
«المعوقات الوظیفیة لدور علم االجتماع في الجزائر»يفالحكریمة

مقدمة

یتجاوز أي من المؤكد أن أیة محاولة إلجراء تقویم علمي موضوعي لمعوقات علم االجتماع في المجتمع الجزائري،

فیھ التأریخ فالمسألة والموضوع صعب ومتشابك،جھد فردي مھما أوتي من قدرات التألق النظري والمنھجي

لتفسیر وغیرھا من الخطوات والتحلیالت التي تحتاج وفیھ التحلیل واوتتبع مراحل تطور علم االجتماع في المجتمع،

إلى فریق كامل من الباحثین المتمرسین، ومع ھذا حاولت الخوض في ھذا الموضوع من خالل ھذا المقال، ألنبھ 

أن لِعلم االجتماع في مجتمعنا أھمیة كبرى تكمن في مختلف الدراسات التي یقدمھا عن الطالب والقارئ الجزائریین،

أنساق وأنظمة المجتمع، إذ یحاول جاھداً أن یتتبع مسار الظواھر االجتماعیة، إما بالكشف عنھا أو بالمستوى مختلف

.الذي وصلت إلیھ من االنتشار

كما یحاول أن ُیشخص مختلف األمراض االجتماعیة التي تسود المجتمع وفي بعض األحیان یشارك في إیجاد حلول 

في المجتمع، ولكن وحسب اعتقادي ھناك عدة معوقات تحول وتعرقل مسار علم أو أدویة لھذه اآلفات السلبیة

االجتماع في المجتمع الجزائري، ویمكن أن نحصر أھم المعوقات في النظریة المتبعة من طرف بعض الباحثین، 

م العمل وھي النظریة الغربیة التي ال تمت بصلة إلى مجتمعنا، أضف إلى ذلك قصور في المناھج المستخدمة وعد

وإشكالیة اللغة وفي األخیر على تطویرھا لتصبح مالئمًة لمختلف الدراسات، كما ال ُنفّوت مسألة ضعف المكونین،

كل ھذه المعوقات جعلت من علم االجتماع یعاني، بل أصبحنا نشاھد الشارع . قضیة أسبقیة السیاسي على رجل الِعلم

وفیما یلي سأحاول . ن ال أھمیة لِعلم االجتماع ألن ال فائدة ترجى منھالجزائري ینظر إلیھ بدونیة، بل البعض یرى أ

التي تعترض علم االجتماع في المجتمع الجزائري، وتعوق أداء ) بشيء من التحلیل(أن أستعرض أھم المعوقات 

.وظائفھ األساسیة في العملیة التنمویة

یة واإلسالمیةإشكالیة تبنى النظریات الغربیة في دراسة المجتمعات العرب-1

ُیعدُّ مصطلح النظریة من أكثر المصطلحات التي تحمل كثیراً من الغموض، وقد اُسُتخِدم بأكثر من مدلول فبعضھم 

یقصد بھ التصور التجریدي، الذي یكونھ الِعالم أو المفكر حول میدان من میادین المعرفة الواسعة، وبعضھم یشیر 

بل الجانب التطبیقي لتلك الدراسة، وبعضھم یشیر إلى تلك القضایا غیر إلیھ بجانب من جوانب الدراسة، حیث یقا

في حین نجد أن بعضھم ینظر إلى النظریة على أنھا ذلك التفكیر المجرد، أو . القابلة لالختبار والتحقق المیداني

عملیة تخمین عكس الحقیقة، ونجد من یري بأنھا یحصرھا فیما ھو نظري بمعنى غیر واقعي، وبعضھم ینظر إلیھا

...ترتبط بكل ما لھ صلة بالتأمل والنظر، أو أنھا تحمل تصورات غیر مؤكدة وفیھا غموضعلمي، 

أما ھذا المقال المتواضع فیتبنى فكرة أن النظریة االجتماعیة ھي ذلك النسق الكلي للتفكیر النظري المنطقي في علم 

أو ھي معرفة تجریدیة . ج العلمي بالتناول والتفسیر والتحلیلاالجتماع المؤسس على مذھبیة سلیمة، القائم على المنھ

ومنطقیة متكاملة ومتسقة تحتوي على رؤیا منھجیة تمكن من التحقق منھا نظریاً وعلمیاً، وھي كما تستند على الواقع 



ي بتقریر ما ھو االجتماعي للحیاة البشریة، فھي ال تتقید بھ وتعتمد على الخیال العلمي والتفكیر اإلبداعي وال تكتف

.بمعنى أنھا تحاول أن تغیر الواقع ومن ثم تحقیق التنمیة الشاملة في المجتمع. كائن بل تسعى إلى ما یجب أن یكون

إطار مرجعي واضح (ولكن ال یمكن للنظریة االجتماعیة أن تعطي ثمارھا إال من خالل انطالقھا من أرضیة صلبة 

ولیس باالعتماد على مثیالتھا المستعارة من بیئات غربیة، وحسب اعتقادي باإلضافة إلى الواقع المعیش،) المعالم

ھذه أولى المعوقات التي تعترض المسیرة التنمویة في مجتمعنا وھي االعتماد الصارخ على نظریات ال تمت بصلٍة 

.إلى المجتمع الجزائري أو إلى اإلطار المرجعي السلیم

نظریات عنصریة تقوم على اإلحساس بالتفوق والھیمنة، وتبرز سیطرة ،عادل حسینفالنظریة الغربیة كما یقول

الغرب األقوى على النظام العالمي المستبد إلى تقسیم دولي ینظر إلى التنظیمات االجتماعیة غیر الغربیة بأنھا أدنى، 

الحضارة عندھم . نھوغیر قابلة للتجدید والتطور، وأن على الغرب مھمة تاریخیة ھي العمل على تحدیث العالم وتمد

، وتفوق الغرب )دوركایم(الغرب ھو الغایة الوحیدة للتقدم اإلنساني عند . احتكار للبیض الذین ھم أرقى األجناس

).ماكس فیبر(مسلمة من مسلمات 

صورت لنا العلوم االجتماعیة على أنھا علوم عالمیة تقوم على الموضوعیة، وتعتمد على قاعدة قویة من 

وھذا تصور أو ادعاء غیر صحیح، ألنھا تعتمد فقط على خبرة المجتمعات . عن سائر المجتمعات البشریةالمعلومات

قبلنا النظریات الغربیة في بالدنا على أساس أنھا علم تعتمد على المنھج العلمي الذي یقوم على . الغربیة وحدھا

جالل صورت لنا النظریات الغربیة كما یقول. راالستقراء والمالحظة ال على الحدس والمیتافیزیقا والقول المأثو

على أساس أنھا تتجاوز حدود الزمان والمكان وواقع األمر، أنھا كانت تنقل لنا تحت ستار العلم قیم العالم أمین

تخلینا عن دیننا وعن عقیدتنا وعن تصوراتنا عن الكون . الغربي وأفكاره لیس لصالح العلم وإنما لصالح دول الغرب

سان والحیاة واستبدلناھا بقیم الغرب وأفكاره وتصوراتھ وأخالقیاتھ، لنكتشف في النھایة أن ما یدعونھ بالنظریات واإلن

.1الغربیة ال عالقة لھا بالعلم

ھذه ھي النقطة المركزیة في "، العمل یجب أن یكون منطلقاً من اإلنسان ولیس من هللا، "اإلنسان ھو محور الكون"

