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 مقدمة

من أىم التحدايت اليت تواجهها اجملتمعات اليوم ربدي التشغيل، و يتمثل ىذا التحدي يف كيفية احلفاظ على 
مناصب الشغل من انحية، و استحداث فرص شغل جديدة من انحية أخرى، فالدول أصبحت مطالبة ال فقط 

تعزيز قدراهتا على توفًن مواطن شغل جديدة، فضال عن ب بل كذلك ،ابحملافظة على الرصيد احلايل دلواطن الشغل
حسن االستفادة من الفرص اليت يتيحها االقتصاد العادلي يف ضوء التطور ادلستمر الذي تشهده منظومة اإلنتاج، و ما 

 . يصاحبها من ذبدد متسارع يف خريطة ادلهن، و ذلك ابالستعداد و التهيؤ ذلا دبا يلزم على كل ادلستوايت ادلعنية

و يف مقدمة ربدايت التشغيل يبقى تشغيل الشباب، و خباصة الشباب من حاملي الشهادات اجلامعية التحدي 
  و ذلذا كان،ىذه اجملتمعات نسيج ويتهددا، جد ابىظة واقتصادية اجتماعية تكاليف خيّلفاألكرب لكونو 

 .العادلية األولوايت أوىل من ىو إمنا الشباب، لصاحل الالئقة الوظائف من عدد كاف استحداث
ديثل الشباب أمل ىذه اجملتمعات يف تغيًنىا حنو األفضل، لذا فقد اعتربت قضية التصدي ألزمة تشغيل الشباب من 

 فمنذ أن اقر إعالن فيالديفيا ،القضااي اليت تشغل ابل العديد من ادلنظمات و اذليئات الدولية و احلكومات الوطنية
االلتزام الرمسي دلنظمة العمل الدولية بتعزيز الربامج اليت من شأهنا ربقيق التشغيل الكامل، و رفع  1944لسنة 

مستوايت ادلعيشة، تزايد االىتمام هبذا ادلوضوع خاصة يف الستينيات من القرن ادلاضي، حيث أُوجدت اتفاقية سياسة 
 اليت تنص على ضرورة التزام األعضاء ادلنتسبٌن للمنظمة بعمل بيان رمسي واضح 1964لسنة  (166رقم)التشغيل 

و على الرغم من الرتاجع يف االىتمام . وصريح عن سياسة التشغيل هبا، ابعتبارىا ىدفا رئيسيا ضمن خططها الوطنية
بسياسة التشغيل، بدءا من منتصف الثمانينيات من القرن ادلاضي، يف أعقاب بروز موجة من التفكًن الليربايل اجلديد 

ابلرتكيز على اقتصادايت األسواق ادلالية، و ما ولدتو من اختالالت اجتماعية  (إصباع واشنطن)وسياسات ما عرف بـ
و اقتصادية ذبلت خاصة يف ارتفاع مستوايت البطالة لدى الشباب، تعزز االىتمام هبذه القضية مرة أخرى، من خالل 

و برانمج العمل  ،1997إعالن منظمة العمل الدولية بشأن ادلبادئ و احلقوق األساسية يف العمل و متابعتو سنة 
بشأن تشغيل  2005و قرارات مؤسبر العمل الدويل عام  ، 2003و برانمج التشغيل العادلي سنة  ،1999الالئق سنة 

الذي يتضمن رلموعة من اإلجراءات للتصدي لألزمة و تعزيز  2009الشباب، و ادليثاق العادلي لفرص العمل سنة 
الذي استعرض حجم و مسات أزمة  2012الدعم للشباب ادلعرضٌن للخطر، و يف األخًن مؤسبر العمل الدويل لسنة 
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تشغيل الشباب، اليت تفاقمت يف بلدان عديدة بسبب األزمة االقتصادية و ادلالية العادلية، و تراجع نوعية الوظائف 
 .1ادلتاحة أمام الشباب، و انفصاذلم عن سوق العمل و االنتقال البطيء و العسًن على العمل الالئق

ىذه اجلهود تشًن صبيعها إىل التوجو اجلديد الذي أصبح دييز سياسات التشغيل العادلية، ابعتماد هنج متعدد اجلوانب 
يشمل تدابًن و صيغ هتدف إىل تعزيز النمو ادلناسب للتشغيل، و استحداث مناصب الشغل الالئقة، من خالل 

سياسات االقتصاد الكلي و اإلدماج ادلهين و سياسات سوق العمل، و بعث ادلشاريع لدى الشباب من اجل مواجهة 
التحوالت التكنولوجية السريعة و عودلة االقتصاد، حيث يعترب إدماج الشباب حاملي الشهادات ضمن إحدى ىذه 

 . الصيغ ىدف ىذه السياسات، للدور الذي أصبحت سبثلو ىذه الشرحية يف ديناميكية اإلنتاج العادلي
لقد كان لربامج التشغيل ادلوجهة خلرجيي التعليم العايل مكانة خاصة، و مميزة يف سياسات و خطط التنمية الوطنية 
دلختلف حكومات العامل، خصوصا مع بداية تسعينيات القرن ادلاضي، و ما شهده العامل من ربوالت و تغًنات يف 

األمر الذي تسبب يف تقلص دور الدولة و اختالف أسواق العمل، بشكل . ادلعرفة و أدوات اإلنتاج، و ربرير التجارة
اتم عما كانت عليو من قبل، مما أدى إىل ظهور أمناط جديدة من العمل و ادلهن مل يكن ذلا وجود من قبل، جعلت 

احلاجة لتوفًن مهارات معينة و خربات جديدة و تبين سياسات و إجراءات ربفيز و تنشيط أسواق العمل هنجا 
أساسيا يف إسرتاتيجية التشغيل ذلذه الدول، و من ىنا جاء التأكيد على ضرورة تشجيع برامج التشغيل ادلوجهة خلرجيي 

التعليم العايل، ابعتبارىا فرصة مهمة يف التدريب ادلهين و التأىيل الوظيفي، جاءت لسد الفجوة القائمة بٌن نوعية 
 .  التكوين الذي يتلقاه اخلريج يف اجلامعة، و ادلواصفات اليت يتطلبها سوق العمل احلديث

و عليو فإن البحث يف واقع برامج التشغيل الوطنية ادلوجهة إلدماج خرجيي التعليم العايل، ابلتعرف على خصوصياهتا 
وكذا تركيبتها، إضافة إىل الكشف عن خصائص و مواصفات ىذه الفئة ادلنصبة يف إطار ىذه الربامج الذي جلب 

اىتمام الكثًن من ادلهتمٌن و الفاعلٌن يف اجلزائر هبذه الفئة، و يتعلق األمر بفئة خرجيي التعليم العايل ادلنصبٌن ضمن 
 . (CID) يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات (DAIP)جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين 

و ألجل التعرف على دور ىذا اجلهاز من حيث اخلدمات الين يوفرىا، و كيف يتفاعل معو اخلرجيون من خالل ما 
حيققو من أبعاد شخصية و مهنية و إدراك لطرق ووسائل البحث عن شغل، إىل جانب العوامل اليت ربد من دور ىذا 

اجلهاز يف اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل، جاءت ىذه الدراسة لبحث ىذه العناصر و قد توزعت حول شبانية 
 :فصول سبحورت حول جزئيٌن رئيسٌن (08)

                                                           
 .01ص . 2014، اسرتشادي دليل -الوطنية التشغيل سياسات منظمة العمل الدولية، - 1
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يتعلق ابإلطار النظري و التصوري للدراسة يتضمن مناقشة و ربليل خمتلف ادلقارابت النظرية يف الرتاث : الباب األول
 فصول جاءت على النحو (06)السوسيولوجي اليت تناولت متغًنات الدراسة، و قد اشتمل ىذا الباب على ستة 

 :التايل
الفصل األول تعلق بطرح اإلطار التصوري للدراسة مت فيو احلديث عن إشكالية الدراسة و تساؤالهتا، و أمهيتها، مث 

 .الكشف عن أىدافها، و ربديد ادلصطلحات األساسية للدراسة
أما الفصل الثاين فقد تناول الرتاث العلمي للدراسة يف جانبها النظري، حيث مت فيو تناول أىم ادلقارابت االقتصادية 

 .والسوسيولوجية دلفهومي التشغيل و البطالة، بعرض العديد من النظرايت اليت تناولت ىذين ادلفهومٌن
فيما الفصل الثالث فقد تناول السياق التارخيي و السوسيولوجي لتطور التشغيل و البطالة يف اجلزائر، من خالل عرض 

خمتلف ادلراحـل التارخيية اليت ميزت مسـار ىذين ادلفهومٌن، مع إبراز أىم العوامل الدديغرافية و الثقافيـة و االجتماعية 
 .واالقتصادية اليت أثرت يف تطورمها

ىذا و قد تطرق الفصل الرابع إىل خمتلف االسرتاتيجيات اليت تتبنها خملف اذليئات و ادلنظمات العادلية و اإلقليمية  
يف رلال رسم سياسات التشغيل الوطنية، ابلتطرق إىل أشكـال ىذه السياسات و أىـدافها و األسس اليت تبىن عليها، 
وكذا اآلليات ادلعتمدة يف تنفيذىا، كما مت التعرض إىل أىم التجارب الدولية يف ىذا اجملال بعرض مناذج لبعض الدول 

 .اليت قطعت شوطا ال ابس بو يف رلال إعداد برامج التشغيل و اإلدماج ادلهين
فيما تناول الفصل اخلامس السياسة التشغيلية يف اجلزائر، ابلتطرق إىل األبعاد الرئيسية ذلذه السياسة، و أىم 

 . اإلسرتاتيجيات اليت ازبذهتا يف رلال تطبيق برامج التشغيل الوطنية
أما الفصل السادس فتطرق إىل اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل يف سوق العمل، من خالل عرض ادلقـاربة التارخيية 

و السوسيولوجية دلفهوم اإلدماج ادلهين، من خالل مناقشة أىم النظرايت اليت تناولتو، و كذا أىم النماذج النظرية 
 .ابلتطرق إىل أمهها يف رلال سوسيولوجيا اإلدماج ادلهين للشباب

و قد مت التطرق يف ىذا الفصل إىل خرجيي التعليم العايل يف اجلزائر و سبل إدماجهم يف سوق العمل، من خالل تناول 
 .مسار تطور خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر، و مواصفاهتا مقارنة ابدلهارات اليت يتطلبها سوق العمل ادلعاصر

دلعاجلة خمتلف جوانب الدراسة ادليدانية و النتائج البحثية :  يتعلق ابإلطار ادلنهجي و االمربيقي للدراسةالباب الثاين
 :جاءا على النحو اآليت (02)ادلتوصل إليها، اشتمل ىذا الباب على فصلٌن 
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الفصل السابع تناول منهجية البحث ابلرتكيز على نوع الدراسة و منهجها، أدوات صبع البياانت و أسلوب معاجلتها، 
مث خصص اجلزء الثاين لتحديد رلال الدراسة أببعادىا ادلكانية و البشرية و الزمنية، مع التعرض يف األخًن لطريقة 

 .ربديد عينة الدراسة و مواصفاهتا
أما الفصل الثامن فقد خصص لبحث تساؤالت الدراسـة، من خالل التطرق لدور اخلدمات اليت يوفرىا ىذا اجلهاز 

خلرجيي التعليم العايل ادلنصبٌن يف إطار عقد حاملي الشهادات دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة، واألبعاد ادلتوخاة 
من عملية اإلدماج ادلهين، من خالل استجاابت األفراد ادلنصبٌن يف إطار ىذا اجلهاز، أما اجلزء الثاين فقد تعرض 

للعوامل اليت ربد من دور ىذا اجلهاز يف عملية اإلدماج ادلهين من وجهـة نظر مستشاري التشغيل، و ىذا من خالل 
و قد تطرقت أيضا . إبراز مواقفهم و آراءىم ابعتبارىا فئة فاعلة يف ىذا اجلهاز و على اتصال دائم بطاليب الشغل

بياانت ىذا الفصل دلناقشة التساؤالت اجلزئية للتساؤلٌن األول و الثاين، و كذا دلناقشة و حبث التساؤل الثالث، مث 
 .بعد ذلك مت التطرق إىل النتائج العامة و اقرتاحات الدراسة
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 اإلشكالية : أوال
حكومات دول العادل  رباول اليت القضـااي الشائكة، أىم منتعترب قضية التشغيل و اإلدماج ادلهٍت للشباب واحدة 

 ادلسائل احليوية اليت تشغلها، و من ىذا ادلنطلق يعترب البحث  أىممعاجلتها ابعتبارىا منواذليئات و ادلنظمات الدولية 
فيها مدخال مالئما يساعد على فهم ىذا الواقع بكل ذبلياتو، و ربديدا يعترب االىتمام دبوضوع إشكالية تشغيل 

الشبـاب احلامل لشهادات جامعيـة من بُت القضااي اليت توذل ابالىتمام يف سلتلف سيـاسات التشغيل، و ابلعودة إذل 
تطور مسار ىذه القضية صلدىا ليست وليدة ادلرحلة الراىنة، بل ىي نتاج للتطورات و للتغَتات اليت صاحبت جهاز 

، 1975 إذل 1945 للفًتة ادلمتدة من ن حالة الرخاء و اجملد اليت عرفها العادلااإلنتاج العادلي، حيث يذكر التاريخ 

من ظلو اقتصادي و وفرة التشغيل الكامل و ارتفاع مستوايت االستهالك و زايدة معدالت احلياة و تشكل شبكات 
 و قد ساعلت ىذه ،(l’état-providence)اجتماعية ونقابيـة، كانت دبثابة بوادر لنشـأة رلتمع سخي و عادل 

يف الطلب ادلتزايد على الكفاءات ادلتعلمة لدفع التنمية، ابلتوجو  يف االنفتـاح على األسواق العادلية والوفرة االقتصادية 
البشري  ادلال رأسال ؽلتلكها اليت أصبح التقنية، وادلهارات ادلعرفة وصناعة ادلكتسبة اخلربة مدى ضلو االعتماد أكثر على

بدأت تلوح بوادر التحول يف منظومة هناية سنوات السبعينيات بفعل التطور الذي شهده التعليم العارل، غَت انو مع 
 على الرغم من حالة التقارب بُت الطلب و اإلنتاج و الشغل الذي انعكس إغلااب على التكامل بُت العادلي،اإلنتاج 

النمو االقتصادي و النمو االجتماعي، و ىو ما فسح اجملال تدرغليا القتصاد جديد يعتمد على االستخدام الكثيف 
البطالة  و مظاىر للوسائل التكنولوجية ادلتطورة، و تزايد التناقضات بُت ادلكاسب اإلنتاجية ادلرتفعة لقطاعات اإلنتاج

، مقابل ارتفاع يف  زلل العنصر البشريالتكنولوجياإحالل بفعل و اإلقصاء نتيجة االستغناء عن عدد كبَت من العمال، 
عدد الوافدين إذل سوق العمل، وبروز و ألول مرة أزمة يف تشغيل الشباب احلامل لشهادات جامعية، و ىو ما أدى 

 . أسواق العمل و ىي الظاىرة اليت ابتت سبيز رلتمعات ما بعد الصناعةأداء إذل اختالل يف 
 نتيجة لتفاقم ،التفكَت اجلدي يف بلورة سياسات التشغيل وتنظيمها والتحكم يف اذباىاهتاىذه األوضاع دفعت إذل 

، إذل جانب األزمات االقتصادية واحتداد سلبياهتا على جهاز اإلنتاج يف العادل خاصة يف الثمانينات من القرن ادلاضي
التأثَت الكبَت للعودلة و ربرير التجارة و التطور ادلذىل يف تكنولوجيا االتصاالت و ادلعرفة يف تغَت مواصفات أسواق 

و مهن  (...التشغيل ادلؤقت ، العقود  )ظهور أظلـاط جديدة من العمل بالعمل بشكل اتم عما كانت عليو من قبل،
 و التفكَت اإلبداعي و التأثَت جديدة دل يكن ذلا وجود من قبل، جعلت الطلب على ادلهارات األساسية للعمل

ادوار جديدة للفاعلُت االجتماعيُت يف عملية واالتصال من أىم احلاجات اليت يتطلبها سوق العمل، إذل جانب بروز 
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اإلدماج ادلهٍت، حيث استحوذ القطاع اخلاص على مكانة مهمة يف سوق الشغل مقابل تراجع مكانة القطاع العام 
كمصدر رئيسي للتشغيل، و ىو ما دفع ابلعديد من الدول خاصة النامية منها يف القيام إبصالحات شاملة يف برارلها 

برزت العديد من  حيث التعليمية و التكوينية و تعديالت ىيكلية يف منظوماهتا االقتصادية دلواكبة ىذه التغَتات،
دبوضوع التشغيل و سبل اإلدماج ادلهٍت ذلذه الطاقات ادلعطلة، و يف كيفية السياسات التنموية العادلية اليت اىتمت 

إغلاد احللول لتيسَت دخوذلا إذل احلياة ادلهنية تبعا لإلمكانيات االقتصادية و االجتماعية اخلاصة بكل دولة، و يف ىذا 
 بوصفها منهجا سياسيا و اجتماعيا يعتمد على ادلعاجلة النشيطة شاع االعتماد على مفهوم سياسات التشغيلاإلطار، 

 . للعاطلُت عن العمل ، أو من خالل االعتماد على برامج لإلعاانت و التامُت ضد البطالة

ومن ىذا ادلنطلق عمدت العديد من احلكومات دلواجهة مشاكل و صعوابت التشغيل إذل تبٍت برامج و سياسات  
متعددة للتشغيل بوصفها عامال مساعدا، و مرصدا الذباىات التشغيـل و اإلدماج ادلهٍت، و موجها بشأن التوقعـات 

واالحتياجات الفعلية للتخصصات و الكفـاءات الواجب توفرىا يف ضـوء التغَتات و التطورات التكنولوجية وتوجهات 
أسواق العمل احلديثة و عودلة االقتصاد، و ىو األمر الذي يتطلب توسيع مهام و خدمات ىذه الربامج و تطوير 

 سوق لتنشيط ادليداين التدخل وإظلا العمل، وعروض طلبات قبول يف دورىا يتمثل وسيط رلرد تبقى ال حىتأدائها، 

وسبكينها من تقدمي الدعم ادلناسب للشباب الباحثُت عن فرص العمل و مساعدهتم يف التأىيل و االندمـاج يف  ،العمل
سوق العمل، ألن غالبيـة طاليب الشغل من أصحـاب الشهادات يفتقدون للمهـارات و الكفاءات ادلطلوبة يف سوق 

العمل احلديث، فالشهادة اجلامعيـة أصبحت ال تكفي وحدىا لتلبية متطلبات السوق ادلعاصرة، و من ىنا أصبح ينظر 
 التدريب و التأىيل الوظيفي لسد الفجوة بُت ما ىو متاح من سلرجات دبثابة اآللية اليت تساعد يف ىذه الربامجإذل 

جامعية و دلا ىو مطلوب من كفاءات أساسية للعمل، و ىي هبذا الشكل أصبحت تعٍت األمل للكثَت و مالذا 
للعديد من الباحثُت عن عمل، ىذا الواقع جعل العديد من الباحثُت يعتربون مشكلة بطالة خرغلي التعليم العارل ىي 

 .مشكلة إدماج بدرجة أوذل
و ابلعودة إذل التجربة اجلزائرية يف رلال برامج التشغيل و التحضَت لعملية اإلدماج ادلهٍت، فهي تعترب حديثة مقارنة 

على غرار انكلًتا، أدلانيا، السويد ،  ابلتجارب الدولية و ابخلصوص تلك اليت عرفتها بعض الدول الرائدة يف ىذا اجملال
، و رغم ذلك ؽلكن القول أبن موضوع التشغيل يف اجلزائر قد عرف مسارات متعددة منذ االستقالل .....الدظلارك

فرضتها مربرات موضوعية و أخرى ذاتية، كانت تستوجب توفَت و تشغيل يد عاملة الستمرار النشاط يف سلتلف 
ظاىرة البطالة  ادلشاريع االقتصادية الكربى اليت أطلقتها اجلزائر آنذاك، و ىو ما جعل العديد من الباحثُت يعتربون أن
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دل تكن مطروحة منذ فًتة السبعينات اتريخ تبٍت سياسة التسيَت وفق ادلخططات، حيث أصبح احلديث عنها  يف اجلزائر
من ادلاضي، و قد كان  ؽلنع حىت تداوذلا يف الواثئق الرمسية و يف سلتلف الكتاابت األخرى، وقد كان يشار حينها إذل 

 ،ألهنا دل تكن « personnes insuffisamment occupées »األشخاص قليلي العمل " طاليب الشغل بكنية 
ذبد صعوبة يف إدماجهم مهنيا حبكم أن مناصب الشغل متوفرة و أفاق التشغيل مفتوحة على أوسع نطاق، ألن حاجة 
الدولة لليد العاملة يف تلك ادلرحلة كانت كبَتة لتنفيذ ادلشاريع الكربى اليت أطلقتها آنذاك، و أن قلة الشغل كانت ال 

 .1سبس إال فئة قليلة من  اليد العاملة غَت ادلختصة

أحداث متميزة كانت ذلا   عرفت اجلزائر1986و لكن يف منتصف الثمانينات، و نتيجة األزمة البًتولية لعام 
انعكاسات سلبية و مباشرة على األوضاع االقتصادية و االجتماعية و السياسية للبالد، نتج عنها زبلي الدولة على 
سياسة التشغيل الكامل ، و توقف معظم ادلشاريع االستثمارية ما أدى إذل تراجع قدرات ادلؤسسات االقتصادية يف 

ما تسبب يف ارتفاع . ألف منصب عمل جديد سنواي 75خلق مناصب عمل جديدة ، و دل يعد إبمكاهنا توفَت إال 
ىم شباب يفتقدون للمهارات و اخلربة  % 75، نسبة % 18.1 إذل مستوى قياسي قدر بـ  1989البطالة سنة 

 .2 ىم من خرغلي التعليم العارل %2.6ادلهنية، من بينهم 
و قد ازداد الوضع سوءا مع مطلع التسعينات، بًتاجع النمو االقتصادي نتيجة ارتفاع ادلديونية اخلارجية اليت فاقت 

 مليار دوالر و اهنيار أسعار البًتول، حتم على اجلزائر الدخول يف مفاوضات مع ادلؤسسات ادلالية الدولية 34الـ
إلعادة ىيكلة اقتصادىا و الرضوخ لربامج اإلصالح االقتصادي اليت يفرضها صندوق النقد الدورل، حيث تلتزم 

دبقتضاه اجلزائر ابالنتقال من اقتصاد موجو إذل اقتصاد حر، والشروع يف خوصصة ادلؤسسات االقتصادية العمومية، 
مؤسسة عمومية، ما ساىم  815ألف عامل و غلق حوارل  400وقد ترتب عن ىذه اإلجراءات تسريح ما يقارب 

 % 24.4إذل  1990سنة  % 19.7يف ارتفاع معدالت البطالة إذل نسب قياسية ابنتقاذلا يف ظرف أربع سنوات من 

 .3بفعل تقلص حجم التشغيل 1994سنة 
ألف طلب، و تصاعد الطلبات مع توارل  250ىذا الوضع ساىم يف تضخم عدد طاليب الشغل سنواي إذل أكثر من 

ىم شباب ال  %80مليون بطال، نسبة  2.5السنُت ليصل عدد الراغبُت يف شغل و دل يتمكنوا من احلصول عليو إذل

                                                           
1 - El Hachemi Ouzir , « Analyse critique des dispositifs d’emploi», Rencontre sur le thème  L’emploi, la formation 

et l’employabilité, Le Forum des Chefs d’Entreprises, Hôtel El Aurassi, Alger,  (29 Octobre )2013, p1 

2 - Mahmad Saïb ,« L'emploi des jeunes en Algérie », Cahiers du CREAD, Alger , n°(26) ,(2ème trimèstre 1991),  

p79 

  .180 ، ص 2009دار احلامد للنشر و التوزيع،: ، عمان1ط (التجربة اجلزائرية)مدين بن شهرة، اإلصالح االقتصادي و سياسة التشغيل - 3
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ألف خريج جامعي  100ألف حامل لشهادة جامعية، و ذلك من أصل  80يتجاوز سنهم الثالثُت سنة، من بينهم 
 ألف 600ألف و  400، يضاف إذل ما سبق ارتفاع يف أعداد ادلتسربُت من الـدراسة الذي تراوحت بُت 1996سنة 
1 29.2 إذل أعلى مستوى ذلا بـ 1999، و ىو ما جعل البطالة ترتفع سنة 1992 سنة

%. 
ىذه الوضعية دل تسمح للجزائر من رسم سياسة وطنية واضحة للتشغيل و مواجهة البطالة، حيث اكتفت احلكومات 

دبحاوالت لتوفَت فرص عمل مؤقتـة، و اعتماد نظام التكفل و الشبكة االجتماعية، و التضامن  1989ادلتعاقبة منذ 
الوطٍت لتخفيف حالة التوتر االجتماعي يف صورة برامج للشبكات االجتماعية موجهة جلميع الفئات االجتماعية، 

 .وىو ما أدى إذل سيادة فرص العمل التعاقدية و الفصلية ابدلقارنة بفرص العمل الدائم
هبذا الشكل أيقنت اجلزائر أن ظاىرة البطالة دل تعد مشكلة ظرفية، و أن القضاء عليها بفضل سياسة ادلخططات 

التنموية قد ربول إذل اقتناع هبيكلية البطالة و ذبُذرِىا بعد فشل سياسة التشغيل الكامل، خاصة يف ظل تزايد معدالت 
بطالة خرغلي التعليم العارل إذل نسب قياسية و عدم قدرة أسواق العمل يف استيعاهبم، وىو ما جعل السلطات 

اإلصالحات ادلطبقة يف  العمومية ذبمع على ضرورة مواجهتها و جعلها من ضمن أولوايت سياساهتا، و ذلك بتفعيل
 و اليت  و ادلتعلقة بدعم تشغيل الشباب يف صورة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب،1996ميدان التشغيل منذ 

جاءت يف ظل ظروف استثنائية كانت تعيشها اجلزائر بفعل تداعيات األزمة األمنية، و تنامي ظاىرة اذلجرة غَت 
، و التجارة ادلوازية، و تزايد ظاىرة اليأس و فقدان األمل يف احلصول على منصب شغل لدى "احلرقة " الشرعية 

العديد من الشباب، خاصة من فئة حاملي الشهادات اجلامعية، و ىو األمر الذي دفع إذل ضرورة التفكَت يف إغلاد 
برامج للتشغيل تتوافق و خصائص سلتلف الشرائح االجتماعية، و يف ىذا الصدد مت إنشاء أول برانمج للتشغيل سنة 

غَت أن التقييمات اليت أجريت حول ىذا الربانمج بينت زلدودية ىذا موجها خصيصا خلرغلي التعليم العارل،  1998
الربانمج على مستوى األداء و التنظيم و عدم قدرتو يف التجاوب مع متطلبات ادلرحلة، خاصة فيما يتعلق ابآلليات 

 .ادلستخدمة يف تثبيت اكرب عدد من ادلنصبُت يف إطار ىذا الربانمج يف مناصب دائمة

مع مطلع القرن احلارل و بداية تعايف االقتصاد الوطٍت و ربسن مداخيل اجلـزائر من ادلواد الطـاقوية و ربررىا من قيود 
وضغوط ادلؤسسات ادلالية الدولية، بدأت تتبلور أوذل معادل السياسة الوطنية يف رلال التشغيل و اإلدماج بتبٍت سياسات 
عاجلة للتخفيف من حدة البطالة، و ذلك إبطالق سلسة من التدابَت اليت ترمي إما إذل حث الشباب البطال للبحث 
                                                           

 ، االقتصادية والسياسات التنمية رللة ، » سوق العمل ابجلزائر وأثر السياسات االقتصادية التجميعية على معدالت البطالة «، شكوري دمحم  والرحيم شييب عبد - 1
 .44، ص  ( 2008جويلية)، (2) العدد،(10 )اجمللدادلعهد العريب للتخطيط ، الكويت ،
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عن فرصة عمل أو إذل خلق مؤسستو اخلاصة من خالل منحو فرصة عمل مؤقتة ابنتظار اإلدماج يف سوق العمل، 
وقد تبلورت ىذه التدابَت يف شكل برامج و عقود للعمل وجهت دلختلف الفئات االجتماعية ابلشراكة مع سلتلف 

القطاعات االقتصـادية، و ذلك بضخ أموال كبَتة للنهوض بقطـاع التشغيـل و اإلدماج ادلهٍت للشبـاب و خاصة منهم 
خرغلو التعليم العارل الذين يواجهون صعوابت يف االلتحاق بسوق العمل، و الذين خصص ذلم و ألول مرة جهاز 

يتكفل دبرافقة و متابعة سَتورة ، 2008 سنة (DAIP)ربت اسم جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت خاص هبم 
و تنصيبهم يف اذليئات اإلدارية و ادلؤسسات االقتصادية بشكل يتناسب و احلاجيات إدماجهم يف سوق العمل، 

احلقيقية لالقتصاد الوطٍت، من خالل تصحيح مسار تشغيلهم و جعلو أكثر عقالنية لكبح ظاىرة التنصيب العشوائي 
يف سلتلف ادلؤسسات اليت طبعت الربامج السابقة، دبا يضمن عملية االنتقال الناجح لطاليب الشغل من التعليم إذل 
العمل، و ذلك تبعا إلسًتاتيجية التشغيل يف اجلزائر اليت هتدف يف ادلقام األول إذل التمكُت الذايت و ادلهٍت لطاليب 

 .الشغل و ربفيزىم على البحث عن الشغل بًتشيد تصوراهتم للعمل و البيئة احمليطة بو

 سنوات من الشروع يف تنفيذ ىذا الربانمج، (06)غَت أن اجلهود الذي بذلت يف ىذا االذباه بعد مرور أكثر من ست 
يف  فشل ىذا اجلهاز يف عملية إدماج خرغلي التعليم العارل يف سوق برزت العديد من ادلشاكل ذبلت خصوصا 

 مستفيد من برانمج جهاز ادلساعدة على اإلدماج 153897العمل، حيث تبُت اإلحصائيات انو من أصل 
، وقد أرجعتها التقييمات األولية إذل 2008 مستفيد فقط مت توظيفهم عقب انتهاء فًتة اإلدماج لسنة 11300

رلموعة من العوامل أعلها عدم وضوح آليات عمل ىذه األجهزة و أىدافها خاصة فيما تعلق دبرافقة و متابعة 
ادلستفيدين من ىذا اجلهاز، ابإلضافة  إذل عدم مواءمة تكوين و زبصصات اخلرغلُت ادلنصبُت يف مواقع العمل 

ادلقًتحة، شلا أدى إذل إىدار ىذه الكفاءات و الطاقات و تسرهبا و إحساسها ابلتهميش و اإلقصـاء، إذل جانب 
إحجـام القطاعات االقتصادية العموميـة أو اخلاصة يف التفاعل إغلااب مع ىذه الربامج  حملدودية دورىا و ضعف األفراد 

ادلوجهُت إليها، و ىذا على الرغم من احلوافز ادلالية و القانونية ادلوجهة ذلذه ادلؤسسات على اعتبار أن السياسة 
التشغيلية يف اجلزائر تعول كثَتا على ىذا القطاعات يف إنتاج مناصب عمل و امتصاص اكرب عدد من خرغلي 

فأمام ىذا التزايد ادلطرد يف آلية تكوين اخلرغلُت و أمام عجز النسيج االقتصادي . اجلامعات و ذوي الشهادات العليا
اجلزائري على امتصاص ىذه األعداد أصبحت عملية البحث عن الشغل تطرح نفسها حبدة، حيث غالبا ما تنتهي 

 من خرغلي اجلامعات يف كل سنة إذل وضعية بطالة مزمنة، حيث نتج يف مقابل ذلك إقبال العديد  %80أبكثر من 
 .من اخلرغلُت على الوظائف العمومية وتكدسهم فيها يف ظل عجز ىذا اجلهاز يف توجيهم
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و نتيجة لذلك فإن إشكالية الدراسة تتعلق أساسا ببحث دور ىذا اجلهاز يف عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم 
العارل دبؤسسات التعليم الثانوي، بوصفها واحدة من بُت قطاعات الوظيف العمومي اليت يُنَصب هبا اكرب عدد من 

خرغلي التعليم العارل، من خالل التعرف على اخلدمات اليت يوفرىا ىذا اجلهاز لطاليب الشغل و دورىا يف عملية 
 و كذا التعرف على األبعاد اليت يتوخاىا ىذا اجلهاز من عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل يف ،اإلدماج ادلهٍت

مناصب عملهم، خاصة من جانب ظلوىم الشخصي و ادلهٍت و إدراكهم للبيئة االقتصادية احمليطة هبم، و يف األخَت 
 اليت ربد من دور ىذا اجلهاز يف عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار العواملالتعرف على 

 . عقد إدماج حاملي الشهادات
 :و عليو ؽلكن ربديد معادل إشكالية ىذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التارل 

 يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد (DAIP)ما دور جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت 
  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟(CID)حاملي الشهادات

 :و لإلجابة عن ىذا التساؤل مت طرح صبلة من التساؤالت الفرعية جاءت على النحو التارل
دور اغلايب يف ربضَت عملية اإلدماج  (DAIP)ىل للخدمات اليت يقدمها جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت- 1

 دبؤسسات التعليم الثانوي  (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار  ادلهٍت
 لوالية ميلة؟

 من عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي (DAIP)ما ىي األبعاد اليت يتوخاىا جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت- 2
  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟(CID)التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات

 يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل (DAIP)ما ىي العوامل اليت ربد جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت- 3
  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟(CID)ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات 
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 أهداف الدراسة : اثنيا
 خلرغلي التعليم العارل يف اإلدماج ادلهٍت (DAIP)خدمات جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت دور التعرف على - 

  .دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة (CID)ادلنصبُت يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 
من اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم  (DAIP)التعرف على األبعاد اليت يتوخاىا جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت - 

  . دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة(CID)العارل ادلنصبُت يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 
يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم  (DAIP)التعرف على العوامل اليت تعيق جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت - 

  . دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة(CID)العارل ادلنصبُت يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 

 

 أمهية الدراسة: اثلثا

تتحدد أعلية ادلوضوع إببراز القيمة احلقيقية ادلتوخاة من دراستو، و جدوى طرح ادلشكلة و صياغتها، و بيان حجمها، 
 .و تبيان اإلسهام العلمي و العملي للبحث موضوع الدراسة

إن إشكالية البحث ادلتمحورة حول برامج التشغيل الوطنية و دورىا يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل يف سوق 
 أتيت متوافقة مع التوجو العام لسياسة التشغيل يف اجلـزائر من اجل النهـوض و االرتقاء العمل تستمد أعليتها، من أهنا

دبوضوع الشغل، من خالل إحداث تغَتات جذرية تصل إذل إعادة تشكيل زلاور العملية التشغيلية، ابالنتقال من 
األسلوب القدمي القائم على التشغيل الكامل اليت تضمنو الدولة إذل التوجو احلديث ضلو جعل الشاب طالب الشغل 

ىو احملور الذي تدور حولو عناصر العملية التشغيلية، و تفعل دوره يف أن يصبح أكثر اغلابية  يف عملية إدماجو مهنيا 
 .دبساعلة سلتلف الفاعلُت االجتماعُت

و من ىنا جاءت أعلية ىذه الدراسة يف التعرف على واقع سياسة التشغيل و انعكاساهتا على وضعية سوق الشغل، 
من خالل الًتكيز خاصة على واحدة من أىم آليات التشغيل ادلعتمدة من طرف الدولة اجلزائريـة يف إطـار دعم و ترقية 

 من خالل ربديد خصوصياتو و تركيبتو (DAIP)الشغل ادلأجور، و يتعلق األمر جبهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت 
اليت سبيزه عن ابقي الربامج األخرى، و ىو ما غلعل البحث يف ىذا ادلوضوع ؽلكننا من الكشف عن طبيعة و نوعية 

اخلدمات اليت يوفرىا ىذا اجلهاز لطاليب الشغل و ادلكتسبات اليت ػلققوهنا يف إطاره، و كذا أىم  الصعوابت اليت 
 :  يصادفها يف ارض الواقع، وقد كسبت كذلك ىذه الدراسة أعليتها من العناصر اآلتية
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 متغَت برامـج التشغيل الوطنية و متغَت : إلقاء الضوء على متغَتين يتسمان ابحلـداثة يف ميدان الشغل و البطـالة
 و ما ذلذين ادلتغَتين من أعلية يف تشكل اذلوية الشخصية و اذلوية ادلهنية للخريج اجلـامعي ويف اإلدماج ادلهٍت،

 .ربفيزىم يف البحث عن الشغل
  كوهنا تقدم صورة حقيقية للصعوابت اليت تواجو خرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار ىذا الربانمج، شلا قد

 .يساىم يف التغلب عليها أو التقليل منها
  تفيد ادلشرفُت على برامج التشغيل ادلوجهة إلدماج خرغلي التعليم العارل، ابطالعهم على أىم احلـاجات

وادلكتسبات االغلابية اليت ػلققها اخلرغلون ادلنصبون يف إطار ىذا اجلهاز، شلا قد يساىم يف االستثمار فيها 
 .مستقبال ابعتبارىا برامج حديثة مازالت يف طور التقييم

كما تكمن أعلية ىذه الدراسة أيضا يف أهنا تتناول فئة خرغلي التعليم العارل و ما سبثلو ىذه الشرػلة ادلهمة يف بناء 
مستقبل األمة، و اليت كانت إذل زمن غَت بعيد زلل تقدير و إعجاب يف اجملتمع دلا ربملو من خصوصيات و تعدد يف 

مسالك تعليمها، و اليت أصبحت اليوم تعاين من صعوابت يف الولوج إذل سوق العمل جعلتها عرضة للبطـالة والتشغيل 
الناقص و زلل انتقاد من طرف العديد من ادلستخدمُت، و من ىنا تكمن أعلية ىذه الدراسة انطالقا من زلاولة فهم 

 .   خصوصيات خرغلي التعليم العارل و طبيعة فهمهم ذلذه الربامج و يف التفاعل معها

 

.مصطلحات الدراسة: رابعا  

يعد ربديد ادلصطلحات يف الدراسات و البحوث االجتماعية من القضااي األساسية اليت ينبغي أن يوليها الباحث أعلية 
ابلغة لدورىا يف ذبسيد ما يريد أن يالحظو الباحث يف الواقع، و أن تفكيكها يسمح حبصر دقيق للظاىرة ادلراد 

 يبدو انو من الضروري التطرق للمعٌت الذي أعطي للمفهوم و من خالل أراء و تصورات بعض الباحثُت. 1دراستها
بصفة عامة و يف سلتلف ادليادين العلمية بصفة خاصة، ألن مثل ىذه ادلتابعة من شأهنا أن تزيل الكثَت من اللبس 

والغموض، و تبُت يف نفس الوقت داللة ادلفهوم و سلتلف أوجو استعمالو و ادلفاىيم ادلطابقة أو ادلرادفة اليت تتقاطع يف 
 .بعض معانيو

 
 

                                                           

  .185، ص 2006دار القصبة للنشر  ، :موريس أصلرس، منهجية البحث العلمي يف العوم اإلنسانية ، ترصبة بوزيد صحراوي و آخرون ، اجلزائر -  1
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 .  برامج التشغيل-1
للقوى النشطة  عمل فرص خلق أجل السلطات العمومية من تنتهجها اليت اإلجراءات من رلموعة عن عبارة ىي

 يف الذايت التشغيل دعم- العامة األشغال برامج( الوظائف توفَت و ىي تتضمن برامجتنفيذا للسياسة التشغيلية للدولة، 
و بتطور أسواق  ،1التشغيل خدمات لتحسُت و برامج التدريب، و برامج.) ...األجور دعم – الصغَتة ادلشروعات

 التسمية يف تغَت مع بلد كل لظروف  وخصوصيات وفقا العمومية الربامج ىذه من متباينة وأظلاط العمل ظهرت ظلاذج

 التشغيل، بوكاالت البلدان من العديد حاليا يف يعرف أصبح ما أو التشغيل مكاتب إذل مصاحل التوظيف فمن ذاهتا

 واللجان اجملالس ادلتخصصة مثال التشغيل بقضااي ادلعنية واذليئات األجهزة من ظهور العديد إذل ابإلضافة وذلك

 .اخل ...ومكاتب التشغيل اخلاصة العمومية الوظيفة وأجهزة االستشارية

2.أىداف السياسة حول تبٌت ما وعادة التشغيل، سياسة لتنفيذ أدواتأبهنا : و تعرفها منظمة العمل الدولية
 

 إدماج بغرض اليت أنشئت األجهزة و اآلليات و الربامج صبيعنعٍت هبا يف حبثنا و برامج التشغيل الوطنية يف اجلزائر 
نشاط منظم  خالل الشغل من سلتلف الفئات العمرية و ادلستوايت التعليمية و التدريبية، من سوق يف البطالُت

: ىيتسَت من طرف ستة مؤسسات عمومية . وماليا اجتماعيا وضعا يكسبو للشخص البطال
 ADSوكالة التنمية االجتماعية - 

 ANSEJ  الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة- 

 CNAC    البطالة من لتامُت الوطٍت الصندوق- 

 ANGEM ادلصغر القرض لتسيَت الوطنية الوكالة- 

 .ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل  -

 ANDI الوكالة الوطنية لالستثمار- 

 ، و ىو برانمج وطٍت (DAIP) يف دراستنا ىو جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت برانمج التشغيل ادلستهدفأما 
 من طاليب الشغل ألول مرة، و من بينهـم خرغلي التعليم العـارل للتشغيل يوفر خدمات دلرافقة و متابعة الشباب

من إبرام عقد شغل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل  ؽلكنهم(CID) إدماج حاملي الشهادات عقدادلنصبُت يف إطار 
ANEM) ( ،مع إحدى ادلؤسسات العارضة سواء يف القطاع اإلداري أو القطـاع االقتصـادي العمومي و اخلـاص

يعمل خاللو ادلتعاقد وقتا كامـال ضمن اختصاصـو، حيث تتوذل الدولـة دفع تكـاليف األجـور و التأمينات االجتماعية 
                                                           

  .42ص ،2002 ،ادلعهد العريب للتخطيط: ،  الكويت  »برامج التدريب الذايت عرب اإلنًتنتسوق العمل و زبطيط القوى العاملة،   «دمحم عدانن وديع،-  1
  .11، ص 2014، اسًتشادي دليل الوطنية التشغيل سياساتمنظمة العمل الدولية، - 2
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اليت يستفيد منها العامل يف إطار ىذا العقد، بينما تستفيد ادلؤسسة ادلـُشِغلة من مزااي تشجيعية يف شكل إعفاء ضرييب 
 .  وال تكون ادلؤسسة رلربة على إدماج الـُمَنصب بعد انتهاء مدة العقد

 . اإلدماج ادلهين- 2

تعترب مسألة تعريف اإلدماج ادلهٍت موضوع نقاش ىام بُت علماء االجتماع و االقتصاديُت، و ىو ما غلعل التعامل مع 
ىذا ادلصطلح بشيء من احلذر، و إذا اعتربان أن اإلدماج ادلهٍت بشكل عام ىو سَتورة تسمح للفرد أو رلموعة من 

 .1األفراد من الولوج إذل سوق العمل يف ظروف مواتية  سبكنو من احلصول على منصب عمل
ىذا التعريف يف نظر العديد من الباحثُت ال ػلدد بشكل هنائي ىذا ادلفهوم، على الرغم من ادلعايَت ادلوضوعية اليت 

، ألنو على ادلستوى الذايت فادلواقف زبتلف وفقا ألراء األشخاص (الولوج إذل منصب عمل)استخدمها لتحديد ذلك 
 .  و الوضعيات، و ىو ما جعلهم ال يتفقون على تعريف واحد

يعتقدون أبنو احلالة اليت غلد فيها األفراد ( Fournier et Monette)فورين و موانت فنجد البعض منهم  مثل 
يف االستقالل ادلارل و القدرة  (Peletier et Pauline) بلويت و بولني منصب عمل مأجور، بينما يرى كل من 

على احلفاظ على قابلية التشغيل من ادلعايَت األساسية اليت ينبغي أخذىا عند تعريف اإلدماج ادلهٍت، فيما يعترب 
 اإلدماج ادلهٍت عملية سبكن الشخص من دون ذبربة مهنية من احتالل مكانة مستقرة  (M.Vernières )فرنيري

 . 2ضمن منظومة الشغل

فإهنما ال يعَتان ىذه العالقة أعلية كبَتة حيث يقًتحان بناءا على  (  Trottier et Gauthie)قوتيي و ترويتأما 
. سلتلف الواثئق العلمية اليت تناولت ىذا ادلفهوم مدونة ألىم التصورات األساسية اليت ربدد مفهوم اإلدماج ادلهٍت

ىناك رلموعة من ادلؤشرات لوصف اإلدماج ادلهٍت، منها الشهادات، و طول مدة  ( Trottier )ترويت فحسب 
و التصنيف السوسيومهٍت دلنصب العمل، و مدة  (عقد دائم أو زلدود )الوصول إذل منصب عمل، و الوضع ادلهٍت 

 .3ادلكوث يف البطالة، و التوافق بُت التكوين و منصب العمل
 
 

                                                           
1 -Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, paris : Nathan, université , 1994, p 350.  
 

2 - Geneviève Fournier, Marcel Monette, L'insertion socioprofessionnelle: un jeu de stratégie ou un jeu de hasard? 

Presses Université Laval, Québec, 2000, p6. 

3 - Claude Trottier, Madeleine Gauthier et Claire Turcotte, « Insertion professionnelle et rapport au temps de 

jeunes ayant interrompu leurs études secondaires » [en ligne] <http://sociologies.revues.org, 21 juin 2007,p 11.htm> 
Consulté le 05/02/2009. 
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 .التعريف اإلجرائي لإلدماج ادلهين- 
يقصد ابإلدماج ادلهٍت يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات يف ىذه الدراسة ليس ىو رلرد الوصول إذل منصب 

خرغلي التعليم العارل  سبكُت الغرض منو ىو انتقالية بُت نظام التعليم و سوق العمل مرحلة عمل مأجور، و إظلا ىو
الشخصي تعزيز تطورىم اليت تساىم يف ادلهارات اكتساب ادلعارف و  ادلنصبُت يف مؤسسات القطاع اإلداري من

 .عرب اخلربة العمليةو البحث عن شغل ادلهٍت و

 .التعليم العايل- 3
نصادف يف العديد من الدراسات و األحباث ادلرتبطة دبوضوع التعليم العارل بعض ادلفاىيم اليت تتداخل مع ىذا ادلفهوم 

اخل، فهناك من يرى أن التعليم العارل أوسع مفهوما من التعليم اجلامعي، و ىذا األخَت ...كالتعليم اجلامعي و اجلامعة 
 خدمة – البحث العلمي –التعليم  )أوسع من مفهوم اجلامعة غَت أن صبيعها هتدف إذل ربقيق نفس الوظائف 

، و ذلذه األسباب فقد ارأتينا أن ال طلوض يف ىذه ادلفاىيم و االكتفاء ابلتعاريف اليت وردت حول التعليم  (اجملتمع
العارل ابعتباره ادلفهوم ادلعتمد من طرف اذليئات و ادلؤسسات العادلية و الذي سنستخدمو يف ىذه الدراسة، حيث 

وفقا لنص التوصية اخلاصة ابالعًتاف ابلدراسات و شهادات التعليم العارل اليت اعتمدىا ادلؤسبر  تعرفو منظمة اليونسكو
برامج الدراسة أو التدريب على البحوث على مستوى "ىو  (1993نوفمرب)العام لليونسكو يف دورتو السابعة العشرين 

ما بعد الثانوي اليت توفرىا اجلامعات أو ادلؤسسات العلمية األخرى ادلعًتف هبا بصفتها مؤسسات التعليم العارل من 
  .1"قبل السلطات ادلختصة يف الدولة 

 وذلك وأتىيلو، الفرد إعداد ابلغة يف وأعلية خصوصية على ينطوي العارل التعليم أن إذل التعريف ىذا يشَت

 عادل يف احلاصلة التطورات ومسايرة لالندماج وقابليتو واخلربات ادلتخصصة، وادلهارات وادلعارف ابدلعلومات بتزويده

 . اليوم

-99 من القانون التوجيهي  رقم2ويف ىذا ادلنحى يعرف التعليم العارل حسب النصوص التشريعية اجلزائرية وفقا للمادة 

ظلط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي " ىو كل 1999افريل  4ادلؤرخ يف  05
 .2"من طرف مؤسسات التعليم العارل

                                                           

 9-5 ابريس –الرؤية و العمل – التعليم العارل يف القرن احلادي و العشرين –ادلؤسبر العادلي للتعليم العارل  -(اليونسكو)منظمة األمم ادلتحدة للًتبية و العلوم و الثقافة - 1
 .12 ، ص 1998أكتوبر 

 

 ادلتضمن القانون التوجيهي للتعليم العارل ادلعدل و ادلتمم ، 1999 افريل 4 ادلؤرخ يف 05-99القانون التوجيهي  رقم ، وزارة التعليم العارل و البحث العلمي- 2
 .3 ، ص1999 افريل 7 الصادرة يوم 24اجلريدة الرمسية عدد:اجلزائر
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 .خرجيو التعليم العايل- 4
من أهنى مرحلة دراسّية : صفة اثبتة للمفعول من خرََّج ىي  ةاللغة العربية ادلعاصر حسب معجم ِخرِّيجكلمة :لغواي 

 . 1 و أكملها حبصولو على شهادتو معّينة ، متدرِّب ومتعلِّم ومتخرِّج
 : اصطالحاأما 

 العليا ادلعاىد يف اجلامعي التعليم فرصة ذلم أتيحت نيالذ أولئك "أبهّنم التعليم العارل خرغلو اجلوىري دمحم يعرف

 .2"مبتغاه ربقيق و فيو العمل أجل من علمية متخصصة بشهادة اجلامعي الدراسي ادلسار ةيهنا يف بذلك متحصلُت
 االلتحاق و اجلامعي مـالتعلي مرحلة إذل ولـالوص فرصة ذلم أتيحت عـاجملتم من فئة"  أبهّنمو يف تعـريف أخر يعرفون  

 مرت اليت و دمـالتق و ثيالتحد و ريالتطو شعار متبنية ميالقد اجليل مواجهة يف تقف ما غالبا وىي العليا، ابدلعاىد

 . 3" معُتعمل أو مهنة شلارسة من سبكنو ةـاجتماعي مكانة ذات علمية بشهادة منتهية التعليمية لـادلراح من بسلسلة
تعرف خريج التعليم العارل أبنو الطالب الذي أهنى مساره  ) OCDE (أما منظمة التنمية و التعاون االقتصادي

 . 4الدراسي اجلامعي بنجاح متحصال على أول شهادة جامعية

 .التعليم العايل ييجخلر اإلجرائي فيالتعر- 

 ، متحصلةاجلامعي تعليمها أن استكملت بعد من اجلامعة زبرجت اليت الطالبية الفئة تلك مه التعليم العارل خرغلو

 . دائما أو اـمؤقت كان سواء اد عملغلـإ من اسبكنو،العلمي ادلؤىل ان نوعك مهما معُت زبصص يف علمية ادةـشوعلى 

 سوق العمل- 5
 ادلصطلح ىذا استخدم حيث ،الثانية العادلية احلرب أثناء استعماذلا ظهر اليت ادلصطلحات من العمل سوق مصطلح

 اليت العوامل سلتلف فيو تتفاعل الذي ادلكان " أبنو اللجنة ىذه وعرفتو العمال شؤون لتنظيم األمريكية اللجنة قبل من
 العمل، عن العمال فيو يبحث أو العمال عن العمل أصحاب فيو يبحث الذي ادلكان أي التوظيف، عناصر يف تؤثر

 للعمل ادلختلفة العالقات خاللو من وتوجو توفر اليت العمل ظروف من عديدة أنواع  فيوتوجد الذي العام اجملال وىو

 تشغيل ظروف من ذلك وغَت العمل وساعات األجور يف ادلهنية واالختالفات عليو، والطلب العمل عرض كحاالت

                                                           

 .628 ، ص2008 ، عادل الكتب : القاىرة، 1 ، ط معجم اللغة العربية ادلعاصرة،أضبد سلتار عمر- 1
 .147 ص ، 2001 النشر، و للطباعة بيغر دار :القاىرة ادلهٍت، االجتماع علم و العمل ت،ايالز احلميد عبد مالك- 2
 . 271 ص ، 1978 ادلعارف، دار :القاىرة الثالث، العادل يف التنمية ايقضا و اجتماع علم اجلوىري، دمحم- 3

4 - Organisation européenne de coopération et développement (OECD), Regards sur l'éducation: Les indicateurs de 

l'OCDE 1998, publication de l’ OECD, 11 févr. 1999 ,p 206. 
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أصحاب و ل ـ العميفاألفراد الراغبُت  وتفـاعل تالقي ىو العمـل سوق مصطلـح يكون أن ؽلكن كما .1"العمال
 .2عن األفراد ادلؤىلُت الذين ؽلكنهم شـغل الوظائف الشـاغرةالباحثُت األعمال 

 الشـركات واألفراد الباحثُت عن وظائف من شلثلي يضم أصحاب األعمال أو الذي أن سـوق العمل ىو اجملتمع أي
 . التخرجحديثيالعاملُت القدامى أصحاب اخلربة أو من الشـباب 

 .التعريف اإلجرائي لسوق العمل- 
سوق العمل ىو رلموع الوظائف ادلتاحة يف القطاع اإلداري و القطاع االقتصادي العمومي و اخلاص، و يقصد بو يف 
ىذه الدراسة تفاعل مؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة بوصفها ىيئة من اذليئات اإلدارية مع جهاز ادلساعدة على 

 ةادلهٍتالشخصية و  ىويتهماإلدماج ادلهٍت يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادة و تنصيبهم فيها دبا ؽلمكنهم من تنميـة 
 .و قدرهتم يف البحث عن شغل

 .الدراسات السابقة- خامسا

تشكل الدراسات السابقة ترااث مهما و مصدرا غنيا جلميع الدارسُت و الباحثُت إذ تساىم يف تكوين خلفيات علمية 
 . عن مواضيع دراساهتم و أحباثهم

بشكل مباشر، فقد حتما  اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارلو برامج التشغيل نظرا لعدم توافر الدراسات اليت تتعلق ب
و اإلدماج  ادلشاهبة و ادلرتبطة أبحد متغَتات موضوع البحث أي برامج التشغيل اللجوء إذل تناول الدراسات علينا

 . و ىذا على الرغم من اختالف مساراهتا البحثية  و زبصصات أصحاهبا  و طبيعتها العلميةادلهٍت،
أما طريقة عرضها ستكون بداية بعرض الدراسات العربية تليها الدراسات األجنبية، مث التعقيب عليها هبدف الوقوف 

على جوانب االتفاق و التعارض بينهما و بُت موضوع الدراسة، ابإلضافة إذل ربديد مدى االستفادة من ىذه 
 .   الدراسات

 
 
 
 
 

                                                           

 .22 ، ص 2000العريب،  النقد صندوق :العربية،القاىرة  البلدان يف البطالة ومشاكل العمل سوق ببالوي، حازم- 1
  .49 ، ص 2009منظمة العمل الدولية  ، :بَتوت،1 ط،، نوع اجلنس، العمل، االقتصاد غَت ادلنظم قاموس ادلصطلحات- 2
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 .الدراسات العربية- 1
 : الدراسة األوىل- 
 .1 1988، للباحث  بلقاسم بن سامل  بتونس سنة "التعليم العايل و التشغيل من خالل مسارات اخلرجيني "

سبحورت ىذه الدراسة حول إشكالية تشغيلية خرغلي التعليم العارل و خصائص اندماجهم ادلهٍت يف تونس من خالل 
 :حبث ثالث مشكالت رئيسية أخذت تواجهها تونس ىي 

 .مشكلة انتشار التعليم على نطاق واسع يف بلد يفتقر إذل رؤوس األموال و فرص الشغل -1
زبريج أعداد كبَتة من حاملي الشهادات العليا تفوق قدرة  ادلؤسسات االقتصادية على إحداث مناصب شغل -2

 .توافق طموحاهتم
 .ارتفاع معدالت البطالة بُت خرغلي التعليم العارل-3

و قد أثَتت رلموعة من التساؤالت يف ىذا االذباه تعلقت خصوصا بدور الشهـادة يف الولوج إذل سوق العمل ؟ وأىم 
االسًتاتيجيات اليت يستند عليها اخلرغلون لتحقيق اندماجهم ادلهٍت؟ إذل جانب مدى قابلية سوق الشغل الستيعاب 

 اخلرغلُت؟
 خريج من ثالث مؤسسات للتعليم العارل 124اعتمدت ىذه الدراسة لإلجابة على ىذه التساؤالت على عينة من 

مت اختيارىم بطريقة عشوائية من بُت  (كلية العلوم، ادلدرسة الوطنية للمهندسُت، و ادلعهد األعلى للتصرف)بتونس 
، ليتم مقارنة مدى تشغليتهم و خصائص اندماجهم ادلهٍت 1986 و1981دفعتُت من خرغلي ادلؤسسات لسنيت 

 .خالل ىاتُت الفًتتُت
  اعتمادا على استمارة حبث1988 أما أداة صبع البياانت فقد كانت مقابالت شخصية مقننة أجريت يف صيف

 .فكان اخلرغلون موزعُت آنذاك بُت الشغل و الدراسة.مفصلة ىي دبثابة استجواب جاىز
 :و قد توصلت الدراسة إذل النتائج التالية

 .إن احلصول على شهادة عليا ال يًتتب عنو ابلضرورة االذباه مباشرة إذل سوق الشغل و ضماان لالندماج مهنيا-
طرق البحث عن شغل لدي خرغلي التعليم العارل ىي طرق فردية ابألساس تعتمد على رلهودات شخصية حبتة -
تقدمي )كوسائط للبحث عن شغل ، تليها ادلؤسسة اجلامعية بواسطة  (...طلبات الشغل، عالقات شخصية و عائلية)

                                                           

 كلية علوم الًتبية ، جامعة دمحم اخلامس :الرابط - التدريس–، اجمللة ادلغربية لعلوم الًتبية  »التعليم العارل و التشغيل من خالل مسارات اخلرغلُت « بلقاسم بن سادل  ، - 1
 .39-19 ، ص )1992(،) 19 (،عدد
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الًتبصات  قائمة أبمساء خرغليها للمشغلُت أو اللقاءات التحسيسية بُت اخلرغلون و رؤساء ادلؤسسات، أو أثناء 
 .% 10.6سبثالن إال  أما مكاتب التشغيل و اإلعالانت فال. (التكوينية بربط عالقات مع ادلؤسسات

مزااي تتعلق  ، دلا ربققو من %81أىم مشغل خلرغلي التعليم العارل ىي الشركات الوطنية و ادلؤسسات العمومية بـ- 
  .%60بظروف الشغل خاصة االستقرار مهٍت حيث تفوق نسبة ادلرمسُت من أفراد العينة الـ

 .ضعف يف عدد خرغلي التعليم العارل ادلشتغلُت ابدلشاريع الشخصية أو العائلية الفتقادىم لروح ادلبادرة و ادلغامرة-
أما ابلنسبة دلدة البحث عن شغل اليت تعرب على مدى قابلية سوق الشغل الستيعاب اخلرغلُت فقد كانت كبَتة -

 . من الذين اشتغلوا بعد التخرج قد عثروا على شغل خالل الثالثة أشهر األوذل من البحث %70مادام 
ضغوط التشغيل بفعل تقلص سوق الشغل ذبرب الكثَت من اخلرجُت على العمل يف ظروف ال تستجـب لرغباهتم - 

 .وطموحاهتم شلا غلعل عالقاهتم ابلعمل سلبية
تفاوت يف فرص التشغيل بُت اخلرغلُت بسبب البطالة اذليكلية فبنفس الشهادة اجلامعية ألبناء اإلطارات العليا ذلا -

 .مردودا اكرب شلا ػلقق ألبناء العمال سواء على صعيد األجر أو ادلسار ادلهٍت و ىم أكثر عرضة للبطالة
العوامل اليت تؤدي إذل عرقلة اإلدماج ادلهٍت تتمثل يف نوع التكوين و الوسط االجتماعي حيث يشتغل اخلريج يف -

 زبصص الكيمياء ، بينما اقل درجة يف الشعبة ادلالية % 50 زبصص البيولوجيا و %100)عمل يف غَت اختصاصو 
 (.% 40بـ

:الدراسة الثانية -   
Insertion des diplômés de l’institut des sciences économiques d’Alger  présente 

par  Djamel Ferroukhi, année 1991 
1. 

هتدف ىذه الدراسة إذل ربليل مسارات حاملي الشهادات بعد التخرج من اجلامعة و قد سطرت رلموعة من 
 :األىداف الرئيسية سبحورت حول

 .التعرف على رلموع اخلرغلُت و وضعيتهم بعد هناية مسارىم التكويٍت -
 .تقييم الوقت ادلستغرق يف البحث عن شغل-
 .تقييم برامج التكوين يف ضوء اخلربة ادلهنية ادلكتسبة-
 .احلراك ادلهٍت ذلؤالء اخلرغلُت خالل مسار اإلدماج ووضعيتهم يف كل مرة- 

                                                           
1 - Djamel Ferroukhi , Insertion des diplômés de l’institut des sciences économiques d’Alger ,Algérie : Cahiers du 

CREAD n° (26),( 2ème trimestre), 1991, pp 103-177. 
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 يضم ثالث 1985 و1984ىذه الدراسة اىتمت تتبع ادلسار ادلهٍت خلرغلي معهد العلوم االقتصادية للدفعتُت 
حيث تبنت منهج ادلسح الشامل و ذلك إبرسال استمارة تتضمن رلموعة من  (........ادلالية ، التسيَت)زبصصات 

 48  خريج عن طريق الربيد ، حيث كانت االستجاابت يف حدود 235األسئلة ادلتعلقة دبحاور الدراسة إذل 
 .  1984 ابلنسبة لدفعة % 30.19 و 1985ابلنسبة لدفعة %

 :و قد توصلت الدراسة إذل النتائج التالية 
 ، و ىو ؼلتلف حبسب زبصص كل 2.9متوسط الوقت ادلستغرق يف البحث عن شغل للدفعتُت كان يف حدود -

 يوم إذل الشهر و النصف للدفعتُت معا مث زبصص 15دفعة ، حيث سبتد مدة بطالة شعبة العلوم ادلالية متوسط من 
 . اشهر7 شهرا و يف األخَت شعبة التخطيط بـ2.5 شهرا إذل 2.4االقتصاد من 

أما األسباب اليت تؤدي إذل تغيَت مناصب الشغل و اليت زبتلف نسبها من دفعة ألخرى فإهنا تتقاطع يف األسباب -
 :التالية 

و علا ؽلثالن  (%41)و البحث على األفاق ادلستقبلية للمسار ادلهٍت بـ(%57)اكتشاف منصب شغل أفضل بـ  -
 .السبب الرئيسي لتغَت العمل لرغبة حاملي الشهادات ربقيق فرص أفضل 

 مث % 57أما الوسائل ادلساعدة يف احلصول على منصب عمل فتعترب اخلطوات الشخصية ىي األكثر استخداما بـ-
 و مراجعة مكاتب %5.37اإلعالانت بـ ) % 3.5 ، بينما ال سبثل اخلطوات ادلدنية % 14العالقات الشخصية بـ

 (.% 2.15التشغيل بـ 
، بينما القطاع اخلاص ال % 82أما أكثر القطاعات اليت يتوجو إليها حاملي الشهادات ىي القطاعات العمومية بـ-

يلقى إقبال لدى ىؤالء اخلرغلُت، و ىذا يعود إذل االمتيازات اليت يتوفر عليها القطاع العام ابعتباره ادلشغل األول 
 .% 75بـ (الصناعة، و التجارة و اخلدمات )و ىو يتمركزون حول ثالث قطاعات أساسية . للخرغلُت

 سنوات بع التخرج من اجلامعة، و ىذا انتج 4 و3أما ابلنسبة للحراك بُت سلتلف القطاعات فقد كان يًتاوح بُت -
 من اخلرغلُت % 75للًتاكم ادلعريف و ادلهٍت الذي اكتسبو اخلريج بعد مدة عملو يف ادلنصب األول ، حيث غَت 

 ضلو قطاع البناء و % 50ادلوظفون يف القطاع الصناعي ألول مرة مناصب عملهم للتوجو إذل قطاع أخر حيث تتوجو 
و عموما فقد بينت الدراسة أن الستثناء العاملُت ابإلدارة .  ضلو اخلدمات و اإلدارة% 66.7األشغال العمومية و 

 .فإن حركة التغَت تكون يف معظمها من الصناعة إذل التجارة أو من األشغال العمومية إذل النقل أو التجارة
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بينت نتائج الدراسة أن متابعة الدراسة كانت رغبة معظم اخلرغلُت ، حيث بلغ عدد ادلسجلُت فيما بعد التدرج -
 و يعود السبب إذل الزايدات ادلتتالية يف أجور 1985 لدفعة % 43.54 و 1984 ابلنسبة لدفعة 40.62%

 . شلا جعلها الوجهة ادلفضلة لدى اجلميع 1981 و1977أساتذة التعليم العارل خالل سنيت 
 أبنو كان متوسط بينما % 39.76أما مستوى الرضا عن تكوينهم اجلامعي يف ضوء مسارىم ادلهٍت فقد أجاب -

انعدام الًتبصات ادليدانية داخل :  ىم غَت راضون ألسباب تتعلق بـ% 22.67 تعتربه مقبول فيما % 28.75نسبة 
 ....ادلؤسسات، و الطابع النظري للدروس، قلة و قدم ادلراجع و الكتب و عدم تنوعها، و ضعف نوعية التأطَت

 :الدراسة الثالثة- 
مدى مالءمة خمرجات التعليم العايل دلتطلبـات سوق العمل دراسة استطالعية على جامعـة ادللك سعود وقطاع " 

 .19981، للباحث سامل بن سعيد القحطاين سنة "األعمال مبدينة الرايض
تناولت الدراسة مشكلة لبطالة و تشغيل القوى العاملة السعودية، و ذلك هبدف معرف أسباب تفشي البطالة بُت 

الشباب و التعرف على مؤشرات التعليم العارل هبدف التخطيط ادلستقبلي و ترشيد اإلنفاق ادلتزايد على التعليم 
 :اجلامعي و إذل حاجة الوقوف على حاجات ادلؤسسات من سلرجات التعليم العارل من خالل دراسة ما يلي

 .التعرف على مدى التوافق بُت سلرجات التعليم العارل و متطلبات سوق العمل و العوامل اليت تساىم يف ذلك- 
 .التعرف على مستوى أداء خرغلي التعليم العارل و حاجاتو للتدريب - 
 .التعرف على كيفية ربديد أعداد الطالب ادلقبولُت يف اجلامعة- 
 .التعرف على كيفية إرشاد الطالب ضلو التخصصات ذات الطلب العارل يف سوق العمل- 
 .التعرف على درجة االىتمام بتنمية مهارات االبتكار و اإلبداع و التحليل لدى الطالب- 
التعرف على مدى فاعلية بعض السياسات التعليمية ادلمكنة لتحقيق التوفيق بُت سلرجات التعليم العارل و سوق - 

 .العمل
الدراسة ىي زلاولـة ربليلية دلشكلة عدم ادلالءمة أو التوفيـق بُت سلرجـات التعليم العـارل ابدلملكة السعوديـة واحتياجات 

 شركة خاصة من دبدينة الرايض بطريقة عشوائية، و صبيع  مسئورل اجلامعة من 150سوق الشغل حول عينة من 
 . طالبا مت اختيارىم عن طريق العينة الصدفية450عمداء و رؤساء كليات اجلامعة ، بينما بلغت عينة الطلبة 

                                                           

 »مدى مالءمة التعليم العليم اجلامعي دلتطلبات سوق العمل دراسة استطالعية على جامعة ادللك سعود و قطاع األعمال دبدينة الرايض  « سادل بن سعيد القحطاين ، -1

 .555 -499، ص  (1998أكتوبر )،  (3) عدد (38 ) رللة اإلدارة العامة ، اجمللد،السعودية  ،
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استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي يف ربليل البياانت و ادلعلومات اليت مت صبعها الباحث من سلتلف الدراسات 
ادلكتبية و الدراسات ادليدانية السابقة، و كذا اإلحصاءات ادلنشورة حول سلرجات التعليم العارل و سوق الشغل 

السعودي ، و قد اعتمد الباحث على الزايرات ادليدانية و ادلقابالت الشخصية مع األشخاص ذوي الصلة ابلتشغيل 
يف القطاع اخلاص السعودي ، و توزيع استبياانت عينات الدراسة ابلطريقة ادلباشرة مسئورل التوظيف و مسئورل 

 .اجلامعات و الطالب 
 :و قد خلصت الدراسة إذل رلموعة من النتائج أعلها 

التعليم اجلامعي التطبيقي مث اإلكلينيكي أكثر سلرجات التعليم توافقا مع متطلبات سوق العمل، بينما التعليم النظري - 
و أن خرغلو أكثر حاجة للتدريب عند .و درجات الدبلوم ىي اقل ىذه ادلخرجات توافقا مع متطلبات سوق العمل

 .بداية توظيفهم حسب مسؤورل التوظيف ابلقطاع اخلاص
العوامل اليت تساىم يف عدم توافق سلرجات التعليم العارل مع متطلبات سوق العمل كما يراىا مسؤولوا التوظيف ىي -

عدم توزيع الطالب بُت التخصصات حبسب متطلبات سوق العمل، مث عدم إشراك قطاع العمل يف ربديد سياسة 
القبول، و عدم تطوير ادلناىج حبسب حاجة السوق، عدم جدوى اإلرشاد الطاليب، ضعف االعتماد على التعليم 

 .اخل....التطبيقي و التعاوين و عدم تنمية القدرات اإلبداعية
أما العوامل اليت تساىم يف عدم مالءمة سلرجات التعليم العارل دلتطلبات القطاع اخلاص ىي ضعف اللغة االصلليزية، - 

 .و عدم اإلدلام ابحلاسب اآلرل و عدم توفر اخلربات الكافية و ضعف التأىيل التخصصي و القدرة التحليلية
ضعف استعانة مسوؤرل اجلامعة بوزارة التخطيط ووزارة العمل واذليئات اخلاصة ابلتشغيل عند وضع اسًتاتيجيات - 

التعليم العارل، حيث تعتمد رؤيتهم يف قبول الطلبة على طبيعة التخصص و طاقة االستيعاب و التأطَت يف حُت حاجة 
 .سوق العمل ال تؤثر على ذلك

اإلرشاد الطاليب ال يتم إال بشكل زلدود لعدد زلدود من الطلبـة و ذلك من قبل الكلية و األقسام و األصدقاء - 
 .اخل....واألىل و الزمالء، بينما تقل مساعلة اجلهات ادلختصة من اجلامعة و اللجان الطالبية و أعضاء ىيئة التدريس

ال يوجد اىتمام بتنمية مهارات التحليل و اإلبداع و االبتكار، و االعتماد على أسلوب التلقُت و قلة احلوافز ادلادية - 
 .ألعضاء ىيئة التدريس و عدم استخدام وسئل التعليم احلديثة

و يف األخَت أن أىم التخصصات ادلطلوبة يف سوق العمل للسنوات اخلمس القادمة حسب مسؤورل القطاع اخلاص - 
 .ىي علوم االقتصاد، احملاسبة،إدارة األعمال، علوم احلاسب اآلرل، العلوم التقٍت
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 :أما أىم التوصيات اليت خلصت إليها ىذه الدراسة نوجزىا فيما يلي
 .ضرورة توفَت احلوافز للتخصصات اليت تقابلها احتياجات سوق الشغل-
 .ضرورة االىتمام ابجلودة النوعية للطالب بتخريج إطارات ذات قدرات و مهارات منافسة-
 .ضرورة إعادة النظر يف سياسات القبول و مشاركة القطاع اخلاص يف ربدي ادلناىج احلالية للجامعات-

 :الدراسة الرابعة- 
- دراسة ميدانية حول حاملي الشهادات العليا الباحثني عن موطن شغل " - بطالة اإلطارات يف تونس " 

 .1 1999للباحث صاحل ادلازقي سنة 
حاولت ىذه الدراسة التعرض لظاىرة بطالة اإلطارات بتونس بتحليل أسباهبا السياسية و االقتصادية و االقتصادية 

دلاذا ربولت : و ذلك بطرح التساؤل التارل . والسوسيولوجية و الثقافية كظاىرة اجتماعية حديثة يف اجملتمع التونسي
 تونس من بلد صانع لإلطارات إذل بلد يعجز عن توظيف و تشغيل ىذه اإلطارات نفسها؟

 إطار متحصال على شهادة جامعية عليا من خرغلي اجلامعات 523أجريت ىذه الدراسة ادليدانية على عينة تضم 
 إطار، وقد مت استخراج ىذه العينة بطريقة 7934وادلعاىد التونسية صبيعهم يف حالة البحث عن شغل من أصل  

 .احلصص من بُت الذكور و اإلانث
 :أما النتائج ادلتوصل إليها كانت كاأليت

 سنوات يف زبصصات العلوم 4فًتة انتظار التوظيف تتفاوت من اختصاص إذل أخر تصل يف ادلتوسط إذل ما يفوق - 
اإلنسانية و اآلداب بسبب ضعف انتداابت وزارة الًتبية لوجود تشبع يف ىذه التخصصات، و احلال نفسو ابلنسبة 

 (....اخلربة، االقدمية)دلهندسي الفالحة حيث ال رلال الشتغاذلم إال مع وزارة الفالحة يف ظل الشروط ادلعقدة 
 .للمؤسسات العارضة للشغل

تنخفض ىذه الفًتة يف التخصصات الطبية إذل السنتُت، و ىذا يعود إذل رفضهم التوجو ضلو القطاع اخلاص نظرا - 
 . لضعف اإلمكانيات و التخوف من فشل التجربة

 .ىناك عالقة متينة بُت التنمية يف مفهومها الشامل و ظاىرة بطالة اإلطارات-
 .ظاىرة بطالة اإلطارات ىي نتيجة ألخطاء تنموية تراكمت و ترسبت طيلة أربعُت سنة- 

                                                           

اجمللة التونسية للعلوم االجتماعية  : تونس – »دراسة ميدانية حول حاملي الشهادات العليا الباحثُت عن موطن شغل- بطالة اإلطارات يف تونس  «صاحل ادلازقي، -  1
 .93-41، ص ) 1999(، )119(عدد 
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 :الدراسة اخلامسة- 
حبث ميداين حول تصورات و أراء طلبة جامعة دمحم بن عبد هللا " التكوين اجلامعي و فرص الشغل إي مالءمة؟"

.20011 ادلغرب، للباحث عبد السالم فراعي سنة –بفاس   
 ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على أراء الشباب اجلامعي يف طور التكوين و سبثالهتم إزاء إشكالية مالءمة التكوين 

 اجلامعي مع فرص الشغل من خالل تشخيص اذباىات الرأي لبعض ادلبحوثُت و الوضعيات
الناصبة عن ادلمارسات السياسية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية ، و ذلك بقياس درجة الًتابط بُت التكوين 

والشغل لتفكيك مفهوم الطلب االجتماعي عن طريق التعمق يف سلوكات ادلتعاملُت مع نظام التعليم العارل اجلامعي 
 .وادلنتفعُت منو

 جامعي اختَتت بطريقـة عشوائية جبامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس، 409أجريت الدراسة على عينة من 
 .واستخدمت االستمارة كأداة جلمع البياانت

 :النتائج ادلتوصل إليها
 .نسبة كبَتة من الطلبة ادلبحوثُت ال يفكرون إطالقا يف العمل و يفضلون مواصلة دراساهتم اجلامعية-
إسًتاتيجية اختيار الشعبة عند الطلبـة ادلنحدرين من وسط اجتماعي غَت زلظوظ سبـحورت حول ىدف واحد و ىو -

التطابق ببُت الشعبة و ادليوالت الفكرية بينما لدى الطلبة ادلنحدرين من وسط اجتماعي زلظوظ تقوم على تفاعل 
، و ىو ما  (...الشغل، النجاح)و ما ىو موضوعي  (االستعداد وادليول الفكرية)ادلرجعيات و سبفصل بُت ما ىو ذايت 

يبُت بشكل جلي غياب دور التوجيو و اإلرشاد الًتبوي الرمسي قبل اختيار الشعب حيث بينت الدراسة أن  االختيار 
سلم األجور، درجة الطلب على الشعبة يف سوق العمل و قيمة الشهادة و نوعيتها ، و دور : يتم وفق مايلي

 .ادلؤسسات اجلامعية يف مساعدة الطالب يف احلصول على شغل
ىناك انفصال شديد بُت الشهادة و الوظيفة العتقادىم أن التعليم دل يعد الوسيلة الناجحة لتحسُت الوضع -

 .االجتماعي و االقتصادي
 
 

                                                           

 مركز األحباث و : فاس » التكوين اجلامعي و فرص الشغل إي مالءمة؟  حبث ميداين حول تصورات و أراء طلبة جامعة دمحم بن عبد هللا بفاس « ،عبد السالم فراعي-  1
  .106-58، ص ( 2001 )جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا ، ادلغرب، ، الدراسات النفسية و االجتماعية ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 
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:الدراسة السادسة-   

، للباحثني  الغايل احرشاو و امحد زاهر، دراسة "البحث عن شغل و مواجهة البطالة لدى خرجيي اجلامعة"
  .1 2001سنة -  ادلغرب–ميدانية أجريت جبامعة فاس 

هتدف ىذه الدراسة إذل إبراز زلددات عملية البحث عن الشغل لدى اخلرغلون و عالقتها أبوضاع البطالة مث نوعية 
االسًتاذبيات اليت يوظفوهنا دلواجهة ىذه األوضاع ، وقد حددت ذلذا الغرض فرضيتُت أساسيتُت مت صياغتهما على 

 :النحو التارل 
 .كلما طالت مدة البحث عن الشغل اكرب من ثالث سنوات كلما قلت حظوظ احلصول على شغل-
 .يشكل فشل احلصول على شغل حالة ضاغطة يعيشها اخلريج و تتطلب مواجهتها استخدام اسًتاتيجيات مالئمة-

– غَت مدرلُت اتبعوا دراساهتم جبامعة فاس 115مدرلُت و72 خريج و خرغلة منهم 187عينة البحث تكونت من 
و ربصلوا على شهادات اإلجازة فما فوق مت اختيارىم بطريقة عشوائية ، وقد اعتمدت على االستمارة كأداة - ادلغرب

 .أساسية جلمع البياانت
 :و قد توصلت الدراسة إذل النتائج التالية 

أىم الطرق ادلتبعة من طرف اخلرغلون للحصـول على منصب شغل ابلنسبة للمدرلُت تتمثل يف الوسائل ادلـادية -
، مقابل %61والعالقات الشخصية و االتصاالت ادلباشرة و ىي طرق ذاتية ربكمها القرابة و الزبونية و احملسوبية 

 .%31بنسبة  (ادلقابالت ، اخلدمة ادلدنية ، اإلعالانت )الطرق ادلوضوعية 
 و افتقاره %44األسباب األوذل اليت ربول دون حصول اخلرغلُت على العمل ترجع إذل نقص يف فرص الشغل -

 .%13 إذل جانب الشهادة غَت ادلطلوبة %21بـ (... التوجيو و اإلرشاد و ادلرافقة (للمساندة
أما خبصوص شعور ادلستجوبُت إزاء العمل و البطالة فالفئة ادلدرلة لديها على العموم شعور اغلايب من جهة الرضا بـ -

 ، بينما من حيث نوعية التكوين و القطاع الذي يعملون بو فهو متوسط %68 و االستمرار يف العمل بـ 67%
  .%50بـ
 دبشاعر القلق %94أما ابلنسبة للفئة غَت ادلدرلـة فيسود الشعور السليب إزاء وضعيـة البطالة حيث تقر نسبة -

 . ايئسة من وجود حل بسبب استمرار البطالة%70والتذمر، و 

                                                           

مركز األحباث و الدراسات النفسية و االجتماعية، كلية اآلداب : ، فاس » البحث عن شغل و مواجهة البطالة لدى خرغلي اجلامعة « الغارل احرشاو و اضبد زاىر ،-  1
  .57-29، ص  (2001 - ) ادلغرب جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا ،–و العلوم اإلنسانية 
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أما ابلنسبة لالسًتاتيجيات ادلستخدمة من طرف غَت ادلدرلون لتجاوز أوضاع البطالة و انعكاساهتا ىي الرفع من - 
، و يف األخَت اذلجرة ضلو اخلارج %30بـ  (مشروع شخصي)، و ربمل ادلسؤولية وروح ادلبادرة %21مستوى التكوين

34%. 
 :الدراسة السابعة

حاملي الشهادات ليسانس التعليم و الدراسات العليا ، مجال فروخي وسلمى فرحيات : البحث عن الشغل 
 .2001حكيمة، سنة 

A la quête du premier emploi : jeunes diplômés en licence d’enseignement et  en 

diplôme d’étude supérieur (D E S), présentés par Djamel Feroukhi et Selma 

Fraihat Hakima,  année 2001. 1  

عملت ىذه الدراسة على توضيح عملية اإلدماج ادلهٍت للخرغلُت اجلدد احلاصلون على ليسانس يف التعليم التقٍت يف 
زبصصات العلوم الدقيقة و البيولوجيا و احلاملون لدبلوم التعليم العارل   قصد   التعرف على مسار الباحث عن شغل 

 . منذ اللحظة األوذل اليت يبدي فيها رغبة لالندماج يف سوق الشغل 
 :و ذلذا الغرض فقد اعتمدت الدراسة على رلموعة من التساؤالت سبحورت حول مايلي 

 ما ىي الوضعيات ادلختلفة اليت يعيشها حاملي الشهادات بعد زبرجهم من اجلامعة؟-
 ما ىي االسًتاتيجيات و الشروط اليت يعتمد عليها يف البحث عن الشغل؟-
 ما ىي األسباب اليت تؤدي إذل فشل أو صلاح سلتلف احملاوالت لولوج سوق الشغل؟-

 ادلوجهُت لتأطَت مؤسسات 1992و1991و1991الدراسة أجريت حول حاملي الشهادات لثالث دفعات 
التعليم الثانوي يف الشعب التقنية و العلمية على ادلستوى الوطٍت ؽلثلون الطلبة ادلتعاقدون و ادلتخرجون من ادلدارس 

إذل جانب احلاصلون على دبلوم الدراسات  (ENSET)و ادلدرسة العليا للتعليم التقٍت  (E NS)العليا لألساتذة 
 (.USTHB)العليا يف التعليم ادلتخرجون من 

 : على مرحليتُت 1992و1991و1991طبقت الدراسة  على عينة طبقية من حاملي الشهادات لثالث دفعات 
 استمارة خالل الثالثي الثالث 1933 حيث مت توزيع حوارل 1992 و1991ادلرحلة األوذل وجهت خلرغلي دفعيت 

 .1994لسنة 

                                                           
1 - Djamel Feroukhi et Selma Fraihat Hakmia, A la quête du premier emploi : jeunes diplômés en licence 

d’enseignement et  en diplôme d’étude supérieur (D E S), Algérie :Cahiers du CREAD n°(58) ,( 4ème trimestre 

)2001, pp97-120. 
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 .1995 استمارة خالل شهر جويلية 2279ادلرحلة الثانية مت توزيع 
تغيَت مقر ) استمارة فقط ألسباب تتعلق ابدلبحوثُت 1801 استمارة ادلوزعة اسًتجعت منها 4212من بُت 
 .(....اإلقامة

 :و قد كانت النتائج على النحو التارل 
أبدى نسبة كبَتة من اخلرغلُت رغبة يف العمل منذ اللحظة األوذل من خروجهم من اجلامعة حيث بلغت نسبهم لدى -

 لدى حاملي % 30.1مث  (D ES) لدى طلبة %  30.7 و % 58.5 ( E NS)احلاصلُت على شهادة 
 .الليسانس تقٍت

يتحصلون على منصب  (E NS) من خرغلي %58.8أن  أما ابلنسبة لوضعيتهم بعد التخرج فقد بينت الدراسة-
 . يف البحث عن عمل و الباقي يتوجو إلسبام دراستو اجلامعية ا اخلدمة الوطنية30.6%عمل مباشرة بينما تشرع 

 يتم  %30.7 يلجـأون مبـاشرة للبحث عن شغـل و %36.68فان  (D ES)أما ابلنسبة حلـاملي شهادة - 
. يتوجو دلتابعـة الدراسة فيما بعد التـدرج أو تكوين مكمـل أو متخصص¼ تشغيلهم مباشرة بعد هناية التكوين، بينما 

 .و ىو نفس الوضع الذي يعرفو حاملو شهادة التعليم التقٍت
 وسن 1980تعود أسباب التوجـو الكثيف ضلو التعليم ذلاتُت الفئتُت إذل الصعوابت اليت اخذ يعرفها سوق العمل منذ 

 . شروط انتقاء جديدة للتسجيل يف التخصصات الطبية، ما أدى إذل تزايد يف أعداد خرغلي شعبة البيولوجيا
أما ابلنسبـة للوسـائل ادلستخدمة يف البحث عن الشغـل فهي تقتصر بشكل اكرب على احملـاوالت التلقائيـة والشخصية -

ابلتوجو مباشرة إذل ادلشغلُت و ادلستخدمُت، إذل جانب االكتفاء فقط بتقدمي طلبات شغل عن طريق الربيد  و ىي 
 منهم يستخدم العالقات العائلية يف ربصيل % 75 فيما (DES)  من خرغلي % 79الوسيلة ادلستخدمة من طرف 

 .منصب شغل ، بينما الوكالة الوطنية للتشغيل قليال ما يتم التوجو إليها
أما األسباب اليت تؤدي إذل فشل أو صلاح اخلرغلُت يف زلاولتهم للولوج إذل سوق العمل تعود حسب نتائج الدراسة -

إذل قلة فرص التشغيل، و نوع الدبلوم احملصل عليو، و بعد مكان العمل يف حال توفر عرض للشغل خاصة ابلنسبة 
جلنس اإلانث، إذل جانب عدم مالءمة األجر و التكوين دلنصب الشغل ىذا السبب شكل أعلية كبَتة ابلنسبة حلاملي 

 .الشهادات
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و قد خلصت الدراسة إذل أن نشاط البحث عن شغل يف مثل ىذه الظروف يتطلب استعـداد خاص وجهد شاق 
ورغبة كبَتة، و ىو ما دل يواجهو الشاب خالل مساره التكويٍت و دل يكن زلضر لو حبكم انو دل يكن منخرط ضمن 

 .نشاط مهٍت مسبقا من جهة
و من جهة أخرى فإن اخلرغلون يواجهون نقص يف ادلعلومات حول ادلناصب ادلتاحة يف سوق الشغل بفعل قلة 

 .القنوات اخلاصة ابلشغل أو بسبب انعدام أفضل االسًتاتيجيات للوصول إليها
:الدراسة الثامنة-  

2006البعد ادلهين للتكوين من وجهة نظر األساتذة و طلبة هناية التكوين ،لعلمي بوظرسة ،سنة   

La dimension Professionnelle De La Formation vue par les enseignants et les 

étudiants de fin de cursus,  présenté par Leulmi Boudersa, année 2006 
1
 . 

 و بتمويل من برانمج الدراسة حول Unicefىذه الدراسة ىي شبرة تعاون بُت الباحث و األستاذ فريد بوبكر خبَت بـ 
 .تسَت التعليم العارل يف إفريقيا

تطرح ىذه الدراسة إشكالية الصعوابت اليت يواجهها الطلبة ادلتخرجون من اجلامعة اجلزائرية ، و ذلك إببراز أحكام 
 .األساتذة و الطلبة حول التكوين ادلتبع على مستوى اجلامعة اجلزائرية من زاوية اإلدماج ادلهٍت 

 :كليات جامعة قسنطينة ؽلثلون ستة عشر زبصص 4 الدراسة طبقت حول عينتُت من أساتذة و طلبة 
 طالب مت 489 أستاذا، و الثانية سبثل الطلبة ادلقبلُت على التخرج بـ111العينة األوذل سبثل أساتذة سلتلف الكليات بـ

طلبة السنة الثالثة ابلنسبة للتكوين قصَت ادلدى، طلبة السنة الرابعة ليسانس، و السنة )انتقاءىم بطريقـة عشوائية 
 .(ابلنسبة للتكوين طويل ادلدى (مهندس)اخلامسة 

طبيعة آو نوع التكوين اجلامعي، واندماج : وزعت بعد ذلك استمارتُت واحدة موجهة لألساتذة تتضمن أسئلة حول 
 .الطلبة يف سوق العمل، و يف األخَت مسألة التوافق بُت التكوين و الشغل

أتثَت التكوين ادلقدم يف نشأة ادلشاريع ادلهنية لديهم، و حول إجاابت : أما االستمارة ادلوجهة للطلبة فقد أسئلة حول
 .األسئلة اليت عرضت على األساتذة

                                                           
1 - Leulmi Boudersa, La dimension Professionnelle De La Formation vue par les enseignants et les étudiants de fin 

de cursus, Biskra : Revue des Sciences Humaines, Université Mohamed Khider N° (10) (Novembre 2006) , pp 25-

53. 
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 :بعد ربليل نتائج الدراسة مت الكشف على مايلي
وجود تعارض بُت تصورات األساتذة و الطلبة حول طبيعة التكوين ادلقدم فيما يتعلق ابلبعد ادلهٍت للتكوين، -

، بينما أن توافق (%50)و يسمح ابلدخول إذل سوق العمل بسهولة  ( %66 )فاألساتذة يرون ان التكوين فعال 
 35 و ىذا حسبهن يعود إذل انعدام التنسيق بُت القطاعُت بـ (%44)برامج التكوين مع الشغل ىو ضعيف نوع ما 

 . (%29) و البعد النظري و األكادؽلي للتكوين بـ%
و ال يعزز قابليتهم للتشغيل ، و ال ؽلنحهم تصور واضح  (%49)أما الطلبة فَتون أن التكوين ادلقدم ذو فعالية قليلة 

فقط بعد هناية التكوين اجلامعي التوجو إذل  (% 67)و دقيق حول مشاريعهم ادلهنية ادلستقبلية حيث تتوقع نسبة 
  ؼلططون لاللتحاق بقطاع التعليم و ىذا بسبب زلدودية التشغيل يف القطاعات األخرى ، %33سوق العمل وان 

أما االندماج يف . و ىو ما يطرح تساءل حول إمكانية انعدام ادلعلومات حول سوق العمل و ضعف ادلؤىالت لديهم
 (%30) و صعب جدا بـ ) % 47 (سوق العمل ىو صعب بـ

 و زليطها االقتصادي  و انطالقا من ىذه النتائج  أوصت الدراسة بضرورة فتح ابب احلوار و النقاش بُت اجلامعـة
 .واالجتماعي لتفعيل برامج التكوين دبا يتالءم و متطلبات سوق العمل

 :الدراسة التاسعة
2011للطالبة ليليا بن صويلح،سنة " سياسة التشغيل يف اجلزائر، ادلؤسسة االقتصادية النسوية بعنابة منوذجا"

1.  
تبحث ىذه الدراسة موضوع قطاع التشغيل يف اجلزائر و أبكثر دقة ادلؤسسة االقتصادية النسوية هبدف زلاولة االطالع 

 على التوجو اجلديد للعنصر النسوي يف سوق العمل و رد فعل اجملتمع اجلزائري حيال أتسيس ادلرأة

دلشروع خاص هبا، و ىي بذلك ستعرب على مؤشر دال على طبيعة و درجة التغَتات االجتماعية احلاصلة يف اجملتمع  
 :، و قد جاء التساؤل الرئيسي للدراسة كمايلي

 إذل أي مدى تساىم سياسة التشغيل ادلنتهجة حاليا يف اجلزائر يف بروز ما يعرق ابدلؤسسة االقتصادية التسوية؟
اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي لرصد واقع ىذه ادلؤسسات هبدف ربديد خصائص ادلميزة للمؤسسة 

النسوية يف اجلزائر و ذلك ابلًتكيز على احلالة االستاتيكية، و األسباب اليت تدفع ادلرأة الزباذ مبادرة خلق ادلؤسسة 
االقتصادية، و كذا اإلجراءات اليت تنتهجها لتجسيد ىذا ادلشروع إذل جانب ربدي طبيعة العراقيل اليت تعًتضهـا وتؤثر 

 .يف تسَت نشاطاهتا و درجة فعاليتها
                                                           

كلية العلوم ،  ( غَت منشورة  يف علم اجتماع التنميةأطروحة  دكتوراه)، سياسة التشغيل يف اجلزائر ، ادلؤسسة االقتصادية النسوية بعنابة ظلوذجاليليا بن صويلح ، -1
  .2010/2011اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسطينية ، اجلزائر ، سنة 
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و للوصل إذل نتائج الدراسة مت استخدام أكثر من أداة حيث اعتمد على ادلقابالت احلرة ألفراد رلتمع الدراسة من 
مشرفُت على برامج التشغيل و النساء ادلقاوالت كمرحلة أوذل الستطالع مكان الدراسة، مث يف ادلرحلة النهائية مت 

 امرأة مقاولة تنشط يف رلـاالت اخلدمـات و البناء 60االستعانة ابالستمارة كأداة أساسية وزعت على عينة من 
 .واألشغال العمومية و الصيد البحري دبدينة عنابة

 :توصلت الدراسة إذل النتائج التالية 
 :على ادلستوى الفردي

التجربة، العالقات،  )إن مسالة اندماج ادلرأة ادلقاولة يف القطاع اخلاص ترتبط دبختلف جواهبا الشخصية - 
 .(اخل....االستقاللية 

 :على ادلستوى ادلؤسسايت
حيث يغلب  (شخصية ادلرأة)اغلب ادلؤسسات ادلدروسة تعتمد على بنية مسطحة و مركزية قوية يف عملية التسيَت - 

 .على طابع العمليات التنظيمية هبا الطابع الالرمسي
 : على ادلستوى اجملتمعي

تعاين ىذه ادلؤسسات من بَتوقراطية األجهزة اإلدارية، شلا يعٍت أن مستوى ذىنيات األفراد يف استيعاهبم لثقافة ادلقاولة 
 .النسوية غَت كاف 

 الدراسات األجنبية- 2

 :الدراسة العاشرة-
 مسار البيداغوجي احرتايف من –يف منطق التكوين للمدرسة العليا اندماج منوذج اإلدماج ادلهين للربسيم احملظوظ 
 .اجل قابلية أفضل للتشغيل ، مريايل ال نكوش

Intégration du modèle d’insertion professionnelle du trèfle chanceux à la logique 

de formation de la haute école EPHBC - un parcours pédagogique 

professionnalisant pour une meilleur employabilité- . Présenté par M.Langouche , 

année 2008
1. 

                                                           
1 - Muriel Langouche, Intégration du modèle d’insertion professionnelle du trèfle chanceux a la logique de 

formation de la haute école EPHEC ? - un parcours pédagogique professionnalisant pour une meilleur 

employabilité-. Bruxelles ,étude présenté au colloque international sur «  l’employabilité et insertion professionnelle 

des diplômés de l’enseignement supérieur »Biskra 22 et 23 novembre 2008, p 117-128 
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ىذه الدراسة انطلقت من تساؤل رئيسي ىو دلاذا أصبحت الًتبصات ادليدانية اليت يستفيد منها طلبة ادلدرسة العليا 
(EPHBC)أسبوعا داخل ادلؤسسات يف نظر معظم الطلبة ىي رلرد نشاط مدرسي مكمل لعملية 15 على مدار الـ 

 تقومي األنشطة السنوية يستوجب القيام هبا للحصول عالمة تقديرية؟
  ضمن ادلسار التكويٍت trèfle chanceuxو لإلجابة  على ىذا التساؤل اقًتح فريق من الباحثُت إدراج ظلوذج 

، هبدف تعزيز عملية ربضَت الطلبة على البحث و التنقيب (EPHBC)يف عملية  اإلدماج ادلهٍت لطلبة ادلدرسة العليا
 .عن شغل يف سوق العمل و االستعداد دلواجهة احلياة ادلهنية اليت سيواجهوهنا

 :و قد كانت خطة العمل وفق ىذا النموذج تقتضي االحتكام إذل رلموعة من اخلطوات األساسية تبدأ دبايلي
 .مرحلة التبٍت 

 تبٍت النموذج و مناقشتو يف سلتلف اجملالس البيداغوجية و اإلدارية للمدرسة-
 .التحقق من مدى مطابقة زلتوى النموذج للتعليم ادلتضمن داخل ادلدرسة-
 نشر و إذاعة النموذج داخل ادلدرسة -

 .مرحلة التنفيذ
عقد اجتماعات بُت منسقي برامج الًتبصات لكل طور ورؤساء األقسام و ادلدراء ، و بُت تنسقية اجلودة و تنسقية 

 .شغل خللق خلية ربت اسم الًتبصات ادلوسعة/تربص
 أدرج ىذا النموذج ضمن ادلسارات التكوينية للمدرسة دلدة ثالث سنوات حيث مسح بتنفيذ عدة مشاريع ظلوذجية- 

 : طالب و كان اذلدف الرئيسي منو ىو2600على حوارل 
 (EPHBC)رفع قابلية التشغيل لطلبة ادلدرسة العليا 

 :و قد أظهرت الدراسة انو بعد ادراج ىذا النموذج ضمن ادلسار التكويٍت للمدرسة لوحظ ما يلي
 .على مستوى ادلؤسسايت

شغل إذل خلية لإلدماج مدرلة ضمن خلية /سيادة التفكَت االسًتاتيجي لإلدماج ، و تطور تنسيقية خلية تربص-
 .التواصل اخلارجي

 .أصبح ادلسار ادلهٍت يتحدد وفق اذلدف الذي يضعو كل طالب-
 .على مستوى الفريق البيداغوجي

 .أصبح للتكوين مرجعية مشًتكة ساعلت يف تنشيط سلتلف خالاي الًتبصات-
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 .سيادة التفكَت اجلماعي وتشجيع تبادل ادلمارسات االغلابية -
 .تنظيم اجتماعات عمودية كل سداسي-
 .تطور ادلشاريع و صلاح التجارب و تعبئة الفرق يؤكد على واقعية وسائل اإلدماج اليت طبقت-
 .أصبحت ادلشاريع أكثر وضوحا ، و ربسنت ادلراقبة للمًتبصُت من طرف األساتذة -
 :على مستوى الطلبة -
 .ساعلت يف تفعيل عملية البحث على الًتبصات و الشروع فيها منذ هناية السنة الثانية من التكوين-
تغَت سَتورة اإلدارية للًتبصات زاد يف مستوى الوعي و االستقاللية حيث أصبح الطالب مسؤول على ملفو مباشرة -

 .و أكثر نشاط يف البحث عن تربص
انضباط الطلبة أثناء احلصص و التزامو ابحلضور مرة واحدة كل شهر إذل ادلدرسة يف إطار ادلرافقة لتبادل اخلربة - 

 .حبضور أساتذتو و يف هناية الًتبص يتم إعداد تقرير حول الًتبص و يعرض على جلنة متعدد التخصصات
:الدراسة احلادية عشر-   

معهد علم اجتماع ،كلية اآلداب و . اإلدماج ادلهين حلاملي الشهادات اجلامعية يف علم اجتماع جلامعة نيوشاتل 
.2009العلوم اإلنسانية ، فرنسوا هينار سنة   

L’insertion des sociologues diplômés de l’université de Neuchâtel. Institut de 

sociologie, Faculté des lettres et des sciences humaines, Neuchâtel, swiss, présenté 

par François Hainard, année 2009 
1. 

 

هتدف ىذه الدراسة إذل البحث يف الطرق ادلستخدمة يف إدماج خرغلي علم االجتماع جبامعة نيوشاتل السوسَتية يف 
 :سوق العمل، انطالقا من اختبار الفرضيات التالية 

يفتقد الطلبة ادللتحقون ابلتكوين يف علم االجتماع لرؤاي واضحة حول ادلستقبل ادلهٍت ، و تتم اختياراهتم وفق -
 .مصاحلهم الشخصية

 .عدم توفر ادلعلومات الكافية حول ادلستقبل ادلهٍت ذلذا التكوين يؤدي إذل الشعور ابإلحباط-
 زبتلف األىداف ادلستقبلية لدى ادلنتمُت ذلذا التكوين ابختالف النوع االجتماعي للطالب  -

                                                           
1 - François Hainard , « L’insertion des sociologues diplômés de l’université de Neuchâtel ». Institut de sociologie , 

Faculté des lettres et des sciences humaines , Neuchâtel , swiss ,2009-2010. 
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 سؤال  عن 97 فرد من خرغلي علم االجتماع جبامعة نيوشاتل بتوزيع استمارة من 432استهدفت  ىذه الدراسة 
 : زلاور أساسية 6 استمارة فقط سبحورت حول 173طريق الربيد حيث اسًتجعت منها 

 .يف اإلدماج ادلهٍت" وظائف الطلبة "مدى مساعلة  -

 .ربليل االسًتاذبيات ادلهنية اليت يتخذىا اخلرغلون يف اإلدماج ادلهٍت حسب التنوع االجتماعي -

 .ادلهنة و اذلوية ادلهنية لعادل االجتماع -

 .األصل االجتماعي حلامل شهادة علم االجتماع و مدة اإلدماج -

 .احلراك اجلغرايف و ادلهٍت -

 .اصلاز و إسبام مشروع احلياة -
 :و قد كانت النتائج ادلتوصل إليها كمايلي 

يعود الفشل يف التكوين يف زبصص علم اجتماع إذل افتقاد ادلتكون ذلدف واضح، و أن اختيار التكوين يف ىذا    -
 .التخصص ابلنسبة للجنسُت ىدفو احلصول على منصب عمل مأجور لتحقيق التوازن ادلهٍت و االجتماعي

االسًتاتيجيات اليت يتخذىا اخلرغلون لإلدماج ادلهٍت تتمثل يف القيام ابلًتبصات ادليدانية و االعتماد على ادلسار - 
، و التوجو ضلو (وظائف الطالب)اجلامعي ادلهٍت، و الوظائف ادلؤقتة اليت مت استغالذلا أثناء التكوين اجلامعي 

 .التخصصات األكثر تطبيقا يف علم اجتماع
 :الدراسة الثانية عشر-

 .   2013البطالون ووسطاء يف الشغل سوسيولوجيا ديناميكية دلسارهم يف دار الشغل، سولن برهيت سنة 

Les chômeurs et les intermédiaires de l’emploi une sociologie dynamique de leur 

trajectoires  au sein d’une maison de l’emploi, présenté par Solen Berhuet , année 

2013 
1
.  

 يف دار للشغل يف إطار ربضَت رسالة دكتوراه من اجل 2012 إذل 2007تعترب ىذه الدراسة شبرة ربقيق كمي بُت 
زلاولة التعرف و فهم الكيفية اليت تبٌت و تتشكل وفقها عالقات طاليب الشغل و الناشطُت يف ميدان الشغل، اعتمادا 

                                                           
1 - Solen Berhuet, Les chômeurs et les intermédiaires de l’emploi une sociologie dynamique de leur trajectoires  au 

sein d’une maison de l’emploi.1 École Doctorale Abbé Grégoire, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie 

Économique,  (Doctorat de sociologie non publié), Paris , 11 février 2013. 
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على رلموعة من األبعاد االجتماعية ذلذه التدابَت، ووجهات نظر سلتلف الشركـاء من فاعلُت سيـاسيُت و مؤسسات 
 .ومستشارين و بطالُت

 :و ذلذا الغرض فقد مت طرح رلموعة من التساؤالت
 ما ىي التأثَتات ادلختلفة لبيوت الشغل ؟-
 مدلول مصطلح وسطاء التشغيل يف نظر اجملتمع الفرنسي يف ظل حراك متواصل للمحيط؟-
يف ربديد و تنفيذ السياسات العمومية ادلتعلقة ابلشغل و أاثرىا يف بناء  (دور الشغل) ماىية أتثَتات ىذه األجهزة-

 ادلسارات ادلؤسساتية للبطالُت ؟
 فرد من العاطلُت عن 320ىذه الدراسة اعتمدت على ادلالحظة ادلباشرة و ادلقابالت النصف موجهة لعينة من 

 .العامل، و كذا العاملُت يف دار الشغل و التكوين
 :و قد توصلت للنتائج التالية 

 .على ادلستوى التنظيمي-
تقلص ادوار بيوت الشغل يعود  الرتباطها هبيئات متعددة و استحداث أجهزة جديدة ، و إذل إعادة توجيو أدوارىا -

 .إذل أىداف أخرى
ضعف التنسيق بُت بيوت الشغل و األجهزة األخرى اثر على فعاليتها كفاعل اجتماعي يف نظر اجملتمع بفعل تداخل -

 .األدوار و غموضها 

   ضرورة التنسيق مع السلطات العمومية افقد ىذه البيوت حرية ادلبادرة و التدخل و ساىم يف أتجيج الصراع بينهما-
 .على مستوى البطالُت-
تعدد الوسطاء يف الشغل فلم تعد الوساطة تقتصر على مراجعة وسيط واحد بل تعدهتا إذل أطراف أخرى من - 

 .األشخاص ادلهنيُت و أدت إذل تداخل يف ادلعلومات
 .التقريب بُت اذلياكل ادلتعلقة ابلشغل دل يكن ذلا وقع فعال على البطال-

 :التعقيب على الدراسات السابقة-3

دراسة سابقة أمكن صبعها من خالل سلتلف الدراسات و األحباث اليت  (12)مت استعراض يف ىذا الفصل اثنتا عشرة 

تناولت احد متغَتات ىذه الدراسة، و قد مت الًتكيز على الدراسات اليت أصلزت يف الدول اليت تتشابو معطياهتا 
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االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لبيئة ىذه الدراسة، ابإلضافة إذل ذلك فإن ىذه الدول قد قطعت شوط كبَتا يف 

رلال معاجلة مشكلة التشغيل و اإلدماج ادلهٍت، و ىو ما سيمكننا من االستفادة من نتائج ذبارهبا يف إثراء موضوع 

 .حبثنا

( 04) دراسات أصلزت يف اجلزائر، و أربع (04)أربع دراسات عربية،  (09)تسعة: ىذه الدراسات تتوزع كما يلي
، و دراسة واحدة مت اصلازىا يف دولة السعودية،  (تونس و ادلغرب )دراسات أخرى أجريت يف منطقة ادلغرب العريب 

صبيعها أجريت يف ادلنطقة األوروبية و ابلضبط يف فرنسا وسويسرا  (03)أما الدراسات األجنبية فقد كان عددىا ثالثة 
وقد مت اختيار ىذه الدراسات لعالقتها دبتغَتات الدراسة ورلاذلا التطبيقي، واليت كانت تدور يف معظمها . و بلجيكا

حول زلور أساسي يتعلق ابلتشغيل و اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل من خالل أبعاده ادلختلفة وكذا العوامل 
 . ادلؤثرة فيو

دراسات،  (9)وقد تنوعت ىذه الدراسات السابقة بُت دراسات تتبعية دلسارات خلرغلي التعليم العارل دبجموع تسعة 
( 3)أما ابقي الدراسات فقد كانت عبارة عن دراسة حالة لبعض التخصصات اجلامعية أجريت دبجموع ثالث 

دراسات كانت يف زبصصات العلوم االقتصادية و علم اجتماع و تكوين األساتذة، وقد توزعت بيئات تطبيقاهتا حول 
القطاع االقتصادي العمومي و اخلاص والقطاع اإلداري و اخلدمي إذل جانب بيوت و مراكز التشغيل، وىي تتفق مع 

موضوع الدراسة من حيث طبيعة اخلدمة اليت تقدمها ىذه الربامج التشغيلية خلرغلي التعليم العارل و األبعاد ادلتوخاة 
 .منها

وقد مت عرض ىذه الدراسات وفق ترتيب زمٍت من األقدم إذل األحدث ، وقد كانت أحدث ىذه الدراسات دراسة 
 .1988 وأقدمها دراسة بلقاسم بن سادل سنة 2013سنة  Solen Berhuetالباحثة 

أما ادلراحل البحثية اليت اعتمدهتا ىذه الدراسات فقد توزعت حبسب طبيعة كل دراسة فقد اختلفت عينات الدراسة 
 Djamel Feroukhi et Selma Fraihat من حيث النوع والكم، فقد كان أكربىا يف دراسة الباحثان

Hakmia  حول البحث عن العمل ألول مرة للحاملُت شهادة ليسانس يف التعليم العارل و شهادة الدراسات العليا
سياسة   حول ليليا صويلح خريج ابحث عن عمل مكتبة وأصغرىا كانت دراسة الباحثة 1801بعينة قدرىا 

 . امرأة مقاولة60 بعينة قدرىا التشغيل يف اجلزائر ادلؤسسة االقتصادية النسوية بعنابة ظلوذجا
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أما ادلنهج الذي طبع ىذه الدراسات فهو ادلنهج الوصفي دبختلف مداخلو، فقد استخدمت رلموعة من الباحثُت يف 
 .ىذه الدراسات ادلدخل ادلسحي

(Jamel Feroukhi , J. Feroukhi et Selma F . Hakmia ,  M.Langouche), 

 . فقد استعمال ادلنهج الوصفي القائم على اإلحصاء ادلقارنالغايل احرشاو و امحد زاهر  أما الباحثان 
 االستبانة يف الغالب إذل جانب ادلقابلة و ادلالحظة ادلباشرة كما ىو الشأن ىأما أدوات الدراسة؛ فتم االعتماد عل

الذي اعتمد على ادلقابلة نصف ادلوجهة و ادلالحظة ادلباشرة لطاليب الشغل من  Solen Berhuetابلنسبة لدراسة 
 le trèfle chanceuxالذي تبٍت ظلوذج   M.Langoucheودراسة . خرغلي التعليم العارل داخل بيوت الشغل

 . كأداة لإلدماج ادلهٍت
وجود أتثَتات متباينة لدور عوامل اإلدماج ادلهٍت خلرغلي  أما من حيث النتائج ادلتوصل إليها فقد بينت الدراسات

 .التعليم العارل تعود إذل طبيعة أىداف و توجهات كل دراسة
 :توظيف الدراسات السابقة-3-1

 :       ساعلت ىذه الدراسات بشكل عام فيما يلي
 .ـ التعرف على أىداف كل دراسة وأىم النتائج ادلتوصل إليها

 .ـ مكنت ىذه الدراسات الباحث من االسًتشاد دبنهجيتها يف البحث وما استخدمتو من أدوات واستبياانت
 مت االستفادة من بلقاسم بن ساملتباينت درجة توظيف ىذه الدراسات حبسب طبيعة موضوع الباحث ففي دراسة     

ادلرافقة،  )التعريفات و ادلصطلحات ادلتعلقة دبتغَت برامج التشغيل ابإلضافة إذل ادلتغَتات األخرى ادلرتبطة بو 
 .، كما مكنت نتائج ىذه الدراسة الباحث من االسًتشاد هبا لتعزيز و مقارنة النتائج ادلتوصل إليها (....ادلتابعة

 يف تفسَت ظاىرة بطالة خرغلي التعليم العـارل  صاحل ادلازقيكما استفاد الباحث من الطريقة اليت اعتمدهتا دراسة
 ليليا بن بينما اعتمد الباحث يف ربديد منهج دراستو على دراسة. والعوامل ادلؤثرة فيها و كذا النتائج ادلتوصل إليها

من خالل كيفية بناءه و أسباب اختياره خطوات تنفيذه، كما كان للنتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة صويلح 
الغايل أما دراسة . األثر يف موضوع الدراسة حبيث مكنت الباحث من االسًتشاد هبا  عند تفسَت استجاابت ادلبحوثُت

و نظرا دبشكلة البحث عن الشغل لدى اخلرغلون و عالقتها أبوضاع البطالة  فقد اىتمت احرشاو و امحد زاهر
التفاقها مع بعض تساؤالت دراسة الباحث فقد ساعلت يف إثراء اجلانب النظري  للدراسة خاصة يف عناصرىا ادلتعلقة 

ابلعوامل ادلسببة للبطالة واالسًتاذبيات ادلتخذة يف مواجهتها و االستفادة من بعض فقرات االستبانة يف تصميم أداة 
 الباحث من االستفادة سامل بن سعيد القحطاينفيما مكنت دراسة . الدراسة خاصة يف جزءىا ادلتعلق بربامج التشغيل
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من تفسَت العالقة بُت مواصفات سلتلف عمليات التكوين اجلامعي و متطلبات سوق العمل يف نظر مسؤورل 
القطاعات االقتصادية و تصوراهتم للمواصفات اليت ينبغي أن يتصف هبا اخلريج اجلامعي، إذل جانب توظيف بعض 

االستقاللية ، ادلبادرة ،  )فقرات االستبانة اليت وضعت لقياس بعض أبعاد اإلدماج ادلهٍت ادلشاهبة دلوضوع الدراسة 
و ىذا ابلطبع بعد إدخال بعض التعديالت عليها حىت تنسجم  (...البحث عن شغل ، العالقات مع زمالء العمل 

 .وموضوع الدراسة 

أما فيما ؼلص الدراسات اليت تناولت اإلدماج ادلهٍت فقد مكنت الباحث من توظيف بعض عناصرىا اليت  
الباحث يف ضبط ادلصطلحات و ربديد  François Hainardزبدم موضوع الدراسة، فقد أفادت دراسة 

البـاحث ابألبعاد ادلتعلقة ابإلدمـاج ادلهٍت  M.Langoucheالتعريفات ادلتعلقة هبذا ادلتغَت، فيما أفادت دراسة 
فقد أمدت الباحث أبشكال  السياسات  Solen Berhuetبينما دراسة . والنظرايت و النماذج ادلفسرة ذلذا ادلتغَت

و الربامج التشغيلية  اليت طبقت هبا يف بعض الدول يف رلال اإلدماج ادلهٍت، كما كان لنتائجها أعلية واضحة يف ربليل 
 . و تفسَت النتائج اليت توصلت إليها دراسة الباحث

أما الدراسات اليت تناولت واقع التشغيل و اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل يف اجلزائر فقد كان ذلا النصيب األوفر 
يف موضوع الباحث لعالقتها ببيئة الدراسة و تشابو بُت مراحل ىذه الدراسات و موضوع البحث، حبيث ساعلت  يف 
إثراء اإلطار النظري للدراسة سواء ما تعلق دبشكلة البحث و مفاىيم الدراسة و خاصة متغَت برامج التشغيل الوطنية، 

لتدعيم اجلانب النظري ابالعتماد على فقد وظفت سلتلف سياسات التشغيل و اآلليات اليت استخدمت يف اجلزائر 
 Djamel Feroukhi et Selma، بينما مت االستفادة من دراسة الباحثان Djamel Feroukhi دراسة الباحث

Fraihat Hakima  فيما ؼلص نتائج تطبيق ىذه الربامج على بعض العينات خلرغلي التعليم العارل لبعض
فقد مت  Leulmi Boudersaالتخصصات لتدعيم و تفسَت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أما دراسة الباحث  

 . االسًتشاد أبىدافها و كذا النتائج ادلتوصل إليها يف رلال عالقة التكوين اجلامعي بسوق العمل يف اجلزائر
عموما ؽلكن القول انو ابلرغم من قلة الدراسات ادلشاهبة دلوضوع الدراسة فقد كان للبعض من ىذه الدراسات على 

الرغم من زلدوديتها مساعلة مقبولة يف تعزيز و مناقشة سلتلف اآلراء و النظرايت ادلتعلقة هبذه ادلتغَتين إذل جانب 
توظيف بعض التجارب اليت وردت فيها، كما اسًتشد الباحث إبجراءاهتما ادلنهجية خاصة األساليب اإلحصائية 

ادلستعملة، كما كان لنتائجهما دورا وظيفيا يف دعم دراسة الباحث من خـالل توضيح أوجو االتفاق و االختالف بُت 
 .  نتائج الدراسة ونتائج الدراسات السابقة 
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 متهيد 
يركز ىذا الفصل على طرح ك مناقشة سلتلف ادلقارابت النظرية ك االجتاىات الفكرية اليت تناكلت مفهومي التشغيل 

كالبطالة يف سوؽ الشغل، ك ذلك يف منطلق الرؤية التحليلية اليت تركز عليها الدراسة يف حبثها دلوضوع برامج التشغيل 
 . كآلية من آليات اإلدماج ادلهٍت يف سوؽ الشغل ادلوجهة دلختلف فئات السكاف القادرين على الشغل

ك ابستقراء سلتلف القراءات ك األدبيات اليت تناكلت ىذين ادلفهومُت صلد أف العديد من الباحثُت قد أكلوعلا بكثَت من 
ك للوقوؼ على سلتلف . التحليل ك ادلناقشة حبسب اختالؼ الرؤل ك النظرايت اليت دتثل توجهاهتم الفكرية ك ادلعرفية

كأخرل  (ليربالية ك اجتماعية)مقاربة كالسيكية : ىذه النظرايت يف ىذا الفصل مت تقسيمها إىل مقاربتُت أساسيتُت
 .  حديثة

 .تطور الشغل عرب التاريخ: أوال
مل يهتم الباحثوف بعصر ما قبل التاريخ كثَتا بظاىرة العمل، ألف األفراد خالؿ ىذه الفًتة كانوا يف حبث مستمر عن 
كسائل البقاء من اجل احلفاظ على النوع، ك ىو ما جعل األنشطة اليت كانوا يقوموف هبا ال توصف أبهنا عمل كما 

، ك الواقع أف العمل مل يظهر بشكل فعلي إال مع اإلنساف ادللقب   ك مع  cro Magnon-نتداكلو اليـو
Homo-sapiens  (جٍت الثمار ك الصيد) ، حيث مل يعد النشاط اإلنساين مقتصرا على األنشطة األكلية 

  .1ليتعداىا إىل أنشطة أكثر تعقيدا ك أعلية
ك بتطور الفكر الفلسفي الذم صاحب نشأة احلضارة اليواننية ظهر أكؿ تقسيم إنساين للعمل الذم يقـو على التمييز 
بُت العمل اليدكم ك العمل الفكرم، فصنف السكاف إىل فئات اجتماعية تتخصص يف األنشطة النبيلة ادلرتبطة بتسيَت 
الدكلة ك فئات اجتماعية تقـو ابألعماؿ اجملهدة الكربل، ك ىي بذلك تعتقد أف ما يرفع قدر اإلنساف احلر ىو بناءات 

الفكر ك ليس ما يصنعو بيده، ك قد استمر الوضع على حالو مع احلضارة الركمانية حيث ظل العمل من اختصاص 
 ػلتقر كثَتا الذين يستأجركف ألعماذلم ك ليس Cicéronالفئات الفقَتة ك العبيد ك الفالحُت ك قد كاف شيشركف 

 .دلواىبهم
ك مل تستطيع ادلسيحية بعد انتشارىا أف تغَت شيئا من ىذه الوضعية بل اعتربتو عقااب لإلنسػاف على عصيػانو هللا 

كارتكابو اخلطيئة األكىل، ك اقًتف بذلك العمل ابلشقاء ك ادلعاانة، ك بقيت األمور على حاذلا يف مرحلة اإلقطاع إذ كاف 
ابف يعمل ك يشقى من اجل احلصوؿ على زتاية السلطات ادلدينة ك من اجل اخلالص  (le serf )لزاما على القن 

                                                           

.51 ، ص 2006إفريقيا للنشر ،  -: ادلغرب-  الشغل بُت النظرية االقتصادية ك احلركة النقابية ، الدار البيضاءحسن قرنقل ،-  1  
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يف العامل األخر، أما طبقيت رجاؿ الدين ك احملاربُت ادلشكلتُت للمجتمع اإلقطاعي فلم تكوان دتارساف أم نشاط ألهنا 
يف تصورىم مهاـ مهنية ك غَت مالئمة للسادة، ك مع تشكل  فئة اجتماعيػة جديدة ىي فئة الصنػاع ك التجار يف 
اجملتمع اإلقطاعي الذين كانوا ؽلارسوف أنشطة حرة بعيدة عن رقابة اإلقطاعيُت، ك تنامي قوهتا االقتصادية ك بركز 

حتوالت اجتماعية على مستول ادلواقف داخل اجملتمع اإلقطاعي أصبحت الكنيسة ال ترل يف العمل اليدكم ك التجارة 
أعماال غَت فاضلة، ك ببزكغ ركح النهضة ك اإلصالح يف أكركاب ك ترسخ ىذه التحوالت يف النظرة إىل العمل بنشأة 

الذم قادا حركة إلصالح الديٍت يف أكركاب اليت ساعلت يف إزاحة التصورات   (مارتن لوثر و جان كالفن )حركة لوثر 
، ك أصبح التيار ادلسيحي اجلديد يعترب العمل ك اإلخالص فيو كسيلة من 1القدؽلة ادلرتبطة ابلعمل ك قيمتو ادلتدنية 

 .ماكس فيربكسائل التقرب إىل هللا ك عبادتو، ك قد ساىم ىذا التصور يف تشكل اإلرىاصات األكىل للرأمسالية مع 

جتد صعوبة يف احلفاظ على  (النبالء ك االرستقراطية  )بظهور الرأمسالية أصبحت الطبقات ادلشكلة للمجتمع يف أكراب 
( Aristocratie de robe )مواقعها، حيث تشكلت فئة اجتماعية ارستقراطية جديدة تسمى ابرستقراطية البدلة 

دتارس نفوذا اجتماعيا، كما أف بورجوازية األعماؿ ىي األخرل أخذت تتقول بفعل الرخػاء االجتماعي ك شلارسة 
 .التجارة ك العمل

  تظم (Compagnonnage) ك لقد كاف للقوة الصاعدة للصناع ك التجار دكر يف تشكيل رتاعات مهنية  
، حيث أكجدت لنفسها مكانة  (إقطاعية )تنظيمات من احلرفيُت ك الصناع مستقلة عن أية سلطة دينية أك فيودالية 

يف اجملتمع ابعتبارىا العمل كقيمة أساسية يف اجملتمع ك أخذت تنظم سوؽ العمل ك ترقي التكوين ك التشغيل ككضع 
تقاليد خاصة ابدلعامالت االقتصادية ك التجارية، ك نتيجة لطموحاهتا ادلتسارعة اليت امتدت إىل حد  زلاكلة الوصوؿ 
إىل السلطة أك ابلتأثَت عليها سارعت الثورة الفرنسية دلنعها ك ذلك خوفا من تشتيت اجملتمع ك تقسيم الدكلة، ك ىنا 

يتضح أف إعادة االعتبار للعمل كنشاط اجتماعي مل يرافقو ابلضركرة تكرًن للعماؿ ك احملافظة على حقوقهم ك ىو 
األمر الذم أدل إىل اشتداد الصراع بُت الطبقة البورجوازية ك الطبقة العاملة ك ىو ما مهد بربكز أفكار ك أراء جديدة 

  . 2حوؿ العمل ك البطالة
اإلسالـ زاخران ابآلايت كاألحاديث اليت ك ينبغي أف نشَت أيضا إىل كاقع العمل يف احلضارة  اإلسالمية، حيث يعترب 

تدعو ادلسلمُت أف يلتمسوا أبواب العمل، كطلب الرزؽ، كأف يعتمد كل فرد على نفسو، كأف يبذؿ كسعو يف طلب 

                                                           

.53دلرجع السابق، صا-  1  

.56ادلرجع السابق، ص -  2  
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يف كثَت  فقد ذكر القرآف الكرًن العمل .قوتو كقوت من يعولو، حىت ال يكوف عالة على غَته، يتجرع آالـ الذؿ كادلهانة
من ادلواضع، كقد كرد ذكرىا مع مشتّقاهتا كادلعاين ادلختلفة ادلرادفة ذلا كادلستدّؿ عليها من سياقها يف ثالذتائة كإحدل 

كفق )كتصّب سلتلف ادلعاين يف مفهـو بذؿ اجلهد البدين كالعقلي من أجل الرزؽ كالعيش . 1موضعان ( 371)كسبعُت
، ك حث عليو يف الدنيا لكسب اآلخرة امتثاؿ  االقتصادم للعملككىو التعريف الدنيوم  (األصوؿ الشرعّية اإلسالمّية

اًا يَيَفرَف ُه  :{ تعاىللقولو  ثَيْنقَفااَف  َفرَّر ٍة  َف ْن ثَيْنقَفااَف  َفرَّر ٍة  َفرّراًا يَيَفرَف ُه . فَف َفنْن يَيَف ْن َفلْن مِم  تتضح لنا الرؤية  ك من ىنا} 2وَفمَفنْن يَيَف ْن َفلْن مِم
 . اإلسالمية الدنيوية كاألخركية دلفهـو العمل

 ك قد اعتربت مدينة مكة قدؽلا مركزا جتاراي كبَتا، ك قد كانت كل األنشطة التجارية دتارس هبا سواء بشكل مباشر ىذا
أك غَت مباشر بتسخَت األشخاص للقياـ ببعض ادلعامػالت ك مرافقة القوافل التجارية، ك مبجيء اإلسػالـ ك امتداد 

الفتح اإلسالمي ظهرت معامل ىذه احلضارة متجسدة يف حواضر كربل دتارس فيها سلتلف األنشطة االقتصادية حيث 
مسرحا حلركة عمالية كاضحة، ك دتثلت يف قياـ تنظيمات احلرؼ ك األصناؼ، ك يف "صارت حبسب بعض الباحثُت 

  .3"ظهور تنظيمات عنيفة ىي تنظيمات العيارين ك الشطار اليت ظلت ك انتظمت إىل حػركة الفتوة ك االخية
اليت صاحبت تطور  (20-19-18)ىذا ك استمرت كلمة الشغل يف البناء ك التكوين خالؿ القركف الثالثة األخَتة 

الفكر االقتصادم للداللة على الشاغل للوظيفة أك ادلهنة، ك يقصد بذلك توظيف الشخص بعقد شغػل أك بعقد 
عمل مبعٌت الوضعية اليت يكوف فيها اإلنساف مستخدما ك قد أصبحت الدكلة مطالبة إبغلاد الشغل ك خلق فرص 

أف ىذه " حيث يقوؿ القاموس التارؼلي للغة الفرنسية إىل . التشغيل يف إطار عالقتو مبجاؿ العمل اإلنساين ادلأجور
الكلمة تشَت دكف اخلركج عن معٌت االستخداـ إىل ما ينطبق عليو النشاط ادلسند للشخص ك خصوصا أشخاص 

4".الدكلة
 

 

  

                                                           

.111، ص (2012ديسمرب )، (144 )رللة ادلسلم ادلعاصر  عدد: شيخة بنت سيف آؿ هنياف ، مفهـو العمل يف القراف الكرًن ، ليناف -  1  

  (8 ، 7)سورة الزلزلة، آية رقم  -2
 .61  ص،حسن قرنفل، مرجع سابق- 3

4 -Dictionnaire historique de la langue française, le robert, langue et la culture, paris : 1992, p683.  
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.التشغيل و البطالة يف الفكر السوسيولوجي و االقتصادي: اثنيا   
 ينبغي أف نتوقف عند مفهومي العمل ك الشغل للتميز بينهم حيث تعترب يف نظر العديد من التشغيلقبل تناكؿ مفهـو 

الباحثُت ك الدراسيُت يف احلقوؿ السوسيولوجية ك االقتصادية من ادلفاىيم الكثَتة التداكؿ الرتباطها ابلنشاط اإلنساين 
 .  ك ابلتايل ضبطها سيمكننا من حتديد ادلصطلحات اليت تتوافق ك موضوع حبثنا 

لقد اقًتف ظهور مصطلح العمل بوجود اإلنساف غَت انو بتطور النشاط اإلنساين ك األدبيات ادلتعلقة بقضااي العمل 
أصبح ىذا ادلصطلح يستخدـ اترة مبفهـو العمل ك اترة أخرل مبفهـو الشغل، ك ىو ما غلعلوف نتساءؿ إذا كاف ىناؾ 

 .فرقا يف مضموف ادلصطلحُت ماداـ ىناؾ فرقا يف التسمية
يرل العديد من ادلفكرين أف ادلصطلحُت يستخدماف يف نفس السياؽ ك بنفس ادلعٌت إال انو ؽلكن التمييز بينهما، 

 كشكل من أشكاؿ اإلنتاج اترؼليا يعترب أقدـ من الشغل حيث يشَت إىل كل نشاط إنساين يدكاي أك فكراي فال  ل
 .أم انو ىو نشاط منتجمأجورا أك بدكف مقابل مادم، 

 فهو نشاط يقـو بو اإلنساف يف اجملتمعات ادلعاصرة مقابل اجر يتقاضاه عن ذلك، ك مبعٌت أخر ؽلكن  الشغلبينما
 . 1القوؿ أبف الشغل بصفة عامة نشاط ؽلنح من قبل ادلستخدـ لشخص لتقدًن خدماتو مقابل اجر معُت

ك انطالقا شلا سبق ؽلكن القوؿ أف استخدامات ادلفهومُت تركز على معنا كاحدا ذلما من حيث كوهنما نشاطُت ؽلثالف 
عمق التجربة اإلنسانية ابعتبارعلا كسيلة أساسية لعيش اإلنساف ك بقائو، ذلك أف التغَتات اليت جعلت اإلنساف يف 
قلب احلياة االجتماعية أرغمتو على استمرارية اإلنتاج ك التبادؿ، ك اعتبار التشغيل كشكل للعمل إىل تسيَت الوجود 

 .البشرم ك ضماف بقائو يف كضعية أكثر سعادة
ك هبذا يتوحد مفهـو العمل الذم اعترب يف ادلاضي كسيلة لزايدة ثركة األمم، مث عمال إلنتاج القيم ادلضافة ككسيلة 

هتدؼ إىل حتقيق شركط البقاء اإلنساين مع مفهـو التشغيل الذم يعترب نشاطا عقالنيا يهدؼ إىل حتقيق نفس شركط 
ما يسمح لنا ابلقوؿ أبف االختالفات بُت ادلفهومُت يف اجملتمعات ادلعاصرة ىي اختالفات شكلية كليست يف . العمل

 . جوىر ادلعٌت الذم يؤديو كل منهما
أما  ك ذلذا فإننا يف حبثنا ىذا سنستعمل مصطلح الشغل ابعتباره يعرب عن الشكل ادلنظم ك احلديث دلدلوؿ العمل،

يشغل هبا  جسدم أك بدين نشاط من اإلنساف ػلدثها اليت التأثَت عمليات أبنو كافة يف تعريفو العاـ فيوصف التشغيل
  .أجر لقاء كقتو

                                                           

 .25، 24 ص مرجع سابق،حسن قرنفل، - 1
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1اخلدمية أك اإلنتاجية الفعاليات االقتصادية إحدل يف العاملة القول استخداـ بو كيف تعريف أخر يقصد
  . 

