالن 
 .الفرل البلد  حي املس قبل 
 .الفرل البلد  أدما 
  1991واالة عقارية اليت ف إنشااها خال  سنة. 
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 التعريف ببلدية أوالد أحمد تيمي-3
 التسمية: التعريف بالمنطقة وأصل 3-1

فنســبةو إ  قصــر  ) أوالد احمــد (إ  قــد  الزمــان ومعناهــا احلجــارة أمــا  ) تيمــي (ترهــع المــة  
أوالد امحد تع رب بلدية أوالد امحد تيمي بلدية  فالحية وتع مد علـ  الفالحـة ال قليديـة عرفـت يف عهـد 

لديــة أدرار إ  أ ــبلت تابعــة لب 1962عــام ويف  1952عــام االســ عمار الفرنســي ابلديــة مســ قلة 
 ف  بلت بلديـــة مس قلة بذااا . 1984لسنة ماية ال قسيم ا دار  

ل ومــن الشـــرق ـو  بلديــة أدرار ، حيــدها هنوبــاو بلديــة فنوميــديــة أوالد أمحــد تيمــي هنــع بلتقــ
 .بلدية تبلبــالة ) والية بشار( بلدية متنطيا ومن الغر 

، بلــق عــدد ســكا ا بعــد  2كــم  4250: ها ت بــع بلديــة أوالد أمحــد تيمــي علــ  مســاحة قــدر 
إناث وقد بلق عدد سكان  6536ذاـور و  6582نسمة منهم   13215حوام  2008إحصاء 

 .موزع  عل  تراهبا قصر 23ن نسمة وت كون م 1725قصر أوالد ابراهيم مقر البلدية حوام 
 : نبذة تاريخية عن نشأة بلدية أوالد أحمد تيمي. 3-2

ر يــ   46مــنهم  عــامالً  57ســخرت يــة أوالد أمحــد تيمــي عــن بلديـــة أدرار بعـــد انفصــا  بلد
 مؤق   ، وهذا دون األشراص ذو  املرااز العليا واليت ت كون من هي    أساسي   واا : 11و
 رئيس اجمللس الشعيب البلد  . -
 أعماء اجمللس الشعيب البلد  . -

 بعد عن مراز البلدية اما يلي : وت قرية 23وحت و  بلدية أوالد امحد تيمي عل  
الد أو  الم .  09: الم  بوزان  07الم، اوسان :   05الم، ملواة:   06الم،  ميمون:   08واينة 

الم   04الم ، بل تامر:   04س : الم ، حي بامو   03: الم ، أوالد عيس   04عروسة: 
الم   09بكر  الم، زاوية سيد ال  06، مهدية : الم  05أوالد بوحف :  ،الم  04: املنصورية
 الم .  04: الم  بواان  03املنصور: 

 التعريف ببلدية بودة-4
 : التعريــف بالمنطقة وأصل التسمية : 4-1

مــن عا ــمة  الواليــــة تقــع بلديــة بــودة واحــدة  كيلــومتر  17يف مــر  مدينــة ادرار وعلــ  بعــد   
، واملــؤرخ  اــابن بطوطــة مــن ااــرب القــرى ال واتيــة اايــة حيــص ورد ا هــا يف العديــد مــن ا ــا الرحالــة
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القاضـي والفقيــ  املغــريب الــذ  حتـدث عــن املنطقــة ، وعاداتــ  االه ماعيــة واـذا املــؤرخ  عبــد الــرمحن  بــن 
خلـــدون يف مقدم ـــ  الـــذ  حتـــدث عنهـــا باع بارهـــا حلقـــة هامـــة    يف الـــربا فهـــي متثـــل احـــدى الطـــرق 

رافيـــا ومجـــا  املوقـــع ســـاعدها ان تكـــون املؤديـــة ا  الســـودان الغـــريب ووـــا ان اقلـــيم بـــودة مـــن حيـــص اجلغ
حاضنة ملزي  مـن الثقافـات اجملـاورة ف ـ برت بالثقافـة املغربيـة واملوري انيـة والسـودان الغـريب ، فهـي حاضـنة 
الثقافـــات وهامعـــة الشـــ ات امـــا ا ـــا اانـــت  مـــنا للرببـــر قبـــل ال واهـــد العـــريب الوافـــد مـــع الف وحـــات  

أ  املـاء  هنـا  –ع "بو: وتعني الماء"  "دا : تعني هنـامراا من : االسالمية  فريقيا واملغر  فا ها 
وهدا اارب دليل عل  ال واهد الزناف بـ بودة  اما ان االلقا  وا اء القصور وا اء الفقاقري أاـرب دليـل 

 عل  ازدواهية الثقافة للمنطقة .
واالســ قرار، فــتدا  ورهــع أ ــل هــذه ال ســمية إ  رهــل نــز  باملنطقــة مــع ابنــ  حبثــا عــن العــي   

بابنــ  يــرى النــدى { املــاءن يظهــر مــن علــ  ســطح األرم فصــاح االبــن يقــو  : بــو...دة ، بـــو...دة 
ويقصد هبا وهود املاء هنا أ  يرهـع أ ـل المـة بـودة يرهـع إ  اللهجـة االيـة القدميـة الـيت اانـت اـزة 

 و ل ب  الشما  الغريب للجزائر.
 ية بودة : نبذة تاريخية عن نشأة بلد 4-2

هـــــ  1405ربيــــع األول  08املــــؤرخ يف  84/365المرســــوم لديــــة بــــودة وق مــــ  أنشــــ ت ب
مــن  -: .حيــص تقــع يف اجلهــة الغربيــة لواليــة أدرار حــدودها اال ــام م 1984ديســمبر  01املوافــق لـــ 

مـــن الغـــر  :  –مـــن الشـــرق : بلديـــة أدرار  –ديـــة تنـــدوف مـــن اجلنـــو  بل -ع  الشـــما  : بلديـــة أســـب
ر  النريــل كا ا علــ  الفالحــة ال قليديــة ومــتســابيت وواد  الســاورة وهــي: ويع مــد أملــا ســ بلديــة

ت بـــع علـــ   كلـــم25بــــ واـــذلك  ـــيانة الفقـــاقري وللعلـــم فـــتن بلديـــة بـــودة تبعـــد عـــن مقـــر الواليـــة أدرار 
 (.2008اء نسمة )إحص 9938وعدد سكا ا حوام  2كلم  4140مساحة قدرها 
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 االحصائية للبيانات واألساليب المستخدمة في التحليلثانياً : المعالجة 
 اجراءات جمع البيانات :-1

 البيانات يوضح إجراءات جمع 7جدول رقم 
االستمارات  البلديات

 الموزعة
االستمارات 
 المستردة

االستمارات 
 الضائعة

االستمارات 
القابلة 
 للتحليل

نسبة 
 الضياع

نسبة 
 الردود

 المجموع

 %100 %100 %00 91 00 91 91 بلدية أدرار
بلدية أوالد 
 أحمد تيمي

06 06 00 06 00% 100% 100% 

 %100 %100 %00 06 00 06 06 بلدية بودة
 %100 %100 %00 103 00 103 103 المجموع

جلميع البلديات  %100من اجلدو  أعاله ي مح لنا أن نسبة الردود االس مارات قدرت بــ 
 .% 00ودة ، أدرار، تيمي( و من  فتن نسبة الميال االس مارة هاءت  ب)

إن تقدير هذه النسبة هو هراء قيامنا مللء االس مارات اع مدنا عل  اس مارة باملقابلة  حيص  
ال مبلوث تعط  ل  اس مارة ي م مل ها من طرف الباحص و اس هاعها بنفس اليو  لذلك مل تكن 

 .لنا ا  اس مارات ضائعة  
 المعالجة االحصائية للبيانات و األساليب المستخدمة -2
 : طريقة تفريغ و تبويب البيانات 2-1

(  spssاع مدنا ل فريق بيانات االس مارة عل  برنام  احلز  ا حصائية يف العلو  االه ماعية )
  البلوث حيص ميكن تعريف الربنام  عل  أن  أحد أهم و اوسع الربام  االحصائية اس رداماو يف 

 (1)والدراسات االه ماعية و مريها .

                                                           
 - (spss: اخ صــار للربنــام  باللغــة االعليزيــة )statistical package of social l   احلزمــة االحصــائية للعلــو  أ

 االه ماعية.
، مهارات أساسية لالخ بار الفـروم االحصـائية، اجلـزء  spssالتحليل االحصائي باستخدام البرنامج أسامة ربيع ام  ،  - (1)

 .25األو ، هامعة املنوفية، ص 
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ف درهها يف  سؤال 62إذ بعد ال ميز لكل سؤا  من أس لة االس مارة اليت و ل عددها إ  
لكي يسهل الرهول إليها عند احلاهة بعد ذلك  103إ   01احلاسو   رقمت االس مارات من 

 متت العمليات احلسابية وفق امل فق علي .
 لليل فكانت قراءتنا م جهة للنسا امل وية  اما سيالحظ يف اجلداو  أما ما خ  ال

 الالحقة.
 : المعالجــة االحصائية 2-2

يف الدراسة االه ماعية ي ممن البلص العلمي عديداو من االمكانات اليت تسهل عل  
 املعاجلة الباحص تفريق بيانات  و حتليلها، ومع أن البلص االه ماعي يف عموم  حي اج يف الغالا إ 

 الكيفية إال أن  ميكن اس ردا  احصائيات تدعم ال لليل الكيفي بالكمي .

حيص ف اس ردا  أساليا إحصائية ت الء  وطبيعة ال معلومة و االس بيان ل لقيق أهداف 
ليل البيانات حتليالو إحصائياو الدراسة و حتليل البيانات اخلا ة هبا، وقد ف االع ماد عل  حت

 او و من  رازنا عل :سوسيولوهيو 
 ال كرارت والنسا امل وية لو ف   مع البلص و باقي اجلداو . -
 اجلداو  ال كرارية البسيطة و املرابة و اليت اس ردمت لغرم ال لليل و ال فسري. -
ل لديد األاية النسبية الس جابات افراد   مع  spssاس ردا  احلز  االحصائية االه ماعية  -

 ا حسا  االرتبا .الدراسة. و اذ
 معامل االرتباط برسون: 

تطرقنا من خال  دراس نا هذه إ  أحد األساليا ا حصائية اليت تس رد  اثرياو  يف البلوث 
العلمية و هو معامل االرتبا  برسون، حيص أن هذا املقيا  يقيس حجم العالقة اخلطية ماب  

 م غريين امي .

و اانت هنا  عالقة مري خطية ما ب  م غريين فال ميكن ا  أن  يقيس العالقة اخلطية يعل ل
ملعامل االرتبا  برسون أن يكشف تلك العالقة مري اخلطية، و يف حالة وهود عالقة ضعيفة عل  
سبيل املثا  أو ال توهد ا  عالقة ما ب  امل غريين فقد تكون هنا  عالقة مري خطية  ومن  معامل 

 و يفسر اال ام :  1+ -1-  االرتبا  بريسون ت اوح قيم   ب
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 ضعيف. 0.2معامـل االرتبا  األقل من  -
 م وسا ويد  عل  عالقة هيدة وهامة. 0.69إ   0.4معامل االرتبا  من  -
 مرتفع ويد  عل  عالقة قوية . 0.89إ   0.7معامل االرتبا  من  -
 مرتفع هدا ويد  عل  عالقة شب  تامة. 0.9معامل االرتبا  اارب من  -

 البيانات الشخصية لمجتمع الدراسةثالثاً: 
  المعطيات السوسيو ديمغرافية لعينة البحث 
 :  الجنس -1

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الجنس 8جدول رقم 

 النسبة امل وية ال كرار اجلنس
 %100 103 ذار 
 

 
 ردات البحث حسب متغير الجنسيوضح توزيع مف 7شكل رقم 

نالحظ من خال  اجلدو  أن ال أفراد عينة البلص هم من ف ة الذاور والذين قدرت نسب هم 
وذلك طبعاو لطبيعة هذه املهنة، فهي مهنة شاقة تق مي بنية هسدية معينة، ناهيك عن  100%  

يف اافة األحياء و الشوارل الساعات األو  للفجر اليت ين شر وق ها عما  النظافة ملباشرة عملهم 
ملمارسة عملهم، وهو ما يصعا عل  املرأة القيا  ب لك األعما  واخلروج يف الساعات األو  من 

100% 

 الجنس

 ذكر
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الفجر نظراو خلطورة الوضع أوالو وطبيعة العمل بانياو وعادات وتقاليد اجمل مع بال او، اليت تق مي  ارسة 
 اعما  دون اخرى.

 السن : -2
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير السن 9جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار السن
 %15 16 ]30إ   25]من
 %20 21 ]35إ   30 ]من
 %20 21 ]40إ   35]من 
 %28 29 ]45إ   40 ]من

 %15 16  ]45أاثر من 
 %100 103 اجملمول

 

 
 وضح توزيع مفردات البحث حسب متغير السني 8شكل رقم 
 45سنة إ  40 ]من أفراد العينة ين مون إ  ف ة السن من %28نالحظ من اجلدو  أن 

سنة 35]و ]سنة35سنة إ 30]من أول ك الذين ت اوح أعمارهم من  %20مقابل من ذلك  ]سنة
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راوحت أعمارهم ما ب  واليت اش ملت الف ة اليت ت %15، يف ح  قدرت أقل مسبة  ]سنة 40 –
 .]سنة 45و االاثر من  ]سنة 30 –سنة  25]

إذ ومن خال  هذه النسا ا حصائية ميكن أن نس ن   أن أملا مفردات البلص هم من 
ف ة الكهو ، هم الذين يش غلون وهنة ال نظيف ل ليها مباشرة ف ة الشبا  ب قل نسبة حيص خا ة 

 قا لمرورة القصوى.وشبابنا اليو  يعزف ملثل هذه املهن ف
سنة فذلك يرهع  45أما ما عربت علي  النسبة اليت مثلت أفراد العينة اليت أعمارهم ت جاوز

 إ  إحالة هؤالء إ  ال قاعد.
 الحالة العائلية :  -3

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الحالة العائلية 10جدول رقم 

 النسبة المئوية تكرارال الحالة العائلية
 %33 34 أعز 
 %64 66 م زوج
 %3 3 مطلق
 %100 103 اجملمول
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 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الحالة العائلية 9شكل رقم 

ي مح لنا من هذا اجلدو  أن أملا مفردات عينة البلص هم م زوهون حيص قدرت نسبة 
من املطلق   %03يف ح  قدرت أقل نسبة   %33مباشرة في ة العزا    ل ليها %64ذلك  

 ملفردات البلص.
إن توزيع مفردات البلص حسا م غري احلالة العائلية إن د  عل  شيء، فتمنا يد  أن هنا  

بودة، خا ة تيمي و نول من االس قرار االه ماعي لعما  مهنة النظافة لكل من بلديات أدرار و 
ة الريفية و اليت تق مي زواج الشا عند بلوم  لسن الزواج املالئم بعيداو عن الظروف وطبيعة املنطق

 املادية ومقدراا من عدمها.   
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 عدد أفراد العائلة : -4

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير عدد أفراد العائلة    11جدول رقم 

 النسبة المئوية رالتكرا عدد أفراد العائلة
 %05 05 (01فرد واحد )
 %17 18 (02فردين )

 %12 13 (03بالبة أفراد )
 % 06 07 ( 04أربعة أفراد )
 % 10 11 (05مخسة أفراد )
 % 04 05 (06س ة أفراد )
 % 02 03 (07سبعة أفراد )
 % 04 05 (08مثانية أفراد )
 % 01 01 ( 10عشرة أفراد )

 % 01 01 (11احدى عشر فرد )
 % 67 69 اجملمول

 

 
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير عدد أفراد العائلة 10شكل رقم 

من  %12( بينما 02من أفراد عينة البلص لديهم ) فردين  %17نالحظ من اجلدو  أن 
من تراوح عدد أفراد  %04، بينما 05 ن عدد أفراد أسرام %10أفراد يف العائلة، و 03لديهم 
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فرد وقدرت  11أفراد و10، حيص هنا  أسر و ل عدد أفراد اسرام إ 08أفراد و 06أسرام ب  
 . %01نسب هم  

حيص ي مح من ال ذلك هو وعي األسرة اجلزائرية بمرورة تنظيم النسل باع بار أن السلو  
ظهر أاية حتديد النسل داخل األسرة االعايب ي فاعل مع   موعة من العوامل االق صادية، وعلي  ت

 اجلزائرية احلديثة يف  ا  تنظيم األسرة و نشر بقافة ال نظيم العائلي لديهم.  

 نوع السكن : -5

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير نوع السكن 12جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع السكن
 %46 48 سكن شرصي
 %49 51 سكن مع العائلة
 %01 01 سكن با  ار
 %02 03 بدون سكن
 % 100 103 اجملمول

 

 

 

 

 

 

 السكن نوع متغير حسب البحث مفردات توزيع يوضح 11 رقم شكل
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من  مول مفردات العينة يقيمون مع عائل هم )سكن مع  %49نالحظ من هذا اجلدو  أن 
واليت تكاد أن ت ساوى مع النسبة األو  ي م عون بسكن شرصي وقدرت  %46العائلة( يف ح  

 %01و   %02ن هم بدون سكن أولديهم سكن با  ار واليت قدرت نسب هم   أقل نسبة  
 عل  ال وام.

إن توزيع مفردات البلص حسا م غري السكن إن د  عل  شيء فتمنا يد  عل  أن أبناء 
منطقة أدرار بمواحيها يولون أاية بالغة و قصوى لسكن من نعومة ألفارهم وهم يش غلون عل  بناء 

 سكنهم اخلاص.
 المسار التعليمي لعينة البحث 
 المستوى التعليمي -1

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير المستوى التعليمي 13جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %08 09 دون مس وى
 %16 17 اب دائي
 %47 49 م وسا
 %25 26 بانو 
 %01 02 هامعي

 % 100 103 مولاجمل
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 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير المستوى التعليمي 12شكل رقم 

نالحظ من اجلدو  أن أملا أفراد عينة البلص هم من ذو  ال عليم امل وسا و الذين قدرت        
يف مقابل  %25سب هم  ل ليها مباشرة أ لا  ال عليم الثانو  والذين قدرت ن %47نسب هم   

 من أفراد عينة البلص دون مس وى تعليمي%08لذو  ال عليم االب دائي و%16ذلك قدرت نسبة 
 .%01وقدرت أقل نسبة لذو  ال عليم اجلامعي   

إن معرفة طبيعة املس وى ال عليمي، حيدد لنا من املهلة األو  خم لف املهن اليت يشغلها الفرد، فعادة ما 
ال عليمي العام مي هون مهن أعل  بالسلم املهن من ذو  املس وى ال عليمي  أ لا  املس وى

املنرفا والعكس. وهذا ما تب  لنا حيص أن معظم مفردات البلص من ذو  املس وى ال عليم 
الثانو  وامل وسا، حيص أن معظمهم وا ل تعليم  عن طريق العليم عن بعد )املراسلة( للو و  إ  

 هذه املرحلة.
 ول على شهادات إضافية :الحص -2

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الشهادات االضافية 14جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الحصول على شهادة إضافية
 %51 53 نعم
 %48 50 ال

 % 100 103 اجملمول
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 ردات البحث حسب متغير المستوى التعليمييوضح توزيع مف 13شكل رقم 

ي مح من خال  اجلدو  أن أملا أفراد عينة البلص لديهم شهادات اضافية حيص قدر 
 ن مل يقدموا عل  موا لة نول  خر من ال عليم لنيل شهادات  %48يف ح   %51نسبة ذلك  

 تذار.
مفردات البلص الذين إن توزيع مفردات البلص حسا م غري الشهادة يوضح لنا أن  أملا 

مل يزاولون تعليمهم وقاعدهم الدراسية األاادميية، وا لوا تعليمهم يف ههة اخرى خا ة بعد 
اح كااهم ويدان العمل وم طلبات أ  مهنة و اليت تس دعي مس وى تعليمي مع  و اذا ال قية يف 

 السلم االدار .
يف احلياة العملية هو ما هعلهم يقبلون  فوعي أفراد عينة البلص ودى أاية املس وى ال عليمي

 عل  موا لة تعليمهم يف املعاهد و مرااز ال كوين و ال مه  املر لفة.
 نوع الشهادة المتحصل عليها و التخصص -3

 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير نوع الشهادة و التخصص  15جدول رقم 

 نسبة المئويةال التكرار نوع الشهادة
 % 38 40 ال كوين املهل
 % 09 10 املعهد الوطل

 % 02 03 هامعة ال كوين امل وا ل
 %100 53 اجملمول

51% 
49% 

 الحصول على شهادة إضافية

 نعم

 ال
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 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير نوع الشهادة و التخصص 14شكل رقم 

نيل شهادة ال كوين املهل حيص ي مح من اجلدو  أن أملا أفراد العينة البلص اخ اروا   
فقا  ن حتصلوا عل  شهادة تقل سامي من املعهد  %09يف ح   %38قدرت نسب هم  

الوطل، وقدرت بذلك أقل نسبة  ن لديهم شهادة ال كوين امل وا ل واليت قدرت نسب هم   
02%. 

خ يار ال كوين إن هذا ال وزيع حسا م غري نول الشهادة امل لصل عليها هو ن يجة ح مية ال
املناسا، إذ ال ننس  أن أملا مفردات البلص ذو  مس وى تعليم م وسا، وهو ما  عل هذه 
الف ة  دودية ومقصوري  االخ يار و ال وه  مباشرة ملرااز ال كوين و ال عليم املهني  بينما الذين أ وا 

 ن امل وا ل.دراساام بالثانوية فنجد أملبهم باملعهد الوطل أو هامعات ال كوي
اذلك  ا ذار أن بعا الذين من ذو  املس وى ال عليمي الثانو  معظمهم وا ل تعليم  

 عن طريق ال عليم عن بعد )املراسلة( لي مكن من الدخو  إ  املعهد وهامعة ال كوين امل وا ل.
حيص اانت معظم ال رصصات اليت اخ   فيها عما  النظافة موا لة ل عليمهم النظامي  

 م:اال ا
بالنسبة لل عليم الثانو  اخ لفت اهابات املبلوب  الذين توههوا إ  املعهد ب  تقل سامي 

 يف االعال  االم و اااسبة و تسري املوارد البشرية وتقل سامي  يف الغاز ...اخل.
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أما الذين توههوا إ  ال كوين املهل فاح صوا يف عدة اصصات منها حلا ، حابك أنابيا 
 أنابيا، مشغل ايت اخلرسانة ... اخل.حلا  

أما فيما خ  الذين توههوا إ  هامعة ال كوين امل وا ل فهم قلة اخ صوا ما ب  علم النفس 
 و اسبة وتسيري.    

 : المسار المهني لمجتمع البحث 
 األقدمية في العمل :  -1

 متغير األقدمية في العمل يوضح توزيع مفردات البحث حسب 16جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار االقدمية في العمل

 %51 51 سنوات 05أقل من 
 %19 20 سنوات10سنوات إ   05من 
 %10 11 سنوات15سنوات إ   10من 

 %11 12 سنة20سنة إ   15من 
 %09 09 سنة 20أاثر من 

 % 100 103 اجملمول

 
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير األقدمية في العمل 15شكل رقم 

من أفراد عينة البلص يزاولون عملهم يف حدود أقل من  %51نالحظ من هذا اجلدو  أن 
 ن قدرت نسب هم من أول ك الذين ميارسون مهنة ال نظيف من  %19سنوات يف مقابل ذلك 05
سنة إ   15فة الذين هم يباشرون عملهم منذ سنوات، يف ح  عما  النظا 10سنوات إ   05
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عل  ال وام، وأقل  %10و %11سنة فقدرت نسب هم    15سنوات إ   10سنة، ومن  20
 سنة.20 ن هم ي واهدون بعملهم ملدة تزيد عن  %09نسبة قدرت   

توزيع مفردات البلص حسا م غري االقدمية يف العمل يوضح لنا أن  ليس هنا  اس قرار 
لعما  النظافة ملزاولة عملهم وذلك راهع لعدة اسبا  منها: )األهر طبيعة العمل ...اخل( مهل 

حيص سوف ن عرف عليها من خال  حتليل هداو  الحقة وهو ما يشري أن عامل النظافة م  ما 
 وهد عمالو مالئم يقد  عل  تغيري عمل  اعامل نظافة دون سابق انذار.

 الوضعية المهنية: -2
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الوضعية المهنية 17جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الوضعية المهنية
 % 61 63 دائمة ) مرسم(

 % 36 38 م عاقد
 % 01 02 م ب 
 %100 103 اجملمول

 

 
 متغير الوضعية المهنية يوضح توزيع مفردات البحث حسب 16شكل رقم 

نالحظ من هذا اجلدو  أن أملا مفردات البلص هم  ن يش غلون مهنة دائمة )مرسم(             
ل ليها مباشرة الذين يش غلون الوضعية املهنية بصفة م عاقد والذين  %61والذين قدرت نسب هم   
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عية املهنية بصفة  ن يش غلون الوض %01يف ح  أقل نسبة اانت  %36قدرت نسب هم   
 م ب .

إن توزيع مفردات البلص حسا م غري الوضعية املهنية يوضح لنا مدى سعي املؤسسة 
 (1)العمومية لكسا مولفيها، واس قرارهم املهل خا ة عما  النظافة، فكما اشار لنا مسؤو  البلدية

نا ا الشامرة اليت متنلها ا م يعملون هاهدين ل سيم هذه الف ة نظرا لعد  تواهد العدد الكايف وامل
الوزارة هلؤالء . ونظراو لعد  تواهد عما  مهني  يقبلون مزاولة مثل هذه االعما ، وبالرمم من ذلك 

 هنالك نق  الن عامل النظافة أينما وهد عمالو أفمل ل  وورتا أحسن يقد  علي .  
 الدخل المادي: -3

 يع مفردات البحث حسب متغير الدخل المادييوضح توز  18جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الدخل المادي
 %02 03 دج 5.000.00

 %09 10 10.000.00إ  5.000.00من
 %15 16 15.000.00إ  10.000.00من
 % 24 25 20.000.00إ  15.000.00من
 % 24 25 25.000.00إ  20.000.00من
 % 10 11 30.000.00إ  25.000.00من

 % 12 13 30.000.00أاثر من 
 % 100 103 المجموع

 

                                                           
 . 9:00الساعة عل   13/03/2019مقابلة مع املسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار يو : - (1)
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 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الدخل المادي 17شكل رقم 

من أفراد عينة البلص ي اوح دخلهم املاد  ما ب   %24نالحظ من اجلدو  أن   
ل ليها نسبة  25.000.00 إ  20.000.00وما ب   20.000.00إ  15.000.00

 %09يف مقابل ذلك  15.000.00إ   10.000.00 ن ي اوح دخلهم املاد  ماب  15%
فقا  ن ي قاضون أاثر  %12يف ح   10.000.00إ   5.000.00 ن ي اوح دخلهم من 

 فقا. 5.000.00الذين ي قاضون  %2وأقل نسبة قدرت    30.000.00من 
سا م غري الدخل املاد  يوضح لنا أن األهر الذ  ي قماه إن توزيع مفردات البلص ح

عامل النظافة هو أهر زهيد هداو مقارنة مع طبيعة العمل املمار  هلؤالء العما  حيص ترهع  دودية 
 الراتا إ  طبيعة تصنيف عامل النظافة الذ  يصنف يف  ا  عون نظافة.
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 التسجيل بالضمان االجتماعي :  -4
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الضمان االجتماعي 19جدول رقم 

 النسبة امل وية ال كرار ال سجيل بالممان االه ماعي
 % 100 103 نعم

 

 
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير الضمان االجتماعي 18شكل رقم 

مح لنا أن ال مفردات البلص مسجلون بالممان االه ماعي من خال  هذا اجلدو  ي 
 .%100حيص قدرت نسبة ذلك 

فال سجيل بالممان االه ماعي هو أحد أهم شرو   ارسة املهنة ومزاولة العمل وذلك نظراو 
 خلطورة وطبيعة هذه املهنة.

 مؤسسة االنتماء ) البلدية( : -5
 وزيع مفردات البحث حسب متغير مؤسسة االنتماءيوضح ت 20جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مؤسسة االنتماء
 % 88 91 بلدية أدرار
 % 06 06 بلدية تيمي
 % 06 06 بلدية بودة
 %100 103 اجملمول

 

 الضمان االجتماعي

 نعم



 و وصف خصائص مجتمع الدراسة  الفصل الخامس:                                التعريف بمنطقة ادرار
 

 

221 

 
 يوضح توزيع مفردات البحث حسب متغير مؤسسة االنتماء 19شكل رقم 

 ن  %06من أفراد عينة البلص ين مون إ  بلدية أدرار بينما  %88من اجلدو  أن نالحظ 
 ين مون إ  اال من بلدييت تيمي و بودة.

إن هذا ال وزيع حسا م غري مؤسسة االن ماء هو ن يجة ال هراءنا مسح شامل جلميع 
بودة (  –مي تي –مفردات البلص عل  مس وى دائرة أدرار واليت اح وت بالث بلديات )أدرار 

واان   حيص متابلت هات  النسا و االرقا  )عدد العما ( اليت قدمت لنا من طرف مديرية البي ة
 اخ الف فقا بالنسبة لبلدية ادرار و قد اشرنا إ  ذلك عند حتديدنا جمل مع الدراسة

                                                           
 - ( 07انظر مالحق الدراسة رقم ) 
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الفصل سادس: المعوقات االجتماعية لتجسيد مفهوم الهوية المهنية لدى عمال 
 النظافة 

 تمهيـد           

 أوالً : التهميش االجتماعي و عالقته بتجسيد الهوية المهنية لدى عمال النظافة .

 انيا : المكانة االجتماعية ودورها في تجسيد الهوية مهنية لدى عمال النظافة .ث

ثالتاً : تأثير المعيقات االجتماعية على الخصائص الشخصية و المهنية لعمال 

 .النظافة 
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 تمهيــد
عا املهـن مـن طـرف إن من أاثر االشكاالت اليت يع يهـا   معنـا اليـو  هـي النظـرة الدونيـة لـب

اجمل مـــع، حيـــص ان ال همـــي  االه مـــاعي لعمـــا  النظافـــة اليـــو ، بـــات أمـــراو مللـــاو  يـــدعوا ملثـــل هكـــذا 
 دراسات سوسيولوهية ت ناو  بالبلص والدراسة.

ويف هذا الفصل وإاماالو لسري دراس نا عن املعوقات االه ماعية لعما  النظافة اليت تؤو  دون 
  االعــ اف االه مــاعي، ســوف نــاو  تبيــان الــدور الــذ  يلعبــ  اجمل مــع يف  جتســيد هويــة مهنيــة متيــل إ

ابص وطمس، وخلق أزمة هوياتية لعما  النظافة تؤو  دون حتقيق هوية مهنية مي ثل هلـا عمـا  النظافـة 
 ن يجة ل همي  االه ماعي هلذه الف ة واملكانة االه ماعية اليت مينلها اجمل مع هلا.
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 ظافة.التهميش االجتماعي وعالقته بتجسيد الهوية لدى عمال الن أواًل :
 تقديـر المحيط االجتماعي للمهنة  -1

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى تقدير المحيط االجتماعي للمهنة التي يزاولونها 21جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار تقدير المحيط االج للمهنة 

 % 32 33 نعم
 % 68 70 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى تقدير المحيط االجتماعي للمهنة التي يزواولونها 20شكل رقم 

تقـدير مــن ب  ال يـرون أن هنــا  أ  احـ ا  و مـن املبلـو  %68مـن خـال  اجلـدو  نالحــظ أن 
 منهم يقرون وهود اح ا  و تقدير من اجمل مع. %32النظافة يف ح   اجمل مع اجتاه عما 

إن الســـــلوايات الطاميـــــة علـــــ  اجمل مـــــع اجتـــــاه عمـــــا  النظافـــــة والـــــيت ت مثـــــل يف النظـــــرة الدونيـــــة 
واالح قــار وال همــي  فمــالو عــن االقصــاء االه مــاعي والعنــف اللفظــي هــو مــا  عــل الكثــري مــن هــذه 

وتقـدير مـن اجمل مـع الهـا اراء ومع قـدات عامـل النظافـة والـيت  ـرح هبـا لنـا  الف ة تقر بعد  وهود اح ا 
مـن خـال  اس فسـاراتنا عــن سـبا ذلـك مؤاــدين بصـليح العبـارة أن ع اجمل مـع حي قــر مثـل هـذه املهــنع  
اما  رح الكثري منهم بقول  ع إن مهنة عامل النظافة مهنـة مـن ال مهنـة لـ  ع طبعـاو واـل هـذا إال ومـع 

 ن سي   أباراو سلبية عل  نفسية العامل  وأداء هذه الف ة من عما  النظافة.مرور الزم

32% 

68% 
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إال أن هنا  من ينفي ذلـك و يـربر موقفـ  بـوعي اجمل مـع وإدرااـ  لألايـة العمـل الـذ  يقـو  بـ  
 ويشهدون للمج مع بسلوا  احلمر  نوهم لكنها تبق  الف ة االقل نسبة مقارنة بغريها.

ما  النظافة عد  االح ا  وال قدير هلم إ  بقافـة اجمل مـع ووعيـ  فـالكثري وقد أرهع الكثري من ع
مــن األفــراد اجمل مــع ال يــدراون حجــم املرــاطر الــيت قــد تنــ   عــن عــد  وهــود عمــا  النظافــة مــن تلــوث 
البي ة وان شار األمرام واألوب ة، فجهلهم هبذه املراطر هو السبا الرئيسي لعد  اح امهم هلـم فبينمـا 

 اجمل مع قيمة العمل الذ  يقو  ب  عامل النظافة سيكون هلم مزيداو من مشاعر ال قدير واالح ا .  يدر 
 ضرورية مهنة عامل النظافة في المجتمع -2

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه المهنة في نظر المجتمع 22جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار مع ضرورة المهنة في نظر المجت

 % 46 48 نعم
 % 53 55 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه المهنة في نظر المجتمع 21شكل رقم 

ر اجمل مـع من املبلوب  يقـرون بعـد  ضـرورية مهنـ هم يف نظـ %53ي مح لنا من اجلدو  أعاله أن     
 منهم ودى أاي ها واجمل مع يعي ذلك. %46بينما  رح لنا ما نسب   
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حيـــص ومـــن خـــال  مقابل نـــا مـــع بعـــا العمـــا  النظافـــة الـــذين  ـــرحوا بعـــد  ضـــرورية مهنـــ هم يف نظـــر 
اجمل مــع أنــ  لواــان اجمل مــع يعــي ب ايــة هــذه املهنــة ملــا  ــعا علينــا ال نظيــف لــيالو و ــاراو امــا  ــرح أحــد 

وت  : ع لـــوال عملنـــا المـــ ألت الـــبالد بـــاألمرام واألوب ـــة وهلـــك النـــا  يف قـــادوراام واســـ لالت املبلـــ
احلياة لكننا ن مل أن اجمل مع يعي ذلكع اما لفت ان باهنـا أحـد املبلـوت  أبنـاء اس فسـاراتنا عـن مـدى 

ع فمـــزا  ينظـــر إ  ضـــرورية هـــذه املهنـــة يف نظـــر اجمل مـــع قـــائال: ع إن دورنـــا ال ميكـــن أن يقـــدر يف اجمل مـــ
 املولف عل  أن  زبا ع .  

