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 تحديد مكان التكوين: -1

 : ة الحقوق واآلداب والعلوم اإلجتماعي كلية أو معهد 

 : علم اإلجتماع و الديمغرافيا  قسم 

 مجموعة 
 

 المنسقون: -2
 

 (علم إجتماع التنظيم والعمل) منسق / مسؤول التخصص

 : نعيمة نصيب   االسم واللقب 

 : أ  –أستاذة محاضرة  الدرجة العلمية-  
  :0111547171     :اإللكتروني البريد       011212715فاكس necibenaima@yahoo.fr  

 
 (اإلتصالعلم إجتماع / مسؤول التخصص)منسق 

  االسم واللقب :  عمر عسوس 

   الدرجة العلمية : أستاذ التعليم العالي 
  :0440425557   :اإللكتروني :  البريد    011212715فاكس professorassous@yahoo.com 
 
 المشاركون اآلخرون)*(: -3

 اليوجد
 

 إطار وأهداف التكوين: -9
 

 ينأهداف التكو -ب
" يهدف إلى تحضير الطلبة إلى الحياة العملية  L . M . D إن التكوين في العلوم االجتماعية في إطار  النظام الجديد "

أكثر عن طريق اكتساب المعارف المتجددة، التحكم في الطرق و أساليب المبادرة، وأخيرا التمكن من تحقيق أعمال 
وذلك . ندماج المهني في مختل  الميادين االجتماعية و اإلدارية و القياديةبيداغوجية و علمية من شأنها تسهيل عملية اال

بفتح مجال لالختيارات المتعددة أمام الطلبة السيما وأن قسم علم االجتماع والديمغرافيا بجامعة قالمة اليوجد فيه إال 
الي أصبحت الحاجة ماسة لفتح تخصص واحد وهو الخدمة االجتماعية وهو مجمد نظرا لعدم إقبال الطلبة عليه وبالت

 .تخصصات جديدة بهذا القسم
 : ةالمؤهالت و الكفاءات المستهدف -ج

 الطلبة الذين تم توجيههم إلى شعبة علم االجتماع في جامعة قالمة والجامعات المجاورة 
 
 :القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل -د
 

ناعةت المحلية، اإلدارات العمومية، مجال إن قطاعات التشغيل المستهدفة هي: الجماعا ص  ، مجال الخدمات.ال
 
 الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 -علم النفس  –العلوم السكانية  –فلسفة  -العلوم االدارية   –تتمثل معابر مواصلة الدراسة في المواد : علم االجتماع 
 االرطوفونيا . –علوم التربية 

 مؤشرات متابعة المشروع -و
 
 مكانيات البشرية المتوفرةاإل-1

 قدرات التأطير  -أ
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 بين السنةاألولى والثانية .  LMDطالبًا في العلوم اإلجتماعية نظام  377 يوجد بقسم علم االجتماع والديمغرافيا 
 

 فرقة تأطير التكوين -ب  
 التأطير الداخلي -1ب

زعون على مختل  الرتب أستاذًا دائما يتو 56و الديمغرافيا على يتوفر قسم علم اإلجتماع 
 مرفق مع اإلمضاءات   الموضحة في الجدول التالي .

 

 

   

 

  

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   /  

   /  

 D.E.A  /  

 
 محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(.  *

 : التأطير الخارجي -2ب
والخبراء لالثراء وتبادل الخبر االمكانيات الداخلية كافية  ويمكن التعاون مع بعض االساتذة

 ارد البشرية الحوصلة اإلجمالية للمو -1ب   
 

المجموع  الرتبة  العدد الداخلي العدد الخارجي   

 02  أستاذ التعليم العالي 87 / 

 02  أستاذ محاضر أ 87 / 

 أستاذ محاضر ب 87 / 02

 04  أستاذ مساعد أ 81 / 

 01  أستاذ مساعد ب 83 / 

 أخرى / /  /

 المجموع 15 / 15

 
 

 ( ل الفئاتذكر كمستخدموا الدعم الدائمين )  -5ب   
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العدد  الرتية    