" وھذا في حد ذاتھ یتناقض جذریاً مع المسلمة األولى في حیاتنا وھي أن هللا ھو محور الكون. ةكل النظریات الغربی

.2نقطة االنطالق تبدأ منھ وتنتھي إلیھ

أنھم تعلموا في جامعات : "أن الرعیل األول من الباحثین والكتاب في علم االجتماععبد الباسط عبد المعطيویرى

دث في مصر والمغرب العربي، أو في أمریكا كما حدث في العراق، وقد أثر ھذا أوروبا كفرنسا وإنجلترا كما ح

بدرجة واضحة في تعلیمھم وتصوراتھم، وحتى بعد عودتھم من البعثات ظلوا على صلة بالجامعات األجنبیة التي 

تعلموا من تعلموا فیھا، وكان معظم منتجھم إما ترجمات أو مؤلفات معتمدة على نفس المراجع والمصادر التي 

وھذا ما ُیفسر . 3وبإیجاز تمثل الجھد في النقل من الفكر السوسیولوجي األوروبي الذي تعلموا من خاللھ. خاللھا

سطوة االتجاھات الوضعیة والوظیفیة على علم االجتماع في الوطن العربي أما عن مجتمعنا الجزائري،

كما تتلمذ على ید ھؤالء الباحثین ): "...باسط عبد المعطيوھي كفكرة مؤیدة لما قالھ عبد ال(محمد بن عودةفیقول



الكلونیالیین عدد كبیر من الطلبة الجزائریین والمغاربة الذین كانوا یدرسون علم االجتماع ضمن الفلسفة في المعھد 

إفریقیا وھم الذین تابعوا المسیرة السوسیولوجیة في الجزائر وشمال 1952الذي تم إحداثھ في جامعة الجزائر سنة 

ومن الصفات التي تمیزت بھا ھذه المرحلة من مسیرة علم االجتماع في الجزائر ھو أن ... خاصًة بعد االستقالل

الجامعة الجزائریة كانت تابعة للمدرسة الفرنسیة موضوعاً ومنھجاً، وكان النظام التعلیمي الجزائري مرتبطاً ارتباطاً 

ج والغایات واالستراتیجیات، كما ظل التوجھ الفرنكفوني للخطاب وثیقاً بالجامعة الفرنسیة من حیث البرام

وھو یفتقر وھو توجھ كرس لھذا الخطاب كعلم كتبي ُیعنى بالتنظیر،،1971السوسیولوجي قائما حتى عام 

للدراسات المیدانیة الواقعیة، ویعمل على نقل اإلرث السوسیولوجي الفرنكفوني إلى الطلبة، ویصب جل اھتماماتھ 

4"على النقل دون التأصیل وعلى التحصیل دون التحلیلیقتصرویكادعلى أعمال المدرسة الدوركایمیة غالبا،

كذلك،أن تعلیم الجیل األول لعلم االجتماع في عشرینات وثالثینات القرن العشرین، عبد الباسط عبد المعطيویؤكد

ى إلى وجود صراع في كتاباتھم وتوجھاتھم، بین قضایا ثم سفرھم إلى أوروبا وتلقینھم بعض العلوم العلمانیة أفض

فحتى . وانعكس ھذا على أعمالھم التي أتت موزعة بین ھذا االنتماء وذلك االھتمام. التراث، وقضایا العلم الحدیث

البعض منھم عندما أراد قراءة مقدمة ابن خلدون قرأھا بعین الفكر األوربي، فأفضى إلى قولبة المقدمة في إطار 

.5وركایمي أحیانا وكونتي في أخرىد

قضایا،فیرى أن النظریات الغربیة تتفق من الناحیة البنائیة وأنھا مكونة من مصطلحات، مفاھیممراد زعیميأما

فإننا تعریفات وفرضیات، في حین تختلف من حیث المحتوى التصوري لتلك العناصر وإلى الوظائف التي تقوم بھا،

بل تناقضات في كثیرا من األحیان حادة وغیر قابلة لالنتقاء، فھناك اختالف حول حقیقة "نجد اختالفات كثیرة

كما أن ھناك خالف حول اإلنسان والشخصیة اإلنسانیة، وھل أن الفرد سابق في الوجود عن الجماعة أم العكس،

وھناك خالف حول العملیات م الثقافیة،ھل ھي العوامل المادیة أم القیأولویة العوامل المؤثرة في الحیاة االجتماعیة،

- ومع ھذا االختالف فإنھ من المؤكد أن األصول الفكریة للنظریات العلم ... االجتماعیة األساسیة التي تسود المجتمع

.6فھي تفصح عن ذلك الطابع المادي واإللحادي...اجتماعیة الغربیة تعود إلى مصدر واحد

ألطروحة الدكتوراه حول قصور النظریات الغربیة وما یعانیھ علم االجتماع، كذلك، في ملخصھ مراد زعیميویقول

إن ما یعانیھ علم االجتماع عندنا من أزمة خانقة یعود : "لیس في الجزائر فقط بل حتى في المجتمعات الغربیة نفسھا

نفسھ، ویعیش من جھة أساساً إلى ارتباطھ بأصول مذھبیة غربیة، تجعلھ یعیش من جھة أزمة علم االجتماع الغربي

-ومن ھنا نقول بأن عجز النظریات العلم) ... الجزائري(أخرى حالة اغتراب عن الواقع االجتماعي لمجتمعنا 

اجتماعیة عن تحقیق أھدافھا إال جزئیا، ھو ارتباطھا بمذھبیات قاصرة، وال ینفع مع ذلك التلفیق بین تلك النظریات 

7".فیھ الشروط الكفیلة بأداء مھمة التوجیھ داخل النظریة بكفاءة وصدقبل یجب البحث عن أساس مذھبي تتوفر

إشكالیة المنھج-2

ُتعدُّ مسألة المنھج من المسائل المركزیة في العلوم الطبیعیة واإلنسانیة على حد سواء، وذلك ألن نتائج كل علم 

من علم دون منھج یشكل حلقتھ األساسیة التي وتاریخ العلم الحدیث یثبت أنھ لیس ھناك . ترتبط بالمنھجیة المتبعة



واالبستومولوجیا بوصفھا دراسة نقدیة لمبادئ العلوم المختلفة ومنھا المنھجیة التي استقلت بنفسھا استقالالً . یبنى علیھ

: دتینلتشكل ِعلًما خاصاً ھو علم المناھج، حیث تقوم المنھجیة بدراسة مختلف المناھج العلمیة بناء على قاعتاماً،

األولى أن لكل علم منھجھ الخاص، والثانیة أن عمل المنھجیة الحق للعمل العلمي ولیس سابق علیھ، ألن الباحث في 

علم المناھج ال یرسم للباحث الطریق التي یسلكھا، بل أنھ بالعكس من ذلك، یتعقبھ ویالحق خطواتھ الفكریة والعملیة، 

من أجل صیاغة نظریة منطقیة قد تفید العالم في بحثھ، وتجعلھ أكثر وعیاً یصفھا ویحللھا وقد یناقش وینتقد، كل ذلك

.لطبیعة عملھ

فالمنھج من . وتثیر كلمة المنھج الكثیر من اللبس المعرفي، إال أن ھذا ال یمنعنا من حصر أھم مالمحھا األساسیة

لتي تعني التتبع والتقصي والبحث، ، ا"méthode"حیث االشتقاق ھو ترجمة للكلمة الفرنسیة ذات األصل الیوناني