 .التناوا  السوسيولوجي و االقتصادي ملفهومي التشغيل و البطالة- 1
 

 . املنظور السوسيولوجي و االقتصادي للتشغيل -1-1
بتنامي التحدايت اليت أصبح يعيشها العامل ك حاجة اإلنساف للشغل ابعتباره حق من حقوؽ اإلنساف ك شرط من 

 السوسيولوجياملفهوم ، برز  الدؽلقراطية االجتماعية كضماف التنمية الشاملةا دلبدأكجتسيدشركط حتقيق الذات 
عامال من عوامل حتسُت الطلب الداخلي الذم يساىم يف حتسُت مستول االستهالؾ بوصفو   كتوجو جديدلتشغيلؿ
 كىي أمل احلياة كمستول التعليم كمستول العيش الذم تدخل يف احتسابو ،أحد ادلؤشرات الثالثة للتنمية البشريةك

 .2القدرة الشرائية

القدرة على التصور كادلبادرة كعقلية اإلنتاج  مفاىيم الكفاءة ادلهنية كللتشغيل فانو يشمل املنظور االقتصادي أما 
كيف ىذا ادلنظور أصبح اإلنساف يف منظومة العمل  .كمردكدية العمل، متجاكزا بذلك رلرد القدرة البدنية على اإلنتاج

 .3اجلديدة ىدفا ككسيلة
السعي إىل إغلاد العمل لكل من يطلبو، ك أدكاتو يف ذلك ىي مكاتب التشغيل " بو ىو  فيقصدأما التشغيل كآلية 

 ".4كمعلومات سوؽ العمل ك مفاكضات العمل
 أك العمل سوؽ إىل الولوج من دتكن اليت الشركط ككذا الكيفيات ك الطرؽ إىل التشغيػل مفهـو يشَت   كما

 التشغيل بطرؽ كيقصد .ادلمنوح العمل كطبيعة دلضموف كادلالزمة ادلصاحبة ادلكانة إىل ابإلضافة اخلركج منو،

 يف للعمل كطالب رمسية بصفة مسجال الفرد يكوف أف بينها كمن التوظيف، مبتغى حتقق اليت اإلجراءات الواجبة
 .5مؤسسات التشغيل

                                                           

 ،“ادلستدامة التنمية حتقيق البطالة ك على للقضاء احلكومة إسًتاتيجية“ حوؿ الدكيل ادللتقى :مداخلة مقدمة يف البطالة، ك مكافآتو ك العمل اإلنساف، بشَت غضباف،-  1
  .2،1،ص  2011 نوفمرب15،16ادلسيلة،  جامعة اجلزائر، يف االقتصادية كالسياسات االسًتاتيجيات سلرب

 منظمة العمل العربية،  2008  نوفمرب16– 15الدكحة ، ،  للتنمية كالتشغيل العريبادلنتدل  يف كرقة عمل مقدمة،  » تنظيم كتطوير أسواؽ العمل « ،علي زتدم -2
  . 03، ص

.04مرجع سابق ، ص  ،علي زتدم -  3  

 .22دمحم عدانف كديع ، مرجع سابق ، ص  - 4
، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت ،  (أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية غَت منشورة )،  حتليل زلاكلة :اجلزائر يف التشغيل إشكاليةدمحم ادريوش دزتاين ، - 5

 .42،43 ، ص 2012/2013جامعة تلمساف ، اجلزائر  
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 لدل التأىيلي ك العلمي للتشغيل ، إىل جانب ادلستول السن القانوين ك ادلرجعي الواجب توفرىا، ابلشركط ك يقصد

 .أخرل شركط إىل اليت يضعها ادلستخدـ، ابإلضافة الشركط حسب للعمل كاستعداده الفرد،
 لبعض العمل، ابإلضافة سوؽ من للخركج زلدد أىم ىو التقاعد العمل، فسن سوؽ من للخركج ابلنسبة  أما

 اختيار مزاكلة أيضا ادلهنة، ك العمل مزاكلة من ادلرض كالذم ؽلنع أك بعاىة كاإلصابة األخرل احلاالت

 .األخرل احلاالت من ذلك غَت إىل نشاط حر،
التشغيل  عن ادلًتتبة كاالمتيازات كالواجبات كاحلقوؽ طبيعة ادلسؤكليات إىل فتشَت ادلكتسبة، للمكانة ابلنسبة أما

 .الذم دتيز طبيعة منصب عمل كل شخص
 االقتصادية التنمية مفهـو على يرتكز كاسع،  أما حسب التشريعات ك االتفاقيات الدكلية فإف للتشغيل مفهـو

 يكوف كأف فيو، راغب شخص لكل العمل ضماف كعلى االقتصاد، ظلو يف البشرم للعنصر كاالستغالؿ األمثل

 لتستعمل ادلناسب العمل دلمارسة الضركرية ادلؤىالت اكتساب كإمكانية حبرية العمل ىذا ؼلتار كأف العمل منتجا،

 .1ادلؤىالت فيو ىذه

 :ك من ىنا ؽلكن أف ظليز بُت مفاىيم الشغل ك العمل ك التشغيل فيما يلي
 الشغل نشاط منتج أم ىو الشكل ادلنظم للعمل يف اجملتمعات األجَتة ، بينما العمل يعرب عن ادلهاـ ك األنشطة- 1

 عملية تسبق اليت كاإلجراءات الشركط من رتلة إىل التوظيف ، أما التشغيل يشَت مرحلة بعد تنفيذىا يتم اليت

  .التوظيف

 ابعتباره إجرائيا، بعدا العمل ؽلثل للشغل بعد مادم يتلقى صاحبو اجر مقابل ما قدماه من خدمات، بينما- 2

 العاملة اليد حركية ك ديناميكية يف يتحكم لإلنتاج، أما التشغيل فلو بعد معيارم، فهو كعامل كسيلة
 .دخوال كخركجا العمل سوؽ إىل ك من

 
 
 
 
 

                                                           

  .43ادلرجع السابق، ص-  1
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 . املفاهيم املقرتنة ابلتشغيل 1-1-1
 .السكان النشطون- 

رتيع العاملُت مبن فيهم األشخاص الذين يتجاكزكف عمرا السكاف النشطوف ىم B I T    املكتب الدويل لل  ليعترب
زلددا ككانوا أثناء الفًتة ادلرجعية يف حالة عمالة أبجر، أك يعملوف حلساهبم اخلاص، أك لديهم عمل كلكنهم ال 

 .1يعملوف، كادلتعطلُت
 ككذا فعال ادلشتغلُت السكاف من الفئة ىذه تتكوف :يف اجلزائر   O N Sأما ت ريف الديوان الوطين لإلحصائيات 

 سنة سواء اشتغل أك مل يشتغل من قبل خالؿ فًتة االستقصاء  (64-16)شغل شلن أعمارىم بُت  عن يبحثوف الذين
 .2ك يبحث عن عمل

يشتغلوف أك  انواػسواء ؾ، على العمل كاإلنتاج   كعليو ؽلكن تعريف السكاف النشطوف  أبهنم تلك القول القادرة 
 .سواء كانوا ذكورا أك إاناث يبحثوف عن عمل

 اخل...ك يعرؼ ىذا ادلصطلح أيضا ابسم القول العاملة ك القوة الناشطة اقتصاداي
.السكان املشتغلون-   

أبهنم رتيع األشخاص الذين يزيد أعمارىم عن سن معينة ك يكونوف  : B I T املكتب الدويل لل  ل يعرفهم  
 .3خالؿ فًتة مرجعية قصَتة ، مدهتا أسبوع أك يـو كاحد قد عمل ابجر أك عمل حلسابو اخلاص

 يف اجلزائر فقد حدد فئة السكاف ادلشتغلُت يف األشخاص الذين يشتغلوف  O N Sالديوان الوطين لإلحصائيات أما 
مبا فيهم الذين ىم يف عطلة راحة أثناء االستقصاء، يضاؼ إليهم  ك الذين ىم يف عطلة مرضية قصَتة أثناء االستقصاء

األشخاص الذين يزاكلوف دراساهتم موازاة مع امتهاهنم نشاط مأجورا ك األشخاص الذين لديهم معاشا ك ال يشتغلوف، 
 .4إىل جانب فئة شباب اخلدمة الوطنية ك ادلًتبصوف ك األشخاص الذين يعيلوف عائالهتم ك ليسوا مأجورين

ىم األفراد الذين يباشركف ابلفعل عمال منتجا، كيدخل ضمن ىذه الفئة فوفق ىذه التعاريف يعترب السكاف ادلشتغلوف 
 أك لعدـ انتظاـ العمل يف العطلة أك اإلصابة أكاألفراد ادلرتبطوف أبعماؿ حىت كإف كانوا ال ؽلارسوهنا بسبب ادلرض 

                                                           
1 - Panorama de la société 2005 Les indicateurs sociaux de l'OCDE, publication OCDE , (7 mars 2005),p34. 

 

2 - Office National des Statistiques, l’emploi et le chômage, données statistiques, Algérie, n° (226), (1995), p8. 

3 - Panorama de la société 2005 Les indicateurs sociaux de l'OCDE, op cit ,p 35. 

4 - Office National des Statistiques, op cit , p8 
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كما تشتمل ىذه الفئة على من يعملوف كل الوقت كمن ال .  أك عارضةة اليت يعملوف هبا ألسباب مؤقتادلؤسسات
  .يعملوف بعض الوقت

  .املنظور السوسيولوجي و االقتصادي للبطالة- 1-2
 مشكلة قدؽلة قدـ األنظمػة االجتماعيػة ك االقتصػادية حيث كاف يشار إليها املنظور السوسيولوجيتعترب البطالة من 

ابلفقر ك احلرمػاف ك التهميش، أما  ادلعٌت احلديث للبطالة فقد  ظهر بُت أكاخػر القرف التاسع العشر ك أكائل القرف 
 كتنامي 1919، ك إبنشاء ادلنظمة الدكلية للعمل سنة 1العشرين  ليعرب قانونيا ك إحصائيا على فئة اجتماعية جديدة 

التفكَت االقتصادم اخذ ىذا ادلفهـو يف التطور، حيث أصبح  موضوع للعديد من الفركع ادلعرفية منها علـو االقتصاد 
 .ك اإلحصاء ك علم االجتماع ك السياسة، ك ىو ما شكل صعوبة يف الوصوؿ إىل مفهـو زلدد للبطالة

شكل من أشكاؿ احلرماف من القدرة، مبعٌت أهنا ليست خسارة يف الدخل فقط ك لكن من حيث أتثَتىا تعترب البطالة 
على على األفراد مبا تشكلو من حرماف ك أضرار نفسية ك فقداف للحافز للعمل ك الثقة يف النفس ك ادلهارة خاصة 

، ك ىي مبثابة البيئة اخلصبة للعديد من ادلشكالت اليت تؤثر بشكل خطَت على نسيج 2( العاطلُت)شباب اخلرغلُت 
اجملتمع من تزايد يف العلل ادلرضية ك إفساد العالقات األسرية ك احلياة االجتماعية ك قسوة االستيفاء االجتماعي كتفاقم 

 .3التوترات العرقية ك التمييز بُت اجلنسيُت
  يًتتب عليهااليتابعتبارىا ظاىرة من الظواىر السلبية ك ذلذا فإف العديد من السوسيولوجيُت يتناكلوف ىذه ادلشكلة 

 حتدث ابجملتمع اليت إطار أكثر عمومية من حيث اآلاثر يف كمن مث يكوف تناكذلا ،الكثَت من ادلشكالت االجتماعية
.  يقًتف ظهورىا كانتشارىا ابلبطالةاليت (...اجلرائم ، االضلراؼ ، اإلدماف )كمحصلة لوجودىا 

 العامة، كالقضااي اخلاصةاليت تقدـ لنا تصويرا للتميز بُت ادلتاعب  البطالة ىي أفميلز  رايتيعترب ك يف ىذا االجتاه 

 نستطيع أف النادر من أنو البطالة حبوث أكضحت، ك قد  4يف دراسة علم اجتماع جوىرية اعتربىا اليت القضية كىى

 مشكلة خاصة أك فردية ترجع إىل نقص يف الدكافع أك قصور يف االستعدادات، بل ابألحرل ىي قضية أبهنا تفسَتىا
 .  عامة ترجع ادلسئولية عنها إىل إخفاؽ عمليات السوؽ

                                                           
1 - Ingrid Liebeskind Sauthier, «histoire de la définition du chômage», paris : revue courrier des statistiques  , 

n° (127), (mai-août 2009),p05. 

 .12دمحم عدانف كديع ، مرجع سابق ، ص  -  2
 ، 1993 ، رابطة الًتبية احلديثة: ، القاىرة (57)، اجلزء (الثامن) ، دراسات تربوية ، اجمللد » مواجهة مشكلة البطالةيف دكر الًتبية  «،مطرسيف اإلسالـ على  - 3

 . 67ص 

  .251 ، ص 2007اجمللد األكؿ  ، القاىرة ، ،  2جوردكف ، موسوعة علم االجتماع ، تررتة دمحم اجلوىرم ك آخركف  ط  مارشاؿ -4
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تعد البطالة ظاىرة طبيعية يف أم اقتصاد، حيث انو من الصعب الوصوؿ إىل مستول املنظور االقتصادي أما من 
التشغيل الكامل لكل أفراد القول العاملة، ك لكن تكمن اخلطورة يف زايدة معدالهتا ك أاثرىا السلبية على الناتج 

القومي، شلا قد يتسبب يف  إىدار جزء متزايد من رأس ادلاؿ البشرم، ىذا فضال عن اآلاثر االجتماعية ك السياسية  
السلبية، ك لذا، فإف ىدؼ زايدة حجم التشغيل، ك من مث التقليل من حجم البطالة يعد من أىم األىداؼ األساسية 

 .1لواضعي السياسات االقتصادية يف أم رلتمع
البنائي للصناعة يف إقليم معُت أك يف  التدىور :علا منها سببُت أىم للبطالة، أسباب عدةك ؽليز علماء االقتصاد بُت 

، ك البطالة تعترب عامل رئيسي من عوامل خلق ذاتو االقتصادم النشاط يف الدكرية كالذبذابت التغَتات مثبلد معُت 
 خربات بُت غلمع الفقر خاصة حيت ؽلر ادلتعطل عن العمل  بنوابت من التعطل الكامل أك التعطل اجلزئي، أم

 عدـ مالءمة العمل، درجة عالية من عدـ استقرار العمل ، كما أف على ادلتعطل عن العمل أف ك األجر، اطلفاض
 العثور على القول حرصو رغم الغربية، اجملتمعات يف السائدة العمل بتحمل كصمة العجز عن االمتثاؿ ألخالقيات

  .2عمل على
إبلقاء الضوء على أشكاذلا كأنواعها كأسباهبا كغَت ذلك من ادلفاىيم ك عليو ؽلكن القوؿ أف االقتصاديوف يهتموف 

 تعوؽ  اليت كما ؽلتد التحليل االقتصادم ليسجل االختالفات اذليكلية للنظم االقتصادية ك،ادلتعلقة هبذه القضية
.  خلق فرص جديدة للعمل لكل قادر عليويف كيتعثر النظاـ االقتصادم ،التشغيل الكامل

 .ادلفهـو الرمسي ك ادلفهـو العلمي : ك ؽلكن التفريق بصفة عامة بُت مفهومُت للبطالة علا 
 

  :املفهوم الرمسي للبطالة- 

  :حيث يعرفهايتمثل يف التعاريف اليت تتبناىا اذليئات الرمسية 
  :(B I T )املكتب الدويل لل  ل

 عند مستول األجر السائد، كلكن كنو عنو،ك يقبلكف فيو، كيبحثكف على العمل كراغبكف قادرـكل من قأبهنا تعرب على 
دكف جدكل، كينطوم ىذا على العاطلُت الذين يدخلوف سوؽ العمل ألكؿ مرة، ك على من سبق ذلم العمل كاضطركا 

 .3لًتكو ألم سبب من األسباب

                                                           

  .3، ص2005الدار اجلامعية  ، : اإلسكندرية - دراسة حتليلية تطبيقية–علي عبد الوىاب صلا ، مشكلة البطالة ك اثر برانمج اإلصالح االقتصادم عليها -  1
.251مارشاؿ جورداف ، مرجع سابق ، ص -  2  

3- Panorama de la société 2005 Les indicateurs sociaux de l'OCDE, op cit .p 36.  
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 :  (O N S )لإلحصائيات الوطين الديوان أما ت ريف
 عند عمال ؽللك ، ك ال(سنة 64 ك15) بُت ابلعمل لو يسمح العمل كل من بلغ سن عن عاطال الشخص يعترب

 .1الشخص ىو عمال ؽللك الذم الشخص أف إىل نشَت ك اإلحصائي، التحقيق إجراء

 ك ابلرغم من عدـ كجود تعريف رمسي للبطالة متفق عليو، إال انو ؽلكن القوؿ بصفة عامة، إف البطالة دتثل األفراد
 كلكنهم ال  ك الباحثُت عنو، ك ادلوافقُت على الولوج فيو يف ظل األجور السائدة،  فيو،ينالراغبك القادركف على العمل 

 اجلدد الذين مل يسبق ذلم دخوؿ سوؽ البطالوفكيندرج حتت ىذه الفئة .  خالؿ الفًتة اليت تشَت إليها البياانتقغلدكف
 . نتيجػة ظركؼ سوؽ العملاألسباب الذين سبق ذلم العمل كاضطركا لًتكػو ألم سبب من ك البطالوفالعمل، 

 املفهوم ال ل ي للبطالة - 
أك أمثال، ك من مث، يكوف الناتج الفعلي يف /ىي احلالة اليت ال يستخدـ اجملتمع فيها قوة العمل فيو استخداما كامال ك 

 .2ىذا اجملتمع اقل من الناتج احملتمل، شلا يؤدم إىل تدين مستول رفاىية أفراد اجملتمع عما كاف ؽلكن الوصوؿ إليو

.املدارس و النظرايت املفسر  للتشغيل و البطالة : اثلثا  

لقد اختلفت اجتاىات ك مواقف الباحثُت ك ادلفكرين حوؿ تفسَت ظاىرة التشغيل ك البطالة، كقد أاثرت جدؿ كاسع 
على ادلستول االقتصادم ك االجتماعي ك السياسي، ىذا التباين خلق اطر نظرية ك مرجعيات فكرية متعددة تناكلت 

كاان ذلما األسبقية يف طرح  ىذا ادلوضوع من زاكاي متنوعة، ك على العمـو ؽلكن القوؿ أف ىناؾ تصورين رئيسُت
، ك االجتاه (الكالسيكي ك النيوكالسيكي ك الكنزم )إشكاليػة التشغيل ك البطالة ك علا االجتػاه الرأمسػايل الليربايل

حيث ساعلا يف إثراء النقاش حوؿ ىذا ادلوضوع، كيف التأسيس لظهور اجتاه اثلث ػلمل  (ادلاركسي )االجتماعي 
 . العديد من ادلقارابت ك النظرايت احلديثة اليت تناكلت ىي األخرل ىذه الظاىرة ك طرحتها جبميع أبعادىا

 .االجتا  الكالسيكي- 1
 املدرسة الرأمسالية الليربالية   -1-1

ك ىي قناعة الرأمسالية النقية، ك من ىذا ادلنظور فإنو يعترب " دعو يعمل"يف جوىره يقـو ىذا الطرح على فكرة مبدأ 
 . الدكرات االقتصادية مبثابة عمليات اقتصادية طبيعية ال حتتاج لتدخل الدكلة

                                                           
1 - Office National des Statistiques, op cit . p8. 
 
 

 )اجمللد– كلية التجارة، جامعة اإلسكندريةرللة كلية التجارة للبحوث العلمية، ،   »ك مفهـو علمي للبطالة مع التطبيق على مصرنح « عبد القادر دمحم عبد القادر،- 2
 .205،206 ص ،(األكؿ ) ، العدد(27
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 يف كتابو     1776لقد كاف لألعماؿ األساسية ك أفكار ركاد ىذا الطرح من أمثاؿ ادـ مسيث 
جان ابتيست  ، ك كتاب  Essai sur la nature et les causes de la crise de la richesse des nations 

 Essai sur le principe de مالتوسك كتاب  ،  Traité d’économie politique ,1803 ، ساي ,  

 La population,1798  ، دافيد ريكاردوككتاب les principes de  l’économie politique et l’impôt,1817   

 . ,Les principes de l’économie politique جون ستوارت ميلك 

دكرا مهما يف تشكل صورة كاضحة ك متكاملة حوؿ مسألة التشغيل يف النظاـ الرأمسايل، ك ىو ما جتلى من خالؿ 
تركيز االقتصاديُت الكالسيكيُت عل البعدين االجتماعي ك السياسي لظاىرة التشغيل، حيث يركف أف الرأمسالية ىي 

نظاـ اجتماعي يتمتع ابلقدرة على االستقرار الداخلي ك أف كل ما ػلدث من اضطراابت ك اختالالت يف التوازف 
 .1يرجع إىل القوانُت اليت حتوؿ دكف العمل بقوانُت السوؽ ك إىل التدخل احلكومي

ك ؽلكن اختزاؿ نظرية التشغيل كما تبلورت بصفة عامة عند ادلدرسة الكالسيكية يف اعتبار أف التشغيل الكامل ىو 
 ، (تدخل الدكلة  )إال يف احلاالت اليت تكوف ىنالك عوائق خارجية جزء من طبيعة األشياء ال يتحقق فقط

ك انطالقا من رلموعة القوانُت اليت سنها ركاد ىذه ادلدرسة ك على رأسهم ادـ مسيث عندما أشار إىل مبدأ اليد اخلفية  
ابعتبارىا مبدأ أساسي للحرية االقتصادية يف حتقيق التخصيص األمثل للموارد " دكر ادليكانزمات احلرة للسوؽ "

 .2كالتشغيل التاـ من اجل حتقيق الرفاه االجتماعي، ك إم تدخل للدكلة من شأنو أف يعرقل السَت الطبيعي للرأمسالية
 أف العرض ؼللق طلبو اخلاص مبعٌت إننا حُت نصنع بضاعة  Sayساي : لػDébouchéesبينما اعترب قانوف ادلنافذ 

معينة فإننا نصنع يف الوقت نفسو قدرة شرائية كافية القتنائها، ك من ذتة ال ؽلكن أف توجد بضاعة فائضة عن احلاجة، 
ك ال يد عاملة فائضة فهذا القانوف يلغي حدكث أزمات اإلنتاج، ك ابلتايل ىو ينفي كجود نقض يف التشغيل الدائم 

يرل أف الزيػادة يف الطلب على العمػل ىي دائما ك أبدا بفعل النمو   Malthus مالتوسأما . 3للطاقات اإلنتاجية 
السكاين الذم ؼلضعو الكالسيكيوف لقانوف طبيعي ىو قانوف السكاف حيث يرل اف عدد السكاف يتزايد بوتَتة أسرع 

 .4بكثَت من كميات ادلوارد، ك ابلتايل ىذا ما يسبب زايدة يف الطلب على العمل يعجز االقتصاد على تلبيتو 

                                                           

.161 ، ص 1997مطابع الرسالة  ،: رمزم زكي ، االقتصاد السياسي للبطالة ، الكويت- 1  

 .38حسن قرنفل، مرجع سابق، ص -  2
.40حسن قرنفل، مرجع سابق، ص -  3  

.41ادلرجع السابق، ص -  4  
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بعد أف تبُت انو من ادلمكن أف يكوف ىنالك    Sayساي فقد أجرل بعض التعديل لقانوف  Ricardoريكاردو أما 
فائض يف إنتاج لبعض الصناعات نتيجة تغَت بعض العادات االستهالكية، شلػا يؤدم إىل عدـ اإلقباؿ عليها ك يؤدم 
إىل ظهور البطالة يف ىذه الصناعة، إال انو يضيف أف ضعف اإلقباؿ على بضائع معينة البد أف يقابلو إقباؿ متزايد 

على بضائع جديدة، ك ؽلكن ابلتايل حتويل الرأمساؿ ك اليد العاملة من الصناعة ادلًتاجعة إىل الصناعة ادلنبثقة مقلصُت 
 .1بذلك حجم البطالة

ك ذلذا تعترب ادلدرسة الكالسيكية انو إذا كانت ىناؾ بطالة بُت العماؿ مبعٌت أف عرض العمل أكثر من الطلب عليو، 
فإف عالج ذلك سيكوف سهال من خالؿ ختفيض األجور حيث تؤدم البطالة إىل إغلاد تنافس بُت العماؿ يف 

احلصوؿ على فرص الشغل مبا غلعلهم يقبلوف أبجور اقل، ك ىو ما يؤدم إىل اطلفاض يف تكاليف اإلنتاج ك يف زايدة 
األرابح لدل أصحاب العمل فتزيد حوافزىم على زايدة اإلنتاج، ك ابلتايل زايدة الطلب على الشغل تؤدم إىل اطلفاض 

اليت تنشأ عن تفضيل العماؿ  (إرادية)البطالة، كما يشَتكف أبنو ىناؾ نوع كاحد من البطالة كىو بطالة اختيارية 
 .2التعطل عن العمل مبحض إرادهتم، ك ذلك للبحث على فرص عمل أفضل ك أبجور مرتفعة 

املدرسة الكينزية -1-2  

ادلصاغة ابألساس يف كتاب  j.m.Kynes (1883-1946) ماينار كينزغلمع الباحثوف على اعتبار أفكار ك نظرية 
أكؿ نظرية يف اتريخ الفكر االقتصادم تصبح من خالذلا مسألة  1936سنة " النظرية العامة للشغل ك الفائدة ك النقد"

التشغيل النقطة األساسية يف التحليل االقتصادم، حيث يعتربكف كتابو حبثا نظراي يف التشغيل ك البطالة على كجو 
 .اخلصوص

تنطلق النظرية الكينزية يف حتليلها للشغل من رفض الفكرة السائدة اليت ترل انو ؽلكن كضع الثقة يف كسائل اإلنتاج 
من اجل احلفاظ على التشغيل أك حتقيقو بعد مرحلة الصعود االقتصادم، ك إف األجػور ك األسعار  (اآللة)ادلادية 

 ينظر إىل كينز، ك ذلذا فاف le plein emploiكسعر الفائدة ال يتطوركف بشكل ؽلكن من ضماف التشغيل الكامل 
التشغيل الكامل ك كل ادلتغَتات االقتصادية ىي نتيجة زلددة لبعض األسباب، ك غلب لذلك فحص ىذه األسباب 

 .ادلؤدية إىل التشغيل ك العمل على توفَتىا

                                                           

.41ادلرجع السابق، ص-  1  
  .34ص مرجع سابق، علي عبد الوىاب صلا،- 2
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 على ادلستول القصَت من خالؿ مستول اإلنتاج، فإذا ارتفع اإلنتاج بسرعة فإف كينزك ػلدد مستول التشغيل حسب 
ادلؤسسات ستشغل ادلزيد من ادلأجورين ك العكس صحيح، ك اإلنتاج بدكره مرتبط ابلطلب الفعلي ادلرتكز على القدرة 

 .1 (االستهالؾ)الشرائية ادلتوفرة فعال 

مبعٌت انو حىت ك لو مل تكن ىنالك صالبة  Involontaireك قد اعتربت ىذه النظرية أف البطالة ظاىرة غَت مقصودة 
يف مواقف العماؿ ك النقاابت، ك مل تكن ىنالك معارضة لتخفيض األجور، ستوجد دائما البطالة ألف فرص الشغل 

ادلمنوحة يف سوؽ الشغل غَت زلددة حبالة أك حجم السكاف النشيطُت، بل من خالؿ مستول الطلب الفعلي، 
 .2فالطلب الفعلي ىو الذم ػلدد حجم اإلنتاج، ك ابلتايل حجم التشغيل

 ال ؽلكن أف يتحقق إال من خالؿ الرفع من الطلب الفعلي الذم سَتفع بدكره من كينزك القضاء على البطالة حسب 
ادليل لالستهالؾ، سعر الفائدة، )حجم اليد العاملة، ك يضيف إنو ليس إبمكاف أم متغَت من ىذه ادلتغَتات الثالث 

فالبطالة ادلرتفعة تقلص الثقة يف ادلستقبل، ك ىو ما يؤدم إىل ادليل . أف ػلد من ارتفاع البطالة (الفعالية احلدية للرأمساؿ
 .الكبَت لالدخار لألسر كإجراء احتياطي ك ختفض الفعالية احلدية للرأمساؿ

 أف النظاـ االقتصادم لوحده غَت قادر على معاجلة ك تصحيح االختالالت اليت حتدث يف سوؽ كينزك من ىنا يرل 
 .3ك ستستمر البطالة يف االرتفاع ما مل تتدخل الدكلة . الشغل

 املدرسة النيوكالسيكية - 1-3
لوزان ك مدرسة  Cambridgeك ربيدج ىذا الطرح يعترب ذترة مساعلة رلموعة من ادلدارس الفكرية مثل مدرسة 

Lausanne   فيينا ك مدرسةVienne . 
يًتجم حالة  sous-emploi يرل أف التشغيل ؼلضع لعملية العرض ك الطلب، ك أف استمرار فشل ضعف التشغيل 

 .فشل مركنة األجور يف نطاؽ سوؽ العمل
للعمل هبذا األجر إبمكانو أف يضمن كجود منصب  ك يضيف انو يف حالة األجور ادلتوازنة فإف كل شخص عارض

عمل ك رتيع عركض التشغيل سيتم إشباعها، ك حسب ىذه ادلدرسة فإنو  يف حالة توفر شركط ادلنافسػة النقيػة كادلثالية 
                                                           
1 -Olivia Montel-Dumont , «  découverte de l'économie: concepts mécanismes et théories économiques »,paris : 

collection cahiers français, édition La documentation française,  tome1, 2008 , p 88. 

 

   .9، ص  ( 2006ديسمرب  )(58 )ادلعهد العريب للتخطيط، عدد : ، سلسلة جسر التنمية ، الكويت » حتليل البطالة « بلقاسم العباس ، -2

.115حسن قرنفل، مرجع سابق، ص  - 3  

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/olivia-montel-dumont-72083
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/olivia-montel-dumont-72083
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/olivia-montel-dumont-72083
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/3073/la-documentation-francaise.php
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فإف البطالة االختيارية تنتفي كال يكوف ذلا كجود لسبب بسيط ىو أف العماؿ يف حالة اطلفاض األجور فإهنم يفضلوف 
 .1عدـ العمل 

فطبقا لقانوف العرض ك الطلب فإف مركنة األسعار ستمكن من إعادة التوازف، ك من ىنا فإف رفع القيود ك الضغوط 
 .القانونية سيمكن من موازنة األجور ك ػلل مشكلة البطالة ك سريعا ما ختتفي البطالة اإلجبارية إف كجدت

األجر )أما أصل البطالة حسب ىذا الطرح ىو نتيجة لعدـ احًتاـ قواعد ادلنافسة اليت حتدث خلال يف كظيفة السوؽ 
  .(...األدىن يفوؽ األجور ادلتوازنة، النقاابت ك ادلفاكضات حوؿ األجور اليت دتنع من العودة إىل توازف األجور

  :2أما احللوؿ اليت تقًتحها ىذه ادلدرسة تتمثل يف
 .إلغاء رتيع العوائق اليت حتوؿ دكف السَت اجليد للسوؽ العمل  -
 .جعل شركط الشغل ك التسريح ك األجور أكثر مركنة -
 (...ختفيف ضغوط النقاابت )حترير سوؽ العمل  -
 .تقليص تكاليف أجور العماؿ األقل مهارة  -

أبف ختفيض األجور ك األسعار ىو الكفيل كحده " 1933نظرية البطالة "يف كتابو  Pigouبيجو ك ىو ما ذىب إليو 
 .3ابلقضاء على مشكلة البطالة 

 (املاركسي ) االجتا  االجت اعي- 2
 

ػلتل الشغل مكانة زلورية يف التحليل االقتصادم ادلاركسي، حيث تفسر مسألة التشغيل يف إطار العالقة بُت ثالث 
نسبة تراكم الرأمساؿ ك السوؽ النسيب لألجور ك حجم التشغيل، إم أنو كلما كانت ىناؾ زايدة يف : متغَتات ىي

الرأمساؿ ك األرابح جتعل الرأمسايل يف كثَت من األحياف يلجأ لالستثمار يف كسائل اإلنتاج ادلادية، ك ذلك جبعل قيم 
 .4السلع تنخفض ك ىو ما يؤدم إىل اطلفاض الربح 

 

مبعٌت أخر أم أنو كفق ىذه ادليكانيزمات، يرل ادلاركسيوف أف التطور التقٍت ك ادلنافسة بُت ادلنتجُت ستدفع الرأمسايل 
إىل استخداـ كسائل اإلنتاج ادلادية كأداة جلعل قيم السلع تنخفض، كابلتايل ختفض األرابح ك ىو ما يربر اضطراره 

                                                           

.38علي عبد الوىاب صلا، مرجع سابق، ص -  1  

2 -Olivia Montel-Dumont, op cit,  p 89. 

.96حسن قرنفل، مرجع سابق، ص -  3  

.46حسن قرنفل، مرجع سابق، ص -  4  
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لتسريح العماؿ شلا يؤدم إىل اطلفاض حجم الشغل، فينتج ما امساه ماركس ابجليش االحتياطي للعماؿ ادلسرحُت الذم 
يتحوؿ فيما بعد إىل كسيلة ضغط يف يد الرأمسايل يبتز هبا العماؿ ك غلربىم على اخلضوع لشركطو ك العمل أبجور 

، ك هبذا 1ة يف النشاط االقتصادم، ككضع مفهـو للحػرية االقتصادية ػمنخفضة، كىو ما يدعو إىل تدخل الدكؿ
فادلاركسيوف يعتربكف أف البطػالة مشكلة اجتماعية انجتة عن االقتصاد الرأمسايل، كاف التنػاقض بُت اإلنتاج ك االستهالؾ 

يعترب ادلصدر الرئيسي للبطالة الكبَتة، ك أف زكاذلا مرتبط بزكاؿ النظاـ الرأمسايل على عكس الرأمسالية اليت كانت ترل 
 . 2يف البطالة ضركرة لتطور النظاـ الرأمسايل

 

 . االجتا  احلديث-3
، ساعلت يف ظهور العديد من  (مثالية )إف االنتقادات اليت كجهت لنظرية الشغل الليربالية إىل كوهنا نظرية اكسيومية 

 :النظرايت ادلعاصرة اليت حاكلت معاجلة نظرية الشغل معاجلة أكثر عملية ك إجرائية ك لعل من أعلها
 

  Capital humaine : نظرية الرأمساا البشري-3-1
 

 من ابرز ادلدافعُت عن نظرية رأمساؿ البشرم  حيث أصدر كتااب خاصا يف  Gary Beckerكاري بيكر يعد 

من  ، ك تنطلق ىذه النظرية"نظرية و حتليل ميداين، مع إحالة  اصة إىل الرتبية:الرأمساا البشري : "ادلوضوع بعنواف
شغل، ك أف أعلية االستثمار يف التكوين ستعود ابلفائدة على الفرد من خالؿ حصولو على منصب –العالقة تكوين 

شغل تكوف إنتاجيتو تبعا دلدل التوافق بُت التكوين ك منصب العمل ادلشغوؿ، ك ىي بذلك حتدد مستول التشغيل 
انطالقا من االستثمار يف التكوين األكيل، لكوف الرأمساؿ البشرم يف تصورىا ىو رلموع القدرات اإلبداعية كاإلنتاجية 

 . 3( التجربة–ادلعرفة العملية)للفرد، ك ىذه القدرات تضم ادلعارؼ العامة أك اخلاصة 
 

ترل ىذه النظرية إف إدراؾ أصحاب ادلؤسسات ألعلية الرأمساؿ البشرم جعلهم يهتموف ابلتكوين ادلستمر للعماؿ من 
إذ ال ؽلكن تكوين العماؿ بشكل هنائي ألف القدرة . اجل الرفع من اإلنتاجية، إال أف ىذه العملية زلدكدة يف الزمن

على التحصيل تضعف مع تقدـ السن، غَت أهنم يضعوف شركط لالستثمار يف الرأمساؿ البشرم منها أف تكوف كلفة 

                                                           
.55ادلرجع السابق، ص -  1  

2 - Mohamed saib Musette, « les théories économiques à l’épreuve du chômage », Algérie, cahier du cread ,n° (45) 

,(1998) , p112. 

3- Denis Clerc,  la théorie du capital humain , Alternatives Economiques n° 105, mars 1993 . [en ligne] 

<http://www.alternatives-economiques.fr. p05. htm.> Consulté le12/07/2011. 
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التكوين اقل من مردكدية اإلنتاج بعد التكوين، ك أف يكوف التكوين مناسبا لسوؽ الشغل، كما أف قرار االستثمار فيو 
ؼلتلف ابختالؼ ادلقرر، ىل الفرد نفسو أـ األسرة أـ اجلماعة أـ ادلؤسسة؟ فادلؤسسة حسب ىذه النظرية ال تتخذ 

القرار هبذا الشأف إال إذا كانت على يقُت من ارتفاع مردكدية اإلنتاج مقارنة مع االستثمار البشرم ك يف قدرهتا على 
 .1االحتفاظ ابلعامل الذم كونتو داخل ادلؤسسة

 

ك يف زلاكلة تفسَتىا للبطالة  ادلرتفعة لدل الشباب ترل أف السبب يعود إىل التكوين اخلاص الذم اخذ يطالب بو 
أصحاب العمل للتشغيل ك ادلتمثل يف التكوين ادلكتسب داخل ادلؤسسة، ك ما داـ صاحب العمل  ىو الذم يتحمل 

اجلزء األكرب من تكاليف ىذه التكوين، فبالتايل ىو من يقرر مدة مكوث العامل ابدلؤسسة حىت يسًتجع قيمة ىذه 
التكلفة، من خالؿ تقدًن اجر منخفض يكوف أدىن من اإلنتاجية ك اكرب من األجػر الذم قد يتلقاه يف مكاف أخر، 
كحسب ىذه النظرية فهناؾ تقاسم للفائدة الذم ػلصل نتيجة ىذا التكوين اخلاص تتشكل كفقو عالقة دائمة بُت 
صاحب العمل ك العامل، ألف ليس من مصلحة صاحب العامل أف يسرح العامل الذم كونو لتشغيل شخص أخر 

 . حىت ك إف كاف أبجر منخفض
النتيجة أف طاليب العمل اجلدد  ليس إبمكاهنم منافسة العماؿ األكثر خربة ك تكوينا، ك ابلتايل عليهم االنتظار حىت 

 .2يتم توظيفهم، ك ابلتايل احلصوؿ على تكوين خاص 
 

   Théorie de filtre نظرية املصفا  أو الغرابا- 3-2

تفًتض ىذه النظرية أف مستول التكوين ك التعليم يلعب دكر ادلصفاة اليت تسمح مبعرفة األفراد األكثر إنتاجية، 
. التكوين ك يتم اكتشافها عن طريق مستول (االستعدادات)فاإلنتاجية حسب ىذه النظرية ترتبط ابخلصائص الفطرية 

 .فمستول الشهادة ك طبيعتها تكشف عن القدرات اليت يتوفر عليها حاملها
أصحاب ىذه النظرية يركف انو ماداـ اجملتمع غَت متجانس فإف كلفة الًتبية ليست متماثلة ابلنسبة للجميع، 

فاألشخاص الذين يتوفركف منذ البداية على قدرات فكرية عالية تكوف تكاليف تكوينهم اقل، ك ىو عكس ما كانت 
تفًتضو نظرية الرأمساؿ البشرم، اليت كانت ترل أف عدـ التجانس ىو ادلسؤكؿ على إنتاج الرأمساؿ البشرم ادلًتاكم من 

ك ذلذا فاف أصحاب ىذه النظرية ال يركف أية فائدة من تعميم . طرؼ األفراد الذين ؽلتلكوف استعدادات متشاهبة

                                                           

.153حسن قرنفل، مرجع سابق، ص - 1  

2 - Jean Vincent , « l’insertion professionnelle des jeunes , quelques réflexions théoriques » , paris : revue formation 

emploi,  n°(61) ,( janvier -mars 1998) , p 65. 
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التكوين ك التعليم ليستفيد منو اجلميع بنفس احلجم ك ادلستول الف ذلك سيؤدم إىل فقداف الشهادة العلمية 
 . 1لقيمتها

ابلنسبة ألصحاب ىذه النظرية أف الشهادة ال ترتبط ابالستعدادات الفطرية ك ابلتايل فاف رتيع األفراد ليس لديهم 
ىو أداة تستخدـ من طاليب الشغل كمؤشر للكشف على االستعدادات  (الشهادة)نفس ادلستول، فادلستول التعليمي 

الكامنة ك يف معركة الصراع من اجل احلصوؿ على منصب شغل، فيما يراىا أصحاب العمل كمصفاة ؽلكن من 
 .خالذلا التعرؼ على األشخاص األكثر قابلية للتشغيل للمناصب ادلطلوبة

ك تضيف ىذه النظرية يف تفسَتىا لدكر الشهادة ادلكتسبة يف الكشف على االستعدادات الكامنة أبنو يف حالة 
تضاعف أعداد حاملي الشهادات أك اطلفاض تكلفة الشهادة ، فانو يصبح من الضركرم حتصيل شهادات ذات 

مستول أعلى من اجل إظهار ىذه القدرات، الف قيمة الشهادة يف حد ذاهتا تنخفض ابطلفاض تكلفتها نتيجة لتزايد 
يف أعداد حاملي الشهادات ك ابلتايل ال يستطيع األفراد من الكشف على استعداداهتم  الكامنة ك بذلك تنعدـ قيمة 

 .2الشهادة 

 Théorie de la quête de l’emploi نظرية البحث عن وظيفة-3-3

تفًتض ىذه النظرية كجود حالة تتسم بنقص يف ادلعلومات حوؿ الشغل ، ك ىو ما غلعل البطالة يف رأم بعض 
ادلعلومات يف سوؽ " تفسَته يف مقاؿ لو بعنواف  G.stigler ستيجلر، ك ىو ما حاكؿ  (إرادية)األشخاص مقصودة 

 « job search »" البحث عن كظيفة " ، حيث استخدمت حتليالتو يف إطار ما مسوه بػ 1962سنة " الشغل
حيث انطلق من مالحظتُت األكىل ىي أف ادلعلومات أك احلصوؿ عليها شيء مكلف، أما الثانية انو من العبث يف 

  .3كضعية معينة  ك الختاذ قرار معُت رتع عدد كبَت من ادلعلومات

أف حتليالت نظرية البحث عن كظيفة سعت لوضع ظلوذج لسلوؾ العاطلُت عن العمل يف بيئة حيث ادلعلومات عن 
الوظائف ادلتاحة ك األجور انقصة، ك ىي هتدؼ من خالؿ ذلك يف حتديد مدة البطالة ك ابلتايل استطالع مستوايت 

                                                           

.155حسن قرنفل، مرجع سابق، ص  - 1  

2 - Rabah Arrech , quelques éléments sur l’analyse du processus d’insertion professionnelle, centre d’étude sur 

l’emploi  et la technologie  , direction de la planification et de l’information sur le marché du travail , Québec , 

janvier 2002 , p 8. 

.156حسن قرنفل، مرجع سابق، ص -  3  
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البطالة، ألنو كلما طالت مدة البطالة كانت التعويضات عليها سخية جدا، ك ىو ما غلعل العاطلوف عن العمل أكثر 
 .         1ك ذلذا فإهنم يعتربكف البطالة االحتكاكية بطالة إرادية ألهنا من اختيار البطاؿ. اشًتاطا فيما ؼلص األجور

 انو ينبغي توفر الوقت إلغلاد منصب شغل ألف الفرد يف حبثو عن شغل مبواصفات زلددة هبدؼ ستيجلرك ذلذا يرل 
حيث حتدد ىذه ، جدا معرفة أجره يف السوؽ، سيقـو جبمع كل ادلعلومات ادلتوفرة غَت أف احلصوؿ عليها شيء مكلف

  :2التكلفة يف ثالث عناصر أساسية
 اخل...كلفة مادية تتمثل يف الزايرات اليت يقـو هبا ك مصاريف احلصوؿ على عناكين ادلؤسسات -

 .كلفة الوقت ادلستغرؽ يف عملية رتع ادلعلومات  -

 .(اإلحباط ك الشك يف ادلستقبل)كلفة سيكولوجية الناجتة عن كضعية البحث عن شغل  -

تعترب نظرية البحث عن كظيفة يف نظر العديد من الباحثُت مهمة جدا، ألهنا ساعلت يف اختفاء مفهـو البطالة 
ادلقصودة ك لو مؤقت عل األقل ك يف تفسَت فًتات البطالة، ك السبب يف إطالتها بُت فئات معينة مقارنة بفئات أخرل 

يعود إىل قصور ادلعلومات ك عدـ توافرىا بدرجة كافية عن سوؽ العمل خاصة من الشباب الوافدين اجلدد إىل سوؽ 
 حيث أنو نظرا النعداـ خرباهتم بسوؽ العمل يزداد تنقلهم بُت الوظائف ادلختلفة من اجل احلصوؿ على قدر ،العمل

 . 3اكرب من ادلعلومات، شلا يرفع من معدؿ البطالة بينهم أثناء فًتة التنقل بُت سلتلف الوظائف

  Théorie des Insiders/Outsiders الغرابء/نظرية الرمسيون -3-4

 ترل ىذه النظرية أف العماؿ الرمسُت يف ادلؤسسة يتوفركف على قوة ىائلة يف التفاكض ال تتوفر لغَتىم، ك تنطلق يف 
تفسَتىا ذلذا ادلوقف من التعارض ادلوجود بُت ادلأجورين ك ادلندرلُت داخل ادلؤسسة بعد حصوذلم على تكوين مناسب 

 .(الغرابء)ك العاطلُت ادلرشحُت للتوظيف الذم يطلق عليهم  (الرمسيوف)داخلها 
تعتمد ىذه النظرية يف استدالذلا على كجود كلفة لعملية دكراف اليد العاملة ؽلكن أف تستغل بذكاء من طرؼ العماؿ 

الرمسيُت، بفعل علمهم بكلفة التكوين ك اإلدماج داخل ادلقاكلة، شلا غلعل ادلستخدـ غَت مستعد للتخلي عنهم 
بسهولة، ك نتيجة لذلك يطالبوف أبجور عالية، ك ىو ما غلعل صاحب العمل يقبل بذلك ألف تكلفة تسرػلهم مكلفة 

                                                           
1 - Jérôme Gautié, « causes du chômage et politiques de l’emploi », Paris : cahier français n°( 353),(1999), p 69. 
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جدا، كما أف عدـ تلبية طلبهم يؤدم إىل عدـ مساعدهتم للعماؿ اجلدد ك عدـ اإلسراع يف إدماجهم شلا يؤدم يف 
 .1ارتفاع كلفة دكراف اليد العاملة 

  Théorie de Segmentation نظرية جتزؤ سوق ال  ل-3-5

بدأت ىذه النظرية يف الظهور بداية السبعينات، حيث أرست رلموعة من الباحثُت دعائم أساسية تنطلق من فكرة أنو 
أسواؽ داخلية للشغل ابدلوازاة مع أسواؽ الشغل التقليدية ادلعركفة القائمة على العرض . ىناؾ نوعُت من األسواؽ

الذم قدمت يف كتاب  Pioreبيور ك  Doeringerدورينجر  ، ك قد كاف ألعماؿ (األسواؽ اخلارجية)كالطلب 
أعلية كبَتة يف تفسَت زلتول ىذه النظرية، انطالقا من حتديد " أسواؽ العمل الداخلية ك حتليل القوة البشرية "بعنواف 

ة، ك اليت حتدد ػمفهـو السوؽ الداخلي للشغػل ابعتباره رلموعة ميكانيزمات استخداـ اليد العاملة الداخلية يف ادلؤسس
 .الوظائف ك ادلهاـ ك األجور ك قواعد ترقية العماؿ

أما ابلنسبة لتشغيل عماؿ جدد فاف العملية تتم بشكل مغاير دلا يتم يف السوؽ اخلارجي، فال ؽلكن توظيف عماؿ 
جدد يف كل ادلناصب ك ادلهاـ ألهنا دتنح فقط يف إطار الًتقي داخل ادلؤسسة، بينما ابقي ادلناصب توجو للوافدين 

  .2اجلدد
كما دتيز ىذه النظرية بُت مستويُت داخل سوؽ الشغل، سوؽ أساسية تكوف األجور هبا عالية ك الًتقية داخلية سهلة 
كضماف للشغل اكرب، ك سوؽ اثنوية هبا يد عاملة ضعيفة التكوين ك غَت مؤطرة ك ال دتلك أفاقا كاضحػة للًتقية، كىي 

 . 3اليت تشغل عادة يف إطار عقود شغل مؤقتة
 إف ادلؤسسة دتيل ألف تدفع للعماؿ أجور أعلى من إنتاجهم احلدم على لندبك و سنوور ك من ىنا فَتل الباحثُت 

أف تستعُت ابلعاطلُت عن العمل من اخلارج ك ما يقدموف من أجور دنيا، ك ىكذا يبعد العاطلوف عن ادلنافسة حوؿ 
 .4الشغل بفعل كلفة دكراف اليد العاملة 

 

  Théorie d’Appariement نظرية املزاوجة-3-6

يدرس ىذا النموذج شركط ادلزاكجة بُت العرض   Pisardisبيزارديز مت تطوير ىذه النظرية يف هناية التسعينات مع 
كالطلب على العمل ك توافد العاملُت على سوؽ العمل، ك ىو ما سيسمح يف نظرىم بتفسَت حالة التعايش بُت بطالة 

                                                           
1 - Lahcène Bouriche , op cit , p42. 

163حسن قرنفل ، مرجع سابق ، ص - 2  
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، لذا فهذه النظرية ترل أف التحاليل ادلتعلقة  (مناصب شغل شاغرة)مرتفعة ك صعوابت التشغيل يف بعض القطاعات 
مبحددات البطالة ابإلضافة إىل العوامل التقليدية توجد عوامل جديدة ال تقل أعلية عن العوامل األخرل، مثل زتاية 

الشغل أك برامج ك تدابَت ادلرافقة للبطالُت، ك ىي تعترب يف نظر العديد من ادلفكرين اإلطار ادلرجعي للتحاليل ادلعاصرة 
 . 1لسوؽ الشغل

  الصة 

من خالؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل يتضح أف مفهـو التشغيل من خالؿ مراحل تطوره يتطابق مع مفهـو العمل 
،ابلرغم من أف مفهـو التشغيل يتضمن عالقة منظمة بُت ادلشغل ك ادلشتغل، ك ابلتايل ال ؽلكن اعتبار مفهـو التشغيل 
جهدا إنسانيا يهػدؼ إىل خلق منفعة اقتصادية ك اجتماعية إال من خالؿ كضعو يف سياقو االقتصػادم ك االجتماعي 

فإف . ك التارؼلي الذم ظهر فيو، ك عليو فإنو بغض النظر عن االختالفات السائدة بُت ادلفهومُت ك كيفية حتقيقهما
مفهومنا لظاىرة التشغيل ال ؽلكن عزذلا عن سياقها االجتماعي ك االقتصادم ك السياسي لسوؽ العمل اخلاص هبا، 
ىذا النقاش ساىم يف ظهور العديد من االجتاىات ك النظرايت اليت تناكلت مفهـو التشغيل يف عالقتو ابلبطالة كل 

 .   حسب رؤيتو ك توجهو الفكرم  للوقوؼ على أىم العوامل اليت تتحكم يف ادلفهومُت
 

                                                           

.164ادلرجع السابق، ص -  1  
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 تمهيد

قد  ،و البطالة يف اجلزائر كما يراه العديد من الباحثني و املختصني التشغيلإن مسألة التفكري اجلدي يف مسألة   
اختذت مسارها الصحيح فقط عنـد فرتة املخططـات االقتصـادية و االجتماعية و الثقافية اليت باشرهتا اجلزائر، و ملعرفة 

 ،و مواجهة البطالة ينبغي تتبع مسار التنمية للبالد يف خمتلف مراحله التشغيلوير املنطلقات األساسية اليت اختذت لتط
  .حمددة أهدافعلى اعتبار أن التنمية يف اجلزائر يف مجيع جماالهتا كانت ختضع ملراحل و 

يد من و البطالة يف اجلزائر، حيث أوردت له العد التشغيللقد أبدى العديد من الباحثني اهتماما كبريا ملوضوع 
أجانب عايشوا هذه املراحل، و قد اختلفت مقاربتهم  هلذا  والكتابات و التحاليل من طرف باحثني جزائريني 

مصطفى بوتفنوشت، احمد بحري، أحمية سليمان، الهواري عدي، بيار املوضوع حبسب اجتاهاهتم املختلفة أمثال 
 .اخل....بورديو، شنتال برنار و كرستيان بالوا

و البطالة يف اجلزائر سنحاول القيام بفحص حتليلي  التشغيلى خمتلف هذه القراءات و األحباث ملوضوع و تأسيسا عل
 عوامل دميغرافيةاسية و ـداث سيـبأح ،أساسية متيزت كل مرحلة عن األخرى مخس مراحلتصنيفه إىل ، مت وعـهلذا املوض
 التشغيلع و يف مسار تطور موضا لتأثريها املباشر هامة ال ميكن االستغناء عنهاجتماعية و اقتصادية  و و ثقافية

 .، و هو ما جعلنا نتطرق إليها بشيء من التفصيلالبطالة يف اجلزائرو 
  



الجزائر في البطالة و التشغيل لتطور السوسيولوجي و التاريخي السياق                            الثالث الفصل  

 

 
 

63 

 .مرحلة المعاينة و محاولة استعادة التوازن : أوال

 . 1691إلى  1691من الممتدة الفترة -1
كإجراء أويل، حاولة التكيف معها  مبلفها االستعمار اكتفت السلطات اجلزائرية يف هذه الفرتة مبعاينة الوضعية اليت خ

ما اعتمادا على  و اإلدارية من خالل العمل على ضمان مواصلة و استمرار العمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية
غرافيـة و ثقافيـة و اجتماعيـة و اقتصادية دول صديقة، يف ظل ظروف و عوامل دميتوفر من كفاءات وطنية و أجنبية ل

  . بة للغايةصع
 

 .العوامل الديمغرافية و الثقافية -1-1
 

ة و ـــسن51ني بارها ـ، متثل فئات السكان ممن أعم25 149 552 11بلغ متوسط سكان اجلزائر يف هذه الفرتة  
قدره  مبتوسط سنة (56سنة و  5)، مث فئة ممن أعمارهم بني %15.05أعلى نسبة مبتوسط قدره   سنة46

 .و هي تعترب من أعلى النسب على املستوى العاملي،  % 0...و قدره مبعدل من 1 % 61.54
ة ـرة حنو اخلارج  خاصة فرنسا نتيجة الظروف االجتماعيـهذا النمو الدميغرايف تبعه حراك سكاين كثيف باهلج

قدر أنه من بني عدد السكان اهلاجرين إىل فرنسا امل .504االقتصادية الصعبة، حيث تشري اإلحصائيات لسنة و 
 مو قد ازداد عدده  ،(%45)أي بنسبة  عامل 454 456  من بينهم  شخص  يوجد 1.. 555عددهم 

 . 2مهاجر  655 555عامل من أصل   460 555إىل حوايل   5041شيئا فشيئا ليصل حبلول سنة 
بني  ما يقارب   حيث متيزت بانتشار األمية ،أما الوضعية التعليمية يف اجلزائر فلم تكن هي األخرى على أحسن حال

معلم فرنسي  55 555من سكان اجلزائر، و هياكل تعليمية بدون تأطري بسبب املغادرة اجلماعية ألكثر من  05%
مما استدعى إعادة النظر يف القوانني املسرية هلذا القطاع، و ذلك بالسماح ملختلف الفئات السكانية يف االستفادة من 

الل ـ اجلزائريني و األجانب، حيث بلغ عددهم يف مرحلة التعليم االبتدائي مثال خالتعليم  بتوظيف العديد من املعلمني
معلمني متعاونني  البقيةو  ،م جزائريـمعل 12 454منهم    50 051حوايل  .5044/504الدخول املدرسي 

 .3أجانب

                                                           
1 - Données / pays/Algérie, [en ligne] <http://www.banque mondiale.org/fr , htm> Consulté le 12 juin 2010. 

 www.sante.dz/Dossiers/direction http:// ] <en ligne[tional de population à l’horizon 2010. Politique na - 2

le 13/06/2010. Consulté >PDF ,p02 rie, Juillet 2001éAlg info-population/journées  

.1، ص   .500موفم للنشر ،: التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل ، اجلزائر الطاهر زرهوين ،  -  3  
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 .1691/1691 في مختلف األطوار التعليميةو الطلبة المسجلين متوسط تعداد التالميذ (: 1)جدول رقم 
التعليم 
 العالي

التعليم  التعليم الثانوي
 المتوسط

  التعليم االبتدائي

 التعليم العام التعليم التقني
 التعداد 55565.4 46055.4 5645 5.05 051.
 (%)اإلناث  ..5. 40.64 45.4 55.5 45.4

 ..55، ص م، فصل التعلي4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

فقد شكل هو األخر انشغال  ،أما بالنسبة للتكوين املهين فلم يكن حاله خيتلف عن بقية القطاعات األخرى  
مركزا قدراهتا االستيعابية ال تتعدى  41أساسي للسلطات اجلزائرية، حيث مل تتوفر اجلزائر يف تلك الفرتة إال على 

اء مصاحل ـذي دفع إىل إنشـاألمر ال . 1ى املستوى الوطينمكونا عل 4555منصبا بيداغوجيا و حبوايل  1555
يف مجيع القطاعات العمومية جتسدت من خالل إقامة مراكز للتكوين  5046متخصصة يف التكوين املهين سنة 

سامهت  هذه  وقداملهين يف معظم الوزارات هبدف تغطية الفراغ و سد حاجات املؤسسة اإلنتاجية و اخلدمية، 
 .2 5041متكون سنة  ألف 56.إىل  5046لسنة  ألف 546ارتفاع عدد املتكونني من  اإلجراءات يف

  .العوامل االجتماعية و االقتصادية-1-1
عرفت هذه الفرتة من السنوات األوىل لالستقالل أحداث متميزة كانت هلا انعكاسات مباشرة و صعبة على األوضاع  

ألف معمر  055معظم األنشطة االقتصادية  بسبب مغادرة  قرابة  نتيجة توقف ،االجتماعية و االقتصادية للجزائر
جلهم من اإلطارات و األعوان و العمال املهرة، و عدم جاهزية الدولة اجلزائرية املستقلة حديثا على تعويض هذا 

اليت كانت  ةمن اهلياكل اإلدارية واملؤسسات الصناعية واألراضي الفالحي مما تسبب يف تعطل و إمهال العديد، الفراغ
ببلوغ البطالة يف هذه الفرتة  ،و قد ظهرت نتائجه بسرعة على وضعية السكان يف اجلزائر ،من أهم املوارد املستغلة

 415من السكان النشطني يف املدن و قرابة املليونني بدون عمل يف األرياف مبعدل   %..مستويات قياسية مست 
 .باحث جديد عن عمل دائم و مستقر ألف  900يضاف إليها عدد  ،3بطال سنويا ألف

                                                           

، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى خمرجات التعليم العايل و سوق  »دور التكوين املهين يف تنشيط سوق العمل باالقتصاد اجلزائري  « صاحل صاحلي ، أمال شوتري ، -1
منشورات  :لعايل و سوق العمل يف الدول العربية،  القاهرة، خمرجات التعليم ا 4555،املنامة اكنوبر (اآلليات –السياسات –االسرتاتيجيات )العمل يف الدول العربية 

 .  655،ص 4555املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 
. 655ص  املرجع السابق، - 2  

3-Mostefa Boutefnouchet , les travailleurs en Algérie , Alger : Imprimerie khemisti  ,1984,p32. 
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  .البطالةو  التشغيلوضعية  -1-3

تراجع  بسبب ،فقطألف شخص  55تشري اإلحصائيات هلذه الفرتة أن عدد العمال املشتغلني  بورشات العمل بلغ
قسنطينة   برنامج بفعل 1691ففي قطاع البناء و األشغال العمومية مثال الذي عرف انتعاشا كبريا سنة  وترية التشغيل

 يقدر بـالذي أطلقته السلطات االستعمارية شهد كتلة هامة من البطالني، بعدما كان عدد العاملني هبذا القطاع 
، مث يف السنة املوالية إىل العام ألف 41إىل  5044يف غضون سنة  لينخفض  5045سنة  ألف عامال 566
 .عامل .55 555سنتني بلغ عدد الفاقدين للشغل عامل، انطالقا من هذه األرقام يتضح انه يف خالل  65 555

غري انه ينبغي اإلشارة إىل أن القطاع الوحيد منذ االستقالل الذي عرف تسيري و تنظيم جديد على املستوى الوطين 
لصناعي زراعي و اـذايت الـاع التسيري الـة و املهنية املوروثة عن االستعمار هو قطـو األمناط االجتماعي، بعيدا عن اهلياكل

خذ الطابع الرمسي يف أو  5044، هذا القطاع الذي ولد و نشأ تلقائيا يف صيف( املؤسسات الصغرية و املتوسطة)
ألف عامل مؤقت يف جمال  41ألف عامل منهم  455حيث بلغ عدد العاملني به حوايل ،  .504مارس 
  .الفالحة

الف 615عامل يتوزعون حول يد عاملة عائلية بـ ألف 015أما عدد العاملني خارج هذا القطاع يشكلون حوايل 
الف شخص، 545بلغ عدد الرعاة بـ ألف شخص، فيما 455شخص، و فئة اخلماسني و املشاركني و األقارب بـ

 .الف عامل555أخريا العمال األجراء الدائمني بـو 
دل منو التشغيل يف أن مع،  5041هذا و قد أوضحت دراسة مقارنة ملستويات التشغيل ملديرية اإلحصاء سنة 

 و هو الوضع .1 % 1..مقابل نسبة منو للسكان الزراعيني بـ %5.51بلغ  5044و  5045القطاع الزراعي بني 
 .مشاكل و صعوبات عويصة لسوق الشغل مستقبالمن دون شك الذي سيخلق 

 .1696إلى 1691من الممتدة الفترة -1

على  للجزائرري الوضعية االجتماعية واالقتصادية و السياسية عرفت هذه الفرتة أحداث هامة أثرت بشكل كبري يف تغ
باعتمادها على رؤية جديدة لدولة مستقلة حديثا  ،شكلت بأحداثها قطيعة مع الفرتة املاضيةهذه الفرتة  اعتبار أن

  :تتمثل يف  2، و أهم هذه األحداثتسمح بالتحرر االقتصاد و السياسي و اخذ مصريها بيدها 

                                                           
1 -Ibid, p33, 34. 
2 - Ibid, p42. 
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لسياسية اليت اتصفت بالركود حد للوضعية االقتصادية و ا عالذي وض 5041جوان50الثوري التصحيح  -أ
الضعف اليت شهدهتا البالد يف الفرتة السابقة، و اختذ قرارات اقتصادية و صناعية حامسة على نطاق واسع مشلت و 

، مث تبعته يف ماي 31/31/3691حيث جلأت إىل تأميم القطاع املصريف و إعادة تنظيمه  ،بعض  القطاعات احليوية
لكون اهلدف األمسى للدولة اجلزائرية هلذه الفرتة هو  ،بتأميم مجيع املوارد الباطنية باستثناء املوارد الطاقوية 5044

 . البحث عن استقالل اقتصادي حقيقي

ثابة خطوة هامة و يعترب أول إحصاء تشهده اجلزائر املستقلة ، و قد كان مب 5044اإلحصاء السكاين العام لسنة -ب
ة و حديثة ـر مؤشرات دقيقـو وف ،ادة التمثيل السكاين يف اجلزائرـلتنظيم احلياة االجتماعية و االقتصادية، مسح بإع

و االقتصادية و االجتماعية اليت شكلت قاعدة املسار التنموي الذي تبنته اجلزائر يف إطار  الدميغرافيةحول الوضعية 
 .خططها التنموية

، حيث للتسيري وفق املخططات اجلزائريو االجتماعي جديدة يف تاريخ النظام االقتصادي مرحلة  تشكل بداية -
جتريبية هتدف إىل حماولة توجيه االقتصاد الوطين حنو املسار احلقيقي حماولة  املخطط الثالثي املسبق هلذه الفرتةيعترب 
و االقتصادية اليت ميكن أن تعرقل مسار هذا التوجه  تماعيةاالج العوامل الدميغرافية و الثقافية وملواجهة  ،للتنمية

 .اجلديد 
 .العوامل الديمغرافية و الثقافية-1-1

، أما %4..نسمة، مبعدل منو سنوي قدره   5 715 771 12قفز متوسط سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة إىل 
حيث ارتفعت  ،ل نسيب مقارنة بالفرتة السابقةالرتكيب العمري لفئات اجملتمع السكاين يف هذه املرحلة فقد عرف حتو 

-سنة51)، بينما اخنفضت نسبة السكان اليت أعمارها بني %65.45إىل ( سنة 56 -سنة5)نسبة صغار السن 
 .1 %61.4إىل ( سنة46

ة ـة اخلصبـو قد صاحب هذا  التغري يف املؤشرات الدميغرافية  حتول كبري يف حركة السكان باجتاه املناطق الزراعي
الساحلية، و املدن الشمالية اليت هجرها املعمرون و اليت تتوفر على خدمات حيوية هامة، بانتقال هذه النسبة من و 

 (.5016/5044)يف الفرتة  % .5.6إىل ( 5061/5016) يف الفرتة 5.05%

                                                           
1 - Données / pays/Algérie., op cit . 
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فا  نسبة سكان يف هذه املرحلة، باخن مستمرهذا و قد عرف التمثيل الريفي و احلضري لسكان اجلزائر تغري و منو 
من جمموع  % 39، مقابل ارتفاع سكان احلضر إىل 5016سنة  % 51بعد ما كانت  % ..45الريف إىل 

 .1السكان بفعل العوامل اليت سبق ذكرها

 55أما بالنسبة للتعليم و التكوين املهين يف هذه املرحلة فقد عرفت نسبة األمية لدى اجلزائريني ممن أعمارهم تزيد عن 
 % 65.4سنة فقد بلغ   51سنوات إل  4أما معدل التمدرس لدى الفئات اليت أعمارها من  ،% 56.4سنوات 

هذا التطور يف عدد املتمدرسني صاحبه فببلوغ .  % 14، هذا و قد بلغ عدد املنتسبني إىل التعليم االبتدائي  2
 تبينما بلغ ،و انتشار الفقر بني السكان ارتفاع هام يف عدد املتسربني من املدارس نتيجة الظروف االجتماعية الصعبة

، فيما بقت نسبة التسرب املدرسي يف ارتفاع مستمر حيث تغادر 3%..50نسبة الطلبة املسجلني بالتعليم العايل 
للتوجه حنو سوق الشغل، مما شكل التالميذ مقاعد الدراسة بعد أربع أو مخس سنوات من الدراسة  مننسبة كبرية 

ق التكوين املهين يف ظل قلة اإلمكانيات البشرية و املادية الكفيلة باستيعاب هذه األعداد من عبء إضايف على عات
بعدما كان يف  ألف 66.إىل  5045و هو ما توضحه األرقام حيث تراجع عدد املتكونني سنة ، التالميذ املتسربني

قها مهمة تطوير هذا القطاع ألف، و نتيجة هلذه الوضعية اختذت اجلزائر على عات 65.يف حدود  5044سنة 
تستجيب لألهداف التنموية و املشاريع االقتصادية اليت أطلقتها السلطات من خالل توسيع  ،مهام جديدة بتحديد

عدد  برفع ، و هو ما مسح اهلياكل القدمية، وفتح ختصصات جديدة تتوافق و الواقع االقتصادي اجلديد و عامل الشغل
 . 4متكون ألف 555إىل  5040سنةاملتكونني 

 

 

 

 

                                                           

.16،ص  5016املؤسسة الوطنية للكتاب  ، : التغريات السكانية يف اجلزائر، اجلزائر السعيد مريبعي،   -1  
2 - Comité international de coopération dans la recherche nationales en démographie(CICRED), LA population 

de l’Algérie, paris : imprimerie Louis-Jean, 1974, p109 

3 - Données / pays/Algérie.  op cit. 

  .15، ص( 4554سنة ) ،( 54)ع  ، جملة العلوم اإلنسانية: قسنطينة جامعة، »التكوين املهين يف اجلزائر « ،لونيس اوقاسي 4- 
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 .1691/1696في مختلف األطوار التعليمية  و الطلبة المسجلين متوسط تعداد التالميذ(: 1)جدول رقم 
التعليم  التعليم الثانوي التعليم العالي

 المتوسط
  التعليم االبتدائي

 التعليم العام التعليم التقني

 التعداد 769 480 1 .51 129 961 36 910 6 085 11

 (%)اإلناث  5.4. 40.1 45.5 56.5 ..41

 . .55، ص ، فصل التعليم4555-5044، حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصاء: المصدر

 .العوامل االجتماعية و االقتصادية-1-1
وقع سليب على الوضعية االجتماعية و االقتصادية للجزائر ببلوغ عدد لقد كان للعوامل الدميغرافية و الثقافية 

بفعل  % 4.05.و هو ما جعل البطالة يف هذه الفرتة ترتفع  إىل ، شخص ألف 155شخاص من دون عمل األ
خاصة  % 65.4و ارتفاع نسبة اإلعالة إىل  ،1 5044سنة   %44تراجع معدل النشاط االقتصادي اخلام إىل 

ية، و زيادة يف نسبة االسترياد األمر الذي تسبب يف اخنفا  االستثمارات و املدخرات الوطنية و الفرد ،صغار السن
 . 2من اخلارج بسبب عدم القدرة على تلبية حاجيات اجملتمع

مسحت  ،5045/5040و ملواجهة هذا الوضع تبنت اجلزائر خطة تنموية اقتصادية ثالثية للفرتة املمتدة بني 
يف سنة   مليون دج 1..0 من بانتقاله مرات4يف خمتلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي إىل مبضاعفة االستثمار 

 .على حركية ونشاط االقتصاد الوطينباإلجياب و قد انعكس ذلك ، 3 5040مليون دج سنة  415إىل  .504
بينما عرف القطاع الزراعي تراجع كبري بفعل هجرة العاملني له و التوجه حنو القطاعات الصناعية و اخلدماتية ملا توفره 

 .هذا القطاع اليت سادتلغمو  يف طرق التسيري و امللكية من عرو  عمل متميزة ، إىل جانب ا

 .وضعية التشغيل و البطالة-1-3
يف اجلزائر مقارنة  بإعطاء صورة واضحة حول خصائص قوة العمل و التشغيل 5044يف هذه الفرتة مسح إحصاء  

 عدد مجايلإ من  % 45.41كان بنسبة  قد أن معدل النشاط السكاين اظهر، حيث 5016و  5061بإحصائي 

                                                           
1 - Hamza Cherif Ali , population et emploi en Algérie : tendances récentes et perspectives ,revue des sciences 

humaines et sociales, ,université Media , Algérie, n(2) ( Novembre2007), p03 

 .501السعيد مريبعي ، مرجع سابق ، ص  - 2
3 - Mostefa Boutefnouchet, op cit ,p35. 
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 4.0.حجم السكان املشتغلون، أما نسبة البطالة فقد كانت يف حدود  يشكلون % 45.51منهم  ،سكان اجلزائر
% 1.  

(.6611/6611) و البطالة بحسب طبيعة النشاط السكاني خالل فترة التشغيلتطور ( 3)جدول رقم    
 السكان البطالون السكان المشتغلون السكان النشطون 

1699 44. 146 4* 055 546 5 555 166 
1967 055 2300 054 1720 33 % 
 Youghourta Bellache, L’économie informelle en Algérie, une approche par-         : المصدر

enquête auprès des ménages- le cas de Bejaia, thèse de doctorat en co-tutelle , faculté des 

sciences économiques et de gestion de Créteil Faculté des Sciences Economiques, des Sciences 

de Gestion et des Sciences Commerciales de Bejaia,2010 p59 

 ...4 405دون احتساب السكان النشطون بالخارج و عددهم ( *)

ا لبقية الظواهر أن النشاط السكاين خالل هذه الفرتة يتخذ اجتاها معاكسيتضح من خالل هذه األرقام     
االقتصادية و االجتماعية األخرى، فمجموعهم يتجه حنو االخنفا  من فرتة ألخرى مقارنة بعدد السكان الذي هو 

بينما عدد الشباب  ، أعالهاجلدول  يفيف ارتفاع دائم، إىل جانب اخنفا  يف نسبة السكان النشطني كما هو موضح 
 .شاب .41 405ارسون أي نشاط قد بلغ سنة فأكثر و الذين ال مي 54ممن أعمارهم 

من حتديد و تعريف خمتلف الفئات السكانية النشطة ممن بلغوا سن العمل ألول هذا اإلحصاء مكن أيضا  هذا وقد
 :2مرة يف اجلزائر حيث حددها يف أربع فئات

 .ايام خالل الشهر 4فئة املشتغلون و هم الذين لديهم نشاطا مأجورا نقدا أو عينا ملدة  -5 

 .ايام يف الشهر و هم بصدد البحث عن عمل 4الفئة بدون شغل و هم األفراد الذين يشتغلون اقل من  -4

 .الفئة املشتغلة بالبيوت و هي الفئة اليت متارس نشاط مهين داخل املنازل -.

 .الطلبة و املتقاعدين و العجزة و هم الذين ال ميارسون أي نشاط مهين -6

 

 

 

 
                                                           
1 - Données / pays/Algérie ,op.cit . 

2 -  Ahmed Bahri, B. Dellouci, op cit ,p19 .
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  .سب قطاعات النشاط االقتصادي حتطور التشغيل -1-4
 نوع النشاط االقتصادي عند تناول توزيع اليد العاملة حول خمتلف القطاعات االقتصادية ميكننا من معرفة

طاع الصناعي أم القطاع التجارة السائد يف اجلزائر و على أي قطاع تعتمد الدولة ؟ هل على القطاع الزراعي أم الق
 .ترتكز قوة العمل و مدى مسامهة كل قطاع يف التشغيل و توفري فرص الشغلاخلدمات ؟ و بالتايل أين و 

أهم األنشطة  و توزيعها على ،اليد العاملة يف اجلزائر من تقدمي صورة دقيقة حول 5044إحصاء  لقد مكن
 : 1وفق اجلدول التايل  تتوزعاالقتصادية حيث 

  1966س و األهمية النسبية للتشغيل سنةنو الج القطاعن حسب و توزيع السكان المشتغل(:4)جدول رقم 
البناء و  الصناعة الفالحة 

األشغال 
 العمومية

التجارة و 
البنوك و 
 التأمين

النقل و 
المواصال

 ت

قطاع 
 الخدمات

نشاطات 
 أخرى

 14055 1155.. 51155 565555 55055 565155 155455 العدد اإلجمالي
 4055 65455 4455 455. 155 5.455 50155 اإلناث

األهمية النسبية 
 ... 50.1 6.6 1.5 6.5 1.4 15.4 (%)للتشغيل 

 Ahmed Bahri, B. Dellouci, L'emploi en Algérie à travers le recensement :المصدر

de1966, In: Population, 26e année, n°1, 1971 ,p20 [en ligne] 
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article .pdf>.Consulté le<

.03/07/2011 

  

القطاع الزراعي هو  يعترب العمل يف،  5044ه حىت سنة أن يتضح لدينا( 6)خالل قراءة بيانات اجلدول رقم  من
عامل، باعتباره اكرب املسامهني  155 455 بـ الرتفاع عدد املشتغلني به دي اجلزائرييف النظام االقتصاالنمط السائد 

مقارنة ببقية القطاعات األخرى اليت عرفت نسب ضعيفة،كما هو موضح على  % 15.4يف نسب التشغيل بـ
ليت كانت ااألجانب و هجرة اإلطارات و العمال  اإلنتاجية نتيجة لبداية تشكل هذه القطاعات ،اجلدول أعاله

و هو  ،تسريها، إىل جانب قلة األيدي العاملة احمللية و املتخصصة بفعل ضعف مستويات التعليم أو مستوى التأهيل
، بينما حاملي  % 4.4د العاملة غري مؤهلة حبكم أن من لديهم مستوى التعليم العايل يقدرون بـيما جعل نوعية ال

                                                           
1 - Ibid,p20 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article%20.pdf%3e.Consulté%20le
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و هي اقل نسبة مقارنة مع أصحاب املستوى  ، % 5.5بـ  عايل همالتعليم من الشهادة البكالوريا زائد سنتني 
، بينما املستويات األخرى فتشكل فئة %4..، وأصحاب املستوى الثانوي بـ % 61.1االبتدائي و املتوسط  بنسبة 

 .1هو مبني على اجلدول التايل مقارنة بباقي الفئات األخرى كما  % 6...بدون تكوين 

 .الية حسب مستويات التأهيل المهنيالفئات العم توزيع( : 1) جدول رقم 
 الصنف      
 السنة

التقنيون  اإلطارات
 السامون

عمال 
 التحكم

عمال 
 مؤهلون

 عمال
 متخصصون

عمال غير 
 مؤهلون

عمال  المتربصون
 آخرون

1699 500. 155 4566 5.545 55111 41510 4544 6441 

 ..4 4.5 6... 5..4 51.1 4.. 5.5 4.4 (%)النسبة 

 Ahmed Bahri, B. Dellouci, L'emploi en Algérie à travers le recensement de :المصدر 

1966, In: Population, 26e année, n°1, 1971 ,p22 [en ligne] 
 .fr/web/revues/home/prescript/article .pdf>.Consulté lehttp://www.persee<

.03/07/2011
 

كبريا من الشباب ال يكملون دراستهم و ال يستفيدون من تكوين يضمن هلم اإلدماج   عدداهذه األرقام تبني أن 
األمر  ،لتكوينيةاملهين و االجتماعي، و هو ما يفسر ضعف العالقة اليت تربط سوق الشغل باملنظومة التعليمية و ا

 .الذي شكل عبء على عاتق املنظومة التكوينية
عرف التشغيل يف هذه املرحلة تطور مستمر  ،5045سنة  ابتداء منخطط الثالثي وفق املالعمل يف و بشروع اجلزائر 

ل ألف عام 156من عدد املشتغلني  بانتقال ،بفعل االستثمارات الكربى خاصة تلك املسجلة يف القطاع الصناعي
من دون احتساب عدد املشتغلني بالقطاع الزراعي، نتيجة تسجيل   5040ألف عامل سنة  010إىل  5045سنة 

 ،العديد من املشاريع الصناعية اهلامة اليت شكلت قاعدة التنمية يف اجلزائر كان هلا األثر االجيايب  على سوق التشغيل
القطاع،  على غرار مركب احلديد  يف مؤسسات هذا بازدياد عرو   الشغل املوجهة لآلالف من العمال للعمل

،  و مركب املواد 5041ل و نصف مؤهل سنة ـعامل مؤه 555.ار الذي كان يشغل لوحده قرابة ـالصلب باحلجو 
الكيماوية بأرزيو، إىل جانب بعض املشاريع األخرى اليت ال تقل أمهية عن هذه األخرية كمشروع احملركات و اجلرارات 

 . 2و اآلالت الزراعية بسيدي بلعباس اليت استقطبت عدد كبري من العمال، و احلنفيات باملدية  ،بقسنطينة 
 

                                                           
1 -Ibid , p22. 
2 - Mostefa Boutefnouchet, op cit ,p36 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article%20.pdf%3e.Consulté%20le


الجزائر في البطالة و التشغيل لتطور السوسيولوجي و التاريخي السياق                            الثالث الفصل  

 

 
 

72 

  .(6611/6616) خالل الفترة القطاع االقتصاديتطور العمالة بحسب ( 4 )جدول رقم 
 قطاعات         

 السنة
البناء و األشغال  الصناعة

 العمومية
النقل و 

 المواصالت
التجارة و 
 الخدمات

 اإلدارة

1691 555 54. 555 55 555 1. 555 .45 555 .54 

1696 555 545 555 14 555 46 555 ..6 555 .51 

 .15، فصل التشغيل ،ص  4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة اإلحصائية :المصدر 

سامهت بشكل   ،ل املشاريع التنمويةكأداة لتفعي  اعترب العديد من االقتصاديني أن ظاهرة التشغيل هبذا احلجمهذا و قد 
تعد مبثابة ظاهرة جديدة  كبري يف حتول نظام اإلنتاج اجلزائري من النمط الزراعي إىل النمط الصناعي، و هي بذلك

  .قد يكون هلا انعكاسات مستقبلية على سوق الشغل مما يستدعي التفكري فيها جديا اليت و  ،على االقتصاد اجلزائري

يف اجلزائر، ألن حالة سوق الشغل يف  البطالةإجياد حال ملشكلة الشغل و  مل يكن مبقدورها  جراءاتاإلغري أن هذه 
مليون  أكثر من بقدرت اإلحصائيات عددها  ،هذه املرحلة متيزت بوجود فئة سكانية نشطة كبرية بدون شغل

قابلها حجم تشغيل ي % ..65سنة  46و 51حيث تبلغ نسبتها لدى فئة الشبان ممن أعمارهم بني  ،شخص
تتجاوز األمهية النسبية حيث مل  للقطاعات املنتجة للشغل شخص، نتيجة النمو الضعيف 5 055حبوايل  يقدر

بالرغم و  .1يف قطاع البناء و األشغال العمومية %..6بينما كانت يف حدود  % 1بالقطاع الصناعي الـ للتشغيل 
 .يف تطور عملية التشغيل باجلزائر ت و أثرت بشكل كبري قد سامه ذه األحداثهأن  القول  من ذلك ميكننا

  

                                                           
1 - Mohamed Saib Musette, Mohamed Arezki Isli et Nacer Eddine Hammouda, marché du travail et emploi en 

Algérie , élément pour politique nationale de l’emploi profil du pays , Alger : organisation internationale du travail 

,(octobre 2003).p21. 
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  . 1696إلى  1611 مرحلة التسيير االشتراكي من :ثانيا

 . ( المخطط الرباعي األول) 1613إلى 1611الممتدة منالفترة -1
بيدها بشكل هنائي مبثابة فاصل مهم بني اجلزائر املستقلة حديثا و اجلزائر اليت بدأت تأخذ مصريها هذه الفرتة اعتربت 

و قد اعترب املخطط أحداث هامة و مصريية للمستقبل االقتصادي و االجتماعي و الثقايف للبالد، متيزت ب وقد،
يهدف إىل هتيئة الشروط اليت يف اجلزائر أول برنامج حقيقي و متكامل اهتم صراحة بالسياسة التشغيلية  الرباعي األول

 :من بينها1 5015الفئات السكانية النشطة حبلول سنة تسمح بتوفري  الشغل الدائم جلميع 
اعتبار التصنيع هو احملرك األساسي للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، و هلذا الغر  مت تدعيمه باستثمارات ضخمة بلغ -

ت و تطوير الصناعا( الغاز و البرتول و املناجم)ستغالل الثروات الباطنية مليار دج، وجهت أساسا إل 45حجمها 
لة و ذات  ـو من دون شك فإن هذه الربامج ستتطلب توفر قوة عمالية مؤه ،....(احلديد و الصلب)القاعدية 

بالشكل الذي سيساهم يف تشكيل شبكة من العالقات  ،كفاءات عالية تشرف على تسيري و إدارة هذه املشاريع
 .سنوات 55االقتصادية و التجارية و اخلدماتية يف ظرف 

لتسيري االشرتاكي لوسائل اإلنتاج و مشاركة العمال فيها كحتمية إيديولوجية و فكرية لتحقيق أهداف التوجه حنو ا-
هذه احلتمية تأكدت بفعل األوضاع االجتماعية املهنية املتناقضة يف عامل الشغل خاصة يف . املخططات التنموية

مية يف استعمال السلطة املوروثة من املؤسسات ذات الطابع الصناعي، بفعل تعسف مديري بعض املؤسسات العمو 
النظام االستعماري ذات التوجه الرأمسايل، األمر الذي يدفع  العمال يف كل مرة إىل مواجهتهم باالحتجاجات العمالية 
و املهنية، و هو ما جعل التوجه حنو االقتصاد االشرتاكي مبثابة اخليار األنسب للدولة اجلزائرية يف هذه املرحلة للحد 

 .هذه التناقضاتمن 

املرسوم ة و اإلدارية مبقتضى امليثاق و ـة و التجاريـات الصناعيـشرع يف تطبيق نظام التسيري االشرتاكي يف جممل القطاع-
، و قد كان عدد العمال 5055نوفمرب  54املتعلق بتطبيق التسيري االشرتاكي يف مجيع املؤسسات العمومية بتاريخ 

 .عامل ألف 545شرتاكي يف تلك الفرتة املعنيني بتطبيق التسيري اال
 
 

 

                                                           
1 - Mostefa Boutefnouchet, op.cit ,pp38-40. 
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.العوامل الديمغرافية و الثقافية:1-1  
حتديد وفق هذا املخطط وهناية املرحلة التجريبية لنظام التخطيط باملخطط الثالثي للتنمية، مت  5055مع بداية سنة  

للوصول إىل حتقيق االستقالل  ادي، وذلك بدعم وتعزيز االستقالل االقتص االجتماعية و االقتصادية أولويات التنمية
 .احلقيقي من خمتلف جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية

فيما واصلت فئة . % 56..و منو سكاين قدره  276 391 14بلع متوسط سكان اجلزائر يف هذه الفرتة  
بـ ( سنة46-سنة51)تليها فئة  ،%61.46يف التطور مسجلة نسبة ( سنة56-سنة5)السكان اليت أعمارها 

65.60% 1. 

 ،على بعث التعليم من خالل مبدأ تعميم التعليم االبتدائي الفرتةركزت اجلزائر يف هذه أما على املستوى التعليمي فقد 
و هو ما رفع نسبة االنتساب إىل هذا  تلميذ،400 076 6 حيث بلغ عدد املتمدرسني به خالل الفرتة حوايل

الـ ( سنة  56و4)ما بلغت نسبة التالميذ املقيدين باملدارس ممن أعمارهم بني ، في%44.15النمط من التعليم إىل 
مكون يف خمتلف املراحل  555..، كما أجنزت العديد من اهلياكل البيداغوجية  و مت تكوين ما يقارب 15.5%

املناهج التعليمية  ج وـالحات يف الربامـكما باشرت إص.خالل هذه الفرتة( االبتدائي، املتوسط، الثانوي)التعليمية 
 .2متاشيا مع التوجه االقتصادي اجلديد للدولة اجلزائرية

 .1611/1613في مختلف األطوار التعليمية  و الطلبة المسجلين متوسط تعداد التالميذ( 5) جدول رقم
التعليم  التعليم الثانوي التعليم العالي

 المتوسط
  التعليم االبتدائي

امالتعليم الع التعليم التقني  
 التعداد  186 113 2 533 251 614 66 49. 5 866 90

اإلناث    5..1. 5..40 44.64 55.46 44.14 (%)  
 ..55، فصل التعليم، ص 4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

 تشرف على تكوين اليت ،جيةأما بالنسبة ملنظومة التكوين املهين فقد كان التوجه حنو إنشاء املعاهد التكنولو    
لتدارك النقص الكبري يف اإلطارات يسمح بتكوين ثقافة  ،اإلطارات الفنية ذات املستوى العايل تقين سام و مهندس

صناعية لدى العامل اجلزائري حىت يتمكن من التكيف مع خمتلف التقنيات املستوردة، على اعتبار أن طبيعة الصناعة 

                                                           
1 - ,Données / pays/Algérie. op cit . 

  .15-65الطاهر زرهوين ، مرجع سابق ،ص - 2
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من األفراد األكفاء ذو مستويات نوعية، مع اإلشارة أن نواة اليد العاملة   %65قل نسبة يف اجلزائر تتطلب على األ
املؤهلة و العاملة يف قطاع الصناعة و البناء تعود إىل الفرتة االستعمارية إىل جانب بعض اإلطارات املكونني يف املعاهد 

د  الصناعية و اإلدارية لى تسيري حاجات البالو اليت تبقى رغم ذلك ضعيفة و غري قادرة ع ،اجلزائرية و األجنبية
يليها قطاع  4145يف التخصصات الصناعية  5055حيث بلغ عدد املتخرجني من اإلطارات التقنية سنة ، اخلدميةو 

 .1إطار  660و أخريا القطاع اإلداري و االقتصادي بـ  105، و قطاع الشبه الطيب بـ 5655األشغال العمومية بـ 
لتصل يف هذه  الفرتة  ،حصائيات أن جهود كبري ة بذلت من اجل رفع عدد املراكز التكوينية يف اجلزائرهذا و تشري اإل

مرات عما كان عليه يف السابق ، بينما  6مركزا للتكوين املهين ما مكن من مضاعفة قدرات االستقبال بـ  614إىل 
 . 2متكون ألف 665إىل  5055/5055ارتفع عدد املتكونني خالل سنة 

 .العوامل االجتماعية و االقتصادية -1-1
فقد حتسن كبري يتحسن القدرة املالية للجزائر حيث ارتفعت للجزائر خالل هذه الفرتة الوضعية االقتصادية  عرفت    

هو ما ساهم يف متويل املشاريع اليت أطلقتها ، و .505مليون دج سنة  1555مليون دج إىل 4055املداخيل من 
يف الفرتة املمتدة بني  441 .44 ل الذي بلغـة الطلب املتزايد على الشغـاهتا التنموية و مواجهـططاجلزائر ضمن خم

 .3 ومن دون تأهيل مهينوا من الدراسة، معظم طالبيه من الشباب الذين فصل و قد كان، .5055/505

املخطط الوطين للتنمية، فقد بلغ لمؤسسات العمومية كأدوات و وسائل للتنمية تأثريا جليا يف ليف هذه املرحلة أصبح 
مؤسسة بني وحدات لإلنتاج  15. على املستوى الوطين حنو جتمع عدد الشركات الوطنية مخسون شركة كربى

بعض  ، و هو ما مسح بتوجه للخدمات، كما مت إنشاء عدد معترب من الدواوين التجارية و املؤسسات البنكيةأو 
بلغ وقد  نظرا للعدد الكبري من العاملني داخل هذه املؤسسات، (Gigantisme)الوطنية حنو العملقة املؤسسات 

بشركة سونرمي ، بينما و هو نفس الرقم  عامل ألف 54مثال حنو (SONATRACH)عدد العمال بشركة سونظراك 
 .4عامل  1555 (SNMC) عامل، فيما وصل العدد يف مؤسسة البناء ألف 0عددهم باملؤسسة الوطنية للصلب هو 

                                                           
1 - Mostefa Boutefnouchet, op cit ,p91. 

  . .65-655، ص ، مرجع سابق حل صاحلي ، أمال شوتريصا -2

3 - Bernard Chantal, En Algérie, une « nouvelle » valeur, l'auto-emploi ? . 

 [en ligne] <http :// www.persee.fr/web/revues .PDF>,1988.P302.consulter 03/05/2009. 

4 -Mostefa Boutefnouchet, op cit ,p101 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Ftiers_0040-7356_1988_num_29_114_3541&ei=esHjU42jH8i20QXPtYHgCQ&usg=AFQjCNFMVuqYt9ve5w6F1oJ1dQNhF5DwfQ&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.persee.fr/web/revues
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من طاليب الشغل جيدون  %05لكون أكثر من  ،جعلت احلديث عن مصطلح البطالة من املاضي العواملهذه 
 .1 عرو  عمل جديدة

، 5055اإلعالن عن الثورة الزراعية سنة من خالل و قد واصلت اجلزائر مسارها التنموي بإصالح القطاع الزراعي
اديا ـا و اقتصـامة سياسيـحتقيق املنفعة و املصلحة الع هبدف ديد للسياسة التنموية يف اجلزائرطبقا للتوجه  اجل

و إجياد حلول جململ املشاكل املتعلقة بالفالحة و الزراعة بفعل الوضعية املتدهورة للتشغيل هبذه القطاعات  ،اجتماعياو 
بينما بلغ ،  % 1..الذي عرف منوا بطيئا مقارنة بالنمو الدميغرايف  املتسارع للسكان الذي بلغ و  ،بعد االستقالل

كما هو خمطط له ضمن    % 55فيما كان يتوقع منه بلوغ نسبة ، 5045لغاية  % 5.1نشاطاته إال  منو حجم
 .مما انعكس بالسلب على سياسة التشغيل هبذا القطاع ،برنامج املخطط الرباعي

افظا إال بإعالن الثورة الزراعية حيال هذه الوضعية مل يكن مبقدور الدولة اجلزائرية التدخل يف قطاع زراعيا خاصا و حم
حتسني وضع الفالحني،  هييهدف إىل حتقيق ثالث أهداف ، كحل امثل و تارخيي هلذه املعضلة  5055سنة 

 . 2تشغيل الفئات النشطة من سكان األرياف، و رفع اإلنتاج الزراعيو 
سألة التشغيل بقيت مطروحة نسبيا نتيجة الرغم من املناصب اليت مت استحداثها يف إطار الثورة الزراعية إال أن معلى 

، و بروز فئات سكانية جديدة من الشباب طاليب الشغل اليت تفتقد للشغلالعجز املسجل يف تشغيل الفئات النشطة 
شخص باحثني  ألف 55.يوازي  ماأي   ،من سكان األرياف إىل املدن  %1ألول مرة األمر بفعل  نزوح نسبة 

 :دول أدناهعن شغل كما هو مبني يف اجل
 . 1619-1699توزيع السكان النشطين في الجزائر بين (  9)جدول رقم   

 الفارق 1619 1699 
 %8+ %58 %34 سكان  المدن
 %8- %42 %66 سكان األرياف

 Mostefa boutefenouhet,les travailleurs en Algérie, Alger :imprimerie :المصدر  

khemisti ,1984,p 46 

                                                           
1 - Fatma Boufenik , Travail et genre en Algérie,collogue Rabat,Maroc ,11et12 avril 2003. [en ligne] 

<http://www.ulb.ac.be/soco/colloquerabat/papiers/articles.PDF> .p05.Consulté le13/04/2011. 

2 - Mostefa Boutefnouchet, op cit ,p34 
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و أدى إىل خلق فئة  ،الكثيف و املتواصل لسكان األرياف شكل صعوبات كبرية يف ميدان تطور الشغلهذا التنقل 
 .هنا أن تزيد يف حدة البطالة و العمل الناقص يف املدن الكربىأسكانية من دون تأهيل من ش

و اليت كان  ،.505و قد ازدادت هذه الصعوبات حدة بفعل قرار توقيف هجرة العمال اجلزائريني حنو فرنسا سنة 
ألف عامل جزائري للعمل هناك بفعل الربتوكول املوقع بني اجلزائر و فرنسا سنة  65يتوجه إليها سنويا قرابة 

50461. 
هذه الصعوبات يف ميدان التشغيل من شأهنا أن تطرح تساؤالت حول مدى قدرة اجلزائر على استيعاب هذه القوى 

 . التشغيلية املتخذة ملواجهة هذه الوضعية السياسة نوع مستقبل و و حول ،السكانية
 .االقتصادي قطاعات النشاطتطور التشغيل حسب  -1-3

متيز سوق الشغل يف القطاع الزراعي بالركود مقارنة بالقطاع الصناعي و التحويلي، الذي عرف ارتفاع كبري  حلجم 
، هذا و قد سجل قطاع 5055سنة  ... 550 إىل قرابة 5045أجري سنة  451 461 العمل املأجور من

اخلدمات و التجارة حتسن حمسوس يف مستويات التشغيل نتيجة احلركة الواسعة يف جمال التأميم لكل األنشطة 
على  قادر ظل غريالقطاع العمومي ، و على الرغم من ذلك فإن االقتصادية احليوية وخباصة قطاع النقل و املواصالت

رار قوانني و إجراءات جديدة ـإىل إق اجلزائريـة الدولةو هو ما دفع  ،اين الكبريـتغطية هذا القطاع بفعل التزايد السك
تسمح  للقطاع اخلاص من توسيع نشاطاته يف هذا اجملال، حيث بلغت األمهية النسبية للقطاع اخلاص يف جمال 

ن بقطاع عامل يشتغلو  44. 055عامل من جمموع 450 555أي حبوايل،  %44التشغيل يف هذا امليدان نسبة 
 .50552اخلدمات و التجارة سنة 

 .  1613تطور التشغيل حسب مختلف القطاعات االقتصادية سنة ( 6) جدول رقم 
النقل و  التجارة و الخدمات اإلدارة

 المواصالت
  الصناعة البناء و األشغال

405 000 651 000 54 000 505 000 464 000 
العمال 

 المشتغلون
Mostefa boutefenouhet,les travailleurs en Algérie, Alger :imprimerie المصدر  :               

 khemisti ,1984, p52  .   

                                                           
1 - Ibid ,p46. 

و علوم التسيري، جامعة باتنة، اجلزائر ، ، كلية العلوم االقتصادية ( أطروحة دكتوراه غري منشورة) ، القطاع اخلاص و التنمية يف اجلزائرعيسى مرازقة ،  2-
  .14،ص 4554/4555
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، لكون عدد أيام العمل   % 55إىل رفع أيام العمل به  مبقدار   قد سعت أما بالنسبة للقطاع الزراعي فإن الدولة 
لة يف الريف مشغلة و هو ما يوحي بأن القوة العاميوم عمل فقط،  541كانت تقدر بـ   .505الزراعية  الفعلية سنة 

ألف شخص  455باعتبار أن أقصى ما يستطيع القطاع الزراعي استيعابه من القوة العاملة هو تشغيال منخفضا، 
يوم عمل سنوي للعامل الزراعي الواحد، و يعين ذلك وجود نقص كبريا جدا يف التشغيل يرتفع  415على أساس 

مهندس 555.حيث تقدر هذه احلاجات بـ املتخصصة،   صة  حاجاته من اليد العاملة الفنيةخا  %44معدله إىل 
عامل متخصص، باعتبار املتوفر من هذه اإلطارات  ألف 51تقين و ممرن كإطارات متوسطة، و  5555زراعي، و 

ل النقص  عامل فالحي متخصص مبعىن أن معد ألف 51تقنيا، و 5015مهندسا، و  115الفالحية إال حوايل 
  .1 %11يف اإلطارات الفالحية حىت هناية املخطط الرباعي األول هو 

من  ألف 555هذه االجنازات فإن مسألة التشغيل بقيت قائمة  لوجود  طلب سنوي على الشغل يقدر بـ كل رغم  
الشغل اليت  اصبتهم حنو منغلبهم يفتقرون للتأهيل و الكفاءة  ما جعل وجه  أالشباب الباحثني عن عمل ألول مرة، 

 . تتطلب عمل يدوي
( المخطط الرباعي الثاني)   1611إلى  1614الفترة الممتدة من  -1  

متيزت هذه املرحلة بأحداث وطنية شكلت بعد تارخيي لألمة أمهها إعادة تشكيل  اهليئات التنظيمية و السياسية 
ات السياسية ـاش الوطين حول التوجهـالنق قنطالبإ، (5054جوان  45املصادقة على امليثاق الوطين يف ) للبالد 

، و انتخاب 5054نوفمرب 50االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  و املصادقة على الدستور باستفتاء شعيب يف و 
و جتديد اهلياكل القاعدية للحزب، و اإلحصاء السكاين ،  5055أعضاء اجمللس الشعيب الوطين يف العام املوايل 

ستقالل و حتضري املخطط الوطين الثالث، هذه األحداث من دون شك سيكون هلا التأثري املباشر على الثاين منذ اال
 .البطالةالرتباطه الوثيق مبسألة الشغل و  ائر خاصة اإلحصاء السكاين الثاينالسياسة التشغيلية يف اجلز 

خاصة فيما تعلق مبيدان  ،لياهذا املخطط رفعت اجلزائر حتدي كبري لدفع عجلة التنمية على مستويات عخالل 
انه يف إىل انطالقا من التنبؤات اليت كانت تشري . التشغيل إلجياد حال ملشكلة البطالة اليت أصبحت تشكل أزمة وطنية

طالب شغل يف سوق العمل، و هو التحدي الذي  واجهه هذا  5 555 555هذه الفرتة سيكون هناك قرابة
تضحيات ارة و ـة احلال يتطلب توفر جهود جبـدي بطبيعـجديد، هذا التح لـجل خلق مليون منصب عمأاملخطط من 

                                                           

  .414-.41، ص  .500مطبعة دحلب ، : ، اجلزائر تشريح وضعية: السياسية واألزمةاالقتصادية  األزمةاجلزائر بني  سن هبلول،حممد بلقاسم ح -1
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عدم الوقوع يف نفس بلتحفيز سياسة التشغيل الوطنية، و ذلك بتصحيح أخطاء املاضي تارخيية و إرادة سياسية 
 .، و مواجهة املشاكل املستقبلية يف حينهااهلفوات

العمل على التحكم يف مواعيد انتهاء الربامج االستثمارية خاصة و هلذا كان من أولويات املخطط الرباعي الثاين هو 
و رفع قدرات االجناز للمؤسسات الوطنية ، تلك املنتجة ملناصب العمل، و اجناز مراكز التكوين املهين لتأهيل العمال

ضمن  حىت يتسىن للعملية التشغيلية أن تتماشى و الشروط اليت حددتاوبا مع احلاجات األساسية للشغل، جت
 :من 1أهداف هذا املخطط 

 .خلق مناصب شغل جديدة اعتمادا على تطوير اإلنتاج الصناعي ليصبح العنصر املهم يف السياسة التشغيلية -      

 .ثيل جهوي متوازن يف إجياد مناصب الشغل ، ببعث برامج استثمارية حملية واسعةمت -      

 بتهيئة و إعداد العمال اجلدد توافقا مع نوع العمل الذي يتطلبه تكثيف اجلهود يف جمال التكوين املهين -      
 .االقتصاد الوطين

  .العوامل الديمغرافية و الثقافية-1-1
و مبؤشرات دميغرافية تشري  باستمرار ارتفاع نسمة،  54 411 045بلغ متوسط سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة

مقارنة بالفرتة السابقة مع تغري يف معطيات  5..5بزيادة قدرها سنويا  % 51..معدل النمو السكاين الذي قدر بـ
متثل أعلى نسبة بـ ( سنة 46-سنة51)حيث أصبحت فئة السكان اليت أعمارها من  التمثيل السكاين ألول مرة،

، و هذا راجع إىل 2 % 65.65إىل ( سنة56-سنة5)، و اخنفا  يف نسبة السكان اليت أعمارها من % 61.64
 . نظيم العائلي اليت تبنتها اجلزائر يف حماولة منها لتخفيض معدالت النمو السكاين سياسة الت

كما عرفت هذه املرحلة تغري شامل يف منظومة التعليم الوطنية استكماال للنهج السياسي و االقتصادي اجلديد الذي 
املؤرخ يف  1.-54رقم  ا خاصة األمرنذكر منه، يف غاية األمهيةبصدور قوانني و تشريعات تنظيمية  ،انتهجته اجلزائر

و إلزامية  ،و املتعلق بتنظيم الرتبية و التكوين باعتماد املدرسة األساسية كنظام جديد للتعليم 5054فريل أ 54
الدراسة لتسعة سنوات يتلقى فيها التالميذ تعليم عام و تقين متهيدا لتكوين املهرة و املختصني الذي حتتاجهم البالد 

و حفاظا على مواصلة متدرس مجيع التالميذ قصد التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي اليت ، لتنميةيف عملية ا
 . أخلت بتوازن سوق الشغل يف اجلزائر

                                                           
1 - Mostefa Boutefnouchet, op cit ,pp56-60. 

2 - Données / pays/Algérie. op cit . 
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أما من ناحية تعداد التالميذ املنتمني ملختلف املستويات التعليمية يف هذه الفرتة فقد عرف تطورا ملحوظا خاصة 
، أما نسبة االلتحاق بالتعليم املتوسط و الثانوي فقد % 55.4انتساب قدره مبعدل التعليم االبتدائي امللتحقني ب

التالميذ من ويشار أيضا يف هذه الفرتة إىل االرتفاع امللحوظ يف نسبة متدرس . 1% 5.14.إىل  هي األخرى ارتفعت
لتعليم التقين نتيجة الشروع ، إىل جانب اخنفا  يف نسبة التالميذ املتمدرسني يف ااإلناث يف مجيع املستويات جنس

 . كما هو مبني يف اجلدول أدناه   ري املدى بنوعيه التقين و الفالحيالتعليم التقين قصيف إلغاء 

 .1614/1611متوسط تعداد التالميذ و الطلبة المسجلين في مختلف األطوار التعليمية ( 11)جدول رقم 
التعليم  التعليم الثانوي التعليم العالي

 المتوسط
  التعليم االبتدائي

 التعليم العام التعليم التقني
 التعداد 250 704 2 091 454 155 11 451 55 110 66

 (%)اإلناث  0.56. 6.64. 41.15 50.54 4..45

 ..55، ص فصل التعليم ،4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

من اجل  ،هي األخرى التغريات اليت وقعت يف املنظومة التعليمية الوطنية أما منظومة التكوين املهين فقد سايرت
و تلبية حاجات اجملتمع من اليد العاملة املؤهلة و اإلطارات  املدرسية،ضمان تكوين تأهيلي للمغادرين للمنظومة 

الرابع بـ متكون معظمهم من ذوى املستوى الثالث و  44 555حيث متكنت هذه املراكز من تأهيل. املتخصصة
  .2متخرج 54 055

خاصة يف  قطاعي البناء  ،ةـة اخلاصة باإلطارات العليا و املتوسطـكما واصلت اعتماد إنشاء املعاهد التكنولوجي  
قسما جديدا  145قسما يف هذه التخصصات من أصل  415بإنشاء  ،األشغال العمومية و الصناعة امليكانيكيةو 

وى اخلامس ـحيث متكنت من رفع عدد اخلرجيني يف هذين القطاعني من املست ،3تقرر إنشاءها خالل هذه الفرتة 
إطارا تقنيا على التوايل، بينما بلغ عدد املتخرجني بشهادة تقنية يف االقتصاد  5675  و  4246 السادس إىل  و 

                                                           

.11ص مرجع سابق ، الطاهر زرهوين ، - 1  
2 - Mostefa Boutefnouchet, op cit, p94. 

..65صاحل صاحلي وأمال شوتري ، مرجع سابق ، ص  - 3  
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إن ، و رغم ذلك ف5054خالل سنة  411. عددهم  و يف ختصص الشبه الطيب بلغ تقين،  6 0.0 واإلدارة 
  1..%55حوايل بـ  5055بقي يف حاجة إىل اليد العاملة املتكونة حيث قدر العجز سنة االقتصاد الوطين 

 .العوامل االجتماعية و االقتصادية -1-1
مليار  555خالل هذا املخطط حيث بلغ الوضع االقتصادي يف هذه الفرتة فقد ميزه حجم االستثمار املرخص به 

لدعم القطاع    وبزيادة أربع مرات على املخطط الرباعي األول ،املخطط الثالثي مرة على 54دج، أي بزيادة 
التخفيف من حدة البطالة اليت بلغت نسبتها  هبدف ،الصناعي املنتج كأولوية أوىل دون إمهال باقي القطاعات األخرى

وجهتها املفضلة ، و اليت كانت سنة 46و  51الشباب ممن أعمارهم بني  فئة تتشكل يف معظمها من2 % .4
للتأهيل و التكوين املهين الالزم لشغل مثل هذه  بالرغم من افتقادها العمل يف القطاعات الصناعية احلضرية

ما يطرح تساؤل حول إشكالية التشغيل يف اجلزائر هل هي مشكلة إدماج يف سوق العمل أم أهنا هو ، و 3املناصب
  ؟ هي مشكلة بطالة

  .لةوضعية التشغيل و البطا-1-3
مسار التطور االقتصادي بالشكليف  إال أهنا مل تؤثر الرباعي الثاين  بالرغم  من أمهية الشروط اليت حددها املخطط  

سياسة التأهيل لألفراد اليت تبنتها الدولة و وترية إنشاء مناصب الشغل اجلديدة  يف خنفا االبفعل  ،املخطط له
عدم بلوغ اإلنتاج الصناعي املستوى الذي ميكنه من إنشاء  إىل جانب و اليت تتطلب مدة زمنية حمددة، ،اجلزائرية

من مناصب الشغل  %51مناصب شغل وفقا للتوقعات املسطرة هلذا الغر  من خالل املسامهة بتوفري نسبة 
و على نفس املنوال سارت ، %44بينما بلغت نسبة البطالة ، % 50.1االقتصادي  طبلغ النشااجلديدة، حيث  

تشغيل للمخطط الرباعي الثاين بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث كانت تتوقع ارتفاع يف مستوى التشغيل به إىل سياسة ال
 . 4%..1سنوية قدرها منو منصب عمل بوترية ألف  611

 
 

 

                                                           
1- Mostefa Boutefnouchet, op cit,p91. 

كلية العلوم االقتصادية و علو ( أطروحة دكتوراه غري منشورة)،  4556-5005السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر مسعود درواسي ، - 2 
 ..6.، ص  4554/ 4551لتسيري،جامعة اجلزائر، م ا

 

3 - Marc Côte, La population de l'Algérie, In: Méditerranée, Troisième série, Tome 50, 4-1983. Dynamique spatiale de la 

population dans les pays méditerranéens. [en ligne] <http://www.persee.fr/web/revues, p96. Pdf> Consulté le17/02/2011. 

4 - Mostefa Boutefnouchet, op cit, p65. 
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 .  1611سنة طبيعة النشاط السكاني لبحسب  لتشغيل و البطالةتطور ا(  11)جدول 
 لسكان البطالونا السكان المشتغلون السكان النشطون 

  000 671  000 379 2 000 050 3 عدد السكان
 Mohamed Mazouz, la société algérienne entre population                        :المصدر

et développement,  paris : Centre français sur la population et le développement, 

1998,p55.  

 . التشغيل حسب قطاعات النشاط االقتصاديتطور -1-4
ألف  545فمن  ،عرف الشغل املأجور يف هذه الفرتة تطور حمسوس يف القطاعات العمومية و الصناعية و اخلدمية 

، و هو ما   أجري  05.إىل  5054، ليصل يف سنة  .505جري سنة أ 411ارتفع العدد إىل  5055أجري سنة 
من اجملموع الكلي ( 4.1)كان له انعكاس اجيايب على نسبة منو التشغيل يف هذه الفرتة بتضاعفها مرتني و نصف 

اصة يف قطاعي الصناعة و البناء خ ،لعدد العاملني يف املؤسسات و القطاعات العمومية ذات النشاط االقتصادي
 . 1األشغال العموميةو 

  .1611-1613تطور العمالة و األهمية النسبية للتشغيل حسب مختلف القطاعات(  11)جدول رقم 
البناء و األشغال  الصناعة 

 العمومية
النقل و 

 المواصالت
قطاع التجارة 

 والخدمات
 اإلدارة

 000 390 000 325 000 109 000 301 000 343 عدد العمال
في األهمية النسبية 

 55 55.15 - 56.51 55.55 التشغيل

Mostefa boutefenouhet,les travailleurs en Algérie, Alger :imprimerie المصدر  :         
      khemisti ,1984, p52  .   

 فإنه مل يشهد أي تطور يذكر، و بالرجوع إىل (التسيري الذايت و التعاونيات الزراعية )أما القطاع الزراعي بنوعيه 
 ألف 465عامل أجري بعدما كان ألف  461 إىل به عدد العاملنيارتفاع شيء ما يف  نا نالحظفإن 5055إحصاء 

 .505.2سنة 

                                                           

1 -Ibid, p71. 
2 - Christian Palloix, « Un essai sur la formation de la classe ouvrière algérienne (1963- 1978) »: Tiers-Monde. 

1980, tome 21 n°83,  [en ligne] <http://www.persee.fr/web/revues. PDF, > p559.Consulté le 05/05/2009. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohamed+Mazouz%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohamed+Mazouz%22
http://www.persee.fr/web/revues
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أما القطاع اخلاص ذو الطابع االقتصادي فقد كانت وترية منوه بطيئة جدا، حيث كان عدد املشتغلني به  يتأرجح بني 
إىل  5056لينخفض يف سنة  ألف 545قرابة  5055به سنة  االخنفا  و االرتفاع، فقد بلغ عدد املشتغلني

 . 1 163إىل قرابة  5051، مث ليعاود االرتفاع نسبيا سنة ألف 545
الستكمال باقي املشاريع  5051/5050خمطط تكميلي لسنتني  ابانتهاء مرحلة املخطط الرباعي الثاين تبعه و

 .االجتماعية املتبقيةاالقتصادية و 
 

 (.المخطط الخماسي األول) 1694إلى1691 دة  منالفترة الممت-3
متيزت هذه املرحلة بتباطؤ يف وترية االستثمار مع بدايات هذا املخطط، و اخنفا  املردودية االقتصادية للمؤسسات 

من الوطنية بفعل ارتفاع أسعار الواردات التموينية املوجهة لتنفيذ الربامج التنموية، غري أن هذا الرتاجع حسب العديد 
 :مها 2 الباحثني مل يكن له األثر البالغ على وترية تدعيم الدولة للتشغيل لعاملني اثنني

  األثر املايل الرتفاع أسعار املواد الطاقوية يف بداية الثمانينات. 

  مواصلة تنفيذ املشاريع املخططة ضمن الربامج السابقة. 

 .العوامل الديمغرافية و الثقافية -3-1

بزيادة   % 45.. بلغنسمة وبنمو دميوغرايف   45 550 545 6 لسكان اجلزائر يف هذه الفرتةعدد امتوسط بلغ 
-سنة51)مقارنة بالفرتة السابقة، هذا و قد تباينت الفئات السكانية بني االرتفاع و االخنفا  فالفئة  5.05قدرها 
، كما عرفت 3 %61.64إىل ( سنة56-سنة5)، بينما تراجعت نسبة الفئة % 15.46بلغت نسبتها ( سنة46

حنو املدن األرياف التوافد املتواصل لسكان  بفعل %5..اجلزائر تطور كبري يف معدل منو سكان املدن الذي بلغ 
 .بفعل هذا النزوح 4مليونيني ساكن  إىل 5015سنة اجلزائر العاصمة ، حيث وصل عدد سكان الكربى

فقد واصلت مسار التطور الكمي يف عدد املنتسبني إىل خمتلف  أما الوضعية التعليمية يف اجلزائر خالل هذه املرحلة
 . 5016سنة  التعليم و تنصيب املدرسة األساسية اتاملراحل التعليمية نتيجة الشروع يف تطبيق إصالح

 

                                                           
1 - Mostefa Boutefnouchet, op cit,p53.  
2 -Fatma boufnik,op cit,p06 
3 - Données / pays/Algérie, op cit. 

4 -Abdelkader Sid ahmed,  «emploi et croissance au maghreb,bilan et percepéctives », Revue  tiers monde  T.32, 

No.125[en ligne].http: <// www.cairn.info/revue-tiers-monde ,2008,2, p 413.htm > janvier-Mars 1991,p10. 

 Consulté le 08/05/2009.  

http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2008-2-page-413.htm


الجزائر في البطالة و التشغيل لتطور السوسيولوجي و التاريخي السياق                            الثالث الفصل  

 

 
 

84 

 .1691/1694متوسط تعداد التالميذ و الطلبة المسجلين في مختلف األطوار التعليمية ( 13)جدول رقم 
لتعليم الثانويا التعليم العالي التعليم  التعليم المتوسط 

 االبتدائي
 

 التعليم العام التعليم التقني

85 804 50 555 460 14. 1 015 381 3 258 181 
تعداد 

 المسجلين
اإلناث    64.51 0.50. 1.55. 46.51 .4.5. (%)  

 ..55، ص ، فصل التعليم4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر
 

ذلك ظلت نسبة التالميذ املغادرين ملقاعد الدراسة يف مجيع املستويات التعليمية يف ارتفاع مستمر حيث  و رغم 
من  فصلهمتلميذ مت   ألف 556 حوايل، منها 5016سنة ألف  55.إىل  5015سنة  ألف 4..انتقلت من 

من دون شك فإن هذه . 1هذه الفرتة يف % 41نسبة   حوايللتحق باجلامعة إال تالسنة الثالثة ثانوي فقط، فيما مل 
 .أن تكون وجهتها حنو التكوين املهين لتخفيف الضغط على سوق الشغل من املفرت األعداد 

زال يشهد عجزا يف تلبية حاجيات املؤسسات االقتصادية من املتكونني يف  أما التكوين املهين خالل هذه املرحلة ال
لكوهنا ال كز  التكوين املهين يف بداية هذه الفرتة مل تكن جاهزة ملسايرة التطورات، مرا  لكون خمتلف األصناف، 

متكون يف ظل تزايد عدد املغادرين ملقاعد الدراسة من جهة، و الطلب املتزايد على  ألف 54تستطع استيعاب إال 
طاقة االستيعاب هلذه املراكز من رفع  على الرغم العمال املتكونني من طرف املؤسسات االقتصادية من جهة أخرى، 

فإن العجز يف جمال التكوين املهين ظل قائما يف خمتلف األصناف،  5016منصب تكويين سنة  514 555إىل
، و من التقنيني السامني بـ %54خاصة ذات املستويات العليا حيث قدر الطلب على فئة العمال التقنيون بـ 

و هو ما جعل العجز  .%.6بينما بلغ العجز من العمال املهنيني ، % 44.1، و من اإلطارات املتوسطة بـ 11%
من اليد العاملة املتكونة خاصة من العمال القطاعات االقتصادية  يف حاجات % 44.1بـقي هذه الفرتة يقدر 

 .2 ألف تقين 514عامل، و العمال التقنيون بـ ألف .65املؤهلني بـ

مركزا  00لى إنشاء مراكز تكوينية جديدة حيث ارتفع عددها من واجهة هذا التحدي عملت اجلزائر عم جلمن أ 
إىل جانب تفعيل صيغ أخرى للتكوين بتوسيعه ليشمل ، 5016مركزا سنة  415إىل حوايل  5050سنة 

                                                           

.510،مرجع سابق ، ص  زرهوين الطاهر - 1  
2 -Mostefa Boutefnouchet,op cit,pp117-119. 
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الذي جيرب املؤسسات االقتصادية العامة و اخلاصة  5015و ذلك بعد سن قانون ، املؤسسات االقتصادية اخلاصة
خاصة يف اجملال احلريف الذي يعرف نفورا كبريا من طرف (Apprentissage )نشاطات التمهنيعلى املسامهة يف 

شاب ترتاوح أعمارهم ألف  4.املتكونني، و السماح باستيعاب جزء من التسربات املدرسية حيث استفاد منه حنو 
التكوين داخل  نب، إىل جا5016ألف سنة  54و ارتفع عدد الشباب املتكون إىل حوايل  ،(سنة51-51 )بني

 .1 اخل...املؤسسات  و التكوين عن بعد 

  .العوامل االجتماعية و االقتصادية -3-1

 العمل بسياسة التخطيط ملعاجلة أهم اختالالت باستمرار الفرتةيف هذه  و االجتماعية اتسمت الوضعية االقتصادية

 من خالل تبين رؤية جديدة ، الربامج السابقة شهدها يف خمتلف مراحل تطبيق يتال التطوراتاالقتصاد اجلزائري و 
هتدف إىل االستقرار االقتصادي و االجتماعي بالتحكم أكثر يف تسيري املؤسسات العمومية االقتصادية املنتجة من 

تشجيع القطاع اخلاص إعطاء عناية اكرب للقطاع الزراعي، و  و خالل إعادة اهليكلة و تكريس اكرب ملبدأ الالمركزية
، و هلذا من الدعم املقدم من الدولةدرجيي ـالت التخلص هبدف  للمسامهة يف التنميةل ـاملنتج ملناصب العم الوطين

 مليار دج 590.5 ت بـقدر  ة ضخمةمالي اتاعتماد هلذا املخطط  الغر  فقد خصصت الدولة اجلزائرية
2

و هو ، 
، بعدما كانت يف حدود 5011سنة  % 0.1ما ساهم إجيابا يف خفض نسبة البطالة بني السكان النشطني إىل 

 . 50153سنة  54%
 

  .وضعية التشغيل و البطالة -3-3
منصب ألف  565يف استمرار تطور التشغيل مبعدل سنوي قدره العوامل و الشروط االقتصادية اجليدة سامهت  لقد

يف خمتلف القطاعات يل و مرد هذا النمو الكبري يف معدالت التشغ ،سنويا % 6.4شغل جديد أي مبعدل منو قدره 
هو التوجه اجلديد للدولة اجلزائرية حنو االهتمام باملورد البشري، وذلك بتدعيم القطاعات اليت هتتم  الفرتةخالل هذه 

 . بتكوينه و محايته كالرتبية و التعليم و التكوين املهين و الصحة العمومية و السكن
  

                                                           

  .551ص  ،(5000سنة )، ( 4العدد  )، االجتماعيجملة الباحث :قسنطينة  االجتماعيةمعهد العلوم  ،» التكوين املهين كرهان مستقبلي « ،بلقاسم سالطنية 1-
.1.مسعود درواسي ، مرجع سابق ، ص - 2  

  .41ص ،( 4555)،(4ع )جامعة الشلف ،: ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية»التمذجة القياسية للطلب على العمل يف اجلزائر  «شبقبق، عيسى-3
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 .1691/1694تحسب مختلف القطاعا التشغيلتطور (14)جدول رقم 
 القطاعات

 السنوات
البناء و األشغال  الصناعة

 العمومية
النقل و 

 المواصالت
التجارة و 
 الخدمات

 اإلدارة

1691 431 000 468 000 142 000 487 000 660 000 
1691 458 000 504 000 148 000 507 000 705 000 
1691 468 000 552 000 152 000 541 000 752 000 
1693 475 000 617 000 160 000 568 000 797 000 
1694 495 000 655 000 166 000 594 000 845 000 

 .15، فصل التشغيل ،ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة اإلحصائية  : المصدر

 تأيت منخالل هذه الفرتة، جند أن بصمة الدولة يف التدخل  تطور عدد العاملني يف خمتلف القطاعاتعند تفحص  

و هذا بفعل تزايد ، % ..منصب شغل جديد ما ميثل نسبة ألف  4.5قطاع اإلدارة حيث احتلت املرتبة األوىل بـ 
ألف  451جند قطاع البناء و األشغال العمومية قد حقق ما قيمته  ا، كمو حاجاهتم ملختلف اخلدمات عدد السكان

لوية اليت منحت لقطاع السكن  إلجناز املشاريع املتبقية ، و هذا راجع إىل األو %5. بـ منصب شغل جديد ما ميثل
 مما جعلمنصب شغل جديد ألف  41من برنامج املخطط الرباعي، بينما القطاع الصناعي مل يتمكن من حتقيق إال 

ا  و االخنفكر إىل بداية األزمة االقتصادية و مرد ذلك كما أسلفنا الذ  ،%4.1 ال تتعدى الـوترية النمو السنوية به 
 .أدى إىل صعوبة متويل املؤسسات االقتصادية الصناعية الكربىما التدرجيي ألسعار النفط 

 1.5و رغم ذلك فإن هذه اإلجراءات كان هلا انعكاس إجيايب يف تراجع مستويات البطالة خالل هذه الفرتة مسجلة 
يف نفس  ي، و ه 5014سنة  %..54و حوايل  .501سنة   %5..5بعدما أن كانت  5016سنة  %

  . 1على مواصلة دعم الدولة لسياسة التشغيل يف القطاعات العموميةدال الوقت مؤشر 

إىل جانب ذلك فقد عرفت وترية تشغيل املرأة تطورا ملحوظا بفعل حتسن مستوياهتا التعليمية خالل هذا الفرتة 
الحظ هو مبثابة مؤشر ، هذا االرتفاع امل1688سنة  % 5.3بعد أن كانت  1678سنة  % 7.8ببلوغها نسبة 

                                                           

 . 541مدين بن شهرة، مرجع سابق ، ص -1
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دي و ـعلى سياسة الدولة إلدماج املرأة يف النشاط االجتماعي و عامل الشغل، و هو ما سيشكل يف نفس الوقت حت
  .1إعالن جديد على ارتفاع معدالت السكان النشطني يف اجلزائر

دة االعتبار هلذا القطاع قصد احلد القطاع الزراعي فقد ظل يتسم بالركود رغم احملاوالت املتكررة إلعايف أما التشغيل 
منصب شغل خالل هذه  0555و اليت مل تفلح ، مما تسبب يف ضياع قرابة  من نزوح ساكنيه حنو املدن احلضرية

نتيجة هجرة العديد من الفالحني ألراضيهم بفعل اخنفا  مردودية األراضي، و تراجع املستوى املعيشي إىل  الفرتة
    .2 و ملكية العقار الفالحي جانب الغمو  يف طرق تسيري

من دون  تعطيأما بالنسبة للقطاع اخلاص فاالهتمامات و املناقشات ومشاريع القوانني اليت حضي هبا هذا القطاع 
وضحه األستاذ أو هو ما ، شك نظرة على األمهية اليت أصبح يشكلها هذا القطاع على مستوى االقتصاد الوطين 

إنه من خالل املناقشات اخلاصة مبلف القطاع اخلاص يتضح انه قد أصبح حيتل مكانة : " يف قوله  جياللي اليابس
إن كل املناقشات .معتربة يف االقتصاد الوطين ، و إن التخوف الذي نصت عليه املواثيق السابقة قد حتقق بالفعل 

ة املصلحة العامة لألمة اخلاصة ستدور من اآلن فصاعدا حول إشكالية قدمية و لكنها موضوع الساعة ، و هي مسأل
 .3"من خالل األخذ يف االعتبار مصلحة اآلالف من اخلواص

بعدما أن كان عدد املشتغلون به سنة ألف  505حبوايل  .501رغم الزيادة يف عدد عمال القطاع اخلاص سنة 
مستمر خاصة  عامل إال أن األمهية النسبية للتشغيل يف بعض قطاعاته كانت يف اخنفا ألف  451يقدر بـ  5050

إىل  5055تراجعت سنة  5045سنة  %61يف القطاع الصناعي، فبعدما كانت نسبة مسامهته يف التشغيل بـ 
، و احلال نفسه بالنسبة لقطاع البناء و 5014سنة  % ..44لتستمر يف االخنفا  لتصل إىل  % 0...نسبة 

، 5055سنة  % 15انت يف حدود بعدما ك 5014سنة   % 41.5األشغال العمومية حيث بلغت النسبة به 
بفعل مواصلة احتكار الدولة هلذين القطاعيني االسرتاتيجيني، األمر الذي سبب احنصار القطاع اخلاص من حيث منوه 

ة يف ميادين الصناعات الغذائية يف عدد معني من أنواع الصناعات اخلفيفة اليت  سجلت هبا عدة مشاريع جديد
و التجارة  % 15.5و حتوله حنو قطاعات النقل الذي بلغت نسبة التشغيل به  ،اخل...امليكانيكية و االلكرتونية و 

                                                           
1 - Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, « Marché du travail, régulation et croissance économique en Algérie » 

Revue Tiers Monde 2/ 2008 (n° 194).  [en ligne] <http://www. cairn.info/revue-tiers-monde, .Pdf> p422.Consulté 

le12/08/2010 

 .540مرجع سابق،ص مدين بن شهرة ، - 2
.54عيسى مرازقة ، مرجع سابق، ص - 3  

%5ben%20ligne%5d%20%3chttp:/www.%20cairn.info/revue-tiers-monde
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اليت ال تتطلب تكاليف مرتفعة يف إنشاء مناصب شغل، و رغم ذلك كان يتوقع من هذا  % 10.6واخلدمات بـ 
 .1 5015 و .501 منصب شغل جديد للفرتة املمتدة بنيألف  51القطاع حتقيق 

 ( .المخطط الخماسي الثاني)  1696إلى  1691 نالممتدة م الفترة-4
و ذلك بفعل األزمة االقتصادية  تعترب هذه املرحلة من أصعب املراحل اليت مرت هبا التنمية االقتصادية يف اجلزائر،

ل و ميكن القو . االجتماعية الدولية اليت أثرت مباشرة على برامج االستثمارات املخططة و يف وترية التشغيل الوطنيةو 
 :أن هذه املرحلة متيزت حبدثني هامني مها 

و اليت أدت إىل اهنيار أسعار البرتول و تراجع االستثمارات يف  5014األزمة االقتصادية العاملية لسنة -     
 .القطاعات االقتصادية الكربى

زائرية لوضعها إلعادة املؤسسات اجل 5011تبين السلطات اجلزائرية إصالحات اقتصادية و اجتماعية سنة -     
 .الطبيعي

 .العوامل الديمغرافية و الثقافية  -4-1
 يعترب هو و ،% 4.54عدل منو سكاين قدره مب  .4 05. .54 4بلغ متوسط سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة

اقل معدل عرفته اجلزائر مقارنة بالفرتات السابقة، و هو ما نالحظه عند تفحص نسب خمتلف الفئات العمرية 
، و ارتفاعها لدى  % 5..66إىل ( سنة56-سنة5)ن مبواصلة اخنفا  عدد السكان ممن أعمارهم  بني للسكا
، و مرد ذلك هو سياسة التنظيم العائلي اليت باشرهتا اجلزائر يف بداية 2 % 14.56إىل ( سنة46-سنة51)الفئة 

عيشي للسكان، و تراجع متوسط سن الزواج الثمانينات، و كذا انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية على املستوى امل
  . 3بفعل حتسن املستوى التعليمي للمرأة و مواصلتها للدراسة ألطول مدة 

أما القطاع التعليمي يف هذه الفرتة فقد عرف تطورا كبريا يف عدد املنتسبني إليه يف ظل سياسة القبول املنتهجة يف إطار 
نسبة  انتقلتألطول مدة ممكنة، حيث يف الدراسة  ممكن من التالميذ أكرب عدد إبقاءهذه اإلصالحات بالعمل على 

يف سبتمرب   %15إىل أكثر من مثال  5050سنة  %16من  السابعة أساسيإىل  ابتدائي املنتقلني من السادسة
، و يف رأي العديد من اخلرباء فإن 4 % 5..45، بينما بلغ عدد امللتحقني بالتعليم الثانوي  نسبة 5011

                                                           

.50 -55املرجع السابق،ص - 1  
2 - Données / pays/Algérie, op cit. 