 أستاذ التعليم العالي 87

 أستاذ محاضر أ 87

 أستاذ محاضر ب 87

 أستاذ مساعد أ 81

 أستاذ مساعد ب 83

 
 اإلمكانيات المادية المتوفرة-7
 :الهياكل المتوفرة   

 مقعد   100 مدرج بسعة  11
 مقعد 50قاعة تدريس بسعة  70
 لكل مخبر )التدريس واللغات(جهاز  25مخبر متعدد الوسائط بسعة  02
 لكل مركز 10مركز حساب بسعة  02
 25مخبر اللفات بسعة  01

 ميادين التربص و التكوين في المؤسسات -ب
 مختل  المؤسسات االقتصادية واالجتماعية   
 التوثيق المتوفر  -ج

 أنظر الملحق                       
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II- عليمبطاقة التنظيم السداسي للت 

 ( سداسيات(6)الرجاء تقديم بطاقات الست)
 

سانس علم االجتماع التنظيم والعمللتخصص األول: ليا  
 السداسي األول: -1
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  15-17
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

        

 
 2007 - 2001ة والقسم يعمل به منذ سن  LMDالسداسي األول  تمت الموافقة عليه و اعتماده من قبل اللجنة الجهويةفي إطار مشروع فتح نظام 

 

 
 السداسي الثاني: - 2
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 لتقييمنوع ا

أعمال  محاضرة أسبوع  15-17
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

        

 
 2007 - 2001ة نوالقسم يعمل به منذ س  LMDفي إطار مشروع فتح نظام  السداسي الثاني  تمت الموافقة عليه و اعتماده من قبل اللجنة الجهوية
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 السداسي الثالث:   - 1
 
 

 التعليموحدة 

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  15-17
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

        

 
 2002 - 2007ة نوالقسم يعمل به منذ س  LMDالسداسي الثالث  تمت الموافقة عليه و اعتماده من قبل اللجنة الجهويةفي إطار مشروع فتح نظام 

 

 
 السداسي الرابع:-5
 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  15-17
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

        

 2002 - 2007والقسم يعمل به منذ ستة   LMDفقة عليه و اعتماده من قبل اللجنة الجهويةفي إطار مشروع فتح نظام السداسي الرابع  تمت الموا
 

 
 
 
 

 التنظيم و العمل : اجتماعتخصص علم 
 جتماع التنظيم و العمل :
 السداسي الخامس
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 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  15-17
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية    

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 والعمل مدخل لعلم إجتماع التنظيم
5- 

91 77.1 77.1 - - 9 9 + + 

 التحليل السسيولوجي للمؤسسة
 -5 -الجزائرية

91 77.1 77.1 - - 9 
9 + + 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

 + + 3 3 - - 77.1 77.1 91 -5- التنظيم الحديث للمؤسسة

 + + 3 3 - - 77.1 77.1 91 الموارد البشرية  تنمية

   3 3 - - - 77.1 91 علم النفس اإلجتماعي للعمل 

 +  7 7 - - - 77.1 77.1 الحركات العمالية

          منهجيةوحدات التعليم ال

          )إج/إخ( 1و ت م 

منهجية البحث في علم اجتماع 
 التنظيم والعمل

77.1 -  77.1 - - 3 3 + + 

 + + 7 7 - - 77.1 - 77.1 -5-االجتماعية في العلوم اإلحصاء

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

 +  5 5 - - - 77.1 77.1 إقتصاد العمل

 +  7 7 - - - 77.1 77.1 قانون تشريعات العمل

          )إج/إخ(2و ت إ  

          إلخ

          وحدة التعليم األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ف 

 +  7 7 - - - 77.1 77.1 سيولوجيا اإلقتصاد الجزائريوس

   5 5   77.1  77.1 اعالم آلي

          )إج/إخ( 2و ت أ ف

          إلخ

   10 27   141.4 202.4 172.4 4مجموع السداسي 
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 السداسي السادس:-6
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  15-17
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          ت التعليم األساسيةوحدا    

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 مدخل لعلم إجتماع التنظيم
 والعمل
-7- 