فاحلقيقة تذار إذ لو اان اجمل مع يس شعر وقدار ال عا الذ  ي عرم ل  عامـل النظافـة لبـادروا 
وســــاعدام، اــــ ن يمــــعوا خملفــــاام يف احلاويــــات املرصصــــة للنفايــــات بــــدالو مــــن رميهــــا يف الطرقــــات 

 واألماان العامة.
 فة : ضرورية المهنة لعامل النظا -3

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه المهنة في نظر المجتمع 23جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار ضرورة المهنة في نظر عامل النظافة

 % 44 45 ضرورية
 % 03 03 إضافية 

 % 53 55 ال يوهد حل  خر
 %100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى ضرورية هذه المهنة في نظر المجتمع 22شكل رقم 
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من املبلوب  يرون أن  لـيس هنـا  اخ يـار وبـديل  %53من خال  اجلدو  الذ  ي ب  لنا أن 
فقـا  ـن يـرون  %03مـنهم بمـرورية مهنـ هم يف نظـر اجمل مـع، بينمـا  %44 خر ملهنـ هم، بينمـا يقـر 

 أ ا مهنة إضافية.
من خال   راء املبلوب  حو  مدى ضرورية هذه املهنة لعامل النظافة ي مح مـن خـال  ذلـك 
أن أملــا املبلــوب  يــرون أنــ  لــيس هنــا  أ  حــل  خــر  ــا يــد  علــ  أ ــم مــري راضــ  عــن عملهــم 

 ومغصب  عل  هذه املهنة نظراو لظروف احلياة.
مهن ــــ  للمج مــــع اكــــل، حيــــص وامــــا  ــــرح أحــــد  بينمــــا يعــــي الــــبعا ايخــــر وــــدى ضــــرورية

أيـــا  ؟... مـــاذا  03املبلــوب  عنـــد اس فســـاراتنا أنـــ : عمـــاذا لـــو ام نـــع عمــا  النظافـــة عـــن العمـــل ملـــدة 
 سيلصل...؟ع.

 العمل بالنسبة لعامل النظافة : -4
 لعامل النظافةيوضح آراء مفردات البحث حول أهمية العمل بالنسبة  24جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العمل بالنسبة لعامل النظافة
 % 48 50 اس قال  ماد 
 % 08 08 اس قال  معنو 

 % 44 45 اا معاو 
 %100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية العمل بالنسبة لعامل النظافة 23شكل رقم 
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مــن املبلــوب  يقــرون أن العمــل يف  ــا  ال نظيــف  %48  ي مــح لنــا أن مــا نســب   مــن اجلــدو 
مــنهم أمجعــوا أن العمــل بالنســبة هلــم هــو اســ قال  مــاد  ومعنــو   %44هــو اســ قال  مــاد ، بينمــا 

  ن يرون أن العمل بالنسبة هلم هو اس قال  معنو .  %08بينما
لـــص حـــو  أايـــة العمـــل بالنســـبة هلـــم مـــن خـــال  اجلـــدو  الـــذ  يوضـــح لنـــا  راء مفـــردات الب

نالحظ أن أملبهم يرون أن  اس قال  ماد ، حيص نس ن   من ذلك النظرة املاديـة للعمـل، ومـن ذلـك 
 ميا  روح العمل وحا العمل فهمهم الوحيد من خال  عملهم هذا هو اسا املا  فقا.

 مدى اعتقاد عامل النظافة ألهمية مهنته في نظر المجتمع : -5
 يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية مهنة عامل التنظيف في نظر المجتمع 25جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مدى اعتقاد عامل النظافة ألهمية مهنته في نظر المجتمع
 % 30 31 نعم
 % 70 72 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول أهمية مهنة عامل التنظيف في نظر المجتمع 24شكل رقم 
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مـن املبلـوب  يقـرون بعـد  أايـة مهنـ هم يف نظـر اجمل مـع بينمــا  %70مـن اجلـدو  نالحـظ أن 
  ن يرون أن اجمل مع يوم أاية بالغة ملهن هم. 30%

يـة مهنـ هم يف نظـر اجمل مـع إذ ومن خال  هذا اجلدو  الذ  يوضح لنا  راء املبلـوب  حـو  اا
نالحظ أن املا املبلوب  هم الذين ينفون هذه األاية، إذ هم يشعرون أن اجمل مع ال يوم أ  أايـة 
ملهنــ هم والــدليل علــ  ذلــك رمــي النفايــات بغــري  لهــا واتســاخ األحيــاء الســكنية بشــكل يــومي وعــد  

 او عل  شرصية هذا العامل.تقدير للجهد الذ  يبذل  عامل النظافة وهو ما يؤبر سلب
ومن خال  اس فسارنا أبناء اهراء املقابلة عن إمكانية تسطري برام  خا ة ل وعية السكان 

عال يوهد أية برام  مسطرة من طرف مؤسس نا فيما (1)عن أاية نظافة اايا أقر لنا أن  ال توهد 
وهدت فهي من طرف مجعيات ُ  هذا الش ن، وال أع قد أ ا يف يو  من األيا   س وهد، وإن 

 خريية ال مري وال عالقة هلا وؤسس ناع.
 النظرة الدونية لعامل النظافة من طرف المجتمع  -6

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى اعتقادهم للنظرة الدونية للمجتمع نحو مهنتهم 26جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار لمجتمعالنظرة الدونية لعامل النظافة من طرف ا

 % 82 85 نعم
 % 18 18 ال 
 % 100 103 اجملمول

                                                           
  09:00عل  الساعة  13/03/2019مقابلة مع املسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار، ب اريخ  - (1)
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 يوضح آراء مفردات البحث حول النظرة الدونية لعامل النظافة من طرف المجتمع 25شكل رقم 

ونية للمج مع من املبلوب  يقرون بوهود النظرة الد %82من اجلدو  ي مح لنا أن ما نسب   
 فقا منهم  ن ينفون ذلك. %18نو مهن هم، يف مقابل ذلك عد 

حيــص ومــن خــال   راء املبلــوب  حــو  مــدى اع قــادهم لنظــرة الدونيــة للمج مــع نــو مهنــ هم يرهــع 
 ذلك لعدة اسبا  اما  رح هبا املبلوب  وهي اال ام: 

خل أمــــا عامــــل النظافــــة فهــــي  خــــر ع الن اجمل مــــع حيــــا مهــــن مثــــل مهــــن ال علــــيم، واالدارة ...ا
ال تيــاع وثــل هكــذا اهابــات نلــ مس مــا قــد  يف اجلانــا النظــر  مــن هــذه الدراســة حــو  تصــنيفات 

أيماو ما أشار إلية هورج فريدمان حو  تصـنيف املواقـع املهنيـة  (1)املهن وعالقااا باملكانة االه ماعية،
امعي وابار املولف  يف قمة السلم، بينمـا عمـا  جملموعة من الدو  و الذ  طرح الطبيا واألس اذ اجل

 ال فريق و العامل  يف مصللة الطرقات وعما  خدمة املناز  يف  خر ال تيا من هذا السلم.
امـــا شـــرح لنـــا أحـــد املبلـــوب  املعانـــاة املســـ مرة نظـــراو لنظـــرة الدونيـــة للمج مـــع، حيـــص  ـــرح 

املهنة، وعملي حـال  و أنـا رام عنـ  ألنـ   سنوات يف هذه 10: ع أنا أعمل منذ  ع (-)ساملبلوث
 تعيب، فلست م سوالو ، وإمنا أعمل بشرف وإن اان عملي زبا  عل  قولت النا ع .

وبنربة هادئة هداو تقشعر هلا األبدان قائالو :ع عد  تقبل النا  لعملنـا ع  م( –) م و رح  خر 
عمـا  ـو  جبعب ـ  لكنـ  اا فـ  الصـمت وعند سؤالنا ملاذا برأيك  اولة بذلك اس سا  احلديص مع  و 
 معرباو ذلك والمح وهه  و قا  : ع عليكي أن تس ليهمع.

 و رح الكثري والكثري منهم أن  ع ليس هنا  اح ا  وتقدير لعما  النظافةع .
                                                           

 انظر اجلانا النظر ، عالقة األدوار املهنية باملكانة االه ماعية - (1)
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و ــرح  خــر قــائال ونـــربة  ــوت  أاثــر شـــدة وممــا: ع لــيس هنـــا  ا  احــ ا  فــاجمل مع حيـــا 
يد  ونـــن بالزبـــا ، نـــن مـــن ؟ ... نعـــم نـــن الزبـــال  فـــ ين هـــو هـــذا أ ـــلا  األمـــوا  ينـــادو م بســـ

 االح ا  ...ع
مــا ميكــن قولــ  مــن خــال  اطالعنــا عــن طبيعــة عمــل عمــا  النظافــة فهــو حيظــ  هــذا األخــري يف 
اجمل معــات امل قدمــة الكثــري مــن االحــ ا  وال قــدير، اونــ  اجلنــد  اخلفــي يف إلهــار الوهــ  ايخــر املشــرق 

ال أنــــ  ومــــن خــــال  مالحظ نــــا املباشــــرة فعمــــا  النظافــــة بواليــــة أدرار، يواهــــ  ســــوء املعاملــــة للمدينــــة. إ
واالح قار يف اثري من األحيان ليس لشيء سوى أ م اخ اروا ألنفسهم هذه املهنة، ولكـن بـالرمم مـن 

 ذلك ال  فهم يسعون ل غيري هذه الصورة السالبة.
أ ــم ينزعجــون اثــرياو مــن الــذين ينظــرون هلــم بدونيــة أيمــاو مــن مالحظ نــا املباشــرة لفــت ان باهنــا 

 ويعاملو م بطريقة مري الئقة.      
 احراج عامل النظافة من مهنته : -7

 يوضح آراء مفردات البحث حول شعورهم باالحراج في حالة سؤال أحد عن مهنتهم 27جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار احراج عامل النظافة من مهنته

 % 44 45 نعم
 % 56 58 ال 
 % 100 103 اجملمول
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 يوضح آراء مفردات البحث حول احراجهم أثناء القيام بمهنتهم 26شكل رقم 

مــن املبلــوب  يقــرون أ ــم يشــعرون بــا حراج يف حالــة ســؤا   %56نالحــظ مــن اجلــدو  أن 
مـــنهم  ـــن يـــرون أن األمـــر عـــاد  ولـــيس هنـــا  أ   %44بـــل ذلـــك عـــد أحـــدهم عـــن مهنـــ هم يف مقا

 إحراج يذار.
فمن خال  مقابل نا مع عما  النظافة، عد أن معظم الذين يشعرون با حراج من مهن هم هم 
من ف ة الشبا ، وعند اس فسارنا منهم عن سبا ذلك، أها  البعا مـنهم بصـيغة عال هكـاع وعـىن 

كـــن ذلـــك إذ مـــن خـــال  مالحظ نـــا املباشـــرة  ميـــاءات الوهـــ  و ال عـــابري هكـــذا وخـــالص، وأايـــد ال مي
اللفظيــة نقـــدر حجــم االحـــراج الـــذ  يشــعر بـــ  هـــذا العامــل، إذ املـــا عمـــا  النظافــة الـــذين يشـــعرون 

 باألحراج من مهن هم ُشون مآلقات أقارهبم أو أشراص يعرفو م أبناء عملهم.
رفون ليس بسبا االحراج مـن مهنـ هم لكـن حـ  و رح البعا ايخر أ م ُشون رأية من يع

 ال يشعرون بشفقة ايخرين اجتاههم. 
 احترام و تقدير المجتمع لعامل النظافة أثناء القيام بعمله : -8

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى احترام وتقدير المجتمع لهم أثناء قيامهم بعملهم 28جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار و تقدير المجتمع لمهنة عامل النظافةاحترام  
 % 32 33 نعم
 % 68 70 ال 
 % 100 103 اجملمول
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 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى احترام وتقدير المجتمع لعامل النظافة أثناء القيام بعمله 27شكل رقم 

من مفردات البلص يرون أن  هنا  ا  اح ا   %32ه ان ي مح لنا من خال  اجلدو  أعال
منهم يقرون أن  ليس هنا  أ  اح ا  أو تقدير  %68او تقدير من طرف اجمل مع اجتاه مهن هم بينما 

 .من طرف اجمل مع اجتاه مهن هم
 تواجد سلوكيات سلبية من طرف المجتمع أثناء قيام عامل النظافة بمهامه: -9

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى تواجد السلوكيات السلبية من طرف المجتمع 29جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار تواجد سلوكيات سلبية 

 % 71 73 نعم
 % 29 30 ال 
 % 100 103 اجملمول
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 يات سلبية اتجاه عامل النظافةيوضح آراء مفردات البحث حول تواجد سلوك 28شكل رقم 

مـــن خـــال  اجلـــدو  نالحـــظ أن أملـــا املبلـــوب  يقـــرون ب واهـــد ســـلوايات ســـليبة مـــن طـــرف 
 ينفون ذلك. %29يف ح   %71اجمل مع اجتاههم وقدرت نسبة ذلك 

إن توزيـــع مفـــردات البلـــص حســـا م غـــري وهـــود ســـلوايات ســـلبية مـــن طـــرف اجمل مـــع ملهنـــ هم 
نيــة للمج مــع هلــذه الف ــة م جليــة يف الواقــع االه مــاعي، الــذ  يع ــرب عامــل يقــرون بــذلك فــالنظرة الدو 

النظافــة  ــاحا مهنــة ال قيمــة هلــا وال أايــة، فنجــدهم ال يكنــون هلــم أيــة احــ ا  أو تقــدير وذلــك مــن 
خال  ال صرفات إما الفعليـة اـالكال  الـداء الـذ  يصـدر مـن عامـة النـا  مـن حـ  يخـر ال عليقـات 

صـــغارهم واح قـــارهم هلـــذه املهنـــة، امـــا هـــاء علـــ  لســـان أحـــد املبلـــوب  مـــن خـــال  الـــيت تـــوحي اس 
اس فساراتنا عن هذا األمر والذ  أقر في  أ م ي عرضون لش  أنوال الكال  وال صرفات اليت جتعلهم قـد 

 ُجلون من هذه املهنة. 
 هنة.أو ال صرفات املعنوية االنظرة اليت توحي إ  تفاهة واح قار أ لا  هذه امل

فكل هذه ال صرفات تصا يف اجتاه الذ  يقر جبهل قيمة العمـل الـذ  يقـو  بـ  عامـل النظافـة 
أما النسبة اليت تقر بعد  وهود أيـة سـلوايات سـلبية فهـي ضـعيفة هـداو مقارنـة بقرين هـا، فـال شـك أ ـم 

قــرون لوهــود الشــعور الـذ  ان ــا  امل ـا  علهــم يف مــ من عـن االحســا  و مل ي عرضـوا هلــذه الســلوايات 
السلوايات السلبية، فقد يرون نظرة اجمل مع نظرة طبيعية و ينعمون ب قدير واح ا  من افراد اجمل مع ألن 
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يف نظــرهم أن هــذا اجمل مــع يــدر  قيمــة العمــل الــذ  يقومــون بــ  وأ ــم عنصــراو فعــاالو يف اجمل مــع الشــيء 
 الذ  قد  علهم راض  عن هذه املهنة.

 بية :نوع السلوكيات السل -10
 يوضح آراء مفردات البحث حول نوع هذه السلوكيات 30جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار نوع السلوكيات السلبية
 % 11 08 البصق

 % 66 48 رمي النفايات بغري  لها
 % 23 17 عد  إلقاء ال لية 

 % 100 73 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول نوع السلوكيات السلبية ضد عامل النظافة 29شكل رقم 

مـــن أفـــراد البلـــص يـــرون أن رمـــي اجمل مـــع  %66مـــن خـــال  اجلـــدو  اتمـــح لنـــا أن مـــا نســـب   
لقاء ال لية من السلوايات السـلبية للمج مـع أن عد  إ %23للنفايات بغري  لها يف مقابل ذلك يرى

يقــرون بوهــود بعــا حــاالت البصــق مــري األخالقيــة مــن بــ  ســلوايات  %11نظافــة، واجتــاه عامــل ال
 املواطن اجتاههم.
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إن توزيـــع مفـــردات البلـــص حســـا م غـــري نـــول الســـلوايات الســـلبية الـــيت يف علهـــا اجمل مـــع اجتـــاه 
عامــل النظافــة أوضــلت لنــا الســلو  مــري حمــار  الــذ  يلجــ  إليــ  اجمل مــع بشــكل يعطــي  ــورة مــري 

لمج مع، يف ح  يؤبر سلباو عل  عما  النظافة يف عدة  ـاالت مـن حيـص الوقـت ومـن حيـص الئقة ل
ال عــا اجلســد ، وقــد نــرى أنــ  مــن أســبا  هــذا الســلو  قــد يكــون نقــ  الــوعي االعالمــي الــذ  مــن 
حــــ  إ   خــــر ينبــــ  و يشــــري إ  وضــــع النفايــــات يف  لهــــا علــــ  األقــــل، امــــا أنــــ  بعــــد املســــافة بــــ  

كانية عن  ل رمي النفايات سببا يف رميها بغري  لها، وهنا عـد أن امل مـرر األو  مـن ال جمعات الس
ذلــك هــم عمــا  النظافــة، ناهيــك عــن تمــرر اجمل مــع يف حــد ذاتــ   ــا يســبب  هــذا الســلو  مــن اــوارث 

 بي ية. 
يف  يف حـ  مــا عــربت عليــ  النســبة الــيت أقــرت ب  ـا تــرى عــد  إلقــاء ال ليــة ســلوااو مــري أخالقيــاو 

حقهــم، فهــذا الســلو  بــال شــك يــ   يف نفســي هم شــعور باالســ ياء، الــذ  يولــد يف أنفســهم أن هــذا 
العمل وضـيع، حبيـص أن عـد  إلقـاء ال ليـة علـيهم الـذ  هـو بـاألمر الفطـر  يف   معنـا وديننـا حيرمـون 

 من  ليس لسبا إال لكو م عما  نظافة.
النفايـات حقيقـة عـد أنـ  هنـا  الكثـري مـن  فمن خال  مالحظ نا وتواهدنا بعدة  طات لرمـي

النفايــــات إن مل نقــــل الهــــا مرميــــة وكــــان مــــري املكــــان املرصــــ  هلــــا وأحيانــــاو حاويــــة النفايــــات فارمــــة 
 والنفايات مرمية بالقر  منها.

فعــالو هــو ســلو  ســليب يعــرب عــن الثقافــة الالســوية جملمعاتنــا. مــن ههــة أخــرى امــا عربنــا ســابقاو 
اء ال لية هنا  من يع ربها سلو  سلبياو وهنا  من يع ربها باألمر العاد ، خا ة فيما خ  سلو  إلق

إذا اان املار ال يعرف  العامل، فهنـا  سـلو   خـر وهـو اميـاءات الوهـ  الـيت قـد تصـل إ  البصـق أحيانـاو 
ة الن نـة قد يكون هذا الشعور طبيعيـاو بالنسـبة لألفـراد اجمل مـع عنـد مـرورهم جبانـا النفايـات ذات الرائلـ

ولكن  يصبح سلو  مري مرمو  في  عند تواهد بنفس املكان عامل النظافة، فهـو سـلو  مـري أخالقـي 
 ال يراعي شعور هذا العامل أبناء قيام  بعمل .
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 مساعدة المجتمع في نظافة المحيط :  -11
 ن طرف المجتمع في نظافة المحيطيوضح آراء مفردات البحث حول تلقي مساعدة م 31جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مساعدة المجتمع في نظافة المحيط
 % 22 23 نعم
 % 78 80 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول تلقي مساعدة من طرف المجتمع في نظافة المحيط 30شكل رقم 

نالحـــظ أن املـــا املبلـــوب  يقـــرون بعـــد  وهـــود أ  مســـاعدة مـــن طـــرف مـــن اجلـــدو  أعـــاله 
 %22وباملقابـل ذلـك عـد  %78اجمل مع يف نظافة اايا وهو مـا عـربت عليـ  النسـبة الـيت قـدرت   
 منهم من أقر بوهود مساعدة من طرف اجمل مع يف نظافة اايا.

مـع يف نظافـة ااـيا عـرب إن توزيع مفردات البلص حسا م غري تلقي مسـاعدة مـن طـرف اجمل 
لنــا و بنســبة ابــرية هــدا عــن عكــس ذلــك فــاجمل مع ال يشــار  وبال ــام ضــعف العالقــات مــن بــ  هــذه 
األسبا ، حبيص قد يكمـن هـذا األمـر يف نقـ  بـرام  اجلمعيـات اخلرييـة الـيت مـن شـ  ا حتريـك عجلـة 
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يف هـذه املشـاراات مـن شـ ن  أن يعيـق اجمل مع يف املشاراة يف نظافة ااـيا وبال ـام فـتن عـزوف اجمل مـع 
 عمل هذه الف ة  ا يؤد  إ  أمور سلبية عليها.

فاجلهـــــل بقيمـــــة العمـــــل وأاي ـــــ  لـــــدى اجمل مـــــع مـــــن شـــــ ن  أن يمـــــع  خـــــارج  ـــــا  املشـــــاراات 
االه ماعية وهذا ما  علـ  ال يشـار  يف نظافـة ااـيا، ووقابـل ذلـك فالنسـبة الـيت أقـرت بوهـود وتلقـي 

طـــرف اجمل مـــع وهـــي النســـبة األقـــل مقارنـــة بغريهـــا في جلـــ  رأيهـــا هـــذا يف وعـــي اجمل مـــع مســـاعدة مـــن 
وســلوايات  اال ابيــة الــيت مــن شــ  ا أن حتفــز هــذه الف ــة و جتعلهــا تــدر  أن هــذا العمــل ا ــايب ولــ  تــ بري 

لف ة الـيت هلـا يف اجمل مع حبيص لو مل يكن هذا األمر ملا شار  اجمل مع يف نظافة اايا ومن هنا نرى أن ا
 هذا الرأ  قد ترى يف هذه املهنة مس قبل خام من اخللفيات السلبية. 

 رفض النسب بعامل النظافة : -12
 يوضح آراء مفردات البحث حول قبولهم  بالنسب أو الرفض في حالة تقدمهم لخطبة فتاة قصد الزواج 32جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار رفض النسب بعامل النظافة
 % 81 83 نعم
 % 19 20 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
يوضح آراء مفردات البحث حول قبولهم  بالنسب أو الرفض في حالة  31( شكل رقم  31شكل رقم )  

 تقدمهم لخطبة فتاة قصد الزواج
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م خلطبــة مــن املبلـوب  يقــرون باع قـاد رفمــهم يف حالـة تقــدمه %81مـن اجلــدو  نالحـظ أن 
  ن يرون قبوهلم بالنسا يف حالة تقدمهم خلطبة ف اة. %19ف اة قصد الزواج وقابل ذلك عد 

إن توزيع مفردات البلـص حسـا م غـري النسـا أوضـح لنـا النسـبة االاـرب مـن املبلـوب  الـذين 
ر الـذ  يرون رفمهم للمج مع يف حالة تقدمهم خلطبة ف اة و يف هذا إقصاء وامي  هلذه الف ـة، األمـ

يــؤد  إ  ضــعف االنــدماج االه مــاعي و ضــعف ال وا ــل مــع أفــراد اجمل مــع، بــرأيهم أن عامــل النظافــة 
معــزو  ال ميكنــ  تكــوين  ــدقات خــارج  ــا  عملــ  وضــعف ال وا ــل االه مــاعي الــذ  مــن شــ ن  أن 

 مـع قـد ي لمـل يفرز عالقات  مع أفراد اجمل مع و بال ام قبو  النسـا مـع هـذه الف ـة مغـامرة يف نظـر اجمل
 ن ائجها الفرد والعائلة، ومن هذا املنطلق قد يرفا الكثري قبوهلم النسا حبجة ما ذار قبل.  

وأمــا الف ــة الــيت تــرى قبــوهلم النســا يف حالــة ال قــد  خلطبــة ف ــاة قصــد الــزواج ال يــرون ان هنــا  
ا  أ ـــم ســـبا لرفمـــهم حبيـــص يعـــززون رأيهـــم هـــذا بـــ ن عملهـــم هـــذا شـــ ن  شـــ ن أ  عمـــل  خـــر مـــد
 ي لصلون عل  أهر حال  بعرق هبينهم، وهو ما  رح ب  بعا املبلوب  أبناء مقابالتنا هبم.

 وجود أصدقاء خارج مجال العمل:  -13
 يوضح آراء مفردات البحث  عن وجود أصدقاء لهم خارج محيط عملهم 33جدول رقم 

 لنسبة المئويةا التكرار وجود أصدقاء خارج محيط العمل
 % 92 95 نعم
 % 08 08 ال 
 % 100 103 اجملمول
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 يوضح آراء مفردات البحث  عن وجود أصدقاء لهم خارج محيط عملهم 31شكل رقم 

مــن املبلــوب  يقــرون بوهــود أ ــدقاء هلــم خــارج  ــيا  %92مــن خــال  اجلــدو  نالحــظ أن 
 منهم ينفون وهود أ دقاء هلم خارج عملهم. %08عملهم، يف ح  نرى أن 

إن أملبية هذه الف ة املبلوبة يقرون بوهود أ دقاء هلم خـارج عملهـم  ـا يـوحي أن هـذه الف ـة 
تــرى نفســها اكــل العمــا  يف اجملــاالت األخــرى حيــص تــرى نفســها قــادرة علــ  تكــوين  ــدقات خــارج 

قعيــة خــارج  ــا  العمــل عاديــة هــداو  ــا  علهــم العمــل و يع ــرب هــذا األمــر طبيعــي باع بــار حيــاام الوا
منــــد   بــــاجمل مع اخلــــارهي وال توهــــد عوائــــق متــــنعهم مــــن ذلــــك، و أن ضــــعف ال وا ــــل االه مــــاعي 
واالندماج االه ماعي و عد  تكوين  دقات خارج  ا  العمل مـري وارد وال يرونـ  موهـود حبيـص أن 

نـ هم هـذه مهنـة طبيعيـة اكـل املهـن األخـرى الشـيء حياام طبيعية مرتكزين يف رأيهم هـذا علـ  أن مه
 الذ   علهم مند   ويف توا ل مع اجمل مع مكون  بذلك عالقات و دقات خارج  ا  عملهم.

إال أن هنا  ف ـة مـنهم تـرى نفسـها معزولـة وال توهـد هلـا  ـدقات خـارج  ـا  عملهـم وهـذا نـات  عـن 
ذات  ــا  مهــل  يطــ  النفايــات  النظافــة، اــون هــذه املهنــةالنظــرة الدونيــة الــيت يــرى هبــا اجمل مــع لعامــل 

 القاذورات األمر الذ   عل أفراد اجمل مع ينفرون من هذه الف ة و ت جنا االح كا  هبا. و 
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 قضاء معظم االوقات خارج مجال العمل : -14
 أوقاتهم يوضح آراء مفردات البحث مع من يقضون معظم 34جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار قضاء معظم االوقات خارج مجال العمل
 % 54 56 مع العائلة فقا

 % 34 35 أ دقاء خارج  يا العمل 
 % 12 12 أ دقاء العمل فقا

 %100 103 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث مع من يقضون معظم أوقاتهم 32شكل رقم 

 %34مـــن املبلـــوب  يقمـــون أوقـــاام مـــع العائلـــة و %54مـــن اجلـــدو  هـــذا ي مـــح لنـــا أن 
مـــنهم يقمـــون أوقـــاام مـــع  %12يقمـــون أوقـــاام مـــع األ ـــدقاء خـــارج  ـــيا العمـــل، يف حـــ  أن 

 أ دقاء العمل فقا.
هنا  نسبة الب   هبا ترى أن معظم أوقاام تكون مع العائلة، من ذلك نس ن   أ ـا ال توهـد 

يها عالقـات خـارج  ـا  العائلـة األمـر الـذ   علهـا يف معـز  عـن اجمل مـع ومـري قـادرين علـ  تكـوين لـد
عالقات خارج  ا  العائلة، وسـبا ذلـك الـ  هـو ضـعف ال وا ـل االه مـاعي الـذ   علهـم فاقـدين 
لأل ــدقاء وبال ــام عــد  تكــوين  ــدقات الشــيء الــذ  يمــطرهم إ  قمــاء معظــم أوقــاام مــع العائلــة 

 ونظرام للمج مع اليت مآدها الالح ا  والالتقدير هلم وذلك جبهل قيمة العمل الذ  يقومون ب .
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يف حــ  أن مــنهم مـــن يقمــون معظـــم أوقــاام خـــارج  ــيا العمــل هاتـــ  الف ــة الـــيت تكــون قـــد 
أولت نفسها لالندماج االه ماعي، وتكوين  دقات خارج  يا العمل، وال ترى نفسـها مهمشـة أو 

اه ماعيــاو الشــيء الــذ  يــ   هلــا تــ بري إ ــايب علــ  حيااــا اخلا ــة وتنجــو مــن املعانــاة الــيت قــد مقصــية 
 تنجم عن ال همي  هلا من اجمل مع.

أما الف ة الـيت تقمـي معظـم أوقااـا مـع أ ـدقاء العمـل فقـا هـذه الف ـة الـيت تـرى أن جتارهبـا يف 
أن ال قــدير واالحــ ا  جتــده معهــم فقــا  احليــاة قــد ال يفهمــ  إال أ ــدقاء مــن نفــس عملهــا، حيــص تــرى

 فهم الذين قد يشعرون ويفهمون إحساسهم و شعورهم.
فاجمل مع اخلارهي عن إطار عملهم ال يفهمو م، وقد ال يقدرون قيمة العمل الذ  يقومون بـ  

 وعىن أن ههل اجمل مع لقيمة عملهم  علهم يق صرون عل  أ دقاء عملهم فقا.
  مالحظ نــــا هلــــذه الف ـــة أبنــــاء القيـــا  بعملهــــا هـــي النزعــــة األخويــــة ومـــا ميكــــن ذاـــره مــــن خـــال

وال عاونيــة والصــداقة فيمــا بيــنهم، إذ يغلــا علــ  عملهــم طــابع املــزاح وال ســلية فيمــا بيــنهم  ــا  علهــم 
 ليسوا حباهة أل دقاء  خرين خارج  ا  العمل.

 وجود فكرة إمكانية التخلي عن العمل المزاول : -15
 يوضح آراء مفردات البحث عن تفكيرهم في أمكانية تخليهم عن عملهم 35جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار وجود فكرة إمكانية التخلي عن العمل المزاول
 % 73 75 نعم
 % 27 28 ال 
 % 100 103 اجملمول
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 ث عن تفكيرهم في أمكانية تخليهم عن عملهميوضح آراء مفردات البح 33شكل رقم 

مــن املبلــوب  هلــا فكــرة ال رلــي عــن العمــل املــزاو ،  %73مــن خــال  اجلــدو  نالحــظ أن   
مــنهم ليســت هلــم هــذه الفكــرة إطالقــاو، وهــي نســبة قليلــة هــداو مقارنــة مــع  %27باملقابــل ذلــك عــد 

 سابق ها.
احلــام تــ ف هــراء مــا يعانونــ  أبنــاء مــزاول هم فــاملبلوب  الــيت تــراودهم فكــرة ال رلــي عــن عملهــم 

لعملهــم مــن تعــا هســد  و حــ  نفســي، و ــا يلقونــ  مــن اجمل مــع خــال  تــ دي هم ملهــامهم اــون هــذا 
اجمل مع ال يعطي ذرة اح ا  هلذه الف ـة وذلـك مـن خـال  سـلوايات  إجتـاههم  ـا تـر  يف نفسـي هم طـابع 

 سيء  نون مثاره خال  مسارهم املهل.
ؤالء مي هنون هذه املهنة مرمم  لسد حاهيـاام االه ماعيـة اـون ال يوهـد مريهـا أو البـديل فه

 األحسن وب هر أعل  يف الوقت احلام.
يف ح  نرى أن امل بق  من مفردات البلص ليس هلـا فكـرة ال رلـي عـن العمـل، أل ـم راضـون 

حيص تنا  من اجمل مع  وايات اجمل مععن عملهم احلام و ترى أ ا تزاو  عمل عاد  وال ت  بر من سل
 ما ينال  مريها من أ لا  املهن األخرى، لكن لو قارناها بسابق ها فهي نسبة ضعيفة هداو.
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 سبب تداول فكرة التخلي عن العمل :  -16
 يوضح آراء مفردات البحث عن سبب تداول فكرة تخليهم عن عملهم 36جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اول فكرة التخلي عن العملسبب تد
 % 41 42 ضمان االس قرار املاد 

 % 13 13 ضمان االس قرار االه ماعي 
 % 19 20 ضمان للمس قبل

 %73 75 اجملمول
 

 
 آراء مفردات البحث عن سبب تداول فكرة تخليهم عن عملهم 34شكل رقم 

من املبلوب  يرون أن االس قرار املاد  هو سـبا وهـود  %41اعاله نالحظ أن من اجلدو  
 %13يــرون الســبا مــن ذلــك هــو ضــمان املســ قبل، و %19فكــرة ال رلــي عــن العمــل، يف حــ  أن 

 منهم يرهعون ذلك إ  ضمان االس قرار االه ماعي.
وهـو سـببا يف فكـرة إن ضمان االس قرار املاد  الذ  تـراه هـذه الف ـة نـات  عـن ضـعف األهـر، 

اليها عن العمل هو سبا وهي  هـداو، حبيـص أن اـل أهـري يطمـح أن يكـون لديـ  مـدخو  البـ   بـ  
يليب ل  هل م طلبات احلياة اليومية، فعامل النظافة يرى أن أهره وهن   هذه ليس باألمر املطمـ ن علـ  

ج عمــل أاثــر اســ قرار مــن الناحيــة املــدى البعيــد، و بال ــام تن ــاهبم فكــرة ال رلــي عــن هــذا العمــل لولــو 
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املاديــة، يف حــ  أن الــذين يــرون أن االســ قرار االه مــاعي ســببا ل رلــيهم عــن عملهــم مع قــدين بــذلك 
فهم  أن مهن هم اعامل تنظيف ال ميكن هلم هبذا أن يممنوا حياة يرض  عليهم شريكهم االه ماعي 

نـة يرضـ  عليهـا اجمل مـع جتعلهـم علـ  األقـل لرفاهيـة ولكـن علـ  االقـل مهال يبلثون عن حياة الـ ف وا
مـري مهمشـ  اه ماعيـا وال جتعلهـم ي ربطـون يف الالســ قرار االه مـاعي، وهـو مـا  علهـم يفكــرون يف 

 ا اد عمل  خر مري ما هم علي .
 تقديم عرض عمل مغاير وأفضل : -17

ة التخلي عن العمل في حالة تقديم يوضح آراء مفردات البحث عن امكاني 37جدول رقم 
 عرض مغاير وأفضل

 النسبة المئوية التكرار تقديم عرض عمل مغاير وأفضل
 % 92 95 نعم
 % 08 08 ال 
 % 100 103 اجملمول
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يوضح آراء مفردات البحث عن امكانية التخلي عن العمل في حالة تقديم  35شكل رقم 

 ير وأفضلعرض مغا

من املبلوب  يقبلـون ال رلـي عـن العمـل يف حـا  تقـد   %92من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 فقا. %08عرم مغاير و افمل، يف ح  يرفا ذلك ما نسب   

إن املعوقات االه ماعية اليت ي عرم هلا أ لا  هذه املهن سببا يف فكرة ال رلـي عـن العمـل 
 ه الف ة تع قد بوهود أفملية مهن من هذه املهنة.للكثريين من عما  النظافة، حيص أن هذ

فعامل النظافة الذ  ال  د تقدير من االخرين وعد  إحساس  باالف رار لالن ماء ملهن    علـ  
 يفكر يف ال رلي عن هذا العمل وهو األمر الذ  أاد علي  الكثري من املفردات البلص.

