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  " أنيب  

  -88-سورة هــود اآلية  

تقّدم بجزيل الّشكر والعرفـان  أل،  

كورة بقبول اإلشراف على هذا  

، فـلكي مّني فـائق الّتقدير  ها

فرصة  الالذي منحنا  " ر مقراني  

ذا لتكرّمهم بقبول مناقشة هذه  

 لما قّدموه لنا من تسهيالت وما  

    بالعمل السيد  لمديريالعرفـان  و 

 دعم ومساعدة طيلة إنجاز هذا  

إخراج هذا  ى تصحيح وتعديل و 

 التقدير لكّل من قّدم لي يد  

  شكر و تقدير

و ما توفيقي إال باهللا عليه توّكلت و إليه أني" 

هللا عّز و جّل الذي أعانني على إتمام هذا العمل،  

التي تفّضلت مشكو  لدكتورة فيروز مامي زرارقة

تني بنبل أخالقها وحسن توجيهاتها وإرشاداتها

أنور مق" األستاذ    الماجستير في تخصصنا   مشروع

  .رفـانفـله منا كل الشكر و الع

، وهذا لمسبقـا  أعضاء الّلجنة المناقشة  شكرفـل عن  

لجميع عّمال المكتبة المركزّية بالجامعة لما   الثّناء و 

  .ن المعاملة

العبجزيل الشكر و ، أن أتقّّدم  ني في هذا المقـام

على ما قّدماه من دع" مراد عبد السالم  " والسيد  

الذي أشرف على ت" ري عادل  بلخي" ذ الفـاضل  

  .ا كلّ خير

 ال أنسى أن أتقّدم بأسمى معاني االحترام و التق

  .   ا العمل من قريب أو بعيد

  دةــــــــــاوي رنــــــــــش

  

بعد شكر اهللا ع

ألستاذتي الفـاضلة الد

العمل، والتي غمرتني

  .واالحترام

مشر  إلى رئيس

فـله  ،لبلوغ ما نحن عليه

أغفـل دون أن  

  . المذّكرة

الّشكر و   وكل

أحاطونا به من حسن الم

كما ال يفوتني 

والس" القراس بوشامة" 

  .العمل

وإلى األستاذ ال

فجزاه اهللا عنـّا ك العمل،

وفي األخير ال أ

هذا الع  إلتمامالمساعدة  

  



 

 

  

  
  

  إلهي خالقي عضدي ونصيري لك الحمد حتى يبلغ منتهاه لتمام العمل، وبلوغ مرتبة النقـاش  

  إذ فوق كل ذي علم عليم

  أهدي هذا العل ثمرة جهودك معي في تحقيق نسمات الحرية لذات األنثى داخلي....إليك أبي

إليك أمي أهدي بحثا علمتني تماما كيف يكون نظام المرأة داخله وكيف له أن يبلغ مصاف  

  اإلتقـان، والحكمة

إليكم أهدي تعب السهر، وفرح  ....راميأحمد  إليكم أخوتي وسندي، نسمة وجودي، عادل، لينة،  

  ....الوصول

لكم بحثي ألخبركم  أهدي    لحسن قداري  : بخاصة الخال  فردا فردا  وقداري  إلى كل عائلة شاوي

  يات تحكى ، وللبحث شجوناأن للوجود حك

 كل من أضاء بعلمه عقـل غيره، أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه  ىإل

  .فـأظهر بسماحته تواضع العلماء، وبرحابته سماحة العارفين

  زوينة : األستاذة  منى صريفق،:األستاذة: داقة واألخوةإليكن نساء شامخات بضخامة مفهوم الص

  أهدي هذا العمل الذي لم ولن يتم إال بوجود نسماتكن حوله  دراج ، األستاذة إلهام خلفـاوي  

 هالة،: ود الزمنإليكن زنابق العمل وشر ، و "2012" علم إجتماع تنظيم وعمل: إلى كل زمالء دفعة  

قصة كفـاح وصمود في وجه العبر والتناقضات    كمأهدي  ...، حنان،فضيلةىراضية، ليل سهام، أحالم ،

  .وكل حياتيبحثي وجودي وكل ما ملكت في أيامي  .التي تحف العالم
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 يرقبيشهد العامل يف اآلونة األخرية تطّورا سريعا أضحى فيه اإلنسان يعيش عاملا متغّريا و صغريا، 
 و يواكب كاّفة التطّورات اليت صاحبت التغّري احلاصل يف اتمع الذي ينتمي ،أحداث الساعة و يتفاعل معها

خرباته تعد من العوامل األساسية تطوير قدراته و تنمية مهاراته و  أنّ خاصة و . ره طاقة خالّقة و جّبارةباعتباإليه 
  .إلقليمي العامليألي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، سواء كانت على مستوى املنظمة أو على املستوى ا

الّرخاء يف املنظّمات شاملة، لذا فإّن حتقيق الكفاية والتقّدم و فاإلنسان هو املورد احلقيقي للتنمية ال 
ها فال بد من تعّهدها بالعناية حىت تؤيت هذه الطاقة مثار و . ء إنتاجية تلك الطاقة البشريةاالجتماعية مرهون بإمنا

  .الّرعاية من طرف الّدولةو 

خاصة غداة . سعت لتحقيق  التنمية يف خمتلف ااالتائر على غرار باقي الدول اجلز تعترب و 
           التوجه السياسي ، و ما متّيزت به من إمكانيات ضعيفة يف تلك الفرتة لرأس املال اخلاصو . االستقالل

املهام اليت مثّلت الّدور  بالعديد من الدولة اجلزائرية كما اضطلعت. اإليديولوجي الذي تّبنته الدولة آنذاكو 
 إسرتاتيجيةالعديد من املهام االجتماعية اليت جتسدت يف و . االقتصاديةاسي للدولة فيما خيّص التنمية األس

جزئيا لو قضاء و هي ال ،لعّل أبرز املهام امللقاة على عاتق الدولة آنذاكو . 1966اليت بدأ العمل ا منذ  التنمية
وفري مناصب لعجزها عن ت ،مام بالتشغيل الذي أصبح يشّكل عبئا كبريا على الدولةاالهتعلى الفقر والبطالة و 

اقتصاد عاجز عن تلبية احتياجاته ى املواطن الذي أكته البطالة و عبئا علو . شغل للمواطنني من جهة
  .األساسية من جهة أخرى

مدة السياسات االقتصادية املعتأن يتّم مبعزل عن ال ميكن  ،التشغيل يف بلدنالة و إّن احلديث عن البطا
متتّد جذورها إىل سنوات طويلة نتيجة فإّن البطالة يف اجلزائر قائمة و و بالتايل  .من طرف الدولة يف كل املراحل

كذلك و  ،ها، اختلفت بني أسباب اقتصادية وأسباب سياسيةتفاقمأسباب متعّددة أّدت إىل ظهورها و تفاعل 
  . اإلداريةيمية و نية دميوغرافية ومنها التنظسكا

ام الوافدين اجلدد إىل كل هذا نتج عنه عدم قدرة االقتصاد اجلزائري على توفري فرص العمل الكافية أم
غاهلم باعتبارهم يلجون سوق العمل يف وقت متأّخر النش ،خاصة خرجيي اجلامعات منهم .سوق العمل

لو بصفة مؤقتة، خاصة ى منصب شغل و ن إمكانية حصوهلم علهذا ما يصّعب مو .بإكمال دراستهم اجلامعية
لتزايد  ،الطلب عليه من ِقبل خّرجيي اجلامعةسوق العمل بني جانيب عرض العمل و يف ظل اختالل التوازن يف 

ي يشكو من عدم ذأعدادهم بشكل ملحوظ دون التغّري يف الفرص املتاحة الحتوائهم ضمن سوق العمل ال
أّم فئة خاصة و . دماجهم يف احلياة العمليةضع تأّزما أمامهم لعدم إممّا زاد الو  .حلاجام مالءمة مؤهالم



  :مقّدمـــــــــــــــــــــــــــة 

 ب 
 

اقتصادية مما يعكس واقع معاناة اجتماعية و  ،متطّلعة ملستقبل أفضل من خالل مؤهالا اليت متكّنها من ذلك
  .صعبة يعيشوا

حيث  .املختلفة برامج التشغيلية لتطوير آليات و بغرض احلد من هذه املعاناة، عمدت الدولة اجلزائر و 
دون ، و ّمت اقرتاح برنامج عقود ما قبل التشغيل الذي يُعىن بتوفري مناصب شغل لطاليب منصب عمل ألول مرة

لكن نظرا . التقنيني الساميني الذين هم يف وضعية بطالةمن محلة شهادات التعليم العايل و أي خربة مهنية 
طرح جهاز املساعدة على اإلدماج املهين الذي يشتمل النطوائه على عدة نقائص استوجبت تعديله، فقد ّمت 

الذي خّصص بالدرجة األوىل  CIDأمهها عقود اإلدماج حلاملي الشهادات  ،على ثالث أنواع من العقود
 وتتالءم وطبيعة تكوينهم ،يف مناصب تتوافق مع ختّصصام وشهادام إلدماج خرجيي اجلامعة مهنيا

ممّا م من تسطري هذا الربنامج لفائدم إال أنّه يبقى إجراء مؤقت للحد من بطالتهم بالرغإّال أنّه و . تطّلعامو 
أثار حفيظتهم للقيام بالعديد من احلركات االحتجاجية للمطالبة املهين الذي ينتظرهم و ختّوفهم من املصري  وّلد

  .بتحسني أوضاعهم املهنية يف إطار هذه العقود

اليت يقوم ا خرجيي  االحتجاجاتهذه  أسبابتفسري الفكرة ملعرفة و لق، توّلدت لدينا من هذا املنط
هذه السياسة التشغيلية من آراء حول  االجتماعيما يتداوله الوسط و . لعاملني يف إطار عقود اإلدماجاجلامعة ا

 نلك .ذلك من خالل طرح التساؤل حول واقع التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعةو . ووجهات نظر خمتلفة
 600الذين يفوق عددهم  لصعوبة تطبيق الدراسة على كل خرجيي اجلامعات العاملني يف إطار عقود اإلدماج

املّدة الزمنية احملدودة، فقد كان لزاما علينا تضييق رقعة البحث حبصرها يف وبالنظر إىل اإلمكانيات و  .ألف
ذلك من خالل و  .الرتبوية بدائرة عني وملاناملؤسسات ، و )مقّري البلدية و الدائرة ( ماتية داملؤسسات اخل

  .اعتمادنا على خطة حبثية اشتملت على مقّدمة و مخسة فصول و خامتة

 ،مبثابة فصل متهيدي الفصل األولمث . إثارة ملوضوع الدراسةفكانت عبارة عن تقدمي و  المقدمةأّما 
      اإلشكالية حتديدالذي متّثل يف و  ،فاهيميالتأسيس املنهجي للدراسة، قمنا فيه بتحديد اإلطار امل تضّمن أّوال

أهداف الدراسة، مث حتديد سباب اختيار املوضوع و أوعرض الدراسات السابقة وأمهية و  ،الفرضيات صياغةو 
  .املفاهيم

دراسة مبا فيها من جمال حيث مت حتديد جماالت ال ،ثانيا تضّمن اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةو 
أدوات مجع البيانات مث املنهج املعتمد والتقنيات و . ال بشري مع حتديد عّينة الدراسةجمزمين و جغرايف وجمال 

  .اليت تبّنتها الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة
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، وال اإلطار الدميوغرايفإىل األطر النظرية لدراسة التشغيل، تناولنا أ، فقد تطرّقنا الفصل الثانيأما 
لنتطّرق يف األخري . النظريات احلديثةمثّلة يف الّنظريات الكالسيكية و املتو  األكادميية املفسرة للتشغيلأطر ثانيا و 

  .إىل حتديد املقاربة النظرية للدراسة من خالل النظريات اليت مت عرضها

أوال  ثنا فيهفقد حتدّ  ،تطّور سياسات التشغيل يف اجلزائراملوسوم بالبطالة و  الفصل الثالثحني أّن  يف
ونتائجها مع حتديد أسباب ذكر أسباب بطالة خرجيي اجلامعات عن البطالة، وذلك من خالل حتديد أنواعها و 

لنعرّج ثانيا إىل . خصائصها يف اجلزائر، مث قياس البطالة و اآلثار املرتتبة عنها و طرح ترتيبات مكافحتهاالبطالة و 
التشغيل يف اجلزائر و تعداد  إلسرتاتيجيةّبعنا املراحل التنموية احلديث عن إسرتاتيجية التشغيل يف اجلزائر حيث تت

أجهزة التشغيل املستحدثة يف إطار هذه اإلسرتاتيجية و املبادئ العامة اليت استندت عليها و األهداف اليت 
ثالث، أما يف العنصر ال. سياسة التشغيل و تقييمها و التحديات اليت واجهتها أبعادمث حتديد . تسعى لتحقيقها

األهداف املسطّرة لربنامج عقود األنواع و و فتعّرضنا لعقود اإلدماج كآلية للتشغيل باجلزائر من حيث اخلصائص 
شروط االستفادة من هذه العقود لننتهي باستخالص عيوب و تقييم برنامج مث التطّرق المتيازات و  .اإلدماج

  .عقود اإلدماج

تشغيلية الشهادة اجلامعية، اشتمل على ثالث عناصر الذي ُعنِون بـ سوق العمل و  الفصل الرابعيليه 
مث  .التعليم اجلامعيتطرّقنا فيه إىل مفهوم اجلامعة و حيث  ،التعليم اجلامعيكان أّوهلا ماهية اجلامعة و  أساسية

. معي مث عالقة اجلامعة باتمعأهداف التعليم اجلاجلامعي يف اجلزائر، تليه وظائف وأمهية  ودور و تطّور التعليم ا
لعمل اجلزائرية سياسات التشغيل، تناولنا فيه سوق االعمل و سوق فكان حول التنسيق بني اجلامعة و  أما ثانيها

حديث التحديات اليت تواجهها، بعد ذلك انتقلنا للاخلصائص مث الصعوبات و ملؤشرات و امن حيث املفهوم و 
تصّوره عن شغيل، أتبعناه باخلريج اجلامعي و تفاعلهما مع سياسة التة و اجلامععن التنسيق بني سوق العمل و 

ثالث عناصر هذا الفصل  أما. الطرق اليت يّتبعها يف مساعيه للتوظيفالعمل واملشاكل اليت يواجهها  و سوق 
آخرها، فقد خّصص للحديث عن االندماج املهين للخريج اجلامعي املتعاقد من خالل حتليل عقد اإلدماج  و 
مث مناقشة مسألة االندماج , عن النظام التعاقدي املرتتبةاآلثار صيغ النظام التعاقدي للتوظيف  و  إحدىك

  .املهين اندماجهاملهين للخريج اجلامعي املتعاقد و العوامل املؤثرة يف 

      حتليل لدراسة، حيث قمنا أّوال بتبويب و تفسري نتائج اخلص يف الفصل اخلامس إىل حتليل و لن
تفسري نتائج كل فرضية، لنتمّكن من مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات ثانيا و مناقشتها يف ضوء و 

 استخالص النتائج العامة للدراسة الدراسات السابقة ثالثا مث مناقشتها يف ضوء النظريات رابعا، ليتّم بعد ذلك 
  .االقرتاحاتويف األخري اخلروج مبجموعة من التوصيات و 

  .خري جند اخلامتة اليت متّثل خالصة للبحث بأكملهيف األو 
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 :  إشكالية الدراسة – 1

 أبرزها. على عّدة عناصر ا باألساس لتحقيق رفاهية اإلنساناليت تسطر أهدافه تقوم العملية التنموية
ألي بلد يسعى لتحقيق  االقتصاديباعتبارها دعامة النظام  ،املوارد البشرية اليت أصبحت حتظى باهتمام أكرب

  .تنموية فاعلة شاملة ملختلف امليادين إسرتاتيجيةمن خالل اعتماد  االزدهارالتقدم و 

 حتقيق ضرورةل يها اسرتاتيجيات التنمية الراهنةعل تركز تعترب فئة الشباب من أهم الفئات اليتو    
 لكن بالرغم من تعّدد هذه. اندماجهم اجتماعيا عن طريق تلبية متطّلبام املختلفة من تعليم،سكن،عمل

 وكل ما سطر ،فإن الّشباب يشعر بالّرغبة للتمّرد على الّتوصيفات اجلاهزة اليت تتعارض ورغبام ،التوّجهات
وفاقدة ألهلية الّتعايش مع الواقع مما زاد  ،من قبل احلكومات كوا تبقى إشعارات ال  تّتسم بالّتجديد هلم

و دميوغرافية صاحبها ارتفاع ملحوظ يف معدالت  اقتصاديةملا انعكس عليه من حتّوالت  .الواقع تعقيدا أمامهم
أّدى إىل طرح إشكالية االستغالل األمثل للموارد البشرية خاصة املؤهلة  ،بالتايل منو دميوغرايف كبريو . اخلصوبة

يتعّني على  ،خاصة إذا كانت العملية التنموية تتطّلب كفاءات و اختصاصات رفيعة املستوى. علميا و مهنيا
جلعلهم مؤهلني للمشاركة يف إحداث التنمية و  ،امعة توفريها من خالل التكّفل بتعليم و تكوين أفرادهااجل

 اإلنتاجمتّثل املورد البشري احملرك ملعظم عمليات  –خاصة  –حتمل أعبائها، باعتبار أّن  خمرجات التعليم العايل 
بذلك مدخالت يف سوق العمل الذي تتنافس فيه املوارد ، لتصبح التأثريملواقع الفعل و  احتالهلا، و عند ختّرجها
  .ما حصلت عليه من تكوينر مبنصب عمل ميكّنها من ممارسة وتطبيق ما تعلمته و البشرية للظف

 اجلزائري يف اية الثمانينات حال دون حتقيق ذلك، حيث عرف عدة حتّوالت االقتصادإّن ما شهده 
ألكثر من  –بعد أن  كان . تفعيل آليااحترير قوى السوق و ت به حنو اّجتهمتعّددة األبعاد غّريت مساره، و 

انشغلت اجلزائر بإعادة التوازنات املالية الداخلية و اخلارجية و . يوّجه و يسّري مركزيا –عقدين بعد االستقالل 
ص حاد يف نقر احلاد يف اإليرادات النفطية، والذي نتج عنه انكماش اقتصادي و بعد اختالهلا نتيجة التدهو 

  .أّدى إىل تقّلص فرص التشغيل االستثمار

منها ما تعّلق  ،اجتماعية خاصةخرى، عرفت عّدة مشاكل اقتصادية و كما أّن فرتة التسعينات هي األ
القبول بربنامج التصحيح ، و باملديونية اخلارجية اليت جعلت اجلزائر تلجأ إىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل

العديد من املؤسسات أّدى إىل غلق و . قات الدولة يف خمتلف القطاعاتيف تقليص نف اهليكلي الذي تسّبب
تفاقم مشكلة حتقيق ، و ارتفاع مستوى حجم البطالة تسريح أعداد كبرية من العمال و بالتايلاالقتصادية و 

  .التشغيل الشامل

اجلامعات  خاصة بطالة خرجييزائري يعاين من مشكلة البطالة، و هذا ما جعل سوق العمل اجل
ناهيك عن  جمانّيته،، واجلامعي خاّصة و عامةلتشجيع السياسات احلكومية املتعاقبة على اإلنفاق على التعليم 
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رنة مبحدودية توسع الشعب املفتوحة للتكوين، فقّدمت بذلك اجلامعات أعداد هائلة من املتخّرجني مقا
فعلى الّرغم من أّن األهداف . معيني يف سوق العملكذا صعوبة إدماج هؤالء اخلرجيني اجلاو . املناصب املفتوحة

مل تتغّري، استمّرت اجلامعة يف إمداد اتمع باإلطارات يف فرتة الّسبعينات بقيت نفسها و اليت ُحددت للجامعة 
مقابل عجز املؤسسات اتمعية عن توظيف تلك اإلطارات النعدام مناصب الشغل من جهة، و حلدوث 

عدم التوافق بني خمرجات اجلامعة  الطلب عليها، إذ ُيسّجلني عروض فرص التشغيل و ب اختالل كبري ما
هنا أصبحت عملية البحث عن منصب شغل تطرح نفسها حبّدة، خاّصة إذا  و . واملعاهد العليا وفرص التشغيل

  .من اخلرجيني اجلامعيني ينتهون لوضعية بطالة مزمنة من كل سنة% 60كان ما يقارب 

 .يف دفع عجلة التنمية إىل األمام خاصة خرجيي اجلامعة منهمكومة اجلزائرية بأمهية الشباب، ولوعي احل
خصّصت  حيث .اجلهات الوصية انشغاالتاليت أصبحت أهم  ،التكّفل مبسألة التشغيلأخذت على عاتقها 

برامج لتسيري مجلة من أجهزة و  األسرةو  االجتماعيوزارة العمل و التشغيل، وزارة التضامن :  هلا وزارتني كاملتني
، ANGEMالقرض املصّغر الوكالة الوطنية لتسيري :يف متثلت ا،هنيم هملتحقيق إدماج سعىاليت تالتشغيل 

، الوكالة الوطنية للتشغيل ADS االجتماعيةالّتنمية  ، وكالةCNSEJالصندوق الوطين للّتأمني على البطالة 
ANEM . بفضل جهازها املسّمى عقود ما قبل التشغيل  احلظ األوفر منهاهذه األخرية اليت كان للخرّيج

CPE،  ّمت اقرتاحه كآلية إلدماجهم مهنيا عام  الذي ،حاملي الشهاداتنه موّجه لفئة خّرجيي اجلامعات و كو
للمؤسسة و  ،نوعية للفرد كطالب عمل مرافقة صيصاستلزم ضرورة ختممّا  ،فشل يف حتقيق أهدافهلكّنه . 1998

هو التشغيل بعقود و  ،يسّد ثغرات سابقيه جديد وبالتايل ّمت اقرتاح جهاز. يتهامشولتكوينها ملواكبة العوملة و قصد 
يف مناصب عمل بالقطاعني العام  الذي يرّكز على دمج املستفيدين منه ،CIDإدماج حاملي الشهادات 

ني طبيعة تكوين إلحداث التوافق ب ،شهادام أو تأهيلهم املهين تتالءم معضمن كافة امليادين اليت  ،اخلاصو 
مهنيا مبا أّا عقود عمل حمددة  إدماجهمسعيا منها حملاولة  .ما يتناسب معها من مناصبخرجيي اجلامعات و 

ممّا شّكل هاجسا للخرّيج العامل ذا العقد لعدم استقراره  ،فهي وإن كانت قابلة للّتجديد تبقى مؤقتة. املدة
 شّكل لديه هاجسا حول مصريه املهينوهذا ما من العودة ألحضان البطالة بعد انتهاء العقد، ، وختّوفه مهنيا

خاصة وأّن العامل ذا العقد ال  ،ميكنه من افتكاك منصب عمل دائمالتشغيل بعقد اإلدماج  وإن كان حّقا
  .موظفا حسب قانون العمل اجلزائري يعدّ 

حتاول الدراسة ، الكيفي، وبعيدا عن جدلية معادلة العرض والطلب يف شّقيها الكمي و من هذا املنطلق   
عن وضعية  لعّلنا نتمّكن من الكشف .واقع التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعة احلالية الكشف عن

حول هذه  االحتجاجاتتفسريات ومربّرات لكثرة إىل بالتايل الوصول و  .إطارها اجلامعيني العاملني يف اخلّرجيني
  :السّياسة الّتشغيلية من خالل طرح التساؤل التايل

  هل متّكنت من امتصاص بطالتهم املرتفعة؟و  .ة عقود اإلدماج خلرجيي اجلامعةما مدى تشغيلي
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  :تساؤالت فرعية أمهها و  لإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي ال بد من طرح عّدة 

  التشغيل بعقود اإلدماج، هل هو خطوة الفتكاك منصب عمل دائم أم هو بطالة مقّنعة؟  •

  هل متّكنت عقود اإلدماج من حتقيق االندماج للخريج اجلامعي املتعاقد ؟  •

  هل سيتم تسوية وضعية خرجيي اجلامعة املتعاقدين باإلدماج؟  •

  عاقدين سياسة التشغيل بعقود اإلدماج؟كيف يقّيم خرجيي اجلامعة املت  •

 :الفرضيات - 2

  إن اخلطوة اليت تأيت بعد صياغة اإلشكالية و حتديدها يف البحوث العلمية هي افرتاض حلوال       

ممكنة للمشكلة املطروحة مث مجع املعلومات أو البيانات يف ضوئها إلثبات صحتها من خطئها و هذا ما يعرف 
  .بصياغة الفرضيات

إجابة مؤقتة عن األسئلة البحثية اليت تطرحها مشكلة الدراسة وتتّم صياغتها "تعرف الفرضية على أّا 
 .sidahmed.over-: الفروض و التساؤالت العلمية ( "يف شكل عالقة بني املتغري املستقل و املتغري التابع

blog.org² ،04/04/2014 :16:30(  

على أا تفسري مؤقت لوقائع معينة ال يزال مبعزل عن  Makhمــاخ حسب تعبري "كما تعرف      
امتحان الوقائع حىت إذا ما امتحن يف الواقع أصبح من بعد إما زائفا جيب أن يعدل عنه إىل غريه وإما قانونا 

 )145: 1988، عبد الرجمان بدوي("يفسر جمرى الظواهر

أي أّن الفرضية هي حل مؤقت ملشكلة البحث من خالل وضع أو بناء تصور أويل لعالقة  بني    
حتديد األساليب املناسبة الختيار "لذلك فهي على قدر من األمهية إذ متّكن الباحث من . متغريين فأكثر

       العوامل املستقلة العالقات احملتملة بني عاملني أو أكثر من خالل تقدميها تصورات نظرية للعالقات بني
و التابعة من جهة، كما أّا توّجه الباحثني ألنسب الطرق مالءمة جلمع معلومات أو بيانات اجناز أهداف 

  )68: 1999، محمد عبيدات("الدراسة احملددة مسبقا

  :و لإلجابة على التساؤالت املطروحة ال بد من طرح الفرضيات التالية 

  : ، و مؤشراا " عقود اإلدماج خطوة لتحصيل وظيفة دائمة: "  الفرضية األولى •
  .جتسيد نصوص عقود اإلدماج ميّكن املتعاقدين من التوظيف - 
  .توسيع معارف اخلرجيني املتعاقدين و اكتسام خلربات جديدة - 
  .شغل مناصب شاغرة تؤهلهم للتوظيف - 
  .احتساب فرتة التعاقد يضاعف حظوظهم يف التوظيف  - 



 التأسيس المنهجي للّدراسة                   :                                   الفصل األول 

19 

     

  :، و مؤشراا " التشغيل بعقود اإلدماج بطالة مقنعة: "  الفرضية الثانية •

  .التشغيل بعقود اإلدماج استغالل خلرجيي اجلامعة -

  .عنهم ال يؤثر على مردودية املؤسسة  االستغناء - 

  .خرجيو اجلامعة املتعاقدون عمالة فائضة - 

  .دهممناصبهم مؤقتة قد تنتهي ببطالة عند انتهاء فرتة عقو  - 

 : ، و مؤشراا "للخريج الجامعي المهني االندماجعقود اإلدماج تسعى لتحقيق : "  الفرضية الثالثة •

  حتقيق االندماج املهين - 

  حتقيق االندماج االجتماعي_ 

  حتقيق االندماج االقتصادي - 

  : و مؤشراا، " عقود اإلدماج آلية إلدماج خريجي الجامعة مهنيا ":  الفرضية الرابعة •
 .  فرتة عقودهم ءانقضاإدماجهم يف مناصبهم بعد   •
 . مساوام يف احلقوق و الواجبات مع العمال الدائمني •
 . فرتة العقد انقضاءتوفري حلول بديلة للمتعاقدين بعد  •

  :الموضوع اختيارأسباب -3

يعد التشغيل من أبرز القضايا اليت يطرحها الواقع السوسيو اقتصادي نظرا ملا يرتتب عن البطالة من     
    مشكالت المست مجيع النواحي أخطرها كان إقصاء شرحية فعالة يف اتمع من املشاركة يف العملية التنموية 

جلامعة اليت تشكل عنصرا فعاال يف و هي شرحية الشباب مما مجد طاقاا و قدراا خاصة منها خرجيي ا
مما جعل احلكومة اجلزائرية تعمل على حماولة احتوائها من خالل  ملؤهالا العلمية و املهنيةاالقتصاد الوطين 

طرح برنامج عقود اإلدماج لتشغيله سعيا منها لرتشيد استغالله علميا و مهنيا، لذلك فقد تعددت األسباب 
  :ث يف هذا املوضوع منهااليت شكلت لنا منطلقا للبح

  :  األسباب الذاتيةأ ـ 

  .الشعور باملشكلة من خالل معايشتنا للواقع النتمائنا لفئة اخلرجيني املتعاقدين يف إطار عقود اإلدماج •
  .الرغبة العلمية يف معرفة واقع التشغيل بعقود اإلدماج و وضعية اخلرجيني العاملني يف إطارها •
 .دماج اخلرجيني اجلامعيني يف عملية البناء االقتصاديإل السياسة التشغيليةهذه  مساعي الكشف عن •
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  :  األسباب الموضوعيةب ـ 

 .اليت تناولتهات حماولة مناقشة و معاجلة مسألة التشغيل بعقود اإلدماج لقلة الدراسا •
   الوسط االجتماعي حول عقود اإلدماج وطرح التساؤل عن تعدد احلركات االحتجاجية  بتداولهكثرة ما  •

  .عتصامية للمتعاقدين يف إطارها خاصة اخلرجيني منهم و الوقفات اال    
  .السعي للكشف عن وضعية اخلرجيني و عن مصريهم بعد انتهاء فرتة التعاقد •

  :أهمية الدراسة -4

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تطرحه و هو التشغيل بعقد اإلدماج خلرجيي      
 تكمن أمهيته يف ارتباطه جبميع جوانب احلياة كونه ذوو  اجلامعة الذي يدخل يف إطار سوسيولوجيا الشباب

  :طابع مشويل يؤثر ويتأثر فهو

     ستغالل األمثل للطاقات  الفاعلة و املؤهلة لعملية التنمية يتعلق تشغيل خرجيي اجلامعة باال:  اقتصاديا •
  .و دفع عجلتها إىل اإلمام

اخلطري اليت دد اتمعات ملا يرتتب  االجتماعيارتباط التشغيل بظاهرة البطالة ذات البعد  :اجتماعيا  •
  .دمان و التهريباإلعنها من  ظواهر اجتماعية ك

 حتواء خرجيي اجلامعةشراء السلم االجتماعي و توفري مناصب عمل ال إىلتسعى عقود اإلدماج :  سياسيا •

ت سوق العمل و نسب التشغيل يؤدي عدم التوافق بني متطلباف .اإلرهابينيبدل من انضمامهم لصفوف 
احتجاجية تؤثر على األمن الوطين مما قد يثري  بوقفات  القتصادي من خالل القيامالمطالبة باإلصالح ل

كما يشجع على تكوين  .يف اآلونة األخريةوهذا ما تشهده خمتلف واليات الوطن  سياسية ، اختالالت
  .حتفز خرجيي اجلامعة على التمّرد و تساعدهم عليه) إرهاب(مجاعات غري قانونية 

ينمي التشغيل شخصية الفرد، خاصة إذا ما حقق احتياجاته حيث يعزز إحساسه مبكانته  : نـفسيا •
مما  االجتماعيعكس العاطل الذي يعاين التهميش  ،االجتماعية و ثقته بنفسه مما جيعله أكثر فاعلية يف اتمع

  .حيبطه فيصبح عالة على جمتمعه

لتشغيل بعقود اإلدماج تظهر أمهية دراستنا من إضافة إىل ذلك، فقلة الدراسات اليت اهتمت مبوضوع ا •
  .خالل سعيها  لتحقيق عدة أهداف

  : أهداف الدراسة-5 

يسعى البحث العلمي للكشف على احلقائق أو لطرح إشكاليات قصد تشخيصها و إعطائها    
مساره يف السكة الصحيحة هو حتديده األهداف املرجوة من الدراسة و اليت  و لعل ما حيدد ،حلوال ممكنة
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عادة ما تستمد من عدة مصادر كمجال التخصص ووضوح صياغة اإلشكالية،  من هذا املنطلق فقد مت 
  :حتديد مجلة من األهداف لدراستنا متثلت يف

  .تشخيص واقع التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعة •
      اجلامعيني  مة للخرجينيئعة هذه السياسة التشغيلية يف توفري مناصب عمل فعلية و دامدى جنا حتديد •

 .و تقييم مساعيها إلدماجهم يف سوق العمل
  .الوقوف على تطلعات اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين إزاء مستقبلهم املهين خاصة و أا عقود حمددة املدة •
 .للتشغيل بعقود اإلدماج تقييميهإثراء البحث العلمي يف ظل غياب دراسات  •

  : تحديد المفاهيم-6

تعترب مرحلة حتديد املفاهيم من ابرز مراحل اإلعداد ألي دراسة علمية ملدى أمهيتها يف رسم معامل 
الدراسة  و حتديد مسارها حبيث جيب التطرق ألبرز املفاهيم اليت تشتمل عليها اإلشكالية املراد تناوهلا واليت 

ملفاهيم املسترتة غري الظاهرة يف عنوان  يستمدها الباحث أساسا من املفاهيم الواردة يف عنوان املوضوع مث ا

  .)86 :2004، رشيد زرواتي(البحث 

بناءات لغوية و تركيبات لفظية تسهم يف بناء الرتكيبات األدق مثل : "وتعرف املفاهيم على أا        
فضيل ("الثقافيةاملتغريات و الفروض أو التعميمات و النظريات العلمية اليت تشرح أو تفسر الظواهر العلمية و 

 )2010:92دليو،

حىت ال يساء فهمها أو تفهم "وتكمن أمهية حتديدها يف توضيح املصطلحات املستعملة يف الدراسة 
بداللة غري الواردة يف الدراسة فال بد من حتديد املعاين املستخدمة يف الدراسة و هو ما يساعد على وضع إطار 

  . )2003:11مصطفى فؤاد عبيد،("شكلة اخلاصة بالبحثمرجعي يستخدمه الباحث يف التعامل مع امل

فكثريا ما تتعدد املفاهيم و املعاين اخلاصة ببعض املصطلحات املستخدمة يف البحوث العلمية مما حيّتم 
وهذا ما سنقوم به إذ اشتملت . على الباحث حتديد املفاهيم و املعاين اليت تتناسب و تتفق مع أهداف دراسته

" ،"الجامعةخريج "،   "اإلدماجعقد  "، "  التشغيل" "  الواقع " أربع مفاهيم أساسية و هيدراستنا على 

  ." وظيفة دائمة" ،"  البطالة المقنعة

  :الواقع -أ 

  .احلاصل أي: الواقع وّقع و وقوع  :لغــــة  •

  )1997:627القاموس العربي الشامل،(و الطبيعة كما هي  األشياءالواقعية مذهب ميثل  

  :يعترب مفهوم الواقع حمل خالف بني املفكرين النطوائه على عدة أبعاد تعرب عنه أمهها : اصطالحا •
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انطالقا من كون الظاهرة االجتماعية عبارة عن سريورة تارخيية ميكن اعتبار الواقع   البعد التاريخي -
  . االجتماعي جمموعة من الرتسبات التارخيية اليت أدت إىل تشكيل ظاهرة ما

  .مبعىن رؤية الوقائع كما هي عليه ميدانيا بعد جتريدها من كل ما ميكنه أن يؤثر عليه:  البعد اإلمبريقي -

  .يشري الواقع للتحوالت العاملية و أثرها على التحوالت الداخلية للحياة بكل ابعادها : البعد المعاصر -

الفكرية اليت ساعدت على تشكيل هذا الواقع هو مجلة من املضامني اإليديولوجية و  : البعد المعرفي -
  .عالواق

عبد الهادي (". احلقائق املوجودة يف بيئة معينة و يف زمان معني" كما يعرف الواقع على أنه 
   )246:  1998،الجوهري

       االقتصادية أبعادهاالواقع و هو جمموعة الظروف اليت حتيط  بظاهرة أو مسألة ما مبختلف  : إجرائيا •
  .و الثقافية االجتماعيةو السياسية و 

  : مفهوم التشغيل  -ب 

  .، جعل الشيء أو اإلنسان يعمل ، أدار مبعىن سّري :  شّغل:  لغـــة •

  .غري شاغر: ومشغول . أشغل باله  =وظيفة  أشغل ...، عيّـن ، مأل أشغل 

  )1991:540المنجد األبجدي، (.مكان شغل خمصص ألعمال مهنية و صناعية:  مشغل 

بني املفكرين االقتصاديني و االجتماعيني و هذا الختالف مدارسهم  لقد اختلفت تعريفاته:  اصطالحا •
  .وتوجهام باإلضافة إىل التداخل الكبري بني مفهومي التوظيف و التشغيل و الذي ينبغي الفصل بينهما

هذه القوى و تدريبها  أفرادتعبئة القوى العاملة الالزمة إلدارة املؤسسة و اختيار "  : هو فالتوظيف
ووضعها يف مكان العمل املالئم هلا بقصد الوصول إىل اإلنتاج األنسب و توفري شروط و ظروف العمل 

و كذلك حتديد األجور و املهام املناسبة   املالئمة للعاملني باملؤسسة ليستمروا يف آداء مهامهم بسرعة و كفاية

  .)195: 1998حسن، عادل(" ووضع نظم العالوات و الرتقيات 

عبارة عن سلوك تنتهجه منظمة ما قصد استقطاب يد عاملة لشغل مناصب عمل : " كما يعّرف بأنه
   )196: 1998عادل جسن،("االقتصادية للبالد ون ذلك مرتبط باحلالة السياسية و شاغرة أو إضافية ويك

تتخذها املنظمة يف استقطاب اليد تلك العملية املعقدة اليت : " يف حني يعرف التشغيل على أنه     
العاملة و تعيينهم يف مناصب عمل دائمة أو مؤقتة يف هيكلها التنظيمي بغية حتقيق أهداف اجتماعية و 

 )2005:5حمود سعيدة،("اقتصادية
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إن التعريفات السابقة تشري إىل توفري مناصب عمل ملختلف القوى العاملة من خالل استقطاا مبعىن      
العمل املتقدمني للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة و بذلك يكون أمام املنظمة جمال أوسع  جذب طاليب

و هذا ما جيعلنا نستبعد هذه املفاهيم عن دراستنا كون عقود اإلدماج ال تعمل  ،النتقاء العناصر املتقدمة
ر من طاليب العمل بغض بسياسة االستقطاب القائمة أساسا على االنتقاء بل هي تسعى حملاولة احتواء أكرب قد

  .النظر عن أفضلية أحدهم عن اآلخر

 املرشحنيذلك النشاط الذي يستدعى جتديد يد عاملة مؤهلة وكفئة ودعوة : "كما يعّرف على أنّه     

  )9: 2011، ، لويزة فرحاني سميرة عبد الصمد("لوضع طلبام ملأل تلك املناصب الشاغرة

 و بذلك فهي تشغل. أي إحالل يد عاملة مؤهلة مكان أخرىيعترب التشغيل جتديد لليد العاملة 
مناصب مل تكن شاغرة كما أشار إليها هذا التعريف على أا متأل مناصب شاغرة مما جيعلنا نلمس بعض 

األعمال اليت تناسبهم يف إحدى  األفرادأن جيد : " وهناك من يعترب أن التشغيل هو، التناقض يف هذا التعريف 

أحمد زكي ("و اليت تكون دائمة أو مومسية أو مؤقتة  اخلدماتناعات أو النشاطات أو املهن أو الص

  )7: 1993بدوي،

التشغيل بأفق واسع ارتكز على مفهوم التنمية  1964لعام  112الدولية رقم  االتفاقيةوقد عرفت  
شخص راغب  و على ضمان العمل لكل االقتصاداألمثل للعنصر البشري يف منو  االستغاللو  االقتصادية

املؤهالت الضرورية ملمارسة اكتساب  فيه، و أن يكون العمل منتجا و أن خيتار هذا العمل حبرية و إمكانية
 )191:  2012موالي لخضر عبد الرزاق،( العمل املناسب  و لتستعمل فيه هذه املؤهالت

اليت تكرس فعال حق العمل لكل مواطن  اشتمل على خمتلف النقاطتبني من خالل هذا التعريف أنه 
ن اخلريج العامل يف إطار عقود اإلدماج ال خيتار عمله حبرية، بل أ إال. مع احلفاظ على كرامته مبختلف جوانبها

كما أنه ال خيضع لتكوين تكميلي ميكنه  يتوجه ملا هو متوّفر أمامه و هذا ما قد حيول دون استعماله ملؤهالته
جمموعة " :بأنهعرّفه بيار نافيل قائال كما   .العمل ت الضرورية اليت تسهل عليه ممارسةمن اكتساب املؤهال

  )19: 2005، سعاد منصوري("األنشطة املأجورة يف مّدة معينة

حمددة خاصة و أن عقود اإلدماج  ملدةأجورة املنشطة األ ويف الدراسة احلالية التشغيل هو جمموعة من
توفري مناصب عمل للقوى العاملة املتاحة كن القول بأن التشغيل هو عملية وعليه مي .هي عقود حمددة املدة

  .الستغالل قدراا و مؤهالا لفرتة دائمة أو مؤقتة

األسلوب الذي يتبناه اتمع إزاء توفري فرص العمل للقوى " يقصد بسياسة التشغيل  :سياسة التشغيل •
شركات [العاملة املتاحة و يف إعداد و تكوين أفرادها و يف تنظيم العالقات بني العمل و أرباب العمل أو 

إيديولوجية عن طريق التعليمات و القواعد و القوانني،و تعكس سياسة التشغيل ] ومؤسسات عامة و خاصة
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 آخرونحميد خروف و ("القائم و نظرته على العمل و حق املواطن فيه  االجتماعي االقتصاديالنظام 
،1999:162( 

السياسة اليت دف إىل حتقيق العمالة الكاملة و تنمية فرص العمل منوا متناسقا : "  كما تعرف بأّا
  .)1994،178:زكي بدوي("يف خمتلف الصناعات و املناطق 

وإذا كان التشغيل تتجاذبه عدة أطرف الختالف املدارس و التوجهات الفكرية،فإنّه ميكن التمييز بني 
  :سياستني للتشغيل كل منهما تعكس إيديولوجية معينة مها

مفادها أّن قوة العمل سلعة يتعلق مثنها بقانون  سياسة التشغيل في إطار االقتصاد الرأسمالي •
العمل و هذا ما يستوجب عدم تدخل الدولة املباشر يف توفري فرص العمل ألفراد و الطلب يف سوق   العرض 

القوى العاملة أما إمكانية تدخلها غري املباشر فتكون بعدة طرق كتوسيع جماالت التصدير أو االتفاقيات 

 ـ .الدولية اجلماعية والفردية مثال

تعترب العمل مصدر ملختلف ] خططاالقتصاد امل[ يسياسة التشغيل في إطار االقتصاد االشتراك •
القيم وحق لكل مواطن و واجب عليه مما يفرض تدخل الدولة لتوفر فرص العمل للقوى العاملة الراغبة فيه، 

 .   مع ضرورة ضمان حرية االختيار و االستقرار

و بالتايل ، فإن هذا االختالف نتج عنه اختالف وجهات النظر لعملية التشغيل اليت يقصد ا 
، إذ تعترب جمرد وسيلة لتحقيق )اإلنتاجية أو اخلدمية  (تخدام القوى العاملة يف إحدى الفعاليات االقتصادية اس

  .الغايات يف النظام الرأمسايل يف حني هي هدف حبد ذاته حسب النظام االشرتاكي

الني يف سوق وسياسة التشغيل يف اجلزائر تعين مجيع الربامج و األجهزة اليت مت تسطريها إلدماج البط
  .العمل من خالل نشاط منظم للبطّال يكسبه وضعا اجتماعيا و ماليا

مناصب  هي جمموعة الربامج و األجهزة اليت وضعتها الدولة لتوفري المفهوم اإلجرائي لسياسة التشغيل •
الذي وجه  اإلدماج و قد أخذنا كمثال عن هذه الربامج برنامج عقود. الشغل و تنظيم عملية التوظيف

خصيصا حلاملي الشهادات من خرجيي اجلامعات بغرض منحهم مناصب عمل تتوافق و ختصصام 
  . العلمية و مؤهالم التكوينية

  :مفهوم عقـد اإلدمـاجـ  3

  :العقـــد -أ 

جمال (يطلق على مجلة معان منها الشد و الرّبط و اإلحكام و التوثيق و اجلمع بني أطراف الشيء:  لغـــة •
  )255:  2006ر، الناصالدين عبد 
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اتفاق بني طرفني أو أكثر يلتزم فيه كل واحد من األطراف بتنفيذ ما قد مت االتفاق "  هو : اصطالحا •

 .)255: 2006 ، جمال الدين عبد الناصر ( "عليه

و منه بأنه اتفاق يلتزم  54يف املادة  االلتزاممصدر من مصادر "كما يعرفه القانون املدين اجلزائري بأنه      
  .)18:خليل أحمد حسن،د س("آخرين مبنع فعل أو عدم فعل شيء ما أشخاصمبوجبه شخص أو عدة 

  .هو اتفاق يربم بني خرجيي اجلامعة و املؤسسات املستخدمة بواسطة وكالة التشغيل :إجرائيا  •

   :اإلدماج -ب 

األمر يدمج ، دموجا مبعىن استقام وأمر دماج أي مستقيم،وأدمج من الفعل دمج ، يدمج إدماجا دمج :لغة •

 )853: 1998يوسف خياط، (و اندمج اندماجا أي أدخل فيه  يف الشيء إدماجا

هو تكيف الشخص وفقا ملستلزمات اموعة أو متاشيا مع مثل اجلماعة اليت ينتمي حبيث " :اصطالحا  •
 يندمج يف دورة حياة  يلتزم بكافة مسؤولياا ويستجيب ملطالبها و

  )101: 2001، عدالن أبومصلح(كاملة

و يف ميدان اإلدارة  البعضاملزج بني وحدتني أو أكثر مع بعضهما : " بأنه يف حني أمحد زكي فيعرّفه 
:" كما يعرّفه بأنّه ".أو التنظيم يتم اإلدماج بني اجلمعيات و املنشآت أو غريها حيث تصبح منظمة واحدة

  )23:  2005، سعاد منصوري(" ترابط جمموعة أجزاء الكائن احلي أو أجزاء اتمع

 مناصب عمل دائمة من خالل الوظائف اليت لشغل )اخلرجيني(هو متكني الشباب :  إجرائيا •
  .يف إطار عقود اإلدماجيشغلوا 

  ":Dinstition contrats : اإلدماج عقود  -ج 

يتم مبوجبها تشغيل الشاب اجلزائري احلائز على  التوظيفخاصة بني املنحة و  هي عقود مهنية:اصطالحا •
شهادة جامعية أو كفاءة مهنية يف مؤسسة عمومية أو خاصة على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع منحة 

 )http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،20/02/2014 :10:35عقود اإلدماج (  "شهرية

هي عقود عمل حمددة املدة متنح خلرجيي اجلامعات يف القطاع العام أو اخلاص مع تكّفل مديرية :إجرائـيــا •

 .التشغيل بدفع الرواتب الشهرية
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  : مفهوم خريجي الجامعة ـ  4

  :الخريج -أ 

عّلمه العمل جعله  ضروبا و  أياخلريج من الفعل خيرّج،خرّج غريه يف العلم أو الصناعة و خّرجه  :لغـــة •

  .)25:  1997، علي بن هادية و آخرون( ألوانا ختالف بعضها بعضا

  :الجامعة -ب 

وكلمة  الفنونجمموعة معاهد علمية تدرس فيها اآلداب و :مجع جامعات و تعين التجمع: لغــة •
College كلية مصدرها الكلمة الالتينيةCollegie  وتشري غلى التجمع و القراءة معا،وقد استخدمت يف

 )10: 1997محمد منير مرسي،(  م لتدل على مكان جتمع اتمع احمللي الطاليب 18القرن 

و تعين اإلحتاد الذي " Universities"مأخوذة من كلمة   " Unirvrsité"وأصل كلمة جامعة       
  .املدينة من أجل ممارسة السلطةجيمع أقوى األسر نفوذا  يف جمال السياسة يف 

 عبد العزيز(واستخدمت فيما بعد لتدل على جتمع األساتذة والطالب بني خمتلف البالد والشعوب
 )2005:10الغريب صقر،

التعليمية نظرا ملهامها املعتمدة خاصة فيما  االجتماعيةتعد اجلامعة إحدى أهم املؤسسات  : اصطالحا •
يتعلق بتكوين اإلطارات ذات  املهارات العليمة و املؤهلة لتوظيف معارفها فيما خيدم اتمع و حيدث التقدم 

لذلك .يف تشكيل خطط التنمية الشاملة و تطويرها أساسية،كوا أداة االجتماعي،االقتصاديالعلمني 
 .االجتماعيفدراستها حتتم علينا ربطها بالسياق الكلي أي احمليط 

األساس  مؤسسة للتكوين ال حتدد مبفردها أهدافها بل العكس فهي تتلقاها من اتمع الذي يعترب"  فاجلامعة
                  الميلود سفاري و آخرون،("وبالواقع أن ميدها باحلياة وباملدلول بإمكانهالوحيد الذي  و هو

  .)2006:18و ،

البحث العلمي : مركز علمي عايل جتمع بني أمرين هامني مها"وهناك من يعترب اجلامعة        
فالبحث العلمي يكسبها هويتها ومييزها عن مدارس ومعاهد التخرج املهنيني يف حني أن التعليم حيدد "والتعليم
الرئيسي و هو توفري القوى البشرية ذات املستوى العايل واليت باستطاعتها تطوير اتمع والنهوض دورها 

  )2004:14محمد بن عقيل بن علي المهدلي،("مبختلف جماالته

تتجلى يف وجود نوعني من السلطة تصنف على أساس " أن اجلامعة االعتباروهذا إذا أخذنا بعني 
الكربى أي انه هناك فروعا معرفية تنتج رأمسال علميا وثقافيا وفروعا تنتج التخصصات اجلامعية واملدارس 

  )2001:195نور الدين بومهرة،(" رأمسال اقتصاديا وسياسيا
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  :خريجي الجامعة -ج 

واملؤهالت  يقصد به الشباب حديثي التخرج أي كل من انتهى من مرحلة الدراسة اجلامعية:"اصطالحا •

  )1987:85عمر الخطيب،(" املتوسطة صناعية وجتارية وفات على خترجه من سنة إىل ست سنوات

أولئك الذين أتيحت هلم فرصة التعليم اجلامعي " فيعّرف خرجيي اجلامعات بأم محمد الجوهريأما 
متخصصة من أجل العمل يف املعاهد العليا متحصلني بذلك يف اية املسار الدراسي اجلامعي بشهادة علمية 

 )271: 1978، محمد الجوهري("فيه و حتقيق مبتغاه

فئة من اتمع أتيحت هلم فرصة الوصول إىل مرحلة : " كما يعّرف خرجي اجلامعات على أّم
التعليم اجلامعي و االلتحاق باملعاهد العليا و هي غالبا ما تقف يف مواجهة اجليل القدمي متبنية شعار التطوير و 
التحديث و التقّدم و اليت مّرت بسلسلة من املراحل التعليمية منتهية بشهادة علمية ذات مكانة علمية متكّنه 

 )147: 2001، كمال عبد الحميد الزيات( ". من ممارسة مهنة أو عمل معّني 

عامل الشغل  خّرجيي اجلامعة هم طالب أوا دراستهم اجلامعية وحتصلوا على شهادات تؤهلهم لولوج : إجرائيا •
وعليه فإن دراستنا ترتكز أساسا على خرجيي اجلامعة العاملني بعقود .كان بصفة دائمة أو مؤقتة    سواء

  .اإلدماج

  ". البطالة املقنعة" و "  الوظيفة الدائمة"كما انطوت دراستنا على مفهومني فرعيني مها 

 :الدائمة ةمفهوم الوظيف - 5

  )999: 1988 ، يوسف خياط(.أي ألزمها إيّاهوظف الشيء على نفسه توظيفا :  لغة •

جمموعة من املهام والواجبات :" بأافمنه من يعرّفها . حظيت الوظيفة بعدة تعريفات خمتلفة : اصطالحا •
اليت يكلف بأدائها شخص واحد و بناءا على ذلك فإّن أيّة مؤسسة عمل تضم عددا من الوظائف بقدر عدد 

إبراهيم شوقي عبد ( "منهم جمموعة من املهام اليت يكّلف ا كل منهم العمال فيها حيث يكّلف كل واحد
  )40: س.د، الحميد

بذلك  .العمالاملؤسسة ألنواع الوظائف اليت توفّرها مبا يتناسب و عدد  صختصييشري هذا املفهوم إىل 
  .تكون لكل عامل وظيفة معينة بغض النظر عن إمكانية ممارسته ألكثر من وظيفة يف آن واحد

عدد من املهام ميارسه شخص معني يف منظم واجب أو معينة يف :"  بأا" كاسيو"يف حني يعرفها 
: س.إبراهيم شوقي عبد الحميد،د("وقت معني و يتساوى عدد الوظائف مع عدد األفراد العاملني باملنظمة

40(  
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و احلال بالنسبة هو اآلخر يشري لنوع من التخصيص يف الوظائف املتوفرة وفقا لعدد العمال كما ه
من كون كل عامل  انطالقاتعداد املهام ال يعين تعداد الوظائف  هاعتبار للتعريف األول، و لكن خيتلف عنه يف 

  .من مهمة يف آن واحد أكثرله مجلة من املهام اليت ترتبط وتتعلق بوظيفته مباشرة مما قد يدفعه ملزاولة 

  .بصفة دائمة و مثّبتةهي منصب العمل الذي يشغله املوظف : إجرائيا •

  :مفهوم البطالة المقنعة - 6

  :البطالة-أ

 ذهب ضياعا فهو باطل. يبطل بطال و بطوال و بطالنا: بطل الشيء : جاء يف لسان العرب  :لغة •

يبطل َبطالة و بطالة أي تعّطل  -بالفتح–تباع الّلهو و اجلهالة، و بطل األجري فعل البطالة، و هو إ: و الّتبطل 
 .)227: س.ابن منظور، د(.فهو بطّال و البطال الذي ال جيد عمال

كل "حظيت البطالة بعّدة تعريفات منها تعريف املرسي كمال عبد الغين  الذي يعتربها حالة : اصطالحا •
كن دون شخص قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه و يقبله عند مستوى األجر السائد و ل

 .)11:  2004، المرسي كمال عبد الغني (".جدوى

احلالة اليت يكون فيها " بدوي الذي يرى أّن البطالة هي و يشاركه يف هذا التعريف أمحد زكي      
 .)316:  1978أحمد زكي بدوي، ("عنه لكن ال جيده الّشخص قادرا على العمل راغبا فيه و باحثا

القادرين على  األشخاصحالة عدم االستخدام اليت متس " يف حني عرفها حممد عاطف غيث بأّا     
توقف غري طوعي عن العمل بسبب عدم  أخرىو هي بعبارة . العمل و الذين ليس لديهم فرصة ساحنة للعمل

  . )338:  1975محمد عاطف غيث، (" وجود وظيفة 
 أنّه رغم اختالفها من حيث الصياغة إال أا تتفق على أنّ إن املالحظ على هذه التعريفات هو     

يعترب  و بذلك. البطالة هي عدم توفر فرص العمل ألشخاص قادرين عليه، راغبني فيه لكن مل يتوّفر هلم
  :الشخص بطاال إذا توفر فيه الشرطان التاليان 

 القدرة على العمل •

 البحث عن العمل •

  :، فيعترب الشخص عاطال عن العمل إذا أما حسب السوق األوروبية املشرتكة
 .انتهى عقد عمله و مل جيد عمال آخر •
 أمت تعليمه أو تدريبه و مل جيد عمال  •

، عجوة عاطف عبد اللطيف(.ساعة يف األسبوع 16يعمل يف عمله أو عمل أسرته ما يقل عن  كان •
1995  :27(.  
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وذلك إذا  -على األقل يف جمتمعنا–البطالني  األفرادإال أّن هذه الشروط ال تصلح كمقياس الختيار       
مل يسبق هلم التعاقد مسبقا بعمل معني ، كما أّم مل ينهوا تعليمهم رمبا بفعل  أفرادوجود  االعتبارأخذنا بعني 

كما أنه . كما تعتقد السوق األوربية  أيضاعدة أسباب كالتسرب املدرسي مثال، ومل يزاولوا نشاطات عائالم 
ص يف املقابل أوا فرتات عقودهم و أكملوا دراسام و تكوينهم و لكّنهم ال يرغبون يف العمل أو هناك أشخا

 . غري قادرين عليه لسبب ما

وبناءا على ما سبق كان ال بد من التمييز بني العاطلني عن العمل و الذين يقسمون إىل ثالث        
 :فئات لتحديد البطال منهم فعال و هي 

 .سنة 16دون سن الـ  األطفالفئة الذين ال قدرة هلم على العمل و هم الشيوخ و املرضى و : الفئة األوىل  •
فئة الذين ميلكون القدرة على العمل و لكن غري راغبني فيه ألسباب خمتلفة منها عدم الّتوافق : الفئة الثانية  •

 .بني العمل املتوفر و كفاءام و قدرام
الراغبني يف العمل و القادرين عليه و لكن مل جيدوه وال ميلكون  األشخاصو هي فئة : الفئة الثالثة  •

 .إمكانيات أو وسائل للعمل
وميكن القول أن هذه الفئة األخرية هي اليت تنطبق عليها خمتلف التعريفات اليت تطرّقت إىل تعريف     

  .الطلب عليها البطالة و بذلك تكون البطالة هي قلة فرص العمل املعروضة مع كثرة
مصطلح ميس فئة السكان الذين ال يعملون أو هم يف البحث " ONSأو كما عرّفها الديوان الوطين لإلحصاء 

غري املشتغلني أو يف سن العمل قادرين على العمل و مصّرحني بأّم  يف البحث  األشخاصعن العمل من 
  ".    عن عمل

 . هي عدم توّفر مناصب عمل للقادرين عليه والراغبني فيه : إجرائيا •

 : البطالة المقنعة -ب

بأّا تلك احلالة اليت يتكّدس فيها عدد كبري من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية  تعرف :اصطالحا  •
و يف كلتا . يعملون سوية يف عمل ميكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان  أفرادكما فهي حالة بضع . للعمل

  .احلالتني ال يؤدي الشخص عمال مناسبا مع ما لديه من قدرات و طاقة عمل
تعين زيادة يف قوة العمل ال يقابلها زيادة يف اإلنتاج ، مبعىن تكليف عدد من األفراد أكثر من الذي " كما

مبعىن آخر ال يرتتب على االستغناء عن بعض . كن تأديته بعدد أقل من العاملني يستوجبه ذلك العمل الذي مي
 )479: س , محمد شفيق ، د(". العاملني يف جمال نشاط معني نقص يف عائد النتاج يف هذا اال

هي شغل اخلرجيني اجلامعيني ملناصب يف إطار عقود اإلدماج دون أن يؤثر االستغناء عنهم على : إجرائيا  •
 .ردودية املؤسسة املستخدمةم
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  :الدراسات السابقة - 7

لذلك ميكن القول أن أي حبث علمي هو عبارة . إن املعرفة تتسم بعدة خصائص أمهها الرتاكمية        
و هي ما يسجل يف شكل دراسات سابقة و يقصد ا كل . عن حلقة متصلة حملاوالت كثرية سابقة عليه

ي حيث توضح املسامهات العلمية اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة هلا وظيفة منهجية أساسية يف البحث العلم
وجهات النظر املختلفة اليت تدور حول املوضوع و خاصة يف البحوث االجتماعية ، فإطالع الباحث على 
الدراسات السابقة ميكّنه من صياغة مشكلته بأكرب قدر ممكن من الدقة و يصبح له علم بكافة املناهج 

حتديد موقع دراسته من الدراسات السابقة  الل خاملستخدمة و كيفية توظيفها بغية بلورة و بناء الفرضيات من 
تؤدي كثريا من املهام للباحث أثناء حماولته تقدمي ملخصات ملناهجها و " وبذلك فهي . كي تكون مكملة هلا

 )103: 1999إبراهيم التوهامي،("نتائجها و يتجنب سلبياا

جند دراسة علمية استهدفت بطريقة  بناءا على ما سبق، فإنّه يف ضوء استطالعنا النظري لبحثنا، فلم         
مباشرة البحث يف التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعة، إّال أنّه توجد بعض الدراسات اليت تطرقت 

  .لسياسات التشغيل بصفة عامة و هي اليت سنحاول عرضها فيما يلي

 :الدراسة األولى-أ 

جبامعة  "التطبيقحتليل برامج التشغيل بني النظرية و "موسومة بعنوان " قصاب سعدية"قامت ا          
 )1994، قصاب سعدية( 1994فرع التخطيط سنة  االقتصاديةاجلزائر معهد العلوم 

هي دراسة نظرية ميدانية سعت لتقييم سياسات التشغيل املنتهجة يف اجلزائر و دورها يف احلد من 
  ومدى  التشغيلانطلقت من تساؤل رئيسي حول مدى جناعة السياسات املتخذة يف ميدان . البطالة املرتفعة

  :منها و قد تفرع هذا التساؤل لعدة تساؤالت فرعية. مسامهتها يف القضاء على البطالة ؟

 ملاذا مل تصل هذه السياسات لوضع حد ملعدل البطالة املرتفع؟ •
 لفشل هذه السياسات؟ األساسيةاحلقيقة و احملددات  األسبابما هي  •
  ما هي اإلجراءات املتخذة ملواجهة املوقف و التصدي له؟ •

حل التنمية يف ولإلجابة عن هذه التساؤالت استخدمت املنهج التارخيي يف دراستها من خالل سردها ملرا
 .اجلزائر منذ االستقالل  إضافة للمنهج الوصفي واملنهج التحليلي يف نفس الوقت لواقع البطالة يف اجلزائر

   من هذا املنطلق اعتمدت على االستمارة و املقابلة كأدوات جلمع البيانات فقسمت جمتمع البحث

 .املسؤولني احملليني هلذه املنطقة  )دراسة حالة مؤسسة  (عمال املؤسسات مبنطقة الشراقة  - :إىل

  كون الدراسة اهتمت مبعدل استقطاب مؤسسات املنطقة.)الشراقة  (ـ الشباب البطال هلذه املنطقة 
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  .يف املقابل تطرقت للمشاريع التنموية يف املنطقة و مدى مسامهتها يف احلد من البطالة -

  :صلت أخيرا للنتائج التالية و تو

  .للمفارقات املصاحبة لتلك السياسات و دورها يف ايار املسرية التنموية وبالتايل تفاقم البطالةـ إشارة -

ـ وجود مرونة يف تطبيق القوانني و عدم وجود سياسة واضحة تنسق بني السياسة االقتصادية للدولة و إدارة -
  .املوارد البشرية

ال تتعدى أن تكون مبادرات حملية ال تستند إيل سياسة تنموية ـ احللول اهلامشية اليت اختذا اجلماعات احمللية -
  .شاملة و ال لتنسيق وطين

 وإحصائيات ،نشيد بـه هلذه الدراسة هو أن نتائجها جاءت مدّعمة بأرقام ما:  تقييم و توظيف الدراسة •
 دقةوهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على . اليت جسدت مشاريع تنموية يف مرحلة معينةو  اهوداتن تثمّ 

خاصة وأن املنهجية اليت اعتمدت عليها يف مجع البيانات تكاد تكون شاملة ملختلف حيثيات . هذه الدراسة
  .املوضوع

ه بسياسة ولذلك كانت استفادتنا منها واسعة النطاق على مستوى اجلانب النظري ما تعلق من
التشغيل املنتهجة يف اجلزائر واإلحصائيات املقدمة حول اليد العاملة العارضة لعملها على مستوى سوق 

  . إضافة إىل اجلانب امليداين خاصة يف صياغة أسئلة االستمارة. الشغل

 :الدراسة الثانية -ب

، أعدت لنيل "التشغيل خريج الجامعة بين التكوين و " حتت عنوان  "نورة دريدي"هي دراسة لـ 
: نورة دريدي ( 1999ـ  1998شهادة املاجستري يف علم اجتماع التنمية جبامعة قسنطينة سنة 

دى التوافق بني تكوينه اجلامعي وم ،دراسة نظرية ميدانية دف للكشف عن واقع اخلريج اجلامعي.: )1999
  :مناصب الشغل املوفرة له حيث كان تساؤهلا الرئيسي هو و 

  ل للتكوين النظري اجلامعي انعكاسات على واقع التشغيل ؟ـ ه-

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل وضعت الفرضية الرئيسية التالية

   :و قد انبثقت عنها فرضيتان فرعيتان مها. للتكوين النظري اجلامعي انعكاسات على واقع التشغيل  -

  .ـ تعترب الدراسة العليا تكوين من أجل التكوين-

 .البطالة التقنية إحدى مظاهر التشغيلـ تعترب -
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و قد ّمت تقسيم جمتمع . وللتأكد من صحة هذه الفرضيات اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي ألنه األنسب
  :البحث إىل فئتني 

  .طلبة الدراسات العليا يف خمتلف الفروع ملتخرجني أو على مشارف التخرج: األوىل  -

األساسي من اخلرجيني الذين يعملون يف غري ختصصهم باعتبارهم منوذجا  تعليمالمعلمو و أساتذة : الثانية  -
  :و اعتمدت أدوات البحث اآلتية . للبطالة التقنية

ملعايشتها جمتمع الدراسة باعتبارها أحد أفرده من خالل فرتة تدريسها يف مؤسستني : املالحظة باملشاركة 
  .تعليميتني

  .مني و اإلدارينيكانت مقابلة مع املعل: املقابلة 

 سؤاال 20وجهت لطلبة الدراسات العليا و احتوت على :  االستمارة

و قد . امللف املايل اليت اعتمدت عليها يف حتليل البيانات التوظيفمثل ملفات املعلمني كملف : الوثائق 
  :جاءت نتائج الدراسة على النحو التايل

  .ة ال حبا يف الدراسةاجتاه الطلبة للدراسات العليا هربا من البطال -

  .االجتماعيةللتعليم العايل نتيجة لضعف شبكة العالقات  االجتماعيةتدهور القيمة  -

و أهم نتيجة . تراجع دور البحث العلمي يف اجلامعة العتبارات مادية أو لقلة املراجع و صعوبة التطبيق -
  .توصلت إليها هو التباين بني التكوين اجلامعي و النظري و اجلانب امليداين يف الشغل

       كانت هذه الدراسة تسعى للبحث يف طبيعة العالقة بني التكوين اجلامعي :  تقييم و توظيف الدراسة •
و التشغيل،  وقد توصلت لنتائج مهمة يف دراستها إال أنه ميكن القول أا ركزت على البحث يف مسألة 

بط الواضح التكوين على حساب التشغيل الذي مل تركز عليه رغم أنه يعترب املتغري الثاين لدراستها أي عدم الر 
إضافة لرتكيزها على فئة طلبة الدراسات العليا دون غريها من الفئات  النهائية،بني متغريات الدراسة يف نتائجها 

        . األخرى
و  اإلشكاليةتتعلق مبوضوع دراستنا ساعدتنا يف صياغة و حتديد و بذلك أفادتنا بتوجيهنا لعدة نقاط     

   . تزويدنا بعدة مراجع

  :الدراسة الثالثة -ج
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دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل و تطوير " بعنوان ليليا صويلح من طرف  أجنزت   

مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف  صغراملاملؤسسة املصغرة ـ عقود ما قبل التشغيل ـ القرض "  الكفاءات
  2003- 2002عنابة سنة  ةجبامععلم اجتماع املؤسسات االجتماعية 

هي دراسة نظرية و ميدانية متحورت حول حتديد مدى جناعة برامج تشغيل الشباب يف التخفيف من 
  :البطالة و خلق مناصب عمل دائمة و ذلك بانطالقها من تساؤل رئيسي متّثل يف  حدة

  ـ ما هو دور برامج تشغيل الشباب يف ترقية العمل و تطوير الكفاءات ؟   

  :تفرّع لعدة تساؤالت جاءت على الّنحو التايل  و الذي

  هو تعدادها ؟ هي خصوصية كل برنامج من برامج تشغيل الشباب؟ و ما ما-

  ما هي اآلليات اليت توجه عمل كل برنامج من هذه الربامج ؟-

من حّدة و بالتايل الّتخفيف . إىل أي حد ميكن هلذه الربامج أن تساهم يف إحداث الّتوازن يف سوق العمل-
  بطالة الشباب بوجه خاص ؟

و لإلجابة عن هذه التساؤالت، فقد اعتمدت على منهج حتليل اخلطاب ـ كما أمسته ـ الذي اعتربته       
  :األنسب لدراستها، مع األدوات البحثية التالية

سّهل عليها  استعملتها يف مالحظة سلوك و تصرّفات للمستفيدين من هذه الربامج مما: املالحظة باملشاركة -
 .عملية اجلمع للبيانات و املعلومات

ذلك من خالل اإلطالع على اجلريدة الرمسية، املراسيم التنفيذية، و املناشري الوزارية و : السجالت و الوثائق -
 .املتعلقة بإنشاء خمتلف برامج التشغيل

 :و اليت طبقتها على مرحلتني: املقابلة -

ابالت حرّة يف شكل حمادثات و مناقشات حول برامج تشغيل الشباب قامت بإجراء مق: املرحلة األوىل 
  .املديرين كمدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابدراسة استطالعية مع املسؤولني و  بغرض إجراء

  أسئلة مفتوحة 6ّمت فيها توجيه املقابالت و تقنينها باعتمادها على دليل مقابلة تضمن : املرحلة الثانية

  .عن تساؤالت الدراسةلإلجابة 

  ونظرا لطبيعة املوضوع فقد ّمت تقسيم جمتمع البحث حسب الربامج املستفاد منها إىل فئات متجانسة          

 :مفردة كما يلي  92احتوت على 

 .)مفردة  55 ( فئة مستفيدة من عقود ما قبل التشغيل-
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  .)مفردات  10 (فئة مستفيدة من برنامج القرض املصغر-

  .)مفردة  27 (مستفيدة من برنامج املؤسسة املصغرةفئة -

  : ويف األخري توصلت إىل النتائج التالية 

 و بالتايل مسامهته . حمدودية برنامج املؤسسة املصغرة يف ترقية العمل و خلق مناصب شغل •

  .ضئيلة يف إحداث التوازن على مستوى سوق الشغل

وغياب إمكانية ترسيم . يل يف تقدمي إدماج مهين للشباباحملدودية الزمنية لربنامج عقود ما قبل التشغ •
  .الشباب العاملني يف إطارها

بالنسبة للقرض املصغر، ضرورة إعادة النظر يف املمارسات البنكية ألّن حمدودية هذا الربنامج يف التخفيف  •
 .من حدة البطالة بسبب ضعف تكّفل البنوك به

خاصة من تعاجله  الدراسة على درجة من األمهية ألمهية املوضوع الذيهذه  إن:  تقييم الدراسة و توظيفها •
إال أّن ما يعاب عليها هو اعتمادها على منهج أو تقنية كما أمستها حتليل . خالل النتائج اليت توصلت إليها

ملناسبة إضافة لألدوات البحثية ا. اخلطاب إذ مل يتضح استخدامها فعال حيث مل تلتزم ذا املنهج وال خطواته
  .هلذا املنهج كتحليل املضمون لبعض صيغ برامج التشغيل

لسياسة التشغيل أو برامج التشغيل و إن   إالو مبا أن هذه الدراسة تتشابه مع دراستنا يف تعرضهما 
كانت دراستنا تركز على برنامج واحد و هو التشغيل بعقود اإلدماج الذي يعترب تطويرا لعقود ما قبل التشغيل 

وبناءا عليه فقد ساعدتنا يف اجلانب النظري خاصة ما تعلق منه بربنامج عقود ما . طناه خبرجيي اجلامعةحيث رب
قبل التشغيل و تفرقته عن بقية الربامج التشغيلية األخرى و بعض اإلحصائيات املرتبطة باملوضوع، كما لفتت 

 .البحث استمارةانتباهنا ألسئلة ميكن إدراجها ضمن 

 :بعة الدراسة الرا-د

عقود ما قبل التشغيل   "سياسات التشغيل في الجزائر "املوسومة بـ كوسة بوجمعة  اليت قام ا هي   
كحل مؤقت للحد من البطالة أعدت لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع ختصص تنمية املوارد البشرية 

      2006ـ  2005مبعهد علم االجتماع جبامعة حممد خيضر بسكرة خالل 

سلطت الضوء على سياسات التشغيل يف اجلزائر باختالفها حماولة تقييم هذه  دراسة نظرية ميدانية
  : السياسات و مدى جناعتها يف توفري مناصب شغل للعاطلني عن العمل، جاءت تساؤالا كما يلي 

  العمل حق يكرسه الدستور لكل مواطن فهل الواقع يكرس هذا احلق الدستوري ؟-

  فرص حقيقية للتوظيف يف املؤسسة و اإلدارة اجلزائرية ؟هل توجد -
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  ما هي الربامج و السياسات اليت سطرا الدولة الحتواء ظاهرة البطالة ؟-

  هروب لألمام من البطالة ؟يل حل ناجح أم جمرد  حل ترقيعي و هل عقود ما قبل التشغ-

  مل ؟هل توجد هناك سياسات و إجراءات تكميلية بعد انتهاء عقود الع-

  :بناءا على هذه التساؤالت كانت الفرضيات كما يلي   

  .عدم توفر مناصب مالية و حالة التشبع يف عدد املستخدمني أدى إىل تضاؤل فرص التشغيل-

  .اإلقبال على برامج التشغيل بسبب عدم وجود بديل لعملية التوظيف-

  .باة و احملسوبيةختضع عمليات التوظيف يف إطار عقود ما قبل التشغيل إىل احملا-

 .عقود ما قبل التشغيل حل مؤقت و ليس دائم-

املنهج التارخيي و  ،البياناتجلمع  الوصفياعتمد على املنهج  ،عدمهإلثبات صدق هذه الفرضيات من 
كأداة جلمع البيانات،   كما اعتمد املسح الشامل. الذي ساعده يف تتبع تطور سياسات التشغيل يف اجلزائر

  :إضافة إىل

  :سجل ثالث مالحظات و هي :  املالحظة 

  .الفئة املوظفة حديثا متفائلة ذا الربنامج-

الذين ميارسون عليهم شىت أنواع  املسئولنيحيث تستغل من قبل : فئة تستعمل لتغطية النقص البشري -
  .الضغوطات

 .و هذه الفئة هي األكثر كآبة من غريها: فئة توشك على انتهاء عقودها-

مبديرية البناء  التعمري لوالية سطيف و مع فئة الشباب العاطلني ضمن  مسئولو اليت أجريت مع : املقابلة 
  .هذه العقود 

  :و يف األخري توصل للنتائج التالية 

  .اعتبار التشغيل يف اجلزائر رهني حسابات سياسية و تالعبات باألرقام على حساب فئة كبرية من الشباب-

  .قبل التشغيل كجرعة أكسجني لتهدئة طبقة الشباب  اعتبار عقود ما-

و بالتحديد على إحدى  .متركزت هذه الدراسة حول واقع التشغيل يف اجلزائر:  تقييم و توظيف الدراسة •
كونه الربنامج األكثر استقطابا للشباب اجلامعي خاصة،   ،برامج التشغيل املتمثل يف عقود ما قبل التشغيل

كونه يسعى لتوظيف إطارات   ،قضات ينطوي عليها التشغيل بعقود ما قبل التشغيلحيث كشفت على عدة تنا
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قد كانت استفادتنا و . مبنصبها بدل التخلي عنها لالحتفاظتكتسب خالهلا خربة تؤهّلها جامعية ملدة سنتني 
انتباهنا إضافة إىل لفت . منها يف عّدة جوانب، خاصة فيما يتعلق منها بصياغة اإلشكالية و حتديد الفروض

الوقوف على الصعوبات اليت واجهت هذه الدراسة و  دون أن ننسى. لعدة مراجع مهمة ختدم موضوع دراستنا
  . اليت من شأننا أن نتجنبها

 :  الدراسة الخامسة-ه

اتجاهات خريجي الجامعة من السياسة الوطنية "  سميحة يونس تحت عنوان"  أعدت من طرف

أعّدت لنيل شهادة  -  دراسة ميدانية على العاملني يف برنامج عقود ما قبل التشغيل مبدينة بسكرة للتشغيل
 2007-2006املاجستري يف علم االجتماع ختصص تنمية املوارد البشرية لسنة 

دف هذه الدراسة لقياس اجتاهات خرجيي اجلامعة العاملني بعقود ما قبل التشغيل حنو سياسة 
  :جاءت كما يلي انطالقا من طرحها لتساؤل رئيسي تفرع لعدة تساؤالت ،اجلزائرالتشغيل يف 

 ما هي اجتاهات خرجيي اجلامعة العاملني يف عقود ما قبل التشغيل حنو سياسة التشغيل يف اجلزائر؟ •
 ما هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو أهداف سياسة التشغيل؟ •
 مناصب عمل مؤقتة خلرجيي اجلامعة؟ما هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو توفري  •
 ؟CPEما هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو الصيغ القانونية لربنامج عقود ما قبل التشغيل  •
 ما هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو فرص التشغيل و التخصصات اجلامعية؟ •

الوصفي من و لإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدت املنهج املسحي الذي يعترب فرع من فروع املنهج 
  :خالل مرحلتني

  .حيث مت مجع البيانات و املعلومات النظرية بغرض تكوين رؤية شاملة عن املوضوع املرحلة االستكشافية-
أين مت حتديد موضوع الدراسة و مجع البيانات و حتليلها و تفسريها وصوال للنتائج  مرحلة الوصف و التحليل-

 :اآلتيةث و ذلك باالعتماد على وسائل و أدوات البح

 :وفقا للخطوات التالية LIKERT" ليكرت"االستمارة بين قياسها على طريقة -

 .مراجعة االستمارات السابقة جلمع العبارات املتصلة مبوضوع البحث و باالجتاه املراد قياسه •
يعرف  و هذا ما األفرادصياغة العبارات و اختبار وضوحها من خالل عرضها على عدد من عينة من  •

 باختبار االستمارة أوبالتجريب 
 .عملية حتليل العبارات املختارة لتصفية أفضلها للمقياس إجراء •

 حيث متكّنت الباحثة االستمارةاستخدمتها كأداة مكملة للبيانات املتحصل عليها من :  املالحظة-
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    و تدوين آرائهم  مسلوكا العينة حبكم معرفتها الشخصية ببعض األفراد و بالتايل تسجيل  ألفرادمن معايشتها 
 .و انطباعام

من خالل اإلطالع على بعض النصوص التشريعية و املراسيم الوزارية حول خمتلف :  الوثائق و السجالت-
التشغيل و البطالة على مستوى مدينة بسكرة من خالل  إحصاءاتبرامج التشغيل إضافة لإلطالع على بعض 

 .مديرية التشغيل

 االجتماعيو قد توصلت أخريا لنتيجة مفادها أن برنامج عقود ما قبل التشغيل ال تستجيب للطلب 
ال حتقق طموحام املهنية و العلمية خاصة وان هذا الربنامج مل حيدث التوازن  أاخلرجيي اجلامعة للعمل، كما 

  .بني العرض و الطلب على مستوى سوق العمل

         بني الطرفني املتمثلني يف التكوين اجلامعي تبحث هذه الدراسة يف العالقة  :تقييم و توظيف الدراسة •
ال أا ختتلف عنها يف كون دراستنا إ هي حمور اهتمامناو . اخلريج اجلامعيالتشغيل و  تطرح مسألة و التشغيل، أي

تعترب  بذلك فهيو  .السياسات التشغيلية إحدىتسعى للكشف عن واقع  التشغيل للخريج اجلامعي يف إطار 
اجلانب النظري من خالل توجيهنا لعدة مراجع مرتبطة ببحثنا كاملراجع  يف خاصة ،مرجعا مهما بالنسبة لدراستنا

  .االستمارةأسئلة وكذلك صياغة الفرضيات و . والتشغيل جلامعيا اخلاصة باخلريج

  :  الدراسة السادسة-و

أعّدت  "الجزائردراسة البطالة عند خريجي الجامعات في " حتت عنوان " عبد اللي فاطمة"هي لـ 
  .2007-2006لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع الدميوغرايف جبامعة اجلزائر سنة 

ميدانية سعت الباحثة من خالهلا لدراسة عوامل انتشار البطالة خلرجيي اجلامعة عبارة عن دراسة نظرية 
يف اجلزائر حماولة تسليط الضوء على خطر البطالة و انعكاساا على قدرام العلمية و الفنية من خالل طرح 

  :التساؤل التايل

 ن العمل فرتة زمنية معينة؟هي العوامل اليت تتحكم يف إبقاء أصحاب الشهادات اجلامعية عاطلني ع ما-
 اليت ترتكهم يعانون البطالة بعد خترجهم اجلامعي؟ األسبابهي  ما- 
 و االقتصادي خلرجيي اجلامعات و أسرهم دور يف تأخري حصوهلم على عمل؟ االجتماعيهل للمستوى -
املفتوحة يف هل يرجع عامل االختالل يف التوازن بني عدد الشهادات احلاصلة و بني عدد املناصب -

 التخصصات املدروسة؟
 هل يعود إىل طرق دراسة ملفات طلبات العمل و كذا كيفيات توزيع املناصب املفتوحة؟-

  :ولإلجابة عن هذه التساؤالت انطلقت من الفرضيات التالية
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 ارتبطت بالتغريات االقتصادية أسباباو  جيي اجلامعات يف اجلزائر عوامالإن لتفشي ظاهرة البطالة عند خر -
 .االجتماعية للبالدو 
دون  حيول إىل تأخر املتخرجني اجلامعيني ،االقتصادي ألسر خرجيي اجلامعاتضعف املستوى االجتماعي و -

 .احلصول على مناصب عمل

 .يعترب نقص مناصب العمل يف جمال ختصصات املتخرجني عامال مسامها يف بقائهم عاطلني عن العمل -

املؤقتة يؤدي إىل بقاء خرجيي ذا طرق توزيع املناصب احملدودة و كو  ،ريقة دراسة ملفات طلبات العملط -
 .اجلامعات بطالني ملدة معينة

الكمي التحليلي قصد وصف و  ،وللتأكد من صحة الفرضيات اعتمدت على املنهجني الوصفي
حاملي الشهادات وحتليل العالقة بينها و  ،نات كميا لتشخيص ظاهرة البطالةانطالقا من حتليل البيا .الظاهرة

 . اجلامعية معتمدة أسلوب التبويب على شكل جداول قابلة للمقارنة

واجهت  ّاإال أ.اختالف مؤهالم اجلامعية قد طبقت عينة قصديه من اخلرجيني اجلامعيني علىو 
دى متثيل مو  ،راد العينةوالدقيقة الستخراج أف ،صول على اإلحصائيات الشاملةصعوبات فيما يتعلق باحل
 .الرتاكمية أودقة نتائجها مما فرض عليها استعمال طريقة الفرز بشكل الكرة الثلجية عناصرها تمع البحث و 

بناءا عليه و . اليت ساعدا يف اختيار مبحوثني ال يفضلون البحث عن عمل على مستوى مديريات التشغيلو 
و سنوات خترجهم  ممؤهالمبحوثة خيتلفون يف  76بحوث و م 86مبحوثا منهم  162حدد حجم العينة بـ 

  .مدة حبثهم عن مناصب عملو 

  :و لبلوغ هدفها اعتمدت التقنيات البحثية التالية

اليت اعتمدت عليها تنوعت أسئلتها بني مفتوحة و مغلقة  األساسيةاالستمارة باملقابلة تعترب األداة 
 :حماوركما يلي أربعةحيث قسمت إىل 

 .حيتوي على البيانات األّولية الشخصية اخلاصة باملبحوثني : األولاحملور  •
 .خرجيي اجلامعات ألسرو االجتماعي  االقتصاديخاص بالفرضية األوىل املتعلقة باملستوى :  احملور الثاين •
العمل يف جمال ختصصات اخلرجيني  مناصبخاص بالفرضية الثانية و املتعلقة بنقص :  احملور الثالث •

 .اجلامعيني
يتعلق بالفرضية الثالثة املتمثلة يف طرق دراسة ملفات طلبات العمل و كذا معرفة عوامل :  احملور الرابع •

 .توزيع كمناصب العمل
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و ذلك . استخدمتها كأداة استطالعية حملاولة استقصاء ما يتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة:  املقابلة •
من مديرية  كمسئولنياجلهات املعنية   مسئويلثني كما متت مع بعض لفهم وجهات النظر املختلفة بني املبحو 

 .التشغيل بالبليدة

املستوى االجتماعي و االقتصادي للفرد له تأثري كبري على تكوين رأس : توصلت يف األخري إىل أنّ و 
إضافة لنقص  .عمل على منصب حصولهالذي يوفر له الوساطة اليت تسهل من عملية  ،املال االجتماعي

لرتاكمهم دون عمل نتيجة حملدودية الوظائف  أدى ،مناصب العمل يف جمال ختصصات اخلرجيني اجلامعيني
 أنكما .هذا دليل على عدم مواكبة خمرجات التعليم العايل ملتطلبات سوق العملو  .املتعلقة ذه التخصصات
الن فرصة  العقدفرتة  ءاانتهيد بعد حتيل اخلريج اجلامعي للبطالة من جداإلدماج املؤقتة حمدودية مناصب عقود 

  .اهلائلة املرشحة لنيل مناصب عمل دائمة األعداد أمااإلدماج ضئيلة جدا 

والتساؤل  طرحت هذه الدراسة فكرة البطالة املرتفعة بني خرجيي اجلامعات:تقييم و توظيف الدراسة •
و هذه الفكرة تشكل نقطة التقاء . حول عجز سياسات التشغيل عن احتواء هذا الكم من اخلرجيني العاطلني

       بني دراستنا و هذه الدراسة وإن كانت كل واحدة منهما تناقشها من زاوية خمتلفة، فهي تبحث يف أسباب 
دراستنا تبحث عن واقع خرجيي  أن حني و عوامل بطالة خرجيي اجلامعات و قلة حظوظه يف التشغيل يف

            استفدنا منها يف مجع املعلومات النظرية  إذ ،إال أا كانت على قدر من األمهية لدراستنا. اجلامعات
اإلحصائية حول البطالة و خاصة منها ما تعلق باخلرجيني اجلامعيني و التشغيل، كما ساعدتنا يف صياغة و 

 .ببعض املراجع و صياغة االستمارة و توجيهنا الفرضيات 

 :الدراسة السابعة-ز

  La Dimension Professionnelle  "بعنوان" العلمي بودرسة" للباحث  هي

De La Formation Vue Par Les Enseignants Et Les Etudiants De Fin De 

Cursus 1 ") 35: 2006جملة العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر بسكرة،نوفمرب( 

مت .خبري منظمة اليونيسيف" فريد بوبكر"هي دراسة باللغة الفرنسية قام ا الباحث بالتعاون مع 
دراسة نظرية ميدانية، متحورت حول . متويلها من  برنامج الدراسة حول تسيري التعليم العايل يف قارة أفريقيا

ولة منه إلبراز أحكام األساتذة و الطلبة املهين يف حما االندماجالصعوبات اليت يواجهها خرجيي اجلامعة لتحقيق 
  .من التكوين اجلامعي املتبع و النظر إليه من زاوية التمهني
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متثلت العينة األوىل يف أساتذة خمتلف الكليات : متت على مستوى جامعة قسنطينة بعينة مزدوجة
املدى و فئة التكوين الطويل فئة طلبة التكوين القصري : و العينة الثانية تضمنت فئتني. أستاذا 111مبجموع 

 .طالبا من كليات خمتلفة 489املدى مبجموع 

 :تضمنت احملاور التالية لألساتذةواحدة منها موجهة  االستمارةمجع البيانات فقط اختار  ألدواتبالنسبة  أما

 .طبيعة و نوع التكوين اجلامعي-
 .يف سوق العمل )خرجيي اجلامعة(  الطلبة اندماج-
 .بني التكوين و سوق العمل )االرتباط(العالقة -

  :ليتم بعدها بناء و تقدمي استمارة للطلبة اندرجت ضمنها هذه احملاور

 التكوين من ناحية اال املهين-
 لألساتذةحمور خاص باألسئلة املوجهة -

إذ أّن .بني أحكام الطلبة و األساتذة –نوعا ما  –ليتوصل يف األخري لنتيجة كشفت عن التناقض 
الذين يرون بأّن  األساتذةعلى عكس  .لتكوين املقدم للطلبة غري مساعد على االندماج املهين يف نظر الطلبةا

واحمليط  ،هنا يشري لضرورة فتح باب احلوار بني اجلامعةو  .التكوين اجلامعي يسهل من عميلة االندماج املهين
  .اندماجه مهنيال من عملية هخللق برامج تكوين تس االجتماعياالقتصادي و 

اهتمت هذه الدراسة مبحاولة معرفة وجهة نظر الطالب اجلامعي حول  :تقييم و توظيف الدراسة •
تالفهما يف العينة لكون دراستنا تركز خرغم ا. هو ما يشكل احد عناصر حبثناو  .التكوين من زاوية التمهني

هين يف إطار عقود يف واقعهم املكما تبحث .أم  أوا دراستهم اجلامعية  أي، على خرجيي اجلامعة
املعطيات ثلت يف تزويدنا ببعض املعلومات و مت ،بناءا عليه، فقد كانت استفادتنا منها حمدودةو . اإلدماج

االندماج املهين خلرجيي اجلامعة اليت ساعدتنا على تفسري بعض وجهات نظر و  يحول التكوين اجلامع
 .املبحوثني 
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  :المنهجية للدراسة الميدانيةاإلجراءات   -ثانيا 

   :مجاالت الدراسة-1

و قد اتفق كثري من املشتغلني يف . من اخلطوات اهلامة يف تصميم البحوث، حتديد جماالا املختلفة
مناهج البحث االجتماعي، أن لكل دراسة جماالت ثالث جيب على الباحث توضيحها عند ختطيط إجراءات 

عبد الكريم محمد  (.الزمين اال البشري، اال اجلغرايف، و اال : البحث، و هذه ااالت الثالثة هي 
  .)61:  1978الغريب، 

  : المجال الجغرافي -أ 

لدية عني وملان اليت  تقع  جنوب مدينة سطيف، حيدها من الشمال الشرقي بمت حتديد جمال الدراسة ب
ومن الشمال بلدية قالل ومن الغرب بلدية أوالد  بلدية بئر حدادة، ومن اجلنوب الشرقي بلدية عني أزال،

أمحد ومن الشمال الغربية بلدية قصر األبطال ومن اجلنوب بلدية صاحل باي، وترتبع على مساحة قدرت سي 
وكانت إبان الثورة التحريرية تابعة إىل الوالية .1984أما نشأا فتعود ما قبل سنة  ،2كلم  171.08بـ

  .األوىل
 تلف املؤسسات الرتبويةو خم دائرة عني وملان وبلدية عني وملان ّريوقد متركزت على مستوى مق

  .ه العقودذالعاملني يف إطار هاجلامعيني  للخرجيني  ااألكثر استقطاب ةاخلدماتي اتاملؤسس اباعتباره