3 - Politique national de population à l’horizon 2010, op cit,p02 

4 -Données / pays/Algérie, op cit. 
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باعتبارها األكثر طلبا على الشغل و اليت ( سنة41-سنة51)تهدف من هذا اإلجراء هي الفئة اليت أعمارها من املس
ل ـة عو  التوجه حنو سوق العمـمتثل ضغطا متنامي على سوق الشغل، و ذلك بتحفيزها  على مواصلة الدراس

 . 1اجلدول أدناه يفكما هو موضح   ضمان رفع مستواها التكويين برفع عدد املوجهني حنو التعليم التقين و 

 1691/1696متوسط تعداد التالميذ و الطلبة المسجلين في مختلف األطوار التعليمية  ( 11)جدول رقم 
  التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

3الطور  التعليم العام التعليم التقني 1و1الطور    
 التعداد 454 771 3 3629 143 115 .14 614 11 987 154
 (%)اإلناث  10..6 4.65. 6.46. 15.54 1.61.

 ..55، فصل التعليم،  ص  4555-5044يوان الوطين لإلحصاء ، حوصلة إحصائية الد: المصدر

العوامل االجتماعية و االقتصادية -4-1  
 مليار دج 145 إىلالكربى  متيزت الوضعية االقتصادية يف هذه الفرتة برتاجع االستثمارات يف القطاعات االقتصادية

 .5، بفعل تراجع أسعار البرتول من %5اقل من  إىل الناتج الداخلي اخلام اخنفا ارتفاع يف حجم املديونية  و و 
و هو ما ،  2تداعيات األزمة االقتصادية العاملية إىل جانب  ،5011دوالر سنة  55إىل  5014دوالر يف هناية 

 ..6خلق مناصب عمل جديدة برتاجع معدالهتا من  يفالقتصادية املنتجة للعمل أدى إىل تراجع قدرات القطاعات ا
مما . منصب عمل جديد سنويا ألف 51سنويا، حيث مل تتمكن هذه القطاعات من توفري إال  % 5.0إىل  %

هم شباب يفتقدون  % 75نسبة  3% 51.5إىل مستوى قياسي قدر بـ   5010تسبب يف ارتفاع البطالة سنة 
تلقوا تكوين يف خمتلف املؤسسات   %45يتميزون مبواصفات تكوينية متباينة منهم  وهنية املربة اخلات و للمهار 

و ملواجهة هذا الوضع ،  4هم من خرجيي التعليم العايل   4.4مبراكز التكوين املهين، و أخريا  % 11االقتصادية و 
االعتماد )لرتكيز على األسس احلقيقية للتنمية با 5011السلطات اجلزائرية إصالحات اقتصادية كربى سنة  تبنت

 سياسة التخطيط، النظام املايل)و إصالح أدوات التأطري االقتصادي ، )على الذات، اإلنسان مصدر العملية التنموية

                                                           

.544مرجع سابق، ص ،الطاهر زرهوين-  1  
.15.،14.ود دراوسي، مرجع سابق ، ص مسع - 2 

3 -Fatma boufenik , op cit , p06 

4 - Mahmad Saïb, L'emploi des jeunes en Algérie, Alger : Cahiers du CREAD n°(26) ,(2ème trimestre 1991) , p79. 
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ر من اجل إعادة املؤسسات اجلزائرية لوضعها الطبيعي بإعطائها دو .1( سياسة التجارة اخلارجية ،...(اجلباية، األسعار)
جديد و منحها استقاللية اكرب خاصة فيما يتعلق بعمليات التشغيل بتبين أساليب أكثر عقالنية ترتكز على خمطط 
تسريي يساير املعطيات االقتصادية اليت يفرضها سوق العمل، و إدماج القطاع اخلاص يف إطار هذه اإلصالحات 

ملنتجة ملناصب الشغل بعد صدور القانون الثالث بإعطائه أكثر حرية خاصة فيما يتعلق  باألنشطة اإلنتاجية ا
 .2 5015لالستثمار اخلاص سنة 

 . و البطالة التشغيل وضعية -4-3
مليون عامل  6.1طبعت هذه الفرتة عدة معطيات أثرت يف وترية التشغيل الوطنية بازدياد عدد السكان النشطني من 

سنة   % 45.6زيادة قياسية يف معدالت البطالة بـ ، مما أدى إىل 5010مليون عامل سنة  1.56إىل  5015سنة 
 .3 ليتجاوز بذلك عدد البطالني املليون شخص % 0.5يف حدود  5011بعدما كانت سنة  5015

 

 .1696-1691السكاني  النشاط طبيعةالتشغيل و البطالة بحسب تطور ( 19)رقم  لجدو 
 (%)نسبة البطالة السكان المشتغلون السكان النشطون 

1691 6.161.445 6.5.5.5.4 45.6 

1696 1.564.6.0 6.6.4.516 51.5 

:المصدر  
Hamza Cherif Ali , population et emploi en Algérie : tendances récentes et 

perspectives ,revue des sciences humaines et sociales, N :2 ,université Media , 

Algérie , Novembre2007 ;p6. 

البطالة يف هذه الفرتة هي متركزها عند الفئات العمرية األصغر سنا بنسب عالية ممن مستوياهتا التعليمية ال ما مييز 
أخذت تتغري  5010، بينما منذ سنة  معظمهم ال ميلكون مؤهالت أو خربات مهنيةتتعدى التعليم املتوسط 

فئات األكرب سنا من فئة الشباب متس ال مواصفات البطالة خالل هذه الفرتة بارتفاع عدد العاطلني حيث أصبحت
   .األعلى تعليماو 

   

                                                           

.45.مسعود دراوسي، مرجع سابق ،ص  -  1  

.54عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص - 2  

3 - Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, op cit,p10. 
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 (1691/1696)تطور معدالت البطالة حسب المستوى التعليمي  (:11) رقم شكل

 
التجربة )مدين بن شهرة ، اإلصالح االقتصادي و سياسة التشغيل   :المصدر إعداد الطالب الباحث اعتمادا على

 .554ص.4550و التوزيع ، عمان، ، دار احلامد للنشر ( اجلزائرية
 

 بني هذه األرقام يف نظر العديد من الباحثني ال تتماشى و توقعات املخطط اخلماسي الثاين، على اعتبار أن من
منصب عمل جديد أي ألف  510منصب شغل جديد مبتوسط سنوي يقدر بـ ألف  065أهدافه هو إحداث 

 . 1 %6.4بنسبة سنوية تقدر 
بعدما كانت ، 5015سنة  % .51.4ن من جنس اإلناث إىل و رتة ارتفاع نسبة عدد املشتغلكما عرفت هذه الف

هذا ، حتول اليد العاملة النسوية من القطاع الفالحي إىل قطاع اخلدمات نتيجة  5055سنة  %1.05يف حدود 
 سوق الشغل بفعل تطور  االرتفاع ميكن تفسريه بالتأثري الذي اخذ ميارسه املستوى التعليمي يف معدالت املسامهة يف

عام  (سنة 61..)إىل  5041عام  (سنة .5.5)متوسط عدد سنوات الدراسة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة من 
 .  2يف مجيع املستويات بفعل اإلصالحات اليت شهدها هذا القطاع 5011

 
 
 
 

 

                                                           
1 - Hamza Cherif Ali, op cit,p5 

2 - Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, op cit,p7 
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   . تطور القوى العاملة بحسب كل قطاع :4-4

 1989/1985قطاعات النشاط االقتصادي سب ح التشغيلتطور (11)جدول رقم 
 القطاعات          

 السنوات
البناء و األشغال  الصناعة

 العمومية
النقل و 

 المواصالت
التجارة و 
 الخدمات

 اإلدارة

1985 536 000 661 000 169 000 612 000 900 000 
1699 537 000 657 000 169 000 618 000 940 000 
1691 654 000 658 000 215 000 534 000 1 183 000 
1699 621 000 820 000 256 000 651 000 1 207 000 
1696 602 000 717 000 230 000 600 000 1 309 000 

 .15، فصل التشغيل ،ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة اإلحصائية : المصدر
 

الصناعة ، )زة لالقتصاد الوطين أن القطاعات املميعند تفحص توزيع القوى املشتغلة حسب خمتلف القطاعات جند 
يعول عليها يف استحداث مناصب عمل جديدة هي أكثر القطاعات تأثرا كان و اليت   ،(البناء واألشغال العمومية و 

قطاع ف على عكس باقي القطاعاتباألزمة االقتصادية حيث تراجعت أمهيتها النسبية يف التشغيل  بشكل كبري، 
نسبة من إمجايل  % 64.5ارتفاعا ملحوظا يف األمهية النسبية للتشغيل ببلوغه نسبة  اقد عرفاع اإلدارة وقطاخلدمات 

يف اجلزائر، و هو ما يفسر التحول اجلديد للجزائر حنو قطاع اخلدمات الستحداث مناصب شغل جديدة  التشغيل
اليت بلغت معدالت قياسية مشلت مجيع و التخفيف من حدة البطالة  ملواجهة أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة

و هو بذلك يعترب من أول القطاعات اليت شهدت تطبيق برنامج استعجايل . الفئات السكانية خاصة الشبانية منها
شرع يف  و الذي، مؤسساتهشاب يف خمتلف  ألف 555يهدف إىل إدماج  5015لإلدماج املهين  يف هناية سنة 

ة عامة و بأجور ـمعظم هذه املناصب ذات منفع ، و قد كانت 5010سنة اية بدو  5011سنة يف هناية تنفيذه 
 .1زهيدة

  %54أما مسامهة القطاع اخلاص يف عملية التشغيل فبالرغم من األمهية اليت كان حيتلها القطاع العمومي باحتكاره لـ 
فإن هذا األخري بدأت تتعزز ، % 46مقارنة بالقطاع اخلاص الذي ال تتجاوز به الـ 5011سنة  العاملةمن القوى 

مكانته يف البالد خاصة يف قطاع البناء و األشغال العمومية نتيجة استغناء الدولة اجلزائرية عن العمالة األجنبية اليت 
                                                           
1 - Mokhtar Lakehal, Algérie: de l'indépendance à l'état d'urgence, paris : Editions L'Harmattan,1992,p160. 

http://books.google.dz/url?id=MmmtYYgIfxwC&pg=PP1&q=http://www.editions-harmattan.fr&clientid=ca-print-harmattan&channel=BTB-ca-print-harmattan+BTB-ISBN:2738416802&linkid=1&usg=AFQjCNFbqChCRnixG-gm4zAZIlu3x1Jitg&source=gbs_pub_info_r
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، و للتذكري أن اللجوء إليها آنذاك كان األزمة االقتصادية العاملية بفعل (5014-5015) بني استقدمتها يف الفرتة
، حيث متكن العديد من العمال من التوجه حنو القطاع اخلاص االجناز اخلاصة باملشاريع الكربىلتسريع وترية 

مستفيدين من اخلربة املكتسبة ضمن الشركات األجنبية، و هذا ما تؤكده اإلحصائيات حيث ارتفعت الزيادة السنوية 
 4. 145عامل سنويا إىل  44 15.من( 5014—5045)جراء هبذا القطاع يف الفرتة األاملتوسطة للعمال 

 .1(5005-5014)عامل سنويا للفرتة املمتدة بني
كما عرفت قطاعات النقل حتسن ملموس يف عدد املشتغلني نتيجة التدابري اليت اختذهتا الدولة حيال هذا القطاع 

القطاع اخلاص و فتح قطاع النقل أمام املنافسة حيث وصلت نسبة التشغيل يف  سترياد احلافالت،بابالسماح للخواص 
 5045مقارنة ببعض القطاعات االقتصادية األخرى للقطاع اخلاص بعدما كانت سنة  5014سنة  % ..54 إىل

من   % ..14انه أصبح حيتل مكانة يف التشغيل بالنسبة للقطاع ككل بتشغيله لوحده نسبة  ا، كم%6.0يف حدود 
 5014.2العدد اإلمجايل للمشتغلني بقطاع النقل يف اجلزائر سنة 

 .1699قطاعات النشاط االقتصاديحسب مختلف  تطور التشغيل في القطاع الخاص  (19)جدول رقم 
 القطاع                      

 السنة
 الصناعة

البناء و األشغال 
 العمومية

 التجارة و الخدمات النقل

1699 .55 546 .55 541 655 11 555 ..0 
 16.0 ..14 ..41 ..44 (%)األهمية النسبية للتشغيل 

، كلية العلوم االقتصادية ( أطروحة دكتوراه غري منشورة) ، القطاع اخلاص و التنمية يف اجلزائر ،عيسى مرازقة:المصدر 
  .51ص  ،4554/4555و علوم التسيري، جامعة باتنة، اجلزائر ، 

 
 
 
 
 

 

                                                           

.56عيسى مرازقة، مرجع سابق ، ص  - 1  
.50املرجع السابق، ص   2  
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 .هذه المرحلةل خال البطالة في الجزائرو  التشغيللعوامل المؤثرة في تحليل سوسيولوجي ل -1

  .النمو السكاني المتزايد و الهجرة نحو المدن -1-1

مما ال شك فيه أن عوامل النمو السكاين و اهلجرة تلعب دورا كبريا يف تشكيل الشرحية السكانية اليت تدخل سوق 
يتني حبيث  العمل سنويا و كذلك يف مدى تطور حجمها سنويا، و اجلزائر من بني الدول اليت شهدت هاتني الظاهر 

 .يكانا هلما تأثري واضحا يف منوها االقتصادي و تركيبة نسيجها االجتماع
هلذه املرحلة عرفنا أن  اجلزائر قد شهدت وترية  البطالةل و يشغتانطالقا من خمتلف الفرتات اليت تناولنها حول تطور ال

صة  يف السنوات اليت تلت خا ،% .سريعة و قياسية يف متوسط معدالت منو سكاهنا تساوي و تفوق  الـ 
 االستقالل مباشرة و هو يعترب من بني أعلى املعدالت يف العامل ، حيث تضاعف عدد سكان اجلزائر مرتني  من 

و قد استمر هذا التطور يف معدالت  ،50141نسمة سنة  مليون .4 515 إىل  5044نسمة سنة  مليون 54 555
الثمانينات لتزامنه مع مرحلة التعمري االقتصادي اليت باشرهتا اجلزائر  النمو السكاين على نفس الوترية حىت منتصف 

  .اجلدول أدناه كما هو موضح على

 .9119/9619النمو السكاني و النشاط االقتصادي  تطور( 16)جدول رقم 
 99/96 91/91 11/16 11/11 99/96 91/91 السنوات

معدل النمو الطبيعي 
 2.80 54.. 51.. 56.. 40.. .... للسكان

معدالت النشاط 
 االقتصادي 

- 45.5 - 50.4. - 4...4 

 :المصدر

-Fatiha Talahite, reforme et transformations économiques en Algérie , rapport en 

vue de l’obtention du diplôme habilitation à diriger des recherches  - UFR de 

Sciences économiques et de gestion, université paris 13 nord, p100. 

- Youghourta Bellache,le secteur informel en Algérie :approches, caractéristiques 

et déterminants ,Alger : les cahiers de CREAD , N°)105-106(,)2013(, p08 
 

                                                           

1 - Marc Côte ,op cit,p82. 
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أفضل و املوضـوع تعد من  بني أحسـن  املهتمني هبذاحسب العديد من  5015إىل5055الفرتة املمتدة من هذه تعترب
الفرتات اليت شهدهتا اجلزائر من اجلانبني االقتصادي و االجتماعي نتيجة املداخيل اخلارجية الكبرية لعائدات البرتول 

اجلزائر مبثابة ورشة بناء كبرية حتركها مؤسسات صناعية ضخمة، حلضتها كانت اجلزائر يف حاجة إىل هذا  جعلت 
عرفت وترية الزيادة السكانية يف اجلزائر حيث . 1و الدفع بالتنمية الوطنيةغرايف املهم لتنشيط هذه الورشات العامل الدمي

 14.15منها نسبة  % 11.41سنة بنسبة 45خاصة فئة الشباب اليت تقل أعمارهم عن  5055ذروهتا يف سنة 
الفئة اليت باعتبارها  ىفئات األخر و هي األعلى مقارنة بال %14..اإلناث مبعدل منو سنوي قدره من جنس  %

الرغم من على  5015ستمثل قوة النشاط االقتصادي املستقبلي و قد حافظت على نفس وترية النمو حىت سنة 
من دون شك تأثري مباشر  على سياسة  اسيكون هلفإن هذه امليزة ، و بالتايل  % 11.54  الرتاجع الطفيف إىل

 .قبال الشغل و التشغيل يف اجلزائر  مست

هذا و تعترب اهلجرة بشكليها الداخلية و اخلارجية من بني العوامل الدميغرافية اليت تساهم يف التوجهات املستقبلية لعامل 
رة السكانية داخلية من القرى و املناطق ـشكلني من اهلج الظاهـرة  الشغل يف أي بلد، و اجلزائر هي األخرى عرفت

 اليت عرفت مبرحلة التعمري الدميغرايف 5044إىل  5044من  فرتاتكانت على ( ي النزوح الريف)احملرومة حنو املدن
خالل هذه البيانات اإلحصائية حيث تكشف ....( التعليم، الصحة، السكن ) حبثا على ظروف أفضل للحياة 

اجلزائر  رتاستأث و قد، ( ‰5.5و  65)بني  كان يرتاوح جبميع الواليات الداخلية هلجرةاإمجايل  أن على الفرتة
بينما احلد األدىن تشرتك فيه عدة واليات هي األصنام سابقا الشلف حاليا، مستغامن، تيارت،  باحلد األعلى العاصمة

 سنة % 4.0.هذه الوضعية زادت من حدة البطالة ببلوغها  معدل  ،الساورة و باتنة، عنابة، قسنطينة، الواحات
 . %45.52ر بـ قتصادي للسكان يقدامقابل معدل نشاط   5044

فتعترب مرحلة مفصلية بني التعمري الدميغرايف و التعمري االقتصادي اليت بدأت  5040إىل  5044أما الفرتة الثانية من 
 45بانتهاج سياسة املخططات االقتصادية، حيث يرجع الباحثون أسباب هذه اهلجرة بالنسبة لـ 5055مع مطلع 

من الرجال إىل العمل و قد كان معظم هؤالء الباحثني عن عمل من  % 55لـمن النساء إىل الزواج،  أما بالنسبة  %

                                                           
1 - Rafik Bouklla-Hassane

 

et Fatiha Talahite, « Réforme des institutions du marché du travail et emploi en 

Algérie », revue Tiers Monde 2/ 2008 (n° 194),  [en ligne] <http://www. cairn.info/revue-tiers-monde, .Pdf> 

p7.Consulté le 03/05/2010 

 .113، ص ( ب ت) مزهود ،جغرافيا السكان ، جامعة منتوري قسنطينة ، الصادق  -2
 

%5ben%20ligne%5d%20%3chttp:/www.%20cairn.info/revue-tiers-monde
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معدل  5045الشباب ، هذا التوافد الكبري للسكان ولد فوارق كبرية يف معدالت النمو السكاين حيث بلغ سنة 
 .  1بباقي املدن معظمهم من فئة الشباب % 6.6يف املدن الكربى و  % 1.5

شهدت توافد كبري لسكان األرياف حنو املدن بسبب فشل سياسة  أين 5015إىل  .505 الثالثة منالفرتة  بينما
تنمية الصناعية الثورة الزراعية يف تثبيت السكان مبناطق سكناهم، و ازدياد عوامل اجلذب حنو املدن بفعل حركة  ال

  .الكربى اليت شهدهتا هذه املرحلة حيث كانت ميزة هذه اهلجرة هي البحث عن عمل

ان هلذا احلراك السكاين أثرا واضح يف تغري  الرتكيبة السكانية  هلذه املدن بفعل التوافد الكثيف للسكان حنوها لقد ك
و هو ما شكل مشكلة حقيقية لتطور . لالستقرار هبا و االستفادة من مناصب شغل اليت توفرها املؤسسات الصناعية

فئة السكانية للمؤهالت املطلوبة، و اليت أصبحت الشغل سوق الشغل يف نظر العديد من املختصني الفتقاد هذه ال
الشاغل للسلطات العمومية  بفعل جتاوز هذه اهلجرة املعدالت الطبيعية و انتشارها يف مدن جديدة  حيث بلغت يف 

 .2بوالية تيزي وزو( 555‰)على التوايل و( 45‰و  55)، ويف تلمسان واملدية (15‰)سعيدة ووهران مدن  
هذا النزوح الريفي املتواصل بذلت اجلزائر جهود كبرية لصاحل القرى و املناطق الريفية بإعالن الثورة الزراعية و ملواجهة 

تفلح يف ذلك بسبب هتافت الشباب باجتاه املدن احلضرية،  و رغم ذلك مل  منهاو التخفيف  هذه الظاهرة لكبح
ع الصناعة و اخلدمات ، لقد ساهم هذا العامل األشخاص ممن هم يف سن العمل  بالتوجه حنو العمل يف  قطا و 

و هي متثل حجم السكان  5055و  5044بني سنيت   % 1الدميغرايف يف زيادة غري طبيعية لسكان املدن بـ
 555منهم  5051شخص يف بداية سنة  5 455 555النازحني من املناطق الريفية، حيث قارب عددهم الـ 

سنة  % 65، بينما انتقل معدل سكان املدن من  3شغل شخص  وجهتهم هي  البحث عن منصب 55.
 .  5015سنة  % 15إىل  5055

بفعل تنامي القوى  حدهتاو قد ازدادت أصبحت تشكل ظاهرة مرضية ،  هذه الوضعية يف نظر العديد من الباحثني
ة و القطاعات األخرى الشغل و التشغيل يف اجلزائر بني قطاعي الفالح ةاختالل سياس، ما أدى إىل العاملة النشطة 

                                                           
1 - Christophe Lefranc et autres , la société algérienne  entre population et développement, Paris, Centre français 

sur la population et le développement( CEPED no 8).  1998, p 35. 

.   554ود ، مرجع سابق ، صالصادق مزه- 2 

3 - Mostefa Boutefnouchet,op cit,46. 
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فقط  % 15من سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة كان يتمركزون يف املناطق الريفية و لكن بـ   % 45بالرغم من ان 
  .1من السكان النشطني 

خلارج من دون شك ستساهم يف ختفيف إن اهلجرة اخلارجية باعتبارها شكل من نزوح اليد العاملة الوطنية حنو ا 
الشغل الداخلي، حيث شهدت اجلزائر هجرة عدد كبري من العمال اجلزائريني حنو اخلارج خاصة  الضغط على سوق

حيث أحصت السلطات الفرنسية عدد العمال اجلزائريني ، فرنسا يف السنوات األوىل اليت تلت االستقالل مباشرة
د السكان املهاجرين عامل من إمجايل عد 454 465حوايل   5046و  .504سنيت املهاجرين حنو فرنسا بني 

و قد شجع هذه . مهاجر جديد معظمهم ينحدرون من املناطق الريفية ألف  65شخص منهم   ألف 1..املقدر  
شخص ألف  1.، حيث تلتزم اجلزائر مبقتضاها بإرسال  5046اهلجرة االتفاقيات املمضاة بني اجلزائر و فرنسا سنة 

.  5055مهاجر سنة ألف  41ليتم ختفيض العدد إىل   5041سنويا للعمل لفرتة  ثالث سنوات بدءا من سنة 
أوقفت اجلزائر هجرة العمال حنو فرنسا من جانب واحد للظروف الصعبة اليت أصبح يعانيها  .505حبلول سنة و 

و حتول العديد منهم للعمل يف اجلزائر طوعا أو بطلب من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت كانت  ،املهاجرين هناك
شكل حتدي جديد لسوق الشغل يف اجلزائر و هو ما  ،يف حاجة إىل يد عاملة مؤهلة لتغطية العجز اليت كانت تعانيه 

 .يف كيفية إعادة إدماج هؤالء املهاجرين اقتصاديا و اجتماعياو 
رتفع عددها هذه  العوامل كان هلا تأثري مباشر يف زيادة منو القوى العاملة مقارنة مبعدالت منو السكان، حيث ا 

، بينما انتقل عدد السكان النشطني 5010مليون سنة  1.14إىل  5044مليون سنة  4.54بشكل متسارع من 
 5055سنة 61. 545إىل  5044سنة  .41 405من سنة و من دون عمل  54ممن  تزيد أعمارهم  عن 

زائرية يف السنوات األوىل من و حتول الشكل الفالحي املميز  لليد العاملة اجل. 415 000إىل  5010ليقفز سنة 
من قوة العمل تعمل بالقطاع  % 15أكثر من  تاالستقالل من الطابع الفالحي إىل الطابع الصناعي، حيث كان

 . 2نسبة ضعيفة جدا سنوات أصبحت ال متثل إال 55الفالحي ،و يف غضون 
االقتصادية للجزائر يف الوهلة األوىل  عضا إن هذا  احلراك  املتسارع  لقوى العمل مل يكن له تأثري حمسوس على األو 

نتيجة املشاريع االستثمارية الكربى اليت أطلقت يف منتصف السبعينات يف خمتلف القطاعات االقتصادية خاصة 
ة للعمل يف هذه الورشات، لكن  يف يليهأحبكم  حاجتها إىل اليد العاملة باختالف مستوياهتا الت، الصناعية منها 

 البطالةل و ـدى  البعيد فقد كانت هلذه  العوامل انعكاسات سلبية و خطرية على وضعية الشغـى املمقابل ذلك و عل
                                                           
1 - Christophe Lefranc et autres. op cit , p 36. 

2 -Ibid , p 55. 
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و اخنفا  مداخيل اجلزائر البرتولية و توقف املشاريع ، عند هناية الثمانينات نتيجة األزمة االقتصادية العاملية
مل تقوى هذه املؤسسات على تغطية أجور هذه حيث  ،الصناعية عاتو تراجع معدالت اإلنتاج يف القطا ةاالستثماري

األعداد الكبرية من العمال اليت تفوق  قدراهتا الفعلية، مما تطلب يف كثري من املرات تدخل  احلزينة العمومية  لسد 
  .هذا العجز كإجراء اجتماعي للحفاظ على مناصب الشغل و استمرار نشاط هذه املؤسسات 

طلبا  ألف  415حدود  الفرتات يف مواجهة طلبا سنويا إضافيا على الشغل يفاجلزائر خالل هذه وهو ما جعل 
 .1 التطور االقتصادي تدهور يف منحىن و نتيجة للتباين يف معدالت منو القوى العاملة

 .ضعف التعليم  و انتشار األمية بين سكان الجزائر -1-1

يلعبه يف التنمية و التشغيل يؤثرا تأثريا سلبيا يف تقدم و  إن انتشار األمية و غياب الوعي بقيمة التعليم  و الدور الذي
مبعدل االلتحاق بالتعليم عند أفراد اجملتمع للحد من بعض  ةزيادة مستوى الوعي مرتبطكانت لذا  ، تطور اجملتمعات

الدولة يف الشغل و التشغيل مثل النظرة الدونية لبعض املهن  و االعتماد على ظواهر و التوجهات اليت تؤثر على ال
لذا فإنه لتغري . توفري العمل و قلة املبادرات الذاتية و املفاضلة بني العمل يف  القطاعات العمومية و القطاع اخلاص

يساهم يف  االستقرار االجتماعي هذه السلوكات و القيم يتوجب توفر تعليم قوي و مستمر جلميع فئات اجملتمع  
 .التنمية و زيادة فرص التشغيل الفعالو 

و اجلزائر من بني هذه الدول اليت عانت من هذه الوضعية ألسباب تارخيية و اقتصادية و اجتماعية خلفها االستعمار 
هم من السكان  % 55من السكان األميني أكثر من  % 95الفرنسي جعل اجلزائر أمام حتدي كبري لتجاوز عقبة الـ 

  . 2البالغني

 % 16.6حوايل  (سنة 56و 4)جلزائريني املتمدرسني ممن أعمارهم بني بلغ  معدل ا 1954فللذاكرة فإنه يف سنة 
 5044ليتقلص هذا العدد سنة سن الدراسة حمرومون من التعليم يف  55أطفال من أصل  1أي أكثر من  ،فقط

بالدراسة بفعل مشروع قسنطينة، بينما بلغ عدد املسجلني بالتعليم  1حيث أصبح يسمح لطفل جزائري من أصل 
و باستقالل اجلزائر فإن عدد اجلزائريني غري متمدرسني . طالب جامعي آالف .تلميذ، و اقل من  آالف  4وي  الثان

                    3 5044طفلة  سنة ألف  051طفل منهم   5 114 555بلغ أكثر من  قد (سنة 1.و  6 )ممن أعمارهم بني

                                                           

  .5.1، ص)5001(،( 55 )عقسنطينة،:، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة منتوري   »سوسولوجيا التكوين املهين و سياسة التشغيل يف اجلزائر«بلقاسم سالطنية ، 1 -
2- CICRED, LA population de l’Algérie, op cit,p102. 

3 -Kamel Kateb , Les aléas de la Démographie dans la démocratisation de l’enseignement en Algérie,[en ligne], 

 http:// www. fseg.univ-tlemcen.dz, ,pdf  <, p3.Consulté le 15/01/2011.  
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التعليم لكل اجلزائريني بإحلاق اكرب عدد من اجلزائريني مبقاعد هذه العوامل كانت مبثابة حتدي للجزائر من اجل توفري 
الدراسة و تقليص اهلوة بني تعليم  الذكور و اإلناث  من اجل ختفيض نسبة األمية ، و هو ما عملت عليه اجلزائر منذ 

لتعويض  1791نة يف إطار إصالحات التعليم لس اعتمادها العمل باملخططات التنموية باعتماد سياسة جمانية التعليم
 0..40حالة التخلف و احلرمان اليت عاىن منها السكان ،حيث ارتفع عدد امللتحقني بالتعليم االبتدائي تدرجييا من  

، مما مسح بتطور عدد سنوات 50151سنة  % 14.16ليصل إىل  5055سنة  51.54إىل  .505سنة  %
 . 5011عام ( سنة 614..)إىل  5055عام ( نةس 5.115)التمدرس يف خمتلف األطوار التعليمية بانتقاهلا 

 .تطور عدد سنوات الدراسة في مختلف األطوار(  20)رقم  شكل

 
 :  من إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر 

Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, « Marché du travail, régulation et 

croissance économique en Algérie » Revue Tiers Monde 2/ 2008 (n° 194),http:// 

www.cairn.info/revue-tiers-monde, p 7.Consulté le 12/08/2010. 

 

مما سيخفض من هذه اإلصالحات ينتظر منها أن حتفز الشباب على متابعة الدراسة عو  التوجه حنو سوق العمل 
يف مقابل ذلك سيكون للمستوى التعليمي اثر اجيايب يف  سوق العمل،غري انهيف ( سنة51-11)معدل مشاركة الفئة 

تطور معدل نشاطها  يعتربنشاط املرأة يف سوق العمل حيث  زيادة و يف( سنة03-51)معدل مشاركة الفئة السكانية 

                                                           
1 -,Données / pays/Algérie, op cit. 
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سيشكل حتدي للجزائر بزيادة عدد السكان النشطون مما سيزيد من  مؤشر على اإلدماج املهين للنساء ، هذا الوضع
 .1الضغط على سوق العمل

و حيال هذه الوضعية فإن التسيري الكمي ملنظومة التعليم يف مجيع مستوياهتا املختلفة هو الذي ميز هذه املرحلة، 
اغوجية للفئات القادمة  حبكم التوافد باعتماد نظام القبول باحلصص يف مجيع مراحل التعليم  لتوفري األماكن البيد

 .املتواصل للتالميذ ، و احلفاظ على اكرب عدد منهم ألطول مدة يف مقاعد الدراسة
إذا كان هلذه الوضع مربراته التارخيية فإن اجلزائر املستقلة كان بإمكاهنا جتاوز هذه التناقضات عرب خمتلف املخططات 

و ازدياد ، ا فقط على اجلانب الكمي للتعليم الذي أدى إىل تردي مستوى التعليم لوال أهنا مل تركز اهتمامه، التنموية
، عدد اخلرجيني غري مؤهلني ملتطلبات سوق العمل األمر الذي  ولد سلوكات  اجتماعية سلبية حنو الشغل و التشغيل 

زائري ، مما ساهم يف  االختالل لدى اجلزائريني تنم على انعدام ثقافة العمل لدى العامل اجل الدولةو االعتماد على 
بني العر  و الطلب على القوى العاملة يف سوق الشغل، و يف تباين نوعية قوة العمل املشكلة للنشاط االقتصادي 
اجلزائري و توزيعها بني خمتلف القطاعات، و لعل اصدق مثال ما شهدته اجلزائر عند هناية السبعينات و بداية 

الصناعات )للعمال فقد كان معظم اإلطارات يتجهون حنو القطاعات األكثر رحبية الثمانينات من حراك مهين 
 وخيمة و العزوف عن القطاعات األخرى، هذا العجز يف اإلطارات كان له نتائج( البرتولية، الصناعة، أجهزة الدولة

 اخل تستقطب إال...الصحة و النقل على االقتصاد اجلزائري، حيث أصبحت القطاعات األقل رحبا  كالتعليم و 
و قد كانت أكثر اجملاالت تأثرا هبذه الظاهرة  هي مهن التعليم خاصة يف مرحليت  ،الفئات األقل تأهيال يف اجملتمع

التعليم االبتدائي و املتوسط حيث مل جتد بدا إال باستقطاب هذه الفئات، و هو ما اثر يف منظومة إنتاج و تكوين 
 من التعليم لكوهنا كانت مضمونة من طرف أشخاص فشلوا يف مسارهم الدراسي، خنبة اجملتمع يف مراحلها األوىل

انه من بني مخسة معلمني يوجد معلم واحد فقط  891.حيث تشري إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 
ول إطارات الدولة اجلزائرية و ح  يعطي صورة على مستقبل تكوين قد و هو ما ،حاصل على شهادة البكالوريا
 .  2الثقافة اليت تتكون حول العمل 

 
 

                                                           
1 - Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, marché du travail, régulation et croissance économique en Algérie, 

Eight Mediterranean Social and Political Research Meeting , European University Institute , Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies , Mediterranean Programme, Florence – Montecatini Terme, 21–25 March 2007, p7. 
2 - Kamel kateb, op cit,p 4. 
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  .ضعف مستويات التأهيل المهني للعمال  و سوء توزيعها على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي -5-3
يعترب التأهيل املهين من أهم العوامل األساسية املسامهة يف تطوير اليد العاملة و تنشيط العملية اإلنتاجية، و هو بذلك 

انشغاالت و التحديات اليت تواجهها السياسة التشغيلية يف خمتلف الدول ، ملا حيتله من مكانة مهمة يعترب احد أهم 
  .ضمن خمتلف العمليات التنظيمية للمؤسسة 

الصناعة  إن بروز موضوع التأهيل املهين يف اجلزائر كان مصاحبا للقفزة النوعية اليت شهدها االقتصاد الوطين يف جماالت
 من النشاط ملحة يتطلبها هذا النوع فعل احلاجة إىل قوة عمالية مؤهلة و مدربة كأولويةو التصنيع ، ب

 .اليت تضمن استمراره و تطوره 
و من هنا فإن توفر شبكة وطنية للتشغيل أصبحت اكرب من ضرورة لضمان استمرار تزويد هذه القطاعات حباجياهتا 

ت العمومية باستخدام شبكة للتشغيل حتتوي على ستة مستويات من اليد العاملة املؤهلة و هو ما خططت له السلطا
الصناعية، البناء، التجارة، اخلدمات )للتأهيل تصنف من خالهلا مجيع الفئات النشطة يف القطاعات االقتصادية 

 .باستثناء القطاع الزراعي( اخل....
أجري سنة  4.4 155 قدر عددهم  بـ فحسب دراسة مديرية اإلحصاء الوطنية فمن بني جمموع العمال األجراء  امل

 : 1يف القطاع العام و اخلاص يتوزعون حسب املستويات التأهلية التالية 5055
 .مستويات التأهيل لدى العمال األجراء في القطاع العام و الخاص(  11)جدول رقم 

 عدد العمال األجراء المستويات التأهلية
 (%)النسبة  القطاع الخاص  (%) النسبة القطاع العام  المؤهالت المهنية 

 5.64 4 040 41.. 45 114 اإلطارات و التقنيون السامون
 5.00 4 450 ...1 .. 564 عمال التحكم

 51.. 50 151 1.61 .1 641 عمال ذوي التأهيل العالي
 1.15 .1 65. 45.54 5.5 465 عمال مؤهلون

 1.45 .. 65. 55.05 51 410 عمال متخصصون
 55.61 54 4.5 50.44 546 544 تأهيلعمال بدون 

 40.41 515 151 6..55 666 044 المجموع
        Mostefa Boutefnouchet, les travailleurs en Algérie, Alger : Imprimerie :المصدر

 khemisti  ,1984,p80 

                                                           
1 - Mostefa Boutefnouchet,op cit,p80. 
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خطط لبقائها و استمرارها ، غري انه و هو مبثابة الرأس املدبر و امل يعترب التأطري عامل مهم يف  املؤسسات االقتصادية 
يف القطاعني العام و اخلاص  باجلزائر  جند أن  التأطريفيما خيص عدد العمال  أعالهبتفحص معطيات اجلدول 

و هي نسب ضعيفة ، % 5.64بينما يف القطاع اخلاص فهي ال تتجاوز  % 41..نسبتهم يف القطاع العام تقدر بـ 
ة التشغيلية و هو ما خيالف توقعات السياس شطة االقتصادية اليت تتوفر عليها البالدجدا حبكم طبيعة و نوعية األن

ترى أن احلاجة النظرية من اإلطارات لتنشيط القطاع العمومي ينبغي أن تكون يف حدود  اليت كانت 5055لسنة 
 إطار و تقين سام بني 61555لفئة التقنيون السامون أي بعدد  قدره  %4متثل فئة اإلطارات و  % 6منها  55%

 . و هو ما خلق صعوبات فعلية يف تسيري هذه املؤسسات بالكفاءة و الفعالية املطلوبة 

تجانس فالقطاعات احملظوظة تستحوذ ال عدم هوتوزيع هذه الفئة يف خمتلف املؤسسات االقتصادية و ما يالحظ على 
 %5.4ة و التحويلية بـ ـاعات الكيماويـو الصن %1بـات البرتولية ـلقطاعا على غرار ب من اإلطارات،ـعلى اكرب النس

مما جيعلها أكثر توازنا باعتبارها أكثر القطاعات جذبا لإلطارات املؤهلة ملا توفره من أجور مرتفعة و حوافز مادية 
اجللدية و معتربة، بينما باقي القطاعات فإهنا تعاين نقصا حاد يف اإلطارات كما هو األمر بالنسبة للصناعات النسيجية 

 .1 %5..إىل  %4.6من  اخل بنسب ترتاوح.....ت الغذائيةو اخلشب والفلني و الصناعا

مهمة يف عملية التأهيل املهين فهي جتمع عدد كبري من العمال لكوهنا حلقة وصل بني  فئة عمال التحكمتعترب  
ال األجراء يف القطاع العمومي، و من جمموع العم %4.4دل هذه الفئة ـفقد بلغ مع، عمال التأطري و عمال التنفيذ

فإن العجز فيه سيكون له تأثريا واضحا يف خمتلف  ، لذاعلى اعتبار أن هذا املستوى من التأهيل مبثابة حلقة ربط مهمة
مراحل  العملية التشغيلية، و هو يعترب يف نظر العديد من املختصني  البيئة املثلى لتكوين اخلربات و انتشارها يف اجملال 

 .صناعي ال

و قد عرف هذا الصنف من العمال تقلص حاد بسبب قلة مراكز التكوين اليت تضمن تزويد حاجيات املؤسسات من 
هذا املستوى من العمال، و هذا بالرغم من اجلهود و اإلمكانيات اليت وجهت من طرف الدولة هلذا الغر  من اجل 

املؤسسات االقتصادية بالتوجه حنو من ا اضطر العديد حتفيز سوق الشغل بضخ عدد كبري من العمال املتكونني، مم
امل ـالتوظيف الداخلي من فئة عمال التخصص كحل استثنائي بعد إخضاعه لتكوين داخلي لالرتقاء ملنصب ع

ات و استمرارها، لكن هذا ـاظ على توازن املؤسسـالتحكم، و لقد كان هلذا النوع من التوظيف جانب اجيايب يف احلف

                                                           
1 - Ibid,p81. 
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ظر العديد من املختصني يعترب حال سريعا و سهال و مؤقت يف شغل بعض الوظائف، مادام أن العامل احلل يف ن
املقرتح لشغل هذا املنصب ال يستفيد من إعادة التدريب و التأهيل، أو تكوين متخصص على املدى القصري ملثل هذا 

 .الوظائف

التشغيلية واضحة حيث انعدمت املتابعة الدورية هذا النقص يف فئة عمال التحكم كانت انعكاساته على العملية 
الفئات األخرى خاصة فئة عمال لنشاطات جمموعات العمل، مما اثر سلبا على اهليكل التنظيمي و املنهجي ملهام 

طري اليت أصبحت مطالبة بتغطية هذا النقص حبكم الضرورة املهنية، مما حيتم عليها أحيانا إمهاهلا لوظائفها احلساسة التأ
 .و املمتثلة أساسا يف التسيري و املتابعة

أما بالنسبة لفئة األفراد املؤهلني و املتخصصني و هي متثل اكرب حصة من العمال يف خمتلف قطاعات النشاط 
االقتصادي، و هي أكثر الفئات اليت حتوز على انشغال مصاحل التنظيم و التشغيل لكون ملمح أفراد هذه الفئة معروفا 

املتحصلني سنة و  45الشباب الذين بلغوا سن  ل و التوجيه و التكوين، فهي متثلـيع مستويات التشغيو يستجيب جلم
يف غالبيتها مطالبة  املالمح هذه  ،1على مستوى تعليمي متوسط من التعليم التكنولوجي أو التعليم العام و التقين

يف عامل الشغل، باإلضافة إىل ذلك فإن افتقادها برتبص تكويين على األقل ملدة سنة ،حىت يستطيع املرتبص االندماج 
قد و  ،للتجربة  يف الوسط الصناعي و العمل اإلنتاجي سينعكس على قدراهتا يف التحكم  يف مناصب العمل اجلديدة 

يتطلب وقت طويل من النشاط املهين مما حيتم على املؤسسات العمل على حتمل أعباء أخرى تتمثل يف التكوين 
املؤسسات و جاهزية مراكز التكوين املهين و اد هذه الفئة بسب قلتها يف سوق العمل، و عدم قدرة املستمر ألفر 

 .املتخصصة على تلبية الطلب الكبري على هذه الفئة

هذه الوضعية دفعت العديد من الشركات الوطنية بتقدمي عرو  و نداءات للعمال اجلزائريني املهاجرين الستقطاب 
، باستحداث عدة صيغ للتشغيل كالتوظيف يف اخلارج للعمل يف اجلزائر أو عن طريق إرسال اليد العاملة املؤهلة

و رغم ذلك فإن . مسؤويل التوظيف من اجلزائر إىل اخلارج أو بواسطة فروع و مكاتب التشغيل ملختلف اهليئات الرمسية
 .هذه احملاوالت مل يكتب هلا النجاح الختالف أهداف و غايات هؤالء العمال

 ألف 56إي مبقدار  % 65.1على مستوى األرقام فإن غالبية عمال هذه الفئة ترتكز نشاطاهتا يف مصانع النسيج بـ ف
انع اخلشب و الفلني ـ، أما يف مص% 1.رباء بـ ـانع احلديد و الصلب و امليكانيك و الكهـعامل، و كذا يف مص

                                                           
1 -Ibid,pp82-86. 
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إي مبقدار  %4.ناعات البرتولية مبعدل عامل، و أخريا يف الص 5155أي مبقدار  %..فنسبتها قدرت بـ 
4.555. 

أما بالنسبة لفئة العمال غري املؤهلني فهي أكثر الفئات طلبا على العمل و األكثر توفرا يف سوق العمل فهي تشكل 
 % 61.1عامل إي بنسبة  51614.قرابة نصف العدد من جمموع العمال العاملني بأجر يف اجلزائر حبوايل 

و هذه املستويات املهنية تعترب األساس الذي تستند عليه  ،النازحني من األرياف حنو املدن معظمها من السكان
 .اخل....األشغال الثقيلة مثل نقل و تفريغ البضائع، احلراسة

.للحركة االقتصادية الضخمة التي عرفتها الجزائر عدم مواكبة قطاع التكوين المهني-1-4  
زائر جعلتها تويل اهتماما متميزا لعملية التشغيل دون التفكري يف ركائز هذه العملية، إن طبيعة املرحلة اليت مرت هبا اجل

إال انه يف ظل غياب و قلة مراكز . ة مهمة يف منو اليد العاملة و مكملة لربامج التشغيلـأال و هو التكوين لكونه عملي
يف اجلزائر أخذت على عاتقها عملية و معاهد متخصصة للتكوين و اإلعداد املهين، فإن املؤسسات االقتصادية 

تكوين اليد العاملة لسد حاجياهتا من العمال ضمن وحدات تكوينية خاصة هبا سعيا منها لتكوين تقنني مؤهلني 
ميكن االعتماد عليهم يف دعم العملية اإلنتاجية لفرتات تكوينية متتد بني شهر واحد إىل أربع سنوات ، و ذلك 

م االبتدائي و شهادة البكالوريا ـدراسي الذي يرتاوح بني شهادة التعليـالعمل و املستوى الة و نوع منصب ـحبسب طبيع
ؤهلني و املهندسني و حبسب األهداف و املهارات املتوخاة من الربنامج التكويين الذي يشمل تكوين العمال امل

حنو  5051التابعة لوزارة الصناعة سنة  قد بلغ عدد املرتبصني مبراكز التكوين اخلاصة باملؤسسات الوطنيةاإلطارات، و 
، فيما و هذا الرقم يعترب ضعيف يف رأي املختصني مقارنة باحلاجات امللحة للمؤسسات االقتصادية مرتبص 5644

مبختلف ا و معهد امركز  415حوايل  5054بلغ عدد املراكز و املعاهد اخلاصة بالتكوين املهين إىل غاية سنة 
و قطاع الطاقة و البرتول، يف  او معهد امركز  15 اع الزراعي و يفـيف القط امركز  65منها د ات احليوية للبالـالقطاع
، أما التعليم العايل فقد توفر اتكويني امركز  45 فقد استحوذ على، بينما قطاع الصحة امركز  6. حبوايلاخلدمات  قطاع
العمومية و التجارة و  ة بالبناء و األشغالمراكز تكوينية فقط، إىل جانب بعض املراكز التكوينية اخلاص 55على 

 . 1 .اخل.....الرياضةاملالية و 

                                                           
1 -Ibid,p90. 
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تعترب هذه أهم املراكز التكوينية اليت أنشئت ملواكبة احلركة االقتصادية الضخمة اليت عشتها اجلزائر يف تلك الفرتة، و 
ئات عرب خمتلف أحناء الوطن، فإننا مبقارنة جمموع هذه املراكز مبجموع الوحدات اإلنتاجية الصناعية اليت تعد بامل

نستنتج حتما بأهنا لن تكون قادرة على مواكبة حاجيات هذه املؤسسات من اليد العاملة املؤهلة، و بالرغم من ذلك 
فقد جنحت بعض املؤسسات التكوينية من حتقيق نتائج  اجيابية برفع عدد  املتخرجني من اإلطارات التقنية يف بعض 

 يفكما هو موضح   5050إىل سنة  5055الث أضعاف خالل الفرتة املمتدة من سنة التخصصات مبعدل ث
 . أدناهاجلدول 

 . مخرجات مراكز التكوين المهني من اإلطارات التقنية( 11) جدول رقم 
 السنوات                          

 1616 1619 1611 الشهادات

 400 4 145 5 145 4 ديبلوم تقني صناعي
 515 1 0.0 6 660 االقتصاد و اإلدارة ديبلوم في

 041 . 411 . 105 ديبلوم في الشبه الطبي
 515 1 646 6 655 5 ديبلوم في البناء

       Mostefa Boutefnouchet, les travailleurs en Algérie, Alger : Imprimerie :المصدر

khemisti  ,1984,p91  

ات الصناعية إىل إنشاء وحدات تكوينية خاصة هبا شكل عبء إضايف و أمام هذه الوضعية فإن جلوء بعض املؤسس
على وحدات النتائج فقد اصطدمت معظم هذه املؤسسات مبشكلة تنوع التخصصات داخل الوحدات اإلنتاجية، مما 

الستعانة يتطلب توفر مكونني متعدد التخصصات أو اللجوء ملراكز التكوين املهين للتكفل باألفراد املراد تكوينهم  أو ا
 .بإطاراهتا و تقنييها  األمر الذي سيزيد يف أعباء العمل

 

ا يف تلك الفرتة قد كانت مؤقتة باختصار ميكن القول بأن نشاطات املؤسسات الوطنية من اجل تكوين مستخدميه
تخصصة اليت حتتوي لذا فإن توجهها حنو املراكز و املعاهد املهنية امل. حمدودة الزمن، و ال ميكنها تلبية معظم حاجاهتاو 

 .اضرورة ال ميكن االستغناء عليهأصبحت على إمكانيات كبرية الستيعاب و تكوين األفراد 
 

من حاجيات  املؤسسات الوطنية  %5بالرجوع إىل مرحلة ما بعد االستقالل جند أن عدد اإلطارات العليا يليب تقريبا 
 54 655 عدد 5044صت اجلزائر سنة ـو قد أح، هذا %4، بينما اإلطارات املتوسطة فقد كانت يف حدود 
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أما يف سنة  .عامل مهين يف قطاع اإلنتاج غري زراعي معظمهم أجانب 14 155تقنيا، و 6. 155عال وإطار 
إال أن األفراد املكونني هلذا الغر   امهندس 65 155فإن حاجات القطاع الزراعي من املهندسني قدرت بـ 5041

 .من احلاجات املعرب عنها % 1..دس و إطار تقين أي بنسبة مهن 5 555ال يتجاوزون الـ 
 

و أمام هذه الوضعية كان لزاما على السلطات العمومية إعادة النظر يف تنظيم أجهزة و آليات التكوين مبا يسمح 
 للعمال من اكتساب املعارف التقنية و حتسني أدائهم، و ذلك باستحداث مدارس حملو األمية و التمهني و تنظيم

معايري املهنية و البيداغوجية، ارات تعليمية تستجب للـدورات تدريبية على املدى البعيد و القصري، و توظيف إط
استحداث ختصصات و شعب تعليمية جديدة يف املنظومة التعليمية تتوافق و االحتياجات االقتصادية للبالد ،حيث و 

العمرانية أن حاجيات اجلزائر من اليد العاملة حسب  أظهرت الدراسة اليت قامت هبا وزارة التخطيط و التهيئة
 : 1كانت على النحو التايل  5010إىل  5015املستويات و الفروع الكبرية للتكوين للفرتة املمتدة من 

 .  )فالباآل (1691/1696 حاجيات االقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة( 11) جدول رقم 
 التصنيف            
 لتأهيل مستويات ا

األشغال  الميكانيك التسيير 
 المدنية

األشغال 
 الكهربائية

األشغال 
 الكيميائية

المجمو 
 ع

النسبة 
% 

 26 148 22 5 16 31 47 السادس اإلطارات و المهندسين 
 29 161 23 6 17 34 81 الخامس التقنيون السامون

 45 243 35 9 26 51 122 الرابع )اإلطارات المتوسطة
 100 552 80 20 59 116 277  المجموع

العمال و األعوان ذوي  
 الكفاءة

 الثالث
- - - - - 1 150 

 702 1 - - - - -  المجموع
 .511ص  ،.500 ،موفم للنشر: الستقالل ، اجلزائر التعليم يف اجلزائر قبل و بعد ا ،زرهوينالطاهر : المصدر 

، فإن تقديرات مصاحل التشغيل  تشري بأنه ( 5005-5015)و لسد احلاجيات املعلن عنها خالل هذه العشرية 
يف التعليم التقين، و هو ما ألف  461تلميذ منهم   ألف  155جيب أن يبلغ عدد التالميذ يف التعليم الثانوي  

 ألف 545حيث بلغ عدد امللتحقني بالتعليم الثانوي خالل هذه العشرية الـ   ،حتقق فعال على املستوى الكمي
 ألف 515 ببلوغهم عددهم بالتعليم التقين مل يصل إىل العدد املعلن عليه حسب التقديرات السابقةن أتلميذ، غري 

                                                           

..54، مرجع سابق ، ص  الطاهر زرهوين - 1  
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تلميذ فقط، وهذا راجع حسب العديد من املختصني لعزوف التالميذ و أوليائهم يف التوجه حنو هذه التخصصات 
ط من التعليم  و كذا ضعف قدرات و النظرة الدونية هلذا النم بسبب انعدام التأطري الكفء يف خمتلف التخصصات

 .اخل...التخصصات  ر التجهيزات و الكتب اخلاصة هبذه و عدم توف، االستيعاب يف مؤسسات التعليم التقين 
  .تحجيم التشغيل و انعكاساته على فعالية و نوعية الشغل -1-1

داللة بذلك ة االجتماعية و هي ال خيفى عن احد أن متطلبات النوعية يف الشغل تعد عامل مؤثر و مهم يف التنمي
و من . على مستوى التطور ألي جمتمع، مبعىن أخر هي مؤشر يعرب على االنتقال من التخلف إىل التطور االجتماعي

هنا تكمن األمهية اجلدية لالعتبارات املتعلقة باملتطلبات النوعية يف هذه املرحلة،و ضرورة أخذها بعني االعتبار لكوهنا 
منو اجملتمع اجلزائري املستقل حديثا، و الرتباطها مباشرة بالتطور االجيايب الذي شهده التشغيل يف  حديثة يف مسار

 .القطاع غري زراعي و ذلك بتعميم العمل باألجر لدى معظم فئات اجملتمع السكاين النشطة يف هذه القطاعات
 

كانت نسبة  5044ستقالل ففي سنة على الصعيد الكمي حققت اجلزائر تطورا كبريا يف جمال التشغيل منذ اال  

 5055سنوات و بالضبط يف سنة  55و يف غضون  %41البطالة يف صفوف الفئات السكانية النشطة يف حدود 
ور الكبري احلاصل و هو رقم يظهر مدى التط، من جمموع السكان النشطني  %41أصبح عدد القوى العاملة باجلزائر 

إال  5044اجلزائر يف سنة  الضخمة اليت تبنتها اجلزائر، حيث أحصتيعية بفعل السياسة التصن يف حجم العمالة
عامل معظمهم  4 1.5 555 مسجال قرابة 5055عامل ليتضاعف هذا الرقم ثالث مرات سنة ألف  515

 . 1يشتغلون يف القطاع الصناعي 
من حيث النوع لكون هذا  إال أن هذا التطور احملقق على املستوى الكمي للتشغيل كان ال بد أن يصاحبه تطورا

األخري هو أساس اإلنتاج و اإلنتاجية على اعتبار أن مسار التنمية يف البالد منذ االستقالل قد واجهته عدة صعوبات 
 .ارتبطت أساسا مبشكلة التسيري و اإلنتاج

الضخمة اليت استثمرت من  واقعيا مل تكن املعايري املنتهجة يف جمال التسيري و اإلنتاج مسايرة متاما حلجم االستثمارات
اجل دفع و تطوير التنمية االقتصادية يف البالد، و قد أرجعه بعض احملللني إىل أن العامل اإلنساين أو املورد البشري مل 
يكن هو حمور اهتمام برامج التنمية، و بالتايل فإن موضوع النوعية يف جمال التسيري و اإلنتاج مل يكن يشغل السلطات 

ريا بقدر ما شغلها موضوع التشغيل و توفري مناصب الشغل، باعتبار أن هذه  االجنازات و املهام العمومية كث
املتجسدة على املستوى الكمي متأصلة يف االيديلوجية الفكرية للسلطة كمكتسبات وطنية ينبغي أن تنعكس نتائجها 

                                                           
1 - Hamza Cherif Ali, op cit,p3. 
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مل ، حيث عرفت معظم املؤسسات و يف نوعية العالقات التنظيمية للع، يف نوعية اخلدمات املقدمة للعامل
  داد كبرية من العاملني بفعل التوظيف العشوائي، و الدعم اليتـة الكربى خاصة الصناعية منها توافد أعـاالقتصادي

 اخلزينة العمومية  لتغطية األعباء املرتتبة على ذلك، و اصدق مثال على ذلك هوكانت تتلقاه  هذه املؤسسات من 
، ليتضاعف هذا  5044عامل سنة  4465باحلجار الذي كان لوحده فقط يشغل قرابة مركب احلديد و الصلب 

، و األمر نفسه شهده مركب املواد  1 5016عامل سنة  51 661مرات ليصل إىل  1الرقم إىل أكثر من 
 هذه األخرية  كمؤسسة احملركات الكيماوية بأرزيو، إىل جانب بعض املؤسسات األخرى اليت ال تقل أمهية عن

و اآلالت الزراعية بسيدي بلعباس اليت استقطبت أعداد كبرية من العمال  ،و احلنفيات باملدية ،اجلرارات بقسنطينةو 
 . تفوق طاقة استيعاهبا بأعداد مضاعفة

هذا احلجم اهلائل من العمال املشتغلون يف خمتلف القطاعات انعكس سلبا على فعالية و نوعية الشغل يف خمتلف 
 بالتحكم يف املعطيات مما جعل جهودها تقتصر فقط على توفري بعض القدرات املتعلقة تصادية،املؤسسات االق

 . التقنية و التكنولوجية احلديثة املصاحبة للمشاريع الضخمة لضمان استمرار وترية العمل هبا
 (Emploi Salarie)التوجه الكثيف نحو العمل المأجور بالقطاع العمومي -1-9

ينتج ات االقتصادية و ـل كثيف و مقنن يف اجملتمعـهو منط اقتصادي عرف بشك( العمل بأجر )ور أو العمل املأج     
اخل .... اري و اخلدميـاج الصناعي و التجـة عن اإلنتـاج بني قوة العمل الناجتـل باألجر بناء على عالقات اإلنتـالعم

العمل مع ظهور منط جديد مبين على اقتصاد  قيمة العمل املبذول من طرف العامل، و قد تزامن هذا النمط منو 
السوق خالفا للنمط القدمي القائم على االكتفاء الذايت، و هلذا فإن منط تبادل قوة العمل و األجر و نواتج 

 .االستهالك سيعطي حتما سلوكات و ذهنيات جديدة يف جمال الشغل
مقارنة بالتشغيل العام يف  5044ائر منذ لقد عرف التشغيل باألجر تطورا تدرجييا و بشكل متسارع يف اجلز 

أين   5044يف الفرتة املمتدة بني سنة  %454القطاعات غري زراعية، فقد تضاعف حجم الشغل و سجل منوا بـ 
و األمر نفسه بالنسبة للعمل . عامل5 5.5 555قارب الـ  5055عامل و يف سنة  ألف 155وصل العدد إىل 

 بثالث 5055ارتفع يف سنة  5044أجري سنة  504 .01فمن  %55. باألجر حيث تطور هو األخر مبعدل
 : 2أجري كما هو موضح على اجلدول التايل 4.4 155مرات ليبلغ 

                                                           
1 - Mahrez Hadjseyd, L'industrie algérienne: crise et tentatives d'ajustement, paris : édition l’harmattan,1996,p118. 

 

2 - Mostefa Boutefnouchet,op cit,p 69. 



الجزائر في البطالة و التشغيل لتطور السوسيولوجي و التاريخي السياق                            الثالث الفصل  

 

 
 

109 

 .في القطاع العام و الخاص األجراء العمالتطور أعداد (  13)جدول رقم 
 السنوات             
 1691 1611 1613 1696 1699 نوع القطاع

 0.6 555 666 044 465 .60 541 46. 10 455 عمومي
 15. 555 515 111 514 455 10 514 555 .1. خاص

 5 45.555. 4.4 155 656 555 411 545 504 .01 المجموع
 Mostefa Boutefnouchet, les travailleurs en Algérie, Alger : Imprimerie : المصدر 

khemisti  ,1984,p69 
 

مقابل منو لليد  %555تطور بنسبة  5015و 5044املأجور بني سنيت من اجلدول أعاله نالحظ أن العمل 
حجم العمل املأجور كان أكثر أمهية يف  5044، و عند حتليل هذه األرقام يتضح انه منذ   %415العاملة يقدر بـ

عرفت  5040، و لكن منذ سنة 10 455مقارنة بالقطاع العام الذي كان يف حدود 555 .1. القطاع اخلاص بـ
الوضعية تغري يف املعطيات حيث اتسع الفارق بني القطاعني بارتفاع عدد العاملني بأجر يف القطاع العام حيث  هذه

واصلت يف االرتفاع بشكل  و، يف القطاع اخلاص %40فيما كانت النسبة يف حدود  % 55بلغت نسبتهم قرابة 
ة اجلزائرية القاضية بتدعيم القطاع العمومي و متسارع متاشيا مع التوجهات السياسية و االقتصادية اجلديدة للدول

 .تطوير التشغيل به

دور يف إرساء سلوكات اجتماعية سلبية  كان هلا  باإلضافة لذلك فإن للعادات و القيم الثقافية للمجتمع اجلزائري
خاصة بالتوجه معظم طاليب العمل ، سامهت يف اختالل سوق العر  و الطلب على القوى العاملة يف سوق الشغل

ما أدى إىل تضخم اس للمكانة االجتماعية و األمان، منهم الشباب من خرجيي اجلامعات حنو الوظيفة احلكومية كأس
خاصة يف ظل استمرار عدم الثقة يف  و إحداث ضغوط  على سوق الشغل متزايدة  اجلهاز اإلداري للدولة بأعداد
 .عالقة التشغيل بالقطاع اخلاص

على نفس املنوال بفعل التوجه الكثيف للعمال حنو هذا النمط من الشغل ملا ميثله من و قد استمر هذا التطور 
و ما تفرزه ، أشكال و خصائص جديدة يف السلوكات املهنية و االقتصادية و السياسية و الثقافية يف احمليط الصناعي

 .من عالقات جديدة يف جمال اإلنتاج االقتصادي
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حنو العمل املأجور يف القطاع العمومي اجلزائري ميكننا القول انه وفر لطاليب و عند وصف نتائج التوجه الكثيف 
الشغل عوامل االستقرار و األمن و أفاق للنمو الوظيفي بواسطة التكوين و حتسني األداء وفق احلاجات املتجددة 

 .للمؤسسات الوطنية من اإلفراد املؤهلني و اإلطارات املتخصصني
نتيجة للخربات اليت أصبح يوفرها التشغيل باألجر تكونت جتربة كبرية لدى العاملني أدت يف مقابل ذلك و  هو لكن

و اهليئات العمومية سواء يف القطاع العام أو اخلاص و قد بلغ معدل ، إىل تطور احلراك املهين بني الشركات الوطنية
( s o n a c o m)اعية يالرويبة حيث بلغ معدل دوران العمل يف مركب السيارات الصن.سنويا % 54هذا احلراك 

من  %15من إمجايل القوى العاملة، بينما بلغت نسبة العمال املغادرين للمركب الـ  % 41.6الـ  5055سنة 
رد ذلك يف رأي العديد و م  ،  1إمجايل عدد املشتغلني لنفس السنة تعود معظم األسباب إىل األجر و النقل و السكن

و ذلك ، مل األجري إىل تسخري طاقاته املهنية مبا بلغه من جتربة و خربة لتحسني أجره من الباحثني  إىل حاجة العا
بالبحث على أفضل اإلمكانيات و الشروط اليت توفرها خمتلف اهليئات و الشركات الوطنية، فالعامل أصبح مدفوع 

و نتيجة هلذه العوامل أصبح . ئليةبرغبة حتسني قدرته الشرائية يف ظل غالء  التكلفة املعيشية و ضغط املتطلبات العا
الد و املستهلك األول يف سوق ـادية للبـاة االقتصـاع العمومي اجلزائري هو املنتج و املؤثر يف احليـل األجري يف القطـالعام

  .االستهالك يف آن واحد األمر الذي أدى إىل تشكل و بروز منط جديد للمجتمع االستهالكي

 .1699المية األزمة االقتصادية الع-1-1
لقد كان لألزمة االقتصادية احلادة اليت هزت العامل وقعا سيئا للغاية على العامل خصوصا البلدان املصدرة للبرتول،  من 
حيث البطالة و التشغيل، و على اعتبار أن التشغيل يف اجلزائر يرتبط أساسا بوضع السوق العاملي للمحروقات مبعىن 

له من عائدات النفط اخلارجية و ليس من مكاسب اإلنتاجية الداخلية، و هذا ما جيعل أخر أن منو التشغيل يتم متوي
 .وقوع أزمة عاملية خارجية كفيل بإحداث أزمة تشغيل حادة 

وقع سليب  يف وترية إنشاء مناصب الشغل نتيجة اخنفا  أسعار البرتول و  1675لقد كان لرتاجع  سوق النفط منذ 
دىن مستوياهتا مقارنة بالعمالت األخرى، مما أدى إىل اخنفا  التجارة اخلارجية اجلزائرية و تراجع قيمة الدوالر إىل أ

ادر التموين و التمويل و قطع ـا أدى إىل تراجع الواردات  و توقف مصـ، و هو م%30اهنيار الصادرات البرتولية بـ
كم و تزايد املديونية اخلارجية بشكل خطري الغيار اليت حتتاجها القطاعات االقتصادية، حيث أدى هذا الوضع إىل ترا 

على املدى القصري، ما أدى إىل إلغاء العديد من مناصب الشغل و تراجع معدل املتوسط السنوي إلنتاج مناصب 
                                                           
1 - Mahrez Hadjseyd , op cit,p117. 
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إىل حوايل   1673إىل  1681منصب شغل بني سنيت  141 000الشغل إىل النصف مقارنة بالفرتة املاضية من 
تداعيات هذه األزمة مل تكن فقط على معدالت  نشري إىل أن و .1676و  1675منصب بني سنيت  85 000

 1675خلق مناصب الشغل، و إمنا أدت أيضا إىل فقدان العديد من العمال الدائمني ملناصب شغلهم بني سنيت 
                  .         1من مناصب الشغل املنتجة خالل هذه الفرتة  % 13عامل ما ميثل  103 900قدرت حينها بـ  1677و

، و الباقي يف قطاعات النسيج %15األشغال العمومية بـ و معظم مناصب العمل املفقودة سجلت يف قطاع البناء  
، ين و وتوقف املشاريع االستثماريةاخل، بسبب فقدان مصادر التمو ....و البالستيك و الصناعات الغذائية و اجللود 

 ..4لوحدها توقف العمل بـ  5015تاج فقد بينت اإلحصائيات لسنة أما على مستوى وحدات و مؤسسات اإلن
 .مؤسسات عمومية  0مؤسسة خاصة و 

 45.6إىل  5011سنة  % 0.5و القياسي ملعدالت البطالة  من سباب سامهت يف االرتفاع املفاجئ كل هذه األ
من إمجايل القوى  % 44.5ما ميثل  مليون طلب عمل 5.1الشغل حبوايل  ، بينما بلغ الطلب على5015سنة  %

 .   2النشطة
إن أثار األزمة االقتصادية العاملية على سياسات التخطيط  يف اجلزائر كانت جد مؤثرة خاصة من ناحية التشغيل  

بتعطل و إلغاء العديد من املشاريع االستثمارية باخلصوص تلك املسجلة بالقطاع الصناعي، و عجز الدولة اجلزائرية 
در لتمويلها بفعل الرتاجع الكبري ملداخيل البرتول بوصفها احملرك األساسي جلميع النشاطات على إجياد مصا

االقتصادية  و االجتماعية ، مما ضاعف من معدالت البطالة بسب تزايد يف أعداد طاليب الشغل و العمال املسرحني 
انعكاسات هذه األزمة  إىل الفئات املتكونة يف اجملتمع من  و غلق العديد من املؤسسات اإلنتاجية، حيث امتدت

خرجيي التكوين املهين و التعليم العايل، حيث مل تعد هذه  األزمة تتعلق بعدد البطالني  بل تعدت إىل  نوعية  هؤالء 
مل املوازي كان من نتائجها تشكل املظاهر األوىل للع  ،البطالني كل هذه العوامل جعلت اجلزائر تعيش مرحلة صعبة

 .حلاجة هؤالء العاطلني للعمل و توفري قوت عائالهتم ( غري رمسي)
تأسيسا على هذه العوامل ميكن أن نستخلص أهم الظواهر اليت ميزت سوق الشغل و التشغيل يف اجلزائر خالل هذه 

صفة عـامة و لدى العامل تمع به يف اجملـل و تنظيمـاملرحلة، و اليت كان هلا تأثري واضحا يف تشكل الثقافة التصورية للعم
كانت مبثابة األرضية اليت انطلقت منها السلطات العمومية يف بناء تصور جديد ملستقبل حيث  بصفة خاصة، اجلزائري 

                                                           
1 - Mokhtar Lakehal, op cit ,p151. 

2 - Fatiha Talahite, op cit,p63. 
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و هتيئته للتحكم يف عمله  العامل ل هذه الظروف احمليطة سعيا منها لتحضريـيف اجلزائر يف ظ مواجهة البطالةالشغل و 
 :    تواجهه خارجيا و نوجزها يف العناصر التالية و يف الظروف اليت

ضعف مستوى التكيف و التأقلم لدى العمال املنحدرين من وسط تقليدي مع األشكال اجلديدة للعمل  -
 .بفعل إدماج فئات عمالية ريفية يف وسط صناعي تفتقد للتجربة الكافية

ت احلقيقية ملختلف القطاعات النشطة، نظام عدم مالءمة التعليم العام و التكوين املهين لالحتياجا -
تعليمي قدمي مبين على العمومية يف حني أن احلاجات االقتصادية الراهنة تتطلب نظام تعليمي حديث أكثر 

 .ختصصا و موجها حنو سوق العمل، إىل جانب ضعف نوعية خمرجات التكوين املهين

د للعمال يف االقتصاد الوطين، حيث يطلب من عدم  انسجام القانون األساسي للعامل و الدور احملد -
ة و بريوقراطية ـامدة و تكنوقراطيـدجما ضمن هيئات مركزية جـل مثال املشاركة يف التسيري يف احلني جنده مـالعام

 ( .العامل املسري)يف نفس الوقت 

صاحل استقرار العمال التناقض يف األجور و الفوائد االجتماعية و فرص الرتقية من قطاع ألخر، مل تكن يف  -
مما اثر يف اإلعداد  (Nomade professionnelle)األمر الذي أدى إىل تنامي ظاهرة الرتحال املهين 

 .التهيئة املهنية للعمال و 

إىل  انعدام التنظيم الذي حيدد املهام احملددة لكل عامل داخل املؤسسات شكل غمو  يف توزيع األدوار، -
 .تقسيم املهام و تقاسم األعباء مقابل نفس األجر للجميع جانب وجود الالمساواة يف 

الشروط و الظروف االجتماعية اخلارجية للعمل غري مرضية سواء املتعلقة باملؤسسة كالنقل و اإلطعام أو  -
هذه املشاكل كانت هلا انعكاسات مباشرة و غري .اخل .... على مستوى املعيشي كالسكن و القدرة الشرائية

 .استقرار سوق الشغل و رضا العمال  مباشرة على

انعدام التوازن النسيب بني خمتلف القطاعات االقتصادية فيما خيص مستويات التأهيل نتيجة متركز فئات  -
التعليم، الصحة، )ا بالقطاعات األقل رحبا ، و ضعفها و انعدامه و التقنيني بالقطاعات املرحبةالتأطري
 ....(.النقل
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 .1999إلى1661الهيكلة و االنفتاح على اقتصاد السوق  من  مرحلة إعادة: ثالثا
عرفت اجلزائر يف هذه املرحلة صعوبات اقتصادية و اجتماعية و أمنية خانقة نتيجة تراجع أسعار املواد الطاقوية       

الر دو  45بعد ما كان يف السوق العاملية  .500دوالر باملتوسط عام  ..55حيث اخنفض سعر برميل النفط إىل 
االقتصاد اجلزائري  جعلتهذه الوضعية ، 1مليار دوالر  40 54.. ، فيما بلغ متوسط حجم املديونية5004عام 

يف وضع حرج للغاية لعدم قدرته على إجياد مصادر لتمويل االستثمارات، و استرياد املوارد األولية بفعل إحجام العديد 
وجهة حيث صارت يف نظرهم  ،الية الدوليةـاه اجلزائر يف السوق املاجتار و تغري نظرة املقرضني ـاالستثم يف من الدول

 5005للوضعية اليت أصبحت تعيشها اجلزائر منذ عام املؤسسات املالية  تصنيف ، خاصة و أنامرغوب فيه غري
د من نتيجة األزمة األمنية اليت عرفتها اجلزائر آنذاك، مما أدى إىل تعطل العدي استقر عن وجود خطر مايل كبري

 09111.الوطين لإلحصائياتاملؤسسات االقتصادية و تسريح العديد من العمال حيث أحصت مصاحل الديوان 
، هذه العوامل أدت إىل تراجع يف معدالت النمو وتدهور أوضاع 2 1995إىل  881.سنة  مت تسرحيهم بنيعامل 

لغ متوسط معدل البطالة يف هذه املرحلة التشغيل باستمرار و ارتفاع معدالت البطالة إىل حدود قياسية، حيث ب
معظمها من فئة الشباب اليت تقل أعمارهم عن   % 40.4بنسبة  5000، و قد كان أقصاه يف سنة  % 4..41

 % 4.60األمر الذي انعكس على معدالت النمو السكاين طوال هذه املرحلة باستمرار اخنفاضها من  3سنة  41
و ملواجهة هذه األزمة وجدت اجلزائر نفسها جمربة على التوجه حنو . 50004سنة  % 5.64إىل  5005سنة 

للحصول على قرو  استعجاليه و إعادة جدولة ( صندوق النقد الدويل و البنك العاملي)املؤسسات املالية العاملية 
تقرار و التصحيح الديون املرتتبة عليها، هذا اإلجراء اجربها على اخلضوع إلجراءات تقشفية قاسية بتطبيق برامج االس

حينها أجربت اجلزائر على ختفيض ، اهليكلي املوجه من طرف املؤسسات املالية العاملية استعدادا للتوجه اقتصاد السوق
قيمة عملتها الوطنية و حترير األسعار و فتح أسواقها أمام التجارة اخلارجية و خوصصة املؤسسات العمومية و تسريح 

 ( .اخل...ؤسسات القطاع العمومي العمال، و جتميد التشغيل مب
على  إن هذه اإلجراءات كانت كلفتها كبرية على اجلانب االجتماعي و السياسي و االقتصادي للجزائر، حيث حتتم 

 توجيهات السوق و اجلديد حنو اقتصاد و تشريعية تتوافق و التوجه ناء منظومة قانونيةباجلزائر إعادة صياغة و 

                                                           

6.1مسعود درواسي، مرجع سابق، ص  - 1  

امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية  مداخلة مقدمة يف »  انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة يف اجلزائر« نذير عبد الرزاق، نوة بن يوسف ، - 2
  .8ص ، ..11نوفمرب  6.-1.تنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة  احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق ال

3 - Rafik Bouklia-Hassane et Fatiha Talahite, op cit, p31. 
4 - Politique nationale de population à l’horizon 2010, op cit ,p6 



الجزائر في البطالة و التشغيل لتطور السوسيولوجي و التاريخي السياق                            الثالث الفصل  

 

 
 

114 

 .يةاملؤسسات املالية العامل
أي ، سرتاتيجية واضحةأصبحت تفتقد إلللدولة اجلزائرية يف هذه املرحلة يف ظل هذه اإلجراءات فان سياسة التشغيل 

الشغل  )حتقيق التشغيل الكامل ببعديه االجتماعي و االقتصادي  إىل هتدفعد تأن أهداف الربامج االقتصادية مل 
أمر حتمي و هو ما فئة الشباب  إلدماج املهين لصاحلبطالة و او بات البحث عن صيغ جديدة ملواجهة ال. ( للجميع

و هي تعترب أول آلية من جمموعة الربامج  1املساعدة لتشغيل الشباب بإنشاء صندوق 5010سنة فعليا مت اعتماده 
 .الحقاالتشغيلية اليت تبنتها اجلزائر 

إجياد  يف قطاع العمومي ملواجهة البطالة وهذا و ينبغي أن نشري إىل احلضور القوي للقطاع اخلاص كحل بديل لل
اجلزائر بصدور العديد من املراسيم  اليت باشرهتااإلصالحات السياسية و االقتصادية  من مستفيدمناصب شغل جديدة 

ات ائدة يف الفرت ـاليت كانت س و السياسات املعرقلة  و القوانني املتعلقة بتحرير االقتصاد، بعدما عاىن من التناقضات
اط ـاد اجلزائري متثلت يف انتشار النشـاالقتص علىاهرة جديدة ـظشهدت هذه املرحلة إىل جانب ذلك فقد ،  2سابقةال

كقوة منافسة لسوق الشغـل املنظم و الذي اعترب مالذ و متنفس للعديد من الشباب الباحث عن   (املوازي)غري الرمسي 
 .شغل

 

.1664إلى1661الفترة الممتدة من  -1  

 .الديمغرافية و الثقافية واملالع -1-1
، بينما عرف معدل النمو السكاين اخنفا  740 541 26بلغ متوسط عدد سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة 

، مع استمرار يف ارتفاع متوسط % 6..4حمسوس مقارنة مبعدالت الفرتة السابقة، حيث بلغ متوسط هذا النمو 
 .3  %14.56ببلوغها ( سنة46-ةسن51)نسبة السكان اليت ترتاوح أعمارهم بني

املتمدرسني يف خمتلف املراحل التعليمية ، التالميذ أما الوضعية التعليمية يف اجلزائر فقد متيزت مبواصلة تطور تعداد 
، و على نفس املنحى سارت % 11.11يف هذه الفرتة ( 4و5الطور )حيث بلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي 

متاشيا مع اإلجراءات اجلديدة لسياسة القبول يف خمتلف  % 45.45ليم الثانوي ببلوغها نسبة الوضعية يف مرحلة التع

                                                           

 44الصادرة بتاريخ (  54 )اجلريدة الرمسية عدد :اجلزائر  ،املتعلق بصندوق املساعدة لتشغيل الشباب 5010مارس 45املؤرخ يف  ..-10املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .5010مارس 

 . 14عيسى مرازقة ،مرجع سابق، ص - 2

3 - Données / pays/Algérie. op cit. 
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جتدر اإلشارة إىل االرتفاع املتواصل يف نسب التالميذ املتمدرسني من صنف اإلناث خالل هذه الفرتة كما املراحل،  
خاصة يف  املتسربنييف نسبة التالميذ ارتفاع ُسجل يف مقابل ذلك ، التعليمية األطواريف خمتلف  % 1...6بنسبة 

 يغادرون غالبيتهم حيث من جنس الذكور،خالل هذه الفرتة اغلبهم  % 45.1ببلوغها الـ مرحلة التعليم الثانوي 
 على سياسة التشغيل الوطنيةإضافيا ، و هو ما شكل ضغطا املهينالدراسة هنائيا للتوجه إىل عامل الشغل و التكوين 

و هي فئة ضعيفة جدا مقارنة حباجة االقتصاد الوطين  % 55.55نسبة  سوى تلتحق بالتعليم العايل ال بينما. آنذاك
 .1املتعلمة  ليد العاملةل

 1661/1664متوسط تعداد التالميذ و الطلبة في مختلف األطوار التعليمة (  14)جدول رقم 
  التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

3الطور  1و1ر الطو    
 التعداد  396 409 4 304 548 1 335 771 675 227

اإلناث    61.54 05..6 66.55 41.56 (%)  
 ..55، فصل التعليم ، ص  4555-5044، حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصاء: المصدر

.العوامل االجتماعية و االقتصادية -1-1  

ح االقتصادي للدخول و التوجه حنو اقتصاد السوق وفق آليات التطبيق الفعلي لربامج اإلصالبهذه الفرتة  متيزت
حينها تركز على إعادة  سياسة الدولة اجلزائريةدولية خمتلفة عما كانت عليه سابقا، مما جعل  جديدة و يف ظل ظروف

 26.5حوايلاالستقرار لالقتصاد اجلزائري كأولوية مستعجلة لتخفيف حجم املديونية اليت بلغ متوسطها يف هذه الفرتة 

  .2مليار دوالر  
خلق مناصب  يفقدرة االقتصاد الوطين  علىكما سبق و أن أوضحنا فإن األزمة االقتصادية قد كان هلا تأثري واضح 

حيث تراوحت ( -5.0) شغل جديدة نتيجة تراجع معدالت النمو خالل هذه الفرتة، و اخنفا  إنتاجية العمل إىل
 ، 3يف خمتلف القطاعات االقتصادية  ألف 55و  ألف 15بني  5004مناصب الشغل املستحدثة سنة 

                                                           

.510مدين بن شهرة ، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 - Nacer-Eddine Sadi, La privatisation des entreprises publiques en Algérie: Objectifs, modalités, paris : Editions 

L’Harmattan, 2005,p47. 

3- Mohamed  Medjkoune , Ajustement structurel, emploi et chômage en Algérie ,Alger : les cahiers de cread, N°: 

46-47. 4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999,p155. 
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 املشاركة يف قوة العمل كانت أعلى نسبةو ،  4 454 465بلغ متوسط إمجايل القوى العاملة يف هذه الفرتةهذا و قد 
 . % 1.5.بـ  (سنة 46—سنة51)تليها الفئة   % 61.51 بـ (سنة46سنة و51)للفئة  

. 1664-1661ل و البطالة  بحسب طبيعة النشاط السكاني خالل الفترة تطور التشغي(  11)جدول رقم   
 السنوات      

 النشاط
1661 1661 1661 1663 1664 

 4 156 555 4 145 555 4 445 465 1 011 145 1 .11 145 النشطون السكان

 السكان
 المشتغلون

4 516 360 4 538 300 4 577 520 4 273 000 4 325 000 

 000 660 1 000 519 1 270 480 1 310 261 1 040 156 1 الونالسكان البط

 46.6 51..4 5..4 45.5 50.5 %) (نسبة البطالة

 .16،11، فصل التشغيل، ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة اإلحصائية  :المصدر 
 

.وضعية التشغيل و البطالة -1-3  
حيث قدرت معدالت مناصب تصادية تدهور كبري يف معدالت منوها يف خمتلف القطاعات االق التشغيلوضعية  عرفت

حيث  القطاع الصناعي خاصة يف ،1 % 5.4حبوايل  بـ  4554إىل غاية  .500الشغل املفقودة سنويا منذ سنة 
نتيجة تسريح العمال و فسخ ( %5.4)، و قطاع األشغال العمومية بـ( %1-)عدة مناصب شغل برتاجع قدره  ضيع

حيث تشري اإلحصائيات انه بني  سات العاجزة بفعل ضغوط برامج إعادة اهليكلة و التصحيح االقتصاديبعض املؤس
معظم ( حملية ، عمومية، خاصة) مؤسسة  410عامل من  158107مت تسريح حوايل  1663و  1664سنيت 

 .2ع الزراعة بنسبة ضعيفة قطا  مثاملسرحون ينتمون إىل  قطاعات البناء و األشغال العمومية، اخلدمات و الصناعة  
  

                                                           
1 -Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, marché du travail, régulation et croissance économique en Algérie, op 

cit  ,p8. 

 

2 - Mohamed  Medjkoune, Ajustement, structurel, emploi et chômage en Algérie,Alger : Cahiers du CREAD n°46-

47, 4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999,p155. 
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 .1994/1990تطور العمالة حسب مختلف القطاعات (19)جدول رقم 
 القطاعات       

 السنوات
البناء و األشغال  الصناعة الفالحة

 العمومية
  اإلدارة )*(الخدمات

1661 555 555 5 555 115 555 451 555 144 555 55. 5 
1661 555 565 5 555 165 555 456 555 155 555 551 5 
1661 555 511 5 555 165 555 440 555 114 555 551 5 
1993 555 5.1 5 555 1.4 555 410 555 154 555 555 5 

1994 555 54. 5 555 141 555 445 555 104 555 455 5 

 Délégué à la planification :bilan et rapport d’exécution des plans de     :المصدر

développement , P29. 

 .الخدمات بما فيها النقل و االتصاالت و التجارة(*)    

          
الرتاجع الكبري يف مستوى التشغيل يف خمتلف القطاعات االقتصادية خباصة  أعاله للجدولتربز البيانات اإلحصائية    

اليت التدابري التقشفية بداية  نتيجة شغلمنصب ألف  44حوايل  5006و  5005القطاع الصناعي الذي ضيع بني 
 األمر الذي أدىالتشغيل  مستويات ي، مما أدى إىل تعقد وضعية الشغل و تقلصبرامج التصحيح االقتصاد فرضتها

ال مقابل عرو  عمل ألف طلبا  565 مبتوسط قدرةعلى الشغل من سنة ألخرى خالل هذه الفرتة الطلب  تزايدإىل 
 . 1 ألف عرضا 14تتعدى الـ

، فإن متوسط بطالة 5005فاعتمادا على إحصائيات البنك العاملي لسنة  خالل هذه الفرتةللبطالة  أما بالنسبة
و تنتشر  ، 1..51اإلناث بـعند  و % 44.4بـ الذكور ، تتـوزع بني % 44.61يف حدود خالل هذه الفتـرة كان 

سنة بـ  41و  45رهم بني و الذين أعما % 11سنة بنسبة  45ممن تقل أعمارها عن  لدى الفئات األصغر سنا
،  % 46.4 بـ أما من حيث املستوى التعليمي فقد بلغ أقصاها لدى احلاملني ملستوى التعليم االبتدائي، % 65

، أما فئة العاطلون عن العمل من احلاصلني على شهادات  % 41.4يليها ممن حيملون مستوى التعليم الثانوي بـ 
 .2 %  1.1التعليم العايل فقد بلغت 

                                                           
1 - Office national des statistiques ,l’Algérie en quelques chiffres ,résultats 2000 , op cit ,p  9 

.377مدين بن شهرة، مرجع سابق، ص  - 2                                            
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بوجود قرابة مليونني من األشخاص بدون يف اجلزائر سوق الشغل  حالة الضغط الذي أصبح يعاين منهاو هو ما يفسر 
شاب باحث عن عمل مقابل معدل تشغيل يبلغ  000 250عمل يضاف إليهم سنويا طلب إضايف للشغل يقدر بـ 

 .1ألف منصب شغل جديد فقط سنويا15أي مبقدار  ،  5.4%
 .1664-1661يوضح حجم الطلب و العرض على العمل  (13) شكل رقم 

 
 :         من إعداد الباحث اعتمادا على  :المصدر

  Office national des statistiques, l’Algérie en  quelques chiffres ,résultats  2000 , 
N 31,édition2001 ,p  9. 

 .في القطاع الخاص التشغيلتطور  -1-4
اليت أتت هبا النصوص التشريعية اليت تشمل كل  احلوافزمن الوضعية اجلديدة ومن  األكرب اص املستفيداخل يعترب القطاع

أنواع االستثمار ، خاصة تلك اليت كانت هتدف إىل إعادة تأهيل وسائل اإلنتاج الوطين و املنتجة للشغل كان هلا أثار 
ث كانت التوقعات تشري إىل أن اجلزائر ستشهد حركة واسعة اجيابية يف تطور عدد املشاريع االستثمارية و نوعيتها ، حي

اإلحصائيات بارتفاع العدد من  أكدتهو بالتايل زيادة عدد العمال و هو ما  ،يف إنشاء مثل هذا النوع من املؤسسات
  . 50052عامل سنة  014 155إىل  5014عامل سنة  555 555

ناعية و األشغال العمومية بإنشاء العديد من املؤسسات خاصة يف القطاعات الص و قد عرف هذا التطور ذروته
و هو ما رفع نسبة التشغيل يف هذه القطاعات مستفيدة من ، املتوسطة و الصغرية متاشيا مع اإلجراءات اجلديدة 

                                                           
1 - Mohamed  Medjkoune ,op cit,p156. 

.51عيسى مرازقة ، مرجع سابق ،  - 2  
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حيث مسح تزايد املشاريع ة الذكر و األمر نفسه بالنسبة لقطاع النقل و قطاع التجارة و اخلدمات لفالعوامل السا
 .50061و  .500عامل بني سنيت  10 454الستثمارية يف هذا القطاع من توفري فرص شغل حلوايل ا

. 1661تطور عمالة القطاع الخاص في مختلف القطاعات سنة (  11)جدول  رقم   
 القطاع                 

 
 الصناعة

البناء و األشغال 
 العمومية

 النقل
التجارة و 
 الخدمات

 16. 645 455 505 504 55. 455 005 عدد المشتغلين
 44.1 5..1 4.4. 40.1 (%)األهمية النسبية للتشغيل 

، كلية العلوم  (أطروحة دكتوراه غري منشورة )،القطاع اخلاص و التنمية يف اجلزائر عيسى مرازقة ، : المصدر 
 .551، ص4554/4555و علوم التسيري، جامعة باتنة، اجلزائر ، االقتصادية 

بشكل كبري لتعويض مناصب يف التنامي ( املوازي)انتشار العمل يف  القطاع غري الرمسي تمرت ظاهرة هذا و قد اس
فقد العمل املفقودة و كمصدر دخل للعديد من األشخاص، فطبقا لتقرير اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي  

هو يعد رقم هام  بالرغم من انه ال عامل، و  140 555إىل  5006تطور عدد العاملني يف هذا القطاع إىل غاية 
 .  2من إمجايل عدد ملشتغلني   % 50.54يشكل إحصائيا إال 

 (1664و 1661)العاملين في القطاع غير الرسمي بين  تطور عدد(  14)شكل رقم 

  
 Délégué à la planification :bilan et rapport d’exécution des plans de :المصدر 

développement ,p29 

                                                           

50املرجع السابق ، ص  - 1  

2 - Conseil national économique et social , rapport secteur informel , illusions et réalités, bulletin officielle07, 

13eme session, Algérie, 2002, p60. 
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.1666إلى   1661من  الممتدةالفترة -1  
عرفت هذه الفرتة تنفيذ برنامج اقتصادي واسع يف إطار إعادة اهليكلة اعتمادا على القرو  و املنح املقدمة من طرف 
اهليئات و املؤسسات املالية الدولية لتنشيط االستثمار احمللي و األجنيب، بيد أن هذه اإلصالحات كانت هلا أثار 

 من قبل بانتقاهلا منمستويات مل تشهدها اجلزائر ، حيث ارتفعت نسبة البطالة إىل يف ميدان التشغيلسلبية 
1666سنة  %16.1 إىل 1663سنة  13.3%

نتيجة لغلق العديد من املؤسسات و التسريح اجلماعي للعمال  1
أرقام اجمللس الوطين ف. همكل األرقام ورغم تضارهبا تتحدث عن فقدان مئات اآلالف من العمال ملناصب شغلف ،

أما  ،886.إىل 881.عامل ملنصب عملهم من سنة  ألف 011عن فقدان  واالجتماعي تتحدث االقتصادي
إىل غاية شهر  881.عامال مسرحا من شهر ماي  1.1.101فتتحدث عن  االجتماعيةوزارة العمل واحلماية 

عامل فقدوا  ألف 191تحدث عن أكثر من ت االجتماعيأرقام الصندوق الوطين للضمان  أما، 889.جوان 
 .8892.و 881. يتمناصب عملهم من الفرتة املمتدة بني سن

  . العوامل الديمغرافية و الثقافية -2-6
النمو السكاين  نسمة، بينما شهد معدل 813.4 218 29بلغ متوسط عدد سكان اجلزائر خالل هذه الفرتة 

سنة فما فوق اكرب الفئات السكانية متثيال بـ  1.ية اليت أعمارها من ، و تعترب  الفئة العمر % 60..إىل  اتراجع
11.11% . 

 ملختلف املراحل أما بالنسبة للوضعية التعليمية يف اجلزائر خالل هذه الفرتة فقد شهدت إحصائيات التالميذ املنتسبني
 بالتعليم الثانوي % 45.45، و  % 10.51نسبة امللتحقني بالتعليم االبتدائي إىل  بارتفاعمتواصل التعليمية تطورا 

  ، مع اإلشارة انه ألول مرة نشهد تفوق نسبة اإلناث املتمدرسني هبذا الطور عنها لدى الذكور 3

(1661/1666) التالميذ و الطلبة في مختلف األطوار التعليمة متوسط تعداد(  19)جدول رقم   
 1666-1661 التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

3الطور   1و1الطور    
 التعداد 799 726 4 290 817 1 772 863 612 331
 (%)اإلناث  46.28 45.55 52.28 61.15

 ..55، فصل التعليم ، ص  4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء ، حوصلة إحصائية : المصدر

                                                           
1 - Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, marché du travail, régulation et croissance économique en Algérie, op 

cit,p12 

.1. ، صنذير عبد الرزاق، نوة بن يوسف ، مرجع سابق  - 2  

3 - Données / pays/Algérie , op cit. 
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تعليمية فحسب التقرير الوطين للتنمية البشرية نسبة املتسربني من خمتلف األطوار الارتفاع ظاهرة إىل جتدر اإلشارة  و
 555مبعىن أن من بني   %81فقد بلغت نسبة املتسربني من التعليم األساسي إىل غاية التعليم العايل  889.لسنة 

تلميذا مبعدل  15سوى ( السنة السابعة أساسي)تلميذ التحق بالسنة األوىل أساسي لن يصل منهم إىل الطور الثالث 
تلميذا مبعدل تسرب إمجايل يقدر بـ  65، بينما ينتقل إىل التعليم الثانوي إال % .5هذا املستوى قدره  تسرب يف

، بينما يتحصل على % 05تالميذ فقط سينجحون يف شهادة البكالوريا مبعدل تسرب يقدر بـ  0، فيما  45%
 .1 % 01تالميذ فقط أي مبعدل تسرب قدره  1شهادة التعليم العايل سوى 

جعل املصاحل الوصية تلجأ إىل تقليص نسبة املغادرين للدراسة خاصة يف هذه املرحلة بالسماح هلم بإعادة ا الوضع هذ
املتمدرسني يف السنة خاصة  % 11.60لـ و ذلك بالسماح ، يف مرحلة التعليم الثانويخاصة السنة ألكثر من مرة 

اليت  يف ظاهرة االكتظاظ يف األقسام و  ما تسببو هو ، %41.05الذي بلغ معدهلم الذكور  من جنس الثالثة ثانوي
و ميكن تفسري هذا االرتفاع بعزم ، 2 %كانت هلا انعكاسات جد سلبية على مستوى التكوين و التحصيل املدرسي 

السلطات اجلزائرية على إبقاء اكرب عدد من التالميذ مبقاعد الدراسة ألكرب فرتة ممكنة قصد التخفيف الضغط على 
، بينما بلغ متوسط عدد  %44.54الـ يتجاوز  مل عمل، و يف مقابل ذلك فإن عدد امللتحقني بالتعليم العايلسوق ال

و هي نسبـة  % 54.64طالب خترج منهم  612 331الطلبة املسجلني باجلامعات اجلزائرية خالل هذه الفرتة 
و هو ما سيطرح إشكالية أخرى حول  .3مازالت متدنية و هو ما سيؤثر بالسلب على كفاءة و مهارة قوة العمل 

 االنسجاممن جهة، و مدى ين ملقاعد الدراسة التالميذ املغادر  أفواجقدرات مراكز التكوين املهين على استيعاب 
 .من جهة أخرى سوق الشغل و متطلباتاملوجود بني منظومة التعليم والتكوين 

تطورا ( لتمهني، الدروس املسائية، التكوين عن بعداالقامي، ا) شهد قطاع التكوين املهين مبختلف إشكاله لقد
مرتبص  564166إىل  5001مرتبص سنة  545661من  أعداد املتكونني بارتفاع ملحوظا خالل هذه الفرتة 

ين و التمهني، املعاهد الوطنية همراكز التكوين امل)عدد مؤسسات التكوين املهين املعنية  و كذا يف، 5000سنة 
و رغم ذلك فإن ، 50004مركزا سنة  6.6إىل  5001مركزا سنة  14.من ( التكوين املهين املتخصصة ، معاهد 

ألف  55طاقة استيعاب هذه املراكز مل تكن كافية لتلبية الطلب املتزايد على التكوين ، حيث سجلت عجز يقدر 

                                                           

.505مدين بن شهرة ، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 - Données / pays/Algérie http, op cit. 

كة البحرين  ، حبوث و أوراق عمل لمحيد بوزيدة ، مدخالت و خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و جامعة دملون للعلوم التكنولوجية مم - 3
 . 11 ، ص4555، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  4555ملتقى خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية ، املنامة ، البحرين ، أكتوبر 

.654، ص امال شوتري ، مرجع سابق  وصاحل صاحلي  - 4 
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عدد املراكز املتوفرة خالل يوضح متوسط عدد امللتحقني بالتكوين املهين و كذا ( 30)و اجلدول رقم مقعد بيداغوجي 
 .هذه الفرتة 

 1666-1661وضعية التكوين المهني في الجزائر خالل الفترة  (16) رقم جدول 
عدد المسجلين  الفترة

 بالتكوين المهني
عدد المسجلين 

 في التمهين
مراكز التكوين 
المهني و 

 التمهين

المعاهد 
الوطنية 
المتخص

 صة

معاهد 
التكوين 
 المهني

الطاقة  يالطلب الفعل
 البيداغوجية

1661/1666 5..515 55.441 .00 40 06 4550.4 56515. 
، ورقة  "دور التكوين املهين يف تنشيط سوق العمل باالقتصاد اجلزائري، أمال شوتري صاحلي حممد الصاحل و:المصدر

 :القاهرة ،4555توبر يل و سوق العمل يف الدول العربية باملنامة اكعمل مقدمة يف ملتقى خمرجات التعليم العا
 .640-644، ص 4555منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 

 

بالنظر املنظومة الرتبوية عدد املتسربني من مقارنة بامللتحقني مبختلف مراكز التكوين املهين يبقى ضعيف و يعترب عدد 
، فالعديد من اخلرباء يرجعونه 455 936متوسطجم الطلب على التكوين املهين  خالل هذه الفرتة الذي بلغ إىل ح

و إىل بطء يف وترية تطور مؤسسات ، .56515حملدودية طاقة استيعاب هذه املراكز اليت قدرت يف نفس الفرتة بـ 
، و لنوعية التكوين املقدم  أو لعدم وجود التخصصات اليت يتطلبها سوق العمل، و النظرة التكوين املهين يف اجلزائر

، كما أن  فرص العمل اليت أصبح يتوفر عليها القطاع غري الرمسي و اليت ال 1ع حيال للتكوين املهينالسلبية للمجتم
تشرتط تكوين أو مهارات متخصصة و احلاجة إىل توفري القوت سامهت هي األخرى يف  العزوف عن التكوين املهين، 

 5004عامل سنة  ألف 411ارتفع من (  غري الرمسي)حيث تشري اإلحصائيات أن عدد امللتحقني بالنشاط املوازي 
 .2 5000عامل سنة ألف  055إىل 

هذه الوضعية دفعت بالوزارة الوصية إىل ضرورة إعادة النظر يف إسرتاتيجيتها و تبين إصالحات شاملة قصد استقطاب 
ذلك يدة، و سية، و دمج بعض احلرف اجلدعدد كبري من الشباب، و ذلك بتحديث التكوين املهين و جعله أكثر تناف

 .بتقوية عالقة التكوين املهين بالنظام الرتبوي و مع حميطه االقتصادي

                                                           

.655املرجع السابق ، ص  - 1  

2 - Conseil national économique et social , rapport secteur informel , illusions et réalités, op cit, p60. 
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 .العوامل االجتماعية و االقتصادية -1-1
و غلق ، صعب للغاية نتيجة االنكماش االقتصادي شهدت اجلزائر خالل هذه الفرتة وضع اقتصـادي و اجتماعي

، و الشروع يف خوصصة البعض منها للحفاظ 5006ة مؤسسة اقتصادية عمومية منذ سن 155حل ما يقرب عن و 
و البناء و األشغال العمومية  ةالصناع قطاعاتعلى مناصب العمل املتبقية ، و قد كانت أكثر القطاعات تضررا هي 

،كما متيزت هذه الفرتة بتجميد التشغيل 1بفعل تراجع اإلنتاج و توقف املشاريع االستثمارية نتيجة الصعوبات املالية 
حيث سرح . خمتلف القطاعات و مواصلة سياسة تقليص العمال  بفعل برامج إعادة اهليكلة و اإلصالح االقتصادييف

، (حملية، عمومية، خاصة) مؤسسة  441 يعملون يفعامل  .44445 فقط حوايل 5005و  1996بني سنيت 
مث قطاع  % 45.55دمات بـ قطاع اخل و % 45.10ينتمون إىل قطاع البناء و األشغال العمومية بـ  معظمهم

 .2 % 5.14نسبة بيف القطاع الزراعي ، فيما بلغ عدد املسرحني  %51.15الصناعة بـ 
 % 41.14هذه الفرتة معدل  خاللالبطالة إىل مستويات قياسية ببلوغها  معدالت رفع أدت إىلهذه اإلجراءات  

فيما بلغت بطالة حاملي الشهادات من  ، % 45من الشباب الذين حيملون مستوى التعليم الثانوي بـ  معظمهم 
3 % ..55مراكز التكوين املهين بـ  و  % 6.6 نسبةالبطالة  خرجيي التعليم العايل

مما أدى إىل ارتفاع يف عدد ،  
ربامج ال حنو خمتلف بالتوجهوسيلة ملواجهة هذا الوضع إال  وا مل جيدالذين  هذه اإلصالحات املتضررين من 

ألن مناصب الشغل  ،من ضمن البطالنيالرمسية والذين ال تعدهم اإلحصائيات  ،فيف من معاناهتم لتخل االجتماعية
 . 4املوفرة تبقى مؤقتة واألجور متواضعة جدا ال تتعدى يف أحسن األحوال احلد األدىن لألجور

  . التشغيل و البطالةتطور  -2-3
ميثلون   000 736 4 منهم  نسمة 9 086 254ة بلغ متوسط عدد السكان النشطون يف اجلزائر خالل هذه الفرت 

أي   000 283 2البطالون بلغ السكان عدد، بينما  % 10.1و مبعدل نشاط قدره  املشتغلون السكان  عدد
 . % ..19بنسبة قدرها 

 

                                                           
1 - Nacer-Eddine Sadi, La privatisation des entreprises publiques en Algérie: Objectifs, modalités, paris : Editions 

L'Harmattan, ,2005,p47. 

2 - Saib Musette , Nacer Eddine Hammouda, Evaluation des effets du PAS sur le marché du travail en Algérie, N°: 

46-47. 4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999 ,p170. 

3 -Femise2006, profil pays d’Algérie, op cit,p8 
4 -Evolution de l’emploi et problématique de chômage en Algérie ,la lettre de centre national d’études et d’analyses 

pour la population et le développement n° 47-juin 2002, p2[en ligne]. <http://www .ceneap.com.dz. Pdf>, 

Consulté le 06/06/2010. 

http://www.ceneap.com.dz/
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 . 6665/6666فترة خالل ال السكاني بحسب طبيعة النشاط التشغيل و البطالةتطور (33)جدول رقم
 السنوات               

 الفئة
6665 6661 6661 6661 6666 

 000 583 8 000 326 8 000 072 8 000 561 7 000 561 7 السكان النشطون
 000 197 5 000 588 4 000 710 4 000 681 4 000 505 4 السكان المشتغلون

 000 510 2 000 333 2 000 257 2 000 185 2 000 128 2 السكان البطالون

 18.1 19 41 19 10.8 (%)نسبة البطالة 
 .15، ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة الوطنية للتشغيل من  :المصدر 

لقد كان لألوضاع االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر خالل هذه الفرتة تأثريا واضحا يف توزيع اليد العاملة حول خمتلف 
لني يف خمتلف القطاعات خالل هذه الفرتة نتيجة اإلجراءات فالربغم من تراجع يف أعداد املشتغ قطاعات النشاط،

التقشفية اليت فرضت على احلكومة اجلزائرية فقد شهدت معظم قطاعات النشاط استقرارا نسبيا يف عدد العاملني 
 باستثناء قطاع التجارة و اخلدمات الذي شهد تطورا مستقرا يف عدد املشتغلني ، نتيجة اإلصالحات اهليكلية اليت

 . كما هو موضح يف اجلدول التايلتبنتها احلكومة اجلزائرية للحفاظ على اليد العاملة  

.(باآلالف) 6665/6666االقتصادي خالل الفترة  القطاعتطور العمالة بحسب (  36)جدول رقم    
 القطاعات       

 السنوات
البناء و األشغال  الصناعة الفالحة

 العمومية
  اإلدارة )*(الخدمات

1661 555 516 5 555 150 55 451 555 0.4 555 404 5 
1669 555 516 5 555 154 555 551 555 016 555 .44 5 
1661 555 566 5 555 615 555 54. 555 015 555 .6. 5 
1669 555 515 5 555 50. 555 565 555 5.5 5 555 .01 5 

1666** 555 511 5 555 60. 555 56. 555 515 5 555 645 5 

 Délégué à la planification :bilan et rapport d’exécution des plans de     :درالمص

développement , P29. 

 .95، مرجع سابق ، ص روابح عبد الباقي**                   
 .الخدمات بما فيها النقل و االتصاالت و التجارة)*(     
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حالة  علىكان هلا انعكاسات سلبية  ف القطاعات االقتصاديةالوضعية االقتصادية الصعبة اليت واجهتها خمتلإن 
 18.1 لتصل إىل 881.سنة  %10.8 الـ ألول مرة مستويات البطالة فاقتحيث  ،الشغل يف اجلزائر

8881.سنة%
 عرو  مقابل طلب 11810. فاق الـعمل على الو بطلب  ،العامل النسب يف اليت تعد من أعلىو    

 . 2 خالل هذه الفرتة خمتلف القطاعات االقتصاديةيف  00160مل تتجاوز الـ  عمل

 (6665/6666)الطلب و العرض على العمل للفترة  جمح(  35)شكل رقم 

 
 :         من إعداد الباحث اعتمادا على  :المصدر

  Office national des statistiques, l’Algérie en  quelques chiffres ,résultats  2000 , 
N 31,édition2001 ,p  9. 

  

ميثلون شباب تقل أعمارهم  %01مليون بطال منهم  1.0 حوايل عدد البطالني غأما  على مستوى األرقام فقد بل 
هم من خرجيي اجلامعات و املعاهد  ألف 555هم من طاليب الشغل ألول مرة  منهم حوايل  % 51سنة، 5.على 

يف اجلزائر حيث أصبحت الفئـات الشـابة و املتعلمة األكثر عرضة و هي الظاهرة اليت أصبحت متيز البطـالة العليا 
 .للبطالة مقارنة بالفئات األخرى

 

 

                                                           
1 -Fatiha Talahite , op cit ,p106. 

2 - Office national des statistiques ,l’Algérie en quelques chiffres ,résultats  2000 , op cit ,p 9.  
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.1661توزيع معدالت البطالة حسب السن و المستوى التعليمي لسنة ( 31) جدول رقم   
 المستوى التعليمي الفئات العمرية

 معيالجا الثانوي المتوسط االبتدائي 31اكثرمن 11-11 11اقل من 
45.1 % 

 
14.1% .1..% 41.1% 40.0% 45.5% 6.6% 

، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان، ( التجربة اجلزائرية)اإلصالح االقتصادي و سياسة التشغيل مدين بن شهرة، : المصدر

 .414، ص 4550
-  Mohamed Saib Musette, Mohamed Arezki Isli et Nacer eddine Hammouda , «  

marché du travail et emploi en Algérie , élément pour politique nationale de 

l’emploi profil du pays» , Alger : organisation internationale du travail ,octobre 

2003 ,p21. 

ة التقنية أجري فقدوا مناصب عملهم و اجربوا على البطال ألف 655حوايل  إىل هذه األعداد من البطالني يضافو 
يف إطار سياسة   %55مت طردهم، و  %55: نتيجة تطبيق اإلصالحات االقتصادية يتوزعون على النحو التايل 

بسبب حل املؤسسات و الذهاب اإلرادي  % 55.5بسبب غلق املؤسسات، و   %55.1التقليص من العمال، و 
 . 1للعمال

 (1664/1661) قةعدد العمال المسرحين و المؤسسات المغل( 33) جدول رقم 
 السنوات              

 المجموع 1661 1669 1661 1664 البيان

 889 519 175 162 498 100 300 236 908 20 عدد العمال المسرحين

عدد المؤسسات 
 985 503 162 300 20 المغلقة

ار احلامد للنشر و التوزيع ، ، د( التجربة اجلزائرية)اإلصالح االقتصادي و سياسة التشغيل مدين بن شهرة ،  :المصدر 
 ..193، ص 4550عمان، 

سنة شهرا سنة  .4إىل أن مدة البحث عن العمل ألول مرة قدر ارتفعت هي األخرى من  هنا ينبغي أن نشري
و بالتوازي مع ذلك فإن عرو  العمل قد أصبحت يف شكل عقود حمدودة   5005شهرا سنة  45إىل  5010

                                                           

..51مدين بن شهرة ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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فإن ثالث أرباع  5005اعتباره امليزة السائدة خالل الثمانينات، و ابتدءا من سنة الزمن لتعويض العمل الدائم ب
  .1عرو  العمل تأيت من برامج التشغيل 

 

 خللق بوصفه البديل األوفر مل يعد أمام اجلزائر سبيل للخروج من أزمتها إال من خالل تشجيع القطاع اخلاص

املالية و القانونية اليت منحت هلذا القطاع فقد تزايدت املشاريع مناصب شغل و ختفيف البطالة، و نظرا للتحفيزات 
 ااستثماري امشروع 40645 حوايلإىل   5006عامل سنة  10454شغل ي  مشروعا 406االستثمارية به من 

أصبح هذا القطاع يسيطر على  و قد، 5000و 5001عامل خالل الفرتة املمتدة بني  5450554يشغل قرابة 
لكل فرع يف ظل  %15بـ ( النسيج ، و صناعة اجللود ، و املواد الغذائية)ية يف القطاع الصناعي ثالث فروع أساس

 . 2الرتاجع الذي سجله القطاع العام خاصة يف اجملال الصناعي و البناء و األشغال العمومية
 

( غري الرمسي)وازي نه يف ظل استمرار غياب إسرتاتيجية و سياسة واضحة للتشغيل تعاظم و انتشر العمل املغري أ
 % 54.5إىل  5005سنة  % 8...حيث ارتفعت نسبته من ، بشكل كبري جتلى خصوصا يف النشاط التجاري

نسبته من إمجايل سوق الشغل يف اجلزائر خالل هذه ، بينما بلغت 5000سنة  % ..50لتصل إىل  5006سنة 
 .3 % 9.01.متوسط ( 888.-881.)الفرتة 

االجتماعية الربامج  املناصب املوفرة يف إطار على يف غالبيته اقتصر قد تشغيل يف هذه الفرتةميكن القول أن ال عموما
اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية، كإجراء وقائي للحفاظ على مناصب الشغل و امتصاص  جزء من البطالة خاصة بالنسبة 

  (4ESIL)  نشطة ذات منفعة عامة ضمن برامج للفئات العمالية اليت مت تسرحيها بتنصيبه يف مناصب مؤقتة للقيام بأ
 . خاصة العمومية منها  االقتصادية يتم توزيعهم على خمتلف القطاعاتو 5(TUPHIMO )و 

  هذه مرحلة خالل البطالة في الجزائرو  التشغيللعوامل المؤثرة في تحليل سوسيولوجي ل -3
و البطالة يف اجلزائر ،  التشغيليت أثرت يف مسار تطور مسالة انطالقا مما سبق ميكننا أن حندد جمموعة من العوامل ال  

ه العوامل اليت برزت بشكل واضح أهم هذ مناحلكومة اجلزائرية و  او رمست بذلك سياسة التشغيل اليت انتهجته
 :يلي املسار نشري إىل ما اأثرت يف هذو 

                                                           
 

444.   1 -املرجع السابق، ص  
..0عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص  - 2  

3- Femise 2006 ,op .cit ,p15. 
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 .إعادة الهيكلة االقتصادية -3-6
مع بداية األزمات االقتصادية العاملية اليت مست االقتصاد إلصالح االقتصادي لقد عرفت اجلزائر عدة حماوالت ل

املؤشرات األوىل هلذه األزمة  قد الحت يف األفق منذ سنة اجلزائري الذي يعتمد أساسا على قطاع احملروقات، فكانت 
متتعت هبا اجلزائر يف تلك الفرتة،  مل يكن هلا تأثري كبري على االقتصاد الوطين نتيجة الوفرة املالية اليتآنذاك  5015

بتهاوي أسعار  5014لكنها كانت مبثابة إنذار مسبق لتعر  اجلزائر لصدمة ثانية و هو ما حصل حبلول سنة و 
البرتول، حينها مل يكن أمام اجلزائر خيار أخر سوى الشروع يف إعادة تنظيم و تطوير القوى املنتجة الوطنية هبدف 

اهتا التنافسية باالنفتاح على السوق العاملية، و ذلك بتجاوز التناقضات اليت ميزت طرق التسيري و قدر ، زيادة فعاليتها
و اليت أدت إىل عجز و شلل  يف بعض املؤسسات و تدهور قطاع اخلدمات بفعل اليت انتهجت يف القطاع العمومي 

وهو األمر . جتماعي للمؤسسة العموميةتضارب األهداف املسطرة يف املخططات التنموية مع الواقع االقتصادي و اال
   .السياسة التنموية هذه دهور وإخفاقبروز مؤشرات ت الذي أدى إىل 

 إخفاقاهتا لتجاوزإعادة هيكلة املؤسسة العمومية  متثلت يف جتسيد مجلة من اإلصالحات هذا الواقع حتم على اجلزائر
ار و اإلنتاج و االستهالك و التشغيل و األجور إىل ـتثمحيث تواصل تراجع االس ،هلا داف املوضوعةـيف حتقيق األه

، 5011سنة  % 1.1ليصل إىل  5015سنة  % 4.5مستويات جد منخفضة، فقد اخنفض االستثمار بنسبة 
و هو ما دفع ،  50111ألف بطال سنة  545ليصل إىل  5015ألف سنة  555البطالني بـ  يف أعداد ارتفاعو 

باحلد من املركزية يف التسيري وإعطاء املؤسسات االقتصادية حرية أكرب  وعن التسيري  تخليال يف بالسلطات العمومية
 العديد من اإلصالحات، هذا األخري أفرز 5011تدرجييا، حىت سنة صدور القانون التوجيهي للمؤسسات لعام 

 .500دت إىل غاية الدخول يف سياسة إصالحات اقتصادية جديدة امت و بضرورة، االشرتاكيفشل التوجه  بإعالنه
سياسية أوضاع اجلزائري للدخول و التوجه حنو اقتصاد السوق وفق آليات جديدة ويف ظل  االقتصادتحضري ل
 . ظروف دولية جديدة خمتلفة عما كانت عليه سابقاو  صعبة للغاية، اجتماعية و أمنية  داخليةو 

ىل اختالالت مالية داخلية و خارجية يصل إ 5006فشل هذه اإلصالحات جعلت االقتصاد اجلزائري سنة إن 
ه إىل صندوق النقد الدويل ـع اجلزائر بالتوجفخطرية و تدهور الوضع االقتصادي و االجتماعي كلية، و هو ما د

على الوضع االجتماعي و االقتصادي  أثارو ما تبعه من ، تطبيق برنامج التصحيح اهليكلي الذي فرضه الصندوقو 

                                                           
 

1 - Guide économique et social , Alger : anep  ,1989, p p60-64 . 
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 5006الفرتة املمتدة من بني  % 55ية خاصة الصناعية منها باخنفا  إنتاجها بأكثر من برتاجع القطاعات اإلنتاج
 . 1 5005 إىل

كانت  الشغل الدائم من الناحية الكمية بعدمانسبة أما قطاع التشغيل فقد تدهورت وضعيته بشكل مستمر باخنفا  
حبلول سنة تدرجييا  عليه ليتم االستغناء 5005سنة  % 11إىل  تاخنفض % 41بـ تقدر 5010سنة يف 

حالة من اهللع النفسي لدى العمال لكون مجيع مناصب العمل أصبحت غري  هذا الوضع  حيث خلف.50042
بفعل توجه مجيع القطاعات االقتصادية إىل أدى إىل توسع و انتشار حركة اإلضرابات و الصراعات العمالية  مضمونة،

و إعادة ، التشغيل غري الدائم حتت تأثري إجراءات التصحيح اهليكليإي ( CDD)التعامل بصيغة العقود احملدودة 
ل هبدف إعطاءها أكثر مرونة ـاملتعلق بتنظيم عالقات العم 55-05القانون  بتبينتنظيم القانون اخلاص بالعامل 

       . 3حركية واسعة للشغلو 

حصيلة املفتشية العامة و وفق  إىل جانب ذلك فقد  أغلقت العديد من املؤسسات وفقدت مناصب شغل كثرية،
مؤسسة عمومية حملية  450مؤسسة عمومية اقتصادية و  .56منها ، مؤسسة مت حلها 151للعمل فإن حوايل 

 ألف 651حوايل ، بينما بلغ عدد مناصب العمل املفقودة % 16.61سجلت معظمها يف القطاع الصناعي بـ 
أحيلوا على  555 165إطار اخلروج اإلرادي، و  يف 15 555بسبب الفصل، و  454 045منصب عمل منها 

  .4يف إطار التقاعد املسبق  65 1.5البطالة التقنية، و أخريا 

إىل  5005سنة  % 50.5و نتيجة لتقليص حجم التشغيل ارتفعت معدالت البطالة إىل نسب قياسية بانتقاهلا من 
 5.% 40.4إىل نسبة  5000لتصل سنة  5006سنة  % 46.6

 

 (غير رسمي)ار العمل في القطاع الموازي انتش-3-2
لقد اخذ هذا  الشكل من النشاط غري رمسي يف االنتشار باجلزائر منذ هناية الثمانينات و بداية التسعينات ملواجهة 

، و الذي أصبح املالذ املفضل لدي ( السكن، الشغل، الدخل) الصعوبات االجتماعية اليت أصبح  يعيشها السكان 

                                                           

.561عيسى مرازقة، مرجع سابق ، ص  - 1  

514سعدية قصاب ، مرجع سابق ، ص  - 2  

3 - Kamel Bouadam & Hakim Meliani, Entre chômage, précarité et dépermanisation, quelle politique à mettre en 

œuvre par les pouvoirs publics algériens , Intervention au Colloque international La stratégie du 

gouvernement visant à éliminer le chômage et la réalisation du développement durable, Faculté des sciences 

économiques, commerciales et sciences de gestion Université de M’sila 15-16/11/2011, p3. 
 

 

4 - C N E S , rapport emploi informel. illusions et réalités , op cit ,p43 

5 -Fatiha Talahite , op cit,p 106. 
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لتدبري قوت حياهتم ، وعلى الرغم من اختالف الدوافع يف التوجه حنو هذا الشكل من النشاط فإن العديد منهم 
  .سهولة ممارسته و رحبيته و عدم إمكانية مراقبته سامهت يف تفشي هذا النشاط و انتشاره بسرعة 

 (  1661/1664)حصة التشغيل في القطاع الموازي من إجمالي التشغيل ( 34)جدول رقم 

 1664 1663 1661 1661 1661 واتالسن
 %54.5 %..51 %1..5 %54.1 % 55.5 النسبة

 1666 1669 1661 1669 1661 السنوات
 %..50 %51.0 %51.1 %55.1 % 55.5 النسبة
 :المصدر      

Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, marché du travail, régulation et 

croissance économique en Algérie , Eight Mediterranean Social and Political 

Research Meeting , European University Institute , Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies , Mediterranean Programme Florence – Montecatini Terme, 21–

25 March 2007, p15. 

 

 programme)لربامج الدعم و االستهالك  اليت تبنتها اجلزائر لسد النقص  بالعودة إىل فرتة الثمانينات  فإن 

anti- pénurie ) يف املواد الواسعة االستهالك كإجراء اجتماعي للتخفيف من حدة اإلجراءات التقشفية  فتح
 Trabendo رتابندوال"  و بروز ظواهر جديدة على اجملتمع اجلزائري متثلت يف ظاهرةاألبواب أمام االسترياد العشوائي 

يف تعاظم نشاط هذا القطاع بشكل متسارع  ، مما ساهم....(  "commerce de la valiseجتارة احلقائب  و،
من اجملموع الكلي  1999سنة  % 33.1إىل  5004سنة  % 28.9مع بداية التسعينيات بارتفاع حجمه  من 

أن عدد املشتغلني هبذا  يف اجلزائر مصاحل التخطيط ، و قد بينت 1حلجم الشغل يف اجلزائر خارج القطاع الفالحي 
عامل سنة ألف  5 5.5إىل  5004عامل سنة ألف  411 القطاع يف ظرف سنتني قد تضاعف مرتني بانتقاله من 

أن العمل غري رمسي  يتمركز  5004، بينما يبني التحقيق الذي أجراه اجمللس االقتصادي و االجتماعي لسنة 5005
، على التوايل %5.و  %45مث األشغال العمومية مبعدل يرتاوح بني  % 45لتجارة و اخلدمات بـ بشكل كبري يف ا

قد أحصت عدد املتدخلني يف القطاع غري رمسي فاملصاحل التجارية أما  .% 51و %1القطاع الصناعي بني  او أخري 
 56مبا ميثل  ،ري شرعيسوق غ 555شخص ينشطون يف ألف  555حبوايل   4555و 5000يف اجلزائر يف الفرتة 

                                                           
1 -Youghourta Bellache, L’économie informelle en Algérie, une approche par enquête auprès des ménages- le cas 

de Bejaia, thèse de doctorat en co-tutelle non publier , université de Bejaia (Algérie) et de l’université Paris -Est 

Créteil (France),2010, p74 
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 يقدر حبسب وزارة التجارة السوق املوازي ، و هو ما جيعل حصةمن عدد التجار املسجلني يف السجل التجاري %
 . 1من النشاط التجاري العام % 1.بـ

 (1661/1669)رسمي للفترة التطور التشغيل الرسمي و التشغيل غير  ( 19)شكل رقم 

 
 Délégué à la planification, bilan et rapport d’exécution des plans de:المصدر

développement   ,p29.  

لقد كان لتنامي هذا القطاع هبذا الشكل انعكاسات سلبية يف تطور سوق الشغل و التشغيل باجلزائر، نتيجة تأثر 
هزة االلكرتونية، املواد النسج،  اجللود، األج)العديد من املؤسسات االقتصادية املنتجة للمواد األكثر استهالكا 

 Zones de non)باملنافسة غري شرعية هلذه النشاطات بفعل وترية انتشار األسواق التجارية الفوضوية ...( الغذائية

droit ) بأسعار جد ....( املقلدة ، الرديئة، املنتجة حمليا ) ، و انتشار الورشات اخلفية و االسترياد العشوائي للسلع
اضطر البعض منها إىل تقليص يف عدد عماهلا و أنشطتها، و يف انزالق البعض  منها على غرار   منخفضة،  و هو ما

 أنشطتها حنو ممارسة النشاط املوازي لعدم قدرهتا على مواصلة  ....(ف ، صناعة املواد الغذائية مؤسسات النقل، احلر 
 . 2بائي و هو ما كبد خزينة الدولة خسائر ضخمة نتيجة التهرب الضرييب و اجل

هذه املعطيات كانت هلا انعكاسات حتمية يف اختالل موازين منو القوى العاملة و مناصب الشغل كما و نوعا حيث  
بل تعدت إىل ابعد من ذلك بتأثريها يف استقرار اليد العاملة املؤهلة و اخنفا  أدائها و تغري ، مل تتوقف عند هذا احلد

اقتصادية وعادات سلوكية سلبية مل يعدها اجملتمع اجلزائري من قبل لدى العديد  سلوكاهتا بفعل تنامي قيم اجتماعية و
البحث على الربح السريع ، الرفاهية ، الغياب و التأخر عن العمل، ترك مناصب العمل، الفساد )منهم 

                                                           
1 - C N E S , rapport emploi informel, op cit , p74.  