ن عـن عملهـم يف حالـة تقـد  عـرم مغـاير  يف ح  ترى ف ة مـنهم و بنسـبة اقـل أ ـم ال ي رلـو 
وأفمل األمر الذ   علهم م مسـك  بعملهـم هـذا فهـو مكمـل حلاهيـاام وم طلبـاام اليوميـة ومشـبع 

 لرمباام الشرصية فهم ال يرون في  ما يلزمهم ال رلي عن .   
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 طموح مزاولة االبناء لنفس المهنة : -18
 يوضح آراء مفردات البحث عن طموحهم لمزاولة ابناءهم نفس مجال العمل ) عامل نظافة( 38جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طموح مزاولة االبناء لنفس المهنة
 % 07 07 نعم
 % 93 96 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
 لمزاولة ابناءهم نفس مجال العمل ) عامل نظافة(يوضح آراء مفردات البحث عن طموحهم  36شكل رقم 

من املبلـوب  لـيس هلـم طمـوح بـ ن يـزاو  أبنـاءهم مهنـة  %93من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 منهم ال يرون مانع يف ذلك. %07عامل النظافة، باملقابل ذلك عد 

هن هم نس ن   من خال  حتليلنا لآلراء املبلوب  الذين ليس هلم طموح مزاولة أبناءهم لنفس م
مــن خــال  أقــواهلم بوهــود مهــن أفمــل وهــم ي منــون األفمــل لألبنــاء هــم، حيــص مــا عنــوه مــن خــال  
مســـريام املهنيـــة ال ي منـــون أبنـــاءهم يســـريون بـــنفس الـــوترية، وهـــذا دليـــل علـــ  أن مـــا ي عرضـــون لـــ  مـــن 

 اجمل مع جتملهم يرفمون وبشدة إعرام أبنائهم ل .
ن ماء هلذه املهنة و وكان هم احلالية داخل اجمل مـع الـيت يـرون ب  ـا وبال ام فهم ال يف ررون باال

 مري الئقة فمالو عن عد  تقدير ايخرين ملهنة عامل النظافة.
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فكــل هــذه املعطيــات جتعلهــم ي منــون لألبنــاء هــم مهنــة مــري الــيت مي هنو ــا ، مــري ان هنــا  مــن 
ة فهـي بكـل األحـوا  مهنـة ذات مكسـا شـرعي يرى ان  ال ضرر وال إحراج مل هان ابناءهم نفـس املهنـ

بال ام أ  عمل  خـر شـ ن  شـ ن هلم ت م  اه ماعي و أهر دائم و  يغنيهم عن االح ياج لغريهم واون
 هذا العمل الذ  مي هنون .  

 رضى المجتمع عن مهنة عامل النظافة : -19
قادهم بمدى رضى المجتمع المحلي يوضح آراء مفردات البحث عن اعت 39جدول رقم 

 بالعمل الذي يزاولونه
 النسبة المئوية التكرار رضى المجتمع عن مهنة عامل النظافة

 % 22 23 نعم
 % 78 80 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
مل الذي يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم بمدى رضى المجتمع المحلي بالع 37شكل رقم 

 يزاولونه
مـــن املبلـــوب  تـــرى ان اجمل مـــع االـــي مـــري رام عـــن  %78مـــن اجلـــدو  أعـــاله نالحـــظ أن   

 منهم يرون أن اجمل مع رام عن مهنة عامل ال نظيف. %22عملهم، يف ح  
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إن توزيـع مفــردات البلــص حســا اع قـادهم وــدى رضــ  اجمل مــع االـي بالعمــل الــذ  يزاولونــ  
ة عاليــة أن اجمل مـع مــري رام عــن ذلــك وذلــك الع قـاد بوهــود أفمــلية ملهــن أخــرى يوضـح لنــا و بالنســب

حيـــص أن هـــذه الف ـــة ت عـــرم لشـــ  أنـــوال الســـلوايات الســـلبية مـــن طـــرف اجمل مـــع فمـــالو عـــن إقصـــاء 
االه ماعي حيص يف نظرها أن اجمل مع ال يقدر العمل الـذ  يقومـون بـ  وبال ـام فـتن هـذه السـلوايات 

 سلباو عن نفس   ا  علها جتزن هزماو قاطعاو أن هذا اجمل مع مري رام عن العمل.السلبية ت عكس 
إال أن هنا  من يرى أن اجمل مع رام عن هذا العمل او ـا ال تعـاا مـن سـلوايات سـلبية الن 
يف نظــرهم أن اجمل مــع يعلـــم قيمــة هــذا العمـــل و أاي ــ  و بال ـــام فهــم يف رــرون بان مـــائهم هلــذه املهنـــة 

 ور الذ  يقومون ب  دوراو مهماو و أساسياو ل  ت بري إ ايب عل  اجمل مع.   فالد
 مهنة عامل النظافة من المهن المحببة و المرغوب بها في المجتمع :  -20

بها من طرف يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية اعتقادهم بأن المهنة التي يزاولونها محببة ومرغوب  40جدول رقم 
 المجتمع

 النسبة المئوية التكرار مهنة عامل النظافة من المهن المحببة و المرغوب بها في المجتمع
 % 18 19 نعم
 % 82 84 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
محببة ومرغوب بها من طرف يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية اعتقادهم بأن المهنة التي يزاولونها  38شكل رقم 

 المجتمع
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مــن املبلــوب  تع قــد بــ ن املهنــة الــيت يزاولو ــا مــن املهــن  %82مــن اجلــدو  أعــاله نالحــظ أن 
 من يرون أن  ا  ببة يف نظر اجمل مع. %18مري ااببة واملرمو  هبا يف اجمل مع ، باملقابل ذلك عد 

ما جتعلهم  ي هربون مـن مهنـ هم ويفمـلون  إن ترسيخ هذه الفكرة يف أذهان عما  النظافة هي
األفمـــل اـــو م ال يف رـــرون بالعمـــل الـــذ  يقومـــون بـــ ، اـــون الـــدور الـــذ  يقومـــون بـــ  ال أايـــة لـــ  يف 
اجمل مــع ، يف حــ  أن هنــا  ف ــة قليــة هــداو مــن تــراه بالعمــل اابــا واملرمــو  بــ  اــون عملهــم يــوفر هلــم 

 هلع البطالة.أهر يسد حاهياام االه ماعية و  رهم من 
 أداء العمل من عدمه وتأثيره على المجتمع : -21

 يوضح آراء مفردات البحث عن أداءيهم لعملهم من عدمه و تأثيره السلبي على المجتمع 41جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار أداء العمل من عدمه وتأثيره على المجتمع 
 % 82 84 نعم
 % 18 19 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن أداءيهم لعملهم من عدمه و تأثيره السلبي على المجتمع 39شكل رقم 

من املبلـوب  يقـرون بـ ن أداءهـم لعملهـم مـن عدمـ  يـؤبر سـلبا  %82من اجلدو  نالحظ أن 
 ك.فقا يرون عكس ذل %18عل  اجمل مع، يف ح  

إن أداء عامـــل النظافـــة لعملـــ  مـــن عدمـــ  يـــؤبر علـــ  اجمل مـــع تـــ برياو ابـــرياو وذلـــك للـــدور واألايـــة 
القصـوى ملهنــة عامــل النظافــة و قيمـة هــذا العمــل بالنســبة للمج مــع، حيـص قــد يغــوص هــذا اجمل مــع يف 

بي ـــة نظيفـــة يف النفايـــات والقـــاذورات يف حالـــة عـــد  القيـــا  لعامـــل النظافـــة بعملـــ  وقـــد يـــنعم اجمل مـــع يف 

0

20

40

60

80

100

 ال نعم

 أداء العمل من عدمه وتأثيره على المجتمع



 الفصل سادس:            المعوقات االجتماعية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة  
 

 

251 

حالــة. أداءهــم لعملهــم ومــن هــذا املنطلــق تــ اءى لنــا أداء عامــل النظافــة لعملــ  مــن عــد  ذلــك و تــ بريه 
 السليب عل  اجمل مع.  

 الدور الفعال لمهنة عامل النظافة داخل األسرة وخارجها :  -22
 دهم بالدور الفعال لمهنتهم داخل األسرة وخارجهايوضح آراء مفردات البحث عن مدى اعتقا 42جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الدور الفعال لمهنة عامل النظافة داخل األسرة وخارجها
 % 41 42 داخل األسرة فقا
 % 03 03 خارج األسرة فقا 

 % 56 58 اا معا
 %100 103 المجموع

 
 مفردات البحث عن مدى اعتقادهم بالدور الفعال لمهنتهم داخل األسرة وخارجها يوضح آراء 40شكل رقم 

مــن املبلــوب  يقــرون ب ايــة الــدور الفعــا   %56مــن خــال  هــذا اجلــدو  ي مــح لنــا أن       
يقــرون ان الــدور الفعــا  ملهنــ هم  %41لعامــل النظافــة داخــل األســرة و خارههــا، وباملقابــل ذلــك عــد 

 ــن يــرون ان دورهـــم  %03فقــا، يف حــ  عــد أن أقـــل نســبة والــيت قــدرت   يكمــن داخــل األســرة
 الفعا  يكمل خارج األسرة فقا.

إن وعــي عمــا  النظافــة و إدرااهــم وــدى أايــة العمــل الــذ  يقومــون بــ  وــا يبــذلون مــن ههــد 
الفعـا   عطاء بي ة نظيفة ووهها خام من القاذورات و النفايات هو مـا هعلهـم يقـرون ب ايـة دورهـم 

 داخل االسرة و خارهها معاو.
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يف ح  توضح لنا النسا اليت أادت بالدور الفعا  داخل االسرة فقا هم نفسهم املبلوب  
النظافـة الذين يقـرون ب ايـة عملهـم داخـل األسـرة الـيت تقـدر هاتـ  األخـرية العمـل الـذ  يقـو  بـ  عامـل 

  أامل وه  فهي ترى أ ـا تقـو  بعـم ليف رـر بـ  تف رر اون هلم فرداو من األسرة يقو  ب داء عمل  علو 
أهلــيهم عكــس الف ــة الــيت تــرى أن الــدور الفعــا  الــيت تقــو  بــ  يكــون خــارج األســرة فقــا، وهــم نفســهم 
األســر الــذين ينبــذون مهنــة عامــل النظافــة ويع قــدون أ ــا مــن املهــن الــدنيا بالســلم املهــن ومهنــة مــن ال 

 مهنة ل .  
 مهن ذات األولوية بالمجتمع : مهنة عامل النظافة من ال -23

 يوضح آراء مفردات البحث عن آرائهم حول مهنتهم إن كانت ذات أولوية بالمجتمع 43جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار مهنة عامل النظافة من المهن ذات األولوية بالمجتمع

 % 49 51 نعم
 % 51 52 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
يوضح آراء مفردات البحث عن آرائهم حول مهنتهم إن كانت ذات أولوية  41شكل رقم 

 بالمجتمع
% مـــن املبلـــوب  تـــرى أن مهنـــة عامـــل النظافـــة مـــن املهـــن ذات 51مـــن اجلـــدو  نالحـــظ أن 

 % منهم يرون عكس ذلك.49األولوية باجمل مع، يف ح  
أفــراد اجمل مــع بــ ن نظافــة ااــيا و احلصــو  علــ  ببي ــة نظيفــة مهمــاو هــداو إن اع قــاد الكثــري مــن 

لديها  عل الكثري من عما  النظافة يدراون أن مهن هم ذات أولوية بـاجمل مع وبـذلك يع ـربون أنفسـهم 
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أ ـــم أ ـــلا  مهنـــة  ببـــة مـــن طـــرف  ـــ معهم و يف رـــرون بان مـــائهم هلـــذه املهنـــة، الن الـــدور الـــذ  
 ت بري و أاية لدى اجمل مع وبال ام إن مهن هم هذه ذات أولوية باجمل مع . يقومون ب  ل 

يف حــ  ان بعمــهم ال يــرى ذلــك اــون هــذا اجمل مــع ال يقــدر العمــل الــذ  يقومــون بــ  اطالقــاو 
 فمالو عل  ال همي  و االقصاء الذ  يعانون من 

 :اءه في العملته يؤثر سلبا على أداعتقاد عامل النظافة بوجود مهن أفضل من مهن -24
 يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لمهن أفضل من مهنتهم و التأثير السلبي على االداء 44جدول رقم 

اعتقاد عامل النظافة بوجود مهن أفضل من مهنته يؤثر سلبا على أداءه 
 في العمل

النسبة  التكرار
 المئوية

 % 68 70 نعم
 % 32 33 ال 

 % 100 103 المجموع

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن اعتقادهم لمهن أفضل من مهنتهم و التأثير السلبي على االداء 42شكل رقم 

مــن املبلــوب  يع قــدون بوهــود مهــن  %68مــن خــال  اجلــدو  اعــاله نالحــظ أن مــا نســب   
مــنهم ال  %32هــم يف العمــل باملقابــل مــن ذلــك عــد أن أفمــل مــن مهنــ هم قــد يــؤبر ســلباو علــ  أداءي

 يع قدون ذلك.
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إن اع قاد عامل النظافة بعد  أايـة عملـ  وعـد  وعـي اجمل مـع وـا يقـو  بـ  يـؤبر سـلباو علـ  أداء 
عمل   ا  عل هذا العمل الذ  يقو  ب  مري م قن وال يؤدي  عل  أحسن وه  وذلك بسـبا االحبـا  

متاماو أن ما يقو  ب  من عمل ال يلق  ترحيا أو أاية من اجمل مع، وبال ام أداء الذ  ين اب  فهو يدر  
هـذا العمــل يكــون ناقصــاو مــن اــل حيويــة أو نشـا  أو اتقــان. إال أن هنــا  مــن يــرى عكــس ذلــك فهــو 
يلقــ  تشــجيعاو مــن اجمل مــع، الن يف نظــره أن هــذا اجمل مــع يــدر  أايــة العمــل الــذ  يقــو  بــ  وأن عملــ  

وأساسي فمن هذا املنطلق يمع هذا ال صرف من اجمل مع ابراو ا ابياو علـ  عامـل النظافـة الـذ   ضرور 
 يؤد  ب  إ  عمل  بشكل هيد وا ايب .

 :ن المراتب األدنى في ترتيب المهنتصنيف المجتمع لمهنة عامل النظافة من ضم -25
عن اعتقادهم لتصنيف المجتمع لمهنتهم ضمن المراتب األدنى في ترتيب يوضح آراء مفردات البحث  45جدول رقم 

 المهن
تصنيف المجتمع لمهنة عامل النظافة من ضمن المراتب األدنى في ترتيب 

 المهن
 النسبة المئوية التكرار

 % 88 91 نعم
 % 12 12 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
مفردات البحث عن اعتقادهم لتصنيف المجتمع لمهنتهم ضمن المراتب األدنى في ترتيب  يوضح آراء 43شكل رقم 

 المهن
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ـــرون أن اجمل مـــع يصـــنف مهنـــة عامـــل 88مـــن خـــال  اجلـــدو  نالحـــظ أن  % مـــن املبلـــوب  ي
 % ال يرون ذلك.12النظافة ضمن املراتا األدىن يف ترتيا املهن، يف مقابل ذلك عد أن 

اجمل مع وعد  االح ا  وال قدير و اجلهل بقيمة العمل وأاي   ناهيـك عـن  إن النظرة الدونية من
السلوايات السلبية الها مؤشرات جتعل مهنة عامل النظافـة ضـمن املراتـا األدىن يف ترتيـا املهـن وهـو 
ما علق عليـ  العديـد مـن املبلـوب  حيـص أاـدوا أنـ  لـوال احلاهـة املاسـة و  ـعوبة احلصـو  علـ  عمـل 

 ا اضطرهم إ  هذا العمل وهذا هراء ما يعانون  من اجمل مع من األمور السالفة الذار. خر هو م
اــل هــذه األمــور الوهــود هلــا عنــد ف ــة أخــرى، حيــص يع ــربون أن مهنــ هم هــذه  ليســت باملهنــة 

 املنبوذة أو الدونية باجمل مع وهي مهنة ش  ا ش ن ال املهن اليت ينجر عنها أهر اكل املهن.
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 المكانة االجتماعية ودورها في تجسيد الهوية المهنية لدى عمال النظافة ثانياً: 
 االستمرار في العمل لالعتقاد بوجود مهن أفضل من مهنة عامل النظافة : -1

يوضح آراء مفردات البحث عن مدى امكانية استمراريتهم في عملهم رغم  46جدول رقم 
 فضل من مهنتهماعتقادهم بوجود مهن ا

االستمرار في العمل لالعتقاد بوجود مهن أفضل من مهنة عامل 
 النظافة

 النسبة المئوية التكرار

 % 24 25 نعم
 % 76 78 ال 
 % 100 103 اجملمول

  

 
يوضح آراء مفردات البحث عن مدى امكانية استمراريتهم في عملهم رغم  44شكل رقم 

 دهم بوجود مهن افضل من مهنتهماعتقا
مـــن املبلـــوب  يـــرون أ ـــم ال يســـ مرون يف هـــذا العمـــل  %76مـــن هـــذا اجلـــدو  نالحـــظ ان   

 منهم يرون عكس ذلك . %24لالع قاد هم بوهود مهن أفمل من مهن هم، يف ح  أن هنا  
ذه الف ـة إ  إن اثري من العوامل اليت تفرضها السلوايات السـلبية مـن اجمل مـع هـي الـيت تـدفع هبـ

عــــد  االســــ مرار يف العمــــل لالع قــــاد بوهــــود مهــــن أفمــــل، وقــــد يــــ   عــــد  تقــــدير ايخــــرين ملهنــــ هم 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 ال نعم

االستمرار في العمل لإلعتقاد بوجود مهن 
 أفضل من مهنة عامل النظافة



 الفصل سادس:            المعوقات االجتماعية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة  
 

 

257 

وال همــي  واالقصــاء االه مــاعي أبــر ســليب علــ  نفســية و أداء عمــل عمــا  ال نظيــف وبال ــام هــم ال 
 يف ررون  بان مائهم هلذه املهنة وهذا ما  علهم يفكرون يف هذا املوقف.

ن هنا  من يقر باس مرار يف العمل لالع قادهم بوهود مهن افمل، وهذا يرهـع إ  وعـي إال ا
اجمل مـــع بقيمـــة عملهـــم وتلقـــيهم تقـــديراو و اح امـــاو مـــن هـــذا اجمل مـــع، فمـــالو عـــن اـــو م أ ـــم يف رـــرون 

 بان مائهم هلذه املهنة. 
 مقارنة عامل النظافة لمهنته ومهن أخرى : -2

 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى مقارنة مهنتهم لمهن اخرى مغايرة 47جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار مقارنة عامل النظافة لمهنته ومهن أخرى

 % 75 77 نعم
 % 25 26 ال 

 % 100 103 المجموع

 
 تهم لمهن اخرى مغايرةيوضح آراء مفردات البحث عن مدى مقارنة مهن 45شكل رقم 

من مفردات البلص الذين أقروا ب  م يقارنون مهن هم  %75يالحظ من اجلدو  أعاله أن 
 منهم ال يقومون بذلك. %25بصف هم اعما  نظافة ور لف املهن األخرى، بينما عد 

إن مقارنة عما  النظافة ملهن هم بباقي املهن األخرى هو ن يجة شعورهم بعد  املساواة 
 ر لف املهن أن يع قدون أن مهن هم أقل مس وى و ش ناو بباقي املهن.و
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 مقارنة عامل النظافة لمهنته بمهن أخرى لسبب : -3
 يوضح آراء مفردات البحث عن سبب مقارنة مهنتهم بمهن اخرى 48جدول رقم 

 سبة المئويةالن التكرار مقارنة عامل النظافة لمهنته بمهن أخرى لسبب
 % 16 11 مهنة عامل النظافة أفمل من املهن األخرى
 % 84 66 مهنة عامل النظافة ادىن من املهن األخرى 

 % 100 77 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن سبب مقارنة مهنتهم بمهن اخرى 46شكل رقم 

ن املبلـوب  يـرون ان مهنـة عامـل النظافـة أدىن مـن م %84من خال  اجلدو  ي مح لنا أن   
 يرون عكس ذلك ا  افمل من مهن اخرى. %16املهن األخرى يف ح  ان

إن ف ــة اثــرية مــن املبلــوب  يــرون أن مهنــ هم الــيت يزاولو ــا أدىن مــن املهــن األخــرى ويرهــع هــذا 
مكانة اه ماعية حيـص، أن اثـرة االع قاد لديهم إ  اثرة املعوقات االه ماعية من اع اف اه ماعي و 

 السلوايات السلبية تؤبر سلباو عل  هذه الف ة نفسيا وهسدياو.
وامــا ي مــح أن القليــل مــنهم مقارنــة مــع النســا الــيت ســابق ها وهــذا هــراء مــا يعيشــون  خــال  
  حيــاام اليوميــة حيــص يــرون أن اجمل مــع ال يســ غىن عــن عملهــم وان عملهــم هــذا يــ   أبــراو ا ابيــاو علــ

 اجمل مع  ا  علهم يف ررون وهن هم و يع قدون ب  ا أفمل من املهن األخرى.
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إن اع قاد عما  النظافة أن مهن هم حت ل أدىن السلم ال تيا املهـل لـيس هـو اع قـاد مـن عـد  
 (1)وإمنا ن يجة النظرة الدونية للمج مع ملثل هكذا مهن، حيص ومن خال  عدة دراسات أبب ت ذلك.

دراســـة الـــيت قـــا  هبـــا دومينـــك بـــ  خم لـــف أ ـــناف املواقـــع املهنيـــة ألربعـــة مـــن الـــدو  واـــذلك ال
 (2)الكربى

 تفسير الحالة النفسية لعامل النظافة وهو من بين العمال ذوي مهن أخرى : -4
 مهن أخرىيوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية وهم من بين عمال ل 49جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار تفسير الحالة النفسية لعامل النظافة وهو من بين العمال ذوي مهن أخرى
 % 37 38 حالة عادية

 % 56 52 أشعر با حراج 
 % 13 13 أف رر لالن ماء ملهنيت

 %100 103 المجموع

 
 شعورهم وحاتهم النفسية وهم من بين عمال لمهن أخرى يوضح آراء مفردات البحث عن 47شكل رقم 

مــن املبلــوب  تشــعر بــا حراج وهــم  %56مــن خــال  اجلــدو  أعــاله ي مــح لنــا أن مــا نســب   
مــنهم ا ــا تكــون يف حالــة عاديــة وهــم بــ  عمــا  مهــن  %37بــ  عمــا  مهــن اخــرى باملقابــل  تــرى 

 منهم يف ررون بان مائهم هلذه املهن . %13أخرى و
عر ف   من املبلوب  وهم ب  عما  مهن اخرى وهذا من خال  النظـرة الدونيـة مـن اجمل مـع تش

هلــذه الف ــ  حيــص يــرون أنفســهم منبــوذين و مقصــ  اليــاو فمــالو عــن ال همــي  الــذين يعــانون منــ  االمــر 
                                                           

 أنظر الدراسات السابقة. - (1)
 االدوار املهنية باملكانة االه ماعية أنظر عالقة - (2)
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الذ   علهم يشعرون با حراج وهـم مـع مـريهم أ ـلا  املهـن األخـرى إال أن الـبعا يـرى ان ايمـر 
عادياو حيص تراهم مند   اليـاو يف اجمل مـع مكـون  بـذلك  ـدقات مـع مـريهم وهـذا مـا  علهـم يـرون 
األمر طبيعياو وعادياو يف أن هنا  من يرى أن   يف حالـة مـن االف رـار لالن مـاء هلـذه املهنـة مـربرين ذلـك 

 من م  هلذه املهنة.  بسلوايات اال ابية من اجمل مع الذ  ي   يف اعماقهم راحة و سعادة جتعلهم
 تفسير الحالة النفسية لعامل النظافة اثناء القيام بعمله :  -5

 يوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية أثناء القيام بعملهم 50جدول رقم 
 لمئويةالنسبة ا التكرار تفسير الحالة النفسية لعامل النظافة اثناء القيام بعمله

 % 42 44 أقو  بعملي عل  أامل وه 
 % 45 46 أشعر با حراج من اال دقاء واملعارف

 % 13 13 أف رر وأنا أقو  بعملي
 %100 103 اجملمول

 

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن شعورهم وحاتهم النفسية أثناء القيام بعملهم 48شكل رقم 

من املبلوب  يشـعرون بـا حراج مـن املعـارف  %45ه ي مح لنا أن ما نسب   من اجلدو  أعال
 %13مـنهم يقومـون بعملهـم علـ  اامـل وهـ  و %42و اال دقاء أبناء القيـا  بعملهـم يف حـ  أن 

 يف ررون وهم يقومون بعملهم .
وهذا حسـا  إن ف ة من عما  النظافة يشعرون با حراج من اال دقاء واملعارف أبناء قيامهم بعملهم

قوهلم يرهع أن مهن هم أدىن من املهن األخرى. وأن  ا  عملهم يف  يا القـاذورات والنفايـات األمـر 
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الــذ  يشــعرون بــا حراج إال أن هنــا  ف ــة تقــر بقيامهــا بعملهــا علــ  اامــل وهــ  وذلــك ال ــم يقومــون 
 بعمل حمر  يعود عليهم ب هر نات  عن عريق هبينهم.

تقـو  بعملهـا  درااهـا أن اجمل مـع واعـي ب ايـة العمـل الـذ  تقـو  بــ . وتف رـر ف ـة اخـرى وهـي 
 وي   عملهم هذا ابراه ا ابيا فيهم.

 رضى عامل النظافة عن العمل الذي يقوم به :  -6
 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى رضاءيهم عن العمل الذي يقومون به. 51جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ظافة عن العمل الذي يقوم بهرضى عامل الن
 % 91 94 نعم
 % 09 09 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى رضاءيهم عن العمل الذي يقومون به 49شكل رقم 

يقومـون بـ  يف حـ   مـن املبلـوب  راضـ  بالعمـل الـذ  %91من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 منهم مري راضون بالعمل الذ  يقمون ب  . 09%

إن الـــدور الـــذ  يقـــو  بـــ  عامـــل النظافـــة دوراو أساســـياو يف اجمل مـــع حيـــص ان اجمل مـــع يقـــدر هـــذا 
العمــل و قيم ــ  األمــر الــذ   عــل هــذه الف ــة أن موقعهــا مــن بــ  عمــا  مهــن اخــرى لــ  نفــس األايــة 

 تكون راضية عن العمل الذ  تقو  ب  والدور.  ا  عل هذه الف ة
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إال أن هنــا  ف ــة قليلــة مــن اجمل مــع مــري راضــية بالعمــل الــذ  تقــو  بــ  وهــذا هــراء اع قــادهم ان 
اجمل مع ال يقدر أاية الدور الذ  يقومون ب  وذلك  ا يعانون  مـن سـلوايات لفمـية سـلبية ال اخالقيـة 

 ماعي.من اجمل مع ناهيك عن ال همي  و االقصاء االه 
 العمل على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل :  -7

 يوضح آراء مفردات البحث عملهم على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل 52جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار العمل على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل

 % 30 31 نعم
 % 70 72 ال 
 % 100 103 مولاجمل

 
 يوضح آراء مفردات البحث عملهم على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل 50شكل رقم 

من املبلوب  ال يقومون بنظافـة ااـيا خـارج سـاعات  %70من اجلدو  أعاله ي مح لنا أن 
 ايا ح  خارج دوا  عمل .منهم يقو  بنظافة ا %30عملهم و باملقابل من ذلك عد فقا 

إن عزوف عامل النظافة عن القيـا  بنظافـة ااـيا خـارج سـاعات عملـ  إن د  علـ  شـيء أمنـا 
يد  أن هنا  عزوف وعد  الرمىب يف العمل وأن قيام  بعمل  أبنـاء دوامـ  هـو فقـا مفـروم عليـ  لنيـل 

وا  العمـل، باملقابـل مـن ذلـك عـد أهر  ا ي مح لنا ان عامل النظافة ال ي قم  الدور املهل خـارج د
نسبة و هي قليلة هداو مقارنة مع سـابق ها الـذين يقومـون ب نظيـف ااـيا حـ  خـارج سـاعات عملهـم 
ال م يدراون أن عملهم هذا هو عمل أخالقي بالدرهة األو  و نظافـة ااـيا هـي شـ  م شـ ن أفـراد 
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  وهـو مـا يوضـح لنـا تقمـ  الـدور املهـل هلـذه اجمل مع يقو  ب  ابناء دوام  او حـ  خـارج سـاعات عملـ
 الف ة ح  خارج ساعات العمل  ا ين   لنا ان ماء مهل وحا و رض  العامل عن عمل .

 العمل على االرشاد ونصح المجتمع في حالة رمي النفايات بغير محلها: -8
 رشاد ونصح المجتمع في حالة رميهم للنفايات بغير محلهايوضح آراء مفردات البحث عملهم على ا 53جدول رقم 

 النسبة امل وية ال كرار العمل عل  االرشاد ونصح اجمل مع يف حالة رمي النفايات بغري  لها
 % 52 54 نعم
 % 48 49 ال 
 % 100 103 اجملمول

 

 
ارشاد ونصح المجتمع في حالة رميهم  يوضح آراء مفردات البحث عملهم على 51شكل رقم 

 للنفايات بغير محلها
مـــن املبلــوب  تعمــل علـــ  النصــح وارشـــاد أفــراد اجمل مـــع يف  %52مــن اجلــدو  ي مـــح لنــا ان 

 منهم ال تبام هبذا األمر. %48حالة رمي النفايات بغري  لها يف ح  أن 
ااــيا هــو امــر وارد لــدى أملبيــة إن قيــا  عمــا  النظافــة ب وعيــ  و نصــح اجمل مــع ب ايــة نظافــة 

املبلوب  حيص عد من ذلك امرين أبن  أوهلا هو نقـ  العـاء علـ  عامـل النظافـة و بال ـام ال قليـل 
يف نظافـة ااـيا من اجلهد املبـذو  و االمـر االخـر يـد  علـ  أن هنـا  توعيـة مـن طـرف عامـل النظافـة 

فــة هــذا يعمــل علــ  نصــح وارشــاد افــراد اجمل مــع ااافظــة علــ  ذلــك وهــو مــا يــد  علــ  أن عامــل النظاو 
 وعياو بقيمة ذلك وعائذ ذلك عل  اجمل مع وعامل النظافة و اايا اكل.
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يف ح  أقرت ف ة من املبلوب  عكس ذلك أ  أ م ال يقومون ب قد  نصائح لألفراد اجمل مـع 
ظافـة ااـيا واـذا عـد  ااـ اث يف حالة رميهم لنفايات بغري  لها وذلك ههالو بقيمـة العمـل و أايـة ن

 عامل النظافة هلكذا أمر يرهع إال أن  هو نفس  مرمماو عل  عمل .
 إمكانية فرض السلطة من خالل مهنة عامل النظافة :  -9

 يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية فرض سلطتهم من خالل مهنتهم 54جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ن خالل مهنة عامل النظافةإمكانية فرض السلطة م
 % 16 16 نعم
 % 84 87 ال 
 % 100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن إمكانية فرض سلطتهم من خالل مهنتهم 52شكل رقم 

الـيت ميارسـو ا  من املبلـوب  يـرون انـ  مـن خـال  مهنـ هم %84من خال  اجلدو  نالحظ أن
مــنهم فقــا  %16ال ميكــنهم ذلــك مــن فــرم ســلط هم علــ  االخــرين، و باملقابــل مــن ذلــك عــد أنــ  

 يقرون أن  مهن هم متكنهم من فرم سلط هم عل  االخرين.
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 ال نعم

امكانية فرض السسلطة من خالل مهنة 
 عامل النظافة



 الفصل سادس:            المعوقات االجتماعية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة  
 

 

265 

 كيفية تغيير نظرة المجتمع الدونية لعامل النظافة  : -10

 البحث عن كيفية تغيير نظرة المجتمع لعامل النظافة يوضح آراء مفردات  55جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار كيفية تغيير نظرة المجتمع الدونية لعامل النظافة
 % 23 40 تكثيف دور االعال 

 % 51 87 رفع األهور ودعم الرواتا
 % 26 45 ف ح معاهد م رصصة لنرتقي باملهنة

 %100 172 اجملمول 
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن كيفية تغيير نظرة المجتمع لعامل النظافة 53شكل رقم 

من املبلوب  يرون أن  ل غري النظرة الدونية ملهنـة عمـا   %51من اجلدو  أعاله ي مح لنا أن 
بعا ايخـر النظافة البد من رفع أهور العما  و دعـم الرواتـا حبـوافز ماديـة ومعنويـة، يف حـ  يـرى الـ

أنــ  البــد مــن فــ ح معاهــد م رصصــة لرقــي باملهنــة، أمــا الــذين يــرون انــ  البــد مــن تكثيــف دور االعــال  
 .%23ل غري النظرة الدونية لعامل النظافة فقدرت نسب هم   
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إذ ومــن خــال  عــدة مقــابالت مــع املســؤول  علــ  عمــا  النظافــة الهــم أقــروا بعــدة ا ــالحات 
  قبل القريــا، أوال و ععلينــا تربيــة أبناءنــا علــ  النظافــة مــن نعومــة ألــافرهمت مــل أن حتــدث حقــاو يف املســ

اما  ا علينا أيمـاو الوقـوف مـع أوالدنـا وتعويـدهم علـ  احـ ا  عامـل النظافـة ومسـاعدت  بعـد  رمـي 
النفايــاتعل  الطرقــات، ومنا ــرة عامــل النظافــة وتشــجيع  مــ  رأينــاه يقــو  بعملــ  باالب ســامة الطيبــة، ال 

 (1)مياءات الوه  السلبية.عبا 
المعوقــــات االجتماعيــــة علــــى الخصــــائص الشخصــــية والمهنيــــة لعمــــال  عالقــــةاً: ثالثــــ 

 .النظافة
 تأثير المستوى التعليمي على مدى اإلعتقاد بأهمية المهنة في المجتمع -1

عامل النظافة بأهمية مهنته يوضح العالقة بين المستوى التعليمي ومدى اعتقاد  56 جدول رقم
 في المجتمع

 دون املس وى اب داء  م وسا بانو  هامعي اجملمول

وى
ملس 

ا
النسبة  

 امل وية
النسبة  ال كرار

 امل وية
النسبة  ال كرار

 امل وية
النسبة  ال كرار

 امل وية
النسبة  ال كرار

 امل وية
النسبة  ال كرار

 امل وية
 ال كرار

 
47% 48 00% 0 54% 14 41

% 
 نعم 07 78% 7 41% 20

53% 55 100% 2 46% 12 59
% 

 ال 02 22% 10 59% 29

100% 103 100% 2 100
% 

26 100
% 

49 100
% 

17 100
% 

المج 09
 موع

 

                                                           
 09:30، عل  الساعة  23/04/2019مقابلة مع مسؤو  عما  النظافة ببلدية بودة، ب اريخ  - (1)
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 يوضح العالقة بين المستوى التعليمي ومدى اعتقاد عامل النظافة بأهمية مهنته في المجتمع 54شكل رقم 

% مـــن ذو  املســـ وى ال عليمـــي املـــنرفا هـــداو )دون املســـ وى( 78اجلـــدو  أن  نالحـــظ مـــن
% 41% مـن دون املسـ وى الثـانويو54يع قدون ودى أاية مهن هم يف اجمل مـع، يف مقابـل ذلـك عـد 

 % من ذو  املس وى اجلامعي.00من ذو  املس وى امل وسا، يف ح 
فــــ ملبهم تراــــوا مقاعــــد الدراســــة مبكــــراو وهــــو مــــا يفســــر املســــ وى ال عليمــــي امل ــــدا ألملــــبهم، 

لالل لاق بسوق العمـل مـن أهـل اعالـة عـائالام، ومـن ذلـك نسـ ن   المـا اخنفـا املسـ وى ال عليمـي  
المـــا اـــان االقبـــا  علـــ  مهنـــة عامـــل النظافـــة، عكـــس مـــن ذلـــك ذو  املســـ وى اجلـــامعي الـــذين يـــرون 

زاولو ــا فقــا للمــرورة املللــة) اح يــاههم أنفســهم دخيلــ  علــ  هــذه املهنــة وال يــرون هبــا أ  أايــة وي
 للعمل( أل ا ال ت ناسا ومس واهم ال عليمي.