 : المجال الزمني  -ب

  : يقصد به الفرتة الزمنية اليت متت ا الدراسة، و قد مجعت بني فرتتني أساسيتني مها 
  :،  وقد مجعت بني فرتتني 2014متت مباشرا منذ شهر جانفي  :فترة الدراسة االستطالعية  •

ذات الّصلة ) كتب، وثائق، معلومات(حيث بدأنا جبرد و جتميع املادة العلمية  :المرحلة األولى -1
  .مبوضوع الدراسة لبناء اجلانب النظري متهيدا للجانب امليداين

متعاقدون يف إطار عقود اإلدماج شتغل ا مع القيام بزيارات استطالعية ملختلف املؤسسات اليت ي
، العاملني يف إطار عقود اإلدماج بغرض حتديد املؤسسات اليت تضم أكرب عدد ممكن من اخلرجيني اجلامعيني

  . مما سهل علينا مهمة حتديد حجم العينة و مكان إجراء اجلانب امليداين للدراسة
نظرا ملسابقات التوظيف اليت تنظمها الدولة من حني آلخر و خاصة مسابقات  :المرحلة الثانية -2

التعليم، فقد تغريت اإلحصائيات اليت حتّصلنا عليها من خالل استطالعنا األول نظرا لنجاح العديد من 
ملية إضافة إلخالء العديد من مناصبهم النتهاء فرتات عقودهم  مما تطلب منا ضرورة القيام بع. املتعاقدين

    .2014ثانية لضبط حجم العينة فعليا و قد كان ذلك يف سبتمر إحصاء
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  :فترة الدراسة الميدانية  •

لتقصي احلقائق من مصادرها و  و هي املرحلة األكثر إثارة يف البحث، حيث يسعى الطالب فيها
  :و بناءا عليه، فقد تضمنت مرحلتني . من خالل توزيع استمارة البحثذلك 
 عقودخرجيا جامعيا عامال يف إطار  30يبية على مت توزيع االستمارة التجر :  اختبار االستمارةمرحلة -1

و بناءا على املعلومات و البيانات اهلامة . من طرف جمموعة من األساتذة اّمت حتكيمه أنبعد  اإلدماج
ديسمرب  01 من ملرحلةو دامت هذه ا. لتأخذ شكلها النهائي ةاملستقاة من امليدان قمنا بتعديل االستمار 

  . 2014ديسمرب  08إىل غاية  2014
و هي مرحلة توزيع االستمارة النهائية على عينة البحث لتجميع املعلومات و  :مرحلة توزيع االستمارة -2

و . ليلها الستخالص النتائجالبيانات املطلوبة إلمتام الدراسة ليتم بعد مجعها تفريغها يف جداول خمتلفة و حت
  .2014ديسمرب  31إىل  2014ديسمرب  10استمرت من 

( بعد تفريغ بيانات االستمارة املوزعة على اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين  :مرحلة توزيع االستمارة الثانية -3
قدين لالستفسار عن على اخلرجيني اجلامعيني املتعا للمسئولنيبناء استمارة أخرى موجهة ) ّمت على أساسها 

  . بعض النقاط اليت لفتت انتباهنا يف إجابات املبحوثني على االستمارة و كذا التأكد منها
وكالة التشغيل الوطنية لدائرة عني وملان حيث استغرقت هذه املرحلة مدة   مسئويلمع إجراء مقابلة مع أحد 

  .2015جانفي  22إىل غاية  2015جانفي  11يوم، من  12

  :  المجال البشري ـــــ ج 

حىت يتمكن الطالب من إثبات مدى صدق فرضياته من عدمه إمربيقيا بطريقة علمية منظمة و موجهة 
ال بد له من حتديد جمتمع البحث الذي سيجري عليه دراسته إذ يعترب من أساسيات البحث امليداين فمجتمع 

و مجيع هذه املفردات خاضعة للدراسة أو للبحث  مجيع املفردات اليت هلا صفة أو صفات مشرتكة"البحث هو 
دالل قاضي  (" من قبل الباحث و يطلق عليه اسم اتمع اإلحصائي ألنه جمتمع دراسة املستوى العلمي

،2007  :157( 

    اجلماعة اليت جيرى عليها الدراسة و يشرتط فيه أن يكون حمددا حتديدا دقيقا "كما يعرف على أنّه 
مبعىن حتديد املفردات اليت سيتم .  ) 75: 1999عمار بوحوش و محمد محمود الذنيبات ، (" و واضحا

 .إعداد البحث م أو إجراء الدراسة عنهم

و بناءا على موضوع الدراسة و ما متحورت حوله إشكاليتها، فإن اإلطار العام تمع البحث هو 
لكن نظرا لكرب حجم اتمع لألعداد اهلائلة للخرجيني اجلامعيني  .اخلّرجيني اجلامعيني العاملني بعقود اإلدماج

العاملني بعقود اإلدماج فقد تعّذر علينا التغطية الشاملة جلميع احلاالت أو االتصال بعدد كبري من املبحوثني 
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من جمموعة من  اختيار جزء" املعنيني بالدراسة نظرا لتوّزعهم على ّعدة أماكن مما جعلنا نستعني باملعاينة و هي 
   )79: 2007فيروز زرارقة و أخرون ، ("األشياء أو مادة حبيث ميثل هذا اجلزء اموعة كلها

حيث يتم االعتماد عليها يف حاالت جمتمعات البحث الغري متجانسة ألّن اختيار الباحث تمع 
سة صفات مفردة واحدة دراحبث متجانس متاما و تتشابه وحداته يف مجيع صفاا ميّكنه من االقتصار على 

لكن جمتمعات البحث ختتلف من دراسة ألخرى كالدراسات . نتائجها على بقية أفراد اتمع فقط و تعميم
لعدد حمّدد من املفردات  االستنادممّا يؤّدي إىل . حيث يتعّذر دائما توّفر جمتمع متجانس األفراد ،االجتماعية

 ".عّينة البحث " اليت تعترب جزء أو خيار معّني من مفردات أكرب متّثل اتمع و هي ما يسّمى بـــ 

  :  عينة الدراسة -2

كما يتوقف على حتديد . إّن التعرف على جمتمع حبث ما يتوقف على حتديد اإلشكالية و صياغتها
جمموعة من "فهي " العينة " ها من جمتمع البحث، هذه العناصر تسمى بـــالعناصر اليت يريد دراستها و انتقاد

العناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متّيزها عن غريها من العناصر األخرى و اليت جتري عليها البحث 
 )298: 2004موريس أنجرس،("و الّتقّصي

       جمموعة جزئية من املفردات الداخلة يف تركيب اتمع جيري عليها البحث، " كما تعرف بأّا 
و لذلك تقوم البحوث العلمية على أساس دراسة عينات حمدودة خمتارة من اموعات اليت يرغب يف التعرف 

 )364: 1982، كي بدويزأحمد ("على خواصها بدال من دراسة اتمعات األصلية كلها ذاا

إضافة  ،التكاليفية بالغة خاصة يف اختصار الوقت واجلهد و لعل هذا ما أكسب اختيار العينة أمهو 
لذلك ارتأينا القيام ببحث استطالعي و أخذ فكرة عن الوسط . للحصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات

ومبا أن عينتنا تتطلب اجلمع بني خرجيني جامعيني متعاقدين يف إطار . االجتماعي الذي سيجرى فيه البحث
ية عني وملان، فقد تعمدنا األمكنة و يف خمتلف املؤسسات ببلد ،جهاز عقود اإلدماج من خمتلف التخصصات

هذا ما استدعى ضرورة البحث و االستفسار عن و . و يسهل علينا الوصول إليها ،اليت ميكن أن جند فيها عينتنا
اإلحصائيات اخلاصة باخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف إطار عقود اإلدماج قصد متكننا من ضبط العينة املمثلة 

 ANEMفنا جهدا و وقتا للوصول إليها و ذلك مبساعدة من وكالة التشغيل الوطنية ما كلّ  .للمجتمع األصلي

لدائرة عني وملان اليت قدمت لنا دليل اإلحصائيات اخلاصة م أين كشفت لنا عن توزيعم بشكل ملحوظ يف 
خنتار عينتنا منهم و املؤسسات الرتبوية و مقر الدائرة و مقر البلدية كوم األكثر استقباال هلم و هذا ما جعلنا 

موعة من املفردات قصدا العتقاده بأا تساعده على فهي من اختيار الباحث قصدية بذلك تكون عينتنا 

  .)83:  2007فيروز زرارقة و آخرون ،( حتقيق الغرض من البحث أحسن من غريها
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العينة ممن تتوفر فيهم كما أا تتحدد تبعا لطبيعة املوضوع وأهداف البحث، إذ تتشكل مفردات   
، وهلذا فإن أي اختيار عشوائي  الشروط احملددة مسبقا،وبالتايل فهي ختضع الختيار كاف من طرف الباحث

 (فيضيع الوقت وتتأثر النتائج .من جمتمع البحث قد ينتقي مفردات ال حتمل أي مواصفات يتطلبها البحث
  .)137: 2009علي غربي ، 

لكن مبا أنّه قد مت . إطار عقود اإلدماج خيدم عينة حبثنا يف جامعي متعاقدفكل خريج  وبالتايل  
و  حصر جمتمع حبثنا يف خرجيي اجلامعة املتعاقدين يف إطار عقود اإلدماج باملؤسسات الرتبوية و مقّري الدائرة

نا اإلستخالصي كما أسلفنا الذكر فقد كان جدول  )قصدية(البلدية بعني وملان و هذا راجع العتبارات متعمدة 
  :له كما يلي

توزيع خريجي الجامعة العاملين في إطار عقود اإلدماج على المؤسسات الخدماتية و  :)01رقم(جدول 

 التربوية

  المجموع  إناث  ذكور المؤسسات           الجنس

  320  267  53  المؤسسات التربوية

  50  32  18  مقر البلدية

  30  24  06  مقر الدائرة

  400  323  77  المجموع

  )03ملحق رقم ( إحصائيات من طرف  الوكالة الوطنية للتشغيل بدائرة عني وملان :  المصدر

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن عدد اخلرجيني اجلامعيني العاملني بعقود إدماج على مستوى مقّري   
  . الدائرة و البلدية بسيط ميكن الّتحكم به ممّا جيعلهم مجيعا حمل اختيار كممثّلني تمع البحث

ب اختبارها كاملة فردا إذ يصع 320إال أّن األمر خيتلف بالنسبة للمؤسسات الرتبوية اليت وجد ا     
منها  % 15تتوزع على عدة أماكن مما يصعب من مهمة الوصول إليها مما جعلنا نأخذ نسبة  أاخاصة و 

  :اخلطوات العملية التالية بإتباعحىت نتمكن من احلصول على العينة املختارة 

  

 عدد اخلرجيني املتعاقدين يف املؤسسات الرتبوية    ضرب     نسبة العينة             =العينة       

100  
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  48   =    % 15ضرب           320             =أي     

100  

  مفردة 48أي أّن حجم العينة املختارة من املؤسسات الرتبوية هو  

  : فردا كما يلي 120وبذلك يكون حجم عينة حبثنا 

  .مفردة 50اخلرجيني اجلامعيني املنصبني مبقر البلدية عدد  -

  .مفردة  30عدد اخلرجيني اجلامعيني املنصبني مبقر الدائرة  -

 .مفردة  48عدد اخلرجيني اجلامعيني املنصبني مبختلف املؤسسات الرتبوية  -

  :إال أّن تدخل جمموعة من العوامل حال دون التقّيد ذا احلجم للعّينة أمهها 

العديد منهم لتحصيلهم على مناصب عمل خارج إطار عقود اإلدماج  من خالل مسابقات  استقالة -
  .التوظيف

تذبذب إحصائيات وكالة التشغيل حول املستفيدين من هذه العقود النقضاء فرتة عقود الكثريين يف كل  -
  .فرتة و إخالئهم ملناصبهم

  .ستخدمة إىل مؤسسات أخرىحتّول البعض من املستفيدين من هذه العقود من مؤسسام امل -

عزوف العديد من أفراد العينة عن قبول االستمارات و اإلجابة عليها مما استلزم علينا تعويضهم مبفردات  -
 .أخرى

من جمتمع البحث % 30كل هذه العوامل أثّرت على عملية حتديد حجم العينة حيث مت اختيار نسبة  -
  : فردا ليصبح حجم العينة 400الكلي املقّدر بـــ 

  فردا 120   =    % 30ضرب          400                  =   

100  

  : لالعتبارات التالية % 30و قد ّمت اختيار نسبة 

  .تواجد أفراد العينة يف أماكن خمتلفة خاصة بالنسبة للعاملني يف املؤسسات الرتبوية -

 .فردا عينة كافية و قابلة لتمثيل جمتمع البحث 120اعتبار  -
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   :  خصائص العينة *

  :حسب الجنس  المبحوثينيوضح توزيع ) : 02( جدول رقم 

  النـــــــــســــب  التكــــــــــــــــــــــــــــرار  الجــــــــــنــــــــــــــس

  %31  37  ذكــــــــــــــــــــــــــــر

  %69  83  أنـــــثــــــــى

  %100  120  المـــــجمــــــــوع

من خالل اجلدول نالحظ غلبة العنصر النسوي على جمموع أفراد العينة، حيث بلغت نسبة اإلناث 
ممّا يعين أن اإلناث أكثر حظا يف الفوز مبناصب عمل يف إطار % 31يف حني بلغت نسبة الذكور % 69

م اجلامعية هم من و هي نتيجة منطقية ألّن الغالبية العظمى من الطلبة الذين يزاولون دراسا. عقود اإلدماج
فئة اإلناث، كما جند أّن أكثر تقبال لفكرة العمل املؤقت أو للعمل يف إطار عقود اإلدماج بغض النظر عن 
األجر الذي سيتقاضونه و املنصب الذي سيشغلونه  عكس الذكور اللذين غالبا ما جيدون حرجا يف القبول 

  . مبثل هذا العمل

كاس التطّورات احلاصلة على مستوى اتمع اجلزائري على تغّري الّدور كما انّه ميكن تفسري ذلك بانع
للمرأة من دور تقليدي يقتصر على املكوث بالبيت و االهتمام بشؤون العائلة إىل حماولة تفعيل  االجتماعي

  .دورها إشراكها يف عملية التنمية من خالل خروجها للعمل و خلق مكانة اقتصادية هلا

األسباب تفّسر طبيعة التفّوق احلاصل يف املناصب املتحّصل عليها بالنسبة لإلناث يف وعليه، كل هذه 
 .إطار عقود اإلدماج

  : توزيع المبحوثين حسب السن) : 03(رقم  جدول

  النسب  التكــــــــــــــــــــــــــــرار  السن

  %67,5  81  [ 31ــــــــ  24[ 

  %32,5  39  [ 39ــــــــ  32[ 

  %100  120  المـــــجمــــــــوع

  من خالل اجلدول الذي يتعلق بتوزيع املبحوثني حسب السن جند أن الفئة العمرية الغالبة هي فئة 

، هذا ما يدّل على أّن [ 39ــــــــ  32[ للفئة العمرية الثانية % 32,5مقابل % 67,5بنسبة [  31ــــــــ  24[ 
  .أو على األقل مل متض فرتة طويلة على ختّرجهممعظمهم من خرجيي اجلامعة اجلدد 
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ألّن وكاالت التشغيل قد أغلقت أبواا منذ مطلع سنة [  39ــــــــ  24[ و قد ّمت حتديد الفئة العمرية بــــ
سنة تعترب احلد األدىن لسن املستفيدين اجلامعيني من هذه العقود  24و عليه فإّن ) 2012جانفي (  2012

سنة تعترب احلد األدىن  22و  21ليت أفرزها تفريغ االستمارات مع األخذ بعني االعتبار بأّن حسب املعطيات ا
كأقصى حد لسن املستفيدين من هذه العقود و هذا انطالقا من أّن التسجيل يف   39للّتخرّج من اجلامعة و 

يل يف احلسبان سنة حيث يدخل تاريخ التسج 35و  19إطار عقود اإلدماج يشرتط أن يرتاوح السن بني 
  .إلثبات شرعية السن

  :حسب الجنس و الحالة العائلية  المبحوثينتوزيع ) : 04(م جدول رق

  الجــــــنـــــــــس

  الحالة العائلية

  المــــجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  أنـــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ذ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  88  ت  58  ت  30  ت  أ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب

%  25%  %  48%  %  73%  

  32  ت  25  ت  7  ت  مـــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوج

%  06%  %  21%  %  27%  

  المــــجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  

  120  ت  83  ت  37  ت

%  31%  %  69%  %  100%  

يتمحور هذا اجلدول حول توزيع املبحوثني حسب احلالة العائلية حيث أوضحت نتائجه أّن غالبية 
كانوا ذكورا أم إناثا بنسبة   سواءللعمل يف إطار عقود اإلدماج هم عزّاب  يلجئوناخلرجيني اجلامعيني اللذين 

       إناث% 21منها % 27أّما املتزّوجون فقّدرت نسبتهم بـــ . ذكور% 25إناث و % 48منها % 73
  .ذكور% 06و 

إّن نسبة العزّاب هي نسبة معتربة ال بّد من الوقوف عندها خاصة إذا كان أدىن سن للمبحوثني يبلغ 
إّال أّن ما حيول دون ذلك هو األجر . ح هلم بالّزواج و تكوين أسرةسنة فهذا يدّل على أّم يف سن يسم 24

احملدود الذي يتقاضونه و الذي ال يشجع على الزواج و االستقرار أمام ارتفاع تكاليف الزواج بالنسبة 
بعد إضافة لعدم استقرارهم مهنيا و اقتصاديا باعتبار عقودهم حمددة املّدة و قد حتيلهم إىل البطالة . للجنسني

  .انتهائها يف حالة عدم تسوية وضعيتهم أو إجياد حلول بديلة

جامعيني متعاقدين رغم قّلتهم و إن كانوا مييلون للعمل يف  خرجينيإّال أّن هذا مل مينع من وجود 
  .مناصب دائمة ذات أجر مرتفع نظرا للمسؤوليات امللقاة على عاتقهم باعتبارهم أرباب أسر
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  :تخصص المدروس  ىإلحسب الجنس و  المبحوثينتوزيع ) :  05(جدول رقم 

 الجـــــنــــس 

  

 التخصص المدروس

رـــــــــــــــــــــذك  

 

ثىــــــــــــــــــــنأ  المجموع 

 

 و علوم اجتماعية آداب

 

 37 ت 24 ت 13 ت

% 10,50%  % 19,50%  % 30%  

 علوم قانونية و إدارية

 

 31 ت 23 ت 08 ت

% 6,50%  % 18,50%  % 25 %  

 تسيير و ع اقتصادية

 

 25 ت 13 ت 12 ت

% 9,50%  % 10,50%  % 20%  

 آداب و لغات اجنبية

 

 14 ت 14 ت 00 ت

% 00%  % 11%  % 11%  

 علــــــــــــــــــــــــوم

 

 09 ت 07 ت 02 ت

%% 1,50%  %% 5,50%  %% 7%  

 علوم و تقنيات

 

 08 ت 04 ت 04 ت

% 3,50%  % 3,50%  % 7%  

 المجموع

 

 * 124 ت 85 ت 39 ت

% 31,50%  % 68,50%  % 100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

من برنامج  االستفادةمن خالل اجلدول يتضح معنا أّن معظم التخصصات اجلامعية قد منحت فرصة 
% 30بنسبة  الجتماعيةاعقود اإلدماج و إن كان ذلك بنسب متفاوتة غلبت عليها نسبة اآلداب و العلوم 

منها % 25ذكور، يليها ختصص العلوم القانونية و اإلدارية بنسبة % 10,50إناث و % 19,50منها 
موزعة % 20بنسبة  االقتصاديةجند بعدها ختصص التسيري و العلوم . ذكور% 6,50إناث و % 18,50

يليها ختصص اآلداب و اللغات . ذكور% 9,50إناث و % 10,50بني اجلنسني بنسب جد متقاربة 
     موزعة بني اإلناث % 07اقتصرت على فئة اإلناث فقط مث ختصص العلوم بنسبة % 11 بنسبةاألجنبية 
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موزعة % 07و أخريا ختصص العلوم و التقنيات بنسبة %. 1,50و % 5,50و الذكور على التوايل بـــ 
  %.3,50بنسب متساوية بني اجلنسني قّدرت بــــ 

الذين ميلن للتخصصات  نستنتج أّن اإلناث ميلن أكثر لدراسة التخصصات األدبية مقارنة بالذكور
اإلدارية أكثر، إّال أنّه بغض النظر عن اجلنس جند أن أغلب اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج 

       و ختصص التسيري  اإلداريةنية و و ختصص العلوم القانو  االجتماعيةقد درسوا ختصص اآلداب و العلوم 
و ذلك ألّن أغلب املناصب املتوفرة يف إطار عقود اإلدماج إدارية بالدرجة األوىل و تتواءم أكثر مع  االقتصادو 

كما أّن هذا الّتفاوت يرتبط بطلب سوق العمل على ختصصات دون غريها فاهليئات . هذه التخّصصات
  .املستخدمة هي اليت حتدد التخصصات اليت حتتاجها

  :حسب المؤهل العلمي  ثينالمبحو توزيع ) :  06(جدول رقم 

  ةــــــــــالنسب  رارــــــــــــــتكال  المؤهل العلمي

  %81,50  101  ليسانس

  %13  16  دراسات عليا

  %3  04  تقني سامي

  %2,50  03  مهندس دولة

  %100  * 124  المجموع

  .إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من *: 

مبا أّن أفراد عّينتنا هم الشباب من خرجيي اجلامعة فإّن االختالف بينهم لن يكون يف املستوى العلمي 
  .و إّمنا يف نوع الشهادة اجلامعية احملّصل عليها

و عليه، فإّن معظم املبحوثني الذين يشتغلون يف إطار عقود اإلدماج متحّصلون على شهادة ليسانس 
% 3سامي بنسبة  مث املتحصلون على شهادة تقين) ماجستري(دراسات عليا % 13ا ، تليه%81,50بنسبة 

  %.2,50ن على شهادة مهندس دولة بنسبة و و أخريا املتحّصل
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و لكن . يعترب أكثر اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف إطار عقود اإلدماج هم من محلة شهادة ليسانس
  نامج عقود اإلدماج موجه جلميع الشباب من خرجيي اجلامعات بغض النظر عن نوع الشهادة اجلامعية فإن بر 

  .و مؤسسات التعليم العايل و ذوي الشهادات الذين درسوا يف معاهد التكوين املهين املختلفة

  :حسب سنة التخرج  المبحوثينتوزيع ) :  07( جدول رقم 

  النـــــــــســــب  التكــــــــــــــــــــــــــــرار  سنة التخّرج

  %14  17  [2006ـــــ 2002[ 

  %86  103  [ 2011ــــ  2007[ 

  %100  120  المـــــجمــــــــوع

خترّج املبحوثني، و بناءا على تفريغ بيانات االستمارات الحظنا أّن  بسنواتيتعلق هذا اجلدول 
احلد األدىن، و لذلك ارتأينا تصنيف سنوات التخرّج حسب  2011هو احلد األقصى لتخّرجهم و  2002
  [ . 2011ــــ  2007[ و [ 2006ـــــ 2002[ جمالني 

[  2011ــــ  2007[ ت ختّرجهم بني  كما هو مبّني يف اجلدول أعاله معظم املبحوثني ترتاوح سنوا
  [.2006ـــــ 2002[ فترتاوح سنوات ختّرجهم بني % 14أما % 86وذلك بنسبة 

إن اهلدف من معرفة تاريخ خترّج اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج هو الّسعي ملعرفة 
د اإلدماج و اليت ميكن اعتبارها فرتة بطالة يف حالة ما الفرتة اليت قضاها اخلرّيج منذ ختّرجه إىل غاية التحاقه بعقو 

إذا كان اخلريج اجلامعي يف مرحلة البحث عن منصب عمل قبل حتيله ملنصب يف إطار عقود اإلدماج و هذا ما 
  .سنوضحه يف اجلداول الالحقة
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  :حسب تاريخ االلتحاق بالمنصب  المبحوثينتوزيع ) :  08(جدول رقم 

  النسبة  تكرار  االلتحاقتاريخ 

2009  14  11,50%  

2010  24  20%  

2011  55  46%  

2012  27  22,5%  

  %100  120  المجموع

من خالل اجلدول أعاله، يتبّني أّن معظم املبحوثني قد التحقوا مبناصبهم يف إطار عقود اإلدماج 
أن وكاالت التشغيل قد  االعتبارو هي تعترب نسبة معتربة إذا أخذنا بعني % 22,5بنسبة  2012خالل سنة

  أي أن هذه النسبة سجلت خالل شهر جانفي من السنة  مث 2012أغلقت أبواا خالل مطلع سنة 
      2010ملن التحقوا مبناصبهم سنة % 20تليها نسبة  . من املبحوثني مث% 46و هذا ما أّكده  2011

  .2009ملن التحقوا مبنصام سنة % 11,50و بعدها 

و هذا ما   2012و  2011القول أن معظم اخلرجيني اجلامعيني قد التحقوا مبناصبهم خالل سنيت  ميكن
  : ميكن تفسريه بعاملني 

و هذا ما جعل  2013  -2011بني % 9مساعي احلكومة إىل تقليص نسبة البطالة إىل أقل من   -1
 .وكاالت التشغيل بفتح اال ألكرب قدر ممكن من اخلرجيني اجلامعيني

تزامنا مع  2011ارتفاع و تزايد إقبال اخلرجيني اجلامعيني على برنامج عقود اإلدماج خالل سنة   -2
   خاصة فيما يتعلق بتمديد مّدة عقد اإلدماج  2011مارس  6التعديالت اليت حظي ا هذا الربنامج يف 

 .و رفع املنحة املتقاضاة مما شجع على استقطاب أكرب عدد من اخلرجيني اجلامعيني
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  : حسب تاريخ التخرج و تاريخ االلتحاق بالمنصب المبحوثينتوزيع ) : 09(جدول رقم 

 تاريخ التخرج

االلتحاقتاريخ   
[2006ـــــ 200[  [ 201ــــ  2007[    المــــجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

2009 

 

 14 ت 08 ت 06 ت

% 5%  % 6,50%  % 11,50%  

2010 

 

 24 ت 21 ت 03 ت

% 2,5%  % 17,5%  % 20%  

2011 

 

 55 ت 48 ت 07 ت

% 6%  % 40%  % 46%  

2012 

 

 28 ت 26 ت 01 ت

% 1%  % 21,50%  % 22,50%  

 المــجـــمــــــوع

 

 120 ت 103 ت 17 ت

% 14%  % 86%  % 100%  

 .يتمحور هذا اجلدول حول العالقة بني تاريخ خترّج و تاريخ التحاق اخلرجيني اجلامعيني بعقود اإلدماج
حيث بّينت لنا القراءة الرقمية  .جيون قبل التحاقهم بعقود اإلدماجأقصى فرتة قضاها اخلر وذلك ملعرفة أدىن و 

ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني  2011الذين التحقوا بالربنامج خالل سنة  املبحوثنيلبيانات اجلدول أن معظم 
أدىن حد هو سنوات و  4ى حد لفرتة عطالتهم هو أي أن أقص ،%40و ذلك بنسبة [  2011ــــ  2007[ 

هذا ما يدّل على أّم حديثي الّتخرّج أو مل ميض وقت طويل قبل التحاقهم  .التحاقهم بعد ختّرجهم مباشرة
حيث يبلغ أقصى حد [ 2006ـــــ 2002[ ممّن ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني % 6وذلك مقابل . صبهممبنا

  .سنوات 5سنوات و أدىن حد  9لعطالتهم 

ملن ترتاوح سنوات % 21,50منها % 22,50بنسبة  2012تأيت بعدها نسبة من التحقوا سنة 
سنوات و احلد األدىن أقل من سنة  5لبطالتهم  إذ يعترب احلد األقصى[  2011ــــ  2007[ ختّرجهم ما بني 

 10يعترب احلد األقصى لبطالتهم [  2006ـــــ 2002[ ملن ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني % 01مقابل و 
  .سنوات 6سنوات و احلد األدىن 
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ملن ترتاوح سنوات % 17,5منها  2010ملن التحقوا مبناصبهم خالل سنة % 20تليها نسبة  
سنوات و أدىن حد التحاقهم مباشرة  3، يقّدر أقصى حد لعطالتهم [ 2011ــــ  2007[ ني ختّرجهم ما ب
إذ [   2006ـــــ 2002[ فهي نسبة من ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني % 2,5يف حني أن . بعد خترجهم

  .سنوات 4سنوات و احلد األدىن  8يعترب احلد األقصى لعطالتهم 

موّزعة بنسب متقاربة % 11,50و اليت قّدرت بــ 2009نامج سنة و أخريا نسبة من التحقوا بالرب 
حيث تقّدر فرتة عطالتهم % 6,50بنسبة [  2011ــــ  2007[ بني من  ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني 

[ بسنتني كأقصى حد و أدىن حد االلتحاق مباشرة بعد التخرّج، مقابل من ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني 
  .سنوات كأدىن حد 3سنوات كأقصى حد و  7و تقدر فرتة عطالتهم بــ % 5بنسبة [ 2006ـــــ 2002

فهناك من التحقوا بربنامج عقود  .نستنتج أنّه هناك فئتني ضمن املبحوثني ،من خالل هذه النسب
سنوات كأقصى حد قبل التحاقهم بربنامج عقود  10هناك من أمضوا فرتة تبلغ و  ،اإلدماج مباشرة بعد ختّرجهم

 اإلدماجهذا ما يؤدي بنا إىل نتيجة حتمية مفادها أن اخلرجيني اجلامعيني الذين التحقوا بعقود و .  اإلدماج
فقد اختذوه املنفذ الوحيد هلم  ،اإلدماجمباشرة بعد خّرجهم مل يسبق هلم العمل قبال يف أي جمال خارج عقود 

  .لتحصيل منصب عمل

فمعظمهم كان يعمل قبال إذ من غري املمكن لفرد أن  ،ختّرجهمأما من التحقوا بالربنامج بعد فرتة من 
أعمال يف جماالت شاطات و نهذا ما يثبت أّم قد زاولوا و  .سنوات كأقصى تقدير دون أي عمل 10ميضي 
أجربم الظروف على االلتحاق به،  إضافة للتعديالت اليت حظي  قبل االلتحاق بعقود اإلدماج الذيأخرى 

  .إىل هذه العقود  االنضمامحّفزت الكثريين على  ا الربنامج و
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  حسب طبيعة المنصب المشغول المبحوثينتوزيع ) :  10(جدول رقم 

  ةــــــــالنسب  رارــــــــــالتك  المنصب

  %58,50  70  مناصب إدارية

  %33,50  40  مناصب تربوية

  %4  5  مناصب تقنية

  %4  5  مناصب علمية

  %100  120  المجموع

يتضح من خالل اجلدول الذي يتعلق بتوزيع املبحوثني حسب املنصب املشغول أّن ما يفوق نصف 
و اليت قّدرت  ،، تليها نسبة من يشغلون مناصب تربوية%58,50حجم العينة يشغلون مناصب إدارية بنسبة 

منهما بــــ  أما نسبة من يشغلون مناصب علمية و تقنية فهي متساوية إذ قّدرت نسبة كل%. 33,50بـــ 
4.%  

مث مناصب  ،و عليه، مينح برنامج عقود اإلدماج مناصب إدارية بالدرجة األوىل للخرجيني اجلامعيني
  .إىل طبيعة احتياجات املؤسسات املستخدمةتربوية و ذلك 
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  : العالقة بين  التخصص المدروس وطبيعة المنصب المشغول) :  11( جدول رقم 

 الجـــــنــــس 

التخصص 

 المدروس

علمية مناصب مناصب تقنية مناصب تربوية مناصب إدارية   المجموع 

و علوم  آداب

  اجتماعية

 34 ت / ت / ت 17 ت 17 ت

% 14,50% %14,50 ت   % / % / % 29%  

 علوم قانونية و إدارية

 

 31 ت 01 ت 02 ت 06 % 22 ت

% 18% %5 ت   % 1,50%  % 01%  % 25,50%  

 تسيير و ع اقتصادية

 

 24 ت 01 ت 01 ت 06 % 16 ت

%5 ت %13 %  % 01%  % 01%  % 20%  

 آداب و لغات اجنبية

 

 14 ت 01 ت / ت 06 % 07 ت

% 06% %5 ت   % / % 01%  % 11,50%  

 علوم و تقنيات

 

 08 ت / ت 02 ت 02 % 04 ت

% 3,50% %1,50 % 1,50 ت   % / % 6,50%  

 علــــــــــــوم

 

 09 ت 02 ت / ت 03 % 04 ت

% 3,50% %2,50 ت   % / % 1,50%  % 07%  

 المجموع

 

 120 ت 05 ت 05 ت 40 % 70 ت

% 52,5% %33,33 ت   % 4,16%  % 4,16%  % 100%  

      ،يتعلق هذا اجلدول بالعالقة بني التخصص املدروس للمبحوثني و طبيعة املناصب اليت يشغلوا
  .مناصبهم لتخصصام اجلامعية مالئمةو ذلك رغبة منا ملعرفة مدى تناسب و  

رجيي علم االجتماع وعلم النفس أغلبهم من خ(علوم اجتماعية لنا أن خرجيي ختصص آداب و يتضح 
  %.14,16يشغلون مناصب إدارية و تربوية بنسب متساوية حيث بلغت نسبة كل منهما ) آثاروتاريخ و 
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مث % 18,33خّرجيو ختصص علوم قانونية و إدارية فمعظمهم يشغلون مناصب إدارية بنسبة  
  .مناصب علمية% 0,83ملن يشغلون مناصب تقنية و  1,66، تليها  نسبة %5ة بنسبة مناصب تربوي

      % 13,33أّما خّرجيو ختصص تسيري و علوم اقتصادية معظمهم يشغلون مناصب إدارية بنسبة 
، يف حني تساوت نسبة من يشغلون مناصب عليمة و تقنية إذ قّدرت نسبة كل %5و مناصب تربوية بنسبة 

  %.0,83منهما 

مناصب تربوية % 5يشغلون مناصب إدارية و % 5,83خّرجيو ختصص آداب و لغات أجنبية منهم 
  .فقط ملن يشغلون مناصب علمية% 0,83و 

يشغلون مناصب إدارية، و تساوت % 3,34يف حني أن خّرجيي ختصص علوم و تقنيات فمنهم 
  %.1,66ل منهما نسبة من يشغلون مناصب تربوية و مناصب تقنية حيث قّدرت نسبة ك

يشغلون % 2,5يشغلون مناصب إدارية و % 3,34و أخريا من نسبة خّرجيي ختصص علوم فمنهم 
  .فقط يشغلون مناصب علمية% 1,66مناصب تربوية و 

ميكن القول أن أغلب اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج يشغلون مناصب ال تتناسب 
  .البعض منهم تناسبت مناصبهم مع  ختصصام أن هذا مل مينع من وجود إال ،معيةمع ختصصام اجلا

  :حسب الجنس و القطاع المشغول  المبحوثينتوزيع ) :  12( جدول رقم 

 الجـــــنــــس

 القطاع المشغول

 المــــجـمـــــوع أنـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 القطاع الخدماتي
 64 ت 40 ت 24 ت

% 20%  % 33%  % 53%  

 القطاع التربوي
 56 ت 43 ت 13 ت

% 11%  % 46%  % 47%  

 المــــجـمـــــوع
 120 ت 83 ت 37 ت

% 30,83%  % 69,16%  % 100%  

مبا أّن أكرب نسبة من املناصب اليت متنحها برامج التشغيل املسطرة من طرف اجلهات الوصية ضمن 
 و ،)مقر البلدية و مقر الدائرة( القطاع العام، فقد ارتأينا أن يتحّدد جمال دراستنا باملؤسسات اخلدماتية 

 إطار عقود اإلدماج يتوّزعون أكثر على هذه باعتبار أن اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف .الرتبوية املؤسسات
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إناث و % 33منها % 53املؤسسات، فإّن أغلب املبحوثني يشغلون مناصب يف القطاع اخلدمايت بنسبة 
  .ذكور% 20

ذكور، % 11و  إناث% 36موزعة بني  ،فيشغلون مناصب يف القطاع الرتبوي% 47أّما نسبة 
غلبة الطبيعة اإلدارية و الرتبوية على مناصب اخلرجيني اجلامعيني و يفّسر  12هذا ما يدعم اجلدول رقم و 

  .املتعاقدين

  .كما يتضح جليا غلبة الذكور على القطاع اخلدمايت و غلبة اإلناث على القطاع الرتبوي

  : حسب مدة شغلها للمنصب المبحوثينتوزيع ) : 13( جدول رقم 

  ةـــــــــــالنسب  رارـــــــــــــتك  لـــــــــدة الشغــــــــــــــم

  %28  34  ثالث سنوات

  %52  62  أربع سنوات

  %20  24  خمس سنوات فما أكثر

  %100  120  المجموع

يتضمن هذا اجلدول بيانات حول توزيع املبحوثني حسب مذة شغلهم ملناصبهم، حيث أفرزت النتائج 
تليها %. 52على أن نصف حجم العينة قد مضت أربع سنوات على شغلهم ملناصبهم، و هذا ما أّكده 

نسبة من مضت مخس %  20مث % 28نسبة من شغلوا مناصبهم لفرتة تبلغ حوايل ثالث سنوات بنسبة 
  .سنوات أو أكثر على شغلهم ملناصبهم

نستنتج من ذلك أّن معظم اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج قد استوفوا الفرتة األوىل 
ألّن مّدة عقود اإلدماج هي ثالث سنوات  ،قاموا بتجديد عقودهم و .)الثالث سنوات األوىل ( قودهم من ع

هذا ما يلفت انتباهنا إىل أنّه هناك من املتعاقدين و . ح مبجملها ست سنواتواحدة لتصبقابلة للّتجديد مرّة 
  .استوفاء الست سنوات كاملةعلى مشارف انقضاء فرتة عقودهم و  من هم
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  :  حسب الطريقة التي اعتمدتها للبحث عن الشغل المبحوثينتوزيع ) :  14(جدول رقم 

ـــــطــــريــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــة   النسبة  تكرار  الــــ

  %79  97  التسجيل في وكاالت التشغيل

ــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــاء   %4  5  األصـ

  %17  21  الـــواســـــطــــــــــــــــــــــــــــــــة

  %100  * 123  المجموع

  .اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابةعدد *: 

يتعلق هذا اجلدول بالطريقة اليت اعتمدها املبحوثون للبحث عن الشغل حيث تعترب أهم الطرق هي 
 من املبحوثني و السبب يف هذه النسبة يرجع إىل أن% 79التسجيل يف وكاالت التشغيل و هذا ما أّكده 

أبواب وكاالت التشغيل مفتوحة أمام اجلميع و ميكن التسجيل ا بكل بساطة، تليها اعتماد الواسطة بنسبة 
  %.4بنسبة  األصدقاءو االعتماد على  % 17

العينة و هذا دليل على اعتماد بعضهم على أكثر من طريقة  أفرادو املالحظ أن جمموع اإلجابات يفوق عدد 
  .للبحث عن الشغل
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  : بعقود اإلدماج لاللتحاقحسب الطريقة التي اعتمدتها  المبحوثينتوزيع  :) 15(جدول رقم 

ـــــطــــريــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــة   ةــــــــالنسب  رارـــــــــــتك  الــــ

  %53  65  توجيه من طرف المؤسسة المستخدمة

  %10,50  13  دعاية إعالمية

  %36,50  45  الـــواســـــطــــــــــــــــــــــــــــــــة

  % 100  * 123  المـــــــــــــــــــجـــــمــــــــــــــــــــــــــــوع

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

اتضح معنا أ أغلب اخلرجيني اجلامعيني قد اعتمدوا على التسجيل يف خمتلف وكاالت التشغيل يف 
  ). 17اجلدول ( حبثهم عن الشغل 

حيث أجاب معظمهم  ،بعقود اإلدماج حاقهمالتخالل هذا اجلدول معرفة كيفية سنحاول من و 
و أخريا من % 36,50طة بنسبة مث عن طريق الواس%. 53بالتوجيه من طرف املؤسسة املستخدمة بنسبة 

  ,%10,50خالل دعاية إعالمية بنسبة 

إن معظم اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج قد سجلوا و التحقوا بعقود اإلدماج بناءا 
على توجيه من املؤسسات املستخدمة و على الواسطة، فهناك من املبحوثني من اعتمد على أكثر من طريقة 

  .ذا الربنامج قلاللتحا

  

  

  

  

  

  

  



 التأسيس المنهجي للّدراسة                   :                                   الفصل األول 

60 

     

  :حسب أساس تنصيبها بعقد اإلدماج حسب تاريخ التخرج  المبحوثينتوزيع ) : 16( جدول رقم 

  تاريخ التخرج

  اإلجابة
[2006ـــــ 2002[  [ 2011ــــ  2007[    المجموع 

 أقدمية الشهادة و التسجيل
 28 ت 19 ت 09 ت

% 7,5%  % 16%  % 23,5%  

 حاجة المؤسسة المستخدمة
 50 ت 45 ت 05 ت

% 4%  % 37,5%  % 41,50%  

 بناءا على واسطة
 42 ت 39 ت 03 ت

% 2,5%  % 32,5%  % 35%  

 المجموع
 120 ت 103 ت 17 ت

% 15,83%  % 84,16%  % 100%  

يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن معظم املبحوثني قد مت تنصيبهم بعقود إدماج بناءا على حاجة 
[  2011ــــ  2007[ ملن ترتاوح سنوات خترجهم بني % 37,5منها % 41,50املؤسسة املستخدمة بنسبة 

  [ .2006ـــــ 2002[ ملن ترتاوح سنوات ختّرجهم بني % 4و 

ــــ  2007[ ترتاوح سنوات خترجهم بني موزعة بني من % 35مث تنصيبهم على أساس الواسطة بنسبة 
  %.2,5بنسبة [ 2006ـــــ 2002[ و من ترتاوح سنوات ختّرجهم بني % 32,5بنسبة [   2011

رتاوح تموزعة على من % 23,50و أخريا تنصبهم على أساس أقدمية الشهادة و التسجيل بنسبة 
على [ 2006ـــــ 2002[ و من ترتاوح سنوات ختّرجهم بني [   2011ــــ  2007[ سنوات خترجهم بني 

  %.7,5و % 16التوايل بـــ 

سنوات تنصيب اخلرجيني اجلامعيني الذين ترتاوح  أساسإن القراءة الرقمية لبيانات اجلدول تبني لنا أن 
   هو حاجة املؤسسة املستخدمة بالدرجة األـوىل مث على أساس الواسطة [   2011ــــ  2007[ خترجهم بني 

و هذا انعكاسا للدور الذي لعبته و تلعبه الواسطة يف اآلونة األخرية و االعتماد عليها لقضاء خمتلف املصاحل، 
  .أقدمية الشهادة أساسو أخريا على 
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حيث [ 2006ـــــ 2002[ يأيت هذا عكس اخلرجيني اجلامعيني الذين ترتاوح سنوات ختّرجهم ما بني 
و أخريا على  ةاملستخدمجند أنّه مت تنصيبهم على أساس أقدمية الشهادة بالدرجة األوىل مث حاجة املؤسسة 

  .أساس الواسطة

ج بعد انقضاء فترة عقد ما قبل حسب اإلنتقال لعقود اإلدما  المبحوثينتوزيع ) : 17(جدول رقم 

  : التشغيل حسب مدة الشغل

 مدة الشغل  
 المــــجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ال نــــــــــعــــــــــم

 ثالث سنوات
 34 ت 34 ت 00 ت

% / % 28%  % 28%  

 أربـــــــع سنوات
 62 ت 55 ت 07 ت

% 06%  % 46%  % 52%  

 أكثرخمس سنوات فما 
 24 ت 09 ت 15 ت

% 12,5%  % 7,5%  % 20%  

 المــــجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 120 ت 94 ت 26 ت

% 18,5%  % 81,5%  % 100%  

و إعطائها الصيغة اجلديدة كانت تعرف بعقود ما قبل  ،إن عقود اإلدماج قبل أن يتم تعديلها
و العديد من اخلرجيني اجلامعيني كانوا منصبني بعقود ما قبل التشغيل قبل انتقاهلم لعقود اإلدماج بعد . التشغيل

  ).ثالث سنوات ( انقضاء فرتة عقودهم األوىل 

عّينتنا، فمعظمهم مل ينتقلوا من عقود ما قبل التشغيل إىل عقود اإلدماج و هذا ما أما بالنسبة ألفراد 
ملن % 28سنوات على شغلهم ملناصبهم و  4ملن مضت % 46من املبحوثني منها  %81,5صرّح به 

  .سنوات و أكثر على مناصبهم 5ملن مضت  7,5سنوات على شغلهم ملناصبهم و  3مضت 

% 18,5يف حني أن من انتقلوا من عقود ما قبل التشغيل إىل عقود اإلدماج، فقد بلغت نسبتهم 
ملن % 06ملن مضت مخس أو أكثر سنوات على شغلهم ملناصبهم و% 12,5موزعة بنسب متفاوتة بني 

  .سنوات على شغلهم ملناصبهم 4مضت 
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 ألنّ  ،اإلدماجقبل التشغيل إىل عقود  و عليه، فإن أغلب اخلرجيني اجلامعيني مل ينتقلوا من عقود ما
أن من مضت يف حني . معظمهم التحقوا مبناصبهم مباشرة بعقود إدماج بعد تعديل عقود ما قبل التشغيل

انقضاء الفرتة األوىل التحقوا بعقود ما قبل التشغيل وبعد تعديلها و  فقد ،أكثرعلى شغلهم مخس سنوات و 
  .بعد تنصيبهم العقودهم مت انتقاهلم لعقود اإلدماج 

  : خصائص العينة 

  :ميكن أن نستخلص خصائص العينة و اليت تتمّثل يف  ،من خالل اجلداول السابقة

[  معظم املبحوثني ينتمون لفئة اإلناث ينتمون إىل الفئة الشابة، فمعظمهم ترتاوح أعمارهم ما بني - 1
 .ميثّلون ما يقارب ثالث أرباع حجم العّينة. سنة عازبات بالنسبة حلالتهم العائلية [ 31ــــــــ  24

اآلداب : فيما خيص مستواهم العلمي، متحّصلون على شهادة ليسانس أغلبها يف التخصصات التالية  - 2
ــــ  2007[ الفرتة و العلوم االجتماعية، العلوم القانونية و اإلدارية، تسيري و العلوم االقتصادية، ختّرجوا خالل 

 .و هم ميثّلون ما يفوق ثالث أرباع حجم العينة  [ 2011
، أغلبها مناصب إدارية بالقطاع 2011ما يقارب نصف أفراد العينة التحقوا مبناصبهم خالل سنة  - 3

 .اخلدمايت و الرتبوي، مضت أربع سنوات على شغلهم هلا
التشغيل يف حبثهم عن الشغل و مت التحاقهم معظم املبحوثني اعتمدوا على التسجيل يف وكاالت  - 4

بربنامج عقود اإلدماج من خالل توجيههم من طرف املؤسسة املستخدمة و الواسطة حيث مت تنصيبهم بعقود 
  .إدماج بناءا على حاجة املؤسسة املستخدمة و على الواسطة ميثّلون ما يقارب نصف حجم العينة

  : منهج الدراسة – 3

ذي يسعى إليه أي حبث علمي هو الوصول إىل احلقيقة و ذلك ال يتأّتى إال من إن اهلدف ال        
فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما "فاملنهج هو . باالختيار األنسب ملنهج موضوع الدراسة

عبد ("من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون ا جاهلني أومن أل الربهنة عليها حني نكون ا عارفني
 )04:  1997الرحمان بدوي ،

بصورة عشوائية أو من "لذلك جيدر بالطالب أن حيسن عملية اختيار منهج دراسته فاالختيار ال يأيت 
قبيل الصدفة كما أن الباحث ليس له احلرية يف اختيار منهج دراسته و إذا حاول أن يفرض منهجا لدراسته 

محمد شفيق ("قية تعكس واقع الدراسة و احلقيقة املوضوعيةفاألكيد أنّه لن يصل إىل نتائج متسقة أو منط
،2001  :86-87( 

واقع التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي "فبما أّن دراستنا الراهنة املوسومة بـــ.  وهو ما حاولنا أن نركز عليه
و .  ليلهااجلامعة تسعى لوصف هذا الواقع و تشخيصه و إلقاء الضوء على جوانبه املختلفة دف فهمها و حت
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باملنهج الوصفي الذي يعرفه عّياد مت اعتماد للتحقق من مدى الصدق اإلمربيقي لفرضيات الدراسة و أهدافها 
منهج علمي يقوم أساس على وصف الظاهرة أو املوضوع حمل البحث و الدراسة على أدق "أمحد على أنّه 

 )62:  2006اد أحمد ،عيّ ("جزئياته و تفاصيله و التعبري عنها تعبريا كيفيا و كميا

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر "يف حني يعتربه رحيم يونس 
رحيم ("يقصد تشخيصها و كشف جوانبها و حتديد العالقات بني عناصرها أو بينها و بني ظواهر أخرى

 )97:  2007يونس ،

استعماال يف دراسة الظواهر االجتماعية خاصة إذا ويعترب املنهج الوصفي من أنسب املناهج و أكثرها 
  :توفرت معرفة مسبقة و معلومات كافية حول الظاهرة موضوع الدراسة إذ يتطلب مرحلتني أساسيتني مها

و هنا ميكن القول أن عمليتنا . دف لتكوين إطار واضح ملشكلة البحث:  مرحلة االستطالع –أ 
االستطالعية مّكنتنا من أخذ فكرة أوسع عن موضوع التشغيل بعقود اإلدماج و عن وضعية اخلرجيني اجلامعيني 

  .يف إطارها

من خالل  متثل مجيع العمليات اليت دف للوصول إىل النتائج و ذلك:  مرحلة الوصف الموضوعي –ب 
املعطيات و البيانات اليت حّصلناها من خالل وسائل مجع البيانات اليت اعتمدناها و اليت سنأيت على تفصيلها 

  .يف العنصر املوايل

  :أدوات جمع البيانات – 4

         حيث خيتار الباحث أدوات مجع البيانات  ،تعترب هذه املرحلة من أبرز مراحل إعداد حبث علمي      
يتوقف اختيارها على طبيعة املوضوع و املعلومات املراد مجعها و املنهج املستخدم ألّن . املعلومات و تصنيفهاو 

  .مدى جناح البحث و حتقيق أهدافه مرهون باالختيار السليم هلذه األدوات

قود اإلدماج و مبا أن اهلدف من دراستنا هو الكشف عن واقع اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف إطار جهاز ع
  :فقد استعنا بعدة أدوات لتجنب القصور يف إحداها كما يلي. و لتحقيق الدقة العلمية

  :المالحظة-

يرى البعض أا من أصعب التقنيات ألّا تعتمد على مهارة الباحث و قدرته على حتليل العالقات 
من اكتشاف االرتباطات و  االجتماعية و أ،ماط السلوك االجتماعي املراد دراستها حيث متكن الباحث

فوضيل ("العناصر املوجودة بني العالقات االجتماعية اليت ميكن فهمها إال من خالل مالحظتها و معايشتها
 )187: 1999دليو وآخرون ، 
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و متابعتهم عن قرب مع  إدماجولذلك متت مالحظة اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين العاملني بعقود 
االشرتاك أحيانا يف مواقفهم دف استفزازهم للتصريح عن آرائهم و إبراز مواقفهم لتوضيح ردود أفعاهلم أكثر 

اجتاه بعض  مو ردود أفعاهل مسئوليهممث مع . مع مالحظة سلوكهم واقعيا خاصة أساليب التعامل فيما بينهم
  .القرارات و أو املهام املسندة إليهم

فبحكم جتسيدنا للمالحظة باملشاركة لكوننا ننتمي لعينة حبثنا باعتبارنا من اخلرجيني املتعاقدين  ،عليه و
فقد كانت هذه األداة ذات منفعة قيمة جلوانب  ،يف إطار جهاز عقود اإلدماج بإحدى املؤسسات الرتبوية

ض اجلوانب املرتبطة مبوضوع الدراسة  صياغة حماور االستمارة مع معرفة بع، خاصة يف بناء الفرضيات و املوضوع
  .شرحهاادتنا يف عملية حتليل البيانات والتعليق عليها و كما أف

    :االستمارة-

باعتبارها األداة . عليها يف هذه الدراسة االعتمادتعترب االستمارة من أهم األدوات البحثية اليت مت       
اليت ميكن من خالهلا التعرف على أراء واجتاهات املبحوثني حول ظاهرة وموقف معني، وتعد من أكثر األدوات 
املستخدمة يف مجع البيانات اخلاصة بالعلوم االجتماعية اليت تتطلب احلصول على معلومات أو معتقدات أو 

 )125:  1999الذبيات، عمار بوحوش، محمد محمود  (تصورات أو أراء 

كما تعترب االستمارة أقل وسائل مجع البيانات تكلفة، كما ميكن احلصول عن طريقها على بيانات 
 (عدد كبري من األفراد وبأقل وقت وجهد ممكنني، باإلضافة إىل سهولة تقنينها أكثر من أي وسيلة أخرى

  .)181: 1992عدنان أحمد مسلم ، 

و نظرا لطبيعة حبثتا فإّن االعتماد على االستمارة كان األنسب جلمع البيانات باعتبار أّن العينة متوزعة 
  :هي حماور 05موزعة على سؤال 74على عدة أماكن يصعب الوصول إليها حيث تضّمنت 

 .سؤاال 14 خاص بالبيانات الشخصية و قد ضمّ : احملور األول  •
 .سؤال 16الفرضية األوىل، احتوى على خاص ببيانات : احملور الثاين  •
 .سؤال 15خاص بالفرضية الثانية انطوى على  :احملور الثالث  •
 .سؤاال 13خاص بالفرضية الثالثة، تضّمن : احملور الرابع  •
 .سؤال 15يتعلق بالفرضية الرابعة، اشتمل على : احملور اخلامس  •

  :المقابلة-

فهي من األدوات املنهجية اليت يعتمد عليها الباحث يف . هي األخرى ال تقل أمهية عن سابقاا        
هي عبارة عن مواجهة بني الباحث و املبحوث تستخدم يف . مجع املعلومات و البيانات من امليدان االجتماعي
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البحث و عن طريقها يكون الباحث الدراسات امليدانية اليت ترمي إىل متيع البيانات األصلية من وحدات جمتمع 
  )93:  1985عمار بوحوش ،("متأّكدا من صّحة املعلومات اليت حصل عليها بطريقة مباشرة

" و تتميز يف كوا . فهي حوار يطرح خالله الباحث أسئلة حمددة للحصول على إجابات دقيقة 
أّا تزودنا مبعلومات مفيدة عن املوضوع أحسن وسيلة الختيار و تقييم الصفات الشخصية بطريقة مباشرة كما 

  )41: 2007عبد الناصر جندلي ، ("حمل الدراسة و التحليل

من وكالة التشغيل لعني وملان للحصول على بعض اإلحصائيات  مسئولنيوقد استخدمنا املقابلة مع 
 مسئولنيلرتبوية و عليها الدراسة كما أجريت مع بعض مدراء املؤسسات ا بنيتعن عقود اإلدماج و هي اليت 

عليهم و ترك احلرية هلم يف اإلجابة و  األسئلةمبقري الدائرة و البلدية بعني وملان من خالل طرح جمموعة من 
التحدث و ذلك دف تقييم إجابات املبحوثني من خالل االستمارة و حماولة فهم وجهات نظرهم و أسباا 

  .و االختالف بينها

  :السجالت و الوثائق

أداة تكميلية متثلت يف اإلطالع على النصوص التشريعية و املراسيم الوزارية املتعلقة بالتشغيل هي 
اجلريدة الرمسية، و بعض التعليمات الوزارية  .إضافة ملختلف اإلحصاءات الرمسية ملستويات التشغيل و البطالة

  .)أنظر يف املالحق(. املوزعة على خمتلف وكاالت التشغيل الوطنية
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  تمهـــيـــد

إّن التشغيل هو أبرز أساليب التنمية االقتصادية ودليل ذلك شّدة االهتمام به من قبل الباحثني من 
ولعّل هذا ما يفّسر لنا الّزخم الّنظري الذي حظيت . خمتلف الّتخصصات خاّصة االجتماعيني و االقتصاديني

تعّددت األطر الّنظرية التفسريية ملسألة التشغيل إّال أّن أبرزها كان اإلطار الدميوغرايف و اإلطار به حيث 
  .اإليديولوجي

  :اإلطار الّديموغرافي: أوال 

      . ميّر العامل اليوم بنوع من االزدواجية السكانية إذ جند النمو الّسكاين للّدول املتقّدمة منوا طبيعيا
من السّكان و مبعدل طبيعي أقل  ألفلكل  20و ذلك يف كل من أمريكا و أوربا مبعدالت تقارب أقل من 

من السّكان مبعّدل زيادة يقّدر بــــــ  ألفلكل  40يف حني وصل معّدل النمو يف الّدول النامية إىل .  %1من 
،  %2معّدل النمو السّكاين بذلك يقارب مبا أّن دول العامل الثالث تشّكل ثلثي العامل فإّن . يف العامل 3%

  ــ:فتطّور السّكان يستمّر يف الزيادة و معظمه يف الّدول الّنامية مشكال نسقا سّكانيا متخلفا يتميز بــــــ

  مستوى خصوبة مرتفع مقارنة بالدول املتقدمة-

  هجرة داخلية مكثفة من الريف اىل املدينة-

  توزيع جغرايف غري متوازن-

  .مستوى املعيشة كالّتدّين يف مستوى اخلدمات الصّحية و انتشار البطالة و قّلة فرص التشغيلاخنفاض -

وقد . سيؤدي إىل زيادة مذهلة يف عدد الّسكان %2إّن معّدل الّنمو الّسكاين  و الذي يسري بوترية  
حول احلياة ألّن هذه و عليه فإّن هذه الّتوقعات تدّق ناقوس اخلطر . بليون نسمة 17حوايل  2050يبلغ عام 

الزيادة ستنعكس سلبا على مستقبل العيش اإلنساين بتأثريها على املوارد الطبيعية و املساحات احملدودة ممّا 
يطرح إشكالية أخرى اقتصادية و اجتماعية و هي التشغيل الشامل للقوى العمل املتزايدة بشكل متسارع 

خاصة و أّا تتوّفر على عّدة خصائص حتكم يف املتغّريات . خاصة يف الدول النامية عكس الّدول املتقدمة
  :املؤثّرة على منط العرض و الطّلب لفرص العمل تتمثل يف 

زيادة حجم الّسكان يف الّدول النامية على نظريا يف الّدول املتقدمة حوايل ثالث ـضعاف و تدّين  •
د من حني آلخر منوا سّكانيا لكّنه مل يقف على الّرغم من أّن الّدول املتقدمة تشه. مستوى املعيشة ا

 .أمام تطّورها و حتّسن معيشتها

سنوات يف الدول  10اختالف الّتكوين العمري للّسكان حبيث يصل احلد األدىن العمري للعمل إىل  •
 .سنة 16النامية فيما يشمل احلد األدىن العمري للدول املتقدمة إىل 
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خلية يف الّدول النامية و منو املناطق احلضرية الناجتة عن اهلجرة من ارتفاع معدالت الّتحضر و اهلجرة الدا •
: 1998علي عبد الرزاق جلبي، (.الرّيف إىل املدينة و اليت أّدت إىل مشاكل اجتماعية خاصة البطالة

304( 

و بناءا على هذه اخلصائص مع الّنمو املتسارع للسّكان فقد بات من الّصعب خلق وظائف جديدة 
ما جيعل معظم سياسات التشغيل موّجهة لتوفري أكرب قدر ممكن من  .ظل منو قوة العمل سنوياخاصة يف 

و ضرب مبدأ الرجل املناسب . مناصب العمل دون االهتمام خبصائص القوى العاملة  و مؤهالا و إمكانياا
لعرض و الطلب يف يف املكان املناسب عرض احلائط لعّل و عسى تتمكن من حتقيق التوازن بني مستويات ا

  .سوق العمل أو إحداث التقارب فيما بينهما

  : إلطار اإليديولوجيا: ثانيا 

لقد اختلفت األطر اإليديولوجية ملعاجلة مشكل البطالة و التشغيل من حيث نظرا للعمل و طرق 
دولة ال خترج  حتقيق التشغيل الكامل من خالل إحداث الّتوازن يف سوق العمل رغم أّن سياسات الّتشغيل ألي

كما اختلفت من حيث كوا كالسيكية أو حديثة تركز على . عن إطار االجتاه الرّأمسايل أو االشرتاكي
  :وبناءا عليه ميكن تصنيفها إىل نظريات كالسيكية و نظريات حديثة كما يلي. اقتصاديات العرض و الطّلب

  :  الكالسيكية النظريات - 1

    الرّأمسايل  الثامن عشر تزامنت مع الثورة الصناعية اليت متّيزت باإلنتاج ظهرت املدرسة الكالسيكية يف القرن
 Adem آدم سميثتستند هذه املدرسة على مجلة من األفكار وضع أصوهلا .و التقسيم العميق للعمل

Smith  . ريكاردو، مارشال، مالتوسو ساهم يف تطويرها كل من.  

املقارنة بني البعدين االجتماعي و السّياسي باعتباره اجتاها االجتاه الكالسيكي سّلط الضوء على 
  .حمافظا يرى أّن الرّأمسالية هي نظام اجتماعي يتمّتع يقدرته على االستقرار الّداخلي

ترتكز مسالة الّتشغيل عندها على مبدأ التوافق بني مصلحة الفرد و مصلحة اجلماعة إذ ال وجود 
تحقيق مصلحته الذاتية و تعظيمها ينعكس على تعظيم مصلحة اجلماعة دون لتعارض بينهما ألّن سعي الفرد ل

  .)171: 1997رمزي زكي، (.علمه و إدراكه

آدم سميث مرتبطة ببعض املفاهيم األخرى كالثروة اليت يري  آراءها حول مسألة التشغيل أنّ كما  

أّا الدخل أو األموال املاديّة الصاحلة لسّد احلاجات البشرية اليت يتحّصل عليها اإلنسان من خالل عمله 
و ذلك على اساس أّن العمل هو مصدر الثّروة اي مصدر الرّبح أساسا يتمّثل يف العمل . مباشرة أو ما باملبادلة

عن ارتفاع األجور وتأثريه  آدم سميثا حتّدث كم. أو جهد العامل بفعل بإعادة استثمار الفائض االقتصادي
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على الّرخاء االقتصادي و االجتماعي ممّا يشّجع على ارتفاع الطّلب عن العمل ليستنتج أّن نقطة انطالق 
املال البشري  رأسو هذا ما يّتضح يف ازدياد الطّلب الكّلي على اليد العاملة أو . الّتنمية هي الّتشغيل الكامل

فرص االستثمار فينتج عن ذلك تقسيم أعمق للعمل يف عصر التكنولوجيا أي كّلما زاد االستثمار ممّا يرفع من 
  .زاد الطّلب على اليد العاملة

و رأى أّن مستوى الّتشغيل ال يتوفق على الطّلب بل آدم سميث آراء   جون بي سايكما فّسر 
  :درسة الكالسيكية تم بالّنقاط الّتاليةفامل. على املوارد الطّبيعية  و اليد العاملة و حجم املّدخرات

 .العرض خيلق الطّلب املساوي له •

 )29: 2007:علي غربي(.العرض يّتجه حنو الّتشغيل الكامل •

إّن مستوى توازن االستخدام يف نظام الفكر الكالسيكي هو املستوى الذي يتحقق عنده االستخدام 
بناءا عليه تبقى البطالة . الكّلي لليد العاملة عندما يتحقق الّتوازن بتأثري املزامحة بني أرباب العمل و العمال

  :و ذلك لسببني إداريةعطالة 

تخدام فذلك بسبب املطالبة بأجور مرتفعة بالّنسبة لإلنتاجية احلّدية إذا بقي مستوى الّتوازن عمال بدون اس  - أ
و عطالة هؤالء العمال و جيب أن تعترب إرادية ألّم إذا قبلوا نقصا يف األجور فإّن معّدل األجر . للعمل

 .على حاهلا بالزيادة يف حجم االستخدام  األمورالذي يسمح مع البقاء على  األمر.احلقيقي ينقص 

تدعم فكرة ان املساومة على األجور بني أرباب العمل و العمال تؤثر هي األخرى    النظرية الكالسيكية-ب
حمددين بذلك حجم -على حتديد األجور احلقيقية ، و يف األخري يستطيع العمال حتديد أجورهم بشكل عام 

  كل عطالة توجد يف مستوى معني من األجر احلقيقي فهي  إن,-االستخدام 

 .)31:  2003محمد سعيد أنور سلطان،(. إداريةالة عط إذن

مفادها أن  النقص يف املستوى العام لألجور يصاحبه يف الفرتة القصرية نقص ,ومن هنا خنلص لنتيجة     
  .مماثل 

اجلانب  إمهالو كذا  اإلنتاجيف  اإلنساينللجانب  إمهاهلاإال أن ما يعاب على هذه املدرسة هو  
و االستهالك و سبل حتقيق الثروة و   اإلنتاجفأفكارها تقتصر على ,النفسي و االجتماعي املؤثر يف العمل 

فهي تدعوا ,و ظـروفـــــــــــــه االجتماعية و االقتصادية ,كنتيجة لذلك فان يف تفكريهم حتطيم إلنسانية الفرد 
و بذلك تتعمق الفروق ,لبشريــــــــــة ليزداد الغين غنا و الفقري فقرا لالستغالل الكامل للطاقات املاديــــــــــة و ا

  . يف سبيل الربـــــــــــح  األخالقاالجتمــــاعية  فــاسحة اـــــــــــــــــــــــــــــال للطبقية االجتماعية و تغييب القيم و 

  



 األطر الّنظرية لدراسة التشغيل                   :                                الفصل الثاني 

74 

 

  : النظرية الماركسية  -

ظهرت هـــــذه املــــــــدرسة كمذهب يف القرن التـــــــاسع عشر ، من أهم مبادئهـــــــــا فكـــــرة فلـسـفـيـــــــة تصف 
املادة كواقع وحيد ،جيعل من الفكرة ظاهرك مـــــادية يف نفس مستـــــوى الظــواهـــر األخرى  و لـــذلك فهي ترتــكز 

  :   يف تـــــحليلها للتطور االقتصـــادي و االجتمـــاعي و هــــي  على ثــــــالث عنــــاصر

 .الفلسفة اجلدلية  -

  .املادية التارخيية  -               

  .االقتصاد السياسي-             

هذه العناصر الثالث يف حتليله للنمو و احلراك  "  karel marx"كارل ماركس و قد استخدم   
اللعالقــات  تركيزه على النظام الرأمسايل عرب االستثمار و التجارة جيلب معه حتما حتويــــــــــــلالبشري من خالل 

تقوم بتحطيم  بنية طبقية رأمساليـة إقامة أيالعالقات الطبقية  أيقبل الرأمساليــة ، اإلنتاجيةاالجتماعية 
:  2003علي غربي،(جيا عصريا و حديثا التكتالت التقليدية و اجلامدة ، و من جهة أخرى تنشأ منطا إنتا

119(.  

فماركس مييز بني العمل اد و قوة العمل ، و تعــــــترب هــذه امليــــــــــــزة أساسية يف النظام الرأمسايل ،هذا    
إذ يرى أن اخنفاض معدل .الذي يعطي للعامل اجر مقابل قوته وليـــــس مقابل العـــــــمل و قوة العمل  األخري

، أما يف حالــــة الزيادة يف اآلالت فذلك يؤدي إىل عدم كفاية ,الربح الفعلي يؤدي إىل نقص االستهالك 
  .احملقق يف النظرية الكالسيكية  الطلب الفعلي أو نقص يف مستوى التشغيل الكـلي أو االستخدام الكلي

إن زيادة رأس املال يؤدي إىل ارتفاع حجم التشغيل ، أي كلما ارتفع الرأمسال يف االستثمار كلمـا     
معناه أن اخنفاض القيمة املضافة اليت يتمثل مصدرهـــا الرئيسي يف . أدى ذلك إىل نقص حجم نسب التشغيل 

لربح فإن اخنفاض القيمة املضافة و ارتفاع رأس املال يؤدي اىل قوة عمل العمال و حسب عالقة معدل ا
قصاب (.اخنفاض األرباح و بالتايل حجم التشغيل وهي حالة عدم التوازن اليت تكلـــــــــــــم عنها ماركس 

  .)10:  1994سعدية،

حسب ماركس وجد السوق بضاعة تشكل له مصدر قيمة جديدة ، و بذلك يكــــــــــــــون  فالرأمسايل   
إنتاج السلع و جتارا هي اللبنة التارخيية لنشوء الرأمسال ، الذي يرتكز على إنتاج القيم التبادليــــــة اليت متكن من 

ين خيلقون القيمة  من خالل عملهم، يف ففي ظل النظام الرأمسايل العمال هم الذ. انتزاع أكرب قيمة ممكنة 
  .)78:  2008خالد حامد ، (.فائض القيمة )الرأمساليون(حني ينتزع من ال يعمل 
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فاليد العاملة حسب الفكر االقتصادي السيـــــــــاسي املــــــــاركسي هي جمموعة القابليات البدنيـــــــــــــة و   
و ككل بضاعة متلك اليـــــــــــــــــد العاملة  الفكرية اليت حيتاج إليها اإلنسان يف عمليات إنتاج اخلريات املادية 

األخرية اليت تتخذ موع احلاجات احليويــة لتعويــــــــــــــــــض القوى اليت يصرفها بدورها قيمة ال يستهان ا ، هذه 
شحاتة صيام ، (كالعنــــــــــاية بأســرة العامل    أخرىأو حباجات ) السكن  –اللباس  –كالتغذية (العامل 
2009  :114(.  

املستمر لليد العاملة يف اتمـــــــــــع فالبضاعة خاصة تربية أبنائه و تعليمهم لضمان التجديد الدائم و   
 .مصدر إلنتاج قيـــــــــــــــــــم جديدة ال مقابل هلا إذ تتميز عن بقية البضائع بكوا" اليد العاملة "املسماة 

كما ال ميكن استخدام  أو استغالل اليد العاملة عن طريق تقليص العمل الالزم ،أي ساعات العمل   
فماركس يعتقد أنّه يصعب تراكم " . فصل القيمة النسبية : "زمة لتجديد اليد العاملة و هذا ما يعرف بالال

فالعمال ال يأخذون بالضبط القيمة . راس املال يف اتمع الرأمسايل دون احلصول على فائض قيمة عمل العمال
شحاتة (ذهب غلى صاحب رأس املال احلقيقية إلنتاجيتهم بل يأخذون فقط ما يكفي بقائهم أما الباقي في

  .)128:  2009صيام ، 

من فضل القيمة إىل رأس املال يعد من الشروط املمهدة للتكرار  فرتاكم رأس املـــــــــــــــال أي إضافة جزء 
ا على الرغم من تكاثرهمن اخنفاض نسيب يف الطلب على اليد العاملة  بصحبهاما ، و املوسع لإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

وهو جيش العــــــاطلني  .لتكون اجليش االحتياطي للصناعة فاسحة اال. عدديا، مما يقـلل من فرص عملها
وهكذا . املؤقتالنهوض من األزمـــــــــــــات لتوفر هلم فرص للعمــــــــــــــل  النظام الرأمسايل بانتظار فرتات الذي يرتكهم

املال إىل حصر جتميع الثروات على فئة حمددة و قلــــــــــــــيلة ، يـــــــــــــــــــــــؤدي  إىل استفحال ظاهرة يؤدي تراكم رأس 
 .)85: 2002علي الشرقاوي، (.أخرىالبطالة و البؤس لدى عدد كبري من أفراد اتمع من جهة 

جعل نظريته االقتصادية تقوم على أنقاض  ،االجتماعي ملاركسو االقتصادي  يإن البعد اإليديولوج  
يف حالة الرأمسالية ، فلقد أظهرت الدراسات أن أي جمتمع يعيش ظاهرة البطالة و يعترب النشاط االقتصادي 

عدل األجر السائد مبفعندما ال يوجد إال بطالة احتكاكية  فقط ، أي كل من يرغب يف العمل توظف كامل ،
التعطل عندما يرغب الفرد يف  إىل ال بد أن حيصل على إال أنه بسبـــــــــــــــــــــب االضطرار األعماليف هذا النوع من 

االنتقال من عمل آلخر ، هلذا البد من أن يوجد يف أي وقـــــــت من السنة ن أو يف أي دولة قدر معني من 
  ).86  :2002علي الشرقاوي ،( البطالة و هي البطالة االحتكاكية 

ار أدى إىل اخنفاض مستوى اقع يفند املقولة املتمثلة يف أنه كلما زاد الرأمســـــــــــــــــــايل يف االستثمــــــــفالو   
معدالت  ، فكل النظريات االقتصادية على اختالف توجهاا تقر بدور االستثمار يف ارتفـــــــــــــــــــــــــاعالتشغيل
 عالرضا يف إ ارتفا  دونه و مدى فعــــــــــالية هذاأمهل ماركس رضا العمال الذي يؤ  أخرىمن جهة . التشغيل



 األطر الّنظرية لدراسة التشغيل                   :                                الفصل الثاني 

76 

 

، فمــــــــــا فائدة أن يتساوى اجلهد املبذول و  اإلنسانيةاإلنتاج و االستثمار كما هو  احلال بالنسبة للعالقات 
  .ـــــــــــه مع اآلخرين األجر املرتفع و العامل غري راض عن ظروف العمل وال عالقتـــــــــــــ

 :المدرسة الكــينزيّــــــة  -  

جون اليت تبّناها  المدرسة الكينزيةلقد احتلت مسألة التشغيل مكانة جد بارزة يف حتليالت   

الذي " الّنظرية العامة في التوظف و سعر الفائدة و النقود"صاحب كتاب  )1946-1883 (مناردكينز
 إنقاذتضمن أفكاره و آراءه العلمية و اليت وصفها البعض بنظرية الكساد و البطالة و اليت تدور حول كيفية 

النظام الرأمسايل من تفاقم ظاهرة البطالة و ضمان حتقيق التشغيل الكامل و قد اعتمد يف تفسريه ملسالة 
  :التشغيل على ثالث متغريات

، فإذا زاد حجم االدخار وأصبح أعلى من حجم )على اليد العاملةالطلب  -االستثمار -االدخار(  
االستثمار فإن الطلب الكّلي الفعال سوف يقل عن العرض الكّلي و بالتايل ستتزايد أعداد العاطلني عن 

  .العمل ممّا يؤدي إىل إحداث مشكلة البطالة

   الطلب يكون أكرب من العرض ويف املقابل إذا كان حجم االستثمار كبري عن احلجم االدخار فإّن    
رّكز حتليالته على الّتحليل االقتصادي الكلي و ذلك حىت  كينزكما أّن . و بالّتايل ترتفع معّدالت الّتشغيل

  .تتضح معامل السياسة املالية و النقدية بشكل كّلي

فقد افرتض الكالسيكيون أن العمال ليسوا موضعا لظاهرة اخلداع الّنقدي فهم دائما يقارنون بني   
وال ختدعهم الزيادات النقدية يف أجورهم  إذا قابلتها زيادة كبرية يف  األسعارأجورهم النقدية و بني مستوى 

نعمة اهللا نجيب (اليت يعرضوا و ذلك يعين اخنفاض أجورهم احلقيقية و من ّمث نقل كمّية خدمات  األسعار
  . )197:  2001إبراهيم ، 

فريى أّن العّمال هم من خيضعون للخداع النقدي كما انّه يعرف بوجود تنظيمات عّمالية  كينزبينما   
 .و تأثريها على حتديد األجور

  :اإلداريةالمدرسة  -

 العلمية ، يرجع إىل منتصف القرنإن اكتشاف القواعد اليت ميكن أن حتكم اإلدارة ووضع أسسها   
التكنولوجيا  الثامن عشر تقريبا من خالل تبلور جمموعة من الظروف املساعدة على ذلك خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة ظهور

 اإلنتاجالتحول من  واخرتاع اآلالت و تطور وسائل النقل اليت فتحت أسواق  أمام املنتجني و بالتــــــــــــــــــــــــــايل
و خالفات و تطلبت  من تعقيداتاألسري إىل املصانع الكبرية ، وفصل امللكية عن اإلدارة و ما نتــــــــــــــــــــج عنه 

من خالل اتباع الطريقة املثلى يف األداء للحد من  اإلنتاجيةضرورة إجياد حلول علمية للتغلب عليها لزيادة 
  )1996-38العلمية لإلدارة ص  األسس:هدى سيد لطيف (ال ضياع الوقت و اجلهد و امل
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تعترب املدرسة الكالسيكية من أبرز املدارس اليت تناولت التنظيم اإلداري ، فالنموذج البريوقراطي يرّكز     
على أمهية تقسيم العمل و مركزية السلطة فهو النموذج الذي وضع معايري موضوعية للعمل حبيث يتّم اختيار 

  .تنطبق عليهم املعايري مع استبعاد الّتحّيز للجنس أو الّدين أو الطّبقة االجتماعية يف االختيارمن 

بناءا على ذلك ، تعترب مدرسة اإلدارة العلمية الّنموذج الثّاين للمدرسة الكالسيكية، ظهرت بسبب   
  . ة يف الواليات املّتحدة األمريكيةزيادة اإلنتاجية ألّن بداية القرن الثّامن عشر شهدت نقصا يف العمالة املاهر 

 فريديريك تايلورو لرفع اإلنتاجية كان لزاما عليها البحث عن طرق لرفع كفاءة العمال و هذا ما جعل 
 أفكارهيضع جمموعة من املبادئ اليت تكون جوهر ما يعرف باإلدارة العلمية و  ارتكزت  )1856-1915(

  :على 

 تطوير اإلدارة علميا حيث ميكن حتديد أفضل طريقة ألداء كل نوع من العمل  •

 االختيار العلمي للعمال •

 .تنمية و تدريب العمال بطريقة علمية •

 .الّتعاون و اإلخالص و الّصداقة بني اإلدارة و قوة العمل •

  العمال لزيادة اإلنتاج فبالرغم من أّن تايلور رّكز على ضرورة إحداث ثورة فكرية كاملة من اإلدارة و   
إّال أنّه لقي معارضة شديدة من العمال و أرباب العمل ألّن هذه الثورة تؤدي إىل تسريح العمال . و األرباح

  . )90:  2002علي الشرقاوي، (

كما تعّد املدرسة الّسلوكية من أبرز مدارس التنظيم اإلداري ظهرت لفشل املنهج الكالسيكي يف   
ترتكز آراؤها على انتقاد فكرة . حتقيق الكفاءة اإلنتاجية و االستقرار و االنسجام يف أماكن العمل بدرجة كافية

   ة املشرتكة إذ بّينت أعلى درجات الكفاءة القّوة املركزية اليت نادت ا املدرسة الكالسيكية و رّكزت على القوّ 
:  2006محمد بن حمودة، (.و االهتمام باجلوانب اإلنسانية للعمال و االستقطاب الفّعال و الّتدريب

93(. 