2 - Fatiha Talahite , op cit,p 113. 
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ة يف ظل ضعف ممارسة هذا النشاط ملا يوفره من مداخيل إضافي إىلشجعت يف توجه العديد منهم  .( اخل....اإلداري
يف و  .ستقرار نظام اقتصاد السوق بأكملهو تراجع املستوى املعيشي حيث أضحى هذا الوضع يهدد ا، القدرة الشرائية 

 515على عينة من    5000بشوارع مدينة قسنطينة  سنة  أجراه اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي حتقيق 
من الباعة ميارسون أنشطة غري حمددة منهم  % 15بني أن ت( vendeurs à la sauvette)بائع يف الشوارع 

فقط هم يف سن العمل، معظمهم مستواهم  % 51هم أفراد مل ميارسوا إي نشاط مهين من قبل و  % 54.4
و هو ما جيعل هذا النوع من ، من الباعة مستواهم أعلى من شهادة البكالوريا % 45التعليمي يفوق املتوسط، بينما 

سنة  بينما  54هم شباب اقل من  % 56أما . طالة اليت يعيشها حاملي الشهاداتة خمرج مؤقت للبالنشاط مبثاب
  .1 % 55يقدرون بـ  % 11ممن هم اقل من 

لوحظ  قدمجيع الفئات السكانية النشطة قد تأثرت هبذا النشاط و  أمهها أن من خالل هذا التحقيق ميكن أن نقول  
يف  التزايد امللفت   إىل الدراساتبعض تشري  حيث ،هين برتاجع نسب االلتحاق هبمايف  قطاع التعليم و التكوين امل

 ألف 44حوايل   5001عددهم سنة  ببلوغسنة هبذا القطاع  51حجم  عمالة األطفال ممن أعمارهم اقل من 
الفقر و  يعملون بالقطاع الفالحي، سوسيولوجيا ميكن رد هذه الظاهرة إىل تنامي ظاهرة % 45طفل أكثر من 

حوايل (  5005-5005)معدالت التسرب املدرسي حيث بلغ عدد املغادرين ملقاعد الدراسة للسنة الدراسية 
سنة، و انعدام  التكوين و األمية و هو ما يسهل يف االلتحاق مباشرة  51و  51تلميذ أعمارهم بني  411 455

  . 2بسوق العمل املوازي

 .ة في الجزائراألزمة االجتماعية و األمني - 3-3 
يف  وترية  اإلصالحات االقتصادية اليت باشرهتا اجلزائر خاصة فيما  اكبري   القد كان للوضع االجتماعي و األمين تأثري 

حالة من عدم االستقرار السياسي  881.تعلق بالشطر املتعلق بالشغل و التشغيل ، فقد عرفت اجلزائر منذ 
اضطرابات إضـرابات و )ـان ة و االقتصادية للسكـفت من املعاناة االجتماعيمؤثرة ضاع و دموية ةـصاحبتها حوادث أمني

 الذين يعيشون حتت نيو اتساع رقعة الفقر بارتفاع عدد اجلزائري( اخل ....مظاهرات و احتجاجات متواصلة  عمالية،
، نتيجة تراجع معدالت اإلنفاق على 5001سنة  % 44.4إىل  5011سنة   % 1.0.خط الفقر من 

يعرف  ، يف هذا احمليط الصعب كان من املنطقي أن 3(التعليم، التكوين،الصحة، السكن )طاعات االجتماعية الق
                                                           
1 -- C N E S , rapport emploi informel, op cit,p83. 

2 -mokhtar lakhel , op cit,p166. 

3 -,Ibid,p 15. 
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بسب برامج  5000سنة  % 1إىل  5004سنة  %1اإلنفاق على التشغيل هو األخر نفس املصري برتاجعه من 
تصادية مما أحال أعداد كبرية من التقشف، إىل جانب اخلسائر الناجتة عن ختريب وحرق العديد من املؤسسات االق

و هو ما ، العمال على البطالة إىل جانب هجرة العديد من السكان ألراضيهم الفالحية بفعل تردي الوضع األمين
 .ساهم يف تراجع وترية خلق مناصب الشغل و ارتفاع البطالة يف اجلزائر إىل معدالت قياسية خالل هذه الفرتة 

ي ظواهر سوسيولوجية ميزت سوق العمل اجلزائري مثل تدبري األمور تناميف  هذه األوضاع سامهت
(débrouillardise  ) ،و ((système d  دبر راسك ، ) و اليت تعين أن كل فرد مطالب بإجياد حلول خاصة به

و بالرغم من النجاح االجتماعي ، ( trabendo)و التجارة غري شرعية ( NAVIGUER)، اقفز، نافيقي افكر
قه الشاب من ممارسة هذه األنشطة على املدى القصري  بوصفه النموذج املثايل يف نظر اجلميع ، فإهنا على الذي حيق

املدى البعيد كانت تأثرياهتا خطرية  يف النضج و الوعي املهين لدى الشباب، بينما الفئات األقل حظا و اليت مل 
كداللة على وضعيتها يف اجملتمع  Les hittitesطيست يتتمكن تدبر أمورها و اليت أطلق عليها هتكما اسم احل

حيث تقضي معظم أوقاهتا مستندة جدران اإلحياء و الشوارع متخذة منها فضاء اجتماعي للتعبري عن عدم رضاها و 
استيائها بالسخرية و التهكم من السلطات العمومية، حيث كان تفكريهم  و حلمهم منصب فقط حول كيفية ترك 

 .1اجلامعية حاملي الشهاداتإىل الظواهر حىت  و قد امتدت هذه (  el hargaاهلربة ، ) ريةاهلجرة الس البالد

 .برامج التشغيل و الحماية االجتماعية -3-4
يف ظل استحالة املعاجلة االقتصادية ملشكلة الشغل و التشغيل بفعل ضغوط  برامج إعادة اهليكلة مل يكن أمام اجلزائر 

د من الشباب العاطلني عن العمل و محاية العدي، ر ملواجهة الطلب املتزايد على الشغلخالل هذه املرحلة خيار أخ
، باستحداث برامج و آليات للتشغيل و احلماية االجتماعية للتخفيف من حدة البطالة  سوىمن دون تكوين مهين و 

لب على الشغل مل يعد يعين محاية الشغل بإجياد مناصب عمل مؤقتة تتوافق و حاجيات كل فئة على اعتبار أن الطو 
و إمنا خمتلف الفئات السكانية النشطة اليت فقدت مناصب عملها ، فقط فئة الشباب من طاليب الشغل ألول مرة

 . نتيجة تطبيق برامج إعادة اهليكلة
ؤسسات يف إطار التضامن االجتماعي بني خمتلف امل البطالةهذا التصور الذي تبنته اجلزائر ملعاجلة مشكلة الشغل و 

 و 54ات اليت أعمارها بني ـة أوىل موجه للفئـكتجرب( PEJ) بتنصيب برامج تشغيل الشباب  898.منذ الوطنية

                                                           
1 - Mahmad Saïb Musette, L'emploi des jeunes en Algérie, Alger : les cahier de cread , N° (26), (2ème trimestre 

1991),p79-91 
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الصندوق ،  5005سنة ( ANEM) الوطنية للتشغيل  كالوكالةوكاالت للتشغيل  ، لتدعم فيما بعد بعدة سنة 45
و الوكالة الوطنية لدعم  5004سنة  (A D S)عية وكالة التنمية االجتما،  5006الوطين للتامني عن البطالة سنة 

 . 5004سنة ( A N S E J)تشغيل الشباب 

و تنفيذ  ،لـالل هذه املرحلة لضبط سوق العمـاسة التشغيلية للجزائر خـالسي تعترب هذه الربامج األداة األساسية لتنفيذ
و إدماج خمتلف الفئات ، بالشباب العاطلاإلعانة على إنشاء أنشطة خاصة و برامج خاصة برتقية و تطوير التشغيل 

التخفيف من حدة البطالة و مساعدة طاليب الشغل يف هبدف  االجتماعية املتضررة من أثار تطبيق برامج إعادة اهليكلة
باالعتماد على املبادرة الذاتية يف إطار خمتلف الربامج و اآلليات  ،التحول حنو سوق العمل بالقيام بأنشطة مهنية

منصب شغل يف إطار برنامج  565 157 و قد مسحت هذه الربامج من استحداث  هلذه األنشطة املنظمة
(ESIL)  يف إطار برنامج 641 128حوايل وTUPHIMO)  )1.  

نتيجة   إال أن تقييم هذه الربامج بعد مدة من تطبيقها افرز العديد من السلبيات نتيجة طول فرتة املكوث هبذه الربامج
خاصة ملؤسسات املستقبلة او ازدياد الضغط على سات االقتصادية على خلق فرص الشغل جديدة، عدم قدرة املؤس

قطاعات الوظيفة العمومية لعدم قدراهتا على استيعاب العدد املتزايد من طاليب الشغل يف إطار هذه الربامج مما اثر 
عة يف سوق الشغل و تطور حاجيات عدم مسايرة هذه الربامج للتغريات الواق إىل جانب ذلك هو، على مردودها

و هو ما اثر على املعاجلة املوضوعية ملشكلة الشغل طاليب الشغل ألول مرة خاصة فئة حاملي الشهادات اجلامعية، 
 .يف اجلزائر البطالة و 

 . 2363إلى  2333مرحلة التحول من الوصاية إلى المرافقة من  : رابعا
الرؤية التنموية للجزائر بتطبيق إسرتاتيجية اقتصادية و اجتماعية جديدة ،  متيزت هذه املرحلة عن سابقتها بتغري يف

ادي و ـات لإلنعاش االقتصادي، هتدف أساسا لرفع النمو االقتصـختتلف عن تلك اليت طبقت سابقا ضمن خمطط
ث برامج و رفع مستويات التشغيل  بزيادة اإلنفاق احلكومي االستثماري من خالل ثال، ختفيض معدالت البطالة

 :يلي تنموية هامة  نتعر  إليها كما
 
 

                                                           
1 - Office national des statistiques, l’Algérie en quelques chiffres résultats 2000, op cit..p07 
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 (.األول  مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي)  2334إلى2001 الممتدة منالفترة  -6
هذه الفرتة نقطة حتول هامة لالقتصاد اجلزائري من وصاية املؤسسات املالية و الدولية إىل العمل مبخطط اإلنعاش  تعترب

ت اهليكلية اليت تبنتها اجلزائر لالندماج يف االقتصاد العاملي ،و قد شرع يف العمل االقتصادي كأداة مرافقة لإلصالحا
 :هو  1منه أساسا اهلدفو قد كان  .111هبذا املخطط ابتداء من افريل 

 .احلد من الفقر و حتسني مستوى املعيشة -
  .خلق مناصب شغل جديدة و احلد من البطالة -
 .ناطق الريفيةدعم التوازن اجلهوي و إعادة تنشيط امل -

 . العوامل الديمغرافية و الثقافية -6-6 
و   % 10..، مبعدل منو سكاين مستقر يف حدود  .0 110 108بلغ متوسط عدد سكان اجلزائر يف هذه الفرتة 

نتيجة تراجع يف نسبة  % 01.18إىل ( سنة1.-1)هو ما انعكس على متثيل الفئات العمرية للسكان برتاجع الفئة 
سبب الظروف االقتصادية اليت كانت هلا تأثريات مباشرة يف املستوى املعيشي لألسر و حتسن املستوى الزيادات ب

( سنة46-سنة51)التعليمي للمرأة الذي أدى تأخر يف سن الزواج، مقابل ارتفاع مستمر يف نسبة الفئة 
و هو االرتفاع الكبري  فرتة، كما ينبغي أن نشري هنا إىل ظاهرة جديدة برزت بشكل اكرب خالل هذه ال%65..4بـ

املناطق اجلنويبة ساكنني اثنني  بينما ال تتعدى يف، 4ساكن لكل كلم415املناطق الشمالية بـ  يفالسكانية  للكثافة
 إي بعدداجلزائر ، من إمجايل سكان  %44رابة ق ، مما رفع نسبة متركز السكاين يف املناطق احلضرية إىل 4لكل كلم

أما بالنسبة لوضعية التعليم فقد واصلت نسب االلتحاق مبختلف املراحل التعليمية يف  .مليون نسمة ..50 قدره
مع حتسن يف نسبة  ، % 41.51 بـ و يف مرحلة التعليم الثانوي ،% .01.4التطور ببلوغها يف التعليم االبتدائي 

 .2التعليمية املستويات يف مجيع يف رفع تعداد التالميذ األمر الذي ساهم جنس اإلناث متدرس التالميذ من

                                                           

 : ، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية  و اإلنسانية » 5313-5333دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة« تبيل بوفليح ،  1-
 .64، ص  )5310(، )7 (جامعة الشلف ،اجلزائر،عدد 

2 - Données / pays/Algérie, op cit. 
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 خالل هذه الفرتة حتسن مقارنة بالفرتات السابقة بارتفاعه إىل بالتعليم العايل عرف متوسط االلتحاق بينما  
طالب بزيادة  588859، هذا و قد بلغ معدل الطلبة املسجلني يف اجلامعات اجلزائرية خالل هذه الفرتة 64.46%

 .1 % 55.41سنوية قدرها 
 .1111/1114متوسط تعداد التالميذ و الطلبة المسجلين في مختلف األطوار التعليمية ( 31 )جدول رقم  

  التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

3الطور  1و1الطور    
 التعداد  968 578 4 164 159 2 631 071 1 850 588

اإلناث    64.01 61.61 14.51 - (%)  
 ..55، فصل التعليم، ص 4555-5044ين لإلحصاء، حوصلة إحصائية الديوان الوط: المصدر

ال ختتلف املالحظات املسجلة حول وضعية التعليم يف اجلزائر عن باقي الفرتات السابقة، خاصة فيما خيص ضعف 
 احل التعليميةو الراسبني يف خمتلف املر ، املردود التعليمي لدى التالميذ نتيجة ارتفاع نسبة املتسربني من مقاعد الدراسة

بلغت نسبة املتسربني يف  4555/4555يف أقسام االمتحانات الرمسية، فحسب نتائج السنة الدراسة خاصة 
و يف  % 4..50بينما يف شهـادة التعليم املتوسط بلغت % 1.6امتحانات شهادة السنة السادسة ابتدائي حوايل 

 .2% 16..4امتحان شهادة البكالوريا قدرت بـ 

من رفع عدد مؤسسات التكوين املهين االجنازات احملققة على املستوى الكمي  ة للتكوين املهين فقد مكنتبالنسب أما
 .44.4الطاقة البيداغوجية هلذه املراكز إىل و حتسني  4556مركزا سنة  5.6إىل  4555نة مركزا س 4.1من 
 طلب مقارنة  501.10.1 مبعدل  على التكوين املهين  بارتفاعه الطلب  األمر الذي مسح بتحسني متوسط ،%

ين و التمهني من ـدد املرتبصني مبراكز التكوين املهـع، و تضاعف ةـم الطلب املسجل خالل الفرتة املاضيـحبج
، و رغم ذلك مل تستطيع هذه املراكز تلبية معظم 3 4556سنة  .44154إىل  4555سنة  544541

   .راكز التكوين  يفوق بكثري طاقتها البيداغوجيةالطلبات على اعتبار أن الطلب الفعلي لاللتحاق مب

                                                           

) العربية محيد بوزيدة ، مدخالت و خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر ، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول - 1
منشورات املنظمة العربية : ية ،القاهرةخمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العرب ، 1010املنامة ، اكتوبر( االليات -السياسات–االسرتاتيجيات 
 .75-70، ص للتنمية االدارية 

2 - Conseil National Economique et Social (c n es ), Le manuel scolaire : aspects économiques et sociaux, XXI
ème  

Session Plénière ,Algérie,  Décembre 2002  ,p 24.                

.316مرجع سابق ،ص  و امال شوتري،صاحل صاحلي - 3  
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 (1111/1114) وضعية التكوين المهني في الجزائر خالل الفترة ( 39)جدول رقم 
عدد  الفترة

المسجلين 
بالتكوين 

 المهني

عدد 
المسجلين 
 في التمهين

مراكز 
التكوين 
المهني 

و 
 التمهين

المعاهد 
الوطنية 

 المتخصصة

معاهد 
التكوين 
 المهني

الطاقة  الطلب الفعلي
 البيداغوجية

1111/1114 5146.5 541146 40. 554 6 501.10.1 566555 

 "دور التكوين املهين يف تنشيط سوق العمل باالقتصاد اجلزائري  "صاحلي حممد الصاحل و أمال شوتري ، : المصدر  
،  4555وبر تاملنامة اكبالعربية  ، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول

 .640-645، ص  4555منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  :القاهرة

مشكلة نوعية التكوين و طبيعة  التخصصات املطلوبة يف سوق العمل  بشكل كبري نتيجة  خالل هذه الفرتة طرحت  
و عزوفهم  ......(قنيات اإلدارة و التسيري ، االلكرتونيكاإلعالم اآليل ، ت)تركز معظم املرتبصني يف ختصصات حمددة 

مسار جديد  بتبينو هذا بالرغم من اإلصالحات اليت شرعت فيها الوزارة املعنية ، عن باقي التخصصات األخرى
وجه التعليم املهين باعتباره قطاع يتموقع بني التعليم القاعدي و التعليم العايل و عامل الشغل م يف للتكوين يتمثل

 .1لتالميذ السنة الرابعة متوسط و السنة األوىل ثانوي 

 .العوامل االجتماعية و االقتصادية-1-1
منتصف متيزت هذه الفرتة بتبين اجلزائر سياسة اقتصادية جد حذرة  بفعل التجارب الصعبة اليت عايشتها خالل 

ملستعجلة هلذا املخطط  هي إعادة تقييم ، حيث كانت من بني األولويات ا الثمانينات و تسعينيات القرن املاضي
قطاع احملروقات و تثمني املصادر الطاقوية بفتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية متاشيا مع االرتفاع املتواصل ألسعار 

 .البرتول، و ختفيف الضغط االجتماعي  و االقتصادي الذي  عاىن منه اجملتمع اجلزائري بشكل كبري

، و ارتفاع احتياط % 1..معدالت النمو االقتصادي ببلوغها  ه الفرتة عن سابقتها بتحسنهذا و قد متيزت هذ
مليار دوالر سنة  44مليار دوالر إىل  ..41تراجع ديون اجلزائر اخلارجية من  ومليار دوالر  4.0.الصرف إىل 

مليار  ..4إىل  5000 مليون دوالر سنة 155و تطور نسيب يف االستثمار األجنيب بانتقاله من مستوى . .455
                                                           

.341-317ص ص املرجع السابق ،  - 1  
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على ختصيص غالف مايل  يةاجلزائر  احلكومة شجع ، و هو مايف خمتلف اجملاالت االقتصادية 455.1دوالر سنة 
مليار دوالر للنهو  باملشاريع االقتصادية و االجتماعية اليت تعطلت بفعل  5أي ما يعادل  ،مليار دج 141قيمته 

منصب شغل دائم و  444 15.منها توفري  ينتظرحيث ، يف السنوات املاضية األزمة االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر
منصب شغل سنويا خالل هذه الفرتة، و هو ما  455 555عدل عام قدره منصب شغل مؤقت مب 514 115

 .سيسمح بالدفع بربامج  التشغيل الوطنية و حتسني وترية خلق مناصب الشغل 

 .التشغيل و البطالة تطور -1-3

و هو ما  % 1..5.بينما بلغ حجم التشغيل معدل   % 65.4بة النشاط السكاين خالل هذه الفرتة بلغت نس
هذه املؤشرات سامهت ، 4556إىل سنة  4555مسح برفع عدد املشتغلني إىل أكثر من مليون عامل من سنة 

أول  و هي ،4556سنة  % 55.55إىل  4555سنة  % 41.0يف تراجع مستويات البطالة من بشكل واضح 
 .مرة ترتاجع فيها البطالة يف اجلزائر إىل هذا املستوى

 . 2000/2004و البطالة بحسب طبيعة النشاط السكاني خالل فترة  التشغيلتطور (  31)جدول رقم 
 السنوات              

 الفئة
2000 2001 2003 2004 

 946 469 9 326 762 8 221 568 8 855 690 8 السكان النشطون
 7798412 6684056 6228772 6179992 المشتغلونالسكان 

 534 671 1 270 078 2 449 339 2 863 510 2 السكان البطالون

 17,7 23,7 27,30 28,9 (%) نسبة البطالة
 .58-61، فصل التشغيل، ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة الوطنية  :المصدر

طلبا يف  515065خالل هذه الفرتة يف ارتفاع متزايد بـمعدل  و رغم ذلك فقد ظل حجم الطلب على العمل
، ما جعل مستويات البطالة بالرغم من تراجعها نوعا بشكل 16.6.الـ عمل مل يتجاوزعر  مقابل ذلك حجم 

سنة  46و 45أعمارهم بني   حة ممن ترتاو االرتفاع خاصة لدى الفئات الشبابيعام إال أهنا ظلت تتميز ب
 . 2%46.61سنة بـ 40و  46، و %5.61.بـ

                                                           

14 عبد الباقي روابح ، مرجع سابق ، ص - 1  

2 - Office national des statistiques(o n s) ,  l’Algérie en quelques chiffres résultats 2003, n°(34), Edition 2003,p 12. 
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(1111/1114) طلب و عرض العمل للفترة حجم وضعية (  11)شكل رقم   

 

   :المصدر من إعداد الباحث اعتمادا على 

-O N S ,  l’Algérie en quelques chiffres résultats 2003 , op cit ,p 12. 

 .امج عقود ما قبل التشغيلهذه اإلحصائيات تستثين إحصائيات طلبات العمل يف إطار بر *       

) شهرا  51انه يف غضون  يشري اىلالتشغيل  برنامج اإلنعاش االقتصادي يف ميدانلنتائج تطبيق هذا  التقييم األويل
منصب شغل دائم  444 565منصب شغل منها  615 6.5مت توفري (  4554إىل ديسمرب  4555من سبتمرب

للفرتة  %4.4من معدل سنوي قدره وترية التشغيل نتقالمنصب شغل مؤقت  ، و هو ما مسح با ..4 405و 
مليون منصب  5.1و هو ما يوافق  ،(4551-4555)للفرتة املمتدة بني  % 4.4إىل ( 5005-4555)

 56.56، منهم حوايل سبعة ماليني عاملمتوسط السكان النشطون يف اجلزائر خالل هذه الفرتة بلغ  ، بينما1عمل
بـ (  46—46)اكرب نسبة من السكان الناشطني عند الفئة العمرية    ا تتمركزميثلون جنس اإلناث، بينم %

يف إمجايل القوى املشتغلة من سنة ، و ارتفاع % 1.44.بـ( سنة  46-51)، تليها الفئة العمرية 64.56%
ل حتسن مستويات منو التشغيكما هو موضح على اجلدول أعاله، بفعل   مليونني بأكثر من 4556إىل سنة  4555

 ،%1.0و قطاع البناء و األشغال العمومية بـ  %4.5ة خاصة التجارة و اخلدمات بـ االقتصادي تمبختلف القطاعا
و تراجع معدالت  ،منصب شغل 655555منصب إىل  545555و ارتفاع يف وترية خلق املناصب اجلديدة من 

 . 2نقطة 54 البطالة يف ظرف أربع سنوات إىل أدىن مستوياهتا بأقل من

                                                           
1 -Mohamed Saib Musette,Mohamed Arezki Isli & Nacer Eddine Hammouda , op cit, pp 46-56 

2 - Hamza Cherif Ali, op cit , p19. 
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 .2000/2004خالل الفترة  القطاع االقتصاديتطور العمالة بحسب (  38)دول رقم ج
 السنوات                    

 القطاع
2000* 2001 2003 2004 

 125 617 1 5 654 65. 5 54. 540 880 872 الفالحة

 785 060 1 156 514 145 550 060 826 الصناعة

 045 141 500 056 415 554 357 617 البناء و األشغال العمومية

 934 152 4 . 445 415 . 651 154 14.401. اإلدارة و الخدمات التجارية
 

 58-61، فصل التشغيل،ص 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة الوطنية  :المصدر 

*- Hamza Cherif Ali , population et emploi en Algérie : tendances récentes et 

perspectives ,revue des sciences humaines et sociales, N :2 ,université Media , 

Algérie , Novembre2007, p19 

الذي عرف تطورا  قطاع اإلدارة و التجارة و اخلدمات  شهدته خمتلف القطاعات و باخلصوص الذي التشغيلإن منو 
إىل األمهية اليت ه ميكن رد 4556نة س % 41..1إىل   4555سنة  % 45.1كبري يف مستويات التشغيل من 

هذا املخطط لربامج احلماية االجتماعية املوجهة للفئات املتضررة من البطالة، و تلك املتعلقة باإلدماج املهين  أوهلا
يف إطار خمتلف اآلليات اليت نصبت هلذا الغر  ، حيث يستقطب  هذين طاليب العمل من الشباب ألول مرة ل

 . ة من هذه  الفئاتالقطاعني نسبة كبري 
، و يعود هذا التطور للتوجه اجلديد % 45.6أما قطاع البناء و األشغال العمومية فقد بلغت نسبة التشغيل به  

 ات الصغرية،ـاع بإنشاء املؤسسـادي يف هذا القطـللدولة اجلزائرية حنو باستحداث صيغ جديدة للنشاط االقتص
ألشخاص خاصة  الفئات الشبانية املتكونة من إنشاء مقاوالت خاصة هبم القرو  املصغرة اليت مسحت للعديد من او 

 .%1.01منو الشغل به  يف هذا اإلطار حيث بلغ معدل

مميز يف خفض نسبة البطالة و املسامهة يف إجياد مناصب شغل  فقد كان له دور أما القطاع اخلاص خالل هذه الفرتة
مومية و اخلدمات من أهم القطاعات املنتجة للشغل بفعل تنوع جديدة، و تعترب قطاعات البناء و األشغال الع

                                                           
1 -Fatiha Talahite , op cit , p8 
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 1529و بنسب اقل يف قطاع الفالحة و الصناعة بـ على التوايل،  % 0925و  % 0526أنشطتها و حيويتها بـ 
1 5331على التوايل حبسب إحصائيات سنة  % 1924و %

. 
من  % 4125ساهم يف امتصاص نسبة قد قطاع أن هذا الفإهنا تشري إىل  أرقام الديوان الوطين لإلحصاءأما 

من إمجايل  % 71.81حيث يشتغل به حوايل أربعة ماليني عامل إي حبوايل ، 5330مناصب الشغل اجلديدة سنة 
  .2القوى العاملة

و مرد ذلك حسب الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار هو التطور يف عدد املشاريع اليت ينشط فيها هذا القطاع حيث  
 5517من عدد املشاريع القدرة بـ  % 76أن هذا القطاع يستحوذ على  5336ري اإلحصائيات املتعلقة بسنة تش

3ألف منصب شغل  65مشروع يتوقع أن تؤدي إىل إنشاء أكثر من 
املقدمة وافز املالية كما أن للتسهيالت و احل .

دور كبري يف  كان هلاى القرو  املصغرة  يف إطار خمتلف برامج التشغيل إلنشاء مؤسسات مصغرة و يف احلصول عل
 .هذا القطاعتطور التشغيل يف 

 E S) (C فحسب تقرير اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي (غري الرمسي)  أما بالنسبة للشغل يف القطاع املوازي

N  يف القطاع عدد املشتغلني تقريبا إي مبا يعادل )شخص  5460555فعدد العاملني هبذا القطاع فقد قدر بـ
يفوق ما جيعله  %1من جمموع القوى العاملة يف اجلزائر  و مبتوسط منو سنوي أعلى من  % 45مبعدل (  الفالحي

ذا القطاع يتمركزون يف النشاط التجاري و القطاع هبمعظم العاملني  ، فيما أنمبرتني مما هو يف قطاع الشغل الرمسي
 .4اخلاص

 (1111/1113)رسمي من إجمالي التشغيل للفترة حجم التشغيل غبر ال(  36)جدول رقم 
 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 21.1 21.1 21.2 20.2 (%)النسبة 
 Rafik Bouklia-Hassane, Fatiha Talahite, marché du travail, régulation et croissance: المصدر 

économique en Algérie, Eight Mediterranean Social and Political Research Meeting , European 

University Institute , Robert Schuman Centre for Advanced Studies , Mediterranean Programme 

Florence – Montecatini Terme, 21–25 March 2007, p15. 

                                                           
1 -Conseil national économique et social (C.N.E.S), Rapport national sur le développement humain en Algérie, 

2006 ,p 60. 

، (39) عدد، جامعة ورقلة ، اجلزائر ، جملة الباحث،  »دراسة حالة اجلزائر –دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالدول النامية   « الرزاق موالي خلضر ، عبد - 2
  .161،ص (  5337سنة )

 . 77عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص . -3
4 - Conseil national économique et social (C.N.E.S), rapport emploi informel, op cit,p18. 
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  (مخطط اإلنعاش االقتصادي و االجتماعي الثاني. ) 1111إلى 1111 الممتدة من الفترة-1
-4555)و االجتماعي للفرتة  برنامج اإلنعاش االقتصادي بهتعترب هذه الفرتة مبثابة مرحلة تكميلية ملا جاء 

مليار دج أي ما يعادل  .645، حيث سطرت الدولة اجلزائرية هلذا الغر  غالفا ماليا قدر بـما يقارب (4556
ل و الفالحة ـكن و تطوير النقـطالة، توفري السمليار دوالر، نصفه رصد لتحسني معيشة املواطن مبكافحة الب 515

 .1اخل  و اإلنفاق على خمتلف املشاريع التنموية املربجمة هلذه الفرتة ...

 .العوامل الديمغرافية و الثقافية-2-6
 5.11نسمة مبعدل منو طبيعي للسكان قدره  040 913 33متيزت هذه الفرتة ببلوغ متوسط عدد سكان اجلزائر 

 سنة من العمر 51البالغني دون الـت الرتكيبة العمرية للسكان يف اجلزائر باخنفا  ضعيف لفئة السكان كما متيز   ،%
سنة ارتفاعا حمسوسا مقارنة بالفرتة  51، بينما عرفت فئة السكان فوق الـ% 41.16حيث تراجعت نسبتهم إىل 

ائر فقد عرفت تطور ملحوظ يف عدد أما بالنسبة لوضعية التعليم يف اجلز  ،%44.00إىل  % 56..4السابقة من 
النسبة يف  ارتقت، فيما  % 05.65املنتسبني ملختلف املراحل التعليمية بارتفاع نسبة امللتحقني بالتعليم االبتدائي إىل 

 . 2 %15التعليم الثانوي إىل 
متوسط تعداد التالميذ و الطلبة المسجلين في مختلف األطوار التعليمية ( 41) جدول رقم 

2010/2005. 

  التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

3الطور  1و1الطور    
 المسجلون  6555445 5045515 5515545 946153

اإلناث    65.45 60.54 15.11 - (%)  
 ..55، فصل التعليم ، ص  4555-5044الديوان الوطين لإلحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

تراجع يف عدد املسجلني بالتعليم االبتدائي مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة اخنفا  إىل ه تشري بيانات اجلدول أعال
و هذا راجع يف احملل األول إىل اخنفا  معدل الزيادات يف ، يف عدد التالميذ امللتحقني حديثا بالتعليم االبتدائي

                                                           

..6نبيل بوفليح ، مرج سابق ، ص  - 1  

2 - Données / pays/Algérie, op cit. 
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رس اإلناث مقارنة بالذكور بارتفاع سنوي قدره إىل التطور  الكبري يف نسب متد خالل هذه الفرتة، مع اإلشارة اجلزائر
 .1عند الذكور   % 4.5مقابل  % 4.1

نسب التالميذ  امللتحقني بالتعليم العايل  أنإال  مراحل التعليم يف نسب االلتحاق مبختلف املسجل تطورالبالرغم من 
 2 % 15.56ل هذه الفرتة إال خالحيث مل يلتحق باجلامعة ال تعكس اجلهود املبذولة و األهداف املخطط هلا ، 

و هو ما يثري العديد من التساؤالت حول فعالية املنظومة الرتبوية، و من إمجايل التالميذ املرشحني لشهادة البكالوريا، 
 . مصري باقي األعداد األخرى من التالميذ

مما يتحتم عليه رفع  امتصاص جزء من هذه األعداد،من اجل من دون شك فإن التكوين املهين سيتحمل عبء كبري 
حيث ، طاقة االستيعاب بإنشاء العديد من املراكز  و هو من بني األهداف اليت يسعى هذه املخطط لتحقيقها

أكثر بإنشاء ارتفعت مؤسسات التكوين املهين عرب الرتاب الوطين  بالتوازي مع تطور يف الطلب على التكوين املهين  
 .من املعاهد الوطنية املتخصصة خالل هذه الفرتة  و عدد، مركز تكوين مهين جديد 111من 

أما من ناحية نوعية التكوين فقد سعت املؤسسات الوصية إىل توفري ختصصات جديدة تتناسب و متطلبات سوق 
العمل، و كذا توفري اإلطار املختص و تقدمي حتفيزات مالية و معنوية للمرتبصني قصد جلب اكرب عدد من التالميذ 

 .  قاعد الدراسة مل املغادرين

 .العوامل االجتماعية و االقتصادية -2-2
عرفت اجلزائر يف هذه الفرتة وضعية جيدة خاصة من الناحية املالية يف ظل مواصلة ارتفاع أسعار البرتول، و حتسن 

زائر إىل إىل جانب تراجع مديونية اجل، % 0مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة و مواصلة النمو االقتصادي بأكثر من 
هذه املؤشرات مكنت اجلزائر من .  4550سنة  %55.4مليار دوالر و تراجع معدالت البطالة إىل  55اقل من 

 ألف 11.إنشاء  من خاللو ذلك باستحداث مليوين منصب شغل جديد ، ملكافحة البطالةوضع برنامج ضخم 
ل و توفري ـزراعة و النقـإىل جانب تطوير الة جديدة مبسامهة القطاع اخلاص و األجنيب خالل هذه الفرتة، ـمؤسس
 .3اخل....السكن

                                                           
1 - Conseil national économique et social (C.N.E.S),Rapport national sur le développement humain en Algérie, op 

cit , p 25. 

  ..5، مرجع سابق ، ص فصل التعليم  4555-5044حوصلة إحصائية   حصاء ،الديوان الوطين لإل 2-
3 - C.N.E.S ,Rapport national sur le développement humain en Algérie, op cit, p 66. 
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.تطور التشغيل و البطالة -2-3  
 2335/2363و البطالة بحسب طبيعة النشاط السكاني خالل فترة  التشغيلتطور ( 46) جدول رقم 

 السنوات          
 1111 1116 1119 1111 1119 1111 الفئة

 10812000 55166555 55.51555 0041054 55550461 0604151 السكان النشطون

 9735000 0554555 0564555 .110646 1141156 1566445 السكان المشتغلون

 1076000 5554555 5540555 5.56054 5465165 5661411 السكان البطالون

 55 55.4 ..55 1..5 ..54 ..51 (%)نسبة البطالة 

 .45-44، فصل التشغيل، ص5044/4555وطنية الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة ال :المصدر

مبعدل نشاط قدره  1. 111 010 5. بلغ متوسط إمجايل القوى السكانية النشطة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة
من إمجايل   %41.5مبعدلعامل  1 110 554، أما متوسط السكان املشتغلون فقد قدر عددهم بـ% 11.90

و هي  ،من إمجايل عدد السكان ممن هم يف سن العمل % .1.5.ل عدد السكان، بينما بلغ معدل التشغي
يف تراجع حمسوس ملستويات  سامهت إجيابا ،معدالت أفضل بقليل من املعدالت املسجلة خالل الفرتات السابقة 

غري أن . 4555إىل غاية  4556نقاط من سنة  5باخنفا  قدره  % 5..5البطالة خالل هذه الفرتة مسجلة 
سنة  5.أعمارهم اقل من  ذينال ومتس بشكل كبري فئات الشباب ممن يبحثون عن عمل ألول مرة  هذه البطالة

 .مقارنة بعدد من هم يشتغلون يف نفس الفئة  % 1..5مبعدل 

 (1111/1111)نسبة المشتغلون و البطالون بحسب فئات األعمار ( 41) جدول رقم 
 السنوات         
 الفئات

1111 1111 1111 
 البطالون% المشتغلون% البطالون% المشتغلون% البطالون% تغلونالمش%

 1 6.54 54.55 6.51 45.51 4.11 سنة 11اقل من 
11-14 5..56 .1 5..10 .5.41 51.41 41..1 
14-16 5..0 .5.54 51.55 .4.1 55..0 .5.44 
 41.11 41.45 41 46.64 54.00 44.5 سنة فمافوق31

-44،فصل التشغيل، ص5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة الوطنية :  مادا علىالمصدر من إعداد الباحث اعت
45. 
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مقابل  اطلب 934552 خالل هذه الفرتة يف تزايد مستمر بوصوله إىل معدل الطلب على العملما جعل  هذاو 
 .1 213074 مل يتعدى الـ عر  عمل 
 (1119/1111) حجم الطلب و العرض على العمل للفترة( 19)شكل رقم 

 

 : الباحث اعتمادا على  الطالب المصدر من إعداد
-Office national des statistiques(O N S) , l’Algérie en quelques chiffres résultats, n 

°(39et42) , édition 1000 ,p 12 
 .د ما قبل التشغيلطلبات العمل املسجلة يف إطار عقو إحصائيات إحصائيات الطلب و عر  العمل من دون    *

أما بالنسبة لتوزيع اليد العاملة حول خمتلف األنشطة االقتصادية فقد عرفت هي األخرى حتسن مقارنة باملعدالت 
باعتباره أكثر القطاعات احتضانا  ،املسجلة خالل الفرتة السابقة حيث ترتكز يف قطاع التجارة و اخلدمات اإلدارية

، و أخريا  % 13.6بـ الفالحيمث القطاع  % 54.4اء و األشغال العمومية بـ يليها قطاع البن % 11.5للشغل بـ 
 . % 54.4القطاع الصناعي بـ 

 (2335/2363) خالل الفترة قطاع النشاط االقتصاديبحسب  التشغيلتطور  ( 43)جدول رقم 
 القطاع          

 ات و اإلدارةالتجارة و الخدم البناء و األشغال العمومية الصناعة الفالحة السنة

1111 145 .15 5 141 511 5 544 454 5 844 .04 6 
1119 1 609 633 1 264 000 1 258 000 4 738 000 
1111 105 555 5 155 545 5 455 14. 5 051 155 6 
1119 1 252 000 1 141 000 1 575 000 5 178 000 
1116 555 464 5 555 506 5 555 551 5 555 .51 1 
1111 1 136 000 1 337 000 1 886 000 5 377 000 

 .67-62، فصل التشغيل ، ص5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة الوطنية  :المصدر 

                                                           
1-  O N S ,  l’Algérie en quelques chiffres résultats, n°( 39et42) , édition 2000 , op cit ,p 11. 
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متثيل هذه القطاعات هبذا الشكل يعرب على التوجه اليت  تبنته اجلزائر ألجل توفري مناصب الشغل و إدماج اكرب  إن
ت، إىل جانب الشروع يف إصالحات كربى لتحديث قطاع اخلدمات عدد ممكن من الشباب ضمن هذه القطاعا

العمومية و قطاعي املالية و العدالة و اجلماعات احمللية بإدخال التكنولوجيات احلديثة لالتصال و اإلعالم و اليت 
قد  لصحية تتطلب يد عاملة متكونة و متخصصة، كما أن ملوجة املشاريع السكنية و املنشات الرتبوية و املهنية و ا

  .دور كبري يف إعطاء حركية اكرب لقطاع البناء و األشغال العموميةكان هلا 

خالل خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي   فر  نفسه يف القطاع اخلاص يف استمرار هذا و ينبغي أن نشري  إىل
ات الفالحة و البناء ـعخاصة تلك الناشطة يف قطا، من اليد العاملة % 41الفرتة باستحواذه على أكثر من  هذه 

 %1..56الـ  4551خالل سنة  العام األشغال العمومية و الصناعة، بينما بلغت نسبة العاملني يف هذا القطاعو 
 .من إمجايل القوى العاملة متمركزة بشكل اكرب يف قطاعي الفالحة و البناء و األشغال العمومية 

ود أساسا لتطور عدد املشاريع و املؤسسات املستحدثة به نتيجة إن هذا التطور يف عدد العاملني بالقطاع اخلاص يع
أدخلت باإلضافة إىل اإلصالحات اليت  ،تطور التشريعات اخلاصة هبذا القطاع و ما تضمنته من تشجيعات و مزايا

لطاليب   بالتوجه أكثر حنو تعزيز فكرة  االعتماد على الذات و تشجيع املبادرة الفردية على آليات و برامج التشغيل
متاشيا مع التوجه  اجلديد ... ( املؤسسات الصغرية و املصغرة ، املقاوالتية)الشغل يف إنشاء مؤسسات خاصة هبم 

 .للدولة لبناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق 

و بالرغم من االجنازات اليت أصبح حيققها القطاع اخلاص إال انه يف نظر العديد من املختصني أصبح منفذ هام حن
و ال يؤسس لثقافة مهنية راقية النزالق العديد من مؤسساته يف ممارسات غري شرعية، ، ( غري الرمسية )األنشطة املوازية 

و التنصل من مسؤوليته االجتماعية، مثل عدم التصريح بالعدد الفعلي ملستخدميها و التهرب الضرييب ما يشكل خطر 
 .النوع من األنشطة و تقويض فرص خلق مناصب شغل دائمة  على االقتصاد الوطين و يساهم يف تنامي هذا

 .هذه المرحلة و البطالة خالل  التشغيللعوامل المؤثرة في تطور تحليل سوسيولوجي ل -3

 .دخول المرأة لسوق العمل -3-6
اجتماعية ة و ـثقافي عوامللة الشغل و التشغيل الوطنية ـوات األوىل لالستقالل تأثري يف منظومـمل يكن لعمل املرأة يف السن

التعليمي أو انعدامه أحيانا، و أن دخوهلا لسوق الشغل يف هذه الفرتة  مل يكن ممكنا  اهاستو مضعف ب ما تعلق منها
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سري باعتبار أن معظمهن  أينحصر ضمن إطار  هايف جمتمع متخلف اقتصاديا و اجتماعيا و هو ما جيعل عمل
 . يتمركزن باملناطق الريفية

يف القطاعات منهن تتواجد تقدمي وصف لقوة العمل النشطة من جنس اإلناث فإن الفئة املشتغلة و إذا أردنا 
حيث مل تتعد نسبة  تتمركز يف املناطق احلضرية، و مبسامهة  جد منخفضة يف قوة العملاليت االقتصادية غري فالحية 

 .50441حسب إحصاء  % 3.85
جتماعية و الثقافية لعمل املرأة نوات التسعينات نتيجة تغري النظرة االغري أن الوضعية  بدأت تؤخذ جمرى أخر مبطلع س

بفعل حتسن املستوى التعليمي للمرأة و ارتفاع مستوى االلتحاق مبختلف مراحل التعليم، و االستقرار باملدن احلضرية، 
زائرية و ارتفاع معدالت ر اجلـة إىل العمل أصبحت أكثر من ضرورة بفعل تراجع املستوى املعيشي لألسـأن احلاج كما

حسب تقرير البنك العاملي ساهم يف تراجع سن  5001سنة  % 44.4إىل  5011سنة  % 54.4الفقر من 
الزواج حبكم أن الولوج إىل سوق العمل بالنسبة لغري املتزوجات سيكون أسهل منه عند املتزوجات و هو ما جعل 

  5004سنة  % 5.1ة األنشطة املهنية اليت تقوم هبا النساء من نسب، و هو ما مسح بزيادة 2عددهن يف تزايد مستمر 
 . 50013سنة  % 0.4إىل 

 .(باآلالف) نسبة النساء العامالت من إجمالي قوة العمل (  44)جدول رقم 
 1691 1997 2000 2003 2006 2009 2010 

 474 1 447 1 496 1 933 797 889 41. النساء العامالت عدد

مالت نسبة النساء العا
 51.1% 15.2% 54.1% %1..5 %54.1 %51.1 %1.1 من إجمالي قوة العمل

، فصل 5044/4555الديوان الوطين لإلحصاء ، احلوصلة الوطنية :  من إعداد الباحث اعتمادا على: املصدر
 .45-14التشغيل ، ص

دد السكان اإلناث بتطور عاخذ يشهد منو سريعا مقارنة  النساء العامالتمن خالل اجلدول نالحظ أن حجم 
يعود أساسا إىل  تطور القطاعات املهنية اليت تتناسب و مواصفات عمل املرأة مما زاد ، و هذا التطور خالل هذه الفرتة

                                                           
1 - Fatiha Talahite, « l’emploi féminin en transition  en Algérie » , European University Institute, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, eight Mediterranean Social and Political Research 

Meeting ,Florence – Montecatini Terme, 21–25 March 2007 , p14. 

2 - Mohamed Saib Musette,Mohamed Arezki Isli & Nacer Eddine Hammouda , op cit, p13. 

3 - El Hachemi Ouzir, Analyse critique des dispositifs d’emploi, Rencontre sur le thème « L’emploi, la formation et 

l’employabilité», Le Forum des Chefs d’Entreprises, Hôtel El Aurassi, Alger,  29 Octobre 2013.P05. 
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و اليت قدرت  ،يف الطلب على خدماهتا، و هو ما تفسره النسبة املرتفعة  يف  عدد النساء العامالت بالقطاع اإلداري
بعدما كان  % 46.4مرات يف القطاع الصناعي ليصل إىل  .تضاعف عددهن بـ  بينما % 61.6بـ  4554سنة 

مبعدل منو سنوي قدره  % 55، بينما بلغت نسبتهن يف القطاع الفالحي % 5.6ال ميثل سوى  5004يف ستة 
4.. % 1 . 

لعمومية حيث عرف و إذا ما تفحصنا نسبة العامالت يف القطاع اإلداري جند أن أكثرهن يتمركزن يف قطاع الوظيفة ا
 : يتوزعن على النحو التايل   4554سنة  654 151إىل   5001سنة  .6. 5.5ملحوظا من  اعددهن تطور 

 .توزيع تعداد اإلناث العاملين في قطاع الوظيف العمومي( 41) جدول رقم 
اإلدارة  الصحة العمومية التربية الوطنية 

 المحلية
 التكوين المهني التعليم العالي 

 0 555 45 551 66 644 51 106 504 144 دالعد
 ..4 ..1 55 51.0 65.0 (%)النسبة 

 C.N.E.S ,rapport sur l’évaluation de l’emploi féminin, Algérie,2003, p64 :المصدر 

تتزفر عليها هذه يتضح أن توجه معظم النساء للعمل بقطاع الرتبية و الصحة يرجع يف األساس إىل املزايا اليت  
 . اخل .... و انسجامه مع خصائص املرأة من توقيت و طبيعة النشاط املمارس لقطاعاتا

ز العديد من النساء من يفيف حتهذه الفرتة  دور اجيايبلحركية اليت شهدها القطاع املوازي لإىل جانب ذلك فإن 
األطفال ، اخلياطة ، صناعة  احلالقة ، حضانة)و جتلى ذلك من خالل تنامي العمل املنزيل ، الدخول إىل سوق العمل

 ( .اخل...احللويات 

.لسوق العمل طالبي الشغل من خريجي التعليم العالي و التكوين المهنيل النوعي دخولال-3-2  
متيزت هذه املرحلة بدخول فئات جديدة لسوق الشغل من حاملي الشهادات من خرجيي التعليم العايل و خمتلف 

ادوا من تكوين نوعي يف خمتلف امليادين متاشيا مع املتطلبات اجلديدة لسوق الشغل ، مراكز التكوين املهين  ممن استف
ة و هو ـهذه املواصفات اجلديدة  من شأهنا أن جتعل اجلزائر يف مواجهة طلب على الشغل يتصف بالتخصص و النوعي

                                                           
1 -  C.N.E.S ,rapport sur l’évaluation de l’emploi féminine, Algérie,2003, p64. 
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حوذون عليها مقارنة بنمط البناء ما جيعل عملية إدماجها يف احلياة املهنية صعبة اعتبارا لنوعية املؤهالت اليت يست
 .االقتصادي لإلنتاج يف اجلزائر 

ة ـادين الرتبيـميكن إرجاع هذا التطور يف عدد حاملي الشهادات إىل مجلة اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر يف مي
فاق سنة هو الوصول يف أ .455التكوين املهين و التعليم العايل، حيث كان من أهداف اإلصالح الرتبوي لسنة و 

من النجاح يف شهادة البكالوريا  بالتطور التدرجيي يف عدد امللتحقني بالتعليم العايل و هو  %55إىل نسبة  4551
ليصل  4551سنة  % 5.40.إىل  .455سنة  % 40.11ما تبلور يف فعال يف غضون السنوات املوالية فمن 

ة يتبعه بالضرورة زيادة يف عدد املتخرجني من هذا التزايد الكبري يف عدد الطلب، 1 4551سنة  % 50..1إىل 
اجلامعات ويف خمتلف التخصصات مما نتج عنه فائض يف عمالة اخلرجيني نتيجة عدم قدرة الدولة يف توفري مناصب 

 4556متخرج سنة  515 107ارتفع الرقم إىل  4555متخرج جامعي سنة  192 65فمن عمل هلذه الفئة ، 
، إن هذا التزايد املستمر يف عدد اخلرجيني ساهم يف انتشار ظاهرة متخرج 515 556إىل  4550ليصل يف سنة 

مث إىل   %  5001سنة  % 6.6إىل  5011سنة   % 5.4بطالة محلة الشهادات العليا  حبيث انتقلت من 
 .2 4555سنة  % 45.6لتستقر عند   4555سنة  % 4.45

يف عدد امللتحقني به و تطور نوعية التخصصات اليت أصبح و األمر نفسه شهده قطاع التكوين املهين بفعل تزايد 
مرتبص ليصل إىل  51. 55.إىل حوايل   4556 و 4555 يوفرها، حيث انتقل متوسط عدد املرتبصني به بني 

 .45503و 4551مرتبص للفرتة املمتدة بني  644 6.5حوايل 

لشغل يف اجلزائر، و تكشف على التوجه اجلديد نوعية الطلب على او واضحة على مستقبل  نا فكرةهذه األرقام تعطي
ل و يف ترقية ـللدولة يف إحلاق اكرب عدد  ممكن من الشباب بالتعليم و التكوين هبدف ختفيف الضغط على سوق الشغ

 .نوعية الطلب على الشغل متاشيا مع نوعية عرو  الشغل اليت أصبحت تعرضها خمتلف املؤسسات االقتصادية 

ية مل تكن يف صاحل هذه الفئة بفعل الصعوبات اليت واجهتها يف احلصول على منصب شغل يوازي غري أن هذه الوضع
، إىل جانب شروط االلتحاق مبناصب الشغل اليت أصيح يفرضها سوق العمل طبيعية و نوعية التكوين املتحصل عليه

ع و ارتفاع عدد البطالني ـيف تفاقم الوض تزاد...( اخلربة املهنية ، الكفاءة يف املنصب ) على طاليب الشغـل ألول مـرة 
                                                           

.410، ص4550دار القصبة للنشر ، : ابوبكر بن بوزيد ،اإلصالح الرتبوي رهانات و اجنازات ، اجلزائر - 1  

.54، فصل التعليم ، ص ، 4555-5044حصاء ، احلوصلة اإلحصائية الديوان الوطين لإل - 2  

3 - Office national des statistiques, (O.N.S), l’Algérie en quelques chiffres, édition (42), op cit , p10 
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آليات جديدة للتشغيل من حاملي الشهادات، هذا الوضع دفع  بالسلطات العمومية إىل استحداث برامج و 
تتناسب و املواصفات التكوينية هلذه الفئات سعيا منها يف احلفاظ على هذه الكفاءات و جتاوز عقبة هذه الشروط 

 .غلحال إدماجها يف سوق الش

 .تطور القطاع الخاص -3-3
حمور عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية للمزايا و اإلمكانيات الكبرية أصبح القطاع اخلاص اليوم يف اجلزائر ميثل 

ادية و االجتماعية ـاالت االقتصـو هو ما سيمكنه من لعب دور ريادي يف شىت اجمل ةـاليت وجهت له من طرف الدول
العامة للمواطنني و إعطاء ديناميكية اكرب لعملية التشغيل يف ظل تراجع القطاع العام كقائد و حمرك  بتحسني  احلياة

طين االقتصادي و اجمللس الو  (ONS ) لالقتصاد الوطين، إن الدراسات اليت يقوم هبا الديوان الوطين لإلحصاء
أن القطاع أمجعت على  ) (CREAD مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي و التطوير و (CNES) االجتماعيو 

 18.0أي ما نسبته  ،1110اخلاص أصبح اكرب مشغل لليد العاملة يف اجلزائر بأكثر من أربعة ماليني عامل  سنة 
من خالل تعزيز مكانته يف القطاعات و الفروع اليت كان يسيطر عليها  1من حجم التشغيل مقارنة بالقطاع العام  %

ات ، و النسيج و صناعة اجللود ، كما أن التوجه اجلديد للقطاع اخلاص يف الشراكة مع و اخلدم تقليديا كالفالحة،
املؤسسات األجنبية مكنه من توسيع نشاطاته و اقتحام قطاعات اقتصادية كانت حكرا على القطاع العام مما وسع 

 .من قاعدته العمالية و أصبح الوجهة املفضلة للعديد من الباحثني عن شغل 
ن األمهية اليت أصبح يكتسيها هذا القطاع فإنه يف نظر العديد من الباحثني مل يقدم ما كان منتظر منه خاصة بالرغم م

وتوفري احتياجاهتم من الضمان االجتماعي والتأمني الصحي، . املسامهة يف حتسني األحوال املعيشية للمواطنني يف
، مفضال االستثمار يف املشاريع األكثر رحبية  الجتماعيةواملسكن املالئم وتوفري فرص العمل، وغريها من اخلدمات ا

و تفضيل النشاط ( املدن الساحلية الكربى ) ات جغرافية ضيقةـباالعتماد على الدعم املايل للدولة و التمركز يف  نطاق
 .يف املؤسسات املصغرة و الصغرية 

ارسات هذا القطاع تعدت يف بعض وضحت أن ممأ (CNES)  اجمللس االقتصادي و االجتماعيغري ان دراسات  
األحيان اإلطار القانوين و هو ما جعلها يف كثري من األحيان شبيهة بنشاطات القطاع غري رمسي خاصة و أن التقرير 

نواة اليت تكون القطاع الاعترب بعض املؤسسات الصغرية و املتوسطة الناشطة يف جمال التجارة و اخلدمات مبثابة 
أن من بني  ير اجمللس االقتصادي و االجتماعيخيص عدم التصريح بعدد العاملني حيث أشار تقر  خاصة فيما ،املوازي

                                                           

.511عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص   -  .1  
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منهم يصرحون بأهنم يشغلون عشرة عمال فقط، بينما  %01رب عمل ناشط يف القطاع اخلاص  511 510
حول  4555سنة  creadأوضح  التحقيق الذي أجراه مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من اجل التنمية  

من عماهلا غري مصرح هبم لدى مصاحل الضمان  % 65مؤسسة صغرية و متوسطة أظهرت أن  5 155
إذا  % 5.4االجتماعي، و هو ما جعل مسامهة هذا القطاع يف الناتج الداخلي اخلام ضعيفة جدا حيث ال تتعدى 

، نتيجة التهرب 1ى التوايل عل % 4..و  % 1.5ما قرنت مبسامهة القطاع اخلاص يف دول كاملغرب و تونس بـ 
االكتفاء بتشغيل اليد العاملة غري املؤهلة و فر  شروط معقدة يف تشغيل الفئات األكثر تأهيال لتفادي الضرييب و 

 . التكاليف الباهظة 
به، على الرغم من اآلمال املعلقة على هذا القطاع يف إجياد مناصب شغل بالتوازي مع املشاريع االستثمارية اليت برجمة 

 5 456 105و اليت كان يتوقع منها إنشاء  4555و.500ألف مشروع بني سنيت .6و الذي فاق عددها الـ 
 . 2 %45منصب شغل بقيت غالبيتها جمرد نوايا حيث مل يتم جتسيده ميدانيا إال بنسبة 

و االقتصادية للبالد اثر  إن عدم استقرار القطاع اخلاص و عدم وفائه مبسؤوليته و التزاماته حيال التنمية االجتماعي
 05نسبة   4555الدولة كانت تعول على خلق مليوين منصب شغل يف أفاق  ، لكونعلى الرؤية املستقبلية للتشغيل

على اعتبار أن  غري أن املؤشرات اليت سبق توضيحها توحي باستحالة حتقق هذا اهلدف ، 3يوفرها القطاع اخلاص %
العاملة لفقدان الثقة و األمان الوظيفي يف هذا القطاع، كما أن التساؤل املطروح هو  القطاع اخلاص مل يعد جاذبا لليد 

كيف لقطاع خاص يفضل االعتماد على دعم الدولة بدل االعتماد على الذات و يرفض االندماج يف مسار التنمية 
فرص الشغل و املسامهة يف  و بالتايل خلق ،الوطنية أن يكون قادر على تطوير جهازه اإلنتاجي و توسيع استثماراته

 .  ختطيط سوق الشغل مستقبال
  خالصة

من خالل هذا الفصل عرفنا أن عوامل عدة كان هلا تأثري مهم يف مسألة التشغيل و البطالة يف اجلزائر  و قد اختلفت 
و بتحليلنا هلذه  باختالف الفرتات التارخيية  و الظروف السياسية و االجتماعية و االقتصادية اليت ميزة كل مرحلة ،

الفرتات توقفنا  على جمموعة من االستنتاجات منها أن اجلزائر  شهدت أربع مراحل حامسة سامهت يف تشكل 
 :سياستها التشغيلية و هي 

                                                           
1 - C.N.E.S , rapport sur le secteur privé, op cit, , pp95-106. 

511عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص  - 2    

3 - Mohamed Saib Musette,Mohamed Arezki Isli & Nacer Eddine Hammouda , op cit , p46. 
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مرحلة ما بعد االستقالل إىل منتصف السبعينات تبنت الدولة اجلزائرية مقاربة سوسيو اقتصادية حبتة حيث كان  
ر يشتغلون بالقطاع الفالحي كعمال مؤقتني و مبغادرة املستعمر للبالد ، حاولت اجلزائر تصحيح غالبية سكان اجلزائ

قصد تشغيل اكرب عدد من السكان ( التسيري الذايت و االشرتاكي )الوضع بإنشاء آليات جديدة لتسيري هذا القطاع 
 . به كعمال أجراء و بصفة دائمة 

انينات فقد تبنت اجلزائر مقاربة تعتمد على دعم الدولة للشغل بانتهاج سياسة أما يف املرحلة الثانية مع بداية الثم
، داخيل املرتفعة للمواد الطاقويةتصنيعية ضخمة بإطالق عدة مشاريع يف هذا اجملال مستفيدة من الوفرة املالية نتيجة امل

سياسة التشغيل املباشر و الكامل بتمكني  و هو ما دفع  باجلزائر إىل اللجوء إىل اكرب عملية تشغيل يف تارخيها بانتهاج
 .مجيع طاليب الشغل من االندماج مباشرة ضمن هذه املشاريع

بينما املرحلة الثالثة و هي فرتة التحول من االقتصاد املوجه  إىل اقتصاد السوق مع هناية الثمانينات و بداية التسعينات 
شغيل بفعل األزمة االقتصادية اخلانقة و الرتاجع الكبري يف املوارد أجربت اجلزائر على اعتماد مقاربة اقتصادية حبتة للت

البرتولية ، نتيجة االخنفا  يف أسعار هذه املادة اليت تشكل عصب متويل التنمية يف اجلزائر و ما ترتب عنها من غلق 
ا و ارتفاع البطالة للمؤسسات و توقف العديد من املشاريع ما تسبب يف تراجع عمليات التشغيل إىل أدىن مستوياهت

 .إىل نسب قياسية أجربت بفعلها اجلزائر على التخلي عن التشغيل املباشر و ما تبعه من إجراءات أخرى 

املرحلة الرابعة و هي متتد من بداية التسعينيات إىل يومنا هذا حيث  جيمع العديد من الباحثني على أن هذه الفرتة 
 اجلزائر حتكمها تنظيمات و اطر قانونية و أهداف واضحة تعتمد على تشكل التأسيس الفعلي لسياسة تشغيلية يف

 .آليات و برامج حمددة موجهة ملختلف فئات اجملتمع اليت تعاين من البطالة
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 تمهيد

قضية هامة يف سياق استمرار و تفاقم مشكلة البطالة و نقص التشغيل يف العامل، ما التشغيل  شكلت سياسات
مسار سوق الشغل جعلها حمل نقاشات سياسية خمتلفة متركزت تساؤالهتا حول الطرق املناسبة و الكفيلة لتصحيح 

 .واسرتجاع توازنه
إن التاريخ املعاصر لسياسات التشغيل حافل باألحداث، و باستطالع خمتلف القراءات و الدراسات حول هذا 

حول حماوالت إصـالح عقود العمل املوضوع جند أهنا قد أفرزت العديد من العالجات املتباينة  متركزت أساسا 
الشغل، و ذلك بالتقليص أو اإلعفاء من األعباء االجتماعية عن األجور تقليص ساعات العمل و احلث على و 

 .اخل....املتدنية، و اإلعفاء الضرييب من الساعات اإلضافية
و مع ذلك فان الدوافع الرئيسية لسياسة التشغيل على مر الزمن بقت نفسها حيث سعت دوما إىل محاية العاطلني 

، و خلق مناصب شغل أو التعديل يف ....( ة يف البحث عن شغلالتعويضات، املساعد)عن العمل من جهة 
، هذه السياسات حتما ستلعب دورا حموريا يف جمتمع ( ختفيض تكاليف العمال األقل مهارة)القوانني و التنظيمات 

 .املهين و االندماج االجتماعي لإلدماجيعترب الشغل هو األداة األساسية 
 

 سياسات التشغيل: أوال

يد من الباحثني أن سنوات الثالثينات متثل احلقبة اليت ازدهر فيها الشغل حيث سادت سياسة التشغيل جيمع العد
الكامل بفعل التطورات االقتصادية و الصناعية اليت ميزت تلك الفرتة بزيادة الطلب على اليد العاملة، و قد اعترب 

 .احلصول على احلماية االجتماعيةالشغل يف ذلك الوقت هو مصدر تأمني دخل األفراد و وسيلتهم يف 
 .الوطنية مفهوم سياسات التتشغيل -1 

ختال  و نتيجة ال. شاع االعتماد على مفهوم سياسات التشغيل مع ارتفاع معدالت البطالة يف سنوات السبعينات
هلذا املصطلح تعاريف  ت عدةطرق االستعمال واعتبارا خلصوصيات الدول االقتصادية منها واالجتماعية فقد ساد

مناصب الشغل و احلفاظ على املناصب جمموعة اآلليات اليت هتد  إىل بعث و حتفيز و خلق " منها من يعتربها 
مجلة السياسات "بينما هناك من حيددها يف . 1"املوجودة، و يف تعزيز املواءمة بني العرض و الطلب على العمل

                                                           

-،  شتاء ( 16-16 )العددان ،، جملة حبوث اقتصادية عربية ،  مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة »سياسة التشغيل يف اجلزائر حتليل و تقييم  « حسني رحيم ، -1
  .6، ص  (6162 )ربيع



المهني اإلدماج برامج و التشغيل سياسات رسم مجال في  الدولية التجارب و العالمية االستراتيجيات           الرابع الفصل  

 

 
 

155 

رفع مستوى التشغيل و التقليص من نسبة البطالة من خالل العمومية للتدخل هبد  واضح و أساسي يتمركز حول 
 . 1"التدخل مباشرة يف سوق الشغل

 وهي .حتقيقها وسبل معني بلد يف التشغيل لغايات ومرتابطة منسقة رؤية بأهنا "فيما تعرفها منظمة العمل الدولية 

 كمّية حمددة وأغراض أهدا  حتقيق أجل من واملتوخاة األبعاد، املتعددة التدخالت من إىل جمموعة تشري بذلك

 ظرو  ضوء يف البدائل، بني من اختيارها مت ،القيام به جيب ملا خطة على تشتمل وهي .البلد يف للتشغيل ونوعّية

 احلكومة تقوم و. كبذل املهتمة األطرا  مجيع إليه توصلت مشرتك اتفاق أساس على اعتمادها و مت معينة،

 2" .بوضوح حتديدها مت اليت والفرص للتحديات التصدي أجل من مبتابعتها

جمموعة من التوجهات اليت تتبناها الدولة من أجل  اعلى أهنو من خالل هذه التعاريف ميكن تعريف سياسة التشغيل 
 :تأمني 

التشجيعات دون اإلخالل  أكرب قدر ممكن من فرص العمل اجملزية ملواطنيها من خالل اإلعفاءات واحلوافز و -
 .بالسياسات االقتصادية العامة للبلد

 .املالءمة بني تأهيل املوارد البشرية وحاجيات االقتصاد -
 .مرونة سوق الشغل عن طريق مراجعة تشاريع العمل -

 

. أشكال سياسات التشغيل -2  
و احلقوق  أخذت تظهر سياسات خاصة للتشغيل اليت حاولت دعم و مرافقة حتوالت الشغل و توفري الدخل 

الوقت عدة أشكال استندت سياسات الشغل منذ ذلك من سوق العمل، و قد عرفت االجتماعية لألفراد املقصيني  
 

 :يلي على تدابري و آليات وضعت ملواجهة البطالة و توفري فرص التشغيل نوجزها كما
 

  .سياسات تخفيف تكاليف العمل لمحاربة البطالة التقليدية  -2-1
 العمل شرع يف تطبيقها منذ سنوات الثمانينات، و قد كانت هتد  إىل تقليص مسامهات أصحاب و هي سياسة  

يف الضمان االجتماعي حىت تسمح بتخفيض أجور العمال األقل مهارة دون املساس باألجر الصايف لتحفيز و خلق 
 6992صة يف فرنسا سنة مناصب الشغل، و قد كانت هلذه السياسات داللة اجيابية منذ الشروع يف تطبيقها خا

                                                           
1 - Lise Grémont, Une politique publique d'emploi pour les jeunes: le parcours professionnel des emplois-jeunes 
,paris :  édition L'Harmattan, 2002,p139 

 

 .65دليل إرشادي، مرجع سبق ذكره، ص  -سياسات التشغيل الوطنية  - 2

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lise+Gr%C3%A9mont%22
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. من إمجايل املعدل الكلي للبطالني % 6552وقتها بلغت بطالة العمال األقل تأهيل معدالت عالية جدا وصلت إىل 
و نتيجة لذلك، فعدد الوظائف اليت تتطلب مهارات متدنية و اليت كانت متيل إىل االخنفاض بشكل ملحوظ منذ 

عند الوظائف األكثر تأهيال اليت أخذت تعر   % 7مقابل  6992و 6991بني عامي  % 9-الثمانينات بـ
 %6156من  6116إىل  6991انتعاشا حمسوسا، حيث تضاعف منوها مقارنة بالوظائف األكثر تأهيال بني 

 .%956مقابل 
 من جمموع العمال % 51و بالرغم من ذلك فإن بطالة العمال األقل مهارة واصلت يف االرتفاع لتصل إىل  

 مراتب يف خفض معدل البطالة بقدر ما تسبب و أن تزايد الشغل األقل تأهيال مل يكن له تأثري يف تقليص النشطني،
 .1عدد كبري من العمال املؤهلني املرشحني لتشغيلهم يف مناصب عمل عليا

 

على االبتكـار و الوظائف تعترب هذه اإلسرتاتيجيـة يف نظر العديد من الباحثني اقل مردوديـة مقارنة باإلسرتاتيجيـة املبنية 
 .األكثر تأهيال، كما أن ختفيض معدالت البطالة سيكون حتما على حساب عدد كبري من العمال الفقراء

 .سياسات دعم الطلب لمحاربة البطالة الكينزية -2-2
االستهالك سياسـة إنعاش فإن ( البطالة الكينزية)تقوم هذه السياسة على انه يف حالة عدم كفاية الطلب املسبـق 

االستثمار هي وحدها الكفيلة بتخفيض البطالة ، حجتهم يف ذلك أن األجر ليس فقط تكلفة للمؤسسة، و لكنه و 
  .يشكل دخل أيضا للمأجورين و حيدد االستهالك و النمو

 

 .سياسات التكوين و المرونة للتخفيف من البطالة الهيكلية-2-3
اجلمود ،و  من كوسيلة الستعادة مرونة أسواق العمل اليت كانت تتميز حبالةظهرت هذا الشكل يف الدول املتقدمة   

 :عدم قدرهتا على حل مشكلة البطالة و متثلت يف منوذجني اثنني مها 
 

  . Flexibilité  نموذج المرونة -6-2-6   
 الذي يعيق السري  هذه اإلسرتاتيجية مستوحاة من أفكار املدرسة النيوكالسيكية، و هي هتد  إىل إزالة اجلمود

احلسن لسوق الشغل، و مرونة سوق شغل تعين ضبط و تكييف اليد العاملة املعروضة مع مجيع تغريات و تطورات 
 . 2النشاط االقتصادي، و هناك العديد من أشكال املرونة

 
                                                           
1 - Denis Clerc, Place aux jeunes, Alternatives Economiques, France , janvier 2006, p11. 

2 - Robert Boyer, op cit , p49  . 
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 .يوضح األشكال المختلفة للمرونة( 46 )جدول رقم 
 النوع                 

                 الشكل
 االستعانة مبصادر خارجية  داخلية خارجية

   : المرونة الكمية
تنويع كمية العمل تبعا 

 .حلاجات املؤسسة

كمية العمل حبسب حاجة املؤسسة 
باللجوء إىل يد عاملة من خارج 

 . املؤسسة ملدة حمددة
 –استخال   -عقود حمددة: أمثلة 

 .مناصب عمل مومسية

وفقا  ضبط ساعات العمل
للتغريات و الظرو  

 .االقتصادية
 –ساعات إضافية : أمثلة

 الدوام اجلزئي أو السنوي

النقل إىل أنشطة أخرى 
لبعض املهام أو األنشطة 

 .اإلنتاجية 
 التعاقد: أمثلة 

 .تنويع األجور اعتمادا على إنتاجية املؤسسات و على أداء األفراد : المرونة األجرية
 .منحة املردودية-العمل للعمال األقل مهارة  ختفيض تكلفة : أمثلة 

 احلراك املهين 

 :  المرونة الوظيفية
ضبط اليد العاملة متاشيا 
مع التطورات القتصادية 

 و االجتماعية

 . تعزيز التنوع من خالل سياسة التدريب و التكيف مع األجهزة لضمان أكثر مرونة 
 .او اجملموعةو حركية العمال تنظم داخل و خارج املؤسسة 

 .دورات و تربصات تدريبية: أمثلة 

 :من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

Robert Boyer , la fléxicurité danoise quels enseignement pour la France ? centre 

pour la  recherche économique et ses applications, paris : éditions Rue 

d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, avril 2006 , p53-56  53-56.  

 
هذه اإلسرتاتيجية واجهت هي األخرى انتقادات بالرغم من أهنا كانت مصدر إهلام للعديد من سياسات الشغل اليت 

دم االستقرار و سامهت يف زيادة عدد طبقت يف أوروبا منذ الثمانينات خاصة يف فرنسا، لكوهنا ضاعفت من حالة ع
 .العمال الفقراء مما اثر على القدرة الشرائية و بالتايل على النمو

 : و يف مواجهة انعكاسات هذه اإلسرتاتيجية برز مفهوم جديد هيمن على النقاش األورويب و هو النموذج املسمى بـ
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 Flexisécurité: المرونة اآلمنة نموذج -2-3-2  

 

مناركي يف التعامل مع البطالة، و قد مت اإلشادة به يف العديد من الدول لقدرته االسياسة مستوحاة من النموذج الدهذا 
 . 6161سنة  % 1، و 6111سنة % 151إىل  6991سنة % 66على ختفيض معدل البطالة من 

صيغة التوافقية ملا كان يعترب مستحيال يف احثني يف إجياد الـيف نظر العديد من البأن جناح النموذج الدامناركي يف الواقع 
و معدل معيشي عـال  ة و مستوىـعلى املنافسة الدولية و ديناميكي منفتح اقتصاد من يعود إىل ما يتميز بهأوروبا 

، باإلضافة إىل عوامل أخرى سامهت يف جناحه متثلت خصوصا يف البحث بطالة ضعيف و محاية اجتماعية عالية
التوفيق بني اثنني من املتطلبات املتعارضة مها  القدرة التكيفية للمؤسسات من جهة، و الطلب  املستمر حول كيفية

على األمن من طر  العمال من جهة أخرى، و هلذا فإهنم يعتربون املرونة اآلمنة هي  البديل االسرتاتيجي الذي 
الفعالية و الكفاءة االقتصادية و العودة إىل  يبحث يف مجيع اجملاالت حيث يعترب األمن الوظيفي ما هو إال نتاج لزيادة

 .الشغل الكامل

نشأ بشكل تدرجيي و جترييب و بتنظيم حمكم لسوق العمل و هو يقرتب من  flexisécuritéامن -مرونةإن منوذج 
النموذج االنكلوساكسوين، مبعىن أن طابع النسيج االقتصادي هلذا البلد متيزه احلماية الضعيفة لإلجراء و احلراك العايل 

من االستفادة من يسمح للبطال  6991للعمال، و بنظام تعويضي عن البطالة أكثر سخاء شرع يف تنفيذه سنة 
لذوي األجر الضعيف، فالبطال حيصل على تسعة من  %91سنوات  و معدل إحالل يصل إىل 1تعويض ملدة 

ما حيصل عليه العامل األجري و ال يتناقص مع مرور الوقت ، و بالرغم من ذلك يعترب ضعيف مقارنة ( 9/61)عشرة 
 .شهريا € 6111باألجور املتوسطة و املرتفعة اليت تصل تقريبا إىل 

و العامل األجري حسب النموذج الدامناركي لديه فرص قليلة يف االحتفاظ مبنصب عمله مدى احلياة، و ما جيعلهم 
سنوات، و هو ما جيعل معدل فقدان مناصب الشغل مرتفعة  1أو  2يغريون مناصب العمل مبعدل كل ( األجراء)

كيون يشعرون باألمن مهنيا، لكوهنم متيقنون من احلفاظ على جدا خالل مسارهم املهين، و مع ذلك فاألجراء الدامنر 
معظم دخلهم يف حالة وقوع حوادث خالل مسارهم املهين، و هو ما جيعله أكثر محاية مقارنة ببقية العمال يف الدول 

 .األخرى
تمد من البحث و من هنا فالعديد من الباحثني يعتربون جناح النموذج الدامناركي ليس جمرد إجراء سحري بل هو مس

املتزامن بني ثالث عناصر أساسية هي تطور قانون العمل، و احلماية االجتماعية، و تدخل الدولة يف جمال الشغل، و 
 .هو ما يفسر فعالية كفاءة اليد العاملة و التجزئة الضعيفة لسوق العمل
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 لة املرتفعة، و أن سخاء التعويضاتمعدالت البطا غري أهنم يرون أن مشكلة هذا النموذج هي التكلفة العالية جدا 
 .1و بإمكانه أن يلعب دور غري حمفز يف البحث عن الشغل بأن يصبح البطالون أكثر تشدد يف هذا االجتاه

 

.سياسات اإلدماج و محاربة اإلقصاء -2-4  
 

لقد أصبح االندماج يف العمل هو هد  خمتلف التدابري و األجهزة املتعلقة بإدماج الشباب خاصة من ذوي املهارات 
املتدنية و العاطلني عن العمل ملدة طويلة، و على اعتبار أن البطالة و عدم االستقرار يف العمل يشكالن األسباب 

حمور اهتمام معظم سياسات الشغل لبلدان العامل و مصدر  األوىل لإلقصاء االجتماعي، فقد شكل موضوع االندماج
 : قلقها الدائم و قد أخذت هذه السياسات توجهني اثنني مها 

 

  .سياسات االندماج االجتماعي:االتجاه األول -
ي تقوم هذه السياسة على اعتبار البطالة عامل مباشر أو غري مباشر يف اإلقصاء االجتماعي، فاحلرمان من الشغل يؤد

إىل فقدان العالقات املهنية و تدين الدخل و الشعور بعدم اجلدوى يف اجملتمع ، وهي غالبا ما تكون مرادفة لفقدان 
 .املكانة االجتماعية و العزلة االجتماعية

كما أن تنامي الشغل غري مستقر يضعف اجملتمع األجري، و يؤدي إىل تباين أجور العاملني يف املؤسسة الواحدة، 
 .غري مستقرين سيشعرون حتما بأهنم اقل اندماجا و ال يتمتعون بضمانات اجتماعية كافية  فالعمال

إن الصعوبات اليت يواجهها البطالون و أصحاب األعمال ستحد من قدراهتم يف التخطيط للمستقبل، ألن مشكلة 
ديث يعترب العمل أساس البطالة و عدم استقرار العمل أصبحت اليوم تتجاوز احمليط االقتصادي، فاجملتمع احل

االستقرار االجتماعي و احلرمان منه معناه اإلقصاء من أهم العالقات االجتماعية، و من هنا فاحلصول على منصب 
 .شغل مل يعد حق اقتصادي فقط، و لكنه أضحى حق و انشغال سياسي أيضا

 

   .فرص الحصول على منصب شغل زسياسات اإلدماج و تعزي :االتجاه الثاني -
يعترب احلصول أو العودة ملنصب الشغل من الوسائل األوىل ملكافحة الفقر و أهم ضمان لإلدماج االجتماعي، حيث 
ميثل األجر املكتسب من العمل نسبة عالية من دخل األسرة، كما يساهم الشغل يف إدماج األفراد ضمن إطار 

                                                           
1 - Ibid. p 50-51. 
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إجياد سكن و يف حتصيل بعض احلقوق  اجتماعيا مناسب، باإلضافة لذلك فاحلصول على شغل مناسب ميكن من
 .اخل ...مثل اخلدمات الصحية و التقاعد

و هلذا فإن السياسات العمومية يف خمتلف دول العامل أصبحت تفضل اإلدماج املهين لألفراد على البقاء من دون 
ة عقود املساعدة، شغل يستفيدون  من خالله من دخل يف إطار برامج للدعم و التكوين و العودة إىل العمل يف صيغ

برامج للتدريب، وتدابري تعزيز التشغيل يف إطار عقود : و حتسني قدرات اإلدماج ضمن ثالث أجهزة أساسية هي
 . 1املساعدة ، و آليات خلق مناصب شغل يف إطار املنفعة العامة و اإلدماج

 .اآلليات المسيرة للسياسات التشغيلية -3
 و لظرو  وفقاو ذلك  اليت تتكفل بتسيري السياسـات التشغيليـة املتباينـة  مناطاألو  نماذجلقد ظهرت العديد من ال

 مكاتب إىل التوظيف احلـمص أو مكاتب فمن ذاهتا ةـالتسمي يف تغري مع بلد كل خصوصيات

 وذلك التشغيل، بوكاالت البلدان من العديد يف حاليا يعر  أصبح ما أو االستخدام أو لـالتشغي

 املتخصصة اجملالس على غرار التشغيل بقضايا املعنية واهليئات األجهزة من العديد ظهور إىل باإلضافة

 .اخل...اخلاصة التشغيل ومكاتب العمومية الوظيفة وأجهزة االستشارية واللجان
 

 . التشغيلو أجهزة وكاالت  -3-1
 الدولة احتياجات للدولة هتد  يف الغالب إىل حصر  تابعةت عمومية كمؤسسا التشغيل وكاالت و أجهزة إن

 العمل، يف الراغبني بني من الوظائف على الطلب وحصر املختلفة، التخصصات يف اليد العاملة من

 مستوى يرفع الذي املهين بالتدريب والقيام خمتلفة، فئات إىل لتصنيفهم الوظائف طاليب مهارة وقياس
، هذا التطور النوعي يف التوجهات اجلديدة لوكاالت معينة فئة من الدولة احتياجات لسد املطلوبة األعداد

 بالتساوي العمل فرص بتوزيع تكفلالتشغيل جعل أهدافها تتعدى األدوار التقليدية ملكاتب التشغيل اليت كانت ت

 أسواق يف والطلب العرض وحبصر اخلرجيني، تعيني سياسة وتتبع مركزي، وبشكل اجملتمع أفراد بني

إىل أهدا  نوعية ميكن وصفها بأهنا أكثر جتانسا و تناغما مع احتياجات سوق  بينهما فيما والتوفيق العمل
 .  2العمل و التحديات التكنولوجية املتسارعة

 

                                                           
1 -Nicholas Grivel ,Nathlie Ghoros, Dominique Méda, rapport de recherche sur Les prestations et services 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi en Suède, Centre d’études de l’emploi, France, n°38 décembre ,2007, 

p p15-17 

.26،  ص سابقعدنان وديع ، مرجع  حممد - 2  
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  .التشغيل و أجهزة أهداف وكاالت -3-2
 مبصاحلالصلة  ذاتالدولية منظمة العمل  تسعى وكاالت التشغيل إىل جتسيد األهدا  اليت ترمي إليها اتفاقيات

 منظمة تشكيل فور1919 عام واشنطن يف للعمل األول الدويل املؤمتر ، منذ انعقاداحلكومية التشغيل

إىل  األعضاء البلدان دعت واليت البطالة، حول (2) رقم االتفاقية عنه صدرت الدولية العمل
 مكلفة وطنية هيئةك  البلدان غالبية يف الدوائر تلك وبدأت.  مصلحة عامة جمانية للتشغيل إحداث

 )أحيانا تسمى اليتاملصاحل  هذه امـومه احلني ذلك ومنذ ، العمل عن الباحثني تشغيل يف بالوساطة
 بات ما أنشطتها وتضمنت ،ـات و متطلبات كل مرحلةلالحتياج طبقا تطورت (التشغيل ومكاتب إدارات
 :2املتعلقة مبصاحل التشغيل 88رقم طبقا لالتفاقية  األساسية ، و اليت من مهامها 1التشغيل خبدمات يعر 

 .البطالة مشكلة على القضاء -
 .اجملاالت خمتلف يف أشكاهلا جبميع العمالة من الدولة احتياجات وتلبية حصر  -
 رفع شأهنا من اليتالباحثني عن الشغل إلعانة  الوظيفي والتوجيه اإلرشاد وبرامج التدريبية الدورات عقد -

 .العامل مهارة مستوى
 .وجغرافيا اقتصاديا العاملة القوى توزيع وتنظيم الكامل التشغيل حتقيق إىل السعي -

 اجلنس عن النظر بقطع التدريب وعلى ،الوظائف على احلصول يف للجميع الفرص تكافؤ ضمان -

 .سويا أو معاقا كان إن أو السن أو
العمل ونقابات العمال يف وضع التصورات واقرتاح القرارات خبصوص حتديد مهام وطرق  تشريك منظمات أصحاب-

 .تنظيم وكيفية تسيري مصاحل التشغيل وذلك يف نطاق جلان استشارية ثالثية الرتكيبة
و الطلب داخل سوق الشغل حمليا  تسهيل عمليات املواءمة بني العرض خالل من العمل سوق تنظيم -

 .ووطنيا ودوليا

 االقتصادية التنمية خمططات إعداد و التشغيل سياسات صياغة على تساعد اليت املعلومات تقدمي -

 .واالجتماعية
 

                                                           

-62منظمة العمل العربية ،: ، الرياض  »خدمات التشغيل يف سوق العمل و منظمة التدريب، املؤمتر العريب الرابع لتنمية املوارد البشرية  «أبو بكر عابدين بدوي، -1
  2ص .6166فيفري  65
  ، مصاحل التشغيل العمومية املهام والتنظيم وجماالت التدخل،  علي بن عبد العزيز- 2

[en ligne] <http://www.  ladp.itcilo.org  .Pdf  , p6.Consulté le12/02/2011 
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 .خدمات وكاالت و أجهزة التشغيل -3-3
يف  تكمن يف نظر العديد من املهتمني املهمة األساسيةتقوم وكاالت و أجهزة التشغيل خبدمات متعددة غري أن 

و من بني  اإلسهام يف حتسني كفاءة سوق العمل عرب خلق الصلة بني احتياجات السوق، واألفراد الباحثني عن عمل
 :  هذه الوظائف جند ما يلي

 .الوساطةخدمة  -3-3-1 
 يف يتسع نطاق خدمات الوساطةو  الوكاالت و األجهزةلكافة  مهمة أساسيةالتشغيل  الوساطة يف خدمةتعترب  

عمل  الوساطة الفردية املتخصصة بني الباحثني عن إىلالكامل لبيانات الوظائف الشاغرة ،  العلينالتشغيل من العرض 
 املساعدة إىل املتاحةوالوظائف  ومن إجراءات املطابقة السرية بني املتقدم للعمل ،1وأصحاب األعمال 

 االحتاد يف بلدانوكاالت التشغيل العمومية  حصة تشري اإلحصائيات إىل أنو  عمل،البحث عن  يفاملتخصصة 
 .302%و  %01من إمجايل عملية التشغيل يف سوق العمل متثل ما بني  األورويب

  :يفساعد ت أنميكن حيث  وكفاءة،سوق العمل فعالية  يفالعاطلني  من أكثر أساليب إدماجو تعترب هذه الوظيفة 
خفض  إىليؤدى ذلك  مما وقت مبكر من فرتة البطالة، يفإذا ما قدمت  يعاىن منها العاطل اليتخفض فرتة البطالة  -

 .خفض النفقات العامة جلهاز الدولة  و بالتايل ،املالية للعاطلني اإلعانةنفقات 
 ميكن ال اليت احلاالت يف آخر إىل توظيف مكتب من الشاغرة والوظائف الشغل طاليب حتويل -

 .األصلي املكتب يف مناسبة بصورة الشاغرة الوظائف ملء أو مناسبا توظيفا املعنيني توظيف فيها
 

 .حول سوق العمل المعلومات خدمة توفير -3-3-2
اصة بالعاطلني معلومات سوق العمل بوصفها املنتج واملوزع واملستخدم للمعلومات اخل يف التشغيل تساهم وكاالت

 :3الشاغرة من خاللوالوظائف 
 مقابلتهم وتتوىل ورغباهتم، وخربهتم املهنية مؤهالهتم حول بيانات وأخذ الشغل طاليب سجيلت -

  .تشغيلهم لغرض

                                                           

  .1على محدي ، مرجع سابق ، ص   -1
،الربنامج التدرييب لوزارة العمل ايطاليا  – تورين –معهد التدريب الدويل  – »التشغيل العمومية، منظمة العمل الدوليةكاتب مل األساسية وظائفال«، حممد ديتو- 2

 .66، ص 6119 أكتوبر 67-66، االجتماعية يف اجلمهورية العراقيةوالشؤون 
 

 

 .01، ص مرجع سابق ،  بدوى نيعابد بكر أبو -3
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 مهين توجيه على احلصول على االقتضاء عند ومساعدهتم الضرورة عند واملهنية البدنية قدراهتم مراقبة -

  .مهين تأهيل إعادة أو مهين تدريب أو
 العمال يف تتوفر أن ينبغي اليت والشروط بيانات عن اجلوانب الكمية والنوعية للوظائف الشاغرة توفري -

 املطلوبة البدنية والقدرة املهارات ذوي الشغل طاليب بتوجيه الوظائف هذه ليشغلوا عنهم يبحثون الذين

 .والشركات األعمال أصحاب لدى الشاغرة للوظائف
الشفافية رفع مستوى  يف عامل مهم ، وكاالت التشغيللبيانات  اجملايناتساع نطاق التغطية واالستخدام هذا و يعترب 

ضمان عدالة  يفسينعكس بالضرورة إجيابيا على خدمات التوظيف وتساهم  الذيمعلومات سوق العمل األمر  يف
  .العمل املناسبة سياسات سوق صياغة على و مساعدة متخذي القرار ،توزيع فرص العمل املتاحة

.برامج إصالح سوق العمل  المساهمة في خدمة -3-3-3  
إجراء إصالحات على اخللل بني العرض  إىلتنفيذ برامج وسياسات سوق العمل اهلادفة  يفتساهم وكاالت التشغيل 

 :، من خالل مايلي والطلب على العمالة 
 تأثري هلا يكون مما بالدولة العمل سوق وأوضاع مؤشرات عن بالدولة التخطيطية األجهزةمساعدة  -

 .و اخلارجي احمللي العمل وسوق العمالة أوضاع على إجيايب
 ويف ككل البلد يف احملتمل وتطوره العمل سوق وضع حول املتوفرة املعلومات كل وحتليل مجع-

 ومنظمات املعنية للجهات وبسرعة بانتظام املعلومات هذه وضع املناطق، أو واملهن الصناعات خمتلف

 .العمل أصحاب
 ففيختتلف من بلد ألخر   برامج إصالح سوق العمل يفو جتدر اإلشارة إىل أن مسامهة وكاالت و أجهزة التشغيل 

بتنفيذ واإلشرا  على كافة إجراءات وسياسات سوق العمل النشطة والسلبية،  للشغليقوم اجمللس األعلى  أملانيا مثال
املعلومات سوق العمل ، يف فقط  ختتص  (ANPE)الوكالة الفرنسية للتشغيل  أنبينما جند على الصعيد اآلخر 

أما يف بلجيكا و ايرلندا باإلضافة على هاتني الوظيفيتني فإن وكاالت التشغيل تقع على  ،التشغيل يفوبالوساطة 
التشغيل مع  اطة يفبتقدمي خدمات املعلومات والوسعاتقها أيضا مسؤولية التدريب أما النموذج الربيطاين يقوم 

  .1إعانات البطالة بينما تقوم جهات أخرى خارجية بتنفيذ برامج التدريب

                                                           
1- Nicolas Grivel, Natahalie Georges ,Dominique Meda  « Rapport sur les prestations et 

services d'accompagnement des demandeurs d'emploi : comparaisons internationales Suède, Pays-Bas, Royaume 

Uni» , Paris, Cahier du Centre d'Etudes de l'Emploi, N° (41), 2007 , p11. 
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 .تحسين القابلية للتشغيلخدمة  - 3-3-4
 باملهن االلتحاق يف األفراد ملساعدة األساليب أفضل من و هي تعترب من الوظائف اجلديدة و اهلامة و

 دور يكون وقد م،ـإلمكاناهت املناسبة التدريب مبراكز إحلاقهم أو قدراهتم مع تتناسب اليت والوظائف

اليت  من طاليب الشغل ألول مرة الشباب لفئة بالنسبة فاعلية أكثرالوكاالت و  زةـاألجه هذه وتدخل
 :1الشغل من خالل توفري عامل إىل املدرسة عامل من االنتقال مرحلة عادة تصاد 

 .أساليب البحث الفعال عن عمل  يفاملتخصص  اإلرشاد املهين -
 .لديهم املستقل العمل ثقافة وتنمية مهنيا طاليب الشغل إلعداد مناسب وظيفي وإرشاد مهين توجيه-
 مما أخرى جهة من العمل سوق واحتياجات جهة من و التكوين التعليم ملخرجات مستمرة متابعة-

 .أخرى مهن يف االستيعاب زيادة أو معينة ومهن ختصصات خرجيي من احلد يف يساعد
 اإلبداع على قدراتهالتكوين إلبراز أو االلتحاق بعمل مع  بربامج التكوينلاللتحاق  حتفيز طاليب الشغل -

 .احلصول على خربة عمل و يف  واالبتكار
فقط  ها عاتق على تقع ال  عمل فرص خلق تظهر أن مهمة التشغيل أجهزةإن هذه الوظائف اليت توفرها 

 خمتلف تنشيط على القادرين الشركاء الفاعلني و االقتصادية املؤسسات مسؤولية مشرتكة بنيبل هي 

 والبطالة التشغيل الجتاهات ومرصدا   مساعدا عامال الواقع يف فهي بذلك تعترب ،العمل قطاعات

 أو بالزيادة توفرها الواجب والكفاءات للتخصصات الفعلية واالحتياجات التوقعات بشأن وموجها

 .الذي يشهدها العامل والتكنولوجية التقنية والتطورات املتغريات ضوء يف بالنقص

إستراتيجية الهيئات العالمية و الدول  في مجال رسم سياسات التشغيل و برامج اإلدماج : ثانيا
.المهني  

 .العالميةالهيئات ستراتيجية إ -6
الربامج و اآلليات املعدة ملواجهة البطالة فإن العديد من يف ظل هذا احلراك الفكري حول سياسات التشغيل و تنوع 

الباحثني يتفقون على أن القاسم املشرتك الذي جيمع مصاحل و هيئات التشغيل يف خمتلف دول العامل يبقى احلد من 
 :، و ذلك بـ2البطالة و إدماج طاليب الشغل كهد  أساسي هلذه األلفية

                                                           

  1 - .69، مرجع سابق ، ص حممد ديتو

، ورقة عمل مقدمة يف الندوة   »و احتياجات سوق العملتطوير مكاتب التشغيل و أقسام التوجيه املهين و رفع أدائها وفقا للمتغريات الدولية « ،حافظ عتب - 2
  .69، ص  6115اإلقليمية حول دور اإلرشاد و التوجيه املهين يف تشغيل الشباب ، املنظمة العربية للعمل،  طرابلس جويلية 
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املؤسسات بواسطة اإلعانات و اإلعفاءات أو يف إطار القوانني اخلاصة دعم و استحداث مناصب شغل من طر  -
 .....(.عقود املساعدة، )
التقريب بني عروض و طلبات العمل و ذلك بتحسني الوساطة يف سوق الشغل، و أشكال التعويضات على -

 .البطالة
العودة إىل العمل، خاصة عن طريق آليات  رفع احلواجز و العوائق املالية و اإلدارية للسماح للبطالني من الولوج أو-

 .التكوين
اج إحـدى السياستني أو  ـو عليه فإهنم يرون أن الوصول إىل هذه األهدا  ال ميكن أن يتحقق إال من خالل انته

 :كالمها معا و ذلك حبسب اإلمكانيات االقتصادية و االجتماعية لكل دولة 
مد على املعاجلة النشيطة للعاطلني عن العمل من خالل برامج و اليت تعت( النشطة)السياسات االجيابية  -6-6

 :آليات للرفع من قابلية التشغيل و التأهيل بغاية اإلعداد لإلدماج أو إعادة اإلدماج يف سوق العمل عن طريق 
 .األجهزة املصممة لتسهيل احلصول على فرص الشغل للعاطلني -        

 .يف البحث عن الشغل املوضوعة من طر  املصاحل العمومية للشغل آليات املرافقة و املساعدة-      
 (.اخل....مساعدات للبطالني و أصحاب املشاريع، شغل مدعم)تدابري املساعدة على الشغل باملعىن الواسع -      

السياسات السلبية و تشتمل على جمموعة من األجهزة  اليت هتد  إىل ضمان الدخل لفئة معينة من  -6-6
 (اخل.....التعويض على البطالة، إجراءات التقاعد املسبقة)شخاص ممن هم دون شغل األ

 .اإلستراتيجية األوروبية في مجال سياسة التشغيل و اإلدماج المهني -2
تعتمد اإلسرتاتيجية األوروبية للتشغيل و اإلدماج املهين على مجلة من املبادئ و التوجيهات اليت أفرزهتا قمة لكسمبورغ 

، حيث يعترب حتسني القدرة على اإلدماج املهين الركيزة األوىل هلذه 6161و اليت متتد إىل سنة  6997سنة 
ملزما لدول االحتاد نتيجة ملداوالت يف إطار معاهدة  التوجيهات  اليت أصبحت متثل إطارا مؤسسيا موحدا و

 :1تدعو 6997و معاهدة أمسرتدام سنة  6991سنة   Essenو اجمللس األورويب مبدينة  6996ماسرتيتش سنة 

 . حتديد التوجهات العامة املشرتكة بني بلدان االحتاد األورويب يف جمال السياسات االقتصادية و االجتماعية -

                                                           

املنتدى العريب حول التدريب التقين و املهين و ، ورقة عمل مقدمة يف  » (6161-6161)توجهات و مالمح العقد العريب و آليات تنفيذه « ، علي محدي  1-
   .66-61، ص  6161جانفي  69-61احتياجات سوق العمل ، الرياض 
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االقتصاد " لويات يف جمال التشغيل و احلد من البطالة و تنمية املوارد البشرية مبا يساهم يف جعل ضبط األو  -
و خاصـة عن طريق تطوير الكفاءات، و التعلـم مدى احليـاة و  6161األورويب األقوى تنافسية يف العامل يف افق
 .التشجيع على احلراك االجتماعي و اجلودة

، و هو اهلد  الذي أضافه إىل اإلسرتاتيجية اجمللس األورويب املنعقد بلشبونة 6161لول بلوغ التشغيل الكامل حب -
 .6111سنة 

بني انه بالرغم من حتسن بعض مؤشرات التشغيل على املستوى  6115غري أن تقييم هذه اإلسرتاتيجية خالل سنة 
دعا إىل مراجعة هذه اإلسرتاتيجية باعتماد األورويب فان نسبة حتقيق األهدا  و نسق اجنازها كانت حمدودة، و هو ما 

 :منها 6161أهدا  معدلة مطلوب اجنازها حبلول 
 .إعداد برامج مشخصة ملرافقة العاطلني عن العمل قبل الشهر الرابع من فرتة االنتظار يف البطالة -
 .بطالةتوفري جتربة عمل أو فرصة تدريب لكل العاطلني عن العمل قبل هناية العام األول من ال -
 .من العاطلني عن العمل ملدة طويلة % 21توفري جتربة مهنية أو فرصة تدريب لـ -
- 65من األشخاص يف الشرحية العمرية  %91حتقيق مستوى مهارة ال يقل عن مستوى مرحلة التعليم الثانوي اـ  -

 .سنة 11
 . من كلفة اليد العاملة % 61من معدل استثمار املؤسسات االقتصادية يف أنشطة التدريب املهين ليبلغ  الرفع -
 .سنة 15إىل  11الرتفيع يف سن اإلحالة على املعاش من -
 .على مستوى االحتاد % 61ختفيض نسبة الفشل املدرسي إىل النصف يف كل دولة من عضو و ختفيضها  بـ  -
 .  لة األشخاص ذوي االحتياجات اخلصوصية إىل النصف يف كل دولة عضوختفيض نسبة بطا -

  و قد تطور هذا التوجه اجلديد لإلسرتاتيجية األوروبية للشغل من خالل حماول تنسيق السياسات الوطنية  و ذلك
وضع إىل جانب "  benchmarking" بالتحليل املقارن لتجارب خمتلف الدول، و بوضع وتطوير مؤشرات لألداء 

مثل التجاوب مع : اخلطط الوطنية للتشغيل انطالقا من جمموعة التوصيات اليت ينبغي على األعضاء االنسجام معها
 بطالة الشباب و الوقاية من البطالة طويلة األجل، و متكني اإلنفاق السليب و تسهيل االنتقال من املدرسة إىل
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ارنة املمارسات الوطنية، و ردم الفجوة بني إدارات الشغل لتعزيز اخل، كما تسعى اإلسرتاتيجية األوروبية ملق...الشغل
 .1اآلثار االجيابية هلذه اخلطط 

و مع ذلك فإن وسائل تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية ختتلف من دولة ألخرى الختال  الوضعيات املتعلقة بالصعوبات اليت 
ت حكومات هذه الدول يف مواجهة هذه يواجهها الشباب و يف أشكال اندماجهم مهنيا، و هو ما جعل استجابا

األوضاع تتميز حبالة من عدم التجانس الكبري و التباين بني االندماج املنظم حنو سوق العمل  و سياسة الشغل 
 .القائمة على مرونة معايري التشغيل

ي على أربع خدمات على جمموعة من الدعائم اليت حتتو  تستند التجربة األوروبية يف جمال التشغيل و اإلدماج املهين
 :أساسية هي

أدوات للبحث املستقل على مستوى الوكاالت احمللية يتم الولوج إليها حبرية تتمثل يف لوحات اإلعالنات على  -  
 .اخل...مناصب الشغل، الدخول إىل االنرتنت، مطويات إعالمية 

، دروس يف ورشات مجاعية للتعريف باملشروع املهين)املساعدة يف البحث عن شغل سواء أكانت مجاعية  خدمات - 
، (coaching)أو فردية مثل التدريب الفردي ....( ، حصص إعالمية حول قطاع مهين(C V)السرية الذاتية حترير 

 .اخل...ات و تقييم املهار  (débriefing)التحضري للمقابالت مث استخالص املعلومات 

ايام يف منصب عمل و تكوين شبه أكادميي 2رتاوح بني تربص ملدة تحيث تكون مدة و حمتوى تنفيذه  التدريب - 
 .أشهر 1ملدة 

ات على التشغيل أو خلق مناصب شغل عمل عمومية مضمونة، و  ـتنصيب مناصب عمل مدعمة يف شكل إعان -
 .2(مساعدات ماليةإرشادات ، و )كذلك املساعدة على استحداث مؤسسة 

النماذج الرائدة يف جمال برامج التشغيل و اإلدماج املهين  لدى بعض الدول األوروبية طبقا لتصنيف عامل أهم من و  
الذي يصنف السياسة التشغيلية يف أوروبا  Esping - Anderson  Gøstaاالجتماع و االقتصاد الدامناركي 
و متثله اململكة املتحدة الربيطانية، و النموذج العاملي  متثله  البلدان " الليربايل"إىل ثالث مناذج هي النموذج 

                                                           

1- Sabina Issehnane, Les politiques publiques d’insertion professionnelle des jeunes : la France peut-elle s’inspirer 

des expériences étrangères ? Revue Interventions économiques 2009 , P13 [en ligne] 

<http://www.interventionseconomiques.revues.org ,htm >,Consulté le02/05/2010.  

2 -Ibid,p11. 
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االسكندينافية مثل السويد و الدامنارك، و يف األخري النموذج احملافظ  متثله دول أملانيا و فرنسا،اسبانيا، 
 .اخل....اليونان

 البريطانيةلمملكة المتحدة ل النموذج الليبرالي  -2-1
برامج التشغيل يف بريطانيا ختضع آليا إىل جتارب حول عينات خمتربة يتم تقومي فعاليتها الحقا من طر  وزارة الشغل و 

طي إمكانية للتقييم قبل ألن اللجوء للتجارب املسبقة يع. املعاشات، و الصيغ املالية بواسطة الديوان الوطين للمراقبة
اللذان أجريت حوهلما العديد   Job center plusو    New dealالتعميم و التنفيذ و املثال على ذلك برناجمي 

من الدراسات حيث انطلق العمل هبما يف البداية كمشروع جترييب قبل أن يتم تعميمهما، و ال تزال هذه الربامج 
 .لتعديالت املالئمة للتغريات و احلاجات املستجدةختضع للتقومي املستمر قصد إدراج ا

 "يف تنفيذ برنامج واسع النطاق حتت اسم الفرصة اجلديدة للشباب 6997شرعت اململكة املتحدة الربيطانية سنة 
New Deal for Young People "على  للبحثلتشغيل الشباب بإعطائهم  فرصة حمددة بزمن معني   و هو برنامج

ترمي   هذه التدابري،  New Deal Personnal Advisor (NDPA)شغل أكثر استقرارا  مبساعدة مستشار شخصي
  .إىل تعزيز قابلية التشغيل بواسطة التكوين أو جتارب العمل و إمكانية فرض عقوبات

و هذا الربنامج موجه للشباب العاطلني عن العمل ألكثر من ستة أشهر حبيث يتوجب عليهم االخنراط يف برنامج 
 ) ( NDPAفالشاب البطال يستفيد أوال من إرشادات املستشار الشخصي  "Gateway" يطلق عليه اسم البوابة 

 .الذي يزوده مبعلومات حول عروض العمل أو تقييم حول املهارات
الذي مل يتحصل على شغل مدعم أربع خيارات بعد أربعة أشهر يكون  مينح الشاب Gatewayرنامج البوابة إن ب

 : 1قد قضاها يف هذا اجلهاز
 .  (Subsidised Employment) االلتحاق بشغل يف القطاع اخلاص مقابل دعم حكومي -
 Full-Time Education and)االلتحاق بأحد برامج التدريب للحصول على مهارات عالية  -

Training). 

 . الكتساب مهارات مطلوبة يف سوق العمل (Voluntary Sector)التدريب ضمن قطاع تطوعي  -

 (Environment Task Force)احلصول على تدريب ضمن فريق مكلف مبشاريع بيئية  -

                                                           

.66حمرم صاحل السيد حداد ، مرجع سابق ، ص -1   
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فالشغل املدعم و التداريب  هذه التدابري من شأهنا أن تقدم تأهيل معرت  به من طر  النظام الوطين للتأهيل املهين ،
بإمكاهنا أن تدوم إىل ستة أشهر و التكوين ملدة مسة واحدة ، يتقاضى الشاب يف إطار الشغل املدعم على منحة من 

 .أشهر( 1)جنيه على التكوين ملدة ستة  751جنيه أسبوعيا و  11املؤسسة قدره 

، و يتلقى أيضا هذه املنحة  Jobseeker’s Allowanceأثناء التكوين يتلقى الشاب منحة البحث عن الشغل 
جنيه كل أسبوع عمل ، و يف حال استمرت بطالة الشاب عن العمل بعد  65إذا قام برتبص عبارة عن اجر ثابت بـ

يستفيد من خالهلا الشاب من مساعدة  Follow Throughهذه الفرتة  فغنه ميكن ان يستفيد من فرتة متابعة 
" من الرفاهية إىل الشغل" صب شغل أو املشاركة يف خيار أخر من هذا الربنامج الذي يرمز له بـمن اجل إجياد من

« Welfare to Work » . 

هنا يسجل الشاب ضمن منوذج التشغيل احلر حيث تقدم إعانات اجتماعية ضعيفة الرتباطها بنشاط البحث عن 
 .الشغل ، و ذلك للتشجيع على العودة للشغل

من طر  املستفيد كرفض املشاركة فيه أو عدم القبول بإحدى  GATEWAYاحرتام هذا الربنامج  و يف حالة عدم
خيارات هذا الربنامج أو عدم حضور املقابالت فإنه قد يتعرض للعقاب بشكل جزئي أو كامل يصل إىل احلرمان من 

 .1التعويضات عن البطالة
 "أوروبا من خالل تقييمهم لربامج الفرصة اجلديدة للشبابخلص العديد من املهتمني بشؤون برامج التشغيل يف 

New Deal for Young People " ما سامهت حقيقة يف تقليص   فبقدرإىل أن هذه الربامج أفرزت نتائج متباينة
معدالت البطالة على املدى الطويل، غري أهنم اعتربوا أن املستفيدين عند انتهاء فرتة تواجدهم ضمن هذه الربامج 

 .قون يف وضع غري مستقريب

كما أن اهلد  من هذه اآللية هو اإلدماج املهين للشباب لكن ثبت أن معظم طاليب الشغل يوجهون حنو الوظائف 
املتدنية لكون هذه الربامج ال تؤدي إىل مناصب عمل نوعية، ما يزيد يف  ظاهرة الالمساواة يف سوق العمل و عدم 

 .انتظامه

                                                           
1 - Marianne Berthod-Wumser, rapport de recherche sur Les prestations et services d’accompagnement des 

demandeurs d’emploi au Royaume Unie n°(40), Centre d’études de l’emploi, France, décembre 2007,p 7,8. 
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شباب هم األكثر الفئات حرمانا ضمن هذا الربنامج لكوهنم أكثر عرضة للعقوبات على اعتبار التقييم أن ال اعتربكما 
أن اخليارات اليت تقدم هلم يف تصورهم ال تتكيف مع أوضاعهم و نادرا ما تقود إىل الشغل، هذه التناقضات تدعو 

 . إىل الشك يف الفعالية احلقيقية هلذه السياسات

 :جمانالبر  اآليات تنفيذ هذ 2-1-1
:1مير تنفيذ هذا الربنامج عرب ثالث فرتات أساسية  

:الفترة األولى  
يوما ملراقبة عملية البحث  65مقابلة كل )البطال يستفيد من متابعة مكثفة و مكررة  أسبوع األوىل  62خالل الـ 

.للولوج لوسائل البحث املستقلة من اجل حثه على اإلسراع يف إجياد شغل( عن الشغل  
:ترة الثانية الف   

شهر للبطالني اآلخرين ،  69للبطالني من فئة الشباب ، و الـ ( 1)أسبوعا األوىل حىت الشهر السادس  62بنهاية الـ 
، وهي شبيهة باملرحلة السابقة يف تنظيمها و حمتواها ، و   Restartتبدأ مرحلة أخرى تعر  باالنطالقة اجلديدة 

.يرافقها تعزيز لواجبات البطال خاصة يف جمال حميط البحث عن الشغل  
  :الفترة الثالثة

جهاز إطار أشهر بالنسبة للشاب البطال، ينخرط العاطل عن العمل يف 1شهرا للبطالني اآلخرين، و  69بعد   
 » Newdeal « ،متابعة مكثفة و شخصية للبطال من اجل احلصول على بعض املساعدات املتعلقة  الذي يضمن

 :2باستخدام اآلليات التالية بالشغل
 المرافقة: 

و حمتواها و كثافتها تتباين حسب مدة بطالة الشخص ، كما  مدهتااملرافقة يف النموذج الربيطاين أكثر تشخيصا يف   
ينبغي على كل شخص يف سن العمل أن يقابل يف اليوم الثالث مستشار شخصي لوضع  عقد للبحث عن عمل يف 
حالة استحقاقه و لتحديد األشخاص املستهدفني لالستفادة من اإلعانات املقدمة حيث حيدد هذا النموذج  مخسة 

 :باملرافقة فئات معنية 
                                                           
1 - Nicholas Grivel ,Nathlie Ghoros, Dominique Méda, rapport de recherche sur Les prestations et services 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi :comparaisons internationales Suède, Pays Bas, Royaume Unis, 

n°(41), centre d’étude de l’emploi ,France, octobre 2007. Pp 11-15. 
2 - Erick Besson , accompagner vers l’emploi : les exemples de l’Allemagne , du Danemark et du Royaume uni 

secrétariat d’état  charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, république française 

,France , juillet 2008.p25. 
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 .األشخاص العاملني و الباحثني عن عمل و الفاقدين للدعم -

 .األشخاص الذين استفادوا مؤخرا من عمل -

 .األشخاص البعيدين عن سوق العمل و املستفيدين من متابعة و مرافقة طوعية أو إجبارية  -

 .األشخاص البطالون ملدة طويلة  و املنخرطني  ضمن برامج اإلدماج -

 ...( .املرض ، )ن يواجهون عوائق يف الشغل األشخاص الذي -

 .يوضح خدمة المرافقة و المتابعة لطالبي الشغل وفق النموذج البريطاني( 44)جدول 
 الهدف آليات المرافقة

 التسجيل و التوجيه
 أيام  1يتم يف أسرع وقت ممكن ال  يتجاوز الـ

 

و كذا تقييم فرتة بداية بطالة و حاجات  حث الشاب على تنشيط عملية البحث عن شغل ، 
 طالب الشغل ،من اجل وضع و بالتنسيق معه خمطط إلعادة تكييفه مع وضعه 

 االتصال 
يكون يف البداية عن بعد بواسطة اهلاتف مع موظف االتصال 

« first contact officer » 

مث يتم إعالمه  حتصيل املعلومات اإلدارية كخطوة أوىل حول الشاب العاطل عن الشغل ،
 . باخلطوات اليت ينبغي إتباعها ، و يف األخري حيدد له موعد مع مستشار الوكالة 

 :اإلعالم 
البطال مطالب حبضور ورشات إعالمية مجاعية حول التمهني و 

 .البحث عن الشغل

 التحضري اجليد ملقابلة املستشار

 :المقابلة
 .مقابلة التعويض عن البطالة-

 اإلدماج املهين مقابلة-

 يتم استقباله من طر  مقييم مايل لفحص الوثائق املقدمة لالستفادة من اخلدمة  -

تقييم وضعه املهين و الشخصي ليتم بعدها اختاذ القرارات األولية فيما خيص اخلطوات اليت  -
 .ينبغي القيام هبا لتفعيل عملية البحث عن الشغل

الذي حيدد مسار الباحثني عن  (PAI)و يف هناية املقابلة يتم إمضاء خمطط للنشاط الفردي 
 .الشغل

 (PAI)مخطط النشاط الفردي 
هو حوصلة للتشخيص املمارس من طر  املستشار أثناء املقابلة 
املهنية  ، و جمموع التوصيات اليت يقدمها حيث يكون البطال 

و االلتزام بتنفيذ اخلطوات مطالب باحرتام هذه التوصيات ، 
 .املطلوبة منه 

يتضمن احلقوق و الواجبات املتعلقة ( عقد رمسي أو عقد ضمين )تتم عرب وضع مسار للوثائق 
 .و البطال  (SPE)باملكاتب العمومية للشغل 

 .جلعل خطوات البحث عن الشغل أكثر فعالية 
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 المتابعة: 

 

 

و حتديد األنشطة اجلديدة الالزمة للتدخل من اجل الوصول  حتيني التشخيص -
 .باملشروع إىل هدفه

متابعة و مراقبة خطوات البحث عن الشغل يف ظل احرتام خمطط النشاط -
 .  (PAI)الفردي 

 :املتابعة الشخصية -
يوم ملدة تقل عن  65يستفيد البطال من مقابالت للمتابعة كل 

 دقائق 61

حصول الشخص على شغل ، حيث يكون بإمكانه البقاء و هي متابعة تتم بعد 
على اتصال باملستشار ملناقشة الصعوبات  اليت قد تواجهه يف ممارسة عمله اجلديد 

 .هبد  استمرار و دوام العمل
و تكون سرية بني املستشار و البطال مثل االتصال اهلاتفي او الزيارات يف منصب 

.الشغل  

 املتابعات املعمقة -

ساعة  6د إىل  11مدهتا من   

 : Erick Besson, accompagner vers l’emploi :المصدر من إعداد الطالب الباحث اعتمادا على 

les exemples de l’Allemagne , du Danemark et du Royaume uni secrétariat d’état  

charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, république 

française ,France , juillet 2008. pp 22-25 

. 

.(السويد) العالمي االسكندينافي ذج التفعيل نمو  -2-2  
على عكس التجربة االنكلوسكسونية فإن التجربة االسكندينافية اليت تعر  باسم منوذج التفعيل العاملي تتميز حبلول  

ة مشرتكة و مسؤولية ـ، و يعترب العمـل من منظور هذا النموذج كسلعاملرتفع بدل األنشطة ذات الدخلاملساعدات 
مجاعية ال فردية، حيث يعترب اجملتمع مسؤول يف نظر الفئات األكثر هشاشة، و أن السياسة العمومية تعترب وسطا 

 .للتوافق بني مجيع الفاعلني االجتماعني

تعترب التجربة السويدية يف جمال سياسة التشغيل مرجعا أساسيا يف املقارنات الدولية و غالبا ما ختتار كنموذج  حيتذى 
األول أن املقاربات بني سياسات الشغل تقام على أساس أن فكرة معدالت التشغيل متيل حنو : ذا لسببني اثننيبه و ه

إجياد كفاءة عالية للسياسة التشغيلية يف السويد مقـارنة مع تلك اليت جترى يف البلدان األخرى من جهة، و من جهة 
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للنفقات املتزايدة على ( "اجلنونية )إىل كبح احلالة اهليسرتية أخرى إن الغاية من السياسة التشغيلية يف السويد تعود 
 . 1"الشغل

يركز النموذج السويدي للتشغيل على أمهية التعليم املهين للدخول إىل العمل ألول مرة، حيث تعترب الشهادات 
العاطلني يف املدرسية و املهنية ضرورية للحصول على عمل أو لتجنب البطالة، و قد وضعت عدة برامج لتمكني 

البقاء على اتصال دائم بسوق العمل بالتعاون بني املديرية العامة للشغل و الوكاالت احمللية للتشغيل و اهليئات 
: املدرسية و السلطات احمللية و ممثلي أصحاب العمل  و من  بني هذه الربامج اليت وضعت هلذا الغرض نذكر منها

اإلعانات اخلاصة بالتشغيل، إىل جانب برامج  تربصات التدريب للشباب ممن برامج اإلعداد للحياة املهنية و برامج 
، و ( سنة69-69)تربصات اإلدمـاج و األشغال ذات املنفعـة العامـة : سنة و تتضمن 61و 69أعمارهم بني 

هم اكرب من التشغيل املؤقت و التكوين املهين، باإلضافة إىل تدابري أخرى حتت وصاية البلديات موجهة للشباب ممن 
2يوما حيث يستفيدون من تكوين يف اإلعالم اآليل و البحث عن العمل 91سنة و العاطلني عن العمل ملدة 61

 . 

.آليات تنفيذ هذه البرامج -2-2-1  

مير تنفيذ هذا الربنامج عرب ثالث فرتات خمتلفة من خالله طالب الشغل يواجه خالهلا جمموعة من اآلليات اليت 
 . 3وج إىل سوق العمل تساعده يف الول

 خالل الثالث األشهر األوىل  يقوم البطال بالبحث عن الشغل مستقال ، و يتابع فقط بواسطة  :الفرتة األوىل
 .  (Call center)االتصال املنتظم باهلاتف 

تعزز املتابعة مبواعيد  (PAI)يوم يتم وضع خمطط جديد للنشاط الفردي  111ما بني ثالث أشهر و  :الفرتة الثانية
 .أكثر تنظيما يف الوكالة ، يستفيد البطال من مساعدة يف شكل تكوين معمق

 Garantie » يوم ، إذا مل جيد البطال شغال ينخرط ضمن جهاز لضمان النشاط  111بنهاية الـ  :الفرتة الثالثة

d’activité»     املساعدات و املنح و املتابعة الشخصية من طر  مستشار خاص خمتلفالذي جيمع. 

                                                           
1 - Cyril Coulet, Les dispositifs d’activation de la politique suédoise de l’emploi dans une perspective historique, 

revue Travail et Emploi , octobre-décembre 2007,p 6 , [en ligne] <http://www .travailemploi.revues.org, df> 

Consulté le 05/05/2011. 
 

2 - Yves Bourdet & Inga Persson, Le système d’évaluation de la  politique de l’emploi en faveur des jeunes en 

Suède, paris,  revue de l’IRES n°36 ,2001. p164, 165. 

3 - Nicholas Grivel ,Nathlie Ghoros, Dominique Méda, rapport de recherche sur Les prestations et services 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi en Suède ? op,cit ,pp21-30. 

http://travailemploi.revues.org/
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 Garantie »حيث أصبح يعر  بـ  ضمان الشغل و التنمية  6117و قد عر  هذا الربنامج تعديالت منذ سنة 

d’emploi et développement »  يوما من البطالة لتسريع خروج املستفيد منه ، و  211يشرع يف تنفيذه بعد
متابعة مكثفة يف شكل إرشادات شخصية ، و إدماج مهين بواسطة الرتبصات و : ثالث مراحل  منمهيكل ضهو 

 .التكوينات  و يف األخري شغل مدعم إذا كان يف حاجة إليه

 .النموذج السويدي المرافقة و المتابعة لطالبي الشغل وفق خدمةيوضح ( 48)جدول 
 الهدف اآلليات المستخدمة في تنفيذ هذه البرامج

 التسجيل و التوجيه
 .يتم يف أسرع وقت ممكن يف اقل من مخسة أشهر

حث الشاب على تنشيط عملية البحث عن شغل ، و كذا تقييم فرتة بداية بطالة و  
 حاجات طالب الشغل ،من اجل وضع و بالتنسيق معه خمطط إلعادة تكييفه مع وضعه 

 االتصال 
 ( االنرتنت)يكون يف البداية عن بعد 

حتصيل املعلومات اإلدارية كخطوة أوىل حول الشاب العاطل عن الشغل ، مث يتم إعالمه 
 . باخلطوات اليت ينبغي إتباعها ، و يف األخري حيدد له موعد مع مستشار الوكالة 

 :اإلعالم 
البطال مطالب حبضور ورشات إعالمية مجاعية حول 

 التمهني و البحث عن الشغل

 املستشار الشخصيللتحضري اجليد ملقابلة 

 :المقابلة
 .مقابلة التعويض عن البطالة-

 مقابلة اإلدماج املهين -

 .دقيقة 15د إىل  21مدهتا ين 

تقييم وضعه املهين و الشخصي ليتم بعدها اختاذ القرارات األولية فيما خيص اخلطوات 
 .اليت ينبغي القيام هبا لتفعيل عملية البحث عن الشغل

الذي حيدد مسار الباحثني  (PAI)يتم وضع خمطط للنشاط الفردي و يف هناية املقابلة 
 .عن الشغل

 (PAI)مخطط النشاط الفردي 
هو حوصلة للتشخيص املمارس من طر  املستشار 
أثناء املقابلة املهنية  ، و جمموع التوصيات اليت يقدمها 
حيث يكون البطال مطالب باحرتام هذه التوصيات ، و 

 االلتزام بتنفيذ اخلطوات املطلوبة منه 
 
 

يتضمن احلقوق و الواجبات ( عقد رمسي أو عقد ضمين )تتم عرب وضع مسار للوثائق 
 .و البطال  (SPE)اخلاصة باملكاتب العمومية للشغل 

 .جلعل خطوات البحث عن الشغل أكثر فعالية 
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 :المتابعة 

 :املتابعة الشخصية -

يوم ملدة  65يستفيد البطال من مقابالت للمتابعة كل 
 دقائق 61تقل عن 

 .املتابعات املعمقة -

 ساعة  6د إىل  11مدهتا من 
 

 .املتابعة املمتدة  -    

 يف إطار برنامج   أشهر األوىل  1للـ 

Garantie d’activité  

متابعة و مراقبة خطوات البحث عن الشغل يف ظل احرتام خمطط النشاط الفردي 
(PAI)  . 

و حتديد األنشطة اجلديدة الالزمة للتدخل من اجل الوصول  حتيني التشخيص- 
 .باملشروع إىل هدفه

و هي متابعة تتم بعد حصول الشخص على شغل ، حيث يكون بإمكانه البقاء على  -
اتصال باملستشار ملناقشة الصعوبات  اليت قد تواجهه يف ممارسة عمله اجلديد هبد  

 .استمرار و دوام العمل

 املستشار و البطال مثل االتصال اهلاتفي او الزيارات يف منصب و تكون سرية بني
 .الشغل

 المصدر من إعداد الطالب الباحث اعتمادا على
- Cyril Coulet, Les dispositifs d’activation de la politique suédoise de l’emploi dans une 

perspective historique, revue Travail et Emploi , octobre-décembre 2007,p 8 , [en ligne] 

<http://www .travailemploi.revues.org, df> Consulté le 05/05/2011. 

. –Grivel  Nicholas, Ghoros Nathlie, Méda Dominique, «  rapport de recherche sur Les 

prestations et services d’accompagnement des demandeurs d’emploi en Suède », 

paris :Cahier du Centre d’études de l’emploi, n°38 décembre 2007, pp 22-24. 
 

تأسيسا على ما سبق يتبني أن اإلسرتاتيجية األوروبية يف جمال التشغيل و اإلدماج املهين تستند على  جمموعة من 
من اكتساب مهارات و  شغلعن  الباحثالشباب  أن متكنهنا أاليت من ش فيها العديد من الدول ، و املبادئ تشرتك

يف نوجزها سريعا يف سوق العمل ، و يف استغالل الفرص اليت تتيحها هذه الربامج  إدماجه تيسر عمليةخربات مهنية  
  : أربعة مبادئ

  

http://travailemploi.revues.org/
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 .مبدأ الشباك الوحيد لضمان تسهيل الدخول الجميع -
مصاحل التسجيل و املرافقة و املساعدة ) تكمن أمهية هذا املبدأ يف جتميع و متركز كل أنواع اخلدمات املرتبطة بالشغل 

يف مكان واحد لتسهيل عملية ولوج مجيع األشخاص الباحثني عن ...( االجتماعية و املصاحل املالية و التعويضات
 ( .البطالةالتعويض أو مدة )شغل إليها بغض النظر عن وضعهم 

 

 .مبدأ المرافقة المبكرة و المتكررة و المستمرة بعد انتهاء فترة البطالة  -
إن مرافقة الباحثني عن الشغل ال حتدد بفرتة البطالة ، بقدر ما هتد  إىل تعزيز العودة السريعة إىل الشغل بواسطة 

أيام  2مقابلة مع مستشار شخصي يف الـ ) التكفل املبكر، حيث تتم يف بريطانيا عملية التكفل يف غضون بضعة أيام
، أما يف أملانيا فاملتحصلني على عقد عمل ملدة حمدودة أو الذين تلقوا إشعار بالتسريح ينبغي أن ( اليت تلي التشغيل

د أشهر قبل هناية العقد يف مقابل ذلك يستفيدون من متابعة يف إطار املرافقة بع 2يعلم وكالة التشغيل قبل هناية العقد 
 .الرجوع إىل العمل بشكل منتظم قبل هناية العقد 

 

 .مبدأ عالقة المرافقة و مساعدة مستشار شخصي قادر على لعب دور الوسيط -
تعترب املقابلة املباشرة بني املستشار الشخصي و الباحث عن العمل هي لب أجهزة اإلدماج  لألشخاص الذين يعانون 

قة باملستشار ذات ثقة ففي بريطانيا مهمة املستشار تكمن فقط يف املرافقة من صعوبات ، حيث ينبغي أن تكون العال
الوسط )و املساعدة ، بينما املراقبة تعزى لطر  ثالث كما أن املستشار يستطيع تعبئة خمتلف املوارد املرتبطة بالشغل 

 .حل مالئم لطاليب الشغل يف حال اقرتاح ....( املهين ، املؤسسات ، املصاحل الصحية و االجتماعية ، التكوين 
 

 .مبدأ تنوع الخدمات الذي يعزز التواصل مع المؤسسات -
إن جناح اإلدماج يرتبط بالوضعية الشخصية لطالب الشغل و احمليط السوسيو اقتصادي احمللي  ، فالتكوين القصري و 

حمللي أساسي للمستشار ، إىل املؤهل  املرتبط مباشرة باملؤسسة هو األفضل ، و أن املعرفة اجليدة بسوق العمل ا
جانب الدعم السيكولوجي لطالب الشغل ضروري هو األخر، ففي الدامنارك تقرتح جمموعة من اخلدمات يف هذا 

إىل جانب عمل مدعم ممزوج ( اسايبع  1)برامج لإلرشاد و التوجيه و التكوين مع أولوية للتكوين القصري: الشأن 
، كما تقرتح برامج للمرافقة يف جماالت متعددة ترتبط مباشرة بالبحث عن الشغل  أحيانا بالتكوين ، و تربصات قصرية

 ....(مستشارين لتحسني املمارسات الغذائية ، حصص رياضية)
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 .اإلستراتيجية العربية في مجال سياسة التشغيل و اإلدماج المهني -3
 .اإلستراتيجية العربية في مجال سياسة التشغيل -3-1

يف جمال إسرتاتيجية التشغيل مع تلك اجلهود املبذولة دوليا حيث تنصهر هذه التوجهات تتشابه جهود الدول العربية 
يف األوليات اليت نصت عليها القرارات العاملية على الرغم من بعض اخلصوصيات الذي متيز العقد العريب للتشغيل 

اتيجية العربية للتشغيل اليت آلة إليها أشغال القمة العربية ، الذي يعترب املرجعية األساسية لإلسرت ( 6161-6161)
 6117تنفيذا لقرارات القمة العربية املنعقدة يف الرياض يف مارس  6119للرؤساء العرب بدولة الكويت يف جانفي 

 : 1، و يرمي هذا العقد إىل
ـا، و نشر ثقافة العمل بصفة عامة و حتقيق متطلبات العقد العريب بنشر أهدا  العقد و مضامينه عربيـا و وطني -

 .العمل احلر بصفة خاصة و التوجه إىل مزيد من االخنراط يف اقتصاد املعرفة
ختفيض معدالت البطالة يف الدول العربية إىل النصف، باعتبار املقاربة االقتصادية املعاجلة اجلوهرية لتنمية التشغيل  -

ن طريق رفع معدالت االستثمار و الرفع من وترية إحداث املؤسسـات و املستدمي و احلد من البطالة بصفة هيكلية ع
 .تطوير تشريعات العمل و حتسني حوكمة سوق الشغل

ختفيض معدالت الفقر إىل النصف و ذلك بدعم السياسات االجتماعية للحد من الفقر و البطالة  و السياسات  -
ات، إىل جانب تطوير أنشطة و برامج و آليات االقتصاد اخلاصة بالتكوين للعاطلني عن العمل بسبب تدين املهار 

 . االجتماعي خاصة مهن اجلوار اليت ال تتطلب مؤهالت عالية لتوليد فرص عمل جديدة
بنشر و تعميم املعلومـات املتعلقة خبصائص أسواق العمل العربيـة و  6161تسيري تنقل العمـالة حبرية يف أفق -

 .وير و تيسري التشريعات و اإلجراءات املنضمة النتقال العمالة العربيةحاجتها من اليد العاملة، و تط
خالل فرتة العقد بتطوير عناصر اجلودة يف قطاعات اخلدمات و اإلنتاج واملوارد  % 61رفع نسبة اإلنتاجية بـ  -

 .البشرية
بني برامج التعليم و برامج بتحقيق التكامل  % 51رفع نسبة امللتحقني بالتعليم التقين و التدريب املهين إىل  -

التكوين و حتسني نسبة التحاق اإلناث بالتعليم التقين و التدريب املهين، و تطوير الوعي بأمهية التدريب املهين يف 
 .أوساط اجملتمع

                                                           

.65-61ص  ،علي محدي، مرجع سابق - 1  
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 أما تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية ميدانيا فهي ترتكز على تطبيق جمموعة من الربامج واآلليات الداعمة للتشغيل و اإلدماج
 :املهين تصنف إىل ثالثة توجهات كربى  تتمحور حول

. المهني في الدول العربية اإلدماجو  برامج التشغيل -3-2  
 

 . الموجهة لتطوير مهارات و قدرات القوى العاملة البرامج -3-2-1
اهلد  منها هي املساعدة يف حتسني و تنمية مهارات الشباب و تسهيل عملية انتقاهلم من املدرسة إىل العامل الشغل 

 . ، و إعادة إدماج العمال املسرحني من خالل برامج التعليمي التقين و التدريب و املهين
مبتكرة و مبدعة و حديثة يف كيفية الكوييت و هو طريقة  (DACUM)و من أمثلة هذه الربامج نذكر برنامج داكوم 

أما يف جمال مهارات املبادرة الفردية يف األعمال فقد . ربط خمرجات التعليم بالتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية
شهدت هذه الربامج اهتماما كبريا بتنمية مهارات إدارة املشروعات الصغرية و زيادة عدد املبادرين هبا ملا هلا من أمهية 

الذي طبق يف دول الشرق األوسط خري " اجناز"ستحداث مناصب الشغل و احلد من البطالة، و يعترب برنامج يف ا
مثال على ذلك حيث يهد  إىل تنمية ثقافة املبادرة الفردية و دعم السلوك اإلداري و التفكري اإلبداعي و مهارات 

 .إجياد احللول و التواصل بني الشباب

 . معدة لتعزيز و تشجيع الشغل و خلق فرص العمل برامج التشغيل ال -3-2-2
هذه الربامج موجهة لتشجيع تشغيل العاملني و دعم مبادرات األعمال و برامج االقرتاض امليسر للمنشآت الصغرية و 

 :الدعم و اإلعانات املالية لألجور، و األشغال العامة و هي تنقسم إىل
 

.لخاصبهم اابرامج تشجيع تشغيل العاملين لحس  -   

هتد  هذه الربامج إىل ختفيف اإلجراءات و األعباء و التكاليف املتعلقة بتأسيس مشاريع األعمال الصغرية و يف 
احلصول على الرتاخيص التجارية و توفري االستثمار الالزم لبدء هذه األعمال و اإلعفاء من الضرائب و الرسوم و 

يف عمان الذي يعد من " سند"و من أمثلة هذه الربامج برنامج   تشجيع الشركات الكربى على التعاقد مع هذه الفئة
أهم مشاريع تشغيل الشباب حيث تنصب جهوده على تشجيع املبادرات الفردية و التشغيل الذايت و تأهيل األفراد 

 .اخل...لسوق العمل عن طريق التمويل و التوجيه و تقدمي خدمات استشارية إىل جانب التدريب و الدعم
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برامج احلاضنات الذي يعد من بني الربامج املهمة اليت أخذت تنتشر بشكل واسع يف معظم البالد العربية اليت و كذا 
 HCST-ICTتقدم اخلدمات و التسهيالت و الدعم املؤسسي و الفين ، مثل حاضنة تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

" ايديفوبر" اللبنانية ، وحاضنة تكنولوجيات االتصال " BERYTECHبرييتك "االردنية ، و حاضنة 
IDEAVELOPER  1املصرية. 