ومنـــ  نقـــر بوهـــود  Sig. (bilatérale  =0.620)حيـــص نقـــرأ مـــن اجلـــدو  قيمـــة  
 عالقة ارتبا  ب  املس وى ال عليمي ومدى اع قاد عامل النظافة ألاية مهن  .

يؤبر عل  مدى اع قاد العامـل عمومـاو ألايـة مهن ـ  أو  وعلي  ميكن القو  أن املس وى ال عليمي
 املهنة اليت ميارسها.

 

                                                           
 - ( 05انظر مللق رقم) 
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 تأثير االقدمية في العمل )الخبرة( على االستقرار المهني  -2
 يوضح العالقة بين االقدمية في العمل ومدى استقرار عامل النظافة بالمهنة التي يزاولها 57جدول رقم 

 05 أقل من 
 سنوات

سنوات 05من
 سنوات10إ 

سنوات 10من
 سنة15إ 

سنة 15من
 سنة20إ 

 اجملمول سنة 20أاثر من

النسبة  ال كرار
 امل وية 

النسبة  ال كرار
 امل وية

النسبة  ال كرار
 امل وية

النسبة  ال كرار
 امل وية

النسبة  ال كرار
 امل وية

النسبة  ال كرار
 امل وية

اس قال  
 ماد 

09 33% 12 44% 18 64% 07 58% 04 44% 50 48% 

اس قال  
 معنو 

00 00% 02 7% 03 11% 01 08% 02 22% 08 08% 

 %44 45 %33 03 %33 04 %25 07 %48 13 67 18 اا معا
 %100 103 %100 09 %100 12 %100 28 %100 27 %100 27 اجملمول

 

 
 دمية في العمل ومدى استقرار عامل النظافة بالمهنة التي يزاولهايوضح العالقة بين االق 55شكل رقم 

سـنة 15% مـن العمـا  الـذين يزاولـون عملهـم ملـدة تـ اوح مـا بـ  58نالحظ من اجلـدو  أن 
ســـــنة يــــــرون أن ســــــبا مزاولــــــة عملهــــــم واســــــ قرارهم هــــــو ن يجــــــة الســــــ قال  مــــــاد  ال مــــــري يف  20و

ـــذين تـــ اوح مـــدة ع64حـــ  ـــرون ذلـــك وال % 44ســـنة و 15ســـنوات إ   10ملهـــم مـــن % أيمـــا ي
 سنة.20بالنسبة للعما  األاثر من 

0

10

20

30

40

50

60

70

 05أقل من 
 سنوات

سنوات 05من
 سنوات10إلى

سنوات  10من
 سنة 15إلى

سنة إلى  15من 
 سنة 20

 سنة 20أكثر من 

 استقالل مادي

 استقالل معنوي

 هما معا



 الفصل سادس:            المعوقات االجتماعية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة  
 

 

269 

أما الذين يرون أن العمل بالنسبة هلم هو اس قال  معنو  فكانت نسب هم ض يلة هداو  
سنة. يف ح  العما  الذين يزاولون  20% وخ  هبا العما  ذو  اخلربة األاثر من 22وقدرت  

 % .00رون أن العمل هو اس قال  معنو  فقدرت نسب هم  سنوات وي 05عملهم ملدة تقل عن  
ومن  ميكن  Sig. (bilatérale =0.528)با ضافة لذلك نقرأ من اجلدو  قيمة 

 القو  أن هنا  عالقة ارتبا  ب  مدة األقدمية يف العمل و مدى اس قرار عامل النظافة وهن  .   
 و نظرة العامل للعمل. من هنا نستنتج أن هناك عالقة مدة الخبرة بالعمل

تأثير المستوى التعليمي على اعتقاد عامل النظافة بالنظرة الدونية من طرف  -3
 المجتمع لمهنته

 يوضح العالقة بين المستوى التعليمي  واعتقاد عامل النظافة بالنظرة الدونية 58 جدول رقم
 املس وىدون  اب داء  م وسا بانو  هامعي اجملمول

وى
ملس 

ا
النسبة  

 امل وية
ال كرا
 ر

النسبة 
 امل وية

ال كرا
 ر

النسبة 
 امل وية

ال كرا
 ر

النسبة 
 امل وية

ال كرا
 ر

النسبة 
 امل وية

ال كرا
 ر

النسبة 
 امل وية

ال كرا
 ر
 

83% 
 

85 100
% 

2 81% 21 84% 41 
 

82% 14 78% 07 
 

 نعم

 ال 02 22% 03 18% 08 16% 05 19% 0 00% 18 17%
100
% 
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3 

100
% 

2 100
% 

26 100
% 

49 100
% 

17 100
% 

المجمو  09
 ع

% مـــن عمـــا  النظافـــة ذو  املســـ وى اجلـــامعي يقـــرون 100مـــن اجلـــدو  أعـــاله ي مـــح لنـــا أن 
% مــــن ذو  81% و83% و84بوهــــود النظــــرة الدونيــــة مــــن اــــرف اجمل مــــع اجتــــاههم،  بينمــــا عــــد 

%  ـن 78ال وام، يقرون بذلك، يف ح  عـد  املس وى ال عليمي امل وسا و االب دائي و الثانو  عل 
 هم دون مس وى يرون ذلك.

% مــن هــم دون مســ وى تعليمــي ال يــرون وال يع قــدون بوهــود 22باملقابــل مــن ذلــك عــد أنــ  
% مــــــن ذو  املســــــ وى 16% و18% و19النظـــــرة الدونيــــــة مــــــن طــــــرف اجمل مـــــع اجتــــــاه مهنــــــ هم، و

                                                           
 - ( 05انظر مللق رقم) 
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ن أيمــاو بعــد  وهــود النظــرة الدونيــة مــن طــرف اجمل مــع ال عليمــي) بــانو ، اب ــداء  م وســا (  ــن يقــرو 
 اجتاه مهن هم.

من ذلك نس ن   أن  الما زاد املس وى ال عليمي الما احسن عامل النظافة بالنظرة الدونية مـن 
 طرف اجمل مع اجتاه مهنة عامل النظافة.

ومنــ  ميكــن Sig. (bilatérale =0.753 )ومــن ذلــك أيمــا نقــرأ مــن اجلــدو  قيمــة 
قــو  أن هنــا  عالقــة ارتبــا  قويــة بــ  املســ وى ال عليمــي و مــدى اع قــاد عامــل النظافــة بالدونيــة مــن ال

 .مهن  

 تأثير الحالة العائلية على امكانية رفض المجتمع النسب مع عامل النظافة  -4
 ع النسب مع عامل النظافةيوضح العالقة بين الحالة العائلية وامكانية رفض المجتم 59 جدول رقم

 أعز  م زوج مطلق اجملمول

وى
ملس 

ا
 ال كرار النسبة امل وية ال كرار النسبة امل وية ال كرار النسبة امل وية ال كرار النسبة امل وية 

 نعم 27 79% 53 80% 03 100% 83 81%
 ال 07 34% 13 20% 00 00% 20 19%
 عالمجمو  34 100% 66 100% 03 100% 103 100%

% مـن املطلقــ  الــذين يـرون أنــ  ميكــن رفــا 100مـن اجلــدو  أعــاله قـدرت أعلــ  نســبة هــي 
% مـن امل ـزوه  والعـزا  79% و80اجمل مع النسا هبم ال م يش غلون يف  ا  ال نظيف، يف ح  

 الذين يرون ذلك أيماو.
ه  % فقــا مــن امل ــزو 20% مــن العــزا  الــذين ينفــون ذلــك و34يف املقابــل مــن ذلــك عــد 

 الذ  يرون أن  الوهود لفكرة عد  قبو  النسا هبم ال م يش غلون يف  ا  ال نظيف.
إن هــذا الــرأ  نــات  عــن ال ــدبر بعــد الــزواج الــذ  يــؤد  إ  ح ميــة الرضــ  باحلالــة العائليــة مــن 

 الناحية املادية.
ديلــة إن رفــا النســا مــع هــذه الف ــة ن يجــة وعيهــا وإدرااهــا بصــعوبة احلصــو  علــ  ولــائف ب

 من ههة وإدرااها بالنظرة الدونية للمج مع هلم.

                                                           
 - ( 05انظر مللق رقم) 
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مــن ذلــك نســ ن   أن اجملــا  املهــل يــؤبر يف اخ يــار شــريك احليــاة، خا ــة وأن اجمل مــع حيبــذ أن 
يوفر ال بناءيهم لروف أحسن ومس قبل أفمل وهو ماال ي وفر عنـد عامـل النظافـة الـذ  يلقـ  الـرفا 

 ة قصد الزواج  .من طرف اجمل مع إذ ما تقد  خلطبة ف ا
وبــذلك نقــر بوهــود عالقــة  Sig. (bilatérale =0.641)ونقــرأ مــن اجلــدو  قيمــة االرتبــا  

 ارتبا  ب  احلالة العائلية وامكانية رفا اجمل مع النسا مع عامل النظافة  
تأثير المستوى التعليمي على تصنيف مهنة عامل النظافة ضمن المراتب األدنى في السلم  -5

 المهني:
يوضح العالقة بين المستوى التعليمي وتصنيف مهنة عامل النظافة ضمن المراتب األدنى في السلم  60 ل رقمجدو 

 المهني
 دون املس وى اب داء  م وسا بانو  هامعي اجملمول
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 - ( 05انظر مللق رقم) 
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 يوضح العالقة بين المستوى التعليمي وتصنيف مهنة عامل النظافة ضمن المراتب األدنى في السلم المهني 56شكل رقم 

% مـــن عمـــا  النظافـــة ذو  املســـ وى ال عليمـــي االب ـــدائي 49نالحـــظ مـــن اجلـــدو  أعـــاله أن 
% 89يقرون ب ن مهن هم تصـنف مـن ضـمن املراتـا الـدنيا يف تصـنيف املهـن، باملقابـل مـن ذلـك عـد 

منهم من ذو  املس وى )دون املس وى( يرون ذلك أيماو، أما ذو  املس وى ال عليمـي امل وسـا فقـدت 
 % من ذو  املس وى ال عليمي الثانو .85% و88نسب هم   

أما الذين يرون أن مهنة عامـل النظافـة ال تصـنف مـن ضـمن املراتـا الـدنيا يف ال صـنيف املهـل 
% مـــــن ذو  املســـــ وى 12 وى ال عليمـــــي الثـــــانو  و% مـــــن ذو  املســـــ15فقـــــدرت اعلـــــ  نســـــبة   

% مـــن ذو  املســـ وى ال عليمـــي )دون املســـ وى(، يف حـــ  قـــدرت أقـــل نســـبة 11ال عليمـــي امل وســـا و
للذين يقرون ب ن مهنة عامل النظافة التصنف ضمن املراتا الدنيا يف ال صـنيف املهـل لـذو  املسـ وى 

 %.06االب دائي، وبذلك قدرت نسب هم   
نس ن   أن  الما ارتفع املس وى ال عليمي لعما  النظافة الما اع قدو أن مهن هم هي  من ذلك

 ضــمن املراتــا الــدنيا يف الســلم املهــل، وهــي مهنــة التليــق وســ وى تعلــيمهم وال وكــان هم االه ماعيــة
 والما قل املس وى ال عليمي لعما  النظافة الما اضمللت هذه الفكرة.

ومنـ  هنـا  عالقـة ارتبـا  بـ   Sig. (bilatérale =0.601)ونقرأ من اجلدو  قيمة 
 املس وى ال عليمي و تصنيف مهنة عامل النظافة ضمن املراتا األدىن باجمل مع.

إذاو املســـ وى ال عليمـــي ام غـــري مســـ قل يـــؤبر تـــ برياو طرديـــاو علـــ  مـــدى اع قـــاد عامـــل النظافـــة ل صـــنيف 
 مهن هم ضمن السلم املهل.  

                                                           
 - ( 05انظر مللق رقم. ) 
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 اج ــــإستنت
ــــاو  إن ــــات املهمشــــة إه ماعي ــــيت ال ينصــــفها العــــرف  -عمــــا  النظافــــة –موضــــول تلــــك الف  وال

االه ماعي وال الدولة، تواه  اليو  عدة إشكاالت ن يجة ام ها ا هذه املهنـة، حيـص تو ـلنا بدراسـ نا 
 ن:هذه من خال  حتليل و تفسري البيانات اليت ت علق جبل املعوقات االه ماعية لعما  النظافة عد أ

 عد  تقدير اايا االه ماعي ملهنة عما  النظافة.  -1
إن حالة ال همي  االه ماعي اليت ميارسها اجمل مع ضد عما  النظافة ساات يف بقافة اه ماعية  -2

ت عا  عليهم، وتشعرهم أ م مواطن  من الدرهة األدىن، حيص املا املبلوب   رحوا بشعورهم 
 با حراج من مهن هم 

سلبية والالسوية من طرف اجمل مع اجتاه عما  النظافة، ارمي النفايات بغري  لها السلوايات ال -3
وعد  إلقاء ال لية وان ماءات الوه  املارة عند راية عامل النظافة يقو  بعمل  الها سلوايات حتا من 

 عامل النظافة وتشعره أن مهن   من ال مهنة ل .
  يط عد  مساعدة اجمل مع لعامل النظافة يف نظافة  -4
 إمكانية الي عامل النظافة عن منصب  يف حالة ما إذ ما قد  ل  عرم مغاير وأفمل .  -5
 عزوف الكثري من الشبا  العاطل عن العمل عن ام هان هذه املهنة. -6
 رفا النسا بعامل النظافة ن يجة لعمل ، واألهر الزهيد هراء عمل .  -7
 النظافة. عد  تكوين  دقات اه ماعية خارج اجملا  املهل لعامل -8
 تصنيف اجمل مع لعامل النظافة ضمن املراتا األدىن يف السلم املهل. -9

فمن خال  هذا الفصل ميكن القو  أن  هنا  امي  اه ماعي لعما  النظافة من طرف 
اجمل مع اايطون ب  و اذا تصنيف اجمل مع للمكانة الدونية لعما  النظافة اا يشكالن عائقا اه ماعياو 

و  يؤو  هذا إ  خلق أزمة هوياتية لعما  النظافة.بالدرهة األ
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 د ــــــتمهي
يواه  عما  النظافة م اعا عديدة أبناء مزاول هم ملهن هم واليت تعرضهم ألمرام وا ابات 
خم لفة، فالكثري منهم يبداون املهنة دون مشاال  لية، مري أن دخوهلم إليها ليس ارروههم منها 

م الذ  ي طلا م ابعة  لية مس مرة ووسائل عمل الئقة ملواههة وذلك نظراو لطبيعة عمله
اال ابات واملراطر بالدرهة األو ، حيص ومن خال  هذا الفصل سوف ناو  ر د واقع هل 
املعوقات املهنية اليت ت عرم هلا هذه املهنة و  هنيها من خال  بالث عنا ر أساسية اما أدرهناها 

 بنموذج الدراسة وهي اال ام:

 إمكانية توفر شرو  العمل من عدمها -
 مواءمة الظروف البي ية للعمل. -
 األمن الصلي ومدى امكانية ال عرم للمراطر املهنية. -
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 أواًل: شروط العمل و دورها في تجسيد مفهوم الهوية المهنية لدى عامل النظافة 
 مساهمة الدخل في تغطية نفقات العائلة : -1

يوضح آراء مفردات البحث عن مدى مساهمة الدخل الذي يتقاضاه عامل النظافة في تغطية نفقات  61جدول رقم 
 العائلة

 النسبة المئوية التكرار مساهمة الدخل في تغطية نفقات العائلة
 %04 04 دائما
 %49 50 أحياناو 
 %20 21 ناذراو 
 %27 28 إطالقاو 
 %100 103 اجملمول

 

 
يوضــح آراء مفــردات البحث عن مدى مساهمة الدخل الذي يتقاضاه عامل النظافة في تغطية نفقات  57قم شكل ر 

 العائلة

من املبلوب  يرون ان مسااة الدخل تغطي احياناو  %49من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 تغطي اطالقاو نفقات العائلة منهم يرون أن نفقات الدخل ال%27نفقات العائلة يف ح  أن 

 يقرون ان  تغطي نفقاام. %04منهم يرون ا ا ناذرا و %20و
يرى البعا من املبلوب  أن االهر الذ  ي قاضون  يغطي أحياناو نفقات العائلة وهذا حسا 
الظرف الزمل حبيص اما  رح احد املبلوب  ان األهر يغطي النفقات حسا االل زامات الواقعة يف 
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  حبيص أن  إذا اانت هنا  مناسبات م  الية تفرم عليهم االنفاق فقد ال يغطي أهرهم نفقات احل
العائلة أما إذا مل تكن هنا  مناسبات يف الشهر الذ  ي قاضون في  أهرهم فيمكن ان يغطي هذا 

ق أن يغطي أهرهم نفقات العائلة االهر النفقات إال أن البعا يرى ان  ال ميكن عل  االطال
يرهعون ذلك إ  ضعف االهر الذ  ي قاضون  وهنا  من يرى ان  ناذراو ما يغطي هذا األهر و 

النفقات وهذا عل  حسا رأيهم ان القدرة الشرائية يف تصاعد دائم إال أن ف ة من املبلوب  تقر أن 
أهرهم دائما ما يغطي نفقاام اليومية ويرهعون ذلك عل  حسا قوهلم إ  حسن ال دبر يف  رف 

 األهر.  
 كفاية العائد المادي  لتلبية المتطلبات اليومية :  -2

 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى كفاية العائد المادي لتلبية المتطلبات اليومية 62جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار كفاية العائد المادي  لتلبية المتطلبات اليومية

 %10 10 نعم
 %90 93 ال

 %100 103 اجملمول
 

 
 يوضــح يوضح آراء مفردات البحث عن مدى كفاية العائد المادي لتلبية المتطلبات اليومية 58شكل رقم 

من املبلوب  يرون أن العائد املاد  ال يكفي  %90من خال  اجلدو  اعاله ي مح لنا أن 
 منهم ترى أن  يكفي لذلك. %10ح  ان  ل لبية امل طلبات اليومية يف

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 ال نعم

كفاية العايد المادي لتلبية المتطلبات 
 اليومية



 المعوقات المهنية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة       الفصل السابع :           
 

 

278 

إن ضعف األهر واثرة م طلبات احلياة ومالء املعيشة الها اسبا  جتعل عامل النظافة يرى 
ان العائد املاد  ال يكفي ل لبية م طلبات  اليومية خا ة إذا اق ن ذلك العائد املاد  بالدخو  

تكون قد خرهت لل و من املناسبات االه ماعي الذ  يفرم عل  األسرة م طلبات اثرية وهي 
 الدينية ااألعياد و الشهر رممان ...اخل األمر الذ   علهم مري قادرين عل  تلبية ال امل طلبات.

مري أن هنا  ف ة قليلة ترى ان العائد املاد  يكفي ل لبية م طلبات اليومية مربرين رأيهم هذا  
 ن عل  حسا قدراام املادية.او م ال ي طلعون إ  أمور أاثر رفاهية بل يعيشو 

 مدى تحقيق األجر لرفاهية المادية  -3
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب نعم بمدى تحقيق االجر لهم الرفاهية المادية 63جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مدى تحقيق األجر لرفاهية المادية
 %30 03 نعم
 %70 07 ال

 %100 10 المجموع
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب نعم بمدى تحقيق االجر لهم الرفاهية المادية 59شكل رقم 

من املبلوب  ترى أن االهر الذ  ي قاضاه عامل  %70من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 منهم ان األهر حقق هلم رفاهية. %30النظافة ال حيقق رفاهية باملقابل من ذلك عد 

إن حتقيق الرفاهية عند الكثري من عما  النظافة يس لز  مهنة تعود عليهم ب هر ابري يف ح  
 أن مهن هم هذه ذات اهر ضعيف  ا يؤاد أ م ال يس طعون حتقيق الرفاهية املرهوة من هذه املهنة.
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يف ل لقيق رفاهي هم و علهم فرورين مري ان البعا منهم يرون أن أهر هذه املهنة اايف ووا
 الن مائهم هلذه املهنة.

 طرق أخرى للحصول على دخل مادي : -4
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب ال عن ممارستهم لطرق أخرى للحصول على أجر مادي 64جدول رقم 

 مئويةالنسبة ال التكرار طرق أخرى للحصول على دخل مادي
 %98 92 نعم
 %02 01 ال

 %100 93 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب ال عن ممارستهم لطرق أخرى للحصول على أجر مادي 60شكل رقم 

من املبلوب  لديهم طرق أخرى لللصو  عل  أهر  %98من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 منهم ال ي بعون اية طرق لللصو  عل  دخل ماد . %02رى أن  ماد  باملقابل ن

يلج  الكثري من عما  النظافة إ  طرق اخرى لللصو  عل  دخل ماد  لسد حاهياام 
االه ماعية و يبلثون خارج أوقات عملهم عل  اعما  إضافية متكنهم من احلصو  عل  أهر يكون 

 حاهياام املادية. هلم عون و سند ألهرهم الذ  ال يكفيهم ل لبية 
 بال ام عد الكثري منهم ميارسون أعما  إضافية خارج أوقات عملهم.و 

إال أن  هنا  ف ة قليلة تك في بالدخل العائد من هذه املهنة  أل م يرون أ م ليسوا حباهة 
 أل  أعمل أخرى و اهرهم اايف.
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 الطرق التي الملتجأ إليها للحصول على أجر مادي : -5
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب نعم عن الطرق الممارسة للحصول على أجر مادي 65جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طرق أخرى للحصول على دخل مادي
 %13 12 االس عانة باالخرين
 %87 81 عمل إضايف
 %100 93 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا ب نعم عن الطرق الممارسة للحصول على أجر مادي 61شكل رقم 

من املبلوب  لديهم عمل إضايف يف ح  عد  %87من خال  اجلدو   نالحظ أن  
 منهم يس عينون بايخرين.13%

يكون إن اللجوء إ  عمل إضايف أمر البد من  بالنسبة لعما  النظافة هذا العمل الذ  
مكمل هلذه الف ة من الناحية املادية حيص أن األهر امل قاض  من هذه املهنة قد ال يسد حاهيات 

 هذه الف ة وال يليب بعا احلاهيات اليت قد تكون ضرورية يف نظرهم.
وهذا ما يؤاد أن اهرهم مري ااف وبال ام يلجؤون إ  عمل إضايف وهنا  من يس ع  

 ل اس كما  احلاهيات املادية املس لقة. بطريقة أو أخرى وذلك من اه
وهو األمر الذ  أاده لنا املسؤو  املكلف بشؤون املولف  لعما  النظافة قائال:ع إن أملا 
املولف  إن مل نقل الهم هلم أعما  أخرى يقومون هبا من مري عملهم هذا فمنهم املقاو ، ومنهم 

م من يرتزق ودخو  إضايف من هذه املهنة من البناء، ومنهم  احا االعما  احلرة )جتارة(، ومنه
 خال  عز  البالس يك و االملنيو  و إعادة بيعها ألشراص يعيدون تدويرهاع 
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 قيام عامل النظافة بعمله على أكمل وجه : -6
 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى قيامهم بعملهم على أكمل وجه 66جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار لنظافة بعمله على أكمل وجهقيام عامل ا

 %89 92 نعم
 %11 11 ال

 %100 103 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث عن مدى قيامهم بعملهم على أكمل وجه 62شكل رقم 

 ح  من املبلوب  يقومون بعملهم عل  أامل وه  يف %89من خال  اجلدو  نالحظ ان 
 ال يقومون بعملهم عل  أامل وه  .%11عد 

إن احلوافز وتوفر مس لزمات العمل  عل الكثري من عما  النظافة يقومون بعملهم عل  اامل 
وه  و هذا عل  حسا رأ  الكثري منهم الذين اادوا عل  حبهم التقان عملهم لوال توفر الظروف 

مل عل  أحسن وه  مربرين رأيهم هذا عل  أ م املناسبة. و يؤدون واهبهم امل مثل يف هذا الع
 ي طلعون إ  اسا اهر من عرق هبينهم وبطرق حال .

إال أن البعا منهم يرون ان العمل يف وسا م سخ وفي  روائح اريهة وحتت أشعة الشمس 
احلارقة و فقدا م ملس لزمات العمل اليت من ش  ا ان تسهل عليهم القيا  بعملهم عل  أامل وه  

 د  هبم إ  امر عكسي وهو عد  أداء عملهم عل  اامل وه .يؤ 
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وهو األمر الذ  أاده لنا املسؤو  عن عما  النظافة املكلف بشؤون املولف  قائال:ع بالنسبة 
ألداء عما  النظافة فهم يقومون بعملهم اما ينبغي و عل  حسا قدراام و هوداام فقا اجمل مع 

  (1)ال يساعد يف نظافة ااياع
واذا االم  العا  لبلدية بودة قائال:ع المة حق تقا  عامل النظافة يقو  بعمل  اما  ا 

  (2)وزيادة، بل ونن املقصرون يف حقهمع
أما عن تقييم عما  النظافة ببلدية تيمي فكما  رح لنا رئيس اجمللس الشعيب البلد  قائال:ع 

نقيم درهة نظافة اايا ودى أداءه لعمل   ال ميكن االهابة عل  مثل هكذا سؤا  ألن  ال ميكن أن
ألن  ال ميكن  اسب هم بوهود نفايات م اامة بالعديد من  قصور البلدية ال ابعة لبلدية تيمي، ألن  

عما  و شاحن   ال ميكن من خالهلما تغطية ما  06ليس لدينا العدد الكايف من عما  النظافة و
   (3)قصراو . 12يزيد عن 

 سة حوافز لعمال النظافة تقديراً لمجهوداتهم:تقديم المؤس -7
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بنعم عن تقديم المؤسسة التابعين لها حوافز تقديرا لمجهوداتهم 67جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار تقديم المؤسسة حوافز لعمال النظافة تقدريا لمجهوداتهم
 %04 04 نعم
 %96 88 ال

 %100 92 اجملمول
 

                                                           
 09:00عل  الساعة   13/03/2019ملسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار يو : مقابلة مع ا - (1)
  11:00إ   9:30عل  الساعة  23/04/2019مقابلة مع األم  العا  لبلدية بودة يو :  - (2)
 09:00عل  الساعة  2019/ 03/ 12مقابلة مع رئيس اجمللس الشعيب البلد  لبلدية تيمي يو :  - (3)
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 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بنعم عن تقديم المؤسسة التابعين لها حوافز تقديرا لمجهوداتهم 63شكل رقم 

من املبلوب  يرون ان مؤسساام ال تقد  هلم حوافز %96من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 منهم يقرون تلقيهم حوافز من مؤسساام تقديراو جملهوداام. %04هوداام عد تقديراو جمل

اثرياو من عما  النظافة ال ي لقون حوافز تقديرية هراء  هوداام املبذولة، وهو ما ينعكس 
 سلباو عل  اداء واهبهم وأداء عملهم فهو ال ي لقون إطالقاو حوافز تقديرية.

حوافز تقديرية هراء  هوداام وهو ما ينعكس ا اباو عل  أداء  إال أن هنا  قلة منهم ت لق 
 عملهم.

 نوعية الحوافز المقدمة : -8
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بنعم عن نوعية الحوافز المقدمة لهم تقديرا لمجهوداتهم 68جدول رقم 

 مل ويةالنسبة ا ال كرار نوعية احلوافز املقدمة
 %100 04 معنوية
 %100 04 اجملمول
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تقديم المؤسسة حوافز لعمال النظافة تقديرا 
 لمجهوداتهم
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 حالة يف ب ن  يقرون% 100نسب هم قدرت والذين املبلوب  ال أن عد اجلدو  خال  من
 تقد  حوافز هنا  فقا حوافز معنوية فقا.

إن هل احلوافز املقدمة لعما  النظافة هي معنوية فقا االمر الذ   علها يف رأيهم مري اافية 
ا ترفع من معنوياام فقا وال ترفع وضعهم االه ماعي و بال ام يع ربو ا مري اافية يف حيص ا 
 نظرهم

 كبح قدرات العمل : -9
 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بال عن امكانية كبح ذلك قدراتهم في العمل و طمسها 69جدول رقم 

 سبة المئويةالن التكرار كبح قدرات العمل
 %78 69 نعم
 15% 13 ال

 %07 06 أحياناو 
 %100 88 المجموع

 

100% 

 معنوية

 لمجهوداتهم تقديرا لهم المقدمة الحوافز نوعية عن بنعم أجابوا الذين البحث مفردات آراء يوضح 64 رقم شكل
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 يوضح آراء مفردات البحث الذين أجابوا بال عن امكانية كبح ذلك قدراتهم في العمل و طمسها 65شكل رقم 
العمل يف ح   من املبلوب  يقرون ابح قدراام يف %78من خال  اجلدو  نالحظ ان   

 يرون أن  أحياناو ما تكبح قدراام يف العمل وطمسها.%07ال يرون ذلك و  15%
إن الكثري من عما  النظافة يقرون بكبح وطمس قدراام يف العمل، املر الذ   علهم 
يع قدون أ م ليسوا أهالو لللوافز وان ما يقدمون  من عمل عل  أرم الواقع ليس هو الذ  يعلم  

و بال ام فتن هذا األمر يكبح من قدراام وأن اجلهد الذ  يقدمون  ال يلق  تقديراو وبال ام  راساهم
يع ربون  أن  يطمس من طرف الغري إال أن هنا  من يرى أن  ال توهد هذه ال صرفات فهم ي لقون 

 مع حوافز وتقديرات وأن ما يقدمون  من عمل يرون  عل  أرم الواقع وذلك من خال  تصرفات اجمل
 ومسؤوليهم.

وهنا  من يرى أن العما  اليت يقومون هبا تكبح وتطمس احياناو واحياناو أخرى يرون العكس 
 وبال ام جتدهم راضون أحيانا و مس ااون احياناو أخرى
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 جيدة وحديثة البأس تفي بالغرض قديمة ال تصلح لشيء

 تقييم مستلزمات العمل

 تقييم مستلزمات العمل :  -10
 لزمات العمل التي يستخدمونهايوضح آراء مفردات البحث و تقييمهم لمست 70جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار تقييم مستلزمات العمل
 %58 60 قدمية ال تصلح لشيء
 %36 37 الب   تفي بالغرم
 %06 06 هيدة وحديثة
 %100 103 اجملمول

 

         

أن مس لزمات العمل قدمية وال تصلح لشيء يف  %58من خال  اجلدو  نالحظ أن     
 حديثة .منهم يرون أ ا هديدة و  %06منهم يرون أ ا الب   هبا و تفي بالغرم و %36ح  

إن الوسائل املس عملة من طرف عما  النظافة من ش  ا أن تساعد أو تعرقل أداء عملهم 
 وهذا عل  حسا نوعي ها و حدب ها.

رقل عملهم إن ف ة من املبلوب  ترى ان هذه الوسائل قدمية وال تصلح لشيء .األمر الذ  يع
و تكبح من قدراام يف تقد  األفمل و األحسن، مري ان هنا  من يرى أن هذه املس لزمات الب   

 يستخدمونها التي العمل لمستلزمات تقييمهم و ثالبح مفردات آراء يوضح 66 رقم شكل
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 ارتداء المالبس الخاصة بالعمل

هبا تفي بالغرم، هذه الف ة اليت ترى ا ا تقو  بعملها وال توهد أسبا  تعرقل من عملها، وتؤاد ف ة 
 األحوا .  أخرى عل  حدابة هذه املس لزمات األمر الذ  يسهل عملها وأداءه يف أحسن

 ارتداء المالبس الخاصة بالعمل : -11
 يوضح آراء مفردات البحث حول ارتداءيهم لمالبس العمل أثناء مزاولة العمل 71جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار ارتداء المالبس الخاصة بالعمل
 %87 90 نعم 
 13% 13 ال

 %100 88 اجملمول

يف ة  يرتدون املالبس اخلا ة بالنظافمن املبلوب  ال %87من خال  اجلدو  نالحظ ان          
ان ارتداء مالبس العمل تدخل ضمن   ارتداهم املالبس اخلا ة بالعمل يقرون بعد %13ح  عد 

شرو  العمل وبال ام قد يكون عما  النظافة ملزمون ب بال هذه الشرو   االمر الذ   علهم  ربين 
ارتداء هذه املالبس حيص واما  رح البعا منهم ان االدارة اليت ين مون اليها تفرم عليهم  عل 

 ارتداء مالبس العمل .