هو أّن املدارس و احلركات الفكرية كان حتليلها منحصرا يف مناطق معّينة من . إّن خالصة ما سبق  
        العامل فما يصلح لدولة ال يصلح ألخرى ألّن أفكارها و دراساا تكاد تركز على هدف زيادة اإلنتاج 

هذا من جهة، من . و االستغالل يف حني أّن الكثري من دول العامل األخرى كانت حتت الّسيطرة. األرباحو 
 .جهة أخرى اختالف الثقافات و الذهنيات و الوعي الطّبقي و العمايل
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 و رغم أّن التيار الكالسيكي ركز على الدور التقين على حساب اجلانب اإلنساين فإّن التّيار الثاين  
قادرة على  غري األفكارعل من هذه ّكز على اجلانب اإلنساين ، إال أّن املعطيات احلالية يف مجيع ااالت جتر 

  .مواكبة الّتطّورات احلاصلة يف مجيع امليادين

 :  النظريات الحديثة – 2

حيث تعددت النظريات املفسرة الختيار املهين للمستقبل،منها تلك اليت قدمها و هي نظريات االختيار املهين 
 P.M.BLAN1956- بالو  -و 1951وزمالئه  E.GINZ BERGجزنربج : بعض العلماء أمثال

سنة  S.BOXو بوكس  S.COTGRAVEوكوجتروف  1967سنة  W.MUSGRAVE موسجراف
  .D-E.SUPER 1982و سوبر  J.L.HOLLAND 1973وهولند  1970

   :وزمالئه   E.GINZ BERG نظرية جزنبرج  - أ

تعلق هذه النظريات أمهية رئيسية على منو وعي األفراد بقدرام ومصاحلهم اخلاصة،ويرى جزنربج 
وزمالؤه أن هناك ثالث مراحل نظرية ميكن استخدامها يف حتليل عملية االختيار املهين،فاملدخل األول يذهب 

ة ويتأثرون بعوامل خارج الناس يتخذون قرارام اليت تتعلق باملستقبل املهين عن طريق الصدف أنإىل 
أرادم،وبذلك بتجاهل هذا املدخل حرية الفرد يف اختيار املهنة،وأما املدخل الثاين يذهب إىل ان االختيار يتم 

االختيار املهين ميكن تفسريه من خالل التحليل النفسي "أنعلى أساس البواعث العاطفية مما يشري إىل 
سلوك الفرد أما املدخل الثالث فيعتمد على عملية التوجيه املهين اليت والتعرف على الضغوط الالشعورية على 

حتاول مساعدة الشخص على اختيار املهنة املالئمة له وذلك يف ضوء الوضع االقتصادي واالجتماعي 
محمد (لألسرة،ويف ضوء استعدادات الشخص واهتماماته وقيمه،مع مراعاة الظروف املتوافرة يف سوق العمل

 .)96:  2006،بن حمودة 

الطالب  وقد ركز جزنربج على الدور الذي ميكن أن تقوم به املدرسة يف عملية التوجيه املهين وإرشاد
  .على املهن املالئمة لقدرام وقيمهم

  .أما النقد الذي وجه هلذه النظرية هو تناوهلا اجلوانب النفسية أكثر من تناوهلا اجلوانب االجتماعية    

   :وزمالئه  M.BLAN.نظرية بالو -ـ

دراسة  كشفت هذه النظرية عن أثر العوامل البنائية والشخصية يف عملية االختيار املهين لذلك جيب        
 تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت حتدث فيها عملية االختيار املهين حىت نفهم عملية االختيار،كما

عملية واستقرار التفضيالت املهنية إذ أن التفضيالت اليت دراسة منو الشخصية وما يتضمنه ذلك من دراسة 
سريعا ال حتدد بصورة ائية عملية االختيار املهين أو االختيار للمستقبل ويرى بالو أن البناء    حتدث

االجتماعي يؤثر على منو الشخصية للقائمني بعملية االختيار املهين من جهة كما أنه حيدد الظروف 
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قتصادية اليت تتم فيها عملية االختيار من جهة أخرى،فعملية االختيار تتأثر بالبناء االجتماعي االجتماعية واال
كما ان هذا االختيار يوفر الفرص - إذ تتأثر اهتمامات الشخص ومهاراته بالبناء االجتماعي.بطرق خمتلفة

مالئه على أن عملية االختيار ويؤكد بالو وز .التعليمية املتاحة واخلربات الالزمة لاللتحاق باملهن املختلفة
يواجهها جمموعتان من العوامل أحدمها عوامل تقومي الشخص للمزايا اليت حيصل عليها من املهنة باختيارها،اما 
اموعة األخرى من العوامل تتمثل يف توقعات الشخص اليت جتعله قادرا على التحقق من املزايا اليت حيصل 

   )238: س.أحمد زايد ، د(اعليه

  : W.MUSGRAVE نظرية موسجراف -

كبري يف جمال االختيار املهين،وقد قام موسجراف بوضع إطار من   إسهامكان للعلماء الربيطانيني         
ويعترب االهتمام األساسي هلذا املدخل النظري حول عملية  -املهين االختياراملفهومات كمدخل لنظريته يف 

التنشئة االجتماعية اليت مت النظر إليها على أساس أا عملية تعلم األدوار اجلديدة وإعداد أعضاء اتمع لتعلم 
 أخرىإىل هذه األدوار،ويتم التدريب على هذه األدوار اجلديدة بطريقة تسمح بانتقائها بسهولة من مرحلة 

خالل عملية التنشئة وميكن للشخص ان خيتار مهنة تتماشى مع رغباته إىل حد كبري عن طريق معرفة 
  )399:س.أحمد زاير،د(خصائص الدور املرتبطة مبهن معينة،وذلك من بني املهن احملددة املتاحة بالنسبة له

  :  S.BOXو بوكس  S.COTGRAVE نظرية كونجروف -

النظرية إىل أن اختيار الشخص للمستقبل املهين ال حيدث فجأة خالل حلظة أو فرتة تذهب هذه        
حمددة،بل أن االختيار املهين عملية مستمرة وترجع إىل الطفولة حيث تبدأ خصائص الشخصية يف التكوين ويف 

العمليات اهلادفة البداية يكون هناك مبجموعة من االختيارات مع مرور الوقت وتعد عملية االختيار املهين،من 
تتأثر هذه  أوحتقيق فوائد متعددة بالنسبة للشخص،وقد يتخذ الناس قرارام اليت تتعلق باملستقبل صدفة،  إىل

القرارات بعدة  عوامل شخصية،اجتماعية وبيئية،إضافة إىل أا قد تتأثر ببعض العوامل الوراثية اليت خترج عن 
اليت يفضلها واليت حتقق له أفضل الفوائد واملكافآت عندما يتخذ قرار إرادة اإلنسان،فالفرد يبحث عن املهنة 

اختيار املهنة،ويبحث عن املستقبل املهين،ويتخذ قرار اختيار املهنة على أساس املعلومات الدقيقة أو غري 
هن الدقيقة املتاحة أمام الشخص وميوله وقدراته من جهة وفيما يتعلق بالفرص واملكافآت اليت تقدمها امل

األخرى من جهة أخرى وبذلك يكون قرار اختيار املهنة عقالنيا يتم يف ضوء املعلومات املتاحة أمام الشخص 
  .البدائل املهنيةو  حول نفسه

ويف ضوء ما سبق ميكن االفرتاض أنه عند اختيار الشخص للمهنة يقوم الشخص برتتيب املهن وفقا 
قيم الشخص وخصائص املهنة ارتفعت مكانة املهنة يف ترتيب لقيمة وخصائص املهنة،وكلما زاد التوافق بني 
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الشخص للبدائل املهنية املختلفة،وكلما زاد إدراك الشخص ملكانة املهنة بني البدائل املهنية زادت احتماالت 
  )399:س.أحمد زايد ،د(اختياره هلذه املهنة

  :  J.L.HOLLAND هوالندنظرية  -

هناك  أن مؤداهأساسي  افرتاض،حيث قدم نظرية تعتمد على 1959ظهرت مالحمها األساسية عام        
 أوواملهن املختلفة املتاحة يف البيئة احمليطة بالشخص ويعد كل نوع من هذه األعمال  األعمالعدد حمدد من 

ات أو خصائص الشخصية املهن جيذب أمناط معينة من الشخصية،فإذا توائم العمل املوجود يف البيئة على مس
فإن الشخص اختار عادة هذا العمل مما يؤدي إىل مستقبل مهين ناجح،و تتوقف مدى كفاية عملية االختيار 
املهين على مدى كفاية معرفة الفرد بذاته ومسات شخصيته ومدى كفاية معرفته باملهن املختلفة،وقد أثبتت كثري 

  .قرتاض األساسي اليت تعتمد عليه هذه النظريةمن البحوث والدراسات االجتماعية صحة هذا اال

   : E.SUPER-D سوبرنظرية  -

تعد نظرية سوبر من بني أهم النظريات املعروفة يف جمال اختيار املهن،وقد قدم سوبر تصوره النظري      
عام قدم نظريته عن املفهوم الذايت اليت صورت النمو املهين على اعتبار انه رابطة  30وبعد  1953املبكر عام 

يته مبحاولة فهم االختيار املهين ال ميكن التخلص منها لنمو مفهوم الذات عند الشخص،وقد بدأ سوبر نظر 
ومراجعة البحوث والنظريات اليت تناولت هذا املوضوع خاصة نظرية جزنربج،ونرى أن سوبر قد أدرك أمهية 
امليول املهنية وأثرها على سلوك اإلنسان واختياره ملهنته،وقام بتقسيم امليول إىل ميول علمية يهتم ا طالب 

طبيعة،وميول تكنولوجية صناعية يهتم ا صاحب املهارات اليدوية الطب واهلندسة والكيمياء وال
والتطبيقية،ويرى سوبر أن امليول العلمية هي ميول ذهنية عقلية أو ميول علمية خالصة أما امليول التكنولوجية 

تضيف إىل العلم بعض التطبيقات  أاالصناعية فهي ميول يدوية حرفية تشبه امليول العلمية إال 
ة،ويستخدم سوبر مصطلح النمو املهين أكثر من استخدامه ملصطلح االختيار املهين وذلك ألنه يرى أن العلمي

  .مصطلح النمو يشتمل على التفضيل واالختيار وااللتحاق والتكيف

من النظريات السالفة الذكر جند أن بعض النظريات تنظر إىل االختيار املهين على اعتبار أنه عملية 
االختيار املهين عملية عقالنية تعتمد على تقييم الفرد  أنث بالصدفة بينما ترى نظريات أخرى عشوائية قد حتد

كما ترى بعض النظريات األخرى أن االختيار املهين عملية . للبدائل املهنية املختلفة يف ضوء القيم الفردية
تماعية على أساس أا عملية مستمرة ترجع إىل الطفولة وتركز اهتمامها األساسي حول عملية التنشئة االج

  .تعلم األدوار اجلديدة وإعداد أعضاء اتمع للقيام ذه األدوار

من خالل عرضنا السابق ملختلف األطر النظرية اليت تناولت مسألة التشغيل، اتضح لنا أن اإلطار 
الدميوغرايف هو الذي يتماشى و دراستنا مبا أّن خرجيي اجلامعة يف تزايد مستمر مقابل مناصب شغل حمدودة ال 
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هذا . ني عن العمل بصفة عامةتفي بالغرض و ال تغطي حىت عدد املتخرجني اجلامعيني بغض النظر عن العاطل
  .ما جعلنا نتبّىن اإلطار الدميوغرايف كإطار نظري تسري عليه هذه الدراسة

  :المقاربة النظرية للدراسة : ثالثا 

إطار نظري ننا من حتديد نظرية اهتّمت بدراسة مسألة التشغيل، ميكّ  أطر ومداخلعرضه من إّن ما ّمت 
إذ ال . عتبار ممّيزات اتمع واحلقبة الزمنية اليت تأّسس ا كل اّجتاه نظريآخذين بعني اال. تستند عليه دراستنا

خيفى علينا بأّا وليدة جمتمع غريب خمتلف عن جمتمعنا من حيث املقّومات اإليديولوجية واالقتصادية 
  .على اتمع اجلزائري –بصفة تامة  –وبالتايل فهي غري قابلة لإلسقاط . واالجتماعية

واملتمّثل يف اإلطار الدميوغرايف الذي اّتضح . هذا ال مينع من تبّين إحدى األطر اليت سبق ذكرها نأإّال 
من خالل عرضنا له أنّه يركز على النمور السكاين والكثافة الدميوغرافية يف حتليله ملسألة التشغيل، فهو يقوم 

عدد السكان يؤّدي إىل تنامي قّوة العمل مقارنة باقتصاد حمدود عاجز عن  ععلى فكرة أساسية مفادها أّن ارتفا 
و عليه، فنتيجة للرتكيز على حماولة احتواء هذه القوة العاملة، يصبح . توفري مناصب عمل مناسبة و كافية

لنا هذا جع. االهتمام قائما حول توفري أكرب قدر ممكن من مناصب العمل بغض النظر عن طبيعتها ونوعيتها
مستمر   مبا أّن خرجيي اجلامعة يف تزايدنعتقد أّن اإلطار الدميوغرايف يشّكل مدخال مناسبا تسري عليه دراستنا، 

املتخّرجني  تغطي حىت عدد ، فهي التفي بالغرض لن تكون كافية والمقابل مناصب شغل حمدودة كّل سنة 
ني بذلك الكشف عن العالقة بني تزايد اجلامعيني بغض النظر عن العاطلني عن العمل بصفة عامة حماول

  .خمرجات اجلامعة سنويا و قدرة ما تسطّره اجلهات الوصية من سياسات تشغيلية على احتواء هذه املخرجات

 ، إحدى النظرياتJ.L.HOLLANDنظرية هوالندنظرية ب -وسنحاول دعمه اإلطار الدميوغرايف
احلديثة اليت ترّكز على االختيار املهين يف تفسريها ملسألة التشغيل، إذ تعترب االختيار املهين عملية عقالنية 
تعتمد على تقييم الفرد للبدائل املهنية يف ضوء خصائصه الشخصية و قيمه الفردية، أي أّا تعمل وفق مبدأ 

. النقاط اليت سنحاول حبثها من خالل الدراسة امليدانيةوهذا يعّد من أبرز . الرجل املناسب يف املكان املناسب
للكشف عّما إذا كان القائمون على هذه الصيغة التشغيلية يأخذون بعني االعتبار قدرات و مؤهالت خرجيي 

  .اجلامعة باحلسبان عند توزيعهم على  املؤسسات املستخدمة ومنحهم ملناصب يف إطار هذه العقود
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  : ة ــــــــخالص

طرّقنا يف هذا الفصل إىل أهم املداخل النظرية املفسرة للتشغيل، و الحظنا أّا ختتلف حسب ت
إذ ميكن القول أّن كل نطرية تصلح للمجتمع الذي بُِنيت به، . مذاهبهم و انتماءام و اجتاهام الفكرية

. ح تمعه دون آخروالذي خيتلف عن جمتمع آخر من حيث مكّوناته و خصائصها ممّا جيعل كل مدخل يصل
  .وهذا ما صّعب علينا عملية تبّين اّجتاه فكري معّني تسري عليه هذه الدراسة
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  : ـد تـمهـي

و أخطرها، بعد  من دول العامل الثالث تعترب مشكلة البطالة من أكرب املشاكل اليت تعاين منها الكثري
أصبحت سببا يف ديد استقرار العديد من األنظمة و احلكومات يف ظل املعدالت املتزايدة للنمو السكاين  أن

هذا ما جعلها حمل اهتمام السلطات و احلكومات اليت . هلذه البلدان ممّا خلق فجوة بني اإلنتاج و االستهالك
  .تسعى إلجياد حلول ناجعة خلفض نسبتها و التخفيف من حّدته

األمر . البطالة ملا كان هلا من آثار على خمتلف النواحي زائر كغريها من الدول اليت أكتها ظاهرةو اجل
غيل و التعامل مع ظاهرة فعالة للتش إسرتاتيجيةالذي استلزم ضرورة دق ناقوس اخلطر بالعمل على وضع 

زائر على اعتبار أنّه ال ميكن ال يتجزّأ من سياسات التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اجل كجزء البطالة
    لكل القادرين عليه  العملاالهتمام باجلوانب املادية دون اجلوانب البشرية، و هذا ال يتأتى إالّ بتوفري فرص 

منذ  من البطالة و التخفيف من حّدا دف التقليلو الباحثني عنه من خالل تسطريها لعدة برامج و آليات 
   االستقالل إىل خلق سياسة فّعالة يف التشغيل من شأا النهوض باألوضاع االجتماعية و االقتصادية للبالد 
  و  اليت دف بالدرجة األوىل إىل توفري فرص عمل لكل الوافدين اجلدد لسوق العمل من خرجيي اجلامعات 

  .و املعاهد و العديد من الفئات األخرى 

       التشغيل باجلزائر بعّدة مراحل و خمططات كان هلا عدة أهداف  إسرتاتيجية و عليه، فقد مّرت
و استندت على عّدة مبادئ سنتطّرق للحديث عنها بعد تقدمي حملة عن ماهية البطالة و اليت ارتأينا أّا 

على  الضوءسنسّلط ستسّهل من فهم اعتماد اجلزائر على تلك املخططات و املراحل دون غريها، و إن كّنا 
  .دراستنا حموره نكو برنامج عقود اإلدماج  
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  البطالة كظاهرة سوسيولوجية: أوال 

تعترب البطالة من أخطر املشاكل اليت تواجهها اقتصاديا دول العامل خاصة الدول النامية، فهي قلة 
  . مناصب العمل لكل األفراد القادرين عليه و الراغبني فيه، و بذلك فهي تعترب هدرا للطاقات البشرية

 :أنواع البطالة-1

ولذلك سنحاول ذكر أهم أنواع  .دارستهاتنقسم البطالة إىل عّدة أنواع ختتلف باختالف متغريات 
  :البطالة اليت  ميكن الّتمييز بني نوعني منها

و هي تعين اخنفاض فرص العمالة يف سوق العمل و اإلنتاج نتيجة  :)الصريحة(البطالة السافرة 1-1
مبعىن آخر هو وجود . اخنفاض معّدالت الفائض يف العرض مع ارتفاع عدد القادرين على العمل أو الطالبني له

أفراد لديهم اإلمكانيات و القدرة على العطاء و املسامهة يف اإلنتاج ولكّنهم ال يستثمرون هذه القدرة يف 
العمليات اإلنتاجية فهم أشخاص قادرون على العمل ولكن ال ميلكون أية وظائف وبذلك يكون إنتاجيتهم 

وهي  .األنواع شيوعا بوصفها الصورة الواضحة للبطالة ولعّل هذا ما جعل البطالة السافرة من أكثر. معدومة
  :تتفرّع لنوعني

 لعمل و يبحث عنه بشكل جاد عند األجر و تعين وجود شخص غري قادر على ا:البطالة اإلجباريّة-أ
و هي األخرى تتفرّع لعدة أنواع . الّسائد لكّنه ال جيده حيث يبقى جمربا على الّتعّطل من غري إرادته أو اختياره

 :تبعا ألسباب ظهورها فنجد

تنشأ بسبب قضاء الشخص العاطل فرتة معينة يبحث فيها عن العمل فهي عجز : البطالة االحتكاكية  •
العامل عن العثور على عمل منّظم أو تدّين الدخل مع العمل إىل حّد الكفاف أو أقل أو ترك العمل لفرتة من 

و من أبرز . كوسيلة للبحث عن عمل آخر أحسن و أفضل  )مثل احلصول على إجازة بدون راتب(الوقت
جوة عاطف عبد اللطيف ع(أسباب حدوثها الّتنقل االختياري بني الوظائف املختلفة لتحصيل األفضل منها

،1995  :27(  

  :هذا الّنوع إىل عّدة أسباب أمهها رويرجع الباحثون ظهور وانتشا

  .االفتقار إىل املهارة و اخلربة الالزمة لتأدية العمل املتاح-

  .الّدقيق صصعوبة الّتكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخص-

و املهن املختلفة، األمر الذي يتطّلب اكتساب مهارات متجّددة و متنّوعة  األعمالالّتغري املستمر يف بيئة -
  )2011بولقراس ابتسام،(.باستمرار
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و هي ذلك الّنوع من الّتعّطل الذي يصيب جانبا من قّوة العمل بسبب تغّريا هيكلية :البطالة الهيكلّية •
   حتدث يف االقتصاد الوطين و الّيت تؤدي خللق حالة من عدم التوافق بني فرص الّتوظيف املتاحة و مؤهالت 

االقتصادية بفعل تغّري  عادة ما يظهر هذا النوع تباعا لتغريات هيكلية يف البنية. و خربات الباحثني عن العمل
الطلب أو تغيري الّتكنولوجيا املستخدمة فالّتطور الّتكنولوجي أحيانا يؤّدي إىل تسريح العّمال و بأعداد كبرية ممّا 
يضطّرهم إىل الّسفر حبثا عن العمل إضافة للتغّري يف قّوة العمل بفعل الّنمو الّدميوغرايف و ما ينجم عنه من 

اصة لدخول سوق العمل ممّا يؤّدي إىل عدم التوافق بني مؤهالم و كفاءام و ما طلبات كبرية للشباب خ
  . تتطّلبه الوظائف املتوّفرة يف سوق العمل كما هو احلال مع أغلب اخلّرجيني اجلامعّيني

هي البطالة اليت تظهر بشكل مومسي تتأثّر بالّنشاط اإلنتاجي نفسه و تذبذبه بني : البطالة الموسمّية  •
  .العاملة يف فرتات معّينة، و تناقصها يف فرتات أخرى لأليديجته املاّسة حا

فهي تنشأ بسبب قصور تراجع الطّلب على اليد العاملة يف مواسم معّينة أي أّا تنشأ نتيجة لتغّري أو تذبذب 
  .الطّلب على العمل تبعا ملستوى اإلنتاج

  افر فرص العمل مثال ذلك العمل يف جمال البناءكذلك ترتبط البطالة املومسية بظاهرة عدم انتظار تو 
و قد يظل العامل دون عمل لفرتة طويلة دون أن حيظى . و الّتشييد حيث ينتهي عرض العمل بانتهاء البناء

    )17: 2008أسامة السّيد عبد الّسميع، (بفرصة عمل أخرى يف هذا اال 

     الّزراعي الذي يتطّلب تشغيل عددا من العمالكما أّن خري مثال على ذلك هو العمل بالّنشاط 
  .و تسرحيهم عند انتهاء العمل

أم أفراد  أيمبحض إرادم  األشخاصيظهر هذا الّنوع من البطالة عند تعّطل  :البطالة االختيارية -ب
أو جندها . قادرين على العمل إّال أّم ال يرغبون فيه يف ظل األجر الّسائد بالّرغم من توّفر مناصب شاغرة هلم

             الذين يرتكون وظائفهم سعيا منهم إلجياد األفضل منها من حيث الّدخل و التوافق مع قدرام  األفرادلدى 
 .  و طموحام

و هي متّثل احلالة اليت يتكّدس فيها عدد كبري من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية :  ّنعةالبطالة المق1-2
  .عنها على مردودية املؤسسة االستغناءعمالة زائدة ال يؤثّر أي وجود . للعمل

فائضة يف مكان العمل ، تتدّىن إنتاجيتها إىل الصفر يساعد  عمالة غري منتجة تعتربوبالّتايل فهي 
فإّن مفهوم البطالة املقّنعة يتضّمن عّدة  بناءا عليه،. إنتاجيتهاالستغناء عنها على حتسني ظروف العمل و 

  :عناصر أّمهها

عدم  قيام العاملني على العمل و عدم عملهم يف نفس الوقت فيرتّتب على ذلك اضطراب صورة اإلنتاج و •
 .احلماس للقيام بالعمل
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يزداد ظهور املعّدالت العالية هلذا الّنوع من البطالة كنتيجة لعدم وجود اإلدارة اجلّيدة اليت متلك أجهزة توجيه  •
 .اإلنتاج و اخلدمات

أسامة (ممّا يؤّدي لظهور هذه الّنوعية من البطالة عدم تكافؤ وظيفيت اإلشراف و الرّقابة يف إدارة العمل  •
 )16: 2008السيد عبد السميع ، 

فالبطالة املقّنعة تنشأ يف احلاالت اليت يكون فيها عدد العمال املشتغلني يفوق احلاجة الفعلية للعمل ممّا يعين 
 يرمز  (. وجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا إذا سحبت من مكان عملها فإّن حجم اإلنتاج لن ينخفض

  )33: 1997زكي ، 

وقد مسّيت باملقّنعة ألا . واسع يف معظم مؤسسات القطاع العام و األجهزة احلكوميةتنتشر بشكل 
أنواع البطالة لصعوبة حصرها و الّتعامل معها خاّصة يف ظل  أصعبغري واضحة أو ملحوظة ممّا جعلها من 

  :اليت شّجعت على تفشيها مثل األسباب

عمل للخّرجيني من اجلامعات يف بعض التخّصصات بتأمني فرص  و هي التزام الدولة: سياسة االستيعاب  •
 .ممّا أّدى إىل زيادة القوى العاملة يف بعض الوظائف و نقصها يف ختّصصات أخرى

احلكومية خاصة بتوسيع مالكاا مربّرة  تحيث تقوم اهليئات و املؤسسات و اإلدارا:  تتوسيع المالكا •
الّتحايل  أساليبجي و هنا عادة ما تلجأ املؤسسة ملختلف ذلك بإعادة اهليكلة من أجل زيادة الّنشاط اإلنتا

. عن طريق تعيني موظفني بعقود كعقود اإلدماج مثال أو وكالة لتقوم بعدها بتعيينهم عن طريق مسابقات ومهية
ما ينتج عنه توزيع العمل على أكثر من شخص ممّا يقّلل من إنتاجية املوظّفني مع اخنفاض يف مستوى رحبية 

 .املؤسسة

و الذي يعترب الّسبب الرّئيسي يف تعيني العاملني لدى املؤسسة دون األخذ بعني  :الفساد اإلداري  •
 .و املناسبة األزمةاالعتبار الكفاءات و التخّصصات و املؤهالت و املهارات 

  :وي على مجلة من السلبّيات منهاجعلتها تنط األسبابكل هذه 

 .تدّين مستوى اإلنتاجية للعاملني •

 .الكفاءة يف تشغيل العاملنيضعف  •

 .عدم إمكانية زيادة دخول العاملني •

 .اخنفاض الروح املعنوية لدى العاملني •

 .زيادة األعباء و الّتكاليف اإلدارية على املؤسسة املشّغلة للعاملني •
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هجرة الكفاءات و العقول نتيجة عدم تأمني االحتياجات املاديّة و النفسية واالجتماعية للعاملني لدى  •
 .املؤسسة املشّغلة

 انتشار عملية التوظيف باحملاباة و الواسطة عوضا عن التوظيف بالكفاءة •

 .انتشار الفساد اإلداري داخل املؤسسة املشغلة •

وللحد من هذه الظاهرة و جتّنب سلبياا ، ّمت اقرتاح عّدة حلول و خطط من شأا احلد منها أو الّتقليص من 
  :حّدا منها

ين يشمل مؤسسات القطاع العام و األجهزة احلكومية خاصة ملعرفة معدل البطالة املقّنعة إجراء مسح ميدا •
 .ا

 .حتديد أماكن متوضعها داخل القطاع •

 .املؤسسة أداءتقييم أثر هذه البطالة على مستوى  •

 تقييم أثرها على مستوى االقتصاد العام •

خالل حتديد خصائصها و الوقوف على مستوى و مهارة و عمر و جنس العاملني باملؤسسة  و من
  :ميكن وضع خطة مناسبة للحد منها كما يلي

تعيني العاملني لدى املؤسسة حسب الكفاءات و املؤهالت و الّتخصصات مما يؤّدي للقضاء على  •
 .و الفساد اإلداري احملسوبية 

ممّا يعطي الثقة ألصحاب الكفاءات و االختصاصات بالعمل لدى  تعديل بعض نصوص القطاع اخلاص •
 .القطاع اخلاص ليخف عبء تأمني الوظائف عن القطاع العام

تشجيع املشاريع الصغرية و املتوسطة و تأمني الّدعم الّنفسي و املايل و االجتماعي و اإلداري من قبل  •
 .احلكومات ألصحاا

بإسهاب على خالف غريها من األنواع ألنه من خالل عرضنا ألشكال وقد حتّدثنا عن البطالة املقّنعة 
البطالة و تتبعنا هلا اّتضح لنا أن عّينة دراستنا أي خرجيي اجلامعة العاملني بعقود إدماج هم يف حالة بطالة 

ن باملؤسسات املشّغلة هلم وهلذا فإ امقّنعة انطالقا من كون عقودهم مؤقتة كما أن وجودهم يشّكل اكتظاظ
 .اال يؤثر على مردوديتهانتهاء صالحية عقودهم و انسحام من املؤسسة املستخدمة 

على قاعدة مدروسة يف توزيع املناصب حسب احلاجة  االستنادألّن تنصيب اخلّرجيني اجلامعيني دون 
ع املؤسسات ظهور مشكلة البطالة املقنعة بني اخلرجيني مبا هلا من انعكاسات، و أّدى إىل تشب إليها أدى إىل
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املختلفة بالعاملني و عدم قدرا على استقبال املزيد فكانت البطالة السافرة، و بذلك تتحول قرارات التوظيف 
طارق السيد،أنوار حافظ، (.من هادفة ملعاجلة مشكلة البطالة إىل مساعدة على تفاقمها ألّا مل تكن مدروسة

2009  :58( .  

الضوء على بطالة خرجيي اجلامعات والبحث يف أسباا و نتائجها على وهذا ما لفت انتباهنا لتسليط 
  .اخلرجيني و على اتمع

  : أسباب بطالة خريجي الجامعة و نتائجها – 2

  : أسباب بطالة خريجي الجامعات  1 – 2

  : أسباب متعلقة بطبيعة التعليم الجامعي -أ 

األسباب املتعلقة خبصائص التعليم متمثلة يف عدم مواءمة خمرجات التعليم الحتياجات سوق العمل 
احمللي حيث جند تدّين و حمدودية مستوى املهارات و القدرات اليت حيوز عليها اخلرجيني ال تليب يف الوقت نفسه 

توفر اإلمكانيات املالية لدى  احتياجات السوق احمللي و خاصة لدى القطاع اخلاص، و يعود ذلك إىل عدم
على تنفيذ الربامج التدريبية  التعليمهذه املؤسسات أو حمدوديتها ة اليت من شأن توفرها أن يساعد مؤسسات 

إضافة إىل ضعف عالقات . للخرجيني اجلامعيني سواء أثناء دراستهم اجلامعية أو بعد ختّرجهم من اجلامعة
  ات التعليمية الدولية و حىت العربية من أجل تبادل اخلربات و املعارفالتنسيق بني هذه املؤسسات و املؤسس

 األسبابو اليت توفر فرصة أكرب للدارسني يف التعلم و التدريب، و ميكن توضيح هذه   و التجارب املختلفة 
  : يف النقاط التالية 

 .التوسع السريع و غري املخطط للتعليم اجلامعي •

         رجات التعليم اجلامعي و بني حاجات سوق العمل من ناحية الكم اخنفاض درجة املواءمة بني خم •
 .و الكيف

اعتماد التعليم اجلامعي على أساليب غري دقيقة يف اختيار مدخالت من الطالب و على أساليب  •
 .تقليدية يف التدريس و التدريب و التقومي

ات املستقبلية لسوق العمل من عدم اعتماد خمططي التعليم اجلامعي على رؤية واضحة لالحتياج •
 .القوى البشرية

 .ضعف برامج التوجيه و اإلرشاد األكادميي و املهين يف التعليم اجلامعي •
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التوّجه العام بسلك التعليم األكادميي و العزوف عن التوجه حنو التعليم املهين، حيث يظهر الرتّهل يف  •
     أعداد من خيوضون يف التعليم األكادميي و الكليات اإلنسانية خاصة كليات األدب و العلوم االجتماعية 

 .و العلوم السياسية 

        فشل أو سوء التخطيط و الربجمة املركزية يف توزيع أعداد الطلبة حيث يتم ذلك خالفا ملؤهالم   •
و رغبات الكثري منهم مما يؤدي إىل الفشل أو التأخر الدراسي، أو إىل ختريج طلبة بكفاءات ضعيفة أو عري 

اسة التوزيع هذه إىل أزمة متس كما أن التأثري ميتد نتيجة فشل سي. مؤهلني و غري راغبني يف العمل
 .التخصصات األخرى أو طلبة آخرين راغبني ذه التخصصات حيث يشغل زمالؤهم الكراسي املخصصة هلم

على قنوات ليست هلا عالقة بتخصصام أو مبا درسوه، و هذا  التوزيع العشوائي خلرجيي اجلامعات •
املناسب كما يقال، و هو ناتج عن سوء  على عكس ما يدعى بسياسة وضع الشخص املناسب يف املكان

 .سوء ختطيط أو عدم توافر أجهزة العمل املساعد أو عدم توفر املشاريع اليت توظفهم, فهم أ

األمية املهنية أو امليدانية اليت يعاين منها معظم اخلرجيني اجلامعيني و اليت بسببها يواجه هؤالء صعوبات  •
 :  ذلك لعدة أسباب منها، و يأيتتوظيف ما اكتسبوه من معارفيف 

 .إمهال أو كسل الطالب معظم سنوات الدراسة •

 .عدم قناعة الطالب باختصاصه أو بنتيجة و جدوى تعليمه •

 .عدم هضم املناهج التعليمية لعدة أمور •

 .قصور السياسة التعليمية بسبب قلة أو عدم كفاءة الكوادر التدريسية و التدريبية •

أهم منها، و على ذلك  هذه املشكلة متداخلة مع عدة مشاكل أنكل هذا يؤدي لنتيجة مفادها 
إن الصعوبات احلقيقية اليت تعاين منها العديد من اجلامعات يف : " فيقول  متعب السمرائييشري الدكتور 

من ذوي اإلعداد الضعيف مع وجود طلبة مل يعدوا بشكل  األساتذةالبلدان النامية ميكن حصرها بوجود 
  "ت التعليم العايليتناسب و متطلبا

  : أسباب متعلقة بظروف و طبيعة سوق العمل المحلي  -ب 

أما فيما يتعلق  بظروف و طبيعة سوق العمل احمللي  فهو يعاين من تشوهات كثرية أحدثت خلال 
  :العمالة من خالل  أداءواضحا يف 

 .احملليةعدم توازن آليات العرض و الطلب على اليد العاملة املؤهلة يف سوق العمل  •

املهارات املتوفرة لدى اخلرجيني اجلامعيني ال تتوافق مع طبيعة األعمال اليت تقدمها جهات التوظيف يف  •
 .القطاعني العام و اخلاص
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 .بني اجلامعات و بني جهات التوظيف ليس بالفعالية املطلوبة االتصالمستوى  •

أعدادهم و تركزهم يف عدم توفر فرص العمل يف نفس اختصاص اخلرجيني بسبب التضخم يف  •
 .اختصاصات معينة تفوق احلاجة هلم بعد التخرج

ارتفاع أعداد املشتغلني بقطاع اخلدمات بسبب تغري اجتاهات معظم الناس و دعمهم ملبدأ التوجه  •
 . املادي أو العمل احلر و مجع املال عن طريق العمل يف التجارة خاصة

  : أسباب متعلقة بالبيئة المحيطة بالجامعة -ج 

  : وتتمثل يف 

بطء معدالت النمو االقتصادي و يف حالة اجلزائر االعتماد الشبه الكلي على النمو املرتبط  •
 .باحملروقات

 .ارتفاع معدالت النمو السكاين و خاصة يف فئة الشباب و األطفال •

 .الزيادة املستمرة يف الطلب االجتماعي على التعليم اجلامعي و خاصة النظري •

قاليد اليت تسود بعض اتمعات حيث تقلل من قيمة بعض األعمال و املهن فال يقبل العادات و الت •
 .اخلرجيون العمل ا

التوجه العام للناس و املتعلق باهتمامهم و ميوهلم و توجهام القيمية، و مثال ذلك أن التدريس مهنة  •
رية من الفتيات يتوجهن إىل الكليات كب  أعدادحمرتمة بصورة عامة و للمرأة بصورة خاصة و هذا ما يفسر توجه 

و خاصة يف البلدان , املعنية على حساب باقي املهن اليت تعاين من نقص يف اإلطارات و اليد العاملة املؤهلة
 .العربية

  : نتائجها على الخريج و المجتمع 2 – 2

  :تراجع قيمة الشهادة  -أ 

لقد أدى  التوسع العام يف توفري التعليم من ناحية و اإلخفاق اجلزئي يف حماوالت ختطيط القوى     
البشرية من ناحية أخرى إىل سلسلة من املشكالت املتعلقة بالتفاعل بني توفري التعليم و الطلب املهين مثل 

اخلرجيني و طبيعة األعمال اليت تتطلب  انعدام التوافق العرض التعليمي و الطلب املهين، و الوفرة الزائدة يف عدد
قدرة فائقة، حيث حّذرت بعض الّدراسات من جتاوز املستوى التعليمي املناسب لطبيعة العمل، ألّن هذا 
التجاوز لن يكون له عائد يف دخل الفرد إضافة إىل أن تكلفة الفرصة البديلة جبانب تكلفته الفعلية تصبح 

" رامربجر" حّللوا اآلثار املمكنة اليت تنجم عن اإلفراط يف التعليم مثل  هدرا، هلذا فإّن اخلرباء الذين
Ramberger  ال حيبذون رفع مستويات التعليم ملمارسة أعمال بسيطة، ألنّه لن يكون هلا أّي معىن
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تعلما أو غري  األقلاقتصادي، بل تؤدي فقط إىل تغّري جهة البطالة من بطالة الفئة املتعلمة إىل بطالة الفئة 
املتعلمة مع احملافظة على مستوى البطالة، إضافة إىل هدر األموال الكبرية نتيجة عدم استفادة اخلرجيني مما تلقوه 

حيث نرى . و ما أنفق عليهم خالل فرتة الدراسة أو نتيجة تأخرهم الدراسي، هذا ما حيدث فعال يف اجلزائر
يبيع اجلرائد على الرصيف، فينتج عن هذا  املاجستريال لشهادة مهندس دولة يعمل كسائق سيارة أجرة أو حام

خسارة مزدوجة إذ خيسر حامل الشهادة سنوات طويلة من عمره اليت ال ميكنه تعويضها أو اسرتجاعها، و 
  .ختسر الدولة ماليري الدينارات لتكوين إطارات عليا تشغل مناصب بسيطة

  :التسرب المدرسي في سن مبكرة  -ب 

ذه النتيجة من أخطر النتائج االجتماعية و االقتصادية يف آن واحد و هذا بسبب اآلثار املرتتبة تعترب ه
 األشياءعنها، و قد ثبت علميا أنه عندما يصل الطفل إىل سن اخلامسة عشر يصبح مبقدوره التمييز جيدا بني 

يشاهد أو يالحظ معظم الشهادات و بالتايل عندما . كثريا مبحيطه  يتأثرحيث يبدأ يف التفكري يف مستقبله و 
بطالني فإنّه بفضل التوقف عن الدراسة مبكرا و هذا مبساعدة الذهنيات املوجودة يف اتمع اليت تغريت نظرم  
للتعليم الذي بعدما كان مفخرة أصبح تضييعا للوقت، و إذا قبلنا رأي أحد احملللني حول دور املدرسة و الذي 

عن مكان حيجز فيه األطفال ست ساعات يوميا ملنعهم من إحداث املشاكل، فإننا مفاده أن املدرسة عبارة 
  .احلالة تفقد املدرسة دورها و النتيجة هي احنراف هؤالء األطفال كما نراه واقعا يف جمتمعنا هنقول أن هذ

 : انتشار الجهل  -ج 

أمة تسعى لتحقيق الرقي و مواكبة الركب احلضاري ال بد هلا من االهتمام بتكوين و تطوير  أيإن 
يف مستوى التكوين  االحنرافمواردها البشرية ألّا تشكل أوراقا راحبة و مهمة حلياة املؤسسات و الدول، و 

ص متعلم مبراجعة معلوماته و كما هو معروف علميا أنه إن مل يقم شخ. جيعل هذه األخرية أمة حمفوفة باخلطر
عشر بعد عدة  اخلامسةدوريا فسيفتقدها، إذن ماذا يصبح حال الطفل الذي ترك مقاعد الدراسة يف سن 

سنوات من البطالة، بالطبع جاهل و أمّي، هذا ما تتخوف منه معظم اتمعات املتقدمة اليت تعاين من هذه 
ا فإّا ستصبح جمتمعات جاهلة يف املدى الطويل، و بالتايل الظاهرة، ألّا تعلم أنه إذا استمر احلال هكذ

  .ستواجه من املشاكل أخطرها

  : اللجوء إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة من الخارج  - د 

        نظرا للتطّور اهلائل الذي يشهده العامل اليوم، و من أجل مسايرة و مواكبة كل هذه التطّورات 
و خاصة التكنولوجية منها، فرضت على الدول تغريات هيكلية يف مبناها االجتماعي و االقتصادي، من هذا 
املنطلق وجب على اجلزائر تكوين يد عاملة مؤهلة تأهيال عاليا للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة املستوردة من 

الشهادات العليا و اليت ال تسمح للجزائر  اخلارج، لكن املشكل يكمن يف ظاهرة البطالة اليت يعاين منها محلة
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مبواكبة ما حيدث حوهلا من تطورات و مستجدات التقدم احمليطة ا، بالتايل ستضطر إىل استرياد اليد العاملة 
املؤهلة تأهيال عاليا من اخلارج كما حصل يف السبعينات أثناء بناء القاعدة الصناعية، حيث جلأت الدولة إىل 

  .أي استمرار البطالة دوما: هرة من اخلارج، و النتيجة حلقة مفرغة استرياد عمال م

  : زيادة الهجرة إلى الخارج و هروب األدمغة  -ه 

ألي طالب جامعي هو احلصول على شهادة عليا متّكنه من احلصول على منصب  األساسياهلدف 
غب فيه يف بلده فإنه يبحث عنه يف عمل يعوضه ما فاته يف سنوات الدراسة ، و إذا مل جيد هذا املتعلم ما ير 

هذا ما حيدث يف اجلزائر على غرار باقي الدول العربية من هجرة كثيفة حلملة الشهادات حنو . مكان آخر
األجر الذي ميكن أن يتحصل عليه صاحب الشهادة العليا يف بلده ضعيف  أناخلارج، خصوصا إذا علمنا 
رق اهلائل يف مستوى و ظروف املعيشة بني احلالتني، فإنّه يتحّمس إضافة إىل الف. جدا مقارنة بالفئات األخرى

و خري دليل على هذا األعداد الكبرية من الشباب الذين ميكن ألي شخص مالحظهم أمام    أكثر للهجرة 
: القنصليات و السفارات األجنبية، و النتيجة املستخلصة من هذا السلوك خسارة مزدوجة للمجتمع اجلزائري 

هي أنّه من املمكن أن يصبح هذا الشاب املهاجر عاملا كما هو احلال لعدة علماء جزائريني هاجروا فال األول 
أنفقت يت اقتطعت من مداخيل املواطنني، و نارات اليستفيد منهم وطنهم، أما اخلسارة الثانية فهي ماليني الدي

ان باستطاعتهم ختصيص هذه املداخيل يف تكوين هؤالء املهاجرين طيلة مشوارهم الدراسي حىت ختّرجهم إذ ك
و يبقى . ىل غري ذلكمجع هذه األموال من ضرائب و إ ألغراض عامة املنفعة لألجيال اليت مت يف عهدها

مدني بن ( .تكلفة أياملستفيد من ظاهرة اهلجرة هو دوما البلد املستقبل الذي يستقبل شباب اجلزائر دون 
  .)113:  2011شهرة،

   : و خصائصها في الجزائر أسباب البطالة – 3

  : أسباب البطالة 1 – 3

خاصة يف اتمعات . إّن مشكلة البطالة تعّد من أخطر املشاكل اليت ّدد استقرار و متاسك اتمع       
       النامية كوا األكثر معاناة من هذه الظاهرة، و إن كانت ختتلف حّدا من جمتمع آلخر لتعدد أسباا 

  . و تنّوعها بني أسباب اجتماعية و أخرى اقتصادية و أخرى سياسية مما يؤثّر على اتمع بصفة عامة

  : وقد ّخلص علماء االجتماع و االقتصاد أسباب البطالة يف عدة نقاط أمهها

  : النمو الّديموغرافي -أ

منو قّوة العمل ممّا  تتمّيز أغلب الدّول الّنامية مبعدالت منو سكانية مرتفعة انعكست طرديا على
و هذا ما يصعب حتقيقه يف معظم الدّول الّنامية إن مل نقل كّلها . يستوجب حلق فرص عمل متزايدة باستمرار
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ماليني  8مليون نسمة حتتاج إلجياد فرص عمل لـ  600فبلد مثل اهلند مثال يصل عدد سكاا إىل حوايل (
تتزايد إّال بتنمية نشاط اإلنتاج احلقيقي الذي يتطّور و ذلك الخنفاض فرص العمل اليت لن  )فرد سنويا

مبعدالت منخفضة لعّدة ظروف تعيشها الدّول الّنامية وبذبك يصبح مشكل البطالة ال يكمن يف النمو 
السكاين حبّد ذاته و إّمنا يكمن يف عدم مرونة سوق العمل و اجلهاز اإلنتاجي يف هذه الّدول و بالّتايل العجز 

  .م لعرض العمالة املتزايدعن استجابته

   :التبعية االقتصادية-ب

إّن تبعية الّدول الّنامية للّدول املتقدمة جيعلها تتأثّر حبالتها فحدوث الرّكود االقتصادي مثال بسبب 
ظروف سياسية و اقتصادية يف لّدول املتقّدمة يؤّدي إىل حدوث الرّكود االقتصادي يف الّدول الّنامية و هذا 

السترياد الّدول املتقّدمة جانبا كبريا من املواد األّولّية من البلدان الّنامية و حني حيدث ركود اقتصادي ا راجع 
فإّن دخل البلدان الّنامية سيقل من تصدير املواد األّولّية الذي يعترب مصدر دخل الكثري من الّدول، فاجلزائر 

الت البطالة يف الّدول املتقّدمة يؤّدي إىل ارتفاعها يف من صادراا حمروقات و منه ارتفاع معدّ  %99مثال 
  .الّدول الّنامية حبكم تبعّيتها اقتصاديا هلا

  : فشل جهود الّتنمية-ج

خال فرتة السّتينيات و الّسبعينيات حاولت الكثري من الّدول النامية تطبيق بعض الّسياسات الّتنموية 
تتطلب االعتماد على تقنيات حديثة مكثّفة لرأس املال ممّا أّدى إىل االقتصادية كتنمية الّصناعات الكبرية اليت 

وبذلك فشلت هذه السّياسات يف رفع . رفع نسبة البطالة مع عملية تنمية الّنشاط اإلنتاجي بدال من اخنفاضها
  .نسب الّتشغيل و زادت من حّدة انتشار البطالة

  :تفاقم أزمة المديونية-د

إّن من أبرز نتائج االستدانة بالّشكل الذي اتّبعته الّدول الّنامية خالل سنوات الثمانينّيات من خالل 
اعتبار أزمة الّتمويل العائق الرّئيسي جلهود التنمية و اعتقادها أّن الّلجوء إىل االستدانة من شأنه أن يرفع معّدل 

     بسبب استنزاف العملة الّصعبة يف خدمة الدين  الّنمو االقتصادي هو اخنفاض حجم اإلنفاق االستثماري
الّصرف أّدى إىل إضعاف قدرة الّدول الّنامية املدينة على االسترياد و تعّطل الطاقات  أسعارو بالّتايل تدهور 

الّشيء الذي أثّر سلبا على الّنمو االقتصادي و بالّتايل انسداد فرص التوظيف أمام طاليب العمل سواء . الوطنية
ب طبيعة التوّجه االقتصادي يف القطاع العام أو القطاع اخلاص و إن كانت مسامهة هذا األخري منخفضة بسب

  .)112-106: 1998رمزي زكي،(الذي ميّيز جّل هذه األعمال 
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  :إضافة لعّدة أسباب أخرى نلّخصها يف النقاط التالية

تفاقم آثار الّثورة العلمية و الّتكنولوجية على العمالة حيث حّلت الفنون اإلنتاجية حمل العمل اإلنساين يف   •
 .القومي  من مثّ اخنفاض الطّلب على عنصر العمل البشري كثري من قطاعات االقتصاد

 و خاصة فيما خيص تدّخلها لضمان حد. تدّخل الّدولة يف الّسري العادي لعمل الّسوق احلرّة •

أدىن لألجور إذ أّن ختفيض األجور و الضرائب مها الكفيالن بتشجيع االستثمار و خلق الثروات و فرص 
  .العمل

م يف مراحله املختلفة ممّا أّدى إىل زيادة الطّلب على الّتعليم و بالّتايل تزايد عدد القوى اخنفاض تكلفة الّتعلي •
  .العاملة املكّونة و العجز عن توفري مناصب عمل هلا

عدم تناسب الّتعليم و مستوياته مع احتياجات سوق العمل و ذلك بفتح ختّصصات ال تتالءم و سوق  •
  .تها للتطّور التكنولوجي مقارنة بالّدول املتقّدمةالعمل أو ال حيتاجها أو عدم مواكب

  .سياسة التوظيف املّتبعة •

   )16: 2004خالد الّزاوي،(.القصور املعلومايت عن سوق العمل و احتياجاته •

إعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية يؤّدي إىل تسريح عدد من العّمال الذين ال توافق مؤهالم مع  •
  .الذين ال يقبلون تغيري مكان عملهماحتياجات املؤسسة، أو 

ممّا يؤدي إىل تقليص اإلنتاج الذي ينتج  )عرض املنتوجات أكرب من عرض الطلب عليها(حالة الكساد  •
 .عنه غلق بعض املصانع و تسريح العّمال

أّما بالّنسبة للجزائر، فقد تفاقمت مشكلة البطالة لعّدة ظروف سنأيت على تفصيلها . هذا بصفة عاّمة
  .ما يليفي

  :أسباب البطالة في الجزائر �

شهدت اجلزائر خالل العشريتني األخريتني ارتفاعا ملحوظا يف معّدالت البطالة بشكل ملفت دّق        
  :ناقوس اخلطر على اتمع اجلزائري إذ أصبحت ّدد توازنه لتفاقمها بسبب

  .األثناءخارج حدود احملروقات يف هذه  %03تراجع الّنمو االقتصادي حبيث مل يتجاوز حدود  •

     خاصة مع الّنمو الدميوغرايف  1998مليون دوالر سنة  220قّلة االستثمار الّداخلي الذي مل يتجاوز  •
 . احملروقات اليت أّدت إىل نتائج سلبية على االقتصاد الوطين و اختناق االستثماراتو تدهور إيرادات 
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ألف نسمة  500ألن عدد السكان يزداد بنسب قّدرت بـ 300إىل  25دل تراجع اليد العاملة سنويا مبع •
 سنويا ممّا نتج عنه زيادة الضغط على الطّلب االجتماعي السيما على الشغل حبوايل ألف

 .طالب عمل كامن سنويا

  .أي فرتة التعديل اهليكلي  1998-1994ألف منصب خالل اإلصالحات  360فقدان أكثر من  •

  .ألف تلميذ سنويا 600سّرب املدرسي الذي بلغ انتشار ظاهرة التّ  •

رغم  1991باإلضافة لعوامل أخرى منها تراجع منو القطاع الّصناعي الذي حيقق معّدالت من سلبية منذ 
  .و سوء استعمال الطاّقة اإلنتاجية % 10 ,5  بنسة 1998استئناف النمو سنة 

  متوازن فإّن تراجع التشغيل و زيادة البطالةو يف ظّل الظروف اليت عرفها االقتصاد اجلزائري الغري 
يعتربان من أخطر ما يواجهه االقتصادي الوطين من عوائق على املستوى الداخلي وذلك لعّدة اعتبارات أمهها 

االجتماعي و زيادة حّدة الفقر مع العمل أّن  اإلقصاءأّن تقليص لعدد العمال و تفاقم البطالة يؤّدي إىل 
، و ختفيض التكلفة االجتماعية االقتصادية ه التخفيف من ضغوط سوق العمل اتاإلصالحهدف سياسة 

  .لربنامج التعديل اهليكلي

  :خصائص البطالة في الجزائر 2 – 3

  :نستخلص عدة خصائص للبطالة يف اجلزائر و تتمّثل يف أنميكن 

للتنمية الريفّية املكّلف يف سنة  البطالة يف الرّيف أكثر ارتفاعا عنها يف املدينة على الّرغم من املخطط الوطين •
         2005سنة  %42, 4من البطالني من سكان األرياف و بلغت نسبتهم  %8,37حيث كان  2001

و السبب يرجع لعزوف خرجيي اجلامعة عن مزاولة األعمال الفالحية ألسباب اقتصادية  ميلهم ألعمال قليلة 
  .اجلهد و كثرية املكسب

 الني مل يسبق هلم العمل قبال من البطّ  %69ما يفوق  •

  %70 ,1 ةبنسبسنة  19-16الفئة العمرية للبطّالني ترتاوح بني  •

طالبي  محمد (.فقط من طاليب العمل  20,4%أغلبية البطّالني من فئة الذكور، يف حني اإلناث  •
،2009 :43-44 (  

  :من خالل هذه اخلصائص نستنتج ما بلي

  .لنمو التشغيل يف املناطق احلضريّة ارتفاع نسبة البطالة يف الريف راجع •

  :اجلزائر مل تستغل أهم جزء من الطاقة اإلنتاجية تمعها و هم الشباب لعّدة اعتبارات أّمهها •
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  .الرسوب املدرسي و ترك املدرسة لدهور الظروف االجتماعية •

  .النظام الرتبوي و الّتكويين يف اجلزائر ال يستجيبان ملتطّلبات سوق العمل اجلديدة •

  :إضافة لذلك، جند نسبة املشاركة لفئة اإلناث يف سوق العمل بسبب

  تدّين دخل العائلة •

  .تغيري نظرة اتمع اجلزائري لعمل املرأة •

  .ارتفاع مستوى الّتعليم لدى اإلناث مقارنة بالذكور •

  )2011غانم عبد اهللا و حمزة فيشوش،(.تقّبل اإلناث ألدىن مستوى من األجور عكس الذكور

و على اختالف أسباا تبقى تعطيل لطاقة ضائعة  أشكاهلاكخالصة ملا سبق نستنج أن البطالة بكل       
و ترك إلمكانيات متاحة حيظى ا اتمع دون استغالل و هذا ما يعترب إهدار للموارد البشرية و املادية على 

  .حد سواء

 :  قياس البطالة و اآلثار المترتبة عنها – 4

  : قياس البطالة 1 – 4

اتمع عند  يف)الفئة النشيطة (عادة ما يقاس معدل البطالة من قبل اجلهات الرمسية كنسبة من القوة العاملة 
  :زمن معني ،وهو يعطينا نسبة العاطلني عن العمل من الفئة النشطة ،حيث

  عدد العاطلني عن العمل                        

  ...........................   =معدل البطالة  

 عدد أفراد الفئة النشطة                        

، يعملون سواء كانوا يعملون أو الريني على العامل و الراغبني فيه حتتوي على األفراد القاد: الفئة النشيطة     
  :إذن العناصر اليت تتضمنها الفئة النشيطة هي

يف مؤسسة  هم األفراد الذين يعملون مقابل أجر عند الغري ،أو:(population occupée)العاملون - أ
  .خاصة، أو الذين يعملون طول الوقت أو لبعض الوقت 

  ظيفة و يبحثون عنه و لكن ليس لديهم و  هم األفراد القادرون على العمل:  (chomeurs)العاطلون - ب

  :هناك عناصر تستبعد من القوة العاملة و هي   :مالحظة 
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ختتلف هذه السن من دولة ألخرى فمثال يف اجلزائر يستبعد األطفـــــال دون   :األفراد دون سن معينة  •
  .اخلامسة عشر

  .سنة  65أو 60تكون  هي سن التقاعد وغالبا ما: األفراد فوق سن معينة  •

خمتلفـــــــــــــــــة كاملرضى و طلبة اليت هي غري قادرة على العمل ألسبــــــــــاب : األفراد من فئات معينة  •
  ...املدارس

كربـــــــــــــــــــــــــات البيوت مثال فهم ال يطالبون اتمع :األفراد الذين ال ينافسون غيرهم في مجال العمل  •
  .بوظائف 

 تلفيتم قياس معدل البطالة يف البلدان املتقدمة عن طريق املعلومات اإلحصائية اليت يقوم ا خم
 .و حتليلها ونظرا لصعوبة سؤال كل فرد ،يتم القيام بأخذ عينة من العائــــــــــالت: مكاتب إلحصاءات العمل

يقوم مكتب إحصاءات يف الواليات املتحدة األمريكية باستبيان عينة من العائــــالت تتوزع على خمتلف : مثال 
ما عدا األفراد املوجودين يف املستشفيات (سنة  16املناطق ،حيث توجه أسئلة مباشرة لكل فرد يزيد سنه عن 

  :ة، وعند اإلجابة يصنف ايب يف إحدى الفئات التالي)و السجون

و يسجل أيضا  تضم كل من هلـــــــم عمل خالل األسبوع يف الوقت الذي يتــــــــــــــــم فيه االستبيــــــان":يعمل"فئة -أ
  .من يعملون جزئيا حىت لو عملوا ساعة واحدة يف األسبوع

سرحوا الذين  تضم كل الذين يبحثون عن عمل و مستعدون له يف أي وقــت و كذلك ":ال يعمل "فئة -ب
 وظيفة جديدة خالل أربعة من عملهم بشكل مؤقت و ينتظرون العودة للعمل ، و الذين ينتظرون إحلاقهم يف

  .أسابيع

الفئة الثالثة  كل شخص ال تنطبق عليه شروط الفئة األوىل و الثانية يعد من" : خارج قوة العمل "فئة  -ج
  ...ات البيوت املتقاعدين ، الطلبة يف الثانوي و اجلامعي ، رب: مثل 

، وهذا بسبب عدم وجود وسيلة للتأكد  لكن ليس من السهل دائما قبول صحــــــــــــــــة معدل البطالة
متاما من صحة ما يقول بعض املتعطلني ، باإلضافة إىل وجود أفراد يصنفون ضمن قائمة البطالني وهم غري 

  .اعي جادين يف البحث عن فرص العمل لوجود نظام الضمان االجتم

أما بالنسبة للدول النامية فنجد أن عملية قياس البطالة أكثر صعوبة لعدم توّفر البيانات لدى اجلهات 
، و ذلك لعدم وجود إعانات حتفز املتعطلني على تسجيل  ، و اليت يستدل منها إىل حجم البطالة الرمسية

ى حنو يسمح بتكوين قواعد بيانية ميكن أو لعدم توّفر وسائل مالئمة جلمع املعلومات عل. أنفسهم من ناحية

  )8-7: 2005،  شاللي فارس(. االعتماد عليها من ناحية أخرى
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  :  اآلثار المترتبة عن البطالة 2 – 4

تعترب البطالة من أكب  التحديات اليت تواجه اتمع، ملا ينجم عنها من تأثريات متعددة من الناحية   
و هي على النحو . االقتصادية و االجتماعية و السياسية و النفسية مما ينعكس سلبا على الفرد و اتمع

  : التايل 

  :   اآلثار االقتصادية -أ 

و يقل عمره  هو املورد البشري، حيث أن رأس املال البشري تتدهور إنتاجيتهدر ألهم مورد من اتمع و ه •
 . اإلنتاجي إن كان عاطال

تؤثر البطالة على حجم اإلنتاج و الناتج القومي فيقل الدخل و ينخفض مستوى املعيشة و تضعف قوة  •
 .البشرية

موارد اتمع املخصصة لإلنفاق على تعلمني ، فإّن عطالتهم تعين هدر إذا كان العاطلني عن العمل من امل •
 .التعليم و اليت كان من املمكن صرفها على جوانب أخرى تنموية

ضعف االستهالك فالبطالة تؤدي إىل ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالني و كلما زادت البطالة كلما  •
 .ضعف االستهالك على املستوى الوطين

أفراد، بينما يف الدول املتقدمة فكل فرد  06إىل  05ج من ارتفاع معدل اإلعالة حيث يعيل كل فرد منت •
 .يعيل نفسه فقط أو شخص آخر معه كأقصى حد

إعادة توزيع الثروة بصورة سيئة، ألن التشغيل مينع تركز الثروات و هو إحدى أدوات التوزيع العادل للثروات  •
 )70: 2007اللي فاطمة،  عبد(

روعات قليلة االستخدام للعمالة مما يقلل من توليد فرص عمل توجيه جزء كبري من االستثمارات إىل مش •
 .جديدة

 .ارتفاع معدالت التضخم، فهناك العديد من الدراسات اليت توجد عالقة بني التضخم و البطالة •

تناقص الثروة االدخارية للمجتمع بدرجة كبرية و هذا ساعد على ظهور كثري من األمناط االستهالكية  •
 .اجلديدة

و رمبا الوحيد مما يعرضه  األساسيتؤدي إىل انتفاء األمن االقتصادي، حيث يفقد العامل دخله البطالة  •
 .آلالم الفقد و احلرمان هو و أسرته

 .قيمة العمل البشري و خسارة البلد للناتج القومي ألن البطالة العالية هدر للموارد إهدار •



 البطالة و تطّور سياسات التشغيل في الجزائر                     :            الفصل الثالث 

101 

 

 .للعاطلني زيادة العجز يف املوازنة العامة بسبب مدفوعات احلكومة •

خفض مستويات األجور احلقيقية، حيث يقبل العاطل بأي أجر مما يؤدي بدوره إىل عدم التوازن بني  •
و بالتايل ينتج عن ذلك الفساد االقتصادي و عدم اإلنتاجية . و تكاليف احلياة و املعيشة األسعارو   األجور 

 .و القضاء على روح التنافس

الضطرابات واإلضراب عن بعض القطاعات بسبب جلوء العمال إىل اتؤدي البطالة إىل شل احلياة يف  •
 2008محمد دمان ذبيح، (قد ال يعطى العامل حق اإلضراب و يعترب ذلك سببا لطرده من العملو . العمل

:46( 

  :   اآلثار االجتماعية -ب 

التهريب و غري ذلك من كارتفاع معدل اجلرمية يف اتمع و انتشار السرقة و : تفشي اآلفات االجتماعية  •
 .اآلفات االجتماعية

كنتيجة للبطالة يفكر الكثريين يف اهلجرة للعمل  حىت لو كانت : اهلجرة بنوعيها الداخلية و اخلارجية  •
 .بشروط غري الئقة و هي شائعة جدا يف بني شباب اليوم خاصة اهلجرة غري الشرعية

و إين ال أظن تأخر : " خ حممد الغزايل رمحه اهللا فكلما انتشرت البطالة أكثر إذ يقول الشي: التخلف  •
اليت حبسها الشلل يف جلود  املهدرةالشرق اإلسالمي يعود إىل التعطل الفاشي يف خمتلف أقطاره، و إىل القوى 

 )48:  2008محمد دمان ذبيح، (أصحاا فهم أحياء أموات

إليه يشجع على تفاقم و ارتفاع معدل م األمية ألن تراجع قيمة التعليم و احنطاط شأنه و النظرة : األمية  •
 .اليت تؤدي يدورها إىل مضاعفة حدة البطالة ليصبح األمر أمر أشبه حبلقة مفرغة

وذلك ملا بعد سن الثالثني لعجز الشباب عن توفري السكن و غري ذلك من متطلبات : تأخري سن الزواج  •
من احلصول على  يتمكناجلنسني فالشباب املتعّطل لن الزواج،  و هو ما يرتك أثارا متنوعة و متعددة على 

 )120:  2011سناء الخولي،(مسكن مستقل مناسب و بالتايل يفقد أمله يف إمكانية الزواج 

الطالق و آثارمها ب العامة لكثرة انتشار العنوسة و بسبب اخلروج عن التقاليد و اآلدا: االحنالل اخللقي  •
 .تكوين أسر و حتقيق االستقراراملختلفة على اجلنسني لعجزهم عن 

  :  اآلثار النفسية و الفردية -ج 

    .ال شيء أثقل على النفس من جترّع مرارة احلاجة و العوز املادي ملا تناله من كرامة اإلنسان و من نظرته لنفسه
و هذا إن دّل على شيء فإّمنا يدّل على حّدة وقع البطالة و تأثريها نفسيا على الفرد حيث جند العاطل يعاين 

  : من 
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يعاين الشخص العاطل من التهميش االجتماعي الذي ينتمي إليه و جيعله عالة على :  تدّني اعتبار الذات •
د أظهرت آخر الدراسات أن أكثر املشكالت حّدة فق. جمتمعه، فيتوّلد لديه شعور بعدم الرضا و حتقري الذات

يعاين منها الشباب يف اال الشخصي هي األسرة و تقدير الذات و حتديد األهداف مث سوق العمل يف اال 
البا سليم (املهين ، فهم يعانون  من اخلوف من املستقبل اهول و يعاين من الصراع من أجل حتقيق الذات 

 .)140:  2010معريس ، 

هذا األخري الذي ميكن حتقيقه من خالل العمل فهو كفيل بتحقيق احتياجات الفرد مما ينّمي      
و هذا ما يعزز تقييمه لذاته  انتمائه تمعه فيجعله أكثر فاعلية يف . شخصيته و إحساسه مبكانته االجتماعية

 .اتمع

تؤدي البطالة إىل إصابة الفرد باضطرابات نفسية تنعكس اجتماعيا على حميطه، :  عدم التوافق النفسي •
فالعاطل عن العمل جنده معّقد نفسيا لفكره املشلول و املقتصر على التفكري يف حل ملشكلته و إحساسه بعدم 

د البطالني فائدته جيعل وجوده و عدم وجوده يف كفة واحدة مما خيلق فجوة بينه و بني حميطه إذ يقول أح
يف جمتمعه فال يستطيع  األفرادمع  تاإلنسان الذي يعاين من البطالة يبتعد كثريا عن اجلمعيات و التجمعا« :

مواجهتهم ألنّه خيشى من ردودهم إذا علموا بأنّه دون عمل، و أما مع أفراد أسرته فيغلب عليه السكوت كنوع 
 )52:  2008محمد دمان ذبيح ، ( من احلسرة و خيبة األمل حيث يظهر عليه ذلك بوضوح

إن تفاقم االضطرابات النفسية للفرد قد تتطّور إىل درجة االكتئاب الذي جنده بنسبة كبرية :  االكتئاب •
خاصة و أن انعزال الفرد عن  فتؤدي إىل انسحابه حنو ذاته و انعزالهلدى العاطلني مقارنة مبن يزاولون عمال ما، 

يف حني أن من ميلك القدرة على التفاعل مع اآلخرين وفق األطر . حميطه يؤدي غلى إصابته باالكتئاب
االجتماعية القائمة تؤدي إىل الشعور بالقبول و الرضا عن الذات، مما يدفع الفرد إىل االندماج أكثر مبحيطه 

و هذا ما مينحه .  )140:  2010البا سليم معريس ، (توازن النفسيالذي يوّفر له االستمرارية يف عملية ال
 .دعما جينبه اإلصابة باالكتئاب

أو اإلقبال عليه أمام التخوف من املستقبل اهول و فقدان األمل يف إمكانية :  التفكير في االنتحار •
من هذه الضغوطات إال  صحتسن األوضاع و بسبب نقص الوازع الديين ال جيد العاطل أمامه حال للتخل

 .ممن يقدمون على االنتحار هم من العاطلني عن العمل %69االنتحار  حيث ما نسبته 

ينعكس التأثري السليب للبطالة على احلالة النفسية للفرد، و هي بدورها تؤثر  : جانب الصحة الجسمية •
العاطل عادة ما تكون سببا لإلصابة بكثري على الصحة اجلسمية أيضا، فحالة العزلة و االكتئاب اليت يعانيها 

م مظاهر اإلعياء اجلسدي و البدين اليت تصاحب البطالني ÷من األمراض و حالة التعب البدين، و لعل أ
افة إىل املعاناة من سوء إض. اإلصابة بأمراض التهاب املفاصل ارتفاع ضغط الدمن اإلصابة بالذحبة الصدرية
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و جتدر اإلشارة إىل أن .ية سيئة و غري صحية خاصة بالنسبة للمدخنني و اكتساب عادات غذائ التغذية
على الصحة البدنية  إجياباالوظائف تؤدي دورا أساسيا يف احلفاظ على التوازن و االستقرار النفسي مما ينعكس 

 :للفرد العاطل، حيث ترتبط هذه الوظائف حبالة التعّطل عند الفرد فالعمل يعزز الوظائف التالية 

 .نظيم و جدولة الوقتت •

 .اللقاء و التواصل االجتماعي باحمليط •

 .املشاركة و االتصال االجتماعي •

 .حتقيق الذات و املكانة و اهلوية •

أداء مهام و ممارسة أنشطة معتادة لذا فإنّه يف حالة البطالة يفتقد الفرد ملصل هذه الوظائف على  •
القيام ا، الذي يؤدي إىل الشعور بعدم االنتماء و العزل مما حيد يتطلب منه , اعتبار أنّه ليس هناك ما يدفعه أ
 . )53:  2007عبد اللي فاطمة ، (.من توافقه و تفاعله مع اتمع

  :    اآلثار السياسية - د 

إذا كان اهلدف األول من العمل هو تلبية االحتياجات الضرورية :  ضعف الشعور باالنتماء الوطني •
للعيش الكرمي من مأكل و ملبس و غري ذلك، فإّن عجز الدولة عن تلبيتها هلذه االحتياجات يشكك يف 

     للعيش  األساسيةمصداقية والء الفرد لوطنه انطالقا من اعتباره أن الوطن الذي ال تتوفر فيه االحتياجات 
و يف هذا يقول أمحد . لدولة اليت تعجز عن حل هذه املشكلة ألفرادها ال يستحقان االنتماء و التضحيةو ا

ماهر بأن مرحلة الشباب تتميز بأّا مرحلة العطاء و االجناز املغامرة و العمل، اجلد و احليوية و الشباب يف 
قدم اتمع الذي يعيش فيه و يرقى و يسجل و املثابرة و الكفاح حىت يت هذه املرحلة مطالب بالعلم و العمل 

سطور يف عامل احلضارة و االبتكار فإذا مل يتيسر للشباب فرصة عمل يف أي قطاع من قطاعات الدولة سواء  
كان قطاعا خاصا أو عاما، فأنه يشعر خبيبة األمل و عدم االنتماء إىل اتمع الذي يعيش فيه، و يصبح 

 . )49:  2008محمد دمان ذبيح ، ( عن الدين و القانون فريسة سهلة يف أيدي اخلارجني

إن انعدام الثقة يف الربامج السياسية و خاصة منها ما تعّلق باإلصالح :  تهديد األمن الداخلي للبالد •
االقتصادي يؤدي إىل متّرد الفئات العاطلة عن العمل للمطالبة حبقها يف العمل و العيش الكرمي من خالل 

ا و هو م. املسئولةتنظيم وقفات احتجاجية، تتصاعد حّدا حسب رّدة فعل السلطات , القيام مبظاهرات أ
كما هو حال ما تشهده اجلزائر يف اآلونة األخرية،  فمنذ أعلن الشباب املتعاقدون . ينعكس على األمن الوطين

و خاصة خرجيي اجلامعات منهم و هم عينة حبثنا متّردهم على هذه السياسة التشغيلية، مطالبني حبق إدماجهم 
 .دماجبالوعود املعطاة هلم باإل إميامبعد أن نفذ صربهم و فقدوا 
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السلبية حول  األفكارتعترب البطالة تربة خصبة ملختلف أشكال التطّرف و اإلقبال على خمتلف :  التطّرف •
فالعاطل عن العمل عادة ما يكون . الوطن لكوا ترضي سخطه على وضعه الذي حيمل الدولة مسؤولية ذلك

ر تطرّفا و احنرافا أو اإلرهاب مما يهدد أمن ناقم على حميطه و بالتايل يكون أكثر استعدادا لتقّبل أكثر األفكا
 .الدولة  و استقرارها

  :  ترتيبات مكافحة البطالة -  5

       نظرا ملا خّلفته البطالة من آثار سلبية طالت خمتلف امليادين االقتصادية و االجتماعية و السياسية     
حلول أو اقرتاح آليات و سياسات  إجيادفقد بات من الضروري دق ناقوس اخلطر حول الظاهرة و . و الفردية

ميكن القول أن اقرتاح أي سياسة اقتصادية .لدعم التشغيل و التقليص من حدة البطالة إن مل يكن احلد منها
  .  مناسبة للشغل ال تتم مبعزل عن حتديد أسباب البطالة، فكما يقال إن عرف السبب بطل العجب

  :سياسات لدعم التشغيل بصفة عامة و زيادة فرص العمل أّمههاوبناءا عليه، فقد وضع و حتديد عّدة     

و تسعى هذه السياسة خللق مناصب أكرب للعمل من :  سياسة تنشيط جانب الطلب في سوق العمل-أ
  و التشجيع على إنشاء يخالل حتسني مناخ االستثمار و رفع معدالت النمو االقتصاد

  :املشروعات الصغرية و املتوسطة من خالل 

و ميكن حتقيق ذلك من خالل التحّكم يف اإلنفاق احلكومي باعتباره : سياسة تحسين مناخ االستثمار  •
سياسة هيكلية يف معاجلة البطالة ألن املشاريع احلكومية توفر مناصب شغل تؤثر على معدالت البطالة لعدة 

ة أي أّن سياسة اإلنفاق العام يف خاصة يف ظل العالقة العكسية بني اإلنفاق العام  و البطال. سنوات متتالية
ا تكون مؤقتة مناصبها غري اجلزائر بإمكاا معاجلة البطالة و إن كان مؤقتا ألّن املشاريع احلكومية عادة م

و هذا ما يتطّلب خفض اإلجراءات و القيود عن االستثمار، و منح احلوافز املالية و الضريبية .دائمة
لقطاع اخلاص من خالل سياسة اخلوصصة، فكل هذا كفيل بتوفري املزيد دون أن ننسى تشجيع ا. للمستثمرين

  .من فرص العمل

تعترب تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة من :   سياسة التشغيل من خالل تنمية المشروعات الصغيرة •
ع آفاق العمل أفضل وسائل اإلنعاش االقتصادي ملرونتها اليت متكنها من اجلمع بني التنمية االقتصادية و توسي

و الدليل على ذلك هو النجاح الذي حققته يف الدول املتقدمة حيث توظف . من خالل الشغل و خلق الثروة
ولذلك ال بد من دعمها و تشجيعها . من حجم التشغيل يف كثري من الدول %75هذه املشروعات أكثر من 

  .بتسويق منتجاا من خالل تقدمي املساعدات الفنية كالتدريب و األجهزة و االهتمام
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وتستخدم هذه السياسة عندما ال تتوافق خصائص القوى :  سياسة تحسين كفاءة جانب العرض -ب
  : العاملة مع احتياجات سوق العمل من خالل سياسات التدريب و التعليم و تتفرّع إىل 

بالتايل حتسني  و  مبعىن إخضاع القوى العاملة لتكوين و تدريب مهين قصد تأهيلها: سياسة التدريب  •
  .كفاءة العرض مما يضاعف حظوظهم يف العمل

تعترب العملية التعليمية من أهم العوامل لتحسني قدرات قوة العمل خاصة إذا ّمت تكييفها  :سياسة التعليم  •
مع متطلبات سوق العمل و إذا مت حتويل احلاجة من القوى العاملة إىل متطّلبات تعليمية، مع مراعاة 

فأمهية التخطيط التعليمي تكمن يف جعل الربامج املختلفة أكثر . ني القطاعات االقتصاديةاالختالفات ب
 )63:  2009،  طارق سيد و أنوار حافظ(استجابة ألهداف الدولة االقتصادية 

التنسيق بني إال أنّه لتحقيق أحسن كفاءة جلانب العرض ال بد من اجلمع بني السياستني ألّن غياب 
ولكّنه أّدى إىل قلة تزود هؤالء ويف اخلرجيني فقط، ثال مل يؤدي إىل فائض يف العمالةعمل مسوق الاجلامعة و 

: 2008ر،حافظ أنوا(مرتبطة بالواقع العمليم دراسام نظرية وغري ظلسوق العمل، فمع األزمةباملهارات 
  .اجلمع بني التدريب و التعليم لتقليص البطالة اهليكلية و لذلك جيب ضرورة )49

تسعى للكشف عن معطيات العرض و الطلب يف سوق : سياسة تحسين نظم معلومات سوق العمل -ج
   :وميكن حتقيق ذلك من خالل . العمل كمحاولة للتوفيق بني الوظائف اخلالية و الباحثني عن العمل

  .عن توفري خدمات التوظيف مسئولةتكوين هيئات مؤسسية  •

  .و العارضني للعملإقامة معارض تساعد على التقاء الباحثني  •

موالي لخضر عبد (.تطوير البنية التحتية لسوق العمل من خالل شبكات ربط مكاتب التوظيف •
  .)193:  2012الرزاق،

تتمثل هذه السياسة يف تقدمي منح للمتعطلني إىل غاية التحاقهم :  إعانات مالية للعاطلينسياسة تقديم -د
هدفها األول اجتماعي اقتصادي يتمثل يف توفري مصدر : اهلدف بسوق العمل، ميكن اعتبارها سياسة مزدوجة 

دخل للعاطل، أما هدفها الثاين فهو إجرائي تنظيمي جيّنب العاطل من االخنراط يف أعمال غري مشروعة فضال 
وبناءا عليه ينبغي على الدولة أن تقوم بدفع إعانة بطالة لكل من . عن دخول العمل غري النظامي و املهمشني

كن توظيفه خالل فرتة معينة من التسجيل حيث تتوىل اجلهات املعنية تدبري فرص العمل من خالل ال مي
على أن . تسجيل طلبات االستخدام املسجلة لديها من جانب كافة املؤسسات و الوحدات اإلنتاجية و املهنية

م أو استالم العمل املتاح له يتوقف دفع اإلعانة عند رفض الشخص املتعطل االخنراط يف برنامج التدريب املالئ
  . )86: س .شبل بدران ، د(من قبل املكتب املختص
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ودف لفض و فّك القيود عن سوق العمل كتقليص حجم الّتدّخل : سياسة زيادة مرونة سوق العمل -ه
   احلكومي أو النقايب يف سوق العمل الذي يؤدي أحيانا غلى مجود سوق العمل و عدم تشجيع القطاع اخلاص 
و املستثمرين نتيجة للتعقيدات اإلدارية اليت جتاهم، فليس هناك مستثمر يريد أن يقضي معظم وقته يف دهاليز 

طارق سيد و (احلكومة الستجداء موظفيها على أوراق ال حصر هلا و اليت ال ميكنه ممارسة مشروعات دوا
  .)60:  2009أنوار حافظ ، 

  .و الطلب عليه لذلك دف رفع التنافسية يف سوق العمل و هو ما يرفع يف عروض العمل 

تتمثل يف خفض معّدالت دوران العمل أو احلد منه من خالل  :سياسة التحفيز على االستقرار الوظيفي -و
    ملؤقتة و ختفيضها، مع ضرورة إعادة النظر يف عقود العمل ا. توفري الشروط املالئمة لتحقيق االستقرار الوظيفي

  .العمل يف التأمينات االجتماعية أصحابو ميكن حتقيق ذلك بعّدة أساليب أمهها خفض نسبة مسامهة 

يعد العمل الالئق من أهم و أبرز سياسات مكافحة البطالة على  :و االستخدام  قسياسة العمل الالئ-ز
        املستوى الدويل و اإلقليمي إذ تتطلب إجياد العمل املنتج و املختار حبرية و احملافظة عليه وفقا للمبادئ

 "دولية هو فالعمل الالئق كما عرفته منظمة العمل ال. و احلقوق األساسية يف  العمل و املعايري الدولية للعمل
العمل املنتج للنساء و الرجال يف ظروف من احلرية و العدالة و األمن و الكرامة اإلنسانية و يتضمن فرص 

فرص أفضل و األمن يف موقع العمل و احلماية للعاملني و أسرهم و  جزئياالعمل املنتجة اليت توفر دخال 
أن تتاح للناس حرية التعبري و املشاركة يف و تشجيع االندماج  االجتماعي و لتحقيق الذات و تطويرها 

موالي لخضر عبد ( و يؤمن الفرص املتساوية و املعاملة املتساوية للجميع القرارات اليت تؤثر على حيام 
 )194:  2012الرزاق ، 

إذن ، كل هذه السياسات اليت أتينا على ذكرها تعترب حلوال ناجعة للحد من ظاهرة البطالة يف متلف 
 .أما بالنسبة للجزائر، فقد ّمت وضع و اقرتاح عّدة أجهزة تشغيلية للحد من هذه الظاهرة. اتمعات بصفة عامة
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  :التشغيل في الجزائر إستراتيجية: ثانيا 

إن احلديث عن التشغيل يف اجلزائر كان وال يزال حمل اهتمام خمتلف اهليئات و السلطات فقد بقي 
  :بعاملني أساسيني مها التشغيل مرتبطا دوما

 األسواقو ما يطرأ عليه من تغريات يف جمال االستثمارات و بالتايل التفتح على :  العامل االقتصادي •
  .األخرى

  .و التزايد املستمر للسكان الذي يقابله طرديا زيادة الطلب على العمل:  العامل الديموغرافي •

و .تلف امليادين مبا فيها التشغيلاالستقالل و تأثريها على خم إضافة للتغريات السياسية اليت شهدا البالد منذ
التشغيل يف اجلزائر و املبادئ اليت ارتكزت عليها و التحّديات اليت  إسرتاتيجيةلعّل ذلك ما يفّسر طبيعة 

  .واجهتها

  :  التنموية إلستراتيجية التشغيل في الجزائر السياسة -  1

  : ميكن تقسيم املراحل التنموية إلسرتاتيجية التشغيل وفقا ملّدا الزمنية إىل

 :  مرحلة ما قبل االستقالل 1 – 1

 ختّصصالذي كانت تسعى إليه السياسة االستعمارية االقتصادية يف اجلزائر هو  األساسيإن اهلدف 
و يعرف آنذاك بقطاع املعّمرين حيث بلغت هذا البلد يف اإلنتاج الزراعي، و بناء قطاع زراعي ميلكه األجانب، 

ألف معّمر،  25ألف هكتار موزعة على  700مليون و  2حوايل  1954 إحصاءمساحته الكلية حسب 
محمد بلقاسم حسن (ألف جزائري 622ألف هكتار موزعة على أكثر من  600مالين و  5مقابل 

  .)23:  1999بهلول، 

 108جزائريني، فحصة املعّمر الواحد تعادل  10مبعىن استفادت معّمر واحد تقابلها استفاد  
باملقابل تركت األراضي القاحلة . هكتارات من أصل األراضي الزراعية الواقعة على الشريط الساحلي خاصة 

  .للجزائريني و هي متمركزة يف اجلبال و السهوب أي أكثر عرضة للتصّحر و االجنراف

السياسة الفرنسية باجلزائر جلأت إىل ترخيص اليد العاملة اجلزائرية من خالل ختصيصها لألعمال ذات ف
حيث بلغ .اجلهد العضلي الشاق كالعمل يف املوانئ مما أّدى إىل هجرة أغلبه إىل فرنسا هروبا من العمل الشاق

جمّرد عمال يدويني ال  %74ألف مهاجر منهم  300أكثر من  1954عدد املهاجرين اجلزائريني سنة 
ألف عاطل عن العمل  990يعملون بصفة دائمة فهم يعانون بطالة سافرة أفرزا السياسة االستعمارية، بلغت 

يف املدن، و حوايل مليون عاطل يف األرياف، و هذا بغض النظر عن البطالة املقنعة اليت ميكن تقديرها حبوايل 
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 سنوات 6من جمموع العمال البالغني أكثر من  % 80مية حبوايلاألإضافة إىل انتشار . نصف مليون عاطل
  )142:  2013لعفيفي إيمان، (.

 :  1990سياسة التشغيل بعد االستقالل حتى  2 – 1

إلطار اجتماعي ملكافحة  إقامة و، استطاعت اجلزائر تسجيل نتائج معتربة يف جمال التنمية البشرية
الفقر و التخلف، حيث رّكزت يف بداية الستينات على التشغيل و امتصاص ظاهرة البطالة اليت خّلفها 

  .االستعمار

من خالل اعتمادها على إىل النهوض بالتنمية االقتصادية  تسعى إسرتاتيجيةولتحقيق ذلك تبّنت 
ت و اإلمكانيات و لذلك ميكن تصنيف املراحل التنموية أسلوب التخطيط الشامل عرب نظرة مستقبلية للحاجا

  : وفقا ملنهجية التخطيط إىل 

  :  )1966-1962(مرحلة التحضير و التأهيل -أ 

متيزت مرحلة ما بعد االستقالل بالتدهور يف خمتلف ااالت نظرا للمخلفات الكارثية لالستعمار 
. البطالة و األمية و املستوى االقتصادي الهتزاز بنيته اهليكليةخاصة على املستوى االجتماعي لتفشي الفقر و 

و ما زاد تفاقم الوضع  تفاقما هو غياب توجيه واضح و نقص اخلربة من طرف احلكومة اجلديدة، خاصة و أن 
ألف  900االقتصادي انعكس على التشغيل غداة االستقالل، ألن اهلجرة الكثيفة ملا يقارب  تدهور الوضع

ثر على مناصب الشغل اليت بقيت شاغرة حينئذ مما أّدى إىل شّل اهلياكل االقتصادية و اإلدارية، إذ مل فرنسي أ
  .ألف إطار موزعني بني موظفني  و عمال مؤهلني 300تكن اجلزائر حتتكم إالّ على 

 222.631من جمموع الفئة النشطة، إضافة إىل هجرة  %39هذا و قد قّدرت نسبة البطالة بــ 
آالف  103أثر على الشغل حيث مت تسجيل  ةكما كان ملخطط قسنطين. 1963جزائري حنو فرسنا عام 

أالف  900عاطل عن العمل، و كذا انعدام االستثمارات متاما مما أّدى إىل زيادة عدد العاطلني حيث بلغ 
  .  )50:  2001بوزيدي نجوى ، (1964عاطل سنة 

األوضاع املرتدية للبالد، ّمت الرتكيز  أكثر على حماولة إعادة ترتيب الوضع السياسي  و يف ظل هذه
بينما تركت سياسة التشغيل للقطاع املسري ذاتيا مبا يف ذل الزراعي و الصناعي الذي يتشكل من مؤسسات 

ألف عامل منهم  200امتصاص حوايل من  1969-1962مّكن يف الفرتة املمتّدة بني . متوسطة و صغرية
  .ألف عامل دائمني بالقطاع الزراعي 65ما يقارب 

حيث ّمتت إقامة مرّكب  .طريقة سري جديدةفقد بدأ االقتصاد اجلزائري يأخذ  1965أما بعد سنة 
احلّجار للحديد و الصلب بعد تأميم الثروات الطبيعية ما عدا احملروقات ، إضافة إىل فرض التبعية على البنوك 

  .للدولة
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وجود أرقام حتصي وضعية التعداد  انعدامأّن ما أعاق التعرف على الواقع باألرقام للبالد هو إّال 
و . 1966ثائق املتعلقة بذلك، فاجلزائر مل تعرف تعدادا سكانيا إال منذ السكاين نتيجة إحراق فرنسا لكل الو 
مهاجر و ذلك من  234100عامل نشيط من ضمنهم  2.832.200استنادا لذلك التعداد،، فقد سجل 

ألف عامل  وبذلك  300مليون نسمة، و امتص قطاع الزراعة حوايل مليون و  118جمموع سكان بلغ 
ألف عامل موزعني بني قطاعات أخرى   350بينما ما يعادل مليون و  . صة األكربيكون القطاع الذي أذ احل

ألف شخص أّم يعانون من  870كما صرّح ما يقارب . كالتجارة و اخلدمات و البناء و النقل و الصناعة
  )144:  2013،إيمانلعفيفي ( %28البطالة أي بنسبة 

ساعدت على رسم سياسة اعتمدت على املشاريع الصناعية لرتقية  إن كل هذا يعترب مرحلة حتليلية
االقتصاد الوطين، إال أّا مل تسجل كانطالقة قوية يف اال االستثماري الذي ميكن أ، القضاء على البطالة و 

  .تترقية التشغيل، و هذا ما فرض على الدولة انتهاج سياسة املخططا

  :  )1979-1967(المرحلة التخطيطية األولى -ب 

جاءت هذه املرحلة لضمان تغطية كمية و نوعية لقوة العمل يف اجلزائر سعيا منها لتحقيق تنمية تعتمد 
  : على التصنيع و خلق برامج تقوم على مبدأ التخطيط وفقا لإليديولوجية االشرتاكية حيث كانت دف إىل 

 .مناصب شغل دائمة من خالل السياسة الصناعية لتعدي شبح البطالة إجياد •

الرفع من مستوى اإلنتاج يف خمتلف القطاعات بدءا من الزراعة ، ما جيعلها قطاعا قادرا على امتصاص  •
 .نسبة من اليد العاملة

فقد حاولت من خالل هذه األهداف القضاء على البطالة و خلق مناصب شغل لكل بالغ للسن 
  : قانوين و هذا ما سيتضح من خالل املخططات التالية ال

  : )1969-1967(المخطط الثالثي األول  -1

يعترب هذا الربنامج اخلطوة األوىل للتخطيط يف اجلزائر و اليت مهدت إلعداد اخلطط الرباعية و التسطري 
ارتكزت على تطوير قطاع احملروقات عرب ما يسمى حبرية التحكم القانوين ملواردها .إلسرتاتيجية اقتصادية فعالة 

بعدها تأميم البنوك عام  1963نة الزراعية س األراضيو تأميم  1966من خالل تأميم املناجم سنة 
1967 .  

 الذي خلق )األخرى تالذي وضع املخططا(هذا و ّمحل الدولة نفقات كبرية من أجل االستثمار  
فرص تشغيل عديدة و لذلك فيمكن القول أنّه ّمت االعتماد على سياسة التصنيع كدليل على اإليديولوجية 
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حمود ( %44 , 6لليد العاملة يف القطاع الصناعي و هي مقدرة بـــ  املتّبعة آنذاك بدليل أّن أكرب نسبة جالبة
 .)50:  2006سعيدة ، 

لتأيت بعدها قطاع اإلدارة، و هو ما يربز أن سياسة التشغيل ارتبطت منذ بدايتها بالقطاعات املنتجة  
فرص عمل حمدثة ضمن املخطط  إجيادعلى الرغم من عدم إدراج الزراعة ضمن القطاعات اليت متّكنت من 

  :و هو ما يوضحه اجلدول التايل . الثالثي األول

  : )1969-1967(يوضح مناصب العمل خالل المخطط الثالثي األول : )18(الجدول رقم 

  النسب المئوية  عدد المناصب المحدثة  القطاعات

 % 44,6  48 100  الصناعة

 % 16,8  18 000  اإلدارة

 % 16  17 240  التجارة و الخدمات

 % 12,6  13 610  النقل

 % 10  10 730  البناء و األشغال العمومية

 %  100  107 750  المجموع

  )450:  1982عبد اللطيف بن أشنهو، :  المصدر *(

 أسلوبمن خالل اجلدول ميكن أن نستنتج أن املخطط الثالثي األول شكل بداية أولية العتماد 
التخطيط يف اجلزائر، حيث مّكنها من حتسني أداة التخطيط و شجعها على توزيع الربامج االستثمارية و حتديد 

  . معامل املخطط الرباعي األول

  :  )1973-1970(المخطط الرباعي األول  -2

جاء هذا املخطط لبحث إسرتاتيجية فعالة المتصاص البطالة، و تكوين العمال على اعتبار أن بنية 
قد رّكزت أكثر على القطاع الصناعي اليت يتطلب اليد العاملة املؤهلة لتتكيف مع التكنولوجيا  راالستثما
  .املستوردة

  : مها  أساسينيالثقايف للبالد حتقيقا هلدفني  ىاملستو وّجه  لرفع  طوبناءا عليه، فإّن هذا املخط

 .تلبية احلاجات االجتماعية للرتبية •

 .للعمال املؤهلنيتلبية حاجات االقتصاد  •
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 %44,26بــ مناصب العمل املؤقتة حيث بلغت  1973-1971وقد متّيزت هذه املرحلة ما بني 
        و أغلبها تنصب يف قطاع البناء . 1973سنة  %47,03، 1972سنة  %48,29، 1971سنة 

:  2009بن شهرة ،  مدين(العمومية، و ذلك تطبيقا لربامج بناء القوى الفالحية و إعمار املدن شغالاألو 
منصب عمل خارج الفالحة أي مبعّدل  265000و استنادا لذلك استهدف هذا املخطط إنشاء . )165

التغيري الناجم عن التوزيع الداخلي  أساسألف استخدام جديد يف السنة، ويقوم هذا االستخدام على  68
 %15من املناصب يف اإلنتاج املادي و  % 65للتشغيل العام بني خمتلف القطاعات و الفروع،إذ أّن حوايل 

 %18وباملقابل جند أن جمموع الفروع األخرى لإلنتاج غري املادي مبا فيها اإلدارة تشارك مبا يقارب . يف التعليم
  . 1973-1970يف الزيادة العامة لالستخدام أثناء الفرتة 

  :   )1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  -3

مراحل التخطيط على إنشاء مناصب شغل منتجة و دائمة حيث مّكنت من تركزت هذه املرحلة من 
، تساهم فيه الصناعة  %8,3ألف منصب شغل غري زراعي مبعّدل منو ملناصب العمل بلغ   450استحداث 

سميحة ( %23، أّما قطاع اخلدمات و النقل فيساهم بـــ %30العمومية بـــ  األشغالو البناء و  %19بنسبة 
   .)76:  2007يونس ، 

 %46,5منصب عمل بنسبة  1.100.000وبذلك متّكنت القطاعات املنتجة من استهداف 
خالل املخطط الثالثي، و ما يزيد عن   %9,8أكثر من : خالل املخططات األوىل الثالث على التوايل 

 .خالل الرباعي الثاين %21,4خالل الرباعي األول و أكثر من  15,3%

  : اليت بين عليها هذا املخطط تعتمد على عاملني مها  األسسوبالتايل فإن 

 .%8توسيع فرص التشغيل حبيث يبني معّدل منو سنوي ملناصب الشغل مقدر بـــــ  •

الرتكيز على القطاعات املنتجة يف خلق  فرص التشغيل، و هو ما يستوجب ضرورة حتسني و تطوير مستوى  •
يف القطاعات غري  أكثرة مما يفتح اال لتوفري فرص عمل اخلدمات و اهلياكل املدّعمة للقطاعات املنتج

 :و هذا ما يوضحه اجلدول التايل  . املنتجة
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   )1977-1974(يوضح فرص العمل المستهدفة خالل المخطط الرباعي الثاني : )19(جدول رقم 

  عدد المناصب المستهدفة  القطاعات

  85 000  الصناعة

  138 000  العمومية األشغالالبناء و 

  50 000  التجارة

  19 000  النقل

  60 000  الخدمات

  106 000  اإلدارة

  458 000  المجموع

  )456:  1982عبد اللطيف أشنهو ، :  المصدر(  

من مناصب شغل كانت غري منتجة، كما أن معدل البطالة بقي  إنشاؤهميكن القول أن أغلب ما مت 
سنة  20و  15ما بني  أعمارهمنشيط من فئة الشباب املرتاوحة  1 000  000يشهد وترية مرتفعة حبوايل 

  .غري مندجمني يف احلياة العملية

قد   كما أن تقارير بعض اهليئات اخلاصة بالشباب كمكاتب اليد العاملة و تسجيل طلبات العمل
لتطور النمو السكاين و خاصة كشفت عن ارتفاع عدد املسجلني يف تلك املكاتب و السبب يف ذلك يرجع 

مل يتصلوا بتلك املكاتب فهذا يعين أن العدد  أشخاصأما إذا أخذنا بعني االعتبار وجود . الفئة النشطة منهم
  .  )57:  2001، بوزيدي نجوى (.أكرب حىت إن مل يكن هؤالء مدرجني ضمن فئة البطالني

و السبب يف ذلك هو أن ما مت إنشاؤه من مناصب خالل هذه الفرتة وقف عاجزا أمام االرتفاع 
حمددات العرض و الطلب يف سوق العمل حيث مت تسجيل  الكبري لطلبات العمل و هو ما شكل اختالال بني

لرباعي األول فرغم اخنفاض الثالثي األول،  أما املخطط ا طمنصب خالل املخط 156042عجز قّدر بـــ 
عمل مل تتجاوز  عروضمنصب مقابل  96121الطلب على العمل  فهو على غرار سابقه، سجل عجزا بـــ 

منصب بالرغم من ختصيصه لرأس  623980منصب لريتفع العجز يف املخطط الرباعي الثاين إىل  16154
 . الضخمة مليار دج للمشاريع التنموية و االستثمارات 300مال قدر بـــ 
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  :  )1990-1980(لمرحلة التخطيطية الثانية ا-ج 

تعديالت جديدة على سوق العمل يتحّكم فيها اجلهاز اإلداري  إدخالأبرز ما متّيزت به هذه املرحلة 
و  هيكلة، حيث قامت السلطات بإعادة 1973مما رفع كثريا من احلواجز اليت كانت تتحّكم فيه سنة 

، ّمت إلغاء التنظيم 1982استقاللية املؤسسات من خالل إعادة هيكلة أوىل مؤسسات القطاع العام سنة 
الفرعي الذي كان سائدا يف املنشآت الكربى ليتقّرر بعدها تقسيم الشركات الكربى إىل عدد من الشركات 

ن اهليكلة املالية للمؤسسات من خاصة و أّا متّكنت م. العمومية أصغر حجما و أسهل إدارة و أكثر ختصصا
خالل تسديد ديوا السابقة بعد هيكلتها العضوية مما مسح للمؤسسات العمومية من االنطالق على أسس 

فقد منح القانون . الظروف مالئمة للّسري حنو استقاللية املؤسسات العمومية أصبحتمالية سليمة حيث 
لة لشؤوا دون أي تدل لسلطات إدارية أو حملية أو مركزية اجلديد للمؤسسات الوطنية احلق يف إدارة مستق

شرط حتقيقها للكفاءة اإلنتاجية و الكفاءة املالية، و هكذا شّقت أوىل خطواا حنو اإلصالح االقتصادي يف 
  .اجلزائر

كل هذه التطّورات انعكست بدورها على سياسة التشغيل خالل هذه الفرتة، فشهدت خمططني 
  : مخاسيني هنا 

  :  )1984-1980(المخطط الخماسي األول  -1

إذ قدر  %73بلغت  1983سجلت هذه املرحلة ارتفاعا حمسوسا يف عروض العمل خاصة سنة 
نشيط قّدمت أغلبها من فئة الشباب الذين مل يسبق هلم العمل  3 186 000معدل السكان النشطني ب

و هذا أدى إىل خلق . سنة و مل يكملوا تعليمهم 25من الشباب تقل أعمارهم عن  %44,2قبال بنسبة 
فارق بني املتحقق من مناصب العمل و املتوقع منه خاصة حبسب القطاعات املختلفة، كما وّفرت الدولة 

ن و منصبا أغلبها يف قطاع الرتبية و التكوي 230  000مناصب شغل جديدة موّزعة بني قطاع اإلدارة حبوايل 
من العرض الكلي  %43منصبا يف قطاع البناء و األشغال العمومية بنسبة  218  000الصحة العمومية، و 

  . و ذلك متاشيا و مؤهالت طاليب العمل يف هذه الفرتة 1984لسنة  %52,25و نسبة  1983لسنة 

 عن حصة التشغيل العام، و توزع تشغيل النساء يف  %12كما بلغت نسبة التشغيل النسوي 
موزعة يف إدارات خمتلفة   %65ما يقارب  1984قطاعات معينة حيث بلغت نسبة النساء العامالت سنة 

 1979سنة  %17,9و مت ختفيض البطالة بني النساء من . يف اخلدمات  %16,5بني الرتبية و الصحة، 
 . )67:  2002بوزيدي نجوى،  ( 1984سنة  %16,4إىل 
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   : )1984-1980(يوضح تدفقات التشغيل :  )20(جدول رقم  

  المجموع  1984  1983  1982  1981  1980  تدفقات التشغيل

  742536  183245  167741  150756  135694  105100  طلبات العمل

  595733  157629  157629  113246  97577  76677  عروض العمل

  406959  195948  93375  74589  73900  59147  المحقق

يتبّني لنا التطّور امللحوظ يف معّدل التشغيل خاصة مع البداية األوىل للمخطط من خالل اجلدول 
، إال أنّه سجل اخنفاضا 1983سنة  % 92,9و  1980سنة  %72,9حيث متكن من تغطية ما نسبته 

منصب جديد سنويا حتقق منها ما  140  500فقد مت تقدير و توّقع إجياد . %82,1قّدر بـــ  1984سنة 
  .مع بداية املخطط % 17,9بعدما وصلت  1984مع اية  % 92,2منصبا مبعّدل  105  000يقارب  

  : )1989-1985(المخطط الخماسي الثاني - 2

خالل هذه املرحلة شهدت اجلزائر اشتدادا يف األزمة االقتصادية مما أثّر على سياسة التشغيل و سوق 
، 1986منصب سنة  74 000ليتناقص إىل . 1985من  ابتداءالعمل، فاخنفضت معّدالت التشغيل 

، و ما زاد من حّدة الوضع تسارع 1989سنة  76 000، مثّ إىل 1987منصب سنة  64 000ليصل إىل 
 اإلمجايلالنمو الدميوغرايف و اتساع فئة الشباب و بالتايل كثرة طاليب العمل الذي أّدى إىل تراجع التشغيل 

فهي زيادة ضعيفة مقارنة يتزايد عدد سكان تلك .  74 000بزيادة قدرها أي  3 914  000حيث قدر بـــ 
  . مما يكشف عن وجود اختالل بني ارض العمل و الطلب عليه % 3,4الفرتة و الذي وصل 

منصب عمل  إجيادفرصة  أنمليار جزائري كاستثمار هلذا املخطط إال  74فبالرغم من ختصيص مبلغ 
ختتلف حسب القطاعات، إذ  أاخاصة الدائمة منها تتطلب ميزانية مالية كبرية و عالية التكاليف خاصة و 

دج، أما البناء و األشغال العمومية  772  000املنصب الواحد يف قطاع الصناعة  إجيادوصلت تكاليف 
 176  000اخلدمات فيتطّلب بالنسبة لقطاع  أما. دج 835  000دج، مث الزراعة  667  000فيتطلب 

دج، فتكاليف خلق مناصب الشغل حالت دون ذلك خاصة لتزامنها مع بروز األزمة االقتصادية على الساحة 
 .)104: 2013العفيفي،  إيمان(  الدولية
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  :)1989-1985(يوضح مناصب العمل المحدثة خالل المخطط الخماسي الثاني): 21(جدول رقم 

ــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   القــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات  31/12األعداد إلى غاية    الزيــــــــــــــــــــ

  %السنوية   المطلقة  1989  1984

  الصناعة

  العموميةالبناء و األشغال 

  التجارة و النقل و الخدمات

  اإلدارات

507  

663  

784  

842  

657  

908  

1062  

1075  

150  

245  

278  

233  

5,00%  

5,3%  

6,3%  

6,5%  

  

  %5,8  906  3705  2796  المـــــــــجـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  )بتصرف(204: 1988بلقاسم سالطنية،  :المصدر

   و قطاع التجارة  اإلداريأن أكرب نسبة من املناصب مسجلة بالقطاع  يتضح لنا من خالل اجلدول
يف العمومية مث قطاع الصناعة و هذا ما يثبت فشل املخّطط اخلماسي  األشغالو النقل، يليه قطاع البناء و  

رفع معدالت التشغيل باستثناء القطاع اإلداري، فتدهور جمال التشغيل انعكس بالدرجة األوىل على القطاع 
عامل لتناقص االستثمارات اجلديدة و انقطاع متوين  20 000اخلاص و الذي أدى إىل تسريح العمال مبعدل 

ية احلصة األكرب من التشغيل، فالقطاع بعض املؤسسات باملواد األولية  فحىت و إن جنح القطاع العام يف تغط
 05منصب شغل يف غضون  600 000فقد أحدث ما يفوق . اخلاص كذلك ساهم بشكل بارز فيه

بعد  3 473  904و رغم بطئ وترية التشغيل فإن النسبة انتقت إىل . 1982إىل  1977سنوات ممتدة من 
على منصب شغل يف القطاع  فرد استطاع احلصول 200  000أي ان حوايل  2 336  671ان كانت 

  .)148: 2013، إيمانلعفيفي (اخلاص 

 ةعموما ميكن القول أن مرحلة املخططات التنموية منذ بدايتها كانت تسري وفقا ملبدأ اإليديولوجي    
هو التذبذب يف مناصب الشغل املتوفرة لتأثرها  1990االشرتاكية، لذلك فإّن أهم ما مّيزها حىت سنة 

بالسياسات االقتصادية املتبعة، كالتسيري االشرتاكي للمؤسسات و إعادة اهليكلة مث االستقاللية خاصة اختالل 
الذي سجل تراجعا ملحوظا بعد مرحلة  التوازن امللحوظ يف التوظيف بني القطاع اخلدمايت والقطاع الصناعي

وبذلك ميكن التمييز بني مرحلتني أساسيتني عرفتهما سياسة التشغيل . اإعادة هيكلة املؤسسات و استقالليته
  : باملخططات مها 
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 إسرتاتيجيةو اليت تعترب فرتة  1980و متتد منذ بداية الربنامج الثالثي األول حىت عام : املرحلة األوىل  •
 : و قد ارتكزت على عاملني هامني مها . طويلة املدى للتنمية الوطنية

 .ضرورة خلق مناصب عمل تتوافق و أعداد اليد العاملة   -  أ

  .املناصب اجلديدة يف الفروع اإلنتاجية  تكون أنالرتكيز على - ب

نتاجية للمسامهة يف تبدأ من املخطط اخلماسي األول أين مت الرتكيز على الفروع غري اإل: املرحلة الثانية  •
 .إحداث مناصب عمل جديدة لكن ليس بنفس مستوى مسامهة القطاعات األخرى

و هو ما عجزت عنه لعدم قدرة . 1990فهدفها  األول كان القضاء على البطالة يف اية سنة 
اهه حنو االقتصاد الوطين على تغطية و استيعاب مجيع طاليب العمل، لذلك بقي معدل البطالة مرتفعا رغم اجت

 .)197: 1988بلقاسم سالطنية ، (  .االخنفاض

   : سياسة التشغيل ما بعد التسعينات  3- 1

  :  )1999-1990(المرحلة التسعينية  – أ

إن اعتماد سياسة املخططات يف جمال التشغيل تسبب يف ضغوطات أدت إىل تفاقم الوضع و تزايد 
انتشار البطالة خاصة وسط الشباب من خرجيي اجلامعات و حاملي الشهادات، مما جعل الدولة تدق ناقوس 

ود أدت إىل و خاصة بعد أن تعرض سوق العمل لفرتة مج 1990اخلطر إلعادة إنعاش التشغيل ابتداء  من 
  : من حجم اليد العاملة النشيطة نتيجة لعاملني مها  % 30زيادة البطالة بنسبة 

 .مجود عمليات االستثمارات نتيجة األزمة االقتصادية و غياب مصادر التمويل •

: 2005عجة الجياللي،(تزايد أعداد العمال املسرحني بفعل الغلق املتواصل للمؤسسات العمومية  •
289( 

و ذلك من . ولذلك جلأت الدولة إىل حتويل السياسة االقتصادية من تسيري الشغل إىل تسيري البطالة    
  : خالل 

قد طغى كثريا على  1980- 1967مراجعة سياسة التشغيل اليت كان حساا االجتماعي خالل الفرتة  •
ختفيض حجم التشغيل  احلسابات االقتصادية، و قد اقتضت هذه املراجعة يف إطار تطبيق سياسة اهليكلة

 .مما أّدى لتسريح مئات من العمال على فرتات خمتلفة

إغالق باب التشغيل اجليد أمام القوى العاملة اجلديدة، ريثما يتم امتصاص فائض اليد العاملة اليت تشكو  •
و بطالة  بطالة سافرة(فالعدد اإلمجايل للمتعطلني عن العمل . منها الوحدات االقتصادية  و البطالة املقنعة
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من القوة العاملة خاصة  % 19,6عاطل بنسبة  974  000هو  1987املصرح به عام ) مقنعة
 .)105: 2007سميحة يونس،(.