مجموعة العملیات الذھنیة التي "ویعرف باعتباره . أما اصطالحاً فالمنھج ھو الطریق المؤدي إلى بلوغ الحقیقة

".8یحاول من خاللھا علم من العلوم بلوغ الحقائق المتوخاة مع إمكانیة بیانھا والتأكد من صحتھا

وھو برنامج ... علمیة منظمة تھدف إلى حل مشكلة أو معالجة أمر من األمورفالمنھج أسلوب في التفكیر، وخطوات 

عمل في البحث العلمي، وفي نقل النظري إلى التطبیق، وفي التخطیط للمستقبل وفق نظرة بصیرة ولقد اثارت 

العلوم االجتماعیة، القضایا المنھجیة المتعلقة باالعتماد على االتجاه الكیفي واالتجاه الكمي في الدراسة والتحلیل في

وظھر في تراث العلوم االجتماعیة . كثیرا من الجدل والنقاش بین المتخصصین والباحثین في العلوم االجتماعیة

.المختلفة إسھامات ومحاوالت من جانب بعض العلماء المھتمین بالنواحي المنھجیة، یمكن تلخیصھا في مجموعتین

.ھین على حساب اآلخر، في محاولة إلبرازه والتأكید على أھمیتھ وجدواهتؤید االعتماد على أحد االتجا: األولى

وترى أنھ ال مجال للتفرقة بین االتجاھین أو االعتماد على واحد منھما دون اآلخر، واعتبروا أن التفرقة : الثانیة

.9بینھما نوعاً من الثنائیة المصطنعة التي ال أساس منھجي لھا

أن معظم مشكالت البحث والدراسة في : ویعتمد أنصار االتجاه الكیفي في العلوم االجتماعیة على قضیة ھامة مؤداھا

العلوم االجتماعیة تعد ذات طبیعة كیفیة، باإلضافة إلى صعوبة استخدام الریاضیات أو إجراء التطبیقات الریاضیة، 

المتغیرات األساسیة وقیاسھا في العلوم االجتماعیة عنھا ویرجع ذلك إلى اختالف مفھوم النظریة وصعوبة تعریف

.في العلوم الطبیعیة

أما أنصار االتجاه الكمي في العلوم االجتماعیة، فقد انطلق تأییدھم لھذا االتجاه من خالل نظرتھم للنتائج المذھلة التي 

وبناء على ذلك رأوا أن محاولة . صائیةتوصلت إلیھا العلوم الطبیعیة عن طریق استخدامھا لألسالیب الریاضیة واإلح

محاكاة ھذه العلوم في مناھجھا قد تساعدھم على االرتقاء بالعلوم االجتماعیة ووضعھا في مصاف تلك العلوم، 

.10واالبتعاد بھا عن المعالجات الفلسفیة التي سیطرت على العلوم االجتماعیة زمنا طویالً 

حاولوا الجمع أو التوفیق بین كل من االتجاھین، وجاءت محاوالتھم من إال أن بعض علماء العلوم االجتماعیة قد

المعطیات أو البیانات -علما بأن طبیعة مشكالت الدراسة في العلوم االجتماعیة تعتبر ذات صفة كیفیة-منطلق أن 

سة والتحلیل سوى بیانات كیفیة ال یصلح معھا في الدرا: التي یسفر عنھا أي بحث في العلوم االجتماعیة تنقسم إلى



ھذا باإلضافة ّإلى إمكانیة تحویل . وأخرى كمیة ال یجدي معھا سوى أسالیب وطرق االتجاه الكمي. االتجاه الكیفي

البیانات الكیفیة إلى كمیة یمكن قیاسھا من خالل إحالل وحدات كمیة بدال منھا وعلى ذلك یمكن معالجتھا كمیا، مع 

ثانیة إلى أصلھا الكیفي أو بمعنى أدق مضمونھا االجتماعي، مع وضع ضرورة الوضع في االعتبار ردھا مرة

.11التحفظات األزمة حتى ال یضیع ھذا المضمون خالل األرقام والمعادالت والصیغ الكمیة

جدول یوضح مقارنة بین االتجاه الكیفي والكمي في العلوم االجتماعیة

سمات االتجاه الكميسمات االتجاه الكیفي

التأكید على الطابع الكیفي للمتغیرات التي تكون 

مشكلة البحث وذلك بمقارنتھا بمجموعة أخرى من 

.الظواھر تفترض على نحو قیمي

التأكید على الطابع الكمي للمتغیرات التي تكون مشكلة 

.البحث

.حثاالھتمام ومحاولة تحلیل عناصر مشكلة الب. تركیب عناصر موضوع البحث

االھتمام بالبعد المكاني وألزماني للعناصر التي توجد .االھتمام بالبعد الزمني لعناصر موضوع البحث

.داخل مجموعة الظواھر موضوع البحث

إنسانیة العالقات االجتماعیة والبحث عن القوانین 

االجتماعیة التي تحدد التحول من مجموعة الظواھر 

.إلى مجموعة أخرى

تحویلھا إلى مسائل (تجسید العالقات االجتماعیة أي 

والبحث عن القوانین الطبیعیة التي تحكم مشكلة ) مادیة

.البحث

االھتمام بتاریخ الظواھر أو عناصر البحث بما یعنى 

عدم إمكانیة عكس التسلسل والتغیر التاریخي 

.لعناصر موضوع البحث

انیة قلب إغفال تاریخ موضوع البحث بما یعنى إمك

.وعكس التسلسل التاریخي لعناصر موضوع البحث

.تجنب إصدار األحكام القیمیة.إمكانیة إصدار أحكام قیمیة

التركیز على القوى التي تحدد عناصر موضوع 

.البحث

التركیز على مجموعة الظواھر التي تشكل موضوع 

.البحث

االعتماد على المنھج التجریبي كطریقة نموذجیة المماثلة والتحقق االمبریقي كطریقة نموذجیة للتحقق 



.للتحقق من صدق المعرفة.من صدق المعرفة

األخذ بسیاسة تعمیق المتناقضات في مجموعة 

.الظواھر موضوع البحث

تخطیط مصادر مجموعة ظواھر البحث ومحاولة 

وضع سیاسة التقلیل من التناقضات الواقعیة بینھما 

).التحكم والضبط التجریبي(

.التأكید على منھجیة الوقائع التي أمكن جمعھا.التأكید على منھجیة التغیر وإحداث الثورات

.ام واالستمراریةتمیز موضوع البحث بالدو.تمیز موضوع البحث بالتغیر

ضمن مقال المنھج الریاضي في العلوم االجتماعیة) ناجي بدر(من إعداد الباحث :المصدر

أھم العوائق التي تعترض 3، األستاذ الباحث بقسم اإلعالم واالتصال بجامعة قسنطینة الطاھر جغیمولقد حصر

:المنھج في دراستھ للظواھر االجتماعیة واألنثروبولوجیة في النقاط التالیة

عوائق أو صعوبات إبستیمولوجیة ذاتیة تتعلق بشخصیة الباحث وخصائصھ النفسیة والثقافیة واھتماماتھ -أوال

لعلمیة والفكریة، ویظھر ذلك بصورة أكثر وضوحاً فیما یعرف بالنزعة الذاتیة، ونقص الخبرة والممارسة وقدراتھ ا

في مجال تطبیق المنھج، ومدى تحلي الباحث بالصفات والخصال األخالقیة من صبر وأمانة علمیة وشجاعة في 

رھا، إلى جانب التواضع والشعور مواجھة معاناة البحث والروح العلمیة التي تعتبر الموضوعیة صمیمھا وجوھ