91 77.1 77.1 - - 1 1 + + 

التحليل السيسيولوجي 
 الجزائريةللمؤسسة 
-7- 

91 77.1 77.1 - - 1 
1 + + 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

 التنظيم الحديث للمؤسسة
-7- 

91 77.1 77.1 - - 1 1 + + 

سوسيولوجيا الحركات 
 العمالية

77.1 77.1 - - - 1 1  + 

 -  - - - - -    

          وحدات التعليم المنهجية

          )إج/إخ( 1و ت م 

  + 1 1 - - 77.1  77.1 مذكرة التخرج

ملتقى التدريب على البحث 
 الميداني

77.1 -  77.1 - - 7 7 + + 

في العلوم  اإلحصاء
 -7-ةاعياإلجتم

77.1 - 77.1 - - 3 3 + + 

   10 10   114 20 224 7مجموع السداسي 
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 التنظيم و العمل : حوصلة إجمالية للتكوين الخاص بتخصص علم إجتماع  -
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات واألعمال الموجهة،  لكل السداسيات بالنسبة لكل أنماط ) 

 ية(الوحدات التعليم
 

 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 771 - 91 77.1 747.1

 أعمال موجهة 512.1 557.1 - 77.1 747.1

 أعمال تطبيقية - - - - -

 عمل شخصي - - - - -

 عمل آخر)حدد( - - - - -

 المجموع 307.1 557.1 91 91 301

180 3(/0)  3(/75)  51(/0)  34(/03)  األرصدة 

 588%  6.55%  53.33%  
57.22

% 
62.22%  

% األرصدة لكل 
 وحدة تعليم

 
 
 
 
 
 هي أرصدة السداسيات األول و الثاني و الثالث و الرابع في خانة األرصدة : األرقام التي بين قوسين  تنبيه* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
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 (صميم بطاقة لكل وحدة تعليمية يرجى ت) 
 

 الوحدة األساسية  عنوان الوحدة :
 علم اإلجتماع الشعبة :

 علم إجتماع التنظيم و العمل  التخصص :
 الخامس  السداسي :

 
 

  114 محاضرة :
   20 أعمال موجهة:

 - أعمال تطبيقية :
 عمل شخصي

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 
 12 األرصدة:   األساسية وحدة التعليم :   

 1مدخل لعلم إجتماع التنظيم والعمل  : 1المادة 
 5 األرصدة: 

 5المعامل :
  1التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية  : 2المادة 

 5األرصدة : 
 5المعامل :

 التنظيم الحديث للمؤسسة  : 1المادة 
 1األرصدة : 

 1 المعامل :
 تنمية الموارد البشرية   : 5المادة 

 1األرصدة : 
 1 المعامل :

 علم النفس اإلجتماعي للعمل   : 4المادة 
 1األرصدة : 

 1 المعامل :
 الحركات العمالية   : 7المادة 

 2األرصدة : 
 2 المعامل :

 
  األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها
 

 
 
  
  

متواصل و إمتحان ماعدا الحركات العمالية إمتحان   نوع التقييم )متواصل أو امتحان( 

 1مدخل لعلم إجتماع التنظيم والعمل  -
هو تزويد الطالب بأهم المعارف النظرية الهدف من تدريسها 

 والتاريخية الخاصة بمجالي التنظيم والعمل  
دف إلى تزويد ـ ته الجزائرية  التحليل السوسيولوجي للمؤسسة -

 الطالب بالبعد االجتماعي في تحليل مجالي التنظيم والعمل
: تزويد الطالب بالمنطلقات العامة لعملية التنظيم الحديث للمؤسسة -

 إلى أهم النظريات التي تطرقت إلى ذلك  باإلضافةالتنظيم 
: تزيد الطالب بالمعارف الخاصة باستخدام تنمية الموارد البشرية   -

 البشري في المؤسسة العنصر 
إبراز  إلى: تهدف هذه المادة للعمل   االجتماعيعلم النفس  -

التي نمت في إطار النسق  النفسيةالتصورات النظرية والمعالجات 
المعرفي والتي تخدم مباشرة مضامين ووحدات علم اجتماع التنظيم 

 والعمل
م الحركات : تزويد الطالب المعارف الخاصة بمفهوالحركات العمالية   -

 العمالية وتطورها التاريخي ودورها االجتماعي 
 

 وصف المواد
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 عنوان الوحدة :  وحدات التعليم المنهجية 
 الشعبة : علم اإلجتماع

 التخصص : علم إجتماع التنظيم و العمل 
 السداسي : الخامس 

 
  54 محاضرة :

  54 أعمال موجهة:
 - أعمال تطبيقية :
  - عمل شخصي :

 

 
 يع الحجم الساعي لوحدة التعليمتوز

 والمواد المكونة لها
 

 
.       وحدات التعليم المنهجية وحدة التعليم :  
 1 :األرصدة .
  