خاصة يف ظل تراجع وترية العملة االقتصادية و العجز عن إنشاء مناصب شغل جديدة لتتزايد نسب  •
 .البطالة سنويا و هذا ما يوضحه اجلدول التايل

 :)1999-1990(يوضح تزايد نسب البطالة في الفترة الممتدة من ): 22(جدول رقم

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

  29,3  28,02  26,41  27,98  28,1  24,4  23,15  23,8  21,1  19,7  لنسبةا

لتشغيل مل تكن هناك سياسة عمومية مستقلة  1989و مبا أنه منذ استقالل اجلزائر و إىل غاية 
أي ثلثي البطالني  2/3كما أّن . سنة 30من البطالني شباب تقل أعمارهم عن   %80الشباب، فقد كانت 

من  %70و رغم أن البطالة متس شرحية حاملي الشهادات إال أّن . مل يعملوا مسبقا و ال ميلكون خربة مهنية
 23بعد أن كانت  1996شهرا سنة  27البطالني دون تأهيل، كما انتشرت البطالة طويلة املدى مبتوسط 

  .1989شهرا سنة 

 من شرحية بطالة أخرى تتمثل يف العمال املسرحني إغالقهاإىل ما أفرزه إفالس املؤسسات و إضافة 
و  1998- 1994حالة ما بني  360  000الذين يطالبون بإعادة إدماجهم يف سوق العمل إذ قدرت بــــ

إىل وضع و  1987كل هذا دفع بالسلطات العمومية منذ . %08ارتفعت نسبة بطالة العنصر النسوي إىل 
تطوير سياسة خاصة بتشغيل الشباب وبذلك يكون اعتماد احلكومة ألول برنامج مستقل لتشغيل الشباب و 

ن طرف الصندوق املشرتك للجماعات احمللية سنة مموال م 24و  16الذي وجه باألساس للشباب بني 
"FCCL" وصندوق املساعدة على تشغيل الشباب البطال"FAEJ  " 200  000و كان يهدف خللق 

  . شاب بعد مرور سنتني على انطالق الربنامج 100 000 إدماجمنصب شغل لصاحل الشباب ليتم 

جبهاز اإلدماج املهين للشباب  و أمام عجزه عن حتقيق النتائج املرجوة مت وضع نظام جديد عرف
)DIPJ(  و من أجل وضع . 1987سعيا منها لتغطية نقائص الربنامج األول الذي وضع سنة  1990سنة

حل مستعجل إلشكالية تشغيل الشباب من جهة ثانية، حبيث أنشئت جلنة تشغيل الشباب يف كل والية 
نشاطات بصفة  إحداثاز مشاريع   و مندوب تشغيل الشباب املكلف مبساعدة الشباب على اجن يرأسها

 )81: 2013بن قومار كريمة، (. و ذلك من خالل دعم االستفادة من القروض البنكية. فردية أو مجاعية
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إن اهلدف الرئيسي هلذا الربنامج هو حتقيق اإلدماج املهين للشباب املؤهل و غري املؤهل من خالل 
  : اعتماد احملاور التالية 

و يتم خبلق مناصب شغل مؤقتة خلدمة نشاطات ذات منفعة ) ESIL (الشغل املأجور مببادرة حملية   -  أ
 .أشهر 6إىل  3ختتلف مدة عقد العمل من , عامة

نشاطات اقتصادية دائمة حلساب الشباب عن طريق تكوين مؤسسات صغرية أو تعاونيات  إنشاء  -  ب
 .من تكلفة املشروع %30ها بنسبة حرفية، يساهم صندوق مساعدة تشغيل الشباب يف متويل

  .الشباب املقاولني و أصحاب التعاونيات الفالحية يف برامج تكوينية خمتلفة إدماج - ج

سنوات من انطالقه و استنادا إىل  6إذ بدأت تسجل تناقصا بعد  1991إال أنّه أثبت فشله بعد  
أن عدد  1999فقد بينت إحصائيات وزارة العمل و احلماية االجتماعية سنة . الوكالة الوطنية للتشغيل

تسيري  يف %78و الذي ساهم بنسبة   2 472  053عروض العمل املقدمة من قبل القطاع العام بلغ 
البطالة يقدر بـما يزيد عن مليوين بطال حسب  إمجايلو كان . البطالة و اللجوء إىل نظام الوظيفة املؤقتة

  )103: 1999عبد المجيد بوزيدي، (.مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل

يتضح مما سبق أن الركود االقتصادي و تراجع حجم التشغيل و تفاقم مشكلة البطالة هي أبرز ما ميز 
االقتصادي اجلديد يف الديناميكية االستثمارية اليت ترتكز  اإلصالحهذه املرحلة، و هذا ما جعل حتقيق أهداف 

على صريورة التنمية و جناح السياسة االجتماعية و االقتصادية، مرهون بنجاح املؤسسة االقتصادية و  أساسا
 . دورها يف تنمية التشغيل

 : )2013-1999(األلفية الجديدةمرحلة العشرية األولى من  – ب

سجلت هذه املرحلة استقرارا يف عملية التشغيل و اخنفاضا واضحا يف معدالت البطالة بفضل التنمية 
و حرص الدولة على تأمني ). 2007-2000(االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر كانتعاش االستثمار يف الفرتة 

الزدياد  2009- 2008أخرى خالل الفرتة املمتدة بني  مناصب عمل لكل طالبيه، لريجع إىل الركود مرة
طاليب العمل إال أنّه حتّسن الوضع بعدها و تراجعت معدالت البطالة يف اجلزائر كما يتضح لنا من خالل 

 : اجلدول التايل 
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 )2013-2000(يبين تطّور البطالة في الجزائر خالل الفترة) 23(جدول رقم 

  2013  012  011  010  009  008  007  006  005  004  003  002  2000  السنة

  9,8  9,7  9,9  11,4  12,50  13,8  13.8  12,3  17,7  23,7  25,9  27,3  29,77  النسبة

االخنفاض امللحوظ املستمر لنسبة البطالة بصفة عامة منذ بداية املرحلة  أعالهنالحظ من اجلدول 
و هذا ناتج عن اجلهود اليت  تبذهلا الدولة يف توفري مناصب . 2013سنة  9,8إىل  2000سنة  29,77بــــ

شغيل و التخفيف من حدة الشغل للعاطلني يف مجيع القطاعات من خالل تبنيها لعدة أجهزة و برامج للت
خالل السنوات الثالث األخرية كنتيجة لتشبع سوق العمل و عدم القدرة على خلق فرص  %9البطالة بـــ

درحمون .(و هذا يرجع باألساس لكثرة خرجيي اجلامعات و املعاهد مقارنة بالقرن املاضي .جديدة للتشغيل
  .)08: 2011هالل، ترير علي، 

 :  أجهزة التشغيل المستحدثة - 2

إن تفشي ظاهرة البطالة مبعدالت مرتفعة يف اية الثمانينات و بداية التسعينات جعل مسألة التشغيل 
للعديد من أجهزة التشغيل  من أهم و ابرز االنشغاالت األولية للسلطات العمومية و ذلك من خالل اقرتاحها 

  :أّمهها

   : الوزارة المكلفة بالعملاألجهزة المسيرة من طرف  1 –2

  : و تندرج ضمنها عدة أجهزة أّمهها 

 ENSEJالوطنية لدعم و تشغيل الشباب الوكالة  •

 CNACالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  •

 ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل  •

، و هي مؤسسة عمومية 1996أنشأت هذه الوكالة يف سنة  : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب –أ 
  مكلفة بتشجيع و تدعيم و مرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة،

  :يستفيد صاحب املشروع من خالل مراحل إنشاء مؤسسته و توسيعها من 

 .االستقبال، اإلعالم، املرافقة، التكوين: مساعدة جمانية تتمثل يف  •

        امتيازات جبائية كاإلعفاء من الرسوم على القيمة املضافة و ختفيض احلقوق اجلمركية يف مرحلة االجناز  •
 .و اإلعفاء من الضرائب يف مرحلة االستقالل
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 .اإلعانات املالية كقروض بدون فائدة و ختفيض نسب الفوائد البنكية •

  : و إلنشاء مؤسسة مصغرة يف إطار هذه الوكالة ال بد أن

 .تنشأ من طرف شاب أو جمموعة من الشباب •

 .أن حتظى بقبول النشاطات املنتجة للسلع و اخلدمات فيما عدا النشاطات التجارية •

 .ماليني دينار 10احلد األقصى لالستثمار هو  •

 .تنشأ املؤسسة املصغرة و تتطّور يف حميط اقتصادي و اجتماعي خاص •

يف متويل استثمار اإلنشاء أو التوسيع اليت تتغري حسب  جيب أن يقّدم صاحب املؤسسة مسامهة شخصية •
 :خاصة و أنّه يتضمن نوعني من االستثمار . مستوى و موقع االستثمار

يتمثل يف إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف شاب أو عدة شباب تتوفر فيهم شروط  :استثمار اإلنشاء  •
 : و اليت تتمثل يف  ENSEJاالستفادة من جهاز  

 .ب عاطال عن العملأن يكون الشا •

 أنسنة بالنسبة ملسّري املؤسسة على  40يبلغ  أنسنة، و ال حرج يف  35و  19أن يرتاوح سنه ما بني  •
 يتعهد بتوفري ثالثة مناصب عمل دائمة 

 .أن تكون لديه مؤهالت مهنية ذات عالقة بالنشاط املرتقب •

 .أن جيد مسامهة شخصية يف متويل املشروع  •

    يتعلق باملؤسسات املصغرة و املنجزة يف إطار الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب : استثمار التوسيع  •
و اليت يشرتط . لنشاط األصلييف نفس النشاط أو نشاط مرتبط ا اإلنتاجيةو اليت تطمح إىل توسيع قدراا 

 :فيها

 .من القرض البنكي% 70تسديد نسبة  •

 .ي يف حالة تغيري البنك أو طريقة التمويل من ثالثي إىل ثنائيتسديد كامل القرض البنك •

 .من القروض بدون فائدة بانتظام%  70تسديد نسبة  •

 .تقدمي احلصيلة اجلبائية ملعرفة التطّور اإلجيايب للمؤسسة املصغرة •

 94/11تأّسس هذا اجلهاز مبقتضى املرسوم التشريعي رقم :  الصندوق الوطني للتأمين على البطالة –ب 
و تتمّثل أهم , من التأمني على البطالة لالستفادةاحملدد للشروط العامة و اخلاصة  26/25/1994بتاريخ 
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نشاطات اجلهاز يف احلفاظ على مناصب العمل أو املساعدة على العودة إىل العمل خاصة بالنسبة للعمال 
ب اقتصادية يف إطار عمليات تسريح العمال و تتمحور هذه النشاطات حول اإلجراءات املسرحني ألسبا

  :التالية 

 .شهرا 23دفع تأمني عن البطالة و مراقبة املنضمني إىل الصندوق ملدة قدرها  •
 .الدفع و املساعدة من أجل الرجوع للعمل •
  :كما يرح ممن االستفادة من هذا الصندوق  •
العمل املتعدد، العمال  أصحاباملدة، العمال املومسيني، عمال املنازل، العمال املؤجرون ذوي عقد حمدود  •

 .عند أنفسهم
 .ألسباب تأديبية عن عملهم االعمال الذين فصلو  •
 .العمال املستقلني أو تركوا اختياريا عملهم •
 .العمال يف توقيف مؤقت أو مستمر للعمل بسبب كارثة طبيعية •
 .لشرعي للتقاعد أو تتوفر فيهم شروط االستفادة بالتقاعد املسبقالعمال الذين وصلوا إىل السن ا •
  :و لالخنراط يف صندوق التأمني عن البطالة ال بد من  •
لالخنراط على مطبوعة مقدمة من قبل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ممضاة من طرف  إمجايلطلب  •

 .صاحب العمل أو ممثله و مؤشر عليها من قبل مفتش العمل املختص حمليا
 .نسخ 04هذه املطبوعة توضع من قبل صاحب العمل بـــــ  •
 .ن االجتماعيشهادة أداء االشرتاكات أو رزنامة دفع تسلم من طرف صندوق الضما •
 .ملف فردي لكل أجري خمتص •
 .كشف مسامهة فتح حقوق كل أجري مؤشرة من طرف صندوق التأمينات عن البطالة •

قبل احلديث عن هذه الوكالة جتدر بنا اإلشارة إىل أا متثل دور الوسيط بني :  الوكالة الوطنية للتشغيل –ج 
وبني املستخدمني من املؤسسات العامة واخلاصة وبناءا طاليب العمل من خرجيي اجلامعات وحاملي الشهادات 

  .عليه فإن بقية اهلياكل اليت حددا الدولة املسامهة يف التشغيل كلها تستند عليها

املرسوم التنفيذي  الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت مبوجب    
الديوان " املتضمن تنظيم 1971جوان  17املؤرخ يف  واملكمل لألمر 1990سبتمرب  8يف  املؤرخ 90/259

وتتكون  1962نوفمرب  29املؤرخ يف  62/99املنشأ باملرسوم رقم  ANAMO" الوطين لليد العاملة
  :هياكلها من

  .املديرية العامة - 
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  .وكاالت جهوية 10 - 

  .وكالة حملية 157أكثر من  - 

ميكن القول أن هذه الوكالة تعترب من  -العاملة سابقاالديوان الوطين لليد  -ومن منطلق تغيري تسميتها    
أقدم اهلياكل التشغيلية، كما أا من أهم اهليئات املهتمة بالتشغيل من خالل تنظيم سوق الشغل وتسيري 

  .العرض والطلب

  :وتتلخص مهامها يف

مل تتالءم وقدرام التوجيه واإلرشاد املهين للشباب املتخرجني من اجلامعات واملعاهد الوطنية ملناصب ع •
  .حسب التخصص والرغبة ماستعدادا و
التنسيق بني عروض وطلبات العمل من خالل توزيعها حسب املهن والقدرات وبالتايل تفعيل سوق  •

  .أصحاب العمل إىلالشغل من خالل برجمة زيارات 
تسجيل طاليب العمل مؤهالم ورغبام يف املنصب الذي يطمحون إليه او توجيههم لربامج أخرى وفقا  •

  .الستعدادام
  :ومن بني أبرز أهدافها جند •
  .التخفيف من حدة البطالة وترقية الشغل •
 .توفري أكرب نسبة من فرص الشغل خاصة للفئات املتعلمة واحلاصلة على تأهيل جامعيا كان أم مهنيا •

. ورغم ذلك فإن ما يعاب عليها هو ضعف التعبئة اإلعالمية هلا ونقص التحقيقات التقييمية املنتظمة ونشرها
  .براجمها برنامج عقود ما قبل التشغيل أشهرو من 

مبقتضى  1998أنشأ يف شهر جويلية " الربامج املطبقة حاليا أهميعد من  : د ما قبل التشغيلو عق �
العمل مستهدفا  الشباب يف سوق إدماجيتضمن  2/12/1998املؤرخ يف  98/402املرسوم التنفيذي رقم 
 أعمارهممرة والذين ترتاوح  اجلامعية واملهنية الذين يدخلون سوق الشغل ألّول تالشهاداالبطالني من حاملي 

وتبلغ مدة العقد سنة  حلصوهلم على تكوين تطبيقي يؤهلهم لشغل مناصب عمل دائمة، سنة 35- 19بني 
األجور الصندوق الوطين لدعم  ويتكفل بدفع أشهر أخرى من طرف املستخدم، 6واحدة ميكن متديدها على 

مدني ( دج للتقنيني السامني4500للجامعيني و د 6000حيث يقوم بدفع  تشغيل الشباب،
فإن الراتب الشهري الواقع على عاتق الدولة  أخرىيف حالة قبول التمديد لستة أشهر )285: 2009شهرة،

دج للتقنيني 3000دج جلامعيني و4000من طرف املستخدم لتصبح %  80ينخفض ويعوض بنسبة 
  .السامني 
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تربم ما بني الوكالة واهليئة املستخدمة وبضمان وظيفة للشاب املرتشح " العقود ههاتومما سبق فإن 
  : هم)293: 2005عجة الجياللي، (يتم بني ثالث أطراف التزامبناءا عليه فهي  و" لشغل املنصب

ضريبية يف  امتيازاتمن  استفادتهوالذي يدعم مؤسسته بكفاءات جامعية مع ضمان  : صاحب العمل -
  .حالة توفري مناصب دائمة بعد انتهاء فرتة العقد

  .وهو الذي يطور قدراته ومعارفه بتطبيقها ميدانيا من خالل الوظيفة اليت يشغلها : المترشح -

  . والطرف األخري هو وكالة التشغيل

  :و تنقسم األهداف اليت سطر هلا إىل قسمني 

  : بالنسبة للمستخدم •

مع العلم أنه يطلب من املرشحني  .بإدخال التقنية من خالل توظيف يد عاملة مؤهلةحتسني نسبة التأطري  •
وكالة حملية للوكالة الوطنية للتشغيل ، ومتنح  املؤهلني االستفادة من عقود ما قبل التشغيل و التسجيل يف

 .الشباب قوائم األمساء شهريا إىل مندوبيات تشغيل الوكاالت للمعنيني شهادة تسجيل و تقوم بإرسال

  : بالنسبة للشباب •

  .الشباب من الربامج السابقة لتشغيل املقصينيمعاجلة مشكل بطالة الشباب احلائز علي شهادات و  •

  السماح للشباب احلائزين علي شهادات االستفادة من خربة مهنية و مهارة توافق اختصاصهم -

  .اإلدماج املهين الدائم بعد فرتة ما قبل التشغيل إمكانياتالرفع من  -

والشباب املتخرج من  االقتصاديةالتخفيف من حدة البطالة من خالل خلق مهزة وصل بني املؤسسات  -
  .املعاهد واجلامعات

املنصب  افتكاكخربة مهارة متكنه من  الكتسابتدعيم اجلانب النظري للخريج للجانب التطبيقي امليداين  -
  :عن شروط التسجيل يف هذا الربنامج فهي أماالدائم خاصة وأن أغلب طلبات التوظيف تشرتط اخلربة 

  .أن يكون املسجل حاصل على شهادة التعليم العايل أو شهادة تقين سامي -

  ).بالنسبة للذكور(أن يكون حاصل على اإلعفاء من اخلدمة العسكرية  -

  .رةان يكون طالبا للعمل ألول م -

  .حامل للجنسية اجلزائرية -

  )286: 2009مدني بن شهرة، ( سنة  35- 19أن يرتاوح سنة ما بني  -
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اليت منحها للخريج واليت ميكن حصرها  لالمتيازاتوهذا راجع  االهتماموقد حظي هذا الربنامج بالكثري من 
  :يف

تكفل الدولة بأجرة اخلريج طوال فرتة السنة القابلة للتجديد استثنائيا إىل ستة أشهر حسب رغبة املستخدم  -
 18مدة  انقضاءويف هذه احلالة يلتزم بتوقيع عقد تشغيل مع الشاب حامل الشهادة ملدة سنة على األقل عند 

  .شهرا من اإلدماج املهين

  .انية توظيف اخلريج يف منصب دائم وذلك وفقا ألحكام القانونمزايا جبائية وشبه جبائية تتعلق بإمك -

ختصص اخلريج ومنحه منصبا يتناسب مع ختصصه وشهادته اجلامعية وإذا حدث  باحرتاماملستخدم  التزام -
  .العكس كأن يعّني حامل الشهادة يف منصب أدىن من مستواه التكويين ميكن للمعىن أن يتخذ أي إجراء

م بتسليم شهادة عمل ختص فرتة ممارسة نشاط املؤسسة أو اهليئة املستخدمة يف حالة عدم املستخد التزام -
  .فرتة العقد انتهاءالتوظيف بعد 

مل يتمكن من إدماج الشباب يف مناصب عمل دائمة لعدة أسباب أّمهها  تإال أنه بالرغم من كل هذه االمتيازا
 :  

  .املقدمة من قبل اهليئة املستخدمةعدم التوافق بني طلبات التوظيف ونسبة العروض  •

والقطاع اخلاص وهذا لطبيعة النشاط  االقتصاديةخرجيي اجلامعات من قبل املؤسسات  استقبالضعف  •
  .واإلنسانية االجتماعيةاملتخرجني من جهة أخرى خاصة خرجيي العلوم  واختصاصاتمن جهة  االقتصادي

مدني بن (طاليب العمل من هذه الفئةتداخل الصالحيات بني أكثر من هيئة رمسية لتسجيل  •
 .)287 :2009،شهرة

رغم أن سياسة عقود التشغيل جاءت خللق مناصب عمل مع احلد من البطالة خاصة بني الشباب       
 إال أن تعّرضها ألزمة سوء التسيري والتطبيق وغياب التنسيق بني خمتلف املعاهد، من خرجيي اجلامعات و

عاجز عن توفري مناصب عمل فعالة أو فعلية كوا  كغريه من الربامج األخرى،القطاعات جعل هذا الربنامج  
  .يف الغالب مؤقتة وغري دائمة

و بناءا مت تقييم هذا الربنامج و حماولة سد الثغرات اليت كان بعاين منها ليتم اقرتاح برنامج  جديد مكانه و  •
لذي سنحاول التطرق إليه بالتفصيل يف عناصرنا هو برنامج عقود اإلدماج املهين كآلية متطورة للتشغيل و ا

 .الالحقة باعتباره حمور دراستنا
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  :  األجهزة المسيرة من طرف وزارة التضامن الوطني و األسرة 2 –2

  : و تتمثل يف 

  ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر •

   ADSوكالة التنمية احمللية  - 

ّمت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصّغر مبوجب املرسوم  : المصّغرالوكالة الوطنية لتسيير القرض  –أ 
الشغل عن طريق  خلق لتشجيع املبادرات الذاتية يف. 2004جانفي  22املؤرخ يف  04/14التنفيذي رقم

 ــمدعمة من طرف الدولة ، ويساهم املرتشح ب االستثمار يف أنشطة اقتصادية حرة باالعتماد على قروض بنكية
  .من معدل الفائدة % 2

املنتجة للسلع  املهن الصغرية ، احلرف التقليدية) العمل بالبيت(توجه هذه القروض لألنشطة املنتجة     
على فرتة  مسددةدج  50000دج وأدناها 350000واخلدمات ، ويصل احلد األعلى هلذه القروض إىل 

سات املصغرة من حيث حجم املشروع وهو احلد املؤس شهر ، وختتلف هذه العملية عن 60و  12ترتاوح بني 
عمال ميثل هذا احلل وسيلة هامة  10واملؤسسة املصغرة اليت يصل عدد عماهلا إىل  الفاصل بني القرض املصغر

ية يف الكثري من الدول االقتصاد اإلصالحاتمن  يف السياسة التشغيلية ملكافحة البطالة عند الفئة اليت تضررت
تصنيفها وفقا  تقوم الوكالة بدراسة مجيع الطلبات املعنية و. ترقية الشغل  من الربامج اهلامة يف يعترب و النامية ،

  : ـــب اليت تتحدد االستفادة من القروض و لتوفر معايري

  .دراسة وضعية املرتشح وقدرته املالية على تسديد القرض  •

إضافة إىل نسبة هو التمويل الذايت،و %  10يتعني على املرتشح دفع نسبة من تكلفة املشروع حمددة ب  •
  .حالة عدم التسديد متثل مشاركة صاحب املشروع يف صندوق ضمان األخطار يف% 1

  .، البطالني ، العمال املسرحني ، املعوقني اإلجراءخبص هذا  •

املرتشح من تسديد  تتكفل الدولة بدفع فوائد القروض احملددة حسب قوانني السوق ويف حال عدم متكن •
: 2006قصاب سعدية، .(عن املستفيد ، فإن الصندوق الوطين للتأمني ضد البطالة يقوم بالتغطية القرض

 : و تتلخص أهدافه يف  ).172

 .من خالل حتسني معيشة الفئات األكثر حرمانا و العاطلني عن العمل:  اجتماعيهدف  •

  .من خالل إنشاء نشاطات و إنتاج ثروات و من مث عوائد :  اقتصاديهدف  •
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 29املؤرخ بتاريخ  96/232م تأسست هذه الوكالة مبوجب مرسوم رق:  كالة التنمية االجتماعيةو  –ب 
الفرصة ، و كذا إعطاء زة يف احلياة االجتماعيةو تنفيذية لسياسة دعم الدولة للفئات املعكوسيلة   1996جوان 

أو بدون  تأهيل لالستفادة من هذه نيا هال مهيتأ ونكلميت نادات ك الشباب الذيهي الشلشباب حاملل
و تتمثل هذه الربامج . الربامج، و امتصاص البطالة و اكتساب اخلربة املهنية، و استغالهلا لرسم آفاق املستقبل

  : يف 

و هو برنامج موجه لتشغيل الشباب  الذين ترتاوح أعمارهم ما :  PID منحة إدماج حاملي الشهادات •
 . عامني ةملدعلى شهادات جامعية أو تقنيني ساميني  سنة و املتحصلني 35و  19بني 

املتعلقة  2008أفريل  20املؤرخة يف  08/001وقد مت حتويل هذا الربنامج مبوجب التعليمة الوزارية رقم   •
و حتدد مدة .بتحويل أجهزة التشغيل املؤقتة من مديرية التشغيل إىل مديرية النشاط االجتماعي و التضامن

القطاعات حيث يتقاضى املستفيد  شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من املستخدم يف ككل 12العقد بــ 
 .االجتماعيلصندوق الضمان % 9دج للجامعي و التقين السامي تقتطع منها  10 000منحة تقدر بـــ 

مث حتويل هذا الربنامج سنة :  )سابقا(عقود تشغيل الشباب  DAIS منحة نشاط اإلدماج االجتماعي •
و يهدف إىل إدماج فئة الشباب البطال بتأهيل أو من مديرية التشغيل إىل مديرية النشاط االجتماعي  2008

بدون تأهيل يف عامل الشغل لتمكينهم من اكتساب مهنة قصد إدماجهم اجتماعيا و هم من كانت أعمارهم 
شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى الشاب شهريا مبلغا قدره  12سنة ملدة  40و  18ترتاوح بني 

 .ندوق الضمان االجتماعيدج مع اقتطاع ما يدفع لص 6000

مت تأسيس هذا اجلهاز مبوجب ) : الشبكة االجتماعية( IAIGمنحة النشاطات ذات المنفعة العامة  •
   يهدف إىل التكفل بالفئات احملرومة  و املعوزة . 1944أكتوبر  24املؤرخ يف  94/336املرسوم التنفيذي رقم 

و تقدر . االجتماعية و كذا التخفيف من حدة البطالة يف اتمعو عدمية الدخل حملاولة إدماجهم يف احلياة 
 .دج باإلضافة إىل اخنراط املستفيدين يف الضمان االجتماعي 3000هذه املنحة مببلغ 

يهدف هذا : سابقا)ABC)TUP HUMOبرامج النشاطات من أجل االحتياجات الجماعية  •
و اجتماعيا و ذلك مبنحهم مشاريع صغرية ال تتعدى  الربنامج إىل إدماج الشباب العاطلني عن العمل مهنيا

أشهر بأجر شهري ال يقل عن األجر الوطين  3دج يشغلون من خالهلا عمال ملدة  2 000 000قيمتها 
قطاع الري، الغابات ، األشغال : و تشغل هذه املشاريع كل من . دج و تغطية اجتماعية ملدة سنة 15 000

 .لرتبية الوطنية ، البيئةالعمومية ، الصحة و السكان ،ا
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  :التشغيل و أهدافها إلستراتيجيةالمبادئ العامة  - 3

   : المبادئ العامة إلستراتيجية التشغيل 1 – 3

إن كل سياسة من سياسات التشغيل ال بد هلا من أن تعتمد على مجلة من املبادئ و األسس لتحقيق 
  :هذه املبادئ  أهملذلك جند من . أهدافها املسطرة وتطبيقها بطريقة حسنة و تسيريها بعقالنية

حتديد طبيعة  حتديد سياسة التشغيل و تعلق يف صورة أهداف كمية للتنمية االقتصادية و ذلك من خالل - أ
األنشطة االقتصادية و حجم االستثمار و املوارد و القدرات املتوفرة إلجياد التكامل و التوازن بني مردودية 

  .األداء االقتصادي و إمكانية تكثيفها للطلب على اليد العاملة

ث قدرة املعنية مبوضوع التشغيل و دعمهم لبح األطرافأن توضع هذه السياسة بعد االستشارة من  -ب 
الدولة على تنمية مواردها البشرية من حيث إعداد القوى العاملة و تكوينها لتحقيق التأهيل املهين و اكتساب 

 .لتسهيل دخوهلم سوق العمل األزمةاملعارف و املهارات 

 : أن تستند هذه السياسة على دراسة حتليلية لــــــ

حسب حجم البطالة الكاملة و البطالة اجلزئية  حجم القوى العاملة بني قطاعات االقتصاد الثالث و- 1
  .ضمن كل قطاع

  .توفري البيانات اإلحصائية و الدراسات التحليلية و إعالا - 2

و تنمية املوارد البشرية إىل أقصى حد عن طريق التوجيه و التعليم  اإلنتاجأن تقوم الدولة بتعزيز كل وسائل  - 3
تالئم يف النفقات اخلاصة ذه  واإلسكان وأن تعمل على إجياد توازن ووالتدريب واخلدمات الصحية املهين  

  .األهداف املختلفة

فيها التخطيط  واالجتماعية االقتصاديةجيب تنسيق اإلطار العام للعمالة مع اإلطار العام للسياسة  - ج
  )125: 1987محمد سحنون، (.والربجمة يف البالد اليت هي فيها كوسيلة سياسية

  :أهداف إستراتيجية التشغيل  2 - 3

  : املسطرة املتمثلة يف  األهدافكل هذه املبادئ وضعت لتحقيق مجلة من 

 استثمار القدرات البشرية السيما املؤهلة منها يف خلق الثروة االقتصادية عن طريق تشغيلها يف خمتلف -أ 
 .ة، و تطوير أمناط اإلنتاجااالت و قطاعات النشاط مبا يسمح بإحداث تنمية اقتصادية و اجتماعي

خمتلف املناطق  إحداث التوازن يف نوعية القوى العاملة يف القطاعات اإلنتاجية وتوزيع القوى العاملة يف -ب 
 .اجلغرافية
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الكسب من الذين  توفري فرص العمل لكل فرد من أفراد القوى العاملة املتاحة الراغبة يف العمل من أجل -ج 
  .مصدر للدخل يساهم يف رفع املستوى املعيشي لألفراد عن طريق تأمنيال عمل هلم، مما 

 .تكوين وإعداد القوى العاملة لتحقيق تأهيل مهين ومهارة عالية ألداء أفضل -د 

وتشريعات العمل لكل  تنظيم عالقات العمل من خالل اإلطار القانوين والتشريعي الذي حتدده مراسيم -ه 
  .دولة

يتعلق األمر  منتجة تفيد التنمية االقتصادية و االجتماعية فائدة ملموسة، و ال توفري مناصب عمل -و 
، إذ أنه يؤدي إىل االقتصاديةرد التشغيل، فالعمل املنتج هو أساس عملية التنمية  بإحداث مناصب عمل

رة توجه سياسة جاء الرتكيز على ضرو  املعيشة فيه، ومن هنا وى ارتفاع مست زيادة الثروة املادية للمجتمع و
 .التشغيل حنو األعمال املنتجة

عاملي االستثمار  االعتماد على أسلوب التنبؤ والتقدير املستقبلي للوظائف اليت ميكن إنشاؤها بالنظر إىل -ز 
  )61: 2013بن قومار كريمة، (. .واإلنتاج

اجلزائر فإننا نالحظ غري أنه من خالل املبادئ واألهداف اليت استندت عليها سياسات التشغيل يف 
أن ما سطر نظريا فإنه غري جمسد واقعيا فرغم كل جهود الدولة املبذولة لتوفري وتعزيز وسائل اإلنتاج فإننا 

  .نالحظ نقصا كبريا فيها إضافة إىل ضعف اجلانب التدرييب أو غيابه ائيا

املخططات من آونة إىل كذلك هناك عدم توازن بني النفقات اخلاصة واألهداف املسطرة وتغيري 
أخرى وعدم دقة البيانات اإلحصائية اليت يكون الغرض منها يف غالب األحيان تغطية وإخفاء العجز أو 

  .النقص املوجودين

  :  أبعاد سياسة التشغيل - 4

أهم ما ركزت عليه سياسة التشغيل يف خمتلف مراحلها هو كيفية عالج مشكلة البطالة و احلد من 
و ذلك من خالل استنادها على . تفاقمها ملا هلا من انعكاسات بالغة على الفرد و اتمع مبؤسساته املختلفة

ختتلف حسب األهداف اليت تؤول إىل عدة جوانب و اليت حتكمها ظروف و عوامل   األبعادجمموعة من 
  .و بناءا عليه ميكن حصرها يف البعد االجتماعي، البعد االقتصادي، البعد التنظيمي اهليكلي. الرامية إليها

   : البعد االجتماعي -أ 

البطالة خاصة ما يتعلق منها  أفرزايتمحور حول ضرورة القضاء على خمتلف اآلفات االجتماعية اليت 
مع ضرورة العمل على توفري الظروف املناسبة إلدماج . بالشباب ذوي املؤهالت اجلامعية و املتوسطة خاصة

هؤالء الشباب يف اتمع حلماية الشباب من خمتلف االنعكاسات السلبية املتعددة لظاهرة البطالة على الفرد  
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و كل ما ينجم عنها من أفكار و تصرفات مضرة م و بالدولة  اءاإلقصكاإلحساس باليأس و التهميش و 
  .)03: 2009حمية سليمان، (.على حد سواء 

 : البعد االقتصادي -ب 

خلق الثروة االقتصادية عن طريق  يرتكز على ضرورة استثمار القدرات البشرية ال سيما املؤهلة منها يف   
بإحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد،  مب يسمحتوظيفها يف خمتلف ااالت وقطاعات النشاط 

واملردردية ومنافسة املنتوج األجنيب، ومواكبة التكنولوجيا السريعة  وتطوير أمناط اإلنتاج، وحتسني النوعية
 .)04: 2011، حمزة عايب، الحميد قومي بدع(التطور

 :  البعد التنظيمي الهيكلي -ج 

من األهداف ميكن استخالصها من خالل أهداف خمطط النشاط لرتقية  وترمي إىل حتقيق جمموعة
  :، واليت تتمثل فيما يلي2008العمل ومكافحة البطالة املعتمد من قبل احلكومة اجلزائرية سنة 

  حماربة البطالة من مقاربة اقتصادية، •
  ترقية يد عاملة مؤهلة على املدى القصري واملتوسط، •
  تية،تنمية روح املبادرة املقاوال •
  تكييف الشعب مع التخصصات والتكوين حسب احتياجات سوق العمل، •
  دعم االستثمار اإلنتاجي املولد ملناصب عمل، •
  إنشاء هيئات تنسيقية ما بني القطاعات، •
  عصرنة آليات املتابعة واملراقبة والتقييم، •
  حتسني وتدعيم الوساطة يف سوق العمل يف سوق العمل، •
  ،2009مليونني منصب عمل يف الربنامج اخلماسي لآلفاق بذل جهود أكثر خللق  •
  تدعيم ترقية تشغيل الشباب وحتسني نسبة التوظيف بعد فرتة اإلدماج، •
 املمتدة الفرتة خالل ℅9 من وأقل 2010- 2009 آفاق يف ℅10خفض نسبة البطالة إىل أقل من  •

  .2013 إىل 2011 من

  :  واجهتهاتقييم سياسة التشغيل و التحديات التي  – 5

 :  تقييم سياسة التشغيل 1 – 5

احلكومة للتشغيل اهتمام الكثري من خرباء االقتصاد و اختلفت ردود أفعاهلم  إسرتاتيجيةلقد أثارت 
 . على االقتصاد الوطين اإلسرتاتيجيةحول تداعيات هذه 
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 بسببأن نتيجة ضخ السيولة لغرض التشغيل فاشلة،  فىطحيث يرى اخلبري االقتصادي بشري مص
االجتماعي للعملية وعدم تطبيق معايري النجاعة على املؤسسات اجلديدة، إضافة إىل ارتفاع أعباء  الطابع

وهذا ما محل السلطات العمومية للضغط على تلك األعباء، من خالل ما تناوله . العقار و القروض واإلجيار
من إجراءات ختص ختفيض الفوائد على القروض، ورفع سقف القروض  2011 قانون املالية التكميلي لسنة

منطقة صناعية ومتديد  36، وإطالق مشروع لفائدة االمتياز مبرونة أكثرالزراعي  العقاربدون فوائد والتنازل عن 
يف إطار  وصنف اخلبري اإلجراءات املتخذة على أا تدخل محلة املشاريع فرتة اإلعفاء من األداء اجلبائي لفائدة

  :الطابع االجتماعي البحت نظرا ِلما يلي 

  لالستثمار املفضلة للتوجيهات احلكومة لدى الرؤية غياب •

  .الصغري املستثمر أمام التسويق يعيق مما اخلارجية السوق على وتفتحها الوطنية السوق طبيعة •

  .واملناولة التجارة قطاعي لصاحل املقاولة ثقافة غياب •

الداخلية دون  ضخ األموال له انعكاس على رفع الطلب على النقود يف السوق وخيلص اخلبري إىل أن
  :حل يرى اخلبري كو . الناتج مما يزيد معدل التضخم مقابل من

 املضافة كالصناعات القيمة ومرتفعة العمالة كثيفة القطاعات حنو التشغيل وحوافز آليات توجيه •
  .، والصناعات املعرفيةاإللكرتونيكيكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات امل ،البرتوكيمياء

  .املتعثرة املؤسسات أصول متلك •

ورة سابقا مث خصخصتها وإسناد كذ حكومية حبتة يف القطاعات امل ةمبلكي ومتوسطة صغرية شركات إطالق •
  .للكفاءات الشابة الطموحة تسيريها

استحداث مقاوالت جديدة بدال من هدر أما اخلبري االقتصادي عبد احلق لعمريي فريى بأنه البد من 
  : حلول مؤقتة وحيصر العراقيل اليت تواجه عملية التشغيل يف األموال على

  .عجز اليد العاملة املؤهلة وضعف تطور احلرف •

  .عدم التوافق بني دفعات التكوين واحتياجات التشغيل •

  .ضعف الوساطة يف سوق الشغل •

  .اخللل يف التقريب بني العرض والطلب •

  .عدم توفر شبكة جلمع املعلومات حول التشغيل  •

  .انعدام املرونة يف احمليط اإلداري واملايل مما يعيق االستثمار •
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سنوات املاضية املرتاوح بني  خبري الدويل مالك سراي، فإن معدل النمو احملقق يف اخلمسللوبالنسبة 
يستقر يف حدود  نسب البد أنألف شاب، وان املعدل األ 280ال يكفي لتشغيل أآثر من % 5و %  4.5

التشغيل  إسرتاتيجيةوأثار اخلبري عدة نقاط هامة تعيق  سنوات القادمة للحد من املشكلة 5يف غضون % 6
وتطبيقها بسبب الطابع اإلداري  اإلسرتاتيجيةمعامل  املعتمدة من قبل احلكومة، واملتمثلة يف التناقض القائم بني

عن معاجلة اقتصادية وفعلية للمشكلة،  شكل مؤقت هو قرار سياسي بعيدالبحت، وان توفري مناصب العمل ب
  .ةوانعدام العدالة االجتماعي ري يف نسب البطالة جغرافيا بسبب سوء توزيع الثروةكبآما أن هناك تباين  

ل التشغيل يف كوبالنسبة للحكومة فإا ترفض وصف سياسة التشغيل املتبعة بالفاشلة وترجع مشا 
الوطنية، وسوء ترمجتها على املستوى احمللي، وقد أعلنت مصاحل الوزير األول  لإلسرتاتيجية احمللية املتابعةغياب 

 1ل يوم بني الفرتة املمتدة من كمنصب شغل   5556اإلجنازات االقتصادية واالجتماعية عن خلق  يف حصيلة
اإلدارة والفالحة والغابات والصناعة اخلدمات و : جوان املاضي يف القطاعات التالية  30إىل  2011جانفي 

وقد خلفت هذه البيانات تعجب خرباء االقتصاد، ومنهم الربوفيسور عبد  .يميائيةو كمنها الصناعات البرت 
تتناىف واألرقام اخلاصة بالتضخم والبطالة، مربرا ذلك باستحالة بقاء  الرمحان تومي الذي يرى بأن هذه األرقام

ويضيف بأنه يف . دوالر يف االقتصاد يف ظرف قياسي مليار 29ضخ حوايل  بعد% 4التضخم عند حدود 
 2011يف جانفي %  10.2سينخفض من  حال صحة هذا الرقم بالنسبة ملناصب الشغل فإن معدل البطالة

بطال وأن   000  100اية جوان وهذا يعين أن عدد البطالني يف اجلزائر ال يتعدى% 1إىل أقل من 
حقيقة االقتصاد  ي متقدم عن االقتصاديات األوروبية واألمريكية وهي أرقام ومهية ال تعكساجلزائر  االقتصاد

  .)83-82: 2012سميرة العابد، (. والسوق اجلزائري

التشغيل املعتمدة من خالل اجلهود املبذولة  إسرتاتيجيةعلى الرغم من الّنقائص اليت انطوت عليها 
يف النقاط التالية  اللتعامل مع البطالة ميكن حصر إجيابيا :  

  وفرة اإلرادة السياسية املعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر و مناسب •

  .تسجيل عودة النمو خارج قطاع احملروقات  احتياطات صرف هامة إضافة لتضخم متحكم فيه •

  برامج هامة لالستثمار العمومي و اخلاص •

  عودة السلم و االستقرار نوعا ما •

فكل هذه األمور عبارة عن حمفزات لقيام االقتصاد بالدور املسند إليه و القضاء على آفات طالت 
 .اجلزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة و تداعياا على خمتلف القطاعات و الشرائح االجتماعية
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  :  التي واجهتها التحديات 2 –5

     إن التحّديات اليت تواجهها سياسات التشغيل يف اجلزائر، السيما يف جمال تشغيل الشباب كبرية 
و معقدة باعتبار أّن اجلزائر من اتمعات اليت تشكل فيها شرحية الشباب أكثر من ثلثي اتمع، األمر الذي 

طالة، السيما أمام تراجع القطاع العمومي عن متويل يصعب من مهمة اآلليات املكلفة مبعاجلة مشكل الب
االستثمارات و إجناز املشاريع املنشئة ملناصب العمل املستقرة و الدائمة و استمرار التوّجه حنو املزيد من حتويل 
املؤسسات العمومية إىل القطاع اخلاص، و التقليص من عدد العمال إما بسبب الغلق أو بسبب مواجهة 

و ميكن حصر كل هذه . جارية و املالية نتيجة املنافسة احلادة للشركات و املنتجات األجنبيةاألزمات الت
  :التحديات يف النقاط التالية 

  ضعف اإلشهار املتعلق ا حيث أن أغلب الشباب اجلامعيني جيهلون فحواها •

  .عجز يف اليد العاملة املؤهلة وضعف التطور بالنسبة للحرف •

  .السوق احتياجات جات التكوين وعدم التوافق بني خمر  •

  .بالنسبة لتقريب العرض من الطلب يف جمال التشغيل اختالالتضعف الوساطة يف سوق الشغل ووجود  •

  .عدم توفر شبكة وطنية جلمع املعلومات حول التشغيل •

 .ضعف قدرة املؤسسات على التكيف مع املستجدات •

  .االستثماراملرونة يف احمليط اإلداري واملايل والذي شكل عائقا أمام  انعدام •

  .صعوبة احلصول على القروض البنكية لشروطها التعجيزية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب املشاريع •

  .السيما عند الشباب املقاوالتيةضعف روح املبادرة  •

  .ضعف التنسيق ما بني القطاعات •

املنتج املولد ملناصب  االستثمارترجيح النشاط التجاري  ال ينشئ مناصب شغل كثرية على حساب  •
  .الشغل

  .الثقايف الذي يدفع إىل تفضيل العمل املأجور االجتماعيالعامل  •

  .االقتصاديةللبطالة ملدة عدة سنوات دون  االجتماعيةترجيح املعاجلة  •

عاملة واليت نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل خاصة يف ضعف احلركية اجلغرافية واملهنية لليد ال •
  املناطق احملرومة يف اجلنوب واهلضاب العليا
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التشغيل يف اجلزائر منذ بداية تطبيقها بعد  اسرتاتيجياتالصعوبات أدت إىل إحباط  هذهكل 
حيث واجهت  الربامج، برنامج عقود ما قبل التشغيل واليت كانت كسابقاا من اقرتاحإىل غاية  االستقالل

العديد من املشاكل كعدم كفاية مدة التوظيف كوا عقود مؤقتة مع األجر املنخفض بغض النظر عن التداخل 
  .وخرجيي التكوين املهين) األكثر كفاءة(خرجيي اجلامعات  امللحوظ يف املناصب املمنوحة بني

برنامج  اقرتاحاين منها ليتم إنتاج أو ولذلك مت تقييم هذا الربنامج وسد بعض الثغرات اليت كان يع
كآلية متطورة للتشغيل وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل يف " عقود اإلدماج املهين" جديد هو برنامج

  .املبحث التايل
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  عقود اإلدماج كآلية للتشغيل بالجزائر: ثالثا 

بد يف كل مرة من إعادة النظر يف اسرتاتيجيات بعد الصعوبات اليت واجهتها سياسة التشغيل، كان ال 
التشغيل لتتماشى و ما يتوفر عليه من فرص للتوظيف، و تعترب عقود اإلدماج املهين آلية جديدة للحد من 

تعترب هذه اآللية التشغيلية امتدادا لسياسات . البطالة و حتقيق األهداف املسطرة لبلوغ أعلى مستويات التشغيل
  .ا، لكن أدخلت عليها تعديال مبا يتناسب و الوضع القائمأخرى سابقة عليه

سنوات بدال عن برنامج عقود ما قبل التشغيل الذي كان كسابقيه من  10مت وضع هذا الربنامج بعد 
الربامج فلم تكن نتائجه مرضية ملواجهته العديد من املشاكل لعدم كفاية مدة التشغيل كوا عقود مؤقتة مع 

األكثر كفاءة (ض النظر عن التداخل امللحوظ يف املناصب املمنوحة بني خرجيي اجلامعات األجر املنخفض بغ
و من خالل تقييم هذا . و خرجيي التكوين املهين باعتباره برناجما خمصصا خلرجيي اجلامعات بالدرجة األوىل )

مت وضع و اقرتاح التشغيل بعقود اإلدماج حلاملي الشهادات  الربنامج و لسد بعض الثغرات اليت يعاين منها
-80الذي يعترب جزءا من جهاز املساعدة على اإلدماج املهين الذي أنشئ مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

  .2008أفريل  19املؤرخ يف  126

  : خصائص عقود اإلدماج و أنواعها  -1

  :  خصائص عقود اإلدماج  1-1

 .بطالة حاملي الشهادات بالقطاع االقتصاديربط مسألة تسيري  -أ 

مرافقة أحسن حلامل الشهادة اجلامعية من خالل نشاطات تكوين و إعادة تأهل و حتسني املعارف  -ب 
 : ميكن أن تكتسي هذه النشاطات صيغتني )فرتة العقد(خالل فرتة اإلدماج 

 .التكوين و إعادة التأهيل يف املوقع مع تأطري إجباري حلامل الشهادة قصد متكينه من حتسني معارفه  •
ملف  (.تشغيل ينتهي بتوظيف املستفيدين/ تكوين قصري املدى باملؤسسة املستخدمة يف إطار عقد تكوين •

: www.mtess.gov.dz/…ar_N/presse/2008/pr_180308_ar.docصحفي،
10/02/2014 :18:00(  

تلك املمنوحة حاليا  أساسيستفيد الشباب حامل الشهادة اجلامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على  -ج 
على الشكل  و هذه االمتيازات تقع كلها على عاتق الدولة و ميكن استكماهلا بدعم لفائدة املستخدمني   

 : التايل 

هذا العقد للمستخدم مسامهة من الدولة يف  عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات و يضمن - 
 .أجر الشاب اجلامعي وفق صيغة تناقصية تدرجيية
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اشرتاك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إىل جانب تسجيل اجلامعيني، باستغالل كل فرص توظيف  - 
هادات، و هي هذه الفئة، كما ميكنها التفاوض مع املستخدم بشأن عقود العمل املدعمة لفائدة حاملي الش

الصيغة اليت ميكن املرور من منصب عمل بعقد اإلدماج على نفقة الدولة إىل عقد مدعم على نفقة املستخدم 
 .مبسامهة الدولة

اجلديدة و امتيازات تشجيعية  اإلسرتاتيجيةمنح املستخدمني امتيازات جبائية و شبه جبائية يف إطار هذه  - 
 .ع اخلاصعلى خلق مناصب الشغل يف إطار التشري

بالنسبة لقطاع اإلدارة العمومية، فإن جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليه الطلب مل يعط نتائج كبرية  - 
 .من حيث التوظيف بعد انتهاء فرتة العقد

  .املقاربة اجلديدة تبقى على مدة العقد بثالث سنوات مع نفس املنحة - 

وجيههم حنو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط لكن اجلديد يكمن يف حجم اجلامعيني املطلوب ت
  .و تكييفه مع تقديرات التوظيف على أثر مدة العقد عددهم 

     و يف هذا السياق فإن اجلهاز ينص على منح األولوية يف توظيف اجلامعيني املوجودين يف وضعية عقد إدماج 
للوظيفة  األساسينون املتضمن القا 2006جويلية  15املؤرخ يف  03-06و ذلك مبوجب األمر رقم 

  .العمومية

  : أهم خاصية تتسم ا هذه العقود أا موجهة إىل ثالث فئات  •

و هم طاليب العمل من خرجيي اجلامعات  احلاصلني على شهادة ليسانس أو مهندس دولة و  : الفئة األوىل - 1
، DUEAكذا خرجيي املعاهد املتحصلني على شهادة تقين سامي أو شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية 

  .دج  15 000يستفيدون من عقد مقابل 

ول مرة من خرجيي  الطور الثانوي ملنظومة الرتبية الوطنية و مراكز و هم طاليب العمل أل: الفئة الثانية - 2
  .دج 8 000التكوين املهين ، يستفيدون من عقد مقابل 

و هي فئة طاليب العمل بدون تكوين و ال تأهيل أي مستواهم دون الثانوي و ال تكوين : الفئة الثالثة  - 3
  .سامهة املستخدمدج مب 8 000مرفق هلم، يستفيدون من عقد منصب مقابل 

  : ولذلك فهي تتخذ األشكال التالية 

 CID: عقد إدماج حاملي الشهادات للفئة األوىل  •

  CIP :عقد إدماج مهين بالنسبة للفئة الثانية  •
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 CFI: إدماج  أو عقد ورشات بالنسبة للفئة الثالثة / عقد تكوين •

فاألشخاص  املستفيدين من العقدين األولني ينصبون لدى املؤسسات العمومية و اخلاصة و اإلدارات 
املختلفة اليت تبادر ا  األشغالإدماج إما يف ورشات / بينما ينصب املستفيدون من عقد تكوين . العمومية

  .ة التكويناجلماعات احمللية و خمتلف قطاعات النشاط و إما لدى حرفيني معلمني ملتابع

  : أما بالنسبة ملدة اإلدماج، فهي حتدد بـــــ 

سنة واحدة قابلة للتجديد يف القطاع االقتصادي بعد أن كانت سنة واحدة غري قابلة للتجديد قبل أن يتم  •
  .2011تعديل هذا اجلهاز سنة 

ملؤسسات العمومية ثالث سنوات قابلة للتجديد يف قطاع املؤسسات و اإلدارات العمومية و يف اهليئات و ا •
ذات التسيري اخلاص أي مبجمل ست سنوات من التعاقد، و هذا بعد أن كانت سنتني قابلة للتجديد سنة 

2008.  

إدماج  ختتلف حسب الوضع، فهي سنة واحدة غري قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين / مدة عقد تكوين  •
  .مدة الورشة لدى احلرفيني املعلمني، أما بالنسبة للورشات فهي تكون حسب

وبناءا عليه ، فحىت نفرق بني عقود اإلدماج بصفة خاصة و عقود ما قبل التشغيل اليت تعترب امتداد 
  .هلا بصفة عامة، ال بد لنا أن منيز بني عدة أنواع لعقود ما قبل التشغيل و نفهم معانيها

  :  أنواع عقود اإلدماج و معانيها 2 – 1

  . ال بد لنا من معرفة معانيها أخرىو صيغ عقود تشغيلية  دماجاإلحىت نتمكن من متييز بني عقود 
  : و أهم هذه العقود 

• CDD  : هي عقود وكالة التشغيل الوطنية  (عقود حمددة املدةANEM (  

• CDI  :عقود غري حمددة املدة.  

  : بداية جتدر بنا اإلشارة إىل أنّه هناك نوعني من العقود 

 DAIP( ispositif d’Aide à l’Insertion (جهاز املساعدة على اإلدماج املهين:  النوع األول
Professionnelle    و يتضمن :  

• CID يستفيدون من منحة األجر املقدرة بــــ:  عقد عمل يخص الجامعيين و التقنيين الساميين    
 .الساميني من خرجيي املعاهددج للتقنيني  1 000دج خلرجيي اجلامعات و املهندسني و  15 000

• CIP  دج 8 000يتقاضون منحة أو أجرة شهرية قدرها  :عقد عمل لخريجي مراكز التكوين. 
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• CFI مسامهة + و يتقاضون مبلغ املنحة أو األجرة الشهرية :  عقد لمن ال يملكون تكوين أو شهادة
 ).دج 12 000حوايل ( املستخدم 

  : ويتضمن  CTA (Contrat de travail Aidé( عقد العمل املدعم: النوع الثاني 

خلرجيي  دج  12 000يتقاضون أجرة شهرية مقدرة بـ : CIDعقد عمل للجامعيني و التقنيني الساميني  •
مسامهة + دج  1 000أما التقنيني الساميني من خرجيي املعاهد فيتقاضون . مسامهة املستخدم+  اجلامعات
  .املستخدم

  .مسامهة املستخدم+ دج  8 000و أجرم الشهرية :  CIPعقد عمل خلرجيي مراكز التكوين  •

مسامهة + دج  8 000و حيظى مبنحة أجرة شهرية مقدارها :  CFIعقد عمل ملن ال ميلكون تأهيل  •
  .املستخدم

د تعين مستوى املتعاقد الدراسي و الذي على أساسه  حيدّ  CID, CIP , CFI: و بالتايل فإّن 
  .أجره فقط ال غري

فهذا معناه أّن العقد ليس ملؤسسة  CID/DAIPعندما نكتب يف العقد أو موضوع ما :  مثال 
  .دج 15 000اقتصادية بل خدماتية و أّن املتعاقد جامعي أجره 

  :  أهـــداف عـــــقود اإلدماج – 2

  : التالية  األساسيةتتلخص أهداف عقود اإلدماج يف النقاط 

  : اقتصاديةمقاربة  اعتمادمحاربة البطالة من خالل   - أ

  :تستهدف هذه العقود الشباب البطال وتتضمن ثالثة برامج

 ،"عقد إدماج حاملي الشهادات اجلامعية والتقيني السامني املتخرجني من املعاهد الوطنية للتكوين املهين •
املتخرجني من املعاهد الوطنية للتكوين عقد إدماج حاملي الشهادات اجلامعية والتقيني السامني بدل  جاء

تضمن الدولة خالله جزءا من راتب سنوات بطريقة متناقصة ويف اإلدارات ميدد عمل مدعم  جاء ،"املهين
كما يرتفع األجر الذي حيصل عليه خريج اجلامعة حيث أن بالدنا الدولة ،   العقد ملدة ثالث سنوات تدفعها

حامل شهادة جامعية يفيدون سنويا إىل سوق  120000يقدر حبوايل  تتوافر على عدد هام من اجلامعيني
 :www.mtess.gov.dz/…ar_N/presse/2008/pr_180308_ar.docملفصحفي،(العمل
10/02/2014 :18:00(  
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عقد اإلدماج املهين املوجه للذين توقفوا عن الدراسة يف املرحلة املتوسطة وخرجيي التكوين املهين هذه  •
كان يتم إدماجها يف إطار برنامج مناصب العمل  من جمموع العاطلني عن العمل،% 64نسبة الشرحية متثل 

أن الدولة تتضمن تعويضات  باعتبار،ويتعلق األمر هنا بعقد عمل مدعم 1990املومسية مببادرة حملية منذ 
  .شهرية ومتنح عقد عمل للمؤسسة لتشجيعها على توظيف الشباب البطال بعد سنة

والتكوين املوجه للشباب البطال غري املؤهل هذه الفئة اليت يتكفل ا يف إطار جهازي  عقد اإلدماج •
 10املناصب املومسية وأشغال املنفعة العمومية بدخل ضعيف شهدت متديد مدة اإلدماج بالنسبة للبعض إىل 

  .سنوات دون إمكانية التوظيف

  : المشجع للشغل االستثماردعم  -ب

تنفيذ " املنتج وبرنامج دعم املؤسسة من خالل لالستثمارويضم تطورات ختص السياسة اجلديدة    
  .الصناعية اإلسرتاتيجية

  .تنفيذ كافة املخططات التوجيهية لتنمية القطاعات •

  .دعم تنمية املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة •

  .واستغالهلااإلسراع يف إصالح منط تنظيم األراضي الفالحية العمومية  •

 .http. // www :الطيب لوح.(اإلسراع يف إصالح العقار الصناعي •
Unja.HolM.ong/mantada.E38/topic.hrm ،15/03/2014 :13:25.(  

باإلضافة إىل حتسني مستوى التحفيزات السارية يف اال اجلبائي ويف جمال تشجيع وتنمية 
  .االستثمارات

   :سوق العمل تكييف تخصصات التكوين مع حاجيات -ج

  :من خالل

تشجيع التكوين يف الوسط املهين باملوقع من خالل دعم الدولة للمؤسسات اليت تشارك يف نشاطات  •
التكوين يف  اتفاقياتالتأهيالت اليت تعرف عجزا يف سوق العمل  مع تطبيق  التكوين السيما التخصصات و

التدرجيي لليد العاملة  االستخالفبغرض  اهليكلةاملوقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إجناز املشاريع الكربى 
  .املشاريع انتهاء األجنبية باليد العاملة الوطنية بعد 

ة الشراكة بني املؤسسات واملرفق العمومي للتشغيل ومنظومة التكوين املهين مع إمكاني اتفاقياتتطبيق  •
من التكوين إضافة إىل تكيف  ناملستفيديبتوظيف األشخاص  االلتزامهياكل التكوين املهين مقابل  استعمال

  .سوق العمل احتياجاتخمرجات التعليم العايل مع 
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ة للحرفيني املؤطرين لطاليب تشجيع التكوين يف احلرف الصغرية والصناعات التقليدية من خالل دعم الدول •
: www.mtess.gov.dz/…ar_N/presse/2008/pr_180308_ar.docصحفي،ملف للعم
10/02/2014 :18:00(. 

 :  و شروط االستفادة منها امتيازات عقود اإلدماج -  3

  :  اإلدماجعقود متيازات ا 1 – 3

تتكفل الدولة باألجر الشهري وكذا التكاليف االجتماعية للمستفيدين من جهاز املساعدة على  -أ 
  اإلدماج املهين؛

  يف إطار عقود تكوين تشغيل%    60متويل تكوين إدماج الشباب يف حدود  -ب 

االستفادة من التدابري احملفزة ذات الطابع اجلبائي مدة عقد اإلدماج وعقد  العمل املدعم طبقا   -ج 
  ؛)2006-12- 26المؤرخ في 24-06قانون (  للقانون املعمول به

يف إطار توظيف الشباب لدى املؤسسات العمومية و اخلاصة و  مسامهة الدولة يف أجور عقد العمل  -د 
  )22: 2008الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ( .كذا احلرفيني

  : شروط االستفادة منها  2 – 3

لالستفادة من عقود اإلدماج املنصوص عليها يف إطار اجلهاز جيب على طاليب العمل املبتدئني أن     
  :  يكونوا

  جنسية جزائرية؛ذوي  -أ 

  سنة؛ 35-18بالغني من -ب 

  مثبتني لوضعيتهم جتاه اخلدمة الوطنية؛ -ج 

الجريدة الرسمية للجمهورية ( .حائزين على الشهادة و مثبتني ملستواهم التعليمي والتأهيلي -د 
  .)20: 2008الجزائرية، 

  :برنامج عقود اإلدماج  و تقييم عيوب -  4

 : اإلدماجعيوب برنامج عقود  1 – 4

فهي مل تم إال بتعديل الرتتيبات  يف اجلزائر مل تأت باجلديد،  املنتهجة  اجلديدة اإلسرتاتيجيةإن 
على سياسة دعم الشغل اليت متوهلا النفقات  اقتصرت اإلسرتاتيجية،كما أن هذه  املرتبطة بشأن الوكالة
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الة أي انه يف حالة توقف املؤسسات العمومية عن للبط االجتماعيةوهلذا فإننا ال نزال يف املعاجلة  العمومية،
 ستزول مع إضفاء بعض التحسينات يف الرتتيبات اخلاصة باإلدماج املهين، اإلسرتاتيجيةفإن هذه  التمويل،

من البطالني % 70 أنحيث تشري إىل  وعلى عمل مؤسسات تأطري العمل وبالتايل فهي جمرد حلول مؤقتة
توقفوا عن الدراسة يف املرحلة املتوسطة   وأن الذين سنة، 29و16اجلزائريني هم شباب يرتاوح أعمارهم ما بني

يف حني متثل الشباب غري املؤهل ما نسبة  من هؤالء الشباب البطال،% 64وخرجيي التكوين املهين ميثلون 
وبالرجوع إىل األرقام األخرية اليت قدمها الديوان  .%14حاصلوا الشهادات من التعليم العايل  و% 22

حقيقية وإعادة  اقتصاديةفالوثيقة اليت قدمتها الوزارة مل تتطرق أبدا إىل كيفية حتقيق تنمية  الوطين لإلحصاء،
ترقية الشغل وحماربة البطالة اليت تبنتها وزارة العمل هي نسخة معدلة عما هو  فإسرتاتيجية هيكلة املؤسسة،

هذا من جهة ومن جهة أخرى  ،اجتماعيةفر اآلن من ترتيبات ال خترج عن إطار معاجلة البطالة معاجلة متو 
نقول أن املقاربة اليت تدافع عنها وزارة العمل تقليدية جدا كوا تؤكد على أن الشغل هو نتاج أعمال تطور 

وأال يعوض بسياسة الشغل   عد،كما أن نظام التكوين ال جيب ان يكون أكثر من تدبري مسا فقط، اقتصادي
         مل تعاجل سوق العمل كفضاء مستقل مبفارقاته وإمكاناته  اإلسرتاتيجيةكما ميكن اإلشارة إىل أن هذه 

  .و اسرتاتيجياته

هو تركيز كبري يف املناصب املمولة على اإلدارة،وفرص " وهنا فإن أكثر ما يالحظ على اجلهاز اجلديد
  .)18 : 200المجيد بوزيدي ،  بدع( املتابعة بالتكوين انعدام املستفيد والتوظيف بالنسبة إىل 

املدة احملددة  استنفاذ فهي مبجرد  كذلك فإن الوظائف اليت توفرها هاته العقود هي مناصب غري قارة،
احلصول  استحالة جيد الفرد باب البطالة مفتوحا أمامه عوض متكينهم من مناصب ثابتة وعدم جتديد العقود و

  .على منصب عمل آخر

املوجهة هاته السياسة املنتهجة من طرف السلطات إزاء تعاملها مع مشكلة البطالة من  االنتقاداتكذلك من 
ومنح تشغيل الشباب  ،االجتماعيةخالل ختصيص منح خمتلفة ألمناط عقود ما قبل التشغيل واإلدماج والشبكة 

أا حلول مؤقتة ختفي وراءها واقع البطالة وسط الشباب إىل جانب تأخر األجور وعدم تطابق  اعتبارعلى 
  .)07: 2011أحمد زقاري، ( الشهادة مع موقع العمل

  : تقييم برنامج عقود اإلدماج  2 – 4

على خصائص عقد اإلدماج واألهداف املنوطة به واملوزعة حسب الفئات اليت تستفيد من جهاز دعم  بناءا
،قد مت تسجيل النتائج 2008أفريل  9بتاريخ  انطالقه،فبعد ما يزيد عن شهر من   OAIPاإلدماج املهين 

  : التالية

  .املرسومة سرتاتيجيةاإلخالل املرحلة األوىل وهذا متاشيا مع  االقتصاديالرتكيز على القطاع  •



 البطالة و تطّور سياسات التشغيل في الجزائر                     :            الفصل الثالث 

141 

 

يقارب  ،ما 8/07/2008بلغ املستوى اإلمجايل لعمليات التنصيب اليت متت وإىل غاية 
مع توقع حتسينات  CFIعقود  5224و CIPعقود  7036،و  CIOعقود  9393منها 21653

بالتحديد وذلك  االقتصاديتدرجييا مبستوى عمليات تنصيب الشباب طاليب العمل ألول مرّة يف القطاع 
واليت بلغ عددها  االقتصاديإىل مستوى عروض العمل املصرح ا من طرف املستخدمني يف القطاع  باالستناد

مؤسسة من طرف أعوان  17877وهذا بعد أن متت زيادة  08/07/2008عرض إىل غاية  65.586
ANEM  .  

  :فيتوقع تسجيل النتائج التالية) 2013-2009(أما بالنسبة لآلفاق  •

  .DAIP: بالنسبة لـ

منصب شغل لفائدة الشباب يف  450.000و  350.000معدل سنوي لإلدماج املهين يرتاوح بني  •
  .2008من السداسي الثاين من سنة  ابتداء  انطلقإطار اجلهاز اجلديد الذي 

إىل  12حيث يهدف جهاز اإلدماج اجلديد إىل رفع نسبة التثبيت من  حتسني مستوى التوظيف الدائم، •
 60.000منصب دائم يف إطار اجلهاز و  30000بفتح  2009من سنة  ابتداءمما يسمح %  33

كما أن الشق  منصب دائم سنوي، 190.000منصب مباشر يف إطار خلق النشاطات أي ما  جمموعه 
منصب  267000سيسمح بتوفري  استثماراءات تشجيعية على املتعلق بدعم املستخدمني على طريق إجر 

  .2013- 2009عمل كمعدل سنوي خالل فرتة 

منصب عمل كمعدل  452.585تشري إىل توفري  2013إىل  2009وعموما فإن التغيريات لسنة 
  .سنوي 

  :وهو ما يسمح بتحقيق األهداف األساسية وهي

 .جاء يف برنامج فخامة رئيس اجلمهوريةمثلما  2009توفري مليوين منصب عمل يف أفق سنة  •

  .2009سنة %  10خفض نسبة البطالة إىل أقل من  •

،إال أن هذه اإلجيابيات اليت 2013- 2010خالل فرتة % 69مواصلة خفض نسبة البطالة إىل أقل من  •
  :يلي على مجلة من النقائص واليت نعدد منها ما احتوائهاحتلت ا هذه اآللية مل تغن من 

  .كبري يف اإلدارةمتركز   •

  .مدة اإلدماج ضئيلة وضيقة اآلفاق بالنسبة للتوظيف الدائم •

  .شروط التوظيف بقطاع الوظّيف العمومي صعبة وأحيانا تعجيزية •
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  .عدم توفر موافقة عن طريق التكوين •

عامل رفض أغلب املؤسسات العمومية اليت يتم فيها اإلدماج دفع منح التنقل ومنح املهام املأمورة للشباب ال .1
يف إطارها حبجة عدم توافق ذلك مع قوانني الوظيف العمومي وهذا ما جعل املندجمني يف إطارها يسموا عقود 

 )http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،20/02/2014 :10:35عقود اإلدماج (االستعباد 
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  خــالصـــــــــة 

إّن أّهم التحديات اليت تواجه اجلزائر بصفة خاصة ي السنوات األخرية املقبلة هو توفري مناصب شغل  
  لربامج نظام الشبكة االجتماعية  إتباعهاكافية و دائمة للقضاء على خمتلف االضطرابات االجتماعية عوض 

االجتماعية ملا ختلفه من انعكاسات سلبية  الظواهرو ما تقّدمه من منح خمتلفة عن البطالة باعتبارها أخطر 
  .على العاطلني

فتدخل الدولة يف مكافحة البطالة من خالل السياسات البديلة للتشغيل كان وال يزال حيتل مكانة 
إّال أنّه على الرغم من أّن .  السياسة الوطنيةمناصب للعمل و جيعل للتشغيل مكانة مرموقة يف إنشاءهامة يف 

تدخل الدولة يف التكفل مبسألة البطالة و توسيع جمال التشغيل كان له دوروه يف االخنفاض املسجل يف املعدل 
بل تزداد أحيانا يف ظل . للبطالة، إّال أّا ال تزال مرتفعة يف صفوف الشباب و املتعّلمني بصفة خاصة اإلمجايل
      مل تعتمد على منط التشغيل املرتكز على النمو االقتصادي املتولد عن استغالل املوارد الطبيعية، سوق ع

و كذلك االعتماد  املفرط على القطاع العام يف خلق فرص العمل أمام حمدودية القطاع اخلاص و عدم وجود 
  .واضحة لدمج القطاع غري النظامي يف  التنمية االقتصادية إسرتاتيجية

  كل هذا وقف حائال دون توفري أكرب قدر ممكن من مناصب الشغل خاصة بالنسبة خلرجيي اجلامعات 
هذه األخرية اليت كانت  . و ذلك على اختالف مراحلها التنموية و اليت كان آخرها  برنامج عقود اإلدماج

د حلول ترقيعية تعمل كسابقتها إذ فشلت يف توفري مناصب شغل حقيقية و فعالة خلرجي اجلامعات، فهي جمرّ 
ا لتغطية عجزها يف هذا اال ممّا أثّر بشكل  بالغ على االندماج املهين للخريج اجلامعي، و بذلك فتح اال 
أماما للتساؤل حول حقيقة التنسيق بني اجلامعة و متطّلبات سوق العمل و سياسات التشغيل يف الفصل 

  .التايل
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  : تمهيد

   تقدم ما تتطّلع إليه من يعّد التعليم العايل من أهم املقومات اليت ترّكز عليها الدول يف سبيل حتقيق 
إّمنا تم بالبحث و تطوير املعرفة . اجلامعة ال يقتصر على التعليم فقط فدور. و مواكبة الركب احلضاري 

خاصة يف ظل التغريات اليت حلقت بالنظام الدويل و اإلقليمي يف خمتلف ااالت إذ تستدعي ضرورة ربط 
التعليم باالهتمامات و احلاجات اليومية للمواطنني و ذلك من خالل إعادة النظر يف وظائف اجلامعة و 
مراعاا لتوفري خمرجات أكثر مالءمة ملتطّلبات سوق العمل، خاصة إذا كانت أكرب نسبة بطالة مسجلة بني 

فعند احلديث عن سوق العمل باجلزائر ال بد من احلديث عن ضرورة وجود سياسة تشغيل . اخلرجيني اجلامعيني
ا املختلفة لضمان فعاليتها و استمراريتها واضحة تتبّىن معايري موضوعية يف إدماج املوارد البشرية ضمن مؤسسا

  .املرهونة بكفاءة مواردها البشرية العاملة ا

إّن احلديث عن كفاءة املوارد البشرية يقودنا بالضرورة إىل إثارة مسألة التكوين العلمي هلا حيث يزودها 
هم أكرب قابلية لالندماج و بذلك جتعل. مبختلف اخلربات و الكفاءات املطلوبة للولوج بنجاح يف سوق العمل

و لعّل هذا ما يلزم اجلامعة بتكييف مسارات التكوين فيها . بعد الّتخرّج يف احلياة االجتماعية مبختلف أبعادها
وفقا ملتطّلبات سوق العمل يف اجلزائر، و هلذا الغرض، سعت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي اجلزائرية يف 

تكوين اجلامعي مع متطّلبات سوق العمل من حيث الكم و الكيف و هو ما يتطّلب اآلونة األخرية لتكييف ال
ضمنيا متاشي أهداف التكوين اجلامعي مع أهداف سياسة التشغيل املعتمدة من طرف الدولة لتسهيل اندماج 

           اخلريج اجلامعي يف عامل الشغل، مبعىن حماولة التنسيق بني التكوين اجلامعي و متطّلبات سوق العمل
و سياسات التشغيل لتحقيق االندماج املهين للخريج اجلامعي و هي الفكرة اليت سيّتم الّرتكيز عليها و حبثها 
يف هذا الفصل من خالل التطّرق ملاهية اجلامعة و التكوين اجلامعي، مث البحث يف مسألة التنسيق بني اجلامعة 

ري إىل إمكانية حتقيق االندماج املهين للخريج اجلامعي و سوق العمل و سياسات التشغيل، لنخلص يف األخ
  .املتعاقد
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  : ماهية الجامعة و التعليم الجامعي: أوال 

  :  مفهوم التعليم الجامعي– 1

قبل أن نتطرق إىل مفهوم التعليم العايل و اجلامعي، جتدر بنا اإلشارة و لو بصفة موجزة إىل الفرق بني 
فعلى الرغم من وجود عالقة ضمنية بينهما إال أّن الشائع هو . املصطلحني نظرا للتداخل الذي بينهما
نظرا لعدم التفرقة بني كل من . نااملعىن كما هو احلال بالنسبة لدراستاستعمال املصطلحني للداللة على نفس 

أوسع من مفهوم التعليم  فهناك من يرى أن التعليم العايل. مفهوم التعليم العايل  و التعليم اجلامعي أو اجلامعة
 ختتص بكل ما يتعلق بالتعليم اجلامعي " اجلامعي و هو أوسع من مفهوم اجلامعة اليت يشري مفهومها إىل أّا 

لتمثيلها جمتمعا علميا، يهتم خبدمة اتمع و تستمد نشاطها من العنصر البشري الذي ميلك  و البحث العلمي 
  .كفاءات عالية لألداء من أجل تقدمي اخلدمات املتنّوعة باستعمال العلوم و التكنولوجيا

اهد اجلامعة، املراكز اجلامعية، املع( يف حني أن التعليم العايل فيشري إىل شبكة ضخمة من املؤسسات 
، فهو سابقا كان يقتصر على اجلامعات و بعض ...)الوطنية، املدارس العليا، مؤسسات البحث العلمي

املدارس املتميزة بتدريبها الراقي يف االني التقين و الفين، حىت اقتضت تغريات السياسات يف العقود األخرية 
سع للداللة عليه ليتّم اجلمع , حات جديدة أتبين مصطل, إّما توسيع مفهوم التعليم العايل أ: أحد األمرين 

من خالل تعريف وضعه ممثلون عن أربعة و أربعني بلدا يف ندوة نظمتها اليونيسكو  1977بينهما يف عام 
حول التعليم العايل يف إفريقيا مفاده أّن التعليم العايل هو كل أشكال التعليم األكادميية و املهنية و التقنية 

و املعلمني اليت تقوم يف مؤسسات كاجلامعات و معاهد الرتبية احلرة و املعاهد التكنولوجية و بإعداد العاملني 
  : معاهد املعلمني  و اليت تشرتط 

 امتام املتقدمون للدراسة الثانوية حىت يتم قبوهلم •

 سنة بصورة عامة  18عمر املتقدم  •

مسا يشري إىل ذلك كالدرجة أو تكون املسافات الدراسية فيها مؤدية للحصول على مكافأة حتمل ا •
 )14: 2006أحمد زرزور، ( الدبلوم أو الشهادة يف التعليم العايل 

و بالتايل فإّن التعليم العايل ذا املعىن يصبح أوسع لشموليته خمتلف املؤسسات اجلامعية، يف حني يقصد 
أما اجلامعة فتستخدم للداللة على  بالتعليم اجلامعي مرحلة اجلامعة اليت تستغرق ثالث سنوات إىل مخسة أعوام،

  . إىل اخلمس سنوات األربعمرحلة اجلامعة اليت متتد ما بني 

إال أنّه هناك من يضيق مفهوم التعليم العايل جيعله كالتعليم اجلامعي كما فعل إبراهيم عصمت مطاوع الذي   
املعاهد، اليت تواصل تعليم الشباب بعد يرى أن التعليم العايل اصطالحا يطلق على التعليم  يف أنواع خمتلفة من 

حمددة : و هناك من ذهب إىل تعريف اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل على أّا . مرحلة املدارس الثانوية
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و من خالل ما سبق يذهب . بقوله أن اجلامعة  هي التعليم العايل DURAND . Cقانونيا كما ذكره 
العتبار التعليم العايل و التعليم اجلامعي و اجلامعة من مدلوالت متنوعة لدال واحد من خالل تبنينا تعريف 

  )28-27: 2010علي أحمد بومعزة، (  DURAND.Cإبراهيم مطاوع تعريف

 :  مراحل تطّور الجامعة الجزائرية  – 2

، و قد خترّج منها أول طالب 1909و أعيد تنظيمها سنة  1877عام تأّسست اجلامعة اجلزائرية 
مت إنشاء اجلامعة اجلزائرية من كرف  و إن كان يف حقيقة األمر قد. من معهد احلقوق 1920جامعي عام 

ل إال عدد حمدود من املستوطنني، و مل يتخرج من جامعة اجلزائر قبل االستقال ءمن أجل خدمة أبناالفرنسيني 
أن التعليم اجلامعي بالنسبة للجزائريني مل  األمراجلزائريني، و قد كان أغلبهم من اآلداب و احلقوق، و حقيقة 

  إال بعد االستقالل، يبدأ

التعليم اجلامعي باجلزائر قد مر بعدة مراحل  يف إطار سريورة التطّور  أنو بناءا عليه ميكن القول 
، و لقد مر التعليم العايل باجلزائر بعدة مراحل اآلنالتارخيي الذي عرفه اتمع اجلزائري منذ االستقالل إىل 

  : نربزها فيما يلي 

أول وزارة  إنشاءا تاريخ ، ة هذ1970إىل سنة  1962متتد من االستقالل سنة :  المرحلة األولى 1 – 3
متخصصة يف التعليم العايل و البحث العلمي، و متّيزت بفتح جامعات باملدن الرئيسية بعد أن كانت باجلزائر 
جامعة واحدة و هي جامعة اجلزائر، و اليت كانت متخصصة يف تكوين أبناء املعمرين بالدرجة األوىل، مث 

 .، مث تلتها جامعات أخرى1967طينة سنة ، مث جامعة قسن1966فتحت جامعة وهران سنة 

، و قد شهدت )1970-1967(و هذه املرحلة تزامنت مع تنفيذ املخطط الثالثي األول للتنمية   
طالب و طالبة، و قد أثار هذا التطور  10756تطّور حمسوسا يف إعداد الطلبة الذين قدر جمموعتهم بــــــ 

ء باحلاجة خاصة و أّن مشاكل كبرية على مستوى هياكل االستقبال اجلامعية اليت أصبحت غري قادرة على الوفا
  : النظام البيداغوجي آنذاك كان موروثا عن الفرنسيني إذ كانت اجلامعة مقسمة إىل كليات هي 

  .اإلنسانيةكلية اآلداب و العلوم   - 

  كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  - 

  كلية الطب  - 

  كلية العلوم الدقيقة  - 

الدوائر، تم  بتدريس التخصصات املختلفةـ كما و لقد كانت الكليات بدورها مقسمة إىل عدد من   
  :أن النظام مطابق للنظام الفرنسي، حيث كانت مراحله 
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تدوم ثالث سنوات بغالبية التخصصات و هي عبارة عن نظام سنوي للشهادات : مرحلة الليسانس  •
 .املستقلة اليت تكون يف جمموعها شهادة الليسانس

ة واحدة يتم الرتكيز فيها على منهجية البحث إىل جانب أطروحة تدوم سن: مرحلة الدراسات املعمقة  •
 .العلمية األطروحةمبسطة نسبيا لتطبيق سنتني على األقل من البحث إلجناز 

 .و قد تصل مدة حتضريها إىل مخس سنوات من البحث النظري و التطبيقي: مرحلة دكتوراه دولة  •

الدراسية  النظمع التعليم  اجلامعي العايل، مع احملافظة على بصفة عامة املرحلة األوىل كانت دف إىل توسي 
  .املورثة

، سنة إنشاء وزارة التعلم العايل و البحث العلمي و إصالح 1970تبدأ من سنة :  المرحلة الثانية 2 – 1
يف تقسيم الكليات إىل معاهد خمتلفة تضم الدوائر املتجانسة  و اعتماد  اإلصالحالتعليم العايل و يتمثل هذا 

و قد أجريت عدة تغيريات على مراحل الدراسة اجلامعية . حمل الشهادات السنوية املستقبليةنظام السداسيات 
  :و هي 

اييس يطلق عليها مرحلة التدرج و اليت تدوم أربع سنوات أما الوحدات فهي املق :مرحلة الليسانس  •
 .السداسية

و حتتوي على  األقلو يطلق عليها مرحلة ما بعد التدرج األول تدوم سنيتني على  :مرحلة الماجستير •
اجلزء األول و هو جمموعة املقاييس النظرية و تم خاصة بالتعمق يف دراسة املنهجية، أما اجلزء الثاين : جزأين

 .فيتمثل يف إجناز حبث يقدم يف صورة أطروحة

 .و يطلق عليها مرحلة التدرج الثاين، تدوم مخس سنوات من البحث العلمي :الدكتوراه  مرحلة  •

كما أدخلت األشغال التطبيقية يف الربامج اجلامعية، إىل جانب الرتبصات امليدانية، كما متّيزت بفتح   
املراكز اجلامعية يف خمتلف واليات الوطن، حيث صارت هذه املراكز كنواة جلامعات مستقلة و هذا كلما توفرت 

  . لذلك اإلمكانيات

و يالحظ أن هذه ) 1973- 1970(الرباعي األول  كما أن هذه املرحلة تطابق بداية تنفيذ املخطط  
املرحلة تعترب مرحلة التفكري و إعادة النظر يف حمتوى التعليم اجلامعي املوروث من عهد االستعمار، و حماولة 

قد  و اليت تعرف بالثورات الثالث، و. إصالح شامل هلذا التعليم حىت ينسجم مع متطّلبات التنمية الشاملة
امة يف سياسة البالد التنمويةـ كما تتضمن  إسرتاتيجيةمن هذا الوقت حيتل مكانة  امعي ابتداءأصبح التعليم اجل

، فلقد كانت أكثر طموحا )1977- 1974(هذه املرحلة الثانية عملية تنظيم و تنفيذ املخطط الرباعي الثاين
  .لكن عرفت تعّطال على مستوى تعريب العلوم الدقيقة و التكنولوجية
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أين أصبحت اجلامعات  1982تبدأ مع بداية الذكرى العشرين لالستقالل الوطين : لة الثالثة املرح 3 – 2
ختصص عملي، كما تعرف مبرحلة اخلريطة  500يتابعون دراستهم يف أكثر من  104 000تضم بني رحاا 

ثر و ظهرت بدقة أك 1984يف صورا األولية مث سنة  1983اجلامعية، و اليت ظهرت إىل الوجود سنة 
و اليت دف إىل ) 1984-1980(تفصيل و تطابق نوعا ما مرحلة تطبيق املخطط اخلماسي األول للتنمية 

و معتمدة على ختطيطا على االحتياجات، من أجل العمل  2000التخطيط للتعليم اجلامعي حىت آفاق سنة 
تاجها سوق العمل الوظين خاصة على توفريها و تعديل التوازن من حيث توجيه الطلبة إىل التخّصصات اليت حي

التخصصات التكنولوجية، و احلد من توجه الطلبة إىل بعض التخصصات األخرى كاحلقوق و الطب اليت جند 
كما دف اخلريطة اجلامعية إىل حتويل املراكز اجلامعية . فيها فائض فوق احتياجات االقتصاد التنموي الوطين

إىل معاهد وطنية مستقلة، مع احملافظة على سبع جامعات كربى إىل معاهد وطنية و حتويل معاهد الطب 
  .فقط

و لقد كانت فرصة حتضري اخلريطة اجلامعية مناسبة لتقييم التجارب اليت مرت ا اجلامعة اجلزائرية،   
حيث أعيد لنظر يف الربامج و التخصصات املدروسة، كما حتولت بعض الدوائر إىل معاهد مستقلة، و ذبك 

  .توسيع هذه التخصصات لكون خطط التنمية يف حاجة إىل أخصائيني يف هذه ااالتللسماح ب

  :  وظائف و أهمية الجامعة –3

  :   الـــجامــــــــعــــة وظــائــــــف 1 – 3

حتتل اجلامعات مكانة مرموقة يف كل دول العامل نظرا ملا تقوم به من وظائف يف البناء االجتماعي، 
  .اتمع الذي توجد فيه اجلامعة و حاجات ذلك اتمع و تطّلعات اجلامعة مستمدة من فلسفة

      و منه فإّن الوظائف الرئيسية اليت تظطلع ا اجلامعة ترتكز على التعليم و البحث و نشر املعرفة 
و تعميق القيم اإلنسانية يف اتمع، و اإلعداد املستمر و تنمية شخصية الطالب العلمية، و إمناء حبه للعمل 

و حتقيق أعلى مستوى من التفاعل بني التعليم العايل و اتمع أي ربط اجلامعة باتمع  اإلبداعو االبتكار و 
تريادها و تكوين املواطنية الصاحلة و ترسيخ الوحدة و العمل على توطني التكنولوجيا دف االستغناء عن اس

  )146:  2000محمد مصطفى األسعد ،( الوطنية 

وظيفتان تتعلقان : و عليه، ميكن حتديد الوظائف األساسية للجامعة يف ثالث وظائف و أساسية 
  .العلمي باجلامعة، دائما تعتربان من خصوصياا و مها وظيفة التعليم  و التدريس و وظيفة البحث

اللتني تتمثالن فيما تقدمانه للمجتمع من  أما الوظيفة الثالثة فتتجلى باألساس يف خمرجات الوظيفيتني األوليتني
  .إطارات و خدمات كما و كيفا هي خدمة اتمع
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 :  وظيفة التعليم و التدريس و التدريب  –أ 

فهي ال تنحصر يف نقل . تعترب وظيفة التعليم أبرز وظيفة بالنسبة للجامعة  أن مل تكن الوظيفة األوىل
املعرفة العلمية املتخصصة و ما ينتج عنها من ثقافة عامة يف ميادين علمية جماورة فقط، بل تتجلى كذلك فيما 

مبا يؤهلهم ملستقبل مهين  أنفسهمعداد خترجه للمجتمع من إطارات ملا تقدمة من معارف و مهارات لطالا إل
ولذلك تسمى هذه الوظيفة أحيانا بالوظيفة االجتماعية املهنية ألا تسعى إلعداد . و وظيفي واضح املعامل