.12بروح التعاون

عوائق وصعوبات موضوعیة، تتعلق بالظواھر االجتماعیة واألنثروبولوجیة مجال االھتمام العلمي والتناول -ثانیا

طبیعة الظواھر االجتماعیة، تنوعھا مع تعدد المناھج، : ومن بین ھذه الصعوبات نجد على سبیل المثال. البحثي

اشرة والتجریب، إلى جانب كیفیتھا وعدم إمكانیة خصوصیتھا ومرونتھا، تداخلھا وعدم قابلیتھا للمالحظة المب

.13إخضاعھا للتقدیر الكمي، وكذلك صعوبة التنبؤ بھا والتحكم فیھا وعزلھا عن بقیة الظواھر األخرى

الصعوبات المنھجیة في " النھج اإلسالمي في دراسة المجتمع"فقد وضح في كتابھ نبیل محمد توفیق السمالوطيأما

:وأرجعھا إلى عدة نقاط نوجزھا فیما یليعلم االجتماع، 

أن التفاعالت االجتماعیة وما تؤدي إلیھ من عالقات وعملیات اجتماعیة ال تخضع لنظام آلي رتیب، وال تسیر -أوال

. طبقا لمبدأ االطراد في وقوع الحوادث وال نجد في تتابعھا نظاما یسیر بالوصول في سھولة إلى القوانین التي تحكمھا

القول إن ھذه المشكلة حالت دون محاولة العدید من الباحثین تطبیق قواعد المنھج العلمي في دراسة الظواھر ویمكن 

.14االجتماعیة



عدم تعاون المجتمعات مع الباحثین عند تطبیق الدراسات المیدانیة، األمر الذي یزیف بیاناتھ مما ال یمكنھ -ثانیا

وجوھري، لیس فقط أمام الدراسات االجتماعیة، ولكن معوق یقف حجر وھذا معوق أساسي(الوصول إلى الحقیقة 

عثرة ضد التنمیة المجتمعیة، ألن عدم تزوید البحوث المیدانیة بالمعطیات الواقعیة من شأنھ شل الحركة التنمویة 

، وعلیھ كان على المسئولون عن المجتمع المحلى ضرورة االقتناع بأھمیة البحث)في المجتمع الجزائري

.االجتماعي

أنھ ال یمكن الوصول إلى قواعد وقضایا عامة ألن المجتمعات البشریة تختلف في بنیتھا ونظمھا ومعتقداتھا -ثالثا

.ولغتھا وسلوك أبنائھا

ومن خالل بحثھا المیداني حول واقع السوسیولوجیا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد الحداثة، جمیلة شلغومأما

صلت إلیھ من نتائج، خاصة النتیجة الثالثة في بحثھا والتي تخص الطریقة التي تتم بھا معالجة ومن خالل ما تو

إن أغلب الظواھر المدروسة والتي ال زالت تدرس في علم االجتماع في الجزائر "البحوث السوسیولوجیة، تقول

یریة والتأویلیة، وھو األمر الذي تتناولھا جل البحوث بصورة وصفیة دون تغلغل في عمق الظاھرة من الناحیة التفس

جعل من حقل السیوسیولوجیا یمتلئ بالظواھر المكررة والمعادة، كما تجعل من المجتمع مجموعة متراصة من 

فالمتصفح لجل البحوث وھذه حقیقة أتفق فیھا مع الباحثة،15."الظواھر التي تنتظر تسلیط الضوء علیھا

ألولى على المنھج الوصفي التحلیلي وكأنھ المنھج الوحید في علم االجتماع، السیوسیولوجیة یجدھا تعتمد بالدرجة ا

مع الِعلم أن علم االجتماع ھو العلم الذي تتعدد مناھجھ، فالوصف والتحلیل ھما خطوتان رئیسیتان في كل بحث 

متغیر أو المتغیرات تحدید المتغیر التابع وال(علمي، فحسب اعتقادي أن طبیعة الموضوع والصیاغة الدقیقة للعنوان 

وعلیھ فإن كل ھذه المعوقات المنھجیة السالفة الذكر . ھي التي تحدد لنا نوعیة المنھج واألدوات البحثیة) الفرعیة

تحول دون تحقیق نتائج مرضیة في مجال البحوث االجتماعیة، الشيء الذي ینعكس سلبا على العملیة التنمویة في 

.المجتمع الجزائري

غة واللغة السوسیولوجیةإشكالیة الل-3

ُتعدُّ اللغة نوعا من أنواع التعبیر الكالمي الذي یؤدیھ اإلنسان، ساعیا بواسطتھ إلى الفھم واإلفھام وإلى التوصیل 

وتتخذ اللغة اإلنسانیة حیزا مھما في منظومة التواصل المتعدد االقنیة التي تربط المجتمعات البشریة في . واألداء

فھي في ... غة بأشكالھا اإلشاریة والمنطوقة والمكتوبة تمثل الوسیلة األقدم للتواصل البشريوالل. عصرنا الحالي

نھایة المطاف صورة المجتمع، تعكس أولویاتھ وكیفیات تعبیره عن ذاتھ وطرائق فھمھ لعالقتھ بأفراده وباآلخرین 

حسب بل یتصل أیضا بالتطور الثقافي بید أنھا ال یتصل معناھا الشمولي بالمجتمع وبصورتھ عن نفسھ ف. وبالعالم

االجتماعي ووعي ھذا المجتمع بذاتھ ومھماتھ وأولویاتھ، وتوقھ إلى االتصال بالحضارات اإلنسانیة األخرى والتفاعل 

.16معھا دون التخلي عن الخصوصیات الثقافیة ألبنائھ

بھا یتواصل الناس "وإنتاجھ، كما تعتبر أداة فاللغة ھي األداة الرئیسیة التي تمكن الكائن البشري من تنظیم تواصلھ بل

وتنقل األفكار والعواطف والرغبات فھي تساعد على التفكیر وھي عند بعضھم نمط من السلوك وضرب من 



زد على ذلك أنھا تعد معیارا للتنمیة االجتماعیة . ، ووسیلة مثلى للحفاظ على الھویة ونقلھا من جیل إلى جیل17"العمل

.ا نضیف قوة اللغة في تحقیق إدماج اجتماعيوالعلمیة، فإنن

ویمكننا القول أٌن المشروع السیاسي قد فشل في كسب الرھان اللغوي بعد االستقالل، لیتحول إلى أزمة لغویة حقیقیة 

جعلت من التواصل اللغوي شتاتا من المفردات اللغویة للعربیة، الدارجة، الفرنسیة واللھجات البربریة لدرجة جعلت 

إن ھذا الواقع . اصل اللغوي في كثیر من المناطق الجغرافیة محدودا لعدم القدرة على استیعاب المفردات اللغویةالتو

اللغوي المختلف والمتنوع یعكس تواجدا لغویا ال متجانسا، ففي الوقت الذي تصر فیھ الفئة الجزائریة المعربة على 

ورفض أي . تفاعل اللغوي في المسجد على ید أبرز الجمعیاتتعلیم الطفل اللغة العربیة واإلصرار على مواصلة ال

لغة مغایرة سیما الفرنسیة، لدرجة یمكن وصف ھذا الموقف التربوي باالدیولوجي الذي یحاول حمایة الھویة اللغویة 

... والممیزةبالمقابل نجد فئة المفرنسین الرافضین لھذا الواقع العروبي والمتمسكین بالذات المختلفة . والدینیة للطفل