منهجية البحث في علم إجتماع  : 1المادة 
 التنظيم و العمل 

 1 األرصدة: 
 1المعامل :

 
 1: اإلحصاء في العلوم اإلجتماعية  2المادة 

 2األرصدة : 
 2:المعامل 

 
  األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها
 

 
 
  
  

متواصل و إمتحان    
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

منهجية البحث في علم إجتماع التنظيم و العمل  -
: تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من 
اكتساب مهارات حول مختلف المقاربات 

ة المتعلقة بدراسة اإلشكاليات والقضايا المنهجي
علم اجتماع  –التي لها عالقة بالتخصص 

 التنظيم والعمل
: تزويد 1اإلحصاء في العلوم اإلجتماعية  -

الطالب بالمعارف الخاصة بتطبيق القوانين 
 اإلحصائية في العلوم االجتماعية  

 

 وصف المواد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ستكشافية وحدات التعليم اإل عنوان الوحدة :  
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 الشعبة : علم اإلجتماع
 التخصص : علم إجتماع التنظيم و العمل 

 السداسي : الخامس 
 

  

 
 54 محاضرة :

 - أعمال موجهة:
 - أعمال تطبيقية :
  - عمل شخصي :

 

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 
ستكشافية وحدة التعليم اإلوحدة التعليم : 

 3 :األرصدة
 

 اقتصاد العمل : 1المادة 
 1 األرصدة: 

 1المعامل :
 

 قانون وتشريعات العمل : 2المادة 
 2األرصدة : 

 2المعامل :
 

 
  األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها
 

 
 
  
  

 .متواصل و إمتحان ماعدا الحركات العمالية     
إمتحان     

 

تحان()متواصل أو ام  نوع التقييم 

اقتصاد العمل : تهدف هذه الوحدة إلى إكساب  -
 الطالب معارف قانونية حول تنظيم عالم الشغل

 قانون وتشريعات العمل -

 وصف المواد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univ-guelma.dz/


Website: www.univ-guelma.dz 

14  

 
 
 

 وحدات التعليم األفقية عنوان الوحدة : 
 الشعبة : علم اإلجتماع

 التخصص : علم إجتماع التنظيم و العمل 
 السداسي : الخامس 

 

 
  22.4 محاضرة :

  22.4 أعمال موجهة:
 - أعمال تطبيقية :
  - عمل شخصي :

 

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 
 6 :األرصدة    األفقية وحدة التعليم :   
  

 سوسيولوجيا اإلقتصاد الجزائري  : 1المادة 
 2 األرصدة: 

 2المعامل :
 

  إعالم آلي  : 2ة الماد
 1األرصدة : 

 1المعامل :
 

 
  األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها
 

 
 
  
  

ماعدا سوسيولوجيا  متواصل و إمتحان  
 اإلقتصاد الجزائري إمتحان

 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

: توضيح سوسيولوجيا اإلقتصاد الجزائري -
يات االجتماعية في المؤسسة الجزائرية العمل

 وعالقة ذلك بالتغير االجتماعي
:تعزيز استتخدام الطالب لالعالم إعالم آلي   -

 االلي في المجال االجتماعي

 وصف المواد
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 األساسيةوحدات التعليم عنوان الوحدة :  
 الشعبة : علم اإلجتماع

 عمل التخصص : علم إجتماع التنظيم و ال
 السداسي : السادس 

 

 
 20 محاضرة :

 71.4 أعمال موجهة:
 - أعمال تطبيقية :
  - عمل شخصي :

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 
 78 :األرصدة     األساسية وحدة التعليم :   
  

 2مدخل إلى إجتماع العمل و التنظيم : 1المادة 
 4 األرصدة: 