القوى العاملة املدربة مهنيا بغرض التكفل بأعباء اتمع و مواجهة خمتلف احتياجات و متطلبات املهن 
هارات الفنية للنهوض بالتنمية الشاملة، و لذلك فاجلامعة جيب أن تعمل دائما على املختلفة، إضافة لتوفري امل

جتديد طرقها التدريسية و براجمها التعليمية لتبقى الصلة باتمع الذي تنتمي إليه و ذلك لتلبية حاجاته من 
  .اإلطارات الفنية

ه يف اجلامعات العربية أصبح عملية إال أنّه على الرغم من األمهية اليت حيظى ا التدريس، إّال أنّ 
تقليدية نظرا لألعداد الغفرية من الطالب، يقوم على احملاضرات النظرية اليت تربط بامتحانات تقوم على احلفظ 
و املذاكرة دون االهتمام بتطبيق املعارف و جتديدها و إنتاجها مما انعكس سلبا على خمرجات التعليم اجلامعي 

  .املنخفضة من حيث النوع و الكيف املرتفعة من حيث الكم

أنّه ال سبيل لالرتقاء مبستوى التدريس اجلامعي يف " خالد يوسف العمري " بناءا عليه، أكدت دراسة 
اتمع العريب إال من خالل تكييفه مع متطلبات العصر و ما يشهده من تغريات علمية و تكنولوجية  و لذلك 

  : فهو يوصي مبا يلي 

 .املطروحة يف اجلامعات املختلفة و تقييمها من حيث مواءمتها لسوق العمل و متطلباته مراجعة الربامج •

 .برامج جديدة تستجيب لتعدد التخصصات، و فروع املعرفة، و التطور التقين املعاصر إدخال •

شط االستعانة باألدب الرتبوي املعاصر يف اجلامعات و الذي يؤكد جوانب ثقافية جديدة ، تأخذ بالتعلم الن •
و اعتبار الطالب مركز العملية التعليمية و التعلم التعاوين و تكوين جمتمعات للتعلم و دمج التكنولوجيا يف 

 .التعليم اجلامعي

أساليب تقوميية معاصرة و متنوعة، و عدم االقتصار على االمتحانات كأسلوب أوحد للتقومي القائم  إدخال •
 .اليب التقومي اليت تقيس عمليات عقلية علياعلى األداء و التقومي الذايت و غريه من أس

 .دعم برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس و إتاحة الفرص هلم للتعلم و النمو املهين •

توفري مصادر تربوية حديثة و متعددة و نظم معلومات مناسبة لكل ختصص و مساعدة الطالب على  •
 )26-25: س.دأحمد حسين الصغير، (. التعلم من مصادر متنوعة
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  :  وظيفة البحث العلمي –ب 

 ريعترب البحث العلمي من أكثر الوظائف التصاقا باجلامعة، ألا املؤسسة اليت يتوفر فيها الكواد
البشرية املتخصصة ألا تقوم ذه البحوث بشكل منظم و علمي وفقا حلاجة اجلامعة أو لضرورات تستدعيها 

  .التنمية الوطنية

و من جانب آخر و بأكثر دقة فإّن نسق اجلامعة يقوم بوظيفة البحث العلمي الذي جيعل من 
املعارف املتلقاة برتاكمها ضمن سياق اتمع الكلي فيخرج العلم من كونه نظريا معزوال بقوانينه و نظرياته إىل 

ن إنتاج املعرفة وسيلة تدخل فالبحث العلمي جيعل م. الواقعية اإلشكالياتالتكفل و االهتمام بالقضايا و 
  )2: 1998لحسن بو عبد اهللا و محمد مقداد، (االجتماعية احمليطة  تللجامعة يف التمثال

هذا إىل جانب الدور الذي تلعبه اجلامعة كمؤسسة لتكوين النخبة العاملة اليت ميكنها أن تلعب دورا 
بالبالد، و هي بذلك تعترب حلقة أساسية من احللقات هاما يف احلياة السياسية و االقتصادية و االجتماعية 

  .الرابطة بني جهاز الدولة و بني مكونات اتمع

   و لذلك فإن جناح البحث العلمي مرهون بتوفري الكثري من العوامل و اإلمكانات البشرية و املادية 
و تدريبهم، فالباحث  عدادهمإو أمهها هو الباحثني العلميني على اختالف ختصصام و فئام و مستويات 

و عمليات البحث العلمي و املسخر لنتائجه و معطياته ملنفذ و املوجه و املقوم جلهود العلمي هو املخطط و ا
  )189: س.رمزي أحمد الحي، د( . خلدمة اتمع

و هكذا ينزل التعليم اجلامعي من أبراجه العالية يسهم إىل جانب البحوث العلمية األكادميية  
و ذا يصبح للتعليم اجلامعي دورا هاما يف التعرف على املشكالت االقتصادية . كالبحوث امليدانية و التطبيقية

ها مما جيعل التعليم اجلامعي منشط و االجتماعية و دراستها على أسس علمية، و اقرتاح احللول املمكنة لعالج
  ).28: 2002محمد منير مرسي، (للمؤسسات االقتصادية و االجتماعية يف اتمع 

  : و ذلك يرجع لالعتبارات التايل 

 .البحث العلمي عامل أساسي يف إنتاج املعرفة و جتديدها و تطويرها •

 )27: س.ين الصغير، دأحمد حس(.البحث العلمي أساس ترقية و متيز عضو هيئة التدريس •

إال أن املالحظ لسريورة البحث العلمي يف اجلامعة العربية عامة و اجلامعة اجلزائرية خاصة جيد أن البحث  •
العلمي يعاين من عدة مشاكل أمهها اعتباره جمرد أداء وظيفي يقوم به عضو هيئة التدريس لتحقيق أهداف 

املتمثلة يف نيل الدرجات العلمية أو الرتقية مما يكسب هذه ذاتية منفصلة عن حاجة اتمع كاألهداف 
 .البحوث طابع التكرار و الروتني اذ ال فائدة ترجى منها
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نقص التمويل الالزم و عدم وجود رؤية واضحة حترك البحث العلمي، : كما يواجه حتديات عديدة منها  •
 اإلبداعيشجع الباحثني بل يقتل ملكات  ليصبح مفيدا للمجتمع، هذا فضال عن املناخ االجتماعي الذي ال

البحث العلمي يف اتمع، و من مثة إعادة النظر  ألمهيةالذي يتطلب وقفة مع الذات و رؤية متعمقة  األمر
 )28: س.أحمد حسين الصغير، د(فيما تقوم به اجلامعات من حبوث 

  : وظيفة خدمة المجتمع  -ج 

تفرض هذه الوظيفة على اجلامعة كوا إحدى مؤسسات اتمع اليت تتبع من حاجاته، و تعرب عن 
آماله و تتفاعل مع ما جيري و  يوجد فيه، فتتأثر به و تؤثر فيه، و تقود حركة تغريه و منوه و تقدمه، و تساهم 

و تساعده . شرية مدربة تدريبا عاليايف حل مشكالته و تزوده مبا حيتاجه للتنمية يف خمتلف ااالت من قوى ب
يف ترقية ثقافته و تراثه و تنقيتها من الشوائب اليت تكون قد حلقت ا و نقلها إىل األجيال الالحقة و جتديدها 

س .رمزي أحمد عبد الحي، د( اجلامعة تستمد شرعيتها من جمتمعها  أنو تطويرها باستمرار، و لذلك قيل 
:160(  

     يف إحداث تنمية اتمع مبختلف جماالته سياسية و اجتماعية و اقتصادية  كما يرجع الفضل هلا
رأس املال البشري  إعدادو مستقبلها، من خالل  األمةو بذلك فهي تسهم يف صنع حاضر . و ثقافية و تربوية

       املعرفة  أي من خالل هذه الوظيفة تعمل على تطبيق. باعتباره أهم مقومات التنمية و التطّور يف اتمع
  .و توظيفها خلدمة و تطوير اتمع لتتفاعل معه

على املستوى احمللي أو العاملي من خالل مالمستها لقضايا  سواءو مع التطورات اجلارية من حوهلا 
اتمع  و حاجاته احلقيقية و السعي لتلبيتها كوا منظمة مفتوحة على اتمع تؤثر و تتأثر به و تسهم يف 

  . )30: س.أحمد حسين الصغير، د(فيه  األفراده و االرتقاء مبستوي  أداء خدمت

انطالقا من كل ما سبق، ميكن القول أن هذه الوظائف الثالث للجامعة و اليت يكاد يكون هناك 
عليها، هي وظائف متكاملة و مرتابطة فالتدريس يسهم يف نشر املعرفة و البحث العلمي يسهم يف  اعمجإشبه 

حتديد املعرفة و إنتاجها و تطويرها مث تطبق املعرفة يف اتمع حلل مشكالته و خدمة أفراده و حتسني مستوى 
  .معيشتهم و من مث إحراز التقدم للمجتمع

  :الوطن العريب بصفة عامة يف النقاط التالية  و ميكن حتديد وظائف اجلامعات يف

  :من وظائف اجلامعات الوطنية 

 .تساهم يف تعميم و نشر املعارف و تطويرها  •

 .تكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد وفقا لألهداف احملددة يف التخطيط الوطين •
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 .تساهم يف تطوير البحث و تنمية الروح العلمية •

 .مناهج البحثتتوّىل تلقني الطالب  •

 .تتقّدم بأي عمل لتحسني املستوى و جتديد املعلومات و التكوين الدائم •

  )33: 2009رباب أقطي، (تتوّىل نشر الدراسات و نتائج البحث  •

   : أهــــــــمــــيــــــة الجــــــامــعـــــــــة 2 – 3

تكتسب اجلامعة أمهيتها من أمهية الدور  و الوظائف اليت تؤديها يف تقومي  و تدعيم التنشئة 
االجتماعية و الثقافية للشاب الن مستوى التعليم الذي تقدمه كفيل باإلعداد العلمي و املهين للقوى العاملة 

ميثل التعليم اجلامعي دورا هاما يف  يف حياة الشباب و الن املرحلة اجلامعية تعترب من أهم املراحل التعليمية 
صياغة و بلورة االجتاهات االجيابية لدى الشباب و تأكيد مشاعر الوالء و االنتماء حنو اتمع، بوصفهم 

  .السواعد الفنية اليت سوف تنهض مبشاريع التنمية الشاملة يف خمتلف مراحلها

و ما ميثله كوعاء معريف و تربوي و دوره كما تكسب أمهيتها من خالل العالقة بني التعليم اجلامعي 
يف تكوين اجتاهات الشباب من ناحية، و بني التنمية الشاملة من ناحية أخرى، فبقدر ما تتيح الدول 
للجامعات كمراكز لإلشعاع العلمي و الثقايف من إمكانيات بقدر ما تكون القدرة على تكوين األجيال 

ية  مسؤوليتها، و لذلك فإّن تضاعف حجم املعرفة  و ازدياد منوها اجلديدة القادرة على حتمل أعباء التنم
تصبح اجلامعة أكثر أمهية، فعليها أن توجه عناية كبرية للبحث العلمي يف شىت فروع و جماالت العلم، و عليها 

ر و عليها أن تقوم بنش. أن تويل مزيدا من العناية إلعداد الكفاءات البشرية املتخصصة على مستوى العصر
العلم و حفظ الرتاث الثقايف و نقله عرب األجيال، ليس من خالل الكتب فحسب و إمنا من خالل تعليم و 

اتمع، و ما يساعد اجلامعة على حتقيق هذا هذه األمهية هو النهوض ذه الرسالة فهي يف  أبناءتدريب 
من خالل قنوات اتصال فعالة . معيف ات اإلنتاجحاجة إىل بناء عالقات طيبة و سليمة مبواقع العمل و 

التقدم  فأهداتسمح مبرور تيارات متدفقة من التعاون بينهما يف االجتاهني حلل مشاكل اتمع و حتقيق 
    )109: س.رمزي أحمد ع الحي، د(.  والتنمية

ألنه انطالقا من اعتبار اجلامعة نسقا اجتماعيا متفاعال مع اتمع إذ يؤثر و يتأثر فهذا يعين أا لن 
على هذا ميكن تتمكن من تأدية دورها الكامل يف اتمع دون حتقيق التفاعل بني الفرد و بيئته االجتماعية، 

 ع كان يف مجيع مظاهره احلياتية و يف خمتلفاألساس األول لتطوير أي جمتم باعتبارها مالحظة أمهية اجلامعة
إذ أن اجلامعة  قطاعاته ، ألا تتصل بتكوين النفوس و بناء العقول ، فالتعليم اجلامعي يتميز بأمهية خاصة ،

   هي الدعامة الثابتة اليت تقوم عليها ضة األمم ، فنشاط اجلامعة اليوم مل يعد
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تعد  إىل الدراسات التطبيقية العالية ، و مهمة اجلامعة مل تدامقاصرا على التعليم النظري وحده ، بل 
     لتشمل تطوير اتمعامتدت  تقتصر على تطوير العلم من أجل العلم و الوصول إىل احلقائق العلمية ، إمنا 

  .تهوحتقيق الرخاء و التوافق بني اتمع و حاجا و النهوض به يف مجيع جوانبه ، و املسامهة يف حل مشكالته

  :  دور و أهداف الجامعة – 4

  : دور الجـــــــــامــعـــــــــة  1 – 4

إن األمهية البالغة اليت حتظى ا اجلامعة ترجع للدور الذي تلعبه بالنسبة للفرد و اتمع يف خمتلف 
  : و لعّل أهم األدوار تتمثل يف . امليادين و االت

  :  التثقيفيها المعرفي و الجامعة و دو  –أ 

عليها واستمرارها  ألا تدرك أمهيتها وتعرف دورها يف احلفاظجتل اجلامعات املعرفة و تعظمها  
السلعة الرئيسية اليت تنتجها اجلامعة هي  ومن مثة فإن .تقدمه إىل األمام ثانيا و وبقائها أوال ويف تطور اتمع

، ولذلك  فإن إقامة القاعدة خاصة األساتذة و همكل وحىت تتمكن من إنتاجها يتعاون أفرادها. املعرفة
 ةالتعليمية القادرة على نشر املعرفة و التشجيع على امتالك الثقافة بني شباب اتمع هو السبيل الرئيسي للتنمي

يف كافة القطاعات الن التنمية االجتماعية و االقتصادية يف اتمع املعاصر تعتمد أساسا على اإلطارات 
  .و الفنية و الشابة على مستوى التخصص، و الفروع اجلامعية املدروسة اإلداريةالعملية و 

عليم يف لتاجتاهات الشباب حنو برامج ا يكشفولقد حاول الباحث حممد علي حممد أن ولقد حاول 
. مصر،  و كفاءة هذه الربامج يف أداء الوظائف اليت يتعني على التعليم لكي يقوم مبواجهة مشكالت اتمع

املستوى الثقايف للشباب بالبيئة احمليطة به و مدى املشاركة  فالعملية التثقيفية أهم عملية تتم على أساس رفع
من يوافقون على نظام التعليم احلايل الذي % 49,75بة و لقد أعطيت نس. االجيابية يف تغيري هذا الواقع

نسبة الذين ال يوافقون متاما على أن التعليم يؤدي الوظيفة % 31,54واعية يف حني جند  أجياالخيرج 
و بناءا عليه فهذه البيانات تكشف على ضرورة إعادة النظر يف حمتوى برامج التعليم اجلامعي بالرتكيز . التثقيفية

مباشر يف تدعيم معرفة الشباب معرفة  إسهامتكامل املعرفة و عدم االهتمام فقط بالكم، و يف ذلك على مبدأ 
  )208 :1987محمد علي محمد،( . مبختلف ميادين احلياة

  :  الجامعة و دورها في التنمية –ب 

من  تعد اجلامعة مركز إشعاع حضاري و عليه دف إىل تنمية اتمع اقتصاديا و علميا و ثقافيا
فالتعليم اجلامعي , خالل وظائفها األساسية اليت تقوم ا و هي التعليم، البحث العلمي، و خدمة اتمع

يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة نتيجة لقدرته على إعداد و توفري احتياجات مشروعات التنمية و خططها 
  .تلك املشروعات و حتقيق أهدافهاعلى كافة املستويات من القوى البشرية القادرة على إجناز 
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القادر على حتمل  إن أمهية العالقة بني التعليم اجلامعي والتنمية اليت تربز لنا قضية إعداد املواطن
اليت تدعم  اإلجنابيةواالجتاهات االجتماعية  القيم وإذكاءمسؤوليات التنمية املنشودة، وذلك من خالل غرس 

للتعليم اجلامعي لتحقيق نوع من التكامل بني  االقتصادي و عائد االجتماعيجهود التنمية املبذولة وتعظيم ال
  :عدة صورعلى  املالئمة لتحقيق التنمية  اإلسرتاتيجيةوتتخذ  الشباب الثقافة السائدة يف اتمع وثقافة

 .استجابته و اليت تعتمد على رغبة اتمع احمللي: العقالنية مربيقيةاإل اإلسرتاتيجية •

 .نسق القيم واملعاين والتصورات وهي تعتمد على تغيري نسق الفعل من خالل تغيري: الرتبوية  اإلسرتاتيجية •

 وتعتمد يف حتقيق التنمية على قوة القانون واإلجراءات:  القوة إسرتاتيجية •

 .اإلدارية و و االقتصاديةالسياسية  •

وأن الواقع  جبديال  اإلصالح فلسفة مفادها أنوهي تتطلب تغيريا شامال من خالل :  ةيالثور  اإلسرتاتيجية •
 . االجتماعي االجتماعي ليس مؤشرا لطبيعة الوجود

  :  الجامعة و دورها في تحقيق النمو االقتصادي –ج 

الدول  وبعض السوفيايت، االحتاد و األمريكيةاملتحدة  الوالياتيف  أجريتلقد أثبتت الدراسات اليت 
من النمو %  43أن نسبة  إىلالكفاية اإلسكندنافية أمهية التعليم عامة والتعليم اجلامعي خاصة يف رفع 

املتحدة ما بني  الوالياتحدث يف  الذي دنيسوناإلنتاجية حيث أشارت دراسة  Denisonاالقتصادي 
  .للتعليماملباشرة وغري مباشرة  أن تعزى إىل اآلثار ميكن،  1957و  1929عامي 

  :  الجامعة و دورها في اإلعداد المهني –د 

اليت حيتاجوا  دف اجلامعة إىل إعداد الطلبة لسوق العمل وذلك بإكسام املهارات والكفاءات
  .قصد االندماج يف احلياة املهنية وبذلك املشاركة يف التنمية الشاملة

  :  الجامعة و دورها في تعليم تحمل المسؤولية –ه 

أنفسهم  لدى الشباب إحساسهم باملسؤولية اجتاه ينميمن أهم وظائف النظام التعليمي القائم أن 
يسهم فنظام التعليم إن مل . من خالله يف عملية إعادة بناء جمتمعهم يسهمون جيعلهموحنو جمتمعهم على حنو 

فقدنا أهم وسيلة   أنناك معناه يف تنمية إحساس الشباب باملسؤولية ملا حيتويه من برامج و مواد تعليمية، ذل
 )128: 1987محمد علي محمد،(.من وسائل التوجيه االجتماعي للشباب
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  :  التعليم الجامعي و دوره في تنمية الوعي السياسي –و 

من أهم أهداف النظام التعليمي عامة و اجلامعي خاصة هو تشكيل و تنمية الوعي السياسي 
السياسي لإلشارة إىل مستوى إدراك الشباب للواقع السياسي التارخيي للشباب، و يستخدم مصطلح الوعي 

تمعهم واجتاهام السياسية و انتمائهم لألحزاب القائمة، و كيفية االعتماد على كل هذه التغريات يف تقومي 
  .الواقع السياسي تمعهم و التعرف على ما ينبغي دعمه أو تغيريه يف الواقع

  :  جــامـــعــةأهــــداف ال 2 – 4

ك لىل أهداف ذإ بالنظر وأن يبدأ دإن السري يف طريق تطوير الشؤون اإلدارية يف أي تنظيم، ال ب
. والبحث العلمي، وخدمة اتمع وتنمية البيئة التدريس، واألهداف املتعارف عليها للجامعات، هي. التنظيم

مسؤولة عن تطوير منط اإلدارة اجلامعية، حبيث يستند  دالبيئة العربية تُعيف  ومن هذا املنطلق، فإن اجلامعات
دينية ونفسية واجتماعية واقتصادية وبيئية، تالءم البيئة العربية، على أن يأخذ بعض  أسس هذا النمط إىل

  :نها وم ،)119: 1985أحمد محمد مرسي،  (املؤشرات واالجتاهات يف االعتبار

 .ال اإلداريةتطور تكنولوجيا املعلومات وأثرها يف األعم •

 .االجتاه حنو الدميقراطية، واملشاركة يف اختاذ القراران، يف جمال العمل •

عن حتقيق مردود  مسئولة االجتاهات اليت تدعو لتطبيق مبدأ املسؤولية واحملاسبية، حبيث تكون املؤسسة •
 . بقاء التكلفة االجتماعية و االقتصادية لتلك املسؤولية ني،مع

. األسس العلمية، يف التخطيط و التنظيم و التنسيق و التوجيه و املراقبة و التقومي اإلدارياالجتاه حنو تطبيق  •
 )126:  2005سعيد التل، .(

  :  األهداف العامة للجامعة –أ 

   .وتطوير املعرفة وتتناول كل ما يرتبط باملعرفة من تعليم األفراد خمتلف املهارات :أهداف معرفية  •
  .على خدمة اتمع واستقراره وحل مشاكلهتعمل : أهداف اجتماعية  •
وتزويده مبا حيتاج إليه من  تعمل على تقوية اقتصاد اتمع عن طريق البحث العلمي: أهداف اقتصادية  •

 .االقتصادية إطارات وكفاءات للتغلب على خمتلف املشكالت
بالكفاءات، املعارف،  لقوهي أهداف احملتوى البيداغوجي املتع وتضم التكوين،: البيداغوجية  األهداف •

 )134.: 2005سعيد التل، (.التقنيات، مميزات تكوين كل مرحلة

حمتوى الربامج  هي يف عالقة مع األهداف البيداغوجية من حيث تكييف  :أهداف البحث العلمي •
 .التعليمية، تطوير وحتسني املؤسسة لربطها ببيئتها اخلارجية
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 :وترتبط باألساتذة وهي :أهداف تسيير هيئة الموظفين •

 .أهداف النوعية والكمية مع حتديد الكفاءات لالندماج يف املؤسسة - 

األجور، الوسائل البيداغوجية  أهداف خاصة بالتكفل بظروف العمل، سياسة وإجراءات الرتقية، وضعية - 
  .والعمالاألهداف بتسيري اإلداريني  مكيفة نوعية وكمية اخلدمات املقدمة، كما ترتبط هذه

  : وهلا ثالث جوانب : أهداف التعيين واالنتقاء •

  .املطلوب اكتسابه من الطلبة:  اجلانب النوعي  - 

  .العمل املمكنة يتعلق حبجم املؤسسة واحلاصلني على الشهادات وجماالت:  اجلانب الكمي  - 

  .للدخول واالنتقال من مرحلة إىل أخرى:  جانب االنتقاء  - 

و    اهليئة الوصية و املصاحل االقتصادية  وضوح سياسة التمويل اليت تدعم العالقات بني:  أهداف التمويل •
  :و تتضمن ما يلي . العالقات االجتماعية للمؤسسة أهدافاالجتماعية، و 

  تغطي ظروف العمل، اإلعالم، املشاركة:  أهداف العالقات االجتماعية الداخلية .1

  .والسلطة، أجهزة اإلعالميف القرارات، أجهزة املتعاونني 

واليت تتطلب حتديد مسامهات املؤسسة عن طريق نظام اتصال :  أهداف العالقات االجتماعية اخلارجية .2
  .فعال وبعض اهليئات األخرى

   : األهداف الجديدة والمستقبلية للجامعة العربية -ب 

هذه الوظيفة على تقدمي  أن تقتصرإن وظيفة التعليم العايل واجلامعي ال بد أن تتطور، فلم يعد صاحلا     
. الذايت، والرتبية املستمرة، والتعليم مدى احلياة املعرفة ونقلها، والتدريس، والبحث، بل ال بد من إضافة التعلم

إعالء جهود التعاون الدويل، وإقامة احلوار بني الدول : للتعليم العايل وهي وهناك وظيفة تتنامى أمهيتها بالنسبة
  .دول النامية، وإقامة قواعد العدل، وقيم السالم يف عقول البشروال الصناعية

املستمرة الشاملة يف  إن اجلامعة البد أن تتصد لعملية بناء وإنتاج املعرفة اجلديدة اليت تقود التنمية    
للمستقبل، واالجتماع، ورؤساء الشركات الالزمني  واالقتصاد، اتمع، وتقود تربية قادة الفكر، وقادة السياسة،

يثرون حركة الفكر احلر باحلوار والنقاش الذي يؤدي إىل احلفاظ على  واملعلمني األكفاء، والفالسفة الذي
إىل التنمية  اليت حتفظ له شخصيته من جانب، وإىل إنتاج املتغريات اليت حتفظ له تكامله، وتدفعه ثوابت اتمع

  .الشاملة يف مجيع ااالت يف ذات الوقت
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النامية عموما هي احلفاظ  ظيفة التعليم العايل واجلامعي األكثر إحلاحا يف الدول العربية والدولإن و     
التنمية طويلة املدى وحتقيق الغرض اجلديد للشباب  على التوازن بني حتقيق اهلوية والشخصية الذاتية، وحتقيق

 واليت تقود إىل مزيد من التنمية، عناالهتمامات االجتماعية ذات الصفة املستمرة  والراشدين، والتجاوب مع
  .العايل واملتوسط الالزمني هلا طريق تقدمي الربامج اليت تصوغ سياساا، وتدرب الطاقات البشرية يف املستويني

  : عالقة الجامعة بالمجتمع -  5

ويقتضى ذلك الزمان واملكان،  الرتبية املتكاملة املستمرة تتطلب من اجلامعات امتداد الفرص الرتبوية يف
نطاق األسرة، ويف نطاق املؤسسات االجتماعية والرتبوية   إسهام اجلامعة يف االهتمام بالرتبية قبل املدرسة يف

 األطفال، وحضانة الرضع، وتشتد احلاجة إىل هذه املؤسسات يف املناطق الريفية وبني كدور احلضانة، ورياض
صيغ تالءم هذه البيئات  واالجتماعي، مما يقتضي تطوير الفئات الضعيفة تعويضا لصغارها عن النقص الثقايف

  .األمهات فيها على بساطتها، وجتذب النماذج املكلفة منها، واعتماد مشاركة

السنوات التالية يف نظام الرتبية  وكما يسري اهتمام اجلامعات على سنوات الطفولة األوىل فإا متتد إىل
يوازي النظام اجلامعي ويستجيب حلاجيات الناس، ولعل يف الالجامعية  املدرسية، فال بد من نشأة نظام للرتبية

 يتصور حبكم خرباته وإمكاناته والعاملني فيه ليكون نظاما مستدميا لتعليم الكبار، مؤسسات حمو األمية ما
خل وتنمية اتمع دا ويتوىل اجلوانب الثقافية، واجلوانب املهنية حتت مظلة ما يسمى قسم اخلدمة العامة

  .ومسائيا اجلامعات، يتعلم فيه اآلباء واألمهات واملوظفون تعليما مكثفا

حيدث نتيجة االهتمام  فالرتاث املعريف للمجتمعات اإلنسانية يوضح أن ازدهار احلضارات وتطورها
اتمع احلديث يعتمد على التخصص والعلم كسمة  بالتعليم كعنصر أساسي للتقدم والتغيري خاصة وأن

  .السابقة متيزه عن اتمعاتأساسية 

املنعزل عن اتمع  فقد أكدت الدراسات واألحباث احلديثة أنه ال مكان يف الوقت احلاضر للتعليم
ياة أفراد اتمع وحاجام ومشكالم حب ومشكالته، وأن التعليم العايل الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة

تشري الدراسات والبحوث يف التعليم العايل يف كثري من دول العامل  كما،  والقادرة على إحداث التنمية الشاملة
هو الذي  تفاعل مستمر بني الفرد املتعلم وبيئته املادية واالجتماعية، وأن التعليم العايل الفعال إىل أنه عملية

اتمع العايل هو تطوير  يكون وثيق الصلة حبياة السكان وحاجام وآماهلم، وأن اهلدف األول للتعليم
واجتماعي وثقايف أفضل، وعلى هذا يتحدد أسلوب  والنهوض به إىل مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي

التعليم بالعمل والنشاط واإلنتاج والبناء، ومواجهة املشكالت اليومية اليت  التعليم العايل، فيكون عن طريق
  .أو اتمع تواجه الفرد



 جي الجامعة  يسوق العمل و تشغيل خرّ                                       : الفصل الرابع 

160 

 

البشرية يف ضوء ما متلكه  ام بدور كبري ومتزايد يف تنمية املواردكما أن التعليم العايل قادر على اإلسه
الدور احملتمل أن تلعبه خمرجات هذه املرحلة يف عملية  اجلامعات من قوى بشرية وإمكانيات مادية، ويف ضوء

  قيادةواالجتماعية، كما يساهم هذا التعليم إلعداد القيادات العلمية والفكرية اليت تتوىل التنمية االقتصادية
مشكالت اتمع دف تطوره  اتمع، وكذلك إعداد الكوادر العلمية التخصصية اليت تتوىل بالبحث والدراسة

برجاهلا وخرباا العلمية ودرايتها الفكرية الراسخة لتقوم  وتقدمه، وأن هذه املهمة ال تكتمل ما مل تتقدم اجلامعة
اليت  ل الواعي يف ميزان اإلنتاج واستغالل املوارد للتطبيقات العلميةالتنمية، وتساهم بالعم بدور مباشر يف عملية

يعانون أمية علمية أمام  تتزايد بصورة مل تستهدف اإلنسان من قبل حىت أن خرجيي األمس أصبحوا
  .استكشافات اليوم

ومشكالته، وأن  وقد أكدت األحباث أنه ال مكان يف الوقت احلاضر للتعليم املنعزل عن اتمع
وحاجام ومشكالم والقادر على  التعليم العايل الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة حبياة أفراد اتمع

للتعليم العايل على قيام املعاهد اجلامعية بوظائف خمتلفة  إحداث التنمية الشاملة، ولذا تؤكد اخلطط اجلديدة
 ان اخلدمات العامة، وأن جناح هذه اجلهودوالبحث العلمي، تندرج مجيعها حتت عنو  غري املهمات التدريسية

  .ودورها يف اتمع كافة مقرون بتغري جذري يف مفاهيم اجلامعة والعمل اجلامعي، ويف مكانة هذه اجلامعة

من حوهلا، حبيث  ولذا فإن اجلامعات الناجحة يف العصر احلايل هي تلك اليت تفتح أبواا للمجتمع
وتكون حساسة لطروحات أفراد اتمع،  أن ترى هلا العالج املناسب، بلتتحسس مواطن الداء فيه، وحتاول 

  )78-77: 2010عجال مسعودة، ( .الطموحات وأن ترسم الطرق إىل حتقيق تلك
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  التنسيق بين الجامعة و سوق العمل و سياسات التشغيل : ثانيا 

   : )المفهوم ، المؤشرات ، الخصائص ( سوق العمل الجزائرية  – 1

  : مفهوم سوق العمل 1 – 1

املكان الذي يلتقي فيه العرض مع الطلب : "حظي سوق العمل بعدة تعاريف، فمنهم من يرى أنه
فتظهر  وهنا يظهر السوق كجهاز منظم خيضع اجلميع ملطالبة، ويعمل على أساس حتقيق التوازن بينهما،

بدقة وباملوازاة معهم يظهر النقابيون، هلذا جيد سوق املؤسسات وأرباب العمل كوم املعنيون بسريورة العملية 
نصر الدين كيرور، ( .والتأهيل الكفاءات، العمل نفسه أمام حتمية االستجابة لعدة عوامل منافسة كالسن،

2007 :37(  

كونه تطرق لسوق العمل كمكان حتدث فيه مجلة من  إال أن هذا التعريف غري واضح ألنه واسع جدا
يوسف إبراهيم الذي يرى أن سوق  عكس دون ضبط مفهوم سوق العمل بصيغة أوضح،عمليات التبادل 

آلية تبني العالقة بني العرض والطلب على العمالة اليت على ضوئها يتحدد حجم الفائض أو " العمل هو
إىل  15النقص منها والذي يتالشى فيما بعد بناءا على آلية األجور ومتثل العمالة عادة فئة السكان من العمر 

  .)32: 1996إبراهيم يوسف، (  سنة من إمجايل السكان 60

مع تأكيده على دوره ومدى تأثريه يف عملية  فهو على األقل ربط سوق العمل بالعنصر البشري، 
  .اإلنتاج

املكان الذي تصب فيه املخرجات " يف حني أن حبيب اهللا بن حممد الرتكستاين فيعترب سوق العمل هو   
حبيب اهللا بن محمد (  حيدد مدى قدرة خمرجات التعليم على تلبية احتياجات التنمية البشريةواملكان الذي 
فهو يربط سوق العمل مبخرجات التعليم ويركز على مدى قدرته على استيعاب . )88: 1999التركستاني، 

دون سواهم إّال أننا مل هو يعترب تعريف حمدود نوعا ما القتصاره لإلشارة على اخلرجيني  و األعداد من اخلرجيني،
ما محلنا على أخذه باحلسبان هو مدى عالقته مبوضوع دراستنا وهو اخلريج اجلامعي كأحد  و نتغاضى عنه،

  .خمرجات التعليم وعالقته بسوق العمل

املكان الذي يتم فيه توزيع القوى العاملة حسب متطلبات العرض : وبناءا عليه فسوق العمل هو
 .اعتباره مكان رزق خمتلف فئات اتمعوالطلب كما ميكن 

  : مؤشرات سوق العمل الجزائرية 2 – 1

إن املفاهيم اليت تناولت سوق العمل يف جمملها قد ركزت على العالقة بني العرض والطلب بني 
احتياجات السوق من اليد العاملة وبني املرتشحني لعرض مهارام وكفاءام سواء كانوا مؤهلني أو غري 
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فمستوى سوق العمل خيضع  و بالتايل .ني كخرجيي اجلامعات سعيا يف احلصول على وظيفة مناسبةمؤهل
فسوق العمل اجلزائري مثال هو سوق ضعيف جزئيا ونستدل على ذلك بعدة  ملتغريي العرض والطلب،

  :مؤشرات أمهها

بأنه سوق حمتكر من إن سوق العمل يف اجلزائر يتميز  : مساهمة القطاع العام أكبر من القطاع الخاص •
طرف الدولة، فهي تسيطر عليه سيطرة كاملة من خالل التعامل الكبري مع القطاع العام فمن خالل ما متتلكه 

عكس القطاع اخلاص  من مؤسسات بشىت أنواعها ومراكز التوظيف اليت تعمل على استقطاب اليد العاملة،
ل، إال أن القطاع العام ما زال يلعب دورا كبريا يف  الذي ال يساهم إال مسامهة ضئيلة يف توفري مناصب الشغ

سنة % 53كثري من األنشطة اإلنتاجية حيث بلغت حصة القطاع العام من القيمة املضافة اإلمجالية نسبة 
من املؤسسات املالية ويبقى القطاع العام أيضا مسيطرا على قطاع % 90فضال على استحواذه على  2004

 . )194: 2008أمال شوشري، ( احملروقات

ورغم ذلك جند أن اجتاهات الشباب حنو العمل كانت بنسب متقاربة بني القطاع اخلاص والقطاع 
مبعىن  ، ميوالته فكل شاب يرى يف كل منهما األمل يف توفري الوظيفة اليت يريدها وحتقق طموحه املهين و العام،

الوظائف إىل جانب تقدمي االمتيازات واألجور على توفري فرص العمل و  املسئولةأن البعض يرى أن الدولة هي 
حتيط به وتقديرها وتنمية قدراته ومهاراته العلمية والتطبيقية والبعض اآلخر  املرتفعة وكذلك مراعاة الظروف اليت

  .يرى أن كل ما سبق ال يتحقق إال يف القطاع اخلاص

الفرص االقتصادية اليت تؤمن هلم اتمع أن يوفر لعمالته  وجب على بالنظر إىل هذين املؤشرين، و
كما جيب تشجيع املؤسسات على توظيف أبنائها بدال  ن يفتح هلم كل ااالت املتاحة،أ و ، احلياة الكرمية

من االستعانة باأليدي العاملة األجنبية وأن تشجع املؤسسات اخلاصة على التخلي عن فكرة شهادات اخلربة 
 و ، إبداعام تنمية طموحام و دهم على االنطالق حنو املستقبل واليت تفرضها على الشباب حىت يساع

  )79: 2005حسن بالل التل، (  من شأا تأمني العيش الكرمي  حتفيز الشباب على العمل يف أي وظيفة

o ا عدم توافر العمل لشخص راغب فيه، مع قدرته عليه أي ينتمي إىل القوى البشرية واليت  : البطالة نعين
هذا بالتساوي بني الذكور  و املتعطلني عن العمل خاصة خرجيي املعاهد املتوسطة والعليا واجلامعات،تشمل 

سامية خضر  ( واإلناث، بني الباحث عن العمل يف القطاع العام أو اخلاص، وكل الوقت أو بعض الوقت
  . )25: 1998صالح، 

كما أن هناك من  يعرفها  للعمل،أي إتاحة فرصة العمل لكل شخص تتوافر فيه الشروط املطلوبة 
محمد عالء ( عدم وجود عمل يسند لشخص ما كل الوقت أو بعضه مما جيعله طاقة بشرية معطلة على أا

  )110: 2003عبد القادر،
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حيث نلمس يف هذا التعريف نوع من اخللط بني البطالة والعطالة اليت تشري للعامل الذي ال حيظى 
يف حالة عمالة إذا توافرت له  و حالة بطالة إذا مل يكن يعمل لكسب عيشه، فهو يف باالستقرار يف عمله،

وبذلك نقول أن العطالة هي اجلمع بني حاليت العمالة والبطالة وهي حالة اخلريج .فرصة عمل ليست دائمة 
ته مبجرد اجلامعي الذي يعمل يف أطار عقود اإلدماج املهين إذا كانت غري قابلة للتجديد آليا، إذ يعود لبطال

إذ أن  هذا ما يفسر املشاكل اليت تعاين منها اليد العاملة اجلامعية، و انقضاء فرتة عقده ومل جيد عمال أخر،
كما تزايد عددها يف سوق العمل يقلص من فرصتها يف حتصيل منصب عمل وبالتايل معاناا من البطالة  

موس اخلطر والبحث يف أسباب هذه الظاهرة وهذا يستدعي ضرورة دق قاأسلفنا الذكر يف فصولنا السابقة 
  :للحصول على حلها واليت تتلخص يف

فتح باب التعليم اجلامعي على مصراعيه أدى إىل استقبال أعداد هائلة من الطلبة دون احلاجة إليهم بعد  - 
  .التخرج

سوق العمل خلل العالقة بني التعليم والتدريب وسوق العمل أحدث فائض يف أعداد اخلرجيني مع عجز  - 
  .على استيعام

  .عدم جناعة برامج التشغيل املوجهة للجامعني مثل عقود ما قبل التشغيل وغريها - 

" ضعف روح املقاولة بني الشباب وتأسيس عمل حر، وتوجه معظمهم للقطاع اخلاص لعدة أسباب منها - 
خلاص لعدم توافر اخلربة يف عدم اإلحساس باألمان واالستقرار الوظيفي، وعدم ضمان جناحه يف املشروع ا

  . امليدان

سوق العمل حىت اآلن عاجزة عن استيعاب   فالبطالة تسري يف تضخم بني اخلرجيني ألن ، بناءا عليه و 
فقط من اخلرجيني وبالتايل % 50 الفقد ثبت أن القوى العاملة ال تستقبل يف الواقع إ كل هؤالء اخلرجيني،

 .لتنسيق بني التكوين اجلامعي ومتطلبات سوق العملفالتقليص من حدا يستلزم ضرورة ا

   :  خصائص سوق العمل الجزائرية 3 – 1

  .عجز يف اليد العاملة املؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف •
  .عدم التوافق بني خمرجات التكوين و احتياجات التشغيل •
  .الطلبضعف الوساطة يف سوق الشغل و وجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض و  •
  .عدم توفر شبكة وطنية جلمع املعلومات حول التشغيل •
  .انعدام املرونة يف احمليط اإلداري و املايل  و الذي يشكل عائقا أمام االستثمار •
  .صعوبة احلصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب املشاريع •



 جي الجامعة  يسوق العمل و تشغيل خرّ                                       : الفصل الرابع 

164 

 

ولد ملناصب الشغل وترجيح املعاجلة ترجيح النشاط التجاري على حساب املنتج االستثمار املنتج امل •
  .الجتماعية للبطالة

  .العامل االجتماعي الثقايف الذي يدفع إىل تفضيل العمل املأجور •

  الصعوبات و التحّديات التي تواجه سوق العمل الجزائرية – 2

   : الصعوبات التي تواجه سوق العمل الجزائرية 1 – 2

  :العمل يف اجلزائر فيما يلي تتمثل أهم الصعوبات اليت تواجه سوق 

فرضت العوملة إيقاعها السريع على  :  العولمة و سياسات اإلصالح االقتصادي و التكيف الهيكلي –أ 
  كل دول العامل ماديا و بشريا  و حضاريا بالصورة اليت أدت إىل إزالة احلواجز و االنفتاح الكامل بني الدول، 

و هو ما أّدى لظهور الفجوة . مباشرة بني الدول املتقدمة صناعياو حدوث املواجهة و املنافسة الشرسة 
و هو ما أضّر بفرص العمالة يف التشغيل نتيجة . الكربى بني مستويات التعليم و التدريب املهين حمليا و عامليا

 تفري متطلبات سوق العمل املمثل جلانب الطلب حبيث ارتفعت مستويات جودة األداء املطلوبة، و املعرفة
التقنية و املهنية، و مستويات التدريب و اخلربة الالزمة توافرها ألغراض التشغيل، و زاد من تفاقم األزمة تبين 
اجلزائر سياسات اإلصالح االقتصادي مما أدى إىل الدفع بأعداد كبرية من العاملني غري املؤهلني ألسواق 

اعب املالءمة بني التدريب املهين  و متطلبات مص دمع قصور برامج التكيف اهليكلي أدى ذلك ال زيا. العمل
  .األسواق ألغراض التشغيل

يعد نظام التعليم يف اجلزائر أحد املسببات الرئيسية يف : القصور في سياسة التعليم و التشغيل  -ب 
 االختالالت بني العرض و الطلب على القوى العاملة يف سوق التشغيل، و رغم تبين اجلزائر بعد حتّررها من

إال أن هذه ، االحتالل سياسة جمانية التعليم لتعويض الشعوب عما لقيته من حرمان من التعليم و التدريب
السياسة أدت إىل تردي مستوى التعليم و ازدياد أعداد اخلرجيني غري املؤهلني ملتطلبات أسواق العمل، األمر 

و سياسات التعليم  تعكس عدم الظروف الذي أدى لشيوع البطالة بأشكاهلا املختلفة، و كل هذه السياسات
  .املالئمة إلحداث ثورة يف مستوى اخلرجيني

يعاين نظام ختطيط القوى العاملة يف اجلزائر من قصور يف وضع  :القصور في تخطيط القوى العاملة –ج 
(  رض خطة تفصيلية مستقبلية قصرية و متوسطة و طويلة األجل للربط بني التعليم و التدريب، من جانب الع

جانب الطلب و املمثلة لسوق العمل مبا يعين األخذ بسياسة الفعل و ليس ) و فرص العمل احلقيقية املمكنة
و تسارع  األجنبيةسياسة رد الفعل، و مبعىن آخر فإّن قصور املوارد مع نقص االستثمارات املتاحة احمللية و 

حلكومة تلجأ للمسكنات ملنع انفجار األزمة دون معدل منو السكان، و زيادة أعداد الطلبة اجلامعيني جتعل ا
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القدرة الفعلية على القيام بدور فعال يف ختطيط القوى العاملة، رغم وجود األجهزة املتخصصة و الكفء للقيام 
  .ذا التخطيط

 تقوم مراكز التدريب املهين بدور هام يف حتقيق التوازن :القصور في سياسات و برامج التدريب المهني  –د 
      و املالءمة بني العرض و الطلب يف سوق القوى العاملة و تساعد يف خلق فرص عمل جديدة و حقيقية 
و احلد من العجز يف املهن و األنشطة املختلفة، و مع هذا يشهد الواقع اجلزائري عدم قيام هذه املراكز بدورها 

  :الفعال لعدة أسباب 

عشوائية التدريب املهين، فهناك عدم تنسيق بني تلك املراكز سواء من حيث اجلهات التابعة هلا أو ميزانية  •
 .أو املهن املخطط التدريب عليها إنفاقها

 :عدم توافر بنك معلومات كايف عن سوق العمل واحتياجاته من املهن املختلفة مما يؤدي إىل  •

 ب يف سوق العملالتدريب على مهن قد ال يكون عليها طل •

 االزدواج بني مراكز التدريب يف التعامل مع مهن متكررة •

و قد أدى هذا إىل أن تسيبت مراكز التدريب املهين ذاا يف املساعدة على االختالل يف سوق     
العمل، حيث تدفع سنويا مبخرجات تدريب باآلالف دون حاجة إليهم مما يؤدي من ناحية لزيادة أعداد 

    الف إهدار املال البطالة، و من ناحية أخرى لفقد الشباب املتدرب الثقة يف دور مراكز التدريب املهين، خب
  .و اجلهد املنفق عليها

العام هو الرتمجة  اإلنفاقمن املعروف يف علم املالية العامة أن  :قصور السياسة المالية و عامل الفقر  –ه 
الرئيسية اليت يت تصنيف املوازنة  اإلنفاقالفعلية الجتاهات السياسة املالية يف الدولة، و الذي يعرب عن جوانب 

اخل و ملا  ...املتعلقة خبدمات التعليم و التدريب و العالج  اإلنفاقمتضمنة جوانب  أساسهاللدولة على العامة 
فمن الطبيعي يف . كان الدخل احلقيقي للفرد يف اتمع يتم قياس بقيمة اخلدمات و السلع اليت حيصل عليها

يت تنعكس أيضا على حجم ظل ضعف هذه اخلدمات أن يتدهور مستوى الدخول يف اجلزائر بالصورة ال
على حماالت التعليم و التدريب و التشغيل، نظرا ملا تعكسه اإلحصاءات من تدّين و اخنفاض نصيب  اإلنفاق

دينار جزائري، و من مث  12 000بـــ  2009العام، حيث مل يتعدى األجر القاعدي لسنة  اإلنفاقالفرد من 
  .على التعليم و التدريب قاإلنفاضعف قدرة الدولة أو األفراد ذام على 

املتطور اعتبار األداء هو عملية  األسلوبيقصد ذا  :عدم األخذ بمفهوم التدريب الموجه باألداء  –و 
جوهر العملية التدريبية، و حبيث ينبغي الرتكيز على كيفية أداء الفرد للوظيفة أثناء تلقي التدريب يف العمل أو 
يف قاعات التدريب، و ليس فقط على حتصيله لكم معني من املعلومات، و بذلك ميثل التدريب املوجه باألداء 

    لسد الفجوة يف األداء احلايل و املستقبلي للفرد، بني ما حصل عليها من معارف نظام يعتمد على منظومة 
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  و قدرات و مهارات و بني ما حتتاج إليه املمارسة الفعلية يف العمل، من هذه املعارف و املهارات و القدرات 
  .و ذلك من خالل تصميم و تقييم برامج تعليمية و تدريبية

  :هها التحديات التي تواج 2 – 2

تعزيز توجه الدول  شأاجنم عن النظام الدويل اجلديد حتالفات اقتصادية،  من : التكتالت االقتصادية  –أ 
صوب التكامل االقتصادي للقدرة على البقاء و االستمرار مما سيؤدي إىل ترسيخ درجة املنافسة بني لك 
التكتالت االقتصادية و اليت تتميز بكفاءات عالية و اقتصاديات تشغيل غري مسبوقة، األمر الذي يستوجب 

  .بكافة الوسائل املمكنة على العامل اجلزائري القيام بتدعيم قدراته التنافسية

تشري الدالئل أن مسة القرن العشرين هي املعلوماتية، حيث أن املعلومات ستشكل  :ثورة المعلوماتية  –ب 
   العمل، رأس املال، األرض، التنظيم، : التقليدية  األخرى اإلنتاجعنصرا إنتاجيا جديدا سيتفوق على عناصر 

تصادي احلديث، و هذا ما يضع العامل اجلزائري أمام وجوب االعتماد و ستصبح العنصر احلاسم يف النمو االق
سعيا منها لتوسيع و تطوير خدماا مبا حيقق التأقلم مع . على تكنولوجيا املعلومات و وسائلها املتقدمة

ت االحتياجات املستقبلية للمتعاملني معها و ال ينصرف األمر عند هذا احلد فقط، بل أن ثورة املعلومات ليس
جمرد إضافة جديدة لإلنتاج أو إنتاج أكثر أو أسرع، و إمنا أصبحنا بصدد إنتاج أشكال جديدة تعتمد بدرجة 
أكرب على املعلومات إنتاجا و توزيعا و استخداما، فلم تعد اآللة حتل حمل اإلنسان من الناحية البدنية فقط بل 

  .أصبحت حتاكي ذكاءه

ة التنافسية بأا قدرة الدولة على إنتاج السلع و اخلدمات اليت تنجح تعرف القدر  :التنافسية العالمية  –ج 
   يف اخرتاق السوق الدولية، و يف الوقت نفسه تزيد من الدخل احلقيقي لألفراد، و حتقق معدالت منو مرتفعة 

لعمالة و عليه فإن التحدي األساسي أمام سوق التشغيل يكمن يف حتسني القدرة على التنافسية ل. و مستدمية
  .  بأكثر جودة و اقل تكلفة اإلنتاجلضمان االستمرارية يف 

تبدو اآلن أمهية التدريب املهين حتمية، فالشهادة  :التدريب و  التعليم و الفجوة القائمة بينهما  –د 
اجلامعية ال تكفي وحدها لتأهيل طالب العمل الحتياجات سوق العمل املعاصرة، حيث أصبح التدريب ال 

املتكون إىل أرض الواقع و يؤهله للعمل الذي  أو اخلريجيقل أمهية عن التعليم بل قد تزيد ألنه هو الذي ينقل 
ف من الشباب الباحثني عن الوظيفة يفتقدون متاما للمطلوب يف عصر خيتلف متاما يف يقوم به، فاآلال

فما زالت املهارات حمدودة، و الفجوة كبرية بني ما هو متاح و ما هو مطلوب، مما يؤكد على . متطلباته
حىت   العتيقة يف بعض نظم التعليم و هو أمر حيتاج إىل مراجعة شاملة األساليبالسياسات اخلاطئة و 

نكتشف الواقع و يتعامل معه يف وضوح و شفافية، خاصة يف ظل االنفتاح القائم و املفروض عامليا خاصة بعد 
تطبيق اتفاقية اجلات و فتح احلدود  و عوملة االتصاالت اليت جعلت البعيد قريب و خلقت أمناط العمل 
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بلده دون االنتقال، و بأقل التكاليف، مما اجلديدة حيث ميكن توظيف و تكليف العامل للقيام مبهمة معينة يف 
جيعل هذا النمط اجلديد وسيلة سهلة ألصحاب األعمال و املؤسسات اليت دف للربح و تبحث عن العامل 

مكان يف العامل بأقل التكاليف املمكنة دون النظر لألبعاد االجتماعية و املصلحة اخلاصة  أياملؤهل يف 
  ,لبلدام

الراهن ال حتتاج إىل هذا الكم من الشهادات اجلامعية العاطلة كما و احلال اآلن،  و اجلزائر يف الوقت
بل حنتاج يف املقام األول إىل العناصر املدربة و اخلربات الواعية يف جماالت التنمية املختلفة ليس املهم أبدا 

رط أن يكون لديها استعداد األلقاب و املناصب، ألن التنمية الشاملة حتتاج إىل جيوش من طوابري البطالة بش
 .ات املطلوبة و الكفاءات الالزمةللتدريب املهين منها و الـتأهل الوظيفي مع الرغبة يف اكتساب القدر 

   : التنسيق بين السوق العمل و الجامعة و تفاعلها مع سياسة التشغيل -3

 : التنسيق بين متطّلبات سوق العمل و مخرجات الجامعة  1 –3

 يف الدولة من أجهزة  آليات للحد من ظاهرة البطالة يظل جهد مشرتك بني الفاعلنيإن البحث عن 
من موارد  تضخه وزارات، وتظل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أمام حتدي حقيقي يف حماولة تكييف ما و

العلمية  ومؤهالمفية إدماجهم بكل معارفهم كيبشرية مؤهلة مع متطلبات سوق العمل والواقع االقتصادي، و 
  : التحديات ميكن إمجاهلا فيما يلي ولكن التعليم العايل يف اجلزائر يواجه جمموعة من. يف مناصب عمل مالئمة

 ة للزيادات العدديةكبل املنجزة غري موا كآما أن اهليا ، لطلب املتزايد على التعليم العايل وتزايد أعداد الطلبةا •
تأخر موعد الدخول الفعلي بسبب اخلدمات اجلامعية املتأخرة و ذلك للطلبة حبيث يف كل سنة  جامعية ي

  .بالرغم من اهودات املبذولة يف سبيل احتضان األعداد اهلائلة للطلبة
 أستاذ دائم أغلبهم برتبة أستاذ 25229قلة التأطري حيث يقدر عدد األساتذة املؤطرين للطلبة ِب  •

  .عليم العايل على أبواب التقاعدنسبة كبرية من أساتذة الت أنمساعد، كما 
 منطية التكوين املبنية على التلقني حبيث ال تفتح اال لإلبداع واالبتكار الفردي، وإن وجد هذا فانه يبقى •

  .حماوالت فردية و ليست سياسة تعليمية
  أثقلذي ليم، األمر الالتع يتطلبهاالتكوين الكمي على حساب التكوين النوعي، وذلك للتكلفة اليت أصبح  •

كاهل الدولة، إضافة إىل تغري منظومة القيم اتمعية، حبيث ال يبقى للتعليم نفس املكانة املرموقة اليت كان 
  .حيظى ا يف السابق

  .هجرة الكفاءات وعدم بقائها يف الداخل للمسامهة يف التأطري وتكوين وتنمية البالد •
وليست حبوث تنجز دف التطبيق العملي، مما أدى البحوث املنجزة هي حبوث من أجل نيل الشهادات  •

  .فعالية البحث العلمي وعدم مسامهته يف تفعيل العملية التنمويةن إىل احلد م
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  . تنامي معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات •

ولقد ظهر االهتمام جليا بضرورة البحث عن آليات لتحقيق املوائمة بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات  
هان مت إعادة النظر يف سياسة التكوين املنتهجة يف اجلامعات، وإثراء التواصل والتنسيق بينها كر   و مل،الع سوق

ودف تكييف الشهادات مع متطلبات سوق . االقتصادي ومتطلبات املؤسسات االقتصادية وبني احمليط
واملعرفة وتكييف جمموعة اجلامعي العمل على إشراك الباحث يف تكريس العلم  الشغل، مت يف إطار اإلصالح

االقتصادي واالجتماعي أصبح يشارك يف وضع الشهادات ذات البعد  من التكوينات وسوق الشغل، فالقطاع
اليت يريد أن يتمرس فيها الطالب حىت يكون جاهزا للشغل بعد  املهين، من خالل طرح االنشغاالت والوظائف

  .خترجه

 :التفاعل بين سياسة التشغيل و مخرجات الجامعة  2 –3

يف الرصيد  إن الثروة املادية للمجتمع ال ميكن أن تنمو و تستمر يف منوها إ ّ ال إذا صاحبتها زيادة
و اجلدية ، فقد أكدت التجارب اليت  الوطين من الثروة البشر ية املز ودة مبختل ف املهارات الفنية و بالطموح

املاضي ، تلك الصلة الوثيقة بني ا ملنظومة التعليمية و  ملعاصر يف النصف األخري من القرنشهدها عاملنا ا
و الثقافية ، على اعتبار أن رأس املال البشر ي عملية قوامها زيادة عدد  التنمية االقتصادية و االجتماعية

 ة االقتصادية و االجتماعية ،يتمتعون باملهارات و املعارف و اخلربات اليت حتتاجها التنمي األشخاص الذين
ختطيط دقيق  علما بأن استثمار الفرد يف التعليم يستمر لفرتات طويلة ، على أن هذه العملية تقتضي وجود

ا تم به سياسة البشرية ، و هذا م للطاقات  لحلاجات اتمع من خرجيي اجلامعات و توفري مناصب عم
االحتياجات اخلاصة بالقطاعات االقتصادية من الناحية  حسب  تعين ترتيب مناصب العملالتشغيل ؛ و اليت

  األعداد اليت تتطلبها خمتلف القطاعات االقتصادية من األيدي العاملة  العددية ؛ أي البحث عن املوازنة بني
  )220: 1988بلقاسم سالطنية، (غرايفو للقوى العاملة املتزايدة بالنسبة للنمو الدمي و العرض املتوقع

أدركت أن  الدول املتقدمة و النامية على حد السواء ، بعد أن باهتمامالتعليم دوما و قد حظي 
    رات اتمع القدأفراد  مفتاح ضته فمنذ أن أكد آدم مسيث على أمهية التعليم يف إكساب دديالتعليم اجل

رشال أن ما يستثمر يف تنمية البشر ما و املهارات النافعة أثناء تعليمهم و تدريبهم ، و منذ أن أوضح ألفريد
قومي ، أصبح التعليم مبراحله ضرورة  استثمارعملية  ، و أن عملية التعليم نفسها االستثمارهو أفضل أنواع 

تطوير التعليم أّنه يعمل مع جمتمعه جبميع  إسرتاتيجيةو تؤكد . متطلبات التنمية تماعية تفرضهاجاقتصادية و ا
  .او التنمية الشاملة يلتقيان يف اإلنسان بوصفه حمورا و غاية هلمو أن التعليم  جوانبه ،

األفراد  حاجات و يف نفس اال يشري أحد املهتمني إىل أن هدف التعليم مل يعد قاصرا على إشباع
التعليم أكرب الصناعات يف معظم  من املعرفة و العلم ، بل أن النمو املتزايد يف النشاط التعليمي جعل من
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فحسب، بل يتضمن  فالتعليم مل يعد خدمة تقدم للفرد ر و مصدرا هاما لليد العاملة املؤهلة و املنتجة،األقطا
و قد  .و القدرة على العمل ، و كل هذا متت تنميته عن طريق التعليم االجتاهات اليت تؤدي إىل زيادة اإلنتاج

    احلديثة ،  التكنولوجيات ألن معظم - ي و خاصة التعليم العال –دول العامل املتقدم أمهية التعليم أدركت 
 يا م أناس مهرة قادرون فكريا و عقلأ اعتبار و كذا التقنيات اجلديدة خمرتعوها من خمرجات التعليم ، و على

طلبة و باحثني قادرين على القيام ذه املهمة ، و هذا  تكوين على استيعابه ا ، فهي تعتمد يف سبيل ذلك
  .و هي بذلك تعتمد على اإلنسان كوحدة أساسية إلحداث التقدم التعليم، يف االستثمارعن طريق 

و ) خمرجاا(اجلامعة ات و الروابط بنيتشجيعا مستمرا للعالقو يف الوقت الذي يشهد فيه العامل 
فإن العامل يشدد على  - فرتة الدراسةانتهاء باعتباره الوجهة اليت يقصدها خريج اجلامعة بعد  - سوق العم ل

االقتصادية و االجتماعية للمجتمع الدويل ككل  للتنمية أمهية التعليم اجلامعي ليتماشى مع احلاجيات املتزايدة
مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر يف بناء إنساننا ،  -اخلصوص على -، و عليه فإن جمتمعاتنا

  .على التالؤم و مستجدات األلفية الثالثة قادرا حيث يكون

تأرجحه بني  و سوق العمل اضطرابى التوسع يف التعليم إىل زيادة اخللل يف القوى العاملة و لقد أد
املتعلمني و استخدام املؤهالت  صفوف بني) التقنية ، السافرة و املقنع ة(الزيادة و النقصان ، و ظهور البطالة 

 للتعليم اجلامعي جزء من يجياالسرتاتاة هذا اإلشكال ، كان التخطيط  و .العليا يف وظائف بسيطة
فة املختل التخصصات للتعليم ، إذ يتناول إعداد تقديرات الحتياجات جانيب العرض و الطلب ، مع التخطيط

  خلدمة التنمية ، خصوصا يف وقت يشهد تغريات هامة يف عامل الشغل

  .للتوفيق بني وظيفة تأهيل الطلبة و إعدادهم للعمل و أعدادهم املتزايدة تدعو

أن ما  فالواقع ن النظرة االقتصادية إىل التعليم تستخدم اآلن من أجل تدعيم التعليم و تطويره ،إ
احلضارية و الثقافية ،  الناحية تسهم به عملية التعليم من الناحية االقتصادية ال يتعارض مع ما تسهم به من

على التعليم أن يعلمنا كيفية  احلضارة ، لذلك كان و ألن احلصول على لقمة العيش هو جزء من الثقافة
احلفاظ على ما اكتسبنا ه ، فاحلياة يف القرن الواحد و العشرين تعتمد على  صول على لقمة العيش و كيفيةاحل

أحباث و قد أكدت . تعلم لتكون ، و تعلم لتعرف ، و تعلم لتعيش ، و تعلم لتعمل: هي أربعة أعمدة للتعلم
البشري ، و ال شك بأن التعليم  غري من معظم أشكال رأس مال اإلنتاج عديدة أن التعليم له استمرار عظيم

       لتحقيق التكامل الضروري بني املوارد البشرية  املطلوبة مبفهومه الواسع هو األداة الفعالة إلعداد املهارات
  و أهداف التخطيط الشامل للتنمية ،

و جيعالا عبئا  أن إمهال املوارد البشرية أو االرتباك يف تعليمها يؤديان إىل إهدار الطاقة اإلنتاجية ، و
  . ثقيال على االقتصاد الوطين
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غنية يف جمايل حماولة التشغيل الكامل و تقدمي هذا بصفة عامة، أما بالنسبة للتجربة اجلزائرية فهي 
إلدماج أو  نب خمتلفة سواء تعلق األمر بالوسائل و التقنيات احملددةو تعليم لكل طالب له ، من جوان تكوي

االجتماعي للبالد ،أو حماولة القضاء على عدم  - حماولة إدماج التخطيط يف جمايل ا لتعليم و النمو االقتصاد ي
  )228: 1988بلقاسم سالطنية،(التوازن و االختالل املتواجد يف اال االقتصادي االجتماعي

بني خمرجات التعليم  و بالرغم من كل اجلهود اليت بذلت أو تبذ ل حملاولة إجياد التوازن املطلوبلكن ، 
تزايد  - و منها اجلزائر على وجه التحديد  و فرص التشغيل املوفرة ، نالحظ أن ما حيدث اآلن يف الدول النامية

ت فهي خارج جمال التخصص ، املوفرة هلم ، و حىت إن وجد أعداد اخلرجيني يف مقابل نقص فرص العمل
ينتج أعداد زائدة عن احلاجة من العمالة املتعلمة ، فقد قفز عدد الطلبة املتخرجني  فالتعليم العايل اجلماهريي

العدد يف  ، و املتوقع أن يتضاعف 2004متخرج سنة  80.000إىل  2003متخرجا عام  75.000 من
  السنوات املقبلة

التشغيل  سياسة القائمة بني اجلهاز االقتصادي اإلنتاجي من خالل إن الكشف عن العالقات املعقدة
االرتباط بني أنواع ال تعليم  عن و اجلهاز الرتبوي التكويين من خالل التعليم العايل ، يدعو للبحث املتواصل

مستوى مدى مسايرا للتطورات احلاصلة على  و العايل ، براجمه ، طرق التكوين و وسائله ، مناهج التعليم ،
مع ) الربامج و املناهج و التخصصات(اجلامعة وطرق إعدادهم  خرجيي سوق العم ل ، مبعىن هل تتطابق أعداد

 التحوالت االقتصادية و االجتماعية من ختصصات و فئات مهنية معينة ، خاصة يف ظل املؤسساتتتطلبه ما 
  . االقتصادية االجتماعية و حىت التكنولوجي ة املذهل ة احلاصلة يف مجيع األصعدة و تغري األدوار

  :لسوق العمل مو تصّوره خريجي الجامعة – 4

عن توزيع مناصب الشغل، وذلك حلصره  املسئولاجلامعة يعترب سوق العمل هو   إن خريج
وحىت  التخصصات والوظائف اليت جيب توفرها انطالقا من ضرورة إحداث التوازن بني العرض  والطلب،

. إعادة النظر يف برامج التكوين العايل قصد تكييفه واالحتياجات الفعلية لسوق العمليتحقق ذلك ينبغي 
فنظام السوق يلعب دورا كبريا وهاما " التعليم العايل وسوق العمل وهذا ما يفسر ويؤكد على وجود عالقة بني

خفض جند املن ذات الطلب فالتخصصات  .يف التوجيه حسب قوى العرض والطلب على خرجيي اجلامعات 
بالتايل عائد مرتفع جند أن الطلبة يتوجهون إليها  أن الطلبة ينصرفون عنها، أما تلك اليت تتميز بطلب مرتفع و

  .)86: 1980أحمد الطاهر، ( .إذا توفرت هلم الكفاءة املطلوبة  هذا بالطبع و

يكون هلا مستقبل وهذا ما يدفع بالطلبة إىل التوجه دائما للتخصصات األكثر طلبا، واليت عادة ما 
فالطالب يف ميادين العلوم الطبيعية أكثر عمال بوظيفته بعد " ام مباشرة  وتكون هذه الوظائف حمددة مهين،

ويكون حبثه أكثر سهولة  التخرج وهو بذلك يكون أكثر استقرارا يف هذه الناحية من نظريه يف العلوم اإلنسانية،
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قاسيمي ناصر، ( .أن يتوجه إليها وفقا الختصاصه ونوع شهادتهألنه يعرف املراكز واملؤسسات اليت متكنه 
1995 :117( .  

   مما يسهل من علمية اندماجه املهين و من مثة اندماجه االجتماعي كوا ترسم مساره ملهين مستقبال 
  : و الذي يتناسب و قدراته من خالل 

 كما سبق الذكر فإن التكوين اجلامعي يسعى لتطوير مهارات الطالب وكفاءاته كما ونوعا،  : التخصص –أ 
وذلك باختيار الطالب للتخصصات اليت خيتاروا أو يتم توجيههم إليها خاصة وأن التوجيه اليوم أصبح يهتم 

خالهلا تنمية هذه حسب قدرام العقلية والفيزيائية على شعب معينة يستطيع الطالب من  بتوزيع الطلبة
توفيق (القدرات سواء كانت عقلية أو فيزيائية مبا يسمح له باستثمارها يف جمال ممارسته ملهنته بعد خترجه

   .)30: 2008زروقي، 

ويسهل عليه التأقلم معها  لتخصص املدروس هو الذي حيدد للخريج وظيفته بعد خترجه،ا أي أنّ 
راية مبا يقوم به، ومن املفروض أن يكون مبثابة املمارسة امليدانية وبالتايل ممارستها بكل إتقان كونه على د

  .للمعارف النظرية اليت تلقاها اخلريج

الحتياجات سوق العمل واالهتمام  خرجييهولذلك وجب على التكوين اجلامعي مراعاة مالئمة 
باجتاهام وصقل ميوهلم من جهة أخرى مبعىن ضرورة إحداث التوافق بني التخصصات املعروضة باجلامعة 
ومتطلبات سوق العمل مما ميكن اخلريج من االختيار األمثل للتخصص املطلوب الذي يؤهله الفتكاك منصب 

دي إىل تكدس أعداد طلبة ختصصات حمددة يف سوق فاالختيار اخلاطئ للتخصص قد يؤ  .عمل يرضيه
إعداد الكفاءات  ل مما يضاعف أعداد البطالني من اخلرجيني، خاصة وأن دور اجلامعة يكمن يف45العم

يف مجيع فروع العلم واملعرفة والتأكد من أن لديها املواصفات املطلوبة  البشرية املتخصصة على مستوى العصر
محمود أحمد ( اجلديدة اليت تنشأ باستمرار نتيجة االنفتاح والتقدم املعريف لقطاعات العمل والتخصصات

  . )134: 1985مرسي،

ولذلك حيرص الطالب اجلامعي على اختيار التخصص املطلوب يف سوق العمل مما يساعده يف حتديد 
  .وظيفته اليت سبق وأن خطط هلا برضاه وبكامل إرادته

على انتهاء الطالب من الدراسة اجلامعية هو شهادة التخرج اليت تقدم له   إن الدليل : الشهادة التأهيلية -ب 
فهي حتوي بيانات تتعلق بتخصصه ومستواه العلمي وغري ذلك من  كاعرتاف رمسي بإائه للتكوين اجلامعي،

ته املعلومات اليت متكنه من التوجه للحياة املهنية بغية حتصيل وظيفة تتماشى وقدراته ومهاراته ومكتسبا
  .وهنا يأيت دور الشهادة املتحصل عليها إذ يتم بناءا عليها إسناد املهام للخريج اجلامعية،
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متطلبات سوق العمل  كل اهودات اليت سعت إىل التوفيق بني خمرجات التكوين اجلامعي و  أنإال 
خرجيي اجلامعات أثناء إدماجهم مهنيا نظرا  يواجههاذهبت سدا وهذا مثبت واقعيا من خالل املشاكل اليت 

  .لقبوهلم يف ختصصات ال متت هلم بصلة مع عدم احلاجة الفعلية إليهم يف سوق العمل

   : )عن التوظيف مو طرق بحثه ممشكالته(  خريجي الجامعة – 5 

  : مشكالت خريجي الجامعة بعد التخرج 1 – 5

لتحصيل منصب عمل، إال أنّه و رغم كل حماوالته قد ال يتبع اخلريج اجلامعي عدة طرق و أساليب 
يفلح يف ذلك، فتطول مدة بطالته الذي يعترب األكثر تضررا منها بني الشباب، خاصة إذا كانت فئة التقنيني 
الساميني أوفر حظا نوعا ما منه ألن القانون الذي حيكم الوظيف العمومي و بالتايل عمليات التوظيف املرسوم 

يعطي أمهية كبرية خلرجيي املعاهد يف عمليات التوظيف بينما يهمش  91/224املعدل باملرسوم و  85/59
و هنا خييب أمله بأن شهادته اليت احصل عليها قد ختّوله لالندماج يف احلياة املهنية مبا , فئة خرجيي اجلامعات

  .يتوافق مع مكتسباته النظرية و طموحاته االجتماعية

جلامعي مل يعد حيس بقيمته الذاتية أو حىت بقيمته يف نظر جمتمعه، خاصة إذا ما فالواقع أن اخلريج ا
قارن نفسه بأقرانه سابقا حيث كان اخلريج اجلامعي قدميا حيصل على أكرب دخل بعد التخرج ألن املستقبل 

  .)114:س .أحمد محمد مرسي، د(الباهر كان يف انتظاره بعد التخرج

متّيزه مبستواه اجلامعي جيعله ينفرد ببعض املشاكل اخلاصة به نظرا لطول مدة أما يف وقتنا احلايل، فإّن 
دراسته و نوعية تكوينهم، بغض النظر عن كوم أكرب سنا من الفئة اليت مل تدخل اجلامعة و حظيت مبناصب 

ب األحيان ملا و هذا ما يزيد من وقع البطالة على حياته إذ يغّيبها االستقرار مما يهدد مستقبله يف غال. عمل
  :يصادفه من أزمات عموما يف 

 البحث عن منصب عمل مناسب •

 .اخلدمة العسكرية و كيفية فك االلتزام اجتاهها نظرا لتأجيلها بدافع الدراسة اجلامعية •

 .الزواج و ما يتطلبه  من إمكانيات مادية ال تتحقق إال بالعمل •

الرزق بعيدا عن شهادته اجلامعية أين تنقص  أمام كل هذا، جيد اخلريج اجلامعي نفسه جمربا على طلب
 منثورا و مضيعة للوقت  هباءقيمتها و يصبح تعليمه اجلامعي دون جدوى جتعل من سنوات الدراسة اجلامعية 

  .و بالتايل يرضى بأي عمل يتوفر له بغض النظر عن مستواه العلمي و التكويين

فوق مشكلتها مشكلة الشاب اجلامعي لنظرة هذا بصفة عامة، أما بالنسبة للفتاة اجلامعية فقد ت
اتمع إىل الفتاة اجلامعية، فهي تعزف عن الزواج يف مقتبل عمرها بسبب التكوين الذي يستغرق فرتة طويلة 
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من عمرها جتعلها غري مرغوب فيها لتخطيها سن الزواج حسب تقاليد اتمع من جهة، و مطالبتها بالعمل  
إضافة لنظرة الشباب إىل الفتاة اجلامعية املتخّرجة بأّا غري كفيلة بتحمل كشرط للزواج من جهة أخرى، 

و يف هذه احلالة قد تكون . املسؤولية كربة بيت و زوجة و أم من جهة ثالثة فينتهي ا األمر إىل العنوسة
  .فرصيت فال هي حتصلت على وظيفة و ال هي تزوجت أضاعت

ؤولة من العائلة يف نظر اتمع فإن هذا ال جيربها على إال أنه و رغم كل هذا، فكون الفتاة مس
    البحث عن العمل كما هو احلال بالنسبة للشباب املتخرج الذي جيد نفسه جمربا على حتمل مسؤولية نفسه 

  )87:  2006بوجمعة كوسة ، (و بالتايل ضرورة العمل 

  : طرق بحثه عن التوظيف 2 – 5

بعد خترج الطالب اجلامعي و حصوله على شهادته اجلامعية، أول ما يفكر به هو السعي الفتكاك 
عدة طرق خمتلفة للبحث عن التوظيف و اليت قد  بإتباعهذا األخري، ال ميكن حتصيله إال . منصب عمل

  .تصادفها عدة عراقيل حسب العوامل االقتصادية و االجتماعية اليت يعيشها اخلريج اجلامعي

  : سنحاول التطّرق ألّمهها كما يلي 

يعترب التوجه للتسجيل يف وكالة التشغيل  أول خطوة يتخذها اخلريج : التسجيل في وكالة التشغيل  •
حبملة الشهادات و يقوم بتوزيع مناصب  اجلامعي يف رحلة حبثه عن منصب عمل باعتبارها تتضمن فرعا خاصا

عقود اإلدماج املؤقتة اليت ترتاوح مدا بني ثالث سنوات متدد إىل ثالث سنوات أخرى حسب القطاع املدمج 
 .فهي تلعب دور الوسيط بني اخلريج اجلامعي طالب العمل و بني املستخدم –كما أسلفنا الذكر   –. ضمنه

التسجيل إجباريا على مستوى وكاالت التشغيل  –اجلامعة  خرجيي –و يتعني على طاليب العمل 
حيث ترمي الوزارة من وراء إجبارية تسجيل طاليب العمل لدى وكاالت التشغيل و التصريح بوقف عالقة العمل 
إىل التحكم يف سوق العمل حىت يستفيد البطّالون من املزايا اليت ينص عليها مشروع القانون املصادق عليه 

  )03: 2006سميرة بلعمري،(اجتماع جملس احلكومةمؤخرا يف 

لقد بات من الشائع جدا استغالل العالقات الشخصية أو ما يعرف :  العالقات الشخصية أو الوساطة •
بالوساطة يف قضاء املصاحل و تسهيل أمور احلياة املختلفة مما جعلها حتتل حيزا مهما يف اتمع الذي نعيش 

 .فيه

فصل عن جمتمعه، إذ أصبح هو اآلخر يعتمد على الوساطة يف عملية حبثه عن اخلريج اجلامعي ال ين
التوظيف، حيث يتم استغالل العالقات االجتماعية كنفوذ الفتكاك منصب عمل بطريقة غري عادلة و ال 

و نظرا لتفشي هذه الظاهر بشكل ملفت يف خمتلف ااالت اخلاصة يف اآلونة األخرية ترسخ . عقالنية
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احلل األجنع  و ضروري لوصول اخلريج اجلامعي ملساعيه يف التوظيف إذ تسهل  –الوساطة  –بأّا  االعتقاد
 .عليه الظفر مبنصب عمل و إال سيبقى يعاين من البطالة لفرتة أطول

، بدل هناك من خرجيي اجلامعة من يتوىل بنفسه مهمة االتصال باملستخدمني :االتصال بالمستخدمين  •
أي أنّه يعتمد على االتصال املباشر . ت التشغيل و تضييع الوقت يف انتظار الرد منهمالتسجيل يف وكاال

 : باملستخدم بناءا على عدة اعتبارات و عدة طرق مثل 

 .وجود عالقة قرابة أو عالقة صداقة بينه و بني املستخدم •

 يرشده  و يدلّه على املستخدم آخروجود طرف  •

كما قد يتوجه لزيارة املستخدمني تلقائيا يف حبثه عن العمل دون أي عالقة  جتمعه باملستخدم او علم سابق 
  .بينه و بني املستخدم آخربتوجهه إليه لتدخل طرف 

هي طريقة معينة يتم اعتمادها الختيار عدد معني من خرجيي اجلامعات : إجراء مسابقات التوظيف  •
ل معني خيضع لشروط حمددة، قد تكون املسابقة كتابية أو شفهية أو جتمع بني املرشحني الفتكاك منصب عم

االثنني معا، تشرف عليها جلنة خمصصة لدراسة ملفات طلب املشاركة يف املسابقة اليت تودع مباشرة لدى 
اجلهات املعنية أو ترسل بريديا، تدرس من حيث التخصص، كفاءة الشهادة اجلامعية للخريج، مدة خربته 

 .الناجحني مباشرة بعد النجاح يف املسابقة إدماجاملهنية إن وجدت ليتم 

إن ميزة التوظيف عن طريق النجاح باملسابقة هو ضمان املنصب من حيث التثبيت مباشرة، إال أن 
فرص التوظيف عن طريقها تبقى ضئيلة جدا إذا ما قورن الكم اهلائل من اخلرجيني اجلامعيني املرشحني سنويا 

 .د املناصب املقرتحةمع عد

إضافة النتشار ظاهرة الوساطة اليت جعلت من هذه املسابقات شكلية فقط، فالنتقاء يتم وفقا 
 .لتوصيات مسبقة و خمططة سلفا
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  عقود اإلدماجو  خريجي الجامعةاالندماج المهني ل :ثالثا 

  : عقد اإلدماج إحدى صيغ النظام التعاقدي للتوظيف  -1

تفعيل نشاطات مرافقها على موظفيها لتحقيق أهدافها من خالل التوظيف العمومي أو تعتمد الدولة 
الوظيفة العمومية اليت حظيت باهتمام املشرعني و الفقهاء يف خمتلف الدول، خاصة يف ظل اتساع نشاط 

و بالتايل . الدولة من القيام ببعض األشغال العامة إىل مضاعفة تدخلها يف جماالت اقتصادية و اجتماعية شّىت 
احلاجة إىل ازدياد عدد املوظفني ممّا استوجب ضرورة وضع خاص حيكم العالقة بني املوظف و الدولة أو 

وقد شّكلت هذه العالقة حمل اختالف حول طبيعتها بني اعتبارها عالقة قانونية و تنظيمية حتكمها . اإلدارة
  قد املربم بني الطرفني؟القوانني و اللوائح ؟ أم هي عالقة و تعاقدية ينظمها الع

عالقة تنظيمية فهي تستند على القوانني و اللوائح يف حتديد شروط و أحكام الوظيفة  كانتفإن  
العامة و حقوق املوظف و واجباته، و بذلك تصبح اإلدارة حرة يف تعديل أحكام الوظيفة العامة بإرادا دون 

  .متيازات املادية و األدبيةحاجة الستشارة املوظف حىت وإن كان يف ذلك مساس باال

أما إن كانت عالقة تعاقدية فهي تستند على العقد املربم و ما ورد فيه من نصوص لضمان سريورة 
كعقود   أشكالو هذا ما يعرف بالنظام التعاقدي الذي جند يف اجلزائر على عدة صور و . العالقة بني طرفيه

العمل حمددة املدة أو عقود غري حمددة املدة، كما جنده يف عدة صيغ لعقود التشغيل كعقود الشبكة االجتماعية 
  .و غري ذلك اإلدماجو عقود ما قبل التشغيل و عقود 

يف فصولنا السابقة، ميكن أو نستخلص طبيعة  اإلدماجانطالقا ممّا سبق، و بناء ا على تعريفنا لعقود 
فهي عقود عمل ختضع لنظام التعاقد . دماج و حملها من قانون العمل اجلزائري و الوظيف العموميعقود اإل

على عقد عمل طرفاه إحدى املؤسسات أو اإلدارات  األساسباعتباره إحدى آليات التوظيف، يقوم يف 
تصّنف ضمن  –عقود اإلدماج  –كما أّا . أخرىالعمومية من جهة، و العون الذي يتم تنصيبه من جهة 

خانة عقود العمل حمددة املدة، و بذلك يكون العون املتعاقد هو كل شخص يرتبط مع اإلدارة العمومية بعقد 
ملدة معّينة لتنفيذ عمل معّني يتطلب كفاءة أو خربة معينة كما هو احلال بالنسبة خلرجيي اجلامعة العاملني يف 

  ,إطار عقود اإلدماج

العقود من خالل التطّرق بشيء من التفصيل للنظام التعاقدي يف  و ميكننا أن نفهم طبيعة هذه
 .الوظيف العمومي باجلزائر
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  :  مميزات النظام التعاقدي 1 – 1

  : إّن أهم ما ميّيز النظام التعاقدي يف الوظيف العمومي هو 

وجود عقد مكتوب بني اإلدارة املتعاقدة و العون املتعاقد، هذا العقد غالبا ما حيتوي و يركز على النقاط   -أ 
  : التالية  

  تسمية منصب العمل أو منصب الشغل •
  طبيعة و مدة عقد العمل •
  تاريخ بداية سريان العقد •
  احلجم الساعي •
  مكان التعيني •
  تصنيف منصب الشغل و عناصر الراتب •
  ريبية عند االقتضاءالفرتة التج •
  الواجبات اخلاصة اليت ميكن أن ترتبط مبنصب الشغل •

ختالف العقد الذي يربط العون املتعاقد باملؤسسات و اإلدارات العمومية عن العقد الذي يربط العامل ا -ب 
  .باملستخدم يف قانون العمل

يف أغلبية  األساسيةقيام النظام التعاقدي على عامل مهم هو عامل الوقت الذي يعترب مبثابة الركيزة  - ج
العقود، عكس املوظف الذي تربطه باإلدارة رابطة تنظيمية قانونية الئحية حيث ال يكون لعامل الزمن أي 

  .أمهية

  :  أنواع العقود المبرمة في ظل النظام التعاقدي 2 – 1

إن ارتفاع حجم البطالة يف اجلزائر أدى باجلهات املعنية إىل اعتماد النظام التعاقدي كإحدى أساليب 
، كما مت 06/03من األمر  21،20،19احلد من هذه الظاهرة، و هذا ما يتضح جليا من خالل املواد 

   لمؤسسات و الذي مسح ل 29/09/2007املؤرخ يف  07/308تكريسه أكثر من خالل املرسوم الرئاسي 
و اإلدارات العمومية بأن تقوم حسب احلالة ووفق احلاجة بتوظيف أعوان متعاقدين ملدة حمددة أو غري حمددة 

  .بالتوقيت الكامل أو التوقيت اجلزئي

من القانون  12و عليه ميكن القول ان املشرع العمايل حاول خلق مرونة يف ابرام عقد العمل عن طريق املادة 
حيث جاء ببعض احلاالت اليت يسمح فيها لألطراف بالتعاقد ملدة 21/04/1990يف  املؤرخ  90/11

  )09:  1998حمية سليمان، (. حمددة أو ابرام عقود غري حمددة املدة
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هو كل عقد موجه إىل شغل منصب دائم، عندما تربر ذلك طبيعة نشاطات : عقد غير محدد المدة -أ 
 .و اإلدارات العموميةأو ضرورات اخلدمة املتعلقة باملؤسسات 

فإنه يعترب عقدا حمدد املدة  07/308وفقا للمادة الرابعة من املرسوم الرئاسي : عقد محدد المدة -ب 
 : كل عقد خصص لــــ 

 .شغل منصب شغل مؤقت •

 تعويض الشغور ملنصب شغل •

 يف انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفني •

 .االتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقت •

و من بني هذه احلاالت ميكن تصنيف اخلريج اجلامعي املتعاقد ضمن احلالة الثالثة أي مت ابرام عقده 
 .احملدد املدة يف انتظار تنظيم مسابقة للتوظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفني 

  :  اآلثار المترتبة عن النظام التعاقدي في التوظيف -  2

انعكس النظام التعاقدي على خمتلف جماالت احلياة، فرتتبت عنه آثار بالغة على خمتلف األصعدة كما 
  : يلي 

  :  على الصعيد االجتماعي و األمني 1 – 2

محمد بعلي، ( لقد ّمت اعتماد الدولة على النظام الّتعاقدي يف التوظيف على سبيل  االستثناء 
1997  :07( .  