 العمل مزاولة أثناء العمل لمالبس ارتداءيهم حول البحث مفردات آراء يوضح 67 رقم شكل
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مري ان ف ة اخرى منهم ال يرتدون مالبس اخلا ة بالعمل وهذا لعد  تلقيهم ايها من طرف 
 مؤسساام من ههة  ولعد  مباالام بارتدائها من ههة اخرى.

ظ نا املباشرة لعما  النظافة و اح كاانا  ملدة بصفهم ال حظنا أن هنا  إذ ومن خال  مالح
ف ة قليلة و قليلة هداو من ترتد  مالبس العمل، أما الباقي فهي مالبس عادية وأحياناو ما تكون بالية 

 ال تقي خطر ال عرم حلوادث العمل.
 تمثيل مالبس العمل : -12

 ح آراء مفردات البحث حول ماهية المالبس التي يرتدونها أثناء القيام بعملهميوض 72جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار تمثيل مالبس العمل

 %96 87 بذلة عمل
 %04 03 قفازات باليد
 %100 90 اجملمول

 

 
 رتدونها أثناء القيام بعملهميوضح آراء مفردات البحث حول ماهية المالبس التي ي 68شكل رقم 

منهم يرتدون  %04من املبلوب  يرتدون بذلة العمل و %96من خال  اجلدو  نالحظ ان 
قفازات اليد الكثري من ف ة املبلوب  يرتدون بذلة العمل ويع ربو ا ضرورية لللفاظ عل  نظافة 

من األوساخ حيص ان  مالبسهم  حيص متكنهم من اداء عملهم بارتياح وال ُشون عل  مالبسهم
ضرورة عملهم توها عليهم العمل يف وسا م سخ هدا، هذه البذلة من ش  ا ان جتنبهم اتساخ 

 مالبسهم.
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يف ح  ان ف ة قليلة ترتد  قفازات اليد حيص حسا نظرهم ان هل عملهم يرتكز عل  
من ش ن  ان يسبا  االياد  االمر الذ   نبهم مالمسة مواد حارقة او ايميائية  أو الزهاج  الذ 

 هلم هروح قد تكون خطرية يف بعا االحيان.
اما أشرنا سابقاو أن هنا  ف ة قليلة هداو  ن يرتدون مالبس العمل حسا مالحظ نا املباشرة 
هلم، ح  من هلم بذلة العمل فهي واحدة فقا، ال ميكن ارتداءها يومياو فبان ساخها يمطر العامل 

 الرتداء مالبس عادية.
ة أخرى بالنسبة لللذاء اخلاص بالعمل يكاد يكون منعد  بشكل الي خا ة وأن  من هه

أبناء قيامنا بالدراسة باملوسم الصيفي الحظنا تقريباو ال العما  يرتدون نعا  ب رهلهم وعند 
اس فساراتنا لسبا ذلك ف عددت االهابات ب  من يؤاد لعد  تسليم املؤسسة املعنية لللذاء اخلاص 

ن يرى أن  من مري املمكن ارتداء حداءه اخلاص ألن  قد ي سخ وليس هنا  البديل ويميف بالعمل و 
البعا منهم أن  ال مي لك حذاء يقي  شر اخلطر من حوادث العمل، ومنهم من  رح أن حرارة 

 الصيف هي السبا.
ة وبالنسبة للقفازات فمعظمهم يرتدون فعالو القفازات، وهي من شراءهم اخلاص، الن املؤسس

 تقد  واحدة بالسنة أو ال تقد  حسا ما  رح بي  الكثري.
 والصورة ال الية توضح مالبس العمل اليت  ا عل  عامل النظافة ارتداءها أبناء ت دية مهام . 
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 توضح نموذج عن مالبس العمل لعامل النظافة 4الصورة رقم 

 
 سبب عدم ارتداء مالبس العمل :  -13

 يوضح آراء مفردات البحث حول سبب عدم ارتداءهم لمالبس العمل 73جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار سبب عدم ارتداء مالبس العمل
 %77 10 عد  تقد  املؤسسة لبذلة العمل

 %23 03 أخجل من ارتداء مالبس عامل النظافة
 %100 13 اجملمول
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 ليوضح آراء مفردات البحث حول سبب عدم ارتداءهم لمالبس العم 69شكل رقم 

من املبلوب  يرون ان عد  تقد  املؤسسة لبذلة العمل  %77من خال  اجلدو  نالحظ ان 
 منهم ُجلون من ارتدائها. % 23هو الذ   علهم ال يرتدو ا يف ح  ان 

بون ارتداء مالبس العمل اال ان مؤسساام ال توفرها هلم، هذه الكثري من عما  النظافة حيب
البذلة اليت تع رب ضرورية يف نظرهم حيص ت قاعس هذه املؤسسات يف توفريها وال تعطي هلا ااية ابرية 
ضارب  بذلك عرم احلائا قوان  العمل، وبال ام يبق  عامل النظافة الوحيد الذ  يدفع مثن هذا 

 ال صرف .
هنا  ف ة ُجلون من ارتداء مالبس العمل رمم توفرها حيص وحسا نظرهم ا م عند  اال ان

 ارتداء هذه البذلة يقلل اجمل مع من ش  م او م ين مون هلذه املهنة.
وعند اس فساراتنا من املسؤو  املكلف بشؤون املولف  اخلاص بعما  النظافة عن سبا عد  

شكل خطورة عليهم أهابنا عأن بذلة العمل وقت تكون ارتداء مالبس العمل خا ة وأن األمر ي
م وفرة تسلم هلم، ووقت ال تكون معدنا مانديروهلم، فهو من املفروم أن تسلم لعامل النظافة بذل   
بالسنة، لكن أحياناو ونظراو لظروف خارهة عن نطاقنا، وعد  توفرها عل  مس وانا تسلم بذلة واحدة 

 أو ال تسلم ب اتاوع. 
وأبناء مالحظ نا لعما  النظافة بوالية أدرار خا ة الحظنا أن معظمهم والبس ربة ناهيك 

وبالية وأحياناو  زقة، وبنعا  ال أحذية خا ة واقية وعند اس فساراتنا عن األمر قيل لنا من طرف 
ع ، أيماو ما 2017املسؤو  املكلف بشؤون املولف :ع هنا  عما  سلمت هلم بذلة عمل من سنة 

االن باه هو مالحظ نا لعما  النظافة يعملون دون ارتداء قفازات واقية حيص  رحوا لنا بعد  يلفت 
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تقدميها هلم من طرف املؤسسة املعنية و بالنسبة للمسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار قا : 
سرعان ما تعد ع بالنسبة للقفازات تسلم مرة واحدة يف السنة لكن ونظراو لطبيعة عمل عامل النظافة 

 ال تصلح لذلك عامل النظافة يش   من مال  اخلاص قفازات عمل حفالاو عل   ل   وسالم  ع
و بالنسبة لللذاء  رح البعا من عما  النظافة املرتدين للنعا  أن ذلك يساعدهم يف 

تدائ    ( الر  –ال لر  من ههة و من ههة أخرى نظرا لللرارة أما ما  رح لنا ب  عامل النظافة )  
النعل بذ  احلذاء يقي  من حوادث العمل قا  ع عند   با  واحد عاله نميع  يف هاذ الوسخ خنلي  

 للررهاتع .

ــة لــدى عامــل  ــة المهني ــة و دورهــا فــي تجســيد مفهــوم الهوي ــاً : ظــروف العمــل البيئي ثاني
 النظافة 

 التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء العامل : -1
 يوضح آراء مفردات البحث حول التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء العامل أثناء القيام بعمله 74جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء العامل
 %93 96 نعم
 07% 07 ال

 %100 103 اجملمول
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يوضح آراء مفردات البحث حول التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء العامل أثناء القيام  70شكل رقم 

 بعمله

من املبلوب  يرون ان ال  بري السليب لظروف البي ة يؤبر  %93من خال  اجلدو  نالحظ ان 
 منهم ال يرون ذلك  %7عل  اداء عملهم باملقابل عد ان 
ت االمطار او حرارة مرتفعة او هبو  رياح الها لروف بي ية ت بر ان العمل يف هو بارد هدا او حت

اان اداء العمل احسن والعكس  ليح سلبا عل  اداء العامل حيص ال ما اانت الظروف مواتية  
اال هنا  ف ة ال ترى الظروف البي ة سببا ت بريها عل  اداء عملهم حيص يؤدون عملهم ايف ما   

 اانت الظروف البي ة.
 ير الظروف البيئية :سبب تأث -2

 يوضح آراء مفردات البحث حول سبب تأثير الظروف البيئية على أداء العامل 75جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار سبب تأثير الظروف البيئية
 %05 05 العمل يف هو بارد هداو 
 % 80 77 العمل يف هو حار هداو 

 %15 14 ع رمليةالعمل حتت رياح وزواب
 %100 96 اجملمول
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يوضح آراء مفردات البحث حول التأثير السلبي لظروف البيئية على أداء  71شكل رقم 

 العامل أثناء القيام بعمله

من املبلوب  يرون ان اجلو احلار هدا يؤبر عل  اداء  %80من خال  اجلدو  نالحظ ان 
 .منهم يرون ان الرياح والزوابع الرملية هي اليت تؤبر عل  اداء عملهم  %15ان عملهم، يف ح  

إن خصائ  املنطقة اجلغرافية املعروفة باجلو القار  احلار  يفا والبارد ش اءا  عل من املنطقة 
قيد الدراسة مت از جبو حار  يفا االمر الذ  ينهك هذه الفية ابناء عملها ويؤبر سلبا عل  اداء 

ها حيص وحسا اقواهلم فان  يف فصل الصيف ال يس طيعون موا لة عملهم ح  يف الساعات عمل
 االو   باحا 

وهنا  ف ة تؤبر الرياح والزوابع الرملية يف اداء عملها حيص جتعلهم يس نشقون مواد ايميائية 
لرفا بي يا يؤبر  وهنا  ف ة اخرى ترى ان اجلو البارد هدا فمال عن ا ابة اعينهم هراء تطاير الرما  

 سلبا عل  اداء عملهم ويكبح نشاطهم.
 تأثير نظام العمل على األداء في العمل  -3

 النهار ( على أداء عامل النظافة -يوضح آراء مفردات البحث حول تأثير نظام العمل ) ليل 76جدول رقم 
 لنسبة المئويةا التكرار تأثير نظام العمل على األداء في العمل

 %84 86 نعم
 % 16 17 ال

 %100 103 اجملمول
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 النهار ( على أداء عامل النظافة -يوضح آراء مفردات البحث حول تأثير نظام العمل ) ليل 72شكل رقم 

 ارا عل  -من املبلوب  يؤبر فيهم نظا  العمل ليال %84من خال  اجلدو  نالحظ ان 
 منهم ال يؤبر هذا النظا  عل  اداء عملهم. 16اداء عملهم، يف ح  ان 

ان نظا  العمل املربم  من طرف مؤسسات النظافة يؤبر عل  اداء عملهم حيص عد منهم 
من يفمل نظا  العمل بالليل ح  ي فرغ بالنهار يف البلص عن عمل اخر مكمل ألهل سد 

ل  افملية العمل ليال ح  ي سىن ل  يف النهار  ارسة مهنة حاهياام اليومية حيص عرب الكري منهم ع
اال ان هنا  ف ة ال  اخرى , يف ح  فمل اخرون منهم العمل بالنهار ألهل البقاء ليال مع عائالام 

 امها نظا  ف ة العمل فهم يؤدون عملهم عل  احسن وه  يف ا  وقت.
العمل مع حدود الساعة السابعة  باحاو وما لوحظ ببلدية أدرار أن عما  النظافة يباشرون 

نظراو لظروف املناخية باملنطقة و م  ما ان ه  من املها  املوال ل  يف اليو  ين هي مهام  اليومي إذ 
احياناو  باحاو و احياناو احلادية عشرة و ميكن احيانا ان ينهي عامل النظافة مهام  عل  الساعة العاشرة 

 نية زواالو.يبق  ح  بانية عشرة او الثا
 أما بلدية بودة فكثرياو ما يباشر عما  النظافة عملهم اب داءاو من ساعة السادسة  باحاو 
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 افضل اقات العمل لعامل النظافة : -4
 يوضح آراء مفردات البحث حول الوقت المفضل لهم للقيام بعملهم 77جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار افةافضل اقات العمل لعامل النظ
 %54 46 بااراو 

 % 01 01 من صف النهار
 %45 39 ليالو 
 %100 86 اجملمول

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول الوقت المفضل لهم للقيام بعملهم 73شكل رقم 

عمل بااراو مقابل من مفردات البلص يفملون ال %54من خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن     
منهم  ن يرون أن أفمل وقت  %01منهم يفملون العمل ليالو، بينما عد فقا  %45ذلك عد 

 للعمل نسبة هلم هو من صف النهار.
ان هذه النسا هد عادية خا ة يف لل طبيعة املنطقة الصلراوية احلارة، اليت يفمل أبنااها عموماو 

 ام درهة احلرارة.العمل بااراو أو بالليل نسبة مل  اخنف
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 لعمل أثناء تواجد المارة :ا -5
 يوضح آراء مفردات البحث حول شعورهم باإلحراج اثناء تواجد المارة 78جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العمل أثناء تواجد المارة
 %84 86 نعم
 % 16 17 ال

 %100 103 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول شعورهم باإلحراج اثناء تواجد المارة 74شكل رقم 

من مفردات البلص عن شعورهم با حراج من عملهم  %84من اجلدو  اعاله نالحظ أن 
 منهم  ن ال يشعرون با حراج. %16أبناء تواهد املارة بينما عد فقا 

ُجل أبناء قيام  بعمل  وهذا ن يجة لسلوايات اليت ي عرم هلا من ذلك نس ن   أن عامل النظافة 
يوميا من قبل اجمل مع إذ ح  وان وهدنا البعا حي   عما  النظافة لاهراو إال أن  يرفا أن يكون ابن  

 عامل نظافة أو يزوج ابن   لعامل النظافة.
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 هنية لدى عامل النظافة ثالثاً : المخاطر المهنية وأثرها على تجسيد مفهوم الهوية الم
 خطورة الحياة لعامل النظافة : -1

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى اعتقادهم لخطورة حياتهم بسبب عملهم 79جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار خطورة الحياة لعامل النظافة

 %92 95 نعم
 % 08 08 ال

 %100 103 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى اعتقادهم لخطورة حياتهم بسبب عملهم 75رقم شكل 

من املبلوب  يع قدون ان هنا  خطورة عل   %92من خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن 
 منهم ال يع قد ذلك. %08حياام، بسبا عملهم ، باملقابل من ذلك عد 

أداء عمل  ي عرم لالس نشاق مواد ايميائية هذه املواد اليت تؤبر عل   إن عامل النظافة ابناء
ههازه ال نفسي و تسبا ل  أمرام مزمنة االربو إضافة إ  أن العمل يف وسا م سخ مليء 
بالنفايات والقاذورات من ش ن  أن يسبا أمرام تصيا أهسادهم. هذا عل  املس وى البي ة أما 

د ذات  فتن العمل لوقت طويل يف وضعية منلنية تسبا هلم أي  عل  مس وى عامل النظافة يف ح
الظهر الذ  يش كي من  الكثري منهم. و بال ام يع ربون وهود خطورة عل  حياام بسبا عملهم 

 هذا.
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 التعرض لحواداث العمل أثناء القيام بالعمل : -2
 تعرضهم لحوادث العمل أثناء قيامهم بعملهم يوضح آراء مفردات البحث حول 80جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار التعرض لحواداث العمل أثناء القيام بالعمل
 %75 77 نعم
 % 25 26 ال

 %100 103 اجملمول
 

 
 يوضح آراء مفردات البحث حول تعرضهم لحوادث العمل أثناء قيامهم بعملهم 76شكل رقم 

من املبلوب  ي عرضون حلوادث العمل أبناء القيا  %75ن خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن م
 ال ي عرضون حلوادث أبناء القيا  بالعمل . %25بالعمل باملقابل عد 

يع رب عما  النظافة أن مس لزمات العمل وحداب ها من ش  ا ان تقلل من حوادث العمل اليت 
نهم عل  تعرضهم حلوادث العمل اجلسدية من أمرام ااحلساسية ي عرضون إليها حيص عرب الكثري م

 و الربو و يال  الظهر وهذا هراء عملهم يف وسا يسبا ذلك
إال ان هنا  فءة منهم ترى أ م ال ي عرضون حلوادث العمل أبناء القيا  بعملهم وهذا نظراو ألخذ 

 احليطة و احلذر أبناء عملهم.
كلف بشؤون املولف  فيما خ  تعرم عما  النظافة حلوادث وفيما  رح  لنا ب  املسؤو  امل

العمل قا :ع مل تسجل أية حالة من حوادث العمل بصفة ر ية، الن العامل ي عرم لعدة ا ابات  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 ال نعم

 التعرض لحوادث العمل أثناء القيام بالعمل



 المعوقات المهنية لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة       الفصل السابع :           
 

 

300 

خا ة اجلروح الناجتة عن النفايات املر لطة بالزهاج و بقايا ايالت احلادة وما شب  ذلك، لكن ال 
 (1)يعاجل نفس  بنفس .ع يدم هبا لنا بصفة ر ية، إذ

 (  -وأتناء مقابل نا ألحد مسؤوم فوج ال نظيف  الذين ينزلون إ  امليدان يومياو )ل
أحياناو ياناو العميقة تس دعي املس شف  و قا :عتقريباو يومياو تسجل لنا حوادث ااجلروح اخلفيفة و أح

  إ  االس عجاالت الطبية ألخد تصل إ  خياطة اجلرح واثريأ ما انا شرصياو اعمل عل  نقل املصا
 (2)العالجع.

أما فيما خ  مصاريف العالج  فمدا  ال تصرح وثل هكذا ا ابات ملؤسسة املعنية فهي 
 اايد عل  عاتق عامل النظافة.

ع املؤسسة تدفع مصاريف العالج يف حالة حدوث حادث عمل،  فقا  يف حالة وهود 
 (3)دد أية اتفاقيات مع طا العمل لذلك ال يوهدع.مل جت 2013إتفاقية مع طا العمل، لكن ومن 

ففي حالة ما إن أ يا عامل ما ي لق  مساعدة من زمالئ  فقا أو من املسؤو  املباشر 
 الذ  يكون مع  ويدان العمل من ماهلم اخلاص امساعدة ال مري. 

 مخاطر بيئة العمل : -3
 ت البحث حول نوعية مخاطر العمل التي تعرضوا لها أثناء القيام بعملهميوضح آراء مفردا 81جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مخاطر بيئة العمل
 %64 49 رمي بقايا الزهاج
 % 27 21 مواد ايماوية
 %09 07 مواد طبية
 %100 77 اجملمول

 

                                                           
 09:00علال الساعة  2019/  03/ 13قابلة مع املسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار يو : م - (1)
  10:00عل  الساعة  06/03/2019 ( يو  :  -مقابلة مع أحد مسؤوم فوج ال نظيف ) ل - (2)
 09:00 عل  الساعة 13/03/2019مقابلة مع املسؤو  املكلف بشؤون املولف  ببلدية أدرار يو :  - (3)
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 نوعية مخاطر العمل التي تعرضوا لها أثناء القيام بعملهميوضح آراء مفردات البحث حول  77شكل رقم 

من املبلوب  يرون أن رمي بقايا الزهاج من   %64من خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن 
منهم يرون أن املواد الكيميائية هي %27اارب املراطر اليت ي عرضون هلا، أبناء العمل يف ح  أن 

نهم يرى أن املواد الطبية هي من أاثر املراطر اليت م %09األاثر خماطر اليت ي عرضون هلا و
 ي عرضون هلا أبناء القيا  بعملهم.

إن رمي بقايا الزهاج من ااثر املراطر اليت ي عرضون إليها، حيص تع رب من أاثر النفايات 
خطورة وتواهدها باس مرار مع القاذورات و النفايات لذلك ي عرم الكثري منهم تكون خطرية يف 

ألحيان إال أن هنا  من يع رب املواد الكيمياء أاثر املراطر اليت ي عرضون إليها مقارنة مع معظم ا
املراطر األخرى وا تسبب  هلم من  بار هانبية عل   ل هم وهنا  من يرى أن املواد الطبية امللقاة 

 عشوائية سببا خطرياو يف أداء عملهم .
 العمل في بيئية بها نفايات طبية وكيماوية : -4

 يوضح آراء مفردات البحث حول عملهم في بيئة بها نفايات طبية و كيماوية 82جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العمل في بيئية بها نفايات طبية وكيماوية
 %69 71 نعم
 % 31 32 ال

 %100 103 اجملمول
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 آراء مفردات البحث حول عملهم في بيئة بها نفايات طبية و كيماوية يوضح 78شكل رقم 

عملون يف بي ة هبا نفايات طبية من املبلوب  ي % 69من خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن 
 وبال ام هم يعملون يف بي ة خالية من مواد ايماوية . %31ايماوية بينما عد و 

ا نفايات طبية وايمائية إال تفريا اجلهة املعنية اثريا من املبلوب  يرهع عمل   يف بي ة هب
ووضع هذه النوعية من النفايات بغري  لها  فهم يعملون يف وسا مليء هبذه املواد المارة و اخلطرية 

 عل  حسا قوهلم اليت تؤبر سلبا عل  حياام و أداء عملهم.
عملهم مربرين قوهلم هذا إ  إال أن هنا  من يقو  ا م مل ي عرضون هلذه املواد أبناء قيامهم ب

 وعي املصا  الصلية ئطورة هذه املواد اليت يلقون هبا يف امكان خا ة وحتت شرو  معينة.
 استنشاق الروائح الكريهة يؤثر سلبا على صحة العامل : -5

حلل المواد الكيماوية و التأثير السلبي يوضح آراء مفردات البحث حول استنشاقهم لروائح الناتجة عن ت 83جدول رقم 
 على صحتهم

 النسبة المئوية التكرار استنشاق الروائح الكريهة يؤثر سلبا على صحة العامل
 %92 95 نعم
 % 08 08 ال

 %100 103 المجموع
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ن تحلل المواد الكيماوية و التأثير السلبي يوضح آراء مفردات البحث حول استنشاقهم لروائح الناتجة ع 79شكل رقم 

 على صحتهم

ان اس نشاق الروائح الكريهة يؤبر سلبا عل   ل هم  %92من خال  اجلدو  نالحظ أن 
 ال يرون ذلك.  %08يف ح  ان 

من خال  اس فساراتنا يرى املبلوب  حسا قوهلم أن اس نشاق الروائح الكريهة يؤبر عل  
عن حتلل مواد ايماوية أو نباتية تكون يف حالة تعفن هذه الروائح اليت تؤبر   لة العامل أل ا ناجتة

سلبا عل  ال نفس  ا  علهم يف حالة مرم يؤد  هبم املر إ  امرام مزمنة تالحقهم عل  أمر 
 الزمن.

إال أن هنا  من يرى أن اس عماهلم ملس لزمات العمل االنظارات و الكمامات يقلل من و ل 
 يرون أ ا تؤبر سلبا عل  حياام.إ  أهسادهم فهم ال  هذه الروائح

 عامل النظافة أكثر عرضة لألمراض: -6
يوضح آراء مفردات البحث حول مهنتهم كون ممارسيها أكثر عرضة لألمراض بسبب  84جدول رقم 

 البيئة التي يعملون بها
 لنسبة المئويةا التكرار عامل النظافة أكثر عرضة لألمراض
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يوضح آراء مفردات البحث حول مهنتهم كون ممارسيها أكثر عرضة لألمراض  80شكل رقم 

 بسبب البيئة التي يعملون بها
افة هو من من املبلوب  يرون أن عامل النظ  % 95من خال  اجلدو  أعاله نالحظ أن 

منهم فقا  ن %05ب  أاثر العما  املهني  عرضة لألمرام بسبا البي ة امل واهد هبا، بينما عد 
 أقروا لنا أن مهن هم ليست من أاثر املهن اليت ي عرم أفرادها لألمرام .

إن ما أقر ب  املبلوب  ب ملبية الية حو  أن مهن هم من أاثر املهن اليت ي عرم أفرادها 
ام املهنية هو نات  عن واقع عاش  هذا العامل و اح كاا  بالبي ة اليت يعمل هبا و تعرض  للمرر لألمر 

 النات  من ذلك خا ة إذا اان هذا العامل يعمل يف هذا اجملا  من مدة زمنية طويلة . 
 معاناة عامل النظافة من االمراض الناتجة عن بيئة العمل :  -7

 يوضح آراء مفردات البحث حول مدى معاناتهم و تعرضهم لألمراض الناتجة عن ممارسة عملهم 85جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار معاناة عامل النظافة من االمراض الناتجة عن بيئة العمل
 %71 73 نعم
 % 29 30 ال

 %100 103 المجموع
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 مفردات البحث حول مدى معاناتهم و تعرضهم لألمراض الناتجة عن ممارسة عملهم يوضح آراء 81شكل رقم 

من املبلوب  يعانون من األمرام الناجتة عن بي ة  %71من اجلدو  أعاله نالحظ أن 
 منهم ال يعانون من هذه املعاناة.  %29عملهم بينما عد باملقابل من ذلك 

 هراء العمل الذ  يزاول .  إن معاناة عامل النظافة من املرم هو نات 
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 المهنية على الخصائص الشخصية و المهنية لعمال النظافة  عالقة المعوقاترابعاً : 
 ل.ـدي تقييمهم لمستلزمات العمـر األقدمية في العمل على مـتأثير متغي -1

 يمهم لمستلزمات العمليوضح تأثير متغير األقدمية في العمل على مدي تقي 86جدول رقم 

 05أقل من  
 سنوات
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و الذ  يوضح لنا أبر مدة االقدمية بالعمل عل  نوعية مس لزمات من خال  اجلدو  أعاله 
سنوات أقروا  05% للف ة اليت تعمل ملدة أقل من 70العمل اليت يعمل هبا عما  النظافة، اتمح أن 

هؤالء مجيعاو ب ن هات  املس لزمات قدمية وال تصلح لشيء. بينما اادت ت ساوى النسا ب  الذين 
سنوات  05منو  سنة 20و االاثر من  سنة 20سنة و 15 ا ب يعملون ملدة ت اوح م

%. بينما اادت تنعد  أو قد هاءت النسا شب  56% و58بنسا  قدرت    سنوات10إلى
منعدمة بالنسبة للعما  الذين أقرا ب ن هذه املس لزمات هيدة و حديثة خا ة بالنسبة للذين يزاولن 

 .سنة 20 و االاثر من سنة 20سنة إلى  15منو  سنة15سنوات إلى10منعملهم 
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من هنا نس ن   أن مس لزمات العمل لعما  النظافة قدمية وال تصلح للعمل اما بينت لنا 
نسا اجلدو  أعاله اما أن  نس ن   أن  ليس لكل عامل أدوات  اخلا ة بالعمل، فهي مش اة ب  

 ح.مجيع العما  ألن  ح  حديثي العمل يعملون وس لزمات قدمية وال تصل
 Sig. (bilatérale=0.924)وبقراتنا للجدو  الذ  يوضح لنا قيمة االرتبا  

حيص أمكننا القو  أن هنا  عالقة ارتبا  قوية هداو ب  م غري األقدمية بالعمل ومدى تقييم عما  
 النظافة ملس لزمات العمل.

ائح تأثير متغير األقدمية في العمل على صحة عامل النظافة جراء استنشاقهم لرو  -2
 الكريهة.

يوضح تأثير متغير األقدمية في العمل على صحة عامل النظافة جراء  87جدول رقم 
 استنشاقهم لروائح الكريهة
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 - ( 05انظر مللق رقم) 
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من هذا اجلدو  و الذ  يوضح لنا العالقة ب  م غري األقدمية يف العمل و ت بر العامل من 
% من 100اس نشاق الروائح الكريهة الناجتة من ميدان العمل، وأبرها عل   ل  ، اتمح لنا أن 

لك عل   ل هم، يف أقروا لنا ت بري ذ سنة 20عما  النظافة والذين يزاولون عملهم ملدة تزيد عن 
 05و من  سنة15سنوات إلى  10% من الذين يزاولون العمل ملدة ت اوح ما ب  93ح  

اذلك أقروا ب  بري هات  الروائح عل   ل هم، وقدرت أقل نسبة و اليت   سنوات 10سنوات إلى 
 .سنوات 05% خصت عما  النظافة الذين يزاولون عملهم ملدة أقل من 89قدرت  

حيص ميكن القو  من خال   Sig. (bilatérale =0.771)نقرأ قيمة  ومن اجلدو 
هذه القيمة أن هنا  عالقة ارتبا  قوية ب  مدة األقدمية بالعمل ومدى ت بر عامل النظافة لصل   

 هراء اس نشاق  لروائح اريهة.

لكريهة من هنا نس ن   أن هنا  عالقة ب  مدة العمل و ت بر العامل هراء اس نشاق  لروائح ا
عل   ل  ، حيص الما زادت مدة أو سنوات العمل الما اان العامل عرضة أاثر ل  بره باس نشاق 

 الروائح الكريهة هراء قيام  بعمل  وجا  ال نظيف.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 - ( 05انظر مللق رقم) 
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 تأثير متغير األقدمية في العمل على اصابة عامل النظافة باألمراض جراء بيئة عمله -3
يوضح تأثير متغير األقدمية في العمل على اصابة عامل النظافة باألمراض جراء  88جدول رقم 
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لنا العالقة ب  مدة عمل عامل النظافة و مدى ا اب    من هذا اجلدو  والذ  يوضح
باألمرام املهنية ي مح لنا أن أملا عما  النظافة والذين ت اوح مدة عملهم هبذا اجملا  ملدة من 

سنة، هم عرضة لألمرام  20سنة و االاثر من  20سنة إ   15سنة و من  15سنوات إ  10
 %.100الذين أقروا بذلك   بصفة قطعية، حيص قدرت نسبة املبلوب  

من هذا ي مح لنا أن هنا  عالقة ب  مدة العمل ومدى ا ابة عامل النظافة ب مرام مهنية 
هراء عمل ، حيص الما طالت مدة العمل الما اان هذا العامل عرضة لألمرام ن يجة البي ة اليت 
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مل امل قد  بالعمر ااثر يعمل هبا، ناهيك عن م غري  السن )ال قد  بالعمر( حيص يصبح هنا العا
 عرضة لألمرام املهنية.

 استنتاج 
من خالل تحليل الجداول السالفة الذكر نستنج جملة من النقائص والتي ال تزال عائقًا يعتري 

 عامل النظافةم ويمكن إدراجها كالتالي:

قارنة إن عما  النظافة ال ي قاضون أهور ت وازن مع طبيعة أعماهلم، فهي أهور شديدة ال دا م -1
 مع م طلبات احلياة اليومية، وال تممن حياة ارمية إنسانياو.

ال حيظ  عامل النظافة ب ية ام يازات، أو حوافز سواء اانت مادية أو معنوية حتفيزاو ملا يبذل  من  -2
 ههد، وال عربون اح ا  وتقديراو هلذه الف ة.

 احلة لالس ردا   عد  حرص املؤسسات املعنية عل  تقد  مس لزمات العمل حديثة و  -3
 تساعد عما  النظافة عل  قيامهم بعملهم، وتقيهم خطر احلوادث املهنية.

إن عما  النظافة مع ال دا الشديد يف مدخوهلم )األهر(، هم  رومون من الرعاية الصلية  -4
 وااله ماعية.

روابا  إن الغالبية الساحقة من هؤالء العما  ال ميلكون تنظيماو نقابياو يدافع عنهم، وال  -5
 ت لدث ب  ائهم.

رداءة الظروف البي ية للعمل خا ة اجملا  املكاا للدراسة، باع بارها منطقة  لراوية مناخ  -6
 هاف وحار  يفاو وشديد الربودة ش اءاو ناهيك عن الزوابع الرملية املو ية.

قدمية رداءة شرو  العمل و مدى امكانية توفرها اعد  توفر مس لزمات العمل وان توفرت فهي  -7
 وال تصلح لالس عما  واذا عد  تقد  حوافز عرفانا جملهودات عامل النظافة...اخل.

ال يزالون عما  النظافة يس عملون أدوات تقليدية يدوية يف مجع األتربة ورفع القمامة ا يهدد   -8
عامل حياام باخلطر، من حوادث املرور وأمرام احلساسية وأمرام الظهر حيص ي عرم تقريباو يومياو 
 عل  األقل بت ابات العمل تؤد  إ  ب  ألافرهم وأ ابعهم بسبا رمي الزهاج أو املسامري.

 فشل املؤسسات املعنية يف تطبيق قوان  السالمة املهنية لعما  النظافة. -9
ميا  بقافة النظافة عن أذهان الكثري من اجلزائري ، الذين ال يبذلون أدىن ههد لللفاظ عل   -10

وذلك من خال  قيامهم ب صرفات مري حمارية تصعا من مها  عامل النظافة،  نظافة اايا، 
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اااخراج النفايات خارج األوقات اليت حددت هلا، واذا رميها بطريقة عشوائية وعد  إحكا  ربطها 
  ا  علها عرضة لنه  القطا والكال  المالة.

مرام ال نفسية واجللدية، وا عامل النظافة معرم لو ابة باألمرام املعدية واخلطرة، واذا األ -11
 أن  ينشا يف  يا تغزوه النفايات، خا ة إذ مل يكن  مياو بوسائل العمل.

انعدا  مس لزمات الوقاية واألمن، وإن وهدت هذه األخرية فهي قدمية هداو ال تكاد تؤد  
تعمل عل   وليف ها املطلوبة امواد ال طهري وال عقيم، أما االدوات املس ردمة فهي توحي ب  ا

مماعفة  القمامة بذ  إزال ها، وهذا من فر  اس ردامها وقدمها واا ساءيها أللوان األوساخ  
الاويات نقل القمامة مثالو، حيص  د عشرات العما  أنفسهم  ربين عل  ال عامل يومياو مع هات  

 السمو ، بل وي لملون نفقات العالج والدواء أيماو.



 

 

 الفصل الثامن : عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

. : عرض ومناقشة نتائج الدراسة أواًل   

.ائج الدراسة على ضوء النظريات االجتماعيةتحليل ومناقشة نتثانياً :   

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة .ثالثاً :   
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 ئج الدراسة أواًل: عرض ومناقشة نتا
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى  -1

ما يالحظ من خال  حتليلنا جلداو  الفرضية األو ، وامل ملورة أساساو حو  املعوقات االه ماعية 
 ل جسيد مفهو  تشكل اهلوية املهنية لدى عما  النظافة، أمكننا القو  أن :

 نية لدى عمال النظافة .: التهميش االجتماعي و عالقته بتجسيد الهوية المه 1-1

ال ُف  عن اجمل مع أاية النظافة وعامل النظافة وأبرها عل  البي ة اليت يعي  فيها هذا  
اجمل مع، إذ أملا مفردات البلص  رحوا بمرورة وأاية مهنة عامل النظافة بنظرهم وبنظر اجمل مع 

يف نظر اجمل مع هراء النظرة خا ة، إال أن  ومن املؤسف أن نلل ايف يرى عامل النظافة نفس  
الدونية من اجمل مع لعامل النظافة اون  عامل يعمل عل  رفع القمامة ال مري، حيص ال يقدر هذا 

 اجمل مع عامل النظافة، إذ هراء تلك النظرة الدونية يشعر عامل النظافة با حراج من مهن  .