 4المعامل :
 

التحليل السوسيولوجي للمؤسسة  : 2المادة 
   الجزائرية 

 4األرصدة : 
 4المعامل :

  2التنظيم الحديث للمؤسسة : 1المادة 
 4األرصدة : 

 4المعامل :
 سوسيولوجيا الحركات العمالية    : 5المادة 

 4األرصدة : 
 4المعامل :

 
  األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم

 د المكونة لهاوكذا للموا
 

 
 
  
  

سوسيولوجيا الحركات متواصل و إمتحان ماعدا 
 العمالية إمتحان

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

: تزويد 2مدخل إلى إجتماع العمل و التنظيم -
الطالب بأهم المعارف النظرية والتاريخية 

 الخاصة بمجالي التنظيم والعمل  
 زائرية   التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الج -
: تهدف إلى تزويد 2التنظيم الحديث للمؤسسة -

الطالب بالبعد االجتماعي في تحليل مجالي 
 التنظيم والعمل وربط ذلك بالمؤسسة الجزائرية 

تزويد   :سوسيولوجيا الحركات العمالية   -
الطالب المعارف الخاصة بمفهوم الحركات 

 العمالية وتطورها التاريخي ودورها االجتماعي 
 

 وصف المواد
 

 
 وحدات التعليم المنهجية  عنوان الوحدة :  
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 الشعبة : علم اإلجتماع
 التخصص : علم إجتماع التنظيم و العمل 

 سادسالسداسي : ال
 

 
 54 محاضرة :

 - أعمال موجهة:
 - أعمال تطبيقية :
  - عمل شخصي :

 

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 
 58 :األرصدة     المنهجية التعليم :   وحدة 
  

  مذكرة التخرج  : 1المادة 
 4 األرصدة: 

 4المعامل :
 

   ملتقى التدريب على البحث الميداني  : 2المادة 
 2األرصدة : 

 2المعامل :
 

     2اإلحصاء في العلوم اإلجتماعية  : 1المادة 
 1األرصدة : 

 1المعامل :
 
 

 
  منوحة  لوحدة التعليماألرصدة و المعامالت الم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

مذكرة التخرج متواصل و إمتحان ماعدا  
 متواصل 

 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

مذكرة التخرج :تخصص الختبار امكانيات  -
استثمار الطالب لمختلف المعارف التي اكتسبها 

 وتطبيقها في الميدان  
بحث الميداني :  تخصص ملتقى التدريب على ال -

 للتدريبات والتطبيقات الميدانية
تزويد  :    2اإلحصاء في العلوم اإلجتماعية  -

الطالب بالمعارف الخاصة بتطبيق القوانين 
 اإلحصائية في العلوم االجتماعية  

 

 وصف المواد
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IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 

: ليسانس علم االجتماع التنظيم والعملاالولص التخص  
 

 (1).(2).مدخل لعلم اجتماع التنظيم والعمل
 مفهوم العمل 

 مفهوم التنظيم 
 مراحل تطور العمل 

الرق 1  
الحرف 2  
المنزلي1  
المانيفكتوري5  
تقسيم العمل 4  

 تنظيم العمل 
رؤية تايلور 1  
رؤية فورد 2  
 رؤية فورد 1

 -1-مؤسسةالتحليل السوسيولوجي لل
 

 األطر ومجاالت نشاطات المؤسسة
 المؤسسة كإطار قانوني اقتصادي  وثقافي لممارسة االنشطة )العمل بين ثقافة المجتمع وثقافة المؤسسة(-
 تحليل طبيعة عمل أو نشاط المؤسسة-
 بنية وتنظيم المؤسسة-
 التسيير االستراتيجي للمؤسسة-

 -1-التنظيم الحديث للمؤسسة
 

 مادة المحاور اآلتية:تتضمن هذه ال
 مفهوم التنظيم، التعريف والنشأة
 الجذزر الفكرية لدراسة التنظيم