ظروف أّدت إىل ذلك أبرزها تفاقم مشكل البطالة،  إال أن االنشغال الذي بقي بفعل عدة أسباب و 
  مطروحا هو مدى فعالية و جناعة هذا النظام يف احلد من مشكلة البطالة ؟

إن الرجوع للواقع العملي يكشف لنا أن هذا النظام مل يكن على قدر من الفعالية للقضاء على 
ثالث سنوات قابلة للتجديد (اصة يف ظل عقود العمل حمددة املدة مشكل البطالة و رفع نسب التشغيل، خ

     وعليه فإن فشل النظام التعاقدي يف حتقيق أهدافه بات يشكل خطرا اجتماعيا ). مرة واحدة لنفس املدة 
و أمنيا بالنسبة للمجتمع و خري دليل على ذلك هو أعمال الشغب و التظاهر و االعتصامات للمطالبة بإجياد 

ول جذرية ملشكل التشغيل خاصة بني أوساط خرجيي اجلامعات للمطالبة باإلدماج و بتحصيل كامل حل
 . حقوقهم املشروعة
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  : على الصعيد االقتصادي و السياسي 2 – 2

إن املبالغة يف توظيف األعوان املتعاقدين الذي كان يتم دون ختطيط مسبق أّدى إىل مضاعفة حجم    
البطالة املقنعة يف املؤسسات و اإلدارات العمومية اليت أصبحت شبه عاجزة عن ضبط احتياجاا من املوظفني 

كس سلبا على اجلانب كل هذا ينع. و األعوان لعجزها عن حتديد و تنظيم و تسيري مواردها البشرية
و هلذا االنعكاس امتداده على اجلانب السياسي، حيث . االقتصادي و يعطل عجلة التنمية داخليا و خارجيا

الفوضى و ختريب املمتلكات العامة لرفض الوضع القائم قد يعصف و يطيح حبكومات كاملة  أحداثأن 
مناصب عمل دائمة كما حدث مؤخرا يف خمتلف األوضاع القائمة و  توفري حتسني لعجزها و عدم قدرا عن 

  . الدول العربية

  :   على الصعيد القانوني و القضائي 3 – 2

إن جلوء املؤسسات و اإلدارات العمومية إىل توظيف أعوان متعاقدين يفتح اال أمام التساؤل حول 
يعتربون عماال متعاقدين وفق قانون مركزهم القانوين يف حالة نشوء نزاع بينهم و بني اإلدارة املوظفة، فهل 

، و بالتايل يفصل يف منازعام القسم االجتماعي؟ أو يعتربون موظفني يفصل يف منازعام 90/11العمل 
القضاء اإلداري؟ أو يفصل يف منازعام القسم املدين ما دام يربطهم باإلدارة عقد وفق لقاعدة العقد شريعة 

  املتعاقدين؟

جند أما قد استثنيا األعوان املتعاقدين مع  90/11من القانون  3و  2ادتني بالرجوع إىل نص امل
أو عقود غري  طهم باإلدارة هي عقود حمددة املدىاإلدارة من جمال تطبيق هذا األخري بالرغم أن الوسيلة اليت ترب

  .لعملحمددة املدة، و هو ما يشبه الوسيلة اليت تربط العمال باهليئة املستخدمة يف قانون ا

أما بالنسبة للقضاء اإلداري ، فاألعوان املتعاقدون ال يعتربون موظفني إذا كانت من أبرز مسات 
عليه ال  و بناء. الذي جنده مؤقت يف منصبهاملوظف هو تثبيته يف منصبه و دميومته على عكس العون املتعاقد 

  .وظفنيميكن للقضاء اإلداري أن يفصل يف منازعام ألنه يعىن مبنازعات امل

  : كما ينطوي على عدة سلبيات أمهها 

عدم استقرار العون املتعاقد من الناحية الوظيفية، و هو أمر طبيعي و حتصيل حاصل يرتتب عن العقود  •
  .خاصة احملددة املدة، فالعون املتعاقد يعلم بأنّه سيسرح من الوظيفة بانتهاء مدة العقد

عدم استقرار العون املتعاقد من الناحية االجتماعية، فاالنتقال من البطالة إىل عامل الشغل مث العودة إىل  •
البطالة من شأنه أن يذبذب و يؤثر سلبا على الوضع االجتماعي للعون املتعاقد، خاصة إذا ما كان رّب أسرة 

  .صري اهول، األمر الذي يؤدي به إىل التخوف من املستقبل و املأبناءو له 
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دقيقة الحتياجات اإلدارات من املوارد البشرية نتيجة التوزيع الغري مناسب  إحصائياتعدم التوصل إىل  •
  .للكفاءات على خمتلف املصاحل  و اهليئات

  .عدم بروز و اكتشاف الكفاءات الفعالة نتيجة للنظام التعاقدي •

اخلربات املهنية، حيث جند أن اإلدارة باستقباهلا  بقاء خمتلف املؤسسات و اإلدارات العمومية يف حاجة إىل •
للعون املتعاقد تعمل على تكوينه و مبجرد ما يكتسب خربة مهنية معينة جيد نفسه خارج الوظيفة النتهاء 

  .صالحية عقده

  .توّجه الكفاءات إىل القطاع اخلاص على حساب القطاع العام •

احلرية اليت يعيشها خرجيي اجلامعة العاملني  بناءا على كل ما سبق، لعل هذا ما يفسر الغموض و
بعقود إدماج جلهلهم مكانتهم احلقيقة من قانون العمل أو من الوظيف العمومي لعدم توفر قانون حمدد حيكم 

وبالتايل يبقى عالقتهم املهنية، كما ال يوجد قانون واضح يلزم املؤسسات و اإلدارات العمومية بإدماجهم  
املؤسسات ويف أغلب احلاالت تنتهي صالحية العقد دون أي إدماج على  مبسرييجمهوال ومعلقا  ممصريه

من جهة و الوعود باإلدماج من طرف اجلهات  من املسريين طيلة فرتة العقدوا الرغم من الوعود اليت يسمع
 .الوصية و اهليئات املعنية من جهة أخرى

  :ينتعاقدالم االندماج المهني لخريجي الجامعة –3

  :  مفهوم االندماج المهني 1 – 3

فقد . يعترب مصطلح االندماج املهين مصطلحا شائع االستعمال حىت و إن مل يكن له تعريفا موحدا
عملية تقود شخصا بدون خربة مهنية إىل ليشغل وضعية مستقرة يف نظام :" بأنّه   ميشال فارنيارعرّفه 

  )- بتصرف- 34: 1994أبو بكر دهيميلي، ( " التشغيل

نلمس يف هذا التعريف إشارة إىل التكوين السابق على التوظيف اي أن االندماج هو الفرتة اليت تأيت 
. بعد االنتهاء من مرحلة التكوين  و االنتقال إىل توظيف املعارف املكتسبة بغرض احلصول على منصب عمل

فيها الطلب على العمل دورا هاما إضافة  وبذلك يصبح االندماج املهين ظاهرة مهيكلة  اجتماعيا أين يلعب
  .لتداخلها مع احلراك االجتماعي و املهين

  :كما خلص الباحثون االندماج املهين يف ثالثة عناصر مهنية هي 

 املعىن الذي يرتبط بالعمل •

 الشعور بالتوحد و التكامل يف العمل •
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 االغرتاب عن العمل و منظماته •

االندماج يقابله االغرتاب عن العمل و عن منظماته على حد سواء، بناءا على ذلك، جند أن مفهوم 
  . )323: 1980حسن الساعاتي، ( "الرتابط العائد لتبادل اخلدمات" فاالندماج املهين هو 

فهو حيدث يف ظل نسق معني يتكامل األداء الوظيفي املتخصص ألعضائه بالتبادل فيما بينهم بعد 
و بالتايل حتقيق التوافق و االنسجام بني خمتلف الفئات السيوسيومهنية و هو ما إدراك كل منهم ملكانته و دوره 

ينعكس على الفرد العامل فيحقق االندماج املهين يف عمله داخل املؤسسة خاصة إذا كانت مؤهالته و كفاءاته 
  .تتوافق مع متطلبات املنصب املؤهل إليه

 حبيث جتعله هذه الّرغبة سرعان ما ينسجم مع ج،مفاالندماج يكون برغبة ذاتية داخلّية من املند
فيعاضدها بكّل جهده فيما تسعى إليه وترغب فيه، ألّن اندماجه إ ا رديّا ال يكون إال برغبته يف  اموعة،

 .)07: س .نور الدين بن بلقاسم، د(.االنتماء إليها

  : أنواع االندماج المهني  2 – 3

  :املهين و هي ميكن إدراج أربعة أنواع لالندماج 

و هو الذي حيدث نتيجة مجع العامل بني الرضا عن العمل و االستقرار يف الشغل  :االندماج المؤكد  –أ 
  .نتيجة تكيف العامل مع منصبه و يؤّدي واجبه كما ينبغي مع تفاديه لدوران العمل و احلراك املهين

يف مصبه و الرضا عن العمل، أي أن  يكون يف حالة عدم استقرار العامل :االندماج غير المؤكد  –ب 
  .العامل يف هذه احلالة يكون راض عن عمله بالرغم من عدم دميومته أو استقراره يف منصبه

حيدث إذا ما كان العامل غري راض عن عمله و مستقر فيه، أي أن العامل يكون  :االندماج الصعب  –ج 
         ك لعدة اعتبارات كعدم التوافق بني منصبه و يرجع السبب يف ذل. غري راض عن منصبه رغم أنّه دائم

و طموحاته او عدم تناسبه مع ختصصه العلمي و عادة ما جند العامل يف هذه احلالة يعيش حالة اغرتاب عن 
  .العمل

حيدث حني جيمع العامل بني عدم الرضا و عدم االستقرار يف العمل، و مرّد ذلك  :االندماج المقصي  –د 
بالدرجة األوىل إىل سوء التخطيط  و التعيني أو حاالت التوظيف العشوائي اليت تضع العامل يف مكان غري 

  .مناسب له و لفرتة حمددة
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  : مظاهر االندماج المهني  3 – 3

و مردوده اإلنتاجي، ومن هذه املظاهر ما  هتصرفات الفرد و سلوكيات تظهر أثار االندماج يف أفعال و
  :يلي 

يظهر يف اخنفاض نسبة التغيب فمن املؤكد أن للتغييب قيمة ذات املغزى بالنسبة : االنضباط في العمل -أ 
اجلماعي لالرتياح املهين للعامل ، و هو يقوم الدليل على عدم تكيف الفرد، أكثر مما يساعد على االستياء 

إضافة إىل احلفاظ على أوقات العمل و عدم امليل إىل التغيري و هذا يدل على عدم تضمره و بالتايل فهو 
  .راضي على أسلوب العمل املعمول به داخل املؤسسة 

عندما يشعر العمال بأمهيتهم يف املؤسسة و بأن اآلخرين حيرتمون و يقدرون  :ارتفاع الروح المعنوية   -ب 
م و على جمهوداأن يقوموا بتقدير العمال  تشجيعهم على ممارسة العمل  املسئولنيم فهذا يرفع من معنويا

على أحسن وجه و العمل على تنمية قدرام و كفاءام، حىت ال تنتام الشعور بالظلم و احلرمان و الضعف 
  .و يتسبب ذلك يف اخنفاض معنويام

       إن قّلة االحتياجات و االضطرابات  ) :الخريجين المتعاقدين(قلة الشكاوي من طرف العمال  –ج 
و الشكاوي من طرف العمال، دليل على أن العامل راضيا بعمله، و على عدم وجود الظلم ضده، و يعين  

على أسلوب العمل كذلك أنّه متفق  مع زمالئه يف العمل من جهة و اإلدارة من جهة ثانية و أنه راضي 
  .املعمول به يف املؤسسة

    إذا كان العمل يشعر منصب عمل آمنا و كان يعمل يف ظروف حسنة  :الشعور باألمن في العمل   -د
و مناسبة، و له أجر مالئم  مع املهنة اليت ميارسها فهذا كفيل بأن جيعل العامل يعمل باطمئنان و حيس باألمن 

بطبيعة احلال يشجعه أكثر على االندماج داخل احمليط االجتماعي للمؤسسة و يبدل  اآلمرو االرتياح و هذا 
  .ما يف وسعه إلثبات قدراته و مهاراته املهنية

  : العوامل المؤثرة في االندماج المهني للخريج المتعاقد  - 4

ّفرها حىت ال أن يتم تو  أساسيةإن حتقيق االندماج املهين للخريج اجلامعي يبقى مرهون بعدة عوامل 
  : أبرزهاو لعل . يسهل عليه حتقيق اندماجه بسهولة يف عمله

 :و تنطوي حتته عدة عوامل أخرى أمهها :  العامل المهني 1 – 4

لعمل من األعمال و الذي يهدف   من املتقدمني و نعين به انتقاء األفراد و أكفئهم:  االختيار المهني  –أ 
  : بطبيعة احلال إىل وضع الفرد الصاحل يف املكان الصاحل، فهذه العملية ميكن إجراؤها بطريقتني مها 
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ال بد من التمييز بني األفراد احلاصلني على الشروط الالزمة للعمل يف هذه احلالة هو  :الطريقة األولى  •
تتوفر يف الفرد الذي  أنصاء بعض الشروط اخلاصة اليت جيب احلصول على بعض اخلصائص املعينة و استق

 .يعني يف هذا العمل

يتم فيها ترتيب األفراد من حيث صالحية العامل يف الرتتيب التنازيل يبتدئ من أكثرهم : الطريقة الثانية   •
ال املطلوب صالحية و ينتهي إىل أقلهم صالحية و يكون أساس االختبار يف هذه احلالة يتمثل يف عدد العم

تعيينهم و خيتار هؤالء من بني العمال الذين يقعون يف أعلى الرتتيب، و تكمن فائدة االختبار يف انتقاء 
و نقلهم من . أكفء األفراد ملمارسة مهنة معينة، بل يفيد كذلك يف ترقية العمال و املوظفني يف مناصب أعلى

كما أّن الفوارق بني األفراد يرجع   اإلنتاجدي إىل زيادة عمل إىل آخر و أثبتت النتائج أن االختيار العلمي يؤ 
 .إىل الرغبة أو التحمس للعمل و ذلك من خالل إثبات فعلية القدرات العقلية و اليدوية

إّال أن هذه العلمية تتوّقف على قدرة املؤسسة و اإلمكانيات املتوفرة لديها يف اختيار أحسن     
اليت يراد شغلها إّال أنّه يف أغلب األحيان ال ميكن استخدام احلصيلة  املرتشحني و ذلك تبعا لعدد الوظائف

  .لقياس الصالحية املهنية

و ميكن تعريف االختيار املهين على أنه عملية مرتبطة بالفرد يف حد ذاته، و أنّه خمري يف اختيار طبيعة     
عن الضغوطات و اإلكراه، وفقا العمل الذي ميارسه يف ظل تنظيم معني داخل املؤسسة مبحض إرادته بعيدا 

  :خلصائص حمددة متيزه منها 

الذي يعين القيمة اليت تنسب إىل العامل املؤهل املتمثلة يف املهارة  و الكفاءة و املرونة :  التأهيل المهني •
   اليت يتحلى ا الشخص، كما تتطلب الشروط الواجب توافرها يف شغل الوظيفة من حيث جمموعة معارف 

 .عامة كالشهادات الدراسية و اخلربات و  كذلك التدريب الالزم لشغل الوظيفة املؤهل إليهاو صفات 

 .الذي يتمثل يف التحصيل الدراسي و الشهادات الدراسية املتحصل عليها:  المستوى التعليمي •

 تعايتمثل يف جمموعة من اإلجراءات القادرة على جعل األفراد و اجلما:  التكوين أو التدريب المهني •
تتكفل بكفاءة الوظائف احلالية أو تلك اليت سوف تسند إىل األفراد العاملني لضمان السري السن لشؤون 

كما يعترب وسيلة و أداة لتحسني و صقل و زيادة مهارة و قدرات األفراد إذا ما توفرت فيهم الشروط . املؤسسة
ي يوفر هلم األجر احملرتم و املناسب و االستقرار و يف هذه احلالة لديهم فرصة االختيار املهين و الذ. املطلوبة

  .الذي ينعكس على حياته املهنية و النفسية و هلذا يعترب التكوين عامال له تأثري على اندماجه املهين

التوجيه املهين هو النصح و املساعدة اليت يتلقاها اخلريج اجلامعي الختيار  :التوجيه و اإلرشاد المهني  –ب 
  .مبا حيقق مصلحته اخلاصة و مصلحة اتمع عامة مساره املهين
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أما اإلرشاد املهين فهو اكتشاف قدرات و استعدادات و ميول الفرد و توجيهه وفقا لذلك للمهنة اليت 
خاصة إذا كانت القدرات الفيزيائية و العقلية ختتلف من فرد آلخر، فمن يصلح لعمل معني قد ال . تناسبه

  . تار كثريا من اخلرجيني اجلامعيني يف الوظائف اليت خيتاروا و تناسبهم فعالو لذلك حي. يصلح لعمل آخر

ضرورة اقتصادية و اجتماعية و حىت ذهنية " و لعل هذا ما استدعى احلاجة للتوجيه الذي أصبح 
  . )30: 1008توفيق زروقي، ( "حسب روجي غال

حىت يتسىن له فرصة احلصول على مهنة فهو ينمي اجلوانب الشخصية و االجتماعية للخريج اجلامعي 
مرضية تتناسب و متطلباته و استعداداته و رغباته من جهة، و تتناسب و بيئته االجتماعية و واقعه االقتصادي 

  .من جهة أخرى

  :إن عملية التوجيه و اإلرشاد املهين تسعى لتحقيق هدفني أساسيني  مها 

  .األفراد على التوافق املهين اجليد  مساعدة - 1

عبد الحفيظ ( تسهيل التوظيف املرن لالقتصاد الوظيفي من خالل االستعمال الفعال للقوى العاملة - 2
  )60: 1994مقدم، 

  : و لتحقيق هذين اهلدفني وجب عليها أن تتبىن مجلة من املبادئ و األسس اليت تقوم عليها أمهها  

املهين على أساس مساعدة الفرد على التعرف على طموحاته املهنية وما يرضيه من  بناء التوجيه واإلرشاد - 
  .وظائف مع توعيته على قدراته وميوله واستعداداته الفيزيولوجية والنفسية

  .اإلرشاد املهين مراعاة الفروق الفردية بني املستفيدين من التوجيه و - 

  .دون حماولة التأثري على اختياره ة أو اال الذي يرغب فيه،إعطاء الناشئ احلرية الكاملة يف اختيار املهن - 

ضرورة وضع قراءة علمية خلارطة املهن املتوفرة يف اتمع احمليط مع حتديد ظروفها العلمية امليدانية وطبيعة  - 
  .و خماطر هااملؤسسة وأجورها 

  .اجتاهاته مبختلف أبعاده و - تشجيع عملية التوجيه واإلرشاد املهين لإلبداع - 

  .هواستعداداتته العملية من مرجعية علمية ذات عالقة بفهم نفسية الفرد وسلوكياته وقدراته اانطالق ه - 

إن اختيار اخلريج ملهنة ال تناسب مع كفاءاته قد يشعره باالغرتاب عنها : المهني  اإلرشادخطوات  �
  .ينه وبني وظيفتهخاصة وأن االختيار اجليد يرفع من درجة التوافق ب لسوء اختياره،

ولذلك فالتوجيه املهين حيرص على حتقيق ذلك االختيار املناسب للوصول لوظيفة مرضية من خالل إتباع 
  :اخلطوات التالية
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يقصد به مساعدة الفرد على التعرف على نفسه وعلى خصائصه وإمكانياته ومزاياه " و :تحليل الفرد -1
النفسية اليت توفر معلومات على جوانب متنوعة يف الفرد كمستوى وتعتمد يف هذا على االختبارات  ونقائصه،

  .  الذكاء والتحصيل والقدرات وكذا االهتمامات ومسات الشخصية

  :استعمال االختبارات يف ثالث مراحل هي"  فولدمان" وقد صنف

وفيها توفر االختبارات مجلة من املعلومات اليت تساعد على حتديد الصعوبات  : مرحلة ما قبل اإلرشاد -أ
فاملرشد حياول أن يستوضح إذا كان األمر يتعلق بالتوافق النفسي والصحي او باملشاكل املالية  اليت تعيق الفرد،

  .والعائلية

علومات املالئمة للفرد وطريقة وهنا يستعمل املرشد االختبارات السابقة للحصول على امل : أثناء اإلرشاد-ب 
   )61-60: 1994عبد الحفيظ مقدم، (  احلصول عليها

 من أهم مراحل استعمال االختبارات الرتباطها حبسم القرار حول اخلطط وتنفيذها، :ما بعد اإلرشاد -ـج
اليت تناسبه معلومات عن نفسه وعن املهن ) اخلريج(فاالختبارات ذات دور بالغ األمهية ألا تقدم للفرد 

وبذلك فهي تنمي اهتمامات الفرد وتثري أفكاره حول عامل الشغل كوا تكشف له أسرار مهن رمبا مل يكن 
  .بناءا على ذلك يدرك الوظيفة اليت ترضيه يعلم عنها الكثري و

أي لتحقيق التوجيه واالختيار الصحيحني ال بد للفرد أن يكون على دراية بعامل الشغل  :تحليل المهن -2
 وظروفها وغري ذلك، تتطلبهاأن يكون على معرفة بأنواع املهن املتوفرة بسوق العمل وخصائصها واملهارات اليت 

وهذا  ،اجتماعية بل جيب االهتمام باجلوانب النفسو إال أن هذا ال يعين أن تقتصر على اجلوانب املادية فقط،
 العمل عبارة عن نشاط اجتماعي حيتوي عالقات معتمدة هلا تأثريها على الفرد، أنإذا ما أخذنا بعني االعتبار 

ميكن للفرد أو اخلريج بصفة خاصة أن حيقق عدة احتياجات نفسية واجتماعية كاالنتماء والتحصيل  فبالعمل
  .والشعور باجلهوية

 اإلرشادسه وحميطه املهين أي يف هذه املرحلة يتم تقييم إمكانيات الفرد ومساعدته على فهم نف :اإلرشاد -3
يساعد اخلريج على تكوين مهارات اختاذ القرارات اليت م حياته املهنية ولذلك جيدر باملرشد أن يكون ملما 

  :وهي 1965"هويت"بعدة جوانب منها ما ذكرته

كيف ميكن  ؟يناملههي املميزات اليت ميكن التمييز على أساسها بني الوظائف واملسار  املعلومات املهنية ما - أ
  املهنة؟ اختياركيف يتم  أكثر وضوحا؟ واختالفااتصنيف املهن حبيث تصبح عالقاا 

حبيث يكون املرشد على دراية بأنواع التنظيمات املختلفة : املعلومات املتعلقة بعالقات العمل - ب 
 ؟تتم الرتقية؟ ما هي العالواتكيف يتم حتديد سلم األجور؟ كيف : والتشريعات الرمسية اليت تقوم عليها مثل

  .)71: 1994عبد الحفيظ مقدم،(.
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املهنة املالئمة اليت حتقق له  اختياركل هذه املعلومات عن الفرد واملهن واإلرشاد تسهل على اخلريج 
  .السوسيومهين االندماج الرضا الوظيفي مما يساعده على حتقيق 

التوجيه واإلرشاد املهين يعترب مبثابة الدليل الذي ينور بناءا على الطرح السابق جيدر بنا القول أن 
فاإلرشاد املهين مل يرتفع  احلقيقة تقول غري ذلك، أنإال  اخلريج للوظيفة اليت تناسبه واتمع الذي ينتمي إليه،

ي اجلانب الشكل استحواذبه أدى على  االهتمامفعدم  وإن كان يرجي له مستقبل زاهر، ملستواه املطلوب بعد،
على اجلانب الوظيفي وجعل دوره يقتصر على توفري معلومات سطحية للطلبة حول ااالت املوجودة سواء 

مبا تنص عليه القوانني املنظمة  االلتزامعلى مستوى التخصصات اجلامعية او املراكز املهنية او عامل الشغل دون 
بالكليات املختلفة مبا يسمح  .رشاد املهينهلذه العملية مع عدم وجود وثائق تسهل من عملية التوجيه واإل

محمد عالء عبد ( احلر وعرض القدوة الصاحلة ألجيال الشباب اخلرجيني االقتصادبتأصيل وترسيخ فكر 
  . )129: 2003القادر، 

ولعل  ما ميكنه تعزيز دور التكوين اجلامعي يف اإلدماج املهين هو القيام مبتابعة اخلرجيني يف مواقع 
مركز التدريب  أو  باجلامعة االلتحاقمدى مالئمة التدريب املهين أثناء فرتة " ة حمددة وهذا ملعرفةالعمل لفرت 

اخلرجيون يف احلياة العملية وأسباا  يواجههاومعرفة الصعوبات اليت  املهين ملتطلبات العمل الذي ميارسه اخلريج،
صام املهنية يف مواقع العمل واألسباب وراء وتذليلها واألهم من ذلك هو معرفة مدى ممارسة اخلرجيني لتخص

  . )64-63: 2003طارق علي العاني و آخرون،( عدم ممارسة البعض لتخصصام

 األهدافوبذلك يتم احلصول على مؤشرات واقعية تعمل على تطوير التكوين اجلامعي لتحقيق 
  .املرجوة

 أيضاتضامنية بني العمال و  ةو يتلخص هذا العامل يف وجود عالقات اجتماعي : العامل االجتماعي 2 – 4
عالقات حسنة قائمة على الثقة و التفاهم بني اإلدارة و العمال، وال ميكننا عزل العامل عن وسطه 

فالعامل كائن اجتماعي بطبعه و أن العالقات اليت حتيط بالعمال هي عامل أساسي يف إرضائهم . االجتماعي
ط العسكري حسب االجتماعي هناك عالقة سلطة بني العمال و املشرفني من أجل أخذ شكل االنضبا

نوعا من اخلضوع امليكانيكي و من بني أشكال االندماج  املهين هو مشاركة العمال يف  تفرضتايلور، و اليت 
تسيري املؤسسة و يتم ذلك من خالل جماالت املشاركة العمالية يف جمال التسيري االقتصادي أي حتكم لكل 

ماعية، و إبداء أفكار و اقرتاحات حول املشاكل اليت العمال مهما كان مستواهم املهين حق يف املفاوضة اجل
تواجه العمال، و املشاركة كذلك يف وضع اخلطط التسيريية و الربامج باإلضافة إىل املشاركة يف التسيري التقين 

 . أي التحكم يف سياسة التغري التنظيمي و التقين و اآلثار املرتتبة عنها
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ة اإلنتاج املرغوب يف إنتاجها و هذا املشكل من املشاركة باإلضافة إىل استشارة العمال حول كمي
و ال يتم إال إذا عملت اإلدارة على تكوين و إعالم العمال و إعطائهم مطلق  األفكاريتطلب تبادل اآلراء و 

 .احلرية يف التعبري عن آرائهم

 الروح املعنوية و الشعور و اليت تتمثل يف و الذي يتمثل يف احلالة النفسية للعامل:  العامل النفسي 3 – 4
 .باالنتماء يف املؤسسة

فهي تتحكم بدورها يف اندماج العامل داخل املؤسسة، فهي تقضي على املشاكل يف جو :  الروح المعنوية- أ
، خاصة و أن العالقة بني اإلدارة و العمال قائمة على اإلقناع ألن الروح املعنوية ما هي غال مزيج من العمل

املختلفة للفرد إزاء العمل الذي يقوم به و زمالء العمل مبا يف ذلك الرؤساء و مكانتهم اليت حتظى ا املشاعر 
  .داخل التنظيم و ظروف العمل و كذا األجر املمنوح له و غري ذلك

فالروح املعنوية مرتبطة مبشاعر الرضا اليت يشعر ا اخلريج اجلامعي يف حميط عمله، وهذه املشاعر تعترب 
عكاسا إلشباع حاجاته االجتماعية املتنوعة يف العمل منها احلاجة اىل التقدير االجتماعي و املكانة ان

  .االجتماعية اليت تكون كلها مرتبطة مع بعضها البعض

هذا يف ظل وجود عالقات تضامنية بني العمال و هذا ما يعين الرضا الذي يساهم يف وجود عالقات 
كل العمال من إبراز مهارام و قدرام املهنية بصورة تسهل هلم   إمكانيةقف على تضامنية بني العمال، ملا يتو 

التكيف بسهولة مع منصب العمل املتواجد فيه، فعندما يتمكن اخلريج من حتقيق هدف أو غريها من 
  .األهداف، بذلك جنده مندجما حقا و راضيا عن العمل

مالزمة للفرد يف اموعة البشرية فهي حاجة نفسية اجتماعية تعترب احلاجة لالنتماء :  الشعور باالنتماء –ب 
قبل أو تكون مادية، مبعىن أا ليست جمرد مظهر من مظاهر التواجد ضمن جمموعة ككبرية كانت أو صغرية، 
بل هي بعد تضامين تآزري قبل كل شيء، فإشباع هذه احلاجة يعين شعور الفرد باالنتماء  باعتباره عضوا يف 

، فهي متنحه شعورا باألمن و التعاون عند الشدائد و حينها يصبح اخلريج راضيا عن عمله و عن اجلماعة
  .)87-86: 2008غرناوط سميرة، (.وجوده باملؤسسة
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 : خـــــــالصـــة 

إّن التنمية االقتصادية تتطّلب كفاءات و اختصاصات رفيعة املستوى يتعّني على اجلامعة توفريها، غري 

التوفيق بني التدّفق يف الّتكوين و احتياجات سوق اتمع لإلطارات من خرجيي اجلامعات خيلق أّن عدم 

اختالال بني اجلامعة و حميطها الوطين ممّا يصّعب على حاملي الشهادات اجلامعية احلصول على مناصب شغل 

كيفي ممّا أّدى خللق يف سوق العمل نظرا الهتمام الدولة باجلانب الكمي للجامعة على حساب اجلانب ال

فائض يف اإلطارات من خرجيي اجلامعات مل تستطع التوفيق بنجاح بني مطالب الكم و متطّلبات الكيف ما 

نمية انطالقا من اعتبار بطالة خرجيي اجلامعة هدرا ماليا نظرا لكلفة إعداد الطالب اجلامعي أثر سلبا على الت

من خرجيي اجلامعات إىل العمل يف عري ختّصصام أو دون  الذي مل يعمل ملدة سنوات  و قد يضطر الكثري

مستواهم كفاءام مما خيلق لديهم صعوبة يف حتقيق اندماجهم املهين و بالتايل االندماج يف احلياة االجتماعية 

  .مبختلف نواحيها

لة بني بناءا عليه، يتحّمل نظام التعليم و التكوين باجلزائر جزءا من مسؤولية تفاقم مشكلة البطا

اخلّرجيني اجلامعيني الفتقاده لطابعه التكويين و املهين و عدم التنسيق بني السياسات التعليمية و سياسات 

  .التوظيف و التشغيل و هو ما تسبب يف االختالل احلاصل بني جانيب العرض و الطلب يف سوق العمل
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  : ـدــــــــــــمــهيــــــت

إّن القيمة الفعلية للبحوث االجتماعية و املعىن احلقيقي هلا ميكن أن يكتمل إال باستنادها على حقائق 

  .اليت مجعت خالل الدراسة امليدانيةواقعية يتم استقصاؤها من خالل تبويب و حتليل البيانات 

هذا ما سنتطّرق إليها يف هذا الفصل الذي يعترب خامتة الدراسة، حيث سنستعرض فيه أهم  آخر 

جزء من الدراسة و هو حتليل و تفسري البيانات مع تفسري النتائج يف ضوء الفرضيات و يف ضوء الدراسات 

 .السابقة و يف ضوء النظريات
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  تحليل وتفسير النتائج :أوال 

  :التحليل و التعليق على معطيات الفرضية األولى  – 1

  : ، و مؤشراا " عقود اإلدماج خطوة لتحصيل وظيفة دائمة" 

  .جتسيد نصوص عقود اإلدماج ميّكن املتعاقدين من التوظيف - 

  .توسيع معارف اخلرجيني املتعاقدين و اكتسام خلربات جديدة - 

  .مناصب شاغرة تؤهلهم للتوظيفشغل  - 

  احتساب فرتة التعاقد يضاعف حظوظهم يف التوظيف - 
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  :حسب الوظيفة التي يطمحون إليها و عالقتها بالجنس المبحوثين توزيع) :  24(جدول رقم 

  الجنس                  

  الطموح الوظيفي 
  المجموع  أنثى  ذكر

  وظيفة حسب التخصص
  82  ت  58  ت  24  ت

%  16,50% %  39,50%  %  56%  

  مهنة ذات أجر مرتفع
  25  ت 19  ت 06  ت

%  4%  %  13%  %  17%  

  مهنة ذات مكانة اجتماعية

  21  ت  16  ت  05  ت

%  3,50%  %  11%  %  
14,50

%  

  مكانة وظيفية عالية

  18  ت  14  ت  04  ت

%  3%  %  9,50%  %  
12,50

%  

  المجموع
  *  146  ت  107  ت  39  ت

%  27%  %  73%  %  100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

 من خالل اجلدول أن أفراد العينة يطمحون أكثر إىل حتصيل وظائف حسب التخصص بنسبة تبّني ي      
 يليها التطلع لوظيفة ذات أجر.ذكور% 16,50إناث و % 39,50و متثل أكرب نسبة موزعة على % 56

  .ذكور% 4إناث و % 13منها % 17مرتفع بنسبة 

% 11منها % 14,50ة فيها بــ بأما بالنسبة لوظيفة ذات مكانة اجتماعية فقد قدرت نسبة الرغ      
لنجد يف األخري وظيفة ذات مكانة عالية تعترب من أخر تطلعات اخلرجيني اجلامعيني . ذكور% 3,50إناث و 

  .ذكور% 3إناث و % 9,50زعة بني اجلنسني على التوايل بــ مو % 12,50املتعاقدين ممثلة بنسبة 

متشابه، فكالمها يطمح لتحصيل وظيفة ) إناث و ذكور( ما يالحظ أن الطموح الوظيفي للجنسني       
حسب التخصص املدروس و ذلك رغبة يف توظيف معارفهم و ما اكتسبوه من خالل دراسام اجلامعية حىت 

م و دراسام جمرد حرب على ورق بال فائدة ترجى منهاال تبقى شهادا. 
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القته بمفهوم الطموح عتوزيع المبحوثين حسب المجال الذي يحقق طموحهم و ) : 25(جدول رقم 

  :الوظيفي

  الطموح

  المجال

حسب  وظيفة

  التخصص
  ذات أجر مرتفع

ذات مكانة 

  اجتماعية

منصب وظيفي 

  عالي
  المجموع

  إداري
  68  ت  05  ت  09  ت  10  ت  44  ت

%  32%  %  7 %  %  6,50%  %  3,50%  %  49%  

  تربوي
  51  ت  39  ت  02  ت  07  ت  04  ت

%  3%  %  5%  %  1,50%  %  28%  %  37,50%  

  تقني
  06  ت  02  ت  00  ت  00  ت  04  ت

%  3%  %  /  %  /  %  1,50%  %  4,5%  

  عسكري
  07  ت  05  ت  00  ت  01  ت  01  ت

%  1%  %  1%  %  /  %  3,50%  %  5,50%  

أعمال 

  حرة

  03  ت  00  ت  00  ت  01  ت  02  ت

%  1,50%  %  1%  %  /  %  /  %  2,50%  

  صناعي
  02  ت  00  ت  00  ت  00  ت  02  ت

%  1,50%  %  /  %  /  %  /  %  1,50%  

  المجموع
  * 137  ت  51  ت  11  ت  19  ت  57  ت

%  41,60%  %  13,86%  %  8,02%  %  37,22%  %  100%  

  .إجابة عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من*: 

من خالل اجلدول أعاله، يتضح لنا أن معظم املبحوثني يتحقق لديهم الّطموح الوظيفي يف اال 
منهم من يرغبون باحلصول على وظيفة حسب التخصص يف اال اإلداري % 49و ذلك بنسبة  اإلداري
منصب وظيفي  و% 6,50مث ذات مكانة اجتماعية بنسبة % 7ـ تليها ذات أجر مرتفع بنسبة %32بنسبة 

  %.3,50عايل بنسبة 

موزعة بنسب متفاوتة، غلبت عليها % 37,50و يأيت بعده الطموح للعمل يف اال الرتبوي بنسبة 
تليها %  28نسبة من يطمحون لتحصيل وظيفة أو منصب وظيفي عايل يف اال الرتبوي حيث قدرت بــ 
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وظيفة حسب التخصص مث % 3أجر مرتفع و  ملن يرغبون بتحصيل وظيفة يف نفس اال و لكن ذات% 5
منها % 5,50بعد ذلك جند الرغبة يف العمل يف اال العسكري بنسبة .ذات مكانة اجتماعية% 1,50
مع النسب بني من يطمحون لوظيفة حسب  ملن يطمحون مبنصب وظيفي عايل، يف حني تساوت% 3,50

موزعة بني من % 4,50بعده اال التقين بنسبة و يأيت % 1التخصص و ذات أجر مرتفع و اليت قّدرت بــ 
      % 3تحصيل وظيفة حسب التخصص أو حتصيل منصب وظيفي عايل قّدرت على التوايل بــ ليطمحون 

  %.1,50و 

فقط يطمحون للعمل مبجال األعمال احلرة حيث توزع هذه النسبة بني من % 2,50يف حني أن  
  %.1و وظيفة ذات أجر مرتفع بنسبة % 1,50بنسبة يطمحون لتحصيل وظيفة حسب التخصص 

فهي ملن يطمحون للعمل باال الصناعي و قد هذه النسبة على من يرغبون يف % 1,50أما 
  .حتصيل وظيفة حسب التخصص يف اال الصناعي

ماج نستنتج من هذه القراءة لبيانات اجلدول أن معظم اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلد
  .يطمحون للعمل يف اال اإلداري و اال الرتبوي أكثر من بقية ااالت األخرى

و ما ميكنه أن يعّزز من إمكانية حتقيق الطموح الوظيفي لديهم هو حتصيلهم ملناصب عمل حسب 
و يرجع ذلك لطبيعة . التخصص يف اال اإلداري أو حتصيل منصب وظيفي عايل يف اال الرتبوي

صام العلمية و طبيعة تكوينهم اجلامعي الذي يتناسب أكثر و يتماشى مع العمل يف إحدى االني ختص
إضافة للمكانة االجتماعية اليت يكتسبها االني من خالل القيمة اليت مينحها حميطهم االجتماعي . املذكورين

  .ملثل هذه ااالت
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مدى توافق المنصب المشغول و عالقته بالتخصص توزيع المبحوثين حسب ) : 26(جدول رقم 

  :العلمي

  بـــــــــــالنس  رارــــــــــــالتك  اإلجابة

  %21  26  يتوافق

  %35  42  نوعا ما

  %44  53  ال يتوافق

  %100  120  المجموع

من املبحوثني ال تتوافق وظائفهم اليت % 44تبني لنا القراءة الرقمية لبيانات اجلدول أعاله أن نسبة 
% 21من املبحوثني غري متأكدين من ذلك ، لنجد % 35مع ختصصام العلمية، أما ما نسبته  يشغلوا

  . فقط من أفراد العينة يشغلون مناصب تتوافق و ختصصام العلمية

ذلك يرجع إىل أن حماولة احتواء أكرب قدر ممكن من اخلرجيني اجلامعيني أّدى إىل و السبب يف 
 .تنصيبهم دون مراعاة ختصصام العلمية و بذلك كان االهتمام بالكم على حساب الكيف
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توزيع المبحوثين حسب توكيلها بمهام خارج مجال التخصص و عالقته بالقطاع ):  27( جدول رقم 

  : المشغول

القطاع المشغول     

  اإلجـــابة
  المجموع  تربوي  خدماتي

  نعم
  58  ت  32  ت  26  ت

%  21,50%  %  26.50%  %  48%  

  أحيانا
  41  ت  17  ت  24  ت

%  20%  %  14,50%  %  34,50%  

  ال
  21  ت  07  ت  14  ت

%  11,50%  %  6%  %  17,5%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53%  %  47  %  100%  

يوضح هذا اجلدول مدى توكيل املبحوثني مبهام خارج جمال التخصص و ذلك وفقا للقطاع املشغول،       
من أفراد العينة تكلف فعال مبهام خارج التخصص موزعة على القطاع الرتبوي بنسبة % 48حيث جند أن 

يكلفون من أفراد العينة فهم % 34,50أما ما نسبته % . 21,50و القطاع اخلدمايت بنسبة % 26,50
يف حني جند . بالقطاع الرتبوي% 14,50بالقطاع اخلدمايت و % 20أحيانا فقط مبهام خارج ختصصهم منها 

  بالقطاع اخلدمايت % 11,50فقط من أفراد العينة ال يكلفون مبهام خارج جمال ختصصهم، منها % 17,5
  .بالقطاع الرتبوي% 6و 

معيني املتعاقدين بالقطاع الرتبوي هم األكثر معاناة من أداء و بناءا عليه، ميكن القول أن اخلرجيني اجلا      
  .مهام و القيام بأعمال خارج جمال ختصصام وال متد ملناصبهم بصلة
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  عاملين في إطار عقود اإلدماج ا الخريجين الجامعيين الالمهام التي يكلف به) : 28( جدول رقم 

  بـــــــالنس  رارــــــــالتك  امــــــــــــالمه

 %21.50  14  التنظيف

  %18  12  متعدد الخدمات

  %16.50  11  القيام بأعمال المطعم

  %13.50  09  التدريس

  %30.50  20  أخرىمهام 

  %100  66  المجموع

اتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن ما يقارب نصف حجم العينة كثريا ما يكّلفون مبهام خارج       
تعداد خمتلف هذه املهام اليت يكّلفون ا حيث بّينت لنا القراءة الرقمية ولذلك حاولنا . جمال ختصصهم

% 21,50للجدول أعاله أّن أكثر املهام اليت يكّلف ا اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين هي التنظيف بنسبة 
املؤسسات خاصة بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع الرتبوي و هذا باملوازاة مع وجود عمال التنظيف مبختلف هذه 

املستخدمة ممّا يثري استياءهم و حفيظتهم من جهة، و ملستواهم العلمي و مؤهالم اليت ال تتناسب و أعمال 
التنظيف اليت فيها حط من شأم و إنقاص من قيمتهم من جهة أخرى و هذا ما ملسناه من خالل إجابة 

املليون و نصف مليون شهيد، يف بلد  حنن جمموعة من املتعاقدين يف بلد: " إحدى املبحوثات حني قالت
م على الساعة  4البرتول بلد الكرامة بلد اجلزائر طردنا من طرف مدير املؤسسة يف يوم مثلج درجة حرارته 

هكذا تعامل الكفاءات و خرجيي اجلامعات فيما يسمى ... الثامنة صباحا ألنّنا رفضنا القيام بتنظيف اإلدارة
لنا عن مدى تعنت املدراء و املسئولني مع املتعاقدين يف حالة رفضهم االنصياع وهذا يكشف " بعقود اإلدماج 

  .ألوامرهم

و هي نسبة املبحوثني الذين أجابوا بأّم متعددي اخلدمات و ذلك لتكليفهم بعدة % 18تليها        
ون احلاجة ألي مهام خمتلفة و متنوعة من حيث طبيعتها خاصة بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع الرتبوي فهم يسدّ 

عامل أخر يف أي وقت كان كغلق الباب يف حالة غياب احلارس او احلاجب،  حتميل خمتلف مقتنيات 
املؤسسة الرتبوية من كتب او مواد غذائية ملطعم املؤسسة و العديد من املهام األخرى لدرجة أا قد تكون 

ذا ما صرّح به العديد من  املبحوثات بأّن قضاء مصاحل خاصة للمدير ال عالقة هلا مبجال العمل متاما  و ه
إجراءات تأمني سيارته او استخراج وثائق خاصة به من البلدية  إمتامتكلّفن بقضاء مصاحل خاصة للمدير مثل 
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يّكلفون بالقيام بأعمال املطعم و هذا بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع الرتبوي % 16,50مث جند . أو الدائرة
    اخل، ...حون، توزيع األكل على التالميذ و احملليات وتلف األواين كاملالعق و الصّ حيث يقومون بتوزيع خم

و قد يصل احلد يف بعض األحيان إىل تكليفهم مبسح الطاوالت و غسل األواين مع العلم انه من املفروض 
سالمتهم هناك عمال خمصصون لذلك و تشرتط فيهم مفتشية التغذية املدرسية عادة شهادات طبية تثبت 

الصحية اليت تؤهلهم للعمل يف املطاعم املدرسية و هذا ما جيعل من إشراك اخلرجيني اجلامعيني  املتعاقدين يف 
إثبات السالمة (العمل باملطاعم املدرسية يتم بطريقة غري قانونية لعدم استو فائهم على أبسط الشروط 

  . العلمي وذلك بغض النظر عن التخصص املدروس و املستوى).  الصحية

من خالل % 13,50إضافة لتكليفهم بأعمال املطعم، فهم يكّلفون بالتدريس و هذا ما أجاب عنه       
تعويضهم لألساتذة الغائبني بتقدمي دروس للتالميذ مع العلم أنه سبق و أن صدر قرار مينع منعا باتا التدريس 

  .جعلى عمال ـــــ عقود ما قبل التشغيل سابقا ـــــ عقود اإلدما 

من املبحوثني يكّلفون مبهام أخرى متنوعة هي األخرى حسب احلاجة  % 30,50يف األخري، جند       
كتوصيل الربيد، اإلعالم اآليل، القيام بعمليات اإلحصاء املختلفة، و تزداد و تتنوع للمتعاقدين باال الرتبوي 

     ترفيهية او للمشاركة يف املسابقات فهم يكّلفون إضافة ملا سبق حبراسة التالميذ و اصطحام يف رحالت 
    و النشاطات الفكرية، االهتمام باالستعجاالت الطبية يف حالة تعرض احد التالميذ جلرد او ما شابه ذلك 
و يف حالة وقوع حادث او تعرض احد التالميذ إىل وعكة صحية يتعني عليهم إسعافهم مع احلماية املدنية 

اخلريج اجلامعي املتعاقد يف وجه املدفع إن وقع أي مكروه للتلميذ املسعف ألنه للمستشفى و هذا ما قد يضع 
سيكون من يتحّمل املسؤولية مع عدم وجود أي قانون أو ضوابط ميكنها أن حتميه نظرا للصيغة املبهمة اليت 

  .حتيط بعقود اإلدماج

اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين خارج جمال وبناءا عليه، ميكن القول أن خمتلف املهام اليت يكّلف ا       
ختصصهم ال تناسبهم و ال تناسب حىت مستواهم العلمي لذلك كثريا ما يقابلوا بالرفض إال أا أصبحت 
مهام مفروضة عليهم بطريقة أو بأخرى نظرا ملا يتلقونه من ديدات  يف حالة رفضهم كالتهديد بفسخ العقد 

مبضاعفة احلجم الساعي و بذلك رسخت يف أذهام فكرة اعتبار عقود اإلدماج  أو عدم جتديده، أو ديدهم
  .هي عقود استغالل الستنزاف جمهودام بالعمل
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  :توزيع المبحوثين حسب أسباب شغل مناصب خارج التخصص):  29( جدول رقم 

  بــــــــالنس  رارـــــــــالتك  امــــــــالمه

  %40  51  عدم وجود خيارات

  %24,50  31  قلة مناصب العمل

  %35,50  45  الهروب من البطالة

  %100  * 127  المجموع

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يوضح هذا اجلدول األسباب اليت دفعت بأفراد العينة إىل العمل خارج جمال ختصصهم حيث يرجع       
من أفراد العينة  % 35,50، كما أن %40ذلك بالدرجة األوىل إىل عدم وجود خيارات أمامهم بنسبة 

من  %24,50يرجعون السبب إىل عدم اهلروب من البطالة إضافة إىل قلة مناصب العمل وهذا ما أكدته 
  .أفراد العينة 

وبذلك جند أن عمل اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين مل يشغلوا مناصب خارج ختصصهم مبحض إرادم       
  .وإمنا كان ذلك بضغط من عدة أسباب جعلته يرضخ لألمر الواقع ويرضى مبا هو متوفر وإن كان ال يناسبه
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توافق الترتيب المهني للخريج و عالقته بالمؤهل دى توزيع المبحوثين حسب م): 30(جدول رقم 

  :العلمي

  بــــــــالنس  رارـــــــــــالتك  اإلجابة

  %14  17  يتوافق

  %27,5  33  نوعا ما

  %58,50  70  ال يتوافق

  %100  120  المجموع

ال يتوافق ترتيبهم املهين مع مؤهالم العلمية و هذا % 58,50نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة        
فهم غري متأكدين من مدى % 27,5راجع إىل االختالف بني التخصص املدروس و املنصب املشغول، أما 

فقط من أفراد العينة ترى بتوافق ترتيبهم %  14يف حني سجلنا نسبة . توفق وظائفهم مع مؤهالم العلمية
   .املهين مع مؤهالم

و هذا مرّده إىل نوعية ختصصام فغالبا ما جند اختالفا بني التخصص املدروس و املنصب املشغول       
  .بالنسبة للخرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج
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توزيع المبحوثين حسب توافق قدراتها و مؤهالتها مع المهام الموكلة إليها وعالقتها  ):31(جدول رقم 

  :بالقطاع المشغول

القطاع المشغول     

  اإلجـــابة
  المجموع  تربوي  خدماتي

  تتوافق
  40  ت  17  ت  23  ت

%  19,50%  %  14,50%  %  34%  

  نوعا ما
  28  ت  10  ت  18  ت

%  15%  %  8%  %  23%  

  ال تتوافق
  52  ت  29  ت  23  ت

%  19%  %  24%  %  43%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50  %  100%  

من أفراد العينة ال جيدون توافقا بني قدرام و مؤهالم مع % 43توضح لنا بيانات اجلدول أن       
بالنسبة % 19و % 24املهام املوكلة إليهم حيث تغلب عليها الفئة اليت تعمل يف القطاع الرتبوي بنسبة 

لة إليهم خاصة بالنسبة فيجدون توافقا بني قدرام و املهام املوك% 34للقطاع اخلدمايت، أما ما نسبته 
، يف بالنسبة للقطاع الرتبوي% 14,50و %19,50للعاملني يف القطاع اخلدمايت حيث قدرت نسبتها بـــ 

بالنسبة للقطاع % 8بالنسبة للقطاع اخلدمايت و %  15فيعتقدون أا تتوافق نوعا ما بنسبة %  23حني 
  .الرتبوي

املوكلة للخرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال  و بناءا عليه ميكن القول أن معظم املهام      
تتوافق مع قدرام و مؤهالم خاصة بالنسبة للعاملني يف القطاع الرتبوي  حيث يعتقد املبحوثون أن بإمكام  
العطاء أكثر و تقدمي أفضل ممّا يوكل إليهم من مهام خاصة إن كانت يف جمال ختصصام   و هذا ما 

  .كسب دراستهم اجلامعية و شهادام أمهية بالغة من خالل استغالهلا بتوظيف مكتسبام يف جمال عملهمسي
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  :)تربص( تكميلي  تكوينحسب استفادتهم من  المبحوثينتوزيع ) : 32( جدول رقم 

  بــــــــالنس  رارـــــــــالتك  ةــــــــاإلجاب

  %7,5  09  استفاد

  %92,5  111  لم يستفد

  %100  120  المجموع

إن هذا اجلدول يتعلق باستفادة اخلريج املدمج من تربص عند التحاقه بوظيفته يف إطار هته العقود       
خاصة وأن طبيعة الوظائف اليت متنحها عقود اإلدماج تتطلب إتباعها بدورات تدريبية من قبل املستخدمني 

  .املمنوحة له وبالتايل يسهل عليه مهمة التأقلم معهالتكييف قدرات اخلريج مبا يتماشى مع متطلبات الوظيفة 

فقط قد استفادوا من تكوين تكميلي يف % 7,5إال أن قراءتنا هلذا اجلدول تبني لنا أن ما نسبته       
جمال عملهم من خالل مشاركتهم يف عديد الربامج والنشاطات اليت تتعلق بوظائفهم واليت ساعدم كثريا 

  .عارفهم حول وظائفهمخاصة فيما خيص توسيع م

من اخلرجيني مل يتلقوا أي تكوين يف جمال عملهم حبجة كوم % 92,5يف حني أن ما نسبته       
 20متعاقدين عمال  مؤقتني فال حاجة للمؤسسة املستخدمة بتنمية قدرام وكفاءام و هذا مبقتضى املادة 

ميكن " على اإلدماج املهين واليت تنص على املتعلق جبهاز املساعدة  126 - 08من املرسوم التنفيذي رقم 
للشباب املدجمني يف إطار اجلهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو جتديد معارفهم أو حتسني مستواهم من 

ميكن للشباب " من املرسوم تقر بأنه 22يف حني أن املادة ". أجل تكيفهم ملنصب العمل وحتسني مؤهالم
ج حاملي الشهادات أو عقود اإلدماج املهين أن يستفيدوا من عقود تكوين تشغيل املدجمني يف إطار عقود إدما 

أشهر ر يف حالة التزام املستخدم بتوظيف املستفيد لفرتة ال  6من اجلهاز ملدة أقصاها % 60متول يف حدود 
ّد لتخصصه وهنا جيد املتعاقد نفسه حمتارا بني منصبه الذي ال مي". تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين

واستفادته من تكوين تكميلي يساعد على التأقلم مع وظيفته خاصة إذا كانت مدة  -املدروس بصلة وغالبا
  .سنوات 6سنوات قابلة للتجديد أي فيما جممله  3عقد 
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توزيع المبحوثين حسب اكتسابها لخبرة مهنية من خالل عقود اإلدماج و عالقتها ): 33( جدول رقم 

  :المشغولبالقطاع 

 القطاع

  الخبرة
  المجموع  قطاع تربوي  قطاع خدماتي

  اكتسب
  60  ت  22  ت  38  ت

%  31,50%  %  18,50%  %  50%  

  نوعا ما
  37  ت  21  ت  16  ت

%  13,50%  %  17,5%  %  31%  

  لم يكتسب
  23  ت  13  ت  10  ت

%  8%  %  11%  %  19%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53%  %  47%  %  100%  

اجلدول اكتساب أفراد العينة خلربة مهنية ضمن هذه العقود و هذا بناءا على القطاع يوضح هذا       
و قد جاءت أغلب اإلجابات بأن التشغيل ضمن هذه العقود يكسب اخلريج اجلامعي املتعاقد خربة . املشغول

          %31,50متركزت أكثر لدى املتعاقدين بالقطاع اخلدمايت بنسبة % 50مهنية فعال و ذلك بنسبة 
تليها نسبة الذين يعتقدون بأم اكتسبوا خربة مهنية نوعا . بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع الرتبوي% 18,50و 

دين بالقطاع للمتعاق% 13,50و % 17,5ما متركزت أكثر لدى املتعاقدين بالقطاع الرتبوي بنسبة 
فلم يكتسبوا أية خربة مهنية خاصة بالنسبة للقطاع الرتبوي بنسبة %  19ما نسبته  أنيف حني . اخلدمايت

  %8أما بالنسبة للقطاع اخلدمايت فقد قدرت نسبتها بـــ % 11

من خالل قراءتنا لبيانات اجلدول، ميكن القول أن املتعاقدين يف القطاع اخلدمايت هم األكثر اكتسابا       
طاع الرتبوي و السبب الرئيسي يف ذلك يرجع إىل كثرة توكيلهم مبهام خارج جمال للخربة من املتعاقدين يف الق

التخصص كما أسلفنا الذكر ال تتناسب و مؤهالم كما أا أقل من مستوى قدرام و هذا ما جيعلها جمرد 
التشغيل يف  إن: " أعمال روتينية ال تتطلب خربة وال تكسب خربة، و قد عّرب أحد املبحوثني على ذلك قائال 

هذه العقود يكسر الطموح، أي أن حامل الشهادة جيد نفسه جمربا للعمل دون ختصص يف أي منصب، فما 
 !!!".اخلربة اليت يكتسبها إذا؟
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  :القيام بمهام خارج مجال التخصص و عالقته باكتساب الخبرة المهنية) : 34(جدول رقم 

  المهام

  الخبرة
  المجموع  ال  أحيانا  نعم

اكتسب 

  خبرة

  60  ت  10  ت  27  ت  23  ت

%  19,50%  %  22,5%  %  8,50% %  50,50% 

  نوعا ما
  37  ت  08  ت  08  ت  21  ت

%  17,5%  %  6,50 %  %  6,50 %  %  30,50%  

  لم يكتسب
  23  ت  03  ت  06  ت  14  ت

%  11,50%  %  05%  %  2,5%  %  19%  

  المجموع
  120  ت  21  ت  41  ت  58  ت

%  48,50%  %  34%  %  17,5%  %  100%  

كما   –من املبحوثني الذين اكتسبوا خربة مهنية % 50,50من خالل بيانات اجلدول، يتضح لنا أّن       
أغلبهم ّممن يكّلفون أحيانا مبهام خارج جمال التخصص حيث قّدرت نسبتهم بـ  – 28بينا يف اجلدول 

           % 19,50، تليها نسبة من يكّلفون دائما مبهام خارج جمال التخصص و اليت قّدرت بــ 22,5%
  .نسبة من اكتسبوا خربة مهنية و هم ال يكّلفون أبدا مبهام خارج جمال ختصصهم% 8,50و 

هي نسبة من اكتسبوا خربة مهنية نوعا ما، غلبت عليها نسبة من يكّلفون % 30,50يف حني أّن       
ة متساوية بني من و هي نسب%  6,50تليها نسبة %17,5دائما مبهام خارج جمال التخصص و املقّدرة بـ 

  .يكّلفون أحيانا مبهام خارج التخصص أوال يكّلفون أبدا بذلك

ملن مل يكتسبوا أي خربة مهنية غلبت عليها نسبة من يقومون مبهام خارج جمال التخصص % 19أّما       
  .ملن ال يكّلفون مبهام خارج جمال التخصص% 2,5ملن يكّلفون أحيانا مث % 05و % 11,50بنسبة 

و بناءا على ما سبق، ميكن القول أّن من يكّلفون مبهام خارج جمال الّتخصص متّكنوا من اكتساب       
و هذا ما يعترب أمرا منطقيا نوعا ما . خربة مهنية أكثر مقارنة مبن ال يكّلفون مبهام خارج جمال التخصص

يطّور يف معارفهم و يوسع من  فتكليف اخلّرجيني اجلامعيني املتعاقدين مبهام خارج جمال ختصصهم من شأنه أن



 تحليل و تفسير نتائج الّدراسة                                              : الفصل الخامس 

207 

 

إطالعهم أكثر على أساليب و كيفية العمل و هذا ما يكسبهم خربة مهنية رمبا يستفيد منها مستقبال إن متكن 
  .من حتصيل وظيفة أفضل من منصبه يف إطار عقود اإلدماج

منصب عمل  الفتاكتوزيع المبحوثين حسب اعتبارهم لفترة العمل بالتعاقد كافية ) : 35(جدول رقم 

  : فعلي و عالقتها بمدة الشغل

  مدة الشغل

  اإلجابة
  أربع سنوات  ثالث سنوات

خمس سنوات فما 

  فوق
  المجموع

  كافية
  55  ت  14  ت  29  ت  12  ت

%  10%  %  24,5%  %  11,50%  %  46%  

  ما نوعا
  25  ت  6  ت  11  ت  08  ت

%  6,50%  %  9%  %  5%  %  20,50%  

  غ كافية
  40  ت  4  ت  22  ت  14  ت

%  11,50%  %  18,50%  %  3,50%  %  33,50%  

  المجموع
  120  ت  24  ت  62  ت  34  ت

%  28%  %  52%  %  20%  %  100%  

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أّن أغلب املبحوثني يعتقدون بأّن فرتة العمل يف إطار عقود اإلدماج        
عملهم أربع  ، غلبت عليها نسبة من كانت مّدة%46منصب عمل فعلي، و هذا ما أّكده  الفتاككافية 

مث % 11,50، تليها نسبة من عملوا ملّدة مخس سنوات أو أكثر بنسبة %24,50سنوات و اليت قّدرت بـــ 
  .ملن عملوا فرتة ثالث سنوات% 10

من أّكدوا أن فرتة عملهم بالتعاقد يف إطار عقود اإلدماج غري كافية % 33,50تأيت بعدها نسبة       
، تليها %18,50ا كذلك نسبة من عملوا ملّدة أربع سنوات مقّدرة بـــ منصب عمل فعلي، غلبت عليه الفتاك

  .ملن عملوا مّدة مخس سنوات أو أكثر% 3,50ملن عملوا ملدة ثالث سنوات ، و ما نسبته % 11,50

، موّزعة بنسب "نوعا ما " من املبحوثني غري متأكدين من ذلك  حيث أجابوا بــ% 20,50أّما       
أربع سنوات على فرتة شغلهم و ثالث سنوات و مخس سنوات أو أكثر على التوايل بــــ متقاربة بني من مضت 

  %.5و % 6,50و % 9
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منصب عمل  الفتاكبناءا على هذه النسب، تعترب فرتة العمل بالتعاقد يف إطار عقود اإلدماج كافية       
عملهم، و السبب يف خاصة بالنسبة ملن مضت مخس سنوات و أربع سنوات على . فعلي للخريج اجلامعي

ذلك يرجع الكتسام و تزّودهم مبعارف مهنية أكسبتهم خربة مهنية متّكنهم من ذلك أو أّا تعطيهم األولوية 
  .للتثبيت يف حالة ما إذا توافرت هلم فرص للتثبيت

أّما بالنسبة ملن يعتقدون العكس، فعلى األغلب يشغلون مناصب مل تكسبهم أي خربات و ال       
أن نؤكد  27و ميكننا باالستناد على نتائج اجلدول رقم . مهنية متّكنهم من افتكاك منصب عمل فعليمعارف 

  .نتائج هذا اجلدول و ندعمها

  :توزيع المبحوثين حسب مشاركتها في مسابقات التوظيف ): 36(جدول رقم 

  بــــــالنس  رارـــــــالتك  ةـــــــاإلجاب

  %76,50  92  شارك

  %23,50  28  لم يشارك

  %100  120  المجموع

يتعلق اجلدول أعاله مبدى مشاركة اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف مسابقات التوظيف حيث يكشف       
من أفراد العينة فلم % 23,50 آما% 76,50لنا على أن معظمهم يشاركون يف مسابقات التوظيف بنسبة 

أن اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين غري مقتنعني  و هذا يدل على. يسبق هلم أن شاركوا يف مسابقات التوظيف
املناصب اليت يشغلوا يف إطار عقود اإلدماج و لذلك فهم يسعون و يتطلعون ملناصب أفضل منها من خالل 

  .مشاركتهم يف مسابقات التوظيف
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مة حسب تنظيم مسابقات توظيف داخلية بإداراتها المستخد المبحوثينتوزيع ): 37(جدول رقم 

  :حسب القطاع المشغول

  بـــــــالنس  رارــــــــــــالتك  ةـــــــاإلجاب

  %15  18  نظمت

  %85  102  لم تنظّم

  %100  120  المجموع

يتعلق هذا اجلدول مبدى تنظيم مسابقات توظيف داخلية باإلدارات املستخدمة للخرجيني اجلامعيني       
املبحوثني مل يتم تنظيم أي مسابقات توظيف داخلية ختصهم  من % 85ختّصهم كمتعاقدين، حيث جند أن 

فقد مت تنظيم مسابقات داخلية ختصهم  % 15كمتعاقدين بغرض توظيفهم أو تثبيتهم يف مناصبهم، أما 
  .كمتعاقدين بغرض تثبيتهم يف مناصبهم

      حسب رأيها في إجراء مسابقات التوظيف وفق مبدأ الجدارة  المبحوثينتوزيع ): 38(جدول رقم 

  :و الكفاءة

  بــــــالنس  رارــــــالتك  ةـــــاإلجاب

  %6,50  08  نعم

  %19,25  23  نوعا ما

  %74,25  89  ال

  %100  120  المجموع

مبدأ اجلدارة يتعلق هذا اجلدول برأي املبحوثني يف مدى مصداقية مسابقات التوظيف و إجرائها وفق       
، أما %74,25و الكفاءة إذ يعتقد أغلب أفراد العينة أا ال جترى وفق مبدأ اجلدارة و الكفاءة و ذلك بنسبة 

% 6,50أما . فقد أجابوا بنوعا ما و هذا معناه أّم يشّككون يف مدى مصداقيتها%  19,25ما نسبته 
  .يرون بأّا فعال جترى وفق مبدأ اجلدارة و الكفاءة
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  : حسب احتساب فترة التعاقد في مسابقات التوظيف المبحوثينتوزيع ): 39( جدول رقم 

  بـــــــالنس  رارـــــــالتك  ةـــــــاإلجاب

  %22,5  27  تحتسب

  %23,50  28  أحيانا

  %54  65  ال تحتسب

  %100  120  المجموع

يوضح هذا اجلدول إمكانية احتساب فرتة التعاقد يف مسابقات التوظيف حيث أجاب أغلب أفراد       
و هذا ما قد جيعل من فرتة التشغيل بعقود اإلدماج جمرد مضيعة % 54العينة بعدم احتساا بنسبة قدرت بــ 

جابوا بنوعا فهم غري متأكدين من ذلك فأ% 23,50 للوقت و هدر للست سنوات من العمر، يف حني أن
من أفراد العينة فريون باحتساب فرتة التعاقد يف مسابقات التوظيف نظرا الحتساا من قبل % 22,5 أما. ما

 .يف عدة مسابقات مت إجراؤها

حسب اعتبار النجاح في مسابقات التوظيف يعتمد على الطرق  المبحوثينتوزيع ):40(جدول رقم 

 : الملتوية

  بــــــالنس  رارــــــــالتك  ةـــــــاإلجاب

  %60  72  يعتمد

  %29  35  أحيانا

  %11  13  ال يعتمد

  %100  120  المجموع

يوضح هذا اجلدول مدى اعتماد النجاح يف مسابقات التوظيف على الطرق امللتوية حيث يرى       
        أفراد العينة أن النجاح فيها فعال ال يكون إال باعتماد الطرق امللتوية  املختلفة مثل الرشوة من % 60

يشككون يف ذلك و الدليل إجابتهم بنوعا ما %  29و احملسوبية و اعتماد الواسطة للنجاح فيها كذلك و 
  .امللتويةفريون بأن النجاح يف مسابقات التوظيف ال يتم باعتماد الطرق % 11أما 
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  : توزيع المبحوثين حسب فرص تثبيتها بناءا على القطاع المشغول): 41(جدول رقم 

  القطاع

  اإلجابة 
  المجموع  قطاع تربوي  قطاع خدماتي

  تثّبت
  10  ت  02  ت  08  ت

%  6,50%  %  1,50%  %  8%  

  نوعا ما
  24  ت  08  ت  16  ت

%  13,50%  %  6,50%  %  20%  

  ال تثبت
  86  ت  46  ت  40  ت

%  33,50%  %  38,50%  %  72%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50%  %  100%  

   يتعلق هذا اجلدول بفرص اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف التثبيت و ذلك حسب القطاع املشغول   
موزعة على املتعاقدين % 72و قد جاءت أغلب اإلجابات بتأكيد عدم وجود فرص لتثبيتهم بنسبة 

بالقطاع اخلدمايت، أما % 33,33بالقطاع الرتبوي و % 38,50بالقطاعني بنسب متقاربة نوعا ما فكانت 
فكانت إجابتهم بـــ نوعا ما فهم غري متأكدين  من إمكانية تثبيتهم خاصة بالنسبة للقطاع اخلدمايت % 20

كدون بوجود فرص فقط من أفراد العينة يؤ % 8,50أما %. 6,50و القطاع الرتبوي % 13,50بنسبة 
  % .1,50و القطاع الرتبوي % 6,50لتثبيتهم خاصة بالنسبة للقطاع اخلدمايت حيث قدرت نسبته بــ 

يتبني من خالل هذا اجلدول أن اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يف القطاع الرتبوي فرص تثبيتهم ضئيلة   
 ب يف ذلك يرجع لطبيعة التخصصات املدروسة جدا مقارنة  باخلرجيني املتعاقدين يف القطاع اخلدمايت و السب

و عدم توافقها مع املناصب املمنوحة، إضافة إىل أن اإلدارات املستخدمة يف القطاع اخلدمايت كثريا ما تنظم 
مسابقات توظيف داخلية ختصهم كمتعاقدين بغرض تثبيتهم على العكس من مدرية الرتبية اليت مل تنظم 

  .اجلامعيني املتعاقدين يف خمتلف املؤسسات الرتبوية من قبل مسابقات توظيف ختص اخلرجيني
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  :أسباب قلة فرص تثبيت أفراد العينة في مناصبهم): 42(جدول رقم 

  بـــــالنس  رارـــــــالتك  ببــــــالس

  %34  20  عدم اعتماد الواسطة و الطرق الملتوية

  %27  16  قلة المناصب المالية

  %15  09  استغاللهمرغبة اإلدارات في استمرار 

  %24  14  إجابات أخرى

  %100  59  المجموع

من خالل القراءة الرقمية لبيانات اجلدول الذي بأسباب قّلة فرص تثبيت اخلّرجيني اجلامعيني العاملني       
من % 34هذا ما أّكده . بعقود إدماج حسب نظرهم هو عدم اعتمادهم على الواسطة و الطرق امللتوية

من خالل الّدور الذي أصبت تلعبه الواسطة و احملسوبية خاصة و خمتلف الطرق امللتوية   املبحوثني و ذلك
كالرشوة يف احلياة العامة حيث باتت ظاهرة متفشية يف اتمع اجلزائري و يتم االعتماد عليها يف قضاء خمتلف 

حابه ليمنح ملن ال أولوية هلم املصاحل يف خمتلف ااالت لدرجة أنّه بسبب الواسطة أحيانا يُقتنص احلق من أص
  .به كما هو احلال بالنسبة لتثبيت اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين

أي أّن قلة % 27السبب اآلخر الذي ترجع له قلة فرص تثبيتهم هو قلة املناصب املالية بنسبة       
اقدين يف مناصبهم قليلة جدا املالية املخصصة لفتح جمال التوظيف و تثبيت اخلرجيني اجلامعيني املتع اتاالعتماد

و لعل ما سيؤدي إىل تفاقم الوضع أكثر هو تراجع أسعار البرتول و اخلروج بسياسة . مما حيّد من فرص تثبيتهم
التقشف اليت طالت خمتلف ااالت مبا فيها جمال التوظيف و التشغيل و بذلك ستتقّلص فرص تثبيتهم أكثر 

  .من ذي قبل

% 15من يعتقد أّن رغبة اإلدارات املستخدمة يف استغالهلم و هذا ما صرّح به  و هناك من املبحوثني      
حيث يعتقدون أن تثبيت اخلريج اجلامعي املتعاقد يف منصبه ليس من صاحل اإلدارات املستخدمة الن ذلك 
سيكسب اخلريج اجلامعي مكانة و أمهية و األهم من ذلك سيكسبه حقوقا من بينها حق الرّفض و تتحّدد 
واجباته مما جيعله يف كنف هيئة معّينة تتابع مشاكله و تطالب حبقوقه، و هذا ما سيمنع اإلدارات املستخدمة 

و عليه سيكون من األفضل لإلدارات املستخدمة عدم تثبيتهم حىت يبقوا حتت رمحة تسيريهم  . من استغالله
  .كما يشاءون و لذلك تقل فرص توظيفهم ألنه ليس من صاحل مستخدميهم
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فقد كانت إجابام خمتلفة و تعّددت أسباب قلة فرص تثبيتهم من أبرزها شغلهم % 24يف حني أّن       
إضافة لعدم شغلهم ملناصب شاغرة مع عدم . ملناصب ال تتوافق و ختصصام املدروسة أو ملؤهالم العلمية

  . حاجة املؤسسة إليهم

املستخدمة من ناحية اعتماداا املالية و اليت  كما جند من األسباب كذلك عدم استقاللية مؤسسام      
  .تسمح هلا مبنح مناصب ميكن أن يثّبت اخلّرجيون اجلامعيون العاملون بعقود إدماج من خالهلا

كل هذه األسباب تعترب من أهم األسباب اليت يعتقد اخلرجيون اجلامعيون العاملون بعقود إدماج أا       
  .ناصبهم أو مناصب دائمة مناسبة هلمتقف أمام إمكانية تثبيتهم يف م

توزيع المبحوثين حسب رأيها في التشغيل بعقود اإلدماج و رفع حظوظه في ): 43(جدول رقم 

  :التوظيف حسب القطاع المشغول

  القطاع

  حظوظ التشغيل
  المجموع  قطاع تربوي  قطاع خدماتي

  يرفع
  22  ت  05  ت  17  ت

%  14,5%  %  4%  %  18,5%  

  نوعا ما
  41  ت  17  ت  24  ت

%  20%  %  14%  %  34%  

  ال يرفع
  57  ت  34  ت  23  ت

%  19%  %  28,50%  %  47,5%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50%  %  100%  

من اجلدول أعاله، يتضح لنا أن التشغيل بعقود اإلدماج ال يرفع من حظوظ اخلرجيني اجلامعيني       
خاصة بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع % 47,5العينة بنسبة تقدر بـــ املتعاقدين و هو ما أكده معظمهم أفراد 

فيعتقدون بإمكانية رفع % 34أما . بالقطاع اخلدمايت% 19تقابلها %  28,50الرتبوي حيث قدرت بـــ 
موزعة بنسب متفاوتة بني " نوعا ما"التشغيل بعقود اإلدماج حلظوظهم يف التوظيف و لذلك أجابوا بـــ 

من % 18,50يف حني أن ما نسبته . بالقطاع الرتبوي% 14بالقطاع اخلدمايت و % 20ت القطاعني بلغ
أفراد العينة فيؤكدون رفع التشغيل بعقود اإلدماج حلظوظهم يف التوظيف خاصة بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع 



 تحليل و تفسير نتائج الّدراسة                                              : الفصل الخامس 

214 

 

% 4ت نسبته بـــ مقارنة بالقطاع الرتبوي الذي قدر % 14,50اخلدمايت و الذي بلغ نسبة املتعاقدين يف إطاره 
  .فقط

من خالل هذه النسب يتضح لنا جليا أن التشغيل بعقود اإلدماج من شأنه أن يرفع من حظوظ       
التوظيف أكثر بالنسبة للمتعاقدين يف القطاع اخلدمايت  وذلك من خالل احتساب فرتة العمل بالتعاقد و 

املتعاقدين بالقطاع الرتبوي فنادرا ما تنظيم مسابقات توظيف داخلية ختصهم كمتعاقدين و هذا على عكس 
) املصلحة املستخدمة هلم( حتتسب فرتة عملهم بالتعاقد يف مسابقات التوظيف و مل تبادر مديرية الرتبية 

بتنظيم مسابقات توظيف داخلية خنصهم كمتعاقدين، و قد يرجع السبب يف ذلك بالدرجة األوىل إىل 
 .عدم توافق مناصبهم مع ختصصام و مستويام العلمية أعدادهم الكبرية باملؤسسات الرتبوية و
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  :التحليل و التعليق على معطيات الفرضية الثانية  – 2

  :، و مؤشراا "التشغيل بعقود اإلدماج بطالة مقنعة " 

  .التشغيل بعقود اإلدماج استغالل خلرجيي اجلامعة - 

  .املؤسسة  االستغناء عنهم ال يؤثر على مرد ودية - 

  .خرجيو اجلامعة املتعاقدون عمالة فائضة - 

  .مناصبهم مؤقتة قد تنتهي ببطالة عند انتهاء فرتة عقودهم - 
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  :حسب نظرتها لعملها في إطار عقود اإلدماج المبحوثينتوزيع ): 44(جدول رقم 

  الجنس

  نظرة الخريج
  وعــــــــالمجم  ىـــــــــــــأنث  رــــــــــــــذك

  مصدر مادي
  46  ت  39  ت  07  ت

%  4,5%  %  24,50%  %  29%  

  مكسب للخبرة المهنية
  27  ت  20  ت  07  ت

%  4,5%  %  12,5%  %  17%  

  هروب من البطالة
  65  ت  47  ت  18  ت

%  11%  %  29%  %  40%  

اكتساب نقاط لتدعمك في 

  مسابقات التوظيف

  22  ت  16  ت  06  ت

%  4%  %  10%  %  14%  

  المجموع
  * 160  ت  122  ت  38  ت

%  22,89%  %  73,49  %  100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يتمحور هذا اجلدول حول نظرة اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين لعلمهم يف إطار عقود اإلدماج حسب       
وقد بينت لنا نتائجه أن اإلناث ينظرن إليه على أنه هروب من البطالة بالدرجة األوىل خاصة بنسبة . جنسهم

ملن يعتربن علمهن % 12,50ملن يعتربنه مصدر دخل مادي تليها نسبة % 24,50مث جند % 29قدرت بـــ 
ملن يعتربنه مصدرا الكتساب نقاط % 10يف إطار عقود اإلدماج مكسبا للخربة املهنية لنجد يف األخري نسبة 

%  11تدعمهن يف مسابقات التوظيف وهذا مقارنة بالذكور الذين  يعتربن عملهم هروبا من البطالة بنسبة 
سبا للخربة اخلربة املهنية بنسب متساوية قدرت بـــ بالدرجة األوىل  مث اعتباره مصدر دخل مادي و مك

  %.4و يف األخري اعتباره مكسبا لنقاط تدعمهم يف مسابقات التوظيف بنسبة % 4,50

من خالل القراءة الرقمية لبيانات اجلدول يتضح جليا أن اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يعتربون عملهم    
و ذلك بنسب % 29مث مصدرا للدخل املادي بنسبة % 40الة بنسبة يف إطار عقود اإلدماج هروبا من البط

متفاوتة بني اجلنسني و إن غلبت عليها نسب اإلناث و ذلك يرجع العتبار العمل يف إطار عقود اإلدماج 
بالنسبة لإلناث هو مصدر الدخل الوحيد هلن مقارنة بالذكور الذين يزاولون نشاطات و أعمال أخرى إىل 
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إضافة إىل قلة فرص العمل أمامهن على الرغم من ولوجهّن لعامل . إطار عقود اإلدماج جانب عملهم يف
الشغل من أوسع أبوابه إال أن نظرة اتمع احملافظة لعمل املرأة أدت إىل حصر جماالت عملها مما جعل فرص 

بصفة عامة  و هذه النسب إن دلت على شيء فإّمنا تدل على مدى أمهية العمل. عملها حمدودة و ضئيلة
بالنسبة هلم فهو يكسبهم مكانة اجتماعية و ميكنهم من حتقيق الذات كما أنه ميكنهم من توفري بعض 

  .احتياجام و متطلبات معيشتهم املادية و إن كان األجر ضئيل جدا ال يصل سقف األجر القاعدي

مصدرا الكتساب نقاط تدعمهم يف مسابقات و تأيت بعدها النظرة إليه على أنه مكسبا للخربة املهنية    
و السبب يف ذلك يرجع لعدم احتساب % 14و % 17التوظيف بنسبة جد متقاربة قّدرت على التوايل بـــ 

فرتة العمل بالتعاقد يف كثري من مسابقات التوظيف و بالتايل لن يكسبهم نقاط تدعمهم يف مسابقات 
عملون يف مناصب ال تتناسب مع مستويام  و ختصصام العلمية  التوظيف، إضافة إىل أن أغلب املتعاقدين ي

  .مما جيعلها دون جدوى وال تكسبهم خربة مهنية ميكن االعتماد عليها يف حالة توظيفهم

و عموما تعترب هذه النظرة انعكاسا ملا يعيشه شبابنا من ضغوطات يف جمال التشغيل  و قلة فرص    
   كانت ال ترتقي ملستوى تطلعام   إنالعمل مما جيعلهم يرضون بأي وظيفة و العمل املتاحة أمامهم يف سوق 

تعطينا فكرة واضحة عن اخللفية االجتماعية و الثقافية ألفراد العينة و اليت تؤثر  أاكما . و طموحام العملية
 .ة خاصةيف اجتاهام و مواقفهم اجتاه  العمل بصفة عامة، و العمل يف إطار عقود اإلدماج بصف
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تلبية العمل الحتياجات و رغبات الخريجين المتعاقدين حسب الجنس و الحالة ): 45(جدول رقم

  :العائلية

  أنثى  ذكر  الجنس

  الحالة العائلية  المجموع

  اإلجابة
  متزوجة  عزباء  متزوج  أعزب

  يلّبي
  07  ت  01  ت  04  ت  00  ت  02  ت

%  1,50%  %  /  %  3,50% %  1% %  06%  

  مانوعا 
  54  ت  14  ت  30  ت  02  ت  08  ت

%  7%  %  1,50%  %  25%  %  11,50%  %  45%  

  ال يلّبي
  59  ت  09  ت  25  ت  05  ت  20  ت

%  16,50%  %  4%  %  21%  %  7,5%  %  49%  

  المجموع
  120  ت  24  ت  59  ت  07  ت  30  ت

%  25%  %  5,50%  %  49,50%  %  20%  %  100%  

من خالل قراءتنا هلذا اجلدول الذي يتعلق بتلبية العمل يف إطار عقود اإلدماج لرغبات و متطلبات    
اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين حسب جنسهم و حالتهم العائلية جند انه ال يليب رغبام و احتياجام و هذا 

متقاربة نوعا ما حيث جند موزعة على اجلنسني بنسب % 49ما أكده ما يقارب نصف حجم العينة بنسبة 
بالنسبة % 4لإلناث و % 7,5بالنسبة للذكور العازيني تقابلها % 16,50بالنسبة لإلناث و % 21

من  املبحوثني الذين لّىب هلم عملهم  بعضا من احتياجام و رغبام و % 45تليها . للذكور املتزوجني
% 7بالنسبة لإلناث و % 25وتة إذ قدرت بـــ موزعة هي األخرى بنسب متفا" نوعا ما" لذلك أجابوا بـــ

بالنسبة للذكور املتزوجني لنجد يف % 1,50بالنسبة لإلناث و % 11,50بالنسبة للذكور غري العازيني و 
بالنسبة % 3,50من املبحوثني فقط لّىب هلم علمهم خمتلف احتياجام و رغبام قّدرت بـــ % 06األخري 

  .فقط بالنسبة لإلناث املتزوجات% 1ور العازيني و بالنسبة للذك% 1,50لإلناث و 

من خالل هذه النتائج نستخلص أن العمل بعقود اإلدماج ال يليب احتياجات و رغبات اخلرجيني    
اجلامعيني املتعاقدين بغض النظر عن جنسهم فهو كما أسلفنا الذكر ال يرتقي ملستوى تطلعام و إمنا وجدوا 

م توفر خيارات أمامهم خاصة بالنسبة للذكور مقارنة باإلناث نظرا لكثرة متطلبام أنفسهم جمبورين عليه لعد
  . و احتياجام
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أما إذا أتينا على مقارنة النسب حسب احلالة العائلية، فيمكن القول أن الذكور املتزوجني ال يبلون    
لمسؤوليات امللقاة على عاتقهم احتياجام و رغبام من خالل العمل يف إطار عقود اإلدماج و هذا يرجع ل

 .مقارنة باإلناث املتزوجات اللوايت يتحمل أزواجهّن جزءا من مسؤوليان إن مل تكن املسؤولية كاملة 

 مدى رضا المبحوثين عن األجر الذي يتقاضونه حسب الجنس و الحالة العائلية): 46(جدول رقم 

  أنثى  ذكر  الجنس

  الحالة العائلية  المجموع

  اإلجابة
  متزوجة  عزباء  متزوج  أعزب

  راض
  03  ت  01  ت  02  ت  00  ت  00  ت

%  00  %  00  %  1,50%  %  1%  %  2,5%  

  نوعا ما
  25  ت  08  ت  10  ت  00  ت  07  ت

%  06%  %  00  %  8,50%  %  6,50%  %  21%  

  غير راض
  92  ت  16  ت  46  ت  07  ت  23  ت

%  19%  %  06%  %  38,50%  %  13%  %  76,50%  

  المجموع
  120  ت  25  ت  58  ت  07  ت  30  ت

%  25%  %  06%  %  48,50%  %  20,50%  %  100%  

من خالل قراءتنا لبيانات اجلدول جند أن ما يفوق نصف حجم العينة غري راضني متاما عن األجر    
ذكور % 19إناث و % 38,50أغلبها عزاب منها % 76,50الذي يتقاضونه حيث تقدر نسبتهم بــــ 

  . ذكور% 6إناث و % 13مقابل ذلك جند نسبة املتزوجني غري الراضني عن أجورهم تقدر بـــ 

      إناث % 8,50أغلبهم عزاب ترتاوح بني % 21يف حني تقدر نسبة الراضني نوعا ما بأجورهم    
من املبحوثني %  2,5نسبته  أما ما. إناث فقط% 6,50ذكور، بينما جند نسبة املتزوجني تقدر بـــ % 6و 

% 1عازية و % 1,50فهم راضني متاما عن األجور اليت يتقاضوا و هم من جنس اإلناث فقط منها 
  .متزوجة

من خالل هذه النسب يتضح جليا أن اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين غري راضني عن أجورهم يف إطار    
دج أي أنه مل يصل 15000كيف ال و هو يبلغ . عائليةعقود اإلدماج بغض النظر عن جنسهم أو حالتهم ال
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دج، كما انّه ال يرتقي ملستوى تسميته راتبا فهو ال يعترب  18000حد األجر القاعدي حىت و الذي بلغ 
  . سوى منحة تقدم للخرجيني اجلامعيني على أمل حتصيلهم لوظائف فعلية

نهم من يرجع السبب بالدرجة األوىل إىل و هناك عدة أسباب و عوامل لعدم رضاهم عن أجورهم، فم   
دون أن ننسى بأّن معظمهم يف مقتبل . كثرة متطلبات الشباب و غالء املعيشة خاصة بالنسبة ملن يعيلون أسرا

كما أن هناك . العمر و هم يرغبون يف تكوين أنفسهم و حتقيق اندماجهم  و استقرارهم اجتماعيا و اقتصاديا
 .جر بعدم تناسب ما يبذلونه من جهد  و من مهام مع األجر الذي يتقاضونهمن يربّر عدم رضاه عن األ

تغطيته لمتطلبات المعيشة حسب الجنس و الحالة و  توزيع المبحوثين حسب األجر):47(جدول رقم

  :العائلية

  أنثى  ذكر  الجنس

  الحالة العائلية   المجموع

  اإلجابة
  متزوجة  عزباء  متزوج  أعزب

  يغّطي
  03  ت  01  ت  02  ت  00  ت  00  ت

%  00  %  00  %  1,50%  %  1%  %  2,5%  

  نوعا ما
  33  ت  10  ت  16  ت  00  ت  07  ت

%  5,5%  %  00  %  13%  %  09%  %  27,5%  

  ال يغّطي
  84  ت  14  ت  40  ت  07  ت  23  ت

%  19,50%  %  5,50%  %  33,50%  %  11,50%  %  70%  

  المجموع
  120  ت  25  ت  58  ت  07  ت  30  ت

%  25%  %  5,50%  %  48%  %  21,50%  %  100%  

من خالل قراءتنا لبيانات هذا اجلدول الذي يتمحور حول تغطية األجر ملتطلبات معيشة اخلرجيني    
من املبحوثني ال تغطي أجروهم متطلبات % 70املتعاقدين حسب جنسهم و حالتهم العائلية نالحظ أن 

%  5,50 إناث و% 11,50ذكور تقابلها % 19,50إناث و % 33,50معيشتهم أغلبها عزاب منها 
% 27,5أما الذين غطت أجورهم بعضا من متطلبات معيشتهم نوعا ما فقدرت نسبتهم بـــ . ذكور متزوجون

يف حني . إناث متزوجات% 09ذكور تقابلها % 5,50إناث و % 13كذلك غلب عليها العزاب منهم 
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عازبات % 1,50فقط يؤكدون تغطية األجر ملتطلبات معيشتهم و هم من جنس اإلناث منهن % 2,5أن 
  .متزوجات% 01و 

تكشف لنا هذه النسب عن عدم تغطية األجر ملتطلبات معيشة اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين  و هذا    
ما نالحظه أكثر لدى الذكور نظرا لكثرة متطلبام و التزامام كما أم جمبورين على حتّمل مسؤوليتهم 

و هذا . م يعيلون أسرا و كثرة املسؤوليات امللقاة على عاتقهمبأنفسهم و خاصة بالنسبة للمتزوجني باعتباره
مقارنة باإلناث اللوايت وإن عجزن عن تلبية احتياجات معيشتهم تبقى مسؤوليتهن على عاتق أسرهن أو 

  .أزواجهن بالنسبة للمزوجات

  :توزيع المبحوثين حسب األجر و تكافئه مع مجهودات الخريج في العمل): 48(جدول رقم

نالحظ من خالل اجلدول الذي يوضح توزيع املبحوثني حسب األجر و تكافئه مع جمهودات    
هذا يرجع و % 78,50اخلرجيني املتعاقدين أن معظمهم يرى بعدم تكافؤ األجر مع جمهودام بالعمل بنسبة 

لضعف األجر و صعوبة العمل و كثرة املهام املوكلة إليهم مع ما يعانونه من مشاكل خاصة باملؤسسة و 
  .بالسلطة املفروضة عليهم

من املبحوثني % 7,5فيعتقدون بأن األجر بتكافؤ نوعا ما مع جمهودهم بالعمل تقابلها % 14أما    
اجع لعدم حتليهم بروح املسؤولية اجتاه مهامهم و االنضباط يرون بأن األجر يعوض جمهودهم بالعمل و هذا ر 

  .يف العمل أو أّن حاجتهم املاسة للعمل جتعلهم يقتنعون باألجر البسيط جدا مهما كان نوع العمل و طبيعته

بصفة عامة، يعترب األجر الذي يتقاضاه اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين ضئيل جدا مقارنة مبا يبذله    
ون من جهد فهو ال يكافئ جمهودهم يف العمل و هذا ما جعل اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يشعرون املتعاقد

باستغالل جهدهم مما يؤّدي إىل تعزيز الشعور باإلقصاء أو االغرتاب لديهم خاصة يف ظل وجود عمال آخرين 
ذا ما يؤثر سلبيا على و هق  أجورهم أجورا تفو يعملون بنفس اجلهد أو أقل جهد منهم و لكن يتقاضون 

  النسب  التكرار  ابةاإلج

  %7,5  09  يكافئ

  %14  17  نوعا ما

  %78,50  94  ال يكافئ

  %100  120  المجموع
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الرضا الوظيفي لدى اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين و على قوة اندماجهم املهين، خاصة يف ظل العالقة بني 
العمل و األجر فهو إىل جانب بعده املادي يعترب مصدرا لالعرتاف االجتماعي باجلهد الذي يبذله العامل يف 

  .حميطه املهين

وثين حسب إمكانية تحقيق مكانة اجتماعية للخريج من خالل العمل في توزيع المبح): 49(جدول رقم

  :إطار عقود اإلدماج

  اإلجابة

  المنصب
  مجموع  ال يتحقق  نوعا ما  تحقق

  منصب إداري
  70  ت  37  ت  26  ت  07  ت

%  5,5% %  21,50% %  31% %  58% 

  منصب تربوي
  40  ت  23  ت  06  ت  11  ت

%  9%  %  5%  %  19,50 %  %  33,50%  

  تقنيمنصب 
  05  ت  02  ت  02  ت  01  ت

%  01%  %  1,50%  %  1,50%  %  4%  

  منصب علمي
  05  ت  03  ت  01  ت  01  ت

%  1%  %  1%  %  2,5%  %  4,50%  

  المجموع
  120  ت  65  ت  35  ت  20  ت

%  16,50%  %  29%  %  54,50%  %  100%  

من املبحوثني مل تكسبهم مناصبهم مكانة اجتماعية منها % 54,50 أنمن خالل اجلدول ،نالحظ    
% 1,50مناصب علمية و %  2,5 مناصب تربوية ،%19,50ملن يشغلون مناصب إدارية ، و% 31

 .مناصب تقنية 

 ـقد اكسبهم مكانة نوعا ما موزعة بني خمتلف املناصب بنسب قدرت ب% 29يف حني أن      
للمناصب % 1و للمناصب التقنية % 1,50للمناصب الرتبوية و % 5للمناصب اإلدارية و % 21,50:

ملن يشغلون مناصب تربوية % 9فهم يؤكدون اكتسام ملكانة اجتماعية موزعة بني  %16,50العلمية ، أما 
  .ملن يشغلون مناصب تقنية وعلمية على حد سواء% 01مناصب إدارية و % 5,50 ،



 تحليل و تفسير نتائج الّدراسة                                              : الفصل الخامس 

223 

 

بناءا على القراءة الرقمية لبيانات اجلدول ، يتضح جليا أن عمل اخلرجيني اجلامعيني يف إطار عقود    
اإلدماج مل يكسبهم مكانة اجتماعية بغض النظر عن طبيعة املناصب اليت يشغلوا ، والسبب يف ذلك يرجع 

البا ما تكون نظرة حمدودة لعمله لنظرة اتمع إىل عمل اخلرجيني اجلامعيني يف إطار عقود اإلدماج واليت غ
ولتقييم جمهوده ، واليت مبقتضاها تتحدد مكانة الفرد يف حميطه االجتماعي واملهين الذي ينتمي إليه ، خاصة إذا 
كان العمل التعاقدي أو بصيغة العقود يعترب ظاهرة حديثة نوعا ما ، اذ ترتبط بالتحوالت االجتماعية 

استهجان العمل  إىلمع اجلزائري منذ منتصف الثمانينات ، مما أدى باتمع واالقتصادية اليت شهدها ات
بصيغة العقود وعدم تقبله ملا يصاحبه من عدم االستقرار املهين واالجتماعي مقابل ترسخ فكرة أفضلية العمل 

سرته ، وبذلك الدائم مما اكسبه قيمة رمزية واجتماعية لتوفريه قدر من احلماية واألمن االجتماعي للعامل وأ
  .ميكن اعتباره كإحدى معايري حتديد املكانة االجتماعية للفرد

 وبالتايل ، فان نظرة اتمع للعمل بصيغة العقود متتد لتشمل اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين وهو ما   
  . يقف حائال دون حتقيقهم للمكانة االجتماعية اليت يطمح إليها اغلبهم

  :توزيع المبحوثين حسب نظرة المجتمع للخريج المتعاقد ): 50(جدول رقم

  القطاع

  اإلجابة
  المجموع  قطاع تربوي  قطاع خدماتي

  نظرة عامل بالفعل
  07  ت  02  ت  05  ت

%  4%  %  1,50%  %  5,50%  

  بنوع من السخرية
  40  ت  20  ت  20  ت

%  15,25%  %  15,25%  %  30,50%  

  في تساؤل دائم عن الترسيم
  84  ت  38  ت  46  ت

%  35%  %  29%  %  64%  

  المجموع
  * 131  ت  60  ت  71  ت

%  54,25%  %  45,75%  %  100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

متحورت يبّني هذا اجلدول نظرة اتمع للخرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج و اليت    
، موّزعة بني العاملني يف القطاع اخلدمايت و الرتبوي على التوايل %64حول التساؤل الدائم عن الّرتسيم بنسبة 

  %.29و % 35بـــ 
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موّزعة بنسبة متساوية بني العاملني % 30,50كما أّن هناك من ينظر إليهم بنوع من السخرية بنسبة    
  %.15,25بـــ بالقطاعني حيث قّدرت نسبة كل منهما 

من املبحوثني % 5,50إّال أّن هذا ال مينع من النظر إليهم بنظرة عمال فعليني، و هذا ما أجاب به    
للعاملني % 1,50بالنسبة للعاملني يف القطاع اخلدمايت و % 04إذ ينظرون إليهم كعمال بالفعل قّدرت بـــ 

  .يف القطاع الرتبوي

يط االجتماعي للخرجيني اجلامعيني العاملني بعقود إدماج يف تساؤل بناءا عليه، يتضح جلّيا أّن احمل   
إضافة لذلك . دائم عن ترسيم اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين باعتبار أّن عقودهم مؤقتة و مناصبهم غري ثابتة

مضيعة  فهو ينظر إليهم بنوع من السخرية و ذلك بالنظر لسنوات دراسام اجلامعية اليت يعتربها البعض كانت
للوقت لعدم فائدا، فرغم رصيدهم املعريف و مؤهالم العلمية مل يتمّكنوا حىت من حتصيل منصب عمل 

يل قرا واش "... مالئم مما جيعلهم حمل سخرية اتمع لدرجة بات يضرب م املثل يف عدم جدوى الدراسة 
  ".دار

  -ت فئة قليلة من تنظر إليهم كعمال بالفعلو إن كان-إّال أنّه هناك من ينظر إليهم كعمال بالفعل    
و ذلك بغض النظر عن نوعية املنصب الذي يشغله اخلريج و بغض النظر عن األجر الذي يتقاضاه و عن 
ظروف عمله إال أنه يؤدي و يبذل جهدا مهما كان نوعه يستحق التقدير و يستحق اعتباره عامال بالفعل 

  .مهما كانت صيغة عقده
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ة للخريجين الجامعيين العالقة بين نظرة المجتمع و إمكانية تحقيق مكانة اجتماعي):51(جدول رقم 