ن طرف اجمل مع األدرار ، رمم إذن نظرة اح قار وان قاص ونظرة دونية جتاه عامل النظافة م
وليفي   ااورية _ عامل النظافة _ داخل النسق العا ، حيص يلقا ب سميات حسا تصرحيات 
عما  النظافة، حتا من قيم   و جتعل مكان   االه ماعية موضع تساا  واليت تنظر أل  شر  

 يش غل يف مهن هامشية مرتبطة بالفقر وال همي  بالدرهة األو .

امل النظافة م  ما أتيلت ل  الفر ة ل غري عمل ، أو ال رلي عن  مقابل عمل أخر لذلك ع
أفمل و ب هر أعل  يقبل ذلك، حيص ي مح لنا من خال  هذا أن عامل النظافة يعاا من عدة 
معوقات اه ماعية، اما أن  ال هات  االسبا  أو املعوقات ت يح ل  الوس قرار مهل وعد  الرض  عن 

 ان ماء ....اخل عمل  وال 

من ههة أخرى يعاا عامل النظافة بعد  االح ا  هراء السلوايات السلبية من طرف اجمل مع، وذلك 
ما أوضل   نسا اهابات املبلوت ، أيماو نل مس من ذلك أن عما  النظافة ال يسعون ل كوين 

ال يطمح عامل   دقات و عالقات خارج  ا  العمل إذ يقمون معظم اوقاام مع العائلة، اما
 النظافة أن يل لق أحد أبناءه بنفس مهن  ، اون أن اجمل مع ال يرحم.
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فبناءاو عل  حتليلنا للجداو  السالفة ال لليل و مقابل نا مع عما  النظافة، واح كاانا هبم ال 
ميكن القو  إال أن هذه الف ة تعاا وج معاتنا لروف قاسية و امي  مس مر، بالرمم من اخلدمات 

 ة نظرة دونية ملي ة باالح قار اجلليلة اليت يقدمها هذا العامل للمج مع الذ  ينظر إ  هذه الف
سلم األعما  االزدراء و السررية و املهانة، بل ويكاد ينبذ مهن هم الرتباطها باملراتا الدنيا يف و 
 املهن.و 
 ظافة .: المكانة االجتماعية ودورها في تجسيد الهوية مهنية لدى عمال الن1-2

املكانة االه ماعية للفرد وج معاتنا حتددها الوليفة، لذلك فتن النا  حي قرون عامل  
النظافة، ولكن هذه النظرة م   لة بسبا ال نش ة االه ماعية اليت حيددها اجمل مع، إذ يقا  للطفل 

ذ مل يدر  يصبح مند مراحل  ال عليمية األو  ع ادر  ح  تصبح طبيباو مهندساو،...اخل مع اويف  إ
 زباالو أو مهن مشاهبةع.

فاجمل مع هو الذ  حيدد الولائف ألفراده، وهو نفس  الذ  يقيمهم أو حي مهم بالرمم من ان 
ابسا تعريف للمج مع هو أن  اائن ب   موعة من األعماء ولكل عمو دور يقو  ب  وعىن أن 

 تؤديها، وهذا الذ  يؤد  إ  الرقي.اجمل مع هو  موعة أنساق أو مؤسسات و لكل مؤسسة وليفة 
ورمبة يف إعطاء املوضول اامل حق  أوها القو  أن العمل مهما اان مس واه، فتن  هو 
الشيء الشريف و اجلوهر  يف حياة االنسان _ حسا األقلية من مفردات البلص_ ومهما اانت 

فراد   مع  وبال ام فعامل طبيعة هذا العمل ، فتن   عل الفرد ي م ع بقيمة وارامة وسا أهل  وأ
النظافة ينظر إلي  اعامل بسيا ال يبذ   هوداو فكرياو ابرياو لذلك فتن  بنظر اجمل مع حي ل ذيل ال تيا 

 الوليفي، وبال ام مكانة اه ماعية أدىن.
ومن املؤسف أن نقو  أن اجمل مع ينظر إ  األنشطة واألمور املهنية عل  أسا  عدة م غريات 

الثقافية لكل االق صادية و غري الراتا الشهر  الذ  عل  اساس  تعط  املكانة االه ماعية و منها م 
 مهنة يف اجمل مع.

ومن هذا املنطلق _األهر_  سوف نعرج ب لليل واملناقشة ألهم ن ائ  امل و ل إليها هراء 
ية ل جسيد مفهو  اهلوية حتليلنا للجداو  امل علقة بالفرضية الثانية و اليت  متلورت حو  املعوقات املهن

 املهنية لدى عما  النظافة بوالية ادرار.
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 ومناقشة نتائج الفرضية الثانية  عرض -2
ما يالحظ من خال  حتليلنا جلداو  الفرضية الثانية، وامل ملورة أساساو حو  املعوقات املهنية 

 ل جسيد مفهو  تشكل اهلوية املهنية لدى عما  النظافة، أمكننا القو  أن :
 : شروط العمل و أثرها على تجسيد مفهوم الهوية المهنية لدى عمال النظافة .2-1

يعاا عما  النظافة من تدا األهر، الذ  ال يساهم يف تغطية نفقات العائلة وال يكفي ح  
لسد م طلبات احلياة اليومية، حيص يعاا عما  النظافة لروف مادية  عبة متنع  من حتقيق نوعاو من 

ة املادية،  ا يس دعي الكثري منهم إ   ارسة عدة اعما  أخرى لللصو  عل  اهر ماد  الرفاهي
 يساعده بال كفل و طلبات احلياة اليومية.

سائقي  حيص ميار  عما  النظافة بوالية أدرار، ون يجة لألهر امل دا عدة أعما  منها البناء
 يات ااألملنيو  و النلا  ...اخل.سيارة أهرة مري مرخصة، عز  وبيع مواد من بقايا النفا

حيص تعمل هذه الظروف عل  ابح عامل النظافة لقدرت  يف العمل  ا  عل  يقو  وهام  دون 
 حا وال رض ، ألن  يرى أن ما يقو  ب  ال ي هر علي  اما ينبغي.

نح أضف إ  ذلك فعامل النظافة ال يلق  أية حوافز تساعده  وتقوية من مرارة العمل، إذ ال مت
 هلم ال حوافز مادية وال معنوية، ناهيك عن الذين ف إارامهم  ن أحيلوا عل  ال قاعد.

اما أوضح لنا عما  النظافة من خال  اس فساراتنا عن مس لزمات العمل عن اف قارهم هلا 
وإن وهدت فهي قدمية وال تصلح لالس عما  من فر  قدمها و اا ساءها أللوان األوساخ ااحلاويات 

القمامة، إذ أن عامل النظافة  رب عل  ال عامل اليومي مع السمو  واألمرام ناهيك عن نقل 
حاويات نقل القمامة، فمن خال  ما تو لنا إلي  أن عامل النظافة ال يقد  ل  لبا  العمل إال مرة 
واحدة بالسنة ومنهم منذ دخول   هلذه املهنة سلمت ل  بذلة واحدة فقا. يف ح  نرى أن بذلة 

لعمل ون يجة لطبيعة عمل عامل النظافة واح كاا  اليومي بالنفايات  اثرياو ما ت سخ بذل   وأحياناو  ا
اثرية ال تعد  احلة لالس عما ، ورمم ذلك عد عما  النظافة منهم من يرتدو ا هبذا الشكل ومنهم 

 من ال يرتد  أ الو بذلة العمل الن املؤسسة املعنية مل تقدمها.
فازات هد ضرورية نظراو لطبيعة العمل، عد أن عامل النظافة اثريا ما يرتديها يف ح  أن الق

من خال  مالحظ نا املباشرة هلم أبناء عملهم، إال أن  بالرمم من ذلك عد  ن ال يرتدو ا اما أن 
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هذه القفازات هي من شراء العامل النظافة من مال  اخلاص وعد  واحدة بالشهر وأحيانا قد تطو  
 تقصر املدة.أو 

عراقيل تؤو  عامل النظافة يواه  عدة  عوبات و إذن يف لل نق  مس لزمات العمل، عد 
 دون ت دية مهام  عل  أامل وه .

 : ظروف العمل و دورها في تجسيد مفهوم الهوية المهنية لدى عمال النظافة.2-2
و  حتليل الفرضية من خال  حتليلنا جلداو  الدراسة السالفة الذار يف الفصل امل ملورة ح

الثانية، اتمح لنا أن الظروف البي ية اليت يعمل هبا عامل النظافة بوالية أدرار تؤبر سلباو عل  أداءه يف 
العمل وعل  ذات  املهنية خا ة وأن املنطقة ذات طابع مناخي حار وهاف  يفاو و بارد هداو ش اءاو 

فصل الصيف نظراو لدرهة احلرارة املرتفعة إذ  هلذا السبا يفمل عما  النظافة العمل بااراو خا ة يف
 يبدا دوا  العمل يف فصل الصيف من اخلامسة  باحاو يف اثري من األحيان.

 إذن الظروف البي ية تزيد من  عوبة عمل عما  النظافة وتؤبر سلباو علي .
 المخاطر المهنية و دورها في تجسيد مفهوم الهوية المهنية لدى عمال النظافة :2-3

ا ان عامل النظافة يعمل وليا تغزوه النفايات، فهو عرضة لكثري من األمرام اليت ادد و
 ل  ، حيص أمكننا القو  من خال  اهابات املبلوب  أن عامل النظافة معرم لكل األمرام 
املعدية خا ة، إذ مل يكن  مياو بواسطة وسائل العمل منها األمرام ال نفسية واحلساسية ب نواعها 

ة اجللدية منها بسبا حتلل املواد الكيماوية، واثرياو ما ي عرم عامل النظافة للمرم اذلك خا 
ن يجة أو بسبا مكوب  ساعات طويلة اايال  الظهر ون يجة لروائح الكريهة املنبعثة من النفايات اثرياو 

 ما يكون هذا العامل عرضة ملشاال  لية يف النظر و الشم وأمرام الرئة.
ذلك نس ن   أن عامل النظافة معرم أيماو لألمرام اليت ت سبا فيها املواد  واألخطر من

الطبية اليت ترم  بطريقة عشوائية ومري قانونية يف املزابل خا ة وأن مراز اهلد  ال قل واحد بالوالية 
 ترم  ب  مجيع النفايات.

، اما ال ي م أضف إ  ذلك فعامل النظافة  ال ُمع أل  تدريا أو تكوين يف  ا  عمل 
تنويه  عل  معظم األخطار املهنية اليت قد ي عرم هلا، و املذنا الوحيد يف هات  النقطة هي البلديات 
اليت ال تقد  أدىن شرو  مس لزمات العمل، اما ال تعمل عل  توعية عما  النظافة عل  األخطار 

فة ال ُمع أل  نول من املهنية اليت قد تكون سبباو يف هلك  ل  ، أضف إ  ذلك فعامل النظا
 اللقاح ضد البك يا أو الفريو  اليت قد تصب  أبناء عمل .
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حيص يف خرهات حبثية ومالحظات م داولة ف ة اعاز البلص بغرم م ابعة العما  أبناء 
ت دية مهامهم اليومية، ومعرفة مدى ال زا  عامل النظافة بقواعد واهراءات الصلة والسالمة املهنية 

مباالة واالاا  من قبل اجلهات املعنية )البلديات( يف ت م  اهراءات السالمة للعما ، اتمح الال
حيص واما أشرنا سابقاو عد  توفر مس لزمات العمل )حذاء خاص لبا  خاص، قفازات، قبعة،  

 امامات(.  
إذن ب  العمل لساعات طويلة، ووسا لروف بي ية  عبة للغاية و بوسائل شب  

 ذلك انعدا  ال كوين و ال دريا، جتعل من امكانية اال ابة باألضرار أمراو ح ماو.معدومةاضف إ  
ال هذه املعوقات اليت ي عرم هلا عامل النظافة تؤو  إ  خلق أزمة هوياتية  تس نكر هذه 

 املهنة وتؤبر سلباو عل  الذات املهنية لعامل النظافة.
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 الدراسة على ضوء النظريات االجتماعيةثانياً : تحليل ومناقشة نتائج 
ظريات اليت تناولت مس لة الذات من خال  هذا العنصر سوف نقف عل  عجالة لبعا الن

عالق ها مع باقي الذوات األخرى، وبعا النظريات السوسيولوهية، رمبة منا يف إبراء دراس نا هذه و 
لسوسيولوهي  والنفساني  امقاربة واعطاءها بريقاو خا او مس عين  بعدة دراسات جملموعة من ا

 لن ائ  البلص، ونذار منها: 

   نظرية الحاجات البراهام ماسلو: -1
 

 مرتبة احلاهات وهذه أساسية اح ياهات ل لقيق  فز وهو يولد االنسان أن ماسلو العامل يرى     
 نذار أن ب   وال ،املعرفية احلاهات ب لقيق تن هي و االنسانية احلاهات أهم من تبدأ هرمي تدرج يف

  :ماسلو قدمها اليت احلاهات املقابل بالشكل
 اا ماسلو لنا قدم  فيما هنا يهمنا ما

 حاهات و واحلا االن ماء حاهات
 باعتبارهم الذات وتحقيق التقدير

حاهات أساسية للفرد حيص حاهات 
إ  احلا و االن ماء تش مل  موعة من 
 احلاهات ذات ال وه  االه ماعي، مثل
احلاهة إ  أن يكون االنسان عمواو يف 
 مجاعة من مية وبي ة أو إطار اه ماعي 

 لماسلو الحاجات هرم يوضح(   86)  رقم شكل
حيس من خالل  الفرد باأللفة من طرف اجمل مع يواه  األ دقاء أو اايا العائلي أو األفراد عامة 

ا  النظافة الذين يعانون من ال همي  وبال ام بناء عالقات اه ماعية، وهو ما ال عده عند عم
االه ماعي ن يجة بي ة عملهم، فال ُمون هبذا احلا و االن ماء من طرف اجمل مع، من ههة أخرى 
لو ان قلنا إ  حاهات ال قدير الذ  قدم  لنا ماسلو فهو االخر منعد  لذا عما  النظافة  ا  علهم 

 ية حسا ماسلو.يف قدون حتقيق أدىن م طلبات احلاهات األساس
 فكما ب  لنا ماسلو أ ال قدير حسب  ل  هانبان واا بنوعيهما يف قداا عامل النظافة
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 م علق باح ا  النفس و االحسا  الداخلي بالقيمة الذاتية الجانب األول:          
م علق باحلاهة إ  اا سا  االح ا  و ال قدير من اخلارج حيص هذا  الجانب الثاني:

ح ا  ايخرين السمعة احلسنة و النجاح والوضع االه ماعي املرموق، وما نرى بالنسبة لعامل ي طلا ا
النظافة العكس متاماو بنظر اجمل مع فهو ال حي ل وضع اه ماعي مرموق وامنا يعمل وهنة حت ل ادىن 

 .ماسلوال تيا يف السلم ال وليف حسبهم و بذلك ال يرق  إ  الوضع االه ماعي الذ  دع  إلي  
أيما و إذ ما ان قلنا إ  احلاهة إ  تقدير الذات، حيص عامل النظافة ال يصل إ  هذه املرحلة 
إال بعد حتقيق اشبال ااف ملا سبقها و عامل النظافة هنا مل حيقق ال احلاهة إ  االن ماء وال احلا ومل 

صل إ  هات  املرحلة احل مية من حيقق احلاهة إ  ال قدير الذ   يقدم  ل    مع  فهنا باألخري ال ي
 حتقيق ذات  يف لل ميا  احلاهات األساسية.

احلا ة و امل مثلة باح ا  وال قدير و فمن خال  ت ايد ماسلو عل  احلاهات االه ماعي
واالن ماء و ت ايده أن االنسان اائن اه ماعي ال يس طيع العي  بدون ايخرين فهو عل  اتصا  

ن من تلك احلاهات وعزل  و اس بعاده قد يولد ل  االا  ا  أو أزمة هوياتية دائم هبم، وأن ا  حرما
وقلق و ين اب  االضطرا  و ال مرد عل  الواقع، فعامل النظافة الذ  حير  من شعوره ب ن  اائن 
اه ماعي ن يجة حرمان  من احلاهات الفسيولوهية وااله ماعية األساسية سيجد نفس  مس بعداو 

 ة مشاراة.اه ماعياو من أي
 : BUSS1962نظرية الرفض االجتماعي  -2

يواه  عامل النظافة ضغو  بسبا املواقف اليت ي عرم هلا حبيات  اليومية ومن تلك المغو  
 املواقف امل علقة بال همي  االه ماعي والنظرة الدونية ل  وال االحباطات.
أعط  هلا عامل النظافة أاية إذن هنا  مواقف ومنبهات  ددة مؤدية إ  الرفا االه ماعي إذ ما 

واه ما  سواء اان حدوبها لفظياو )عد  إلقاء ال لية مثال من السلوايات السلبية اليت يراها عامل 
 .النظافة يف حق ( أو سلواياو ارمي النفايات بغري  لها أو البصق ...اخل

الفرد عل   وحسا هذه النظرية هنا  نوعان من الرفا االه ماعي األو   ريح مثل اهبار 
تر  املكان أما  األخرين أو بدو م واالخر اللفظي مري املباشر الذ  االذ  يشعر ب  عامل النظافة 

 ال قدير الواطئ للذات. هلا مثل االس هزاء من ايخرين و  هراء املواقف اليت ي عرم
يف إذن نظرية الرفا االه ماعي تع رب أن المغو  ماهي إال منبهات مؤدية تواه  الفرد 

حيات  عن طريق املواقف املر لفة اليت متر ب  و اليت قد تؤبر عل  شرصي   فقد عد احلرمان واحد من 
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تلك المغوطات الغاممة و الرفا االه ماعي وال هديد من تلك املنبهات اليت جتعل الفرد حيمل 
ا قد يشعر ب  طابعاو عدائيا ضد اجمل مع ن يجة شعوره باالس بعاد من قبل ايخرين ورفمهم، وهو م

عامل النظافة من خال  رفم  من قبل ايخرين  ا قد يولد لدي  نوعا من االح جاج عل  ذلك 
 الرفا.   

 :MACDONALD2003نظرية األلم االجتماعي لمكدونلد  -3
فسر لنا ماادونلد االمل االه ماعي عل  وه  اخلصوص أن  اس جابة عاطفية  ددة جتاه 

القات يرما هبا أو مبرس تقديره من أشراص  و اميع اه ماعية ادرا  الفرد ب ن  مبعد عن ع
يرما يف إقامة عالقة معهم، حيص ي ناو  املنظور السيكولوهي لألمل االه ماعي ال ابا ب  عدد 

 من امل غريات النفسية وب  االمل االه ماعي
املهنة يعزف الكثري  فعامل النظافة اما أشرنا مسبقاو ال حيظ  بعالقات اه ماعية تذار حيص بسبا

من الشبا  من  ارس ها من ههة ومن ههة أخرى يرفا ح  النسا بعامل النظافة اون أهره ال 
يكفي لسد م طلبات احلياة اليومية با ضافة إ  النظرة الدونية اجمل معية، اما يالحظ من خال  ن ائ  

فقا اون ليس ل  أ دقاء خارج  ا   البلص أن عامل النظافة اثرياو ما يقمي معظم أقات  مع العائلة
العمل  ا أمكننا القو  أن  عامل النظافة مبعد عن عالقات يرما هبا أو مبرس تقديره من طرف 

 اجمل مع أو اجلماعة االه ماعية حسا ماادونلد. 
تشري هنا نظرية األمل االه ماعي إ  أن األمل االه ماعي يرتبا مع عدد من امل غريات النفسية 

الدعم االه ماعي و اخلوف و القلق وهذه امل غريات تساهم بشكل ابري يف زيادة األمل أو مثل 
نقصان  من خال  ال قليل من قيمة الفرد وهو شعور مؤذ قد يصل بالفرد إ  حالة االس بعاد 

 )االنعزا ( وهو احلا  بالنسبة لعامل النظافة.
 نظرية االعتراف االجتماعي ألكسل هونيت:  -4

ا أن ااسل هونيت ميثل الناطق الر ي إن  ح القو  لكل الذوات اا قرة يف اجمل مع إد اع ربن
والذ  عمل عل  دراسة اجمل مع و تشريص  من األمرام املن شرة في  وال مظاهر الظلم و االح قار 
 اليت من ش  ا أن حتا من قيمة االنسان واالنسانية فهو الش ن نفس  لعامل النظافة الذ  يعاا ال

 هات  املظاهر.
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إن أهم نقطة تطرق هلا هونيت من خال  نظري   حو  االع اف االه ماعي هي حتليل  
للذات االنسانية أو اهلوية الشر  هات  اهلوية اليت تبق  هي ذااا مهما تغريت الظروف واألزمنة 

 أل ا ت طابق مع الشر  نفس .
 مع فينبغي أن تكون  كومة     حاو  هونيت اذلك دراسة العالقات االه ماعية يف اجمل

 وفهو  اساسي وهو االح ا  امل باد  
 ثالثا : تحليل ومناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة

 الدراسة النظرية:   -1
تواه  العلو  االه ماعية واالنسانية العديد من املشكالت املنهجية، لعل من ااها وضع 

ة، فعادة ما يصعا تقد  تعريف شامل هامع مانع ألية لاهرة تعريف  دد للمفاهيم املس ردم
اه ماعية، وهو ما يفرم حتدياو يواه  الباحص ودارسي هذه الظواهر. مري أن  ال مينعهم ذلك من 
 البلص املن ظم، و اولة الو و  إ  تعريف إهراء  أو تعريف  دد يشرح الظاهرة موضول الدراسة.

مهما اانت طبيع ها واخ الف موضوعااا وتنول موضول إد يس ند ال حبص أو دراسة 
معرف ها عل  بناء املفاهيم وبناء العالقات، حيص حاولنا من خال  الفصو  النظرية اليت هاءت 
بصدد دراس نا هذه ا ملا  بكل م غريات الدراسة وربا العالقة السببية بينها،  يب  بذلك عل  

األساسية و الثانوية ذات الصلة باملوضول؟ وماهي العالقات السؤال  ال الي : ماهي املفاهيم 
 األساسية اليت ت ممنها هذه املفاهيم؟.

فعل  الرمم من الطبيعة املل بسة ملفهو  ال همي  االه ماعي، فقد ف  قل  تدر ياو وألهر 
املسافة ب  قدرة عل  تفسري تراام عمليات هلا ا وهلا يف قلا السياسة واالق صاد واجمل مع وحتديد 

األفراد واجلمعات واجمل معات يف عالق هم مع مرااز السلطة واملوارد والقيم السائدة، اما بات من 
الواضح بشكل م زايد أن مفهو  ال همي  االه ماعي يكمل ذلك املفهو  امل علق بالفقر أساساو فكان 

املفاهيم ذات الصلة  اهلدف األساسي من هذا الطرح هو ابراز مفهو  واضح هلذا املفهو  مع 
ااالس بعاد االه ماعي واالقصاء االه ماعي واحلرمان ...اخل. وايفية ت بريه السوسيو تنظيمي عل  

 الفرد واجمل مع.
الوه  ايخر ملفهو  ال همي  االه ماعي هو االع اف االه ماعي، هذا املفهو  الذ  ألهر 

قد  براديغمات فكرية من واقع ال جار  عل  العلن أعال  فكرية، وأ وات تنويرية، تعمل عل  ت
االه ماعية، ل يسري فهم لواهر األزمات املعاشة، اال فسريات اليت قدمها العامل األملاا عااسل 
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هونيتع من خال  دراسات  حو  ع   مع االح قارع و عأمرام احلريةع وعالكفاح من اهل 
كم االل زا  ال رصصي و االطار العا  هلذه االع افع، حيص ومن خال  فهمنا هلذا املفهو  حاولنا حب

انعكا  الذات و القيم املهنية للعامل و  الدراسة حتليل هذا املفهو  )االع اف االه ماعي( و أبره عل 
 ذلك عل  املكانة اجمل معية امل تبة عل  ذلك.

 بشكل عا  هذه املكانة االه ماعية اليت اان هلا حيزاو ال ب   ب  يف دراس نا باع بارها تشري
إ  املنزلة و السمعة احلسنة اليت ينسبها اجمل مع إ  مرااز اه ماعية ومهن معينة داخل اجمل مع، فهذا 
االع اف اجمل معي ب اية املكانة االه ماعية للمهن ي ف من خال  االم يازات اليت تقدمها املهنة 

ا وهو مامل عده عند عما  النظافة، نظراو أل لاهبا، او من خال  اح ا  اجمل مع لألفراد العامل  هب
 للنظرة الدونية هلذه املهنة، لكن ما هو السبا من وراء ذلك؟.

لوهابة عل  ذلك ارت ينا من خال  اجلانا النظر  للدراسة ال ايز عل  حيثيات هذه املهنة 
خاص بعما  فصل  –من خال  وضع إطار مفاهيمي عا  يرتكز عل  املعوقات املهنية هلذه املهنة 

وطبيعة العمل بالنفايات و العوامل املؤبرة يف امية النفايات والوسائل وطرق مجعها  -النظافة
با ضافةّ إ  األبار الصلية امل تبة عل  العامل هبذا اجملا  حيص وبطريقة او ب خرى عربنا عل  

راو بالظروف البي ية مفاهيم دراس نا اليت هاءت بصدد منوذج الدراسة بدءاو من شرو  العمل، مرو 
 للعمل، و والو إ  املراطر املهنية والصلية امل تبة عل  عامل النظافة.

وهبذا الشكل نكون قد طوينا االطار النظر  للدراسة شامل  ما هاء بنموذج الدراسة من 
ة الدونية معوقات اه ماعية وامل مثلة يف ال همي  االه ماعية و املكانة االه ماعية واليت ت هم بالنظر 

ا اشارنا سابقاو يف شرو  العمل لعامل النظافة، إضافة إ  املعوقات املهنية وامل مثلة اساساو ام
 الظروف البي ية للعمل، واملراطر املهنية هلذه املهنة.و 

ويبق  بذلك اس غال  هذا االرث النظر  من خال  حتليلنا للجداو  الدراسة و تفسرياتنا من 
 ا تو لنا ل  يف ن ائ  دراس نا.خالل  ومناقش   مع م

 الدراسة الميدانية   -2
فقد اشفت الدراسة امليدانية إ  حقائق موضوعية تر د واقع املعوقات االه ماعية واملهنية 
ل جسيد تشكل مفهو  اهلوية املهنية، فمن خال  الفرضي   الوردت  يف دراس نا هذه واليت ت ملور 

عل  السواء يف جتسيد تشكل اهلوية املهنية لدى عما  النظافة  حو  املعوقات االه ماعية واملهنية
 بوالية أدرار تو لنا إ  وضع مجلة من الن ائ  هاءت عل  النلو ال ام:
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  هنا  ت بري سليب واضح عل  الذات املهنية لعامل النظافة أساس  ال همي  االه ماعي هلذه الف ة
دراها اجمل مع بطريقة مباشرة لكنها سبباو رئيسيا يف من خال  قمع عما النظافة بعدة أساليا قد ال ي

 خلق أزمة هوياتية لعامل النظافة.
من هات  األساليا النظرة الدونية اليت يشعر هبا عامل النظافة والناجتة عن السلوايات السلبية 

مة عمل من طرف اجمل مع امل مثلة اساساو يف عد  االح ا  وال قدير واالقصاء االه ماعي واجلهل بقي
عامل النظافة، إضافة إ  ضعف العالقات واملشاراات االه ماعية، اعد  تكوين  دقات و ضعف 
االندماج االه ماعي وقلة ال ناسا، الها ن ائ  عربت عنها إحصائيات الدراسة من خال  إهابات 

 املبلوب .
انة ومن هنا عد أن ل همي  االه ماعي امفهو  سوسيولوهي ل  عالقة وطيدة باملك

االه ماعية اليت يشغلها الفرد داخل األطر االه ماعية  ارس  علي  ال أنوال االقصاء واحلرمان 
والفقر، وهو ما أاده لنا علرني  لنوارع باع باره أو  من وضع مفهو  حديص لوقصاء االه ماعي عا  

ية واالنسان ، إضافة إ  عروبرت بار ع من خال  دراس   امل ملورة حو  عاهلجرة البشر 1974
اهلامشيع و عسفونكو بيستع الذ  دفع بالفكرة إ  العلو  السيكولوهية وهسد االنسان اهلامشي 

قب  من تفسريات ودراسات للهجرة يف املهاهر الريفي، حيص اان هلذا املفهو  االبر العميق عل  ما ع
 الفقر عل  السواء.و 

ة عحبيا عاياع حو  ع ال همي  إضافة إ  الدراسات العربية و اجلديرة بالذار دراس
واملهمشون وصرع حيص عرب ميا  هذا املفهو  )ال همي ( ليلل  ل  الفقر و الشبا  العاطل  

 والباحث  عن العمل.
ومن  ميكن القو  ان نظرة اجلماعة املرهعية عهلامينع ليس هلا األبر الواضح بدراس نا اون  يرهع 

 ية و ينفي ال مال  عالقة بالنواحي االق صادية.املكانة إ  السمات الشرصية والعقل
بينما ت جل  نظرية املقارنة االه ماعية   ع ليون فس نكرع اليت تؤاد أن األفراد هم رهن 
عمليات املقارنة االه ماعية، فيصدرون األحكا  حو  أنفسهم وحو  بعا النا ، فهي تشري إ  

لو  سبباو ل قو  الذات وحتديد املكانة، وهو ما و لنا عمليات ال  بري االه ماعي وأنوال معينة من الس
ل  من خال  سلوايات اجمل مع لعما  النظافة اليت اانت رهن اح باسهم وكانة اقل مقارنة مع مريهم 

 من العما  املم هن  ملهن اخرى أو ارق  اما يعرب عنها اجمل مع.
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عدومينيك شومبي ع الذ   نف  ومن خال  ال صنيف املهل لسلم الرتا املهن الذ  ات  ب 
عامل يف مصللة الطرقات و عامل يف خدمة املناز  يف ذيل ال تيا املهل شارحاو لنا الطرق 

ومعايش هم للمكانة  والوضعيات املر لفة اليت ي رذها األفراد واجلماعات يف مواههة البطالة
ت سم بالسلبية وهي مق نة االه ماعية، فلسا ن ائ  الكثري من الدراسات ألهرت أن البطالة 

 بظواهر ال همي  واالقصاء االه ماعي وعد  االندماج.
واذا هو احلا  بالنسبة للدراسة اليت قا  هبا ع فاروق احلاللشةع دارساو ال غري الذ  طرأ يف 
املكانة االه ماعية للمهن يف اجمل مع االردا، حيص الهر هو ايخر ن ائ  دراس   ب ن املهن ذات 

نة االه ماعية العليا مت از بال عليم العام و الدخل املرتفع والسلطة، أما املهن ذات املكانة املكا
االه ماعية املنرفمة فهي عكس ذلك، وهو ما عده عند عامل النظافة فال تعليم عام يذار وال 

نة اه ماعية دخل مرتفع إذ ح  ال يكاد يليب م طلبات احلياة اليومية وال سلطة وهو ما  علهم وكا
 أقل مقارنة باملهن األخرى.

ومن ذلك ال  نكون قد حققنا  دق الفرضية الفرعية األو  وامل مثلة يف أن هنا  عدة 
 معوقات اه ماعية تؤو  دون جتسيد هوية مهنية لدى عما  النظافة.

 ية أدرارأما فيما خ  املعوقات املهنية اليت حتو  دون جتسيد هوية مهنية لدى عما  النظافة بوال 
 فمن خال  حتليلنا جلداو  الدراسة أمكننا القو  أن:

يمل املنظور األرمنومي هلذه املهنة مائبا حسا املالحظات امليدانية ورأ  املبلوب  واجلهات 
املر صة، فطبيعة العمل ولروف وأسلو  العمل الذ  يؤدي  عامل النظافة الها تؤبر سلباو عل  

 .شرص  اوالو و مهن   بانياو 
]  45- 35فمعظم عما  النظافة هم من هيل الشبا  الذين ت اوح اعمارهم ما ب  ] 

ويوهد ميل هلم ورمبة يف عد  االس مرار بالعمل ، وذلك بسبا عد  توفر أدىن شرو  ولروف 
 الطبيعة بانياو و م طلباتنية اوالو  وجتنبهم شر اجمل مع و العمل املناسبة، اليت حتافظ عل  سالم هم امله

 احلياة بالثاو .
فعما  النظافة يعانون من العمل لساعات طويلة حتت اشعة الشمس احلارقة، ويف املقابل من 

أضف  -اما اشرنا سابقاو –ذلك ي قاضون راتباو قليالو مقارنة بعملهم، ناهيك عن املمايقات املس مرة 
ت  الظروف، اما ال ت وفر إ  ذلك عد  وهود ادىن حوافز تقويهم عل  أداء مهن هم وال غلا عل  ها
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هلم ادىن شرو  العمل اليت هي من أساسيات  )مس لزمات العمل( وإن توفرت فهي قدمية وال تصلح 
 لالس ردا .

ال هذا هعلهم عرضة للمراطر املهنية، فالنفايات خطرة بسبا  بارها السلبية عل  اجمل مع 
 عامة وعامل النظافة عل  وه  اخلصوص.

نية شب  مفقودة عند عما  النظافة وهم أاثر من مريهم معرضون للرطر إذ أن السالمة امله
واألمرام املعدية، أضف إ  ذلك أن عامل النظافة ى يلق  باالطم نان عل   ل   والسؤا  عل  
أحوال ، إذ يف حالة تعرض  للرطر هو من ي كفل بعالج نفس  بنفس  ومن ههة اخرى ال يلق  اية 

  مجع النفايات إال من بعا اجلمعيات اخلريية، وقد برزت مؤخراو فقا.مساعدة من طرف اجمل مع يف
وهو احلا  اذلك بالدراسة اليت قا  هبا عصا  امحد اخلطيا بعنوان ع واقع السالمة املهنية 
لعما  النظافة يف املس شفياتع بتحدى ااافظات الفلسطينية، حيص تو ل إ  ان مس وى السالمة 

 ة دون املس وى املطلو .املهنية لعما  النظاف
وانطالقاو من  دق الفرضيات الفرعية فتن  ف إببات  دق الفرضية العامة اليت اان   واها: ع 
هنا  عدة معوقات سوسيو مهنية حتو  دون جتسيد مفهو  تشكل اهلوية املهنية لدى عما  النظافة 

 بوالية ادرارع .
من الدراسة في إلقاء الضوء على وبهذا الصدد نكون قد حققنا األهداف المستوحاة 

بعض الصعوبات التي تواجه عمال النظافة في تحقيق ذاتهم المهنية في إطار األطر االجتماعية 
 والمهنيةم كما أبرزنا األثر الذي يتركه النسق االجتماعي على هوية عامل النظافة بصفة خاصة.