وربما أیضا المؤدلجة التي تعتمد في تواصلھا األسري واالجتماعي على المفردات اللغویة الفرنسیة في تعلیمھا 

للطفل، لتحاول قدر اإلمكان مواصلة تعلیمھ أبجدیات اللغة الفرنسیة حتى التأكد من نطقھا وتعلمھا نظرا للحاجة 

ھذه الوضعیة الشفھیة للفرنسیة أدى بھا إلى التأثیر . االنفراد والتمیزاالتصالیة من جھة، ومن جھة أخرى للمیل إلى

.على العربیة األمازیغیة

وضمنیا یعتبر الكثیر من أصحاب ھذا الموقف أن العربیة لغة ینبغي أن یقتصر دورھا على الدین والمناسبات 

یة والتكنولوجیة، فحركة التطور السریع للعلوم االجتماعیة بشكل عام، فبحكم طبیعتھا لن تفي باحتیاجات العصر العلم

والمعارف المصحوبة ببطء في حركة التعریب تجعل الوفاء بكل ما یحتاجھ الطالب والمدرس من مصطلحات 

ومفاھیم أمرا غیر میسور، ویزداد األمر سوءا إذا ما أضفنا إلى ذلك فوضویة وضع المصطلحات وتباینھ من قطر 

.خر، وما یؤدي إلیھ ذلك من بلبلة وتشوش ذھن المعلم والمتعلمإلى آخر ومن باحث إلى آ

إذ یرى أن -شاعریة التفكیر- التخلف وعدم تحقیق تقدم تنموي أن من أسباب"محمد محمد یونس عليویرى

المھم واالرتقاء بفلسفتھم الجمالیة، غیر أنھ من ھدفھا تنمیة أذواق الناس،" تدریس الشعر یؤدي وظیفة جمالیة مھمة،

أن ننتبھ إلى األثر السلبي الذي قد یؤثر في تفكیر الطالب عندما نبالغ في إلصاق سمة الشعریة باستخدامنا للغة، 

وإذا كانت البالغة قد سمیت بھذا االسم، ألنھا تنھي المعنى إلى قلب السامع فیفھمھ، فذلك یعنى ومالزمة الستعمالھا،

قتضى الحال، ھي السمات المھمة التي یتحقق بھا نجاح التخاطب، الذي یقاس الدقة والوضوح في التعبیر، ومراعاة م

.18بإدراك مراد المتكلم

فیقول في ھذا ھذا عن إشكالیة اللغة في مجتمعنا على العموم، أما عن مشكلة اللغة المستعملة في علم االجتماع

الغالبیة من طلبتنا یتضح لنا أنھم یوظفون الكثیر المستعملة عند ولكننا عندما ننظر إلى اللغة: "مراد زعیميالصدد

من المفردات العامیة وغیر العلمیة، ویسیؤون استخدام المصطلحات، ویمیلون میالً جارفاً الستخدام العبارات األدبیة 

لعلوم كالمجاز، الكنایة، التشبیھ والمترادفات بحجة تنویع األسالیب التعبیریة، أو بحجة أن علم االجتماع لیس من ا

ونحن نستخدم في حدیثنا الیومي كلمات وعبارات دون أن نحتاج إلى تفسیرھا أو تحدید معانیھا مسبقا فذلك ... الدقیقة 



أما العلماء فیستعملون من ...راجع إلى حكم العادة، فمنذ الصغر نتعلم، بالتقلید والمحاكاة، كیف نتحدث مع اآلخرین

لغة علمیة، ھي لغة المجتمع أصالً، ولكنھم یستخدمون ھذه اللغة استخداماً أجل الكشف عن الحقائق والتعبیر عنھا 

.19. "مناسباً 

الدكتور الفضیل رتیمي، فإنھ ال یتعجب من عدم إتقان طلبة علم االجتماع لغة ھذا العلم ألنھ یشخص لنا المرض أما

وذلك على ) العامیة(ال یدرس بالدارجة بالرغم من المدة المعتبرة من عملیة التعریب إال أن البعض ما ز: "فیقول

حساب اللغة العربیة الفصحى، بینما نجد البعض اآلخر یستعمل خلیطا ومزیجا من العربیة والفرنسیة أو اللھجة التي 

یتحدث بھا في الشارع أو في أسرتھ، وكل ھذا یجعل لغة التدریس ھي خلیط من اللغات، الذي ینعكس سلبا على 

ولیست الظاھرة حكرا ... لبة، وبالتالي على المحتوى المعرفي الذي أضحى یعرف تدھورا التحصیل وتكوین الط

وال ... على أقسام علم االجتماع، بل تعدت إلى تخصصات أخرى، وشعب تحسب على أنھا تخصصات علمیة وتقنیة 

الفصحى أو اللغة الحیة سواء یكون ھذا إال بإعادة النظر في مكانة اللغة في الجامعة الجزائریة سواء اللغة العربیة 

.20"بالرسكلة وتكوین األساتذة في ھذا الشأنَّوال یتأتى ذلك إال. أكانت الفرنسیة أو اإلنجلیزیة

الدواء، ألنھ یرى أن الحدیث عن لغة علمیة في علم االجتماع یجب أال یدفعنا لتصور لغة موریس أنجرسویقدم لنا

إن العلم یتمیز، لیس من خالل لغة صعبة الفھم أو مبھمة ولكن أوال : "قولصعبة معقدة جافة وبعیدة المنال، حیث ی

وقبل كل شيء من خالل استعمال الكلمات حتى تلك المستعملة في التعبیرات العادیة الیومیة بعد أن یعطیھا طابعا 

في علم االجتماع إذا یجب أن تكون اللغة المستخدمة21."رسمیا متمیزا، ألنھ یسعى إلى تثبیت المعاني وتوحیدھا

.تتصف بالبساطة والوضوح والدقة

وعلیھ یمكن حصر إشكالیة اللغة في مجتمعنا الجزائري عموما وعلم االجتماع على وجھ الخصوص، واعتبارھا أحد 

:المعوقات الوظیفیة للتنمیة في النقاط التالیة

باللغة العربیة، وآخرین رافضین لھا تناحر المشّرع السیاسي والتربوي، وانقسامھم إلى مؤیدین للتدریس-أوال

ومتمسكین باللغة الفرنسیة، الشيء الذي أدى إلى عدم تمكن الطالب الجزائري من إتقان اللغتین، وحدوث ھوة بین 

.المعربین والمفرنسین

ري إھمال المشّرع الجزائري عن قصد أو غیر قصد تدریس اللغة األمازیغیة، مع العلم أن المجتمع الجزائ-ثانیا

، مما )منطقة القبائل، الشاویة، التوارق(یحتوي على مناطق ناطقة بعدة لھجات أو لغات مغایرة للعربیة أو الفرنسیة 

جعل الباحثین في مجال علم االجتماع ال یولون اھتمام لدراسة ھذه المجتمعات المحلیة، عدا الباحثین المنتمین إلى 

.موضوعیةھذه المناطق، مما یضفي صفة التحیز وعدم ال

.عدم االھتمام باللغة العربیة واعتبارھا لغة شعر ودین-ثالثا

، أو بعض )االنجلیزیة(إغفال أن ھناك بعض اللغات وجب علینا كباحثین تعلمھا، إما ألنھا لغات حیة ولغة علم -رابعا

