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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  
 السادة الباحثني والقّراء.

 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمن  يطالعنا العدد 

 بهذه الباقة من األحباث التطبيقية اجلاّدة، وقد لفت انتباهنا حرصها الّدائم على:

 .احملافظة على صدورها الّدوري باستمرار

 املنهجي واملوضوعاتي. االلتزام خبطها

 .كثافة املاّدة العلمية وتنوعها

 .اجتاه الدراسات حنو التطبيق

كّل ذلك يدفعنا إىل احلرص على مّد يد العون لطاقم اجمللة بهدف ترسيخ 

هذا التقليد، وتشجيعه على مواصلة العمل يف هذا اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا 

إىل تقديم اإلضافة، واليت نرجو من  من االجتهاد املهين الذي يسعى باستمرار

 جهتنا أن حيالفها التوفيق.

هذا النوع من الّدراسات  -باإلضافة إىل ما سبق  –وقد لفت انتباهنا 

؛ وهو ما يعين أن الباحث أخذ البعد التطبيقياملتنوعة، واليت آثر الباحثون فيها 

الوجه األكمل، على عاتقه قضايا جمتمعه رسالًة عليه ان يضطلع بأدائها على 

بتأمينه بصفته املَؤهََّل ألداء هذه املهّمة واملدِرك خلطورتها والعارف بفرص جناحها 

 للحلول املناسبة.

للعدد السادس عشر من حوليات جامعة قاملة للعلوم إّن املتصّفح 

يالحظ هذا التخصيص الّدقيق للظاهرة موضوع الدراسة؛  االجتماعية واإلنسانية

مبجّمع بن عمر ، واملتعّلقة َيْت بالزراعة املستدامة يف والية قاملةُعِنكتلك اليت 



 ب

 

وما ميكن أن يتحّقق من تنمية حمّلية وغريها من األحباث  للصناعات الغذائية

احملصورة يف نطاق جغرايف حمدود ومعيَّن؛ كّل ذلك من شأنه أن ُيْكِسب هذه 

 اجلّدة واألصالة.الّدراسات شيئًا من 

باإلرشاد النفسي واالجتماعي ومعاجلة وكذلك دّلت تلك األحباث اخلاّصة 

على أهميتها القصوى يف ظّل هذا التطور التكنولوجي األحوال النفسية واالنفعالية 

 أخذ هذه القضايا حبزم كبري.   ياملهول، مّما ينبغ

حوليات جامعة قاملة للعلوم من  وحنن نصّدر هلذا العدد  -إّننا  

سنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على  -جتماعية واإلنسانية اال

نرمَي بالبحث من خالل هذا املنرب، ويهّمنا كثرًيا أْن  توفري فرص النشر للباحثني

، ألّنه املعيّن به وبنتائجه أّواًل وأخريًا، لذلك ندعو، العلمي يف أحضان اجملتمع

صلة يف احمليط الطبيعي واالجتماعي لإلنسان، باستمرار، إىل مواكبة التطورات احلا

وأن يتجه البحث العلمي إىل تقديم احللول الناجعة ذات الفاعلية اجتماعّيا 

 واقتصادّيا.

حوليات جامعة قاملة من  وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن حيّقق األمل املنشود.للعلوم االجتماعية واإلنسانية

    وسّدد خطاكم.وّفقكم اهلل 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد
 القراء السادة الباحثني.

من حيث هي فضاء للتفكري املؤّسس الذي جتتمع  -لقد كان على اجلامعة  

أن تعقد أنشطتها على اإلنسان  -فيه الرؤى االستشرافية ذات اخلصائص اإلنسانية 

يسها واستوائها وما يتصل به من خمتلف جماالت حياته، لذلك اضطلعت منذ تأس

باالستثمار يف اإلنسان استثمارا نوعّيا ِبِه َوَلُه. ولقد ُعِنَي الباحث  تنويريًة مؤسسًة

من  أداء حضاريٌّبالتنشيط لِفْعِل الكتابِة من حيث هي  -من جهته  -/ اإلنسان 

من جهة ثانية انطالًقا من وجوده الوظيفي يف  وواجٌب اجتماعيٌّ وإنسانٌيجهة، 

 ماعة الضامنة خلصائصه االجتماعية التآزرية.إطار اجل

 –ما فتئ الفكر صورة من صور االجتهاد البشري يف مواجهة الطبيعة  

بغرض تسخريها يف اإلطار املعياري الذي خيلق املنافع  -بكّل جتّلياتها الوجودية 

يف حدود املمكن، وإىل مستًوى من االستغالل يقّنن فيه ُسُبَل الّتعاُمل مع خدمة 

األرض؛ على أّنها أَحُد فضاءات النشاط اإلنساني القاضي مبمارسة الفعل احلضاري 

من أجل الّتحصيل واالنتفاع، ويضطلع يف الوقت نفسه باحلفاظ على مصدر الثروة 

 -وحتقيق الّرفاه. لذلك َمثََّل العمُل التنظيمي القائُم على أُسٍس معرفية ومنهجية 

الرسالَة األوىل اليت يتوّلى إدارَتها وتوجيَهها إطاٌر  -ن حموُرها ثنائيُة األرض واإلنسا

 معريفٌّ تنويريٌّ مسامٌل لإلنساِن والطبيعة.