 

 

 

 

 خــــاتمــــة
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 ة ــــــــــــــخاتم
عنونة حتت عنوان املعوقات السوسيو مهنية ل جسيد تشكل أردنا من خال  دراس نا هذه وامل

الصعوبات اليت ي عرم هلا أن نلل ون عرف عل  االشكاالت و اهلوية املهنية لدى عما  النظافة، 
عامل النظافة سواء ما تعلق بال همي  االه ماعي واملكانة الدونية هلذه الف ة يف نظر اجمل مع، أو ما 

 وما قد ي عرم ل  من اشكاالت تؤو  دون جتسيد اهلوية املهنية لديهم. ،تعلق ببي ة وطبيعة عمل 
وقد تو لنا أن ال همي  االه ماعي هلذه الف ة ن يجة النظرة الدونية هلم عل  اع بار أن 
مهن هم حت ل أدىن ال تيا بالسلم املهل من املعوقات االه ماعية اليت تؤو  دون جتسيد تشكل 

 ديهم.مفهو  اهلوية املهنية ل
اضافة ويف لل عد  توفر أدىن شرو  العمل و مس لزمات ، با ضافة إ  املراطر املهنية اليت 

حيص  قد ي عرم هلا عامل النظافة الها تعيق حتقيق جتسيد تشكل مفهو  اهلوية املهنية لعما  النظافة
 ال ذلك ينعكس سلباو عل  الذات الشرصية واملهنية لعامل النظافة. 

قد أهبنا عل  ال ساا  الرئيسي الذ  انطلقت من  دراس نا وهو ماهي وبذلك نكون 
المعوقات السوسيو مهنية لتجسيد تشكل مفهوم الهوية المهنية لدى عمال النظافة بوالية 

 أدرار؟
ويف  خر دراس نا هذه نق ح مجلة من ال و يات، ن مل أن تغري النظرة إ  عامل النظافة 

 هو اباقي املهن األخرى ومن ذلك نق ح مايلي: واع بار عمل  مكسبا لقوت  و 
  وهو  اح ا  عامل النظافة و تقديره وتعزيز مكان   العملية يف اجمل مع، ال سيما وأن العامل هو

 املهند  األو  يف اجمل مع عل  حد و ف الكثري من دو  العامل امل قد .
 عن ال نش ة االه ماعية. تغيري النظرة الدونية لعامل النظافة إ  نظرة م   لة ناجتة 
  تغيري املفاهيم واملصطللات ع زبا ع واليت هي مس مدة من بي ة الفرد، لذلك البد من تصليح

 املفاهيم يف األسرة ومنذ الصغر، ح  ي سىن لكل عامل أداء عمل  ومهام  يف راحة ااملة.
  وخدمة جمل مع واحد.العمل عل  وعي اجمل مع و نشر بقافة أن ال فرد يؤذ  وليفة يف اجمل مع 
 . ال نش ة االه ماعية لألطفا  يف بي ة حت   اامل الطبقات 
  حرص اجلهات املعنية عل  االس مال ومواههة املشاال اليت ترهق ااهل عامل النظافة، والعمل

 عل  إ اد احللو  الالزمة.
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 ت العمل.تطوير الوعي لدى عما  النظافة ملفهو  السالمة املهنية وضرورة توفر مس لزما 
 .توعية اجمل مع ب اية عامل النظافة، وضرورة اح امهم ومعامل هم باحلسىن 
  حتس  النظرة االه ماعية إ  مهنة عامل النظافة وتوفري لروف عمل أاثر راحة، من أهل االرتقاء

 وس وى رضاهم.
    ورة شاملة اهراء دراسات  ابلة عل  عينات خم لفة من مناطق خم لفة و مقارنة ذلك ل قد

 ملفهو  اهلوية املهنية.
  حتس  الظروف املادية هلذه الف ة من اجمل مع برفع األهر، ح  ي مكنوا من توفري حياة ارمية هلم

 وألسرهم.
  .اولة توفري ادىن شرو  العمل و مس لزمات العمل للوقاية و احلد من املراطر املهنية  
 ة و حتس  املكانة االه ماعية لبعا املهن، ح  ال  اولة ال قار  االق صاد  يف املهن املر لف

 ت  بر املهنة بالقيم االه ماعية السائدة باجمل مع،  ا  عل اجمل مع يعزف عن الكثري من املهن.



 

 

 

 

قـــائمـــة المصــادر 

 والمــراجــع
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 .2007، بريوت 1لل مجة توزيع مراز دراسات الوحدة العربية،  

، دار الفكــــر البحــــث العلمــــي أساســــياته النظريــــة وممارســــاته العلميــــةرهــــاء وحيــــد دويــــدر ، -29
 ن .، لبنا2000، 1املعا ر،  

 .2012، لبنان 1، دار الطليعة،  االعتراف من أجل مفهوم جديد للعدلزواو  بعورة،  -30
، مك بــــة االعلــــو املصــــرية  مصــــر الهويــــة الثقافيــــة و مســــرح الطفــــلزينــــا علــــي  مــــد علــــي،  -31

2013      . 
 . 2008دار العامل العريب القاهرة  نحو هوية ثقافية عربية إسالميةمسامل فاطمة الزهراء،  -32
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، دار الشــروق للنشــر وال وزيــع عمــان م المــدخل إلــى العلــوم البيئيــةمرابيــة، حيــي الفرحــان ســامح -33
1998. 

 1، دار املعرفــــة اجلامعيــــة  النظريــــة االجتماعيــــة ودراســــة األســــرةســـامية مصــــطف  اخلشــــا ،  -34
 .1982القاهرة، 

ــــدليل المنهجــــي فــــي إعــــداد المــــذكرات والرســــائل الجامعيــــة فــــي علــــم ســــعيد ســــبعون -35 م ال
 .  2012اجلزائر،  2دار القصبة للنشر،   عماالجتما 
ــةســعيدة بــن بــوزة،  -36 ــة النســوية العربي ــة و االخــتالف فــي الرواي اجلزائــر  1، دار ال نــوير   الهوي

2018 . 
دراســـات فـــي الصـــحة النفســـية و الهويـــة و االغتـــراب االضـــطرابات عـــاد  عبـــد اهلل  مـــد،  -37

 .2000القاهرة، 1دار الرشاد،   النفسيةم
 ال وزيع.شر و ، دار الغر  للنالرقصات و األغاني الشعبية بمنطقة تواتة، عاشور سرقم -38
 ، اجلزائر.2010، 1، دار األمة،  علم االجتماع والروادعامر مصباح،  -39
ا ــا  العــرب وديــوان   - مقدمــة ابــن خلــدونعبــد الرمحــان ابــن خلــدون ابــن  مــد ابــن خلــدون،  -40

ومــن عا ــرهم مــن ذو  الســلطان األاــرب، دار اجليــل  املب ــدأ و اخلــرب يف أيــا  العــر  و العجــم و الرببــر
 .2005، اجلزء األو ،  1 
المشــــكالت –التطــــورات الحديثــــة فــــي علــــم البيئــــة عبــــد الرمحــــان الســــعدا، الســــيد عــــودة،  -41

 دار الك ا  احلديثة.  - والحلول العملية
يـة، بـريوت ، دار النهمـة العربأصول علم النفس المهنـي و تطبيقاتـهعبد الف اح  مد دويدار،  -42

1995. 
 2002بـريوت لبنـان  1، اجلـزء الثـاا ، دار النهمـة العربيـة، جغرافيا المـدنعبد اهلل عطو ،  -43
. 

ال رطـيا – أسـاليب البحـث العلمـي و التحليـل اإلحصـائيعبد احلميد عبد اجمليد البلـداو ،  -44
، دار الشـروق ،اال ـدار الثالـصspss  1للبلـص ومجـع و حتليـل البيانـات يـدويا و باسـ ردا  برنـام  

 .2007للنشر و ال وزيع را  اهلل،
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ـــة البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم االنســـانيةعبـــود عبـــد اهلل العســـكر ،  -45  دار النمـــري 2،  منهجي
 .2004دمشق سوريا، 

 .2006الدار الثقافية للنشر، القاهرة تأثير العولمة على ثقافة الشبابمعرايب  مود،  -46
بـريوت  1، دار النهمـة العربيـة،  -ات وأبحـاثدراسـ –آفاق التحضـر العربـي علي فـاعور،  -47

 .  2004لبنان، 
 .2011االعلو املصرية ، القاهرة ، مك بة  م اختراق الثقافة و تبديد الهويةعلي ليلة  -48
 1 ،دار وائـــل للنشـــر م إدارة المـــوارد البشـــرية المعاصـــرة ) بعـــد اســـتراتيجي(معمـــر عقيلـــي -49

 .2005االردن ، 
ــــة الععهــــد امــــا  شــــلغ ،  -50 ــــةمالهوي دراســــة يف الفكــــر العــــريب  – ــــرال فكــــر  وأزمــــة واقــــع  ربي

 .2010، اهلي ة العامة  السورية للك ا ، دمشق، -املعا ر
دراســات -م الهويـات الوطنيــة و المجتمــع العــالمي واالعــالممسـان منــري محـزة ســنو و اخــرون -51

 .2002نان، لب 1، دار النهمة العربية،  في تشكل الهوية في ظل الهيمنة االعالمية العالمية
 .2010عمان،1، دار امل وسطية للنشر ،  الهوية و رهاناتهاف لي ال يكي،  -52
ــة العامــةف لــي خالــد ماضــي، اخلطيــا أمحــد رامــا،  -53  1، دار انــوز املعرفــة،  الســالمة المهني

 .2010االردن، 
 عمان.  3، دار الشروق،   المدخل إلى علم االجتماعفهمي سليم الغزو  و خرون،  -54
، ترمجـة ابـراهيم  ـلراو ،  -الفـرد الجماعـة والمجتمـع –الهويـات رين و خرون، ااترين هالب -55

 .2015دار ال نوير، اجلزائر، 
دار  2  م الســـلوك التنظيمـــي ) ســـلوك الفـــرد والجماعـــة فـــي التنظـــيم(ماامــل  مـــد املغـــريب -56

 .1994الفكر، عمان، 
العــراق بغــداد  1،  ، بيــت احلكمــةالفقــر والغنــى فــي الــوطن العربــياــر   مــد محــزة و خــرون، -57

2002. 
 1 ترمجــــة رنــــدة بعــــص املك بــــة الشــــرقية، ،أزمــــة الهويــــات _تفســــير التحــــول_ الــــود دوبــــار،  -58
،2008 . 
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، ترمجــة ســيد عبــد احلميــد مرســي  دار النهمــة  م الســلوك االنســاني فــي العمــلاليــص ديفيــز  -59
 . 1974املصرية، القاهرة ، 

اجلزائر  ، انــــوز احلكمــــة،فرانكفــــورتم قــــراءات فــــي الفكــــر النقــــدي لمدرســــة امــــا  بــــومنري  -60
2012 . 

اجلزائــــر  ،1، منشــــورات االخــــ الف،  النظريــــة النقديــــة لمدرســــة فراكفــــورتامــــا  بــــومنري،  -61
2010. 

 .2006، دار الشروق، عمان،  الشباب و القيم في عالم متغيرماهد الزيود،  -62
مك ــا االعليــز منــاهج البحــث العلمــي فــي العلــوم التربويــة و النفســية  ــدى عزيــز إبــراهيم،  -63

 ، مصر.1985املصرية،
 .2002القاهرة، 1دار القاهرة للنشر، الهوية و القلق و االبداعم  مد ابراهيم عيد،  -64
  1دار املعرفـــة اجلامعيـــة    علـــم االجتمـــاع النظريـــة و الموضـــوع و المـــنهجم مـــد اجلـــوهر ،  -65

 .1992االسكندرية، 
املك ـا  ئـة مـن منظـور الخدمـة االجتماعيـةالمشاركة الشـعبية لحمايـة البي مد السيد عـامر،  -66

 .  2002اجلامعي احلديص االسكندرية، 
 . 2008،، دار اهلدى للنشر وال وزيع مصر العولمة و الهوية مد شريف عبد الرمحان ،  -67
 .2008مصر ،، دار اهلدى للنشر وال وزيع  م العولمة و الهوية مد شريف عبد الرمحان -68
 .2008اجلزائر 1، منشورات االخ الف،  الحتمالاالزاحة وا مد شوقي الزين،  -69
عمـان  1  لفكر للطباعة و النشـر وال وزيـعدار ا م مدخل إلى التربية المهنيةم مد عبد الكر  -70

 . 1998االردن ،
 .2009، عمان 1، دار املسرية  علم االجتماع الصناعي و التنظيم مد  مود اجلوهر ،  -71
دار   -ت العوملـةاسة شاملة ملفهو  اهلوية و مواههة حتـديادر  – الهوية و العولمة مد مسلم ،  -72

 .2002النشر ،الغر  للطباعة و 
دار الفكـر بـريوت مقاربـة فـي إشـكالية هويـة المغـرب العربـي المعاصـر  مد  ا  اهلرماسي،  -73

 2011لبنان،



 عــــــــــادر والمراجــــة المصــــــقائم 
 

 

336 

ال وزيــع ، دار الفجــر للنشــر و األســس العلميــة لكتابــة الرســائل الجامعيــة مــد منــري حجــا ،  -74
 . 2000قاهرة،ال

 .1986، دار مريا للطباعة، القاهرة البناء االجتماعي مود فؤاد حجاز ،  -75
 . 2008، دار هومة اجلزائر،1، جمدخل مونوغرافي للمجتمع التواتيمقد  مربو ،  -76
 . 1998 1ترمجة بن البار، دار األمة، برج الكيفان، اجلزائر،  م األميرم مكيافلي  -77
، دار القصـــبة للنشـــر اجلزائـــر العلمـــي فـــي العلـــوم االنســـانيةمنهجيـــة البحـــث مـــوريس اعـــر ،  -78

2004. 
بواليــة  لفــت األنظــار إلــى مــا وقــع مــن النهــب والتخريــب والــدمارمــوال  ال وهــامي مي ــاو ،  -79

 .2006أدرار إبان اح ال  االس عمار، منشورات ، 
 تكــــــاملي، إبــــــراء للنشــــــر م إدارة المــــــوارد البشــــــرية مــــــدخل اســــــتراتيجيممؤيـــــد ســــــعيد ســــــامل -80
 .  2009االردن، ،1 
 . 2007، دار اليازور ، االردن  1،  علم االجتماع التربوينبيل عبد اهلاد ،  -81
 .2001، منشورات هامعة من ور ، قسنطينة  الجزائر و العولمةنور الدين بومهرة،  -82
اجلزائـر ،1  ، ابـن نـد  للنشـر وال وزيـعأعالم الفلسـفة السياسـية المعاصـرةنور الدين علوش ،  -83

2013. 
ترمجة حاف محيد  سن دار ايوان للطباعة  سوشيولوجيا الثقافة و الهوية مهارمليس و هولبون،  -84

 . 2010،سوربا  1و النشر وال وزيع،  
دراســات لعمليــات ااــاذ القــرار يف املنظمــات ا داريــة،  م الســلوك اإلداريمهربــرت أ  ســاميون  -85

 .2003،الريام،1عامة للطباعة والنشر، ترمجة عبد الرمحان بن أمحد هيجان ، معهد ا دارة ال
 .2008، بريوت، 1دار اهلال ،   سيكولوجية االدارةمهشا   مد مججو  ،  -86
م الذاكرة الحضارية الكتـاب والـذكرى و الهويـة السياسـية فـي الحضـارة الكبـرى يان أ ن،  -87

  2003ة ، القاهر 1، ترمجة عبد احلليم عبد الغل رها ،اجمللس األعل  للثقافة ،  األولى
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 المجاالت العلمية   -3
، إطــار نظـــر  ل شـــكيل اهلويـــة املهنيـــة للمرضـــة  لـــة العلـــو  سوســـيولوجيا  الممرضـــة. أمحــد حبـــاج ، 1

 . 2015، سب مري 20االنسانية وااله ماعية ، العدد
العـدد   لـة احلقيقـة سؤال الهوية مـن الـوعي الجمعـي إلـى الـذات الفرديـة الشـاعرة. أمحد زما، 2

 ، هامعة أدرار. 2013مرب سب  26
)دراسـة لـبعا العــادات  التـراث الثقـافي الشـاوي بـين الثابـت و المتغيـرئـوش امحـد و اخـرون،  .3

(، مداخلة للمل ق  الدوم االو  حو  اهلوية واجملـاالت االه ماعيـة يف لـل 1936-1935وال قاليد 
هامعـة  االه ماعية، عدد خـاصنسانية و زائر ،  لة العلو  االال لوالت السوسيو بقافية يف اجمل مع اجل

 . 2010قا د  مرباح، ورقلة،
ـــدوره فـــي تنميـــة بشـــار عبـــد اهلل الســـليم و يســـرى العلـــي، ل .4 ـــة ب ـــم االجتماعي ـــة المعل القـــة مكان

،  لـــة اجلامعـــة االســـالمية للدراســـات المجتمـــع كمـــا يقـــدرها معلمـــو المـــدارس الثانويـــة فـــي األردن
 عشرون، العدد الثاا، هامعة البلقان االردن.ال بوية والنفسية اجمللد ال

ــــي زهيــــة ، بريشــــي مريامــــة،  .5 ــــاتبعل دراســــة ميدانيــــة  – األمــــراض المهنيــــة فــــي قطــــاع المحروق
 لـــة العلـــو  االنســـانية وااله ماعيـــة عـــدد خـــاص بـــاملل ق   -اس كشـــافية علـــ  عمـــا  قطـــال ااروقـــات

 الدوم حو  املعاناة يف العمل .
التكــوين المهنــي والتنميــة رؤيــة امبريقيــة عــن كيفيــة طــرح ومعالجــة مشــكلة ، بلقاســم ســالطنية .6

 لــة العلــو  االنســانية و االه ماعيــة، العــدد األو  هامعــة  مــد خيمــر  بحــث فــي علــم االجتمــاعم
 .2001بسكرة )اجلزائر( 

( 09،  لة الواحات للبلوث والدراسات العدد )الهوية الناعمة و الهوية الخشنةحسن رشيق،  .7
 املراز اجلامعي مرداية اجلزائر . 2010هوان 

 لـة العلـو   بنـاء الهويـة عنـد الشـباب الجزائـري أو مـيالد الهويـات الصـاعدةمرشيد محدوش ،  .8
 . 2013هوان  11االنسانية وااله ماعية  العدد

ت ، األاادمييــــة للدراســــاأثــــر العولمــــة علــــى الهويــــة الثقافيــــة لألفــــراد و الشــــعوبزمــــو  مــــد،  .9
 2010،  04العددااله ماعية واالنسانية ، 
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دور المجتمــع المــدني فــي المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة فــي ظــل ســامية عزيــزو أخــرون،  .10
 لة العلو  االنسانية وااله ماعية، عدد خاص، املل ق  الدوم األو  حو  اهلوية و اجملـاالت  العولمةم

 ة يف اجمل مع اجلزائر .االه ماعية يف لل ال لوالت السوسيو بقافي
،  لة العلو  االنسانية وااله ماعية، عدد تمظهرات أزمة الهوية لدى الشبابسلطان بلغيت،  .11

 خاص اهلوية واجملاالت االه ماعية يف لل ال لوالت السوسيو بقافية يف اجمل مع اجلزائر  
لجزائري في ظل العولمـة سيكولوجية تشتت الهوية لدى الشباب اعاشور لعور، معافة رقية،  .12

دراسة ميدانية جبامعات )سكيكدة عنابة تبسة( ،  لة  فاق للعلو   هامعة اجللفة ، العدد  – الثقافية
 2017السابع  ، مار  

ــات الطبيــة الصــلبةعباســي  ــونيا،  .13 ،  لــة العلــو  اهلندســية، اجمللــد الثــاا والعشــرون إدارة النفاي
 .2006، هامعة دمشق، ،01العدد
 لـة العلـو  اهلندسـية   إدارة النفايات الطبية والصلبة في مشافي جامعة دمشقعباسي  ونيا،  .14

 ، هامعة دمشق. 01العدد   22اجمللد 
ــة االجتماعيــة واالقتصــادية عبــد الــرزاق هــدول  مــد و بلقــيس عبــد حســ  العبيــد ،  .15 المكان

دراســـة ميدانيـــة يف  لألطفـــال الريـــاضملمعلمـــة الروضـــة و عالقتهـــا بأســـاليب التنشـــئة االجتماعيـــة 
 . 31 افظة  ديايف،  لة الف ح، العدد

 لـة  دور الثقافة التنظيمية بالتنبؤ بقوة الهوية التنظيميـةعبد اللطيف عبد اللطيف و أخـرون،  .16
 . 2010،  02، العدد  26هامعة دمشق االق صادية و القانونية ،  لد 

،  لـة العلـو  االه ماعيـة املراــز لمهنـي فـي المجتمـع الصـناعيالحـراك اعلـي بـن حيـ  سـليمة،  .17
 اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر .

اتجاهات موظفي الصحة نحو إدارة النفايات الطبيـة فـي المستشـفيات عمار السيد دريس،  .18
ــةم لــة دراســة ميدانيــة وس شــف  ابــن رشــد وابــن ســينا بواليــة عنابــة  لــة دراســات وأحبــاث، اجمل الجزائري

 .  2016ديسمرب  25العربية يف العلو  االه ماعية واالنسانية، العدد 
اتجاهات موظفي الصحة نحو إدارة النفايات الطبية في المستشفيات عمار سيد  دريس،  .19

ديســمرب  25 لــة دراســات وأحبــاث اجمللــة العربيــة يف العلــو  االنســانية وااله ماعيــة، العــدد  الجزائريــةم
 .2016ار عنابة هامعة باهي خم 
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 التصنيف الطبقي بين اآلبيتوس و الرأسمال قراءة فـي سوسـيولوجية بيـار بورديـوعمـر داود،  .20
 .2013، هامعة مرداية )اجلزائر(، 18 لة الواحات للبلوث و الدراسات، العدد

واقــــع الســــالمة المهنيــــة لعمــــال النظافــــة فــــي مستشــــفيات إحــــدى عصــــا  أمحــــد اخلطيــــا،  .21
 لصـلة العاليمـة، اجمللـد الثـاا عـ اجمللـة الصـلية للشـرق امل وسـا، منظمـة ا لفلسـطنيةمالمحافظـات ا
 .2006العدد اخلامس،

قســـم علـــم التغيـــر فـــي المكانـــة االجتماعيـــة للمهـــن فـــي المجتمـــع االردنـــيفـــاروق احلاللشـــة،  .22
 .2007هوان 27لو  االنسانية، عدد االه مال، هامعة الريمو   لة الع

مستويات تشكل الهوية االجتماعية و عالقتها بالمجاالت األساسـية المكونـة ،  فريا  محود .24
 .2011،  27،  لة هامعة دمشق، اجمللد لدى عينة من طلبة الصف األول ثانوي من الجنسين

ورقلـة  02،  لة الباحص عدد  التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمةقاسم حجاج ،  .25
2003 

 لة العلـو  االنسـانية  التربية المهنية كإستراتجية لتقليل من المعاناة في العملنا ، مزياا الو  .26
 وااله ماعية ، عدد خاص باملل ق  حو  املعاناة يف العمل.

ـــرهنيـــة شـــريف،  .27 ،  لـــة االه هـــاد للدراســـات التنظـــيم القـــانوني لتســـيير النفايـــات فـــي الجزائ
 .2020سنة  01د العد 09القانونية واالق صادية، اجمللد 

م الــــذكاء االنفعـــالي و عالقتــــه بالمكانــــة االجتماعيــــة لــــدى موظفــــات جامعــــة . ياســـ  خمــــر28
  لة البلوث ال بوية العدد الثاا والثالبون، قسم ريام األطفا  بغداد.بغداد
الهويــة المهنيــةم االنتقــال مــن الهويــات الفرديــة إلــى الهويــات . يوســف نصــر  ، زينــا مايــد ، 29

 .2017عبد احلميد مهر  2(، هامعة قسنطينة 13 لة الباحص االه ماعي، العدد ) عيةمالجما
سوســيولوجيا االعتــراف فـي الفكــر االجتمــاعي النقـدي ... كمقــوم للعــيش . بوعبـد اهلل  مـد، 30

 .2015، ديسمرب  2015اجمللد  06،  لة احلكمة للدراسات االه ماعية، العدد المشترك
، اشــكاليات نظريــة  لــة فهــوم التهمــيش االجتمــاعي فــي المجتمــع الجزائــريم.  ــرية قونــد ، 31

ــــار عــــدد  ــــاهي خم  ــــة، قســــم علــــم االه مــــال، هامعــــة ب  47ال وا ــــل يف العلــــو  االنســــانية وااله ماعي
 . 2016سب مرب
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،  لــــة العلــــو  االنســـــانية الهويــــات الثقافيــــة الجزائريـــــة و تحــــديات العولمــــةشــــرقي رحيمــــة،  .32
 .2013(، هوان 11عدد ) وااله ماعية ،

 الرسائل واالطروحات الجامعية   -4
لمكانــة االجتماعيــة لتالميــذ مرحلــة التعلــيم الثــانوي و عالقتــه بمفهــوم الــذات أمحــد حيمــود، ا .1

رســــالة دا ــــوراه علــــو  يف نظريــــة ومنهجيــــة ال بيــــة  البدنيــــة، اليــــة العلــــو   االتجاهــــات نحــــو النشــــاطم
 .2010-2009ال بية البدنية ، هامعة قسنطينة ، االنسانية وااله ماعية، قسم 

، دراســة ميدانيــة نفســية اه ماعيــة رســالة الثقافــة الهامشــية وأثرهــا علــى االنحــرافبراــات  مــد،  .2
 .1988دا وراه يف علم النفس ا الينيكي ، هامعة اجلزائر 

ملهنيــة مــذارة ماهســ ري بــن شــارف حســ ، دور ال كــوين املهــل امل وا ــل يف إعــادة ان ــاج اهلويــات ا .3
 .2012-2011اص  علم االه مال، هامعة وهران، 

مـذارة مقمـة تسير النفايات الحضرية الصلبة و التنمية المستدامة فـي الجزائـربوفنارة فاطمة ،  .4
، هامعة عمرانية ، قسم ال هي ة العمرانيةلنيل شهادة املاهس ري، الية علو  األرم، اجلغرافيا و ال هي ة ال

 .2009ور  قسنطينة  اجلزائر ، هوان من 
حالــة  –تســير النفايــات الحضــرية الصــلبة و التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر بوفنــارة فاطمــة ،  .5

مذارة مكملة لنيل شهادة املاهس ري، الية علو  االرم  اجلغرافيا وال هي ة العمرانيـة  - مدينة الخروب
 .2009، قسم ال هي ة العمرانية ، هوان 

م المكانــة السوســـيومترية للمـــراهقين الصـــم وعالقتهـــا بـــبعض ا  الـــدين  مــد أمحـــد احلنفـــي مجــ .6
رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاهســـ ري يف ال بيـــة اصـــ   ـــلة  المتغيـــرات النفســـية واالجتماعيـــةم

 .2005نفسية، الية ال بية، قسم الصلة النفسية هامعة الزقاويق، 
ــحيمــود أمحــد،  .7 ــانوي وعالقتهــا بمفهــوم الــذات المكانــة االجتماعي ة لتلميــذ مرحلــة التعلــيم الث

، رســـالة دا ـــوراه اصـــ  تربيـــة البدنيـــة والرياضـــية اليـــة واالتجاهـــات نحـــو النشـــاط البـــدني الرياضـــي
 . 2019/2012العلو  االنسانية وااله ماعية، هامعة من ور ، قسنطينة،

ة لنيل شهادة املاهس ري اجلامعـة االسـالمية  ، مذار  تقييم إدارة النفايات الصلبةرامي عبد احلي ،  .8
 . 2011الية ايدا ، قسم اجلغرافيا، 



 عــــــــــادر والمراجــــة المصــــــقائم 
 

 

341 

الصعوبات التي يواجهها األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي السـنوات األولـى سناا عبد النا ر،  .9
رســــالة دا ــــوراه، اصــــ  علــــم الــــنفس العيــــاد  ،هامعــــة من ــــور   قســــنطينة مــــن مســــيرته المهنيــــهم 

2011-2012 . 
 دور الثقافـة التنظيميـة فـي التنبـؤ بقـوة الهويـة التنظيميـةعبد اللطيـف  فـوظ ، أمحـد هـودة ،  .10

 .2010رسالة ماهس ري، مري منشورة ، الية العلو  االه ماعية، اجلامعة االردنية 
هامعـة عنابـة  رسـالة ماهسـ ري،، التنمية الصحية والوعي الثقافي فـي الجزائـرعواطف عطيـل،  .11

2005 . 
رسـالة  الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمل  االرشادي التربويعبري ف لي الشرفا،  .12

 .2001ماهس ري، الية ال بية ، اجلامعة االسالمية ، مزة ، 
رســالة اــرج لنيــل  المــرأة المحامــاة ومســتلزمات الهويــة المهنيــة المهنيــةعليلــي عبــد الصــمد،  .13

علـــــــو  االنســـــــانية وااله ماعيـــــــة قســـــــم الثقافـــــــة الشـــــــعبية، فـــــــرل شـــــــهادة ماهســـــــ ري، اليـــــــة ايدا  وال
 .2001االنثروبولوهيا، 

ـــة قيلـــي مامـــة،  .14 المحـــددات السوســـيو ثقافيـــة لألســـتاذ الجـــامعي ودورهـــا فـــي تشـــكيل الهوي
، اليــة العلـو  االه ماعيــة واالنســانية   قسـم العلــو  االه ماعيــة المهنيـة دراســة ميدانيــة بجامعــة أدرار

 2016ت ومنامجنت، اص  منظما
رســـالة دا ـــوراه   العامـــل الجزائـــري بـــن الهويـــة المهنيـــة و ثقافـــة المجتمـــعاـــار  ناديـــة أمينـــة،  .15

 . 2012-2011اص  علم االه مال ، هامعة أيب بكر بلقايد ، 
، رســالة ماهســ ري يف علــم المكانــة االجتماعيــة للمســن فــي األســرة الجزائريــةلعبيــد  ناديــة،  .16

 .2009-2008لي، قسم علم اه مال والدميغرافيا، هامعة احلاج خلمر، باتنة، اه مال العائ
مــــذارة محــــاوالت التغييــــر الثقــــافي فــــي أنمــــاط ادارة المــــوارد البشــــرية  مــــد اــــر  شــــابر ،  .17

 . 2009-2008ماهس ري، اص  علم اه مال بقايف، هامعة اجلزائر ،
ــة لفئــةمــراا حســان ، .18 ــة المهنيــة االجتماعي  إطــارات المؤسســات االقتصــادية العموميــة الهوي

  2007- 2006عنابة ،   رسالة دا وراه، اص  علم اه مال تنظيم و عمل ، هامعة باهي خم ار
اصـــ   ، رســـالة ماهســـ ريم الهويـــة المهنيـــة و تأثيرهـــا علـــى ســـلوك األســـاتذةمعـــاريف منـــور .19

 .2005-2004أنثروبولوهيا ، هامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان 
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مـذارة  م االسم والهوية و تراث مقاربة انثربولوجية لداللة االسماء فـي قسـنطينةهدى هبا  .20
ماهيســــ ري ،اصــــ  انثربولوهيــــة اه ماعيــــة و الثقافيــــة ،املشــــاراة العلميــــة للمراــــز الــــوطل للبلــــص يف 

 .2005-2004، وهران، C.R.A.S.Cاالنثربولوهية االه ماعية والثقافية،
 نونية :مقاالت ونصوص قا -5
ديســمرب  14املوافــق 1425ذ  القعــدة عــا   02، مــؤرخ يف  409-04املرســو  ال نفيــذ  رقــم  .1

ديســمرب  19  81، اجلريــدة الر يــة ،العــدد يحــدد كيفيــة نقــل النفايــات الخاصــة الخطــرة ، 2004
2004. 

نيـة يتضـمن انشـاء الوكالـة الوط 2002مـا   20، املـؤرخ يف  175-02املرسو  ال نفيد  رقـم  .2
 .2002،  77و عملها، اجلريدة الر ية، العدد للنفايات وتنظيمها 

  2001ديســــمرب ســــنة  12املوافــــق  1422رممــــان عــــا   27مــــؤرخ يف  19 – 01. قـــانون رقــــم 3
ديســــمرب  15ب ـــاريخ  77هريـــدة الر يـــة ، العـــدد  المتعلـــق بتســـير النفايـــات ومراقبتهـــا و إزالتهـــام

2001. 
فربايــــر ســــنة  28املوافــــق لـــــ  1427 ــــر  عــــا   29، املــــؤرخ يف 104-06. مرســــو  تنفيــــذ  رقــــم 4

، اجلريــدة الر يــة  العــدد يحــدد قائمــة النفايــات بمــا فــي ذلــك النفايــات الخاصــة الخطــرة، 2006
 2006مار   05،  13
 راسات اليمن املراز الوطل للمعلومات ، السالمة املهنية ، االدارة العامة لل لليل و الد .4
ـــــاحثون  .5 يف نـــــدوة تمـــــمن ها هامعـــــة  ومبـــــدعون أردنيـــــون يدرســـــون اشـــــكاليات الثقافـــــة اهلامشـــــيةب

ــــع االن نــــت  . 2005، فيالدلفــــي  2018/06/21يــــو   addustour.com، عمــــان مــــن موق
 20:00عل  الساعة 

، قـــراءة حتليليـــة ملصـــطلح جـــدل المفـــاهيم فـــي موضـــوعة التهمـــيش و المهمشـــينمجـــا   نـــاح،  .6
 جملاورة.اهلام  واملصطللات ا

التعـــارف العـــادل بـــين تقـــدير الـــذات و شـــكر الغيـــر قـــراءة فـــي ابحـــاث بـــول زهــري اخلويلـــد ،  .7
 . 2015، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات و األحباث، قسم العلو  االنسانية والفلسفة ريكور

ــة أســيوط مســيد أمحــد ســامل  قاســم،  .8 ــة فــي مدين فيــا دراســة يف اجلغرا المخلفــات الصــلبة المنزلي
 ال طبيقية. 