 : برامج النفاذ إلى القروض - 
برامج تنفذ لتسهيل احلصول على القروض ألصحاب املشاريع خاصة تلك املقامة من طر  الشباب الذين ال  و هي

 .ميلكون مدخرات كافية حيث يتحصلون على مساعدات و قروض صغرية حيث توكل املهمة لصناديق خاصة
لى القروض و من بني الربامج يف اإلمارات العربية الذي يعمل على تسهيل عملية احلصول ع" طموح"و يعترب برنامج 

 .الناجحة

 :برامج األشغال العامة -  
و هي برامج توجه لشرائح فقرية من اجملتمع لتنمية دخلها للقيام خبدمات ذات منفعة عامة ضمـن اهليئات احمللية أو 

،  وظائف مستقرة املؤسسات العمومية و هي تعترب حل مؤقت للبطالة إىل غاية حصول املشاركني يف هذا الربنامج على
و هي أكثر الربامج انتشارا يف البالد العربية غري برتولية حيث يتكفل مثال الصندوق االجتماعي للتنمية يف مصر هبذه 

 .اخل...الفئة يف إطار برنامج التشغيل يف الريف 
:برامج اإلعانات المالية لألجور و التشغيل -  

لألجور و التشغيل لتخفيف التكلفة على أرباب العمل و يلجأ إليها  و هي آليات يتم اللجوء إليها للدعم املايل
لتسهيل عودة املسرحني أو العاطلني عن العمل إىل سوق العمل ، و من أمثلة ذلك برامـج الدعم املـايل لألجور و 

ص لتخفيف التشغيل املعتمدة يف العديد من دول جملس التعاون اخلليجي لتشجيع مواطنيها للعمل يف القطاع اخلا
 .الضغط  على الوظائف احلكومية

 

 
 

                                                           

. 611منشورات مكتب الشغل العريب، ص : منظمة العمل العربية، تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية ، بريوت- 1  
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 . 1البرامج الموجهة لتنظيم آليات و إجراءات سوق العمل -3-2-4
 

ريب بني الطلب ة سوق العمل للتقيتم ضمن هذه الربامج إعداد إجراءات و تدابري هتد  لتحسني كفاءة عمل آلي
من خالل الرتكيز على اجملـالس  هذا اجملـال و ذلكالعرض على العمل بتطوير املؤسسات و اهليئات العاملة يف و 
، مثل اهليئة الوطنيـة للتقومي اهليئات و اللجان املختصة يف تسيري و ضبط جودة التعليم و ضمان كفاءة خمرجاته و 
عليم العايل االعتماد األكادميي يف دولة العربية السعودية، و اهليئة الوطنية لالعتماد و اجلودة و النوعية ملؤسسات التو 

 :اخل  و من أهم  هذه اآلليات نذكر...يف فلسطني و األردن و اإلمارات
 :إرساء معايير مهنية -     

تزايد مقومات و متطلبات الوظائف و شروط التعيني و املؤهالت املطلوبة لشغلها  جاءت هذه اآللية من اجل مواجهة
من الشعور باإلحباط لدى الباحثني عن العمل ألول مرة يف من املستخدمني و أرباب العمل األمر الذي شكل حالة 

احلصول على فرصة عمل مستقبال ، و بروز فائض يف التعليم  ، و قد برزت عدة مبادرات يف هذا الصدد مثل مبادرة 
لتنمية  اإلدارة السعودية للتدريب املهين بالتعاون مع القطاع اخلاص إلرساء معايري وطنية ، و مبادرة اجمللس األعلى

 .اخل...املوارد البشرية يف مصر
 :خدمات التوظيف و المساعدة في البحث عن عمل -     

هتد  هذه الربامج إىل تسهيل االتصال بني الباحثني عن و مؤسسات العمل ذات الوظائف الشاغرة و هي تعترب يف 
ات اليت تفصل بني جانيب الطلب نظر العديد من املختصني الوسيلة األقل تكلفة من اجل القضاء فجوة املعلوم

العرض يف سوق العمل ، ومن األمثلة العملية يف ذلك األدوار اجلديدة ملكاتب التشغيل يف مصر اليت تقوم بإصدار و 
يف الكويت اليت " توطني"رسالة إخبارية للتشغيل الوطين لتسليط الضوء على فرص العمل املتاحة ، و كذا جتربة شركة 

 .بني املواطنني الباحثني عن العمل  و أرباب العمل يف القطاع اخلاصتلعب دور الوسيط 
 :( التشبيك)االتصال و المعلومات  شبكات -     

يف ظل تطور وسائل االتصال احلديثة و التطور التكنولوجي يف ميدان املعلومات أصبحت هذه الربامج مبثابة األسلوب 
لوطن العريب القليل فقط من الدول من تعتمد هذه اآللية اليت هتد  املميز لدى العديد من الدول ، و إن كان يف ا

إىل مد أصحاب املشاريع خاصة الشباب فرص الوصول إىل عامل األعمال و إىل الشبكات ذات الصلة اليت توفر 

                                                           

.611-612السابق، ص  املرجع - 1  
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 تضم العديد من الشباب YAL" شبكة القادة العرب الشباب"الدعم و املعلومات الالزمة ، و ابرز هذه الشبكات 
 .اخل لتسهيل االتصال و التفاعل بينهم....العرب العاملني يف جماالت األعمال و احلكومة و اجملتمع املدين و التعليم

 .النموذج التونسي في مجال رسم سياسة التشغيل و برامج اإلدماج المهني – 3-3
وجدت تونس نفسها جمربة على  يف ظل ضغوط إعادة اهليكلة االقتصادية وحتمية االندماج يف االقتصاد العاملي 

تصحيح مساره املتعلق بسياسة الشغل مبا يتناسب و التحديات اليت تواجهها، و ذلك باختاذ  تدابري هتد  إىل دعم 
 .الشغل و تثمني املورد البشري تستند على املرافقة و اإلدماج املهين و التكوين املهين، و على ترقية املؤسسات املصغرة

، و منذ ذلك احلني و هذه الربامـج تشهد تطورا و 6996لتشغيل و اإلدماج املهين يف تونس سنة شرع يف برامج ا
حتديثا مستمر قصد التحكم اكرب يف البطالة للحد من أثارها السلبية، و ذلك بالعناية مبختلف فئات طاليب الشغل و 

هم يف سوق الشغل، و هلذا الغرض مت وضع متكينهم من األدوات اليت تساهم يف حتسني قابليتهم التشغيلية و إدماج
جمموعة من التدابري و اآلليات الكفيلة  و قد أوكلت مهمة التسيري و اإلشرا  على هذه  الربامج  لكل من الوكالة 

 . 1الوطنية للشغل و العمل املستقل و اهليئات املالية لربامج التشغيل و معاهد التكوين املهين
 

 .هيل و اإلدماج المهني و إعادة اإلدماجبرامج في إطار التأ-3-3-1
 (CEF)تكوين  –برنامج عقد شغل  -   

يوجه هذا الربنامج للباحثني عن الشغل ألول مرة و احلاملني لشهادة أو مؤهل للتكوين  من مؤسسات التكوين املهين 
.العمومية او اخلاصة  

 

 (CFFR) . برامج نظام عقود التكوين من اجل إعادة اإلدماج -   

مّت إحداث هذا النظام قصد إكساب اإلطارات والعمال الذين مت تسرحيهم ألسباب اقتصادية، مؤهالت إضافية 
 . تساعدهم على االندماج من جديد يف الدورة االقتصادية ضمن العمل املؤجر أو العمل للحساب اخلاص

 .برامج التشغيل و اإلدماج المهني لخريجي التعليم العالي-
الدولة التونسية تدابري خاصة حلاملي شهادات التعليم العايل تكمن يف التكفل بنسبة من األجور املخصصة  وضعت

هلذه الفئة، و ذلك بتمكني املؤسسات اخلاصة اليت تنتدب إطارات من حاملي الشهادات اجلامعية من اسرتجاع 

                                                           
1 - Yamina Mathlouthi& Mihoub Mezouaghi, L’impact des politiques actives  d’emploi sur les diplômés de 

l’enseignement supérieur : les enseignements de l’expérience tunisienne, Association Club Mohamed Ali de la 

Culture Ouvrière, novembre 2006 ,P24. 
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 3003تكفل هبم يف إطار هذه الصيغة و قد بلغ عدد امل. دينار شهريا 001من األجر املدفوع يف حدود  01%
  .0110خريج جامعي سنة 

كما ميكن للمؤسسات اليت تقوم بتشغيل فئة حاملي الشهادات اجلامعية يف إطار النظام القانوين للنظام االجتماعي 
 مت 0110يف نظام التغطية االجتماعية، و منذ سنة  %  011من تكفل تساهم به الدولة ملدة مخس سنوات بنسبة 

مؤسسة ضمن هذه الصيغة مما مسح  0113هذا الربنامج سامهت يف اخنراط . إضافة سنتني لتصبح  سبعة سنوات
 : 1خريج جامعي و تتمثل يف 0711بالتكفل بـ

 : 2و 1 دورات تمهيدية للحياة المهنية *   
 

يف  لالندماجهين التكوين املحداث عقود التشغيل والتكوين وذلك ملساعدة خرجيي منظومة هتد  هذه الدورات إل 
يف إطار نظام تربصات اإلعداد للحياة املهنية موجه حلاملي الشهادات اجلامعية و الباحثني عن شغل  احلياة املهنية
و الذي مت توسيعه ليشمل خرجيي املرحلة الثانية من التعليم الثانوي و املرحلة األوىل من التعليم  (SIVP1)ألول مرة  

 .(SIVP2) العايل دون جناح

وهذه الربامج اليت مت استنباطها يف إطار املعاجلة اخلصوصية والنشيطة لطاليب الشغل ألول مرة ترمي إىل متكني الشبان 
  احلقيقة للعمل داخل املؤسسة وعلى اكتساب املهارات املهنية الكفيلة بتيسري املعنيني من التعر  على الظرو 

 .2إدماجهم بسوق الشغل بصفة أجراء أو للعمل للحساب اخلاص
 :(FIAP) .برامج صندوق التأهيل و اإلدماج المهني *    

 

يهف يف املساعدة على التأهيل و اإلدماج يف مواطن الشغل املشخصـة و  6996انطلق العمل هبذا الصندوق سنة 
واملساعدة على بعث املؤسسات وتطوير املناولة عرب الشراكة وتيسري تنقل اليد العاملة املطلوبة من طر  املستخدمني 

الرفع من كفاءة املوارد البشرية باملؤسسات االقتصادية وتطوير طاقة التكوين األساسي بالقطاع اخلاص إىل جانب 
 .وإعادة تأهيلها مبا يتماشى وحاجيات مواقع اإلنتاج

 

 

                                                           
1 -Ibid, p29. 

2 -Boutros Labaki , Enseignement supérieur et marché du travail dans le monde arabe , Beyrouth : édition l’Ifpo , 

2009 , p 115. 
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 : (FNE)برامج الصندوق الوطني للتشغيل *      

 

و يعترب من أهم أدوات سياسات التشغيل يف تونس حيث انه يستقطب أكثر   6111مت إنشاء هذه الصندوق سنة 
من ثلثي خمصصات امليزانية املرصودة للتشغيل هبد  تسهيل و الرفع من قابلية التشغيل لطاليب الشغل من خمتلف 

من خالل مساعدهتم على بعث مشاريع ية، األصنا  و املستويات التعليمية خاصة فئة حاملي الشهادات اجلامع
و ضمان تدريبهم  لدى  تأهيلهم يف اختصاصات مطلوبة يف سوق الشغلو ذلك من خالل حلساهبم اخلاص 

املؤسسات و احلرفيني، و التكوين و التشغيل يف أشغال ذات املنفعة العامة، و املساعدة على اإلدماج، و قد بلغ عدد 
 6656حيملون شهادات التعليم العايل أي بنسبة 61119منهم  669115وايل ح 6115املستفيدين منه سنة 

% 1. 
 

 .البرامج و اآلليات الموجهة لخلق المؤسسات المصغرة و التشغيل الذاتي-3-3-2
هتد  هذه الربامج إىل تشجيع املبادرة اخلاصة و بعث املؤسسات املصغرة من خالل الشراكة و التعاون مع مصادر 

ساعدة طاليب الشغل و ذلك مب  ، ملشاريع من جهة وعلى برامج التأهيل ومرافقة الباعثني من جهة أخرىالتمويل 
الذين تتوفر لديهم الرغبة يف بعث مشاريع حلساهبم اخلاص عرب اإلحاطة والتكوين اإلضايف التقين أو يف التصر  

 . ومرافقتهم يف خمتلف مراحل إعداد مشروعهم
ة يف إطار خمتلف البنوك و اجملالس اجلهوية و مثال  على ذلك البنك التونسي للتضامن الذي و تعد الربامج املنشئ 

هبد  مواجهة البطالة و تسهيل الولوج إىل القروض املوجهة إلنشاء املؤسسات املصغرة و ترقية  7991انشأ  سنة 
، و خرجيي التكوين ( تونسيدينار  05555قرض يصل إىل ) الشغل املستقل يوجه حلاملي الشهادات اجلامعية 

، و كذا األشخاص املؤهلني و العمل املستقلني ( دينار تونسي 75555)املهين  و املسرحني املعنيني بإعادة اإلدماج 
مشروع ما ساهم  1661و احلرفيني ممن يطمحون لتوسيع نشاطهم إىل جانب العائالت احملرومة الذي حقق  حوايل 

 . 1550د سنة منصب عمل جدي 77911يف توفري 
إىل جانب برامج البنك املركزي التونسي اليت هتد  إىل متويل و النهوض بالصناعات احلرفية و املهن الصغري 

(FONAPRA)  املوجهة لألشخاص املؤهلني و العمل املستقلني و احلرفيني ممن يطمحون لتوسيع نشاطهم إىل
 .2جانب العائالت احملرومة

                                                           
1 - Yamina Mathlouthi& Mihoub Mezouaghi , op .cit, p37. 

2 -Ibid, p32. 
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هتد  إىل استحداث ورشـات حملية تتوزع عرب خمتلق منـاطق الوطن توجـه للبطالني و الفئات أما اجملالس اجلهويـة اليت 
احملرومة و األشخاص املؤهلني من دون عمل أو ذوي احلر  الصغري الذين يشتغلون يف املناطق الريفية و احلضرية 

 احملرومة 
حتسن كبري فقد ظلت البطالة يف أعلى مستوياهتا ، و بالرغم من اجلهود املبذولة يف طار هذه التدابري مل تعر  تونس 

دميغرافية على املستوى الوطين، باإلضافة إىل عدم تكافؤ فرص الولوج إىل سوق العمل بني خمتلف الفئات السوسيو 
تزايد الضغوط على سوق العمل باتساع الفجوة بني الطلب و العرض على العمل  بفعل تزايد الطلب على الشغل و 

، إىل جانب عدم مالئمة التكوين حلاجيات اإلنتاج 6111و6116ألف طلب بني سنيت  91متوسط الذي بلغ 
الوطين و استمرار تسريح العمال، حيث جتمع التقارير املرصودة حول تقييم النموذج التونسي للتشغيل و اإلدماج 

مج الدعم يف سوق العمل حيث مل حتض  املهين على وجود تباين يف النتائج احملققة ، بفعل وضعية الفئات املعنية بربا
فئات العمال املسرحني و  العمال احملرومني بأولوية كبرية، و هو ما جعل املساعدات املوجهة هلذه الفئة قليلة  إذا ما 

 استفادة من برامج دعم تشجعية قرنت بفئة الشباب من حاملي شهادات التعليم العايل األكثر عرضة للبطالة اليت
 .متنوعة و أولوية يف التشغيلحتفيزية و 

أما بالنسبة للتكوين املستمر فقد ظل هو األخر يفتقد للفاعلية حيث مل تستفيد منه إال املؤسسات الكربى، و يف 
 .غالبيتها تابعة للقطاع العمومي

قط يف كما تشري التقارير أيضا إىل نقطة مهمة أخرى تتعلق بدور الوساطة يف سوق العمل الذي اقتصر متركزها ف
املناطق احلضرية بينما اإلحصائيات كانت تشري أن معدالت البطالة كانت ترتفع يف املناطق الريفية، إىل جانب ذلك 

 .يؤخذ على هذه الربامج عدم انسجامها التنظيمي بشكل جعل البعض منها متطابق 
.  آليات تنفيذ هذه البرامج -3-3-3  

ء املشروع املهين على العديد من الربامج واآلليات اليت وضعها يف إطار تعتمد عملية حتديد املسارات املهنية وبنا
  :أمهها1املعاجلة اخلصوصية لطاليب الشغل

 :الخصوصيةالمعالجة  - 
تشجيع املبادرة اخلاصة وبعث املؤسسات الصغرى وتعتمد اإلسرتاتيجية املتبعة يف هذا اجملال على و هي تعتمد على  

 :التاليةاحملاور األساسية 

                                                           
.61-62عتب، مرجع سابق، ص  حافظ - 1  
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 الهدف اآلليات

حول برامج اإلعالم املكثف  
  التشجيع

بعث املؤسسات الصغرى ودعم وحدات النهوض باملؤسسات الصغرى داخل شبكة مكاتب 
 .عن طريق دعم برنامج التكوين املتعلقة بتنمية املبادرة والتصر  والتسيري .التشغيل والعمل املستقل

على القيام بالدراسات اخلاصة مبشاريعهم ومساندهتم خالل خمتلف عن عمل ثني حالبا ةمساعد التأطري
 .مراحل إجناز هذه املشاريع

 .  و يدور حول كيفية التصر  األمثل و التسيري الرشيد التكوين 
 .كاملة  وينتفع الباعث إثر انطالق مشروعه مبنحة مرافقة طيلة سنة. خمتلف مراحل إعداد مشروعهم املرافقة 

 
 :و دعم روح المبادرةالتأهيل -

 الهدف اآلليات

طريقة بعث املؤسسات وتكوين 
 عن عملثني حالبا

مبشاركة أشخاص من خمتلف اهلياكل  خمتصونوهي حلقات تكوينية تدوم عشرين يوما ينشطها 
 .املختصة جهويا وحمليا وممثلني عن مؤسسات التمويل

طريقيت التصر  األمثل يف املشروع 
 وإحداث املؤسسات

 .وهي من الطرق احلديثة للتكوين يف جمال التصر  يف املؤسسات

للتشجيع على املبادرة  مورانطريقة 
 اخلاصة

وهي طريقة منوذجية للبحث النشيط عن . إطار التعاون التونسي البلجيكيو هي جتربة يف 
 .أفكار مشاريع خاصة ومتجددة ذات جدوى اقتصادية مدروسة

بة تندرج ضمن التعاون التونسي اإلسباين وتتيح الفرصة ألكرب عدد ممكن من الراغبني وهي جتر  احملاضن االفرتاضية
يف بعث مشاريع حلساهبم اخلاص من التعر  على ظرو  تسيري املؤسسة وذلك بصفة 

 . افرتاضية

 

.في مجال رسم سياسة التشغيل و برامج اإلدماج المهني النموذج المغربي -3-4  
للشباب و املستقبل األرضية اليت مهدت لنشأة ميثاق وطين للتشغيل و لتنمية املوارد البشرية سنة يعترب اجمللس الوطين 

باعتباره اإلطار األمثل للتشاور و احلوار و التفاوض بني الشركاء االجتماعني، و تعترب الوكالة الوطنية إلنعاش  6996
رتاجتية املغربية للتشغيل  باعتبارها مؤسسة عمومية الشغل و الكفاءات اإلطار القانوين اليت تنفذ من خالله اإلس
 :مها 1للوساطة يف جمال التشغيل حيث ترتكز  على حمورين أساسيني

                                                           

 .6115وزارة التشغيل و التكوين املهين ،بطاقات إجراءات إنعاش التشغيل ، اململكة املغربية ، جويلية  1-
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املعاجلة االقتصادية ملشكلة البطالة من خالل معاجلة العجز يف جمال التشغيل و مصاحبة العاطلني الذين يواجهون - 
 .قريب بني معادليت العرض و الطلب يف جمال التشغيلصعوبات يف اإلدماج، إىل جانب السعي إىل الت

االعتماد على سياسة إرادية إلنعاش التشغيل إميانا منها بأن النمو  االقتصادي ال يكفي لوحده ملعاجلة إشكالية - 
البطالة و صعوبات إدماج حاملي الشهادات، و هلذا فقد رأت يف االعتماد على برامج إرادية تقوم على مواكبة 

 :باب من جهة و حتقيق الرتابط بني العرض و الطلب حل مناسب خالل االعتماد على أربع برامج أساسية الش

.برامج التدريب المهني-3-4-1  

 : تداريب التجربة المهنية  -    
سنة، هبد  متكني طاليب  15و هي موجهة لطاليب الشغل ألول مرة من حاملي الشهادات ممن أعمارهم ال تتجاوز 

من اكتساب جتربة مهنية عملية تؤهلهم ملمارسة مهنة أو إعداد مشروع مهين، يهد  إىل اإلدماج يف احلياة الشغل 
أشهر ضمن هذه املقاوالت، تلتزم املؤسسة املستقبلة بصر  منحة للمتدرب بني  1النشيطة بعد مدة تدريبية تدوم 

لتدريب بعقد عمل عادي أو مدعم، ادرهم و بشهادة هناية التدريب،كما ميكن أن يتوج  6111إىل  6111
خيضع هذا الربنامج ملراقبة مفتشية الشغل و الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و متابعة و تقييم مديرية التشغيل و 

 .و اجمللس األعلى و اجملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل 
: برامج عقود التشغيل -    

 عبارة عن برامج إلنعاش العمل املأجور عرب إدماج الباحثني عن العمل ألول مرة و خاصة محلة الشهادات، و هي
 :العاطلني عن العمل ملدة طويلة و هي تتوفر على الربامج التاليةو 

 :عقد تنمية التشغيل *   
يهد  هذا العقد إىل تشجيع القطاعات االقتصادية املنتجة على التشغيل املكثف لطاليب الشغل من حاملي 

شهرا  61الشهادات، و حتسني التأطري باملقاوالت الصغرية و املتوسطة، حيث يستفيد طـاليب العمـل من تدريب مدته 
ـابل ذلك تستفيد املقـاوالت من مزايا و معامالت ، مق( املقاوالت الصغرية و املتوسطة)ضمن  القطاعـات املشغلة 

درهم عن كل عمل  61111تفضيلية منها اإلعفاء من الضريبة العامة على الدخل و رسم التكوين، و منحة تقدر بـ 
من مبلغ  اشرتاكات أصحاب العمل يف الضمان االجتماعي  % 51مستقر، إىل جانب إمكانية تكفل الدولة بـ 

 .وضع خطط عمل لتنمية التشغيل شريطة االلتزام ب
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و خيضع هذا الربنامج ملراقبة مفتشية الشغل و الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و متابعة و تقييم مديرية التشغيل 
 . 1و اجمللس األعلى و اجملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل

:عقد التضامن من اجل التشغيل *    
اجات اخلاصة وطاليب الشغل من أصحاب الشهادات ممن يعانون من يوجه هذا الربنامج لألشخاص من ذوي احل

شهرا يف إحدى املقاوالت ،  61صعوبات خاصة لولوج سوق العمل ، يستفيد يف إطاره طالب العمل من عقد ملدة 
من مبلغ االخنراط  % 51يتحصل رب العمل نظري هذا العقد على إعفاءات اشرتاكات الضمان االجتماعي بـ

 66يه ، و من إعفاء الضريبة العامة على الدخل و رسم التكوين املهين ، كما يتلقى منحة جزافية مببلغ املستحق عل
 .ألف درهم عن كل شخص متعاقد معه

و خيضع هذا الربنامج ملراقبة مفتشية الشغل و الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و متابعة و تقييم مديرية التشغيل 
 . لس اجلهوية إلنعاش التشغيلو اجمللس األعلى و اجملا

:عقد التشغيل المؤهل ذي المنفعة االجتماعية*    
يهد  هذا العقد إىل إحداث مناصب شغل لفائدة حاملي الشهادات قصد تلبية حاجيات غري امللباة، و تعترب 

ملدة تصل إىل  املؤسسات غري احلكومية اليت تليب مثل هذه احلاجيات هي اإلطار الذي تعقد فيه مثل هذه العقود 
من اشرتاكات الضمان  %51شهرا، تتحصل هذه املؤسسات على حتفيزات مالية هامة مثل اإلعفاء من  61

 66االجتماعي و اإلعفاء من الضريبة العامة على الدخل  و على رسم التكوين املهين ، باإلضافة إىل منحة جزافية بـ 
 .ألف درهم عن كل شخص متعاقد مع املؤسسة 

هذا الربنامج ملراقبة مفتشية الشغل و الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و متابعة و تقييم مديرية التشغيل و خيضع 
 .و اجمللس األعلى و اجملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل

 .برامج التكوين من اجل التشغيل- 3-4-2
اجيات املؤسسات لتحسني حل مالئمةجعل  أكثر و جعلهحتسني مطابقة التكوين حلاجيات التشغيل، هتد  إىل 

و من بني هذه  املؤهالت و القدرات املطلوبة لالندماج يف املؤسسات مو إكساهب ،قابلية التشغيل حلاملي الشهادات
 : مايلي 2الربامج

                                                           

1-6املرجع السابق ، ص  - 1  

61-7املرجع السابق ، ص  - 2  



المهني اإلدماج برامج و التشغيل سياسات رسم مجال في  الدولية التجارب و العالمية االستراتيجيات           الرابع الفصل  

 

 
 

188 

 :التكوين التكميلي من اجل التشغيل*        

لشغل مناصب العمل املتوفرة، و هو يهد  هذا الربنامج إىل متكني طاليب الشغل من اكتساب الكفاءات املطلوبة 
عقد التضامن من  عقد تنمية التشغيل،)موجه إىل طاليب الشغل الذين مت تشغيلهم يف إطار العقود اليت سبق ذكرها 

ضمن املقاوالت اليت تشغل طاليب العمل ضمن العقود ( اجل التشغيل، عقد التشغيل املؤهل ذي املنفعة االجتماعية
 . املذكورة آنفا

يم العايل العمومية أو اخلاصـة الربنامج يوفر للمنتمني هلذا الربنامج تكوينا يف مؤسسات التكوين املهين أو التعل هذا
 1الفاعلني يف جمال التكوين املستمر أو االستشارة يف جمال املوارد البشرية املعتمدة من طـر  وزارة التشغيل ملدة و 

التشغيل و الكفاءات حيث يصنف املستفيد كعامل أجري ، و يتوج يف هناية أشهر بعد موافقة الوكالة الوطنية إلنعاش 
 .التدريب بشهادة تدريب متنح من طر  املقاولة 

 .درهم عن كل متدرب 7111أما مصاريف التكوين فهي تقع على عاتق الدولة مببلغ قدره 
 .جملالس اجلهوية إلنعاش التشغيلو خيضع هذا الربنامج متابعة و تقييم مديرية التشغيل و اجمللس األعلى و ا

 :التكوين التحويلي إلعادة اإلدماج المهني*   
يهد  هذا الربنامج إىل احلفاظ على مناصب الشغل و دعم اإلنعاش املهين لفائدة األجراء، و تقليص التسرحيات 

 .الناجتة عن إعادة هيكلة النظام اإلنتاجي
سنة  العاملون يف مقاوالت القطاع اخلـاص ، و  55البالغني اقل من و هو موجه يف األساس إىل األجراء الدائمني 

 .املتوفرون على األقل على سنة من االقدمية داخل نفس املقاولة و الراغبني على متابعة التكوين
درهم عن كل أجري، و يتوجب نظري ذلك على   7111مصاريف التكوين التحويلي فتتحملها الدولة يف حدود  أما

كل من املشغلني االحتفاظ باألجري و إعادة ترتيبه عند هناية التكوين، و األجراء البقاء يف خدمة املقاولة ملدة ال تقل 
 .شهرا متتابعة 66عن 

ية الشغل و الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و متابعة و تقييم مديرية التشغيل و خيضع هذا الربنامج ملراقبة مفتش
 .1و اجمللس األعلى و اجملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل

                                                           

.62 -66املرجع السابق، ص  - 1  
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دعم إحداث املقاوالت بتقدمي دعم مايل إلحداث أول مقاولة  هتد  إىل :برامج التشغيل الذاتي-3-4-3
 :ربامج جندهذه ال و من بني حلاملي املشاريع بالنسبة

 :المساعدة و االستشارة على إحداث مشاريع التشغيل الذاتي*    
هتد  إىل مساعدة طاليب الشغل املتوفرين على املؤهالت الالزمة إلجناز مشروع فردي مربح  يؤدي غلى اندماجهم 

خمتصة توفر هلم خدمات  الذايت يف سوق العمل، مبرافقة مستمرة طيلة السنة املوالية النطالق املشروع من طر  هيئات
 .االستشارة 

 .و خيضع هذا الربنامج متابعة و تقييم مديرية التشغيل و اجمللس األعلى و اجملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل
درهم تسرتد على مدى أربع  61111يستفيد الشباب املقاول يف إطار هذا الربنامج من إعانات مالية تقدر بـ 

 .1درهم 61111كفل الدولة مبصاريف هيئات االستشارة يف حدود مبلغ سنوات بدون فوائد ، كما تت
 :البرامجذ هذه يآليات تنف 3-4-4

و لتنفيذ هذه الربامج يستند النموذج املغريب على جمموعة من اآلليات الضرورية لضبط سوق الشغل و اإلدماج املهين 
لكفاءات باعتبارها مؤسسة عمومية للوساطة يف جمال من خالل تعزيز مهنية و عمل الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و ا

 :مايلي 2التشغيل و ذلك باالعتماد على
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.65،61املرجع السابق، ص  - 1  
، 6115طرابلس ، ليبيا ، جويلية »دور اإلرشاد و التوجيه املهين يف تشغيل الشباب «  التجربة املغربية ، ورقة عمل مقدمة  للندوة اإلقليمية حولحسن التورايب،  - 2

 .61-1ص 
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 الوسائل الهدف اآلليات  
الوثائق ، التجهيزات اخلاصة  التمكني من الولوج إىل فضاءات التشغيل اإلعالم 

أنظمة )بالبحث عن عمل 
 (اخلدمات الذاتية عن بعد

معرفة مالمح طاليب الشغل و مهاراهتم  و مساعدهتم يف  المهنية المعمقة المقابالت
بلورة مشاريع مهنية  تنتهي بوضع برنامج عمل يكون حمل 

 .اتفاق بني الطرفني

 مستشار يف الشغل

تلقني طاليب العمل تقنيات حديثة يف جمال التنقيب و  ورشات للبحث عن عمل
 البحث عن فرص للتدريب و العمل 

كتابة طلب عمل و النبذة عن 
 ..احلياة ، وتقنيات املقابلة

  . تفعيل عملية البحث املتتابع و املستمر عن الشغل نوادي البحث النشيط عن العمل 
إعادة تكوين الباحثني عن عمل يف التخصصات املطلوبة  التكوين التكميلي و التحويلي 

 .من طر  املؤسسات
داخل مؤسسات القطاع اخلاص و 

 اجلمعيات
 منح و تعويضات مالية -

هتد  إىل حتسيسه و مساعدته على إخراج فكرته أو   المصاحبة في إحداث المشاريع 
 مشروعه إىل حيز الوجود 

توفري املعلومات اخلاصة مبحيطه 
 .االقتصادي 

الدعم املايل و اإلداري ، و التقييم 
 .و املراقبة 

مرصد المعلومات حول سوق 
 العمل

املعلومات و تسهيل الولوج إليها و ربط االتصال توفري 
 مبختلف الشركاء يف عملية التشغيل

 

المخاطب )المستشار في التشغيل 
 (الوحيد والمحدد

الزيارات امليدانية للمؤسسات مرة  معاجلة عروض العمل و تتبعها إىل غاية تلبيتها 
 .واحدة كل سنة

 

انطالقا من خمتلف التقييمات املنجزة حول التجربة املغربية يف جمال التشغيل و اإلدماج املهين و اليت تشري إىل انه 
بالرغم من اآلليات و التدابري اليت وضعت ملعاجلة مشكلة البطالة و التشغيل يف املغرب فإن تأثريها جد حمدود فمن 

طالب  61111الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات إال بإدماج االقتصاد املغريب مل تتمكن هذه  229111أصل 
ات السكانية النشطة و تزايد ـفقط وجود تفاوت بني وترية خلق مناصب الشغـل و وترية منو الفئ % 1عمل إي 
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يف الوسط الريفي، و لدى  % 256مقابل  6111سنة  % 6951معدالت البطالة يف الوسط احلضري بوصوهلا إىل 
لغري احلاصلني على شهادات  % 5مقابل  % 6159لي الشهادات و باخلصوص خرجيي اجلامعات بنسبة فئات حام

 . 1ما جعلهم يواجهون صعوبات كبرية للحصول على أول عمل

 :خالصة

 اإلدماجات العاملية و الدولية يف جمال التشغيل و برامج عرض خمتلف السياسات و االسرتاجتي تناول هذا الفصل 
 مكونات من أساسي مكون تعترب التشغيل سياسات أناملهين املوجهة ملختلف فئات اجملتمع، و قد تبني 

يف  تستهد  و واالجتماعي، االقتصادي لالستقرار حمفز فهي للتنمية الوطنية الداعمة التنموية السياسات
 الكمي اجلانبني يتضمن الذي االرتقاء وهو  اجملتمع يف التشغيل ستوياتمب االرتقاء نفس الوقت

 خالل من وذلك ،البلد هبا مير اليت التنموية واملرحلة واالقتصاد اجملتمع حلاجة وفقا وذلك والنوعي

 . واستدامة توازنا أكثر تنمية إطار يف االقتصادي االنتعاش لتحقيق السعي
تطبيقات هذه السياسات ختتلف باختال  التوجهات و اخلصائص االقتصادية و االجتماعية لكل منطقة فإذا   أنغري 

كان هد  الدول املتقدمة من هذه السياسات الرتكيز على زيادة معدالت التشغيل عن طريق زيادة حوافز العمل، و 
صعوبة و اقل جاذبية من الناحية املالية فيما   أكثراحلماية االجتماعية  إعاناتيف الوقت نفسه جعل االعتماد على 

احلماية االجتماعية و توزيع عائدات النمو  أنظمةتركز سياسات  الدول النامية و خباصة املنطقة العربية على 
 .   االقتصادي بفعالية من اجل تعزيز فرص التشغيل و خلق مناصب شغل

                                                           

 .6111املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطين حول التشغيل، اململكة املغربية،  - 1
 



 الفصل الخامس
 .السياسة التشغيلية في الجزائر

 تمهيد

 .األبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل في الجزائر: أوال
 .البعد االقتصادي -1     
 .البعد االجتماعي -2     
 .البعد التنظيمي و اهليكلي -3     
 .اآلليات المسيرة لسياسة التشغيل في الجزائر:ثانيا 
  (ANEM )للتشغيلالوكالة الوطنية -1    
 (.ADS)وكالة التنمية االجتماعية  -2    

 ) ANSEJ (الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب -3    

 .(ANGEM):الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  -4     

 .(CNAC) الصندوق الوطين للـتأمني من البطالة  -5    
 (.ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -6    

 .و سياسة اإلدماج المهني في الجزائربرامج التشغيل : ثالثا 
 .اإلسرتاتيجية الوطنية يف جمال تطبيق برامج التشغيل الوطنية -1    

 .2112إىل  1991املرحلة املمتدة من  -1-1            
 .إىل يومنا هذا 2112املرحلة املمتدة من   -1-2           

 . اإلسرتاتيجية الوطنية يف جمال سياسة اإلدماج املهين خلرجيي التعليم العايل - 2   
 



السياسة التشغيلية في الجزائر الفصل الخامس                                                              
 

 
 

193 

 تمهيد
 االهتمام ميكن ال انه اعتبار على البالد، يف واالجتماعية االقتصادية التنمية سياسات من جزء التشغيل سياسة تعترب

 الكرمي العيش سبل من الكايف القدر توفري هو التنمية من اهلدف أن حبكم البشرية، اجلوانب دون املادية باجلوانب
 .العمل سوق إىل بالقادمني للتكفل الناجعة الربامج بوضع وذلك عمل فرص بتوفري يتأتى ما وهو للمواطن،

و من هنا كان للعوامل الدميغرافية و السوسيو ثقافية و االقتصادية دورا مهما يف توجهات السياسة التشغيلية يف اجلزائر 
 .يف مسألة التشغيل و البطالة للدولة اجلزائرية و ارتبـاط وثيـق باالستقرار و الرقي االجتماعي ملا هلا من أمهية

 .األبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل في الجزائر: أوال
من سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية  جزء ال يتجزألقد كانت سياسات التشغيل ومكافحة البطالة دومًا      

 ارتفاع يعين ما وهو العرض، منو تفوق بوترية العمل على الطلب ى مستو تزايد إىل باألساس ذلك ويرجعيف اجلزائر، 

 وضغوط آفات من ذلك يرافق ما مع الشهادات، حاملي من الشباب بني ما البطالة منها خاصة البطالة، مستويات

 يف وتراجع للكفاءات وهروب للطاقات هدر من البطالة من ينتج عما فضال، االجتماعي االستقرار هتدد قد اجتماعية
 جمملها يف تشكل اآلليات من عدد وإرساء اإلجراءات من حزمة اعتماد مت الوضع هلذا ومواجهة،  االقتصادي النمو

اجلامعات ومعاهد  من الشباب من خرجييخاصة للتكفل بالقادمني إىل سوق العمل  هتدف التشغيل لدعم سياسات
 .التكوين املختلفة

إن انتفاء سياسة واضحة حول تطور التشغيل و البطالة يف اجلزائر يف خمتلف املراحل السابقة جعل من الصعب  
هذه احلد من البطالة، اليت مت انتهاجها خالل  وخمتلف األبعاد واألهداف الرئيسية لسياسات التشغيل الوقوف على 
  من املؤكد أهنا ختتلف عن العوامل والظروف احلاليةاليت متت اإلشارة إليها سابقا ظروف ال عوامل وال املراحل حبكم

 ىلد األول االنشغالاليت متيزت بتبلور أفكار و برامج جديدة جعلت من تطوير التشغيل و مكافحة البطالة يف اجلزائر 
يف أبعاد سياسات التشغيل  أن سليمان أحمية، و يف هذا الصدد فقد اعترب الباحث القانوين العمومية السلطات

خمتلفة  عوامل دميغرافية و ثقافية و اجتماعية و اقتصادية حكمتهاإىل عدة جوانب اجلزائر خالل هذه املرحلة  قد آلت 
، وما إىل ذلك من اجلوانب يمية وهيكليةهي تنظ هي اجتماعية، ومنها ما هي أبعاد اقتصادية، ومنها ما فمنها ما
 .1األخرى

                                                           

، ورقة مقدمة للملتقى الوطين السياسات العامة ودورها يف بناء الدولة  وتنمية  اجملتمع  السياسة العـامة يف جمال التشغيل ومكافحة البطالة يف اجلزائر ،سليمان أمحية - 1
 .3، ص  6002افريل  62و62عيدة املنعقد بكلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة موالي الطاهر ، س
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يرتكز على ضرورة استثمار القدرات البشرية السيما املؤهلة منها يف خلق الثروة االقتصادية عن  :البعد االقتصادي -1
يسمح بإحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد،  اطريق توظيفها يف خمتلف اجملاالت وقطاعات النشاط مب

 .دية ومنافسة املنتوج األجنيب، ومواكبة التكنولوجيا السريعة التطورو وتطوير أمناط اإلنتاج، وحتسني النوعية واملرد

، ال سيما يركز على ضرورة القضاء على خمتلف اآلفات االجتماعية الناجتة عن آفة البطالة: البعد االجتماعي -2
بالنسبة للشباب عامة، وذوي املؤهالت اجلامعية واملتوسطة خاصة، والعمل على توفري الظروف املناسبة إلدماج هؤالء 

جيعلهم عرضة لليأس والتهميش واإلقصاء، وما برتتب عن ذلك من أفكار  الشباب يف اجملتمع، وإبعادهم عن كل ما
جوء إىل اهلجرة السرية حنو لاب أواًل، وبالبالد ثانياً، ونقصد بذلك الوتصرفات أقل ما يقال عنها تضر هبؤالء الشب

الضفة األخرى من البحر األبيض املتوسط، والتمرد على قيم وتقاليد وقوانني البالد، وما إىل ذلك من االنعكاسات 
 .السلبية املتعددة املظاهر اليت تفرزها ظاهرة البطالة

ترمي إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن استخالصها من خالل أهداف و : األبعاد التنظيمية والهيكلية -3
 :1، واليت تتمثل فيما يلي6002خمطط النشاط لرتقية العمل ومكافحة البطالة املعتمد من قبل احلكومة اجلزائرية سنة 

 .حماربة البطالة من مقاربة اقتصادية -

 .ترقية يد عاملة مؤهلة على املدى القصري واملتوسط -

 .ة روح املبادرة املقاوالتيةتنمي -

 .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 -

 .6002جهود أكثر خللق مليونني منصب عمل يف الربنامج اخلماسي لآلفاق  بذل -

 .تدعيم ترقية تشغيل الشباب وحتسني نسبة التوظيف بعد فرتة اإلدماج -

خالل الفرتة املمتدة  ℅2وأقل من  6000-6002يف آفاق  ℅00خفض نسبة البطالة إىل أقل من  -
 .6003إىل  6000من 

                                                           

 وزار العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، معطيات حول التشغيل و البطالة يف اجلزائر ، - 1
[en ligne] http://www.mtess.gov.dz.htm.Consulté le 12/06/2011 
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 .اآلليات المسيرة لسياسة التشغيل في الجزائر :ثانيا

 ) (ANEM الوكالة الوطنية للتشغيل-1
 :النشأة -1-1

 09/950طابع إداري أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مؤسسة عمومية ذات تعترب الوكالة الوطنية للتشغيل 
املتضمن لتنظيم الديوان  7017جوان  71املؤرخ يف  17/29و املكمل لألمر رقم  0220سبتمرب  8املؤرخ يف 

 . 7029نوفمرب  90املؤرخ يف  29/00الوطين لليد العاملة املنشأ مبقتضى املرسوم رقم 
املتعلق بتنضيب العمال و مراقبة التشغيل الذي  9992ديسمري  95املؤرخ يف  92/70و بصدور القانون رقم 

إصالحات تنظيمية و مادية و بشرية  على الوكالة  جاء بتغيريات هامة يف جمال تسيري سوق العمل، مسحت بإدخال
فيفري  78املؤرخ يف  92/11جلعلها آلية فعالة يف رسم السياسة الوطنية للتشغيل بصدور املرسوم التنفيذي رقم 

احملدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و تسيريها حيث أصبحت مبقتضاه تصنف كمؤسسة عمومية  9992
ختضع لوصاية وزارة العمـل و التشغيل و الضمان االجتماعي، و قد أضفى هذا ( EPGS)خصوصي ذات تسيري 

التصنيف مرونة اكرب على تسيري الوكالة و يف حتسني أدائها و يدعم صالحياهتا بالنسبة لتنظيم سوق العمل و مراقبة 
 . 1التشغيل

  :للوكالة الوطنية للتشغيلالمهام األساسية  -1-2
التشغيل و ذلك من خالل جمموعة من  املهمة األساسية للوكالة الوطنية للتشغيل هي تنظيم سوق العمل و مراقبةتعترب 

 : 2املهام اليت تتوهلا

 :تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل و اليد العاملة و تطورها من خالل -1 -1-2

  احلاصلة يف سوق الشغلوضع منظومة إعالمية منتظمة و دقيقة حول مجيع التغريات. 
    القيام بالتحاليل و الدراسات ذات الصلة بعملها. 
 تطوير األدوات و اآلليات اخلاصة بتنمية وظيفة رصد سوق الشغل . 

 

                                                           

املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل، اجلريدة الرمسية  0220سبتمرب  8املؤرخ يف  09/950املرسوم التنفيذي رقم ، االجتماعي وزارة العمل و التشغيل و الضمان -1
  . 1331 سبتمرب11الصادر يف  ( 93 )عدد

2 -Mohamed Saïb Musette,les politiques d’emploi et les programmes actifs du marchés du travail en Algérie, 
Fondation européenne pour la formation, Turin , 2014, p16. 
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 :مجع عروض و طلبات العمل و ذلك من خالل  - 1-2-2

  لدى اهليئات ل ـالبحث على عروض العماستقبال طاليب الشغل و إعالمهم و توجيههم و تنصيبهم، و
 .املؤسسات املستخدمةو 

 وقدراهتم املهنية والعلمية والبدنية تسجيل طاليب الشغل وخصوصياهتم االجتماعية واملهنية وإمكانياهتم. 

 ملستوى الوطين و اجلهوي و احملليتنظيم سوق عروض و طلبات العمل على ا. 
 عمليات تطبيق يف املعنية واهليئات املؤسسات مع واملشاركة .تشجيع احلركية اجلغرافية و املهنية لطاليب العمل 

 العمل عروض متطلبات مع العمل طاليب مؤهالت بتكييف اخلاص التكميلي التكوين أو املهين، التحويل
 .املتوفرة

 معنية مؤسسة وكل احمللية، واجلماعات الدولة تقررها اليت بالتشغيل اخلاصة الربامج وتنفيذ تنظيم يف املشاركة 
، و إبرام االتفاقيات مع اهليئات املعتمدة و البلديات املكلفة وإجنازها املذكورة الربامج بتسيري وإعالمها

 .بنشاطات التنصيب

 اخلارج يف اجلزائريني العمال بتنصيب تسمح اليت الفرص كل عن البحث. 
 تقييسها، و ضمان  و العمل وطلب عرض على التدخل وأدوات ، العمل سوق تسيري مناهج تطوير

 .عمليات التكوين يف جمال االستشارة و التشغيل و تسيري سوق العمل
 وتنظيم األجانب، بتشغيل املتعلقني والتنظيم التشريع إطار يف باجلزائر األجنبية العاملة اليد تطور متابعة 

 .وتسيريها األجانب للعمال الوطنية البطاقة
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 .(ANEM) التنظيم الهيكلي لجهاز الوكالة الوطنية للتشغيل -1-3
 :تشتمل على اهليكلية التالية وهي  التشغيل هيكليا طبقا للمهام اليت تكلف هبا مكاتبتنظم      

  .منطقة النشاط الحر
 . تنظيم تدفق طاليب الشغل - 
 .اإلعالم و التوجيه لطاليب الشغل حنو خمتلف مصاحل الوكالة - 
 .التنسيق مع خمتلف مصاحل الوكالة  - 

  المستخدمينمصلحة 
 االستقبال و اإلعالم  - 
 .زيارة املؤسسات  - 
 .استقبال عروض الشغل و تسجيليها - 
 تسيري ملف املؤسسات - 
 متابعة املنصبني يف مناصب الشغل - 
 .حتديث و حتيني اإلعالنات املتعلقة مبناصب الشغل على مستوى املنطقة احلرة - 

  مصلحة طالبي الشغل
 .الشغل تاستقبال طلبا - 
 .القيام مبقابالت مع طاليب الشغل - 
 .تسجيل طاليب الشغل - 
 .حجز املعلومات اخلاصة بطاليب الشغل - 
 .حتديث و حتيني ملف التشغيل - 

 (CID-CIP-CFI)   و تشرف على ثالث عقود  (DIAP) مصلحة األجهزة

 
 .االستقبال و اإلعالم - 
 .الشغلتوجيه طاليب  - 
 .زيارة مؤسسات العمل - 

أما من جانب التسيري فإن الوكالة يسريها جملس إدارة يظم مجيع املتدخلني و الشركاء يف عملية التشغيل يتكونون من 
و هيئات التخطيط  ، املنظمات النقابية،الوزارات، و املنظمات املهنية للمستخدمني العموميني و اخلواص)ممثلني عن 

 . برئاسة املدير العام للوكالة( و اإلحصاء و الوظيفة العمومية
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أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح هلا بالتواجد يف كل مناطق الوطن حتت إشراف املديرية العامة 
مديرية  00منها  مؤسسة، 6002وكالة على املستوى الوطين حسب إحصائيات سنة  640للتشغيل مبجموع 

وكالة والئية للتشغيل ميتد اختصاصها اإلقليمي  42جهوية للتشغيل ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل عدة واليات ، و 
وكالة حملية ميتد اختصاصها اإلقليمي  020إىل حدود الوالية، و أخريا الوكاالت احمللية للتشغيل اليت يقدر عددها بـ 

 .1 إىل عدة بلديات
 .(ADS)لتنمية االجتماعية وكالة ا -2
 .النشأة -2-1
املتضمن  6669جوان  26املؤرخ يف  69/232وكالة التنمية االجتماعية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشئت 

، حتت وصاية رئيس احلكومة، و بإشراف وزارة التضامن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية و حيدد قانوهنا األساسي
 .  2كانت حتت إشراف وزارة التشغيلالوطين بعدما أن  

 .األهداف -2-2
 :إىل ، املوجهة حنو الفئات السكانية احملرومةاالجتماعيةاملسرية من طرف وكالة التنمية  االجتماعيةهتدف الربامج 

 .الضعيفة االجتماعيةمن حـدة نتائـج خمطط إعادة اهليكلة على الفئات التخفيف  - 
  حملاربة البطالة والفقر والتهميشوضع تدابري وبرامج  -
  .اجلماعاتحتسني الظروف املعيشية لألفراد و  -
 .المهام األساسية-2-3
 :يف مهامها ميكن تلخيص 

 .احملتاجة االجتماعيةومتويل كل العمليات املوجهة للفئات  واختيارترقية  -
عدد ممكن من  تستعمل يف إجنازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكرب واجتماعية اقتصاديةمتويل مشاريع هلا منفعة  -

  .العمال يف كل مشروع
على  استقرارهشاشة و عدم  و من خالل خمتلف براجمها، تساهم الوكالة يف إدماج الفئات السكانية اليت تعيش حالة

 و التنمية اجلماعية و كذا االجتماعياإلدماج  ، و هذا عن طريق القيام بنشاطاتاالجتماعيمستوى النسيج 
 .االجتماعيملكافحة الفقر و اإلقصاء  تعزيز املنشآت القاعدية الرامية

                                                           

  Consulté le. >anem.dz, htm .<http://www , [en ligne] 01/02/6000  الوكالة الوطنية للتشغيل -1

 )وكالة التنمية االجتماعية ، اجلزائر ،  اجلريدة الرمسية عدد، املتضمن إنشاء  6669جوان  26املؤرخ يف  69/232املرسوم التنفيذي رقم ، وزارة التضامن الوطين - 2
 .66-02ص  .6669جوان 34الصادرة يف  (04
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على تعتمد  تنظيم الوكالة يشمل مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا جملس للتوجيه وجلنة للمراقبة،أما 
وكالة والئية للتشغيل ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل حدود الوالية  84إىل إضافة  ،جهوية وكالة 66من شبكة تتكون 

، و يقدر عدد العاملني ضمن هذه الوكالة على املستوى  األحياءيف  (CPS)خلية جوارية للتضامن  158و بـ 
 . 1عامل 3223الوطين بـ 

اجلمعيات و  بالواليات وكذلك البلديات االجتماعيعلى مديريات التشغيل و مديريات النشاط  تعتمد أيضاكما 
 .بصفة عام االجتماعيةقة باملسائل املدنية اليت هلا عال

واء فرديا أو عرب ـمباشرة باملواطن س اتصاالتة عامة مث ـويرتكز هذا الــدور على تنظيم محالت حتسيسية وإعالمي
 .االجتماعيةحالته  اجلمعيات للوصول إىل توجيه كل مواطن إىل الربنامج الذي يتالءم مع

 ) ANSEJ (الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب -3
 .النشأة -3-1

، متارس نشاطها حتت وصاية 0222سبتمرب  2املؤرخ يف  622-22مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم أنشأت الوكالة 
ع و تدعيم و مرافقة ـبتشجيو هي مؤسسة عمومية مكلفة و الضمان االجتماعي  الوزارة املكلفة بالعمل و التشغيل

ل إنشاء ـالل مراحـيستفيد الشاب صاحب املشروع من خ ،الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة
 :، من2مؤسسته و توسيعها

  (.تكوين -مرافقة -إعالم -استقبال)مساعدة جمانية 
  ة يف مرحلة اإلجناز و ـحلقوق اجلمركياإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة و ختفيض ا) امتيازات جبائية

 (.اإلعفاء من الضرائب يف مرحة االستغالل
  (.ختفيض نسب الفوائد البنكية –قرض بدون فائدة )اإلعانات املالية 

.المهام األساسية  -3-2  
 :من خاللباالتصال مع املؤسسات و اهليئات املعنية، الوكالة مبهمة تضطلع  

  مساندة و إرشاد و مرافقة الشباب ذوي املشاريع عرب خمتلف مراحل تنفيذ مشاريعهم االستثمارية بوضع
 حتت تصرفهم كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي و التقين و التشريعي 

                                                           
1 -Mohamed saib musette, les politiques d’emploi et les programmes actifs du travail en Algérie , op cit ,p21. 

املتضمن إنشاء الوكالة الوطين لدعم تشغيل الشباب،  0222سبتمرب  2املؤرخ يف  622-22املرسوم التنفيذي رقم ،االجتماعي وزارة العمل و التشغيل و الضمان - 2
  .02-00، ص 0222سبتمرب 00الصادرة بتاريخ ( 16)اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 
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 .و التنظيمي املتعلقة مبمارسة أنشطتهم 

 خاصة يف مسار  تنظيمات املعنية،مساعدة الشاب يف خمتلف اخلطوات اليت يقوم هبا لدى اهليئات و ال
 .الرتكيب املايل للمشروع و تطبيق خطة التمويل و متابعة اجناز املشاريع و استغالهلا

  اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط ضمان متابعة االستثمارات
 .ؤسسات و اهليئات املعنية بإجناز االستثماراتاليت تربطهم بالوكالة و مساعدهتم، عند احلاجة، لدى امل

  تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي املشاريع و جتديد معارفهم و تكوينهم يف تقنيات التسيري، على أساس
 .برامج خاصة يتم إعدادها مع اهلياكل التكوينية

 .شروط االستفادة من خدمات الوكالة-3-3
 :يكون املرتشح مستويف للشروط التالية  لالستفادة من مشاريع الوكالة ينبغي أن 

  سنة و ميكن أن ميدد إىل سن األربعني إذا كان النشاط املراد اجنازه  31و02أن يكون سن املرتشح بني
 .مناصب شغل دائمة 3يضمن إنشاء 

 ال ميارس أي نشاط مأجور. 

 ميتلك كفاءات و مؤهالت أو شهادات علمية. 

  طبيعة املشروعتقدمي مسامهة شخصية حسب قيمة و. 

و لتحقيق هذه اإلجراءات فإن هذا اجلهاز يستند على اخلدمات املقدمة من طرف صندوق الدعم و تشغيل الشباب 
(FNSEJ ) الذي يهدف إىل املساعدة املالية للشباب الراغبني يف إنشاء نشاطاهتم اخلاصة، و عالوة على ذلك فإن

  .لية شخصية حبسب طبيعة و قيمة املشروع املراد اجنازه الشاب صاحب املشروع ينبغي أن يقدم مسامهة ما

، تشغل وكالة والئية 42كالة جهوية و بـ و  00تسريها مديرية مركزية تابعة لوزارة التشغيل و احلماية االجتماعية و 
 .   1من جنس اإلناث 162عامال على املستوى الوطين منهم  0246هذه الوكالة حوايل 

 
 
 
 
  

                                                           
1 - Mohamed saib musette, les politiques d’emploi et les programmes actifs du travail en Algérie , op cit ,p23. 
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 .(ANGEM): الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة  -4

 النشأة  -4-1
ضمن إنشاء الوكالة و امل، 6004جانفي66املؤرخ يف  04-04تنفيذي رقم الرسوم وفق امل أنشئت هذه الوكالة

  .1الوطنية لتسيري القرض املصغر و حتديد قانوهنا األساسي
تدعيم  البطالة و الفقر عن طريق الدولة يف جمال حماربةمهمتها تطبيق سياسة  التضامن الوطين يتابع نشاطها وزير

 عن قروض خلق نشاطات حلساهبم اخلاص والقرض املصغر عبارة أصحاب املبادرات الفردية من اجل مساعدهتم على
سنة فما فوق وميتلكون تأهيال  02دج موجـــه لفئة البطالني واحملتاجني الذين بلغوا سن  100.000صغرية قد تصل 

 .ــعارف يف نشاط معني أو م

 . المهام األساسية -4-2

 .بنشاط خاصواملرافقة للمبادرين  واالستشارةتقدمي الدعم  -
 . ضمان املتابعة إلجناح املشاريع اجملسدة -
 .منح سلف بدون فوائد -

الوكالة بدون فوائد  بني موزع للقرض( البنك –املستفيد  –الوكالة )عبارة عن متويل ثالثي أما صيغة التمويل فإهنا 
 .املستفيدين وقرض بنكي بفوائد خمفضة ومسامهة مالية شخصية من 

على مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الوالئية موجودة يف كل والية إىل جانب ممثل  تنظيم الوكالة يرتكز
 .هذه اهلياكل عرب الواليات والدوائرتنصيب كل  استكمالة اآلن بصدد كل دائرة ويسمى املرافق، والوكالالوكالة يف  

وكاالت التشغيل وإشراك مجعيات من اجملتمع املدين من  و اهليئاتوتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي 
املباشر،  وباالحتكاكعدد من أصحاب املبادرات وذلك بتنظيم محالت إعالمية وحتسيسية  أجل الوصول إىل أكرب

 .اجلهاز بالفئات اليت يقصدها
مراكز جهوية، هي تتواجد يف كامل الرتاب  00تسيري من طرف مديرية مركزية حتت وصاية وزارة التضامن الوطين و 

موظف على املستوى الوطين  0261خلية وحدة للتضامن ، يشتغل هبا حوايل  142وكالة والئية و بـ  42الوطين بـ
  2.امرأة 234منهم 

                                                           

، الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر املتضمن إنشاء  6004جانفي66املؤرخ يف  04-04رقم املرسوم التنفيذي ،وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي  -1
  .06-2، ص  6001جانفي  61الصادرة بتاريخ  02اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 

2 - Mohamed saib musette, les politiques d’emploi et les programmes actifs du travail en Algérie , op cit ,p23. 
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 .(CNAC)  البطالة منمين تأالصندوق الوطني للـ -5
 النشأة -5-1

، 6004جانفي  3 يفاملؤرخ  00-04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  الصندوق الوطين للـتامني على البطالةإنشاء مت 
مؤسسة للضمان ميارس نشاطه  حتت وصاية الوزارة املكلفة بالعمل و التشغيل و الضمان االجتماعي و هو يعترب 

 .1االجتماعي
  .أهدافه -5-2

 :إىل مايلياملؤسسة هتدف هذه 
، وحماولة ة من جهةالتكفل بالعمال املسرحني من مناصبهم ألسباب اقتصادية عن طريق تعويضهم يف مرحلة البطال - 

 . إعادة  تدريبهم من جهة ثانية 
 . تأهيل هؤالء العمال يف منصب عمل جديد بتكوينهم حسب متطلبات االقتصاد -
 .شروط االستفادة من الصندوق -5-3

يعتمد الصندوق يف ممارسة نشاطه على إجراءات قانونية هتدف إىل مساعدة ودعم العمال للعودة إىل النشاط 
 :االقتصادي خبلق أنشطة جديدة و ضمن شروط حمددة 

  سنة 10و  31أن يكون البطالون ممن أعمارهم بني 

  اشهر على األقل بصفة طالب شغل أو مستفيد من نظام 2منذ مسجل لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل
 .الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة

 ال يشغل أي منصب عمل مأجور عند تقدميه للطلب. 

 غري مستفيد من إعانة عمومية يف إطار إحداث النشاط. 

 .مهامه -5-4
  سلفة بدون فوائد تقدمي. 

 مرافقة شخصية من طرف منشط مستشار. 

 و مساعدة يف تركيب املشروع استشارة 

 دعم عند املرور أمام جلنة االنتقاء و االعتماد. 
                                                           

، املتضمن إنشاء الصندوق الوطين للتأمني من البطالة 6004جانفي  3 يفاملؤرخ  00-04املرسوم التنفيذي رقم ، وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي  - 1
  .1، ص  6004جانفي  00الصادرة بتاريخ  (03)،اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد
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  استشارة و مساعدة خالل مرحليت اجناز و انطالق املشروع. 

يعىن الصندوق بكافة النشاطات ذات اإلنتاج و اخلدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع دون حتويل املنتوج النشاطات 
حيث . و الصيد البحري و الري أو يف املناطق اخلاصة وواليات اجلنوب و اهلضاب العليا احملدثة يف قطاع الفالحة 

 %61ىن و قرض من طرف الصندوق بـدكحد أ  %1يتم متويل هذه األنشطة مبسامهة شخصية لصاحب املشروع بـ 
 .%20قرض من طرف البنك بـ و ، 

 

 .(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -6
 

املؤرخ يف  00/03مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تنشط يف اجملال االقتصادي  أنشئت مبقتضى املرسوم التنفيذي 
، ختضع لوصاية رئيس احلكومـة و حتت  (APSI)، بديلة لوكالة ترقية و دعم و متابعة االستثمار  6000أوت  60

تعزيز االستثمارات األجنبية واحمللية عن طريق  وهي مؤسسة هتدف إىلإشراف وزارة املسامهة و تنسيق اإلصالحات 
إجياد املناخ املناسب لتجسيد املشاريع االستثمارية، بتوفري املناخ اإلداري و االقتصادي املالئم، و تذليل العقبات أمام 

 . 1املستثمرين

 .و اإلدماج المهني في الجزائربرامج التشغيل : ثالثا

  التشغيل و اإلدماج المهنيدوافع لجوء الجزائر إلى برامج  -1

يف ظل تقلبات و أزمات االقتصاد العاملي و تباطؤ النمو و ما أحدثه من أثار سلبية على االقتصاد اجلزائري بارتفاع 
مستويات البطالة  و تزايد الطلب على الشغل شكلت هذه الظواهر التحديات األساسيـة للسلطـات العمومية، و قد 

خوصصة أفرزته من إجراءات إعادة هيكلة و يف ظل املرحلة االنتقالية إىل اقتصـاد السوق و ما  ازداد هذا الوضع تعقيدا
للمؤسسات العمومية و مراجعـة قوانني الشغل اليت أثرت بشكل كبري يف استقرار و منو وترية الشغل و التشغيل يف 
اجلزائر، و لقد كان هلذه األوضاع دورا مباشرا يف جلوء اجلزائر إىل اعتماد حزمة من برامج التشغيل ملعاجلة هذه الوضعية 

 : كننا إجياز دوافع جلوء اجلزائر إىل برامج التشغيل  ضمن النقاط التالية و اعتمادا على نتائج الفصل الثالث مي
 .فشل مجيع املخططات السابقة يف عالج مسألة التشغيل و إجياد حلول للبطالة -
االنعكاسات السلبية لربامج التعديل اهليكلي على التشغيل و سوق العمل و تزايد معدالت البطالة خاصة لدى  -

  .الشباب
                                                           

-4، ص  6000أوت  66الصادر بتاريخ   42، املتعلق بتطوير االستثمار ، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 6000أوت  60املؤرخ يف  00/03املرسوم التنفيذي  -1
2  . 
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 .وسع العمل يف القطاع املوازي على حساب القطاع الرمسيت -
 .عجز يف اليد العاملة املؤهلة و ضعفها -
 .عدم توافق تنمية خمرجات التكوين و احتياجات التشغيل مع اقتصاد السوق -
 .ضعف الوساطة يف سوق الشغل نتيجة تراجع أداء مكاتب التشغيل -
 .حول التشغيلعدم توفر شبكة وطنية جلمع املعلومات  -
 .ضعف التنسيق ما بني القطاعات املعنية بالتشغيل  -
 .ضعف روح املبادرة املقاوالتية لدى الشباب و تفضيلهم للعمل املأجور يف القطاعات العمومية-
 .ضعف احلركية اجلغرافية و املهنية لليد العاملة يف بعض مناطق الوطن نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل -
.ح النشاط التجاري على حساب االستثمار املنتج املولد ملناصب الشغلترجي -  

هذه العوامل جعلت الدولة اجلزائرية تتجه إىل رسم اسرتاتيجيات جديدة يف جمال تطبيق برامج التشغيل و اإلدماج 
 .املهين ضمن أهداف حمددة متكنها من مواجهة البطالة و ترقية الشغل

 .الوطنيةرامج التشغيل مجال تطبيق باإلستراتيجية الوطنية في -2
عمال على تدارك أثار االنعكاسات االجتماعية لسياسات إعادة اهليكلة االقتصادية يف مطلع التسعينات، و ما ترتب 

 البشرية عنها من إجراءات غلق املؤسسات و تسريح العمال و تزايد معدالت البطالة و اخنفاض مؤشرات التنمية

سياسات  جمربة على املضي يف تنفيذ نفسها اجلزائر وجدت. السكان النشطني بصفة خاصةللسكان بصفة عامة و 
اجلديد  باعتماد عدة برامج موجهة لكافة فئات اجملتمع العاطلة عن العمل بصفة عامة،  الوضعاجتماعية تساير هذا 

ميكن أن ترتكها يف  و فئة الشباب العاطلني عن العمل خاصة لتخفيف الضغط عليهم و تفادي الصدمات اليت
و انعكاس ذلك على تعاطهم مع باقي أفراد اجملتمع، و عليه يف ظل االختالف بني فئات اجملتمع املتضررة  نفوسهم

 :إىلو اإلطار القانوين املنظم هلا من البطالة فإنه ميكن تصنيف هذه الربامج من حيث أهدافها 
  .برامج يف إطار التنمية االجتماعية  -
 .ل الشباب برامج لتشغي -
 . برامج حلماية العمال و املساعدة على إعادة اإلدماج -
  .برامج لرتقية املبادرة الذاتية و دعم روح املقاولة لدى الشباب -

إن البدايات األوىل يف تطبيق برامج التشغيل مل تكن موجهة لفئة بعينها بقدر ما كانت هتدف إىل إدماج اكرب عدد 
ن مناصب شغل مؤقتة كإجراء وقائي يف انتظار توفر مناصب دائمة، و بتطور ممكن من العاطلني عن العمل ضم
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األحداث و الشروع يف تقييم هذه الربامج  جلأت السلطات العمومية يف إدخال بعض التحسينات و التعديالت 
ت السلطات عليها، و يف اقرتاح برامج أخرى أكثر تكييفا مع األوضاع االقتصادية و االجتماعية للسكان و قد داوم

 . تاريخ أوىل اإلصالحات يف جمال سياسة التشغيل الوطنية اليت شهدهتا اجلزائر 6002على هذا النهج  إىل غاية سنة 

و عليه فإنه ميكننا التمييز بني مرحلتني هامتني ميزتا تنفيذ برامج التشغيل يف اجلزائر منذ الشروع يف تطبيقها إىل يومنا 
يد اإلطار القانوين و أهداف و مزايا و الفئة املستهدفة يف كل برنامج، و يف األخري هذا حناول يف كل مرحلة حتد

 .    الوقوف على نتائج تطبيق كل برنامج يف الواقع 

 . 2114إلى سنة  1991 سنة  المرحلة الممتدة من -2-1
 الربامج اليت سادت هذه املرحلة ارتبطت بشكل وثيق بالوضع االقتصادي و االجتماعي اليت شهدته اجلزائر   

هبدف  باعتمادها على مقاربة اجتماعية حبتة تعتمد على تضامن و تكاثف جهود مجيع الفاعلني يف العملية التشغيلية
 :الوصول إىل

 .االجتماعيةو محايتهم من االحنرافات  تشغيل الشباب -
 . شاشةاهل من الفقر و لفئات السكانية اليت تعيش حالةختفيف اآلثار املرتتبة عن البطالة خاصة بالنسبة ل -
 .التكفل بالعمال املسرحني من مناصبهم بإعادة تأهليهم، و مساعدهتم يف العودة  ملناصب عملهم  -
 .ترقية املبادرة الذاتية و دعم روح املقاولة لدى الشباب -

 . برامج تشغيل الشباب  -2-1-1 

 (PEJ)برنامج تشغيل الشباب  -      

موجه للشباب العاطلني عن العمل  1987إن أول برنامج بادرت به السلطات العمومية ملواجهة البطالة كانت سنة 
مبكرا لتسهيل خاصة أولئك الذي غادروا مقاعد الدراسة سنة  62و  02عرب كامل الرتاب الوطين ممن أعمارهم بني 

اسم برنامج تشغيل الشباب حتت  0222و الذي دخل حيز التنفيذ سنة . 1عملية إدماجهم اجتماعيا و مهنيا
(PEJ ) املتعلق بصندوق املساعدة لتشغيل الشباب  0222مارس 60املؤرخ يف  33-22مبقتضى املرسوم رقم
(FAEJ ) ، تابعة للجماعات احمللية و اهليئات العامة من أهدافه إجياد مناصب عمل مؤقتة ضمن ورشات املنفعة

                                                           
1 -Lamia Benhabib, Promouvoir l’emploi des jeunes : quelles politiques en Algérie ?, [en ligne] 

<http://www.academia.edu, pdf> Consulté le 06/01/2013 , p5 

http://www.academia.edu/
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و ضمان تكوين طاليب الشغل ألول مرة اخل .....الوزارية كقطاعات الفالحة و الري و الغابات و األشغال العمومية
   . 1ممن يفتقدون للتأهيل  ، و ميول هذا الربنامج من قبل صندوق املساعدة لتشغيل الشباب

ة دامت أكثر من عامني افرز عدة نقائص خاصة فيما تعلق بشكل اإلدماج احملدد يف تقييما هلذا الربنامج بعد جترب
، كما أن افتقداه لإلطار ب مما ساهم يف عزوف الشباب عنهامناصب شغل مؤقتة تفتقد للتأهيل و األجر املناس

ئات املشاركة يف هذا التنظيمي املناسب على املستوى احمللي خاصة فيما تعلق بالتوجيه و التنسيق بني خمتلف اهلي
 .الربنامج ، و انعدام املتابعة الدورية هلذه األنشطة مل يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة هلذا الربنامج

 (DIPJ) جهاز اإلدماج المهني للشباب -    

جاء هبدف تصحيح األخطاء و النقائص اليت سجلت أثناء ( PEJ)هذا اجلهاز بديل لربنامج تشغيل الشباب 
برنامج تشغيل الشباب، و تعزيز الشراكة احمللية يف حتمل املسؤولية املتعلقة باإلدماج املهـين للشبـاب و ذلك  تطبيق

سنة مدعمة من طرف الدولة 30و 02بتكوين نشاطات مصغرة يف إطار تعاونيات شبانية ممن أعمارهم بني 
 .02202ا اجلهاز سنة عبارة عن قرض بنكي، و قد شرع يف العمل هبذ %20يف شكل إعانة و 30%

 :أهداف هذا اجلهاز
 .استغالل فرص و مصادر الشغل املتوفرة حمليا و يف بعض القطاعات االقتصادية -

عياهتم و املتدخلني املباشرين تنظيم الشراكة على املستوى احمللي و الوطين بني الشباب املعين و مج -
 .ء غري املباشرين و حتسسيهم مبسؤوليتهم اجتاه هؤالء الشركاو 

 .تطوير روح املبادرة الفردية و املقاوالتية لدى الشباب -
 :تندرج حتت هذا اجلهاز ثالث برامج أساسية هي

  (ESIL)العمل المأجور بمبادرة محلية  -       

يهدف هذا اجلهاز إىل توظيف الشباب البطال الذي ال يتوفر على مؤهالت  يف مناصب شغل مؤقتة ناجتة عن 
أشهر إىل سنة و بدعم من الصندوق الوطين لتشغيل الشباب  2ملدة أشغال أو خدمات يف إطار املنفعة العمومية 

(FAEJ ) بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  0222الذي عوض سنة( ANSEJ ) االحتياجات، بناءا على 

                                                           

اجلزائر ،  ،املتعلق بصندوق املساعدة لتشغيل الشباب 0222مارس 60املؤرخ يف  33-22املرسوم التنفيذي رقم  ،وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي - 1
  .362،362، ص  0222مارس  66الصادرة بتاريخ  06اجلريدة الرمسية عدد 

2 -C N E S , Rapport portant Evaluation des dispositifs d’emploi , Algérie ,2002 , p 51 
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املعرب عنها من طرف كل من اجلماعات احمللية و املصاحل التقنية للقطاعات و كذا الشركاء اآلخرين يف جمال التنمية 
  .احمللية

بدون مؤهالت و الذين من خالل  (سنة 40سنة إىل  02)الذين متتد من  األشخاصاملعنيون هبذا الربنامج هم 
1لقيم معنوية وذاتية واكتساهبمعن عامل البطالة  بابتعادهميتحسن مستوى معيشتهم سإدماجهم يف عامل الشغل 

. 

ألف منصب  020و طبقا إلحصائيات اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي فإن هذا الربنامج قد مسح بإنشاء
أن  ، غري% 22القطاع اإلداري بنسبة  عظمهم من جنس اإلناث ينشطون يفدائم خالل هذه الفرتة، م شغل شبه

 % 3.3منصب شغل و هو ما يعادل  ألف 00عدد الشباب الذين ادجموا يف مناصب دائمة مل يتعدى الـ 

 . 2من إمجايل عدد املدجمني يف إطار هذا الربنامج

يار األمثل للسلطات العمومية  لكونه أضحى األداة إن تواصل العمل هبذا  الربنامج لفرتات أخرى كان  مبثابة اخل
الوحيدة القادرة على ضمان تشغيل الشباب املتواجد يف املناطق النائية و احملرومة من جهة، و من جهة أخرى 

ليت و باإلضافة إىل األمهية ا. للخصائص اليت متيز نوع املشاريع و طبيعة األشغال و مدهتا اليت يتوفر عليها هذا الربنامج
يف خمتلف نشاطاهتا خاصة تلك املتعلقة بصيانة ( البلديات و الدوائر)أصبح يكتسيها يف تدعيم اجلماعات احمللية 

 .التجهيزات و البنيات التحتية للمجتمع و حتسني اإلطار املعيشي للسكان

العديد من الباحثني و املالحظ خالل هذه الفرتة هو ارتفاع عدد املدجمني يف إطار هذا الربنامج و يعود حسب  
لألمهية اليت أولتها السلطات العمومية هلذا األخري، من خالل تفعيله و تدعيمه بعدة إجراءات تراعي الظروف 

 :3االقتصادية و االجتماعية ملختلف مناطق البالد من خالل

  الشغل حيث تستفيد  احلفاظ على التوزيع اجلغرايف العادل و املتوازن بني الواليات للحصص اخلاصة مبناصب
 .منصب شغل 0100إىل  0000كل والية من 

  أشهر نتيجة للوضع املايل واالقتصادي اليت عرفته اجلزائر خالل هذه الفرتة 2تثبيت مدة النشاط بـ. 

                                                           
1 -Ibid , p 52. 

2 - Lahcène Bouriche  , Les déterminants du chômage en Algérie : une analyse économétrique(1980-2009) thèse de 

doctorat, faculté des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales, université AbouBekr 

Belkaid- Tlemcen , 2012-2013, p123. 
 

3 - C N E S , Rapport portant Evaluation des dispositifs d’emploi. op cit , p 52 
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خالل هذه  % 20هذا و يعترب قطاع اإلدارة من أهم القطاعات اليت تلقت اكرب عدد  من املدجمني بـ بأكثر من 
مجايل عدد املدجمني، و هذا راجع إىل تطور عدد السكان خاصة باملدن مما توجب الزيادة يف عدد اإلدارات الفرتة من إ

لتقريبها من املواطن و ختفيف الضغط على املدن نتيجة ازدياد الطلب عليها ، و األمر نفسه عرفه قطاع اخلدمات 
هبؤالء الشباب ( البلديات و الدوائر)ت احمللية ، و تفسري ذلك يعود إىل استنجاد اجلماعا % 61بإدماج أكثر من 

من اجل سد حاجيات مصاحلها من اليد العاملة لتعويض إجراءات التجميد املؤقت للتوظيف هبا، و أخريا قطاع البناء 
 .% 60و األشغال العمومية بـ

 على مختلف القطاعات االقتصادية ESILيوضح توزيع المدمجين في إطار برنامج ( 19) شكل 

 
  office national des statistiques,( O N S) , l’Algérie en quelques chiffres :املصدر

édition 31, 34, 40 et 41.  

امرأة سنة  14 600إىل جانب ذلك فقد عرفت أعداد النساء املدجمات يف إطار هذا الربنامج تطورا ملحوظ من 
 .02221امرأة سنة  24 200إىل  0222

الدراسات و التقارير املنجزة حول هذا الربنامج بينت عدة صعوبات و نقائص برزت مع تطور  و رغم ذلك فإن
 :مراحل تنفيذه يف الواقع  منها 

                                                           
1 -Ibid. p53. 

1998 2000 2004 2006 2008 2010 

 1.64 2.1 3.99 1.14 6.06 23.5 الفالحة و الغابات

 17.26 19 13.99 4.52 25.05 24.72 البناء و الري

 1.09 0.9 1.99 0.8 1.75 1.88 الصناعة

 21 23.36 32.98 16.77 49.2 31.84 الخدمات

 74.4 71.6 47 76.7 17.8 17.9 اإلدارة
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 في مختلف القطاعات ESILمنحنى توزيع المدمجين في اطار برنامج 
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 نتيجة تراجع قدرات التمويل بفعل سياسة  % 2.2مستوى اإلدماج يف إطار هذا الربنامج سنويا بـ  تراجع
 . التقشف املنتهجة 

  مقارنة بعدد املدجمني ضمن هذا الربنامج   % 4ضعف نسبة املدجمني يف مناصب شغل دائمة املقدرة بـ
 . 0220حبسب إحصائيات سنة 

  من األجر القاعدي  0/3، و الذي ال يتجاوز ( دج شهريا  6100)ضعف األجر املستحق لفائدة الشباب
 .مقابل نشاط يوم كامل  6000لسنة 

 

  تقسيم احلصص بني الواليات، التغطية االجتماعية، ) االجتماعية على االعتبارات االقتصادية سيادة احللول
 .1....(التضخم املايل 

 .  برنامج اإلدماج بواسطة التكوين-   
إن اهلدف األساسي من هذا الربنامج هو املساعدة يف تكوين أنشطة مصغرة اعتمادا على اجملهودات و األفكار 

 .ف الشباب أنفسهم يف إطار قانوين منظم يف شكل تعاونيات فردية أو مجاعيةاملقرتحة من طر 
شاب خالل الفرتة املمتدة بني  02 240شرع جهاز اإلدماج املهين للشباب يف إجراءات التدريب و التكوين حلوايل 

املوجهة يف ميادين متنوعة و املتخصص تناولت مبادئ التسيري و خمتلف التقنيات املتخصصة  0224و 0220
 .ألصحاب هذه التعاونيات

، (مجاعي)يف إطار تعاوين  %22مشروع منها  02 000هذا و قد بلغت املشاريع احملققة خالل هذه الفرتة حوايل 
 .2مشروع  10 300فردية إي بـ % 34و 

لتنمية التشغيل لعينة من أما أهم االنتقادات اليت وجهت هلذا الربنامج بناء على الدراسة اليت قامت هبا الوكالة الوطنية 
والية ملعرفة و قياس مصداقية و فعالية هذه التعاونيات املنشئة يف إطار هذا اجلهاز  43أالف تعاونية تنشط يف  00

 :و تأثريها على الشغل  توصلت للنتائج التالية

 اسبةالتكوين مل يلعب دوره كعامل لإلدماج املهين للشباب  الفتقاره للوسائل الضرورية و املن. 

                                                           

.662سعدية قصاب، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 - Conseil national économique et social (C N E S) , Rapport portant Evaluation des dispositifs d’emploi ,op cit, p 

56. 
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  استهداف مجيع فئات الشباب مل يسمح من تسجيل األنشطة اخلالقة يف إطار اقتصادي مما جعل املرتشحني
 % 21)ضمن هذه الربامج يفتقدون للتأهيل املهين الكايف ، و أحيان مستوياهتم التعليمية ضعيفة جدا 

 (.انوي و اجلامعي مستواهم يرتاوح بني الث % 01.3مستواهم  بني االبتدائي و املتوسط ، و 

  من املشاريع توقف أنشطتها بسبب  % 64افتقاد هذه املشاريع لألطر القانونية و االقتصادية و هو ما جعل
، و أخرى داخلية تنظيمية نتيجة (% 22)مشاكل قانونية مع البنوك و صعوبات يف التمويل باملواد األولية 

 . 1(  %30)عدم التفاهم بني األعضاء 

شاب  402 000تقرير اجمللس االقتصادي االجتماعي فإن عدد املستفيدين من هذا الربنامج قدر بـ  اعتمادا على
ألف شاب من  22ألف متكن من خالله حوايل  026، أي مبعدل سنوي يقدر بـ (0224-0220)خالل الفرتة 

لربنامج، فيما بلغ عدد من إمجايل عدد املستفيدين من ا % 02.2االندماج يف مناصب شغل دائمة ، ما ميثل نسبة 
 % 0.2بواسطة العمل املأجور مببادرة حملية و   % 2.4يف إطار النشاط املبدع و  % 0.2النساء املدجمات نسبة 
 . 2يف إطار برامج التكوين

نقائص و على الرغم من القبول و االستحسان النسيب الذي لقيته النتائج احملققة يف إطـار هذا اجلهـاز فإن عدة 
 :ات قد برزت يف األفق و حالت دون حتقيقه ألهدافه كاملة نذكر منهاصعوبو 

 ية على تلك اليت تفتقد للتأهيل اقتصار الوظائف و املهام املقدمـة يف إطار برنامج العمل املأجور مببادرة حمل
 .غري منتجةو 

 العمل يف إطار هذا الربنامج هو شبيه مبنحة البطالة املقنعة. 

  لتخفيض األجور، و كبح الطلب على الشغل ضمن اجلماعات احملليةتعترب وسيلة ضغط. 

 حـاب املشاريع، نتيجة املساندة فشل املقاربة اهلادفة إىل خلق روح املسؤولية و املبـادرة الفردية لدى أص
املساعدة املتعددة األشكال املقدمة من طرف اإلدارة ، و اليت شجعت روح اإلتكالية و االنتظار لدى و 

 .....(اإلعانات ، تقدمي احملالت و األراضي ، تدخل لدى البنوك من دون ضمانات)ب الشبا

 املردود ما جعلهم عرضة ألزمات  معظم اختيارات الشباب تتجه حنو املشاريع غري مضمونة النتائج وقليلـة
 .صعوبات يف جمال التمويل باملواد األوليةو 

                                                           
1 -Ibid., p 57 

2 - Lahcène Bouriche, Op cit ,p 125.   
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 ا اجلهاز بني الشباب أصحاب املشاريع، و املؤسسات املشغلة، انعدام الشراكة بني الفاعلني يف إطار برامج هذ
 .و اهليئات املالية ، و طاليب الشغل

 .برامج التنمية االجتماعية-2-1-2
، املوجهة حنو الفئات السكانية احملرومة، إىل االجتماعيةاملسرية من طرف وكالة التنمية  االجتماعيةهتدف الربامج 

  .اجلماعاتحتسني الظروف املعيشية لألفراد و 
 (IAIG)التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة  برنامج -   

هذا اإلجراء موجه ألفراد األسر من هم يف سن العمل و بدون دخل مقابل مشاركتهم يف أنشطة ذات منفعة عامة يف 
 .دج شهريا  3000ورشات البلديات  مقابل تعويض مايل قدره مؤسسات و 

على املستوى القانوين فإن فرد واحد فقط من العائلة يستفيد من هذا اإلجراء و يتمتع بنفس شروط املطبقة على 
 العمل العادي و من مزايا الضمان االجتماعي له و ألفراد عائلته، كما أن هذا الشكل من النشاط ال ميثل يف إي

 .1حال من األحوال عالقة عمل و إمنا عمل مؤقت يف إطار تضامين

هذا الربنامج مسح يف مرحلة اقتصادية و اجتماعية صعبة للغاية من ختفيف اآلثار املرتتبة عن البطالة و الفقر بتوفري  
اجلماعات احمللية معاشات و ضمان محاية اجتماعية للسكان املعوزين ، و من جهة أخرى فإن هذا الربنامج قد ساعد 

 .يف تلبية حاجاهتا يف جمال اخلدمات العمومية باالعتماد على هؤالء املستفيدين 

 (TUP-HIMO) المكثف لليد العاملة االستعمالبرنامج أشغال المنفعة العمومية ذات  -   

من خالل توفري مناصب شغل مؤقتة على مستوى ورشات صيانة  اجتماعييهدف هذا الربنامج إىل حتقيق إدماج 
إذ يتعلق األمر يف . احمللية" املقاولة الصغرية " كما يهدف أيضا إىل تشجيع و تنمية مفهوم . املنشآت القاعدية احمللية

صغرة ذات نشاطات م استحداثاحلقيقة مبرافقة الشباب العاطل عن العمل و توجيههم حنو التكفل الذايت عن طريق 
 .االقتصاديأو  االجتماعيقيمة مضافة عالية سواء كان ذلك على املستوى 

 :هبدف  0222شرع يف هذا الربنامج يف سنة 

 يـة للفئات السكــانية احملرومـة املساعـدة االجتماع املعاجلة االقتصادية للبطالة خاصة بالنسبة الشباب و
 .واملعوزة

                                                           
1 - M.S. Musette, M. A. Isli, N. E. Hammouda, op .cit. p34. 
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  ورشات كربى على مستوى الواليات و ختص و مؤسسات  فتحو  إنشاءبخلق مناصب شغل مؤقتة مكثفة
يف احمليط، الري و تطهري خمتلف القطاعات و نشاطات املنفعة العامة كإصالح الطرقات، الغابات، تنظ

 اخل...القنوات

. خيتص هذا الربنامج بأشغال بسيطة و ال يشرتط إي مستوى تعليمي أو فين عال أو أدوات و جتهيزات خاصة
 .من تكلفة املشروع %20فالعامل هو العنصر املهيمن ، و ينبغي أن متثل كتلة األجور إجباريا على األقل 

إىل أفراد مهيكلني ضمن مصممة يف شكل حصص  توكل  أشغال املنفعة العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملةبرامج 
ماليني دج  تستثمر يف خمتلف الورشات 3بـ مؤسسات مصغرة فردية يف إطار تنافسي ، حصة كل مشروع حمددة 

املقرتحة من طرف املصاحل التقنية اخلاصة بالوزارات املعنية ، و توزيعها عرب خمتلف املناطق يؤخذ بعني االعتبار املناطق 
 قدرتيف القطاعات اليت تشغل يد عاملة كبرية حيث األكثر تضررا من البطالة ، و قد ارنكزت معظم املشاريع 

، و بدرجة اقل  البيئة و التهيئة بـ  %30مث الفالحة و الري بـ  % 46.6م يف قطاع األشغال العمومية بـ نسبته
 .1ألف منصب شغل دائم 46ألف شخص أي مبا يعادل  040هو ما مسح بتشغيل و  . 3.1%

  (DC) المشتركةالتنمية الجماعية -

يهدف هذا اجلهاز إىل حتسني الظروف املعيشية للجماعات وكذا إدماجهم يف خمتلف مراحل إجناز املشاريع 
 . 2ذات األولوية احتياجاهتم، املوجهة خصيصا لتلبية االقتصادية االجتماعية

 : و هو يعتمد على منهج تسامهي يشتمل على
 املناطق احملرومة و الفئات السكانية األكثر فقرا  استهداف.  
 املشاريع باملسامهة الفعلية للمستفيدين واختيار  حتديد احلاجيات ذات األولوية .  
  األولية لالنشغاالتتستجيب  اقتصادي -اجتماعيمصغرة ذات طابع  اجتماعيةإجناز مشاريع. 

  طويال االستمرارو الصيانة و بإمكاهنا  االستغاللن ، اليت تعتمد على تقنية بسيطة ، سهلة للمستفيدي
  باملشروع و تضامنهم اجلماعي اهتمامهممطالبة املستفيدين بدفع مسامهة مالية ، كدليل على. 

قا من حيث كان يهدف إىل خلق فرص مناصب شغل و تطويرها انطال 0222شرع يف العمل هبذا الربنامج سنة 
 .، وحتسني شروط حياة السكان الذي يعيشون باملناطق احملرومة  القاعدية ترقية املشاريع الصغرية للبنية التحتية

                                                           
1 -Ibid, p34. 

.604سعدية قصاب ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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هذه املشاريع يتم جتسيدها يف إطار التعاون بني املستفيدين من هذا الربنامج املسمى بالتجمع املؤطر من طرف البلدية 
ط املشرتك بشكل فعال يف اختيار املشاريع من حيث الفرص املمنوحة و ، حيث يساهم املستفيدون من هذا النشا

 .أمهيتها و إمكانية جتسيدها و أشغال  اجنازها
كما ان املستفيدون يف إطار هذا الربنامج هم مطالبني باملسامهة الشخصية يف متويل هذه املشاريع بنسب ترتاوح بني 

 .  يف املال و مواد  البناء و اليد العاملةمن التكلفة اإلمجالية للمشروع  % 61إىل  % 60

تكمن يف إقصاء الذهنية اإلتكالية و السماح باندماج الفئات ( DC)أما الغاية األساسية من برامج التنمية املشرتكة 
 .السكانية الضعيفة اقتصاديا و املهمشة اجتماعيا وظيفيا داخل حميطها االجتماعي

قيل و صعوبات واجهة املستفيدين تتعلق أساسا بضعف مشاركة القوى اجملتمعية و بتطبيق هذا الربنامج كشف عن عرا
املعنية ، نتيجة غياب أو عدم فعالية احلركة اجلمعوية على املستوى احمللي  و يف التحكم يف خمتلف أشكال التقنيات 

 . 1املستخدمة و تطبيقاهتا يف تسيري  مشاريعهم
   LE MICRO CREDIT  برنامج القرض المصغر -

 جزءا ال يتجزأ من السياسات العمومية للدولة ملقاومة البطالة والتهميش واإلقصاءتعترب القرض املصغر 
بروز يف و  االقتصادي، االجتماعي،وميس شرحية ال بأس هبا من السكان وميثل أداة فعالة للمعاجلة االجتماعية لإلقصاء

  .2نشاطات اقتصادية صغرية
املسري من طرف وكالة ( DC)عرب برنامج التنمية املشرتكة  0222الربنامج يف مرحلة أوىل سنة شرع يف تنفيذ هذا 
لصاحل هيئة خمتصة هي الوكالة الوطنية  6004، ليتم حتويل تسيري هذا الربنامج سنة (  ADS)التنمية االجتماعية 

 .( ANGEM)لتسيري القرض املصغر 

عن طريق النشاط االقتصادي وحماربة التهميش بفضل نوع من الدعم ال هدفه األساسي هو ترقية النمو االجتماعي 
هلذا ".على روح املقاولة"و "املبادرة الذاتية"،"االعتماد على النفس"يكرس فكرة االتكال احملض بل يرتكز أساسا على 

 02بلغوا أكثر من  ممنالغرض فإن القرض املصغر يوفر خدمات مالية متماشية مع احتياجات املواطنني غري املؤهلني 
من فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غري املستقرأ   القرض البنكي واملشكلني أساسا  لالستفادة منسنة 

 .والبطالني والذين ينشطون عموما يف القطاع غري الشرعي

                                                           
1 - Conseil national économique et social (C N E S), rapport portant évaluation des dispositifs d’emploi , op cit 

,p62. 

2- Agence nationale de développement social : Revue sur le programme de micro crédit ,septembre 2005, pp2-8. 
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طوير هذا الربنامج عبارة عن قرض صغري احلجم موجه ألي شخص من أي صنف دون مهارة مهنية و يرغب يف ت 
أو معدات صغرية لالنطالق يف النشاط، يعوض خالل مدة قصرية ،و مينح / نشاط من خالل شراء املواد األولية و

 .حسب أشكال تتكيف و احلاجات و التنظيمات املتعلقة باألنشطة املراد اجنازها و الفئات السكانية املعنية

 :هلذا الربنامج ثالث أهداف أساسية : أهدافه 
 حث على االستقرار و االنسجام االجتماعي بتشجيع عودة السكان من ذوى األصول الريفية الب: سياسية

 ....(.أمنية ، اقتصادية)الذين غادروا قراهم ألسباب خمتلفة 

  و ذلك بإنشاء أنشطة و استثمارات منتجة للثروة  و الدخل: اقتصادية . 

  فراد املعوزين و البطالني و ذلك بتحسني املداخيل و الشروط املعيشية لأل: اجتماعية. 

ولالستفادة من هذا القرض باإلضافة إىل الشروط اليت سبق ذكرها، فإن املرتشح هلذا الربنامج ينبغي عليه أن يساهم 
من التكلفة اإلمجالية للمشروع، و أن ال يكون منخرط يف إي برنامج أخر، و يتوفر على   %00شخصيا بـ 

 .تؤهله ملباشرة هذا املشروع املؤهالت املهنية الضرورية اليت

بتطبيق هذا الربنامـج يف الواقع ظهرت العديـد من الصعوبات اليت واجهـة الشباب املستفيـد نتيجة الغموض و االنسداد 
أحيانا يف تنفيذ خمتلف املراحل اليت يتطلبها هذا الربنامج، بفعل عدم وضوح القوانني و التشريعات التنظيمية املسرية 

اط نتيجة حلداثته، إىل جانب تردد بعض اهليئات يف التفاعل االجيايب و االخنراط  ضمن هذه املشاريع خاصة هلذا النش
 .البنوك، كما أن لضعف املرافقة و املتابعة شكل عائق ألصحاب املشاريع لعدم درايتهم مبختلف اخلطوات املستقبلية 

.اج برامج حماية العمال و المساعدة على إعادة اإلدم -2-1-3  

 .مين على البطالةأالصندوق الوطني للتالتشغيل المسيرة من طرف  برامج   -    
عدة إجراءات اختذت حلماية مناصب الشغل و إعادة إدماج العمال خاصة أولئك املسرحني من مناصب شغلهم 

 . 1جراءاتألسباب اقتصادية يف إطار تقليص العمال أو لتوقف نشاط املستخدم ، ترتكز على سلسلتني من اإل
مني على البطالة و يف مراقبة للمنخرطني يف الصندوق ملدة أالسلسلة األوىل تنطوي على دفع تعويضات للت -

 .شهرا 63

                                                           
1 - C N E S , rapport portant évaluation des dispositifs d’emploi , op. cit ,p 71. 
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 البطالني إدماج السلسلة الثانية تتمثل يف املساعدة و الدعم للعودة إىل العمل و خلق أنشطة مهنية، بإعادة -
 مستخدمني رعاية حتت احلر   العمل على واملساعدة الشغل عن البحث يف املرافقة طريق عن املستفيدين

  بتجهيزات مزودة مراكز مستوى على منشطني مستشارين ليصبحوا خصيصا تكوينهم و توظيفهم مت  
 .الشأن هلذا خمصصة ومعدات

 (. CRE)مراكز البحث عن الشغل  -   
هي هتدف إىل جعل  الباحثني عن شغل أكثر هذه املراكز موجهة للبطالني الذين يرغبون يف إجياد شغل مأجور، و 

حرية بتسخري فريق من املستشارين يف الشغل يؤطروهنم و يلقننهم تقنيات البحث عن شغل، بتوفري الوسائل املادية و 
الوثائق الالزمة حول خمتلف الدعائم و املعلومات املتعلقة بسوق العمل و البحث عن الشغل ضمن دورات تدريبية 

شخص، و مبتابعة مستمرة لفرتة ثالث أشهر حىت تسمح للباحث عن  04ابيع تضم كل جمموعة تدوم ثالث أس
 .شغل من استغالل وسائل املركز و تفحص الوثائق املتخصصة و االستفادة من توجيهات  املستشارين
ترغب يف إعادة  إن هذا اإلجراء بإمكانه أن يقدم خـدمة فعالة للمستخدمني و املؤسسـات اليت تعـاين من صعوبات و

تنظيم و هيكلة أفرادها، و متكني العمال من تعريف أو إعـادة تعريف مشاريعهم املهنية بغرض التكوين أو تغيري 
منصب عملهم أو الرجوع إىل املنصب األصلي، مما قد يوفر للمستخدم تسيري امثل للموارد البشرية، حيث أن تأثريه 

مستفيد قد حققوا غايتهم  66من املستفيدين على اعتبار أن جمموعة من اثبت فعاليته خاصة لدى الفئات األوىل 
 .   1بإجياد مناصب شغل

 ( CATI )  على النشاط الحرمساعدة للمراكز  -  
هتدف هذه املراكز إىل تقدمي مساعدة نوعية و منظمة خللق عمل مستقل للراغبني يف إجياد عمل خاص هبم، بالتعاون 

نديني، و هلذا ينبغي على البطال املهتم هبذا اإلجراء  ينبغي أن يكون مسجل يف الصندوق مع فريق من اخلرباء الك
 ( .CNAC)الوطين للتأمني على البطالة 

لتنفيذ هذا اإلجراء رافق املستفيدين فريق متعدد التخصصات من املستشارين و  0222بانطالق التجربة األوىل سنة 
أسابيع يتعلم من خالهلا البطالون خالل هذا الفرتة كيفية تطوير و تركيب  00املنشطني احملليني و الكنديني ملدة 

مشاريعهم ، و ذلك من خالل ختصيب فكرة املشروع و جتسيدها يف الواقع من البناء وتقدمي الدراسة التقنية 
 .(CATI)االقتصادية إىل غاية هنايته مبساعدة خرباء 

                                                           
1 -Ibid, p72. 
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لصاحب املشروع سنة واحدة بعد جتسيد املشروع، باإلضافة لذلك فإنه  حيث يستمر اإلرشاد و املرافقة و املتابعة
 .يستفيد من تكوين خاص و نوعي يف جماالت الضرائب، احملاسبة و قوانني العمل يساعده على حسن تسيري أعماله

ره   هذا واقعيا ساهم هذا اإلجراء يف حتفيز و خلق الرغبة لدى األشخاص املعنيني بإنشاء مؤسسات صغرية ملا يوف
الربنامج من مساندة قوية خاصة يف جمال اخلربة املقدمة يف تكوين مشاريعهم من انطالقتها حىت لغاية جتسيدها 

 . 1ميدانيا

 ( F R)   التأهيلالتكوين و إعادة  -
لبطالة تطور هذا اإلجراء انطالقا من الدراسات و األحباث املنجزة حول فئات البطالني املستفيدين من التأمني على ا

( CNAC) على اختالف مستوياهتم، وانطالقا من نتائج هذه الدراسات اقرتح الصندوق الوطين للتأمني على البطالة
 :على املستفيدين متابعة تكوين من اجل حتسني قابلية التشغيل لديهم من خالل 

  حتسني مؤهالهتم املهنية. 

   يراعي مكتسباهتم األولية املهنيةتطوير تكوين هادف يستند على حمتوى و بيداغواجية. 

  التعاون مع هيئـات و مراكز التكوين املهين إلنشـاء أفواج ملرتبصني حبسب التصنيف العائلي للمهـن، و
 . خصائص كل منطقة

بالتنسيق من وزارة التكوين املهين يف ختصصات  0222انطلقت العمليات التجريبية األوىل هلذا الربنامج يف ديسمرب 
 . (الرتصيص ، الدهن و الصباغة ، كهرباء العمارات ، النحت على اجلبس)حمددة 

قامي بالتنسيق مع مؤسسات التكوين املهين يف إطار التكوين اإل أما التكوين يف التخصصات األخرى فقد نظم 
  .الناشطة يف اجملال الصناعي 

مبادئ )كما أن هذا الربنامج قد وفر منفذ أخر للتعليم عن بعد يسمح للمستفيد من التكوين يف بعض التخصصات 
 . ، و البحث عن شغل يف نفس الوقت...( اإلعالم اآليل، إصالح الراديو، التصوير

زارة التكوين اهنوا تكوينهم يف مراكز و  3 424مستفيد منهم  2 622وقد مسح تطبيق هذا اإلجراء من تكوين 
مستفيد منتسب  220و قد مسحت فحوصات التأهيل لـ .  6000يف إطار التكوين عن بعد سنة  462املهين  و 

 .1مستفيد ممن اهنوا تكوينهم من االستفادة من شهادات التأهيل و إعادة اإلدماج يف احلياة املهنية 0 104و 

                                                           
1 - Ibid, p73. 
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التدريب مسح للمستفيدين املنخرطني يف إطار هذا اإلجراء من عموما ميكن القول أن مسامهة برنامج التكوين و إعادة 
 :ناحية

 التكوين املهينخلق تعاون و تآزر بني صندوق الوطين للتأمني على البطالة و هيئات  :املستوى التنظيمي. 

   حتصيل شهادة الكفاءات املهنية تؤهلهم لالستفادة من برنامج القرض املصغر :املستوى املعريف. 

  بحث عن شغل يف الشعور باإلقصاء قللت نشاطات التكوين و املرافقة و املتابعة يف ال: النفسي املستوى
 .التهميش و 

 من طاليب الشغـل حبسب كل منطقة سامهت يف معرفة املهن األكثر طلبا : على مستوى التصنيف املهين
  .مدى توافقها مع حاجة اقتصاد السوق و 

 تشجيع تعدد االستخدامات يف جمال التكوين و إعادة التدريب من اجل حتسني : على مستوى التكوين
 .  قابلية التشغيل

 (AED)في وضع صعب التي هي مساعدة المؤسسات  -     
هذا اإلجراء عبارة عن مساعدة وقائية للحفاظ على الشغل و يف تكيف املؤسسة مع حميطها يف إطار اقتصاد السوق 

الشغل والتشغيل، حيث مت تقييم  ا يسمح بإجياد ديناميكية فعالة تقوم على أسس و قواعد تنظيمية حلماية عمليةمم
تعبئة مجيع الشروط املادية الضرورية لتنفيذ املشروع، و قد أبدى اجمللس الوطين ملسامهات الدولة  اهتمام واضح هبذا و 

هوية بإبرام  اتفاقيات مع الصندوق الوطين للتأمني على البطالة  اإلجراء ، و ذلك بنصح و حث الشركات العمومية اجل
 :بتكوين فريق من املختصني املؤهلني لدراسة مايلي  6000و هو ما تبلور فعال سنة . لتجسيد خذا املشروع

 تطوير هندسة املشروع و حتضري األدوات الالزمة. 

 اختبار جدوى هذا املشروع يف الواقع. 

 مؤسسة حملية و وطنية،  0 332حوايل  6000سات املعنية هبذا اإلجراء سنة و قد بلغ عدد املؤس
منصب شغل معرضة ملختلف املخاطر، كم اتسع هذا  100 000مؤسسة خاصة باألجراء متثل حوايل  0 220و 

مؤسسة صغرية  0 600اإلجراء ليشمل القطاع اخلاص حيث بلغ عدد املؤسسات احملتمل أن ميسها هذا اإلجراء 
 .2منصب شغل 400 000متوسطة و مصغرة متثل حوايل و 

 

                                                                                                                                                                                           
1 - Ibid . p73,74. 
2 - Ibid. p75. 
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 .برامج ترقية المبادرة الذاتية و روح المقاولة لدى الشباب -2-1-4
  (DSIP)الدعم و اإلدماج المهني للشباب  جهاز -     

تكوين دور مهم يف والدة فكرة  (DIPJ)لقد كان لنقاط القوة و الضعف اليت افرزها جهاز اإلدماج املهين للشباب
 .السوق حنو اقتصاد التحول نشاط جديد يف إطار جهاز جديد، ينتظر منه أن يكون أكثر عطاء و تكيفا مع مرحلة

إن هذا اجلهاز اجلديد لإلدماج املهين املوجه للشباب تؤطره و تنفيذه هيئة متخصصة مسماة بالوكالة الوطنية لدعم 
 :تضطلع بنوعني من األنشطة ( ANSEJ)تشغيل الشباب 

 .املساعدة يف إنشاء مؤسسات مصغرة -

 .دعم التكوين املنتج ألنشطة جديدة -

 :كما يرتكز هذا اجلهاز على ثالث أبعاد أساسية هي 
 .إدماج نشاطات الشباب ضمن آليات السوق -

 .التدخل لدى البنوك مبنطق اقتصادي و مايل بتقييم املخاطر و اختاذ القرارات املناسبة لتمويل املشاريع  -

 .على إشراك السلطات العمومية يف مهام املساعدة و اإلرشاد الرتكيز -

 :أهدافه
 . ترقية روح املبادرة و املقاوالتية -

 .تاطري و تقييم الشغل املوازي -

   .خلق مناصب شغل -

 .إنتاج الوسائل و اخلدمات التجارية -

الدعم و تشغيل الشباب و لتحقيق هذه اإلجراءات فإن هذا اجلهاز يستند على اخلدمات املقدمة من طرف صندوق 
(FNSEJ ) الذي يهدف إىل املساعدة املالية للشباب الراغبني يف إنشاء نشاطاهتم اخلاصة ، و عالوة على ذلك فإن

 . 1الشاب صاحب املشروع ينبغي أن يقدم مسامهة مالية شخصية حبسب طبيعة و قيمة املشروع املراد اجنازه
مت ( 6000-0222)الوطنية لدعم و تشغيل الشباب خالل الفرتة املمتدة بني منذ نشأة هذا اجلهاز ، الوكالة 

مشروع مت قبوهلا يف إطار هذا اجلهاز ، بينما 030 302 طلبا إلنشاء مشروع استثماري منها  324 221تسجيل 
 .منصب شغل 002 304يتوقع منها خلق  20 006عدد املشاريع املمولة من طرف البنوك  فقد بلغت 

                                                           
1 - Lahcène Bouriche, op.cit, 134-136. 
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،  %60.1بـ  الفالحة ، تليها %34.6ا هي نقل البضائع و املسافرين بـالقطاعات األساسية املستثمر فيه أهمأما 
، مث الصناعة و البناء و   % 2.2و احلرف بـ % 60.0بـ...( اإلعالم اآليل ، احلالقة ، خمابر التصوير)اخلدمات و 

 .على التوايل  %4.2و  % 2األشغال العمومية و الري بـ
 أي مبعدل سنوي قدره  002 214 أما عدد مناصب الشغل املنشئة يف إطار هذا الربنامج قدرت بـ 

 % 40.6منها    مصغرة مبا ميثل معدل تشغيل لثالث أشخاص يف كل مؤسسة، منصب شغل  60 000
 .1يف قطاع الفالحة %00يف اخلدمات ، و أخريا  % 31.4يف قطاع النقل و 

اجلهاز قد ساهم بشكل كبري يف تأسيس فكر اقتصادي يف جمال اخلدمة العمومية و التشغيل، عموما نشري إىل أن هذا 
من خالله اسرتجعت البنوك و اهليئات املالية دورها الطبيعي كوسيط  اجتاه الشباب املستثمر، كما أن هلذا اجلهاز 

القتصادي مما ساهم يف تكون الفضل يف إعادة بعث و إنشاء املؤسسات املنتجة يف مرحلة اتسمت باالنكماش ا
املبادرة الفردية و بروز الروح املقاوالتية لدى العديد من الشباب العاطلني ما مسح بإنشاء العديد من املؤسسات 

 .املصغرة يف إطار هذا اجلهاز

منها غري أن بعض الصعوبات قد واجهت الشباب املستثمر يف إطار هذا اجلهاز عرب خمتلف مراحل تنفيذ مشروعاهتم  
ما تعلق باإلجراءات التقنية و اإلدارية اليت غالبا ما تتسم بالثقل و طوهلا نتيجة عدم التحكم الكايف  ، حيث تشري 

شهر ، غالبا ما تنهي برفض نصف هذه  02أشهر إىل  2اإلحصائيات أن إجراءات حتضري أي مشروع متتد  بني من 
 .املشاريع من طرف البنوك

ملساعدة التقنية لصاحب املشروع اتسمت بالضعف يف جمال اإلعالم و توفري املعلومات كما أن الواقع بني أن ا
واملرافقة، و غياب املتابعة للمشروع يف خمتلف مراحل تنفيذه و استغالله اليت تسمح بتقييمه و معرفة مدى حتقق 

 .األهداف املسطرة

ادي و اجتماعي ـة ظرف اقتصـجاءت ملواجه جلزائريـة قداإلسرتاتيجيـة اليت اختذهتا الدولة ا عموما ميكن القول أن هذه
صعب متيز باندالع احتجاجات شعبية يف  معظم املدن اجلزائرية تطالب بالشغل و حتسني ظروف احلياة املعيشية 

ال الباحث على شغل ألول مرة، و العمال الذين فقدوا مناصب شغلهم ألسباب ـخاصة من طرف الشباب البط
كإجراء استعجايل لصاحل مجيع الفئات املتضررة من النتائج املرتتبة  من برامج التشغيل جعلها تطلق سلسلة .اقتصادية

عجز  عن تطبيق سياسة إعادة اهليكلة االقتصادية، غري ان التقييمات اليت أجريت حول خمتلف هذه الربامج أظهرت

                                                           
1 -Ibid, 137. 
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ج  نتيجة عدم قدرة املؤسسات يف التفاعل معها فشل العديد منها يف حتقيق األهداف املسطرة يف طار كل برنامو 
 . وغياب اإلطار القانوين و التنظيمي لتسيريها

 .إلى يومنا هذا 2115المرحلة الممتدة من  -2-2
لقد أظهرت التجارب السابقة يف جمال التشغيل و الربامج املطبقة مبختلف الصيغ يف جمال ترقية تشغيل الشباب خاصـة 

من جمموع طاليب الشغـل مجلة من االجيابيـات و السلبيات كما  %20رة و الذين يشكلـون طاليب الشغـل ألول م
 .سبقت اإلشارة إليها 

فمن اجيابياهتا أهنا سامهت يف متكني عدد البأس به من العاطلني عن العمل من االندمـاج  املؤقت يف عامل الشغل و 
للبحث عن عمل دائم، أما ما يؤخذ على هذه الربامج من اكتساب خربة و مؤهالت مهنية تساعدهم يف مساعيهم 

افتقادها للديناميكية و املرونة و بقائها جامدة رغم التحوالت و التطورات االقتصادية و االجتماعية العميقة اليت 
 ( .6003-0220)شهدهتا البالد خالل خمتلف فرتات تطبيق هذه الربامج 

ربات و مناهج أكثر موضوعية يف تناول قضايا التشغيل مبنظور اقتصادي من هذا املنطلق بدأت اجلزائر يف تبين مقا
بعيدا عن التوجه االجتماعي و الذايت الذي صاحب معظم الربامج يف التجارب السابقة، هذه الرؤية اجلديدة القائمة 

يساهم يف التنمية على تشجيع التنافس و االبتكار وروح املبادرة مبا جيعل الشباب الباحث عن الشغل عنصرا فعاال 
 .  الوطنية و يؤخذ مصريه بيده لتغيري أوضاعه

غري أن هذه التوجهات اليت تسعى أن تكون على صلة بالواقع املعاش و لكي ترتقي إىل املستوى املطلوب ينبغي هلا 
ة بقضايا أن تسريها سياسة وطنية تتميز بالنجاعة و االنسجام تقوم على التنسيق بني مجيع القطاعات ذات العالق

 .التشغيل و الشباب

إن هذه الفرتة اليت متيزت بتطبيق املخططني اخلماسيني لإلنعاش االقتصادي اللذان خصصا حيزا كبريا لقضايا التشغيل 
و الشباب جبعلهما ضمن أولويات الدولة اجلزائرية، و قد جتسد ذلك من خالل الدعم املايل املعترب للقطاعات املولدة 

، ووضع التدابري األوىل يف جمال ....( لفالحة ، البناء و األشغال العمومية ، اخلدمات ،الصناعةا)ملناصب الشغل 
ترقية التشغيل حتضريا إلسرتاتيجية جديدة تتضمن جمموعة من اإلصالحات على األجهزة اخلاصة مبرافقة العاطلني عن 

ـع االقتصـادي و االجتماعي اجلديد، و قد العمـل إلدماجهـم يف عامل الشغل لغرض تكييف هذه األجهزة مع الواق
و املتعلق  6004ديسمرب  61املؤرخ يف  04/02تعززت هذه اإلصالحات بإصدار قانونيني هامني مها القانون 
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و املتعلق باإلجراءات  6002ديسمرب  00املؤرخ يف  02/60بتنصيب العمال و مراقبة الشغل، و القانون رقم 
 . شغيلالتشجيعية لدعم و ترقية الت

 .المحاور األساسية لإلستراتيجية الوطنية للسياسة التشغيلية-2-2-1
اليت عملت الدولة اجلزائرية على جتسيدها  األساسية لإلسرتاتيجية الوطنية للسياسة التشغيليةإن من بني الغايات    

 : 1تتمثل يف
 انطالقا من التكوين هو الذي  ،ربط التشغيل بالتكوين من خالل صيغ تشجع على التكوين يف الوسط املهين

 .يوفر اكرب احلظوظ يف االندماج الدائم يف سوق العمل

  التنسيق ما بني القطاعات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة مع إشكالية توفري مناصب الشغل و حماربة
 .البطالة

 .أهداف اإلستراتيجية الوطنية للسياسة التشغيلية-2-2-2

تتبلور اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل يف اجلزائر يف إطار أمسته مبخطط النشاط لرتقية العمل  بدأت 6002حبلول سنة 
 :2و مكافحة البطالة، و ذلك بتحديدها هلدفني أساسيني يسامهان يف جتسيد هذا املخطط واقعيا مها

 الوصول إىل تنظيم أحسن لسوق العمل و بالتايل رفع مستوى عروض الشغل. 

 املهنية بغرض إجياد توازن بني سوق العرض و الطلب يف جمال التشغيل حتسني املؤهالت. 

و لتحقيق هذين اهلدفني فإن املخطط املقرتح يف إطار هذه اإلسرتاتيجية حدد ضمن أولوياته جمموعة من اخلطوط 
 :العريضة  تتمثل يف 

  خالل دعم و تنمية دعم و تشجيع االستثمارات املولدة ملناصب الشغل بتحسني بيئة االستثمار من
املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطـة و مواصلة إصالح و تنظيم القطاعـات اإلدارية و املاليـة و 

  .التشريعية 

                                                           

، وزارة العمل و التشغيل و الضمان   6002الطيب لوح ، مداخلة خالل امللتقى اجلهوي األول حول التشغيل لواليات الوسط ،بومرداس ، اجلزائر ، نوفمرب  -1
    Consulté le >htm ,http://www.mtess.gov.dz  <  [en ligne] 25/03/2009. االجتماعي

 

 .، اجلزائر  أهداف و حماور خمطط النشاط لرتقية العمل و مكافحة البطالةوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي،  -2

[en ligne]< http://www.mtess.gov.dz, htm> Consulté le 03/06/2010    

http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLAN%20D%27ACTION%20AR.pdf
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  مناصب  وضع تدابري حتفيزية و ترقيتها باجتاه املؤسسات االقتصادية العمومية و اخلاصة تشجع على خلق
 املؤسسات اإلنتاجية بتخفيضات على وجه ة لفائدةشغل بإقرار حتفيزات جبائية و شبة جبائي

 .اخلصوص يف أعباء الضمان االجتماعي و ختفيض الضريبة على الدخل و على أرباح الشركات

 ترقية التكوين املؤهل السيما يف موقع العمل و يف الوسط املهين لتيسري اإلدماج يف عامل الشغل من خالل: 

 لتكوين السيما يف التخصصات اليت تعرف عجز يف سوق العملدعم الدولة للمؤسسات املشاركة يف ا . 

  تفعيل و تطبيق اتفاقيات التكوين و الشراكة مع خمتلف املؤسسات العمومية و اخلاصة و األجنبية منها
 .باألخص حتضريا الستخالف اليد العاملة األجنبية املغادرة للمشاريع حال االنتهاء منها 

 بالتايل املؤهالت مع حاجيات سوق العمل للوصول تدرجييا إىل توافق بني  تكيف الطلب على التشغيل، و
 . خمرجات التكوين و سوق الشغل و حتسني قابلية التشغيل لدى طليب الشغل

  حتسني و عصرنة تسري سوق العمل من خالل مواصلة برنامج إعادة تأهيل املرفق العمومي للتشغيل املتمثل يف
 :من خالل ( ANEM)الوكالة الوطنية للتشغيل

  توسيع جمال تنصيب العمال للهيئات اخلاصة. 
  السيما تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و تدعيمها بالوسائل املادية الالزمة،فتح مرافق جديدة عرب الوطن. 
   حتسني نوعية اخلدمات املوجهة لطاليب الشغل. 
  تكوين و تأهيل العاملني ضمن هذه املرافق. 

 هزة للتنسيق ما بني القطاعات على املستويني الوالئي و املركزي إنشاء و تنصيب أج. 

 متابعة آليات تسيري سوق العمل و مراقبتها و تقييمها. 

  ،ترقية التشغيل و هو احملور األساسي الذي يكتسي أمهية خاصة، و يشكل موطن اهتمام السلطات العمومية
 .دماج املهين للشبابباعتباره هو غاية اإلسرتاتيجية الوطنية يف جمال اإل

.في الجزائرالسياسة الجديدة لترقية التشغيل  -2-2-3  
 :1تتمحور املقاربة اجلديدة لرتقية التشغيل يف اجلزائر حول حموريني أساسيني مها

  .دعم و ترقية الشغل المأجور - 
 تشغيل ا لشباب، كآلية لدعم ( DIAP)ترجم هذا العنصر بوضع جهاز جديد للمساعدة على اإلدماج املهين 

 :خاصة من حاملي الشهادات أملته ضرورات اقتصادية و اجتماعية ملحة أمهها
                                                           

 . املرجع السابق-1
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  ألف حامل شهادة جامعية سنويا 060تزايد عدد اجلامعيني حيث يستقبل سوق العمل. 

 النشاط املوازي ، اهلجرة السرية  .)تأطري حاملي الشهادات ومحايتهم من االحنرافات االجتماعية 

  تسري بطالة حاملي الشهادات باعتبارها أكثر حساسية بأجهزة أكثر كفاءة و خربة تراعي ربط مسألة
 .اجلوانب النفسية و املعرفية و العلمية هلذه الفئة

  احلفاظ على القدرات املعرفية و املؤهالت العلمية حلاملي الشهادات من خالل إجياد اجلهاز األمثل و
 .الكفيل بدعمها و تأهيليها 

  .ترقية المبادرات المقاوالتية دعم و  -
عرفت الربامج  الناشطة يف إطار هذا العنصر بعض التعديالت النوعية يف إطار اإلصالحات املقرتحة ضمن خمطط  

النشاط لرتقية الشغل و مكافحة البطالة، خاصة تلك املتعلقة بالنشاطات املصغرة حىت تستجيب أكثر لتطلعات 
صول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك، و يف هذا الصدد  مت اختاذ إجراءات لتعزيز املبادرين و الراغبني يف احل

 :هذا احملور من خالل
  الصندوق الوطين للتامني عل البطالة  أجهزةاإلبقاء على نشاطات(CNAC ) و الوكالة الوطنية لدعم

شغيـل الذايت و تطوير ، و جهاز القرض املصغر املخصص لتحفيز الت (ANSEJ )و تشغيل الشباب 
 :من خالل  (ANGEM)و دعمها  املهن الصغرية 

 برامج تكوين الشباب أصحاب املشاريع يف ميدان التسيري يف خمتلف مراحل إنشاء املشروع. 

  حتسني نشاطات املرافقة و املتابعة و التوجيه للمقاولني الشباب من طرف مستخدمني و متخصصني
 .مؤهلني 

  الوكاالت املتخصصـة يف النشاطات املصغرة باجتاه ال مركزيـة مساعدات الدولـة و إعادة تنظيم
 .أصحاب املشاريع 

 جتسيد اكرب عدد ممكن من املشاريع القابلة للتمويل. 

  مشاركة اهليئات املالية يف دعم هذه اإلصالحات من خالل املرونة و تسهيل إجراءات منح القروض و
 .متويل املشاريع 

الشروع يف تطبيق حماور اإلسرتاتيجية الوطنية لرتقية التشغيل  خالل املتحصل عليها من األولية النتائجخيص أما فيما 
يف جمال املؤسسة املصغرة و مناصب   تطور ملحوظلنفس الفرتة فقد إشارة خمتلف التقييمات إىل بروز مؤشرات 
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إىل  6002مؤسسة سنة  03 022من  الشغل الدائمة، حيث تضاعف عدد املؤسسات املصغرة يف ظرف قياسي
منصب شغل  21 126حمدثة ارتفاعا مهم يف عدد مناصب الشغل الذي بلغ   6002مؤسسة سنة  62 232
 .1 6002سنة 

أساسا إىل تطبيق اإلصالحات  يرجعيف عدد املشاريع و مناصب الشغل حسب العديد من املتتبعني هذا التطور  يعود
مجيع الشركاء خاصة البنوك يف إجناح هذه املشاريع  اخنراطل و مكافحة البطالة، و اليت جاء هبا خمطط ترقية الشغ

نتيجة اخنفاض اخلطر اخلاص بضمان القروض املوجهة هلؤالء الشباب، بتأسيس صندوق الضمان املمول من طرف 
 .الثقافة املقاوالتية اخلزينة العمومية، و تشجيعا لروح املبادرة الفردية للشباب أصحاب املشاريع يف إطار تنمية 

منصب  6 221 162هذا و قد مسحت سياسة ترقية الشغل و مكافحة البطالة املنتهجة من طرف اجلزائر خبلق 
لعبت من خالهلا الوكالة الوطنية للتشغيل دور مهم و مركزي بإنشاء    2008إىل 0222شغل بني الفرتة املمتدة من 

املناصب يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهين ضمن منصب شغل ، عدد معترب من هذه  0 202 212
فقط ، و يعترب القطاع اخلاص املساهم األول يف  6002منصب شغل سنة  422 036أشكاله الثالثة قدر بـ 

من القوى العاملة ، كما  % 20استحداث جزء كبري من هذه املناصب لكونه يزود سنويا سوق الشغل يف اجلزائر  بـ
منهم فقط مت  % 60شاب من التكوين يف إطار نفس اجلهاز يف خمتلف األنشطة لكن  00 003يل استفاد حوا

 . 2توظيفهم يف مناصب عمل دائمة

 % 01.6كما ميكن أن نشري إىل اجلهود املبذولة يف إطار هذا اجلهاز حيال الشباب حاملي الشهادات الذي يعاين 
من الشباب خرجيي مراكز  % 32.4من الشباب اجلامعي و  % 30.6منهم من البطالة ، حيث استطاع إدماج 

التكوين املهين و التعليم الثانوي  يف خمتلف اإلدارات العمومية و املؤسسات االقتصادية، غري أنه على الرغم من هذه 
فإن  6000/6004من األهداف املخطط هلا ضمن الربنامج اخلماسي  %22االجنازات اليت استطعت حتقيق 

ناصب املنجزة يف إطار هذا الربنامج  هي مناصب شغل مؤقتة  لكون مدة العقد حمددة بعامني كأقصى معظم امل
 (.مبا فيها سنة التجديد)تقدير 

 

                                                           

 .1113-1333 يةواالجتماع ةياالقتصاد اإلجنازاتبوابة الوزير األول، حصيلة - 1

,[en ligne]< http://www.portail-ministre.gov. Dz. pdf.> .Consulté le 12/05/2012 
  

. املرجع السابق - 2  



السياسة التشغيلية في الجزائر الفصل الخامس                                                              
 

 
 

225 

 11/11/2114يوضح حوصلة بعدد مناصب الشغل المستحدثة طيلة الفترة الممتدة من (  49)جدول رقم 
 .في مختلف األجهزة 31/12/2112إلى 

 6002 6002 6002 6001 6004 التعيني

 ةيالعموم اإلدارات تهااستحدث التي الشغل مناصب -أ

 والمؤسسات
     

 – ةياالقتصاد ةيالعموم املؤسسات ) ةيالعموم املؤسسات1

– والتجاري الصناعي الطابع ذات ةيالعموم املؤسسات

 (.األخرى املؤسسات
114.007 149.924 114.276 135.781 83.034 

 181.375 120.335 - - - العمومي فيالوظ -2

 83.908 102.920 48.616 47.670 166.502  .الفالحي القطاع يف املنجزة االستثمارات إطار يف 3-

 خارج الوكالة ) البنوك هلامتو  اليت االستثمارات إطار يف-4

 41.365 32.451 36.925 15.085 30.610 (الفالحة وخارج الشباب ليتشغ لدعم الوطنية

 على باملساعدة اخلاص بيترت يف املستحدثة الشغل مناصب5

 diapاملهين  اإلدماج
56.056 48.684 44.101 52.899 57.129 

 قبل ما العقد " الرتاتيب إطار يف املستحدثة الشغل مناصب6-

 164.296      "التشغيل

 الوكالة ) املصغرة القروض إطار يف املستحدثة الشغل مناصب7

 على نيللتأم الوطين الصندوق  الشباب ليتشغ لدعم ةيالوطن

 .(ةاملصغر  القروض لتسيري ةيالوطن الوكالة  البطالة
15.700 35.088 71.265 59.772 94.349 

  أ المجموع

 
430.545 429.825 473.810 503.235 705.456 

 إطار في المستحدثة الدائمة الشغل مناصب معدل -ب

 .العاملة لليد العالية الكثافة ذات الورشات

 – IAIG-TUP HIMO مستحدثة يف إطار تراتيب مناصب-0-

ESIL 

267.961 254.736 387.878 396.419 419.305 

 419.305 396.419 387.878 254.736 267.961  ب المجموع

 1.124.761 899.654 861.688 684.561 698.506 ب+أ العام المجموع

                 ، 8،  ص 1113-1333ية واالجتماع يةاالقتصاد اإلجنازاتبوابة الوزير األول ، حصيلة  :املصدر 

.   Consulté le 12/05/2012 > .ministre.gov.pdf-http://www.portail < [en ligne]             
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ب املستحدثة أو املشاريع فقط عند عدد املناص عموما ميكن القول أن تقييم فعالية األجهزة ال ينبغي أن حيدد
، ولكن ينبغي أن يرتقي إىل حتليل مدى انسجام خمتلف هذه األجهزة مع حاجيات سوق الشغل من خالل اجملسدة

درجة تأثريها يف أهداف السياسة الوطنية للتشغيل، ومدى التزامها  باألهداف اليت وضعت من اجلها خاصة فيما 
فقة و املتابعة يف الوسط املهين، و طبيعة التكوين و مستوى املعارف احملصل عليها، و درجة قابليتهم تعلق بنوعية املرا

 . للتشغيل من خالل عقود التكوين للتشغيل و الرتبصات يف املراكز التابعة لقطاع التكوين املهين  يف إطار هذا اجلهاز 

لصعب تقدير الفعالية احلقيقية هلذه األجهزة  و يف تطور غري انه يف ظل غياب تقييم جدي هلذه الربامج فإنه من ا
التشغيل و البطالة يف اجلزائر، لعدة أسباب منها صعوبة الولوج إىل املعلومات، و تباعد األرقام املنشورة و تباينها بني 

 .خمتلف اهليئات ما يثري الشك يف مصداقيتها 

اصة عند مقارنة االجنازات احملققة ضمن بعض األجهزة مع و رغم ذلك تبقى القراءة اإلحصائية لألرقام مهمة  خ
األهداف املخططة نالحظ أن هنـاك تفاوت كبري بني التوقعات و األهداف احملققة يف جمـال اجنـاز املشاريـع و 

 300، حيث كان اهلدف هو الوصول إىل إنشاء 6000إىل 6002استحداث مناصب الشغل للفرتة املمتدة من 
من  % 066يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أي بـ 22 426ة و قد حتقق منها مؤسسة مصغر  22

، و الشيء نفسه ينطبق للمشاريع املنجزة يف % 22اهلدف املسطر ، بينما مناصب العمل احملققة فقد بلغت نسبة 
، هذا و حسب  %002و مبناصب شغل وصلت إىل   % 014إطار الصنـدوق الوطين للتـأمني من البطالة بـ 

ألف منصب شغل مت استحداثه سنويا  110ألف و  100إحصائيات وزارة العمل و الضمان االجتماعي فإنه بني 
ألف طلبا و هو ما اثر يف توازن سوق  300خالل العشر سنوات األخرية، مقابل طلب سنويا على الشغل يقدر بـ

 .1العرض و الطلب على الشغل

 

 

 

 

 
                                                           
1 - C N E S , rapport portant évaluation des dispositifs d’emploi , op. cit, p85. 
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 .نية في مجال سياسة اإلدماج المهني لخريجي التعليم العالي اإلستراتيجية الوط -3

     (C P E )  ( ما قبل التشغيل ) برنامج عقود  التشغيل األولية -3-1

املتعلق باإلدماج املهين  0222ديسمرب 6املؤرخ يف  406- 22أنشىء هذا الربنامج مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
 . 1العايل و التقنيني السامني خرجيي املعاهد الوطنية للشباب احلاملني شهادات التعليم

موجه أساسا إىل الشباب اجلامعي و التقنيني السامني املتخرجني من   (C P E  )برنامج عقود التشغيل األولية 
من طاليب الشغل ألول مرة، حبيث يدجمون لدى اهليئات ( سنة  31و  02)املعاهد الوطنية و الذين أعمارهم بني 

 . املستخدمة العمومية و اخلاصة يف مناصب شغل مالئمة ملستوى تكوينهم

جتربة  اكتسابب الشهادات، يف احلصول على مناصب شغل دائمة من خالل بذلك يساعد الشباب أصحاو هو 
 . من تأطري من شأنه حتسني فعاليتها باالستفادةكما سيسمح للمؤسسات و اإلدارات ،  مهنية 

، و ميول من طرف الصندوق الوطين لدعم تشغيل (ADS)يسري هذا الربنامج من طرف وكالة التنمية االجتماعية 
 ( .FANSEJ)الشباب 

 :أهدافه  -  

 .بالنسبة للشباب البطال -

  املعاجلة النوعية لبطالة حاملي الشهادات لتجاوز الضرر اليت احلق هبذه الفئة بفعل سلبيات برامج اإلدماج
 .التعليمية ومستوياهتم مؤهالهتم مع يتالءم بشكل العمل سوق إدماجهم يف يفاملهين السابقة اليت مل توفق 

  حاملي الشهادات من اكتساب خربة مهنية تتوافق و مالمح تكوينهممتكني الشباب. 