حلوليات  تتجلى موضوعات العدد  بالتنويريف هذا املنحى املوصوف  

رسالًة إنسانيًة متشحًة بالتأسيس جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية 

مّما أسفر عن مجلة من األحباث املاّدة والفكر واملمارسات؛  والتقنني والتنوير يف

بقطاع الفالحة املتعّلقة بضرورة االهتمام باحمليط اجلغرايف املتجّسد يف جزء منه 



 

 

: إشباع احلاجة من جهة، يّحقق لإلنسان بعدين اثننيباعتباره نشاطا اسرتاتيجّيا، 

. ولعّل ذلك ما استوجب حتميَة نيةوتأمني الغذاء بالتخّلص من الّتبعّية من جهة ثا

لكونها النهج األمثل لتخفيف ضغط التكلفة وتوفري الزراعة املستدامة  االجتاه إىل

أن يتجه االهتمام تلقائيا إىل  -واحلال هذه  –مصادر الّدخل. وكان طبيعّيا 

 للصناعاتدراسة استكشافية جملّمع بن عمر بوالية قاملة الصناعات التحويلية يف 

ذائية. وقد صاحب ذلك مجلة من األحباث اجلارية يف هذا اجلزء املتعّلق الغ

. للوقوف على األطر املثلى يف التعامل مع هذا الّصرف والتمويل باقتصاديات 

 القطاع احليوي واحلّساس يف الوقت نفسه.

ا منهم بأّن البحث إحساًس َأْجَرَأِة الّدراساتولقد أحّس الباحثون بضرورة  

العلمي الذي ميّثل اإلنساُن مصدَره جيب أن يظّل معقودًا عليه. وعلى ذلك كان 

يتكّيف وظيفيًّا مع خمتلف  االجتماعي والنفسياإلنسان حاضًرا يف التفكري 

املستجّدات الناجتة عن العوملة وصراع اإلنسان مع نزوات اإلنسان نفسه، ومع ما 

العدد السادس التكنولوجي من أعباٍء سلبية، ليطالَعنا يفرزه التطور احلضاري و

بالسعي احلثيث  -يف شّقه الّتجريدي  - عشر للعلوم االجتماعية واإلنسانية

، وتوفري ظروف ) أي يف إطار التكوين وتشّكل الّشخصّية (الحتضان اإلنساِن ِطْفاًل 

ظ على خصوصياته ) وهو احلفاالنمّو الّسليم يف إطار ما نلّوُح إليه باستمرار 

اإلرشاد النفسي واالجتماعي فاختذت من اإلنسانية بأبعادها االجتماعّية والقيمّية (. 

ما يسّلط الضوَء على والتنشئة االجتماعية وتأطري االنفعاالت والسلوكات وتْشِذيِبها 

 الواقع االجتماعي ويهّيئ إىل إدارة شؤونه ضمن املسار الطبيعي.

ياري كان وال يزال اجلوهَر يف التأسيس للَمَدِنيَِّة وحيث إّن اجلانب املع 

وإرساء دعائم التوافق واالنسجام بني افراد اجملتمع؛ فلقد اجتهت األحباث القانونية 

مبا يضمن حقَّ  معاجلة املشكالت القائمة، وتأطري الظواهر االجتماعية املختلفةإىل 

ا عليه؛ ولعلَّ أمسى ما ميكن أن الفرد وكرامَته، وختفيَف إجراءاِت التشريع وآثاِره



 
 

 َتْجِريُم ما مْيكُن أْن ُيِسيَء إىل إنسانية اإلنسانَيِصَل إليه الفرد يف جمتمع ما هو 

 من َقْذٍف أْو إْدخال َضْيٍم.

لئن كّنا قد سّجلنا قراءَة ُمْفرداِت هذا العدد على هذا النحو مّما يشبه  

دقيًقا وموضوعّيا لنزوعها إىل الواقع اإلشادَة بها، فلقد كان ذلك أيضا توصيفًا 

 وارتباطها باإلنسان باعتباره املوضوَع واهلدَف. 

من  –نرجو أن ُنَوفََّق يف هذا االختيار املنهجي واملعريف، الذي نطمح  

باجتهاِد مجهور الباحثني، وبتزكية  -حبجِم ُحْلِمنا –إىل أن يكون تنويرّيا  -خالله 

مل أن ُنثرَي يف القارئ الكريم شيئًا من القلق املعريف. من السادة اخلرباء، كما نأ

 االجتهاد. -بْعَد ذلك  –وحسُبنا 

   

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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 الفهـرس

  ر العددــتصدي

   العدد افتتاحيـة

 دور القطاع الفالحي في تعزيز األمن الغذائي في الجزائر  .1

 01-11   خير الدين معطى اهلل و أ. دراجي لعفيفي .دأ.

 فالحي والية قالمة نحو الزراعة المستدامة توجهات .2

 22-01  جابري أميرة أ.و  وسيلة حمداويأ.د. 

                                         دور المؤسسات الصناعية في تحقيق التنمية المحلية .0

 -ةـة قالمـــدراسة مجمع عمر بن عمر بوالي –

 52-20 نعمون وهاب و أ. سمية سريدي د.  

 مساهمة تسيير المعرفة في تنمية رأس المال البشري  .4

                                       -فرع بسكرة-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  

 118-58 ربيحة قوادرية و أ. سعاد عبود  د.  

 الدين في فلسفة أريك فروم  .2

 104-111  الدكتور عبد الغني بوالسكك د.
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 111-180 عيساوي نبيلة د.  
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 قراءة نقدية لدور المثقف العربي في ظل التحوالت االجتماعية  .12
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