 عــــــــــادر والمراجــــة المصــــــقائم 
 

 

343 

 ، مؤسسة جلان العمل الصفي ، البريةمفهوم الهوية .9
أثـــر الصـــحة و الســـالمة المهنيـــة علـــى الكفـــاءة عبـــد الف ـــاح بـــومخرم، حنـــان علـــي موســـ  ،  .10

  املنظمــة يف لــل ال نميــة املســ دامةاملل قــ  العلمــي الــدوم حــو  أداء وفعاليــة االنتاجيــة فــي المؤسســةم 
 .11/11/2009-10دية و علو  ال سيري وعلو  ال جارية، هامعة املسيلة، الية العلو  االق صا

 .-مقاربة انثربولوهية سياسية– الهوية السياسية. فريد  بوملعيز، 11
م اســـتراتجيات ادمـــاج المعـــاقينم مـــن االقصـــاء والتهمـــيش إلـــى االنـــدماج . هالـــة بـــن سويســـي12

النــدوة العلميــة الدوليــة االدمــاج واالنــدماج  مجــع وتقــد  وتنســيق عــز الــدين دخيــل، أعمــا  والتأهيــلم
 هامعة تونس. الرهانات واالس اجتيات واملرهعيات، املعهد العام لل نشيا الشبايب والثقايف

تقريـــر حــــول وضـــعية النفايــــات المنزليـــة واالستشــــفائية والميــــاه . وزارة اي ـــة االقلـــيم والبي ــــة ، 13
 .2004فريل مديرية البي ة لوالية قسنطينة، أ القدرةم

 . مراجع أجنبية :6
1- E. Ramous, l’invention des origines, sociologie de 
l’ouvrage identitaire, CERLIS-CNRS, Paris, 2006.p20. 
 2- M. Edmond, psychologie de l’identité sociale groupe, 
2005.p50. 
 3- In teernatinal labour Organization, Concepts and Stratiges 
for Combating Social execlusian,an over vieu, Genva, Ilo 
office, 2003.  
 4- Claudette lafaye, la sociologie des organisations, 
ouvrage publie sous la dirction de francois de singly, 1996. 

5- R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Press de fondation 
Nationale des sciences politiques, Paris. 1988. 
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...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

 هل تطمح أن يلتحق أحد أبنائك بالمهنة التي تزاولها؟               نعم              ال -30

 .في حالة االجابة ب )ال( لماذا؟ 

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 ؟. بماذا تفسر عزوف الكثير من الشباب عن ممارسة هذه المهنة  -31

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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 د أن المجتمع راضي عن العمل الذي تقوم به؟             نعم                الهل تعتق -33

في كلتا الحالتين لماذا؟ 
.......................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

 نعم                  الالمجتمع؟     المرغوب بها فيهل تعتقد أن مهنتك من المهن المحببة و  -34 ..

إذا كانت االجابة ب) ال( لماذا ؟ 
........................................................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

  ال  نعم                     أدائك لعملك من عدمه هل يؤثر سلبًا في المجتمع ؟             -35

إذا كانت االجابة ب "نعم" لماذا؟ 
......................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

 هل تعتقد أن المهنة التي تزاولها تساعدك بقيام بدور فعال داخل االسرة و خارجها؟.  -36

 خارج االسرة فقط            هما معاً              داخل االسرة فقط                       

 هل تعتقد أن مهنتك من المهن ذات األولوية بالمجتمع ؟            نعم                 ال -37

في كلتا الحالتين لماذا؟ 
.................................................................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

 نعم        ال     هل إعتقادك بوجود مهن أفضل من مهنتك يؤثر سلبا على أدائك في عملك ؟ -38

 ؟عم" كيف ذلكإذا كانت االجابة ب"ن 
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 ل النظافة ضمن المراتب األدنى في ترتيب المهن؟. هل تعتقد أن المجتمع يصنف مهنة عام -39

 ال                 نعم                                       

في كلتا الحالتين لماذا؟ 
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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  د مهن أفضل من مهنتك فهل من الضروري االستمرار في عملك الحالي؟.  إذا كان اعتقادك وجو  -40

 نعم                                ال                                                       

في كلتا الحالتين لماذا؟ 
...........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

 هل عادة ما تقارن نفسك مع أصدقاؤك و ذوي مهن أخرى؟                نعم          ال -41

  مهنتك أفضل من مهن أصدقاؤك –إذا كانت االجابة ب"نعم" هل تعتقد أن                

  مهنتك أدنى من المهن األخرى بكثير -                                                  

 ...........................................................أخرى )حدده( : -                                                 

 حالة عادية  –أخرى؟   كيف يمكنك تفسير حالتك النفسية و أنت من بين عمال مهن -42

 أشعر باإلحراج -                                                                        

 أفتخر لإلنتماء لمهنتي -                                                                      

 .........................................أخرى )حدده( -                                                             

 أقوم بعملي على أكمل وجه بشكل عادي –كيف يمكنك تفسير حالتك النفسية و أنت تقوم بعملك ؟ -43

 أشعر باإلحراج من األصدقاء و المعارف-                                                           

 أفتخر و أنا أقوم بعملي -                                                           

 ...........................................................................آخر )حدده( -                                               

 نعم              ال                      هل أنت راض عن العمل الذي تقوم به؟  -44

 في كلتا الحالتين لماذا

............................................................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

 نعم            ال     هل تعمل على نظافة المحيط حتى خارج ساعات العمل؟     -45

 ؟في كلتا الحالتين لماذا

........................................................................................................................................................................................................... 
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 ال       هو يرمون النفايات ؟    نعمهل تعمل على إرشاد و نصح المجتمع في حالة رؤيتك لهم و  -46

 ال     نعم لى اآلخرين؟  ع هل تعتقد أنه من خالل مهنتك )عامل النظافة( بإمكانك فرض سلطتك -47

              تكثيف دور االعالم - برأيك كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع الدونية لعامل النظافة؟ -48
 رفع األجور و دعم الرواتب -                                                                   

 فتح معاهد متخصصة لنرتقي بالمهنة                                    - 

 .............................آخر )حدده (-                                 

 

لتجسيد مفهوم تشكل الهوية المهنية لدى عمال النظافة بوالية أدرار  المهنية: المعوقات  المحور الثالث
. 

 اطالقاً   حيانُا         ناذرًا  أ دائمًا       ك في تغطية نفقات العائلة؟.        هل يساهم دخل -49
 نعم            ال   ة؟      هل يكفيك عائدك المادي )األجر( لتلبية متطلباتك اليومي -50

 إذا كانت االجابة ب"نعم" هل حقق لك ذلك نوعًا من الرفاهية المادية؟       نعم             ال

 إلى طرق أخرى للحصول على أجر مادي؟       نعم             ال إذا كانت االجابة ب"ال" هل تلجأ 

 االستعانة باآلخرين –في حالة االجابة ب"نعم" فيما تتمثل هذه الطرق؟           

 عمل إضافي-                                                          

 .............................................................. آخر)حدد( -                                                         

 هل تعتقد أنك تقوم بعملك اليومي على أكمل وجه؟               نعم              ال  -51

      بمجهوداتكم ؟ في حالة االجابة ب"نعم" هل تقدم لكم المؤسسة المعنية حوافز تقديرًا و عرفاناً -

       نعم                       ال                                                  

 

 في حالة االجابة ب "نعم فيما تتمثل هذه الحوافز ؟  

 ....................................معنوية       أذكرها                  ....... .....................................أذكرها       مادية    
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في حالة االجابة ب"ال" هل تعتقد أن ذلك يعمل على كبح قدراتك في العمل؟     نعم            ال         -
 أحيانًا 

 كيف يمكنك تقييم مستلزمات العمل التي تعمل بها؟     -52

 ثر                جيدة و حديثةقديمة وال تصلح لشيء           البأس تفي بالغرض ال أك     

 أثناء عملك هل ترتدي المالبس الخاصة بالعمل؟      نعم                ال-53

  بذلة العمل –في حالة االجابة ب"نعم" فيما تتمثل ؟.      -

 قبعة واقية  -                                             

 قفازات باليد -                                                                

 كمامات -                                                                

 حذاء خاص بالعمل -                                                              

 يم المؤسسة لبذلة  العملعدم تقد -في حالة االجابة ب "ال" هل يرجع ذلك إلى :  -

 أنا ال أحبذ ارتداء هذه المالبس فقط  -                                                 

 أخجل من ارتداء مالبس عامل النظافة  -                                              

 نعم           ال       لك؟ هل تؤثر الظروف البيئية سلبًا على أدائك أثناء قيامك بعم -54

 العمل في جو بارد جدًا  -إذا كانت االجابة ب ) نعم( فهل هذا راجع إلى :  

 العمل في جو حار جدًا  -                          
 العمل تحت رياح و زوابع رملية  -                         
     آخر )حدده(  -                        

.................................................................................................. 

 هل يؤثر نظام العمل )لياًل ، باكرًا ( على أدائك بعملك؟         نعم             ال -55

 بعد الزوال          ليالً  منتصف النهار            إذا كانت االجابة ب نعم هل تفضل العمل؟   باكرًا 

 هل يسبب لك العمل نهارًا ) أثناء تواجد المارة ( إحراجًا في القيام بعملك على أكمل وجه ؟    -56

                                        نعم                     ال                                                               
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 هل تعتقد أن حياتك معرضة للخطر بسبب عملك؟                           نعم            ال           -57

 هل سبق لك و أن تعرضت لحوادث العمل أثناء القيام بعملك ؟                نعم            ال  -58

 الزجاجرمي بقايا   -ب ) نعم( فيما تمثل الخطر ؟       في حالة االجابة 

 مواد كيماوية-                                      
 مواد طبية   -                                      
  ....................أخرى )أذكرها(  -                                      

 نعم            ال     هل تعمل ببيئة تتواجد بها نفايات طبية و كيماوية؟                 -59

 هل استنشاقك للروائح الكريهة الناتجة عن تحلل المواد و المواد الكيماوية   أثر سلبا على صحتك؟            -60

 نعم                       ال                                    

  بسبب البيئة التي يعمل بها ؟      هل تعتقد أن عامل النظافة من بين أكثر العمال عرضة لألمراض -61

         نعم                         ال                                  

 هل تعاني حاليًا من أمراض معينة كانت نتيجة عملك ؟                        نعم          ال  -62

في  حالة االجابة ب ) نعم(   أذكرها :  
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 شكرا على حسن تعاونكم                                                                                                       

 وتقبلوا منا كل التقدير واالحترام
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 (02الملحق رقم )                                                                           دليل المقـابلة :
             

 هل تساهم البلدية ببرامج خاصة لتوعية السكان بأهمية نظافة المحيط ؟ .1
 برأيك هل يقوم عامل النظافة بعمله على أكمل وجه ؟  .2
نوية " تقديراً و عرفاناً لمجهودات عامل النظافة هل تقدم المؤسسة ) البلدية( حوافز " مادية أو مع .3

 ؟

 : فيما تتمثل هذه الحوافز  في حالة االجابة ب "نعم " ؟ 3-1       

 : لماذا في حالة االجابة ب " ال " ؟ 3-2       

 هل تقدم البلدية بذلة العمل لعامل النظافة  ؟ .4
ملم قبعة  قفازاتم كماماتم حذاء : فيما تتمثل هذه البذلة من بين التالي :   "  بذلة الع 4-1

 خاص بالعمل " ؟
 :هل يحرص مسؤول العمل على ارتذاء عامل النظافة لبذلة العمل ؟ 4-2
 :ما هو معدل عدد بذالت العمل التي تقدم لعامل النظافة في السنة ؟  4-3
: في حالة قدم البذلة و عدم صالحيتها الستعماالتها المتكررة أو في حالة ضياعها هل  4-4

 عامل بذلة أخرى بشكل عادي؟يستلم ال
 كيف هو نظام العمل لعمال النظافة ؟ وهل هو من اختيارهم ؟ .5
 بالمواسم و االعياد هل هناك برنامج خاص لعامل النظافة و توقيت عمله ؟ وكيف ذلك؟ .6
 هل سجلت المؤسسة عددًا من حوادث العمل بالنسبة لعامل النظافة ؟  .7

 : في حالة االجابة بنعم كم حالة ؟ 7-1
: هل تقوم المؤسسة في حالة حدوث حادث بالتكفل بمصاريف العالج ودفع تعويضات  7-2

 للعامل؟
 كم عامل نظافة مسجل بلبلدية ؟ وكم شاحنة  قيد االستعمال ؟ .8
 برأيك هل هذا العدد كافي مقارنة بالمساحة البلدية و المالحق و القصور التابعة لها ؟  .9

 ياً " طن " ؟كم تقدر كمية النفايات الناتجة يوم .10
 ما نوع النفايات المرفوعة يومياً ؟ " طبية م منزلية م نفايات الهدم والبناء م ...الخ " .11
 أين يتواجد مركز الردم التقني لنفايات ؟ وكم يبعد عن مقر البلدية ؟  .12
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 (03الملحق رقم )                                                                                 

 -أدرار–جامعة أحمد دراية  

 كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 

 

 

 
المالحظة دليل  

 

                الباحثة: قيلي مامة  

 

 

 

 

 

 

2020-2019الموسم الجامعي :   
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 السلوك رصد البيانات لجمع كأسلوب المالحظة هذه من الهدف               
 لعمال العمل لطبيعة واضحة صورة إلعطاء تفسيره، و تحليله و فهمه محاولة و جتماعياال 

الدكتوراه  أطروحة  قدم هذا الدليل بهدف المساعدة على إتمام  النظافة ، حيث ي  
 والمناجمنت.تخصص علم اجتماع المنظمات  

 "مالحظة أوقـات العمل " أوقـات دخول وخروج العمال من الحظيرة 
  مات العمل " أدوات و مالبس العمل"مالحظة مستلز 

 انشغاالت العمال 
 عالقـات العمال فيما بينهم 

 عالقـات العمال مع المحيط االجتماعي 
 طريقة العمل 

 "ظروف العمل " مدى القدرة على العمل في مناخ المنطقة 
 اطر العمل التي يتعرض لها عامل النظافةمخ 
   عمل النظافة " الوسط المتسخ" طبيعة ميدان 
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(04) رقم الملحق  

  األساتذة المحكمين لالستمارة البحث: 

 الجامعة األستاذ الرقم
 ج. أدرار د/ رضا نعيجة 01

 
أدرار. ج د/ أعراب علي 02  

 
أدرار. ج د/ بوهناف عبد الكريم 03  

 
أدرار. ج د/ محمداتني شهرزاد 04  

 
أدرار. ج د/ مولودي محمد 05  

 
أدرار. ج د/ بوزيد علي 06  

 
 ج. أدرار د/ جودي حمزة 07

 
بسكرة. ج د/ حليلو نبيل 08  

 
بلعباس. ج د/ فكروني زاوي   09  
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(05الملحق رقم )  

Corrélations 

 المهنة أن تعتقد هل التعليمي المستوى 

 ضرورية تزاولها التي

 بالمجتمع

 Corrélation de Pearson 1 ,299 التعليمي المستوى

Sig. (bilatérale)  ,620 

N 103 103 

 Corrélation de Pearson ,299 1 بالمجتمع ضرورية تزاولها التي المهنة أن تعتقد هل

Sig. (bilatérale) ,620  

N 103 103 

 

Corrélations 

 لك بالنسبة العمل هل العمل في االقدمية 

 Corrélation de Pearson 1 ,217 العمل في االقدمية

Sig. (bilatérale)  ,528 

N 103 103 

 Corrélation de Pearson ,217 1 لك بالنسبة العمل هل

Sig. (bilatérale) ,528  

N 103 103 
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(05الملحق رقم )  

Corrélations 

 
المستوى 

 التعليمي

هل تعتقد أن 

المجتمع ينظر إلى 

 مهنتك نظرة دونية

 Corrélation de المستوى التعليمي

Pearson 

1 -,031 
 

 

 

Sig. (bilatérale) 
 

,753 

N 103 103 

هل تعتقد أن المجتمع ينظر إلى مهنتك نظرة 

 دونية

Corrélation de 

Pearson 

-,031 1 

Sig. (bilatérale) ,753 
 

N 103 103 

 

Corrélations 

Corrélations 

الحالة  

 العائلية

هل تعتقد أنه في 

حالة خطبة فتاة 

يرفض أهلها النسب 

عملكبسبب   

 Corrélation de Pearson 1 -,046 الحالة العائلية

Sig. (bilatérale)  ,641 

N 103 103 

هل تعتقد أنه في حالة خطبة فتاة يرفض أهلها 

 النسب بسبب عملك

Corrélation de Pearson -,046 1 

Sig. (bilatérale) ,641 
 

N 103 103 
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(05الملحق رقم )      Corrélations 

Corrélations 

 
هل تطمح أن يلتحق  المستوى التعليمي

أحد ابنائك بالمهنة التي 

 تزاولها

 Corrélation de Pearson 1 -,056 المستوى التعليمي

Sig. (bilatérale) 
 

,572 

N 103 103 

هل تطمح أن يلتحق أحد ابنائك بالمهنة 

 التي تزاولها

Corrélation de Pearson -,056 1 

Sig. (bilatérale) ,572 
 

N 103 103 

 

 

Corrélations 

Corrélations 

المستوى  

 التعليمي

هل تعتقد أن 

المجتمع يصنف 

مهنة عامل النظافة 

 ضمن المراتب

 Corrélation de Pearson 1 ,052 المستوى التعليمي

Sig. (bilatérale)  ,601 

N 103 103 

هل تعتقد أن المجتمع يصنف مهنة 

النظافة ضمن المراتبعامل   

Corrélation de Pearson ,052 1 

Sig. (bilatérale) ,601  

N 103 103 
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Corrélations 

 

Corrélations 

الحالة  

 العائلية

هل يساهم دخلك في 

 تغطية نفقات العائلة

 Corrélation de Pearson 1 ,102 الحالة العائلية

Sig. (bilatérale)  ,704 

N 103 103 

هل يساهم دخلك في تغطية نفقات 

 العائلة

Corrélation de Pearson ,102 1 

Sig. (bilatérale) ,704  

N 103 103 

 

Corrélations 

Corrélations 

االقدمية في  

 العمل

كيف يمكنك تقييم 

مستلزمات العمل 

 التي تعمل بها

 Corrélation de Pearson 1 -,010 االقدمية في العمل

Sig. (bilatérale)  ,924 

N 103 103 

كيف يمكنك تقييم مستلزمات العمل 

 التي تعمل بها

Corrélation de Pearson -,010 1 

Sig. (bilatérale) ,924  

N 103 103 
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Corrélation 

Corrélations 

االقدمية في  

 العمل

هل استنشاقك 

للروائح الكريهة 

الناتجة عن تحلل 

مواد المواد و ال

الكيماوية أثر سلبا 

 على صحتك

 Corrélation de Pearson 1 -,089 االقدمية في العمل

Sig. (bilatérale)  ,771 

N 103 103 

هل استنشاقك للروائح الكريهة الناتجة 

عن تحلل المواد و المواد الكيماوية 

 أثر سلبا على صحتك

Corrélation de Pearson -,089 1 

Sig. (bilatérale) ,771  

N 103 103 

 

Corrélations 

Corrélations 

االقدمية في  

 العمل

هل تشعر باالحراج 

في حالة سؤال 

 أحدهم عن عملك

Corrélation de Pearson 1 -,416 االقدمية في العمل
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 103 103 

هل تشعر باالحراج في حالة سؤال 

 أحدهم عن عملك

Corrélation de Pearson -,416
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 103 103 
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(06) رقم الملحق   

 

 

 

 

2019فيفري  28فيفري إلى  01عمليات إزالة النفايات المنزلية عبر بلديات الوالية  من   

 

بلديات 
 الوالية

 

عدد النقاط 
السوداء 
 المحصاة

عدد النقاط 
السوداء 
 المعالجة

اء عدد النقاط السود
التي هي في طور 

 المعالجة

عدد حمال 
 ت النظافة

الكمية 
 المرفوعة

 
 بلدية أدرار

طن 24 00 05 11 18  

 
 بلدية سالي 

طن 05.5 011 00 00 00  

 
 بلدية رقان

طن 00 00 00 00 00  

 
بلدية 
 تمقطن

طن 100 00 04 32 36  

 
بلدية 

 زاوية كنتة

طن 00 00 02 05 07  

 
بلدية 
 أنجزمير

طن 180 00 07 08 15  

 
بلدية قصر 
 قدور

طن 00 00 00 00 00  

 
بلدية 
 تنركوك

طن 480 00 00 80 80  
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(06) رقم الملحق   
 

 

 

 

 

 

2019فيفري  28فيفري إلى  01عمليات إزالة النفايات الهامدة عبر بلديات الوالية من   

 

بلديات 
 الوالية

 

عدد النقاط 
السوداء 
 المحصاة

عدد النقاط 
السوداء 
 المعالجة

النقاط السوداء  عدد
التي هي في طور 

 المعالجة

عدد حمال 
 ت النظافة

الكمية 
 المرفوعة

 
 بلدية أدرار

طن 22 00 08 15 23  

 
 بلدية سالي 

00 00 00 00 00 

 
 بلدية رقان

طن 237 01 01 03 06  

 
بلدية 
 تمقطن

طن 00 00 04 00 04  

 
بلدية 

 زاوية كنتة

06 04 02 00 / 

 
بلدية 

رأنجزمي  

طن 140 00 04 03 07  

 
بلدية قصر 
 قدور

01 01 00 00 / 

 
بلدية 

كتينركو  

طن 80 00 00 04 04  
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(06) رقم الملحق  

 

 

 

2019مارس  31مارس إلى  01عمليات إزالة النفايات المنزلية عبر بلديات الوالية  من   

بلديات 
 الوالية

 

عدد النقاط 
السوداء 
 المحصاة

عدد النقاط 
السوداء 
 المعالجة

لنقاط السوداء عدد ا
التي هي في طور 

 المعالجة

عدد حمال 
 ت النظافة

الكمية 
 المرفوعة

 
 بلدية أدرار

طن 09 00 04 04 08  

 
 بلدية سالي 

طن 16 22 00 00 00  

 
 بلدية رقان

00 00 00 00 00 

 
بلدية 
 تمقطن

طن 75 00 03 24 27  

 
بلدية زاوية 

 كنتة

06 04 02 00 00 

 
بلدية 
 أنجزمير

طن 176 00 09 07 16  

 
بلدية قصر 
 قدور

00 00 00 00 00 

 
بلدية 
 تنركوك

طن 480 00 00 80 80  

  02 02 بلدية دلدول
 

طن 0.95 00  

بلدية 
 المطارفة

03 02 02 

 

طن 0.296 00  

بلدية 
 أوقروت 

طن 20 00 10 26 36  

بلدية 
 تيميمون

طن  09 00 04 06 10  
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(06) رقم الملحق  

 

 
 

 

 
 

2019مارس  31مارس إلى  01الهامدة عبر بلديات الوالية من  عمليات إزالة النفايات  

بلديات 
 الوالية

 

عدد النقاط 
السوداء 
 المحصاة

عدد النقاط 
السوداء 
 المعالجة

عدد النقاط السوداء 
التي هي في طور 

 المعالجة

عدد حمال 
 ت النظافة

الكمية 
 المرفوعة

 
 بلدية أدرار

طن 11  02 08 10  

 
 بلدية سالي 

00 00 00 00 00 

 
 بلدية رقان

08 04 / / 00 

 
بلدية 
 تمقطن

طن 10 04 / / /  

 
بلدية زاوية 

 كنتة

09 07 02 00 / 

 
بلدية 
 أنجزمير

طن 280 00 11 09 20  

 
بلدية قصر 

 قدور

09 07 02  00 

 
بلدية 
 تنركوك

طن 80 00 / 04 04  

 03 03 بلدية دلدول

 

طن 01 / 00  

بلدية 
 المطارفة

00 00 00 00 00 

بلدية 
 أوقروت 

06 05 

 

طن 20 00 01  

بلدية 
 تيميمون

طن  09 / 02 00 09  
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(07) رقم الملحق   

 جمع النفايات المنزلية عبر بلديات الوالية  عتاد 
 عدد العمال عتاد جمع النفايات أماكن التدخل البلدية
 

 أدرار
 85 الة شحن01جرار+01شاحنات+08 وسط المدينة وبعض أحياء بلدية أدرار

 09 شاحنة 01 بلدية شروين شروين
 10 جراف 01جرار+01شاحنة+01 أحياء البلدية أوقروت
 03 جرار01شاحنة+ 01 أحياء البلدية دلدول
 06 جرار01شاحنة+ 01 أحياء البلدية طلمين

 06 شاحنة 02 أحياء البلدية قصر قدور
 05 جرافة 01شاحنة+ 02 أحياء البلدية أوالد سعيد

 01 جرار01شاحنة+ 01 ء البلديةأحيا مطارفة
 08 جرار01شاحنة+ 02 أحياء البلدية تمنطيط
 06 جرار02شاحنة+ 02 أحياء البلدية تينركوك

 03 جرار 03 أحياء البلدية اوالد عيسى
 06 جرار+ جرافة02 أحياء البلدية قصر قدور

 12 جرار02شاحنة+ 02 أحياء البلدية تمقطن

 20 جرار 02نات+ شاح 03 أحياء البلدية أولف
 04 شاحنة أحياء البلدية تيط
 17 ألة شحن+ جرار01شاحنة+ 03 أحياء البلدية رقان

 06 جرار01شاحنة+ 02 أحياء البلدية فنوغيل 
 16 جرار01شاحنة+ 03 أحياء البلدية ز.كنتة
 06 ألة شحن02شاحنة+ 02 أحياء البلدية بودة

 07 جرار 03 أحياء البلدية أنجزمير
 04 جرار02شاحنة+ 02 أحياء البلدية يتتساب

 07 جرار01شاحنة+ 02 أحياء البلدية أسبع
 04 جرار 01شاحنات+  02 أحياء البلدية تامست
 04 جرار 02شاحنة+ 02 أحياء البلدية أقبلي
 07 جرار 01شاحنة +  01 أحياء البلدية سالي
 06 جرافة 01شاحنة + 02 أحياء البلدية تيمي

 26 جرافة 01شاحنة +  03 ء البلديةأحيا تيميمون
 04 / أحياء البلدية برج باجي المختار

 01 / أحياء البلدية تيمياوين
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(08) رقم الملحق          الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   
 

 والية ادرار

                                                     المؤسسة العمومية الوالئية 

 2020/  02/  23 ادرار في:         

 لتسيير مراكز الردم التقني                                   

                                                                                                                           المصلحة التقنية                                                                                                              

    2019 / م ع/     الرقم:   
 

 ادرار لوالية التقني الردم مراكز تسيير مؤسسة مع عالقة لها التي النفايات رسكلة مؤسسات قائمة

(EPIC-CET) 

 مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني لوالية ادرار  نالمتعاقدي المسير العنوان رقم الهاتف

حي بشرير عبد  0661536511
 الفضيل ادرار

عنفاري 
 سفيان

 معدنية الغير المواد السترجاع سفيان عنفاري مؤسسة

تجزئة  01محل رقم  0659756721
بلدية  02االشوال 

 الرويسات ورقلة

التيجاني 
حاج 
 علي

 لجمع ونقل النفايات سوكوتراد

 10رقم  375كتلة 0655867066
حي عين الصحراء 

 النزلة ورقلة
 

البار 
 نبيل

 لتجارة استرجاع المعادن القديمة البار نبيل

 02محل رقم  0660847491
تازغرارت .مخادمة 

بلدية 
 887ورقلة.ص.ب

 والية ورقلة

وهاب 
 نسيم

GGS  السترجاع النفايات الخاصة الخطرة 

حاسي القارة بلدية  0674063552
 حاسي القارة غرداية

بلحاج 
 احمد

 شركة بلحاج وشركائه لالستيراد و التصدير

مشتلة المؤسسات  0668003508
محضنة ادرار رقم 

 بلدية ادرار 06الباب 
 

بلقسام 
فاطمة 
 الزهراء

 مؤسسة بلقسام فاطمة الزهراء السترجاع المواد الغير معدنية

مستودع بالمنطقة  0779784117
طريق –الصناعية 

قرب محطة  –ان رق
الخدمات و المدبح 

 79البلدي رقم 
 فنوغيل بلدية فنوغيل

دراعو 
 فوزي

 ويسناس لالسترجاع
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(08) رقم الملحق   

La liste des recycleurs des déchets qui sont en relation avec 

L'EPIC-CET de la wilaya d'Adrar 

Les contractants avec 

L'EPIC D'Adrar 

Le gérant L'adresse  N° de téléphone 

Entreprise Renfari Sofiane 

pour la récupération de 

matériaux non métalliques. 

SOCOTRAD de collecte et 

transport des déchets 

Elbar Nabil pour le 

commerce de récupération 

des anciens minéraux 

GGS pour la récupération 

des déchets spéciaux 

dangereux  
Société Belhadj et ces 

partenaires d'import et 

export.  
Enterprise Belkessam 

Fatima Zohra pour la 

récupération de matériaux 

non métalliques. 

OUISNAS pour la 

recuperation 

Renfari 

Sofiane 

Cité Bechrir 

Abdelfodile Adrar 

0661536511 

Tidjani Haj 

Ali 

position N°01 

lotissement  

El-achoil 02 commune 

Rouissat Ouargla 

0659756721 

Elbar Nabil Bloc 375 N° cité 10 Ain 

sahara –Nezla -Ouargla  

0655867066 

Ouehab 

Nassim 

position N°02 

Tazererart Mekhadma 

commune de Ouargla 

B.P 887 wilaya de 

Ouergla   

0660847491 

Belhadj 
Ahmed  

Hassi El-gara commune 
  Hassi El-gara 

Ghardaïa. 

0674063552 

Belkessam 

Fatima Zohra  

Pépinière des 

entreprises incubatrices 

d'Adrar N° de la porte 

06 commune d'Adrar 

0668003508 

Drahou 

Faouzi 

Dépôt de la Zone 

d'activité – Route 

Reggane – auprès de la 

station de service et 

l'abattoir municipal  

N°79 Fenoughile 

commune de 

Fenoughile wilaya 

d'Adrar 

0779784117  
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  تسيير النفايات الصلبة والسائلة:                                                          الملحق رقم )09(
  

 :الخاصة بالنفايات المنزلية النقاط السوداء

عدد النقاط السوداء 

 المحصاة

عدد النقاط السوداء 

 إزالتهاالتي تم 

سوداء عدد النقاط ال

 إزالتهاالتي لم يتم 

 عدد حمالت النظافة

1113 851 190 234 

 

 :مراقبة عملية تسيير مراكز الردم التقني لوالية أدرار

كمية النفايات التي تم ردمها  كمية النفايات المسترجعة مراكز الردم التقني

 تقنيا/طن

 الكمية/ طن المادة المسترجعة

 7162.383 11.526 البالستيك ية ادرارمركز الردم التقني  واينة بلد

 420 الخشب

 50.87 الحديد

 2.758.803 5.784 البالستيك مركز الردم التقني بلدية تيميمون

 2.373 الكارتون

 932.8 1.925 البالستيك مركز الردم التقني بلدية رقان

 

 

 

منزلية المرفوعة كمية النفايات ال

 عبر البلديات )طن(

كمية النفايات الهامدة المرفوعة 

 عبر البلديات )طن(

النفايات و الهياكل الضخمة 

 )طن(

4727.446 14129.14 1462 
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(10) رقم الملحق   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   

 وزارة البيئة و الطاقات المتجددة

 مديرية البيئة لوالية أدرار
 

 

 

 

 

  

 طن/الكمية النقاط المعالجة النقاط المحصاة البلدية

 طن 186 89 147 أدرار

 طن 1500 02 08 فنوغيل

 طن 15 16 16 أسبع

 طن 40 / 03 تامست

 طن 95 04 15 تمقطن

 طن 1025 65 93 زاوية كنتة

 طن 1550 48 77 أنزجمير

 طن220 02 04 تيط

 طن5777 49 56 رقان

 طن110 02 08 أولف

 طن 6 / / سالي

 طن5   أقبلي

 طن177 96 169 تيميمون

 طن22 45 58 أوقروت

 طن1,14 07 07 دلدول

 طن326 30 30 تنركوك

 طن3000 23 34 قصر قدور

 طن02 01 10 شروين

 طن72 03 10 برج باجي مختار

 14129,14 المجموع

 

لسنة الخاصة بالنفايات الهامدة النقاط السوداء 

2019 
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(11) رقم الملحق تيميمون (  -رقان     -مراكز الردم التقني ) أدرار   
 

Lieu 
d’implantatio

n du CET  

Etat de 
CET  

(Achevé 
ou en 

cours de 
réalisatio

n)  

Date de 
mise en 

exploitatio
n  

Capacit
é des 
CET  
(M

3
)  

 

Duré
e de 
vie 

(CET)  

Superfici
e  

(Ha)  

CASIER  

Nombre 
de 

casiers  

Capacité 
des 

casiers  

Taux de 
remplissag
e (casier)   

 
CET ADRAR 
Situé au lieu 

dit Waina 
Adrar 

 
Achevé et 
fonctionn

el  
 

 
01/03/201

4 

 
50.000 

 
12 

ANS  

 
10 

hectares  

-02 
casiers 
pour 

déchets 
ménager

s 
 

50.000m3 
 
 

-1
er

casier : 
100% 

-2éme 
casier : 

30% 
 

 
-01 casier 
pour 
déchets 
inertes. 

 
200.000m

3 

 
05% 

 
 

CET 
TIMIMOUN 
Situé au lieu 
de la route 

menant vers 
l’aéroport. 

 
Achevé et 
fonctionn

el  
 
 

 
12/02/201

4 

 
84.000 

 
15 

ANS  

 
10 

Hectares  

-02 
casiers 
pour 

déchets 
ménager

s  

 
84.000 

m3 

-1
er

casier : 
65% 

-2éme 
casier : 

vide, non 
encore 
utilisé. 
 

CET 
REGGANE 

Situé  au lieu 
dit route 

menant vers 
Bordj Badji 
Mokhtar.  

 
 

 
Achevé et 
fonctionn

el  
 

 
11/10/201

6 

 
30.000 

 
10 

ANS  

 
09 

Hectares  

-01 casier 
pour 

déchets 
ménager

s.  

 
30.000 

m3. 

 
20% 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 متابعة عمليات جمع النفايات المنزلية عبر بلديات الوالية   الملحق رقم )12(

المنزليةكمية النفايات  عدد العمال أماكن التدخل البلدية الهامدةكمية النفايات    

28 
وسط و اتبلديالأحياء 

 المدينة

302 

 

 

 

طن 4727.446 طن 1462   

 النقاط السوداء المحصاة  والمزالة خالل السنة: 2019

دد النقاط السوداء المحصاةع  حمالت النظافة عدد النقاط السوداء المزالة 

 234 النقاط السوداء المفرغات العشوائية  النقاط السوداء المفرغات العشوائية 

23 1113 / 851  

 مراكز الردم التقني

 األماكن الحالية لمعالجة النفايات

  03عدد مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية : *

  نسمة   111.513مركز الردم التقني بأدرار يخدم 

02عدد  الخنادق    -  

  نسمة   53.690مركز الردم التقني بتيميمون يخدم 

02عدد   الخنادق    :   -  

  نسمة  ، 42.462مركز الردم التقني برقان يخدم 

 -     :   01عدد    الخنادق 

 النقائص المسجلة :

  ببلديات الواليةنقص عتاد جمع النفايات الخاص 

  نقص الحاويات وسط االحياء السكنية 

 نقص اليد العاملة 

 : االحتياجات 

 تدعيم حظيرة البلديات بعتاد جمع النفايات وتنظيف الطرقات 

   تدعيم األحياء  بحاويات جمع النفايات باألحياء السكنية 

 رقان–تيمي –كز أدرار تدعيم مراكز لردم التقني الموجودة بمراكز لفر النفايات على مستوى مرا 
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(13) رقم الملحق    
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