  رفع إمكانيات اإلدماج املهين الدائم بعد فرتة التشغيل األويل بتحسني قابلية التشغيل للشاب الذي يستحوذ
 .على قاعدة تكوينية

 .بالنسبة للمؤسسات املستخدمة -

 نسبيا املؤهلة العاملة اليد طبيعة إىل بالنظر التأطري معدل حتسني. 
 االجتماعية واألعباء الضرائب قيمة ختفيض مثل امتيازات جمموعة خالل من التكاليف حجم خفض. 

                                                           
1 - Lahcene bouriche, op .cit , p 126-133. 
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 والشغل التعليم التكوين، بني املفقودة العالقة توطيد. 

 .مزايا البرنامج  - 
 :كاأليتيوفر هذا الربنامج أجور شهرية للمستفيدين ختتلف باختالف نوع الشهادة و فرتة التشغيل  

 .و فترة التشغيل (CPE)يوضح أجور المستفيدين من برنامج ( 51)جدول رقم 
 التقنيون السامون  (ما قبل التدرج)الجامعيون  

 دج 4 100 دج 2 000 (سنة واحدة)الفترة االبتدائية 
 دج 3 000 دج4 000 الفترة الممدة

 Conseil National Economique et Social (CNES ),Rapport - :المصدر

portant Evaluation des dispositifs d’emploi , Algérie ,2002. P85. 

كما يستفيد الشاب املدمج يف إطار هذا الربنامج من الضمان االجتماعي، و ميكن أن يوظف الشاب حامل 
را من اإلدماج بإبرام شه02الشهادة بعد انقضاء فرتة التشغيل األويل يف حالة متديد فرتة التشغيل األويل بعد انقضاء 

 .عقد شغل مع املستخدم ملدة ال تقل على سنة واحدة

 :تنظيمه - 

تسند مهمة تسري هذا الربنامج ملندويب تشغيل الشباب على املستوى احمللي، بينما تسري العالقات بني اهليئات 
هي مهام اهليئة املستخدمة على أما انتقاء املرتشحني ف. املستخدمة و مندويب تشغيل الشباب بواسطة اتفاقيات خاصة

 .أساس قوائم امسية يقدمها مندويب التشغيل

و عليه فإن حاملي الشهادات املرتشحني للربنامج الوطين لعقود التشغيل األولية ملزمون  بتسجيل أنفسهم لدى 
 .الوكاالت احمللية للتشغيل، يتحصل مبقتضاها الشاب حامل الشهادة  على شهادة تسجيل

بة لعروض التشغيل األولية فيتم تسجيلها لدى مصاحل مندوب تشغيل الشباب، الذي يكلف جبرد جمموع أما بالنس
 .الطلبات و عروض التشغيل األولية على مستوى الوالية

أما فيما خيص عدد املستفيدين يف إطار هذا الربنامج فقد أوضح تقرير  اجمللس الوطين االجتماعي االقتصادي  حول 
 30إىل غاية  0222املوجهة حلاملي الشهادات، انه منذ انطالق العمل هبذا الربنامج من ديسمرب  برامج التشغيل

مرتشح، اغلبهم يتواجدون يف املدن  043 221، بلغ عدد املسجلني يف إطار هذا الربنامج 6000ديسمرب 
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من إمجايل الطلب  % 31.1اجلامعية الكربى كاجلزائر العاصمة و قسنطينة و عنابة و وهران و تيزي وزو مبجموع 
 2بينما يف باقي املناطق من البالد فالعدد اقل من املتوسط الوطين حيث يبلغ عددهم . على عقود التشغيل األولية

عايل   غالبيتهم لديهم مستوى تعليمي % 24.10و يضيف التقرير أن غالبية املسجلني من اإلناث بنسبة .  994
 كما هو مبني على اجلدول أدناه

 بحسب الجنس و المستوى التعليمي (CPE)يوضح توزيع المستفيدين من برنامج (  51)جدول 

 الجنس
 المستوى التعليمي

 تقني سامي شهادة جامعية (.سنوات4+ بكالوريا )الليسانس 
 % 62.1 %60.30 % 42.21 26 206 إناث
 % 32.32 62.60% % 36.40 10 223 ذكور

 Conseil National Economique et Social (CNES ),Rapport portant : المصدر

Evaluation des dispositifs d’emploi , Algérie ,2002, P6 

أما توزيع هؤالء املسجلني يف إطار هذا الربنامج حسب الشعب و التخصصات العلمية فقد بني التقرير أن شعب 
من إمجايل عدد املرتشحني لربنامج عقود   % 20التكنولوجيا و العلوم اإلنسانية و االجتماعية متثل لوحدها تقريبا 

 . ت يواجهون صعوبات كبرية يف عملية اإلدماج املهين التشغيل األويل ، و هذا ما جعل املنتسبني هلذه التخصصا
من جهة أخرى فقد أوضح التقرير أن ختصصات مثل العلوم الطبية و اهلندسة املعمارية مل تعد هي األخرى يف منأى 

 .من البطالة ، و هو ما يؤكد الصعوبات اليت بدأ يواجهها أصحاب هذه التخصصات يف إجياد منصب شغل
 .األكاديميةبحسب التخصصات  (CPE)يوضح نسب المنتسبين إلى برنامج ( 11)شكل  

 

 C N E S , rapport portant évaluation des dispositifs d’emploi. Algérie ,2002, P67 : المصدر

 التكنولوجيا

30% 

 العلوم الاجامتعية و الإنسانية

30% 
 علوم الأرض و التغذية

8% 

 اللغات

7% 

 العلوم ادلقيقة
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 الهندسة املعامرية

2% 
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 ...(اجلغرافيا
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-0222)أما بالنسبة للقطاعات اليت مت تنصيب فيها هؤالء املرتشحني يف إطار هذا الربنامج خالل هذه الفرتة 
هيئات وطنية و العديد من املؤسسات العمومية و اخلاصة، و ذلك بفتح  وزارة و  ثالث  66فقد مشلت ( 6000
 :منصب شغل يتوزعون على النحو التايل  32 622حوايل 

 .CPEوضح عدد المرشحين من حاملي الشهادات المنصبين في إطار برنامج ي( 52) جدول 

 عدد المثبتين بصفة دائمة عدد المترشحين المنصبين عدد المناصب المفتوحة القطاعات و المالمح
 القطـاع اإلداري 

 0 202 06 422 01 360 جامعي 
 232 4 204 1 212 تفني سامي
 6 643 02 020 60 622 1المجموع

 القطــاع االقتصــادي
 200 2 246 00 022 جامعي 

 422 1 326 2 000 تفني سامي
 0 622 04 004 02 022 2المجموع

 3 160 30 021 32 323 (2+1)المجموع العام 
 analyse  Lahcene Bouriche, Les déterminants du chômage en Algérie : une:المصدر

économétrique(1980-2009), (thèse de doctorat en sciences économiques non publié), faculté des 

sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales, université AbouBekr 

Belkaid- Tlemcen , 2012-2013 , p132 

،  % 14.03اعات اإلدارية بـ توضح بيانات اجلدول أعاله أن أعلى نسبة من املناصب املفتوحة سجلت يف القط
 % 00.3مرتشح  ، من بينهم  62 402أي ما ميثل  % 22معظمها موجهة ألصحاب الشهادات اجلامعية بـ و 

يف القطاع  0 622يف القطاع اإلداري و  6 643فقط مت تثبيتهم بصفة دائمة يف مناصب شغلهم منهم 
 .االقتصادي

شغيل يف الواقـع و انعكاساته على سياسة الت ) CPE) بـل التشغيل تقييما لنتائج تطبيق هذا برنامج عقود ما ق
خرجيي التعليم العايل يف اجلزائر تقودنا للحديث على اجيابيات و سلبيات هذا الربنامج انطالقا من نتائج الدراسة اليت و 

حجم  بطالة خرجيي و حتديد   قام هبا اجمللس االقتصادي و االجتماعي ، حيث يشري أن هذا الربنامج مسح بقياس
خلق شبكة  ، و(  ANEM)التعليم العايل انطالقا من اإلحصاء الدوري اليت تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل 

ديناميكية للتشغيل لدي املتعاملني االقتصاديني العموميني أو اخلواص  و يف القطاعات اإلدارية،كما أن هذا الربنامج 
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ساب خربات مهنية  حتسن قابليتهم للتشغيل، باإلضافة إىل ذلك فإن توفر مكن العديد من املستفيدين من اكت
 .احلماية االجتماعية يف إطار الضمان االجتماعي ساهم  يف اندماجهم اجتماعيا 

أما ما يؤخذ على هذا الربنامج هو ضعف نسب املنصبني يف إطار هذا الربنامج من التثبيت يف مناصب شغل دائمة 
تشم ملعظم القطاعات املعنية هبذا الربنامج و مجود قوانني التشغيل اخلاصة بالوظيف العمومي، بالرغم نتيجة التفاعل احمل

من الضعف اليت تعانيه يف فئة اإلطارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع اإلداري الذي يعاين من ضعف كبري يف 
، بينما ال تزيد عن  % 00.2املركزية تقدر بـ  نسب التأطري حيث تشري اإلحصائيات أن نسبتها يف املصاحل اإلدارية

، و األمر نفسه بالنسبة للقطاع االقتصادي اخلاص، فبالرغم من املزايا و اإلعفاءات 1لدى اجلماعات احمللية % 2.4
األجر و نسبة )اليت حيضى هبا هؤالء املتعاملون عند إدماج هؤالء املنصبني يف مناصب دائمة خاصة يف السنة األوىل 

 .اليت تكون على عاتق اخلزينة العمومية( من الضمان االجتماعي 

أما على املستوى التنظيمي فقد متيز بانعدام التنسيق و تداخل يف املهام بفعل تعدد يف عدد املتدخلني  الوكالة الوطنية 
اليت و نفس الشيء ينطبق على املستوى التمويلي . ) (DEJمندويب تشغيل الشباب  و ANEM ) (للتشغيل

و ( ANSEJ)يتطلب حترير األموال و دفع األجور تدخل ثالث هيئات هي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 ( .DEJ)باإلضافة ملندوبية تشغيل الشباب ( ADS)وكالة التنمية االجتماعية 

صبني و طول مدة كما نشري أيضا إىل تكدس معظم املستفيدين يف القطاع اإلداري و عدم توفر مرافقة نوعية للمن
اإلدماج و ضيق األفاق بالنسبة للتوظيف الدائم، عوامل كلها توحي بعجز الربنامج يف إجياد منافذ أخرى لتنصيب 

زد على ذلك فإن هتميش . املرتشحني يف ظل تراجع و تردد املتعاملني االقتصاديني يف التفاعل إجيابا مع هذا الربنامج
ضايا التشغيل مثل اجلمعيات الوطنية للبطالني من أصحاب الشهادات اجلامعية املصاحل و اجلمعيات املختصة يف ق

 .باعتبارها حلقة وصل و شبكة معلومات مهمة لنجاح هذا الربنامج 

 DAIPجهاز المساعدة على اإلدماج المهني  -3-2
ف تسهيل هبد 6002افريل  02املؤرخ يف  02/062عرف هذا اجلهاز النور مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

االستفادة من منصب شغل دائم للشباب الباحث عن عمل ألول مرة، و هو بديل لربنامج عقود التشغيل األولية 
(CPE ) سنوات  00و لكن بعد  0222الذي خصص لدعم تشغيل الشباب خاصة من حاملي الشهادات سنة

                                                           
1 - C N E S , rapport portant évaluation des dispositifs d’emploi. op cit, P79. 
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ادية و االجتماعية اجلديدة لتوفري من التطبيق اتضح وجوب ختصيص جهاز جديد أكثر تكييفا مع املعطيات االقتص
 .1مرافقة أكثر نوعية و فعالة لطاليب الشغل

 :أهدافه  -
  33إىل  % 06رفع النسبة السنوية للتوظيف املستمر من %. 
  تشجيع اإلدمـاج املهين للشباب طاليب الشغل ألول مرة املسجلني ضمن الوكاالت الوطنيـة للتشغيـل، و الذين

سنة، و احلائزين على الشهادات، و مثبتني ملستواهـم التعليمي و التأهيلي و  31و 02 ترتاوح أعمـارهم بني
 .املؤهالت املهنية

  تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب خاصة يف إطار برامج تكوين
 .تشغيل و توظيف –

 .الفئات المستهدفة من هذا الجهاز -
 :جلهاز أساسا إىل ثالث فئات من طاليب الشغل ألول مرة ضمن ثالث أصناف من عقود التشغيليوجه هذا ا

  عقد إدماج حاملي الشهادات(CID ) موجه للشباب حاملي شهادة التعليم العايل و التقنيني الساميني
لسنة ( CPE)خرجيي املؤسسات الوطنية للتكوين املهين، و هو بديل لربنامج عقود التشغيل األولية 

0222 . 

  عقد إدماج مهين(CIP ) موجه للشباب خرجيي التعليم الثانوي للرتبية الوطنية و مراكز التكوين املهين أو
الذين تابعوا تربصا مهنيا ، بعدما كان سابقا يتم إدماجهم يف إطار برنامج مناصب العمل املومسية مببادرة 

 ( .ESIL)حملية 

  إدماج –عقد تكوين(CFI ) للشباب بدون تكوين و ال تأهيل، بعد أن كان يتكفل هبذه الفئة بالنسبة
 .يف إطار جهازي املناصب املومسية و أشغال املنفعة العمومية 

 .آليات اإلدماج -

ضمن املؤسسات ( CIP)و عقد إدماج مهين ( CID)يدمج املستفيدون يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 
–ملؤسسات و اإلدارات العمومية، بينما يوجه املستفيدون يف إطار عقد تكوين االقتصادية العمومية و اخلاصة و ا

                                                           

الوطنية للتشغيل  الطيب لوح ، تقييم مدى تنفيذ جهاز دعم اإلدماج املهين ، مداخلة يف إطار التجمع اجلهوي ملديري التشغيل و مفتشي العمل ورؤساء وكاالت - 1
 ن االجتماعي، وزارة العمل و التشغيل و الضما   6002لواليات الوسط ، اجلزائر ، جويلية 

 [en ligne] < http://www.mtess.gov.dz.htm  >. Consulté le 15/07/2009. 
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إىل ورشات األشغال املختلفة اليت تبادر هبا اجلماعات احمللية، و خمتلف قطاعات النشاط ، و إما ( CFI)إدماج 
م من اإلدماج ضمن لدى حرفيني معلمني ملتابعة تكوين، و يستفيد املنتسبون هلذا اجلهاز من عدة مزايا لتمكينه

 .املؤسسات اليت ينصبون هبا
 .بير القديمة و التدابير الجديدةابين التد (DAIP)مزايا المستفيدين في إطار  يلخص(  53)جدول 

(* *2111منذ سنة )التدابير الجديدة  (*2112سنة )التدابير القديمة    

 الصيغة األجرة الشهرية مدة العقد األجرة الشهرية مدة العقد

 ثالث سنوات قابلة للتجديد
ضمن اهليئات و املؤسسات  

اإلدارية و لدى اهليئات و 
املؤسسات العمومية ذات 

 التسيري اخلاص

ألف دج  01  

سنة واحدة قابلة 
للتجديد ضمن 

اهليئات و املؤسسات 
 اإلدارية

ألف دج 06 حامل شهادة  
عقد إدماج  التعليم العايل

حاملي 
الشهادات 

(CID) 
أالف دج 00 أالف دج 00  حامل شهادة تقين  

 سامي

 

أالف دج 2  
 

أالف د ج 2  املنصب يف اهليئات  
و املؤسسات 

.اإلدارية عقد إدماج  
سنة واحدة قابلة للتجديد  (CIP)مهني 

للمنصبني يف القطاع 
 االقتصادي

سنة واحدة غري قابلة 
للتجديد للمنصبني 

يف القطاع 
 االقتصادي

أالف دج 2 القطاع املنصب يف  
 االقتصادي

آالف دج 4   املنصبون لدى  
 احلرفيني املؤطرين

 

–عقد تكوين 
 (CFI)إدماج 

اجلريدة . املهين اإلدماجاملتعلق جبهاز املساعدة على  6002افريل  02املؤرخ يف  02/062املرسوم التنفيذي رقم *  :المصدر
 .02ص  6002افريل 30الصادر  66الرمسية عدد

املؤرخ يف  062- 02الذي يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم  2011مارس  2مؤرخ يف  001- 00ملرسوم تنفيذي رقم ا**  
 .64ص.6000مارس 2الصادر  44اجلريدة الرمسية  عدد .املهين اإلدماجاملتعلق جبهاز املساعدة على  2008افريل  02
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 .تنظيم و تسيير الجهاز  -
م و دين و تقييمهـاز مبتابعة املستفيـان تسيري اجلهـل للوالية ضمـل باالتصال مبديرية التشغيـللتشغيتتوىل الوكالة الوطنية 

 :مراقبة تنفيذ اجلهاز من خالل

  المرافقة: 

 وخصوصياهتم االجتماعية واملهنية وإمكانياهتماستقبال و تسجيل طاليب الشغل من حاملي الشهادات *         
 .وقدراهتم املهنية والعلمية والبدنية

 .إعالم و توجيه حاملي الشهادات حول الفرص اليت يوفرها هذا الربنامج*          

 .تنصيب الشاب املستفيد يف إطار عقد اإلدماج يف منصب عمل يتوافق و تكوينه و تأهليه *
ة املستخدمة خالل فرتة اإلدماج السهر على تأطري املستفيدين يتم بواسطة مؤطر مؤهل تكلفه املؤسس *

 .مبتابعة الشباب حاملي الشهادات 
 المتابعة : 

 .متابعة مواظبة املستفيدين من عقود اإلدماج شهريا بالتنسيق مع املؤسسة املستخدمة* 
 . توظيف املستفيد عند انتهاء فرتة إدماجه* 
إلدماج يف حالة عدم توظيفه تبني تسلم للمستفيد يف عقد اإلدماج عند انتهاء فرتة إدماجه شهادة ا -

 .منصب العمل املشغول و مدة اإلدماج

بعد توفر  (DAIP)تعترب عملية التسجيل اإلجراء األول الذي ينبغي أن يقوم به طالب الشغل يف إطار جهاز 
طاقة الشروط املنصوص عليها قانونا، و الستكمال عملية التسجيل ينبغي توفر جمموعة من الوثائق للحصول على ب

 " :البطاقة الزرقاء" عمل و اليت تعرف عند عامة طاليب الشغل بـ 

 .بطاقة التعريف الوطنية -
 ....(شهادة مهل ، شهادة تربص) الشهادة أو املرجعيات املهنية  -
 .البيانات الشخصية -
 .صورتني مشسيتني -
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ا إذا كان املرتشح قابال للدخول يف برنامج تعترب هذه املرحلة األوىل قبل البحث عن شغل، و تفيد هذه البطاقة يف م
ليتم إصدار بيان تقدمي يرسل إىل املؤسسات، من الناحية النظرية يتعذر على أي مرتشح أن  ) (DAIPخاص مثل 

 .يتقدم إىل أي مؤسسة إلجراء مقابلة توظيف أو التوقيع على عقد عمل أن مل تكن لديه بطاقة
إىل مؤسسات العمل اليت تقد عروض شغل للوكالة حسب األولوية و منه يكون أما فيما خيص توجيه طاليب الشغل 

 .أشهر 02و ينبغي أن نشري أن عملية التسجيل يتم جتديدها كل ستة . 1الطالبني القدامى األوىل يف ذلك
لتشغيل تعتمد آلية تسيري هذا اجلهاز على أربع مصاحل متخصصة يسريها جمموعة من اإلطارات املتخصصة يف ميدان ا

و مكلفني بالدراسات يسهرون على توجيه و تنصيب طاليب الشغل يف مناصب  حيملون صفة مستشار يف التشغيل
 .العمل املعروضة

 (DAIP)يوضح اآللية التي يتم وفقها تنصيب طالب الشغل في إطار جهاز ( 11) مخطط 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب الباحث اعتمادا على  :المصدر
 .املقابالت اليت أجريت مع مستشاري التشغيل

                                                           

 .33 ، ص 6002،  دليل اإلدماج املهين - 1

 [en ligne] <http://www.pcpalgerie.org> Consulté le 66/01/6000  

 القبول
(تلبية العرض )   

 

 مصلحة التنشيط
االستقبال و )

(التوجيه  
 وكالة التشغيل

ANEM 

إصدار رسالة توجيهية 
 للمستخدم

( طالب الشغل)   

 DAIP مصلحة طالبي الشغل

  

 مصلحة المستخدمين

 رد المستخدم
  (المؤسسة)

 الرفض
 ال يتفق و الشروط)

(المطلوبة  

 إعادة التوجيه

 

المؤسسة ) المستخدم 
)  

( تقديم عرض شغل)  

 التنصيب 

معالجة  -1
 العرض

تغيير  -2
 الشروط 
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تقييما لتطبيقات لربامج هذه السياسة جهاز املساعدة على اإلدماج املهين يف الواقع انطالقا من التوقعات  
اليت سطرهتا السلطات العمومية يف إطار تنفيذ سياسة ترقية التشغيل و حماربة البطالة بالوصول إىل توفري مليوين 

 6000-6002يف  % 00اقل من و تقليص البطالة إىل ( 6002-6001)منصب شغل خالل الفرتة 
إىل  6000إىل سنة  6002، فقد أشارت احلصيلة الرقمية منذ االنطالق يف تنفيذ هذا اجلهاز من جوان 

 :النتائج التالية 

 .(2111-2112 )للفترة ) (DAIPيوضح عدد المستفيدين في إطار جهاز ( 12)شكل        

 
 

 : من إعداد الطالب اعتمادا على:المصدر

، وزارة  6000الطيب لوح ، مداخلة يف إطار امللتقى اجلهوي وسط إلطارات قطاع التشغيل جوان  -
 .العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

 [en ligne]< http://www.mtess.gov.dz .htm. Consulté le 10/06/2011   
           6000، االجنازات االقتصادية و االجتماعية لسنة   بوابة الوزير األول -         

[en ligne]<http:// www.portail- ministre.gov. dz. pdf . Consulté le 12/05/2012 

 

دماج حاميل الشهادات دماج عقود الإدماج املهين عقود اإ  اجملموع عقود تكوين و اإ

153897 
126356 

215879 

496132 

269746 
226284 

164780 

660810 2008 2011 

http://www.mtess.gov.dz/
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توزيع عدد املنصبني ضمن هذا الربنامج حيث عرفت نسبة حاملي الشهادات تزايد مستمر ( 00)يوضح الشكل رقم 
، و هو ما يؤكد توجه و رغبة السلطات العمومية يف 6000سنة  % 40.02إىل  6002سنة  % 30.6من 

 .دعم هذه الفئة مقارنة بالفئات األخرى

أما بالنسبة لعروض العمل و التنصيب يف مواقع العمل يف القطاعيني االقتصادي و اإلداري يف إطار جهاز املساعدة 
بينما بلغت قي  % 22.12عروض العمل سجلت يف القطاع اإلداري بـ على اإلدماج املهين، فقد تبني أن أغلبية

، و تفسري ذلك أن القطاع اإلداري ظل يعاين 1 6002حبسب إحصائيات سنة  % 30.43القطاع االقتصادي إال 
ة من نقص يف اليد العاملة منذ فرتة جتميد التوظيف مبصاحل القطاع الوظيفة العمومية، بسبب إجراءات إعادة اهليكل

بعدم فتح مناصب مالية و كذا الشروع يف تطبيق قوانني العمل اجلديدة اخلاصة بالتقاعد اليت أدت إىل إحالة عدد كبري 
من املوظفني على التقاعد حفاظا على التوازن الداخلي للمؤسسات، إىل جانب اإلصالحات اليت شرعت فيها مصاحل 

االتصال، حيث وجد التكنولوجية يف ميدان اإلعالم و  التحوالتهذا القطاع لتحسني اخلدمات و مسايرة التطورات و 
يف هذا اجلهاز حال و لو مؤقت لتلبية حاجياته مستفيدة من نوعية طاليب الشغل خاصة من حاملي الشهادات حيث 

 . % 34.60بلغت نسبة عروض العمل املوجهة هلذه الفئة اليت 

اليت تعد قليلة نسبيا مقارنة يتلك يف القطاع اإلداري ميكن بينما عروض العمل اليت وفرها القطاع القتصادي و 
للقطاعات املنتجة ملناصب الشغل إرجاعها إىل وترية النمو، اليت بدأت تعرف تطورا تدرجييا يف ظل الدعم املايل 

 .....(.البناء و األشغال العمومية و الصناعة و الفالحة ، اخلدمات2)

القطاعات االقتصادية قد وفرت عروض عمل يف إطار هذا اجلهاز قصد  و على الرغم من ذلك فإن العديد من
يف  % 32.22يف مواقع عمل، منهم   %44.10االستفادة من املزايا و التحفيزات اليت يتوفر عليها، بتنصيب  

يف إطار عقود تكوين إدماج، و أخريا املنصبني يف إطار عقود  % 31.10إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، و 
 ..%62.22إدماج التكوين بـ 

                                                           

                                                                                ، البطالة يف اجلزائروزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، معطيات حول التشغيل و  -1

                    16/05/2010 Consulté le >http://www.mtess.gov.dz  < [en ligne]        
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عقب انتهاء فرتة اإلدماج  (CTA) شاب من توظيف يف إطار عقد العمل املدعم 00 300بينما استفاد أكثر من 
طالب شغل ألول مرة ترتاوح أعمارهم من  2000، أما يف جمال التكوين يف إطار هذا اجلهاز فقد تابع أكثر من 

 .ف تعرف عجزا على املستوى احملليسنة تكوينا مكثفا يف عدة حر 60إىل  02

  DISDجهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات  -3-3

و املتعلق جبهاز اإلدماج  6002أفريل  30املؤرخ يف  02/062اجلهاز مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  أانش
 . 1االجتماعي للشباب حاملي الشهادات

أو احلائزين على شهادة تقين سام يف مؤسسات التكوين و مراكز هذا اجلهاز موجه للشباب خرجيي اجلامعات 
التكوين العمومية و اخلاصة املعتمدة، ال سيما حاملي الشهادات بدون دخل و يف وضعية هشة أو من دون نشاط ، 

 .سنة  و غري مستفيد من أي جهاز أخر 31و 02ممن أعمارهم بني 

 :يلي يهدف هذا اجلهاز إىل ما:  أهدافه -
 دماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات اإل 

 ترقية نشاطات التنمية احمللية خاصة يف املناطق احملرومة. 

 حماربة الفقر و اإلقصاء و التهميش. 

 :تنظيمه -
  يتوىل تسيري و تقييم و مراقبة هذا اجلهاز وكالة التنمية االجتماعية باالتصال مع مديرية النشاط االجتماعي

 .وزارة التضامن الوطينللوالية حتت وصاية 

 :مجاالت نشاط هذا الجهاز-
 ملنفعة العامـة، و اليت تتوافق يوجه املستفيدون يف إطـار هذا اجلهاز للعمـل يف  جماالت النشـاط ذات ا

شهاداهتم و مؤهالهتم لدى املؤسسات العمومية و اهليئات و اإلدارات العمومية أو اخلاصة لكل قطاعات و 
املتعلقة حبماية البيئة و النشـاطات املرتبطة بالرتاث املـادي و غري املادي و الفالحـة النشاط  خصوصا تلك 

                                                           

 (63)و املتعلق جبهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد  6002افريل  30املؤرخ يف  02/062املرسوم التنفيذي رقم  -1
  .03، ص  6002ماي04الصادرة بتاريخ 
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والصناعة التقليدية و السياحة و الثقافة و اخلدمات، و كذا ترقية املهارات و تطوير النشاطات ذات املصلحة 
 .احمللية

  :المرافقة و المتابعة -
 أطري  هؤالء املستفيدين خالل فرتة إدماجهم يتعني على املؤسسات املستقبلة مراقبة و ت. 

 تتوىل وكالة التنمية االجتماعية متابعة املستفيدين و تقييم اجلهاز و مراقبته و تنفيذه. 

 :آليات اإلدماج -
  يدمج  حاملي الشهادات و التقنيون السامون ملدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. 

  دج 00 000الشهادات اجلامعية : ) يتقاضى املستفيدون من منحة حبسب نوعية الشهادة احملصل عليها ،
 ( .د ج 2 000بينما التقنيون السامون 

  دج  6 100كما ميكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فرتة اإلدماج أو بعدها تعويض شهري مبلغه
 .أشهر 2دماجهم االجتماعي ملدة أقصاها عندما يكونون متابعني لتكوين تأهيلي يسمح بإ

.خالصة  
إىل غاية  0220تناول هذا الفصل السياسة التشغيلية اليت تبنتها اجلزائر يف مواجهة البطالة و ترقية سوق الشغل منذ 

يف تنفيذ هذه السياسة اعتمادا على  الدولة اجلزائرية يومنا هذا، و ذلك بالتطرق إىل أهم اآلليات اليت اعتمدت عليها
مجلة من الربامج و األجهزة، و قد تبني أن اجلزائر مل يكن مبقدورها تنفيذ هذه الربامج بشكل هادف  نظرا للعدد 
الكبري من الفئات املتضررة من البطالة حيث مل تكن هذه الربامج يف بداياهتا األوىل موجهة لفئة بعينها، و لكن مع 

ث و حاجات كل فئة مت التوجه إىل اقرتاح برامج أخرى أكثر تكيفا مع األوضاع اجلديدة و حاجات كل تطور األحدا
، على غرار الربامج اليت مت استحداثها لشرحية خرجيي التعليم العايل اليت استفدت من برامج خاصة تتكفل مبرافقة و فئة

 . متابعة إدماج هذه الفئة يف سوق العمل
ألف منصب كمعدل سنوي، و هو ما  400تشري إىل توفري أكثر من  6003-6002ت للفرتة عموما فإن التقديرا

يف إطار هذه األجهزة و الربامج و خفض نسبة البطالة  6003مليون منصب شغل حىت سنة  300سيسمح خبلق 
 .1%2إىل اقل من 

                                                           
1 - Musette Mohamed Saïb, «  les politiques d’emploi et les programmes actifs du marchés du travail en 

Algérie »,op cit ,p05. 
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 متهيد
 

يتناوؿ ىذا الفصل قضية اإلدماج اؼبهٍت و خرهبو التعليم العارل، اعبزء األوؿ يركز على دراسة موضوع اإلدماج اؼبهٍت 
ضمن سياؽ ربليلي يركز على مفهـو اإلدماج و داللتو كمدخل أساسي للوقوؼ على عبلقتو و أبعاده اؼبتعددة، 

ابعتباره من اؼبفاىيم اغبديثة اليت اخذ استخدامها حديثا يف ميداف سوسيولوجية العمل، وىو ما سيساىم يف توضيح 
مفهـو اإلدماج اؼبهٍت ابعتباره متغَت أساسي يف ىذه الدراسة، مث سنتناوؿ أىم اؼبقارابت و النماذج النظرية اليت 

 .حاولت تفسَت مفهـو اإلدماج اؼبهٍت
أما اعبزء الثاشل فقد خصص لدراسة و مناقشة موضوع خرهبو التعليم العارل و سوؽ العمل يف اعبزائر، بتناوؿ تطور 
مسار ـبرجات التعليم العلي، و التحدايت اليت تواجهها يف سوؽ العمل، و كذا العوامل اؼبؤثرة يف عملية إدماجهم 

 .مهنيا

 .ادلقاربة التارخيية و السوسيولوجية لإلدماج: أوال
 .ادلفهوم- العالقة - التطور  :اإلدماج- 1
 :تطور مفهوم اإلدماج-1-1

إف كلمة إدماج يقابلها قديبا ذلك الشكل من النشاط الذي عرؼ ابؼبساعدة االجتماعية، و الذي اخذ يتطور تدرهبيا 
مع ظهور العمل اؼبأجور يف منتصف القرف الرابع عشر، و الذي يرتكز على مبدئيُت أساسيُت نبا اؼبساعدة العمومية 

 .1واؼبساعدة االجتماعية 
و ىو مبدأ يتسم بطابع ردعي يطلق عليو ابؼبساعدة العمومية ظهر أثناء الثورة الصناعية، حينها ُعرؼ : اؼببدأ األوؿ

الفرد غَت اؼبدمج أبنو يشكل هتديدا للنظاـ االجتماعي و اعبماعة ككل، فاجملتمع ينبغي أف يقي نفسو من ىؤالء 
 .األفراد حىت و لو تطلب األمر استخداـ وسائل ردعية و قمعية ، كالسجن و العمل الشاؽ للحفاظ على النظاـ
و من ىنا فالفرد غَت مدمج ينظر إليو كشخص منحرؼ يف جسمو و أفعالو، غَت مسؤوؿ على عدـ قدرتو على 

العمل، و ابلرغم من ىذا الوضع فإف اعبماعة اليت تسعى دوما للحفاظ على استقرارىا فإهنا تلجأ إذل اقًتاح سياسات 
 .للمساعدة العمومية للحفاظ على النظاـ االجتماعي أبي شبن

                                                           
1  - Suzanne Gilbert , insertion professionnelle et migration des jeunes de la région de la Charlevoix, mémoire 

présenté a la faculté des études supérieur de l’université de Laval dans le cadre de programme de  maitrise en 

sociologie , département de sociologie , faculté des sciences sociales , université de Laval , Québec.2007.p16.17 
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و ىو اؼبساعدة االجتماعية ظهور ىذا اؼببدأ كاف متأخرا نوعا ما، و قد ميز بُت نوعُت أو مبوذجُت للفقر : اؼببدأ الثاشل
" سوي " من جهة ىناؾ فقَت ،فبا أدى إذل نتائج اجتماعية ىامة، حيث يرى أبف اعبماعة ستميز بُت فئتُت من الفقراء

 " .غَت سوي" و أخر 
 إف الفقَت السليم حسب ىذا اؼببدأ ىو ذلك شخص الذي  يتمتع بكامل إمكانياتو البدنية و الذىنية للعمل، و ينظر

ألهنا . إليو كمنحرؼ لطبيعة اختياراتو األخبلقية، ابلرغم من الضغط اؼبعنوي الذي سبارسو اعبماعة عليو من أجل العمل
ال تستطيع أف تتصور شخصا سواي يبقى من دوف عمل يف اجملتمع ما داـ أنو يتمتع بكامل قواه اعبسمية العقلية 

 .الضرورية للعمل
يف مقابل ذلك ىناؾ الفقَت غَت سليم و ىو الذي يفتقد للقدرات البدنية و الذىنية البلزمة للعمل، فاعبماعة ىنا 

 .تعًتؼ لو حباجتو للمساعدة من اجل توفَت لو اؼبعيشة ألنو غَت مسؤوؿ على ىذا الوضع
بتطور اجملتمعات اغبديثة اخذ مفهـو اؼبساعدة االجتماعية يتطور ىو األخر طارحا العديد من األسئلة، منها ىل 

الذي أصبح بفعل ىذه التغَتات ضػرورة ملحة، و ىل ؟  (اجملتمع)ينبغي على اإلدماج أف يركز عل الفػرد دوف البناء 
الفرد غَت مدمج لديو اغبق يف أف يطالب ابؼبساعدة يف اجملتمع، و يكوف يف نفس الوقت ؾبرب على اؼبشاركة يف ربسُت 

؟ و ىل أف األشخاص األسوايء من دوف عمل سيظلوف يُنظر وضعو وظروفو و مسؤوؿ على إعادة إدماجو يف اجملتمع 
إليهم كأفراد غَت مرغوب فيهم ؟ لئلجابة على ىذا األسئلة سنحاوؿ التطرؽ إذل السيػاؽ التارىبي و السوسيولوجي 

 .ؼبفهـو اإلدماج يف ـبتلف األدبيات و اؼبراحل اليت عرفها ىذا اؼبفهـو
إف فكرة إعادة اإلدماج اترىبيا ظهرت بظهور اآلليات و األجهزة اليت كانت تبحث يف كيفية السماح ابلعودة للعمل 
لفئات األشخاص الذي كانوا يعتربوف غَت أسوايء، ففي البداية كاف االىتماـ منصب حوؿ األشخاص غَت قادرين 

 école de) ميبلد مدرسة إعادة الًتتيب اؼبهٍت 1924بدنيا و ذىنيا على العمل، حيث شهدت فرنسا منذ 

reclassement professionnelle) و من ىنا بدأت تتشكل اذباىات اجتماعية جديدة حياؿ ، 
 .1األشخاص غَت أسوايء و ؿباولة أتسيس معايَت نوعية لئلدماج اؼبهٍت و اؼبساعدة على اإلدماج يف سوؽ العمل 

 من مراحل مبو اؼبراىق أي ؾبموعة مرحلةيف اؼباضي كانت فكرة اإلدماج تعرب عن مشكلة ذات طابع نفسي، تعرب عن 
 و قد عرفت بداية الستينات مرحلة جديدة يف توجو النقاش .من اؼبشاكل الشخصية اؼبرتبطة دبختلف أعراض اؼبراىقة

                                                           
1 - Claude Dubar, la socialisation .construction des identités sociales et professionnelles, paris : Edition Armand  

Colin, 2ème édition revue, 3ème tirage 1998,p29. 
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ربسُت الوضعية اؼبعيشية لؤلشخاص : حوؿ مفهـو اإلدماج بربوز سياسات اجتماعية تقـو على ىدفُت ؿبددين نبا
 .اؼبسنُت والتكفل ابؼبعاقُت عقليا

و قد كاف ؽبذه السياسات االجتماعية دور مهم يف االنتشار و االستخداـ  الواسع لفكرة اإلدماج و إعادة اإلدماج 
خاصة يف اجملاؿ االجتماعي منو يف اجملاؿ اؼبهٍت، و يعود السبب يف تركز استخدامو يف اجملاؿ االجتماعي نتيجة سيادة 

 الذي حجب استخداـ ىذا اؼبفهـو مؤقتا يف (1960 إذل 1950 )التشغيل الكامل اليت عرفتها الفًتة اؼبمتدة من
اجملاؿ اؼبهٍت، و لكن بنهاية سنوات السبعينات  بدأت تلوح بوادر أزمة يف عادل الشغل أدت إذل عدـ استقرار الشغل 

وارتفاع يف مستوايت البطالة ىذا الوضع قد جعل من الصعوبة التميز بُت من ىو طبيعي و غَت طبيعي نتيجة  
 . 1للتغَتات و الظروؼ اليت مرت هبا اجملتمعات

إف  كلمة إدماج أخذت تستخدـ بشكل واسع ضمن السياسات االجتماعية، بفعل تطور حقوؿ البحوث العلمية 
 انطبلقا من نظرية البحث عن العمل من  Jean Vincensجون فينسون واألعماؿ و الدراسات خاصة أعماؿ 

جهة، و الدراسات التجريبية الكمية و النوعية اليت عرفتها الدوؿ الصناعية  خاصة يف فرنسا من جهة أخرى، اليت 
، Processus  socialسانبت يف ربوؿ اؼبفهـو الكبلسيكي لئلدماج كوضعية تدرهبيا إذل مبدأ ؼبسار  اجتماعي 

. وقد أخذت ىذه الكلمة يف االندماج سريعا يف سوؽ العمل نتيجة الصعوابت الكبَتة اليت أصبح يواجهها الشباب
 و إمبا أيضا كحق للفرد ،Processus دل يعد يقتصر استخداـ ىذا اؼبصطلػح للتعبَت عن اؼبسار 1970وبنهاية سنة 

 .(Droit de l’individu) (الشخص)
ىذا االستخداـ اعبديد لئلدماج كحق للفرد ارتبط خصوصا ابلتأثَتات السلبية اليت صاحبت التحوالت التكنولوجية يف 
عادل الشغل و اليت كاف ؽبا أتثَت غَت عكسي على وضعية اعبماعة برمتها، حيث استفاد البعض من ىذه التحوالت 

ة اغبَتة و االضطراب ، و يف ىذا ػالعاؼبية، بينمػا البعض األخر أصبحوا يشعروف تدرهبيا بًتاجػع شروط عملهم إذل درج
 اإلدماج كمرحلة انتقالية أصبح سَتورة صعبة وعشوائية «  ىذا الوضع بقولوC.Dubarكلود دوابر االذباه يشرح 

و مؤؼبة، خاصة ابلنسبة للشباب اؼبغادرين للمدرسة من دوف شهادة أو دبستوايت تعليمية ضعيفة، و الذين ىم 
مرغموف على اجتياز تكوين ما بعد الثانوي ال يضمن ؽبم حتمػا تشغيبل مستقرا، و يتطلب اسًتاتيجيات من وقت 

2ألخر أكثر تعقيدا 
  «. 

 

                                                           
1 -Ibid , p31. 

2Claude Dubar ,op cit ,p 31 
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 . عالقة اإلدماج مبفهوم االندماج- 1-2
حسب العديد من الباحثُت إف كلمة اندماج كثَتا ما تستخدـ دبعٌت اإلدماج من الناحية األكاديبية، و لكن من حيث 

،  (Intégration)ظهر مصطلح االندماج  استخداـ مفهـو اإلدماج الدالالت السوسيولوجية للمصطلحُت فإنو قبل
و ىناؾ من يرى أف مفهـو اإلدماج قد ظهر تدرهبيا الستخبلؼ مفهـو االندماج يف اغبقل السياسي مع بداية 

دبعٌت جدد و عمم ،  (Integrare )و ىذا اؼبفهـو يشتق من الكلمة البلتينية . 1اغبديث عن البطالة و اإلقصاء 
ويعٍت نشاط إلدخاؿ اعبزء ضمن الكل، و يف علم اجتماع مدلولو يعرب على أف جزء من ؾبموعة يدمج ضمن الكل 

  . 2"يف شكل صباعة 

إف كلمة اندماج غالبا ما تعرؼ على أهنا عملية من خبلؽبا يتمكن الفرد أو ؾبموعة من األفراد من االلبراط يف سَتورة 
أخرى اعم و امشل، و ؼبا يتعلق ابالنتماء على مستوى الفرد فإف ذلك يعٍت أف ىذا الفرد يكوف ىو الفاعل األساسي 

" صبعنتو "يف ىذه السَتورة، و ذلك يف إطار مؤسسات و آليات يهيئها لو اجملتمع لتحقيق أو تسهيل عملية 
socialisation »  «sa  إذف فإف االندماج  ىنا ال يعٍت  انو خاصية فردية و لكنو يؤخذ مكانة ضمن ظاىرة ،

صباعية اليت تسمح من ربمل و استيعاب جزء صغَت عبماعة ما، و من ىنا فإف االندماج ال يرتبط ابلفرد يف حد ذاتو 
من قبولو  (اخل...االقتصادية ، السياسية ، االجتماعية ، الدينية )بقدر ما يرتبط ابعبماعة اليت تقرر ـبتلف األسباب 

 .3أو رفضو
ىذه الفكرة ابعتبار أف االندماج ىو صَتورة ،  J. Costa-Lascouxكوستا السكو و قد تبنت الباحثة جاكلُت 

 إف «  وؽباػو لكنها تضيف أنو من أجل االندماج فإنو على الشخص اؼبعٍت أف يبدي الرغبة بذلك، حيث تشَت يف ؽ
االندماج ىو قياس لفكرة اؼبنظومة و العملية، و أف كلمة إندماج تعرب عن ديناميكية من خبلؽبا كل فرد ىو جزء من 

 . »الكل، و يقبل أبف يكوف جزء منو و وبًـت شرعية ىذه اعبماعة

                                                           

1-  Chantal Nicole-Drancourt, laurence Roulleau-Berger, L'insertion des jeunes en France, PUF, Paris, 1995, p. 19 
2 -Manuel Boucher , Les théories de l'intégration entre universalisme et différencialisme: des débats sociologiques 

et politiques en France, analyse de textes contemporains, Éd, Harmattan, paris , 2000,p37 

 ، مركز األحباث و الدراسات النفسية و االجتماعية ، كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية ،  »التكوين اعبامعي و االندماج السوسيو مهٍت «الغارل احرشاو و آخروف ، - 3
  .6 ، ص 2001جامعة فاس ، اؼبغرب،

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Boucher%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Boucher%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Boucher%22
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حيث يضيف جزء من اؼبسؤولية على الشخص    ، P.A.Taguiffبيار اندري اتكيف    و على نفس اؼبنواؿ سار  
 ينبغي إعادة التفكَت يف مفهـو االندماج كسَتورة  أو عملية ال تكتمل دائما  نتيجة تعدد األفعاؿ الفردية «بقولو أنو 
 .و من ىنا فإف االندماج حسبو يعترب كعملية يف طور البناء و إعادة البناء ابستمرار. 1 »الناجحة 

ال يبكن فهم كلمة اندماج من وجهة نظر السوسيولوجية دوف الرجوع ؼبسانبة إيبيل  فإنو على الرغم من ىذه التعاريف 
 ، الذي يعترب أوؿ من تناوؿ ىذا اؼبصطلح من خبلؿ عملو على إبراز صبلحية و سبلمة  Durkheimدوركامي

القاعدة السوسيولوجية القائلة بضرورة تفسَت ظاىرة اجتماعية بظاىرة اجتماعية أخرى، عندما حاوؿ ربليل ظاىرة 
االنتحار و تفسَته لتباين معدالت االنتحار، الذي أرجعو مبػاشرة يف جزءه إذل القدرة على االندماج االجتماعي و يف 

   .2جزءه األخر إذل درجة اندماج األفراد يف اجملتمع

أف االندماج ابلنسبة لدوركاصل ال يعٍت الفرد يف اؼبقاـ األوؿ و إمبا اجملتمع، فاجملتمع اؼبندمج ىو الذي يتناسى فيو األفراد 
أنفسهم أو مصاغبهم اػباصة ليتجهوا لبلىتماـ أكثر ابؼبصاحل اعبماعية و التضامن اعبماعي و الدفاع اعبماعي، و ؼبا 
تكوف اعبماعات منحلة فإف الفرد يتحلل بدوره يف اغبياة االجتماعية، و يتجو إذل تغليب أىدافو اػباصة على أىداؼ 

 .3اعبماعة أو بكلمة واحدة يتجو إذل وضع شخصيتو فوؽ الشخصية اعبماعية

تشكلت العديد من الدراسات و القراءات " االنتحار" يف كتابو دوركاميانطبلقا من ىذه األفكار اليت تناوؽبا 
ؼبا تناوؿ  P.Besnardفيليب بيسنار السوسيولوجية ؼبفهـو االندماج، نذكر منها كتاابت عادل االجتماع الفرنسي 

 ليس ؽبا معٌت ؿبددا ودقيقا يف «، حيث يقوؿ إف كلمة اندماج "السوسيولوجيا"مفهـو االندماج يف قاموس 
السوسيولوجيا كما ىو الشأف يف اللغة العادية، غَت أهنا يبكن أف تعٍت حالة من االرتباط أو االنسجاـ بُت عناصر 

 .  » 4معينة أو السَتورة اليت توصل ؽبذه اغبالة 

من  R.Establetروجي ايستابلي و  C.Baudelotكرستيان بودلو و يف نفس االذباه سعى عاؼبي االجتماع 
، حيث  (régulation)إذل وضع تعاريف ؼبفهومي االندماج و الضبط " دوركاصل و االنتحار" خبلؿ كتاهبما اؼبشًتؾ 

                                                           
1 - Manuel Boucher,op.cit ,p 37-38. 
2 -Marc Loriol , Qu'est-ce que l'insertion?: entre pratiques institutionnelles et représentations sociales, 

L'Harmattan, 1999,p22. 

 . 07الغارل احرشاو و آخروف ، مرجع سابق ، ص -  3

4 - Philippe Besnard, cf. « integration » , in : dictionnaire de la sociologie ,édition Larousse , paris ,1990, p110. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Boucher%22
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يعترباف مصطلح االندماج ىو مفهـو أساسي عند دوركاصل، و يعٍت عنده السَتورة اليت تسمح للمجتمع ابلرجوع 
 . 1والبقاء كوحدة منسجمة ، و ذلك ابلرغم من العراقيل اليت سبثلها االختبلفات اؼبوجودة بُت األفراد

فلسفة العلـو "يف ربديده ؼبفهـو االندماج يف كتابو  Laszerfieldالزرسفيلد وعلى نفس اؼبنواؿ سار بوؿ 
، حيث يرى أف دوركاصل اعتمد على صنفُت من اؼبؤشرات لتوضيح مفهـو االندماج من جهة ىناؾ وتَتة "االجتماعية 

ودرجة كثافة العبلقات االجتماعية بُت أفراد اجملتمع، و من جهة أخرى وجود معايَت مقبولة من طرؼ الغالبية العظمى 
، و ىو اؼبعٌت األساسي الذي أعطاه دوركاصل ؼبفهـو االندماج و ؽبذا السبب مت التخلي عن ىذا اؼبفهـو يف "من أفراده

علم النفس االجتماعي، ابعتباره اقرب إذل اؼبفهـو الفلسفي من اؼبفهـو السوسيولوجي و مت استبدالو دبفهػػػػػػػػػػػـو 
 .2االنسجاـ 

و قد عرؼ ىذا اؼبفهـو تطورا و ثراء مع علماء االجتماع احملدثُت سواء يف ربديدىم ؼبعٌت االندماج أو لكيفية توظيفو 
 بول بريجي و طوماس لوكمانيف اؼبيداف ، و لعل أىم ؿباولتاف نظريتاف  لتوضيح ىذا اؼبفهـو كانتا لكل من 

P.Berger & T.Laukman  ،  رنز لندكر  وW.Lendecker .   
انطلقا كل من بوؿ بَتجي و طوماس لوكماف من نظرتُت سوسيولوجيتُت إحدنبا معرفية و األخرى ترتبط ابغبياة 

اليومية، حيث اعتربا أف االندماج يتعلق ابلفرد ابلدرجة األوذل و ليس دبؤسسة ما قد تكوف اجملتمع أو غَته، و إف دور 
اجملتمع ينحصر يف وضع القواعد و اؼبعايَت و القيم االجتماعية و إقناع الفرد بشرعيتها بقصد تبنيها ليتم إدماجو، 

 .حيث يقًتحاف مبطُت لبلندماج تبعا لذلك أفقيا يف اجملتمع الكلي  و عموداي مع ذاتو

و يعٍت  أف يكوف للكل اؼبؤسسايت معٌت، و أف يكوف الفاعل االجتماعي الفرد على دراية بذلك : االندماج األفقي- 
 .اؼبعٌت الكلي 

و يعٍت انو ينبغي أف تؤخذ بعُت االعتبار حياة الفرد يف كليتها، أي أف يصبح مروره اؼبتتارل من : االندماج العمودي- 
ـبتلف مستوايت النظاـ اؼبؤسسايت لو معٌت ذايت ابلنسبة للفرد، و ذلك حىت يعطي لوجوده اػباص و للعادل احمليط بو 

                                                           
1 -ibid. 112. 
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و إف عملية التنشئة االجتماعية ابلنسبة للفرد هبب أف تتمتع ابلشرعية ألف يف حالة فشل ىذين النمطيُت من . معٌت
 .1االندماج فإف اجملتمع سيعرؼ ظهور مساحات لؤلنوميا و احتماالت السلوكات اؼبنحرفة

، " أنػماط االندماج و قياسها"انطبلقا من مقالتػو اؼبوسومة بػ   W.Lendeckerورنر لندكر أما االندمػاج من منظور 
، إباثرة  تساءؿ أساسي حوؿ مشكلة االندماج  حيث يقدـ مفهـو ـبتلفا عن اؼبعٌت الذي أعطاه دوركاصل ؽبذا اؼبفهـو

إننا ال نتساءؿ " االجتماعي و يعتربىا من اؼبسائل الصعبة اليت تناوؽبا امربيقيا او أتمليا، و يف ىذا الصدد فإنو يقوؿ 
و بعد ربديد ىذا السؤاؿ "  اليـو كثَتا عن ما ىو االندماج ؟  و إمبا السؤاؿ األكثر مبلءمة ىو كيف يبكننا قياسو

 أنو ينبغي أف يوجو البحث من جهة أخرى دبسألة منهجية أكثر أنبية يستحسن على الباحث لندكراألساسي رأى 
أف يعمل أوال على تفكيكها إذل اكرب عدد فبكن من األمباط الفرعية اؼبكونة ؽبا، و العمل على جعل كل مبط فرعي 

 .موضوعا مستقبل للبحث حىت يتمكن من قياس العبلقة بُت ىذه األمباط الفرعية

عمل على ذبزئة مفهـو االندماج إذل أربعة أمباط فرعية يعرب كل مبط منها على   Lendeckerلندكر و من ىنا فإف 
مظهر خاص من طبيعة اعبماعات اليت يبكن أف يدرسها االندماج، و ىي االندماج الثقايف و يعٍت بو االندماج بُت 

ارىم، ػاؼبعايَت السائدة يف ثقافة معينة، و االندماج اؼبعياري و يعٍت بو االنسجاـ بُت سلوؾ األشخاص و أفك
واالندماج التواصلي و اؼبقصود بو ىو التجانس بُت األشخاص أنفسهم، و أخَتا اندماج انتج عن األمباط الثبلثة وىو 

 .2االندماج الوظيفي الذي يهتم بتبادؿ اػبدمات و قياس درجة التساند بُت عناصر نسق ما لتقسيم العمل

 .مفهوم اإلدماج- 1-3

قبل التطرؽ ؽبذا اؼبفهـو من خبلؿ ما أوردتو أراء و أحباث بعض الباحثُت، يبدو أنو من الضروري التطرؽ للمعٌت الذي 
أعطي للمفهـو بصفة عامة و يف ـبتلف اؼبيادين العلمية بصفة خاصة، ألف مثل ىذه اؼبتابعة من شأهنا أف تزيل الكثَت 
من اللبس و الغموض، و تبُت يف نفس الوقت داللػة اؼبفهـو و ـبتلف أوجو استعمالو و اؼبفاىيم اؼبطػابقة أو اؼبرادفة 

 .اليت تتقاطع يف بعض معانيو
 
 

                                                           
.15-12اؼبرجع السابق ، ص -  1  
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 : لغواي 
و قد رأى بعض اؼبهتمُت هبذا اؼبوضوع أف ىذه الًتصبة ( insertion)تًتجم كلمة إدماج يف اللغة الفرنسية بكلمة 

قد تنقصها  بعض الدقة، ألف كل ترصبة غالبا ما تقدـ اؼبعٌت الدقيق للكلمة يف لغتها األصلية ؼبا وبملو ىذا اؼبفهـو من 
 .دالالت و معاف متعددة و متنوعة من خبلؿ ما يسميو السوسيولوجيوف بديناميكية حياة اؼبفهـو 

 jean و اليت تعٍت حسب اؼبفكر in-sere البلتينية  و من ىنا فإهنم يروف أف  كلمة إدماج  مشتقة من الكلمة 

Yves barreyre"    1دبعٌت إهباد مكانة ضمن ؾبموعة" إدخاؿ يف . 
 : اصطالحا

اجتماعية، مهنية،  )تعٍت كلمة إدماج عملية إغباؽ الفرد دبجموعة ما و ىبتلف مفهومها ابختبلؼ البيئة اليت ترتبط هبا 
، و تعٍت يف معناىا السائد اليـو ىو إغباؽ الفرد أو ؾبموعة أفراد دبجموعة أو فئة األفراد اؼبستقلُت  (....ثقافية

 .اقتصاداي، و الذي ؽبم دخل فردي قار يبكنهم من ربقيق اغبد األدسل الضروري للعيش دوف تبعية مادية ألية جهة
و دبعٌت أخر أف اإلدماج يغطي صبيع عبلقات الشخص مع بيئتو االجتماعية دبا يبكنو من اغبصوؿ على مكانة ما، 

  .2وضمانو موقع اجتماعي فبيز و معًتؼ بو
ؾبموعة ما،  داخل ـبتلفة عناصر بُت من التفاعبلت  ؽبذا اؼبفهػـو فهو يعرب على ؾبموعةالسوسيولوجي ادلدلولأما 
 فإف ولذلك .ومتنوعة ـبتلفة و طرائق آبليات بينها واالنسجاـ فيما التماثل بضرورة إحساسها إذل يؤدي ما وىو

 أخرى ؾبموعات أو آخرين، أفراد مع تفاعل يف ىي اجتماعية أو شروبة صباعة أو فرد وضعية على وبيل اإلدماج

 .3واؼبعايَت القيم نفس معها تتقاسم

يتفق العديد من الباحثُت على أف معظم القواميس و األحباث السوسيولوجية دل يرد فيها الشيء الكثَت حوؿ ىذا 
، لكونو مفهوما سوسيولوجيا حديثا جدا جاء يف ظرفية خاصة ارتبطت ابؼبسألة االجتماعية اليت أطلقها  اؼبفهـو

، ؽبذا قبده ال يزاؿ دل وبض  بنقاش نظري بُت علماء االجتماع كما ىو الشأف ابلنسبة  19سوسيولوجي بداية القرف 
 .للمفاىيم األخرى اليت ارتبطت بو

                                                           
1 - Jean-Yves Barreyere & Brigitte Bouquet , Nouveau dictionnaire critique d'action sociale, édition Bayar , paris ,  

2008.p 112. 

2 - Marc loriol , op cit, p.7 

الباي ،  ببئر والثقايف الشبايب للتنشيط العارل الدولية ، اؼبعهد العلمية الندوة واؼبرجعيات ، أعماؿ واالسًتاتيجيات الرىاانت...واالندماج دخيل، اإلدماج الدين عز - 3
 .2 ، ص 2009تونس ،  جامعة

http://www.unitheque.com/Auteur/Barreyre.html?
http://www.unitheque.com/Auteur/Bouquet.html?
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اإلدماج أبنو مفهـو إداري يهدؼ إذل أتىيل ـبتلف أجهزة السياسة االجتماعية  M.Loriolمارك لوريول يعرؼ 
أخذ ىذا اؼبصطلح  1988سنة  يف فرنسا (RMI)، و بتبٍت قانوف اغبد األدسل لئلدماج 1970اليت وضعت سنة 

ابالنتشار يف ؾباالت اغبياة اليومية ، وأصبح يستخدـ على كبو متزايد يف ـبتلف النقاشات اؼبتعلقة ابلفقر و التفقَت 
Pauperisme) ( روزنفالني أما بيار . 19الـكمسألة اجتماعية جديدة للقرفP.Rosanvallen   يرى أف

مسار للتغلب على  أوجو  القصور يف اؼبساعدة االجتماعية التقليدية، و أوجد أساسا لعقد  مصطلح اإلدماج ىو
 .1اجتماعي جديد

ابف كلمة إدماج أصبحت  " البعثة احمللية ، أي صبعنة ألي إدماج "فيما يرى عادل االجتماع عزيز جبلب يف مقالو 
تشكل اليـو مذىبا نظراي و منهجيا، يبعث التفكَت يف العبلقة بُت الفرد و اجملتمع، و ىو بذلك يشمل ؾبموع  
عبلقات الشخص دبحيطو االجتماعي، دبعٌت أخر حصوؿ الفرد على مكانة  تضمن لو وضعيػة اجتماعية متميزة 

  . 2ومعًتؼ هبا 
و عليو يبكننا القوؿ إف اإلدماج يتميز عن االندمػاج يف كونو يركز على الفػرد من خبلؿ األجهزة العموميػة أو اعبمعوية 
اؼبتدخلة ما هبعلو مصطلحا تطبيقيا أكثر منو نظراي، حيث يستخدـ كأداة علمية بعيدة عن كل التمثبلت االجتماعية، 

و ىو بذلك يعترب إسًتاتيجية يتبناىا اجملتمع أو الدولة حملاربة اإلقصاء، كشكل من أشكاؿ األنشطة العمومية اليت 
 . هتدؼ إذل ذباوز العجز يف آليات االندماج على مستوى الفرد خصوصا

أتسيسا على ما سبق يبكن تعريف اإلدمػاج من الناحية النظريػة  على انو ؾبموعة اػبطػاابت و السياسػات واؼبمارسات 
االجتماعية اليت يشًتؾ فيها صبيع الفاعلُت الذين ينتموف إذل ـبتلف ؾباالت الفضاء االجتماعي، أما من انحية 

اؼبمػارسة العملية البحثية فإف ىذا اؼبفهـو يشَت يف معظم اغبػاالت إذل اؼبؤشػرات اليت تتعلق ابلبطالة، و معدؿ التشغيل 
أو مستوى النشاط، كما يبكن أف يفسر اإلدمػاج على انو الفػرؽ بُت الوضع األورل و الوضع النهائي ؼبسار الدخوؿ 

، و مع ذلك فإف اإلدماج ال يقتصر فقط على الفًتة اليت وبصل فيها الفرد  (بداية وهناية اإلدماج )إذل سوؽ الشغل 
على منصب عمل، بل ىو تلك العملية الديناميكية اليت سبيز مرحلة االنتقاؿ من اؼبرحلة التعليمية إذل مرحلة النشاط 

 .    اؼبهٍت اؼبستقر نسبيا 
 

                                                           
1 - Marc Loriol,op.cit.p 9. 

2 -Aziz Jellab,  « mission locale , quelles valeurs pour quelles missions», Paris : Revue de Recherches en Éducation 

-  N°( 22),1998,p57. 
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 . اخلصائص و الدالالت السوسيولوجية دلفهوم اإلدماج- 2
يتفق علماء االجتماع على اعتبار اإلدماج كسَتورة حيوية متعددة االذباىات تتصف خبصائص متعددة سبيزىا عن 

 يف دراساتو ؼبختلف اغباالت و الوضعيات اليت استعمل فيها عزيز جالبو قد خلص الباحث . ابقي اؼبفاىيم
  :1مصطلح اإلدماج إذل وضع طبس دالالت سوسيولوجية ؽبذا اؼبفهـو

  .اإلدماج هو أساس اإلدماج ادلهين- 2-1
 يعود أصل اؼبصطلح أثناء التطرؽ لعبلقتو ابلوصوؿ إذل سوؽ الشغل نتيجة النقاش الذي أثَت يف سنوات السبعينات، 
بفعل األزمة االقتصادية حوؿ مسألة العبلقة بُت التكوين و العمل، مت حينها اللجوء إذل استعمػاؿ مصطل اإلدماج 

خاصة يف فرنسا مثل مركز . وقد نتج عنو ظهور العديد من اؼبؤسسات الرظبية اليت اىتمت بدراسة ىذا اؼبوضوع
 . الدراسات و األحباث حوؿ التأىيبلت و مركز دراسة العمل

 .اإلدماج كآلية إلعادة اإلدماج -2-2

و يقصد هبذه الداللة أنو يف إطار السعي اؼبستمر لئلدماج اؼبهٍت نتيجة بروز حالة البطالُت الذين فقدوا مناصب 
عملهم، أصبح من الضروري إعادة أتىيليهم هبدؼ إدماجهم و أف األلوية ىنا، ىي إبعادة اإلدماج ىم العاطلوف 

 .الذين ببل تصنيف مهٍت
 .اإلدماج كنشاط شخصي و نفسي-2-3

إف مسألة اإلدماج يف ىذه غبالة من وجهة نظر الباحث من مسؤولية الفاعل االجتماعي ذاتو بعيد عن دور مسؤولية 
اؼبعطيات االقتصادي و االجتماعية احمليطة بو، و أف اللجوء إذل إجراء مقاببلت معمقة مع العاطلُت لفًتات طويلة ، 

يبُت بوضوح ىذا اؼبنظور ألف اإلدماج يف هناية األمر واقع يرجع ابألساس إذل االستعدادات اؼبهنية لؤلفراد وإذل 
 .دافعتيهم و تطلعاهتم للوصل إذل عمل

 .اإلدماج كمسار -2-4

مفهـو اؼبسار أو الدورة اؼبهنية يستعمل أساسا خبصوص الشباب أو األفراد الذين الزالوا يف بداية اغبياة اؼبهنية، إي أف 
ىذا اؼبنظور ينطلق من فرضية اؼبرحلية، إي أف اؼبشروع اؼبهٍت يتحقق عرب مراحل انطبلقا من بلوغ مستوى ثقايف معُت 
أو تكوين ما أو إعادة تكوين أو استكمالو إذل الدخوؿ األوؿ لسوؽ الشغل، مث البحث عن تكوين إضايف يقصد بو 

كما أف من بُت اىتمامات ىذا اؼبنظور الًتكيز تقنيات البحث عن العمل، ... اغبصوؿ على شهادات أخرى

                                                           
.25-23الغارل احرشاو و اخروف ، مرجع سابق ، ص -   1  
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، أف اإلدماج اؼبهٍت ىنا يعٍت كل ىذا اؼبسار التكويٍت و البحثي و اؼبهٍت، و ىنا فإف الًتكيز  (....واللقاءات اؼبهنية 
 .يقع على الفرد أيضا مع األخذ بعُت االعتبار العبلقة بُت العرض و الطلب و بُت التكوين و العمل

. اإلدماج كبعد مشويل-2-5  

مع اؼبنظور االقتصادي و التغَت االجتماعي و بروز ظواىر اإلقصاء يف سنوات التسعينات، بدأ يتغَت نػوع الفئات 
واجملموعات اؼبعنية ابإلدماج، حيث دل يعد استعماؿ ىذا اؼبفهـو حكرا على اؼبستوى اؼبهٍت فقط فالصعوابت اؼبعشية 
اؼبتنوعة اليت يعاشل منها أفراد اجملتمع سواء أكانت مالية، عائلية ،صحية، نفسية أو غَتىا، أصبحت اغباجة تدعو إذل 
ضرورة تبٍت مقاربة أكثر مشولية ؼبسألة اإلدماج، ىذا مع بقاء الغاية األساسية ىي جعل الفرد يصل يف هناية األمر إذل 

 .عمل أو مهنة أو دخل أو وضعية تضمن لو االستقبلؿ االقتصادي و االكتفاء الذايت للعيش
و من ىنا يبكن القوؿ أف دالالت مفهـو اإلدماج كيفما كانت استعماالهتا فإهنا ربيل إذل مسألة أساسية ، أال و ىي 

وجود فئات أو ؾبموعات من أفراد اجملتمع تعيش حالة إقصاء من سوؽ الشغل أو تعيش حالة إقصاء اجتماعي، 
 .نتيجة للوضعية اليت ذبتازىا أو تعاشل منها إما بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو طارئ

 

. ادلفهوم و األبعاد: اإلدماج ادلهين- اثنيا   
 

. مفهوم اإلدماج ادلهين- 1  

إف مفهـو اإلدماج اؼبهٍت دل يعد اليـو يعرب فقط على تلك العبلقة بُت التكوين و التشغيل لكنو يهدؼ إذل ابعد من 
 يرى أف  Castel فكاستالذلك، إبشراؾ مفاىيم اإلدماج االجتماعي و الروابط االجتماعية اليت تشكل اجملتمع ، 

مفهـو اإلدماج اؼبهٍت ال يبكن دراستو من دوف األخذ بعُت االعتبار مفهـو اإلدماج االجتماعي، و يقًتح ابإلضافة 
 . لذلك ضرورة مبلحظة ىذه العملية ضمن ثػبلث مناطق رئيسية لبلنتماء

اؼبنطقة األوذل و ىي منطقػة االندماج و تعٍت األفراد الذين يبتلكوف مناصب عمل مستقرة و عبلقات حسنة و سهلة 
، أما اؼبنطقة الثانية و ىي منطقة اؽبشاشة و الضعف و ىي سبس األفراد فبن لديهم عمل غَت اثبت و ىشاشة يف 

العبلقات، و أخَتا اؼبنطقػة الثالثة و ىي منطقة اإلقصاء و التهميش أو عدـ االنتساب و ربوي األفراد الذين ىم من 
 .1دوف عمل و يعيشوف يف عزلة اجتماعية

                                                           

1 - Geneviève Fournier, Marcel Monette, . op cit , p 07-08 
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 ىذه الرؤية معتربا أف اإلدماج اؼبهٍت من اآلف فصاعدا ال يبكن فصلو عن اإلدماج C.Dubar كلود ديبارو قد أيد 
 فإف قلة الشغل ىي اليت كلود ديباراالجتماعي، لكنو يتساءؿ حوؿ النتائج اؼبًتتبة عن ىذه الشراكة، فحسب 

 ينبغي أف نعًتؼ أبف ىذا التحوؿ من اإلدماج اؼبهٍت إذل االندماج «سانبت بشكل كبَت يف ىذه الشراكة حيث يقوؿ
االجتماعي يطرح سؤاال حوؿ مكانة التشغيل، و من مث العمل يف اغبياة االجتماعية، و إف ىذا التحوؿ هبذه السرعة 

و السهولة يعود أساسا للشغل الذي أصبح يف نفس الوقت مصدرا اندرا و شرطا ؿبوراي للمشاركة يف اغبياة 
انو هبب االعًتاؼ أيضا أف عوؼبة األسواؽ و إعادة ىيكلة اؼبؤسسات  (...)، و يواصل يف قولو "االجتماعية

و أف  (...)والتحوالت التكنولوجية اعبديدة سانبت يف سرعة ذوابف مفهومي اإلدماج اؼبهٍت و اإلدماج االجتماعي 
عدد كبَت من العماؿ و العامبلت أتثروا بفعل ىذه التغَتات اليت تتسبب أحياف يف عدـ استقرار اغبياة اؼبهنية، و يف 

 » اخل...نفس الوقت قد تتعداىا إذل ابقي اجملاالت األخرى للحياة كاألسرة و السكن و اغبياة الزوجية 
1  . 

منذ زمن بعيد أعترب اإلدماج اؼبهٍت كفًتة قصَتة بُت التكوين و الشغل، و قد أخذ يربز ىذا اؼبفهـو حبسب كلود ديبار 
C.Dubar بفعل التحػوالت الناذبة عن األزمػات اؼبتتالية كسَتورة معقدة و صعبة تلي مرحلػة البطالة و العمل غَت 

كذلك فإف اإلدماج اؼبهٍت دل يتحقق من حركة واحدة .  2مستقر و التكوين اليت قد تؤدي إذل االستقرار اؼبهٍت أو عدمو
 .  يف الزمن، ألنو بدال من ذلك أخذ يتطػور إذل قانوف مستقػر يتحوؿ من دوف إجراءات خاصة و بطريقة غَت مًتابطة

ؽبذا أصبح اإلدماج اؼبهٍت ينظر إليو أحياف كسَتورة غَت منتهية و متواصلة ال تكتمل أبدا، حبيث ينبغي على الشخص 
أف يكوف يف حراؾ دائم يًتصد صبيع الفرص اليت سبكنو من التحسن و التقدـ، و ىو ما جعل العديد من الباحثُت ال 
ينظروف إليو كسَتورة مؤقتة و لكنها وضعية يف طريقها لتصبح شرط للحياة الدائمة ابلنسبة لبعض الشباب، و ىو ما 

 .هبعل سَتورة اإلدماج اؼبهٍت ال تعرؼ هناية ألف الفرد ىو دائما بصدد البحث عن شغل مستقر و مناسب
 سواء على C.Dubar ديبارمع كل ىذه التغَتات اليت ال تزاؿ قائمة يف ؾبتمع ما بعد اغبداثة كما عرب عليها 

اؼبستوى االقتصادي و االجتماعي و اؼبهٍت و كذا الثقايف ، يبدو من اؼبهم التأكيد على أف اإلدماج اؼبهٍت ال يبكن 
 .دراستو بشكل صحيح من دوف األخذ بعُت االعتبار صبيع ىذه التغَتات 

مفهـو اإلدماج " يعتقدوف إف  Fournier &Monette فورنييه و موانتيف الواقع إف العديد من الباحثُت  أمثاؿ 
اؼبهٍت و االجتماعي يتعدى منظومػة الوصوؿ إذل منصب عمل مػأجور، و أف تداخػل ىذه الظاىػرة و روابطها مع 

على األفراد   االندماج االجتماعي تتطلب مقاربة متعددة التخصصات تسمح ابلفهم اعبيد لنتائج ىذه التحوالت
                                                           
1 - Claude Dubar ,op cit ,p 33. 
2 -le dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation , paris, Nathan-université ,1994 .p268. 
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بينما البعض األخر يروف يف االستقبلؿ اؼبارل و القدرة على اغبفاظ على . 1"واؽبيئات يف ؾبتمعات ما بعد اغبداثة
 يقوؿ Vincent فينسونفاعلية التشغيل ىي اؼبعايَت األساسية اليت ينبغي أخذىا عند تعريف اإلدماج اؼبهٍت، أما 

، "إلعتبار الفرد مدؾبا حقيقة ينبغي أوال و قبػل كل شيء أف يكوف اؼبنصب اؼبشغػوؿ يتػوافق و التكوين الذي تلقػاه "
 فإهنم ال يولوف أنبية كبَتة ؽبػذه العبلقة، و انطبلقا من ـبتلف Trottier et autres ترويت و اآلخرونأما 

الدراسات العلمية اؼبنجزة يقدموف تصنيفا لوجهات النظر الرئيسية اليت من خبلؽبا عرؼ اإلدماج اؼبهٍت منها ما يتعلق 
، اؼبستوى السوسيومهنية للمنصب ،  (عقد دائما أو مؤقت)ابلشهادة، مدة الولوج إذل منصب العمل، الوضع اؼبهٍت 

 .2مدة البطالة، التوافق بُت التكوين و منصب العمل 
 . أبعاد اإلدماج ادلهين- 2

إف األبعاد اليت سبس اإلدماج اؼبهٍت متعددة و تتجاوز بشكل واسع اؼبفهـو القدصل، الذي يعترب اإلدماج اؼبهٍت ىو ذلك 
االنتقاؿ الناجح بُت التكوين التعليمي و اغبياة اؼبهنية، و أنو ال ىبتزؿ فقط يف اغبصوؿ على منصب عمل مأجور 
لضماف حياتو اؼبعيشية، لكنو يبس أبعاد أخرى ىي أيضا مهمة ترتبط بعادل الشغل، و ىذه الرؤية تفًتض أنو يف زمن 
قصَت سيصل األشخاص اغباملوف للشهادات إذل مناصب شغل مستقرة ذات عبلقة دبجاؿ دراساهتم ، و حسب 

 فإف تصور اإلدماج اؼبهٍت على ىذا النحو يبكن اعتباره عملية عقبلنية للبحث عن الشغل، و يف Trottier ترويت
ىذه اغبالة فاإلدماج يبدأ عندما يسخر األشخاص وقتهم يف البحث عن شغل و ينتهي ؼبا وبصلوف على منصب 

اإلدماج اؼبهٍت يعٍت   أف  M.Gauthier مادلني قوثيي، وتضيف 3شغل يتوافق و تكوينهم و مشروعهم الشخصي
 "اكتساب الكفاءة و القدرة على التجربة و البحث على التطور االجتماعي " أيضا 

4  . 
 يعتقد أف اإلدماج اؼبهٍت يبتلك ميزة أو خاصية متعددة األبعاد تتفاعل فيما  C.Laflamme كلود الفبلـأما 

و االندماج  (البحث عن شغل)، و االنتقاؿ اؼبهٍت  (اؼبعارؼ اؼبكتسبة و التجارب)بينها، تتمثل يف  التهيئة اؼبهنية 
و يقدـ يف الوقت نفسو  تفسَتا لسَتورة  ، (...الشغل غَت مستقر، انتظار الشغل، اإلقصاء من سوؽ الشغل )اؼبهٍت 

 .5اإلدماج اؼبهٍت مستخدما حجج و براىُت متعددة  

                                                           

1 - Geneviève Fournier, Marcel Monette, op cit , p 4. 
 

2 - Aziz JELLAB, op cit, p67. 

3 -Ibid,p5. 
4 -Gauthier Madeleine, pourquoi partir ?: la migration des jeunes d’hier à aujourd’hui , presses de l’université 

Laval , saint Foy , France ,p 85. 

5 -Claude Lafflame , la formation et l’insertion professionnelle enjeux dominant dans la société postindustrielle, 

université dz Sherbrooke , bibliothèque national du Québec , édition GRP , Montréal ,p318. 
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بعد معاينة أىم القراءات اؼبتوفرة حوؿ ىذا اؼبفهـو يتضح أف اإلدماج اؼبهٍت ال يبكن ربديده ضمن إطار وحيد 
ابلوصوؿ إذل اغبياة النشطة، و إمبا ىو يعرب عن إشكالية اجتماعية تتجاوز ىذا اإلطار لتصبح أكثر تكامبل ؼبا الفرد 
  .يصَت إبمكانو التعبَت على شخصيتو، و اإلحساس دبكانتو يف اجملتمع الذي ينتمي إليو فيتقبل قيم و قواعد ىذا النظاـ

.ادلقارابت النظرية و النماذج ادلفسرة لإلدماج ادلهين - 3  
إف النشاط االجتماعي و االقتصادي اغبارل يتصف بعدد من الظواىر اؼبثقلة النتائج عل اليد العاملة و سوؽ العمل 
نتيجة عوؼبة األسواؽ و التطور اؼبتسارع للتكنولوجيات اغبديثة يف ـبتلف ؾباالت النشاط اإلنساشل، و يف مثل ىذه 
األوضاع فإف اإلدماج السوسيومهٍت عموما و اإلدماج اؼبهٍت خصوصا، أصبح ؿبل انشغاؿ العديد من اجملتمعات 

فالصعوابت اليت يواجهها . خاصة اؼبتطورة منها بفعل اؼبكانة اؼبمنوحة للعمل يف النشاط االقتصادي يف ىذه اجملتمعات
الشباب و خاصة منهم حاملي الشهادات يف االندماج يف سوؽ العمل، ذبعػل من إدمػاجهم مهنيا و اجتماعيا 

انشغاؿ أساسي للهيئات السياسية و اغبكومية للعديد من الدوؿ، و انطبلقا من ىذه اإلشكالية فقد وجهت صبيع 
اعبهود، و احملاوالت لفهم و تقييم ـبتلف العوامل و تفاعبلهتا اؼبؤثرة يف اإلدماج اؼبهٍت ؽبذه الفئػات، و تفسَت الظواىر 

 .ذات الصلة هبا 

 .ادلنطلقات ادلنهجية لدراسة وحتليل مسألة اإلدماج ادلهين- 3-1

يعترب البحث يف ؾباالت اإلدماج اؼبهٍت يف نظر العديد من الباحثُت ميداف يف طور البناء يتسم يتنوع مفاىيمي كبَت، 
ما جعلو يفتقد ؼبفهـو واضح و لقاعػدة نظرية قوية، تستند فقط حوؿ بعض التصػورات النظرية االقتصػادية 

والسوسيولوجية، و السيكوسوسيولوجية، فكثرة اؼبفاىيم و إنتشار النظرايت حوؿ اإلدماج اؼبهٍت رافقتو صعوابت يف 
 . ربديد موضوعو و حدود بدايتو و هنايتو

يف الواقع ىناؾ عدة ؿباوالت لتأسيس إطار نظري حوؿ اإلدماج اؼبهٍت، غَت أف ىناؾ توافق لدى العديد من الباحثُت 
يف أف ىذه احملاوالت دل تكن تستند إذل تفكَت معمق و تفتقد لتحديد دقيق للمفاىيم  كما سبق اإلشارة إليو،

، و أسباب ذلك حسبهم تعود إذل سببُت اثنُت   :اؼبستعملة حوؿ ىذا اؼبفهـو
و الصعوابت اليت أخذت تواجهها  (فًتة السبعينات)من جهة اغبداثة النسبية جملاالت البحث حوؿ اإلدماج اؼبهٍت - 

ادة زبطيط و تسيَت ػفئات اجملتمع النشطة خاصة منهم حاملي الشهادات يف إهباد منصب عمل، و اغباجة إذل إع
اؼبنظومة الًتبوية وفق التغَتات اؼبتسارعة يف أجهزة اإلنتاج، و نتيجة لذلك تشكل حقل لدراسة اإلدماج اؼبهٍت يرتكز 
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على حبث إشكالية العبلقة بُت التعليم و الشغل، ليتسع فيما بعد ليشمل ؾباالت و مواضيع  أخرى مثل التخطيط 
 .1الًتبوي، و التكوين اؼبستمر، و التأىيل، و اإلدماج اؼبهٍت

من جهة أخرى شكل اتساع اإلطار النظري و اؼبفاىيمي حوؿ اؼبفهـو ؾباال تتقاطع حػولو العديد من العػلـو - 
علم االجتماع، االقتصاد ، )واؼبقارابت النظرية، و ىو ما جعل التفكَت حوؿ اإلدماج اؼبهٍت موضوع العديد من العلـو 

، حيث ركزت نظرايهتا حوؿ إشكالية التعليم  (.....علم النفس ، تسيَت اؼبوارد البشرية ، الًتبية ، الشباب ، الشغل
وربليل سوؽ العمل، أو العبلقة بُت التعليم و الشغل، فهناؾ من اؼبقارابت من اعتربتو سَتورة ترتبط بنماذج الدخوؿ 

فهي تركز  José Rose  جوزي روزنظرة  ، بينماOlivier Galland)اوليفي قاالن  إذل حياة الرشد أو البلوغ
  ميشال فرنييعلى سياسات و اسًتاتيجيات اؼبؤسسات و الدولة كإطار لئلدماج اؼبهٍت، ىذا و قد اعترب 

Vernières Michel  يف ربليلو أبف اإلدماج اؼبهٍت مرتبط ابؼبستخدمُت و يف أمباط تسيَتىم لليد العاملة، و يف
 .عبلقة الشخص ابلعمل

اإلدماج اؼبهٍت سَتورة  إذل أف  Jean Vincens et Claude Trottier & autres فيما يشَت البعض األخر 
للبناء الشخصي و االجتماعي سواء عند ؿباولة الفرد لتجسيد مشروعو الشخصي يف اغبياة، أو عند ؿباولتو لتوضيح 

N-Drancourt et R-Berger et de C. Dubar)  2 ( بعديو اؽبيكلي و الفردي  حبسب مقاربة  
و عليو .

 :يبكننا القوؿ أف ربليل و سَت اإلدماج اؼبهٍت وفق ـبتلف ىذه اؼبقارابت ينتظم حوؿ مصدرين أساسيُت
األوؿ ينطلق من السياسات اؼبنتهجة عن طريق آليات القطاعات العمومية أو اػباصة و اليت هتدؼ إذل إحداث  - 

دبعٌت انو يستدعي اسًتاتيجيات سياسية و اقتصادية و اجتماعية اليت ستستخدمها اعبماعة . اإلدماج و معرفة وظيفتو
ؼبواجهة إقصاء بعض أعضائها فبن يعانوف من ىشاشة كبَتة، ىذه الطريقة هتدؼ انطبلقا من دراسة السياسات 

العمومية أو اػباصػة إذل فهم آليات اإلدمػاج و العناصر اليت ربتويها، و كذا سياسػات اإلدمػاج و األشخاص اؼبطبقُت 
بينما الفرد اؼبدمج يف نظر أصحاب ىذا االذباه فإنو  اؼبهٍت، ؽبا ابعتبارىا سبثل نقطة انطبلؽ إي ربليل ؼبفهـو اإلدماج

و من ىنا فإف الربامج اؼبعروضة ىي ؿبور و مركز التحليل  و تساىم يف شرح أسباب قباح أو فشل . أييت كأولوية اثنية
 .الفرد يف ربضَت عملية إدماجو

                                                           
1 -MarianaGaio Alves, « Perspective éducative sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement 

supérieur, formation professionnelle», revue européenne, n°(34), 2000,p29. 

2 -Ibid, p31. 
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أما اؼبصدر الثاشل فيستند على األعماؿ النظرية لعلم االجتماع و علم النفس االجتماعي، اليت تستخدـ مفاىيم مثل - 
اخل لتشكيل مفهـو علمي لئلدماج قادر على رد االعتبار لكل عمل يقـو ...و االندماج و اؼبسار  (اجملتمعية)اعبمعنة 

و يعترب أف وعي الفرد و القرارات اليت يتخذىا نبا احملركاف األساسياف . بو الفرد اذباه ذاتو يبكنو من ربقيق إدماجو
 . عبميع تصرفاتو من أجل ؿباولة ربسُت وضعو اليومي 

كبل اؼبقاربتُت تشرحاف آلية اإلدماج ضمن إطار تكاملي، لكوهنا من جهة تعترب ؾبموعة من اآلليات اػباصة للتسيَت 
اعبماعي للمشكبلت االجتماعية، و من جهة أخرى ؿباولة إلهباد وضع يسهل للفرد البراطو يف منظومة اؼبعايَت 

انطبلقا من ىذه االذباىُت سنركز يف دراستنا . 1الوظيفية لتجعلو جاىزا لبلستجابة للمتطلبات الضرورية لسوؽ العمل
 .على االذباه األوؿ الذي يبكننا من دراسة دور الربامج و اآلليات اليت تساىم يف إدماج الفرد

 

 . النماذج ادلفسرة ألبعاد اإلدماج ادلهين-  2- 3
 إف مسح ألىم األدبيات الفكرية و البحثية لئلدماج اؼبهٍت يظهر أف معظم الدراسات و األحباث، كانت هتدؼ إذل 

 Lordلورد و ووالت  )وضع مشاريع حوؿ إعداد و تقييم تطور اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية للشاب على غرار

et Ouellette,1994 ،   و أالرد ، ووالت ، بودوان ، بليفو ، دوسي ، هاشي و روبيشو 

1990; Ouellette, Allard, Baudouin, Belliveau, Doucet, Goguen, Haché et 

Robichaud. 

 فورنييي ، بيجولد ، درويل ، ماركو مثل لكن القليل منهم فقط من حاوؿ تطوير مباذج لتفسَت و فهم اإلدماج اؼبهٍت
(             1991-1987)و اخريا ليموج  (1992)، موانت ، سيمار وسبني   Fournier, Bujold, 

Drolet, Marcoux, Monette,   Riverin-Simard et Spain (1992). Limoges (1987, 

1991), 
حيث كانت معظم ىذه النماذج أو األحباث  ترتكز على إبراز الدور الذي تلعبو العوامل السوسيولوجية و العوامل 

 . السيكولوجية ، أو السوسيو سيكولوجية يف عملية اإلدماج اؼبهٍت 

                                                           

1 - Joséphine Mukamurera , Le processus d'insertion professionnelle des diplômés en enseignement au Québec : 

une analyse de trajectoires, Québec : revue scientifique virtuelle, Perspectives d'avenir en éducation, Volume 

XXVII , N
o
 1, printemps 1999 , p 110.  
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االرد و و ؼبعرفة ؾبموع  العوامل اليت تتدخل يف اإلدماج اؼبهٍت، سنتطرؽ للبعض منها على أف نركز على مبوذج 
بوصفو أداة مفانبية تسمح من إبراز رؤية شاملة لظاىرة اإلدماج اؼبهٍت دوف  Ouellette& Allard 1990 ووالت

 .إنباؿ إي عنصر من عناصرىا
 Claude Laflamme كلود الفالم: العملي لإلدماج ادلهين لـالنموذج- 3-2-1

عمل و يقًتح يف الوقت نفسو أف يؤخذ بعُت االعتبار - وبدد ىذا النموذج اإلدماج اؼبهٍت يف إطار العبلقة مدرسة 
حيث ينطوي على سَتورة أصبحت مع مرور الوقت أتثَت بناءات و ادوار وضعية الفاعل يف إطار ىذه البناءات، 

التكوين اؼبهٍت، و االنتقاؿ :  ثبلث أبعاد C.Laflammeكلود الفالم أطوؿ و أكثر تعقيدا، و ىي تعٍت حسب 
 .يقـو على ثبلث مراحل متميزة اؼبهٍت ، و االندماج اؼبهٍت ، انطبلقا من ىذه الرؤية نستنتج أف اإلدماج اؼبهٍت

نفسو و صبيع مباذج اؼبعرفة اليت سيكتسبها يف الوسط اؼبدرسي،  أما  (الفرد)اؼبرحلة األوذل زبص التكوين اؼبهٍت للفاعل 
اؼبرحلة الثانية تعرؼ ابالنتقاؿ اؼبهٍت و تتمثل من جهة يف اجملاؿ االقتصادي و سوؽ الشغل، و من جهة أخرى يف 

، و الرأظباؿ االجتماعي الذي يبتلكو  (الفرد)قيمة الشهادة احملصل عليها، و التحضَت الذىٍت و البدشل للفاعل 
 . ،والذي من خبللو يتمكن من االلتحاؽ بصفوؼ العاملُت

فيما اؼبرحلة الثالثة و األخَتة و ىي مرحلة االندماج اؼبهٍت، و ىي تشتمل على اػبصوص الشروط االجتماعية للحياة 
 .1السائدة أثناء اإلدماج

 :مرحلة التكوين ادلهين- 
ينظر إذل الشهادة أحياان كأحد أىم مصادر األفاؽ اؼبستقبلية للشخص و كأداة مهمة لبلندماج سريعا يف سوؽ 

يوضحاف انو ينبغي على العماؿ اليـو التكيف مع  Fournier &Monette موانت و فورنييالعمل، غَت أف 
اغبقائق اعبديدة و متطلبات سوؽ العمل أكثر من أي وقت مضى، و أف التكوين التعليمي من اآلف فصاعدا أصبح 

 و من ىنا نفهم  أنو ابلرغم من أنبية بعد التكوين التعليمي  2 ."يبثل اغبد األدسل من اؼبتطلبات و ال يضمن النجاح 
 .إال انو دل يعد العنصر الوحيد الذي يسمح يف اغبصوؿ على عمل مناسب. كأداة مهمة يف يومنا ىذا

                                                           
1 - Claude Lafflame, réflexions sur une problématique de l'insertion professionnelle des jeunes, in La formation et 

l'insertion professionnelle, enjeux dominants dans la société postindustrielle, Sous la direction de Claude Laflamme. 

Sherbrooke: éditions du CRP, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke, canada, 1993, pp 89-112. 
 

2 - Geneviève Fournier, Marcel Monette, op .cit , p52. 
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 يؤكد على أف نوعية اؼبعرفة اؼبدرسة يف اؼبدارس ال زبتصر فقط يف C.Laflammeكلود الفالم و مع ذلك فإف 
اختيار اؼبسار و تطوير اؼبعارؼ و اؼبؤىبلت التقنية، حيث يؤكد على وجود مباذج أخرى للمعرفة اؼبنتجة من طرؼ 

األنظمة التعليمية اليت تشجع اؼبعارؼ و اؼبؤىبلت االجتماعية لتسهيل عملية اإلدماج اؼبهٍت، ابعتبار أف ىذه األخَتة 
 ." تبدو أىم من اؼبعارؼ ذات النمط التقٍت

 

  .مرحلة االنتقال ادلهين- 
ىذا البعد يتميز أساسا بكونو ؿبفز لئلدماج اؼبهٍت و ىو يعترب  مستقل نسبيا، على الرغم من أنو يستخدـ خصائص 

 . االجتماعيُت  االندماج و التكوين اؼبهٍت، ففي يف ىذه الفًتة من اغبياة تتشكل قطيعة يف شروط حياة الفاعلُت
إذل ؿبيط مهٍت حبسب قوة  (اخل ...شبكة االتصاؿ، األصدقاء، اؼبعارؼ)ضمن ىذا البعد يتحوؿ اغبيز االجتماعي 

الشهادة احملصل عليها، كما أف احمليط اؼبهٍت عادة ما يكوف متناسب مع  اغبيز االجتماعي و يف درجة قدرة الفرد 
 .على التحكم فيو

   دبعٌت أف الفرد يبتلك حيز اجتماعيا مؤثرا وبتوي على مواضيع تعليمية و نشطة يف اجملتمع سبكنو من التحكم يف 
اغبيز اؼبهٍت، أي أنو كلما كانت درجة التحكم كبَتة يف اغبيز اؼبهٍت للفرد كانت فرص اإلدماج اؼبهٍت اكرب، وعلى 

، فإف ربكمو  (عبلقات ؿبدودة ، او غَت فعالة يف اجملتمع )عكس ذلك فإف الفرد الذي يبتلك حيز اجتماعي ضعيف 
  .يف ؿبيطو اؼبهٍت يكوف ضعيف و يعاشل صعوابت يف اإلدماج اؼبهٍت

 : يشتمل على عنصرين مهمُتC.Laflammeكلود الفالم إف االنتقاؿ اؼبهٍت حسب 
ذاتو تتعلق ابإلمكانيات اغبقيقية للوصوؿ إذل الشغل  (الفرد)اعبزء األوؿ يستخدـ عناصر خارجة عن اؼبوضوع - 

 .1ومعايَت التوظيف و سوؽ العمل، وكذا الصور اؼبسبقة  و القوالب النمطية اؼبسوقة من طرؼ اؼبستخدمُت
، و ىي سبثل السلطة اغبقيقية (الفرد)أما اعبزء الثاشل وبتوي على العناصر اليت تشكل جزء ال يتجزأ من اؼبوضوع -  

 .احملصل عليها أو تكوينو ذو العبلقة الوطيدة برأظبالو االجتماعي (الديبلـو)للشهادة 
إف اإلطار االقتصادي يلعب ىو األخر دور مهم يف مرحلة االندماج، الف الفرد ال يتصرؼ بنفس الطريقة إذا كانت 

 فإف كلود الفبلـ (معدالت البطالة مرتفعة)، و يف حالة العكس  (توفر مناصب الشغل)الوضعية االقتصادية مواتية 

                                                           
1 - Claude Lafflame , la formation et l’insertion professionnelle enjeux dominant dans la société postindustrielle, op 

cit,p235,236. 
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C.Laflamme أف قرار الشاب يف االندماج أو عدمو يف اؼبنظمة يتوقف أساسا على الوضعية االقتصادية "  يبُت
 .1" ودرجة تقييمو ؽبا

 

.مرحلة االندماج ادلهين-   
 أف العماؿ أيملوف دوما يف اغبصوؿ على اجر يتناسب و تكوينهم و خرباهتم يف C.Laflamme يرى كلود ال فبلـ 

سوؽ العمل، يف حُت أف اؼبؤسسات رباوؿ تقدصل أجور تقابل فقط اؼبهارات البلزمة لتنفيذ اؼبهاـ اؼبطلوبة، و ىو ما 
هبعل األفراد يرفضوف البقاء يف خدمة مؤسسة ال تنسجم مع تطلعاهتم و منظومة قيمهم لشعورىم بعدـ التقدير و أهنم 

و حىت و إف وضعت اؼبؤسسة أو اؼبنظمة آليات إجتماعية ؼبساعدة . مستغلوف، و ال يشعروف أبي دافع شخصي
العامل اؼبلتحق حديثا هبا الندماجو، فإف  ىذا األخَت وبتفظ جبزء مهم من اؼبسؤولية حىت يستطيع دوما يف أف يقرر 

 . 2اندماجو أو عدمو يف اؼبؤسسة
 و خبلصػة ؼبا سبق فإف اإلدماج اؼبهٍت حسب ىذه النموذج يبدأ من اؼبدرسة و ينتهي يف مؤسسة العمل أو اؼبصنع، 

ففي ىذه . و االنتقاؿ اؼبهٍت ىو الفاصل الزمٍت الذي يكوف فيو الشخص بصدد البحث عن عمل أو يف فًتة البطالة
 . اؼبرحلة تتدخل الوكاالت اغبكومية و اػباصة للمساعدة على الشغل، إذل جانب برامج اؼبساعدة اؼبوجهة للبطالُت

الباحث )تنتهي حُت يشغل الفاعل " و من ىنا فاالندماج اؼبهٍت سَتتبط بعوامل متعددة يف حالة تفاعل فيما بينها 
 .منصب عمل مستقر و دائم و يصبح واعي دبراحل مساره اؼبهٍت (عن عمل

، لكنها تقًتح  (الباحتُت عن العمل )إف ىذه اؼبقاربة من جهة أخرى ال هتمل أنبية االسًتاتيجيات الفردية للفاعلُت 
 . على ىذه االسًتاتيجيات أف تتماشى تدرهبيا مع ضغوط تسَت الشغل و التطور التكنولوجي و النقايب 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -Ibid,p241. 

2 - Claude Lafflame, réflexions sur une problématique de l'insertion professionnelle des jeunes, op cit,p110. 
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 . يوضح  ادلخطط العملي لإلدماج ادلهين حسب منوذج كلود الفالم ( 13)شكل رقم 

 

  :من إعداد الطالب الباحث اعتمادا على :ادلصدر
Claude Laflamme,  «Une contribution à un cadre théorique sur l’insertion 

professionnelle des jeunes», revue des sciences de l'éducation, paris, vol.( 10), n°( 

2), 1984 
 

1990 منوذج آالرد و ووالت- 3-2-2
1
 Ouellette &Réal Allard Jean-Guy 

 

يتضمن ىذا النموذج ؾبموعة من العوامل احملددة لئلدماج السوسيومهٍت ربتوي على ثبلثة أبعاد تتداخل فيما بينها ، 
وىي البعد السوسيولوجي و البعد السوسيوسيكلوجي و البعد السيكومهٍت كل بعد يشتمل على ؾبموعة من العوامل 

 .اليت تؤثر يف اإلدماج السوسيومهٍت 

                                                           
1 - Jean-Guy Ouellette &Réal Allard, vers un modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes ,carreologie,Paris,8(3),1995,pp495-517. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicataires scolaires 

  ؼبؤشر    ؼبد سية

 - ؼبؤىل  لعلمي  حملصل عليو.1

  زبصص  ؼبؤىل  لعلمي.-2

 -  لتكوين  لتطبيقي3

Indicataires scolaires 

  ؼبؤشر    جملتمعية.

 - ؼبعا    الجتماعية.1

   ؼبؤىبل   الجتماعية.-2

 - شخصية  لفر    تو.3

Espace social 

  لفضا   الجتماعي

  شبكة  التصاال   الجتماعية.-1

   السر ،  الصدقا    ؼبعا  .-2

 - بر مج  ال ما 3

Espace professionnelle 

  لفضا   ؼبهٍت

 -سلطة  ؼبؤىل  لعلمي )  لشها  (.1

   لظر    القتصا ية.-2

  لتقييم  لذ  يصد ه  لفر  حو  سو   لعمل.

  ضعية  ؽبشاشة. -1

   ضعية  لقو .-2

-  ضعية  ؼبنافسة. 3  

  لوضع  القتصا   :مقبو  / غَت مقبو  

 - عوؼبة  السو  .1

  .  ؼبستو   القليم-2

 .-  ؼبستو   حمللي3

  ال ما   ؼبهٍت 

L’insertion professinnelle 

 

  لتكوين  ؼبهٍت

formation professionnelle 
 

 النتقا   ؼبهٍت 
Transition professionnelle 

 

  إلندما   ؼبهٍت 

L’integration professionnelle 
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ىذا النموذج يشَت إذل أنو كلما كاف ىناؾ  أتثَت يف تطور العوامل السيكومهنية للهوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية، فإف 
العوامل السوسيولوجية و السوسيوسيكولوجية تتفاعل ىي األخرى مع ىذه األخَتة لػتؤثر يف التداريب اؼبناسبة لئلعداد 

و بدورىا ىذه السلوكات و التداريب تتأثر فيما بينها لتساىم دبفعوؿ رجعي يف . اؼبباشر لعملية اإلدماج السوسيو مهٍت
 :تكوين اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية كما يوضحها الشكل التارل 

 Ouellette& Allard 1990 يوضح منوذج اإلدماج ادلهين لـ آالرد و ووالت  ( 14)شكل 

 

 Jean-Guy Ouellette &Réal Allard, vers un modèle :على من إعداد الطالب اعتمادا :ادلصدر

macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes ,carreologie, Paris,8(3),1995. 

 

 

  لبعد  لسوسيولوجي 

  لعو مل  القتصا ية   لعو مل  الجتماعية   لعو مل  لثقافية

   لعو مل  عبغر فية   لعو مل  لديبغر فية

[Tapez une citation prise dans le document ou la 

synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le 

document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

de la citation.] 

  لبعد  لسوسيوسيكولوجي

  لوسط  السر  ،  الصدقا  ،  لوسط  ؼبد سي ،  لوسط  ؼبهٍت ،  إلعبل  

ـين ـد  لسيكو مه ـ   لبع

ـة ـة  لشخصي   ذلوي

   ؼببا   -  لصناعة– لثقة -  الستقبللية 

  ؽبوية -  ػبصوصية     غبميمية

ـة ـة  دلهني ـ   ذلوي

  لتشبو بعامل    عاملة-  لعا     لصناعية

  ؽبوية كعامل    عاملة -  لشخص  ؼبنتج

 

 

إلعد   لإل ما   لسوسيو مهين   

  لتد   على  ؼبها    ،  ؼبعا  ، ؼبو قف    لسلوكا  

 هبد  تطبيقها يف  إل ما   ؼبهٍت 

 عملية  إل ما   لسوسيومهين

.تطبيق  ؼبها    ،  ؼبعا  ، ؼبو قف    لسلوكا   ؼبناسبة لعملية  إل ما   ؼبهٍت  
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  البعد السوسيولوجي-
يتضمن ىذا البعد العوامل االقتصادية و السياسية و الثقافية و الديبغرافية و اعبغرافية، اليت إبمكاهنا التأثَت بشكل 

 .1مباشر أو غَت مباشر يف اإلدماج السوسيومهٍت
اؼبستوى االقتصادي إف اغبيوية االقتصادية للمنطقة اليت ينتمي إليها الشاب تلعب دورا مهما للغاية يف إدماجو - 

مهنيا، و تساىم يف مبوه اقتصاداي و ربدد إذل حد كبَت سلسلة و نوعية األنشطة اليت سبيز اؼبنطقة انطبلقا من 
طبيعة اؼبوارد الطبيعية اؼبتوفرة، و اليت سيؤدي الطلب عليها حتما إذل تكوف طلبا متزايد على اليد العاملة، و إنشاء 

 .مراكز و معاىد زبتص يف تكوين الشباب الراغب يف اإلدماج ضمن ىذه األنشطة االقتصادية
و يضيف ىذا النموذج إف للتمركز الصناعي و مبو اؼبؤسسات بفعل ىذا النشاط االقتصادي، سيوفر للشباب 
ؾباؿ مهم لتحصيل اػبربات و االحتكاؾ ابلعاملُت و ابؼبؤسسات و أصحاهبا، كما أف لوجود سياسة حكومية 

تساير ىذه اؼبؤسسات و الصناعات القائمة و تشجعها، ستساىم ىي األخرى يف عملية  (وطنية، جهوية، ؿبلية)
 .اإلدماج اؼبهٍت

اؼبستوى السياسي إف لتنظيم األنشطة اؼبرتبطة ابلعمل أتثَت على اإلدماج يف سوؽ العمل، ألهنا تؤثر على - 
ىذه . عناصر أخرى كممارسات التوظيف و القوانُت اؼبتعلقة ابغبد األدسل لؤلجر و التأمينات على البطالة 

التنظيمات دبختلف أشكاؽبا ستؤثر حتما يف ـبتلف مراحل مبو العامل مستقببل، و يف درجة عملية إدماجو 
 .السوسيو مهٍت

اؼبستوى الثقايف يعترب تغَت دور اؼبرأة و التغَتات يف االلتزامات اذباه العمل و اؼبسار الوظيفي، و اؼبسائل اؼبثارة - 
حوؿ االعتقادات اؼبرتبطة ابلغاايت التعليمية و التحوالت التكنولوجية القادرة على التأثَت يف تنمية اؼبسار اؼبهٍت 

 .للشباب،صبيعها تعد عوامل إبمكاهنا التأثَت يف أوجو متعددة لعملية اإلدماج السوسيو مهٍت  للشاب
أما على اؼبستوى اعبغرايف فالبيئة اليت يكرب فيها الشاب ىي األخرى إبمكاف أف يكوف ؽبا أتثَت يف إدماجو - 

و يشَت ىذا النموذج إذل أف اػبربات االجتماعية احملدودة ىي مؤشر على مستوى أقل من اغبراؾ . السوسيومهٍت
اعبغرايف، و أف الشباب الذي يكرب يف بيئة ريفية تكوف لديو رؤية ضيقة حوؿ اؼبنظومة اؼبهنيػة للبػبلد و بتطلعات 

 . اقل مقارنة ابلشاب الذي يكرب يف الوسط اغبضري

                                                           
1 -Ibid, p 501,502. 
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و يف األخَت فالعوامل الديبغرافية مثل الوالدات و النسب اؼبتزايد يف عدد النساء يف سوؽ العمل ؽبا أتثَتات 
مباشرة على اإلدماج اؼبهٍت للشباب، إذل جانب ذلك فاؽبجرة الداخلية و اػبارجية و طوؿ متوسط العمر اؼبتوقع 

 .1ىي عوامل ؽبا أاثر ىامة على مستقبل اإلدماج اؼبهٍت للشاب

و يف األخَت، ىبلص أصحاب ىذا النموذج إذل أف ىذه العوامل ؼبا توصف كمجموعة فإهنا ستشكل ذبمع مركب 
 .من عوامل سياقية و بيئية، إبمكاهنا التأثَت أبشكاؿ ـبتلفة يف اإلدماج السوسيومهٍت للشباب

 سيكولوجي البعد السوسيو- 
 إف العوامل اليت تشكل الصلة بُت السياؽ السوسيو اقتصادي و السياسي بشكل عاـ سبثل بواسطة البعد 

االجتماعي للنموذج  من جهة، و البعد  السيكومهٍت الذي يبثل الفرد من جهة أخرى، و اليت سبثل صبيعها أجزاء 
 .البعد السوسيوسيكولوجي

يشتمل البعد السوسيوسيكولوجي على صبيع األنظمة الصغَتة اليت إبمكاهنا أف تؤثر بشكل مباشر أو غَت مباشر 
يف اإلدماج السوسيومهٍت للشباب، و ىي تتمثل يف الوسط األسػري و الوسط اؼبدرسي و األصػدقاء و الوسط 

 .2اؼبهٍت، و كذا اإلعبلـ
و من ىنا يعترب الوسط األسري يف ظل ىذا النموذج عامل مهم للتنشئة االجتماعية، من خبلؿ ـبتلف اػبربات 

و دبا أف األجياؿ اؼبتعاقبة . اؼبهنية اؼبًتاكمة ألعضاء األسرة اليت تؤثر يف تصورات األطفاؿ للعمل و سوؽ العمل
تواجو ظروؼ صعبة فيما ىبص اإلدماج يف سوؽ العمل، فإهنا ستسعى لتطوير اسًتاتيجيات من أجل التعايش 

 .ومواجهة ىذه الظروؼ
كما أف األولياء يشكلوف مباذج إبمكاهنا أف تؤثر يف التطلعات و الطموحات اؼبهنية لؤلبناء، خاصة فيما تعلق 

 .ابؼبستوى التعليمي و اؼبهٍت لآلابء
إف شبكة األصدقاء كما يصورىا ىذا النموذج تؤثر ىي األخرى يف التطلعػات التعليمية و اؼبهنيػة للشباب، و أف 
ىؤالء األصدقاء يف غالب األوقات ىم أوؿ من يستشار عند ازباذ القرارات اؽبامة، خاصة عندما تتسم عبلقات 
ىؤالء الشباب أبوليائهم ابلتوتر، و ىو ما هبعل للوضعية االجتماعية اؼبميزة لبعض األصدقاء أتثَتا واضحا يف 

 . حياة الشاب
                                                           

1 - S, Langlois,. « Les rigidités sociales et l’insertion des jeunes dans la société québécoise », Revue 

L’orientation professionnelle, Québec,  21(2),1985, p51. 

2 - J-G Ouellette &R- Allard, vers un modèle macroscopique des facteurs déterminants de l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes, op cit ,p 503,504. 



العمل سوق يف العايل التعليم خلرجيي ادلهين اإلدماج السادس                                                الفصل  

 

 
 

264 

و يعترب ىذا النموذج  نوعية التجارب اؼبعاشة يف الوسط اؼبدرسي من طرؼ الشاب ذات أنبية كبَتة، فاػبربات 
الناجحة يف ربصيل اؼبعارؼ و اؼبهارات اؼبلقنة يف اؼبدارس تنمي االذباىات االهبػابية اذباه الدراسػة و التعلم و كبو 
ذات الشاب نفسو، إذل جانب تنمية التطلعات اؼبهنية اليت تتطلب مراحل متقدمػة من التكوين و اإلعداد، و يف 

حالة العكس فالشاب الذي يعيش ذبارب فاشلة و متكررة يف مساره الدراسي يشكل اذباىات سلبية حوؿ 
 .اؼبدرسة و الدراسة و ذاتو 

كما أف اؼبدرسة ىي األخرى تشكل وسط مهم من خبللو يتفاعل الشاب بشكل مستمر مع فريق التعليم 
، حبيث يكوف لطبيعة العبلقة اليت يشكلها معهم أتثَت ؿبدودا يف الصورة اليت  (....اؼبعلمُت ، اإلداريُت ، العماؿ )

سيشكلها حوؿ ىؤالء كنماذج اهبابيو لتقليدىا مستقببل، خاصة فيما يتعلق بنوعية العمل اؼبنجز من طرؼ ىؤالء 
العماؿ و العامبلت أماـ الشاب، الذي يبكن أف وبدد جزء منو مستوى القيم و االذباىات اليت سيسوقها الشاب 

 .حوؿ موضوع العمل الذي سيتبناه مستقببل
 يسمح للشاب من مشاىدة  ؾباؿتشكل التجارب اؼبعاشة يف الوسط العملي كما يرى أصحاب ىذا النموذج

.... العماؿ، و التحقق من دقة التصورات و االعتقادات اؼبرتبطة ببعض أوساط العمل و العماؿ اليت يشغلوهنا 
كما أف لتجارب العمل االهبابية ستسمح بتنمية أحاسيس اهبابية و فعالة، و عكس ذلك فإهنا ؼبا تكوف سلبية 

 .ستؤدي إذل الشعور ابلعجز و االنتقاص من قيمة الذات
كما تعد الربامج اؼبصورة من طرؼ اإلعبلـ أبشكالو حوؿ العماؿ و العامبلت الصورة اليت سيحملها الشاب 

حوؽبم ومستوى درجة التمثل هبا، و نظرا ؼبيل نسبة كبَتة من الشباب إذل الربامج التلفزيونية فإنو إبمكاننا اعتبار 
أف فرضية درجة أتثَت ىذه األخَتة على الشاب أكرب من اعبرائد و اجملاالت و اإلذاعة، و أنو من اؼبهم التساؤؿ 
حوؿ طبيعة الصور اليت تسوؽ حوؿ العماؿ و العامبلت يف ـبتلف الربامج اؼبفضلة لدى الشباب مثبل ، حيث 
بينت األحباث أف األطفاؿ الذين يشاىدوف إبستمرار التلفزيوف تتكوف لديهم عادات مبطية حوؿ أدوار كل جنس 
، و من ىنا يبكن االعتقاد يف أف الربامج اؼبفضلة لدى الشباب تساىم يف ربصيل و اكتساب معارؼ و اذباىات 

 .و مهارات و سلوكات ذات أنبية عند ؿباولتو يف اإلدماج السوسيومهٍت
ابختصار إف األنشطة االقتصادية و السياسية و الثقافية تقدـ للشباب ذبارب متعددة، و مباذج من خبلؽبا 

يتمكن من التواصل و التعايش مع القيم و السلوكات اؼبختلفة جملموعة كبَتة و متنوعة من العماؿ و العامبلت، 
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ابإلضافة لذلك فإف العوامل اعبغرافية و الديبغرافية سبثل عناصر إبمكاهنا أف تيسر أو تعػوؽ بصفػة مباشرة أو غَت 
 . مباشرة اإلدماج السوسيومهٍت للشاب

إف الشباب بدخوؽبم يف اتصاؿ مع العماؿ و العامبلت فإهنم يكتسبوف ذبارب مهنية و وبملوف صور حوؿ العمل 
األسرة، اؼبدرسة، األصدقاء، العمل، )و العماؿ، و أف العماؿ اؼبتواجدوف ضمن ىذه األنظمػة الصغَتة 

تشكل شبكة فردية للتواصل مع العمل، و ضمن ىذه اؼبنظومة اؼبصغرة و يف إطار تفاعبلهتا  (...واإلعبلـ
سيعيش الشاب ىذه التجارب اليت تساعده يف مبو ىويتو الشخصية و اؼبهنية، كما أف تعلمو و اكتسابو للمعارؼ 

 .1و اؼبواقف و اؼبهارات و السلوكات ستهيئو خصيصا لعملية اإلدماج السوسيومهٍت مستقببل
 .البعد السيكو مهين- 

 ىناؾ العديد من العناصر السيكومهنية اليت تتدخل يف تيسَت أو عرقلة عملية اإلدماج اؼبهٍت غَت أف أىم العناصر 
اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية و التحضَت لئلدماج السوسيومهٍت وأخَتا : اؼبؤثرة حسب ىذا النموذج  ىي أربعة 

  .2عملية اإلدماج اؼبهٍت
تعترب اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية نبا ؿبورا  و أساس التنمية الشخصية و التنمية اؼبهنية حسب أصحاب ىذا 

النموذج، وقد ُ وضحت خاصية الًتابط بينهما أي التنمية الشخصية و التنمية اؼبهنية  من طرؼ العديد من 
و ,Munley 1977، منلي 1953Super، سوبرBujold 1989بوجلد : الباحثُت دبا فيو الكفاية أمثاؿ

اخل ، و األمر نفسو ....Zaccaria 1965و زاكراي  Matlin et Jordaan 1963ماتلُت و جوردين 
، Friend 1973 و فريند Erikson 1972اريكسوف : ابلنسبة للهوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية مثل 

 .اخل...Pelletier 1984 ، و بيلتيو و بوجلد 1984ووالت 
ابلرجوع إذل األدبيات و الكتاابت اؼبتعلقة بصعوابت تشكل اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية اػباصة ابلشباب، 
فضبل عن تقييم احملاوالت الرامية إذل تنمية ىذين الشكلُت من الشخصية لدى الشباب، فإهنا سبنح اعتقادا يف أف 
اكتساب ىوية شخصية و ىوية مهنية اهبابيتُت تسانباف يف البناء الشخصي و اؼبهٍت للشاب، و سبكن  من تسيَت 
إدماجو مهنيا و اجتماعيا، و ىم بذلك يؤكدوف على ضرورة  دراسة مكوانت ىاتُت الشخصيتُت من اجل تطوير 

 .ىذا النموذج
 

                                                           
1 - Ibid,p505. 
2 - Ibid,p505. 
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 مكوانت اذلوية الشخصية . 
انطبلقا من ،  Ericksonاريكسون على مستوى اؽبوية الشخصية  يعد مفهـو التنمية السيكواجتماعية لػ 

دبعٌت . مكوانهتا التطورية اإلطار الذي وبدد من خبللو مستوى تنمية اؽبوية يف عبلقتها ابإلدماج السوسيو مهٍت
ؼبفهـو  (الثقة ، االستقبللية، اؼببادرة، الصناعة، اؽبوية، و اػبصوصية أو اغبميمية)أخر أف اؼبراحل الستة األوذل 
  ذات عبلقة دبكوانت اؽبوية الشخصية، اليت ينبغي أف تعكس تقريبا تطور اريكسونالتنمية السيكواجتماعية لػ 

 . 1ومبو الشباب
 عرفت كإطار مرجعي مهم لفهم التنمية السيكولوجية، ألف اإلدماج الناجح لكل منوذج اريكسونإف مكوانت 

مكوف من ىذه اؼبكوانت سيكوف حتما مرىوان ابلظروؼ النفسية اؼببلئمة، و اليت ستساىم يف اكتساب ىوية 
شخصية اهبابية، يف حُت أف صعوبػة االندماج ألحد ىذه اؼبكوانت فيؤدي إذل سيادة ببيئة نفسيػة فقػَتة،  وابلتارل 

 .إذل تداخل يف اؽبوية
 و التنمية اؼبهنية فقد توحي أبف درجة و جودة اإلدماج منوذج اريكسونأما يف حالة التطابق بُت مكوانت 

 .السوسيومهٍت مرتبطة ابالندماج الناجح ؼبكوانت اؽبوية الشخصية
 فانو كلما استطاع الشاب من تنمية شعورا ابلثقة اذباه ذاتو و اآلخرين يزداد يقينو اريكسونحسب مفهـو 

بنفسو، و يتمكن من االنفتاح على ؿبيطو و معرفة قيمتو الشخصية و قيمة اآلخرين، و ىو ما سيساىم يف إدماج 
 .سوسيومهٍت أفضل 

 

 مكوانت اذلوية ادلهنية  . 
التشبو أو التمثل بعامل أو عاملة، اكتساب )إذل ثبلث مراحل  Havighurstلػ    يشَت ـبطط التنمية اؼبهنية 

اليت هتيئ الطريق كبو ربقيق اؽبوية  (العادات األساسية للصناعة، اكتساب ىوية كعامل أو كعاملة ضمن اؽبيكل اؼبهٍت 
الوصوؿ إذل الشخص )أما اؼبرحلة الرابعة . اؼبهنية، حيث ينبغي أف تتوافق ىذه اؼبراحل مع التطور اؼبهٍت للشباب

فإهنا زبضع لبلندماج الناجح للمراحل الثبلث، حبيث يبكن اعتبارىا دبثابة نقطة انطبلؽ للتطور اؼبهٍت  (اؼبنتج
 . 2للشخص

                                                           
1 - Ibid,pp 505-508. 
2 - Ibid,p 508 ,509. 
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خاصية نفسية و اجتماعية على حد السواء تعترب يف إطار ىذا   Bujoldإف مراحل ىذا اؼبخطط اليت يبنحها 
النموذج كعناصر للهوية اؼبهنية، و اندماجهما الناجح إبمكانو أف يعرؼ نتائج اهبابية أو سلبية على اإلدماج 

 . السوسيومهٍت للشباب
ابختصار يبكن القوؿ أف االندماج الناجح لكل مكوف من مكوانت اؽبوية اؼبهنية، إبمكانو ىو األخر أف يؤثر يف تزايد 
و ارتفاع فرص اإلدماج السوسيومهٍت للشباب، يف حُت االندماج األقل قباحا ألحد ىذه اؼبكوانت من اؼبرجح أف 

 .يضع اإلدماج االجتماعي و اؼبهٍت يف خطر
 .اإلعداد لإلدماج السوسيومهين- 

إف التدرب على اؼبعارؼ و اؼبواقف و اؼبهارات و السلوكات يهدؼ تطبيقها على اؼبدى القصَت أو اؼبتوسط إذل ربضَت 
  .1عملية اإلدماج السوسيومهٍت، اليت تشكل اؽبدؼ األساسي للعديد من الربامج اؼبواجهة للشباب

كما أف الربامج اليت هتدؼ إذل توفَت خربة و ذبربة يف العمل كربامج التعليم الوظيفي، و الربامج اليت هتدؼ إذل ربصيل 
اؼبهارات القاعدية و اؼبهنية، و الربامج اؽبادفة إذل خلق الشغل، و ابؼبثل ابلنسبة للتشكيلة الواسعة للربامج اػباصة 

بتحضَت اؼبقاببلت اؼبهنية و السيَت الذاتية و البحث عن الشغل، ىي أيضا أشكاؿ من الربامج اليت هتدؼ إذل تنمية 
 .وربفيز ىذه األمباط من التداريب

 يف تصنيفو لعناصر اإلدماج اؼبهٍت يعتقد أبف الشخص الذي Limoge J.ليموج  جاكو على ىذا األساس فإف 
يريد إقباح إدماجو اؼبهٍت هبب أف تكوف لديو معرفة جيدة ابغبرؼ و اؼبهن، و إدراؾ دقيق لوضع سػوؽ العمل، و فهم 
جيد لذاتو و يف كيفية تسَتىا، و كذا أتثَت التحوالت االقتصادية عليها، و معرفة اؼبستخدمُت اؼبهمُت ،إذل جانب 
اإلدراؾ الدقيق ألماكن البحث عن الشغل و األماكن اليت ينبغي أف يبحث فيها عن العمل، و يف األخَت معرفة 

 . مناىج و أساليب اإلدماج اؼبهٍت، و الطريقة اليت يتم وفقها اختيار انسب ىذه اؼبناىج
إف التداريب اليت يقًتحها ىذا النموذج يف إطار األىداؼ اؼبعلنة أعبله تزداد جودة عندما تقًتف هبوية شخصيػة وىوية 

مهنية اهبابيتاف، أو عندما تؤخذ ىذه الربامج بعُت االعتبار ـبتلف مكوانت ىذه اؽبوايت أثناء األنشطة اؼبوجهة 
 .لتحفيز التداريب اؼبسطرة 

                                                           
1 - Ibid,p 509 ,510. 
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و من ىنا فحسب ىذا النموذج يعترب االفًتاض العاـ اؼبصاغ حوؿ الربامج اليت تسعى إذل تعزيز اإلدماج اؼبهٍت 
للشباب، دبحاولة تدريبو على ىذه اؼبعارؼ و اؼبواقف و اؼبهارات و السلوكات دوف اعتبارا لدرجة مبو ىويتو الشخصية 

 .   و ىويتو اؼبهنية  اندرا ما تؤدي إذل ربقيق النتائج اؼبتوقعة 
إف ىذه التداريب اؼبوضحة يف الشكل أعبله  تتشكل يف سياؽ سوسيوسيكولوجي و ضمن بيئات متنوعة، حيث تؤثر 

 .ـبتلف عوامل البعد السوسيولوجي للنموذج ىي األخرى يف ما وبدث على اؼبستوى  السيكومهٍت
فيما رباوؿ األسهم اؼبوضحة على اعبدوؿ اف تبُت أبف التداريب اؼبقاـ يف ىذه الربامج تؤثر يف جودة عملية اإلدماج 
االجتماعي و اؼبهٍت للشخص من جهة، و تساىم يف نفس الوقت ابلتغذية اؼبرتدة يف اؽبوية الشخصية و اؽبوية اؼبهنية 

 .اؼبكتسبة من انحية أخرى
 عملية اإلدماج ادلهين- 

تعترب عملية اإلدماج السوسيومهٍت اؼبرحلة الرابعة و األخَتة يف البعد السيكومهٍت، من خبلؿ ىذه اؼبرحلة يلتـز 
 . 1الشخص من أجل إهناء سَتورة اإلدماج السوسيومهٍت

و ىذه العملية إذا ما أريد ؽبا النجاح فإهنا تشًتط عدة متطلبات على كل شخص، منها ابػبصوص توفر  ىوية 
ألف النتائج السلبية من خبلؿ ىذه العملية . شخصية وىوية مهنية اهبابيتاف، و إعداد جيد عند ؿباولة اإلدماج

إبمكاهنا أف تؤدي بو إلعادة تقييم ىذه التداريب، وإمكانية البحث على تداريب أخرى تسمح لو بتحقيػق أىدافو ، 
و يف حالة العكس فإف الشخص الشاب حيث اؽبوية الشخصية . وربافظ على شعوره ابلثقة و اؼببادرة و الصناعة

ضعف الشعور :  واؽبوية اؼبهنية تشكبلف مكوانت سلبية فقد تنتهي عملية اإلدماج إذل الفشل و بعدة نتائج سيئة مثل
ابؼببادرة، و أتكيد الشعور ابلنقص و الشعور بعدـ جدية ذبربتو اؼبهنية و عقمها، و التخلي على فكرة إمكانية أف 
 .يكوف عامل أو عاملة وبتل مكانة ضمن البناء اؼبهٍت، ابإلضافة إذل ذلك تنمية مواقف سلبية اذباه سوؽ العمل

أف أتثَتات النجاح و الفشل اؼبعاشة بفعل عملية اإلدماج ستكوف ارتداداهتا ؿبسوسة على اؽبوية الشخصية و اؽبوية 
لذا فإنو من اؼبهم العمل على رفع احتماالت النجاح و إعداد الشاب للتعايش مع ىذه الصعوابت اؼبصادفة، . اؼبهنية

 .سواء أكانت شخصية أو تلك الناذبة عن العوامل السوسيوسيكولوجية أو السوسيولوجية
 

                                                           
1 - Ibid,p 510,511. 
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إف ؿباولة فهم مسألة اإلدماج السوسيومهٍت و البحث يف درجة تعقدىا لدى الشباب ينبغي أف تؤخذ بعُت االعتبار  
 Allard et Ouelletteعدد من العوامل اليت من شأهنا أف تؤثر يف اإلدماج السوسيومهٍت ، و ؽبذا فإف مبوذج 

يشكل ؿباولة للتعرؼ ووصف إبهباز للعوامل األساسية اليت تؤثر على اإلدماج السوسيومهٍت، و ذلك بتوفَت رؤية 
أفضل لدور ىذه العوامل السوسيولوجية و السوسيوسيكلوجية و السيكومهنية اليت تتفاعل فيما بينها للمسانبة يف 

 .إقباح عملية اإلدماج السوسيومهٍت 
بعد أف مت تطبيقو و التأكد من صحتو   Allard & Ouelletteو يعد ىذا النموذج يف شكلو اغبارل حبسب 

بتجريبيو و استخدامو لتأطَت فئات من الشباب اؼبهمش، من أقبح الربامج اؼبوجهة لتنمية برامج التدخل اؽبادفة 
للمساعدة و يف تيسَت عملية اإلدماج السوسيومهٍت و اكتساب ىوية شخصية و ىوية مهنية، و أداة مفاىيمية 

  .للمهنيُت اؼبتدخلُت لدى الشباب عند سَتورة اإلدماج
 

 (Trèfle chanceux الربسيم احملظوظJacques Limoge( منوذج جاك ليموج  -3-2-3

من طرؼ جاؾ ليموج أستاذ جبامعة شربروؾ  1983الربسيم احملظوظ ىو إسم لطريقة لئلدماج اؼبهٍت وضعت سنة 
كخطوة أوذل لئلدماج اؼبهٍت تطبق على " استبياف الربسيم احملظوظ "بكندا، حيث أنتج ىو وزمبلئو أداة تشخيصية 

األشخاص فبن يعانوف من بطالة طويلة األمد، إذل جانب كتيب وبتوي األصوؿ األربعة للبحث عن الشغل الذي 
 . 1يعترب الدليل الذي تنفذ من خبللو طريقة الربسيم احملظوظ يف حياة طالب الشغل و عبلقتو دبحيطو

اإلدماج اؼبهٍت على اؼبدى القصَت حسب مبوذج جاؾ ليموج ىو إسًتاتيجية تسمح من االنتقاؿ من وضعية عدـ 
إذل العمل، و أف قباح إسًتاتيجية البحث عن العمل مرىونة بقدرة الباحث عن العمل يف اكتساب  (البطالة)العمل 

واستخداـ اؼبكوانت األربعة ؽبذا النموذج اؼبمتثلة يف احمليط السوسيواقتصادي، و الذات، و اؼبكاف، و أخَتا 
 .2، أما ؿبرؾ ىذا النموذج فيحدد يف إطار التفاعل اؼبستمر ؽبذه األبعاد األربعة (اؼبنهج)األسلوب

 
 

                                                           

1 - Monique Chaput, Bernard Lietard et Gaston Pineau ,Reconnaître les acquis: Démarches d'exploration 

personnalisée, paris, Editions L'Harmattan, 1998 , p 109. 
 