 النظريات والمداخل المختلفة لدراسة التنظيم
 النظريات الكالسيكية في دراسة التنظيم

 
 النظريات الحديثة: البنائية الوظيفية )بارسونز، ميرتون، سلزنيك(

 النظريات المعدلة: 
 االجتماعينظرية التنظيم  
 نظرية التناقض بين الفرد والتنظيم 
 نظرية التفاعل 
 نظرية الدافعية 
 نظرية اتخاذ القرارات والتوازن التنظيمي 

 
 
 

 تنمية الموارد البشرية:
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 إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية- 1

 
 سياسة تدبير الموارد البشرية -
 تحليل الوظائف  -
 وسائل إختبار األفراد  -
 نمية الكفاءاتسياسة ت -
 إعداد برامج التكوين  -
 قواعد الترقية -
 األجور و الحوافز و المكافآت  -
 األمن و الوقاية  -
 التحليل السوسيولوجي إلستخدام العنصر البشري في المؤسسة -2
 

 علم النفس االجتماعي للعمل
 

تي نمت في إلطار هذا النسق العرفي تهدف هذه المادة إألى إبراز التصورات النظرية والمعالجات األمبريقية ال
 والتي تخدم مباشرة مضامين ووحدات علم اجتماع التنظيم والعمل مع التركيز على المحاور األساسية منها:

 مفهوم علم النفس االجتماعي للعمل 
 النشأة والتطور

 :ديناميات الجماعة
 المجتمع, ظهور وتشكل جماعات العمل –الجماعة  -الفرد -       

 واع الجماعاتأن 
 أهداف الجماعة وحركتها 
 خصائص الجماعات 
 معايير الجماعة وقيمها 
 بناء الجماعة وتماسكها 
 تأثير الجماعة في أعضائها, القيادة في الجماعة. 
 بعض تطبيقات ديناميات الجماعة في مجاالت مختلفة) الصناعة، التربية...( 
 مناهج البحث وأدواته في ديناميات الجماعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهجية البحث في علم إجتماع التنظيم و العمل 
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تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات حول مختلف المقاربات المنهجية المتعلقة بدراسة اإلشكاليات 

صص كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فتخ –علم اجتماع التنظيم والعمل  –والقضايا التي لها عالقة بالتخصص 
 للتدريبات والتطبيقات الميدانية، مع التركيز على:

 الخطوات المنهجية في إعداد المذكرة: 
 إشكالية البحث، التساؤالت و الفروض 
 المفاهيم  
 بناء نموذج التحليل  
 تقنية المالحظة، التعريف باألداة واالستخدامات  
 تقنية المقابلة، التعريف باألداة واالستخدامات 
 ، التعريف باألداة واالستخداماتتقنية االستمارة 
 المعاينة، التعريف باألداة واالستخدامات 
 جمع البيانات الميدانية 
 وسائل عرض وتبويب البيانات 
 تحليل البيانات 
 تفسير البيانات وعرض  

 -1-اإلحصاء في العلوم اإلجتماعية   
 

 من خالل هذا المقياس يتم إبراز المحاور اآلتية:
 اء في البحوث االجتماعيةالتعرف بأهمية اإلحص 
 مقاييس النزعة المركزية )المتوسطات والتشتت( 
 الوسط الحسابي  
 الوسيط 
 المنوال  
 العالقة التقريبية بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال 
 الوسط الهندسي 
 الوسط التوافقي 
 مقاييس التشتت )التباين( 
 المدى  
 االنحراف المعياري 
 مقاييس التماثل وااللتواء. 

 انون وتشريعات العملق
 

تهدف هذه الوحدة إلى إكساب الطالب معارف قانونية حول تنظيم عالم الشغل. من حيث التركيز على بعض المحاور 
 األساسية، منها:

 مدخل إلى قانون العمل 
 المصادر المختلفة لتشريعات العمل في الجزائر

 القات العمل.تناول سوسيولوجي للقوانين والتشريعات الجديدة المنظمة لع
 أنواع النزاعات التي تتناولها العالقات الصناعية.

 وسائل العالقات الصناعية.
 المفاوضات الجماعية.

 التوفيق.
 التحكم بأنواعه.

 الهيئات التمثيلية للمستخدمين بالمؤسسة والمفاوضة الجماعية. 
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 اإلضرابات : مفهوم اإلضراب
 اإلضراب : حق ، هدف ذو فعل جماعي.