  :المتعاقدين

  تحقيق مكانة

  نظرة المجتمع
  المجموع  لم يحقق مكانة  نوعا ما  حقق مكانة

  نظرة عامل بالفعل
  07  ت  03  ت  03  ت  01  ت

%  1%  %  2%  %  2%  %  5%  

  بنوع من السخرية
  40  ت  30  ت  09  ت  01  ت

%  1%  %  07%  %  23%  %  31%  

في تساؤل دائم عن 

  الترسيم

  84  ت  39  ت  27  ت  18  ت

%  13,50%  %  20,50%  %  30%  %  64%  

  المجموع
  * 131  ت  72  ت  39  ت  20  ت

%  15,50%  %  29,50%  %  55%  %  100%  

  .إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من *: 

من خالل اجلدول، يتضح لنا أن من ينظر إليهم اتمع بنظرة تساؤل دائم عن الرتسيم و الذين    
تليها . من املبحوثني% 30مل يتمّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية و هذا ا أّكده % 64قّدرت نسبتهم بـــ 

متّكنوا فعال من حتقيق مكانة ملن % 13,50ملن حققوا نوعا ما مكانة اجتماعية و بعدها % 20,50
  .اجتماعية من خالل عملهم يف إطار عقود اإلدماج

مل يتمّكنوا من حتقيق % 23ملن ينظر إليهم اتمع بنوع من السخرية منا % 31تأيت بعدها نسبة    
  .متكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية% 01حققوا مكانة اجتماعية نوعا ما  و % 07مكانة اجتماعية و 

فقط ينظر إليهم اتمع نظرة عامل بالفعل موّزعة بنسب متساوية بني من مل % 5يف حني أّن    
% 1و % 2يتمّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية و من حققوا مكانة نوعا ما حيث قّدرت نسبة كل منهما بـــ 

  .ملن متكنوا فعال من حتقيق مكانة اجتماعية

مع للخرجيني اجلامعيني العاملني بعقود إدماج تنعكس على إمكانية بناءا على ما سبق، فإّن نظرة ات   
فهو . حتقيقهم ملكانة اجتماعية، خاصة إذا كان ينظر إليهم بتساؤل دائم عن الرتسيم و بنوع من السخرية

بذلك يذّكرهم حباالم الغري مستقرة و بظروف عملهم اليت تعترب غري مالئمة  وليست يف مستوى يالقي 
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و تقّبل اتمع لدرجة أا مدعاة للسخرية عليهم من طرف أفراد اتمع و لذلك يعجزون عن  استحسان
حتقيق مكانة اجتماعية يف جمتمع ال يثّمن العمل التعاقدي و ليس له أي اعتبار خاصة و أن عدم استقراره يؤثّر 

  .على حياة الفرد من خمتلف النواحي

  :توزيع المبحوثين حسب إجابتهم عن وضعيتهم كمتعاقدين ): 52(جدول رقم

  القطاع

  اإلجابة
  وعــــــــالمجم  ىــــــــأنـــثـــــ  رــــــــذك

  نوع من الحرج
  33  ت  24  ت  09  ت

%  7%  %  19%  %  26%  

  نوع من التذمر
  64  ت  43  ت  21  ت

%  16,50%  %  33,50%  %  50%  

  دون حرج أو تذمر
  31  ت  23  ت  8  ت

%  6%  %  18%  %  24%  

  المجموع
  *  128  ت  90  ت  38  ت

%  29,50%  %  70,50  %  100  %  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يتمحور اجلدول أعاله حول إجابات اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج عن وضعيتهم      
    إناث% 33,50منها % 50كمتعاقدين، حيث أوضح لنا أنا أغلبهم جييبون بنوع من التذّمر بنسبة قّدرتــ 

  .ذكور% 16,50و 

  . ذكور% 7و إناث % 19فيجيبون بنوع من احلرج، موزعة بني % 26أما         

  .ذكور% 6إناث و % 18فيجيبون دون حرج أو تذّمر منها % 24يف حني أّن         

و هذا ما يعكس معانام باحمليط الذي . أن الذكور أكثر تذّمرا من اإلناثنالحظ من خالل اجلدول     
إطار هذه العقود املسؤوليات امللقاة على عاتقهم، ميكن القول أّن علمهم يف ينتمون إليه، فبغض النظر عن 

غالبا ما يقّلل من شأم و حيّط من مكانتهم سواء يف احمليط األسري بصفة خاصة، أو احمليط االجتماعي 
فكّلما كان عمله ذو أمهية . و ذلك الرتباط أمهية الفرد بأمهية الّدور الذي يؤّديه من خالل عمله. بصفة عامة
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ؤدي العتزازه بعمله، و العكس من لك، فكلما كان عمله ال ينطوي ازدادت أمهية اخلريج اجلامعي املتعاقد ممّا ي
  .على قيمة فعلية و دور حقيقي كلما قّلت أمهّيته و ازداد تذّمره

  :تأثير نظرة المجتمع للمتعاقدين على إجاباتهم عن وضعيتهم كمتعاقدين): 53(جدول رقم

 إجابة الخريج

  نظرة المجتمع
  المجموع  حرج أو تذمردون   نوع من التذمر  نوع من الحرج

  نظرة عامل بالفعل
  07  ت  03  ت  02  ت  02  ت

%  1,50%  %  1,50%  %  2%  %  5%  

  بنوع من السخرية
  40  ت  02  ت  25  ت  13  ت

%  10%  %  19%  %  1,50%  %  30,50%  

في تساؤل دائم عن 

  الترسيم

  84  ت  26  ت  40  ت  18  ت

%  14%  %  30,50%  %  20%  %  64,50%  

  المجموع
  *  131  ت  31  ت  67  ت  33  ت

%  25,50%  %  51%  %  23,50%  %  100  %  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

من املبحوثني جييبون عن وضعيتهم املهنية كمتعاقدين % 51من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن         
اتمع نظرة تساؤل دائم عن الرتسيم حيث قّدرت نسبتهم بـــ بنوع من التذّمر خاصة ملن ينظر غليهم 

ملن ينظر إليهم نظرة %  1,50ملن ينظر إليهم اتمع بنوع من السخرية مث % 19، تليها نسبة 30,50%
  .عامل بالفعل

% 14مم املبحوثني الذين جييبون بنوع من احلرج، غلبت عليها نسبة % 25,50تأيت بعدها نسبة         
ملن ينظر غليهم اتمع بنوع % 10ن ينظر إليهم اتمع نظرة تساؤل دائم عن الرتسيم، بعدها جند و هي مل

  .ملن ينظر إليهم نظرة عامل بالفعل% 1,50من السخرية مث 

فيجيبون دون حرج أو تذّمر، موّزعة بني من ينظر إليهم نظرة تساؤل دائم عن % 23,50أما         
ملن ينظر غليهم بنوع من % 1,50ينظر غليهم اتمع نظرة عامل بالفعل و  ملن% 2و % 20الرتسيم بنسبة 

  .السخرية
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بناءا على القراءة الرقمية لبيانات اجلدول، ميكن القول أن إجابة اخلرجيني اجلامعيني عند سؤاهلم عن       
رمجة لتقييمهم لوضعيتهم ع بنوع من التذّمر و احلرج اللذان يعتربان تطبوضعيتهم املهنية كمتعاقدين كثريا ما تُ 

  .املهنية و انعكاسا النظرة اتمع لوضعيتهم كعمال متعاقدين خاصة بالنظر إىل مستواهم باعتبارهم جامعيني

إن إجنراج و تذّمر اخلرجيني اجلامعيني العاملني بعقود إدماج حني يسألون عم وضعيتهم املهنية سببه       
قدين نتيجة انطباعهم الراسخ و الذي يستقونه من انطباع حميطهم التقليل من شأم و وضعيتهم كعمال متعا

االجتماعي بأّم ليسوا عماال فعليني باعتبار مناصبهم مؤقتة و فرتة عقودهم حمددة جتعلهم عرضة للبطالة بعد 
رنة انقضائها إن مل تتم تسوية وضعيتهم أو إجياد حلول بديلة مما يساعد على هشاشة مكانتهم االجتماعية مقا

  .بغريهم من العمال الدائمني الذين يتمتعون حبصانة اجتماعية شاملة، فهي تعترب مناصب عمل فعلية

هذا ما يؤدي إىل إحراجهم حني يسألون عن وضعيتهم، فهم ال يعتربون عماال بالفعل، إضافة إىل        
  .فرص تثبيتهم ضئيلة جدان جيدا أن كثرة التساؤل عن الرتسيم اليت جتعلهم يتذّمرون خاصة و أّم يدركو 

  :انعكاس تحقيق مكانة اجتماعية على إجابة الخريجين الجامعيين المتعاقدين) : 54(جدول رقم 

  إجابة الخريج

  نظرة المجتمع
  المجموع  لم يحقق  نوعا ما  حقق

  نوع من الحرج
  33  ت  20  ت  06  ت  07  ت

%  5,50%  %  4,50%  %  15,50%  %  25,50%  

  نوع من التذمر
  64  ت  44  ت  14  ت  06  ت

%  4,50%  %  11%  %  34,50%  %  50%  

دون حرج أو 

  تذمر

  31  ت  11  ت  13  ت  07  ت

%  5,50%  %  10,50%  %  8,50%  %  24,50%  

  المجموع
  *  128  ت  76  ت  33  ت  20  ت

%  15,50%  %  26%  %  58,5%  %  100%  

  .من إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر *: 

من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أّن أغلب اخلّرجيني اجلامعيني العاملني بعقود اإلدماج و مل       
  يتمّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية حني يسألون عن وضعيتهم كمتعاقدين فأغلبهم جييبون بنوع من التذّمر، 
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ّمث من جييبون دون حرج أو % 15,50بنسبة  تليها اإلجابة بنوع من احلرج% 34,50و هذا ما صرّح به 
  %.8,50تذّمر بنسبة 

أّما من متّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية نوعا ما، فنسبتهم موّزعة بالّتقارب بني من جييبون بنوع من       
  ، %10,50و % 11التذّمر و من جييبون دون حرج أو تذّمر حيث قّدرت نسبة كّل منهما على التوايل بـــ 

  ,%4,50جييبون بنوع من احلرج بنسبة  و من

     يف حني أّن من حّققوا مكانة اجتماعية فعال، فهم جييبون بدون حرج أو تذّمر أو بنوع من احلرج       
جييبون بنوع من التذّمر عن وضعيتهم  % 4,50من املبحوثني لكّل مهما و % 5,50و هذا ما أّكده 

  .كمتعاقدين

جلامعيني الذين مل يتمّكنوا من حتقيق مكانة طبعت إجابام بنوع من نستنتج أن معظم اخلرجيني ا      
و هذا ما يؤّكد لنا . التذّمر و احلرج، عكس من متّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية إذ جييبون دون حرج أو تذّمر

ملني بعقود وجود عالقة طردية بني إمكانية حتقيق مكانة اجتماعية من عدمه و إجابة اخلرجيني اجلامعيني العا
  .إدماج عن وضعيتهم املهنية كعمّال متعاقدين يف إطار عقود اإلدماج
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  :الشعور باالعتزاز اتجاه العمل حسب الجنس و القطاع المشغول): 55(جدول رقم

  تربوي  خدماتي  الجنس

  الحالة العائلية  المجموع

  اإلجابة
  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر

  يعتز
  31  ت  11  ت  07  ت  07  ت  06  ت

%  5%  %  5,50%  %  5,50%  %  9,50%  %  25,50%  

  نوعا ما
  41  ت  10  ت  04  ت  18  ت  09  ت

%  7,5%  %  15%  %  3,50%  %  8,50%  %  34,50%  

  ال يعتز
  48  ت  21  ت  03  ت  15  ت  09  ت

%  7,5%  %  12,5%  %  2,5%  %  17,5%  %  40%  

  المجموع

  120  ت  42  ت  14  ت  40  ت  24  ت

%  20%  %  33%  %  11,50%  %  
35,50

%  
%  100%  

يتضمن هذا اجلدول بيانات حول مدى الّشعور باالعتزاز اجتاه العمل حسب اجلنس و القطاع       
هذا ما . املشغول، حيث نالحظ أّن معظم املبحوثني ال يشعرون باالعتزاز اجتاه عملهم يف إطار عقود اإلدماج

% 20بنسب متساوية قّدرت بـــ   من املبحوثني، موزعة بني القطاعني الرتبوي و اخلدمايت % 40صرّح به 
ذكور % 7,5إناث و % 12,5ذكور بالقطاع الرتبوي و % 2,5إناث و % 17,5لكّل منهما منها 
  .بالقطاع اخلدمايت

فيشعرون باالعتزاز نوعا ما اّجتاه عملهم، غلبت عليها نسبة العاملني بالقطاع % 34,50أما       
عاملني بالقطاع % 12مقابل .ذكور% 3,50إناث و  %15منها % 22,5اخلدمايت و اليت قّدرت بـــ 

  .ذكور% 3,50إناث و % 8,50الرتبوي منها 

من املبحوثني فقد أّكدوا شعورهم باالعتزاز اجتاه مناصبهم، غلبت عليها % 25,50و ما نسبته       
        % 9,50 :موّزعة بني اإلناث و الذكور على التوايل بـــ% 15نسبة العاملني يف القطاع الرتبوي بنسبة 

  .ذكور% 5إناث و % 5,50للعاملني بالقطاع اخلدمايت منها % 10,50أّما %. 5,50و 
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تكشف لنا القراءة الرقمية لبيانات اجلدول على عّدة نقاط أّمهها أّن درجات الشعور باالعتزاز اجتاه       
      بنظرة احمليط االجتماعي العمل تقل أكثر لدى الذكور مقارنة باإلناث، و قد يكون لألمر عالقة وطيدة 

(..). و القيمة اليت يعطيها للعمل الدائم مقارنة بالعمل التعاقدي كما أوضحنا ذلك من خالل اجلدول رقم 
تلك القيمة تنعكس بدورها على قيمة و مكانة الفرد يف جمتمعه فتؤثر بدورها على شخصيته و انطباعاته 

لقوامة و أكثر مسؤولية و تطّلبا من اإلناث و هذا ما جيعل تأثّرهم خاصة بالنسبة للذكور باعتبارهم أسياد ا
  .بنظرة اتمع هلم و لعملهم كمتعاقدين يكون أكثر من تأثّر اإلناث

أما بالنسبة لدرجات الشعور باالعتزاز بني القطاعني، فإّن العاملني بالقطاع الرتبوي أقّل اعتزازا بعملهم       
    يت  و ذلك يرجع للظروف احمليطة بالعمل و اليت ختتلف انطباعام اجتاه العمل من العاملني بالقطاع اخلدما

  .و شعورهم بالّرضا و باالعتزاز أو الالمباالة و التهميش أحيانا ممّا يؤثّر على شعورهم باالعتزاز اجتاه العمل

دماج ال يشعرون باالعتزاز بصفة عامة، ميكن القول أّن اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإل      
 .اجتاه عملهم ألنّه ال يرتق ملستوى تطّلعام ممّا يعكس لنا صور اغرتام عن العمل و عدم اقتناعهم به
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  :انعكاس نظرة المجتمع للعمال المتعاقدين على الشعور باالعتزاز لدى الخريجين): 56(جدول رقم 

  إجابة الخريج

  نظرة المجتمع
  المجموع  لم يعتز  نوعا ما  يعتز

  نظرة عامل بالفعل
  07  ت  02  ت  00  ت  05  ت

%  4%  %  /  %  1,50%  %  5,50%  

  بنوع من السخرية
  40  ت  23  ت  11  ت  06  ت

%  4,50%  %  8,50%  %  17,50%  %  30,50%  

في تساؤل دائم عن 

  الترسيم

  84  ت  27  ت  36  ت  21  ت

%  16%  %  27,50%  %  20,50%  %  64%  

  المجموع
  *131  ت  52  ت  47  ت  32  ت

%  24,50%  %  36%  %  39,50%  %  100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

من ينظر إليهم اتمع نظرة تساؤل دائم عن الرتسيم منهم % 64نالحظ من خالل اجلدول أن       
ال يشعرون باالعتزاز متاما اجتاه % 20,50اجتاه عملهم و يشعرون نوعا ما فقط باالعتزاز % 27,50

  .فيشعرون باالعتزاز اجتاهه عملهم% 16عملهم أّما 

من ينظر إليهم اتمع بنوع من السخرية فال يشعرون باالعتزاز اجتاه و هذا ما أّكده % 30,50أّما       
  .عتزاز بعملهم فعالفيشعرون باال% 4,50فيشعرون نوعا ما باالعتزاز و % 8,50و % 17,50

% 1,50يشعرون باالعتزاز بعملهم مقابل % 4من ينظر إليهم اتمع نظرة عامل بالفعل فمنهم % 5,50
  .ال يشعرون متاما باالعتزاز اجتاه عملهم كمتعاقدين

نستنتج من هذه النسب أن من ينظر إليهم اتمع  بتساؤل دائم عن الرتسيم و بنوع من السخرية ال       
ون باالعتزاز اجتاه عملهم على عكس من ينظر إليهم نظرة عامل بالفعل فهم يشعرون فعال باالعتزاز يشعر 

  .اجتاه عملهم

و بالّتايل، يتأّكد لنا أّن نظرة اتمع للخرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج كعّمال       
و ذلك بالّنظر النعكاس املكانة اليت يعطيها اتمع . متعاقدين هلا تأثري طردي على شعوره باالعتزاز اجتاه عمله

للعمل التعاقدي خاصة إذا كان تقييم الفرد لنفسه يستقيه من تقييم احمليط له، فكيف له أن يعتز بعمل غري 
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و ميكننا االستدالل نتائج اجلدول رقم . معرتف به اجتماعيا و ال يعترب عمال فعليا باتفاق من الضمري اجلمعي
  .لتدعيم نتائج هذا اجلدول) 47-44(

  :انعكاس إمكانية تحقيق مكانة اجتماعية على الشعور باالعتزاز لدى الخريجين ): 57(جدول رقم 

  إجابة الخريج

  نظرة المجتمع
  المجموع  لم يحقق  نوعا ما  حقق

  يتعز
  31  ت  07  ت  09  ت  15  ت

%  12,5%  %  7,5%  %  5,50%  %  25,50%  

  نوعا ما
  41  ت  22  ت  15  ت  04  ت

%  3,50%  %  12,5%  %  18,50%  %  34,50%  

  ال يعتز
  48  ت  36  ت  11  ت  01  ت

%  1%  %  9%  %  30%  %  40%  

  المجموع
  120  ت  65  ت  35  ت  20  ت

%  17%  %  29%  %  54%  %  100%  

يتمحور هذا اجلدول حول انعكاس إمكانية حتقيق مكانة اجتماعية على الشعور باالعتزاز لدى       
ّممن مل حيّققوا مكانة % 54العاملني يف إطار عقود اإلدماج، حيث بّينت لنا نتائجه أّن اخلّرجيني اجلامعيني 

تليها . من املبحوثني% 30اجتماعية معظمهم ال يشعرون باالعتزاز اجتاه عملهم و ذلك بتأكيد من 
  .يشعرون فعال باالعتزاز اجتاه عملهم% 5,50يشعرون باالعتزاز نوعا ما و % 18,50

ّممن حّققوا نوعا ما مكانة اجتماعية فهم يشعرون باالعتزاز اجتاه عملهم و ذلك بنسبة % 26أما       
يشعرون فعال % 7,5ال يشعرون نوعا ما إطالقا باالعتزاز اجتاه عملهم مقابل % 9، تليها 12,5%

  .باالعتزاز اجتاه عملهم

باالعتزاز اجتاه عملهم و ذلك بنسبة ّممن حّققوا مكانة اجتماعية أغلبهم يشعرون % 16يف حني أّن       
  .يشعرون نوعا ما باالعتزاز اجتاه عملهم رغم حتقيقهم ملكانة اجتماعية% 3,50، تليها 12,5%

إّن اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج الذين متّكنوا من حتقيق مكانة اجتماعية من       
باالعتزاز اجتاه عملهم عكس من مل يتمّكنوا من حتقيق مكانة خالل عملهم يف إطار عقود اإلدماج يشعرون 
  .اجتماعية فهم ال يشعرون باالعتزاز اجتاه عملهم
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و عليه، فإّن القراءة الرقمية لبيانات اجلدول تؤكد لنا وجود عالقة طردية بني حتقيق اخلّرجيني اجلامعيني       
نه أن يدعمنا يف هذه النتيجة هو االستناد على نتائج و ما ميك. املتعاقدين و شعورهم باالعتزاز اجتاه عملهم

  ).46-50(اجلدول رقم 

  : صفة المهام  و الدور في إطار عقد اإلدماج حسب القطاع المشغول): 58(جدول رقم 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 غير محددة و غير واضحة

 

 60  ت 25  ت 35  ت

%  28% %  20% %  48% 

منفصلة عن عدة مهام 

  التخصص

 44  ت 24  ت 20  ت

%  16% %  19% %  35% 

 مناسبة  و واضحة
 22  ت 09  ت 13  ت

%  10% %  7% %  17% 

 المجموع
 *  126  ت 58  ت 68  ت

%  54% %  46% %  100% 

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 
يتضح لنا من خالل القراءة الرقمية لبيانات اجلدول أّن أغلب املبحوثني يكّلفون بأداء مهام غري حمّددة     

  .بالقطاع الرتبوي% 20بالقطاع اخلدمايت و % 28منها % 48و غري واضحة بنسبة 
بالقطاع % 16منها بالقطاع الرتبوي و % 19فيكّلفون بعّدة مهام منفصلة عن التخّصص، % 35أّما 

  .اخلدمايت
   بالنسبة للعاملني بالقطاع اخلدمايت % 10أّكدوا مهامهم مناسبة و واضحة، موّزعة بني % 17و     

  .للعاملني بالقطاع الرتبوي% 7و 
و بناءا عليه، ميكن القول أّن املهام اليت يكّلف ا اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج     

و ذلك لعدم وجود صيغة . و غالبا ما يكّلفون بعدة مهام منفصلة عن التخصص غري حمددة و غري واضحة،
  .متضمنة بعقود اإلدماج تتعّلق بتحديد دور و مهام املتعاقدين يف إطارها

و بالتايل، فإّن الصيغة املبهمة هلذه العقود و عدم حتديدها ألدوار و مهام اخلرجيني اجلامعيني العاملني     
دارات املستخدمة تسّد م حاجام و تكّلفهم بأداء أي مهام كيفما كانت صفتها يف إطارها جتعل اإل
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خاصة بالنسبة للعاملني بالقطاع الرتبوي الذي . للحفاظ على استمرارية املؤسسة و السري احلسن لشؤون العمل
دوار بينهم و بصفة تتواجد به أعداد كبرية من املتعاقدين و بالتايل يتعذر على اإلدارات املستخدمة توزيع األ

  .حمّددة

  :أهمية وجود المبحوثين بالمنصب الذي يشغلونه حسب القطاع المشغول المنصب):59(جدول رقم 

  القطاع

  اإلجابة
  المجموع  تربوي  خدماتي

  مهم
  51  ت  24  ت  27  ت

%  22,5%  %  20%  %  42,5%  

  نوعا ما
  41  ت  22  ت  19  ت

%  16%  %  18%  %  34%  

  غير مهم
  28  ت  10  ت  18  ت

%  15%  %  8,50%  %  23,50%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50%  %  100%  

يتعّلق هذا اجلدول بأمهية وجود اخلّرجيني اجلامعيني املتعاقدين مبناصبهم، حيث بّينت لنا قراءة بياناته       
بـــ  القطاعني حيث قّدرتيؤكدون أمهية وجودهم مبناصبهم بنسب متقاربة بني العاملني يف % 42,5أّن 

  .بالقطاع الرتبوي% 20بالقطاع اخلدمايت و % 22,5

بالنسبة للعاملني يف القطاع % 18غري متأكدين إن كان وجودهم مهم مبناصبهم % 34يف حني أّن       
  .بالقطاع اخلدمايت% 16الرتبوي و 

للعاملني يف القطاع اخلدمايت منه ال يعتربون وجودهم مهما مبناصبهم خاصة بالنسبة % 23,50أّما       
  %.8,50، أّما الرتبوي فقّدرت بـــ %15إذ قّدرت بـــ 

و بناءا عليه، ميكن القول أن أغلب اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج يعتربون       
ما سنحاول و هذا . وجودهم مهما باملناصب اليت يشغلوا و ذلك ألمهّية األدوار اليت يؤديها كل منهم

  .توضيحه أكثر من خالل اجلداول اآلتية
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  : أهمية وجود المبحوثين بمناصبهم حسب صفة مهامهم) : 60(جدول رقم

  صفة المهام

  أهميتها بالمنصب

غ محددة و غ 

  واضحة

عدة مهام منفصلة عن 

  التخصص
  المجموع  محددة و مناسبة

  مهم
  51  ت  13  ت  15  ت  23  ت

%  18%  %  12%  %  10,50%  %  40,50%  

  نوعا ما
  45  ت  07  ت  17  ت  21  ت

%  16,50%  %  13,50%  %  5,50%  %  35,50%  

  غير مهم
  30  ت  02  ت  12  ت  16  ت

%  13%  %  9,50%  %  1,50%  %  24%  

  المجموع
  *126  ت  22  ت  44  ت  60  ت

%  47,50%  %  35%  %  17,50%  %  100%  

  .من أجاب بأكثر من إجابة عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني*: 

يتعلق هذا اجلدول بأمهية وجود املبحوثني مبناصبهم  و عالقتها بصفة مهامهم، حيث بّينت لنا نتائجه       
الذين أّكدوا أمهية وجودهم مبناصبهم مهامهم غري حمددة و غري واضحة، و هذا ما صرّح به % 40,50أّن 
ملن تعترب % 10,50بعدة مهام منفصلة عن التخّصص و ممن يكّلفون % 12من املبحوثني، تليها % 18

  .مهامهم حمددة و مناسبة

% 35,50تأيت بعدها نسبة من هم غري متأكدين من أمهية وجودهم مبناصبهم و اليت قّدرت بـــ        
 %13,50 و% 16,50غلبت عليها نسبة من يكّلفون مبهام غري واضحة و غري حمّددة  حيث بلغت 

  .ملن يكّلفون مبهام حمددة و مناسبة %5,50م منفصلة عن التخصص مقابل يكّلفون بعدة مها

مهامهم % 13نسبة املبحوثني الذين أّكدوا عدم أمهية وجودهم مبناصبهم منها % 24جند يف األخري       
مهامهم % 1,50يكّلفون بعدة مهام منفصلة عن التخّصص مث % 9,50بعدها . غري حمددة و غري واضحة

  .ةحمددة و مناسب

بناءا على هذه النسب نستنتج أن من كانت مهامهم حمددة و مناسبة يعتربون وجودهم مهّما       
مبناصبهم ألّن أدوارهم تتعّلق بأداء مهام حمددة تتعلق م و بالتايل يف حالة غيام قد ال يوجد من يعّوضهم 

  .أو يقوم مبهامهم على أكمل وجه
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دة و غري واضحة، أو يكّلفون بعّدة مهام منفصلة عن يف حني أّن من كانت مهامهم غري حمدّ       
التخّصص فيعترب وجودهم ليس باألمهية الكبرية ألّن عدم حتديد املهام أو بعدها عن التخّصص جيعلها يف 

و بناءا عليه فغياب أحدهم عن منصبه ميكن أن يعوضه . استطاعة اجلميع و ميكن ألي متعاقد أن يؤديها
  .عامل آخر

ا سبق، هناك عالقة طردية بني أمهية وجود اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج نتيجة مل      
و صفة مهامهم، فكّلما كانت مهامهم أكثر وضوحا و تناسبا ازدادت أمهية وجودهم مبناصبهم و العكس 

  .صحيح

  : القطاعتأثير غياب الخريج على السير الحسن لشؤون العمل حسب ): 61(جدول رقم 

  

  القطاع

  اإلجابة
  المجموع  تربوي  خدماتي

  يؤثّر
  44  ت  22  ت  22  ت

%  18,50%  %  18,50%  %  37%  

  نوعا ما
  40  ت  20  ت  20  ت

%  16,50%  %  16,50%  %  33%  

  ال يؤثّر
  36  ت  14  ت  22  ت

%  18,50%  %  11,50%  %  30%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50%  %  100%  

يتعلق هذا اجلدول مبدى تأثري غياب اخلريج اجلامعي على السري احلسن لشؤون العمل حسب       
يؤثر غيام على السري احلسن لشؤون املؤسسة   %37القطاع الذي يشغله ، حيث بينت لنا نتائجه أن 

ملن يؤثر غيام نوعا ما فقط  %33,50تليها  %18,50ــ وذلك بنسب متساوية بني القطاعني قدر ب
من املبحوثني  %30، لنجد يف األخري  %16,50 ــوموزعة بنسب متساوية بني القطاعني حيث قدرت ب

بالنسبة  %11,50و بالنسبة للقطاع اخلدمايت  %18,50يرون بأن غيام غري مؤثر بنسب متفاوتة منها 
  .للقطاع الرتبوي
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اب اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يكون أكثر تأثريا على السري احلسن وبناءا عليه ، يتضح لنا أن غي      
لشؤون العمل يف القطاع الرتبوي مقارنة بالقطاع اخلدمايت ،والسبب يف ذلك يرجع إىل وفرة املستخدمني 

ن الدائمني بالقطاع اخلدمايت والذين ميكنهم تعويض املتعاقدين وتغطية غيام والقيام مبهامهم، يف حني أ
القطاع الرتبوي فهو يعتمد أكثر على العمال املتعاقدين و قليال ما جند بإداراته عماال دائمني باستثناء الطاقم 

  .الرتبوي 

  : تأثير غياب المبحوثين و عالقته بأهمية وجودهم في مناصبهم) : 62(جدول رقم

  تأثير الغياب

  أهميتها بالمنصب
  المجموع  ال يؤثر  نوعا ما  يؤثر

  مهم
  51  ت  04  ت  12  ت  35  ت

%  29%  %  10%  %  3,50%  %  42,5%  

  نوعا ما
  41  ت  13  ت  22  ت  06  ت

%  5%  %  18,50%  %  11%  %  34,50%  

  غير مهم
  28  ت  19  ت  6  ت  3  ت

%  2,5%  %  5%  %  16%  %  23,50%  

  المجموع
  120  ت  36  ت  40  ت  44  ت

%  36,50%  %  33,50%  %  30%  %  100%  

نالحظ من خالل اجلدول الذي يتعلق بتأثري غياب املبحوثني وعالقته بأمهية وجودهم يف مناصبهم أّن       
ّممن يعتربون وجودهم مهما مبناصبهم أّكدوا أن غيام يؤثر على السري احلسن لشؤون العمل، هذا % 42,50

أّكدوا % 3,50العمل و فهم غري متأكدين إن كان غيام سيؤثر على سري % 10، أّما %29ما صرّح به 
  .عدم تأثري غيام على الرغم من أمهية تواجدهم مبناصبهم

من املبحوثني الغري متأكدين من أمهية وجودهم مبناصبهم فمعظمهم غري متأكدين  % 34يف حني أّن       
أّكدوا عدم تأثري غيام % 11و % 18,50كذلك إن كان غيام سيؤثر على سري شؤون العمل بنسبة 

  .من املبحوثني صّرحوا بأّن غيام يؤثّر فعال على السري احلسن لشؤون العمل% 5مقابل 
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من أكّدوا أمهية وجودهم مبناصبهم، فأغلبهم أّكدوا عدم تأثري غيام على سري % 23,50أّما       
على أّكدوا تأثري غيام %  2,5غري متأكدين من ذلك مث % 5، تليها %16شؤون العمل و ذلك بنسبة 

  .السري احلسن لشؤون العمل رغم أمهية وجودهم مبناصبهم

يّتضح جليا أّن املبحوثني الذين يعتربون تواجدهم مهّما يف مناصبهم يؤثّر غيام على السري احلسن       
و العكس من ذلك، من يعتربون وجودهم غري مهم غيام ال يؤثّر على السري احلسن لشؤون . لشؤون العمل

  ) .55(يدعم ذلك نتائج اجلدول رقم و ما . العمل

نستنتج بصفة عامة أنّه كّلما كان تواجد اخلّرجيني اجلامعيني العاملني بعقود اإلدماج مهّما مبناصبهم        
  .كّلما كان لغيام تأثريا على السري احلسن لشؤون العمل

  :ولتأثير االستغناء عنه على مردودية المؤسسة حسب القطاع المشغ): 63(جدول رقم

  القطاع

  اإلجابة
  المجموع  تربوي  خدماتي

  يؤثّر
  41  ت  21  ت  20  ت

%  16,50%  %  17,5%  %  34%  

  نوعا ما
  26  ت  13  ت  13  ت

%  11%  %  11%  %  22%  

  ال يؤثّر
  53  ت  22  ت  31  ت

%  26%  %  18%  %  44%  

  المجموع
  120  ت  56  ت  64  ت

%  53,50%  %  46,50%  %  100%  

يتمحور حول تأثري االستغناء عن اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين على  نالحظ من خالل اجلدول الذي    
يؤكدون عدم تأثري االستغناء عنهم على مردودية املؤسسة وذلك بنسب متفاوتة  %44مردودية املؤسسة أن 

  .بالقطاع الرتبوي % 18تليها % 2625,83غلبت عليها نسبة القطاع اخلدمايت اليت قدرت بـــــــ 

% 17,5فيؤكدون تأثري االستغناء عنهم على مردودية املؤسسة بنسب متقاربة منها % 34أما     
  .بالقطاع  اخلدمايت % 16,50بالقطاع الرتبوي و
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من املبحوثني غري متأكدين إن كان االستغناء عنهم قد يؤثر على مردودية % 22يف حني أن     
نسب متفاوتة بني القطاعني والتين قدرت بـــــــ ، حيث أا موزعة ب'' نوعا ما '' املؤسسة وذلك إلجابتهم ب 

11%.  

تكشف لنا القراءة الرقمية لبيانات اجلدول أن االستغناء عن اخلرجيني اجلامعيني ال يؤثر على مردودية     
املؤسسة ، ويرجع ذلك لعدة أسباب أمهها أعدادهم الكبرية اليت جتعل االستغناء عن أحدهم يعوض بآخر 

م غري حمدد الدور واملهام ، وبالتايل من السهولة مبا كان أن ينجز أي عامل آخر مهامه باعتبار أن أغلبه
ويغطي غيابه مبنصبه خاصة يف القطاع اخلدمايت ، وذلك يف ظل وجود مستخدمني دائمني عادة ما يكونون 

عوض بعامل أكثر خربة ودراية بشؤون العمل ،وبالتايل فان كان االستغناء عن أحدهم ميكن أن يغطى أو ي
آخر فلن تتأثر مردودية املؤسسة والبديل متوفر لتحقيق وضمان استمرارية شؤون العمل واحملافظة على سريها 

  .احلسن 

أما بالنسبة ملن يعتربون أن االستغناء عنهم يؤثر على مردودية املؤسسة فالسبب بالدرجة األوىل يرجع      
كم الفرتة اليت قضوها يف العمل فهم يرون أن املردود لكوم يشغلون مناصب شاغرة ومهام حمددة أو حب
إضافة إىل االعتماد الكلي على عمال عقود إدماج . سيكون أحسن مردود موظفني جدد بالنظر خلربم 

حاملي الشهادات يف العمل يف كثري من اإلدارات املستخدمني ، وبذلك يكون لالستغناء عنهم انعكاس على 
  .مردودية املؤسسة 
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تأثير غياب المبحوثين على السير الحسن لشؤون العمل و انعكاسه على تأثير ) : 64(جدول رقم 

  :ستغناء عنهم على مردودية المؤسسةاال

  تأثير االستغناء

  تأثير الغياب
  المجموع  ال يؤثر  نوعا ما  يؤثر

  يؤثر
  44  ت  06  ت  07 ت  31  ت

  %36,50  %  %5  %  %5,50 ن  26%  %

  نوعا ما
  40  ت  14  ت  17 ت  09  ت

  %33,50  %  %11,50  %  %14,50 ن  7,5%  %

  ال يؤثر
  36  ت  33  ت  02 ت  01  ت

  %30  %  %27,5  %  %1,50 ن  1%  %

  المجموع

  120  ت  53  ت  26 ت  41  ت

%  34,50
%  

 ن
21,50%  

%  
44%  

%  
100%  

بتأثري يتمحور هذا اجلدول حول تأثري غياب املبحوثني على السري احلسن لشؤون العمل و عالقته   
االستغناء عنهم على مردودية املؤسسة حيث جند أّن أغلب املبحوثني الذين يعتقدون بعدم تأثري غيام على 

أن االستغناء عنهم ال يؤثر على مردودية املؤسسة، تليها % 27,5السري احلسن لشؤون العمل،  صرّح 
على مردودية املؤسسة رغم عدم أّكدوا أّن االستغناء عنهم يؤثر % 1غري متأكدين من ذلك و % 1,50

  .تأثري غيام على السري احلسن لشؤون العمل

أّكد تأثري االستغناء % 26أّما من أّكدوا تأثري غيام على الّسري احلسن لشؤون العمل، فأغلبهم أي   
 االستغناء عنهم ال يؤثر على% 5فهم غري متأّكدين من ذلك و % 5,50عنه على مردودية املؤسسة، أّما 

  .مردوية املؤسسة رغم أّن غيام عن مناصبهم يؤثّر على السري احلسن لشؤون العمل

غري % 14يف حني أّن من هم غري متأّكدين إن غيام يؤثر على السري احلسن لشؤون العمل فـــإّن   
غري  أّكدوا أن االستغناء عنهم% 11,50متأكدين إن كان االستغناء عنهم سيؤثر على مردودية املؤسسة و 

  .فهم يعتقدون أّن االستغناء عنهم سيؤثّر على مردودية املؤسسة% 7,5مؤثر، أّما 
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من خالل القراءة الرقمية لبيانات اجلدول أعاله يتبّني معنا أّن املبحوثني الذين يعتقدون بتأثري غيام   
أّن من ال يؤثر غيام  على السري احلسن لشؤون العمل يؤثّر االستغناء عنهم على مردودية املؤسسة، يف حني

  .على السري احلسن لشؤون العمل، فإّن االستغناء عنهم ال يؤثر على مردودية املؤسسة

و هذا ما يكشف لنا عن وجود عالقة طردية بني تأثري غياب اخلرجيني اجلامعيني العاملني بعقود   
  .دية املؤسسةاإلدماج على السري احلسن لشؤون العمل و تأثري االستغناء عنهم على مردو 

  :اعتبار وجودهم تكّدسا في أماكن عملهم حسب الجنس): 65(جدول رقم 

  الجنس

  اإلجابة
  المجموع  أنــثــــى  ذكــــــــــــــــــــر

  تكّدس
  71  ت  52  ت  19  ت

%  16%  %  43%  %  59%  

  نوعا ما
  18  ت  13  ت  05  ت

%  4%  %  11%  %  15%  

  ليس تكّدس
  31  ت  18  ت  13  ت

%  11%  %  15%  %  26%  

  المجموع
  120  ت  83  ت  37  ت

%  31%  %  69%  %  100%  

يؤكدون أن وجودهم  %59من خالل اجلدول أعاله ، يتضح لنا أن ما يفوق نصف حجم العينة     
ذكور ،  %16إناث و  %43يعترب تكدسا بأماكن عملهم ،موزعة بنسب جد متفاوتة بني اجلنسني منها 

يؤكدون أن وجودهم ال يعترب تكدسا  %26وذلك بسبب أعدادهم الكبرية مبصاحل استخدامهم ، تقابلها 
بأماكن عملهم وذلك بالنظر لكثافة العمل واملهام امللقاة على عاتقهم واليت من شأا أن جتعل وجودهم 

  .ذكور  % 11إناث و  % 15منها، ضروريا ومهما 

 %11غلبت عليها نسبة اإلناث بـ "  نوعا ما"من املبحوثني قد أجابوا ب  % 15يف حني أن     
  .ذكور % 4تقابلها 

من خالل النتائج اليت أسفر عنها اجلدول ميكن القول أن وجود اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يعترب     
يعانون من عدم تكدسا بأماكن عملهم ، وهذا ما أكده أكثر من نصف حجم العينة لدرجة أن أغلبهم ال 
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وجود أمكنة أو مكاتب خاصة م للجلوس ا خاصة وأن أعدادهم كبرية مما جعلهم يشككون يف مصداقية 
هذا الربنامج ، فهو يسعى خللق أكرب قدر ممكن من املناصب اليت تعترب مناصب عشوائية ، مت االهتمام يف 

اجلامعيني املتعاقدين ، وهذا ما أكدته  منحها بالكم على حساب الكيف وهو ما أدى إىل تكدس اخلرجيني
إن عملية املساعدة على اإلدماج املهين ما هي إال عملية تكديس خلرجيي : " إحدى املبحوثات بقوهلا 

  ".اجلامعات يف مؤسسات ليست حباجة إىل خدماتنا وال ختصصاتنا 

 على هذه العقود خاصة وتسيطر هذه النظرة على اإلناث أكثر من الذكور باعتبارهم األكثر إقباال    
بالنسبة للمتعاقدات يف القطاع الرتبوي ألنه القطاع األكثر استقطابا لإلناث ، وهذا ما جعل وجودهن يعترب 

امرأة يف  20حنا :"تكدسا لدرجة ال تطاق حسب بعضهن وهذا ما كشفت عنه إحدى املبحوثات بقوهلا 
  ...". املدرسة ، يل تغيب يقولو خلينا منها و نينا منها
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  :التحليل و التعليق على معطيات الفرضية الثالثة  – 3

  : ، و مؤشراا "للخريج اجلامعي االندماجتسعى عقود اإلدماج لتحقيق " 

  حتقيق االندماج املهين - 

  حتقيق االندماج االجتماعي_ 

  حتقيق االندماج االقتصادي_ 

 : تقييم المحيط في العمل) : 66( جدول رقم

  ةـــــــالنسب  رارـــــــــالتك  ةـــــــــاإلجاب

  %27.5  33  يشجع على االستمرار

  %72.5  87  ال يشجع على االستمرار

  %100  120  المجموع

 حيث العمل يف حمليطهم اإلدماج عقود إطار يف العاملني اجلامعة خرجيي بتقييم أعاله اجلدول يتعلق      
  %27.5 مقابل ، %72.5بنسبة االستمرار على يشجع ال بالعمل حميطهم أن املبحوثني معظم أّكد

 .االستمرار على مشّجعا العمل يف حميطهم يعتربون

 يشجعهم ال اإلدماج عقود إطار يف العاملني اجلامعة خلرجيي املهين احمليط فإنّ  النسب، هذه على بناءا      
 ال كما العلمية ختصصام و تتناسب ال مبناصب العمل يف االستمرار ميكنهم ال إذ .بالعمل االستمرار على

 .العلمية مؤهالم و يتوافق

 خالل من معنا اتضح كما التحديد عدم و بالغموض تّتسم اليت و إليهم املوكلة املهام لطبيعة إضافة      
 على اإلدماج عقود إطار يف العاملني اجلامعة خرجيي تشجع ال العوامل هذه فكل . )24(و ) 20(اجلداول 
 .عملهم يف االستمرار

 العمل مجاعة و فيه االستقرار عدم و العمل كثافة يف تتمثل ذلك إىل أدت اليت العوامل أبرز أنّ  إال      
  .املوايل اجلدول يف معنا سيتضح كما
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  : أسباب عدم تشجيعه على االستمرار) : 67(جدول رقم 

 بـــــــــالنس رارــــــــالتك ةــــــــاإلجاب

 %21,50 23 كثافة العمل و صعوبته

 %59 63 عدم االستقرار في العمل

 %19,5 21 جماعة العمل

 %100 107 المجموع

يتمحور هذا اجلدول حول أسباب عدم تشجيع حميط العمل على االستمرار يف العمل ، حيث جند       
تليها كثافة العمل . %59عدم االستقرار يف العمل حيتل الصدارة وهذا ما أجاب به معظم أفراد العينة بنسبة 

تشجع على  فريجعون السبب اىل مجاعة العمل واعتبارها ال تساعد وال %19,5أما  %21,50بنسبة 
  .االستمرار 

وبالتايل فمن خالل قراءتنا لبيانات اجلدول ، يتضح جليا أن عدم االستقرار يف العمل واحلصول على       
  .وظيفة مستقرة هو ما يأّرق اخلرجيني املتعاقدين وحيبط معنويام ويدفعهم لعدم االستمرار يف مناصبهم
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  :تقييم العالقة بين الخريجين المتعاقدين فيما بينهم حسب الجنس ) : 68(جدول رقم 

  الجنس                

  نوع العالقة
  وعــــــــالمجم  ىــــــــــأنث  رــــــــــذك

 79  ت  51  ت  28  ت  تساند و تعاون 

%  21,50%  %  39,50%  %  61% 

 16  ت  12  ت  4  ت  عالقة حقد و غيرة

%  3%  %  9%  %  12% 

 35  ت  30  ت  5  ت  عالقة توتر و صراع

%  4%  %  23%  %  27% 

 *130  ت  93  ت  37  ت  المجموع

%  28,50%  %  71,50%  %  100% 

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

 عقود إطار يف العاملني اجلامعيني اخلرجيني بني العالقة تقييم حول بيانات اجلدول هذا يتضمن      
          إناث %39,50 منها التعاون، و التساند هايز مي عالقام من %61 أنّ  معنا اتضح حيث اإلدماج،

 %23 بنسبة اإلناث فئة عليها غلبت صراع و ترتو  عالقات تربطهم %27 مقابل  .ذكور %21,50 و
 .ذكور %3 و % 9 منها غرية و حقد عالقة فرتبطهم املبحوثني من % 12 أّما .للذكور %4 مقابل

 تّتسم عالقة هي اإلدماج عقود إطار يف العاملني اجلامعة خرجيي بني تربط اليت العالقة أنّ  جليا يتضح      
 السري ضمان و مهامهم إلمتام ضروريا ذلك يعترب و .اجلنسني لكال بالنسبة بينهم فيما التعاون و بالتساند
            املهين احمليط لنفس انتماؤهم هو تساندهم و تعاوم على يشجع ما أنّ  كما .العمل لشؤون احلسن

     تعاوم ضرورة يفرض ممّا املعاناة نفس رمبا و االهتمامات لنفس تقامسهم و الظروف، نفس يف تشاركهم و
 .تساندهم و

 متّيز بسبب تكون ما عادة .الغرية و احلقد أو الصراع و بالتوتر تتسم عالقات وجود من مينع مل هذا أنّ  إال
 خيلق و بعضهم حفيظة يثري ممّا بالعمل مسؤوليهم قبل من باألفضلية لتحّليهم أو اآلخر، البعض على بعضهم

 أمهها أسباب لعدة بينهم فيما العالقات هذه مثل تكثر حيث لإلناث بالنسبة خاصة الصراع و التوتر من نوعا
 إىل تؤدي ما عادة اليت عددهم لكثرة إضافة احلقد، و الغرية من نوعا يوّلد ممّا البعض لبعضهم مقارنتهم كثرة

 .بينهم فيما الصراع و التوتر إحداث يف يتسبب و املهام آداء يف بعض على اتكاهلم
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 تساند عالقات هي اإلدماج عقود يف العاملني اجلامعة خرجيي تربط اليت العالقات أغلب فإنّ  وعليه،      
 .اآلخر و احلني بني غرية و حقد و صراع و توتر عالقة تتخّللها تعاون، و

 : المشغول القطاع حسب الدائمين زمالئهم و المتعاقدين بين العالقة تقييم) : 69(جدول رقم 

 القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 تساند و تعاون
 31  ت 16  ت 15  ت

%  12% %  13% %  25% 

 عالقة مهنية فقط
 63  ت 29  ت 34  ت

%  28% %  24% %  52% 

 عالقة توتر و صراع
 28  ت 13  ت 15  ت

%  12,50% %  10,50% %  23% 

 المجموع
 *122  ت 56  ت 64  ت

%  52,50% %  47,50% %  100% 

  ملبحوثني من أجاب بأكثر من إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من ا*: 
خرجيي اجلامعة املتعاقدين و زمالئهم الدائمني، حيث توضح لعالقة بني بتقييم ا  أعالهيتعلق اجلدول     

من املبحوثني صّرحوا بأا عالقة مهنية فقط، موّزعة بني القطاعني بنسبة متقاربة نوعا ما % 52نتائجه أّن 
فرتبطهم عالقة تساند و تعاون مع % 25أّما . بالقطاع الرتبوي% 24بالقطاع اخلدمايت و % 28بلغت 

% 23يف حني أّن . بالقطاع اخلدمايت% 12بالقطاع الرتبوي و % 13ال دائمني، منها زمالئهم من عمّ 
فصّرحوا بأن عالقتهم تّتسم بالتوتر و الّصراع، موّزعة بني القطاعني اخلدمايت و الرتبوي على التوايل بــ 

  .بالقطاع الرتبوي% 10,50بالنسبة للعاملني بالقطاع اخلدمايت و % 12,50

ه الّنسب، نستنتج أّن العالقة اليت تربط خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج من خالل هذ      
هي عالقة مهنية بالّدرجة األوىل، أي تطبعها نوع من الرمسية يف التعامل و رمبا تفتقد لبعدها االجتماعي ألّن 

حمليط املهين  الشتماله على عمال العمل بصيغة العقود من شأنه أن يسهم يف خلق نوع من الطبقية املقّنعة يف ا
متعاقدين و عمال دائمني هلم املكانة األرقى يف التنظيم على الرغم من وجود الكثري من العمال الدائمني 
مستواهم العلمي أقل من مستوى خرجيي اجلامعة، إال أّن حصانتهم باعتبارهم دائمني و مستقرين مهنيا 

نوع من املناوشات فيما  قهذا بدوره يؤّدي خلل. دين و يستهزؤون مجتعلهم يقللون من شأن العمال املتعاق
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و ذلك نتيجة حتمية لتواجد عمال . بينهم و بالتايل الصراع و التوتر كما صرّح بذلك العديد من املبحوثني
  .خمتلفني من حيث وضعيام املهنية املختلفة من حيث الدرجات و التصنيف

  : للخريجين المتعاقدين حسب القطاع المشغول المسئولينتقييم معاملة ) : 70(جدول رقم 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 معاملة باحترام
 41  ت 22  ت 19  ت

%  15% %  17% %  32% 

 بتسلط و استعالء
 32  ت 19  ت 13  ت

%  10% %  15% %  25% 

 بتمييز في المعاملة
 55  ت 22  ت 33  ت

%  26% %  17% %  43% 

 المجموع
 *128  ت 63  ت 65  ت

%  51% %  49% %  100% 

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

 يتم  %43 أنّ  نتائجه بّينت .املتعاقدين للخرجيني املسئولني معاملة تقييم حول اجلدول هذا يتمحور      
 يتم %32 تليها .الرتبوي بالقطاع %17 و اخلدمايت بالقطاع  %26 منها املعاملة، يف بينهم فيما التمييز

 كل نسبة قّدرت حيث اخلدمايت و الرتبوي القطاعني بني متقاربة بنسب موّزعة احرتام، و بتقدير معاملتهم
 بالقطاع للعاملني %15 منها استعالء، و بتسّلط فيعاملون %25 أّما .%15 و %17 بـ التوايل على منهما

 .اخلدمايت بالقطاع %10 و الرتبوي

مييزون بني خرجيي اجلامعة العاملني يف  املسئولنيأّن  اجلدول لبيانات الرقمية القراءة خالل من يتضح      
و ذلك يرجع لعدة اعتبارات استقيناها من خالل . إلطار عقود اإلدماج يف املعاملة بتأكيد من معظم املبحوثني

مالحظتنا باملشاركة و احتكاكنا ميدانيا بأفراد العينة، يتمّثل أمهها يف متايز و اختالف فعاليتهم بالعمل، فمن 
كما يتساهلون   مسئوليهمو التزاما يف أداء مهامهم حيظون مبكانة خاصة  و باألفضلية لدى  هم أكثر نشاطا

  .معهم يف بعض األمور
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يف معاملتهم للمتعاقدين إذ يتّم التساهل معهم كثريا  املسئولنيكما تلعب الواسطة دورا مهما يف متييز       
  .و غريها من العالقات حبكم وجود عالقات تربطهم م كعالقات القرابة أو الصداقة

  :للمتعاقدين و عالقته بتقييمهم للمحيط المهني المسئولينتقيم معاملة ) : 71(جدول رقم 

  االنطباع

 المـــــــــــدة
 يشجع على االستمرار

ال يشجع على 

 االستمرار
 المجموع

 معاملة باحترام
 41  ت 14  ت 27  ت

%  21%  %  11% %  32% 

 بتسلط و استعالء
 32  ت 30  ت 02  ت

%  1,50% %  23,50% %  25% 

 بتمييز في المعاملة
 55  ت 50  ت 05  ت

%  4% %  39% %  43% 

 المجموع
 *128  ت 94  ت 34  ت

%  26,50% %  73,50% %  100% 

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

عهم على من املبحوثني أّكدوا أن حميطهم املهين ال يشج% 73,50من خالل اجلدول نالحظ أن       
، تليها %39بنسبة  مسئوليهما نسبة من يعانون من التمييز يف املعاملة من طرف االستمرار حيث غلبت عليه

ملن يعاملون بتقدير و احرتام، مقابل % 11 و بتسّلط و استعالء مسئولوهم ملن يعاملهم% 23,50
شجيع حميطهم املهين على االستمرار، غلبت عليها نسبة من يعاملون باحرتام و اليت صّرحوا بت% 26,50
  .يعاملون بتسّلط و استعالء% 1,5ملن صّرحوا بالتمييز فيما بينهم يف املعاملة و % 4، تليها %21قّدرت بــ 

يف إطار عقود  يتبّني معنا من القراءة الرقمية لبيانات اجلدول أّن أغلب خرجيي اجلامعة العاملني      
اإلدماج يرون أّن حميطهم املهين ال يشجع على االستمرار بسبب التمييز يف املعاملة فيما بينهم من طرف 

إضافة لتسّلطهم و استعالء عليهم دف استغالهلم حلاجتهم املاسة للعمل و عدم وجود بدائل .  مسئوليهم
  .ة بذلك باعتبار عقودهم مبهمة و حمددة املدةأخرى تعنيهم عن مناصبهم مستغلني هشاشة وضعيتهم املهني
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و هذا ما ينعكس سلبا على مستويات االندماج املهين خلرجيي اجلامعة باعتبار أّن أسلوب تعامل       
مع العمال يعّد من أهم و أبرز العوامل املؤثّرة على االندماج املهين، خاّصة إذا كان املستوى التعليمي  املسئولني

  .أقل من مستوى و مؤهل اخلريج اجلامعي املتعاقد للمسئول و املؤهل العلمي

العاملني يف إطار عقود اإلدماج كّلما قّلت رغبتهم يف  ةخلرجيي اجلامع املسئولنيو عليه، فكّلما ساءت معاملة 
  . االستمرار بالعمل

  :حسب تحسيس مديرها لها بأن مصريها المهني بين يديه المبحوثينتوزيع ): 72(جدول رقم 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 يحّسسه 
 52  ت 28  ت 24  ت

%  20% %  23,50% %  43,50% 

 أحيانا
 18  ت 05  ت 13  ت

%  11% %  4% %  15% 

 ال يحّسسه
 50  ت 23  ت 27  ت

%  22,50% %  19% %  41,50% 

 المجموع
 120  ت 56  ت 64  ت

%  53,50% %  46,50% %  100% 

بني يدي مديريهم وهذا ما يؤكدون أن مصريهم املهين  %43,50من خالل اجلدول جند أن       
تليها  %20و  %22,50: يشعروم به ، موزعة بالتقريب بني القطاعني اخلدمايت والرتبوي على التوايل 

متقاربة يؤكدون أن مديريهم مل يشعروهم يوما بأن مصريهم املهين بني أيديهم موزعة بنسب % 41,50نسبة 
من املبحوثني % 15أما  .بالقطاع اخلدمايت % 19بالقطاع الرتبوي و % 22,50 ـــــبني القطاعني قدرت ب

  .بالقطاع الرتبوي % 4مقابل % 11فقد سبق ملديريهم أن أشعروهم بذلك خاصة يف القطاع اخلدمايت 

اقدين يعملون على استغالهلم وبناءا عليه ، يتضح أن مديري أو مستخدمي اخلرجيني اجلامعيني املتع      
من خالل حتسيسهم بأن مصريهم املهين بني أيديهم وذلك بتهديدهم الدائم واملستمر بعدم جتديد العقد أو 

ختدمي " تذكريهم الدائم بفصله يف إعادة جتديد العقد أو فسخه وهذا ما أشارت إليه أحد املبحوثات بقوهلا 
يف حالة التهاون عن آداء املهام املسندة إليهم وكثافتها أو االعرتاض  ، وهذا..." يا نديرلك توقيف ... مريقل

  .عن ظروف وساعات العمل خاصة 
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وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مدى التهميش والفراغ القانوين الذي وضع املتعاقدين يف       
وضعية مبهمة تشجع املصاحل املستخدمة على استغالله وجتربه على الرضوخ لألمر الواقع ، وإال فسيجد نفسه 

ملبحوثني من خالل العديد من ا إليهمفصوال من منصبه دون أي اعتبار وبكل بساطة حيث وهذا ما أشار 
  ".أنتم تاع النام  راكم مكتوبني بالريق:" ديد مديريهم هلم بقوهلم 

  :العالقة بين تقييم محيط العمل و اإلحساس عند التوجه للعمل) : 73(جدول رقم 

  االنطباع

 اإلحساس

يشجع على 

 االستمرار

ال يشجع على 

 االستمرار
 المجموع

 ارتياح و رغبة في الذهاب
 23  ت 04  ت 19  ت

%  15,5%  %  3,5% %  19% 

 واجبك فقط ألداء
 68  ت 57  ت 11  ت

%  8,5% %  46,5% %  55%  

الملل و الضغط على نفسك 

 للذهاب

 34  ت 31  ت 03  ت

%  1,5% %  24,5% %  26% 

 المجموع
 *125  ت 92  ت 33  ت

%  27,5% %  72,5% %  100% 

  .املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من *: 

% 55يتعلق اجلدول أعاله بإحساس املبحوثني عند التوجه إىل العمل، حيث يشعر أغلبهم بنسبة       
غلبت عليها نسبة من ال يشجعهم حميطهم على االستمرار و اليت . بأّم ذاهبون آلداء واجبهم املهين فقط

  .على االستمرار يشجعهم حميطهم% 8,5مقابل % 46,5قدرت بــ 

ملن يشعرون بامللل و الضغط على أنفسهم للذهاب، طغت عليها نسبة من ال %  26تليها نسبة       
  .يشجعهم حميطهم على االستمرار% 1,5يشجعهم حميطهم على االستمرار بالعمل مقابل 

ها نسبة فقط يشعرون باالرتياح و الرغبة يف الذهاب إىل العمل، غلبت علي% 24,5و هذا مقابل       
  .ال يشجعهم حمطيهم على االستمرار% 3,5مقابل % 15,5من يشجعهم حميطهم على االستمرار بنسبة 

بناءا على هذه النسب، يتضح جليا أن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يشعرون أّم       
  . االستمرار يف العمل ذاهبون آلداء واجبهم فقط عند توجههم للعمل و بالتايل حيّد من رغبتهم يف
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باالغرتاب عن مؤسسات عملهم ممّا يؤثر سلبا على مستويات اندماجهم  إحساسهمهذا ما يؤكد       
كما يكشف عن . و لعل هذا ما يفسر إحساسهم بامللل و الضغط على انسفهم للذهاب إىل العمل. املهين

يشجع على االستمرار كما تبني معنا سابقا  حقيقة مواقفهم اجتاه الوسط املهين الذي ينتمون إليه و الذي ال
  .اليت تدعم نتائج هذا اجلدول) 66(و ) 65(و ) 63(من خالل اجلدول 

إال ان هذا مل مينع من شعور البعض باالرتياح و الرغبة للذهاب إىل العمل و هو ما يشجعهم على       
يوصلنا لنتيجة مفادها انه كلما شعر  و هذا ما, كما صرّح بذلك العديد من املبحوثني. االستمرار يف العمل

خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج باالرتياح و بالرغبة يف الذهاب إىل العمل كلما شجعهم ذلك 
  .على االستمرار يف العمل و العكس صحيح

  :توزيع المبحوثين وفقا النطباعهم حول المسار المهني حسب الجنس) : 74(جدول رقم 

  االنطباع

 الجنس
 المجموع لم يحقق أي شيء  ملموسا حقق تقدما

 ذكــــــــــــــــــــــــــــــر
 37  ت 20  ت 17  ت

%  14% %  17% %  31% 

 أنثى
 83  ت 63  ت 20  ت

%  16,5% %  52,5% %  69% 

 المجموع
 120  ت 83  ت 37  ت

%  31% %  69% %  100% 

من % 69املبحوثني عن مسارهم املهين، أّن  انطباعمن خالل اجلدول الذي يتمحور  حول يتبّني       
صّرحوا بأّم مل حيّققوا أي شيء من خالل عملهم يف إطار عقود اإلدماج، موزعة بني اجلنسني بنسب متفاوتة 

  .بالنسبة للذكور%17بالنسبة لإلناث و % 52,5حيث قّدرت بــ 

بني اإلناث و الذكور على  بتحقيقهم لتقّدم ملموس، موّزعة بنسب متقاربة% 31يف حني صرّح       
  %.14و % 16,5التوايل بــ 

و بناءا عليه، يتضح جليا أّن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج مل حيرزوا أي تقّدم يذكر       
من خالل عملهم يف إطار هذه العقود ّألن املناصب اليت يشغلوا ال تتناسب و ختصصام مما حال دون 

ميكن االستفادة منها، و يف حالة حدوث العكس، فإّّن اخلربة املكتسبة غري معرتف  ا و ال  حتصيلهم  خلربة
  .يتم احتساا يف مسابقات التوظيف
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  هذا على الصعيد املهين و العلمي، أّما على الصعيد املادي فإّن األجر حمدود ال يليب أدىن متطلباته        
كما انه مل حيقق أي تقدم على الصعيد . على الصعيد االقتصاديو بذلك فهو لن ميكنه من حتقيق أي تقدم 

  .االجتماعي و النفسي فهو مل حيقق أي مكانة اجتماعية متكنه من الشعور باالعتزاز اجتاه عمله و اجتاه نفسه

كل هذا مينعه ن إحراز أي تقدم يستحق الذكر، خاصة بالنسبة لإلناث حيث يعتربن عملهم يف إطار       
ماج هو أكثر الفرص املتاحة أمامهم  مقارنة بالذكور، كما يعترب أفضل منفذ أمامهم يف ظل قلة عقود اإلد

فرص العمل املتاحة أمامهم خاصة من حيث مكان العمل و منطقته مقارنة بالذكور الذين ميكنه مزاولة 
  .تلف األصعدةنشاطات أخرى أو التنقل للعمل يف مناطق أخرى مما يتيح هلم فرصة حتقيق التقدم على خم

  :تقييم المبحوثين للمهام الموكلة إليهم و عالقتها بانطباعهم حول مسارهم المهني) : 75(جدول رقم 

  الجنس

  اإلجابة
  المجموع  لم يحقق  أي شيء  حقق تقدما ملموسا

  غير محددة و غير واضحة
  60  ت  46  ت  14  ت

%  11%  %  36,50%  %  47,50%  

عدة مهام منفصلة عن 

  تخصصه

  44  ت  31  ت  13  ت

%  10,50%  %  24,50%  %  35%  

  محددة و مناسبة
  22  ت  09  ت  13  ت

%  10,50%  %  7%  %  17,50%  

  المجموع
  *126  ت  86  ت  40  ت

%  32%  %  68%  %  100%  

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يتعلق بتقييم املبحوثني للمهام املوكلة إليهم و عالقتها بانطباعهم نالحظ من خالل اجلدول الذي       
من املبحوثني، غلبت عليها % 68حول مسارهم املهين أن أغلبهم مل حيقق أي شيء، و هذا ما أجاب به 

، تليها نسبة من يقومون بعدة %36,50نسبة الذين قّيموا مهامهم على أّا غري حمددة و غري واضحة بنسبة 
      و هي ملن يعتربون مهامهم حمددة % 7لتبقى % 24,50منفصلة عن ختصصهم حيث قّدرت بـــ مهام 

  .و مناسبة
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ملن يقومون مبهام % 11ملن أّكدوا أّم حّققوا تقدما ملموسا منها % 32هذه النسبة يف مقابل  تأيت      
منفصلة عن التخصص و من يف حني تساوت النسب بني من يقومون بّعدة مهام . غري حمددة و غري واضحة

  .من املبحوثني% 10,50يعتربون مهامهم حمددة و مناسبة حيث قّدرت بـــ 

انطالقا من قراءة بيانات اجلدول، جند أن خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج مل حيّققوا       
على أداء عدة مهام منفصلة تقدما ملموسا يف علمهم لعدم حتديد مسؤوليام و أدوارهم و تشتيت جهدهم 

عن جمال ختصصهم مما حيّد من تطوير قدرام و معارفهم و مهارام اليت تلقوها من خالل تكوينهم اجلامعي 
و يؤثّر سلبا على إحداث الّتقدم يف مسارهم املهين خاصة إذا ّمت تكليفهم بأداء مهام ال تتناسب و مؤهالم 

و هذا . ى القيام ا لعدم وجود البديل و هو العمل يف جمال التخصصالعلمية فسيجدون أنفسهم جمربون عل
يتعارض مع طموح اخلرّيج اجلامعي الذي يسعى لتحقيق ذاته مهنيا بتطوير معارفه و خرباته من خالل توظيفها 

ن و استغالهلا حسب مهامه بالعمل خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن نسب الطموح لديهم عالية باعتبارهم م
لذلك فإّن عدم وضوح و حتديد أدوار متناسبة مع . فئة الشباب أوال و من محلة الشهادات اجلامعية ثانيا

التخصص مينع خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج من إحراز الّتقّدم الذي يسعون إليه ممّا يؤثّر 
  .بدوره على مسارهم املهين خاصة يف ظل قلة فرص التكوين

 أن عدم وضوح املهام لدى البعض مل مينعهم من حتقيق التقدم يف مسارهم املهين و ذلك إال      
  .الكتسام خربات و معارف و عالقات اجتماعية سامهت يف حتقيق تقّدم ملموس هلم يف جمال عملهم
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عالقته توزيع المبحوثين حسب  تأثير عملهم كمتعاقدين على مسارهم األسري و ): 76(جدول رقم 

  : بالجنس و الحالة العائلية

 أنثى ذكر الجنس

  الحالة العائلية المجموع

 اإلجابة
 متزوجة عزباء متزوج أعزب

 يؤثر
 48  ت 05  ت 29  ت 00  ت 14  ت

%  11,50% %  00% %  24,50% %  4% %  40% 

 نوعا ما
 31  ت 09  ت 15  ت 02  ت 05  ت

%  4% %  1,50% %  12,5% %  7,5% %  25,50% 

 ال يؤثر
 41  ت 10  ت 15  ت 05  ت 11  ت

%  9,50% %  4% %  12,50% %  8,50% %  34,50% 

 المجموع
 120  ت 24  ت 59  ت 07  ت 30  ت

%  25% %  06% %  49% %  20% %  100% 

من أفراد العينة ال يتأثر مسارهم األسري %  49إن القراءة الرقمية لبيانات اجلدول توضح لنا أن         
ذكور %11,50إناث و % 24,50 ــبعملهم كمتعاقدين خاصة بالنسبة للعزاب ، حيث قدرت نسبهم ب

  .النسبة على اإلناث فقطمتزوجني ،وقد اقتصرت هذه % 4تقابلها

فيؤكدون أن عملهم كمتعاقدين يؤثر فقط على مسارهم األسري ، وقد غلبت عليها % 34,50أما    
% 8,50، مقابل فئة املتزوجني اليت قدرت ب % 9,50 إناث و%12,50ــ نسبة فئة العزاب اليت قدرت ب

  .ذكور% 4إناث و

دين إن كان عملهم كمتعاقدين يؤثر فعال أم ال من املبحوثني فهم غري متأك%25,50يف حني أن       
على مسارهم األسري ، وقد غلبت على هذه النسبة نسبة اإلناث بغض النظر عن حالتهم العائلية فنجد 

  .متزوجني% 1,50و  عزاب% 4 ــمتزوجات تقابلها فئة الذكور ممثلة ب% 7.5عازيات و% 12.5

يؤثّر فعال على مسارهم األسري و هذا  قدينجلامعيني كمتعاخالل اجلدول يتأكد لنا أن عمل اخلرجيني امن 
. خاصة بالنسبة للعزاب من اإلناث والذكور مقارنة باملتزوجني. ينعكس على االستقرار األسري لديهم  من 

  .يف اجلداول التالية اوذلك يرجع لعدة اعتبارات سنوضحه
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  :األزواج بسبب العمل كمتعاقدينتوزيع المحوثين حسب مصادفة مشاكل مع ): 77(جدول رقم 

  الجنس

 اإلجابة
 المجموع أنــثــــى ذكــــر

 يصادف
 16  ت 10  ت 06  ت

%  19,50% %  3232,% %  51,50% 

 نوعا ما
 10  ت 09  ت 01  ت

%  3,50% %  29% %  32,50% 

 ال يصادف
 05  ت 05  ت 00  ت

%  00% %  16% %  16% 

 المجموع
 31  ت 24  ت 07  ت

%  22,50% %  77,50% %  100% 

من املبحوثني املتزوجني يؤكدون مصادفتهم ملشاكل مع % 51,50من خالل اجلدول جند أن     
ملن تصادفهم %  32,50ذكور، مقابل% 19,50إناث و  %32أزواجهم بسبب عملهم كمتعاقدين منها 

إناث تقابلها %29أحيانا مشاكل مع أزواجهم ، وتعترب موزعة بنسب جد متفاوتة بني اجلنسني حيث جند 
فيؤكدون عدم مصادفتهم ملشاكل مع أزواجهم وهي نسبة اقتصرت % 16ويف االخري فقط ذكور ، 3,22%

مشاكل مع زوجته لعمله  عليها فئة اإلناث فقط ، أي ما مل جنده ضمن إجابات الذكور من مل يصادف 
  .كتعاقد

وبناءا عليه ، فإن أغلب اخلرجيني اجلامعيني املتعاقدين يواجهون ويصادفون مشاكل مع أزواجهم   
وزوجام بسبب عملهم كمتعاقدين خاصة بالنسبة للذكور نظرا لكثرة وثقل املسؤوليات امللقاة على عاتقهم 

مناصب ومزاولة نشاطات أو عمل يكون أكثر استقرارا و أرفع باعتبارهم أرباب أسر ما يستلزم عليهم تقلد 
أجرا مقارنة مبناصبهم يف إطار عقود اإلدماج اليت تعترب مؤقتة وأجرها زهيد ال يغطي أبسط متطلبات 

  .واحتياجات املعيشة مما خيلق مشاكل بني األزواج

اعدن أزواجهن يف حتمل كما تصادف هذه املشاكل العديد من الزوجات املتعاقدات باعتبارهن يس  
واهللا لوال الظروف :"أعباء البيت وخمتلف املصاريف والنفقات ، وهذا ما أكدته إحدى املبحوثات بقوهلا 

  ".األسرية وحاجتنا املادية ملا عملنا هذا العمل الذي احتقره واحتقره كثريا
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  :عالقة عدم الزواج بالعمل كمتعاقد حسب الجنس): 78(جدول رقم 

  الجنس

 اإلجابة
 المجموع أنــثــــى ذكــــر

 نعم
 35  ت 17  ت 18  ت

%  20,50% %  19,50% %  40% 

 نوعا ما
 18  ت 10  ت 08  ت

%  09% %  11% %  20% 

 ال
 35  ت 31  ت 04  ت

%  4,50% %  35,50% %  40% 

 المجموع
 88  ت 58  ت 30  ت

%  34% %  66% %  100% 

املبحوثني عالقة عدم زواجهم بعملهم كمتعاقدين بنسب من %40لنا أّن  أكدتمن خالل اجلدول     
إناث ، وهي نسب متساوية مع نسبة املبحوثني %19,50و ذكور %20,50 ــمتقاربة بني اجلنسني قدرت ب

 باإلناثممثلة  إجابااالذين أكدوا عدم وجود عالقة بني عملهم كمتعاقدين وعدم زواجهم إال أن معظم 
  .فقط ذكور% 4,50مقابل %35,50بنسبة 

إناث % 11فهم غري متأكدين من عالقة عدم زواجهم بعملهم كمتعاقدين منها %20أما  
  . ذكور%9و

وبالتايل فان عمل اخلرجيني اجلامعيني يف إطار عقود اإلدماج قد حيد من فرصهم يف الزواج ويقف   
اجلامعي املتعاقد أية امتيازات جتعله عائقا أمام تكوين أسرة بالنسبة هلم ،باعتباره منصب مؤقتا ال مينح اخلريج 

مرغوبا به للزواج ، وهذا ما قد يؤرقه ويثقل كاهله خاصة الذكور باعتبار أن من أول ما يسأل عنه إذا تقدم 
خلطبة فتاة هو طبيعة عمله ، والذي يعترب يف إطار عقود اإلدماج غري مشرف نوعا ما يف ظل نظرة اتمع 

دين ، فعقودهم مؤقتة وال ضمانات لديهم بإمكانية حتقيق االستقرار املهين وال الساخرة من العمال املتعاق
أجورهم اليت مل تصل سقف األجر القاعدي كفيلة بتحقيق استقرارهم ماليا وماديا ، وهذا بدوره ينعكس على 

  .حتقيق استقرارهم أسريا لتقليص فرصهم يف الزواج

ء هن كذلك من تؤكد أن عملها كمتعاقدة هو السبب وراإال أن هذا األمر مل يسلم منه اإلناث فمن  
اد الذي بات سائدا وهو أن الشباب يفضلون االرتباط أكثر بفتاة عاملة مثبتة قعدم زواجها انطالقا من االعت
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أول شيء يسأل عنه هل هي مرمسة أو متعاقدة ، فاملرسم له "...، وهذا ما أكدته العديد من املبحوثات 
الزواج بالنسبة للفتيات  فرص تقلص)متنع(قد أصبحت هذه العقود"...ا أخرى فتقول ، أم.."حظوظ أكثر

  ...".وذلك لرغبة كل اخلاطبني يف عاملة مرمسة يف منصب دائم

وميكن القول أن األمر يزداد تأزما لدى املتعاقدات بالقطاع اخلدمايت فهن يعانني األمرين ، فإىل جانب   
من نظرة اتمع السيئة للمرأة العاملة يف خمتلف  بعاننيدات ، فهن تقلص فرص زواجهن لعملهن متعاق

القطاعات اخلدماتية خاصة الدائرة والبلدية لعدة اعتبارات أمهها االختالط املكثف بني اجلنسني وكثافة العمل 
بب بس:"...ا، مما يأخذ من وقت األسرة حالة االرتباط وهذا ما أشارت به إحدى املبحوثات حني قالت 

  ...".مكان العمل واألجر البسيط ونظرة اتمع ملكان عملي 

  : عالقة نظرة المجتمع للمتعاقدين بعدم الزواج) : 79(جدول رقم 

إجابة              

  الخريج

  نظرة المجتمع

  المجموع  ال  نوعا ما  نــــعم

  نظرة عامل بالفعل
  07  ت  03  ت  00  ت  04  ت

%  3%  %  /  %  2,5%  %  5,5%  

  بنوع من السخرية
  39  ت  12  ت  06  ت  21  ت

%  16%  %  4,50%  %  9,50%  %  30%  

تساؤل دائم عن 

  الترسيم

  83  ت  23  ت  18  ت  42  ت

%  32,5%  %  14%  %  18%  %  64.5%  

  المجموع
  *129  ت  38  ت  24  ت  67  ت

%  52%  %  18,5%  %  29,50%  %  100%  

  .من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابةعدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك *: 

يتضمن اجلدول أعاله بيانات رقمية حول عالقة نظرة اتمع بعدم زواج خرجيي اجلامعة العاملني يف   
من املبحوثني لعالقة نظرة اتمع بعدم زواجهم، % 52كشفت نتائجه على تأكيد . إطار عقود اإلدماج 

، تليها من يُنظر غليهم بنوع من %32,5بتساؤل دائم عن الرتسيم بنسبة غلبت عليها فئة من يُنظر إليهم 
  .يُنظر إليهم نظرة عمال بالفعل% 3مقابل  % 16السخرية بنسبة 
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ملن يُنظر إليهم بتساؤل % 18فصّرحوا بأّن عدم زواجهم ال عالقة له بنظرة اتمع، % 25,5أّما   
يُنظر إليهم على أّم عمال % 2,5السخرية مقابل يُنظر غليهم بنوع من % 9,5دائم عن الرتسيم و 

  .بالفعل

، موّزعة بني من ينظر إليهم "نوعا ما"غري متأكدين من ذلك، فأجابوا بـ % 18,5يف حني أّن   
  %.4,5و % 14: بتساؤل دائم عن الرتسيم و بنوع من السخرية على التوايل بــ

رجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج هلا انطالقا من هذه النسب، نستنتج أن نظرة اتمع خل  
فمن خالل حتليلنا لنتائج الفرضية الثانية . تأثري على إمكانية ارتباطهم و تعترب عامال مهما لعدم زواجهم

استنتجنا أن عمل خرجيي اجلامعة بالتعاقد يف إطار عقود اإلدماج مل ميّكنهم من حتقيق مكانة اجتماعية لعدم 
و مل يقف األمر . تمع اجلزائري للعمل بصيغة التعاقد و عدم االعرتاف به مما انعكس سلبا عليهمتقييم ا

عند هذا احلد، بل ختطّاه لدرجة النظر إليهم بتساؤل دائم عن الرتسيم أي تذكريهم املستمر شاشة وضعيتهم 
املختلفة خاصة الرغبة يف االستقرار  املهنية و السخرية و االستهزاء م مما حيبط معنويام  حيّطم طموحام

األسري و تكوين أسرة ألنّه باإلضافة لقلة األجر و عدم االستقرار يف العمل الذي مينعهم من اختاذ خطوة 
  .جادة حنو الزواج، جند حىت نظرة اتمع إليهم ال تشجعهم على الزواج و ال حتّفزهم عليه

على جمتمعاتنا يف ظل ما تشهده ظروف املعيشة من تعقيد فطبيعة النظرة املادية اليت أصبحت تسيطر   
و تراجع املستوى املعيشي ا ساهم يف خلق اجتاه جديد لتقييم الفرد و هو التقييم املادي الذي يعترب نتيجة 
حتمية فرضها التغري يف قيم و معايري اتمع اجلزائري بعد التحول من اقتصاد السوق الذي محل معه مظاهر 

 أوأبرزها طغيان النظرة املادية على كل األمور و حىت يف حتديد املكانة االجتماعي للفرد سواء األسرية جديدة 
  .االجتماعية على حد سواء

و عليه، فإّن عدم زواج املبحوثني ال يقتصر على البعد املادي فقط إذ ال يعترب الوحيد املتسبب يف   
لشرحية، بل إّن البعد االجتماعي بدوره يساهم يف ذلك، ألّن تكريس أوضاع هشاشة االستقرار األسري هلذه ا

عدم االستقرار املهين الذي جتسده الفرتة احملدودة هلذه لعقود اإلدماج و اليت قد حتليه على البطالة جتعلهم غري 
مقبولني  و يقّلل من حظوظهم يف الزواج لرغبة الطرف اآلخر يف عامل مستقر و دائم، كل هذا يقف حائال 
دون متّكن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج من إكمال نصف دينهم و حتقيق طموحهم 

  .لتكوين أسرة
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  :ةالعائلياالستقرار األسري حسب الحالة  على تأثير عدم االستقرار المهني) : 80(جدول رقم 

  الحالة العائلية

 اإلجابة
 المجموع مــتــزوج أعـزب

 يؤثّر
 59  ت 19  ت 40  ت

%  33,50% %  16% %  49,50% 

 نوعا ما
 34  ت 08  ت 26  ت

%  21,50% %  6,50% %  28% 

 ال يؤثّر
 27  ت 04  ت 23  ت

%  19% %  3,50% %  22,50% 

 المجموع
 120  ت 31  ت 89  ت

%  74% %  26% %  100% 

 املبحوثني مبدى تأثري عدم االستقرار املهين على االستقرار األسري بنسبة إجاباتأكدت معظم       
  %.16و % 33,50بـ  موزعة بنسب متفاوتة بني العزاب واملتزوجني حيث قدرت على التوايل49,50%

             عزاب % 21,50منها " نوعا ما"فهم غري متأكدين ولذلك أجابوا ب %28.33أما       
  .متزوجون %6,50و 

أكدوا أنه ال عالقة لعدم استقرارهم مهنيا باستقرارهم أسريا موزعة بني عزاب %22,50يف حني أن       
  %. 3,50 متزوجني بنسبة و %19بنسبة 

من خالل قراءتنا لبيانات هذا اجلدول يتضح جليا أن عدم االستقرار املهين للخريج اجلامعي املتعاقد       
فرتة عقده دون  فرتة عقده احملدد جيعله عرضة للبطالة يف حالة انقضاءيؤثر على االستقرار األسري خاصة وأن 

توفر البديل له ، خاصة بالنسبة للعزاب مقارنة باملتزوجني باعتبارهم يف مرحلة تكوين أنفسهم ويئة خمتلف 
اليت تساعدهم وتشجعهم على االرتباط وتكوين أسرة من شأا أن حتقق له االستقرار  الظروف املمكنة

بني  قائمةنظرا للعالقة الوطيدة ال اإلدماجعقود  إطاراألسري ، وهذا ما يصعب حتقيقه من خالل العمل يف 
  . األسرياالستقرار املهين واالستقرار املادي واالستقرار 
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االستقرار المهني و عالقته بمدة بتوزيع المبحوثين حسب تأثر االندماج المهني ) : 81(جدول رقم 

  : الشغل

  التأثــــر              

  المــــــــــــــــدة
  المجموع  ال يتأثّر  نوعا ما  يتأثّر

  ثالث سنوات
  34  ت  09  ت  07  ت  18  ت

%  15%  %  5,5%  %  7,5%  %  28%  

  أربع سنوات
  62  ت  10  ت  12  ت  40  ت

%  33,5%  %  10%  %  8,5%  %  52%  

  خمس سنوات وأكثر
  24  ت  01  ت  04  ت  19  ت

%  16%  %  3%  %  1%  %  20%  

  المجموع
  120  ت  20  ت  23  ت  77  ت

%  64,5%  %  18,5%  %  17%  %  100%  

يتعلق اجلدول أعاله يتأثّر االندماج املهين باالستقرار املهين خلرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود       
غلبت  ،%64,5اإلدماج حيث صرّح معظم املبحوثني بتأثر اندماجهم مهنيا باستقرارهم مهنيا و ذلك بنسبة 

نسبة من عملوا ملدة % 16تليها % 33,5عليها نسبة من بلغت فرتة عملهم أربع سنوات و اليت قّدرت بــ 
  .ملن عملوا ملدة ثالث سنوات% 15مخس سنوات فما أكثر و 

ملن عملوا لفرتة أربع % 10، "نوعا ما"غري متأكدين إن كان يؤثّر أم ال فأجابوا بـ % 18,5أّما       
  .ملن عملوا لفرتة مخس سنوات فما أكثر% 3ملن عملوا لفرتة ثالث سنوات و % 5,5سنوات و 

أّكدوا بأّن  اندماجهم املهين ال يتأثر باستقرارهم املهين، موزعة بني من عملوا ملدة % 17يف حني أن       
سب أربع سنوات و من عملوا ملدة ثالث سنوات و  من عملوا ملدة مخس سنوات فما أكثر على التوايل بالن

  %.1و % 7,5و % 8,5: التالية 

نستنتج من خالل هذه النسب أن االندماج املهين خلرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج       
هذا ما أّكده ما يقارب ثالث  أرباع حجم العينة و ذلك بغض النظر عن فرتة . يتأثر فعال باستقرارهم املهين

  . عملهم
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إن العامل األساسي  يف ذلك هو شعورهم باالغرتاب حيال مناصبهم يف إطار هذه العقود، فهي مل       
متّكنهم من حتقيق أدىن تطّلعام على خمتلف األصعدة املهنية و االقتصادية و االجتماعية كما سبق و ثبت 

و الدور الذي يشغلونه يف و هذا ما جيعلهم يقّللون من أمهية مناصبهم  ).47(معنا من خال نتائج اجلدول 
خاصة إذا . يعيق إمكانية حتقيقهم لالستقرار املهين الذي يؤثّر بدوره على اندماجهم املهين إطارها وبالتايل

أخذنا بعني االعتبار فرتة العمل احملدودة ة اليت جتعل إمكانية استقرارهم من املستحيالت السبع بسبب 
فكيف . ملهنية يف حالة انقضاء فرتة العقد و عدم توفر البديل هلمالتخوف املستمر من مصريهم و وضعيتهم ا

  .هلم أن يندجموا يف مناصب عمل غري دائمة وال مستقرة

إضافة إىل ما سبق، ميكن القول أّن الوسط املهين هو اآلخر يعترب من معيقات االستقرار املهين هلذه       
الذي ينتمون إليه خاصة حتسيس املدير هلم بأّن مصريهم الشرحية من خالل الصراع و التوتر مع مجاعة التنظيم 

كل هذا من شأنه التأثري على االستقرار املهين خلرجيي .  )72(املهين بني يديه كما اتضح معنا يف اجلدول رقم 
  .اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج و ينعكس سلبا على إمكانية اندماجهم مهنيا يف مناصبهم

ما سبق، هناك عالقة طردية بني االندماج املهين و االستقرار املهين خلرجيي اجلامعة العاملني بناءا على       
يف إطار عقود اإلدماج ، فكّلما كانوا أقّل استقرارا كان اندماجهم املهين أضعف و العكس صحيح، كلما كانوا 

  .أكثر استقرارا ارتفعت مستويات االندماج املهين لديهم
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  :حسب القطاع المشغول اإلدماجإمكانية تحقيق االندماج المهني من خالل عقد ) : 82(رقم جدول 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 يحقق
 29  ت 11  ت 18  ت

%  15% %  9% %  24% 

 نوعا ما
 42  ت 21  ت 21  ت

%  17% %  17% %  35% 

 ال يحقق
 59  ت 34  ت 25  ت

%  20% %  28% %  49% 

 المجموع
 120  ت 56  ت 64  ت

%  53% %  47% %  100% 

من خالل اجلدول أعاله و الذي يتعّلق بإمكانية حتقيق االندماج املهين من خالل عقد اإلدماج جند       
مل يتمّكنوا من حتقيق االندماج املهين، و هي نسبة موزعة بني القطاعني الرتبوي و اخلدمايت % 40,83أن 

  %.16,66و % 24,16على التوايل 

من املبحوثني فهم يشّككون يف ذلك و غري متأّكدين من إمكانية حتقيقهم لالندماج % 35أّما       
  %.21,66املهين و هذه النسبة موزعة مناصفة بني القطاعني حيث قّدرت نسبة كل منهما 

     بالقطاع اخلدمايت % 15يؤّكدون إمكانية حتقيقهم لالندماج املهين منها % 24,16يف حني أّن       
  .للقطاع الرتبوي% 9,16 و

و بناءا عليه، يّتضح لنا جليا أّن خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال ميكنهم حتقيق       
االندماج املهين من خالل عملهم يف إطار عقود اإلدماج ممّا جيعلهم يعيشون نوعا من االغرتاب عن عملهم 

  .ّلباميف إطارها مبا أنّه ال حيّقق هلم أدىن متط
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  :تقييم برنامج عقود اإلدماج  – 4

  "عقود اإلدماج آلية إلدماج خريجي الجامعة مهنيا " 

  : التسجيل في عقود اإلدماج عن قناعة حسب الجنس) : 83(جدول رقم 

  الجنس

 اإلجابة
 المجموع أنــثــــى ذكــــر

 مــــــــــنع
 62  ت 41  ت 21  ت

%  17,5%  %  34 % %  51,5% 

 ا ماـــــــنوع
 36  ت 27  ت 09  ت

%  7,5% %  22,5% %  30% 

 ال
 22  ت 15  ت 07  ت

%  6% %  12,5% %  18,5% 

 المجموع
 120  ت 83  ت 37  ت

%  31% %  69% %  100% 

توضح بيانات اجلدول أّن معظم خّرجيي اجلامعة قد سّجلوا يف برنامج عقود اإلدماج عن قناعة تامة،       
  .ذكور% 17,5إناث و % 34منها  % 51.5املبحوثني بنسبة و هذا ما أّكده معظم 

    إناث % 22,5من سّجلوا بالربنامج و لكن ليس عن قناعة تامة، موّزعة بني %  30تليها نسبة       
% 12,5من املبحوثني سّجلوا يف الربنامج دون أي قناعة منها % 18,5و جند يف األخري . ذكور% 7,5و 

  .ذكور% 6إناث و 

لني يف إطار عقود من القول أّن خّرجيي اجلامعة العاخالل القراءة الرقمية لبيانات اجلدول، ميكمن       
اإلدماج قد سّجلوا يف برنامج عقود اإلدماج عن قناعة تامة و ذلك لعّدة اعتبارات أمهها اعتبارها حل مؤقت 

سبق و اّتضح معنا من خالل نتائج  على أمل حتصيل وظيفة مالئمة، كما أّا تعّد مهربا أفضل من البطالة كما
  ).38(اجلدول رقم 

كما أّن هذه النسبة ترفع أكثر لدى اإلناث  نظرا لقناعتهّن بالعمل يف خمتلف القطاعات بأجر متدّين       
  .مقارنة بالذكور الذين ميلكون خيارات العمل يف عدة جماالت خمتلفة و برواتب أعلى
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  : على عقد التشغيلاالطالع بشكل كاف ) : 84(جدول رقم 

 بـــــــــالنس رارـــــــــــالتك ةــــــــاإلجاب

 %53 64 مـــــــنع

 %26 31 نوعا ما

 %21 25 ال

 %100 120 المجموع

مطّلعون على عقد تشغيلهم %  53نالحظ من خالل اجلدول أن نصف حجم العينة مبا يقّدر بــــ       
غري % 21مطّلعني نوعا ما فقط و % 26بشكل كاف و على ما فيه من شروط منضمة للعمل مقابل 

  .مطّلعني متاما على نصوص عقود تشغيلهم

إذا   -)52(كما تبّني معنا يف اجلدول -لكن بعد حمادثة أغلبهم و التساؤل عن أسباب  تذّمرهم       
كانوا قد سّجلوا يف الربنامج عن قناعة تامة تبّني معنا أّن إّطالعهم على العقد قد ّمت بعد انقضاء فرتة أشهر من 
العمل  لعدم مالئمة ظروف العمل احمليطة م و مالحظتهم لوجود نوع من الالمساواة يف احلقوق و الواجبات 

و عدم حتديد مهامهم و احلجم الساعي لعملهم ما أّدى م إىل االحتكام لعقود تشغيلهم املفروضة عليهم 
مّكنهم من االطالع بشكل كاف على مضمون عقود  على ما تنص عليه و هو ما بالّرجوع لالستناد

  .تشغيلهم

  

  

  

  

  

  

  

  



 تحليل و تفسير نتائج الّدراسة                                              : الفصل الخامس 

266 

 

  :تجسيد ما تنص عليه عقود اإلدماج في  أرض الواقع ): 85(جدول رقم 

 بـــــــالنس رارـــــــالتك اإلجابة

 %14 17 نعم

 %36 43 نوعا ما

 %50 60 ال

 %100 120 المجموع

يتعّلق هذا اجلدول مبدى جتسيد نصوص عقود اإلدماج  من خالل العمل ا و تطبيقها على أرض       
ما  أّكدت عدم جتسيد% 50الواقع حيث كشفت لنا نتائجه أّن النسبة األعلى ممثّلة بنصف حجم العينة 