2 -Ministère de l’Éducation, Direction de la formation générale des adultes, programmes d'études intégration socio 

professionnelle, Bibliothèque nationale du Québec, 2002 ,p 07 
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                     البيئة السوسيوسياسية و اقتصادية

 
السوسيوسياسية و االقتصادية البيئة  

 الذات

 

 

    األسلوب                                     اؼبكاف

 

 

A 

C 

D 

E 

B 

e 

  .يوضح اإلطار الذي تتفاعل فيه األبعاد األربعة للنموذج ( 15)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 
 ,Ministère de l’Éducation, Direction de la formation générale des adultes: ادلصدر

programmes d'études intégration socio professionnelle, Bibliothèque nationale du 

Québec, 2002 ,p71.  

 

 بعد احمليط السوسيو اقتصادي- 

يشكل ىذا البعد مدخل منظومة التفاعل و ىو يتعلق بكل تعقيدات األوضاع السوسيوسياسية و االقتصادية عند فًتة 
 .البياانت، اؼبفاىيم، و اؼببادئ: اإلدماج اؼبهٍت، حيث يشَت إذل ثبلث أنواع من اؼبعلومات 

تعلمنا البياانت عن اؼبدارس و اؼبهن اؼبتوفرة و الوضعية االقتصادية السائدة، إذل جانب التعرؼ على فوائض و ندرة 
اخل، بينما اؼبفاىيم تساعدان على ربديد مفهـو القيم السائدة يف احمليط ...اليد العاملة ،وكذا اؼبساعدات 

اخل، فيما تكمن أنبية اؼببادئ يف دورىا اؼبتمثل يف مساعدتنا على ...السوسيواقتصادي مثل اغبراؾ، و اؼبرونة، اؼبهارة 
 .1اخل...فهم منظومة التعليم، ومتطلبات عادل الشغل

 
 

                                                           
1 -Ibid,p08 
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 بعد الذات - 
، و ربت ضغطو من خبللو الشخص يكوف مطالب  (احمليط السوسيواقتصادي)وبدد بعد الذات ابلبعد السابق 
ىذا البعد يوصف كمرحلة للتعرؼ على الذات " من يقـو بو؟"؟ و " من يريد اإلدماج: "ابإلجابة عن األسئلة التالية 

حينها يصبح الشخص . اخل...اؼبهنية دبعٌت أخر التعرؼ على ؾباالت الفائدة من استعداداتو و قيمو و خرباتو السابقة 
ينظر لذاتو كباحث عن عمل ؿبتمل و عامل ؿبتمل، أخذا بعُت االعتبار خصائصو الشخصية و خصائصو السوسيو 

 . 1اقتصادية اؼبرتقب إدماجها
 بعد ادلكان - 

ىو اػبيار اؼبهٍت " الذات "إف بعد مكاف البحث عن عمل ال ينبغي أف يتداخل مع مكاف العمل، ال سيما و أف بعد 
البحث عن العمل أاي كاف مرتبط دبكاف العمل فإنو هبمع " مكاف"للشخص الذي وبدد مكاف العمل، يف حُت أف 

كل األمكنة أين وبتمل أف هبد فيها الباحث منصب عمل، لذا عادة ما تعترب األماكن اؼبستكشفة للبحث عن عمل 
 .ىي مراكز التشغيل أو اإلعبلانت الصغَتة يف اعبرائد

 فإنو يقًتح على الباحث عن عمل االستفادة من عروض سوؽ العمل غَت اؼبعلنة، إذل جانب ذلك ليموجأما 
فالًتبصات يف الوسط العملي، و اؼبعلومات اػباصة، وشبكة العبلقات و االتصاالت، و الزايرات اؼبهنية االستكشافية 

 .و التجارب التطوعية ضمن بعض اؼبهن ىي األخرى أماكن مولدة لفرص العمل
، و أف األمكنة اليت مت ربديدىا "أين نبحث عن العمل؟ "و من ىنا يكوف ىذا البعد قد أجاب على السؤاؿ اؼبتعلق 

 .2"احمليط السوسيو اقتصادي"و " الذات"ينبغي أف تكوف منسجمة مع 
بعد األسلوب -   

يعترب ىذا البعد امتداد " كيف نبحث عن العمل؟"و" كيف ندمج؟"يشكل ىذا البعد إجابة على األسئلة التالية 
لؤلبعاد الثبلثة األخرى، ألنو خبلفا ألساليب و تقنيات البحث عن العمل اؼبقدمة ككياانت وحدىا القادرة على 

 .يعرب عن الشخص، و الوقت، و اؼبكاف عند اإلدماج" األسلوب" ضماف اإلدماج اؼبهٍت، فإف بعد 

                                                           

1 - René Boulard,Yvan Bordeleau,Viateur Larouche , Psychologie du Travail et Nouveaux Milieux de Travail:  

Actes du Quatrième Congrès International de Psychologie du Travail de Langue Française, paris, 1987, p174. 
 

2 -Ibid, p175. 
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و عليو فإف كل ابحث عن عمل هبد األسلوب الذي يليق بو، و ذو عبلقة دبكاف البحث عن العمل، و مناسب 
 .1لزمن البحث عنو

ىذه الطريقة اؼبثلى ؼبعاعبة تقنيات البحث عن العمل تبدو أكثر ربفيزا و اقل تقييدا، ألهنا تًتؾ ؾبػاال لشكل الفعل 
كما أف ىذا البعد يشكل أيضا منفذ للخروج كبو بيئة يكوف فيها الباحث عن عمل على أعلى . والنشاط الشخصي

 .مستوى لقابلية التشغيل
مستوايت قابلية التشغيل -   

إف األبعاد األربعة ؽبذا النموذج ربدد طبسة مستوايت ابؼبقارنة مع اإلدماج اؼبهٍت، و كل مستوى يتوافق مع مستوى 
سبثل اؼبستوى األمثل لقابلية " A"حيث " A"إذل " E"ؿبدد لقابلية التشغيل، و تقع على سلسلة متصلة سبتد من 

 .التشغيل كما ىي ؿبددة يف الشكل أعبله
سيعرؼ كعامل ؿبتمل، ألنو حدد " A"و حسب أصحاب ىذا النموذج فاف الشخص الذي يقع عند النقطة 

 .اؼبستخدـ لذلك، و ىو على استعداد للتفاعل مع بيئتو و االندماج فيها" األسلوب"البحث و عرؼ " مكاف"
يف " أسلوبو"فالشخص يعترب جاىز تقريبا و يعرؼ جيدا أين يبحث عن الشغل، لكنو دل هبد " B"أما عند اؼبستوى 

قبد األشخاص األقل جاىزية فهم يتعارفوف جيدا، " C"البحث عن الشغل إلقباح عملية إدماجو، أما عند النقطة 
فهو هبمع األشخاص " D"أما اؼبستوى . ال يبكن أف يكوف فعاال" أسلوهبم "لكن ماداـ ال يعرفوف أين يتجهوف فإف 

  .2"الذات"قليلي االستعداد  ألهنم ال يتحكموف إال يف بعد 
فهو يبثل األشخاص غَت جاىزين أو البطالوف لفًتات طويلة ىؤالء األشخاص ال ينظر " E"و يف األخَت اؼبستوى 

إليهم كعماؿ ؿبتملُت، إذف فهم يقعوف خارج اجملاؿ أو الفضاء اؼبهٍت، غَت مبالُت ابؼبواضيع اليت سبثلهػا اؼبدرسة 
 .3"إعادة تشكيل مهٍت"أوالعمل، ؽبذا فإف ىؤالء األشخاص ىم حباجة إذل 

كخبلصة يتضح أف ىذا النموذج قد بُت اؼبسار الذي هبب أف يتخذه طالب الشغل حىت يتمكن من االندماج 
اؼبهٍت، كما يؤكد على أف قباح عملية اإلدماج اؼبهٍت ترتكز على سَتورة تتكوف من ؾبموعة من اؼبراحػل اؼبتتالية 

فبا يبكن ىذا النمػوذج من حصر العناصر الزمانية الثبلثة و ىي اؼبػاضي و اغباضر . واؼبرتبطة هبدؼ هبب الوصػوؿ إليو
                                                           
1 -Ibid, p176. 
2 - Ministère de l’Éducation, Direction de la formation générale des adultes, programmes d'études intégration socio 

professionnelle, op cit ,p08. 
3 -George Lemoine et Pierre Liège, notre constat et nos postulats théorique « employabilité et insertion 

professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur » colloque international, le consortium des universités 

algériennes Skikda, biskra,Guelma ,Oum el Bouaghi et Tébessa , Algérie10-11 avril 2010,p42. 
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و اؼبستقبل، و هبعل اؼبشروع اؼبهٍت صلبا لكونو انتج عن ىذه السَتورة و راسخ يف ىويػة الشخػص و ماضيو و مرتبط 
 .ابغباضر و اؼبستقبل يف نفس الوقت

كما ذبدر اإلشارة أف ىذا النموذج يتوجو أساسا للعاطلُت عن العمل و الباحثُت عن شغل، و لكنو يبكن أف يهم 
كذلك األشخاص الناشطُت الذين ال وبسوف ابلراحة يف عملهم، و يرغبوف يف تغيَت مهنهم ألهنا دل تعد ربقق ؽبم 

 .ذواهتم
 

 . اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل يف سوق العمل  : اثلثا

    شهدت فًتة التسعينات من القرف اؼباضي توسعا كبَتا يف التعليم العارل يف الكثَت من دوؿ العادل بفعل اعبهود اليت 
أصبحت تبذؿ من طرؼ العديد من اغبكومػات للنهوض ببلداهنا، و توفَت فرص شغل مناسبػة ؼبواطنيهػا و أتمُت 

 قوية ؼبنتجاهتا يف األسواؽ احمللية و العاؼبية، إلدراكها التاـ أف التنمية اغبقيقية أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا ةمنافس
 حيث تشَت التقارير أف القفزة النوعية اليت شهدهتا بعض ،ابلعلم و التقنية و اؼبعرفة و القدرة على توظيف نتائجها

البلداف مثل الصُت قد ارتبطت ابلتطور الذي عرفتو منظومتها للتعليم العارل، ففي ظرؼ ستة سنوات ازداد حجم 
مليوف طالب و طالبة  13.3إذل  1998 ألف طالب و طالبة سنة 300القبوؿ يف التعليم العارل يف ىذه الدولة من 

  .20041سنة 
و قد أثبتت الوقائع أف اجملتمعات اؼبتعلمة أكثر قدرة من سواىا لتحقيق معدالت تنموية عالية يف صبيع اؼبيادين، حيث 

تتقدمهم النرويج و كوراي اعبنوبية مث الوالايت اؼبتحدة تتنافس العديد من دوؿ العادل على الزعامة يف التحصيل العلمي 
ىذا و قد بلغ عدد اؼبتخرجُت يف العادل ... األمريكية، إذل جانب بعض الدوؿ األخرى مثل كندا و السويد و روسيا 

 مليوف 1.4 مبليُت، منهم يف التخصصات العلمية و اؽبندسية موزعُت بػ4 مليوف متخرج 12 حوارل 2004سنة 
 ألف متخرج من جامعات مشاؿ ووسط أمريكا و الباقي يتوزع حوؿ دوؿ 600متخرج من اعبامعات األوروبية و 

العادل األخرى، أما على صعيد الدوؿ فدولة اتيبلندا أتيت يف مقدمة الدوؿ إذ تبلغ نسبة خرهبيها يف ىذه التخصصػات 
 بينما الوالايت %  57 و الصُت بػ %59 و سنغػافورة بػ % 63 من إصبارل اػبرهبُت، تليها الياابف بػ % 69

 .2% 33اؼبتحدة األمريكية بػ 

                                                           

  .19، ص(2007 )، (عدد الرابع)ؾبلة فيبلدلفيا الثقافية  : عماف ، جامعة فيبلدلفيا األردنية »التعليم العارل يف عصر العوؼبة «  حسن داخل جريو ،-1
 .20اؼبرجع السابق، ص -  2
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و من ىذا اؼبنطلق أصبحت جودة نظاـ التعليم العارل و قيمة شهاداتو و مدى مبلءمتها ؼبتطلبات سوؽ العمل واحدة 
من أىم القضااي اليت تشغل ابؿ القائمُت على تشغيل الكفاءات اعبامعية، حيث يعد عدـ التوافق بُت مهارات القوى 

العاملة و تلك اؼبطلوبة يف سوؽ العمل احد أىم العوامل اؼبؤدية إذل زايدة أعداد الباحثُت عن العمل خاصة من 
 .  خرهبي التعليم العارل 

 .مسار تطور خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر- 1
 

 و اليت تعترب 1909شهد قطاع التعليم العارل يف اعبزائر نقلة كمية و نوعية منذ نشأة أوؿ جامعة يف اعبزائر سنة 
 على التوارل كل 1879، يضاؼ إليها سنة 1895امتدادا إذل مدرسة الطب و العلـو الصيدالنية اليت أسست سنة 

من كلية العلـو و اآلداب فكلية اغبقوؽ اليت مت ذبميعها ربت اسم جامعة اعبزائر، و ىي يف اغبقيقة امتداد للجامعة 
 .1 % 10الفرنسية حيث ال يبثل فيها اعبزائريوف إال بػ 

 .1969 إىل 1962من : ادلرحلة األوىل- 1-1
لقد كاف من بُت أىداؼ الدولة اعبزائرية اذباه التعليم العارل بعد االستقبلؿ مباشرة ىو أتسيس جامعة وطنية تعرب على 

 .أصوؿ اجملتمع و االنتماء اغبضاري ؽبذه األمة، و لقد عرؼ مسار تطور اعبامعة اعبزائرية عدة مراحل ىامة
و منذ ذلك اغبُت بدأت تعرؼ منظومة التعليم العارل يف اعبزائر حركية كبَتة حيث ارتفع تعداد الطلبة اعبزائريُت 

 طالبا، و نظرا غباجة اعبزائر 1317اؼبسجلُت يف جامعة اعبزائر و ملحقتيها يف كل من قسنطينة و وىراف إذل حوارل 
اؼباسة من اإلطارات ؼبواصلة تسيَت اؽبياكل اإلدارية و االقتصادية للدولة اليت أتثرت برحيل العديد من اإلطارات 

 : االستعمارية للببلد، عملت اعبزائر  على وضع ؾبموعة من األىداؼ اؼبستعجلة على اؼبدى القصَت منها
 .زايدة أعداد الطلبة و اؼبتخرجُت دبا يتناسب مع احتياجات الوطن من اإلطارات - 
 .توجيو الطلبة إذل ؾباالت التكوين اليت ربتاجها التنمية- 
 .ال مركزية شبكة قطاع التعليم العارل، و ذلك بتخصص اعبامعات حسب متطلبات التنمية و التوازف اعبهوي- 

  1962/1963و نتيجة ؽبذه السياسة فقد تزايد أعداد الطلبػة اؼبلتحقُت ابلتعليم العارل خبلؿ الدخوؿ اعبامعي 
 . 2 طالبا9512 مرات و نصف حيث بلغ الفرؽ 4 بػ 1969/1970و 
 

                                                           
1   - Djamel Guerid , « l’université d’hier et aujourd’hui », Oran : revue  Crasc, (8 édition), 1998,p8. 

الديواف الوطٍت :  ، اعبزائر2012-1962وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي يف اعبزائر، طبسوف سنة يف خدمة التنمية  -2
  36للمطبوعات اعبامعية، ص 



العمل سوق يف العايل التعليم خلرجيي ادلهين اإلدماج السادس                                                الفصل  

 

 
 

275 

.1969 إىل 1962تطور عدد الطلبة ادلسجلني و ادلتخرجني من اجلامعة من  ( 54)جدول رقم   
عدد الطلبة ادلسجلني  ادلوسم اجلامعي

 يف مستوى التدرج
نسبة ادلتخرجني من إمجايل  عدد الطلبة ادلتخرجني %الزايدة السنوية 

 (%)ادلسجلني
62/63 725 2 - 93 3.41 
65/66 883 6 52.17 195 2.83 
69/70 794 9 25 759 7.74 

وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي  يف اعبزائر ، طبسوف سنة يف خدمة : ادلصدر
 . 43-36 ، ص 2012-1962التنمية 

 كما نشَت أيضا أف أكثر التخصصات استقطااب للطلبة خبلؿ ىذه اؼبرحلة ىي العلـو اإلنسانية و االجتماعية 
.   يف ابقي التخصصات األخرى كالعلـو الدقيقة و العلـو الطبية% 25بينما دل تتعدى الػ ، % 44دبتوسط قدره 

 70 متخرجا معظمها من زبصصات العلـو الطبية بػ 93فيما بلغ تعداد أوذل الدفعات اؼبتخرجة يف عهد االستقبلؿ 
 متخرجا اغلبهم يبثلوف زبصصات العلـو االجتماعية و العلـو 759متخرج، لًتتفع عند هناية ىذه اؼبرحلة إذل 

 . أدانه كما ىو موضح يف اعبدوؿ% 64.95اإلنسانية بػ 

 تطور عدد حاملي الشهادات حسب اجملموعات الكربى لالختصاصات  ( 55)جدول رقم 
                          ادلوسم اجلامعي

 التخصصات
 

62/63 69/70 

 156 - تكنولوجيا/ العلوم الدقيقة 
 - - .علم األرض/العلوم الطبيعية 
 110 70 . (مبا فيها البيطرة)العلوم الطبية 

 493 23 .العلوم اإلنسانية/ العلوم االجتماعية 
 759 93 اإلمجايل 
وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي يف اعبزائر، طبسوف سنة يف خدمة :ادلصدر
 . 38، ص 2012-1962التنمية 
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.1971إصالح التعليم العايل لعام :ادلرحلة الثانية  - 1-2  
ابلرغم من التطور يف أعداد الطلبة اؼبلتحقُت ابعبامعة و تزايد يف أعداد اؼبتخرجُت فإف اعبامعة اعبزائرية دل تستطيع 

تغطية الطلب اؼبتزايد على اإلطارات يف سوؽ العمل، و ىو ما استوجب على الدولة إعادة النظر يف سياسة التعليم 
العارل، و ذلك بتبٍت إصبلحا شامبل يتماشى و متطلبات برامج التنمية االقتصادية الكربى اليت مت اعتمادىا يف اعبزائر 
، و منذ تلك الفًتة بدأت تتجلى مبلمح اعبامعة اعبزائرية ابؼبفهـو الفعلي مع إنشاء وزارة التعليػم العارل و البحث 

 اليت مت من خبلؽبا رسم توجو 1971، و إطبلؽ عملية إصبلح التعليم العارل الكربى سنة 1970العلمي سنة 
جديد و مهاـ جديدة ؼبنظومة التعليم العارل، حيث دل تعد تقتصر على توفَت التكوين اعبامعي الكبلسيكي، إمبا 

 :1أصبحت هتدؼ إذل االستجابة لكل متطلبات االقتصاد الوطٍت حيػث تتمحور حوؿ أربعة أىداؼ 

  إعادة صياغة برامج التكوين بشكل كلي من خبلؿ تنويع الدراسة و فتح مسارات تعليمة جديدة و جعل
 .الشهادات أكثر احًتافية 

 تبٍت تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة ابالعتماد على نظاـ السداسية بدؿ اؼبعدؿ السنوي. 
  تكثيف النماء يف التعليم العارل دبا يبكن اكرب عدد فبكن من التبلميذ من البلوغ إذل مستوايت عليا دبا يسمح

 .بتزويد االقتصاد الوطٍت أبكرب عدد فبكن من اإلطارات
  إعادة تنظيم شامل للهياكل اعبامعية ابالنتقاؿ من اؼبخطط الكبلسيكي للكليات إذل اؼبعاىد اعبامعية حبيث

يكوف لكل واحد منها زبصص يف ؾباؿ علمي ؿبدد، و استقبللية مالية و إدارية هبدؼ دمج األساتذة يف 
 .عملية تسيَت ىذه اؼبعاىد

عموما يبكن القوؿ انو قد كاف ؽبذه اإلصبلحات وقعها االهبايب على نظاـ التعليم العارل يف اعبزائر، خاصة من الناحية 
 .الكمية ابستمرار تزايد أعداد الطلبة اؼبسجلُت يف التدرج  دبعدؿ ثبلث مرات سنواي 

 
 
 
 

                                                           

أمينة مساؾ ، صبيلة مامري ، اعبامعة اعبزائرية بُت رىاانت خصوصية اجملتمع و عاؼبية اؼبعرفة ، ورقة عمل مقدمة يف أعماؿ اؼبلتقى الدورل األوؿ ، نظرة جديدة للتعليم -  1
 ، دائرة علم النفس و علـو الًتبية و االرطوفونيا ، اؼبركز اعبامعي اـ 2005 نوفمرب 28و27العارل و البحث العلمي  بُت الضغوطات الداخلية و االختيارات الذاتية  

 .260البواقي ، اعبزائر ، ص  
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 1989 إىل 1970تطور عدد الطلبة ادلسجلني و ادلتخرجني من اجلامعة من  (56 )جدول رقم 
ادلوسم 
 اجلامعي

عدد الطلبة ادلسجلني 
 يف مستوى التدرج

عدد الطلبة  (%)الزايدة السنوية 
 ادلتخرجني

نسبة ادلتخرجني من إمجايل 
 (%)ادلسجلني

70/71 311 19 57.74 244 1 6.44 
74/75 709 35 21.29 661 4 13.05 

79/80 443 57 11.52 963 6 12.12 
84/85 223 103 6.41 713 11 11.34 

89/90 350 181 8.77 917 22 12.63 
وزارة التعليم العارل و البحث العلمي ، التعليم العارل و البحث العلمي  يف اعبزائر ، طبسوف سنة يف خدمة : ادلصدر
 .43-36 ، ص 2012-1962التنمية 

تغَت يف اذباىات اعبامعة اعبزائرية بًتكيزىا على توجيو الطلبة كبو  اؼببلحظ أف ؽبذا التزايد يف أعداد الطلبة قد صاحبو
التخصصات العلمية و التكنولوجية، حيث شهدت نقلة نوعية خبلؿ ىذه اؼبرحلة ابنتقاؿ نسبة الطلبة اؼبسجلُت 

، و تعزيز 79/80 للموسم اعبامعي % 16 إذل 69/70 خبلؿ اؼبوسم اعبامعي % 1ابلتخصصات العلمية من 
 ، 89/90 خبلؿ اؼبوسم اعبامعي % 47نسبة الطلبة اؼبسجلُت بتخصصات العلـو الدقيقة و التكنولوجية إذل 
 . لتدارؾ العجز يف بعض التخصصات خاصة يف ؾباالت التكنولوجية

 

 . لالختصاصات الكربى اجملموعات التدرج حسب مرحلة يف ادلسجلني الطلبة عدد تزايد (57 )جدول رقم 
                         ادلوسم اجلامعي

 التخصصات
 

69/70 79/80 89/90 

 %47 %29 %24 تكنولوجيا/ العلوم الدقيقة 
 %7 %16 %1 .علم األرض/العلوم الطبيعية 
 %16 %16 %31 . (مبا فيها البيطرة)العلوم الطبية 

 %30 %39 %44 .العلوم اإلنسانية/ العلوم االجتماعية 
وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي يف اعبزائر، طبسوف سنة يف خدمة : ادلصدر
 .38، ص 2012-1962التنمية 
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يعود ىذا االىتماـ اؼبتنامي ابلتخصصات التكنولوجية  إذل اإلسًتاتيجية اليت ازبذهتا اعبامعة من خبلؿ تبٍت التخطيط 
، الذي يعرب على اغباجيات السنوية من اؼبتخرجُت من 1984 و1982بُت  (اػبريطة اعبامعية)اعبامعي 

حامليالشهادات حسب اختصاصات و شعب جبعلو أكثر تنظيما و عقبلنية لضماف توافقا أفضػل بُت التكوين العػارل 
 . 1و احتياجات االقتصاد الوطٍت 

كما أنو ألوؿ مرة خبلؿ ىذه الفًتة مت  ربديد أىداؼ كمية للتعليم العارل، فيما ىبص تكوين اإلطارات حسب 
الفروع و قطاعات النشاط و إعادة تنظيم اعبذوع اؼبشًتكة و زايدهتا هبدؼ ربسُت نوعيتها، إذل جانب ذلك مت 

اللجوء إذل وضع إجراءات توجيهية خاصة اباللتحاؽ ابعبامعة للطلبة اعبدد لتنظيم تدفق حاملي البكالوراي اعبدد كبو 
ـبتلف التخصصات الذي يعرؼ وتَتة متسارعة، حيث تزايد عددىم ثبلث مرات يف ظرؼ عشر سنوات للفًتة 

 .89/90  إذل اؼبوسم اعبامعي 79/80اؼبمتدة من اؼبوسم اعبامعي 

و ابلرغم من ىذا التنظيم اعبديد فإف نسبة كبَتة من حاملي شهادة البكالوراي ظلت توجو كبو التخصصات األدبية 
والعلمية، لكوف التعليم الثانوي يف اعبزائر كاف يغلب عليو طابع التعليم العاـ بشعبتيو اآلداب و العلـو بينما التعليم 

 .التقٍت ال يبثل إال بنسبة قليلة كما ىو موضح على اعبدوؿ أدانه

  .تطور تعداد الطلبة اجلدد ادللتحقني ابلتعليم العايل (58 )جدول رقم 
                   ادلوسم الدراسي

 الشعب

 

69/70 79/80 89/90 

 615 39 473 15 786 3 التعليم العام
 318 11 724 1 644 التعليم التقين 

 50 933 17 197 4 430 اجملموع

 .113التعليم، ص  ، فصل2011-1962الديواف الوطٍت لئلحصاء، حوصلة إحصائية : ادلصدر

خبلؿ ىذه اؼبرحلة واصلت اعبامعة اعبزائرية خبلؿ ىذه اؼبرحلة سياستها التسيَتية يف إطار مشروع اػبريطة اعبامعية 
، الذي يهػدؼ إذل رفع تعداد الطلبة و زايدة فتح شعب جديدة خاصة يف زبصصات العلـو 1984لسنة 

                                                           

 .22، مرجع سابق ، ص 2012-1962وزارة التعليم العارل و البحث العلمي ، التعليم العارل و البحث العلمي  يف اعبزائر ، طبسوف سنة يف خدمة التنمية -  1
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والتكنولوجيا، و تدعيم التخصصات حبسب البيئة االقتصادية لكل منطقة اليت تتواجد هبا اعبامعة و زايدة اؽبياكل 
 .اعبامعية ابستحداث مراكز جامعية جديدة يف كل من  بومرداس و جباية و بسكرة و مستغازل

ىذه الًتتيبات بقدر ما كانت هتدؼ إذل ربسُت أداء اعبامعة اعبزائرية من خبلؿ رفع أعداد الطلبة،  و الًتكيز  على 
التوجيو ربو الشعب التكنولوجية كاف لو أتثَت سليب على األداء البيداغوجي للجامعة، حيث أدى  إذل عرقلة وظيفة 

 . األستاذ ابعتباره ابحث ابلدرجة األوذل
و قد توالت صعوابت اعبامعػة اعبزائرية خػبلؿ ىذه اؼبرحلة بفعل تدىور األوضػاع االجتماعيػة و السياسية واالقتصادية 
و األمنية، اليت أثرت بشكل سليب على أداء اعبامعة اعبزائرية بفعل اغبراؾ السياسي و اغبزيب الذي أصبحت تعيشو 

اعبامعة، و فشل صبيع اؼبخططات الوزارية اؼبوجهة لتطوير القطاع و النهوض بو، حيث دل تعد اعبامعة تتبلءـ والتغَتات 
العميقػة اليت عرفتها الببلد على اؼبستػوايت االقتصاديػة و االجتماعيػة و السياسية و الثقافية، و ىو ما انعكس على 
نوعية ـبرجات التعليم العارل بتفاقم ظاىرة البطالة بُت أوساط حاملي الشهادات، ألف الدولة دل تعد قادرة على توفَت 
مناصب شغل ؽبذا العدد الكبَت من اؼبتخرجُت نتيجة تواصل توافد الطلبة اعبدد على اعبامعة، و تراجع وتَتة اإلنتاج 
الوطٍت، و توقف التشغيل يف العديد من اؼبؤسسات فبا خلف اختبلؿ كبَت يف الطلب و العرض على ىذه الفئة األمر 

 .1 1995 سنة %  4.4 إذل 1985 سنة % 0.6الذي ترتب عليو زايدة بطالة ىذه الشروبة حبيث انتقلت من 
 .1999 إىل 1990تطور عدد الطلبة ادلسجلني و ادلتخرجني من اجلامعة من  ( 59)جدول رقم 

عدد الطلبة ادلسجلني  ادلوسم اجلامعي
 يف مستوى التدرج

معدل الزايدة 
 (*%)السنوية 

عدد الطلبة 
 *ادلتخرجني

نسبة ادلتخرجني من 
( %)إمجايل ادلسجلني   

* 
90/91 560 197 8.93 554 39 20.02 
94/95 427 238 0.14 557 32 13.65 
98/99 647 372 9.75 44 531 11.94 

وزارة التعليم العارل و البحث العلمي ، التعليم العارل و البحث العلمي  يف اعبزائر ، طبسوف سنة يف خدمة التنمية : ادلصدر 
 .43- 32 ، ص 1962-2012
، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى ـبرجات التعليم العارل و سوؽ العمل "مدخبلت و ـبرجات التعليم العارل يف اعبزائر "  ،ضبيد بوزيدة*- 

 .85ص، 2011منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : ، القاىرة2010ؼبنامة اكتوبرابيف الدوؿ العربية 

                                                           

 .86 ضبيد بوزيدة ، مرجع سابق ، ص - 1
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  .2004 إىل 1999ادلرحلة ادلمتدة من - 1-3
 .خبلؿ ىذه اؼبرحلة يبكن سبييز فًتتُت مفصليتُت يف تطور منظومة التعليم العارل يف اعبزائر

 : 2004 و1999 الفرتة بني 1-3-1
  الذي يعترب يف رأي العديد من اؼببلحظُت اإلطار الذي نظم 1999ميز ىذه الفًتة صدور القانوف التوجيهي لسنة 

التعليم العارل يف اعبزائر، حيث أصبحت اعبامعة دبقتضاه مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقايف و مهٍت سبتع 
بشخصية اعتبارية و استقبللية مالية، و فتح الشراكة لبعض الوزارات األخرى و بعض اؼبدارس و اؼبعاىد، كما ظبح 
أيضا بتقنُت اعبهاز التنظيمي و إعادة ىيكلة اؼبنظومة بكاملها، و ربديد األىداؼ الواجب ربقيقها، و يعترب ىذا 

كمػا ضمن ىذا القانوف شروط اغبرية و التطوير . القانوف اآللية األساسية الذي ينظم اغبياة اعبامعية لؤلساتذة و الطلبة
العلمي و اؼببػدع و الناقد و إعادة التأكيد على موضوعية اؼبعرفػة، و كذا العبلقػة بُت وظيفيت التعليم و البحث 

  1.العلمي
 .2014 إىل 2005 من الفرتة ادلمتدة-1-3-2

 إصبلح شامل و عميق للتعليم العارل استجابة «  سبثلت يف وضع إسًتاتيجية عشرية لتطوير القطاع من خبلؿ تطبيق
 (...)للتحدايت الكربى اليت فرضها التطور السريػع يف ؾباالت العلػـو و التكنولوجيا و عوؼبػة االقتصػاد و االتصاؿ

لتهيئة الظروؼ اليت سبكن اعبامعة من اعبزائرية من رفع التحدايت اآلنية و اؼبستقبلية اليت افرزىا ؾبتمع اؼبعرفة واالتصاؿ 
قائمة على توجيو النظاـ التكويٍت إذل االنشغاالت ذات األولوية للمجتمع  (...)عن طريق مقاربة جديدة (...)

" ؿ ـ د "تبٍت مشروع اإلصػبلح نظػاـ الػ  و من ىذا اؼبنطلق مت ،2 » ...والتغَتات اليت أحدثها عادل يتغَت ابستمرار
  :3كفلسفػة عبامعة تتسم ابغبيوية و العصػرنة و االستجابة حمليطها و متفتحة على العادل حيث يهدؼ إذل مايلي

 .عدـ اإلخبلؿ يف اعبمع بُت النوعية يف التكوين وشرعية االلتحاؽ ابلتعليم العارل - 
 .إعطاء مدلوالت ؼبعايَت التنافس و األداء و ترسيخ قواعد االستقبللية للمؤسسات وفق قواعد التسيَت اغبسن-

 .سبكُت اعبامعة من أف تصبح قطبا لئلشعاع الثقايف و العلمي على اؼبستوى اعبهوي و الدورل- 
                                                           

، اؼبتضمن القانوف التوجيهي للتعليم العارل اؼبتمم و اؼبعدؿ ، اعبزائر ، اعبريد الرظبية  1999 افريل 4 اؼبؤرخ يف 05- 99قانوف  رقم  وزارة التعليم العارل و البحث العلمي،- 1
 .11 -4 ، ص 1999 افريل 7 ، الصادر  بتاريخ 24عدد 

 .2وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، ملف إصبلح التعليم العارل، مرجع سابق ، ص -  2

، ورقة عمل مقدمة يف أعماؿ اؼبؤسبر اإلقليمي العريب حوؿ التعليم العارل، »ا  نظاـ التعليم العارل ؿ ـ د لػ الدوؿ اؼبغاربية اعبزائر مبوذج«قبيب مزايف، إبراىيم ماحي،-  3
، ص 2010مكتب اليونسكو للًتبية يف الدوؿ العربية ، :  ، بَتوت 2009حزيراف 1،2التحدايت العاؼبية و اؼبسؤوليات اجملتمعية، القاىرة : كبو فضاء عريب للتعليم العارل

308. 
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 . إشراؾ اعبامعة يف التنمية اؼبستدامة -

ربقيق أتثَت متبادؿ فعلي مع احمليط االجتماعي و االقتصادي بتطوير كل التفاعبلت اؼبمكنة بُت اعبامعة و عادل - 
 . الشغل ، و تطوير آليات التكيف اؼبستمر مع تطورات اؼبهن

 و سباشيا مع ىذه األىداؼ فقد مت اعتماد ىندسة جديدة يف عروض التكوين تستجب للمعايَت الدولية تضم عدة 
زبصصات متجانسة من حيث الكفاءات العلمية و التقنية و كذا اؼبناصب اليت يوفرىا سوؽ العمل ، حيث تتيح ىذه 

اؼبسارات التكوينية اكتساب بعض الكفاءات خاصة فيما يتعلق ابللغات األجنبية ووسائل االتصاؿ التكنولوجية، 
مصحوبة بتحيُت و أتىيل ـبتلف الربامػج التعليمية و اعتماد تنظيػم جديد للتسيَت البيداغػوجي، و تتضمن ىذه 

  : 1اؽبندسة اعبديدة ثبلث مراحل تكوينية
تتكوف من طورين األوؿ قاعدي متعدد التخصصات ىدفو اغبصوؿ على : مرحلة ليسانس مدهتا ثبلث سنوات- 1

اؼببادئ األولية للتخصص اؼبعٍت و التعرؼ على منهجية اغبياة اعبامعية و اكتشافها، و الثاشل تكوين متخصص يتفرع 
 :إذل
 .فرع أكاديبي يتوج بشهادة ليسانس تسمح لصاحبها دبواصلة دراسات جامعية مباشرة اكثر اختصاصا- 
 .يسمح لصاحبو ابالندماج اؼبباشر يف عادل الشغل و ربدد برامج ىذا الفرع ابلتشاور مع قطاع الشغل: فرع مهٍت- 

مرحلة ماسًت مدة التكوين هبا تدـو سنتُت و يبكن أف يلتحق هبا اغبائزوف على ليسانس أكاديبية و حىت -2
 الليسانس اؼبهنية بعد قضاء فًتة يف عادل الشغل ، و وبضر ىذا التكوين بدوره الختصاصيُت 

 يتوج دباسًت حبث و يؤىل صاحبو إذل نشاط البحث العلمي يف القطاع اعبامعي و االقتصادي : اختصاص حبثي - 

اختصاص مهٍت يبتاز ابغبصوؿ على تدريب أوسع يف ؾباؿ معُت و يؤىل صاحبو إذل مستوايت أعلى من األداء - 
 .والتنافسية

مرحلة الدكتوراه تدـو ثبلث سنوات بعد إسباـ مرحلة اؼباسًت بنجاح يضمن ىذا التكوين  تعميق اؼبعارؼ يف - 3
 .االختصاص و تنمية االستعداد ؼبمارسة البحث العلمي يف إطار اعبماعة

                                                           

 .25، مرجع سابق، ص 2012-1962وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي يف اعبزائر، طبسوف سنة يف خدمة التنمية -  1
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إف تطبيقات ىذا النظاـ ظبحت على اؼبستوى الكمي من رفع عدد اؼبسجلُت يف اعبامعة  إذل أكثر من مليوف طالب 
،  و ىو اؽبدؼ الذي كاف تتوخاه اعبامعة (2009 /2008)يف مرحلة التدرج ألوؿ مرة  بداية من اؼبوسم اعبامعي 

، كما تشَت اإلحصائيات أف عدد حاملي الشهادات قد عرؼ ىو األخر  (ؿ ـ د)اعبزائرية من وراء تطبيقها لنظاـ 
 ) ، و ىو اتريخ زبرج أوؿ دفعة من نظاـ 2006/2007  خبلؿ اؼبوسم اعبامعي % 14.85تزايدا ملحوظا  فمن 

ؿ ) بفعل دخوؿ إجراءات العمل وفق ىذه الصيغة 2009/2010 خبلؿ اؼبوسم اعبامعي % 18.27إذل  (ؿ ـ د
 .يف كامل اعبامعات اعبزائرية و تعميمها على صبيع التخصصات   (ـ د

 . 2010 إىل سنة 2000تطور عدد الطلبة ادلسجلني و ادلتخرجني من اجلامعة من سنة  ( 60)جدول رقم 
عدد الطلبة ادلسجلني  ادلوسم اجلامعي

 يف مستوى التدرج
معدل الزايدة 

 (% )*السنوي
عدد الطلبة 
 *ادلتخرجني

نسبة ادلتخرجني من 
 (*%)إمجايل ادلسجلني

2000/2001 084 466 14.23 192 65 13.90 
2004/2005 833 721 15.87 515 107 14.89 
2006/2007 664 820 10.45 905 121 14.85 
2009/2010 1 034 313 -1.39 767 199 18.27 
طبسوف سنة يف ، وزارة التعليم العارل و البحث العلمي ، التعليم العارل و البحث العلمي  يف اعبزائر : - ادلصدر 

 .43- 32ص ، 2012-1962خدمة التنمية 
، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى ـبرجات "مدخبلت و ـبرجات التعليم العارل يف اعبزائر "  ،ضبيد بوزيدة      *  - 

منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية : ، القاىرة2010ؼبنامة اكتوبرابالتعليم العارل و سوؽ العمل يف الدوؿ العربية 
 .85ص، 2011اإلدارية، 

 

ابلرغم من ىذا التطور اؼببلحظ يف تعداد اؼبلتحقُت فإف مشكلة التوجيو إذل ـبتلف التخصصات ظلت تشكل عائق 
أساسي ؽبذا النظاـ ، على اعتبار أف اغلب ىػذه العروض كانت يف زبصصات العلـو االجتماعيػة و اإلنسانية، و ىو 
ما جعل التوجيو كبو ـبتلف اجملموعات الكربى لبلختصاصات دل يكن متماثبل، و ىذا على الرغم من التوجيهات 
واإلجراءات اليت جاء هبا ىذا النظاـ لتدعيم التخصصات العلمية و التكنولوجية، حيث ظل ارتفاع كبَت يف عدد 

 من تعداد الطلبة % 60الطلبة اؼبسجلُت يف زبصصات العلـو االجتماعية و اإلنسانية اليت أصبحت سبثل أبكثر من 
 .2009/2010اؼبسجلُت خبلؿ اؼبوسم اعبامعي 
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 . لالختصاصات الكربى اجملموعات التدرج حسب مرحلة يف ادلسجلني الطلبة عدد تزايد ( 16)شكل رقم 

 
طبسوف سنة يف خدمة ، وزارة التعليم العارل و البحث العلمي، التعليم العارل و البحث العلمي يف اعبزائر: ادلصدر
 .36، ص 2012-1962التنمية 

 

أما على اؼبستوى النوعي فقد مثل التكوين يف الطور األوؿ و الطور الثاشل ؼبرحلة ما بعد التدرج ىدفا أساسيا للسياسة 
اعبامعية اعبزائرية، و ذلك لضماف استمرار تزويد اعبامعة ابؼبؤطرين و تنمية البحث العلمي فبعد أف كاف عددىم ال 

 طالبا سنة 58975 ليصل  إذل 2000 طالبا سنة 22533 انتقل العدد إذل 1962 مسجبل سنة 156يتجاوز 
 نوعا سنة 128الذي رفع عروض التكوين من   (ؿ ـ د)، و يعود أساسا ىذا النمو إذل إطبلؽ نظاـ 2009
 عرضا يف اؼباسًت، و ىو ما مكن يف 1581 عرضا تكوينيا معتمدا يف الليسانس و 2668  إذل ؾبموع 2001

  . % 161زايدة تعداد الطلبة اؼبسجلُت فيما بعد التدرج، ففي ظرؼ عشر سنوات مبى التعداد بنسبة 

 .التدرج بعد ما مرحلة ادلسجلني يف الطلبة تعداد تزايد ( 61)جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1962 السنة 

 58 975 54 924 48 764 43 458 37 787 22 533 156 رلموع ادلسجلني
 7.27 12.37 12.2 15 67.7 51.74 - (%)نسبة النمو 

، جواف  (12 )ؾبلة األحباث االقتصادية عدد:،اعبزائر  »اعبامعة اعبزائرية أماـ رىاف اعبودة  «حسينة ػبلف،:ادلصدر
                            .42ص،  2009
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.مواصفات خمرجات التعليم العايل اليت حيتويها سوق الشغل يف اجلزائر- 2  
إف قيمة و نوعية ـبرجػات التعليم العارل  ال ترتبط حبجم التطػور الكبَت يف نسب االلتحاؽ ابلتعليػم العػارل و التوجيػو 
كبو ـبتلػف التخصصات، و ارتفػاع تعداد حاملي الشهػادات بقدر ما ترتبط بنوعية الكفاايت و القدرات اليت يكوف 
قد اكتسبها اػبرهبوف خبلؿ مسار تكوينهػم اعبامعي، و درجة استعدادىم يف االستجػابة ؼبتطلبػات و حاجيات أسواؽ 

 .العمل يف ظل ربدايت اقتصادية و اجتماعية تتميز ابلتغَت اؼبستمر
 أف ـبرجات 1" مدخبلت و ـبرجات التعليم العارل يف اعبزائر " يف دراستو حوؿ محيد بوزيدةلقد أوضح الدكتور 

 :التعليم العارل اليت يستقبلها سوؽ العمل يف اعبزائر تتصف دبجموعة من اؼبواصفات تتمثل يف 
زبريج عدد ىائل من الطلبة مثقلُت بكم معريف ىائل لكن ينقصهم كيفية توظيف ىذه اؼبعارؼ العلمية عند اقتحاـ - 

 .عادل الشغل
 .بعد اؼبكتسبات العلمية عن ما يصادفو الطالب اعبامعي يف سوؽ العمل- 
عدـ اىتماـ الطالب بشكل عاـ ابلتحصيل العلمي بقدر اىتمامو ابغبصوؿ على شهادة تؤىلو للحصوؿ على - 

 .وظيفة مستقببل
عدـ إدراؾ الطالب ابجملاالت اؼبهنية اليت يبكن أف يؤىلو ؽبا زبصصو، و ىذا ما يؤدي إذل الًتكيز على زبصصات - 

 .معينة دوف أخرى
صعوبة االندماج يف عادل الشغل، نظرا لغياب مهارات االتصاؿ و القيادة من جهة و غياب اؼبهارات اؼبهنية من - 

 . جهة أخرى
 .التحدايت اليت تواجه خرجيي التعليم العايل يف سوق العمل -3
 .البطالة- 3-1  

تعترب البطالة بشكل عاـ و البطالة بُت الشباب بشكل خاص ظاىرة عاؼبية تعاشل منها الدوؿ النامية و اؼبتقدمة على 
حد السواء، و ىي بذلك تعد ؿبور أساسيا لكثَت من األحباث و الدراسات االقتصادية و القرارات السياسية لكل 
دولة، غَت أف البلفت للنظر يف اآلونة األخَتة ىو ارتفاع مستوايهتا لدى فئة اؼبتعلمُت خاصة لدى حاملي شهادات 

 إذل أف زايدة مستوى التعليم يف اؼببدأ تؤدي التعليم العارل، على عكس ما كانت تفًتضو نظرية الرأس اؼباؿ البشري  يف
 من احتماؿ التعطل، وابلتارل فإف معدؿ البطالة بُت اؼبتعلمُت يفًتض أف يكوف قليبًل، وكذلك نسبة اؼبتعلمُت اإلقبلؿ

                                                           

 .84ضبيد بوزيدة ، مرجع سابق ، ص - 1
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 يتمثل يف عدـ  قدوجود خلل ىيكلي يف عبلقة أنظمة التعليم وسوؽ العمل،، فبا يعٍت 1بُت العاطلُت من العمل
، ففي يف الفًتة اؼبمتدة بُت الكفاايت اؼبطلوبة يف سوؽ العمل التوافق بُت اؼبهارات اليت زبرج من أنظمة التعليم، و

 بلغت معدالت البطالة لدى ىذه الفئة يف بعض مناطق 2009 حبسب تقرير البنك العاؼبي لسنة 2007و2004
 .العادل مستوايت مرتفعة و اعبدوؿ اؼبوارل يوضح ذلك 

.  نسب بطالة حاملي الشهادات يف بعض الدول العربية و يف أورواب ( 62)جدول رقم   
 (%)بطالة حاملي الشهادات العليا (%)معدل البطالة العام  الدول

 40 5.6 السعودية
 23.5 21.6 فلسطني

 21.6 3.1 اإلمارات العربية
 21.6 10 ادلغرب
 11.4 12.3 اجلزائر
 14.9 7.5 أورواب
 .276-274 ، ص 2009البنك العاؼبي، مؤشرات التنمية يف العادل ، : اؼبصدر 

أما يف حالة اعبزائر فإف بطالة خرهبي التعليم العارل تعد ظاىرة حديثة مقارنة مع بطالة الفئات األخرى، حيث دل تكن 
مسألة تشغيل اؼبتخرجُت من اعبامعات مطروحة من قبل، و دل تكن ىذه اؼبسألة ؿبور اىتماـ الدولة ألهنا دل تكن ذبد 
صعوبة يف اإلدماج اؼبهٍت ؽبذه الفئة اليت كاف االقتصاد الوطٍت يف حاجة ماسة إليها، لكوهنا كاف ينظر إليها على أهنا 

 .احملرؾ األساسي للمؤسسات اإلنتاجية فمواطن الشغل متوفرة و آفاؽ التشغيل مفتوحة على أوسع النطاؽ
إال أنو مع هناية الثمانينات و بداية التسعينات بدأت تلوح إذل األفق مؤشرات على تراجع يف تشغيل حاملي 

الشهادات اعبامعية يف ظل التحدايت االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت واجهت اعبزائر خبلؿ تلك الفًتة،  
اؼبسجلُت يف الوكالة الوطنية فاإلحصائيات اؼبسجلة حوؿ طاليب الشغل خاصة من فئة حاملي الشهادات العليا 

 : كما يبنو اعبدوؿ التارل طالب شغل 125582تشَت إذل  2004 و 1996للتشغيل ما بُت 
  

                                                           

،  (2012جانفي )،  ( 45 ) سلسلة اػبرباء، اؼبعهد العريب  للتخطيط،  ع: ، الكويت»حوؿ حل معضلة بطالة اؼبتعلمُت يف البلداف العربية«حسُت الطبلفحة ،-  1
 .10ص 
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 (.1996/2004)عدد طاليب العمل ادلسجلني يف الوكالة الوطنية للتشغيل من أصحاب الشهادات اجلامعية  (63)جدول رقم 
      الشهادة

 السنوات

 ديبلوم +تقين سامي 
 الدراسات التطبيقية

 اجملموع النسبة هادات علياش النسبة

1996 1457 19.76 5914 80.23 7371 

1997 1383 19.64 5658 80.35 7041 

1998 2351 11.07 18880 88.92 21231 

1999 1995 20.89 7551 79.10 9546 

2000 1749 17.73 8114 82.26 9863 

2001 1438 17.36 6844 82.63 8282 

2002 2159 28.04 5540 71.95 7699 

2003 3628 18.34 16150 81.65 19778 

2004 8915 25.63 25856 74.36 34771 

 125582 80.03 100507 19.96 25075 اجملموع 

الوكالة الوطنية للتشغيل ، إحصائيات متعلقة ابؼبسجلُت ابلوكالة الوطنية للتشغيل من ضبلة الشهادات العليا : ادلصدر
  http// : www.anem.dz > Consulté le 11/09/2010 > [en ligne] .2004 إذل غاية 1996من 

 
من ضبلة الشغل من خبلؿ القراءة األولية ؽبذه األرقاـ نبلحظ أف ىناؾ فًتتُت متميزتُت يف تطور عدد طاليب 

 طالب شغل ارتفع 5914 يف حدود الػ 1996األوذل سبيزت بتضاعف عددىم بعدما كاف سنة  ، الشهادات العليا
 طالب شغل، و ؼبواجهة 18880  ليبلغ 1998العدد يف غضػوف ثبلث سنػوات إذل أكثػر من ثبلث مرات سنة 

موجو ( CPE)ىذا االرتفاع الكبَت عبأت السلطات العمومية إذل تبٍت برانمج خاص ربت اسم عقود ما قبل التشغيل 
خصيصا ؽبذه الفئة يف نفس السنة، و الذي ظبح تطبيقو خبفض عدد طاليب الشغل من حاملي الشهادات  إذل معدؿ 

، و يف ظل عدـ قدرة ىذا الربانمج على ربقيق أىدافو عاود عدد 2002 و1999 طالب شغل بُت سنيت 7000
 ألف طالب شغل سنة 25طاليب الشغل من حاملي الشهادات يف االرتفاع مرة أخرى إذل مستوايت قياسية بتجاوزه الػ

، و أماـ ىذه الوضعية مت الشروع يف تبٍت إسًتاتيجية جديدة ؼبواجهة ىذا الوضع خبلق جهاز جديد موجو 2004
 (.DAIP)ؽبذه الفئة ربت اسم جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهٍت 

  

http://www.anem.dz/


العمل سوق يف العايل التعليم خلرجيي ادلهين اإلدماج السادس                                                الفصل  

 

 
 

287 

 .خصائص بطالة خرجيي التعليم العايل- 3-1-1
ابلعودة إذل مواصفات البطالة يف اعبزائر خبلؿ ىذه اؼبرحلة قبدىا أهنا ليست مشكلة بطالة بقدر ما ىي مشكلة 

إدماج مهٍت على اعتبار أف أعلى نسبة من البطالة سبس الشباب، و ابألخص أولئك الذين وبملوف شهادات جامعية 
 :مقارنة ابلفئات األخرى، و عند ربليل خصائص فئة العاطلُت من خرهبي التعليم العارل يبكننا أف نقف على مايلي

 .بطالة خاصة ابإلانث- 
 مقارنة بنسبة الذكور اليت % 33.6تعترب فئة اإلانث من حاملي شهادات التعليم العارل ىن األكثر عرضة للبطالة بػ 

، منذ الشروع يف تطبيق النظاـ اعبديد للتكوين يف اعبامعات اعبزائرية كما ىو مبُت يف الشكل % 11.1قدرت بػ 
 .أدانه

 .حسب اجلنس خرجيي التعليم العايل عند البطالة تطور يوضح (17)رقم  شكل

 

 Musette Mohamed Saïb, «  les politiques d’emploi et les programmes actifs :ادلصدر

du marchés du travail en Algérie », Turin : Fondation européenne pour la 

formation, 2014, p11. 
 

 . بطالة تفوق معدالهتا بطالة الفئات األخرى- 
 إذل ارتفاع متزايد يف عدد البطالُت من أصحاب الشهادات ، 2010يشَت تقرير الديواف الوطٍت لئلحصائيات لسنة 

 الذي بلغ 2008، مقارنة ابؼبعدؿ اؼبسجل سنة بطاؿ 1 076 000 من أصل% 21.4حيث وبصي معدؿ 
19.8 %.  
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و ابلعودة إذل بياانت اعبدوؿ أدانه يبكننا ربديد أىم اػبصائص اليت سبيز بطالة حاملي الشهادات قي اعبزائر،  حيث 
أف توزيع البطالُت من خرهبي التعليم العارل يف اعبزائر حسب اؼبستوى التعليمي يعكس ازدايد بطالة حاملي الشهادات 

 أبكرب 2004مقارنة ابلفئات األخرى، حيث ترتفع معدالت بطالة ىذه الفئة و ىي على نفس اؼبسار منذ سنة 
معدؿ مقارنة ابلفئات األخرى األقل تعليما، و ىو ما جعل البطالة تتدرج صعودا مع ارتفاع اؼبستوى التعليمي و ىو 

لدى الفئات من دوف  يف أف أعلى معدؿ للبطالة 2010ما أكدتو أخر األرقاـ للديواف الوطٍت لئلحصائيات لسنة 
، يف حُت أف معدؿ بطالة قوة % 21.4الشهادات العليا تبلغ ، بينما قبدىا لدى حاملي % 10.7بلغ شهادة قد 

 أي أف خريج من أربعة هبد نفسو يف حالة بطالة بعد % 10 قد بلغت 2010العمل ككل يف اعبزائر لنفس العاـ 
   .1التخرج من اعبامعة 

 (1995/2010) توزيع نسب البطالة حبسب ادلستوايت التعليمية  ( 64)جدول رقم 
 العايل الثانوي ادلتوسط االبتدائي من دون مستوى ادلستوى التعليمي

*1995 7.35 25.98 30.01 20.85 4.4 
2008 2.1 14 43 21.1 19.8 
2010 1.9 7.6 10.7 8.9 21.4 
 -من إعداد الطالب اعتمادا على: اؼبصدر 
 .535، ص 2002بياانت منظمة العمل الدولية ، الكتاب اإلحصائي السنوي لعاـ - *

Office national des statistiques, emploi et chômage  édition 2008, op cit , p06 

Office national des statistiques, emploi et chômage  édition 2010, op cit , p07 
 

 . بطالة خاصة ابلتخصصات اإلنسانية و االجتماعية- 
سبس بطالة حاملي شهادات التعليم العارل بشكل أكرب زبصصات العلـو اإلنسانية و االجتماعية، حيث قدرت على 

، بينما أدانىا سجلت لدى زبصصات 2010 حسب إحصائيات  % 28.7 و% 27.3التوارل معدالهتا بػ 
 . % 3.8العلـو الطبية بػ 

 

اؼببلحظ أف نسبة اإلانث ىن أكثر الفئات اليت تعانينا من البطالة يف صبيع ىذه التخصصات، حيث تزداد نسبتهن 
، و تفسَت ذلك قد يكوف لرغبتهن 43.7% و العلـو االجتماعية بػ%34.4بشكل خاص يف زبصصات اآلداب 

                                                           
1  -  Mounir LAssassi&Nacer-eddine Hammouda, « 50 ans d’indépendance quelle évolution de la  situation : du 

marché du travail en Algérie »Alger : les cahiers de cread n° 100,année 2012, p 117. 
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يف دراسة ىذه التخصصات فبا هبعل عددىن أكثر من الذكور، و ابلتارل هبعل نسبة البطالة تفوؽ مثيلتها عند 
 ، فهو يرجع إذل اؼبواصفات اليت يتطلبها % 39.7الذكور، أما ابلنسبة لبلرتفاع اؼبسجل يف زبصصات علـو اؽبندسة 

العمل يف مثل ىذه التخصصات من تنقل و عمل بعيد عن البيوت هبعلهن ال يقبلن ابلعمل يف مثل ىذه الظروؼ  
 .إذل جانب قلة عروض العمل 

 ) % ( و اجلنس  معدالت البطالة خلرجيي التعليم العايل حبسب التخصصات (65 )جدول رقم 
 الذكور إانث معدل البطالة التخصصات 
 14.7 34.4 27.3 آداب و فنون

 14 43.7 28.7 علوم اجتماعية و حقوق
 9.8 28.6 18.1 (...رايضيات، فيزايء، ع طبيعية ، إعالم آيل)العلوم 

 9.4 39.7 14.8 ...علوم اذلندسة ، صناعات حتويلية و إنتاجية ، 
 1.6 5.9 3.8 الصحة و احلماية االجتماعية 

 11.4 17.3 13.4 أخرى
 11.1 33.6 21.4 اجملموع

 .Office national des statistiques, emploi et chômage, édition 2010, op.cit      :اؼبصدر

p07. 

  . (مزمنة )بطالة طويلة األمد - 
  تعد اقل نوعا2008إف اؼبدة اليت يقضيها حاملي شهادات التعليم العارل يف البحث عن شغل حبسب إحصائيات 

 شهرا يف 22الرغم من ذلك فإهنا تبقى طويلة حيث يقضوف أكثر من على ما مقارنة ابلفئات األخرى األقل تعليما، و
 . شهرا23.6البطالة  خاصة لدى جنس الذكور بػ 

 (ابألشهر)ادلدة الزمنية اليت يقضيها خرجيو التعليم العايل يف البطالة  ( 66)جدول رقم 
       ادلستوى   

 اجملموع جامعي اثنوي متوسط ابتدائي من دون مستوى معدل األشهر

 26.4 23.6 27 26.9 26.8 22.1 ذكور
 24.1 22.3 24.3 25.1 38.4 30.7 اانث

 25.8 22.8 26.1 26.7 27.6 22.8 اجملموع
 .Office national des statistiques, emploi et chômage, édition 2008, op.cit  :ادلصدر 

p07. 
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و ىو ما هبعلهم يقبلوف أبي منصب شغل يف إي . ىذه اؼبدة كفيلة أبف يشعر فيها اػبريج البطاؿ ابليأس و اإلحباط
، أما مواصفات مناصب الشغل اليت تعرب % 81.9قطاع كمخرج من أزمة البطالة حيث تشَت اإلحصائيات إذل قرابة 

على اؼبستوى الذي يبارس ضمنو حاملي الشهادات عملهم، فقد أظهرت النتائج أف اغلبهم يشتغلوف ضمن شروط 
 ال تتعدى اغبد األدسل % 75.5، فيما % 76.3مهنية صعبة و ال تتوافق و طبيعة تكوينهم و مستوايهتم التعليمية بػ

 .اخل كما يبينو اعبدوؿ أدانه....لؤلجور و يف ظروؼ عمل شاقة و غَت صحية 
 .مواصفات العمل الذي يشغله حاملي الشهادات اجلامعية (67)جدول رقم 

 النسبة ادلواصفات %)النسبة ادلواصفات
 59.2 عمل خارج والية اإلقامة 76.3 اقل من القدرات اؼبهنية

83.8* ال يتوافق و اؼبؤىل العلمي  46.1 عمل شاؽ 

 81.9 العمل يف أي قطاع 62.2 عمل ابجر ضعيف

   74.7 عمل بعيد عن مقر السكن

 Office national des statistiques, emploi et chômage, édition 2008, op.cit. p07 : ادلصدر

 *Office national des statistiques, emploi et chômage, édition 2010, op.cit. p08 

 
 

 . يف التعليم العايل اجلددظاهرة ارتفاع و تدفق تعداد الطلبة- 3-2
 إف استمرار اعبامعة اعبزائرية يف سياسة الباب اؼبفتوح يف قبوؿ الطلبة يف إطار ديبقراطية التعليم طواؿ الفًتة اؼبمتدة من 
منتصف السبعينات إذل هناية التسعينات ساىم يف ارتفاع يف تعداد الطلبة اؼبلتحقُت دبختلف التخصصات اعبامعية، 
حيث كاف آنذاؾ التسجيل يف مؤسسات  التعليم العارل حر و ال يرتبط بشروط ؿبددة، ما يسمح للطالب ابختيار 

و قد كانت اعبامعة اعبزائرية خبلؿ ىذه الفًتة تستقبل الطلبة اعبدد يف . اجملاؿ الذي يريد مواصلة فيو مساره التكويٍت
 .% 21و % 11حدود تًتاوح بُت

 عاـ بعد إقرار القانوف التوجيهي للتعليم العارل أخذت نسب النجاح يف شهادة البكالوراي 2000نو منذ سنة أغَت 
لكل تلميذ انجح يف شهادة البكالوراي "ترتفع بشكل كبَت توازاي مع تطور  يف أعداد اؼبًتشحُت تطبيقا للشعار القائل 

دبعٌت أف صبيع الناجحُت ؽبم اغبق يف التسجيل يف اعبامعة، و لكن ليست ؽبم اغبرية يف اختيار " مقعد يف اعبامعة 
الشعبة أو التخصص تطبيقا لئلجراءات اعبديدة يف قبوؿ و توجيو الطلبة اعبدد، و ىذا لضبط عملية توزيع الطلبة بُت 

 .ـبتلف اؼبعاىد و الشعب اعتمادا على الشروط احملددة للتسجيل هبا 
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 يوضح متوسط معدل الناجحني يف شهادة البكالوراي (18 )شكل رقم 

 
 . 130 ص فصل التعليم، ،2011-1962الديواف الوطٍت لئلحصاء ، حوصلة إحصائية : ادلصدر 

 

تبعا لبلرتفاع الكبَت يف تعداد الطلبة الناجحُت يف شهادة البكالوراي و الذي تضاعف دبرتُت يف ظرؼ ستة سنوات، 
 انتقلت اعبامعة اعبزائرية من نظاـ لببوي إذل نظاـ للتحجيم، حيث كانت سبثل %48.97ليصل إذل متوسط قدره 

، بينما اليـو أصبح يلتحق 1966سنة %  2.77 سنة الػ 24 و 20نسبة اؼبلتحقُت ابعبامعة فبن أعمارىم بُت 
 .2010 من الطلبة و الطالبات حبسب إحصائيات سنة % 27.08ابعبامعة أكثر من 

إف ىذا التوسع الكبَت يف التعليم العارل كانت لو أتثَتات مباشرة يف طاقة استيعاب اعبامعات اعبزائرية و على نوعية 
التكوين، و قد أدى إذل زايدة اػبلل يف القوى العاملة و اضطراب أسواؽ العمل يف زبصصات و مستوايت معينة، فبا 

ترتب على ذلك بطالة مرتفعة يف صفوؼ حاملي الشهادات و البفاض األجور، و غياب التناسق بُت اؼبؤىبلت 
 .  والوظائف و البفاض اإلنتاجية

  .عدم التوافق بني الكفاءات ادلكتسبة يف اجلامعة و الكفاءات ادلطلوبة يف سوق العمل-3-3
، تساىم بشكل  إف استمرار عدـ التوافق بُت التكوين اعبامعي و التطورات التكنولوجية السريعة اعبارية يف عادل اليـو

مباشر يف اتساع الفجوة بُت ـبرجات التعليم العارل و متطلبات سوؽ العمل، حيث أصبحت تشكػل عامل و مصدر 
رئيسي يضاؼ إذل أفواج العاطلُت عن العمل بشكل عاـ، و أصحاب اؼبؤىبلت العالية منهم على وجو اػبصوص 

: إذليف اعبزائر ترجع الدراسات واألحباث ضعف اؼبواءمة ما بُت ـبرجات التعليم العارل واحتياجات سوؽ العمل و
 التعليم  نوعية زبفيض يف التعليم حيث سانبت ؾبانية سياسة سياسة القبوؿ العشوائية يف اعبامعات نتيجة

 لتخفيض السياسات جاءت تلك تبٍت أف فرغم العمل، أسواؽ ؼبتطلبات اؼبؤىلُت غَت أعداد اػبرهبُت وازدايد
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 النواحي على والًتكيز للتعليم النوعي إنباؿ اعبانب إذل أدت أهنا إال و التكوين، التعليم من اغبرماف مستوايت

 البطالة شيوع أدى إذل الذي األمر العمل سوؽ شروط لتلبية اؼبؤىلُت اػبرهبُت غَت عدد فأزداد الكمية،

 .اؼبختلفة أبشكاؽبا
  تدشل التحصيل اؼبعريف والتأىيل )البفاض الكفاءة الداخلية النوعية ؼبؤسسات التعليم العارل اليت من مؤشراهتا

. (التخصصي وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية والتطبيقية، والقصور يف تعزيز القيم واالذباىات اإلنتاجية
  البفاض الكفاءة اػبارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك يف زبريج أعداداً من اػبرهبُت يف زبصصات ال

يف حُت أصبحت متطلبات الدخوؿ إذل . وبتاجها سوؽ العمل مع وجود عجز وطلب يف زبصصات أخرى
 .سوؽ العمل تركز على ضرورة سبلك طاليب الشغل للمعارؼ و الكفاءات اؼبفيدة للعمل

 
  .تراجع سوق التوظيف-3-4

يعود تراجع سوؽ توظيف حاملي الشهادات اعبامعية يف سوؽ العمل إذل توارل األزمات االقتصادية اليت شهدىا 
 : مايلي 1االقتصاد الوطٍت خاصة يف مطلع التسعينات، و عموما يبكن أف نرجع تدىور التوظيف يف اعبزائر إذل

سياسات التصحيح االقتصادي اليت طبقتها اعبزائر ابلتعاوف مع صندوؽ النقد الدورل، هبدؼ ربفيز النمو - 
االقتصادي و التخفيف من البطالة غَت أف النتائج اؼبتوقعة دل تكوف اهبابية، و بعكس ذلك ازدادت البطالة خاصة 

لدى فئة خرهبي التعليم العارل نتيجة غلق العديد من اؼبؤسسات االقتصادية، و تسريح العماؿ و تراجع االستثمارات 
 .اؼبولدة ؼبناصب شغل جديدة

تدىور دور الدولة كموظف رئيسي و مباشر، حيث أصبحت القطاعات اغبكومية غَت قادرة على التوسع يف -
التشغيل يف مؤسساهتا غَت اإلنتاجية، على اعتبار أف اكرب نسبة من خرهبي التعليم العارل تعوؿ على القطاع العمومي 

 .يف اغبصوؿ على فرص عمل
تغَت يف شروط و معايَت التوظيف نتيجة ارتفاع أعداد طاليب الشغل من حاملي الشهادات اعبامعية و تشبع سوؽ - 

كما أهنا أصبحت أكثر . العمل، حيث دل تعد الشهادة سبثل اؼبعيار الوحيد و الرئيسي يف اغبصوؿ على منصب عمل
 . غموضا و تناقضا  نتيجة النعداـ اؼبعلومات الكافية حوؿ التوظيف و الشغل ػبرهبي التعليم العارل

                                                           
1- Nabil Bouzid , L'interface enseignement supérieur - monde du travail en Algérie : de quoi s'agit-il? Cahiers du 

CREAD n(°59-60),( 1er et 2ème trimestres 2002), pp 191 -195. 
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إحجاـ القطاع اػباص يف لعب دوره كقطاع مكمل للقطاع العمومي يف توظيف خرهبي التعليم العارل، و عدـ ربفزه -
يف توفَت فرص عمل كافية للباحثُت عن العمل، بفرضو لشروط جديدة للتوظيف ابعتماده على الكفاءات األساسية 

 . للعمل كمعايَت جديدة و أساسية للتوظيف
منافسة اليد العاملة األجنبية اؼبتكونة حيث أصبح اللجوء إليها خيار تفرضو متطلبات سوؽ العمل يف إطار الشراكة - 

 .  مع اؼبؤسسات األجنبية 
  

 .عدم متابعة ادلسارات ادلهنية خلرجيي التعليم العايل- 3-5
يعترب النقص الكبَت يف الدراسات حوؿ تتبع اؼبسارات اؼبهنية ػبرهبي التعليم العارل عامل مهم يف استمرار تزايد بطالة 

  :1خرهبي التعليم العارل، ألف ىذا الشكل من الدراسات يساىم فيما يلي
معرفة مدى أتثَت الربامج اعبامعية، من حيث كيفية تصميم و تنظيم التخصصات اؼبختلفة على كفاءة حاملي - 

 . الشهادات و أداءىم يف مناصب العمل
إف اإلعبلـ و التوجيو بُت اعبامعة و عادل الشغل يبكن من معرفة نتائج دراسات ىذه اؼبسارات، اليت سبكن اإلعبلـ -

من أف يتحوؿ إذل مصلحة للمساعدة و توجيو للطلبة من حاملي الشهادات مستقببل و اؼبعنيُت ابالندماج اؼبهٍت 
 . واالنتقاؿ إذل اغبياة اؼبهنية

 
 

.انعدام ادلعلومات حول سوق العمل- 3-6  
يعترب عدـ توفر اؼبعلومات حوؿ سوؽ العمل من بُت التحدايت اليت يواجهها خرهبو التعليم العارل يف سوؽ العمل 

 :نتيجة لعدة عوامل منها
 من واحتياجاتو سوؽ العمل، عن للمعلومات عدـ قدرة مكاتب التشغيل و اعبامعات يف أداء دورىا كمصدر- 

 .اؼبختلفة اؼبهن
 والشروط الشاغرة، الوظائف عن اؼبؤسسات من دقيقة معلومات على الصعوابت اليت تواجو اػبريج يف اغبصوؿ-  

  .الوظائف ىذه ليشغلوا عنهم يبحثوف الذين العماؿ يف تتوفر أف ينبغي اليت
 واؼبهن الصناعات ـبتلف ويف ككل البلد احملتمل يف وتطوره العمل سوؽ وضع حوؿ اؼبتوفرة ضعف اؼبعلومات- 

 .أواؼبناطق
                                                           
1 - Ibid , p197. 
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انعداـ نظاـ معلومايت وطٍت يتضمن قاعدة ؼبعلومات حوؿ جهات التوظيف، و عن احتياجات أسواؽ العمل من - 
 .الكفاءات اعبامعية 

 .عدـ الشفافية يف التصريح دبناصب الشغل لدى العديد من اؼبؤسسات- 
يف  خرهبي التعليم العارل ؼبساعدة األساليب أفضل انعداـ خدمات التوجيو اؼبهٍت و اإلرشاد الوظيفي ابعتبارىا من- 

 .قدراهتم مع تتناسب اليت والوظائف ابؼبهن االلتحاؽ الولوج إذل مصادر اؼبعلومات و
 

 . التقدم التكنولوجي و العلمي ادلتسارع- 3-7
والثقافية،  واالجتماعية االقتصادية اعبوانب و ربوالت كبَتة يف ـبتلف ثورة لقد احدث التقدـ التكنولوجي و العلمي

 :اؼبعرفة الذي أدى إذل ما يلي  اقتصاد ظهور أنبها ولعل
اؼبهن والوظائف و يف نوعية اؼبهارات اؼبطلوبة يف سوؽ العمل، و ىو ما يفرض على  تركيبة يف تغيَتات حدوث- 

 .اػبريج اعبامعي أف يكوف ملم و مساير عبميع التطورات العلمية و التكنولوجية
  .االعتماد اؼبتزايد على الوسائل التكنولوجية و الوسائط اؼبعلوماتية كمهارات أساسية للعمل - 
 من خبلؿ التجديد اؼبنظم البلزمة واػبربة اؼبهارة والوظائف الذي يتطلب اغبصوؿ على اؼبهن بُت االنتقاؿسرعة - 

 .1 واؼبستمر للمعلومات
 

. ادلهارات و الكفاايت اليت يتوقعها سوق العمل من خرجيي التعليم العايل- 4  
 

هبمع العديد من الباحثُت إف حركة تطور اعبامعة نتيجة التحدايت اليت واجهتها سانبت بشكل كبَت يف ربوؿ 
مهامها، فبعد أف كانت يف السابق مهمتها تزويد اؼبتعلمُت ابؼبعارؼ و اؼبعلومات اؼبختلفة دوف ايبلء اىتماـ كبَت إذل 

القدرات اؼبتعلقة ابعبوانب األخرى لشخصيتو، فإننا قبدىا يف منتصف القرف العشرين و ربت أتثَت حركة الًتبية 
و مع هناية القرف العشرين و بداية . ابألىداؼ، وجهت اىتمامها كبو اعبوانب الوجدانية و اؼبهارية لشخصية الفرد

، فيما يعترب جورج فيلوزي  2القرف اغبادي و العشرين أصبحت اعبامعة مطالبة ببناء الفرد اؼبقتدر من صبيع النواحي
Georges Felouzis  إف ولوج حاملي الشهادات إذل سوؽ العمل اليـو من اؼبعايَت اليت أصبحت تستخدـ يف

                                                           

 ؼبركز العريب العاشر السنوي القومي اؼبؤسبر ،-»اعبامعي التعليم لتطوير مدخل- اإلنتاجية واؼبؤسسات اعبامعات بُت و الشركات التحالفات :« ؿبمود سيد يوسف- 1

  .168 ص ، 2003 ديسمرب 28عُت مشس  جامعة اعبامعي، التعليم تطوير مركز العريب، الوطن يف اؼبستقبل جامعة اعبامعي، التعليم تطوير
، ورقة عمل مقدمة إذل ندوة العوؼبة و أولوايت الًتبية ، كلية الًتبية ،  » أمل البقاء بُت التحدايت اؼبستمرة و األزمات اغبادة:  جامعات البلداف النامية يف عهد العوؼبة « دمحم مقداد ،-  2

 .13، ص 2004 افريل 18-17جامعة اؼبلك سعود الرايض ، السعودية ، 
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تقوصل اعبامعات، و ؽبذا فقد أصبحت عملية التوجيو و اإلدماج اؼبهٍت من بُت اؼبهاـ األساسية للجامعة، فهي دل تعد 
 .1ؿبددة يف إنتاج و بث العارؼ و العلـو و إهنا اتسعت لتشمل التكوين اؼبهٍت دبا فيها التكوين األساسي للخريج

يتفق العديد من الباحثُت يف أف تنمية اؼبهارات تواجو العديد من الفرص و التحدايت اليت تواجو التعليم العارل يف عادل 
متغَت و ىو ما جعل طريقة تصنيفها تتفاوت من ابحث ألخر، غَت أف ىناؾ قدر كبَت من االتفاؽ بشأف اؼبهارات 

و بعد مسح ألىم الدراسات و األدبيات حوؿ . ارات التأثَت و التواصػلػاألساسية و مهػارات التفكَت اإلبداعي و مو
اؼبطلوبة يف سوؽ العمل اغبديث، سنشَت إذل أىم ىذه الكفاايت و اؼبهارات اليت توصل إليها  اؼبعارؼ و اؼبهارات
 .بعض الباحثُت

 بعد الدراسة اليت قاـ هبا لعدد من االختبارات لقياس التحصيل العلمي و للقدرات اليت الباحثة كرمة احلسن تشَت 
تقيسها ىذه االختبارات إذل أف اؼبفهـو األوسع للرأظباؿ البشري، ال يقتصر على قياس اإلحراز  التعليمي بل يتعداه 
إذل ربقيق اؼبردود األوسع من خبلؿ النمو و التطور االجتماعي و الشخصي للمتعلم، و قد ػبص ىذه القدرات 

 كما ىو موضح 2واؼبعارؼ حبسب االختيار ضمن ثبلثة أبعاد منها االجتماعية و الشخصية ابإلضافة للفكرية للتعلم
 :على اعبدوؿ التارل

ادلهارات و ادلعارف ادلطلوبة يف االقتصاد احلديث ( 68)جدول رقم   
 الكفاايت و ادلهارات األبعاد

 ادلبادئ و ادلواقف األساسية
 التعلم لًتقية –التعلم لتحويل اؼبعلومات إذل معرفة جديدة -  التعلم الذايت–التعلم للتعلم - التعلم مدى اغبياة

 .اؼبعرفة اعبديدة إذل تطبيقات
 . ازباذ القرارات–التحليل و النقد - تطوير اغبلوؿ- االكتشاؼ و توليد اؼبعرفة- حل اؼبشكبلت ادلعارف و القدرات العقلية

 ادلهارات االجتماعية
التكييف - القدرة على مواجهة األوضاع- اؼبرونة- التعليم التزامٍت- العمل اعبماعي و أبسلوب يتسم ابلتعاوف

 .عند التغيَت

 job – مهارات فعالة للبحث عن عمل –القياـ ابالتصاالت شفاىة و كتابة - استخداـ التكنولوجيا اغبديثة مهارات أخرى

seeking skills  
، ورقة عمل مقدمة يف دراسات و "ضماف جودة التعليم العريب دبا يستجيب الحتياجات سوؽ العمل" كرمة اغبسن، :ادلصدر 

 .170، ص 2007افريل 25-24، عماف "التعليم و احتياجات سوؽ العمل"أحباث اؼبنتدى العريب الرابع للًتبية و التعليم، 

                                                           

1 - Georges Felouzis,  «  Des mondes incertains : les universités, les diplômés et l’emploi », Paris : formation et 

emploi,revue française de sciences social n°(101) ,( janvier mars –avril 2008), p135. , 
 

،  "احتياجات سوؽ العملالتعليم و   "كرمة اغبسن ، ضماف جودة التعليم العريب دبا يستجيب الحتياجات سوؽ العمل ، دراسات و أحباث اؼبنتدى العريب الرابع للًتبية و التعليم -  2
 .169 ، ص 2007 افريل 25-24عماف 
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ـ العارل خبلؿ القرف اغبادي ػ فقد حدد أىم الكفاايت اؼبتوقعة من خرهبي التعلي1998أما تقرير اليونسكو لسنة 
والعشرين ضمن ثبلث أبعاد منها األكاديبية و الشخصية ، و أخرى تتعلق بعادل الشغل و العيش اؼبشًتؾ، نوجزىا يف 

 :اعبدوؿ التارل 
.الكفاايت ادلتوقعة من خرجيي التعليم العايل يف عصر العودلة ( 69)جدول رقم   

 كفاايت العامل الشغل و العيش ادلشرتك الكفاايت الشخصية الكفاايت االكادديية
 التوجو االهبايب كبو الفرص و اؼبخاطر الثقة ابلنفس اؼبعارؼ العامة اؼبتخصصة

 القدرة على جدوؿ األولوايت االنضباط القدرة على التطبيق
 مهارات التعامل مع اآلخرين إدراؾ مكامن القوة و الضعف يف الشخصية التحليل النقدي

 مهارات العرض و اإلقناع اإلبداع مهارات حل اؼبشاكل
 التحلي ابألخبلقيات اؼبهنية االعتماد على النفس مهارات االتصاؿ

 مهارات القيادة و ربمل اؼبسئولية اؼبرونة و اؼبثابرة القدرة على استخداـ األرقاـ و البياانت
 مهارات العمل ضمن فريق اؼببادرة و االلتزاـ مهارات استخداـ الكومبيوتر

 اإلؼباـ ابألمور الدولية و احمللية الرغبة يف التعليم اؼبستمر إتقاف اللغات األجنبية
 االلتزاـ ابلقيم الدولية  مهارات البحث و التطوير

أمل البقاء بُت التحدايت اؼبستمرة و األزمات اغبادة ، ورقة عمل : دمحم اؼبقداد ، جامعات البلداف النامية يف عهد العوؼبة :ادلصدر 
 .13، ص2004 افريل 18-17مقدمة إذل ندوة العوؼبة و أولوايت الًتبية ، كلية الًتبية ، جامعة اؼبلك سعود الرايض ، السعودية ، 

 

 .خصائص القوى العاملة ادلطلوبة يف أسواق العمل احلديثة - 5
لقد أدى النمو السريع لؤلسواؽ العاؼبية، و ظهور اػبدمات، و الصناعات القائمة على اؼبعرفة، و انعكاسات تقنيات 
اؼبعلومات و االتصاالت يف اؼبؤسسات، و التغَتات يف طرؽ تنظيم العمل داخل اؼبؤسسات، و التغَتات السكانية 
اؼبتمثلة يف النمو السكاشل و زايدة أعداد فئة اؼبتطلعُت إذل وظائف جديدة، خاصة من فئة الشباب اؼبتعلمُت  إذل 

و ؽبذا فإف العديد من . تغَتات يف خصائص القوى العاملة اؼبطلوبة يف سوؽ العمل، و ابلتارل يف طريقة إعدادىا
الدوؿ و اؼبهتمُت يولوف ىذا اؼبوضوع اىتماـ كبَت، بغرض توفَت فرص عمل كافية وفق تغَتات سوؽ العمل دبا يضمن 

 . اندماج طاليب العمل فيها
 أف توقعات سوؽ العمل للقوى العاملة يف عصر اؼبعرفة، سعيد بن امحد الربيعيو يف ىذا الصدد فقد أوضح الدكتور 

 زبتلف حبسب كل شركة أو ؾباؿ عمل، ولكن يبكن استنتاج أف سوؽ العمل يتوقع اػبصائص األساسية التالية
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 .القدرة على التقاط اؼبعلومات وربويلها إذل معرفة قابلة لبلستخداـ-1
 .القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتبلؾ اؼبهارات البلزمة لذلك-2
 . إتقاف التعامل مع تقنية اؼبعلومات والتقنية اؼبعتمدة على اغباسب وتطبيقاهتا يف ؾباؿ العمل-3
 .القدرة على التعاوف والعمل ضمن فريق، وإتقاف مهارات االتصاؿ اللفظية والكتابية واالفًتاضية-4
 .امتبلؾ مهارات إضافية فبيزة زبتلف عن اؼبهارات التقليدية يف األعماؿ الروتينية-5
 .إتقاف أكثر من لغة حىت يبكن العمل يف بيئة عمل عاؼبية-6
إتقاف العمل خارج حدود اؼبكاف والزماف والقدرة على إدارة العمل سواء كاف ذلك يف بيئات عمل تقليدية أوبيئات -7
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القدرة على ربديد اغباجات والرغبات الفريدة اػباصة ابؼبستهلكُت األفراد أو اؼبؤسسات واؽبيئات، فلم تعد -8

 .اؼبنتجات ذات اؼبواصفات اؼبعيارية اؼبوحدة تناسب اعبميع
 ، إف توقعات أصحاب 2"ابؼبواءمة بُت العرض و الطلب " فقد أشار يف مقالو اؼبتعلق منذر واصف ادلصريأما 

العمػل و مؤسسات العمل و اإلنتاج يف ضوء متطلبات االقتصاد اؼبعريف ترتكز على ؾبموعة من اؼبعايَت، اليت البد وأف 
 : تنعكس على مواصفات نظم و برامج تنمية و إعداد خريج التعليم العارل حيث يعددىا كمايلي

ارتفاع إنتاجية العامل من النواحي الكمية و النوعية و ربقيق اؼبواصفات و اؼبقاييس  : productivityاإلنتاجية 
 .واؼبستوايت احمللية اؼبقررة للمنتوجات السلعية منها و اػبدمية

القدرة على التنافس مع اؼبنتوجات اؼبشاهبة ؿبليا و عاؼبيا، و ربقيق اؼبواصفات  : competitivenessالتنافسية 
 .و اؼبقاييس و اؼبستوايت العاؼبية

توافر الصفات اؼبهنية و االجتماعية و الثقافية اليت يكوف العامل دبوجبها قادرا على االنتقاؿ  : mobilityاغبراؾ 
من موقع عمل إذل موقع عمل أخر ؿبليا و إقليميا و عاؼبيا، يف ضوء توافر فرص العمػل و طبيعة شروط التشغيل 

 .وؿبددات االنتقاؿ

                                                           

 .228سعيد بن ضبد الربيعي، مرجع سابق، ص  - 1
 

، ) 2009مارس –فيفري - جانفي( ، )86 (ؾبلة العمل العريب عدد: ،الكويت »   اؼبواءمة بُت العرض و الطلب«  منذر واصف اؼبصري،- 2
 .64،65ص
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 خالصة

التنوع واؼبرونة، خاصة نبا : مقومُت أساسيُتإف الرؤية اؼبستقبلية ؼبواصفات خرهبي التعليم العارل ينبغي أف ترتكز على 
 بل خرهبُت أفراد متعلمُت، و ذلك ال يكوف  دبجرد إعداد يف االستجابة ؼبقتضيات التغَتات السريعة ؿبلياً وعاؼبياً 

خبصاؿ أساسية كالكفاءة وروح اؼبسئولية والتشبع أبخبلقيات يتصفوف  وقادرين عليو  قابلُت للتعلم الذايت واؼبستمر
اؼبهنة اليت ينخرطوف فيها، إذل جانب القدرة على التكيف مع اؼبستجدات اليت تتمثل بعض مظاىرىا يف القدرة على 
تغيَت النشاط اؼبهٍت كلما تطلب الظرؼ ذلك، دوف شعور ابختبلؿ التوازف الذايت أو بعدـ االستقرار، وتبٌت مبدأ 

  .التكوين اؼبستمر ابعتباره ضرورة ومصدر إمباء ذايت
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 متهيد 
يتناول ىذا اعبزء من الدراسة شرح لبعض اإلجراءات العلمية و التقنيات اؼبنهجية، و اؼبتمثلة أساسا يف اؼبنهج 

اؼبستخدم  و األدوات اليت اعتمدت عبمع البياانت اؼبيدانية، إذل جانب التطرق إذل ؾباالت الدراسة و كيفية انتقاء 
 .مفردات عينة الدراسة، و ىذا هبدف التوصل إل ربقيق أىداف الدراسة و اإلجابة عن تساؤالهتا

 .ادلعاجلة ادلنهجية:أوال
  نوع الدراسة-1

يصنف ىذا البحث يف إطار البحوث و الدراسات االستكشافية اليت تعمل على دراسة الظواىر واؼبشكالت يف مرحلة 
 و ذلك هبدف اغبصول على معلومـات كافية و دقيقـة الستخالص دالالهتا، حاليت دل يتم ربديدىا بوضوأولية، و 

، فالظواىر 1وتصل عن طريق ذلك إذل إصدار تعميمات و فرضيات بشأن اؼبشكلة أو الظاىرة ؿبل الدراسة
االجتماعية تتحدد موضوعيا بنوعني متباينني من اػبصائص، وىذا يعين أن الواقع يسمح بنوعني متباينني من التأويل، 

فمن جهة ىناك التأويالت اليت تسمح بتوظيف موضوعي لإلحصاء إبقامة جداول و تقييمات من خالل مؤشرات 
،و من جهة أخرى ىناك التأويالت اليت ترمي إذل استخراج و إبراز اؼبعاين الذىنية اليت  (خصائص مادية )موضوعية 

ينتج األعضاء عن طريقها ىذه الدالالت و اؼبعاين ويستخرجوهنا، يرمي االذباه األول إذل إدراك واقع موضوعي ال 
أي عالقات دالة، أما االذباه الثاين فيتخذ " قوانني"سبيل إذل أن تدركو التجربة العادية، كما يسعى إذل الكشف عن 

  .2موضوعا لو، ال الواقع و إمبا التمثالت اليت يكوهنا األعضاء عنو، تلك التمثالت اليت تشكل واقع العادل االجتماعي
و هتدف ىذه الدراسة إذل استكشاف ظاىرة برامج التشغيل الوطنية و دورىا يف اإلدماج اؼبهين ػبرهبي التعليم العارل 

يف اعبزائر، وذلك بتحصيل أكرب قدر فبكن من البياانت و اؼبعلومات حول الظاىرة كما ىي مشاىدة يف الواقع، و ىو 
ما يبكننا من بناء تصور شامل حول خصوصية ىذه الربامج اليت أصبحت اؼبالذ األساسي للعديد من طاليب الشغل 
يف اعبزائر، و ابػبصوص تلك اؼبوجهة غباملي الشهادات اعبامعية من خالل التعرف على ظروف نشأهتا و آليات 
تسريىا، و أدوار أىم اؼبتدخلني يف عملية اإلدماج اؼبهين من خالل حصر اػبدمات اؼبقدمة يف إطار ىذه الربامج 

ودورىا يف ربضري عملية اإلدماج اؼبهين، وكشف األبعاد اليت تتوخاىا من عملية اإلدماج اؼبهين ػبرهبي التعليم العارل يف 
 . مؤسسات العمل يف إطار الواقع االجتماعي و االقتصادي  الذي أصبح يعيشو اػبريج بكل تداعياتو

                                                           

.33 ، ص2007اؼبكتب العريب اغبدبث، : ، ليبيا-  اؼبفاىيم و اؼبنهجيات و تقارير هنائية–عبد اػبالق فوزي و علي إحسان شوكت، طرق البحث العلمي -  1  

69،70 ، ص 1990، 2دار توبقال للنشر  ، ط : بيري بورديو ، الرمز و السلطة ، ترصبة عبد السالم  بنعبد العارل، الدار البيضاء-  2  
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 :منهج الدراسة - 2
     إن طبيعة البحث و تعقده و الصعوابت اليت تتخللو ىي اليت تفرض اختيار منهج البحث للوصول إذل نتائج 

و تكمن أنبية . علمية مفيدة، تعتمد التحليل الوصفي للمتغريات و عالقتها ابلتغريات االقتصادية و االجتماعية
اختيار منهج البحث يف كونو يبثل الطريق الذي سيؤدي إذل الكشف عن اغبقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد 

 . 1العامة، اليت هتيمن على سري العقل و ربديد عملياتو حىت يصل إذل نتيجة معلومة
و على اعتباران بصدد القيام بدراسة استكشافية و ربليلية لربامج التشغيل الوطنية كآلية من آليات السياسة التشغيلية 

اؼبوجهة لإلدماج اؼبهين ػبرهبي التعليم العارل يف اعبزائر، فقد اعتمدت ىذه الدراسة أساسا على اؼبنهج الوصفي، 
ابعتباره األنسب ؽبذا النوع من الظواىر ػبصـائصو اليت تتفق و متغريات الدراسـة من وصفا موضوعيا و دقيقا للظواىر 

اؼبالحظـة بصورة كميـة أو كيفية بواسطة بيـاانت أو صبع معلومـات عن اؼبشكلـة، مث تصنيفهـا و ربليلها من أجل 
و قد سبت االستعانة ببعض أساليب البحث . 2تفسريىا و الوصـول إذل استنتاجـات تسهم يف ربسني الـواقع و تطويره 

 .اؼبرتبطة هبذا اؼبنهج

 :أسلوب ادلسح- 2-1
    عادة ما يستخدم ىذا األسلوب يف الدراسات الوصفية للحصول على عينة فبثلة جملتمع الدراسة، و قد ساىم 

استخدامو يف ىذه الدراسـة يف اغبصول على معلومات وافية و دقيقة عن واقع برامـج التشغيل يف اعبزائر عامة، 
 .ومواصفات خرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف مؤسسات العمل 

 

 : األسلوب التارخيي-2-2
     يتم اللجوء إذل ىذه الطريقة عند استعراض ـبتلف اؼبقـارابت النظرية و االذباىات الفكرية ؼبتغريات الدراسة، وكذا 

التتبع التارىبي و الزمين ؼبختلف مراحل تطور التشغيـل و البطالة، و تعداد ـبرجـات التعليم العارل يف اعبزائـر، 
 .والسياسات اليت ازبذهتا الدولة آنذاك بدءا من التشغيـل الكامل وصوال إذل التشغيل يف إطار الربامـج و األجهزة

:أسلوب حتليل احملتوى- 2-3  
  مكننا ىذا األسلوب منهجيا من مراجعة ـبتلف الواثئق و التقارير و اإلحصائيات الصادرة من ـبتلف اعبهات

                                                           

 . 5،ص1977وكالة اؼبطبوعات ،  : عبد الرضبان بدوي، مناىج البحث العلمي ، الكويت - 1

دار القصبة : ، اعبزائر2ط- تدريبات عملية–موريس اقبرس ،ترصبة بوزيد صحراوي،كمال بوشرف، سعيد سبعون،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية - 2
  .105 ،ص 2006للنشر،
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 .حول برامج التشغيل الوطنية، من خالل القيام بتحليلها و تقييمها لالستدالل هبا و إثراء موضوع الدراسة
 

 :أدوات مجع البياانت- 3
     سبثل وسائل صبع البياانت نقطة التالقي بني البناء اؼبفهومي ؼبشكلة البحث من جهة و الواقع اؼبراد دراستو من 

جهة أخرى، فإهنا بذلك تستمد وجودىا من كوهنا تسمح للباحث ابلتوجو كبو الواقع عبمع اؼبعلومات الضرورية 
غري أن معضلة صبع البياانت يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية تكمن يف أن الباحث . 1لإلجابة عن مشكلة حبثو 

االجتماعي يتأثر ابلبيئة االجتماعية اليت يعيشها أفراد ؾبتمعو، و ىو بذلك ليس بعيدا عن ىذه اؼبؤثرات االجتماعيـة 
ولكن وعيو دبسؤوليتو وواجبو يقتضي منو التحلي ابؼبوضوعية للتخلص من ىذه اؼبؤثرات، كالتعصب و التحيز يف حبثو 

عندما يعجز علم االجتماع عن خلق «   P. Bourdieu بيار بورديوألي مشكلة يقوم بدراستها، حيث يقول 
تلك اؼبسافة اليت تنشئ اؼبوضوعية، أي اؼبسافة النقدية يعطي كامل اغبق ألولئك الذين ينظرون إليو كأنو مفتش 

 .2 »ومراقب مرعب
و اؼبشكلة الثانية اليت تواجو الباحث االجتماعي يف دراستو للواقع االجتماعي ىي كيف يبكن صبع البياانت اؼبتعلقة 
أبفراد عينة البحث، فالبد إذا من اختيار وسيلة من وسائل صبع البياانت بعناية كبرية تضمن لو كل ما يريد الكشف 
عنو يف الواقع و الربط بني تصور البحث و اؼبالحظات اليت سيقوم هبا يف اؼبيدان، و تتوقف نوعية و جودة األداة أو 

، و ىي عديدة و تشمل على سبيل اؼبثال اؼبالحظة، اؼبقابلة ، االستبيان 3الوسيلة على مدى مالءمة اؼبعلومات
 .اخل...والسجالت

 :السجالت و الواثئق-3-1
استخدمت ىذه األداة يف صبع البياانت اؼبتعلقة دبجتمع البحث من خالل االعتماد على الواثئق الرظبية اؼبقدمة من 
طرف مديرية الًتبية لوالية ميلة، و اؼبتعلقة أساسا بقائمة األشخاص اؼبستفيدين من برانمج عقد حاملي الشهادات 

(CID) بشكل عام دون تصنيفهم حبسب اعبنس و اؼبؤىل العلمي و سنوات التنصيب، و ىو ما اعتربانه من بني 
الصعوابت الكبرية اليت اعًتضت ىذه الدراسة، و للتأكد من مصداقية ىذه البياانت مت االستعانة ابلتقارير الدورية 

 .ؼبديرية التشغيل لوالية ميلة،  اليت تربز الواقع احمللي ؼبسألة التشغيل و البطالة و الربامج اؼبرصودة ؽبا يف الوالية

                                                           

 .93اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .09 بري بورديو ، مرجع سابق ، ص - 2
 .88، ص 1983دار اآلفاق اعبديدة، : ، بريوت1عمر خليل معن ، اؼبوضوعية و التحليل يف البحث االجتماعي، ط-  3
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، و كذا (ONS)كما سبت االستعانة ابلبياانت و النشرايت اإلحصائية الصادرة عن الديوان الوطين لإلحصائيات 
 لرصد واقع و تطور التشغيل و البطالة (B M)، و البنك العاؼبي (CNES)اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي 

 .على اؼبستوى الوطين 

 :ادلقابلة-3-2

تعترب من أىم وسائل صبع البياانت، و تعين ىذه الطريقة عملية سري غور حياة فرد غري معروف للباحث بواسطة ربفيز 
و تذكري ذاكرة اؼببحوث حول معلومات تتعلق دبحطة اجتماعية، عن طريق طرح أسئلة تكون مشتقاه من فرضيات 

 .1البحث

و اؼبقابلة هبذا الشكل تعترب حجر الزاوية يف الوصول إذل اغبقائق اليت سبكن الباحث من معرفتها، دون النزول إذل واقع 
اؼببحوث و االطالع على ظروفو اؼبختلفة، و العوامل و القوى اليت تؤثر فيو إضافة إذل التعرف على طبيعة حياتو 

النفسية و القيمية و اؼبثالية، و اللجوء إليها سيمكننا من االستفادة من تقنيات البحث الكيفي حىت ال يكون البحث 
 .2مغرقا يف اعبانب الكمي فقط 

 .مقابالت حرة- 

استخدمت اؼبقابلة يف ىذه الدراسة يف شكل مقابالت حرة مع الشروع يف استطالع و استكشاف ميدان البحث، مت 
إجراء حوارات و مناقشات مع عدد من اؼبسؤولني و اؼبشرفني على برامج التشغيل، مثل اؼبدير الوالئي للتشغيل بتاريخ 

، ابإلضافة إذل مديري الوكاالت احمللية 11/05/2010 و مدير الوكالة الوالئية للتشغيل بتاريخ 24/04/2010
للتشغيل لدائرة شلغوم العيد و دائرة فرجيوة لطرح موضوع الدراسة و ربسس مدى درجة استعدادىم للمساعدة على 

إجراء ىذه الدراسة، إذل جانب االستفادة من التوضيحات و الشروحات اؼبقدمة و ربصيل بعض البياانت 
اإلحصائية، و ىو ما ساىم يف توضيح الرؤية و تصحيح مسار اذباه الدراسة، و لكن مع الشروع يف اقبازىا بدأان 
نلمس بعض الصعوابت نتيجة تردد بعض اؼبسؤولني يف تقدًن البياانت اإلحصائية الرظبية و االكتفاء بتقدًن بعض 

األرقام التقريبية، وإحالتنا يف كل مرة على جهات أخرى بدعوة سرية ىذه اإلحصائيات و ىو ما عرقل سري الدراسة 
 .ابلتأثري يف زمنها 

                                                           

.208،209معن خليل عمر،مرجع سابق، ص -  1  

  .4عبد الرضبان بدوي ، مرجع سابق، ص-  2
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  :مقابلة نصف ادلوجهة- 
 مت الشروع يف تطبيق ىذه التقنية مع بداية الدراسة اؼبيدانية ابستخدام دليل اؼبقابلة اؼبفتوحة، الذي طبق على عدد من 
اؼببحوثني فبن يشتغلون يف ـبتلف مصاحل وكاالت التشغيل  دبنصب مستشار يف التشغيل، ابعتبارىم أكثر األشخاص 
اتصاال و تفاعال بطاليب الشغل من خرهبي التعليم العارل، هبدف اغبصول على بياانت تفصيلية و مكثفة حول بعض 

القضااي الرئيسيـة موضوع االىتمام، و من أىم ىذه القضـااي انطباعاهتم حول سيـاسات التشغيل و التعليم العارل والبيئة 
 .االقتصادية و االجتماعية احمللية و دورىا يف أداء برانمج جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين

و قد اشتملت اؼبقابلة على ثالث ؾباالت ضمت ؾبموعة من األسئلة اؼبفتوحة تتعلق مباشرة جبزء من إشكالية البحث 
اعبامعية،  اؼبؤسسة طرف من اؼبطبقة الشغل، السياسات لطاليب الشخصية اػبصائص: و اختبار تساؤالهتا ىي

 .التحوالت االقتصادية يف منظومة الشغل احمللية و سياسات التشغيل ابؼبؤسسات اؼبستخدمة
و قد طبقت  (الوظيفة، اؼبؤىل العلمي، االقدمية يف منصب العمل)ابإلضافة إذل األسئلة اؼبتعلقة ابلبياانت الشخصية 

 مستشارا و مستشارة يعملون 18 مستشارين يف التشغيل من ؾبتمع إحصائي يتكون من 05اؼبقابلة على طبسة 
 :بوكاالت التشغيل لوالية ميلة يتوزعون كما يلي

 عدد ادلبحوثني العدد الكلي الوكاالت
 03 10 -شلغوم العيد- وكالة التشغيل احمللية
 02 08 -فرجيوة–وكالة التشغيل احمللية 

 05 18 اجملموع
 

 : االستمارة- 3-3
   تقنية مباشرة للتقصي العلمي و ىي الوسيلة اؼبالئمة ابلنسبة ؼبا يريد االتصال بعدد كبري من األفراد يف وقت قصري، 

ؽبدف اغبصول على معلومات دقيقة و بسيطة، تستخدم عبمع اؼبعلومات من اؼببحوثني عن طريق أسئلة مكتوبة 
، و يرى البعض من اؼبفكرين أن ارتباط البياانت 1وـبتربة بواسطة استمارة يقدمها الباحث بنفسو أو بواسطة الربيد 

اؼبطلوبة دبشاعر األفراد و خصائصهم و مواقفهم و عقائدىم و سلوكاهتم، ىي اليت ذبعل البــــــــــــاحث يلجئ إذل 

                                                           

.213موريس اقبرس، مرجع سابق ،ص-  1  
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، و ىي بذلك تعترب تقنية ىامة من تقنيات صبع البياانت قوامها االعتماد على ؾبموعة من 1استــــــخــدام االستمارة 
 .2األسئلة اؼبغلقة و اؼبفتوحة تتعلق أساسا دبوضوع الدراسة و مرتبطة إبشكاليتو و فرضياتو

إن طبيعة تساؤالت موضوع الدراسة ىي اليت تفرض على الباحث نوع االستبيان اؼبناسب يف ظل تعدد أنواع 
االستبياانت فكان خياران االستبيان اؼبباشر، و دبا أان ؾبتمع الدراسة يتكون من خرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف إطار 

 دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة، فقد تطلب االعتماد على أسلوبني يف (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات 
األسلوب األول يف شكل أسئلة مغلقة و أخرى شبو مفتوحة الختبار التساؤل األول، أما الثاين فقد : طرح األسئلة

كان يف صورة مقياس الختبار التساؤل الثاين، و ىو ما تطلب إلعدادنبا جهدا و زمنا كبريين بدءا ابلبحث عن 
اؼبؤشرات الدالة، اليت ابستطاعتها الًتصبة الناجحة ؼبتغريات الدراسة إذل أسئلة مالحظة قابلة للتطبيق اؼبيداين لتساؤالت 

الدراسة، دبا يضمن بشكل كبري الوصول إذل صياغة أجوبة علمية و دقيقة للتساؤالت البحثية، األمر الذي تطلب 
جهدا فكري كبريا و متواصال تراوح بني التعديل و التغري و اغبذف، بعرضو يف مرحلة أوذل على بعض األساتذة من 

ذوي اػبربة يف ىذا اجملال، إذل جانب اغبوارات و اؼبناقشات اؼبتعددة مع بعض اؼبستشارين يف التشغيل لتحسينو 
 . وتطويره  مستفيدين من اؼبالحظات و التوجيهات اؼبقدمة يف ىذا الصدد

ؿبكمني من األساتذة اؼبتخصصني يف ؾبال علم االجتماع  (04)و قد عرضت األداة يف صورهتا األولية على أربعة 
مستشارين يف التشغيل من ذوي اػبربة يف برامج   (03)وعلم النفس من جامعيت سطيف و قسنطينة، و  ثالثة

اإلدماج اؼبهين، من أجل ربكيمها ؼبعرفة مدى مالءمتها حملاور الدراسة، و كذلك مدى وضوحها، و توافق صياغتها 
 . اللغوية، ومدى دقتها يف قياس ما وضعت لقياسو

و يف ضوء مالحظات احملكمني و نتائج الدراسة االستطالعية مت استبعـاد ثالث أسئلة ابلنسبة ألسئلة احملور األول، 
 .وعبارتني ابلنسبة للمحور الثاين و ىذا لعدم صالحيتها أو تداخل مضموهنا

عموما مت مراعاة عند صياغة األداة بعض القواعد األساسية من اجل تفادي األخطـاء، تنوعت بني األسئلة اؼبغلقة 
وشبو اؼبفتوحة ومن أسهلها إذل أكثرىا صعوبة، هبدف عدم إعاقة العمليات الذىنية للمبحوث و التدرج يف كل جزء 

 . من العام إذل اػباص فبا يسمح للمبحوث بتناول اؼبوضوع بصفة شاملة

                                                           

.215عمر خليل معن ،مرجع سابق ، ص -  1  

طبيس طعم هللا ، أنبية اؼبقاربة الكمية و الكيفية لتحليل الظواىر االجتماعية يف العلوم اإلنسانية ، ورقة مقدمة إذل ندوة أفاق التعاون العلمي يف أورواب و الوطن العريب  -2
  .16، ص 1997و تركيا ، مؤسسة التميمي زغوان ، تونس ، مارس 
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سؤاال توزعت على ثالث ؿباور، ىي  (52)و قد احتوت األداة األوذل يف صورهتا النهائية على اثنني و طبسون- 
 :كاأليت

البياانت الشخصية ػبرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف مؤسسات التعليم الثانوي، و قد تضمنت ثالثة : احملور األول
 .13 إذل السؤال رقم 01سؤاال من  (13)عشرة 

اػبدمات اليت تقدمها برامج التشغيل لطاليب الشغل من خرهبي التعليم العارل، و قد اشتملت على أربعة : احملور الثاين
 :سؤاال توزعت كمايلي  تضمن  (14)عشر 
 .أسئلة (09)أسئلة تتعلق خبدمة اؼبرافقة و عددىا تسعة    - 

 .أسئلة (05)أسئلة تتعلق خبدمة اؼبتابعة و عددىا طبسة - 
تضمن حبث األبعاد اليت تتوخاىا برامج التشغيل من اإلدماج اؼبهين ػبرهبي التعليم العارل يف سوق العمل : احملور الثالث

 :أبعاد ىي (03)سؤاال توزعت على ثالثة (25 )خبمسة و عشرين 
  (.09)إذل العبارة رقم تسعة ( 01)من العبارة رقم واحد  : (النفسواجتماعي)البعد  الشخصي  -
 (.18) إذل العبارة رقم شبانية عشر ( 10)من العبارة رقم عشرة : البعد اؼبهين- 
  (.25)تسعة عشر إذل العبارة رقم طبس و عشرون  (19 )من العبارة رقم : بعد البحث عن شغل- 

 

 دبؤسسات التعليم (CID)طبقت ىذه األداة على صبيع اػبرهبني اعبامعني اؼبنصبني يف إطار عقد حاملي الشهادات
 ُمَنصبا يتوزعون 152، و اؼبقدر عددىم بـ(DAIP)الثانوي لوالية ميلة يف إطار جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين 

 ، حيث كان ىناك % 95.39 استمارة ما نسبتو 145حول أربع مقاطعات كربى يف والية ميلة، و قد مت اسًتجاع 
 منصبني مابني ـبطئ يف ملء االستمارة أو بني من دل هبب عليها بطريقة كافية فوقع سحبها من ؾبتمع الدراسة، 07

 .و يعترب ىذا اغبجم من األفراد متجانسا و فبثال جملتمع الدراسة

 :األساليب اإلحصائية دلعاجلة البياانت- 4

بعد اسًتجاع االستمارات مت تفريغ البياانت وترميزىا سبهيدا إلدخاؽبا ابغباسب اآلرل، لتصبح لدينا متغريات رقمية 
 : وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية (SPSS)يبكن قياسها ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي 

 و كذا استجاابت أفراد  ـ التكرارات والنسب اؼبئوية للبياانت لوصف اػبصائص الشخصية ألفراد ؾبتمع الدراسة،1
 .ؾبتمع الدراسة ابلنسبة ألسئلة احملور األول
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التكرارات و النسب اؼبئوية لفقرات احملور اؼبتعلق أببعاد اإلدماج اؼبهين، حيث ويف األخري نوضح كيف مت حساب - 2
تعد النسب اؼبئوية من أشكال التعبري اإلحصائي الشائعة، و ذبدر اإلشارة أنو مت يف ىذه الدراسة اعتبار أن ؾبموع 

، و لتفادي عشوائية تفسري النسب %100التكرارات اؼبسجلة يف كل فقرة من فقرات االستبيان توافق النسبة الكلية 
 :اؼبئوية، مت اقًتاح مدرجا تقديراي طباسيا للحكم على قيمة النسبة اؼبئوية

 .توافر ذو قيمة ضعيفة جدا : % 20                0%
 .  توافر ذو قيمة ضعيفة : % 40                % 21
 .   توافر ذو قيمة متوسطة : % 60                % 41
 .    توافر ذو قيمة مرتفعة : % 80                % 61

 .    توافر ذو قيمة مرتفعة جدا : % 100                % 81 
، قمنا (CID) و دبا أن ىذا احملور يهدف إذل التعرف على رأي اؼبنصبني يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 

، و كذلك جبمع تكرارات (موافق جدا و موافق  )جبمع تكرارات و النسب اؼبئوية للقطب الذي يبثل االذباه اؼبوجب 
، و عليو يصبح اؼبدرج التقديري (غري موافق بشدة و غري موافق  )و النسب اؼبئوية للقطب الذي يبثل االذباه السالب 

 : للحكم على قيمة النسب اؼبئوية ثالثيا، و ىو كالتارل

 .  توافر ذو قيمة ضعيفة : % 40                % 00
 .  توافر ذو قيمة متوسطة : % 60                % 41
 .  توافر ذو قيمة مرتفعة : % 100                % 61

و يستخدم ىذا اؼبدرج لتقدير قيمة النسب اؼبئوية لتوضيح رأي خرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف إطار عقد إدماج 
 : حول(CID)حاملي الشهادات 

  دور جهاز اؼبساعدة يف اإلدماج اؼبهين(DAIP) يف تنمية اؽبوية الشخصية ػبرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف 
 .(CID) إطار عقد إدماج حاملي الشهادات

  دور جهاز اؼبساعدة يف اإلدماج اؼبهين(DAIP) يف تنمية اؽبوية اؼبهنية ػبرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف 
 .(CID) إطار عقد إدماج حاملي الشهادات

  دور جهاز اؼبساعدة يف اإلدماج اؼبهين(DAIP) يف تنمية البحث عن شغل لدى خرهبي التعليم العارل 
 .(CID) اؼبنصبني يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات
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 جمــاالت الدراســة  :اثنيا 
 :اجملال اجلغرايف- 1

الدراسة أجريت بوالية ميلة الواقعة مشال شرق اعبزائر، وقد ارتقت ميلة إذل مصاف الوالايت دبقتضى التقسيم اإلداري 
 من مساحة اعبزائر % 0.14 ما يبثل  2كلم 3480.45تًتبع على مساحة جغرافية قدرىا وىي ، 1984لسنة 

 ساكن 233، و بكثافة سكانية يف حدود 2011 نسمة حسب إحصائيات 801370ودبجموع سكاين يقدر بـ
، تتميز والية ميلة بتضاريس جغرافية متنوعة فشماؽبا ذو طابع جبلي فيما تتوسطها ىضاب و تالل، أما 2يف كل كلم

، جعلها تكتسي طابعا زراعيا مكنها أبن تصبح يف 1جزءىا اعبنويب فهو وبتوي على مساحات واسعة من السهول
 .السنوات األخرية والية زراعية ابمتياز إلنتاجها الواسع من اغببوب خاصة القمح بنوعيو

  
 مؤسسة 4153أما النشاط االقتصادي هبذه اؼبنطقة فقد أخذ ينتعش تدرهبيا منذ فًتة التسعينات بتسجيلو لـ 

 مؤسسة خالل الفًتة اؼبمتدة 774، بعدما كانت ال تتعدى 1999 إذل 1990اقتصادية يف الفًتة اؼبمتدة من سنة 
 معظمها ذات 2011 و 2000 مؤسسة خالل الفًتة اؼبمتدة بني 16143 لًتتفع إذل 1989إذل 1980من 

يف القطاع  ، و أنشطتها تًتكز ابػبصوص % 98.65بنسبة  ( عمال 9اقل من  )طابع خاص و من اغبجم الصغري
يف قطاعات الًتبيـة والصحة فيما تًتكز بـاقي اؼبؤسسات يف القطاع اإلداري حيث تتواجد غالبيتها التجاري و اػبدمي، 
 .2و اػبدمة العمومية 

 .يوضح عدد ادلؤسسات االقتصادية و اإلدارية بوالية ميلة (70 )جدول رقم 
 القطاع اإلداري القطاعات االقتصادية اإلطار القانوين 
اػبدمة  البناء التجارة الصناعة اػبدمات العمومي اػباص 

 العمومية
 الًتبية الصحة

 637 191 345 122 10 560 2 375 8 277 275 21038 العدد

 54.30 16.28 29.41 0.57 49.49 11.13 38.79 1.28 98.61 النسبة

 1173 21334 31313 اجملموع
 , Office National des Statistiques, premier ressourcement economique2011 :ادلصدر

Alger : Collections statistiques N° 172 , juillet 2012, p : 50. 

                                                           
1- Ministère des finances, annuaire statistique2011, direction de la planification et de suivi budgétaires de la wilaya 

de Mila, mars 2012, p :02. 

2 - Office National des Statistiques, premier ressourcement économique2011, Alger : Collections statistiques N° 

(172) , juillet 2012, p : 50. 
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    إن ىذا االنتعاش يف عدد اؼبؤسسات على اختالف أنشطتها يبكن رده إذل ـبتلف الربامج التشغيلية  الرامية إذل 
تنمية اؼببادرة الفردية و بعث اؼبؤسسات الصغرية و اؼبتوسطة،  هبدف ربفيز سوق الشغل و التخفيف من حدة البطالة 

ابلوالية، دبساعدة اكرب عدد فبكن من الشباب البطال اؼبهتم إبنشاء مؤسستو اػباصة ابالندماج ضمن ىذه الربامج 
(ANSEJ /CNAC/ANGEM… ( إذل جانب برامج ،(ANEM)  اؼبوجهة للفئة من الشباب الذي يرغب يف

االندماج ضمن برامج للعمل اؼبأجور، و يف ىذا الصدد يعترب جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين من بني أىم الربامج 
 ويؤطرىا 1945 ماي 8، و اؼبوجودة بشارع 1997اليت تسريىا الوكالة الوالئية للتشغيل دبيلة اليت أنشئت سنة 

ؾبموعة من اإلطارات برتبة مستشار يف التشغيل و مكلفني ابلدراسات، و تشرف على أربع وكاالت ؿبلية للتشغيل 
 .متواجدة يف دوائر ميلة و شلغوم العيد و فرجيوة و ذبااننت

و نظرا لضعف القطاع االقتصادي و عدم ذبانسو فإنو مت اختيار القطاع اإلداري، الذي يستحوذ على اكرب عدد من 
اؼبنصبني يف إطار ىذا اعبهاز كمجال للدراسة فبثال يف قطاع الًتبية، و ابلضبط صبيع مؤسسات التعليم الثانوي على 

 . مستوى الوالية

 .2012 سنة (DAIP)يوضح عدد ادلنصبني يف إطار جهاز  (71 )جدول رقم 
 عدد اؼبنصبني 

 (CTA)عقود الدعم  اإلداري االقتصادي اػباص االقتصادي العمومي           القطاعات الربانمج

عقد إدماج حاملي الشهادات 
(CID) 216 860 914 443 

 
 .اجملال البشري - 2

فيما قدر معدل   % 38.45  معدل 2011بلغ إصبارل النشاط السكاين هبذه اؼبنطقة حبسب تقديرات إحصائيات 
 اغلبهم من جنس % 11.12 ، أما معدالت السكان العاطلون عن العمل فقد قدرت بــ% 34.17بـ التشغيل 
  .1 % 58.74الذكور بـ 

و لإليضاح فان معدل التشغيل يشمل السكان اؼبشتغلون يبا فيهم صبيع األفراد اؼبنصبني ضمن أجهزة و برامج 
 التشغيل ، و ذلك تبعا للتعريف الرظبي للسكان اؼبشتغلون يف اعبزائر الذي يعترب ىذه الفئة جزء من القوى العاملة

                                                           
1- annuaire statistique2011, op cit , p8. 
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 .% 88.87و ىو ما ساىم يف رفع معدل الشغل ابلوالية إذل  
و ذبدر اإلشارة إذل أن نصف اؼبنصبني يف ـبتلف برامج التشغيل يتواجدون ضمن جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين 

يف القطاع  ( CID-CIP-CFI) ، الذي يؤمن مناصب شغل لطاليب العمل يف إطار صيغو الثالث % 50.14بـ 
 :، و القطاع اإلداري كما يفصلو اعبدول التارل(اػباص و العام)االقتصادي بنوعيو 

 

 .  يف إطار خمتلف الربامج على مستوى والية ميلة2011حصيلة التشغيل لعام ( 72)جدول رقم 
  مناصب العمل ادلنشأة أجهزة التشغيل 

 اجملموع إانث ذكور

 (DAIP)جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين 

CID 1407 4002 5409 
CIP 995 1084 2079 
CFI 2608 00 2608 

 5010 5086 10096 (1 )(DAIP)جمموع اجلهاز 

 1589   (ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم التشغيل

 909   (CNAC) الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة
 2278   (AWEM)الوكالة الوالئية للتشغيل 

 4776   (2)اجملموع 

 14872   (2(+ )1)اجملموع 

 مديرية التشغيل لوالية ميلة، ملف حول قطاع التشغيل لوالية ميلة ، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعيب :ادلصدر
 .25 ، ص 2013 جويلية01الوالئي 

و لضبط و تدقيق اجملال البشري ؽبذه الدراسة  توجب االقتصار فقط على برامج العمل أبجر، و اؼبوجهة لفئة خرهبي 
التعليم العارل اؼبنصبني يف القطاع اإلداري و استبعاد ابقي الربامج األخرى،  و هبذا الشكل يعترب جهاز اؼبساعدة على 

 الربانمج األنسب ؽبذه الدراسة، و عليو فانو يبكننا حصر ؾبتمع الدراسة  يف صبيع األفراد (DAIP)اإلدماج اؼبهين
اؼبنصبني ضمن ىذا اعبهاز، ابعتباره برانمج وطين للتشغيل وبمل يف إحدى صيغو عقود ـبصصة لفئة خرهبي التعليم 

، على شرط أن تكون الشهادات احملصل عليها مقدمة من إحدى (CID)العارل ربت اسم عقد حاملي الشهادات 
مؤسسات التعليم العارل بدرجة تقين سامي فما فوق، و يكونوا قد استفادوا من عقد للعمل يف إحدى مؤسسات 

  .التعليم الثانوي لوالية ميلة 
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و ابعتبار أن التشغيل ضمن ىذا اعبهاز حديث النشأة على اؼبستوى الوطين فإن تعميمو على مستوى القطاعات 
االقتصادية و اإلدارية لوالية ميلة قد جاء بصورة تدرهبية، و ىو ما جعل اإلحصائيات اؼبتوفرة حول األفراد اؼبنصبني 

، وفق ما مت 2013 و2012 و2011و 2010دبؤسسات القطاع الًتبوي ؿبل الدراسة تتعلق فقط بسنوات 
 .ربصيلو من مكتب التشغيل  ؼبديرية الًتبية لوالية ميلة 

 مبؤسسات القطاع الرتبوي لوالية ميلة (DAIP)يوضح تطور تعداد األفراد ادلنصبني يف إطار  (73)جدول رقم 
(2010-2013). 