).التركیة(اقتصادیة -اللغات التي أصبحت ضروریة بحكم العالقات التاریخ و



الحذر عند تدریس علم االجتماع، فعلى المدرسین تمكین طالبھم من اللغة السوسیولوجیة وأدوات التحلیل -خامسا

المتمرس، وااللتزام بالمفاھیم والمصطلحات التي تنتمي إلى علم االجتماع، ألن لكل علم لغتھ الخاص بھ والمتمثلة في 

.المعرفة السوسیولوجیة

ونینإشكالیة المكونین والمتك-4

یعتبر التكوین من المجاالت األكثر أھمیة في صیرورة التأھیل الوظیفي للموارد البشریة باعتباره ضرورة أساسیة 

لبناء كفاءة األفراد عند االلتحاق بالعمل ومعالجة مشكالتھم األدائیة وتطویر قدراتھم المختلفة وتمكینھم من التجاوب 

العملیة التي تھدف إلى : العملیات األساسیة لتنمیة الموارد البشریة فھو یعنيمع المعلوماتیة المتسارعة، فالتكوین من 

من أجل زیادة كفاءتھم وفعالیتھم في إطار تنفیذ المھام تنمیة قدرات ومھارات األفراد المھنیة والتقنیة أو السلوكیة،

یة وتنمیة الموارد البشریة، الشيء الذي واألدوار المتصلة بوظائفھم الحالیة أو المستقبلیة، فھو وسیلة للترقیة الفرد

یسمح بنمو وتطور المؤسسة وھو لذلك یعتبر استثمار للعامل، ویجب أن یشمل التكوین كل أعضاء المؤسسة بما فیھم 

.22فھو عملیة مستمرة من أجل تجدید المعلومات... المسؤولین

األساسیة ألي بناء جامعي، فعلى مدى تأھیل ھذا أحد الركائز واألستاذ الجامعي بحاجة ملحة لھذا التكوین، فھو

األستاذ وعلى مدى قدرتھ العلمیة والمھنیة تتوقف قدرتھ على أداء وظائفھ األساسیة من تدریس وبحث علمي من أجل 

:فال یستطیع أن یؤدي أدواره على أكمل وجھ إال إذا تحقق شرطین اثنین. خدمة المجتمع

ث التربوي في أشكالھ العامة والمتخصصة واالقتناع بأھمیة ھذا البحث في تطویر تأھیلھ لالنفتاح على البح-أوال

ممارستھ المیدانیة والتفكیر فیھا علما أن الخبرة النابعة عن امتداد الممارسة قد تقید األستاذ وتكبلھ بروتین ممل یفقده 

مارستھ من خالل تفعیل دینامیكیة حیویتھ، وقد تكون مدخال للتجدید والتطویر إن استطاع تجدید التفكیر حول م

.حینھا یزداد عطاؤه ویتجدد حماسھ ویعزز الثقة بنفسھ. التقویم الذاتي/التشخیص/ المساءلة: الممارسة

إعادة النظر في آلیات اشتغال المنظومة التربویة بھدف تحفیز األستاذ على التحصیل المستمر والتعلیم الذاتي -ثانیا

شریك حقیقي، واإلقرار بدوره إلى جانب السیاسیین واإلداریین والخبراء في تأطیر وتطویر واالرتقاء بھ إلى مستوى 

لھذا یعد التأھیل من أبرز الشروط الواجب توافرھا لمن یرغب في العمل في مھنة التدریس، وھو . الشأن التعلیمي

.الیوم أشد ضرورة من أي وقت مضى

:ستاذ الجامعي في النقاط التالیةویمكن أن نوجز مبررات التأھیل والتكوین لأل

.التغیر الحاصل على مستوى الفلسفة التربویة وأھدافھا وطبیعتھا العملیة والتربویة-

تأثر عمل األستاذ بالمؤثرات الداخلیة والخارجیة، والتي تشكل ضغوطا حقیقیة علیھ، لذا علیھ أن یوائم بین ھذه -

.الضغوط ومطالب التنمیة

عملیة متشابكة ومتداخلة تؤثر في عناصر كثیرة، لذا یتطلب اإلعداد المسبق الكتساب الخبرات وعلیھ فإن التعلیم 

الالزمة للنجاح فیھا، فالتوسع الكبیر في حجم المعلومات وما یحدث من ثورة ھائلة في المعلومات واالتصاالت، وما 

لدراسیة وأسالیب التعلم، كل ھذا یفرض یتبع ذلك من ظھور أجھزة ومواد تعلیمیة وعناصر جدیدة للتوصیل المادة ا



ضرورة إعداد األستاذ وتأھیلھ وتدریبھ، وذلك قصد اكتساب المھارات المختلفة، من أجل الرفع من مستوى التعلیم 

التدریس مھنة تشھد إضافات مستمرة ال بد من الوقوف علیھا، خاصة أن ھناك من یلتحقون بھذه . "تكوینا وبحثا

ومن الكتابات التي ترددت حدیثا في نقد الجامعات ". ون باعث ذاتي أو إعداد مھنيالمھنة لظروف خاصة د

األمریكیة اإلشارة إلى أن السبب الرئیسي في عدم كفاءة التدریس في الجامعات األمریكیة لیس في األعداد الكبیرة 

سبب الرئیسي ھو أن أعضاء وإنما ال. للطالب، ولیس في قلة خبرة أعضاء ھیئات التدریس أو عبء العمل التدریسي

ھیئات التدریس لم یعدوا للتدریس ویصدق ھذا النقد على كثیر من مؤسسات التعلیم العالي المعاصرة في مختلف دول 

ومع ھذا فالواقع وعلى . وتعمل ھذه المؤسسات بدرجات متفاوتة للتغلب على ھذا القصور بأسالیب مختلفة. العالم

وعلیھ فإنھ . العالي أنھا تكتفي بالدرجة العلمیة كمعیار للحصول على وظیفة أستاذمستوى كثیر من مؤسسات التعلیم

.لیس ھناك بدیل إال بتحسین أداء األستاذ الجامعي وتنمیة وتطویر كفایاتھ التدریسیة والمھنیة أثناء القیام بعملھ

علي باإلعداد البیداغوجي لألستاذ فإن االھتمام الف-أما في الجزائر-ھذا عن إعداد األستاذ الجامعي بصفة عامة 

إذ لم یتضح إال في ثمانینات القرن العشرین، وكانت أول مبادرة في ھذا المجال ھي األیام . الجامعي یكاد یكون حدیثا

، لیشھد بعد ذلك التوسع واالنتشار في 1983الدراسیة التي نظمھا معھد العلوم االجتماعیة بجامعة قسنطینة سنة 

ما من طرف الوزارة ومتمثالً في الملتقیات التي تنظمھا الجامعات الجزائریة، فاالھتمام بالتكوین التسعینات، مدع

البیداغوجي لألستاذ الجامعي مبررات عدة، أھمھا ما لوحظ في التكوین العالي من ضعف یكون وراءه نقص اإلعداد 

:نوجزھا فيالبیداغوجي لألستاذ، وقد تأخر االھتمام الفعلي بالموضوع ألسباب عدة

إن التعلیم العالي في عقدي السبعینات والثمانینات من القرن الماضي كان یعتمد على الخبرات األجنبیة والمتعاونین -

.من العرب وغیر العرب الذي یفترض أنھم یمتلكون الخبرات التربویة الكافیة

الكافي من الكوادر واإلطارات العلیا التي كانت إن اھتمام المسؤولین بالتعلیم العالي كان ُمنصباً على توفیر العدد–