  .تنص عليه عقود اإلدماج على أرض الواقع

فقد كانت إجابتهم بنوعا ما ألّن جتسيد نصوص عقود اإلدماج يقتصر على البعض منها % 36أّما        
        من املبحوثني فقد صّرحوا بتجسيد نصوص عقود اإلدماج كما هي % 14دون األخرى، يف حني أّن 

  .و تطبيقها على أرض الواقع

لقراءة الرقمية هلذه النسب تكشف لنا عن عدم جتسيد ما تنص عليه عقود اإلدماج على أرض إّن ا      
الواقع، و هذا ما ينطبق أكثر على منح مناصب حسب التخصص املدروس للخّرجيني املتعاقدين يف حني أّن 

من نصوصها كما أّن   ).20(أغلب مناصبهم ال تتناسب مع ختصصام و هذا ما أّكدته نتائج اجلدول رقم 
إمكانية استفادة اخلّرجيني املتعاقدين يف إطارها من تكوين تكميلي ميّكن خّرجيي اجلامعة من التأقلم مع 
وظائفهم من خالل تأهيلهم و تطوير مهارام مبا يتناسب و خصائص املنصب احملّدد لكن نتائج اجلدول رقم 

  .منصوص عليه تفّند ذلك إذ مل يستفد أغلبهم من أي تكوين كما هو )32(

كما أّن اهلدف األساسي الذي ُسطّرت له هذه العقود هو اإلدماج التدرجيي خلّرجيي اجلامعة العاملني       
يف إطارها يف املناصب اليت متنحها، خاصة إذا كانت هلم أحقية اإلدماج يف املناصب اليت يشغلوا يف نفس 

ص عليه متاما لعّدة اعتبارات أّمهها عجز املناصب لكن الواقع يسري عكس ما هو منصو . اإلدارة أو القطاع
املفتوحة يف إطار هذا اجلهاز عن استيعاب األعداد اهلائلة من خّرجيي اجلامعات يف ظل غياب التنسيق بني 

       إضافة لعدم وجود آليات لرقابة . وكاالت التشغيل و سوق العمل ملعرفة  و تقدير احتياجاته و متطّلباته
  .طبيق التشريعات املنصوص عليهاو متابعة ت
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االعتقاد بأن الصيغة المبهمة لعقود اإلدماج تشجع المؤسسة المستخدمة على ): 86(جدول رقم 

  :استغالله حسب القطاع 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 تشجع
 63  ت 30  ت 33  ت

%  27,5% %  25% %  52,5% 

 نوعا ما
 35  ت 17  ت 18  ت

%  15% %  14% %  29% 

 ال تشجع
 23  ت 09  ت 13  ت

%  11,5% %  7,5% %  18,5% 

 المجموع
 120  ت 56  ت 64  ت

%  53,5% %  46,5% %  100% 

إّن نتائج اجلدول أعاله الذي يتمحور حول االعتقاد بأّن الصيغة املبهمة لعقود اإلدماج تشّجع       
       بالقطاع اخلدمايت % 27,5منها % 52,5املؤسسة املستخدمة على استغالهلم قد أّكدت ذلك بنسبة 

القطاع اخلدمايت  غري متأّكدين لذلك أجابوا بنوعا ما موزعة بني% 29، تليها بالقطاع الرتبوي% 25و 
موزعة بني القطاعني اخلدمايت و الرتبوي على % 18,5، مقابل %14و القطاع الرتبوي بنسبة   %15بنسبة

  .قد فّندوا ذلك% 7,5و % 11.5التوايل بـــ  

بناءا على هذه النسب نستنتج أّن الصيغة املبهمة لعقود اإلدماج تشّجع اهليئات املستخدمة على       
  .  اجلامعة، و التقارب يف النسب بني القطاعني يؤّكد هذه النتيجة استغالل خّرجيي

و السبب يف ذلك يرجع لعدم وجود بنود واضحة أو نصوص متضّمنة ذه العقود تضمن هلذه       
  .الشرحية حقوقها 
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  :امتالك حق االعتراض و النقد ): 87(جدول رقم 

 بــــــــالنس رارـــــــالتك اإلجابة

 %3,5 04 امتلك

 %16,5 20 أحيانا

 %80 96 ال

 %100 120 المجموع

أي ما يقارب ثالث أرباع حجم العينة ليس لديهم احلق يف % 80تبّني لنا نتائج اجلدول أعاله أن       
فقط أّكدوا امتالكهم حلق % 3,5يستطيعون االعرتاض و النقد أحيانا و % 16,5االعرتاض و النقد مقابل 

  .حالة عدم استحسام لظروف العمل االعرتاض و النقد يف

و بناءا عليه فإّن خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال ميتلكون حّق النقد و االعرتاض       
على ما يتضّمنه حمتوى عقود تشغيلهم أو على املهام و األوامر املوكلة إليهم أو الصالحيات املتعلقة باملناصب 

د بنود واضحة ذه العقود توضح كل ذلك مما يتيح ألصحاب القرار أو املستخِدمني اليت يشغلوا لعدم وجو 
استغالل هذه الشرحية و ذلك باستكمال غموض مهّمام اليت يشغلوا مبناصبهم أي موقعهم يف اهليكل 

  .التنظيمي الذي ينتمون إليه من جهة، و عدم توافق شهادام و مؤهالم مبا يشغلوه من مناصب

  : وجود هيئة تتابع مشاكلهم و تطالب بحقوقهم): 88(ول رقم جد

 النسب التكرار اإلجابة

 00 00 نعم

 %100 120  ال

 %100 120 المجموع

   يتعلق اجلدول أعاله بوجود هيئة تتابع مشاكل اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج     
    عدم وجود أي هيئة رمسية تتابع مشاكلهم % 100و تطالب حبقوقهم، حيث أّكد مجيع املبحوثني بنسبة 

هذا إن دّل على شيء فإّمنا يدّل على عدم وجود تنظيم أو مصلحة تابعة ملديرية العمل . و تُعىن بانشغاالم
د التشغيل لعدم وجود وصاية مراقبة على قأو مديرية النشاط االجتماعي تسهر على تطبيق مرجعيات ع
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اإلدارات أو اهليئات املستخدمة اليت من شأا أم تضمن للعامل حقوقه أو على األقل تطبيق نصوص عقود 
  .اإلدماج

كما أّن ما يعيق ذلك، هو عدم وجود حقوق و واجبات حمددة و واضحة خلّرجيي اجلامعة بعقود       
       و عليه فإّن عدم وضوح األنشطة . مة حىت يتم تطبيقها و االلتزام اإدماج أو موجهة للهيئات املستخد

و غموض متطّلبات مناصب العمل يف إطار عقود اإلدماج يشّجع على القيام بالعمل بشكل فوضوي لعدم 
  .املطالبة ا -إن ُوجدت طبعا –وضوح احلقوق و الواجبات اليت ميكن هليئة معنية ذه الفئة 

  : الحق في التشكيل النقابي ): 89(جدول رقم 

 بـــــالنس رارـــــــالتك ةـــــــاإلجاب

 00 00 نعم

 %100 120 ال

 %100 120 المجموع

يتعلق اجلدول أعاله حبق خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يف التشكيل النقايب حيث       
السبب يف ذلك يرجع لعدم استقرارهم يف %. 100النقايب بنسبة أّكد مجيع املبحوثني بأحّقيتهم بالتشكيل 

العمل باعتبارهم عمال متعاقدين فقط، يف حني أن ممارسة العمل النقايب هو حق مضمون لكل عامل مرّسم 
أو مثّبت يف العمل يتكون من جمموعة من العمال الدائمني الذين ينتمون لنفس القطاع و هلم مطالب موحدة 

  .س  االنشغاالتو جتمعهم نف

و مبا أّن خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج ليسوا عماال دائمني و ال مؤقتني فهم ال       
دج  18000يعتربون عّماال فعليني أصال، يأخذون مقابل جهدهم منحة فقط مل تصل حد األجر القاعدي 

مل تقم باعتماد نقابة حمددة تضمن هلذه الشرحية و عليه فإّن اجلهات الوصّية . لتعترب أجرة باملعىن احلقيقي
  .الّتمثيل و الدفاع عن حقوقهم املادية و املعنوية
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  : االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي: ) 90(جدول رقم 

 بــــــالنس رارــــــــالتك ةـــــــــاإلجاب

 %6 07 نعم

 %94 113 ال

 %100 120 المجموع

أّكدوا استفادم من خدمات الضمان االجتماعي مقابل % 94من خالل بيانات اجلدول جند أّن       
منها و لذلك خللل يف وضعية تأمينهم أو لتقصري منهم يف استكمال  نيستفيدو ال % 5,84مقابل %  6

  .الوثائق الالزمة لذلك

يتمّتعون خبدمات الضمان االجتماعي، و عليه، فإّن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج       
و هذا معناه أن اهليئة املستخدمة باملوازاة مع مديرية العمل تقوم بالتصريح بالعمالة إىل الصندوق الوطين 
للعمال األجراء القتطاع مستحقات التأمني و هذا يعّد من صالحيات مديرية العمل و بالضبط مصلحة ترقية 

  .                               ينغيل و عقود اإلدماج املهالتش

  :مدى الحجم الساعي حسب المنصب المشغول ): 91(جدول رقم 

  بةـــــــالنس  رارــــــــالتك  الحجم الساعي

  %40  48  ساعات04

  %50  60  ساعات 08

  %10  12  أكثر من ذلك

  %100  120  المجموع

لعمل خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج، يتعلق اجلدول أعاله مبدى احلجم الساعي لدوام اليومي 
و هي % 40ساعات باليوم، تليها نسبة 8يعملون ملدة % 50حيث اتضح لنا أّن نصف حجم العينة أي 

من أفراد العينة يداومون % 10لنجد يف املقابل . ساعات 4لسابقتها، متّثل من يداومون ملّدة  ةنسبة مقارب
  .ساعات 8ملّدة تفوق 

القراءة الرقمية لبيانات هذا اجلدول، تكشف لنا عن االختالف الواضح للعيان يف احلجم الساعي للدوام  إنّ 
آخذين باحلسبان أّن احلجم الساعي لدوامهم . ساعات 8ساعات و  4اليومي خلريج اجلامعة املتعاقدين بني 
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ساعات يوميا يف املؤسسات 8ر بـ هذا األخري الذي يُقد . مرتبط باحلجم الساعي لدوام املؤسسة املستخدمة
  . العمومية املعنية بدراستنا امليدانية

يف حني كشفت لنا العديد من مقابالتنا مع بعض املتعاقدين عن وجود عديد املتعاقدين الذين ال مياثلوم يف 
رف اهليئات احلجم الساعي هلم إذ يداومون ملّدة ساعتني باليوم أو يومني باألسبوع حسب توزيع حمّدد من ط

وهذا بغض النظر عن بعض املتعاقدين الذين ال يداومون إال يوما واحدا آخر الشهر لتوقيع كشف . املستخدمة
  !!!!!!؟؟..التنقيط الشهري

، ألن هذا ما أّكد العديد من املستخدمني حبجة أن األعداد اهلائلة للمتعاقدين جتعلهم يف استغناء عنهم
  .خاصة يف ظل أماكن أو مكاتب خمصصة هلم. اكتظاظا مداومتهم يف وقت واحد ستشّكل

إّن الصيغة املبهمة اليت حتيط احلجم الساعي لدوام خرجيي اجلامعة العاملني يف إطا عقود اإلدماج، تّدل عن 
  .عدم وجود هيئات و خاليا متابعة للمتعادين يف مؤسسام املستخدمة

على حماسها و دافعيتها في العمل حسب تأثير الطابع المؤقت لهذه العقود :)92(جدول رقم 

  :المنصب المشغول

  اإلجابة

  المنصب
  المجموع  ال يؤثّر  نوعا ما  يؤثّر

  70  ت  12  ت  21  ت  37  ت  منصب إداري

%  31%  %  17,5%  %  10%  %  58,5%  

  40  ت  08  ت  14  ت  18  ت  منصب تربوي

%  15%  %  12%  %  6,5%  %  33,5%  

  05  ت  00  ت  02  ت  03  ت  منصب تقني

%  2,5%  %  1,5%  %  /  %  4%  

  05  ت  00  ت  02  ت  03  ت  منصب علمي

%  2,5%  %  1,5%  %  /  %  4%  

  120  ت  20  ت  39  ت  61  ت  المجموع

%  51%  %  32,5%  %  16,5%  %  100%  
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يتعّلق اجلدول أعاله بتأثري الطابع املؤقت على محاسة و دافعية خّرجيي اجلامعة يف العمل حيث        
يؤثّر فعال الطابع املؤقت لعقودهم على محايتهم و دافعيتهم بالعمل خاصة % 50,83كشفت لنا نتائجه أن 

فهي ملن % 2,5لن يشغلون مناصب تربوية أّما % 15و % 30,83بالنسبة ملن يشغلون مناصب إدارية 
  .يشغلون مناصب تقنية و علمية على حد سواء

، غلبت عليها نسبة من يشغلون نسبة من يؤثّر الطابع املؤقت نوعا ما على محاستهم% 32,5تليها       
     ،و قد تساوت نسبة من يشغلون مناصب تقنية %11,66و % 17,5مناصب إدارية حيث قّدرت بـــ 

 %.1,66و علمية و اليت بلغت 

من املبحوثني صّرحوا بأّن الطابع املؤقت لعقودهم ال يؤثّر على دافعيتهم % 16,66يف حني أّن       
  %.6,66و % 10ون مناصب إدارية و مناصب تربوية على التوايل بـــ بالعمل موّزعة بني من يشغل

ترتفع مستويات تأثري الطابع املؤقت بنسبة أكرب لدى خّرجيي اجلامعة الذين يشغلون مناصب إدارية        
كون مناصبهم تّتسم بالروتينية و عدم وجود أي جتديد يف نوعية و صفة املهام املوكلة إليهم إضافة لكثرة 

  .ضغوطات العمل لديهم

  لكن بصفة عامة و من خالل النتائج يّتضح معنا أّن الطابع املؤقت لعقود اإلدماج يؤثر على محاسة       
و دافعية خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطارها، فبما أّن عقودهم حمّددة املّدة فإّن ذلك يوّلد لديهم إحساس 

لضغوطات العمل و جمهودام املبذولة مما ينعكس سلبا على محاستهم باإلحباط و خيفض من معنويام  نظرا 
خاصة و أّن حمدودية فرتة عقودهم يف ظل غياب البديل بعد انقضائها جيعل مصريهم . و دافعيتهم بالعمل

جمهوال ممّا يعّزز إحساسهم بعدم جدوى اجلهود اليت يبذلوا هذا يساعد على إحباط معنويام و محاستهم 
  .مللعبا
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  :التخوف من المصير بعد انتهاء العقد حسب الجنس): 93(جدول رقم 

  الجنس

 اإلجابة
 المجموع أنــثــــى ذكــــر

 متخوف
 87  ت 64  ت 23  ت

%  19% %  53,5% %  72,5% 

 نوعا ما
 22  ت 12  ت 10  ت

%  8,5% %  10% %  18,5% 

 غير متخوف
 11  ت 7  ت 04  ت

%  3% %  6% %  9% 

 المجموع
 120  ت 83  ت 37  ت

%  30,83% %  69,16% %  100% 

ذكور متخّوفون من مصريهم % 19إناث و % 53,5منها % 72,5نالحظ من اجلدول أعاله أّن       
لذكور موّزعة بني اإلناث و ا% 18,5مقابل  بعد انقضاء فرتة عقودهم أي استكمال الست سنوات كاملة

غري متخّوفني % 3إناث و % 6منها % 9متخوفني نوعا ما فقط و % 8,5و % 10على التوايل بـــ 
إطالقا من مصريهم بعد انقضاء فرتة عقودهم و هم على األغلب من يزاولون نشاطات و أعمال أخرى 

  .أفضل مردودية من مناصبهم يف إطار عقود اإلدماج

لعاملني يف إطار عقود من خالل هذه النسب يّتضح معنا أن كال اجلنسني من خرجيي اجلامعة ا      
اإلدماج متخّوفون من مصريهم بعد انتهاء فرتة عقودهم الخنفاض حظوظهم بالتوظيف و قلة مناصب العمل 

إضافة لعدم وجود حلول ترقيعية أو بديلة ملا بعد انتهاء عقود تشغيلهم من شأا . مع ارتفاع معدالت البطالة
فرتة عقودها ألّن القوانني تنص على أن العقود مّدا ثالث أن تعمل على احتواء هذه الشرحية بعد انقضاء 

كما أّن . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لتصبح مبجملها ست سنوات فهي غري قابلة للتجديد مرة أخرى
  .من استفاد من عقد اإلدماج ال يستطيع التوّجه إىل صيغ أخرى للتشغيل مثل مشاريع اجلزائر البيضاء

أكرب نسبة ختّوف مسّجلة لدى اإلناث مقارنة بالذكور الذين تتوّفر لديهم فرص  كما نالحظ أنّ       
أخرى للعمل كالعمل يف املقاوالت أو مزاولة نشاطات خمتلفة أو أعمال تناسب جنسهم كمستخدمني أو 
أجراء لدى مؤسسات األشغال العمومية، أو العمل يف أماكن بعيدة عن مقر سكناهم و القبول باألعمال 

  .شاّقة عكس اإلناثال
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  :التخوف من المصير بعد انتهاء العقد و عالقته باالنطباع عن المسار المهني): 94(جدول رقم 

يتضمن هذا اجلدول بيانات حول الّتخوف من املصري بعد انقضاء فرتة العقد و عالقتها بانطباعها       

مل حيّققوا أي شيء من ممن هم متخّوفون من مصريهم أغلبهم % 72,5عن املسار املهين حيث أثبتت لنا أّن 
مقابل % 53,5خالل عملهم يف إطار هذه العقود و هذا بتأكيد من ما يقارب نصف حجم العينة بـــ 

19.%  

% 6,5مقابل  %12بنسبة  ممن هم متخّوفون نوعا ما فأغلبهم حّققوا تقّدما ملموسا% 18,5أّما       
      ون من مصريهم بعد انقضاء فرتة عقودهم من املبحوثني غري متخّوف% 9مل حيّققوا أي شيء تليها نسبة 

  .و كّلهم مل حيّققوا أي شيء من خالل عملهم يف إطار هذه العقود

بناءا على هذه النسب نستنتج أن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج و متخّوفني من       
السبب يف ذلك يرجع لنظرم لعملهم يف . مصريهم بعد انقضاء فرتة عقودهم أغلبهم مل حيّققوا أي شيء

د ال تؤخذ بعني إطار هذه العقود فمعظمهم يرى بأنّه عمل حمدود خاصة إذا كانت فرتة العمل بالتعاق
كما أّن اخلربة . العمومي بأقدمية العمل الوظيفاالعتبار يف املسابقات على أساس الشهادة لعدم اعرتاف 

املكتسبة منها غري حمسوبة  و هذا ينعكس على خمتلف مسابقات التوظيف فيما بعد يف مؤسسات أو 
إلدماج ال تتناسب مع التخصص و قطاعات أخرى خاصة و أّن أغلب املناصب املمنوحة يف إطار عقود ا

بالتايل فحىت و إن متّكن اخلرّيج  اجلامعي من اكتساب خربة مهنية فلن تكون يف جمال ختصصه و لذلك فلن 

  المسار المهني

 التخوف
 المجموع لم يحقق أي شيء حقق تقدما ملموسا

 متخوف
 87  ت 64  ت 23  ت

%  19% %  53,5% %  72,5% 

 نوعا ما
 22  ت 08  ت 14  ت

%  12% %  6,5% %  18,5% 

 غير متخوف
 11  ت 11  ت 00  ت

%  / %  9% %  9% 

 المجموع
 120  ت 83  ت 37  ت

%  31% %  69% %  100% 
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هذا ما جيعله أكثر ختّوفا من مصريه ألنه مل حيّقق أي شيء ميّكنه من حتصيل منصب . تأخذ بعني االعتبار
  .عرضة للبطالةعمل بعد انقضاء فرتة عقده مما جيعله 

  :االعتقاد بأن الوضعية سيتم تسويتها باإلدماج حسب القطاع المشغول): 95(جدول رقم 

  القطاع

 اإلجابة
 المجموع تربوي خدماتي

 نعم
 18  ت 08  ت 10  ت

%  8,5% %  6,5% %  15% 

 نوعا ما
 00  ت 00  ت 00  ت

%  / %  / %  / 

 ال
 102  ت 48  ت 54  ت

%  45% %  40% %  85% 

 المجموع
 120  ت 56  ت 64  ت

%  53,5% %  46,5% %  100% 

من خالل اجلدول أعاله و املتعّلق باعتقاد خّرجيي اجلامعة بأّن وضعيتهم املهنية سيتم تسويتها       
قد صّرحوا باستحالة تسوية وضعيتهم باإلدماج موزعة بنسب متقاربة بني % 85باإلدماج يتضح معنا أّن 

يعتقدون بتسوية وضعيتهم % 15مقابل %. 40و % 45على التوايل بـــ القطاعني اخلدمايت و الرتبوي 
  .بالقطاع الرتبوي% 6,5بالقطاع اخلدمايت و % 8,5بإدماجهم يف مناصبهم منها 

يتضح جليا أن فرص إدماج خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج غري حمتملة و هذا ما       
نة حيث يعتقدون بأن األمر طال و مل يتم اختاذ أي إجراءات تشري أّكده ما يقارب ثالث أرباع حجم العي

إلمكانية إدماجهم حيث أّكد معظمهم أنه منذ سنوات و وعود اإلدماج من طرف الدولة مازالت حرب على 
فعدم التنسيق بني خمرجات اجلامعة و متطلبات سوق العمل أدى إىل ارتفاع . ورق مل يتم جتسيدها حىت اآلن

إضافة لتزايد . اجلامعات و محلة الشهادات مقارنة باملناصب املطلوبة و املتوّفرة يف سوق العمل عدد خرجيي
أعداد خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج و كثافتهم اليت تطغى على املؤسسات لعدم االستناد 

ة اهليئات املستخدمة على قاعدة مدروسة و حمكمة يف كيفية توزيع الكفاءات حسب التخصصات على كاف
  . ممّا يصّعب من عملية إدماجهم
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وذلك ما أسقط عن الدولة مصداقيتها، فهذا ما كشفته العديد من انطباعات املبحوثني حيث قالت       
اإلدماج أكرب كذبة مسعنا ا، هو شعار رنّان يتغّىن به اجلميع ولكن يف احلقيقة ال وجود له أبدا : " إحداهّن 

وعود " كما يعتربوا " عقود اإلدماج أكرب كذبة سياسية اقتصادية ممكن تصادفها الدولة :" و يقول أخر " 
ومهية و املصري يبقى غامضا ألم يتعاملون مع دولة كاذبة ال تفي بالوعود و ال تقّيم األشخاص حسب 

ليأس الذي كل هذه االنطباعات تعكس لنا مدى ا)". ولد فالن و فالن ( الكفاءات بل حسب الوساطة 
      يعيشه خرجيي اجلامعة و فقدام األمل يف إمكانية إدماجهم مبناصبهم خاصة إذا كانوا يشّكلون النخبة 
و الطبقة املثقفة اليت من املفروض أن تتوّىل قيادة اتمع لكّنها على العكس من ذالك تعاين الّتهميش 

  .مبختلف أنواعه

و ما يؤّكد ذلك هو مضمون التعليمة الصادرة عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي       
حيث تنص على جتديد عقد اإلدماج دون حتديد عدد  07/02/2015و املؤرخة يف  177حتت رقم 

امعات ما يدّل على عدم وجود قرارات أو مراسيم تنفيذية وزارية أو رئاسية تقضي بإدماج خرجيي اجل. املرات
فعقودهم حىت ولو كانت مفتوحة فإّن جتديدها  غري ممكن . أو ترسيمهم و تثبيتهم يف مناصبهم بصفة ائية

   إال مبوافقة من اهليئة املستخدمة، هذه األخرية اليت عادة ما تبحث عن أتفه األسباب لعدم جتديد عقودهم 
امعة على إتباع الطرق امللتوية و االعتماد على و لالستغناء عنهم نظرا لكثرة عددهم ممّا يشّجع خرجيي اجل

  .الواسطة بالدرجة األوىل لتجديد عقودهم

سنة فحىت ولو كان العقد  35يتعدى  أنكما أّن السن بالنسبة لعقود اإلدماج حمّدد إذ ال جيب       
  .مفتوح و متت موافقة اهليئة املستخدمة على جتديد العقد فإّن السن سيقف دون ذلك

   و إن كانت بادرة سابقة لتثبيت و إدماج خرجيي اجلامعة، فإّن اإلدماج ال يكون بفتح العقود حىت       
و إّمنا باملساواة مع العمال الدائمني من حيث احلقوق و الواجبات، و إعادة النظر يف الراتب الذي ال يزال 

نح و العالوات حسب جمّرد منحة فقط و ضرورة حتديده على أساس الشهادة مع حق االستفادة من امل
  .املنصب

بناءا عليه فإن التعليمة اليت تنص على فتح عقود اإلدماج ال حتمل يف طّياا رغبة بإدماج و تثبيت       
خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج و إمنّا هي امتصاص لغضبهم و خاصة من انتهت فرتة 

ية ملموسة لتسوية وضعية خرجيي اجلامعة العاملني يف كما تكشف لنا عن عدم وجود إرادة سياس. عقودهم
  .وهو ما سيطيل من فرتة حلمهم باإلدماج و خشية االستفاقة على حقيقة البطالة. إطار عقود اإلدماج
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  :نظرة الخريج ألهداف التشغيل بعقود اإلدماج ) : 96(جدول رقم 

 بــالنس رارــــالتك اإلجابة

 %46 69 السلم االجتماعيتبني مشاكل السلطة و شراء 

 %24 36 تسوية وضعية الشباب بصفة مؤقتة

 %23 34 التخفيف من حدة البطالة

 %7 10 السعي لتحقيق االندماج المهني

 %100 *149  المجموع

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يتضمن هذا اجلدول إحصائيات حول نظرة خرجيي اجلامعة ألهداف التشغيل بعقود اإلدماج حيث       
% 46يعتقدون بأّن اهلدف األول منها هو تبّين مشاكل الّسلطة و شراء الّسلم االجتماعي و هذا ما أّكده 

% 23 و% 24من املبحوثني، و اهلدف الثاين منها هو تسوية وضعية الشباب بصفة مؤقتة بنسبة 
  .فقط السعي لتحقيق االندماج املهين للشباب% 7التخفيف من حدة البطالة أما 

يتضح جليا أن أهم و أبرز أهداف سياسة التشغيل بعقود اإلدماج هو تبّين مشاكل الّسلطة و شراء       
 السلم االجتماعي يف ظل عجز الوصاية و الدولة  عن احتواء مشاكل الشباب و تلبية مطالبهم بالعمل

فمعاجلة البطالة من خالل . لفشل خمتلف املخططات التشغيلية السابقة كوا حلول ترقيعية  و مؤقتة فقط
عقود التشغيل و إن اختلفت صياغتها حققت تقّدما عند انطالقتها إال أا بدأت تسّجل تراجعا   مبرور 

  .الزمن مع تزايد عدد اخلّرجيني و ارتفاع طلبات العمل

تفاع نسبة البطالة يف أوساط الشباب بغض النظر عن مستويام العلمية و إن كانت إضافة إىل ار       
       أكرب نسبة بطالة مسّجلة لدى خّرجيي اجلامعات و محلة الشهادات لعدم وجود ميكانيزمات مستدامة 
     و آليات ملراجعة صيغ أخرى لعقود التشغيل تسعى إلدماجهم مهنيا يف مناصب تتناسب و ختصصام 

  .و مستويام العلمية 
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  : مدى فعالية برنامج عقود اإلدماج): 97(جدول رقم 

 بـــــــالنس رارـــــــالتك اإلجابة

 %20 24 لفــّعــــا

 %80 96 لغــيــــر فــّعــــا

 %100 120 المجموع

فعالية برنامج عقود اإلدماج يف من املبحوثني يعتقدون بعدم % 80تؤّكد لنا بيانات اجلدول أعاله أّن       
  .فقط يعتقدون العكس و يرون أنّه فّعال يف توفري مناصب عمل هلم%  20تشغيل خّرجيي اجلامعة مقابل 

بناءا عليه، فإّن برنامج عقود اإلدماج يعترب برناجما غري فّعال يف توفري مناصب عمل الئقة خلّرجيي     
اجلماعة فهي ال ترقى ملستوى تطّلعام ال من حيث الرضا الوظيفي و ال من حيث التحفيزات و عدم االرتياح 

ت تكفل هلم حقوقهم مقابل حتديد باملناصب املمنوحة هلم و املهام املوكلة إليهم خاصة لعدم وجود هيئا
          إضافة لعدم احتساب اخلربة ااملهنية إن وجدت الّن معظمهم يشغلون مناصب ال تتناسب . واجبات

بإدماجهم و أحقّيتهم بالعمل ألقدمّيتهم ممّا جيعلهم عرضة للبطالة بعد  و ختصصام بالرغم من الوعود الكاذبة
إذا مل يتم خلق مناصب عمل دائمة للعمال :" عن ذلك أحد املبحوثني قائال  انقضاء فرتة عقودهم  كما عّرب 

هذا ما جعل الرأي ". يف إطار عقود اإلدماج فإّن أغلبيتهم سيجدون أنفسهم يف بطالة بعد انتهاء مدة العقد
يف احتواء اكرب  العام يعتقد بأّا أزمة داخلية غري واضحة املعامل و سببها األول هو عدم فعالية هذا الربنامج

قدر ممكن من خرجيي اجلامعة و محلة الشهادات بصفة عامة ألنّه ال يقوم على قاعدة أساسية و حمّددة مسبقا 
تسعى إلدماج الشباب مهنيا و إّمنا وضع إلسكام و امتصاص غضبهم فقط اجتاه التهميش الذي يعانون منه  

 .فهو ال يعّد سوى وجه آخر من أوجه البطالة املقّنعة ). 96جدول رقم (كما تبّني معنا يف اجلدول السابق 
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الصعوبات و التحديات التي واجهتهم و تواجههم كعمال متعاقدين في إطار عقود ): 98(جدول رقم 

  :اإلدماج

  النسبة  التكرار  وباتـــــــــــــــــالصع

  %16,50  30  التخوف من المصير و الوضعية المبهمة

  %15  27  قبل المسئولينسوء المعاملة من 

  %13  24  ضعف األجر و عدم تلبيته ألدنى متطلباتهم

  %11  20  نظرة المجتمع الساخرة منهم

  %9  16  فترة العمل المؤقتة و قلة فرص اإلدماج

 %8  15  العمل خارج مجال التخصص و القيام بمهام ال تعنيهم

 %8  14  كثافة العمل و صعوبته

 %8  14  أكثر من حقوقهمالواجبات المفروضة عليهم 

  %5,5  10  عدم احتساب فترة العمل بالتعاقد في مسابقات التوظيف

  %6  11  إجابات أخرى

  %100  *181  المجموع

  .عدد اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة ألن هناك من املبحوثني من أجاب بأكثر من إجابة*: 

يواجه خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج عّدة صعوبات لعّل أّمهها هو التخوف من 
من % 16,5املصري و الوضعية املبهمة بعد انقضاء فرتة العقد لعدم وجود حلول بديلة، و هذا ما عّرب عنه 

  (..). املبحوثني ممّا أّدى إىل ختوفهم من مصريهم كما أّكدت لنا نتائج اجلدول رقم 

، و ذلك  لغياب هيئات و نقابات تعىن مبتابعة %15تليها سوء املعاملة من قبل املسئولني بنسبة 
إزاء سوء معاملة خرجيي اجلامعة املتعاقدين و استغالهلم ألّن  املسئولنيشؤوم و انشغاالم و من بينها معاقبة 

ملتعاقد بأي مهام كانت و تنصيبه أينما شاء يف تكليف ا للمسئولفحوى عقود اإلدماج يعطي األحقية كاملة 
لسّد ثغرات العجز الذي تعاين منه املؤسسة املستخدمة بغض النظر عن ختصص اخلريج  و شهادته أو مستواه 

كما أّن ما يشجع على استغالهلم هو أن الوجهات الوصية عن برنامج عقود اإلدماج مل تضبط إىل . العلمي
قانونيا حمّددا حيتكم إليه املتنازعان من املسؤول و املتعاقد حلل النزاع فيما بينهما إن  يومنا هذا إطارا تنظيميا أو
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وجد وال حىت يف الوظيف العمومي باعتبار أّن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج غري مثبتني وال 
  .يعتربون عّماال فعليني ممّا جيعلهم عرضة لالستغالل و التهميش

ضعف األجر وعدم تلبيته ألدىن متطّلبام من أبرز الّصعوبات اليت يواجهوا، و هذا ما كما يعّد 
دج ال ترقى لألجر القاعدي  15000دج إىل  6000من املبحوثني، فأجورهم ترتاوح ما بني % 13صرّح به 

د مطالبتهم دج و لذلك تأيت املطالبة بزيادة أجورهم كثاين مطلب هلم بع 18000املضمون و احملّدد بــ 
  .باإلدماج

ممّا يقّلل من شأم و حيول دون حتقيقهم ملكانة % 11تأيت بعدها نظرة اتمع الساخرة منهم بنسبة 
اجتماعية أو تقديرهم اجتماعيا من طرف احمليط الذي ينتمون إليه خاصة بالنظر ملستواهم العلمي كوم 

   م اجلامعية فهي مل تضمن هلم منصب عمل الئق خرجيني جامعيني باتوا يعتقدون أن ال جدوى من دراسا
و مناسب ملؤهالم و مستويام مقابل مضيعة سنوات الدراسة باجلامعة هباءا لعدم توظيف ما تلقوه من 
تكوين يف مناصبهم ما أّدى إىل  تقليل فرص العمل لديهم خاصة و أّن فرتة عقودهم مؤقتة و فرص إدماجهم 

من املبحوثني و ما زاد األمر سوءا % 9 لصعوبات اليت يواجهوا كما صرّحدى أهم اقليلة و هو ما يشكل إح
و هذا ما يعترب % 8هو العمل خارج جمال التخصص و القيام مبهام ال  تتناسب و مستويام و هو ما أّكده 

 مناصب إحدى أساليب االستغالل و يتناىف مع ما تنص عليه هذه العقود و هو تنصيب خرجيي اجلامعات يف
  .تتناسب و ختصصام و تكوينهم العلمي

و معانام من  كثرة الواجبات املفروضة عليهم مقارنة % 8تأيت بعدها صعوبة العمل و كثافته بنسبة 
  %.5,5إضافة لعدم احتساب فرتة العمل بالتعاقد يف مسابقات التوظيف بنسبة % 8حبقوقهم بنسبة 

األخرى اليت يعاين منها خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود كما أّن هناك العديدة من الّصعوبات 
  .اإلدماج و إن كانت هذه أّمهها و أكثرها تأثري ا عليهم
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  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:ثانيا

وضعت أثناء الدراسة جمموعة من الفرضيات حتاول اإلجابة على جمموعة من االحتماالت اليت حاولنا 
  .التأكد من صدقها ميدانيا و ذلك باعتبار امليدان هو اال الوحيد الختبار الفرضيات

وعليه، فبناءا على ما جاء يف عرض و حتليل الفرضيات سنقوم مبناقشة نتاج الدراسة يف ضوء كل 
  :فرضية على حدا كما يلي 

األوىل أن عقود اإلدماج ال متّكن خرجيي  ةأوضحت نتائج الفرضي:  ج في ضوء الفرضية األولىئمناقشة النتا
و هذا ما أثبتته حتليل جداول الفرضية حيث . اجلامعة العاملني يف إطارها من حتصيل وظيفة دائمة و مستقرة

  اتضح 

أن اخلّرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج ) 19 – 18( من خالل اجلداول رقم       
و ما ميكنه أن يدعم هذا . ناسب مع ختّصصام و تكوينهم اجلامعييطمحون للحصول على وظائف تت

  .الطموح لديهم هو حتصيل وظائف يف اال اإلداري أو الرتبوي شريطة أن تتوافق مع ختّصصام طبعا

لكن لألسف، فما يقارب نصف حجم العينة يشغلون مناصب ال تتوافق مع ختّصصام العلمية وال       
    أّم مثريا ما يكّلفون مبهام خارج جمال ختّصصهم، قد تكون فيها نوع من اإلهانة هلم  عالقة هلم ا حيث

لكّنهم يقومون ) 22-21 -20(و حتّط من شأم أحيانا مثل الّتنظيف، و هذا ما أّكدته لنا نتائج اجلداول 
على شغل مناصب خارج  بتلك املهام رغم اغرتام عنها و عدم رضاهم عنها ألّم وجدوا أنفسهم جمبورين

، )23(جمال ختّصصهم  لعدم وجود خيارات أمامهم و هروبا من البطالة كما هو موضح يف اجلدول رقم 
إضافة إىل قّلة مناصب العمل اليت جعلتهم يشغلون مناصب ترتيبهم املهين ا ال يتوافق مع مؤهالم العلمية 

تتوافق مع املهام املوكلة إليهم، و هذا ما مت استنتاجه بناءا على ألّن قدرام و كفاءام و مؤهالم العلمية ال 
  ).25-24(اجلدولني رقم 

املتعلق  126 -08من املرسوم التنفيذي رقم  20حسب حمتوى اجلريدة الرمسية و بالّرجوع إىل املادة       
جبهاز املساعدة على اإلدماج املهين جند أّا تنّص على إمكانية استفادة الشباب املدجمني يف إطار اجلهاز من 
تكوين تكميلي بغرض جتديد معارفهم أو حتسني مستواهم لتكييفهم حسب منصب العمل، إّال أّن نتائج 

ني مل يستفيدوا من أي تكوين يساعدهم على من املبحوث% 92,5قد فّندت ذلك ّإ أّن ) 26(اجلدول رقم
  .التكّيف مع مناصبهم خاصة و أّم يشغلون مناصب ال تتوافق و ختّصصام و تكوينهم اجلامعي

إّال أّن هذا مل مينع من اكتسام خلربة مهنية، و هذا بتأكيد من نصف حجم العينة حيث متّكنوا من       
ارج جمال الّتخّصص رّمبا قد يستفيدون منها مستقبال عند حتصيلهم اكتساب خربة مهنية رغم قيامهم مبهام خ

    ). 28-27(هذا ما يتضح جليا من خالل اجلداول رقم  . ملنصب عمل أفضل خارج إطار عقود اإلدماج
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حيث أنّه إذا ما ّمت أخذ فرتة العمل يف إطار عقود اإلدماج بعني ) 29(و تدعمهم يف ذلك نتائج اجلدول رقم 
منصب عمل فعلي و دائم عن طريق املشاركة يف مسابقات التوظيف املختلفة  الفتاكار فهي تعترب كافية االعتب

سواء مسابقات داخلية اليت تنظمها اإلدارات املستخدمة رغم قّلتها نظرا لقّلة االعتمادات املالية اليت متّكنها 
املشاركة يف املسابقات اخلارجية للتوظيف  من إجراء مسابقات لتوظيف متعاقديها أو تثبيتهم يف مناصبهم، أو

، فرغبة اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار )31-30(يف خمتلف القطاعات كما هو مبني يف اجلداول رقم 
عقود اإلدماج يف حتصيل وظيفة دائمة جتعلهم يشاركون يف معظم مسابقات التوظيف اليت تتاح هلم فرصة 

لظروف اليت جتري ا إذ يشّكك أكثر من نصف حجم العينة يف مدى املشاركة ا، بغض النظر عن ا
مصداقيتها و يعتقدون أّن معظم مسابقات التوظيف ال تتّم وفق مبدأ اجلدارة و الكفاءة، إضافة لعدم 
احتساب فرتة العمل بالتعاقد يف هذه املسابقات، ممّا جعلهم يعتربون أّن الّنجاح يف مسابقات التوظيف ال يتم 

ممّا يقّلل ) 34-33-32(باعتماد الطرق امللتوية كالّرشوة و احملسوبية، و هذا ما تعكسه نتائج اجلداول  إالّ 
من فرص تثبيتهم لعّدة أسباب أّمهها عدم اعتمادهم على الواسطة و الطرق امللتوية و قّلة املناصب املالية كما 

و اليت أّكدت لنا أنـ التشغيل بعقود ) 37(اليت تدعم نتائج اجلدول رقم ) 36-35(بّينت نتائج اجلداول 
اإلدماج ال يرفع من حظوظ اخلرجيني اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج لعّدة أسباب سبقت اإلشارة 
إليها، إضافة لعدم احتساب فرتة العمل بالتعاقد يف غالب األحيان و عدم االعرتاف باخلربة املكتسبة من 

  .خالل العمل ذه العقود

انطالقا من هذه النتائج، ميكننا أن خنلص لنتيجة مفادها أن املناصب اليت ُمتنح للخرجيني اجلامعيني يف       
إطار عقود اإلدماج ال تتناسب و ختصصام و تكوينهم العلمي و بالتايل ال ترتقي ملستوى تطّلعام و حتقيق 

اصة إذا كانت غري معرتف ألن اخلربة اليت الطموح الوظيفي لديهم يف حتصيل وظيفة  مناسبة و فعلية، خ
يكتسبها ال يعرتف ا و فرتة العمل كذلك يف غالب األحيان ال يتم احتساا ممّا جيعل عملهم يف إطار هذه 

  .العقود بال جدوى و ال فائدة فهي ال متّكنهم من افتكاك منصب عمل فعلي

مل " شغيل بعقود اإلدماج خطوة لتحصيل وظيفة دائمة الت" وبالتايل فالفرضية األوىل اليت تتعلق باعتبار      
  .تتحّقق نسبيا

التشغيل يف إطار عقود اإلدماج هو أقرب ما يكون إىل  أنّ  اتضح :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية 
البطالة املقّنعة منه إىل توفري مناصب عمل فعلية خلرجيي اجلامعة الذين توّجهوا للعمل يف إطار هذه العقود 

و مصدرا ماّديا مساعدا على الّدخل ) 39(بالدرجة األوىل كما هو مبّني يف اجلدول رقم هروبا من البطالة 
نسبة للذكور كون معظمهم يزاولون نشاطات أخرى إىل جانب عملهم يف إطار عقود اإلدماج الذي خاصة بال

فهذا العمل ال يلّيب خمتلف رغبام واحتياجام، . مل ميّكنهم من حتقيق االكتفاء على خمتلف املستويات
يست سوى منحة لذلك فهم غري راضني عن أجورهم اليت ال ترقى ملستوى تسميتها باألجر أصال، فهي ل
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يقبضها اخلّرجيون، ُحّددت أساسا ملساعدم ماديا على أمل حتصيلهم ملناصب عمل مناسبة يف بداية األمر، 
دج أي مل تصل  15000كما أّا ال تبلغ سوى . أو باألصح كما كان خمّططا لع عند تسطري هذا الربنامج

تغّطي حىت أبسط املتطّلبات الضرورية دج فهي زهيدة جدا ال  18000حد األجر القاعدي الذي يبلغ 
للمعيشة أمام غالئها و كثرة متطّلبات الشباب خاّصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار أّم يف مقتبل العمر و يف 

  .طور تكوين أنفسهم أو يعيلون أسرا مما يزيد من مسؤوليام

يف إطار هذا الربنامج ضئيلة جدا وال إضافة لذلك، فإّن املنحة اليت يتقاضاها خرجيي اجلامعة العاملني     
يتكافأ مع ما يبذلونه من جمهودات ممّا وّلد لديهم اإلحساس باستغالل جهدهم الذي أدى إىل تعزيز شعورهم 

هذا ما ). 42 -41 -40(باإلقصاء و االغرتاب عن العمل و هذا ما كشفت عنه نتائج اجلداول رقم 
  .ة اندماجهم مهنياانعكس سلبيا على رضاهم الوظيفي و على قو 

إّن العالقة بني العمل و األجر إضافة إىل بعدها املادي، فهي تعترب مصدرا لالعرتاف االجتماعي     
و عليه، فإّن خّرجيي اجلامعة العاملني . باجلهد الذي يبذله العامل يف حميطه املهين ممّا حيّدد مكانته االجتماعية

يق مكانة اجتماعية نظرا حمليطهم االجتماعي الذي يستهجن العمل يف إطار عقود اإلدماج مل يتمّكنوا من حتق
بصيغة العقود كون املتعاقدين غري مستقرّين مهنيا ممّا ينعكس بدوره على استقرارهم اجتماعيا و يقف دون 

و ذلك النعكاس نظرة اتمع على ) 43( حتقيقه ملكانة اجتماعية كما هو مبني من خالل اجلدول رقم 
قيقهم ملكانة اجتماعية خاصة إذا كان ينظر إليهم بتساؤل دائم عن الرتسيم و بنوع من السخرية  إمكانية حت

  . فهو ال يعرتف بالعمل الّتعاقدي وال يثّمنه). 45 -44( كما هو مبّني من خالل اجلداول رقم 

عن وضعيتهم هذا ما انعكس على إجابة خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج عند سؤاهلم     
املهنية كمتعاقدين فيجيبون بنوع من التذّمر و احلرج ألم رغم املناصب اليت يشغلوا و اجلهود اليت يبذلوا 
ال يعتربون عماال فعليني، فباعتبار مناصبهم مؤقتة، فهم عرضة للبطالة بعد انتهاء فرتة عقودهم و عدم تسوية 

اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج من حتقيق مكانة  كل هذه األسباب ال متّكن خّرجيي. وضعيتهم
  ).48-47 -46(اجتماعية، و هذا ما أثبتته نتائج اجلداول رقم 

إّن العمل الذي ميّكن الفرد من تلبية خمتلف احتياجاته و رغباته و من حتقيق مكانة اجتماعية، من     
لنسبة خلّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يشعر باالعتزاز جتاهه، أما با –الفرد  –شأنه أن جيعله 

فهم ال يشعرون باالعتزاز اجتاه عملهم ألنّه ال يرتقي ملستوى تطّلعام كما الحظنا من خالل اجلدول رقم 
إضافة لتأثري نظرة اتمع إليهم على اعتزازهم بعملهم ّألن تقييم الفرد لنفسه و لظروف عمله يستقيه ). 49(

ييم احمليط له، و لذلك ال ميكن أن يشعر باالعتزاز اجتاه عمل ال يعرتف به احمليط االجتماعي كعمل من تق
و اليت ميكننا أن تأكيديها بالرجوع لنتائج اجلداول ) 50(و هذا ما استنتجتاه من نتائج اجلدول رقم . فعلي
اتمع للعمل التعاقدي و إمكانية  خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار العالقة اليت تربط نظرة). 44 -47(رقم 
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حتقيق مكانة اجتماعية و انعكاسها على الشعور باالعتزاز اجتاه عمل ال يوّفر أدىن متطّلبام و رغبام كما 
  .نتأكد من ذلك) 46 -50(و باالستناد على اجلداول رقم ) 51(هو مبني يف اجلدول رقم 

إذا كان اعتزاز األفراد بعملهم انعكاس لنظرة اتمع إليه و حتقيقه ملكانة اجتماعية، فهو انعكاس     
، فإّن أغلب املهام )52(و بناءا على اجلدول رقم . ملدى أمهية وجودهم مبناصبهم و أمهية األدوار اليت يؤدوا

عقود اإلدماج غري حمددة و غري  اليت يؤديها خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطار -%)47,61بنسبة (-
واضحة، كما أا منفصلة عن جمال ختّصصهم ممّا يقّلل من أمهية وجودهم مبناصبهم ألّن توزيع املهام عليهم 
دون مراعاة للتخّصص و التكوين العلمي لكل منهم جيعل إمكانية أداء املهام يف متناول اجلميع، أي أّن  أي 

، وتدعمها يف )54 -53(و رمبا بنفس الوترية كما توضح نتائج اجلداول رقم  متعاقد ميكنه أداء نفس املهام
حيث أّن الّدليل على عدم أمهية وجودهم مبناصبهم ) 56-55(ذلك ما مت استنتاجه من خالل اجلداول رقم 

ا هو عدم تأثري غيام على السري احلسن لشؤون العمل ألّن عدم توزيع املهام بشكل واضح كما ذكرنا سابق
جيعل أيًا كان ميكنه أداءها و بالتايل ففي حالة غياب أحدهم ميكن أن خيلفه متعاقد ) 52(يف اجلدول رقم 

و هذا ما ينعكس بدوره على تأثري االستغناء عنهم على مردودية املؤسسة إذ . آخر و يؤدي مهامه بسهولة
العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال يؤثّر أن االستغناء عن خّرجيي اجلامعة ) 57(أّكدت لنا نتائج اجلدول رقم 

، فإذا كان غيام عن العمل ال )55(على مردودية املؤسسة و هي نتيجة حتمية تدعمها نتائج اجلداول رقم 
يؤثر على السري احلسن لشؤون العمل فإّن االستغناء عنهم لن يؤثّر على مردودية املؤسسة كما بّينته نتائج 

ما يوصلنا لنتيجة حتمية مفادها أّن عدم حتديد املهام و األدوار خلّرجيي اجلامعة  و هذا). 58(اجلدول رقم 
العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال يكسبهم أمهية لتواجدهم مبناصبهم، و عليه فغيام غري مؤثّر على السري 

ما تؤّكده نتائج  هذا. احلسن لشؤون العمل و بذلك فإّن االستغناء عنهم ال يؤثّر على مردودية املؤسسة
بناءا عليه، فإّن تواجد خّرجيي اجلامعة يف أماكن علمهم يعترب تكّدسا كما ). 58-56-54(اجلداول رقم 

    ).59(هو واضح من خالل اجلدول رقم 

أّن أغلبهم ال جيدون أماكن أو مكاتب خمصصة هلم، و هذا ما جيعلنا نشكك يف مصداقية هذا     
فهو مل ينجح إال خبلق أكرب قدر ممكن من . لتوفري الشغل خلّرجيي اجلامعةالربنامج إن كان فعال يسعى 

املناصب العشوائية هلم كان الرتكيز ا على الكم على حساب الكيف و هو ما أدى إىل تكّدس خّرجيي 
ة اجلامعة يف أماكن عملهم دون حاجة املؤسسة املستخدمة إليهم مما جيعل وضعيتهم تنطبق على البطالة املقنع

ألّم ظاهريا هم مستفيدين من عقود إدماج و يشغلون مناصب عمل يف إطارها، لكّنهم فعليا هم يعانون من 
  .العطالة لعدم استغالل مهارام و قدرام و تكوينهم من خالل املناصب اليت يشغلوا

قد حتققت " مقّنعة  التشغيل بعقود اإلدماج بطالة" و بالتايل فالفرضية الثانية اليت تتعلق باعتبار     
  .نسبيا
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تبّني أن سياسة عقود اإلدماج ليست كفيلة بتحقيق االندماج : مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة 
     ) 60(معنا من خالل نتائج اجلدول حيث اتضح  .مبختلف مستوياته خلرجيي اجلامعة العاملني يف إطارها

العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال يشّجعهم على االستمرار بالعمل أن احمليط املهين خلرجيي اجلامعة ) 61(و 
لعدة أسباب كعدم توافق مناصبهم مع ختّصصام املدروسة و مؤهالم العلمية كما سبق و أوضحنا ذلك من 

اليت ال تشجعهم على ذلك هي عدم االستقرار يف  ل، إال أّن أبرز العوام)24(و ) 20(خالل نتائج اجلداول 
هذه األخرية اليت تلعب دورا مهما يف حتديد . مل بالدرجة األوىل، كثافة العمل و صعوبته و مجاعة العملالع

اجتاهات العمال حنو عملهم من خالل العالقات اليت تربطهم م حيث تربطهم عالقات تساند و تعاون مع 
كيد ممّا يقارب ثالث أرباع حجم و ذلك بتأ) 62(أقرام من املتعاقدين اآلخرين كما أوضحت نتائج اجلدول 

العينة حبكم انتمائهم لنفس احمليط املهين و تشاركهم لنفس االهتمامات و النشغاالت و هذا على العكس من 
العالقة اليت تربطهم بزمالئهم الدائمني، فهي عالقة مهنية فقط تّتسم بالّرمسية يف التعامل و تفتقر للبعد 

من منطلق أن العمل بصيغة التعاقد خيلق نوع من الطبقية يف احمليط ) 63(االجتماعي مثلما يبّني اجلدول 
املهين بني العمال الدائمني و العمال املتعاقدين الذين كثريا ما يتّم استغالهلم من طرف العمال الدائمني بإلقاء 

تقرين جتعلهم عبء العمل عليهم بإسناد العديد من مهامهم إليهم، فحصانتهم املهنية باعتبارهم عماال مس
  . يقّللون من شأن العمال املتعاقدين الختالف وضعيام املهنية و علّوهم يف سّلم التصنيف و الدرجات املهنية

هذا ما ينتج عنه نوع من التوتر و الصراع بينهم لرفض خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج     
لتمايز و اختالف  املسئولنيتمييز يف املعاملة بينهم من قبل هلذا الوضع و بني قبوهلن و بناءا عليه يتم ال

فمن يتلقون األوامر بآذان صاغية و يلتزمون بآداء ) 64(فعاليتهم بالعمل كما تبني معنا من خالل اجلدول 
، عكس من يتذّمرون يف تنفيذ ما املسئولنيمهامهم حيظون مبكانة و معاملة خاصة من طرف مرؤوسيهم و 

دون أن نغفل دور الواسطة يف التمييز يف املعاملة إذ . من مهام حيث يتعاملون بصرامة معهميسند إليهم 
  .يتساهلون مع البعض حبكم رابطة القرابة اليت جتمعهم أو الصداقة و غري ذلك من الروابط املختلفة

ار عقود اإلدماج  هذا ما أّدى إىل قتل الرغبة يف االستمرار بالعمل لدى خرجيي اجلامعة العاملني يف إط    
فاحمليط املهين  ال يشجع على االستمرار بالعمل  للتمييز يف ). 65(كما استنتجنا من خالل نتائج اجلدول 

املعاملة بينهم و ممارسة خمتلف أشكال االستعالء و التسلط عليهم من خالل استغالل حاجة خرجيي اجلامعة 
ستغّلني هشاشة وضعيتهم املهنية باعتبارهم عماال للعمل يف ظل عدم وجود بدائل تغنيهم عن مناصبهم، م

خلرجيي اجلامعة املتعاقدين كّلما قّلت رغبتهم يف  املسئولنيفكّلما ساءت معاملة . متعاقدين أي مؤقتني
  .االستمرار بالعمل

خاصة إذا كان مدراؤهم كثريا ما حيّسسوم أن مصريهم املهين بني أيديهم كما اّتضح جليا يف اجلدول       
، فمستخدمي خرجيي اجلامعة املتعاقدين يعملون على استغالهلم من خالل ديدهم الدائم بعدم جتديد )66(
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العقد، أو فسخه أو بالــمــّن عليهم بتذكريهم الدائم و املستمر بفضلهم عليهم يف إعادة جتديد عقودهم كما 
غ القانوين الذي وضع اخلرجيني ما يعكس مدى التهميش و الفرا . أشار إىل ذلك العديد من املبحوثني

       اجلامعيني العاملني يف إطار عقود اإلدماج يف وضعية مبهمة، تشجع املصاحل املستخدمة على استغالهلم 
  .و ترغمهم على الرضوخ لألمر الواقع مبختلف األساليب

طار عقود اإلدماج هذا ما ينعكس سلبا على مستويات االندماج املهين خلرجيي اجلامعة العاملني يف إ      
خاصة إذا  . باعتبار أن أسلوب التعامل معهم يف احمليط املهين يعترب من أبرز العوامل املؤثرة على االندماج املهين

و أكرب دليل على ذلك هو حقيقة شعورهم عند . كان مستوى خرجيي اجلامعة يفوق مستوى مسؤوليهم
ّن إحساسهم ال يتعّدى التوجه ألداء الواجب املهين فقط قد أّكدت أ) 67(فنتائج اجلدول . التوجه إىل العمل

لعّل هذا . مما يثبت اغرتام عن مؤسسات عملهم، و بالتايل يؤثر سلبا على اندماجهم مهنيا بالدرجة األوىل
ما يفّسر إحساسهم بامللل و الضغط على أنفسهم للذهاب إىل العمل، كما يكشف حقيقة مواقفهم اجتاه 

  .ممّا يعيق تقّدمهم رذي ينتمون إليه و الذي ال يشّجعهم على االستمراالوسط املهين ال

قد أّكدت أّن خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج مل حيّققوا أي ) 68(إن نتائج اجلدول     
شيء من خالل عملهم، و ذلك بتصريح من ما يقارب ثالث أرباع حجم العينة، فال األجر يرتق ملستوى 

كل هذا حيول دون حتقيقهم . ام، و ال مناصبهم متّكنهم من حتصيل مكانة اجتماعية و االعتزاز امتطّلب
ألي تقّدم ملموس على خمتلف األصعدة خاصة بالنسبة لإلناث باعتبار مناصبهّن يف إطار عقود اإلدماج تكاد 

كما أّن ما يعيق حتقيق خرجيي   .تكون أفضل فرصة عمل هلّن لقّلة مناصب العمل و حمدودية نشاطاته أمامهنّ 
اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج ألي تقّدم يف مسارهم املهين و هو طبيعة و صفة املهام املوكلة غليهم، 
فمعظمها غري حمّددة و غري واضحة، كما أّا عّدة مهام منفصلة عن جمال ختّصصهم ممّا حيّد من تطوير 

ها من خالل تكوينهم اجلامعي، و يؤثّر سلبا على إحداث الّتقدم يف مسارهم قدرام و مهارام اليت تلّقو 
املهين ما يتعارض مع طموح خرجيي اجلامعة الذين يسعون لتحقيق ذوام مهنيا بتطوير معارفهم و خربام من 

الّتخصص خالل توظيفها و استغالهلا حسب املناصب اليت يشغلوا، فعدم توضيح و حتديد أدوار متناسبة مع 
يؤثّر بدوره على املسار املهين خلرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج خاصة يف ظل قّلة فرص التكوين 

  .أمامهم
إّن عدم حتقيق خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج لالندماج املهين، و عدم حتقيقهم ألي         

تأثريه حىت على استقرارهم األسري كما هو مبّني من خالل اجلدول تقّدم يذكر من خالل عملهم قد امتّد 
  .و ذلك بالنسبة للمتزوجني و العزاب على حد سواء) 70(

فاملتزّوجون كثريا ما يصادفون مشاكل مع أزواجهم بسبب عملهم كمتعاقدين خاصة بالنسبة للذكور       
أن ) 71(فما استنتجتاه من اجلدول . لكثرة و ثقل املسؤوليات امللقاة على عاتقهم  باعتبارهم أرباب أسر
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د اإلدماج لرفع قيمة علمهم كمتعاقدين حيّتم عليهم مزاولة نشاطات أخرى إىل جانب علمهم يف إطار عقو 
و هو نفس احلال بالنسبة للمتزوجات اللوايت . أجورهم مبا يتناسب و تغطية احتياجات و مستلزمات أسرهم

  .يساعدن أزواجّهن يف حتّمل أعباء املعيشة، هذا ما أجربّهن على العمل يف إطار هذه العقود

عدم زواج خرجيي اجلامعة العاملني يف ، فقد كشفت لنا عن عالقة )73(و ) 72(أّما نتائج اجلداول       
فهو منصب مؤقت ال مينح خرجيي اجلامعة أية . إطار عقود اإلدماج بعملهم كمتعاقدين يف إطار هذه العقود

      امتيازات جتعلهم مرغوبا م للزواج مما يؤرّقه و يثقل كاهله، فأّول ما يسأل عنه هو طبيعة عمله و صيغتها 
عقود اإلدماج غري مشّرف مبا أنّه مؤقت غري مستقر لعدم وجود ضمانات لديهم  و الذي يعترب يف إطار

فليست كفيلة  بإمكانية حتقيق االستقرار املهين، إضافة ألجورهم اليت مل تصل سقف األجر القاعدي و بالتايل
و هذا . ّزواجبتحقيق استقرارهم ماليا و ماديا ما يؤثّر بدوره على استقرارهم األسري بتقليص فرصهم  يف ال

   بالنسبة للجنسني، فحّىت اإلناث تقّلصت فرص زواجهّن أمام رغبة الشباب يف االرتباط بفتاة عاملة و مثّبة، 
فباإلضافة لكوّن . و ذلك بتأكيد من العديد من املبحوثات خاصة بالنسبة للمتعاقدات يف القطاع اخلدمايت

فنظرة اتمع تؤثّر سلبا على . لعمل املرأة يف القطاع اخلدمايتمتعاقدات مل يسلمن من نظرة اتمع الّسلبية 
فاتمع اجلزائري ال يقّيم العمل بصيغة التعاقد . إمكانية ارتباط خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج

م الستهزاء لدرجة الّسخرية منهم و ا. و ال يتعرف به بسبب اهلشاشة املهنية اليت يعانيها العاملني بصيغته
خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار النظرة املادية اليت طغت على جمتمعاتنا ملا . لقّلة فرص إدماجهم و تثبيتهم

تشهده ظروف املعيشة من تراجع أّدى إىل تغّري القّيم و معايري تقييم الفرد يف اتمع بعد حتّوله من اقتصاد 
 بناء.ة و االجتماعية على حد سواءيف حتديد مكانة الفرد األسري السوق الذي شّجع على ترسيخ النظرة املادية

عليه، فإّن عدم زواج خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج ال يقتصر على البعد املادي فقط، بل 
  .حىت نظرة اتمع إليهم ال تشّجعهم على الزواج وال حتّفزهم عليه

اليت بّينت تأثري االستقرار املهين على االستقرار األسري ّألن و ) 74(هذا ما يدعم نتائج اجلدول       
أجرة عقود اإلدماج غري كافية لفتح بيت، كما أن فرتة العقد املؤقتة جتعلهم عرضة للبطالة يف حالة انقضائها 
 دون تسوية وضعيتهم بإجياد حلول بديلة خاصة بالنسبة للعزّاب باعتبارهم يف مرحلة تكوين أنفسهم و أكثر

هذا ما يصعب حتقيقه من خالل العمل يف إطار عقود اإلدماج لعدم . رغبة يف حتقيق االستقرار األسري
استقرار حالتهم املهنية ما يصّعب اندماج خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج مهنيا يف حميطهم 

أرباع حجم العّينة أّكدوا تأثّر توضح ذلك جلّيا، إذ أّن ما يقارب ثالث ) 75(و نتائج اجلدول . املهين
اندماجهم املهين باستقرارهم مهنيا، و ذلك بغض النظر عن فرتة عملهم سواءا طالت أو قصرت، و هذا ما 
يؤّكد شعورهم باالغرتاب املهين حيال مناصبهم ، فهي مل متّكنهم من حتقيق أدىن تطّلعام على خمتلف 

خاصة ختّوفهم املستمر من وضعيتهم املهنية . نية كما أسلفنا الذكراألصعدة االقتصادية و االجتماعية و امله
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دون أن نغفل دور . مستقبال بعد انقضاء فرتة عقودهم إذ ال ميكنهم حتقيق االندماج يف مناصب غري مستقرة
       دين الوسط املهين يف إعاقة استقرارهم مهنيا لغياب العدالة يف توزيع املهام بني اخلرجيني اجلامعيني املتعاق

كما . ع مجاعة العمل بالتحديدو زمالئهم الدائمني مما يضعف من اندماجهم يف مؤسسات عملهم و م
  ).66(و ) 65(و ) 63(ت لنا ذلك نتائج اجلداول أّكد

كل هذا اثر سلبا على استقرارهم املهين و صّعب من عملية اندماجهم مهنيا كما تبّني القراءة الرقمية       
، حيث اّتضح لنا جلّيا أ عمل خرجيي اجلامعة يف إطار عقود اإلدماج ال ميّكنهم من )76(ل لبيانات اجلدو 

فالعمل يف إطار هذه العقود  ال يساهم و ال يسعى بشكل خمّطط له و بشكل كاف . حتقيق االندماج املهين
  .لتحقيق ذلك

ود اإلدماج تسعى لتحقيق عق" انطالقا من كل ما سبق، فإّن الفرضية الثالثة اليت مضموا أّن       
  .مل تتحّقق نسبيا" االندماج خلرجيي اجلامعة 

عقود اإلدماج " و اليت مفادها كشفت لنا نتائج الفرضية الرابعة   :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الرابعة 
سياسة عقود اإلدماج مل تبىن على ركائز و على أسس سليمة و فعلية  أنّ ، "آلية إلدماج خرجيي اجلامعة مهنيا 

  : متّكن من حتقيق اإلدماج املهين خلريج اجلامعة، حيث توّصلنا من خالل حتليل جداوهلا إىل أنّ 

التسجيل يف برنامج عقود اإلدماج قد ّمت عن قناعة تاّمة من خّرجيي اجلامعة العاملني يف إطاره للهروب 
، و ذلك باعتبارها حال مؤقتا يف انتظار حتصيل وظيفة )38(كما اتضح معنا سابقا يف اجلدول   البطالة من

دائمة و مالئمة العتقادهم بأّم مطّلعني بشكل كاف على مضمون عقد تشغيلهم إّال أّن حمادثتنا مع أغلبهم 
ل بعد انقضاء أشهر من قد فّندت ذلك، فإّطالعهم على مضمون عقودهم مل حيدث قبل أو أثناء توقيعها، ب

العمل ملعانام من الالمساواة يف احلقوق و الواجبات املفوضة عليهم و عدم حتديد مهامهم و احلجم الساعي 
لعملهم، ممّا استدعى ضرورة االحتكام لعقود تشغيلهم باالستناد على ما تنص عليه، و بذلك متّكنوا من 

اكتشفوا أن نصوص عقود اإلدماج ال يتّم جتسيدها اإلطالع بشكل كاف على مضمون عقود تشغيلهم و 
، خاصة فيما يتعّلق مبنح مناصب حسب الّتخصص يف حني )79(على ارض الواقع كما هو مبّني يف اجلدول 

كما أّا تنص على إمكانية استفادم من تكوين تكميلي . أّن أغلب مناصبهم ال تتناسب و ختصصاهم
      لكن مل يستفيدوا من أي تكوين أو ترّبص كما هو منصوص عليه،  يساعدهم على التأقلم مع مناصبهم

كل ذلك كشف هلم حقيقة . لتدعيم هذه النتيجة) 32(و  )20(و ميكننا االستناد على نتائج اجلداول 
و الغموض  و الفراغ القانوين الذي يطبع عقود اإلدماج، و رّسخ يف أذهام اعتقادا مفاده أن الصيغة  اإلام 

فهم يفتقرون حلق النقد .ملبهمة لعقود اإلدماج تشجع اهليئات و املؤسسات املستخدمة على استغالهلما
واالعرتاض على عدم مالءمة ظروف العمل و أساليبه و على املهام املوكلة إليهم  لعدم وجود بنود واضحة 
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فرصة للمستخدمني الستغالل متضّمنة ذه العقود تكفل هلم حقوقهم و تفرض عليهم واجبام ممّا يتيح ال
  ).81(و ) 80(هذه الشرحية كما يّتح من خالل اجلدول 

لعّل ما ساهم يف تشجيع املستخدمني على استغالل خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقد اإلدماج 
رية هو عدم وجود هيئة تُعىن بشؤوم و تتابع مشاكلهم، ما يدّل على عدم وجود تنظيم أو مصلحة تابعة ملدي

النشاط االجتماعي تسهر على تطبيق مرجعيات عقد التشغيل بسبب عدم وضوح األنشطة و غموض 
متطّلبات مناصب العمل يف إطار عقود اإلدماج، ما يشّجع على تنفيذ العمل بشكل فوضوي ال يستند على 

اليت ) 83(ائج اجلدول تدعمها نت). 82(أيّة آلية لتخطيط أو حتديد و توجيه املهام كما تؤّكد نتائج اجلدول 
أّكدت عدم أحّقية خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يف التشكيل النقايب ألّن ممارسة العمل 

هذا . النقايب هو حق لعمال مثّبتني   دائمني يف العمل و ينتمون لنفس القطاع، و يتقامسون نفس االنشغاالت
   لني يف إطار عقود اإلدماج و حرمهم من حتصيل حقوقهم  املادية ما يتناىف مع وضعية خرجيي اجلامعة العام

  . و املعنوية

). 84(ما عدا استفادم من خدمات الضمان االجتماعي مثلما تبني القراءة الرقمية لبيانات اجلدول 
األجراء القتطاع فاهليئة املستخدمة باملوازاة مع مديرية العمل تقوم بالتصريح بالعمالة للصندوق الـوطين للعمال 

مستحقات التأمني، إال أنّه لألسف الشديد ال يتم احتساا لدى الصندوق الوطين للتقاعد كما هو احلال 
بالنسبة لفرتة العمل بالتعاقد إذ ال حتتسب سنوات العمل يف إطار عقود اإلدماج لدى الصندوق الوطين 

  .الللتقاعد ممّا ميّكنه من رفع نسبة االستفادة منها مستقب

هذا بالنسبة لبعض احلقوق اليت حرم منها خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج، و مل يتّم 
نفس الشيء بالنسبة للحجم الساعي، فهو غري واضح . اإلشارة إليها ببند واضح و صريح ضمن عقد التشغيل

ني أربع ساعات إىل مثانية ساعات و إن كان مقرتنا باحلجم الساعي للمؤسسة املستخدمة إال أن أغلبهم ما ب
      ، و ذلك باعتبار أن أفراد عّينتا متعاقدين بالقطاعني اخلدمايت )85(يوميا مثل ما هو موضح يف اجلدول 

و الرتبوي اللذان يقّدر احلجم الساعي هلما بثمانية ساعات إال أن األجر الذي يتقاضونه ال يغطي مثانية 
  . ذلك بكثري ساعات من العمل بل هو أقل من

عنهم، فغالبا ما يتّم معاقبتهم على التهاون  مسئوليهمكما يتأثر احلجم الساعي لعملهم مبدى رضا 
يف أداء مهامهم برفع احلجم الساعي هلم، مما جيعل ساعات عملهم و جهدهم املبذول يفوق ما يتقاضونه من 

عقود يؤثر سلبا على محاستهم، فمحدودية فرتة أجر، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن الطابع املؤقت هلذه ال
إضافة لعدم إتباع .العقد جتعل مصريهم جمهوال لقلة فرص إدماجهم  أو توظيفهم مع ارتفاع معدالت البطالة

استفادم من هذا  إنعقود اإلدماج حبلول بديلة هلا الحتواء هذه الشرحية بعد انقضاء فرتة عقودها، خاصة و 
و ترتفع . االستفادة من صيغ أخرى للتشغيل مما يعزز ختوفهم من مصريهم بعد انتهاء العقد الربنامج متنعهم من
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فإن أتينا على احلديث على اخلربة املكتسبة فغالبا ما . نسبة التخوف لدى املبحوثني الذين مل حيققوا أي تقّدم
 اتكون خارج جمال التخصص و حىت و إن كانت يف جمال التخصص ال يتم االعرتاف.  

إضافة لفرتة العمل بالتعاقد كذلك ال يتم احتساا يف خمتلف مسابقات التوظيف ما يصعب بدوره 
  . من إمكانية حتصيلهم ملنصب مستقر أو إدماجهم يف مناصبهم

و اليت أّكدت ) 89(و اليت تدعم نتاج اجلدول ) 88(و ) 87(و ) 86(هذا ما أثبتته نتاج اجلداول 
ة خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج باإلدماج لعدم اختاذ أي إجراءات عدم إمكانية تسوية وضعي

تشري على ذلك، و السبب يرجع بالدرجة األوىل لتزايد أعداد خرجيي اجلامعة عن املناصب املتوفرة و املطلوبة 
ب التخصصات فعدم االستناد على قاعدة مدروسة و حمكمة يف كيفية توزيع الكفاءات حس. يف سوق العمل

و حسب احلاجة إليهم على كافة اهليئات املستخدمة سيصعب من عملية إدماجهم و ما أّكد ذلك التعليمة 
 أيةاألخرية اليت تنص على فتح عقود اإلدماج ، فتصبح بذلك عقود غري حمددة املدة أي ال حتمل يف طياا 

ة من سياسة التشغيل بعقود اإلدماج و اليت و يكشف عن األهداف احلقيقي. نوايا لتسوية وضعيتهم باإلدماج
تتمثل يف تسوية وضعية الشباب بصفة مؤقتة إلسكام و امتصاص غضبهم اجتاه التهميش الذي يعانونه يف 
ظل عجز الدولة و اجلهات الوصية عن احتواء مشاكل خرجيي اجلامعة و تلبية مطالبهم بالعمل لفشل خمتلف 

  .السابقة كوا حلول ترقيعية فقط و مؤقتة املخططات و السياسات التشغيلية

بفعاليته لعجزه عن احتواء اكرب  مو هذا ما انعكس بدوره على مصداقية هذا الربنامج و التصريح بعد
ا تسعى إلدماجهم مهنيا إال أا ال تقوم على قدر ممكن من خرجيي اجلامعة مقارنة بأعدادهم املرتفعة، فرغم أ

  ).91( و ) 90(ج اجلدول ئتانن من حتقيق اهلدف املرسوم كما تبني حمددة مسبقا متكقاعدة 

كل ما سبق جعل خرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يواجهون عّدة حتديات و يعانون    
من عدة صعوبات، أبرزها التخوف من املصري و الوضعية املبهمة هلم بعد انقضاء فرتة العقود، املعاناة من 

إضافة . اهليئات املستخدمة هلم إىل جانب ضعف األجر و عدم تلبيته ملختلف متطلبات معيشتهماستغالل 
" ريب جييب اخلري ...و ال حتصى .. التعد " لعّدو صعوبات أخرى كما عربت عنها إحدى املبحوثات بقوهلا 

  .و هذا ما يعكس الوضعية املزرية اليت يعانوا بسبب عملهم يف إطار عقود اإلدماج
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  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثالثا

تشبع سوق العمل خبرجيي اجلامعة و اإلطارات من محلة الشهادات، فأكرب نسبة بطالة ترتّصد الشرحية  •
  .املتعلمة من خرجيي اجلامعات خاصة

رغم االتفاق على مدى  عجز الدولة و براجمها التشغيلية املختلفة عن احتواء هذه الشرحية من املتعلمني •
  .أمهيتها باعتبارها عنصر و مورد بشري فّعال يف إحداث التنمية

احملدودية الزمنية و املادية لربامج التشغيل ال متكن من تفعيل اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعة خاصة يف ظل  •
  .غياب إمكانية  تثبيتهم يف إطار عقود اإلدماج

ة خلرجيي اجلامعة كعقود ما قبل التشغيل و عقود اإلدماج بتخصصات عدم اهتمام برامج التشغيل املقدم •
  .املستفيدين و مؤهالم العلمية و ذلك نتيجة لرتكيز على الكم على حساب الكيف

 .عدم مالءمة األجور للمستوى  و املؤهل العلمي و ال للجهد املبذول •
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  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات: رابعا

مدخال نظريا مناسبا لدراستنا، فهو يعترب أن التطور املذهل الذي يشهده يعترب اإلطار الدميوغرايف       
  النمو السكاين عرب العامل سينعكس سلبا على مستقبل العيش اإلنساين من خالل خلقه إلشكالية اقتصادية 

فصعوبة توفري مناصب عمل . سارعو اجتماعية و هي توفري التشغيل الشامل لقوى العمل املتزايدة بشكل مت
تغطي قوة العمل اليت تنمو سنويا جتعل من اجلهات الوصية ترّكز اهتمامها على توفري أكرب قدر ممكن من 

. املناصب و الوظائف بغض النظر عن نوعيتها و طبيعتها دون اعتماد مبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب
  .دماجو هذا ما ينطبق على برنامج عقود اإل

فالنتائج اليت توصلت إليها دراستنا مفادها أن برنامج التشغيل بعقود اإلدماج قد اعتمد على العامل       
فهي رّكزت على تشغيل  أكرب عدد ممكن من . الدميوغرايف، حيث أوىل االهتمام للكم على حساب الكيف

يؤّكد أّن املناصب املتوّفرة يف إطار عقود خرجيي اجلامعة دون االهتمام بكيفية توظيفها يف إطارها املناسب ما 
. اإلدماج قد خضعت للعامل الدميوغرايف و االقتصادي الذين يؤثران على عدد املناصب املفتوحة و نوعيتها

فاملؤسسات أو اهليئات املستخدمة هي اليت حتّدد نوع املناصب املطلوبة و أيضا عددها كما ختضع لربامج النمو 
، و بذلك فهي مل تم خبرجيي اجلامعة باعتبارهم موردا بشريا جيدر استثماره و وضعه يف ةاالقتصادي املعتمد

إطاره التشغيلي املناسب من خالل توزيعهم حسب ختصصام و مؤهالم لالستفادة منهم أكثر و رفع 
  .مستوى مردوديتهم بالعمل

بية إحصائية غرضها خلق التوازن خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن عملية التشغيل هي عملية حسا      
يف سوق العمل بني العرض و الطلب، إال أّن تأثّرها بالعوامل الدميوغرافية الرتفاع عدد السكان و العوامل 

  .االقتصادية جعل منها عملية شكلية فقط تستند على معايري كمية بالدرجة األوىل

  

  

  

  

  

  

  

  



 تحليل و تفسير نتائج الّدراسة                                              : الفصل الخامس 

293 

 

    : العامة ائجالنت: خامسا 

   :النتائج التالية  خلصت الدراسة إىل      

ات اليت يفرضها صب املالية املفتوحة نتيجة التعقيدو عدم استغالل املناقلة مناصب العمل من جهة  •
      رات على املستوى احمللي، اأدى إىل ضعف التوظيف يف العديد من اإلد العمومي من جهة ثانية الوظيف

 .و التشغيلايل التقليص من فرص خرجيي اجلامعة يف التوظيف و بالت
ما تنّص عليه عقود اإلدماج من نصوص قانونية يبقى حرب على ورق لتناقضه مع ما هو جمّسد على أرض  •

 .الواقع
 .توجه خرجيي اجلامعة للعمل يف إطار عقود اإلدماج هروبا من البطالة، و ليس رغبة بالعمل يف إطارها •
غري كفيلة بتلبية خمتلف احتياجاته سواء املادية املناصب اليت متنح خلرجيي اجلامعة يف إطار عقود اإلدماج  •

 .منها أو املعنوية
فشل عقود اإلدماج كغريها من سياسات التشغيل السابقة يف إحداث التوازن بني عرض خرجيي اجلامعة  •

 .للعمل و الطلب عليه يف سوق العمل
" عتربها أحد املبحوثني اعتبار سياسة عقود اإلدماج على أا سياسة تكديس خلرجيي اجلامعة أو كما ا •

     إذ أّا تعمل على احتواء أكرب قدر ممكن من خرجيي اجلامعة بغض النظر عن مؤهالم " سياسة الكوطة
 .و ختصصام

تركيز عقود اإلدماج على الكم يف تشغيل خرجيي اجلامعة على حساب الكيف أدى إىل تراكمهم يف أماكن  •
 .دمة إليهم، و بالتايل معانام من البطالة املقّنعةعملهم رغم عدم حاجة اهليئات املستخ

عدم ارتقاء مناصب عقود اإلدماج ملستوى تطّلعات خّرجيي اجلامعة جيعله ينظر إليها على أّا سياسة من  •
 .سياسات الكذب األبيض، فما وعدوا به من امتيازات يتناقض مع ما هو جمسد على أرض الواقع

خلرجيي اجلامعة العاملني يف إطار عقود اإلدماج يضعف مستويات اندماجهم حمدودية القبول االجتماعي   •
 .اجتماعيا و مهنيا

عدم استقرار خرجيي اجلامعة من الناحية املهنية النتقاهلم من عامل الشغل إىل البطالة بعد انقضاء فرتة  •
ا زاد من ختّوفهم من ممّ . العقد،   أثر سلبا على وضعيتهم االجتماعية، خاصة بالنسبة ملن هم أرباب أسر

 .املستقبل اهول
احملدودية الزمنية لربنامج عقود اإلدماج و غياب احتمال الرتسيم يف إطارها حيول دون إمكانية حتقيق  •

 .اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعة
 تعترب عقود اإلدماج إبرة خمذر إلسكات خرجيي اجلامعة و امتصاص غضبهم لعجز الدولة عن التكّفل م •

 .مهنيا و توفري مناصب عمل هلم
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          الكشف عن وجود فجوات و اختالالت بني عالقة التعليم و التدريب باحتياجات سوق العمل  •
 .و سياسات التشغيل
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  :  توصيات الدراسة: سادسا 

من األجدر علينا أن نطرح مجلة من النتائج اليت توّصلنا إليها من خالل هذه الدراسة، كان بناءا على       
التوصيات  و االقرتاحات  اليت من شأا أن تساهم يف تفعيل سياسة التشغيل بعقود اإلدماج، و بالتايل تفعيل 
دور خرجيي اجلامعة يف دفع عجلة التنمية إىل األمام يف خمتلف ااالت و ذلك باعتبارها إطارات مؤّهلة ال بد 

  : ذلك من خالل و  .تنمية اتمع بدل إقصائها منها من االستفادة منها يف

ضرورة التنسيق بني سياسات التشغيل و سوق العمل و برامج التعليم العايل حىت يتم توفري مناصب  •
 .تتماشى و خمرجات اجلامعة و تلّيب احتياجات سوق العمل

على حتقيق اإلدماج املهين ضرورة اعتماد سياسات تشغيلية متّكن من توفري مناصب عمل دائمة تساعد  •
خلرجيي اجلامعة و بذلك ُحتل مشكلة بطالة خرجيي اجلامعات جذريا و ليس مؤقتا فقط مما يزيد من تفاقم 

 .الوضع

و تبسيط اإلجراءات املنظمة لشروط التوظيف، كاإلشهار و والوثائق  للتوظيف مراجعة اإلطار القانوين •
 اخل.....اخلربة  اشرتاط املطلوبة و

ف احلمل على برنامج عقود اإلدماج من خالل تنمية الفكر املقاواليت لدى خرجيي اجلامعة  و حتفيزهم ختفي •
 اخل....على إنشاء مشاريع من خالل تقدمي تسهيالت إدارية و إعادة النظر يف صيغة منح القروض

ملستفيدين يف تنصيب ا و و القائل بإلزامية توظيف) CID(ضرورة تفعيل النص القانوين لعقد اإلدماج  •
 .مناصب عمل تتناسب مع مؤهالم العلمية

إلزام املؤسسات املستخدمة بتوزيع خرجيي اجلامعة على خمتلف املصاحل كل حسب ختّصصه، و ذلك   •
 .بغرض سد االحتياجات احلقيقية للموارد البشرية ذه املؤسسات

عملهم و تعىن بانشغاالم للحد  مؤسساتضرورة خلق جلنة متابعة للمستفيدين من عقود اإلدماج داخل  •
  .من استغالهلم

تدعيم برنامج عقود اإلدماج من الناحية االجتماعية و االقتصادية حىت يكون برنامج وظيفي فّعال خيّفف  •
  .من حدة البطالة لدى خرجيي اجلامعة

مردوديتهم  ضرورة حتسني ظروف العمل للعاملني يف إطارها لرفع مستوى اندماجهم املهين و بالتايل رفع •
 .بالعمل

حماولة التقليص قدر اإلمكان من املناصب املؤقتة أو ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل لعدم جدوى هذا  •
  .بل شّجع على انتشار البطالة املقّنعة. النمط يف احلد من ظاهرة البطالة
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  .ضرورة وضع آليات صارمة تسعى بالفعل إلدماج خرجيي اجلامعة يف مناصب مستقرة •
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  : ةـــــاتمــــــخ

تعترب البطالة و التشغيل وجهان لعملة واحدة، فاالهتمام مبسالة التشغيل يقتضي بالضرورة حتليل مشكلة 

      وحتليل متطّلبات سوق العمل . البطالة والوقوف عند أسباا و نتائجها، و هذا ما يتمّثل يف جانب الطلب

ليتّم بعد ذلك حماولة . جانب العرض و احتياجاته من حيث الكم و الكيف من جهة أخرى، و هذا ما ميّثل

  .إحداث التوافق فيما بينهما

هذا ما سعت احلكومة اجلزائرية إىل حتقيقه من خالل اعتمادها لعدة سياسات تشغيلية، بغرض املوازنة 

وكان . باعتبارهم الفئة األكثر معاناة من البطالة تخاصة بالنسبة خلرجيي اجلامعا. بني مستويات العرض والطلب

خر هذه السياسات التشغيلية برنامج عقود اإلدماج املوّجه خصيصا لفئة خرجيي اجلامعات ومحلة الشهادات آ

إلدماجهم مهنيا، وهو ما متحورت حوله دراستنا باعتباره يالمس أهم وأبرز فئة نشطة فاعلة يف إحداث التنمية أال 

بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعات و الوقوف عند  وهي فئة خرجيي اجلامعات يف حماولة مّنا لتشخيص واقع التشغيل

  .عرب خمتلف أحناء الوطن لاألسباب  والدوافع خلف كثرة احتجاجام أمام مقرّات الوكاالت الوطنية للتشغي

وقد توّصلت هذه الدراسة إىل نتيجة مفادها أّن جهاز املساعدة على اإلدماج املهين بشكل عام، وعقود 

ومحلة الشهادات بشكل خاص، يعترب من ابرز الربامج اليت ساعدت على التخفيف من إدماج خرجيي اجلامعات 

لكن بالرغم من كل ذلك، تبقى جمّرد حلول مؤقتة مل ترتق ملستوى إدماجهم مهنيا يف . حّدة بطالة خرجيي اجلامعة

ودة ألحضان مناصب عمل مستقرة، باعتبار عملهم يكتسي طابعا مؤقتا حسب صيغة عقد تعاجل البطالة بالع

  .البطالة من جديد بعد انقضاء فرتة العقد

إضافة للغموض الذي تّتصف به أدوارهم الوظيفية اليت يقومون ا و اليت ال توجد مسّميات وظيفية هلا  

و هذا ما جيعل . باعتبار أن العمل يف إطار هذا النوع من العقود ال يعتربهم موظفني حسب قانون العمل اجلزائري

اإلدماج جمّرد حرب على ورق اّختذت من خّرجيي اجلامعات ثغرة لسّد احتياجات املؤسسات املستخِدمة من عقود 

وهذا يتناقض مع فحوى هذه العقود، فأول ما تنص عليه . هلم على حساب تكوينهم اجلامعي و مؤهالم العلمية

التايل يزداد ختّوفهم من مستقبلهم هو إدماج اخلريج اجلامعي يف منصب عمل يتوافق مع ختّصصه و مؤهالته، و ب

الذي بات جمهوال يف ظل تزايد أعداد خرجيي اجلامعات كل سنة مقابل مناصب عمل قليلة صاحبها جتميد 

 .مسابقات التوظيف تباعا لسياسة التقّشف اليت تشهدها البالد و اليت تعترب السبيل الوحيد لظفره مبنصب قار
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  02: ملحق رقم 

 : دليل المقابلة مع أحد مستخدمي وكالة التشغيل

 هل ميكنك بداية تعريفنا بالوكالة الوطنية للتشغيل كهيئة تشغيلية ؟ - 1

 من ابرز العقود اليت متنحها هذه الوكالة جند عقود اإلدماج املهين، فما هو فحوى هذه العقود؟ - 2

العقود اليت ذكرا عقود اإلدماج حلملة الشهادات، هل تعتقد اا فعالة يف توظيف خرجيي  أنواعمن بني  - 3

 اجلامعات؟

 ّرد منحة من طرف الدولة؟أين ميكن أن تصّنف منصب عقود اإلدماج؟ هل هو وظيفة فعلية أم هو جم - 4

ما هو القانون الذي خيضع له املتعاقدون؟ هل خيضعون للقانون العمل  و بالتايل الوظيف العمومي؟ أم  - 5

 أنّه هناك قانون خاص حيكمهم خاصة فيما يتعلق بتحديد احلقوق و الواجبات و حل نزاعات العمل؟

 الل أرباب العمل هلم؟من هي اجلهات املعنية بشكاوى املتعاقدين يف حالة استغ - 6

هل يستفيد اخلريج اجلامعي املتعاقد من مّدة االستخدام يف املؤسسات لدى صندوق التقاعد؟ يف حالة  - 7

 اإلجابة بال، ملاذا؟

 ماذا بشأن الوعود باإلدماج، هل سيتم تسوية وضعيتهم بإدماجهم يف مناصب دائمة؟ - 8

  ضاء فرتة العقد؟قربنامج بعد انهل هناك إجراءات تكميلية بديلة للمستفيدين من هذا ال - 9

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  



     : الملخص

 عقود برنامج على الضوء تسليط خالل من الجزائر، في التشغيل هو و أال .مهّما موضوعا الدراسة هذه تناولت

 إمكانية مدى و الجامعة، لخّريجي اإلدماج بعقود التشغيل واقع تشخيص إلى الدراسة هذه تهدف حيث .المهني اإلدماج

 سوق في إلدماجها محاوالتها و  الفئة بهذه الّتكّفل في الّدولة جهود لتقييم .دائمة عمل مناصب في مهنيا إدماجهم

 .العمل

 الجامعات لخريجي اإلدماج عقود و عامة، بصفة المهني اإلدماج على المساعدة جهاز أنّ  إلى خلصت قد و

 حلول مجّرد تبقى أنّها إالّ  .الجامعيين الخّريجين بطالة حّدة من التخفيف من تمّكنت قد ،بصفة خاصة الشهادات وحملة

 سياسات على السياسية و االجتماعية المعالجة لطغيان يرجع ذلك في السبب و .مهنيا إدماجهم لمستوى ترتق لم مؤقتة

 عن العاطل للشباب امتصاص مجّرد إلى التشغيل تحّول بالتالي و .االقتصادية المعالجة حساب على المختلفة التشغيل

 طالبي لدى نفسية و اجتماعية الحتياجات استجابة االقتصادي للمورد تشغيال يكون أن بدل االجتماعية، ولضغوطه العمل

 .من جهة، و لمتطّلبات سوق العمل من جهة ثانية الجامعات خريجي من العمل

Résumé: 

Cette étude a abordé un sujet très important celui de l'emploi en Algérie , en 

basant sur le programme des contrats d'intégration professionnelle dont l'objectif 

est de diagnostiquer la réalité d'emploi par des contrats d'intégration pour les 

universitaires et la possibilité de leur intégrer professionnellement dans des 

postes de travail permanents pour l'évaluation des efforts de l'Etat dans la prise 

en charge de cette catégorie et de tenter de les intégrer au marché du travail, 

 aussi elle a conclu que le responsable d'aide pour l'intégration professionnelle 

en général et les contrats d'intégration pour les diplômés universitaires ont pu 

réduire le phénomène du chômage de ces derniers , alors qu'ils restent des 

solutions provisoire parce qu'ils n'ont pas encore répondu au niveau de leur 

intégration professionnelle. La raison de tout cela est dû à la tyrannie du 

traitement politique et social sur les différentes politiques d'exploitation sur le 

compte du traitement économique. Donc le fonctionnement ne devient qu'un 

absorption des jeunes chômeurs en raison de leur pressions sociale au lieu qu'il 

soit un fonctionnement d'une ressource économique répondant aux besoins 

sociaux et psychologiques chez les diplômés universitaire qui cherchent d'un 

travail.  
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