 االجتماعية واالقتصادية لإلضراب.اآلثار 
 :أشكال اإلضراب

 إضراب هجومي وإضراب دفاعي.
 إضراب شمولي وإضراب محلي.

 إضراب االختصاص و اإلضراب التضامني.
 اإلضراب المفاجئ واإلضراب النقابي )المخطط(

 اإلضرابات المتوحشة.
 تطور نزاعات العمل : نزاعات العمل و مراكز اتخاذ القرارات.

 من النزاعات المنتظمة إلى االتفاقيات الشاملة.        
 الحركات العمالية

 مفهوم الحركات العمالية 
 مبادئ وأهداف الحركات العمالية

 اإلطار القانوني لعمل الحركات العمالية
 مجاالت عمل الحركات العمالية

 تطور الحركات العمالية العالمية 
 تطور الحركات العمالية في الجزائر 

 اد العملاقتص
 مدخل عام
 قوة العمل

 سوق العمل
 إعادة إنتاج قوة العمل

 تطور قوة العمل
 سوسيولوجيا االقتصاد الجزائري

 
الهدف األساسي من هذا المقياس هو إكساب الطالب معلومات حول الجانب السوسيولوجي في االقتصاد الجزائري عبر 

 لراهنة. ويكون التركيز على المحوار التالية:مراحل تطوره المختلفة وفي خضم التحوالت االقتصادية ا
 تجارب التسيير االقتصادي في الجزائر..ل مدخل تاريخي -

 تجربة التسيير الذاتي.                          -
  اإلصالحات اإلدارية بالجزائر                           -
 ير االقتصادفي تسيالمركزية والالمركزية                            -
 القانون األساسي العام للعامل.                           -
 ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات.وقانون                            -
 إعادة هيكلة المؤسسات.                           -
 استقاللية المؤسسات.                           -
 في ظل اقتصاد السوق والعولمة. اإلصالحات الحديثة                           -

 -2-التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية 
 

 المراحل التنظيمية التي مرت بها المؤسسة الجزائرية
 عرض تقييمي ونقدي لمختلف هذه المراحل  مع التركيز على مرحلة االستقاللية في ظل اقتصاد السوق-

 الفاعلة في إدارة عمليات العمل تحليل وتشخيص القوى
 أساليب التسيير 

 االتصال في المؤسسة-
 أشكال وأنواع خالفات العمل في المؤسسة-
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-2-التنظيم الحديث للمؤسسة  
 طبيعة عملية اتخاذ القرارات 
 أساليب اتخاذ القرارات 
 بعض المفاهيم التنظيمية:  
 القيادة  
 اإلضراب  
 الغياب  
 الصراع 
 اتأنواع التنظيم 
 التنظيم والثقافة 
 التنظيم والمحيط 
 نظام الحوافز : 
 أنواع الحوافز. 
 أشكال النظم التحفيزية. 
 العالقة بين الحافز واإلنتاجية. 
 ردود األفعال الشخصية تجاه الحوافز 

 
 سوسيولوجيا الحركات العمالية

 
 

النقابية واإلستراتيجيةجيا الحركات العمالية وسوسيول  
مل النقابيابالع الخاصة نظرياتال  

 الممارسات الديمقراطية داخل الحركات النقابية 
 الدور السياسي  الحركات العمالية

 
 

 مذكرة التخرج : 
 * مشروع عمل ميداني يقدمه الطالب للتخرج .

 
 البحث : توجيهات خاصة بالعمل الميداني للطلبة  ملتقى التدريب على 
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 -2- ةاعياالجتمفي العتوم اإلحصاء 
 

 أهمية اإلحصاء االجتماعي في البحث االجتماعي 
 معامالت االرتباط 
 معامل االرتباط البسيط 
 معامل االرتباط المتعدد 
 معامل االرتباط الجزئي 
 معامل ارتباط الرتب 
 معامل االقتران 
 معامل التوافق 
 االختبارات 
 اختبار )ت( 
 اختبار مربعات كاي 

  
 عد لتحليل البيانات في العلوم االجتماعيةالم   SPSSالبرنامج اإلحصائي   
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VIII
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