.الجامعة الجزائریة في أمس الحاجة إلیھا

أن عدد كثیر من األساتذة الجزائریین الذین تم إرسالھم إلى الجامعات األجنبیة المختلفة العربیة وغیر العربیة قصد –

كان یعتقد أنھم، عالوة على ) دكتوراه/ ماجستیر(التكوین ومزاولة الدراسة والحصول على الشھادات األكادیمیة العلیا

الشھادة األكادیمیة التي یحصلون علیھا، یحصلون على خبرات تربویة تساعدھم في التدریس عند العودة إلى أرض 

.الوطن

من خالل عملیات إصالح المنظومة التعلیمیة الجزائریة، ومن ثم التعلیم الجامعي، أعطى الُمشّرع الجزائري –

وإھمال التكوین في مختلف التخصصات االجتماعیة ) 1971إصالح (لویة للتكوین العلمي والتكنولوجي األو

. واإلنسانیة، انطالقا من االعتقاد الذي كان سائدا بأن تقدم أي مجتمع مرتبط بمدى تحكمھ في العلوم والتكنولوجیا

لمدة من الزمن، ھمشت فیھا العلوم وعلیھ كانت سیاسة اإلصالح في ھذه الفترة عرجاء تسیر برجل واحدة 

االجتماعیة ومن ثم علم االجتماع والحرمان من فرص تدریسھ والتكوین فیھ وعلیھ الحرمان من المشاركة في العملیة 

.23التنمویة وتطویر المجتمع



ستاذ الجامعي والشيء الذي یجب أن نشیر إلیھ ھو أن التنظیم المعمول بھ حالیا في الجامعة الجزائریة، ال یلزم األ

ھناك مشكلة : "على تلقي تكوین أساسیات التدریس قبل التحاقھ بالمھنة، وھذا ما یوضحھ عمر العرباوي حیث یقول

تعاني منھا الجامعة وتخص األساتذة وھي مسألة التكوین عند األستاذ حیث یتكون األساتذة بطریقة تقلیدیة تعتمد على 

ماجستیر أو الدكتوراه ثم یباشرون مھامھم في التدریس بدون أن یتلقوا أي ال: الحصول على الدرجات الجامعیة مثل

إن حصول األستاذ على درجة الدكتوراه . تدریب أو تكوین بیداغوجي في طرق التدریس وعلم النفس التربوي

أما في مجال البحث العلمي فھناك وضع خاص. 24"وغیرھا بدون أي تكوین أكادیمي لیس شرطا كافیا للتدریس

بالنسبة إلعداد األستاذ الجامعي في الجزائر لمھمة البحث العلمي، حیث ھناك ضعف واضح في ھذا اإلعداد، فھناك 

طریقة اختیار الطلبة الذین عامل تكوین الطالب في مرحلة التدرج،(عوامل كثیرة مسئولة عن ھذا الوضع 

كون متخصصاً وخبیراً في مجال البحث العلمي سیلتحقون ببرنامج الماجستیر، األستاذ المشرف الذي یفترض أن ی

في مجال تخصصھ، ندرة المصادر والمراجع الضروریة، قلة االعتماد على التقنیات الحدیثة لالتصال ومصادر 

.25ھذه العوامل جعلت البحث العلمي یسیر ضعیفاً وردیئاً ...) المعلومات االلكترونیة

العالي ومن ثم علم االجتماع من أجل المشاركة في العملیة التنمویة ومن كل ما سبق ومن أجل تفعیل قطاع التعلیم

، حیث 2009وتطویر المجتمع الجزائري، یمكن أن نتبنى ما نص علیھ المؤتمر العالمي حول التعلیم العالي لسنة 

:أكد على

لب مناھج جدیدة، بما في یجب أن یسھم التعلیم العالي في تأھیل وتدریب المعلمین قبل وبعد الخدمة، وھذا یتط-اوال

ذلك التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، وكذلك استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت بما یوفر فرصا للوصول إلى 

.جودة التعلیم

.إعداد المخططین التربویین وإجراء البحوث العلمیة لتطویر المناھج-ثانیا

والھندسیة والریاضیات والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة أمراً حیویاً وبالغ ُیعدُّ االھتمام بمجاالت العلوم التقنیة -ثالثا

.األھمیة إلنتاج المعرفة وتوظیفھا في التعامل مع مشكالت العصر، واإلسھام في تقدم الحضارة اإلنسانیة

حداث أنظمة ومعاییر ضمان الجودة ُیعدُّ وظیفة حیویة في أنظمة التعلیم العالي المعاصرة، والجودة تستلزم است-رابعا

.ومؤشرات وأنماط للتقییم

یجب أن تعكس معاییر الجودة األھداف الشاملة للتعلیم العالي، بشكل خاص بناء التفكیر النقدي المستقل، -خامسا

.26والقدرة على التعلیم مدى الحیاة، ویجب تشجیع االبتكار بدال من التركیز على االمتثال للنماذج التعلیمیة القائمة

تسییس العلم-5

ألن ھذا حیث نجد أن النظام التعلیمي یتأثر بالنظام السیاسي،ونقصد بھ أسبقیة رجل السیاسة على رجل العلم

األخیر یقدم نفسھ في عملیة توجیھ المجال المعرفي واحتوائھ وتسییره باالتجاه الذي یخدم النظام وتوجھاتھ وأھدافھ، 

سي على مؤسسات التعلیم والمعارف وإقحامھ ھذه المؤسسات في حلبات الصراع حیث ونتیجة لسیطرة النظام السیا

السیاسي، كانت النتیجة انحراف المنظومة العلمیة عن مسارھا الصحیح واالتجاه بھا إلى معوقات معرفیة یصعب 



لمؤیدین لھ بعیدا التغلب علیھا خاصة وأن القائمین على ھذه المؤسسات قد تم اختیارھم من قبل النظام والموالین وا

عن معاییر الكفاءة والقدرة المعرفیة وھذا الوضع كان كافیا لتأطیر البحث وإعمال الفكر ضمن ما یتالءم مع النظام 

والجدیر بالذكر أن ھناك اتجاه یحمل النظام السیاسي دور المعیق في بناء مجتمع المعرفة والعلم، ألن .27وأیدیولوجیتھ

، الشيء الذي یعمل )المفكرین والباحثین وحتى الطلبة الجامعیین(ھ ویقمع حریات اآلخرین النظام السیاسي یقحم نفس

ھذه الفكرة جمیلة شلغوموتؤكد. على قتل روح اإلبداع واالنجاز، األمر الذي أدى إلى الشعور بالالمباالة واالكتئاب

إن علم االجتماع ال یخرج عن دائرة تم رسمھا من قبل قوى : "من خالل النتیجة السادسة في بحثھا حیث تقول

خارجة عنھ بل أنھ یحاول أن یتكیف والشروط الموضوعیة مما یفرغھ من محتواه األصیل ویبعده عن دوره 

فما تزال الكثیر من المؤسسات الرسمیة تتجاھل . جتمعاإلنساني بالدرجة األولى ودوره االجتماعي في سبر أغوار الم

28."الدور الحقیقي الذي یمكن أن یلعبھ علم االجتماع في التأثیر اإلیجابي في التحوالت الجاریة في المجتمع

أن األول یمثل خطورة على الثاني، لما یقوم : ھياجتماعي وصانع القرار السیاسي،-أما عن العالقة بین رجل العلم 

دراسة مسببات الظواھر السلبیة مثالً، توعیة الناس، تغییر اتجاه (بھ رجل علم االجتماع بدراسات حول المجتمع 

