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وال
ٔ
  .اإلشكالية: ا

هميته القيمية، إضافة الى بقضية العمل من لقد تزايد االهتمام العالمي 
ٔ
حيث التعريف وا

االهتمام بالتوجهات القيمية نحو العمل وثقافته، في ظل صناعة المعرفة والثورة المعلوماتية 
 ؛واالنتقال من مرحلة الحداثة الى مابعد الحداثة التي يشهدها العالم

جريت وتزايد االهتمام في المجتمعات النامية بقضية التحوالت االجتماعية وقي
ٔ
م العمل وا

وربية خالل  ابتداءفي هذا الصدد العديد من المسوح االجتماعية على العمل وقيمه، 
ٔ
بالمسوح اال

جراه مجموعة من الباحثين 
ٔ
السبعينات مرورا بالمسح العالمي للقيم االجتماعية بصفة عامة الذي ا

ساسية 
ٔ
ن قيم العمل تمثل منظومة فرعية ا

ٔ
من منظومة القيم حيث يغطي خمسا وستون دولة، وال

ثير العولمة على منظومة القيم، ومن هنا فإن االهتمام 
ٔ
العالمي ككل وذلك لكشف عن مدى تا

ثار التحوالت والتغير المتزايد بالعمل وقضاياه
ٔ
العولمة وما تتميز ، والسيما ات السريعة، انما يعكس ا

  .وما قد تتركه السيما في المجتمعات الناميةبه من مكونات 

خيرة من قبل  تزايد كما
ٔ
االهتمام العالمي بدراسة قيم الشباب واتجاهاتهم خالل العقود اال

المختصين والباحثين في العلوم اإلنسانية ـــ ولعل السبب في ذلك راجع إلى ما يشهده العالم من 
تغيرات وتحوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية مستمرة وسريعة السيما في ظل العولمة وما رافقتها 

ورة معلوماتية، مما وضع المجتمعات اإلنسانية في حالة من عدم االستقرار، وفي ظل ما شهده من ث
خالقية وقيمية، بات لزاما على المجتمعات 

ٔ
العالم من تغيرات وتحوالت وما نجم عنها من مشكالت ا

كـثر فائنب الثقافي والقيمي للشباب عمومااالهتمام بالجا
ٔ
ـن فئة الشباب هي من ا

ٔ
ت ، والسيما ا

بحكم فئة الشباب غيرات االجتماعية واالقتصادية، وتعتبر المجتمع تعرضا لهده التحوالت والت
فئة تعكس مرحلة انتقالية ساعية من خالل تحصيل العلم  وضعها االجتماعي والمحوري وبوصفها

فضل 
ٔ
  :من هنا تتبادر الينا مجموعة من التساؤالتوالمعرفة نحو تغيير وضعهم االجتماعي الى اال

  

  ـــــ ماهي توجهات الشباب نحو قيم العمل ؟

  ــــــ ماهو تصور ونظرة الشباب في المجتمع الجزائري نحو العمل الحر ؟

ثرت التحوالت االجتماعية واالقتصادية في المجتمع على قيم العمل لدى الشباب الجزائري؟
ٔ
  ـــــ كيف ا

  الجزائري ؟ ـــــ ما هي انعكاسات العولمة على قيم العمل في المجتمع
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