فكان لزاماً على رجل السیاسة أن یقید من حریة عالم االجتماع بتسیسھ لھذا العلم وھذا ما تؤكده ،...)الرأي العام

اذ الباحث وواقع إنتاج المعرفة العلمیة في الحقل السوسیولوجي األست"في بحثھ الموسوم بعنوان أحمد دناقةدراسة

نادرا ما تؤخذ الدراسات السوسیولوجیة بعین االعتبار من طرف السیاسي " حیث جاء في االستنتاج العام للدراسة

التي على اعتبار أن السیاسي یعتقد أن البحث السوسیولوجي یجب أن یخضع للمراقبة والتوجیھ، ألن بعض الحقائق 

، انھ یوجد انحیاز من )أساتذة عینة الدراسة(تتوصل إلیھا السوسیولوجیا تزعج السیاسي، كما یعتبر اغلب األساتذة 

طرف الھیئات الرسمیة إلى جانب العلوم التطبیقیة على حساب العلوم االجتماعیة، وھذا بغض النظر على متغیر 

، أما جمال معتوق فیرى أن ھناك غیاب للمشتغلین 29"الخبرة لدیھمالمؤھل العلمي أو متغیر الدرجة العلمیة أو متغیر 

:30بھذا العلم ویرجع ذلك لعدة أسباب أھمھا

.خطورة ھذا العلم وبالخصوص على مصالح النخبة الحاكمة، لَِما یسببھ لھا من ضرر معنوي--أوال

.غیاب الدیمقراطیة وتقیید حریة الفكر-ثانیا

.التحیز الفكري اإلیدیولوجي لبعض المشتغلین في ھذا العلم على حساب علم االجتماع-ثالثا

.انعدام أو ندرة الدراسات الجادة في مجال التراث العربي اإلسالمي عامة والتراث الجزائري خاصة-رابعا

معیقاً لتطور العلم والمعرفة وقد أحصت مھا سامي فؤاد المصري عدة أزمات یعیشھا النظام السیاسي جعلتھ عامالً 

في البلدان العربیة، بدالً من أن یكون أداة تیسر للمتعلم والمثقف العربي اإلبداع والتمیز في مجالھ، وقد أوعزت ذلك 

:لألسباب التالیة

.أزمة الدیمقراطیة ودورھا في غیاب مجتمع العلم والمعرفة-أوال

.ع العلم والمعرفةأزمةالشرعیة ودورھا في غیاب مجتم-ثانیا

.انعكاس أزمة الدیمقراطیة والشرعیة بالھیمنة على وسائل اإلعالم واالتصال-ثالثا



.أزمة الدساتیر ودورھا في غیاب مجتمع العلم والمعرفة-رابعا

.أزمة الحریات ودورھا في غیاب مجتمع العلم والمعرفة-خامسا

.مجتمع العلم والمعرفةأزمة التعددیة السیاسیة ودورھا في غیاب -سادسا

.غیاب مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في غیاب مجتمع العلم والمعرفة-سابعا

.أزمة الفساد السیاسي ودورھا في غیاب مجتمع العلم والمعرفة- ثامنا

حول وكان من نتائج ذلك الت: "أما عن مكانة علم االجتماع عموماً عند المشّرع الجزائري فیقول الطاھر إبراھیمي

، العام وضع علم االجتماع في الجامعة حیث بدا أن )1989التحوالت السیاسیة ویقصد التعددیة السیاسیة، أي بعد (

العمل المؤسساتي التشریعي یذھب في اتجاه ترجیح كفة العلوم التطبیقیة على حساب كفة العلوم االجتماعیة 

كان التالقي فیھا بین ھذا العلم والسلطة مثلث فائدة لھذه واإلنسانیة، خصوصا علم االجتماع، إال استثناءات محدودة

.31"األخیر حملت صورا متعددة

ومن خالل ھذه األزمات التي یعیشھا النظام السیاسي، فإنھا قد أثرت سلبا على النظام التعلیمي بصفة عامة، والتعلیم 

.كذلك على العملیة التنمویةالعالي بصفة خاصة، ومن ضمنھا علم االجتماع، الشيء الذي انعكس سلبا 

خاتمة

وفي ختام ھذا المقال الذي یحتاج إلى مزید من البحث والتنقیب قصد التعمق أكثر في فھم المعوقات الحقیقیة لعلم 

االجتماع، والتي تحول دون األداء الجید لوظیفتھ في المجتمع الجزائري، والذي من المفروض أن یعمل على دفع 

مام، وفي رأیي ال یتأتى لھ ذلك إال من خالل تحقیق جملة من اإلصالحات، وإعادة النظر من عجلة التنمیة إلى األ

طرف المعنیین في القیمة الحقیقیة لعلم االجتماع، وفیما یلي یمكن أن نجمل جملة من االقتراحات من شأنھا مساعدة 

.علم االجتماع على تخطي أزماتھ، قصد تحسین أدائھ مستقبال

نھوض بالعلوم االجتماعیة عامة وعلم االجتماع بصفة خاصة، وفق منظورنا الثقافي والحضاري ال بد من أجل ال–1

من فحص المناھج التي نستعملھا فحصا دقیقا لكشف بعض منطلقاتھا التي تؤدي بنا إلى األخطاء في التحلیل وفي 

.مستمدة من ثقافتناالنتائج علما أن الزمن لیس في صالحنا إذا بقینا ھكذا دون مناھج أصیلة 

محاولة صیاغة نظریات اجتماعیة نابعة من بیئتنا اإلسالمیة العربیة األمازیغیة، بدال من محاولة توطین نظریات –2

ألنھ ال ال تمت بصلة لمجتمعنا وذلك من خالل االستفادة العملیة من نتائج الدراسات والبحوث االجتماعیة والثقافیة

سات الحقلیة الواقعیة عن مجتمعنا الجزائري ومن ثم ال یمكننا تحقیق التنمیة المنشودة،یمكننا التنظیر دون الدرا

إذ ومن بین الحلول التي إلى أین؟،...علم االجتماع العربي" في مقالھ فضیل محمود الغرایبھوھذا ما أكد علیھ

اعتمادا على األرقام ریا ومیدانیا،نظدراسة المشكالت االجتماعیة الحادة،:" قدمھا قصد تطویر علم االجتماع

.32"والوثائق والتحلیل

إعطاء االھتمام الكافي للباحثین والمشتغلین بعلم االجتماع، وجعل األولویة لرجل العلم بدال من رجل السیاسة –3

.عندما یتعلق األمر بأخذ قرارات تخدم المجال المعرفي، ألن أھل مكة أدرى بشعابھا



یة وذلك بتشجیع روح المبادرة على كافة مستویات البحث العلمي لتفجیر الطاقة اإلبداعیة، إحداث نقلة فكر–4

وإعطاء فرص لبروز المواھب وإزالة العقبات من طرف الباحثین الكبار أمام الطلبة الناشئین في المجتمع الجزائري، 

.من أجل محاولة إعطاء البدائل العلمیة كل حسب تخصصھ

عات على مختلف اللغات العالمیة خاصة اإلنجلیزیة مع عدم إغفال محاولة تعلم اللغات المحلیة فتح أبواب الجام–5

، خاصة من طرف المختصین في علم االجتماع ألنھا تفیدھم في التعرف على جزء ...)األمازیغیة، الشاویة، الترقیة(

...).عادات، تقالید، قیم، تاریخ(مھم من وطنھم 