 ادلؤسسات     
 اجملموع مصاحل ادلديرية ادلفتشيات الثانوية ادلتوسطة االبتدائية العقود السنوات

2010 CID 3 68 36 1 2 110 

CIP 0 14 1 0 0 15 

CFI 0 3 7 1 0 11 

2011 

CID 5 154 72 2 3 236 

CIP 0 50 17 1 1 69 

CFI 0 103 31 1 2 137 

2012 

CID 0 116 24 3 4 147 

CIP 2 24 4 1 1 32 

CFI 0 68 18 2 2 90 

2013 
 

 

CID 1 14 20 5 8 48 

CIP 0 1 0 2 4 7 

CFI 0 6 3 0 0 9 

 اجملموع
 

11 621 233 19 27 911 
  . 2013إحصائيات مكتب التشغيل اػباص جبهاز اإلدماج اؼبهين، مديرية الًتبية لوالية ميلة، : ادلصدر 
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سبثل اإلحصائيات اؼبوضحة على اعبدول أعاله تطور أعداد اؼبنصبني ضمن جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين يف 
ـبتلف الصيغ دبؤسسات القطاع الًتبوي، حيث يتبني أن عدد اؼبنصبني ضمن ىذا القطاع قد اخذ يف االرتفاع تدرهبيا 

، وىي السنة اليت مت فيها ذبميد التنصيب ضمن ىذه اعبهاز على اؼبستوى الوطين، 2013من سنة ألخرى عدا سنة 
 911 من إصبارل % 68.16وتنفرد مؤسسات الطور اؼبتوسط أبكرب عدد من اؼبنصبني ضمن ىذا اعبهاز بنسبة 

 مؤسسة تربوية عمومية سبثل اجملال اعبغرايف للدراسة لوالية 621، يتواجدون يف (DAIP)مستفيد يف إطار جهاز 
 . ميلة

: اجملال الزمين- 3  

الدراسة عرفت فًتات متعددة و ىذا لطبيعة اؼبوضوع الذي يتطلب ذبميع اإلحصائيات و البياانت والقيام بدراسة 
 : استطالعية إذل جانب استخدامها ألداتني ـبتلفتني و ىو ما جعلها سبتد لفًتة أطول، و يبكن إيضاح ذلك كما يلي

 مت التقدم حينها إذل اؼبؤسسات اؼبعنية رظبيا بربامج التشغيل، 2010انطلقت مع بداية فيفري: فرتة مجع البياانت- 
حيث كان أول اتصال ابلسيد مدير التشغيل الوالئي لبحث إمكـانية إجراء الدراسة ابلواليـة و ربصيل البياانت 
واإلحصائيات حول ـبتلف الربامج اليت تشرف عليها ىيئتو، و بتوجيو منو انتقلنا إذل الوكالة الوالئية للتشغيل 

AWEM) ( ؼبقابلة مديرىا ابعتبارىا اؽبيئة اؼبشرفة مباشرة على الربانمج موضوع الدراسة(DAIP) إذل جانب 
تواجد جزء من أجزاء الدراسة، و ىم مستشاري التشغيل الستكمال صبع البياانت و االطالع على اػبدمات اليت 

. تقدمها ىذه الوكالة لطاليب الشغل من خرهبي التعليم العارل و ربصيل الواثئق اؼبستخـدمة يف تقدًن ىذه اػبدمات
ؼبقابلة مدرائها و قد انتهت  (شلغوم العيد و فرجيوة)والستطالع ؾبال الدراسة انتقلنا إذل الوكاالت احمللية للتشغيل 

 : ، ونشري إذل أنو قد واجهتنا صعوابت كبرية منها2011ىذه الفًتة يف شهر ماي 

تردد و إحجام بعض اؼبديرين يف تقدًن البياانت و اإلحصائيات و االكتفاء ببعض التقارير العامة ربت مربر عدم - 
 .    اخل...جاىزيتها، و اترة أخرى لسريتها أو ضرورة اغبصول على إذن من الوصااي

 . عدم تطابق البياانت اليت مت ربصيلها- 
 . افتقاد البياانت للتفصيل والتنظيم و الدقة- 

األمر الذي جعلنا نًتيث يف مواصلة صبع البياانت و استخدامها يف الدراسة حىت التأكد من مصداقيتها ابلبحث على 
 .مصادر أخرى أكثر دقة، ىذا الوضع كان لو انعكاس سليب على مسار الدراسة و تسبب يف طوؽبا
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، و قصد التأكد من البياانت احملصلة ابشران اتصاالت مع بعض 2012انطلقت يف شهر مارس  :الفرتة الثانية- 
اؼبديرايت و اؽبيئات لتحصيل البياانت اؼبتوفرة على مستواىا، حيث كان لنا أول اتصال مع السيد اؼبكلف دبكتب 

التشغيل على مستوى اجمللس الوالئي دبساعدة من أحد نواب اجمللس، سبكنا من خاللو من اغبصول على تقرير شامل 
،  يشتمل على حوصلة مفصلة لربامج 2013حول ملف الشغل مت عرضو خالل الدورة الثانية للمجلس الوالئي 

 .التشغيل يف الوالية

 )أما اػبطوة الثانية فقد كانت ابلتوجو كبو مديرية الًتبية للوالية بوصفها اؽبيئة اؼبشرفة على مؤسسات الدراسة 
، و ابلضبط إذل مكتب التشغيل اػباص ابؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين للمديرية لتحصيل البياانت اؼبتعلقة  (الثانوايت

دبجتمع الدراسة و ىم خرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف مؤسسات التعليم الثانوي، فرغم السهولة اليت حضينا هبا وىذا 
، فإن البياانت اؼبتوفرة كانت تفتقد للًتتيب (مستشار التوجيو اؼبدرسي )على اعتبار أنين موظف سابق بذات القطاع 

، وىي صعوبة أخرى قد واجهتنا يف ضبط ؾبتمع (...التاريخ،النوع، اؼبؤىل،اتريخ التنصيب)والتنظيم و التفصيل 
 .  الدراسة و استلزمت وقت طويل

أما وجهتنا األخرية فقد كانت كبو مصلحة الربؾبة و متابعة اؼبيزانية ابالعتماد على العالقات الشخصية، حيث سبكننا 
  ؼبديرية  2013Annuaire statistique إذل سنة2008من االطالع على دليل اإلحصائيات من سنة 

 ، حيث يشتمل على صبيع البياانت اؼبتعلقة ابلتشغيل و البطالة يف الوالية ، و ؽبذا (DPSB)الربؾبة و متابعة اؼبيزانية 
فقد اعتمدت إحصائياهتا كمرجع أساسي ؼبقارنتها ابإلحصائيات اجملمعة سابقا ابعتبارىا ىيئة ذات طابع مارل ذبعل 

 .     من بياانهتا تقًتب من الدقة و اؼبوضوعية

 إذل مارس 2013و ىي الفًتة الفعلية للدراسة اؼبيدانية و قد امتدت لستة أشهر من سبتمرب : الفرتة الثالثة- 
 : و قد كانت على مرحلتني2014

 

، مت البدء بتوزيع االستمارة على أفراد ؾبتمع الدراسة، 2013 إذل ديسمرب 2013من سبتمرب : اؼبرحلة األوذل- 
ونظرا ألتساع اؼبنطقة اعبغرافية اليت تتواجد هبا مؤسسات التعليم الثانوي، فقد ابت من الصعوبة الوصول إذل صبيع 

أفراد ؾبتمع الدراسة، و ىو ما جعلنا نستعني يف توزيع استمارات البحث دبستشاري التوجيو اؼبدرسي العاملني 
دبؤسسات التعليم الثانوي، حيث كان لنا لقاء معهم أثناء اجتماعات التنسيق األسبوعي على مستوى مركز التوجيو 
اؼبدرسي لشرح وتوضيح كيفية و شروط تطبيق االستمارة  و ربديد الفئة اؼبعنية ابلدراسة، و ىذا هبدف عزل صبيع 
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الفئات األخرى غري معنية، على اعتبار أن ىناك بعض اػبرهبني فبن ىم منصبني يف إطار برامج أخرى مثل برانمج 
 .التابع لوزارة التضامن الوطين) (PISDاإلدماج االجتماعي غباملي الشهادات 

،بعد االنتهاء من التفريغ و التحليل األورل للبياانت، توجهنا 2014 إذل مارس 2014من فيفري : اؼبرحلة الثانية- 
إذل الوكاالت احمللية للتشغيل للقيام دبقابلة اؼبستشارين يف التشغيل كإجراء مكمل للدراسة اؼبيدانية، و ىذا بعد تقدًن 
طلبات رظبية ؼبدراء الوكاالت اؼبعنية ابلدراسة، ذبنبا للعراقيل و الصعوابت اليت قد تواجهنا حيث ؼبسنا استعداد من 

 .طريف مستشاري التشغيل يف التجاوب إهبااب مع أسئلتنا لكون صبيعهم من حاملي الشهادات اعبامعية
عموما يبكن القول أن اجملال الزمين الفعلي للدراسة اؼبيدانية قد استغرق قرابة السنة و النصف، أي من سبتمرب 

  . 2014 إذل ديسمرب 2013
 .جمتمع الدراسة و كيفية اختيار عينته:اثلثا 

 

من الصعوبة دبكان، دراسة ظاىرة اجتماعية يعيشها عدد كبري من األفراد و يتفاعل مع ظواىر أخرى ؿبيطة هبا، ألنو 
ال يبكن القيام دبسح الشامل ؼبعرفة خصائص ؾبتمع معني، ألن ذلك يقتضي توفر العديد من الوسائل البشرية واؼبادية 

، لذلك يضطر الباحث إذل اخذ عينة فبثلة لتمثيل صبيع أو معظم صفات اجملتمع األصلي 1و يستغرق وقتا طويال
 .بصدق

غري أن استخراج ىذا النموذج الصحيح و الدقيق للمجتمع األصلي يتطلب إجراءات و طرق علمية ليست ابلسهلة، 
و ال يبكن ذباىلها أو تركها، و تكون العينة فبثلة من حيث اؼببدأ إذا مت اختيار الوحدات اليت تتألف منها بطريقة 

يكون لكل أفراد اجملتمع األصلي فيها نفس اإلمكانية يف أن يشكلوا جزء من العينة، حىت ال تكون طريقة االختيار 
 .2منحرفة

و ؼبا كان األمر على ىذا النحو، فإنو من الصعوبة يف كثري من البحوث و الدراسات االجتماعية القيام بدراسات 
شاملة على صبيع اؼبفردات اليت تدخل يف البحث، لذلك فإن الباحث ال هبد وسيلة أخرى يستطيع االعتماد عليها 

سوى االكتفاء بعدد من اغباالت يف حدود الوقت و اعبهد و اإلمكانيات اؼبتوفرة لديو، مث يقوم بدراسة ىذه اغباالت 

                                                           

.141، ص1999مطبعة دار البعث ،: فضيل دليو و آخرون، أسس اؼبنهجية يف العلوم االجتماعية ، قسنطينة- 1  

117عمر خليل معن ، مرجع سابق ، ص -  2  
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اعبزئية و وباول تعميم النتائج على اجملتمع األصلي الذي أخذت منو، و تعرف طريقة صبع البياانت من عدد ؿبدود 
 . 1من مفردات ؾبتمع الدراسة بطريقة العينة

و انطالقا من صبلة ىذه االعتبارات و ما اقتضتو معطيات الدراسة ووفقا ألىداف و متطلبات الدراسة اؼبيدانية، فقد 
كان لزاما علينا اعتماد عينتني مت اختيارنبا بطريقة عشوائية بسيطة، األوذل سبثل صبيع خرهبي التعليم العارل اؼبنصبون 

 دبؤسسات التعليم الثانوي ؽبده الوالية، و الذين قدر (CID)ضمن جهاز اؼبساعدة على اإلدماج اؼبهين يف إطار عقد 
  من  ؾبموع أفراد ؾبتمع الدراسة، اؼبتمثل يف خرهبي التعليم % 28.09 خريج وخرهبة  بنسبة 152عددىم بـ 

 دبؤسسات القطاع الًتبوي لوالية ميلة البالغ عددىم (CID) يف إطار عقد (DAIP)العارل اؼبنصبني ضمن جهاز 
 ُمنصب، وىي نسبة تعترب مقبولة و فبثلة إحصائيا للقيام هبده الدراسة، و قد توزعت ىذه العينة حول أربع 541

 .مقاطعات كربى لقطاع الًتبية لوالية ميلة سبثل اجملال اعبغرايف للدراسة
.يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب كل مقاطعة (74 )جدول رقم   

 اجملموع القرارم فرجيوة شلغوم العيد ميلة ادلقاطعات الرتبوية
عدد خرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف إطار عقد 

 42 51 35 24 152  (CID) إدماج حاملي الشهادات

 44 5 16 13 10 .عدد مؤسسات التعليم الثانوي
 : أما عن األسباب اليت جعلتنا لبتار ىذه العينة فهي كالتارل

توفر القائمة االظبية ػبرهبي التعليم العارل اؼبنصبني يف مؤسسات القطاع الًتبوي لوالية ميلة، فبا مكننا من حصر - 
 .ومعرفة صبيع اؼبؤسسات اؼبنصب فيها أفراد ؾبتمع الدراسة

اختيار مؤسسات التعليم الثانوي يرجع يف األساس إذل إمكانية الوصول إذل صبيع مفردات الدراسة، وتوفر األفراد - 
 .(مستشاري التوجيو و اإلرشاد اؼبدرسي و اؼبهين العاملني دبؤسسات التعليم الثانوي )اؼبساعدين يف تطبيق االستمارة 

 مستشار و مستشارة للتشغيل، 18 مستشارين من أصل 05أما الثانية فهي عبارة عن عينة عشوائية بسيطة من 
 مستشارا و مستشارة يعملون ضمن ىذا الربانمج بوالية ميلة يف أربع 27ونشري أن اجملتمع الفعلي جملتمع الدراسة ىو 

 . وكاالت للتشغيل
 
 

                                                           

.16طبيس طعم هللا ، مرجع سابق ، ص-  1  
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 يوضح توزيع عدد مستشاري التشغيل العاملني بوكاالت التشغيل لوالية ميلة (75)جدول رقم 
 اجملموع (حملية)اتجنانت  (حملية )فرجيوة  (حملية )شلغوم العيد  (والئية)ميلة  وكاالت التشغيل

عدد اؼبستشارون يف 
 27 02 08 10 08 التشغيل

 
 :و عن أسباب اختياران ؽباتني الوكالتني فقط فإهنا تعود

منحنا ترخيص إبجراء مقابلة -  ميلة–فقد كان بسبب رفض مدير الوكالة الوالئية للتشغيل  (ميلة)ابلنسبة لألوذل-  
، أما  (انظر الطلب يف اؼبلحق)مع عينة من اؼبستشارين العاملني هبا، حبجة عدم رد الوصاية على طلبو يف ىذا الشأن 

 . ابلنسبة لوكالة احمللية لبلدية اتجنانت نظرا لكوهنا شرعت يف نشاطها حديثا
 :و عليها فقد توزعت عينة الدراسة كاآليت 

 العدد الكلي العينة الوكاالت
 إانث ذكور إانث ذكور

 01 08 01 02 شلغوم العيد
 01 07 01 01 فرجيوة
 02 16 02 03 اجملموع

 

 .عرض اخلصائص العامة ألعضاء عينة الدراسة- 1
 .اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة- 1-1    

اعبنس، العمر، الوضعية االجتماعية، : اعتمد الطالب الباحث يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من اؼبؤشرات تتعلق بـ
 .اؼبؤىل العلمي و التخصص األكاديبي

 .يوضح توزيع أعضاء عينة الدراسة حسب اجلنس و العمر ( 76)جدول 
                  اجلنس

 فئات العمر
 اجملموع إانث ذكور

 % ت % ت % ت
 12.41 18 9.40 11 25 07  سنة24اقل من 

 58.62 85 64.10 75 35.71 10  سنة29 سنة إىل 24من 
 26.20 38 17.09 29 32.14 09  سنة34 سنة إىل 30من 

 2.76 04 1.70 02 7.14 02  سنة فما فوق35
 100 145 100 117 100 28 اجملموع
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يوضح اعبدول أعاله توزيع األعضاء اؼبنصبني يف مؤسسات التعليم الثانوي حسب اعبنس و العمر حيث يقدر 
 ُمنَصبة، يف حني العمر 117 ُمنَصب مقابل 28 ُمنَصب و ُمنَصبة مقسمني حسب اعبنس إذل 145عددىم بـ

  .( سنة فما فوق35)بينما أعلى فئة ىي  ( سنة24اقل من  )مقسم إذل أربعة فئات، أدىن فئة لو ىي
 مبحوث، تليها فئة 85بـ  (سنة29-سنة 24)أما سبثيل ىذه الفئات العمرية فأكرب قيمة للمنصبني كانت للفئة 

 سنة فما 35) مبحوث، و يف األخري الفئة 18بـ  ( سنة24اقل من ) مبحوث مث الفئة 38بـ  (سنة34-سنة30)
بـنسبة  ( سنة 29- سنة 24)ترتكز أعلى سن للمنصبني من جنس الذكور يف فئة . (02)بـ مبحوثني اثنني  (فوق 

 بينما تتقارب يف ابقي الفئتني الثالثة و الرابعة بـ  % 7.14بـ  ( سنة فما فوق 35) ، و أدانىا يف فئة % 35.71
 . لكل واحدة منهما على التوارل% 25 و % 32.14

 بنسبة   ( سنة 29- سنة 24)أما ابلنسبة للمنصبني حبسب جنس اإلانث فقد كانت أعلى قيمة ؽبن يف فئة 
 24اقل من  ) للفئة % 9.40، مث نسبة  (سنة34-سنة30) للفئة العمرية %17.09 تليها نسبة % 64.10

 .% 1.70أبدىن نسبة  ( سنة فما فوق 35)، و يف األخري الفئة (سنة
 

 .يوضح توزيع أعضاء عينة الدراسة حسب اجلنس و الوضعية االجتماعية ( 77)جدول 
                        اجلنس                          

 اجملموع إانث ذكور الوضعية االجتماعية

 % ت % ت % ت 
 66.20 96 65.81 77 67.85 19 أعزب
 33.79 49 34.18 40 32.14 09 متزوج

 100 145 100 117 100 28 اجملموع
 

يظهر اعبدول اػباص بتوزيع أعضاء عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية أن اكرب فئة من اؼببحوثني ىي من العزاب بـ 
 بينما   فردا،19 فردا، فيما كان عدد الذكور منهم إال 77 معظمهم من جنس اإلانث بــــ %66.20 فردا بنسبة 96

أعضاء  09فيما بلغ عدد الذكور   فردا،40أغلبهم من جنس اإلانث بـ  %33.79 فردا بنسبة 49بلغ عدد اؼبتزوجون 
 .فقط
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 يوضح توزيع أعضاء عينة الدراسة حسب االختصاص األكادميي و ادلؤهل العلمي (78 )جدول رقم 

يبني ىذا اعبدول توزيع أعضاء عينة الدراسة حبسب االختصاص األكاديبي و اؼبؤىل العلمي، و اؼبالحظ أن عينة 
 الدراسـة قد اشتملت على اغلب اؼبستوايت التعليميـة اعبامعية من شهـادة تقين سـامي إذل دبلوم ماسًت و مهندس

من بني  دولة، حيث تشري النسب اؼبأوية العامة إذل أن نسبة سبثيلية اغباملون لشهادة الليسانس كانت ىي األعلى
 49 ، فيما ابقي األعضاء البالغ عددىم % 66.22 فردا بنسبة 96اؼبؤىالت العلمية األخرى، حيث بلغ عددىم 

 فقد توزعت مؤىالهتم على ابقي اؼبؤىالت العلمية األخرى بنسب متفاوتة  كما ىو موضح % 33.79فردا بنسبة 
 .يف اعبدول أعاله

أما من انحية االختصاص األكاديبي فقد كانت أعلى سبثيل ألعضاء عينة الدراسة يف زبصص العلوم اإلنسانية و 
 فردا 21 فردا مث العلوم و التكنولوجيا بـ27 فردا ، يليها زبصص العلوم القانونية و اإلدارية بـ 80العلوم االجتماعية بـ

 . فردا  17، و يف األخري اآلداب و اللغات األجنبية و ىي سبثل أدىن عدد بـ 

إن التباين العام بني ـبتلف النسب تبعا ؼبؤشرات التصنيف يوضح أن اغلب أعضاء عينة الدراسة ىم من ضبلة درجة 
 .ليسانس يف صبيع التخصصات، و معظمهم ينتمون إذل زبصص العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 

 

 

        االختصاص     
      األكادميي   ادلؤهل 

 اآلداب و اللغات
 األجنبية

العلوم اإلنسانية و 
 االجتماعية

العلوم اإلدارية و 
 القانونية

 اجملموع العلوم والتكنولوجية

 % ت % ت % ت % ت % ت

 15.17 22 28.57 06 / / 20 16 / / تقين سامي
 3.44 05 14.28 03 / / 2.5 02 / / شهادة دراسات جامعية

 66.22 96 23.80 05 100 27 65 52 70.58 12 ليسانس
 12.41 18 14.28 03 / / 12.5 10 29.41 05 ماسرت

 2.75 04 19.04 04 / / / / / / مهندس دولة
 100 145 100 21 100 27 100 80 100 17 اجملموع
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 .يوضح توزيع أعضاء عينة الدراسة حسب العمر و مدة البطالة ( 79)جدول 

         مدة البطالة اقل من سنة من سنة إىل سنتني أكثر من سنتني اجملموع
 ت % ت % ت % ت % العمر

  سنة24اقل من  10 66.66 03 6.38 05 6.02 18 12.41
  سنة29 سنة إىل 24من  5 33.33 39 82.97 41 49.39 85 58.62

  سنة34 سنة إىل 30من  / / 05 10.63 33 39.75 38 26.20
  سنة فما فوق35 / / / / 04 4.81 04 2.75
 اجملموع 15 100 47 100 83 100 145 100

  يبني اعبدول اؼبدة الزمنية لبطالة أعضاء عينة الدارسة قبل التنصيب ضمن ىذا الربانمج حبسب ـبتلف الفئات 
 شهرا ، حيث تشري بياانت اعبدول 18العمرية، وقد بلغ اؼبتوسط العام للمدة اليت قضاىا اغلب اػبرهبني يف البطالة بـ 

 فردا من ؾبموع أعضاء عينة الدراسة قد قضوا أكثر من سنتني يف البطالة، اغلبهم تًتاوح أعمارىم بني الفئة 83أن 
 ، يليهم من كانت مدة % 39.75بنسبة  (سنة34-سنة 30) و الفئة % 49.39بنسبة  ( سنة29سنة و24)

 % 82.97بنسبة  ( سنة29 سنة إذل 24من  ) فردا، معظمهم سبتد أعمارىم 47بـ  (من سنة إذل سنتني )بطالتهم 
اقل من  ) فردا ، و قد كانت غالبية أعمارىم عند الفئة 15فهم اقل بـ  (اقل من سنة  )، أما من كانت مدة بطالتهم 

 . % 66.66بـ  ( سنة24

 يوضح طول مدة البطالة قبل االلتحاق ابلربانمج  (19)شكل رقم 
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سنة 24)عند مالحظة مدة البطالة يف عالقتها دبختلف الفئات العمرية يتبني أن أكثر الفئات عرضة  للبطالة ىي فئة 
، و ابستقراء بياانت اعبدول أعاله حبسب سنوات التنصيب للخرهبني دبؤسسات % 58.62بنسبة  ( سنة29و

سنوات 7التعليم الثانوي، قبد أن فًتة البطالة اليت كان يعيشوىا أعضاء عينة الدراسة قد أخذت تتقلص تدرهبيا فمن 
 كما يوضحو اؼبخطط البياين اؼبوارل، و لعل السبب قد يعود للجهود 2013 إذل أقل من سنة عام 2006سنة 

، و ىو اتريخ تبين برانمج 2008والتدابري اعبديدة الراميـة إذل زبفيض مدة بطالة خرهبي التعليـم العارل ابتـداء من سنة 
(DAIP)ابستيعاب أكرب عدد فبكن منهم يف مؤسسات القطاع اإلداري  . 

 .اخلصائص النفسية ألعضاء عينة  الدراسة- 1-2
تعترب معرفة أراء أعضاء عينة الدراسة حول شعورىم إزاء الوضعية اليت كانوا يعيشوهنا قبل االلتحاق ابلربانمج جد مهمة 

ألهنا ستقدم صورة معربة عن مستوى تفاؤؽبم أو تذمرىم خبصوص ذباوز ىذه الوضعية من خالل ما ىبلفو ىذا 
 .الربانمج من تغري يف شخصيتهم 

 يوضح وضعية أعضاء عينة الدراسة قبل االلتحاق ابلربانمج و حالة الشعور (80)جدول رقم 
           حالة الشعور

 الوضعية
 اجملموع ايئس قلق متذمر مراتح

 % ت % ت % ت % ت % ت

 67.58 98 73.07 19 68.42 52 59.09 13 66.66 14 بدون شغل و تبحث عنه

 16.55 24 11.53 03 17.10 13 9.09 02 28.57 06 تتابع تكوين إضايف

 15.17 22 11.53 03 14.47 11 31.81 07 4.76 01 العمل يف منصب عمل مؤقت

 0.68 01 3.84 01 / / / / / / بدون شغل و ال تبحث عنه
 100 145 100 26 100 76 100 22 100 21 اجملموع

 

 و حالة الشعور اليت كانوا (DAIP)يوضح ىذا اعبدول وضعية أعضاء عينة الدراسة قبل االلتحاق هبذا اعبهاز 
 :عليها، حيث ومن معطيات اعبدول التارل يتضح

أن الشعور العام للخرهبني كان سلبيا ، و قد كانت مظاىر اإلقرار دبشاعر القلق و اليأس و التذمر ىي السمة السائدة 
 . فردا فقط 21 فردا، فيما من أبدوا شعورا ابالرتياح فقد كان عددىم  124يف ـبتلف الوضعيات دبجموع 

أما فيما ىبص الوضعية فإن غالبية اػبرهبني كانوا يفتقدون للشغل و دبجرد زبرجهم يشرعون ابلبحث عنو 
، 15.17% كانت تتابع تكوين إضايف، و الباقي كانوا يبارسون أنشطة مؤقتة %16.55، فيما نسبة 67.58%

وردبا يبكن إرجاع ىاتني الوضعيتني إذل أهنا طريقة ؼبواجهة حالة البطالة، و ابلرغم من ذلك فإن حالة القلق ىي السمة 
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 فرد من ؾبتمع الدراسة  على اختالف وضعياهتم نظرا لطول مدة انتظارىم ، أما فيما ىبص الفئة اليت 76الغالبة لدى 
  . (ماسًت )أبدت ارتياحها فهي األضعف فقد تكون حديثة التخرج  أو ال يزال أفرادىا يتابعون تكوين مكمل 

 يوضح دوافع أعضاء عينة الدراسة يف االلتحاق هبذا الربانمج  (81)جدول رقم 
 

اكتساب جتربة  
 مهنية

احلصول على 
 اجر

إثراء السرية 
 الذاتية

اإلدماج يف 
 منصب عمل

 اجملموع جتنب البطالة

 145 24 59 03 31 28 التكرار

 100 16.15 40.68 2.06 21.37 19.21 (%)النسبة 

يوضح اعبدول دوافع التحاق خرهبي التعليم العارل هبذا الربانمج، و تشري البياانت إذل أن الرغبة يف اإلدماج يف منصب 
 ، فيما يعترب اغبصول على %40.68 فردا ما نسبتو 49عمل ىي األولوية األوذل لغالبية اؼبلتحقني هبذا الربانمج بـ 

، مث ذبنب البطالة بـ %19.21 أولوية اثنية تليها اكتساب ذبربة مهنية % 21.31 فردا بنسبة 31اجر لـ
  .%2.06، و يف األخري إثراء السرية الذاتية بـ 16.15%

اؼبالحظ أن غالبية اػبرهبني ىدفهم من االلتحاق هبذا الربانمج ىو اغبصول على منصب عمل، سواء عن طريق 
اإلدماج أو ابغبصول على ذبربة مهنية تؤمن ؽبم فرصة التوظيف مستقبال، و ىذا االعتقاد هبعلون نتساءل حول 

 .اؼبفهوم الذي وبملو اػبريج حول ىذا الربانمج ، و ىو ما قد يؤثر يف عملية إدماجو مستقبال 
 . أما أولئك الذي كانت دوافعهم ىو اغبصول على أجر فقد يكون غبالة الشعور أو للوضعية االجتماعية اليت يعيشوهنا

 .يوضح دوافع أعضاء عينة الدراسة يف االلتحاق هبذا الربانمج (20)شكل رقم 
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 حبسب منصب العمل و التخصص (DAIP)يوضح اعبدول توزيع أعضاء عينة الدراسة اؼبنصبني يف إطار جهاز 
 ،  %26.30 فردا ما نسبتو 38األكاديبي، و تشري البياانت أن غالبية اػبرهبني قد نصبوا كأعوان ؼبساعدي الًتبية بـ 

، فيما % 14.4 فردا بنسبة 21 ، و أعوان للمصاحل االقتصادية بـ% 21.37 فردا بنسبة 30و أعوان لإلدارة بـ
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 .اخلصائص ادلهنية ألعضاء عينة الدراسة: 3
 . يوضح توزيع مناصب عمل أعضاءعينة الدراسة حبسب التخصص األكادميي (82)جدول رقم 
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توزع ابقي أعضاء ؾبتمع الدراسة على ـبتلف اؼبناصب اإلدارية األخرى بنسب قليلة، فيما نشري إذل أن ىناك فئة من 
 . فردا ىي موجودة يف مؤسسات التعليم الثانوي من دون منصب عمل ؿبدد21اػبرهبني البالغ عددىا 

عند مالحظة توزيع ىذه اؼبناصب حبسب عالقتها ابلتخصص األكـاديبي، قبد أن زبصصـات العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية فبثلة يف صبيع اؼبناصب، و يعترب حاملي شهادة علوم اقتصادية من أكثر اؼبنصبني يف مؤسسات التعليم 

، فيما يقل سبثيلها يف زبصصـات العلـوم و التكنولوجيا، % 13.1 يليها حامـلي شهادة اغبقـوق بـ % 30.3الثانوي بـ
و نشري أيضا إذل أن اؼبناصب النوعيـة على غرار أعوان اؼبكتبـة و اؼبخـابر و التوجيو اؼبدرسي و اؼبصاحل االقتصادية، 

فمعظم اؼبنصبني هبا ىم فبن تتوافق مؤىالهتم العلمية مع مواصفات اؼبنصب، حيث قبد مثال حاملي شهادة علم 
النفس و علم االجتماع قد نصبوا يف منصب عون ؼبستشار التوجيو، و األمر نفسو ابلنسبة لتخصص علم اؼبكتبات 

 .اخل....والبيولوجيا و الكيمياء

غري أننا نالحظ أن نسبة أخرى ال تقل أنبية يتم تنصيبها يف مناصب عمل ال تتوافق و زبصصاهتا األكاديبية، خاصة 
 .فبن وبملون شهادات يف زبصص العلوم اإلنسانية و االجتماعية أو زبصص العلوم و التكنولوجيا

و ىو التساؤل الذي يطرح نفسو حول الطرق اؼبعتمدة يف تنصيب اػبرجني، و ىل إبمكان ىؤالء اؼبنصبني من 
 . االندماج مهنيا داخل ىذه اؼبؤسسات 

 

 



 الفصل الثامن

 عرض و حتيل البياانت وتفسري لتساؤالت الدراسة 
 متهيد

 .الدراسة عرض وحتليل بياانت تساؤالت :أوال 

 .التساؤل األول- 1     
 .التساؤل الثاين- 2     
 .التساؤل الثالث- 3     

 

 تفسري بياانت تساؤالت الدراسة :اثنيا 
 

     

 .النتائج العامة للدراسة: اثلثا 

 

 مقرتحات: رابعا 
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 دتهيد

يهدؼ ىذا الفصل إذل عرض و ربليل نتائج الدراسة ادليدانية، حيث سيتم عرض البياانت اليت مت مجعها من خالؿ 
االستمارة و ربليل سلتلف متغَتاهتا، و بعدىا يتم عرض ادلعطيات ادلتعلقة دبا توصلت إليو ادلقابلػة، مث القيػاـ بقراءة 

 .وتفسَت النتائج ادلتوصل إليها يف ضوء تساؤالت الدراسة

 :حتليل بياانت تساؤالت الدراسةعرض و : أوال 

دور اجيايب يف  (DAIP)ىل للخدمات اليت يقدمها جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين: التساؤل األول- 1
 مبؤسسات  (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات خلرجيي التعليم العايل ادلنصبني يف إطار  عملية اإلدماج ادلهين

 التعليم الثانوي لوالية ميلة؟
و مدى مساعلتها يف عملية اإلدماج ادلهٍت يهدؼ ىذه التساؤؿ إذل التعرؼ على اخلدمات اليت يوفرىا ىذا اجلهاز 

خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة من حيث خدميت 
ادلرافقة و ادلتابعة، و ىو ما من شأنو أف ؽلكننا من التعرؼ على طبيعة ادلعلومات اليت توفرىا لطاليب الشغل من خرغلي 

التعليم العارل، و اخلطوات ادلتبعة يف عملية تسجيلهم انطالقا من أف ىذه العملية تعترب من أوذل اخلطوات ادلهمة 
إلصلاح عملية اإلدماج ادلهٍت، كما ال تقل خدمة التواصل أعلية عن سابقتها دلا تساىم بو يف عملية ربط اخلرغلُت ودعم 
ثقتهم يف أىداؼ ىذا الربانمج، و ال يتحقق ذلك إال من خالؿ سبكينهم من توجيو و إرشاد ىادؼ و شليز وإشراكهم 

 وضماف توفر يف سلتلف الدورات التدريبية، و احلرص على تنصيبهم يف مناصب شغل تتوافق و مؤىالهتم ادلعرفية،
 . التأطَت الالـز من طرؼ ادلشرفُت العاملُت هبذه ادلؤسسات دبا يؤمن ذلم فرص التدريب ادلناسب واالنضباط يف العمل

 :و قد تفرع عن ىذا التساؤؿ األساسي تساؤلُت جزئيُت بغية التحليل الدقيق للنتائج وعلا كالتارل
 

دور اغلايب  (DAIP)خلدمة ادلرافقة ضمن جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت  ىل: التساؤل اجلزئي األول-1-1
  (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات يف ربضَت عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار 

 دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟
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 :توفري ادلعلومات-1-1-1
 . و مصادرىا(CID)يوضح مدى كفاية ادلعلومات حول برانمج  ( 83)جدول رقم 

          السؤال
 

 نوع اإلجابة
 (%)النسبة  التكرار .كفاية ادلعلومات و مصادرىا

 62.75 91  ال
 37.24 54  نعم

 0 0 .مكتب اإلعالـ و التوجيو ادلهٍت للجامعة 
 7.40 4 .األايـ اإلعالمية حوؿ الشغل لوكاالت التشغيل 
 62.93 34 .ادلطوايت و ادللصقات لوكاالت التشغيل 
 9.25 5 .األصدقاء 
 20.37 11 اخل....اجلرائد ، التلفزيوف ، االنًتنت)وسائل اإلعالـ  

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة خبصوص مدى كفاية ادلعلومات حوؿ برانمج عقد حاملي 
 فيما أجاب % 62.75 فردا بػ ال ما نسبتو 91و مصادر تلك ادلعلومات، و قد كانت إجابة  (CID)الشهادات 

، حيث كاف مصدر تلك ادلعلومات وكاالت التشغيل سواء يف صورة ادلطوايت % 37.24 فردا ما نسبتو 54بػنعم 
، أما ابلنسبة للمصادر %7.40 أو األايـ اإلعالمية حوؿ الشغل حسب % 62.93اإلعالمية و ادللصقات بنسبة 

 . % 9.25واألصدقاء بػ  (اخل...جرائد ، تلفزيوف ، انًتنت) يوفرىا اإلعالـ الواسع %20.37األخرى فقد كانت بػ
ادلالحظ أف نسبة كبَتة من أعضاء عينة الدراسة يفتقدوف للمعلومات الكافية حوؿ ىذا الربانمج و ىو ما يطرح 

 .تساؤؿ حوؿ دور وكاالت التشغيل يف التعريف هبذا الربانمج 
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 : التسجيل1-1-2
 .يعرب على خدمة التسجيل و طريقة تقدميها ( 84)جدول رقم 

             السؤال
 (%)النسبة  التكرار .خدمة التسجيل و طريقة تقدميها نوع اإلجابة

 66.89 97  ال
 33.10 48  نعم

 68.75 23 .ربصيل بياانت إدارية 
 12.5 6 .ربديد موظف خاص دلتابعة ملفك و التواصل معو 
 42.22 19 .إعالمك بضرورة البحث على عرض شغل 
 / / .معرفة اخللفية ادلعرفية و ادلهنية  

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة حوؿ ما إذا كانت خدمة التسجيل تتم عن طريق ادلقابلة األولية، 
 فردا بنسبة 48 ، فيما الذين أجابوا بػ نعم كاف عددىم % 66.89 فردا بػ ال ما نسبتو 97وقد كانت إجابة 

 يليها % 68.75، و قد كاف اذلدؼ من ىذه اخلدمة ىو ربصيل البياانت اإلدارية حسب رأي نسبة % 33.10
 ىو %12.5 ، بينما كاف  اذلدؼ منها حسب إجابة % 42.22اإلعالـ بضرورة البحث على عرض شغل بنسبة 

ربديد موظف خاص من داخل اجلهاز دلتابعة ملف اخلريج و التواصل معو، أما فيما ؼلص التعرؼ على اخللفية ادلعرفية 
  .و ادلهنية فجميع ادلستجوبُت أمجعوا على أف ىذا العنصر ال يتم التطرؽ إليو سباما عند عملية التسجيل
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 : االتصال1-1-3
 

 .يشري إىل مدى توفر خدمة االتصال ضمن ىذا الربانمج  ( 85)جدول رقم 
                  السؤال

 نوع اإلجابة
 (%)النسبة التكرار .خدمة االتصال و الوسائل ادلستخدمة

 86.20 125  ال
 13.79 20  نعم

 25 5 .اذلاتف 
 / / .(..الربيد، ادلوقع، ادلنتدى)التواصل االلكًتوشل  
 40 8 .احلضور الشخصي 
 35 7 .العالقات الشخصية 
 

 يشَت ىذا اجلدوؿ إذل استجاابت أعضاء عينة الدراسة إزاء خدمة التواصل اليت يوفرىا ىذا الربانمج، حيث كانت 
، وقد % 13.79 فردا أجابوا بػ نعم أي ما نسبتو 20 مقابل عدد % 86.20 فردا بػ ال ما نسبتو 125إجاابت 

، % 25 مث اذلاتف بػ % 35 و العالقات الشخصية بػ% 40كانت أكثر الوسائل استخداما احلضور الشخصي بػ 
 (اخل...الربيد االلكًتوشل ، ادلواقع، ادلنتدايت)بينما الوسائط التكنولوجية احلديثة شلثلة يف الوسائل اليت يوفرىا االنًتنت 

 .فهي منعدمة
ؽلكن القوؿ أف معظم أعضاء عينة الدراسة دبجرد تسجيلهم ضمن ىذا الربانمج تنقطع صلتهم بو، ابستثناء فئة قليلة 

 .اليت تبقى على اتصاؿ دبوظفي ىذا الربانمج اعتمادا على احلضور الشخصي و العالقات الشخصية
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   خدمة االتصال ضمن ىذا الربانمجيوضح مدى توفر (23)شكل رقم 
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 .ادلهين اإلعالم-4- 1-1

 .يوضح مدى توفر اإلعالم ادلهين و خدماتو ( 86)جدول رقم 
            السؤال

 (%)النسبة التكرار اإلعالم ادلهين و خدماتو نوع اإلجابة

 89.65 130  ال
 10.34 15  نعم

 53.33 6 التزود دبعلومات حوؿ سوؽ العمل 
 40 3 .احلصوؿ على  إرشادات مهنية 
 26.6 4 .االحتكاؾ بطاليب الشغل 
 13.33 2 التعرؼ على ادلؤسسات ادلشغلة 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة إزاء خدمة اإلعالـ ادلهٍت الذي يوفرىا الربانمج، و قد أوضح 
 أهنم % 10.34 فردا فقط ما نسبة 15 أبهنم دل يتلقوا ىذه اخلدمة، فيما يفيد % 89.65 فردا ما نسبتو 130

 منهم من التزود دبعلومات حوؿ سوؽ العمل و االستفادة % 53.33حظروا معارض و ورشات إعالمية، مسحت لػ
 و التعرؼ على % 26.6 من ادلستجوبُت إذل جانب االحتكاؾ بطاليب الشغل لػ % 40من إرشادات مهنية حسب
  .% 13.33ادلؤسسات ادلشغلة حسب 

ادلالحظ أف معظم أعضاء عينة الدراسة يشَتوف إذل غياب خدمة اإلعالـ و التوجيو كآلية مهمة من آليات ادلرافقة، 
 .على الرغم من أف ىذه اخلدمة تعترب من الوظائف األساسية ذلذه الربامج 
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يوضح مدى توفر اإلعالم ادلهين و خدماتو(24)شكل رقم   
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. التكفل بتوفري عروض الشغل- 1-1-5  
 .يوضح مدى تكفل الربانمج بتوفري عروض الشغل و طرق حتصيلها ( 87)جدول 

            السؤال
 نوع اإلجابة

 (%)النسبة التكرار خدمة توفري عروض الشغل و طرق حتصيلها

 35.86 52  نعم
 64.13 93  ال
 45.16 42 العالقات الشخصية 

 9.67 09 اإلعالانت 
 17.20 16 االتصاؿ ادلباشر ابدلؤسسات 
 10.75 10 مراجعة مكاتب التشغيل 
 17.20 16 تقدصل طلبات عمل 

يوضح اجلدوؿ أعاله استجاابت أعضاء عينة الدراسة حوؿ ما إذا كاف الربانمج ىو الذي يتكفل إبغلاد عرض شغل ، 
وما ىي ادلصادر ادلستخدمة يف البحث عنو إذا كاف اجلواب بػ ال، و قد بينت النتائج أف الذين أجابوا بػ نعم بلغ 

 ىو الذي وفر عروض الشغل ذلذه الفئة يف مقابل (CID) ،أي أف برانمج % 35.86 فردا ما نسبتو 52عددىم 
 ، و قد كانت وسائلهم يف ربصيل ىذه العروض % 64.13 فردا ما نسبتو 93ذلك بلغ عدد الذين أجابوا بػ ال 

 %17.20 من ادلبحوثُت، بينما نسبة %45.16تعتمد على العالقات الشخصية بدرجة أوذل حسب رأي 
اعتمدت على االتصاؿ ادلباشر ابدلؤسسات، و ىي نفس النسبة ابلنسبة لوسيلة تقدصل طلبات عمل بينما اقتصرت 

من .  على اإلعالانت % 9.67  على مراجعة مكاتب التشغيل ، و يف األخَت اعتمدت نسبة % 10.75نسبة 
تباين النتائج احملصل عليها نشَت إذل عدـ استفادة نسبة معتربة من خدمة توفَت مناصب شغل الذي يتكفل الربانمج 

بعرضها على منتسبيو مقارنة أبولئك الذين استفادوا منها، و ىو ما غلعلنا نتساءؿ حوؿ مربرات ىذا التمييز بُت 
 .ادلسجلُت من خرغلي التعليم العارل فيما ؼلص ىذه اخلدمة و أتثَتىا على عملية اإلدماج ادلهٍت

   

ال

50% 

امعالكات امشخطية/ هعم

22% 

االإعالانت/ هعم

5% 

االثطال املبارش ابملؤسسات/ هعم

9% 

مراجعة ماكثب امتشغيل/ هعم

5% 

ثلدمي طلبات معل/ هعم

مدى (25)شكل رقم  9%
تكفل الربانمج بتوفري 

الشغل و طرق عروض 
 حتصيلها 
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 .اإلرشاد ادلهين- 1-1-6
و ىي خدمة ضرورية وفق ما ىو معموؿ بو يف سلتلف برامج التشغيل  إذ هتدؼ إذل ربضَت ادلرشح لشغل منصب 

عمل و ضماف أتقلمو بسرعة ضمن ىذه البيئة اجلديدة، و ىو ما غلعل العديد من الربامج تتخذ من ادلقابلة ادلعمقة 
 .مع ىؤالء ادلرشحُت أداة و وسيلة لتحقيق ذلك

 .يوضح مدى توفر خدمة اإلرشاد ادلهين ( 88)جدول رقم 
              السؤال

 (%)النسبة التكرار .خدمة اإلرشاد ادلهين نوع اإلجابة

 94.48 137  ال
 5.51 08  نعم

 12.5 01 .إعالمك حبقوقك وواجباتك ادلهنية 
 25 02 . التعرؼ على مهاراتك و قدراتك 
 12.5 01 .اطالعك على زلتوى عقد العمل 
 50 04 .تعريفك ابدلشرؼ ادلكلف بتأطَتؾ يف العمل 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة حياؿ خدمة التوجيو و اإلرشاد ادلهنيُت اليت يقدمها الربانمج قبل 
 8 إذل انتفاءىا أي اإلجابة بػ ال مقابل %94.48 فردا ما نسبتو 137التنصيب يف منصب العمل، حيث يشَت 

 أجابوا بػ نعم ،حيث كانت معظم التوجيهات تتمحور حوؿ التعريف ابدلشرؼ % 5.51أعضاء فقط ما نسبتو 
 من الذين أجابوا بنعم، تليها التعرؼ على ادلهارات و % 50ادلكلف بتأطَت ادلستفيد من العمل حسب رأي 

 % 12.5، بينما التعريف دبحتوى العقد و احلقوؽ و الواجبات ادلهنية فقد كانت بػ % 25القدرات ادلكتسبة بػ 
ادلالحظ أف غالبية ادلستجوبُت يتم تنصيبهم يف مناصب العمل دوف سبكينهم من التوجيهات و . لكل واحدة منهما

اإلرشادات ادلهنية الضرورية يف مثل ىذه احلاالت و اليت تعترب خطوة مهمة يف تيسَت عملية إدماجهم مهنيا ضمن ىذه 
 ادلؤسسات 
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مدى توفر خدمة اإلرشاد ادلهينيوضح  (26)شكل رقم   
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 .التنصيب- 1-1-7

 .يوضح ادلعايري ادلعتمدة يف تنصيب خرجيي التعليم العايل مبؤسسات عملهم (89 )جدول 
 (%)النسبة التكرار ادلعايري

 38.62 56 التخصص العلمي
 / / اجلنس

 13.79 20 العالقة الشخصية
 24.13 35 حاجة ادلؤسسة 

 8.96 13 زلتوى العقد
 14.48 21 من دون أي معيار

 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة إزاء السؤاؿ ادلتعلق ابدلعايَت ادلعتمدة للتنصيب يف مناصب العمل 
 أف أكثر ادلعايَت % 38.62 فردا ما نسبتو  56، و قد أكد (CID)دبؤسسات التعليم الثانوي يف إطار برانمج 

، مث العالقات % 24.13 فردا ما نسبتو 35استخداما ىي التخصص العلمي تليها حاجة ادلؤسسة حسب رأي 
 فردا ما نسبتو 13، و يف األخَت زلتوى العقد حسب إجابة %13.79 فردا ما نسبتو 20الشخصية حسب إجابة 

8.96 % .  
 .% 14.48 فردا ما نسبتو 21أما األعضاء الذين أجابوا من دوف أي معيار فقد بلغ عددىم 

يالحظ أف ادلعايَت ادلعتمدة يف تنصيب اخلرغلُت يف إطار ىذا الربانمج تتباين ببُت ادلعايَت ادلوضوعية و الذاتية ، و أف 
عدد معترب من اخلرغلُت ينصبوف يف مؤسسات التعليم الثانوي من دوف أي معيار، و ىو ما غلعلنا نطرح السؤاؿ حوؿ 

 ما جدوى تنصيبهم يف ىذه ادلؤسسات؟ 

 

امتخطص امعلمي

39% 

اجلنس

0% 

امعالكة امشخطية

14% 

حاجة املؤسسة 

24% 

حمتوى امعلد

9% 

من دون أأي معيار

14% 

يوضح (27)شكل رقم 
ادلعايري ادلعتمدة يف 

تنصيب خرجيي التعليم 
 العايل مبؤسسات عملهم
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 . موافقة منصب العمل للمكتسبات ادلعرفية و ادلهنية- 1-1-8

 يوضح مدى موافقة منصب العمل للمكتسبات ادلعرفية و ادلهنية (90 )جدول رقم 
             السؤال

 (%)النسبة التكرار  نوع اإلجابة

 30.34 44  نعم
 69.65 101  ال

 61.38 62 .اقل رتبة من مستواؾ التعليمي 
 35.64 36 .ال يتوافق و مكتسباتك ادلعرفية 

 31.68 32 .ال ينمي مهاراتك ادلهنية 
 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاء عينة الدراسة حوؿ السؤاؿ ادلتعلق دبدى مراعاة خدمة التنصيب يف منصب 
 ، % 69.65 فرد ما نسبتو 101العمل للخريج اجلامعي للمواصفات ادلعرفية و ادلهنية، و قد كانت إجابة بػ ال  لػ 

و ترجع األسباب حسبهم إذل كوف التنصيب يف مناصب العمل اقل قيمة ال يراعي ادلستوى التعليمي للخريج اجلامعي 
 ، و يف األخَت ال ينمي %35.64، إذل جانب ذلك عدـ مراعاتو للمكتسبات ادلعرفية بػ % 61.38حسب 

 .%30.34 فردا بنسبة 44بينما من كانت إجابتهم بنعم ىم  . %31.68ادلهارات ادلهنية بػ 

ادلالحظ على نتائج اجلدوؿ أعاله انو ابلرغم من العدد الكبَت الذين أجابوا بػ ال، فهناؾ نسبة من أعضاء عينة الدراسة 
من تؤكد على أف خدمة التنصيب يف مناصب العمل تؤخذ بعُت االعتبار ادلكتسبات ادلعرفية و ادلهنية للخريج 

 .اجلامعي

0
10
20
30
40
50
60
70

اكل رثبة من مس تواك 

 .امتعلميي

ال يتوافق و مكتس باثم 

 .املعرفية

 .ال يمني هماراثم املهنية

 ال هعم

44

62

36 32

يوضح مدى موافقة منصب العمل للمكتسبات ادلعرفية و ادلهنية(28)شكل رقم   
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دور اغلايب  (DAIP)خلدمة ادلتابعة ضمن جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت  ىل: التساؤل اجلزئي الثاين- 1-2
  (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات يف ربضَت عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار 

 دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟

 .الرقابة و التقييم- 1-2-1

 .يبني مدى متابعة موظفي الربانمج للمنصبني يف مؤسسات عملهم ( 91)جدول رقم 
               السؤال

 نوع اإلجابة
معاينة موظفي الربانمج للمنصبني يف 

 . مؤسسات عملهم
 (%)النسبة التكرار

 72.41 105  ال
 27.58 40  نعم

 72.5 29 مراقبة احلضور فقط 
 20 8 االطالع على ظروفك ادلهنية 
 7.5 3 .تقييم مكتسباتك ادلهنية 
 7.5 3 حبث صعوابتك ادلهنية 
 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة إزاء خدمة متابعة جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت للمنصبُت 
 72.41 فرد ما نسبتو 105 يف مناصب عملهم، و قد كانت إجابة (CID)يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات

 قد أجابوا بػنعم ، % 27.58 فردا ما نسبتو 40  بػ ال دبعٌت أهنم ال يعاينوف من طرؼ موظفي الربانمج، مقابل %
 من ادلستجوبُت على مراقبة احلضور فقط، و بدرجة اقل االطالع على الظروؼ % 72.5وىي تًتكز فقط حسب 
 ، و تقييم ادلكتسبات ادلهنية و حبث الصعوابت ادلهنية اليت يواجهها ادلنصبوف يف % 20ادلهنية للمنصبُت حسب 

 . لكل واحدة منهما%7.5مؤسسات العمل بػ 

ادلالحظ أف خدمة ادلتابعة كآلية من آليات ىذه الربامج تكاد تكوف منعدمة حسب أغلبية إجاابت ادلبحوثُت مقارنة 
بعدد الذين اقروا بوجودىا، على الرغم من تركيزىا فقط على مراقبة احلضور للمنصبُت يف مؤسسات عملهم دوف تقدصل 

الدعم ادلتعلق دبتابعة ظروؼ عملهم و الصعوابت اليت تعًتضهم، لكوهنا من بُت العوامل اليت تيسر عملية اإلدماج 
 . ادلهٍت
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 التأطري - 1-2-2

 .يوضح مدى توفر خدمة التأطري للمنصبني من طرف موظفي مؤسسات التعليم الثانوي ( 92)جدول رقم 
             السؤال

 نوع اإلجابة
التأطري للمنصبني من طرف موظفي مؤسسات 

 .التعليم الثانوي
 (%)النسبة التكرار

 69.65 101  ال
 30.34 44  نعم

تدريبك على التحكم يف ادلهارات اليت يتطلبها  
 40.69 18 .منصب عملك

مساعدتك على ذبنب الوقوع يف األخطاء ادلهنية  
 18.18 08 .أثناء العمل

 27.27 12 .ربفيزؾ على االستمرار يف العمل 
 61.36 27 .مراقبة انضباطك يف العمل 

يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة إزاء خدمة التاطَت اليت يتلقاىا ادلنصبوف أثناء نشاطهم ادلهٍت من 
 بػ ال  أي أهنم ال ػلضوف أبية %69.65 فرد بنسبة 101طرؼ موظفي مؤسسات التعليم الثانوي، و قد أجاب 

، و قد سبحورت ىذه ادلتابعة بدرجة اكرب حوؿ مراقبة % 30.34 فردا ما نسبتو 44متابعة مقابل اإلجابة بػنعم لػ 
، و التدريب على التحكم يف ادلهارات اليت يتطلبها منصب العمل بػ % 61.32انضباط ادلنصبُت يف العمل بػ 

 ، و يف األخَت ادلساعدة على ذبنب % 27.27، إذل جانب التحفيز على االستمرار يف العمل بػ % 40.69
 .%18.18الوقوع يف األخطاء ادلهنية بػ 

ادلالحظ انو على الرغم من أف عدد كبَت من ادلنصبُت ال ػلضوف ابلتاطَت ادلطلوب يف أماكن عملهم، غَت أف ىناؾ 
نسبة زلدودة يتم متابعتها يف العمل، خاصة فيما يتعلق ابنضباطها و زلاولة مساعدهتا يف التحكم يف العمل ، و ىو 

ض هبذه اخلدمة  .ما غلعلنا نتساءؿ حوؿ األسباب اليت ذبعل ىذه الفئة ربح
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 .التثمني- 1-2-3

 .يوضح مدى توفر التثمني للمنصبني مبؤسسات التعليم الثانوي ( 93)جدول رقم 
               السؤال

 نوع اإلجابة
التثمني للمنصبني مبؤسسات التعليم 

 .الثانوي
 (%)النسبة التكرار

 83.44 121  ال
 16.55 24  نعم
 / / .منح مادية 
 87.5 21 (....الثناء ، الشكر  )التشجيع  
 16.16 04 ادلشاركة يف دورات تكوينية 
 33.33 08 .التوصية ابإلدماج يف منصب العمل احلارل 

يوضح اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة حوؿ السؤاؿ ادلتعلق بتثمُت األنشطة ادلهنية اليت يقـو هبا ادلنصبوف يف 
 أي ليس ىناؾ  %83.44 فردا بػ ال ما نسبتو 121 يف مؤسسات عملهم، و قد أجاب (CID)إطار برانمج عقد 

 أجابوا بنعم، و قد تركزت ىذه اخلدمة على % 16.55 فردا ما نسبتو 24تثمُت للعمل الذي يقوموف بو مقابل 
، إذل جانب % 33.33، و التوصية ابإلدماج يف منصب العمل احلارل بػ % 87.5التشجيع ادلعنوي حسب 

 . ، بينما تنتفي احلوافز ادلادية % 16.16ادلشاركة يف دورات تكوينية حبسب 
ادلالحظ أف خدمة ادلتابعة يف جزئها ادلتعلق ابلتحفيز تقتصر على رلموعة ضعيفة من ادلنصبُت، و ترتكز على اجلانب 

ادلعنوي فقط، و ىو األمر الذي قد يؤثر يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت للعاملُت دبؤسسات التعليم الثانوي يف إطار 
 . ىذا الربانمج
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 .العقوابت- 1-2-4

.يوضح مدى تعرض ادلنصبني مبؤسسات التعليم الثانوي للعقوابت ( 94)جدول رقم   

              السؤال
 نوع اإلجابة

 (% )النسبة  التكرار .تعرض ادلنصبني مبؤسسات التعليم الثانوي للعقوابت

 73.79 107  ال
 26.20 38  نعم
 50 19 إنذارؾ 

 18.42 7 اخلصم من أجرتك 
 13.15 5 (التوقيف عن العمل ألايـ زلدودة )التعليق اجلزئي للعمل  
 10.52 4 .تغَت منصب العمل 
 7.84 3 .إلغاء عقد العمل 

للعقوابت، و قد كانت (CID) يوضح ىذا اجلدوؿ مدى تعرض ادلنصبُت دبؤسسات التعليم الثانوي يف إطار برانمج
 38 دبعٌت أهنم دل يتعرض للعقوابت بينما كانت إجابة % 73.79 من ادلستجوبُت بػ ال ما نسبتو 107إجاابت 

 و زبفيض األجرة حبسب %50، حيث تراوحت نوع العقوابت بُت اإلنذار بػ % 26.20فردا فقط بػ نعم ما نسبتو 
 من ادلستجوبُت % 13.15، أما ابقي اإلجاابت كانت تشَت إذل التعليق اجلزئي للعمل حسب %  18.42رأي 

 .% 7.84 ، و يف األخَت إلغاء عقد العمل لػ % 10.52وكذا تغَت منصب العمل بػ 
إف انعداـ العقوابت لدى غالبية ادلنصبُت ضمن الربانمج، من شأنو أف يثَت تصورات سلبية حياؿ العمل الذي يقوموف 

 . بو، شلا قد يؤثر يف بناء أفكار و سلوكات خاطئة حوؿ ذواهتم و مفهومهم للعمل و الشعور بو
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يوضح مدى تعرض ادلنصبني مبؤسسات التعليم الثانوي للعقوابت(30)شكل رقم   
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 من (DAIP)ما ىي األبعاد اليت يتوخاىا برانمج جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين : التساؤل الثاين- 2
 مبؤسسات (CID)عملية اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل ادلنصبني يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات 

 التعليم الثانوي لوالية ميلة؟ 
يتضمن ىذه السؤاؿ وجود رلموعة من األبعاد اليت يتطلع إليها جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت من عملية اإلدماج 

البحث عن الشغل  ادلهٍت خلريج التعليم العارل، اليت يساىم اكتساهبا يف تشكل اذلوية الشخصية و اذلوية ادلهنية و تنمية
 ، يستدعي التعرؼ عليها ربديد مالمح كل بعد دلعرفة درجة النمو (CID)للمنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات 

، و ادلعلومات و الفرص ادلتوفرة حوؿ (اذلوية ادلهنية )و ادلهٍت  (اذلوية الشخصية )و التمكن النفسي و االجتماعي 
و تفرع عن ىذا التساؤؿ ثالث . للمنصبُت دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة  (البحث عن شغل)سوؽ العمل

 .تساؤالت جزئية
 يف ربقيق (DAIP) يساىم العمل ضمن جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍتىل: التساؤل اجلزئي األول- 2-1

مجلة من ادلكوانت اليت إبمكاهنا أف تنمي اذلوية الشخصية خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي 
  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟(CID)الشهادات 
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يوضح تكرارات و النسب ادلئوية و درجة ادلوافقة لتقديرات أعضاءالدراسة لعبارات بعد ( 95)جدول رقم 
 .اذلوية الشخصية

الرتبة يف  غري موافق زلايد موافق  العبارات الرقم
 اجملال

 37 27 81 ت مكنك من اسًتجاع ثقتك يف نفسك 1
8 

% 55.86 18.62 25.52 

2 
جعلك أكثر قدرة على ازباذ القرار السليم يف بناء 

 .مستقبلك ادلهٍت
 36 14 95 ت

7 
% 65.52 9.66 24.83 

 15 6 124 ت أصبحت أكثر استعدادا لتحمل ادلسؤولية 3
1 

% 85.52 4.14 10.34 

 .جعلك أكثر قدرة على تقبل التحدايت ادلهنية 4
 21 9 115 ت

2 
% 79.31 6.21 14.48 

 23 23 99 ت .جعلك أكثر اغلابية اذباه شخصيتك 5
4 

% 68.28 15.86 15.86 

 50 15 80 ت مكنك من الشعور دبكتساابتك ادلعرفية 6
9 

% 55.17 10.34 34.48 

 14 23 108 ت .جعلك أكثر انفتاحا على اآلخرين 7
3 

% 74.48 15.86 9.66 

 25 25 95 ت مكنك من إثبات شخصيتك ضمن زليطك االجتماعي 8
6 

% 65.52 17.24 17.24 

9 
أصبحت طريقة تعاملك مع زليطك االجتماعي أكثر 

 اغلابية
 19 27 99 ت

5 
% 68.28 18.62 13.10 

  18.39 12.95 68.65  .متوسط النسب ادلئوية لكل درجة 
 

الذي يتوخاه  (النفسو اجتماعي  )يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة حوؿ بعد اذلوية الشخصية 
 يف إطار عقد من عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت(DAIP)جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت 

 لوالية ميلة، وقد أوضحت النتائج أف أعلى ادلتوسط دبؤسسات التعليم الثانوي (CID) إدماج حاملي الشهادات
بتقدير مرتفع، ما يعٍت أف دور ىذا الربانمج يف اإلدماج ادلهٍت  ( % 68.65 )النسيب الكلي ذلذا البعد قد بلغ نسبة 

للمنصبُت دبؤسسات التعليم الثانوي يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات من انحية بعد التنمية الشخصية اغلايب، 
 :أما ابلنسبة لعبارات ىذا البعد فقد توزعت ما بُت مستويُت 



الدراسة لتساؤالت البياانت وتفسري حتيل و عرض             الفصل الثامن                

 

 
 

341 

 "و قد كانت أعلى نسبة للعبارة  (2،3،4،5،7،8،9)و يشتمل على غالبية عبارات ىذا البعد : مستوى مرتفع
جعلك أكثر قدرة على ازباذ القرار " ، و أدانه سبثلو العبارة (%85.52 )بػ" أصبحت أكثر استعدادا لتحمل ادلسؤولية

 (.%65.52)بنسبة قدرىا " السليم يف بناء مستقبلك ادلهٍت
 .على الًتتيب  (%55.86)و  (%55.17)بنسبة  (1 و6 ) و سبثلو العباراتف :مستوى متوسط

و عليو ؽلكننا القوؿ أف ذلذا اجلهاز دور اغلايب يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي 
، شلا يدؿ على أف ىذا  (النفسو اجتماعي)الشهادات دبؤسسات التعليم الثانوي فيما ؼلص جانب اذلوية الشخصية 

 . البعد يشكل عامل مهم يف عملية اإلدماج ادلهٍت
 يف ربقيق (DAIP) ىل يساىم العمل ضمن جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت:التساؤل اجلزئي الثاين-2-2

مجلة من ادلكوانت اليت إبمكاهنا أف تنمي اذلوية ادلهنية  خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات 
(CID)دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟  
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 . لتقديرات أعضاءالدراسة لعبارات بعد اذلوية ادلهنيةادلوافقةيوضح تكرارات و النسب ادلئوية و درجة ( 96)جدول رقم 
 

الرق
 م

غري  زلايد موافق  العبارات
 موافق

الرتبة يف 
 اجملال

 17 5 113 ت مكنك من اكتساب ذبربة مهنية 1
6 

% 77.93 3.45 11.72 

 18 11 116 ت مكنك من معايشة الصعوابت ادلهنية 2
4 

% 80.00 7.59 12.41 

 16 25 104 ت كوف لديك مفهوما سليما لتنظيم العمل 3
7 

% 71.72 17.24 11.03 

4 
تغَت )جعلك أكثر تكيفا مع القواعد ادلهنية يف عملك 

 (..... الوصوؿ يف الوقت–أسلوب احلديث - ادلظهر
 15 15 115 ت

5 
% 79.31 10.34 10.34 

 12 11 122 ت .     أصبحت أكثر ذباواب مع توجيهات ادلشرفُت يف عملك 5
2 

% 84.14 7.59 8.28 

 21 23 101 ت .ربسنت اذباىاتك ضلو العمل 6
8 

% 69.66 15.86 14.48 

 43 27 75 ت . ساىم يف إظهار قدراتك ادلعرفية 7
9 

% 51.72 18.62 29.66 

8 
مكنك من بناء شبكة عالقات جديدة مع زمالئك يف 

 .  العمل
 9 7 132 ت

1 
% 91.03 4.83 6.21 

9 
االتصاؿ، )مكنك من اكتساب ادلهارات األساسية للعمل

 (..التنظيم ، روح ادلبادرة
 14 17 114 ت

3 
% 78.62 11.72 9.66 

  12.64 10.80 76.01  .متوسط النسب ادلئوية لكل درجة 
 

من عملية  الذي يتوخاه (CID)يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة حوؿ بعد اذلوية ادلهنية لربانمج 
، و قد أظهرت النتائج أف أعلى ادلتوسط اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف مؤسسات التعليم الثانوي

بتقدير مرتفع، شلا يعٍت أف ذلذا الربانمج دور اغلايب من انحية بعد  (% 76.01 )النسيب الكلي للبعد قدر بنسبة
 :التنمية ادلهنية للمنصبُت ضمنو، أما ابلنسبة لعبارات ىذا البعد فقد توزعت حوؿ مستويُت

مكنك من  "و قد كانت أعلى نسبة  للعبارة  (1،2،3،4،5،6،8،9 )و يشتمل على العبارات : مستوى مرتفع- 
ربسنت اذباىاتك ضلو  "، و أدانه سبثلو العبارة  (% 91.03)بػ" بناء شبكة عالقات جديدة مع زمالئك يف العمل 

 ( .69.66%)بػ ." العمل
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 ( .% 51.72)بنسبة قدرىا  (7 )سبثلو العبارة رقم : مستوى متوسط- 
 

على العمـو ؽلكن القوؿ أف ذلذا اجلهاز دورا اغلايب يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد 
حاملي الشهادات دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة من جانب بعد اذلوية ادلهنية ، و ىو بذلك يعترب عامال مهما 

 .يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت 
 

 يف ربقيق (DAIP)ىل يساىم العمل ضمن جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت: التساؤل اجلزئي الثالث - 2-3
مجلة من ادلكوانت اليت إبمكاهنا أف تنمي البحث عن الشغل لدى خرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي 

  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة؟(CID)الشهادات 
 

يوضح تكرارات و النسب ادلئوية و درجة ادلوافقة لتقديرات أعضاءالدراسة لعبارات بعد ( 97)جدول رقم 
 .البحث عن شغل

 زلايد موافق  العبارات الرقم
غري 
 موافق

الرتبة يف 
 اجملال

 27 28 90 ت .أصبحت أكثر ربكما يف أساليب البحث عن الشغل 1
5 

% 62 19.3 18.7 

2 
أصبحت لديك معرفة جيدة  للمهن ادلختلفة يف رلاؿ 

 .زبصصك
 30 18 97 ت

4 
% 66.9 12.4 20.7 

 5 10 130 ت .جعلك تدرؾ أف ىناؾ فرص قليلة للشغل يف سوؽ العمل 3
1 

% 89.7 6.9 3.5 

4 
أدركت أنو من الصعوبة احلصوؿ على منصب عمل من دوف 

 .ذبربة مهنية
 19 19 107 ت

2 
% 73.8 13.1 13.1 

5 
أصبحت لديك معرفة جيدة ابحتياجات ادلستخدمُت ادلهحِمُت 

 .يف سوؽ العمل
 18 33 94 ت

3 
% 64.9 22.8 12.4 

6 

وفر لك إمكانية الوصوؿ ألماكن البحث عن الشغل اليت ينبغي 
اجلرائد ، الزمالء يف العمل ، )أف تبحث فيها عن العمل 

 .(..اإلعالانت، االنًتنت ، ادلؤسسات

 42 17 86 ت

6 
% 59.3 11.7 29 

  16.20 14.36 69.42  .متوسط النسب ادلئوية لكل درجة 
 

من عملية اإلدماج  (CID)  يوضح ىذا اجلدوؿ استجاابت أعضاءعينة الدراسة إزاء بعد البحث عن الشغل لربانمج 
، و تشَت النتائج إذل أف أعلى ادلتوسط ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف مؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة
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بتقدير مرتفع، ما يعٍت أف ىذا الربانمج يساىم بشكل اغلايب يف  (%69.42 )النسيب الكلي للبعد قد بلغ نسبة 
اإلدماج ادلهٍت للمنصبُت من انحية بعد البحث عن الشغل، أما ابلنسبة لعبارات ىذا البعد فقد توزعت حوؿ 

 :مستويُت
جعلك تدرؾ أف ىناؾ فرص قليلة " و قد كانت أعلى نسبة للعبارة   (1،2،3،4،5 )سبثلو العبارات : مستوى مرتفع

أصبحت أكثر ربكما يف أساليب البحث عن " أما أدانه فقد كاف للعبارة  ( %89.7 )بػ" للشغل يف سوؽ العمل
  (.62%)بػ" العمل

  (.%59.3) بنسبة قدرىا  (6)سبثلو العبارة : مستوى متوسط
ؽلكن القوؿ أف ذلذا اجلهاز دور اغلايب يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف إطار عقد حاملي 

الشهادات دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة من حيث الطرؽ و ادلعلومات اليت يكتسبها ادلنصبوف إزاء عملية 
 . البحث عن شغل، شلا قد تشكل عامل مهم يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت يف سوؽ العمل

 يف (DAIP)جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين حتد من دور ما ىي العوامل اليت : التساؤل الثالث-3
مبؤسسات التعليم  (CID) ادلنصبني يف إطار عقد حاملي الشهادات اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل

 الثانوي لوالية ميلة ؟
   دلناقشة ىذا السؤاؿ مت إجراء رلموعة من ادلقابالت مع عينة من مستشاري التشغيل ادلشرفُت على ىذه الربامج، 

نتائج السؤاؿ الثاشل سبكنا من وضع تصور عاـ حملتوى ىذه ادلقابلة، و اليت من خالذلا ادلعاجلة التحليلية ؿانطالقا من و
سنقـو بعرض و ربليل احملاور ادلتعلقة ابدلقابالت اليت أجريت مع ىذه الفئة، ابلتطرؽ إذل العوامل اليت قد تعيق مسار 

اخلصائص الشخصية خلرغلي التعليم العارل اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل، حيث سيتناوؿ احملػور األوؿ 
السياسات ادلطبقة من طرؼ اجلامعة اجلزائرية فيما سيتطرؽ احملور الثاشل من ادلقابلة إذل ، (اخل....الكفاءات، الشهادة)

التحوالت االقتصادية أما احملػور الثالث و األخَت سيتناوؿ  من حيث الربامػج و ادلبادرات اخلاصة ابلتحضَت للشغل،
 .ومنظومة الشغل و سياسات التوظيف ادلنتهجة من طرؼ ادلؤسسات ادلػحشِغلة
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 .اخلصائص الشخصية خلرجيي التعليم العايل: احملور األول
 

 :عرض و ترمجة مقاطع إجاابت السؤال األول
االتصال، التكنولوجيا ، )للكفاءات األساسية للعمل حسب رأيكم،كيف يساىم افتقاد خرجيي التعليم العايل 

 يف صعوبة عملية اإلدماج ادلهين؟  (.......ادلبادرة ، اللغات األجنبية
 

مستشار التشغيل برتبة مسؤول مصلحة للمستخدمني، الوكالة احمللية للتشغيل شغلوم العيد، :احلالة األوىل 
 .12/02/2014اتريخ إجراء ادلقابلة  ( سنوات اقدمية يف العمل07ختصص علم اجتماع تنظيم وعمل ، 

ىو يف كثَت من ادلرات أف ادلالحظة ادلشًتكة بُت مجيع طاليب الشغل من حاملي الشهادات إذا ما بدأت تسأذلم  " 
على الكفاءات اليت يستحوذوف عليهم ابإلضافة إذل الشهادة ال غليبونك، و ىذا ابلنسبة رل يعترب أوؿ عائق يف 

و دبجرد انك تبدأ يف شرح ىذا السؤاؿ تفهم أبهنم يفتقدوف ذلذه ادلهارات، و ىو يف رأي عامل من .....التواصل 
شانو أف يقلص يف فرص إدماجهم مهنيا، و ىو ما يفسره استمرار العديد منهم يف ىذه الربامج و اخلروج منها ابنتهاء 

 ."مدتو دوف احلصوؿ على مناصب عمل مستقرة سواء ابإلدماج يف ادلؤسسات ادلنصبُت هبا أو يف مؤسسات أخرى
  :ترمجة مقطعي احلالة األوىل

 ىذه احلالة تطرح مشكلة التحكم يف الكفاءات األساسية للعمل إذ تعترب عدـ القدرة يف التواصل ىي مؤشر
 ىو من بُت تضيف ابن جهل اخلريج أبمهية ىذه الكفاءاتعن الصعوابت اليت يصادفها اخلريج يف العمل، و 

العوامل اليت شكلت عائق يف صلاح معظم ادلنصبُت يف إطار ىذا الربانمج و ىو ما يفسر فشل غالبيتهم يف احلصوؿ 
 .على منصب شغل مستقر

 الوكالة احمللية للتشغيل شغلوم العيد ، ختصص علوم ،(DAIP) مستشار التشغيل مبصلحة : احلالة الثانية
 .23/02/2014اتريخ إجراء ادلقابلة  (اقدمية يف العمل سنوات 06اقتصادية، 

إذل الوكالة تضع شروطا بعروض شغل ينبغي أف تعرؼ شيء أف أي مؤسسة اقتصادية خاصة أو عامة دلا تتقدـ "
على و لكن   ..... ,لقبوؿ تنصيب أي طالب شغل و من بينها خاصة التحكم يف اإلعالـ اآلرل يف احملل األوؿ

اعتبار أف غالبية الطلبة ادلتخرجوف من اجلامعة ىم من زبصصات العلـو االجتماعية و اإلنسانية، فإننا صلد معهم 
مشاكل كبَتة يف إغلاد منصب شغل بسبب افتقادىم ذلذه الكفاءات، و ىو ما يؤخر عملية إغلاد مناصب شغل 

و على اعتبار أف طرؽ التنصيب يف منصب العمل تعتمد على اقدمية التسجيل يف الوكالة، فنجد أنفسنا ....الءمهم ي
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لكوف انصب ال تتوافق و تكوينهم، ادلؤسسات اإلدارية العمومية حىت و لو كانت ىذه ادلمضطرين على توجيههم ضلو 
قد عرقل عملية إدماجهم يف رأي ىذا التباين يف تنصيب حاملي الشهادات و . ىذه األخَتة ال تضع شروط مسبقة

مهنيا فادلنصبُت يف ادلؤسسات االقتصادية كانت حظوظهم أوفر يف اإلدماج و الظفر بعقد عمل،  يف مقابل ذلك 
 ."غالبية ادلنصبُت يف القطاعات األخرى سرعاف ما يتم إهناء عالقتهم هبذه الربامج دوف احلصوؿ على منصب عمل 

 :ترمجة مقاطع احلالة الثانية
، األوؿ تنتهجو ادلؤسسات ثالث معاير متباينة يف رلال تنصيب حاملي الشهاداتىذه احلالة توضح أف ىناؾ 

االقتصادية و ىو قائم على معيار الكفاءات األساسية للعمل، بينما تركز ادلؤسسات اإلدارية العمومية على الشهادة 
أما وكاالت التشغيل تعترب االقدمية يف التسجيل ىي معيار للتنصيب ، ىذا الوضع حسب ىذه احلالة اثر . دوف ذلك

يف صَتورة اإلدماج ادلهٍت و انتظامها،  و ىذه احلالة تعكس إشكالية تنصيب خرغلي التعليم  بُت سلتلف الفاعلُت يف 
 .عملية اإلدماج ادلهٍت و أعلية الكفاءات األساسية للعمل كمعيار مهم يف سوؽ العمل

، الوكالة احمللية للتشغيل شغلوم العيد، ختصص حقوق،  (DAIP)  مستشارة يف التشغيل مبصلحة:احلالة الثالثة
 .04/03/2014اتريخ إجراء ادلقابلة  ( سنوات اقدمية يف العمل04
أان حسب رأي أف التكوين اجلامعي الذي يرتكز فقط على اجلانب النظري، ىو الذي غلعل الطلبة يهملوف ىذه   " 

و ىو ما ......الكفاءات الضرورية للعمل، حيث ال يعلم اخلريج بقيمتها إال عندما يتجو لطلب منصب العمل 
ػلدث دائما خالؿ زلاوريت ذلم أثناء تسجيلهم يف الوكالة حوؿ أىم الكفاءات اليت ؽلتلكوىا، معظمها يفتقد ىذه 

احنا حاطُت بلي الشهادة ىي األساس و األشياء اليت تتكلمي عليها نكتسبها  )الكفاءات حيث يقوؿ احد اخلرغلُت
 ."عملية إغلاد منصب عمل ينسجم و مؤىالهتميف كثَت من األحياف و ىو ما يؤخر  .....( عملبيف منص

 :ترمجة مقاطع احلالة الثالثة
ىذه احلالة من خالؿ ىذين ادلقطعُت ترى يف نوعية التكوين اجلامعي سببا مباشر يف غياب ىذه الكفاءات، و ضعفها 

 جعلو يعتقد أف ربصيلها فكرة أن التصور الذي حيملو اخلريج حول ىذه الكفاءاتو تربيرىا ذلذا ادلوقف ينطلق من 
مرتبط دبنصب العمل الذي سيشغلو، و ىي تعترب داللة أخرى على بعد خريج التعليم العارل  عن واقع سوؽ العمل 

 . واحتياجاتو
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، الوكالة احمللية للتشغيل فرجيوة ، ختصص علوم  (DAIP)  مستشار يف التشغيل مبصلحة:احلالة الرابعة 
 .18/03/2014اتريخ إجراء ادلقابلة  ( سنوات اقدمية يف العمل06اقتصادية، 

و األمور األخرى  (anem)شوؼ اي أستاذ طاليب الشغل علهم الوحيد ىو انك دبرلو منصب عمل يف الانـ 
و بو تفهموا بلي .....ماهتموش ابلنسبة ليو مفهـو اإلدماج ادلهٍت ىو اخلدمة يف أي مؤسسة و يف أي منصب عمل ، 

ىذه الكفاءات راىي مهمة يف ادلستقبل و تعزيزىا ؽلكنك يف احلفاظ على استمرارؾ يف العمل، ما يعطيها أي اىتماـ 
و ؼلي اذلدؼ من ىذا  العقد بو ... اان دبر بالصا ندرؾ فيها راسي و من بعد نقفز و نكوف روحي..)يقوؿ لك 

،و يف رأي مثل ىذه األجوبة  تكشف على طبيعة شخصية اخلريج يف  (مانبقاش شوماج و صليب مصروؼ اجليب
 .كيفية تناولو دلوضوع الشغل
 :ترمجة مقاطع احلالة الرابعة

 صعب من عملية اإلدماج ادلهٍت، سلم األولوايت يف ذىن حاملي الشهاداتىذه احلالة تعترب التصور اخلاطئ يف 
وإف ىشاشة شخصيتهم يف تصورىم للعمل ضمن ىذا الربانمج على مستوى النضج و الوعي ادلهٍت لديهم، و ىي من 

 . قوية الكفاءات الواجب توفرىا لديهم، و ىو ما من شأنو أف ال يساىم يف تشكل ىوية شخصية و منهية
، الوكالة احمللية للتشغيل فرجيوة، ختصص علم النفس،  (DAIP)  مستشارة يف التشغيل مبصلحة:احلالة اخلامسة

 .18/03/2014اتريخ إجراء ادلقابلة  (سنوات اقدمية يف العمل 05
، و من اجل احلصوؿ على منصب شغل ينبغي أف يفهم مجيع "  ابلنسبة رل أف ىذه الكفاءات ال مفر منها اليـو

اخلرغلوف أهنا أصبحت أكثر من ضرورية، ألف الشهادة وحدىا غَت كافية و ىذا ىو حاؿ سوؽ العمل 
،ومن خالؿ ذبربيت يف ىذا اجلهاز أف معظم حاملي الشهادات ادلتقدمُت للتسجيل يف الوكالة دلا تطلب ....احلديث

اخل ....منهم، إذا ما كاف لديهم تكوين إضايف يف رلاالت اإلعالـ و اآلرل و اللغات األجنبية او مهارات أخرى
بغرض مساعدهتم يف إغلاد عرض شغل بسرعة، إجابتهم تكوف ابلنفي يف مقابل فئات قليلة جدا شلن تستحوذ على 

تكوين إضايف خاصة يف اإلعالـ اآلرل و اللغات، و ذلذا اعتقد االعتماد على الشهادة حاليا دل يعد يكفي للمساعدة 
 ."على اإلدماج ادلهٍت  

 :ترمجة مقاطع احلالة اخلامسة
 ىذه احلالة تعترب أف الكفاءات األساسية للعمل عامل أساسي يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت، ألهنا من متطلبات 

  ألن يتطلب تكوينات إضافية لتعزيزسوؽ العمل احلديث و ربصيلها ال ؽلكن اختصاره يف الشهادة احملصل عليها
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 فرصهم يف ربصيل منصب عمل، ذلذا تعترب صناعة ىذه الكفاءات حسب ىذه احلالة من مسؤولية اخلريج اجلامعي 
 :حتليل إجاابت السؤال األول

للكفاءات األساسية للعمل كيف يساىم افتقاد خرغلي التعليم العارل من خالل إجاابت احلاالت اخلمسة حول 
يف صعوبة عملية اإلدماج ادلهٍت، ابعتبار أف االفتقاد ذلذه  (.....االتصاؿ، التكنولوجيا ، ادلبادرة ، اللغات األجنبية)

 :الكفاءات ىو مؤشر ػلد من دور برامج التشغيل يف اإلدماج ادلهٍت خلريج التعليم العارل قد تبُت ما يلي
 .افتقاد طاليب الشغل من خرغلي التعليم العارل ذلذه الكفاءات سبثل مشكلة ذلذا الربانمج- 
 .جهل معظم طاليب الشغل ألعلية الكفاءات األساسية للعمل- 
 .الكفاءات األساسية للعمل ىي ادلطلب األوؿ دلؤسسات االستخداـ- 
 .ضعف التكوين اجلامعي ساىم يف سلبية التصورات اليت ؽلتلكها طاليب الشغل إزاء ىذه الكفاءات-  
 .عدـ إدراؾ طاليب الشغل لسلم األولوايت اليت يتطلبها احلصوؿ على منصب شغل- 
 .ضعف التكوين الذايت ساىم يف افتقاد مهارات العمل- 

يتضح من كل ذلك أف غياب الكفاءات األساسية للعمل يؤثر يف عملية اإلدماج ادلهٍت، و غلعل صلاحها مرىوف 
 .دبكتساابت اخلريج من كفاءات و استعدادات بدرجة أوذل

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال الثاين
 ) رفض بعض خرجيي التعليم العايل للقبول ابلتنصيب مبناصب شغل خارج زليطهم السوسيواقتصادي يقال أن

. يؤثر يف التمكني الشخصي و ادلهين للمنصبني يف إطار ىذا الربانمج ؟ كيف ذلك  (مقر سكناىم  

(:2س )احلالة األوىل   
أان معك يف ىذا اجلانب فيما ؼلص ىذا العامل اعتربه من أىم العوامل األساسية، ألنو يقيد عملية إغلاد منصب " 

عمل لطاليب الشغل ، و يف نفس الوقت يؤثر سلبا  يف مشروع و أىداؼ ىذا الربانمج  الرامي إذل تعزيز شخصية 
اخلريج و سبكينو مهنيا، ألف تنصيب مجيع طاليب الشغل يف مؤسسات و مناطق زلددة غَت شلكن  على اعتبار أف 

معظم ادلؤسسات تعاشل من التشبع  و االكتظاظ  لتواجد أعداد كبَتة من ادلنصبُت ، و خاصة مؤسسات الوظيف 
و ال ؼلفى عليك أف ىذا الربانمج شرع يف تطبيقو منذ  أكثر من . (....الًتبية و اإلدارة و التكوين ادلهٍت )العمومي 

مخسة سنوات ومع اإلجراءات اجلديدة، فإف كل محنصب لديو احلق يف ثالث سنوات أخرى بعدما كانت سنة واحدة 
و ىذا العامل حتم علينا اقًتاح  مناصب عمل يف مناطق أخرى، و عند عرضها عليهم تواجو ابلرفض خاصة من 
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جنس اإلانث حبكم بعدىا عن مقر سكناىم و عدـ وجود ادلواصالت و النقل، و اخلوؼ من صعوبة االندماج مع 
 "العاملُت هبذه ادلؤسسات ألهنم بعيدين اجتماعُت عن ىذه ادلناطق

  (:2س )ترمجة مقطعي احلالة األوىل 
يتضح من خالؿ تدخل ىذه احلالة أف عدـ إقباؿ بعض طاليب الشغل يف التنصيب ببعض القطاعات و ادلناطق 

عامل، قد ساىم يف احلد من عملية اإلدماج ادلهٍت، و ىو داللة أخرى على أف العمل يف تصور ىذه الفئة  ربكمو 
معايَت ذاتية حبتة، و تضيف ىذه احلالة أف ىذا الوضع اثر يف عملية التوجيو العقالشل لطاليب الشغل حوؿ سلتلف 

و الربامج االحتكام عند عملية التنصيب  إىل معيار اجلنس القطاعات وادلناطق، و ىو ما جعل ادلشرفُت على ىذه 
 .       و ىي كلها معايَت ال تساىم يف إصلاح عملية اإلدماج ادلهٍتاالمتداد االجتماعي و اجلغرايف

 (:2س )احلالة الثانية 
عند عملية التسجيل دبجرد التحاور مع خرغلي اجلامعة للوىلة األوذل تفهم وجهتهم حوؿ منصب و مكاف العمل " 

ادلرغوب فيو من دوف اخلوض يف األسئلة ادلتعلقة، فيما كاف إبمكاهنم القبوؿ دبنصب عمل خارج مقر سكناىم 
،فمعظمهم يريدوف العمل يف مؤسسات التعليمية أو اإلدارات العمومية اليت تقع يف زليط إقامتهم حبكم أف فرص 

و ىو ما غلعل عملية اإلدماج ادلهٍت صعبة خاصة، و أف التجربة قد بينت أف ..... اإلدماج أوفر يف ىذه ادلؤسسات 
غالبية طاليب الشغل ادلنصبُت خارج مناطق سكناىم بعد فًتة قصَتة، يعاودوف االتصاؿ ابلوكالة لطلب تغيَت مكاف 

 ."   العمل لعدـ قدرهتم على االندماج فيو
 (:2س )ترمجة مقطع احلالة الثاين 

تؤكد ىذه احلالة على أف خرغلي التعليم العارل ليس لديهم استعداد كايف للشغل و ىم مهيئُت نفسيا للعمل يف بيئة 
زلدودة اجتماعيا و اقتصاداي، و ىذا يؤشر على زلدودية معلوماهتم حوؿ دور ىذه الربامج، و من جهة أخرى فإنو  

عامل مهم و ىدؼ من أىداؼ ىذه الربامج ، وىذا القدرة على التكيف يف زليط العمل ابعتبارىا يطرح مشكلة 
 . يؤشر على ضعف و زلدودية استعداداهتم  يف اإلدماج ادلهٍت

خالؿ عملي كمستشار للتشغيل هبذه الوكالة الحظت أف العديد من طاليب الشغل و خاصة  " (:2س )احلالة الثالثة 
ىو رفضهم  أصحاب الشهادات يف السنوات األخَتة، ويف ظل الصعوبة اليت أصبحت عليها عملية إغلاد منصب عمل

للتنصيب خارج زليطهم السوسيو اقتصادي،  و ماداـ الربانمج ال يستطيع إرغامهم بقبوؿ ىذه ادلناصب يقًتح عليهم 
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، و استغالال ذلذه الوضعية  فإهنم أصبحوا يتجهوف إذل مؤسسات معينة ...... البحث على عروض شغل أبنفسهم
حبكم قرهبا من مقر سكناىم، و لوجود روابط عائلية دبسؤوليها و العاملُت فيها و طبيعة العمل هبا  للحصوؿ  على 
ادلوافقة شلا ؽلكنهم من التنصيب هبا، ويف ظل ىذا القبوؿ العشوائي لطلبات الشغل اعتقد انو ال ؼلدـ أبعاد عملية 

 ."اإلدماج ادلهٍت اليت سطرهتا برامح التشغيل
 (:2س )ترمجة مقطع احلالة الثالثة 

تشَت ىذه احلالة إذل أف رفض العمل يف بعض و ادلؤسسات كشف على  الوضع الغامض دلعايَت التوجيو و زلدودية 
سلطة ىذه الربامج يف تنصيب طاليب الشغل مقابل سبادي بعض ادلؤسسات يف منح ادلوافقة للتنصيب هبا ، و ىو ما ال 

يساىم يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت و  يشجع تزايد ظاىرة الرفض لدى طاليب الشغل يف التنصيب خارج زليطهم 
 .السوسيو االقتصادي

 (:2س )احلالة الرابعة 
ادلشكل ادلطروح  اليـو ىو  انعداـ مناصب الشغل يف ادلناطق العمرانية، و ىو ما غلهلو معظم خرغلي اجلامعة خاصة " 

يف ظل األعداد الكبَتة للمنصبُت يف بعض ادلؤسسات العمومية، و يف ظل القوانُت اليت تسمح ببقاء ادلنصبُت هبا دلدة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد لثالث سنوات أخرى، جعل وجهة غالبية حاملي الشهادات ضلو ىذا القطاع مقابل 

العزوؼ يف التوجو ضلو القطاع االقتصادي الذي يفتقد ذلذه ادلزااي اجلديدة، ىذا الوضع  اعتقد انو ال يسمح للخرغلُت 
،و على اعتبار أف الوالية من الناحية اجلغرافية يغلب عليها الطابع ...... اجلدد من احلصوؿ على مناصب عمل

الريفي و اجلبلي و ضعف قطاعها االقتصادي، فإف إمكانية توفَت مناصب عمل لطاليب الشغل اجلدد  ستكوف زلصورة 
يف مؤسسات القطاع العمومي ادلتواجدة يف ادلناطق البعيدة، و على اعتبار أف معظم اخلرغلُت يقطنوف يف ادلناطق 

العمرانية فإف إقناعهم ابلتنصيب هبذه األماكن صعب، و سرعاف ما يواجو ابلرفض و ىو ما يصعب عملية اإلدماج 
 ..."ادلهٍت 

 (:2س )ترمجة مقطع احلالة الرابعة 
توضح ىذه احلالة أف تغيَت القوانُت التنظيمية لربامج التشغيل دوف مسايرة واقع تنصيب طاليب الشغل يف ادلؤسسات،  
واألعداد اليت تتوافد سنواي من خرغلي التعليم العارل لطلب العمل ضمن ىذه الربانمج، زايدة إذل واقع كل منطقة ىو 
الذي يشجع رفض التنصيب يف بعض ادلناطق و ادلؤسسات و يزيد الضغط على البعض األخر، و ىي عوامل جد 

 . مؤثرة يف صلاح عملية اإلدماج ادلهٍت 
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 (:2س )احلالة اخلامسة 
ىذا العامل يف رأي جعل كل وكاالت التشغيل غَت قادرة على تلبية كل الطلبات، و ىو ما يصعب من ربقيق  "

و جعلها غَت قادرة على شلارسة صالحياهتا يف توجيو عملية اإلدماج ادلهٍت، الف  ....األىداؼ اليت وضعت من اجلها
رفض العمل يف ادلناطق البعيدة ابلنسبة رل ال ينمي شخصية اخلريج كعامل مستقبلي، و غلعلو غَت قادر على مواجهة 

و أف التساىل معو يزيد من تعقيد وضعية عملية اإلدماج ادلهٍت، و غلعلها مرىونة بعقلية ...... سلتلف الصعوابت
و يف ظل ... وذىنية طاليب الشغل بدال أف تكوف بيد ىذه الوكاالت ابعتبارىا ىي ادلسؤولة على عملية اإلدماج ادلهٍت

القوانُت اليت  تسمح لو برفض ىذا ادلنصب، فما علينا إال أف نطلب من اخلريج البحث على عرض عمل بنفسو و يف 
، ما علينا إال توجيهو و تنصيبو ابلرغم دلخالفتو ألىداؼ (ادلؤسسة )حاؿ حصولو على ادلوافقة من اذليئة ادلستخدمة 

ىذا الربانمج،حيث نواجو أحياان حاالت غَت منطقية حيث تتم منح موافقة لتخصصات ال تتطابق مع طبيعة نشاط 
 ".اخل  ...ىذه ادلؤسسات مثل مهندس االلكًتونيك يف قطاع الًتبوي و أخر يف الصيد البحري يف اإلدارات العمومية

  (:2س )ترمجة مقطع احلالة اخلامسة 
 القوانني ال ترغم طالب الشغل بقبول أي منصب يتممن خالؿ مقطعي ىذه احلالة تتفق مع احلالة الثالثة يف كوف 

عرضو عليو ، و إف حصولو على عرض شغل من أي مؤسسة يلـز ىذا الربانمج بقبوؿ تنصيبو يصعب عملية اإلدماج 
 .ادلهٍت خاصة، و أف العديد من طاليب الشغل يتم تنصيبهم يف مهن ال تتوافق و مؤىالهتم العلمية

 :حتليل إجاابت السؤال الثاين

 (مقر سكناىم )رفض بعض خرغلي التعليم العارل للقبوؿ ابلتنصيب دبناصب شغل خارج زليطهم السوسيو اقتصادي 
ودوره يف عملية اإلدماج ادلهٍت، فقد اعتربت مجيع احلاالت أف ىذا العامل ساىم يف عرقلة ىذا الربانمج، و ىو ما 

 : مكننا من استنتاج مايلي
 .معظم مناصب العمل ادلعروضة يف إطار ىذا الربانمج يف مناطق بعيدة لتشبع ادلؤسسات الواقعة يف ادلناطق احلضرية- 
 .جنس اإلانث ىن األكثر فئة رفضا دلناصب عمل خارج اإلطار السوسيو اقتصادي- 
 .االعتبارات االجتماعية و ادلادية ىي احملدد األساسي لقرار االلتحاؽ دبنصب العمل أو رفضو- 
 .اخلوؼ من الفشل يف التكيف مع زليط العمل خارج ىذا اإلطار- 
يف التنصيب يف بعض مناصب العمل عامل شجع على  (...الصداقة، األسرة ،)االعتماد على الروابط الشخصية - 

 :رفض طاليب الشغل لاللتحاؽ هبذه ادلناصب لألسباب التالية 
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 .سهولة احلصوؿ على ادلوافقة من طرؼ مسؤورل ىذه ادلؤسسات     - 
 .إمكانية التنصيب يف مناصب عمل تتوافق و ادلؤىل العلمي     - 
 . تكوف اكرب (...تكوين ، اتطَت )فرص االستفادة من مزااي مهنية    - 

غموض اإلطار التنظيمي للتنصيب ضمن ىذه الربامج شكل ثغرات لطاليب الشغل يف رفض ىذه ادلناصب، و التارل -
 .َضعف من صالحية ىذه الربامج يف توجيو اخلرغلُت

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال الثالث
يف صلاح  (خرجيي التعليم العايل  )كيف يؤثر نقص الوعي ادلهين ابألوضاع اجلديدة يف سوق العمل لطاليب الشغل 

 عملية اإلدماج ادلهين ؟
 

 :(3س )احلالة األوىل 
ما يعرفو  (غالبيتهم)ال ماجورييت نتعهم   (طاليب الشغل)شوؼ ايصديقي الشيء اللي الحظتو اان رل دموندار دمبلوا " 

، حيث غالبيتهم شوؼ يف اخلدمة ىي الديبلـو الذي ربصل عليو من  (سوؽ العمل )ولوا على ادلارشي دي ترافيا 
مهندس  )خدمتو ىي  يف اإلدارة  و ال اصلينيار يف النفورماتيك  (احلقوؽ)، معناه عندو ديبلـو يف الدروا ..... اجلامعة

، و ىو ما غلعل عملية إقناعو ( رلاؿ زبصص) يف الدوماف ( منصب عمل )ػلاوس على بوست  (اإلعالـ اآلرل
و يقوؿ لك أف ضلب .... ومرافقتو صعبة ألنو غَت مستعد لتغَت رؤيتو و التوجو إذل برامج أخرى اليت تضمن مثل ىذه

 " (anem)طلدـ يف ال انـ 
 (:3س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 

تعترب ىذه احلالة أف جهل حاملي الشهادات دبستجدات أسواؽ العمل يشَت إذل عامل مهم يف عملية اإلدماج ادلهٍت 
يؤثر بشكل مباشر يف اذباىات طاليب الشغل، و غلعل من إمكانية توجيههم اإلعالم ادلهين افتقاده أو ضعفو و ىو 

 .وإرشادىم صعبة لقناعتهم بوجهتهم فيما ؼلص ادلهنة و الربانمج الذي يريدوف التنصيب هبما 

 (:3س )احلالة الثانية 
ادلالحظ أف طاليب الشغل أهنم منفصلُت سباما على عادل الشغل و تطوراتو و أف ثقافتهم ادلهنية زلدودة جدا ، و دلا " 

تطلب منو البحث على منصب شغل، غليبك أبنو ال يعلم شيء حوؿ كيفية احلصوؿ على منصب شغل أو ادلهن اليت 
و دبجرد انك ربدثو عن األفاؽ اجلديدة للمهن اليت ؽلكن أف يشتغل هبا .... ؽلكنو العمل هبا حبسب ىذه الشهادة 
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وادلسالك ادلهنية اليت توفرىا سلتلف برامج التشغيل ذبده غَت قادر يف التفاعل معها، و يف ازباذ القرار ادلناسب و ىو 
 ..."ما يصعب عملية توجيهو و مساعدتو يف إغلاد منصب عمل 

 (:3س )ترمجة مقطع احلالة الثانية 
 نظرا الفتقادىم للمهارات اخلاصة ابلبحث عن العمل زلدودية الثقافة ادلهنية لطاليب الشغلتشَت ىذه احلالة إذل 

 . والتفاعل مع مستجدات سوؽ الشغل و ىذا لضيق رؤيتهم حوؿ اآلفاؽ ادلستقبلية للمهن ادلرتبطة دبؤىالهتم العلمية
 (.3س )احلالة الثالثة 

أان اعترب نقص الوعي ادلهٍت لدى اخلريج ال ؽلكن حصره يف اجلامعة فقط بقدر ما اعتربه ىو نتيجة لواقعنا  " 
االجتماعي الذي يفاضل بُت العلم و العمل، و ما ذبسده الثقافة السائدة لدى سلتلف األسر اجلزائرية  يف القيمة 

ادلبالغ  فيها للشهادة اجلامعية يف ظل تغَت معطيات سوؽ العمل ، و ىو ما شكل عقدة للعديد من اخلرغلُت يف قبوؿ 
العمل  بعض مناصب العمل يف إطار ىذا الربانمج  لكوهنا ال تتوافق و مؤىلهم العلمي، علما أف االندماج يف سوؽ 

إذل منصب عمل ال يتوافق و مؤىلو العلمي بعد  conversationاحلديث يفرض أحياان على طالب الشغل التحوؿ  
 ." اخلضوع للتدريب أو لربانمج للتأىيل

 :(3س)ترمجة مقطع احلالة الثالثة 

 ذلا دور يف تشكل صورة ادلهنة ادلستقبلية للتمثالت اليت كوهنا اجملتمع حول الشهادة و العملتعترب ىذه احلالة أف 
لدى طاليب الشغل، و ىو ما شكل تفاعالت سلبية لدى اخلرغلُت يف حاؿ عدـ تنصيبهم يف مناصب عمل ال تتوافق 

 .ومؤىالهتم العلمية تتجسد يف الرفض و الفشل يف التكيف و التأقلم يف ىذه ادلناصب
    (4س )احلالة الرابعة 

اان اعترب أف سياسة التعليم اجلامعي اجملانية يف اجلزائر ىي اليت جعلت الطالب اجلامعي منفصل عن سوؽ العمل ،  " 
فلو كنا على غرار بعض البلداف األخرى اليت يساىم الطلبة يف سبويل دراستهم ال ربتم عليهم البحث عن مهن،  

، و تضيف .....وابلتارل تصبح فرصهم يف معرفة مستجدات سوؽ العمل كبَتة ابلتوازي مع مزاولتهم للدراسة اجلامعية
ىذه احلالة أان ىذا العامل سيساىم يف تفعيل عملية البحث عن الشغل، و يقوي عالقتهم بسوؽ العمل  و يف ربرر 

 ". ذىنياهتم يف أف يصبحوا أكثر إقباال على أي عمل و يف أي مكاف 
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  :(3س)ترمجة مقطع احلالة الرابعة    
 لدي خرغلي التعليم العارل ، ألف الطالب هبذا رلانية التكوين اجلامعي ال تساىم يف النمو ادلهينىذه احلالة تعترب 

الشكل سيكوف تركيزه موجو ضلو اجلامعة أكثر منو ضلو ما ىو واقع يف سوؽ العمل، و ىي تقدـ مثاؿ للجامعات اليت 
 .يتكفل فيها الطلبة بتمويل تعليمهم، و كيف تكوف فيها فرص االحتكاؾ بسوؽ العمل كبَتة 

  (3س )احلالة اخلامسة 
صحيح أان أرى يف غياب الوعي ادلهٍت لدى اخلريج اجلامعي عامل رئيسي يف صعوبة اإلدماج ادلهٍت، ألف أساس " 

برامج التشغيل ىو ادلساعدة على صلاح عملية االنتقاؿ من اجلامعة إذل سوؽ العمل، و من غَت ادلعقوؿ اف يتحقق ىذا 
ىذه تعترب من أىم ادلشكالت اليت تصادفنا يف تعاملنا مع ..... اذلدؼ من دوف إعداد و معرفة مهنية مسبقة للخريج
 ." معظم طاليب الشغل و ابخلصوص حاملي الشهادات

 (:3س)ترمجة مقطع احلالة اخلامسة
تشَت ىذه احلالة إذل أف ضماف صلاح عملية االنتقاؿ من اجلامعة إذل سوؽ الشغل تتطلب من اخلريج أف يتصف 

 . ، و ىو ما يصطدـ بو اخلريج عند التقدـ لطلب الشغلمبواصفات شخصية و مهنية تؤىلو لولوج سوق الشغل
 :حتليل إجاابت السؤال الثالث

خرغلي  )نقص الوعي ادلهٍت ابألوضاع اجلديدة يف سوؽ العمل لطاليب الشغل  من خالؿ إجاابت ادلبحوثُت حوؿ دور
 :يف الصعوابت اليت تواجو ىذا الربانمج يف إصلاح عملية اإلدماج ادلهٍت مت استنتاج مايلي (التعليم العارل 

 . انعداـ ادلعلومات حوؿ سوؽ العمل ال يساعد يف ربضَت عملية اإلدماج ادلهٍت- 
 . زلدودية الثقافة ادلهنية لطاليب الشغل جعلتهم منفصلُت عن سوؽ العمل-
 :الصورة الضيقة اليت ػلملها طاليب الشغل حوؿ الغاية من الوصوؿ إذل سوؽ العمل مرتبطة بػ- 
 .ذبنب البطالة- 
 .احلصوؿ على اجر- 
 .إمكانية اإلدماج يف منصب عمل - 
سياسة التعليم العارل ادلنتهجة ساعلت يف ضعف النضج و الوعي ادلهٍت و يف الغموض الذي يكتنف أىدافها، - 

فهناؾ من يعتربىا ىي مصدر للرأمساؿ ادلعريف، صلد البعض األخر يعتربىا مصدرا لالنفتاح على سوؽ العمل، و ابلتارل 
 .من مسؤوليتها توعية و تثقيف سلرجاهتا دبستجدات أسواؽ العمل



الدراسة لتساؤالت البياانت وتفسري حتيل و عرض             الفصل الثامن                

 

 
 

355 

الصورة االجتماعية ادلبالغ فيها لقيمة الشهادة اجلامعية الرتباطها ابلتوظيف ادلباشر ال تساعد يف معرفة احلاجات، - 
 .وادلتطلبات اليت أصبحت سبيز سوؽ العمل احلديث

السياسات ادلطبقة من طرف اجلامعة اجلزائرية من حيث الربامـج و ادلبادرات اخلاصة ابلتحضري  :احملور الثاين
 .للشغل

 

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال الرابع
افتقاد برامج التكوين اجلامعية لربامج تدريبية ترتبط ابدلهن اليت سيمارسها اخلرجيون يف حسب رأيك كيف يؤثر 

 سوق العمل يف عملية اإلدماج ادلهين ؟

 (:4س )احلالة األوىل 

أان نشوؼ بلي التكوين اليـو يف اجلامعة ينبغي اف يرتبط بسوؽ العمل و لو مسؤولية كبَتة يف صلاح ادلنصبُت يف - 
العمل، غَت  أف معظم الوافدين إذل وكاالت التشغيل للتسجيل الذي ىم من محلة الليسانس بدرجة أوذل ماعندعلش 

الف ادلؤسسات ادلشغلة، و خاصة تلك ادلتواجدة يف ....إعداد مهٍت نوعي حوؿ ادلهن ادلرتبطة ابلشهادة احملضرة 
القطاع االقتصادي أصبحت دل تعد تثق يف سلرجات اجلامعات، ألهنا أصبحت تركز على شخصية طالب الشغل مهنيا 

أكثر منها علميا من خالؿ ما ػلملونو من كفاءات بدرجة أوذل خاصة كفاءات مثل اإلعالـ اآلرل، و التنظيم 
اخل، و ىذه اخلصائص الذي يكثر عليها الطلب يفتقدىا معظم طاليب الشغل، و غالبا ما تعرقل عملية ...واالتصاؿ و

الف يف العديد من ادلرات عند ربصلنا على عروض عمل من عند ىذه ادلؤسسات ....تنصيبهم يف بعض ادلهن 
 ...." شروطهم تدور حوؿ ىذه الكفاءات و ىو ما ال نستطيع توفَته 

 :(4س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 
ترى ىذه احلالة أف على اجلامعة العمل على مسايرة التوجو اجلديد ألسواؽ العمل و تكييف برارلها مع التغَتات 

احلاصلة يف ادلهن، و ذلك برد االعتبار لإلعداد ادلهٍت يف التكوين اجلامعي لتحفيز الطلب على سلرجاهتا و كسب ثقة 
أصحاب ادلؤسسات يف تشغيل خرغلي التعليم العارل، و إال أف ىذا الوضع سيؤدي إذل زبريج يف أعداد متزايدة من 

 . العاجزين عن إغلاد مناصب الشغل
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 (:4س )احلالة الثانية 

ابلنسبة ذلذا العامل اعتربه مهم جدا و الدليل على ذلك أننا يف الكثَت من ادلرات نواجو زبصصات مهنية ال صلد ذلا " 
مهن تناسبها يف الواقع احمللي، و ال ؽلكن قبوذلا يف أي برانمج للتشغيل خاصة يف بعض زبصصات العلـو اإلنسانية 

.... واالجتماعية أو حىت التكنولوجية على اعتبار ىذا الربانمج موجو للتنصيب يف القطاعات اإلدارية و االقتصادية 
وىذا يف رأي أف ىذا السبب يرجع  لواقع اإلصالحات ادلطبقة يف نظاـ التكوين اجلامعي، اليت ال تتماشى و تطور 

 ..."ادلهن يف سوؽ العمل ىذا التباين كانت لو انعكاسات كبَتة على عملية اإلدماج ادلهٍت 
 (:4س )ترمجة مقطع احلالة الثانية 

ىذه احلالة تعترب مسايرة برامج التكوين للواقع احمللي أمر ضروري إلصلاح برامج اإلدماج ادلهٍت، و أف اإلصالحات يف 
ميداف التكوين اجلامعي دل توفق يف تقليص اذلوة بينها و بُت سوؽ العمل، حيث تستشهد ىذه احلالة  أبمثلة لبعض 

 . التخصصات اجلامعية اليت ال يزاؿ خرغلوىا يعانوف يف سوؽ العمل 
 :(4س )احلالة الثالثة 

يف رأي التغَت الذي وقع يف برامج التكوين اجلامعية شكلي، و التجربة يف التعامل مع خرغلي اجلامعات بينت رل أف  " 
معظمهم ال يعرؼ و ال شيء على ادلهن اجلديدة و دل يسبق ذلم التدريب و اإلعداد العملي و ادلهٍت، و كل ما لديهم 

،و دبجرد انك ربدثهم على أنواع التداريب اليت تلقوىا يف اجلامعة غليبونك .... ىو عبارة على معارؼ نظرية فقط 
 "ابلنفي و ىذا يف رأي ما عرقل عملية اإلدماج ادلهٍت

 (:4س )ترمجة مقطع احلالة الثالثة 
ىذه احلالة تتفق مع احلالة السابقة فيما ؼلص اإلعداد ادلهٍت للخريج اليت تعتربه عامل مهم إلصلاح عملية إدماجو 
مهنيا، و أف مشكلة افتقاده لدى معظم طاليب الشغل يعود لطبيعة التكوين الذي تلقونو ابجلامعة، وىو ما غلعل 

 .مسؤولية فشل ادرلاىم مهنيا حسب ىذه احلالة تعود للجامعة 
 (:4س )احلالة الرابعة 

أان اعترب قضية برامج التدريب يف اجلامعة حوؿ ادلهن اليت تتوافق و زبصص كل طالب مهمة جدا، و أف االكتفاء " 
ابجلانب النظري ال يكوف يف صاحل اخلريج يف ادلستقبل، و ىذا ما يؤكده ادليداف ألف أصحاب ادلؤسسات ادلشغلة 

أصبحوا ينفروف و ينزعجوف من بعض حاملي الشهادات ألهنم غلدوف صعوابت يف تدريبهم و يف أتقلمهم يف 
، و أحياان يتم رفضهم يف ظرؼ أايـ قليلة من تنصيبهم لعدـ انضباطهم و رفضهم العمل يف بعض مناصب ....العمل
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العمل خاصة ادلؤسسات االقتصادية اخلاصة، ألف حسب رأيهم أهنم غَت مستعدين إلعادة تدريبهم و تكوينهم لكوهنم 
 " .يفتقدوف ألدسل شروط العمل 

 (:4س )ترمجة مقطع احلالة الرابعة 
ىذه احلالة تطرح نتائج ضعف اإلعداد و التدريب ادلهٍت خلريج التعلم العارل، و رد فعل بعض ادلؤسسات اذباه ىذه 

 .زلل شك و رفض و ىو ما يوسع اذلوة بني اجلامعة و سوق العملالفئة، حيث أصبحوا 
 (:4س )احلالة اخلامسة 

أان أوافقك الرأي يف كوف ىذا العامل من بُت العوامل اليت تعرقل عملية اإلدماج ادلهٍت ألف الكثَت من الناس     " 
يرجع ادلسؤولية يف فشل عملية اإلدماج ادلهٍت لربامج التشغيل ، ألف بكل بساطة اخلريج اجلامعي ال يعرؼ شيء على 

ادلهنة اليت ؽلكن أف ؽلارسها مستقبال، و ىي مشكلة حقيقية خاصة أف العادل اليـو تغَت ألف التحضَت لسوؽ العمل 
، و أف ىذه الربامج مهمتها التوجيو و ادلرافقة بينما ادلؤسسات ادلشغلة مهمتها .....أصبح يتم إعداده يف اجلامعات 

التاطَت، و ىذا اخللل حسب رأي يكمن يف أف اجلامعة ال تؤدي دورىا يف رلاؿ تدريب اخلرغلُت على ادلهن الذي 
 ..." يساىم يف تعزيز ثقة ادلؤسسات يف تكوينو

 (4س ) ةترمجة مقطع احلالة اخلامس

تطرح ىذه احلالة إشكالية فشل خرغلي التعليم يف اإلدماج ادلهٍت بُت مسؤولية برامج التشغيل و اجلامعة، حيث توضح 
 ربضَت طالب الشغل للعمل (processus) انفصال اجلامعة عن الواقع سبب خلال يف تكامل سريورةأف 

 . مستقبال ، نظرا الفتقاد ىذه السَتورة لعنصر اإلعداد ادلهٍت للخريج و الذي يعترب من مهاـ اجلامعة
 :حتليل إجاابت السؤال الرابع

افتقاد برامج التكوين اجلامعية لربامج تدريبية ترتبط ابدلهن اليت سيمارسها اخلرغلوف تطرؽ ىذا السؤاؿ إذل مشكلة 
 :يف سوؽ العمل، و أتثَتىا يف عملية اإلدماج ادلهٍت و قد كانت إجاابت ادلبحوثُت كما يلي

على اجلامعة أف تنتقل من الفلسفة اجتماعية إذل الفلسفة االحًتافية يف ميداف التكوين دبا يتماشى و الرؤية اجلديدة - 
 .لسوؽ العمل 

 .ينبغي أف أتخذ برامج التكوين اجلامعية بعُت االعتبار حاجات سوؽ العمل و طبيعة ادلهن ادلتوفرة فيو- 
 :امتعاض و انزعاج مسؤورل ادلؤسسات ادلستخدمة من نوعية طاليب الشغل ادلنصبُت لديهم بسبب- 

 .ضعف مستواىم التكويٍت     - 
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 .انعداـ االنضباط و رفض العمل    - 
 .  صعوبة التأقلم يف زليط العمل    - 

توطيد العالقة بُت اجلامعة و ادلؤسسات ادلستخدمة من خالؿ تكثيف الًتبصات ادليدانية للطلبة اليت من شأهنا أف - 
 . تنمي شخصية الطالب مهنيا، و تعزز ثقة أصحاب ادلؤسسات يف تكوينو

 

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال اخلامس- 
استمرار التدفق الكبري للخرجيني من مسالك تعليمية تقلصت هبا فرص العمل يف حسب رأيك كيف يشكل 
 تعقد عملية اإلدماج ادلهين؟

 (:5س )احلالة األوىل 

يف رأي ىذا العامل ال ؼلتلف على بقية العوامل األخرى، الف اجلامعة أصبحت ال تراعي حاجة سوؽ العمل من "
الناحية الكمية و النوعية، فكل شيء تغَت يف اجلزائر فمشاريع التغيَت اليت مت تبنتها  سياسيا و اقتصادية و اجتماعيا 

بدأت تظهر معادلو، و ىو ما أصبحنا نلمسو يف الواقع إال اجلامعة فاإلصالحات اليت تبنتها ال ذبد ذلا أتثَت يف الواقع ، 
الف ىناؾ و لألسف ، أعداد كبَتة للطلبة ادلتخرجُت من بعض التخصصات اليت دل يعد ذلا وجود يف سوؽ العمل ال 

و ىو ما يضطران أحياان إذل زلاولة تكييف ىذه التخصصات ..... تزاؿ تتوافد على وكاالت التشغيل طلبا للعمل ،
مع بعض ادلهن لتنصيب أصحاهبا، وىو ما شكل حالة من التشبع يف بعض ادلهن و أثر ابلسلب يف ربضَت عملية 

 " اإلدماج ادلهٍت
 (:5س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 

من انحية الكم تشَت ىذه احلالة إذل مشكلة استمرار عدـ التوافق بُت سلرجات اجلامعة و متطلبات سوؽ العمل 
  و ىو األمر الذي يؤثر يف أىداؼ برامج التشغيل والنوع، على الرغم من حالة التشبع اليت عليها بعض ادلهن،

ادلوجهة ذلذه الفئة ، و ىو ما يطرح تساؤالت حوؿ اطلراط اجلامعة اجلزائرية يف مسار التغيَت و تبٍت مشروع يقـو على 
 .  النجاعة يف التكوين وفق متطلبات سوؽ العمل

 (:5س )احلالة الثانية 

صحيح ىذا مشكل أخر أساسي نواجهو يوميا حبكم تزايد إعداد اخلرغلُت سنواي خاصة يف بعض التخصصات  " 
اإلنسانية و االجتماعية، و ال ؼلفى عليك أننا أحياف نضطر إذل إقناع بعض اخلرغلُت يف التنصيب يف بعض ادلهن 
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ابلرغم من عدـ موافقتها للشهادة، و يف كوف القوانُت يف بعض ادلؤسسات ال تسمح دبمارسة مهن تتوافق و الشهادة 
مثال يف قطاع الًتبية ال يسمح حلملة شهادات التكوين يف التاريخ ...ألنو ال يوجد خيار أخر إلدماج ىذه الفئات 

و حىت يف بعض القطاعات االقتصادية . والفلسفة و األدب العريب من التدريس و ذبدىم يعملوف يف مناصب إدارية 
و ىذا الوضع ال يضفي .... يتم تنصيب اخلرغلُت يف مناصب ال تتوافق و نوع الشهادة و ىذا وفقا حلاجة ادلؤسسة

 ." شيء يف التكوين الشخصي و ادلهٍت للمنصبُت يف إطار ىذا الربانمج
 (:5س )ترمجة مقطع احلالة الثانية 

بتغيري القوانني يف ميادين التشغيل و مع ذلك ال تزال اجلامعة اجلزائرية مستمرة نربز ىذه احلالة نقطة مهمة تتعلق 
، و ىذه احلالة تقدـ أمثلة على يف ختريج أعداد كبرية من الطلبة يف بعض ختصصات العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 .ذلك يف قطاع الًتبية
 (:5س )احلالة الثالثة 

حسب رأي أف تزايد أعداد حاملي الشهادات هبذا الكم ال ؼلدـ سوؽ العمل و يعقد وضعية اخلريج و يزيد يف 
معدالت بطالة ىذه الفئة، فمثال زبصصات احلقوؽ و علم اجتماع و علم النفس و األدب العريب إذل جانب 

اخل، أصبحنا نعاشل مع أصحاهبا يف إغلاد عروض للشغل خاصة أف وجهة معظمهم ...زبصصات الكيمياء و الفيزايء 
، و ابلتارل ينبغي أف تكوف ىناؾ آلية جديدة  يف التعامل مع توجيو الطلبة يف اجلامعة تراعي ....القطاع العمومي 

حاجة السوؽ احمللية لكل منطقة يتم تغيَتىا دوراي، فمثال ىنا يف والية ميلة لدينا عروض شغل يف زبصصات الري 
 ". والفالحة و البناء و األشغاؿ العمومية بكثرة مقابل طلبات عمل تقريبا منعدمة

 (:5س )ترمجة مقطع احلالة الثالثة 
يزيد من حدة البطالة و ال يساىم يف امتصاصها و أن ترى ىذه احلالة تزايد أعداد حاملي الشهادات هبذا الشكل 

 ضلو بعض ىذه التخصصات و مراعاة خصوصية كل منطقة تسيريىا يتطلب إعادة النظر يف قبول و توجيو الطلبة
 .وحاجاهتا من اليد العاملة بشكل دوري

 (:5س )احلالة الرابعة 
اان ابلنسبة رل كل عاـ نفس ادلشاكل راىي تتكرر و ليس ىناؾ حلوؿ ، و ىو ما يؤدي إذل تراكم أعداد طاليب الشغل 

و زايدة طوؿ مدة احلصوؿ على منصب شغل يف إطار ىذا الربانمج ، و ىو ما غلعلنا ظلارس سياسة الربيكوالج أي 
، و ىذا يف رأي حل ....كل واحد غليب ادلوافقة من مؤسسة  ننمضيولو مهما كاف طبيعة منصب العمل ادلشغوؿ 
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مؤقت و غَت صائب الف اإلدماج ادلهٍت ىو البقاء و االستمرار يف العمل و التمكن من ادلهنة دبا يضمن للخريج 
 "مستقبال منصب عمل حقيقي 

 (:5س )ترمجة مقطع احلالة الرابعة 
الوضع الذي آل إليو ىذا الربانمج نتيجة دتادي اجلامعات يف ختريج أعداد كبرية من ىذه احلالة تقدـ صورة على 

 ، الف ىذا الربانمج حبسب رأي ىذه احلالة ىدفو تسيَت عملية اإلدماج الطلبة دون مراعاة متطلبات سوق العمل
ادلهٍت دبا يقدـ فرص للمنصبُت ضمنو من امتالؾ مهارات و حظوظ سبكنهم من الوصوؿ إذل مناصب عمل مستقرة 

 . مستقبال يف العمل حىت و إف دل يتم تشغيلهم يف ىذه ادلؤسسات
 (:5س )احلالة اخلامسة 

رأي أف سياسة التعليم العارل قد ذباوزىا الزمن ألف عادل الشغل يتطور بسرعة شلا تًتتب عنو مهن جديدة ، و إذا 
كانت حاجة اجلزائر سابقا ألعداد كبَتة من اجلامعيُت ذلا ما يربرىا، ابنتهاج سياسة الباب ادلفتوح فإف اليـو اجلامعة 

مطالبة بتضييق ىذا الباب و االحتكاـ للنظرة االقتصادية بدال من النظرة االجتماعية يف االنتقاؿ إذل اجلامعة اليت أدت 
إذل ما ضلن عليو اليـو ، و تضيف ىذه احلالة  أف معاجلة نفس ادلشاكل بنفس الذىنية اليت أدت إذل حدوثها ال 

 On ne peut pas résoudre un problème avec le"يساىم يف إغلاد حلوؿ كما يقوؿ ألربت انشتاين   

même type de pensée que celle qui l'a créé......"  و ابلتارل ينبغي إعادة النظر يف طرؽ القبوؿ 
والتوجيو يف اجلامعة، و االحتكاـ إذل معايَت سوؽ العمل و من ىنا ؽلكن احلديث على اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم 

 . "العارل
  (:5س )ترمجة مقطع احلالة اخلامسة 

 لقضية التدفق الكبري خلرجيي التعليم العايل و انعكاساتو على عملية اإلدماج ادلهين سياسيةىذه احلالة رؤيتها 
حبتة، واف الفشل يف التعامل مع ىذا الوضع و استمراره كل سنة راجع إذل تكرر نفس األخطاء، حيث ترى ىذه 

 . يف اجلامعة بتغيري الذىنيات و ىذا بدء بتغري طرق القبول و التوجيواإلدماج ادلهٍت مرتبط  احلالة إف صلاح
 :حتليل إجاابت السؤال األول

استمرار التدفق الكبَت للخرغلُت من مسالك تعليمية تقلصت هبا فرص العمل يف تعقد يؤثر  يبُت ىذا السؤاؿ كيف
عملية اإلدماج ادلهٍت و حسب أراء غالبية احلاالت ترى يف أف ىذا العامل كاف لو أتثَت مباشر يف صعوبة ربضَت 

 : عملية اإلدماج ادلهٍت و قد كانت النتائج كما يلي
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 : اجلامعة اليـو دل تعد فضاء لتطوير ادلعارؼ و التكوين العلمي و خدمة اجملتمع و ىذا بسبب     -
 . ربوذلا دلمارسة اخلدمة االجتماعية-            

 . انتهاج سياسة الباب ادلفتوح           - 
 .   انعزاؿ اجلامعة عن زليطها االجتماعي و االقتصادي ولد طلبة منفصلُت عن بيئتهم     - 
عشوائية القبوؿ و التوجيو ضلو بعض التخصصات التكوينية أدت إذل زايدة بطالة حاملي الشهادات اجلامعية           - 

 . خاصة يف زبصصات العلـو االجتماعية و اإلنسانية
تشبع برامج التشغيل يف رلاؿ تنصيب اخلرغلُت انتج لعدـ التوافق مابُت عروض الشغل ادلتوفرة و الطلب ادلتزايد      -

 .  لطالب الشغل
 

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال السادس- 
عدم تكيف التخصصات التكوينية للخرجيني مع البيئة االقتصادية و االجتماعية احمللية اليت ينتمي إليها  يعترب

 . ادلعرقلة لعملية اإلدماج ادلهين ؟ كيف ذلكلاخلريج من بني العوام

 (:6س )احلالة األوىل 

ىذه تعترب مشكلة أخرى تواجهنا يف عملنا، و ففي كثَت من ادلرات ال صلد ذلا حل لتعقدىا و تكوف أماـ أمرين  " 
من جهة صعوبة يف توجيو و إرشاد حاملي الشهادات من ىذا الصنف، و من جهة أخرى ذبد نفسك . زلَتين

مضطر إذل تسجيلو ابعتبار أف كل طالب شغل ال ػلق لو التنصيب يف إطار ىذا الربانمج  إال يف والية إقامتو ، أان يف 
رأي عدـ مراعاة اخلصائص البيئية و اجلغرافية لكل والية عند عملية توجيو الطلبة إذل اجلامعة ىو الذي يتسبب أحياان 

، فما معٌت أف يكوف لديك حاملي شهادات جامعية يف زبصصات ادلسرح و علم ......يف مثل ىذه ادلشكالت
ابلنسبة رل ..... البحار والصيد البحري أو البًتوؿ بينما البيئة اليت ينتمي إليها ىذا اخلريج تفتقد ذلذه التخصصات 

 ."يعترب ىذا األمر رلرد ىدر للطاقات البشرية و يزيد يف بطالة ىذه الفئة، و ابلتارل يعرقل عملية اإلدماج ادلهٍت
 (:6س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 

تؤكد ىذه احلالة على عدـ التوافق بُت التخصصات اجلامعية و البيئة االقتصادية و االجتماعية احمللية لطاليب الشغل  
، حيث تقدـ ىذه احلالة بعض النماذج للتخصصات فوكاالت التشغيل ال ميكنها القيام ابإلرشاد و التوجيو السليم
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اخل اليت ال ؽلكن إغلاد ذلا مناصب عمل يف ظل بيئة ....األكادؽلية مثل الصيد البحري و علم البحار و ادلسرح
 .   اجتماعية و اقتصادية ذلا خصوصية متميزة

  (:6س )احلالة الثانية 

ابلنسبة رل أف عوامل صلاح أي طالب شغل يف منصب عملو ال تعتمد على طبيعة الشهادة احملصل عليها بقدر ما 
، أان أرى لو أننا راعينا يف عملية التكوين اجلامعي اجلانب السوسيو ....تعتمد على زليط العمل الذي يشتغل بو 

اقتصادي  يف توجيو الطلبة إذل اجلامعة ال أمكننا ربح الوقت و مناصب عمل جديدة ، فمثال الطلبة األتوف من بيئة 
ريفية او بيئة حرفية  لو كانوا يف زبصصات قريبة من بيئتهم تستطيع إدماجهم يف مناصب عمل بسرعة و يف منطقة 

" إقامتو دوف مشكلة، فالعامل االقتصادي و االجتماعي كالعلا متوفر و ابلتارل فإنو ال ػلس ابالغًتاب كما يقوؿ 
 ".، وابلتارل فإنو سيحاوؿ اإلبداع يف ىذا ادلنصب و ربقيق ىدفو ادلتمثل يف إصلاح عملية إدماجو ادلهٍت "ماركس 

 (:6س )ترمجة مقطعي احلالة الثانية 
ذبيب ىذه احلالة على ىذا السؤاؿ من منطلق أف ربفيز عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل تعتمد على 

  .خصوصية احمليط الذي ينتمي اليو و إن إجياد مناصب عمل مرتبط ابلتنمية احمللية
  (:6س )احلالة الثالثة 

نعم ىذا مشكل عويص، فمثال منطقة ربوز على منطقة صناعية او نسيج اقتصادي كبَت و يف ادلقابل ذبد معظم  "
خرغليها يف رلاؿ االقتصاد و العلـو اإلنسانية عوض اف تكوف حاجتها من التخصصات التقنية و التكنولوجية كبَتة 

، لذا أرى اف التخطيط يف ىذا اجملاؿ غائب سباما ففي الدوؿ ادلتقدمة على سبيل ....صلدىا تعاشل يف ىذا اجلانب 
تكوف جامعييها حبسب مواصفات و خصوصيات البيئة اليت ينتموف إليها  (lander)ادلثاؿ ففي أدلانيا كل منطقة 

.....   و ىو ما جعلها رائدة يف  رلاؿ اإلدماج ادلهٍت للشباب الباحث عن شغل، (ادلرونة )ويتغَت بتغَت ىذا احمليط 
وىذا ال يتحقق إال يف ظل تنمية اقتصادية و اجتماعية زللية متخصصة تساىم يف تشكل مؤسسات ربمل مواصفات 

 "ىذه البيئة، و ىذا يف رأي ليس ىو ىدؼ اجلامعة بقدر ما ىو من مسؤولية اذليئات و اجلماعات احمللية 
 (:6س )ترمجة مقطعي احلالة الثالثة 

 و ىي أمهية البيئة و ادلنطقة احمللية يف صلاح عملية اإلدماج ادلهينتتفق ىذه احلالة مع احلالة السابقة فيما ؼلص 
 . تقدـ مثاال انجحا للتجربة األدلانية يف ىذا اجملاؿ اليت تعتمد يف برارلها التكوينية على خصوصية ادلنطقة
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  (:6س )احلالة الرابعة 
صحيح فقداف التوافق بُت التخصصات التكوينية و البيئة االقتصادية و االجتماعية ىو نتيجة لسياسة عدـ التنسيق 

، ألنو ال يعقل حلد اآلف ال نزاؿ نصادؼ عند تسجيل بعض اخلرغلُت ....بُت وزارة التعليم العارل و وزارة التشغيل
 des professions) nomenclature ػلملوف زبصصات اندرة مت حذفها أو آيلة للزواؿ من مدونة ادلهن الوطنية

 ، و ىو ما شكل يف الكثَت من ادلرات صراعات و احتجاجات بُت أصحاب ىذه التخصصات و مصاحل الوظيف )
العمومي، نظرا لعدـ قبوؿ ملفاهتم يف بعض ادلسابقات لعدـ تطابق التخصص مع الوظيفة ادلطلوبة و ىذا دليل على 

 و لو اف اجلامعة كانت تتوفر على مكاتب خاصة للتنسيق بُت ىذه ،...غياب التنسيق بن اجلامعة و ىذه ادلصاحل 
اذليئات و تتكلف ابإلعالـ و التوجيو و اإلرشاد ادلهٍت  ال أمكن للخرغلُت االطالع و التعرؼ على مستجدات سوؽ 

  "العمل و ادلهن ادلستحدثة 
 (:6س )ترمجة مقطعي احلالة الرابعة 

 خاصة فيما يتعلق دبطابقة بعض غياب آلية للتنسيق بني اجلامعة و مصاحل سوق العملتربز ىذه احلالة مشكلة 
 .   التخصصات األكادؽلية لقائمة ادلهن الوطنية

  (:6س )احلالة اخلامسة 
ابلنسبة رل رلرد وجود خرغلُت يف زبصصات يفتقر إليها احمليط االقتصادي و االجتماعي دلدينتهم غلعلهم يف حالة " 

اخل يف ....بطالة مسبقة قبل زبرجهم، فما الفائدة من التخصص يف شعب كالصيد البحري و تكرير البًتوؿ و ادلناجم 
مدينة غَت ساحلية او صحراوية، فهذا اخلريج آليا سيفشل يف مساره اإلدماجي و حىت لو حاولنا تكييف زبصصو مع 

 "بعض ادلهن 
 (:6س )ترمجة مقطعي احلالة اخلامسة 

الطبيعة اجلغرافية للمنطقة اليت ينتمي إليها اخلريج تشكل عامل ىذه احلالة تؤكد ما ذىبت إليو احلالة  األوذل لكوف 
 سيؤدي إذل االستمرار يف التوجيو ادلركزي ضلو بعض التخصصات النادرة، و مهم يف صلاح عملية اإلدماج ادلهين 

 .البطالة و إف احللوؿ الًتقيعية ليست احلل ادلناسب يف مثل ىذه احلاالت 
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 نتائج السؤال السادس
عدـ تكيف التخصصات التكوينية للخرغلُت مع البيئة االقتصادية  من خالؿ ربليل أجوبة ىذه احلاالت حوؿ مسألة

و االجتماعية احمللية اليت ينتمي إليها اخلريج و دورىا يف عرقلة  عملية اإلدماج ادلهٍت و قد كاف ىناؾ اختالؼ يف أراء 
 :ادلبحوثُت بُت مؤيد و معارض حيث مت استنتاج ما يلي

 :ابلنسبة للمؤيدين لدور ىذه العامل يف عرقلة عملية اإلدماج ادلهٍت فإهنم يرجعوف األمر إذل ما يلي
 . بعد اجلامعة عن زليطها االقتصادي و االجتماعي جعلها ذبهل متطلباتو و التغَتات احلاصلة بو- 
بُت سوؽ العمل أف ىناؾ زبصصات جامعية دل يعد يستوعبها سوؽ العمل احمللي مقابل زبصصات يكثر عليها - 

 .الطلب لكنها غَت متوفرة
مركزية التوجيو اجلامعي ساعلت يف إحداث اخللل بُت التكوين اجلامعي و حاجيات البيئة احمللية اليت ينتمي إليها - 

 .اخلريج
 . غياب التنسيق بُت اجلامعة و وكاالت التشغيل ابعتبارىا وسيط مهم يف سوؽ العمل- 
 .افتقاد اجلامعة لقاعدة بياانت حوؿ احتياجات سوؽ العمل احمللي من اليد العاملة- 

 :أما ابلنسبة للرافضُت ذلذا العامل فإهنم يرجعوف السبب إذل
 .التنمية االقتصادية و االجتماعية احمللية ليست مسؤولية اجلامعة- 
 .مركزية التكوين اجلامعي يف اجلزائر ال تسمح بتوجيو الطلبة حبسب طبيعة البيئة احمللية اليت ينتموف إليها- 
 .األعداد الكبَتة من اخلرغلُت تفوؽ حاجيات االقتصاد الوطٍت- 
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 ادلـُشِغلة التحوالت االقتصادية و تطور منظومة الشغل و سياسات التنصيب ابدلؤسسات  :احملور الثالث
 

 :عرض و حتليل إجاابت السؤال السابع- 
التأطري، التكوين ، ) (CID) يف التفاعل مع أىداف برانمجادلـٌستخِدمة اجلدية لدى بعض ادلؤسسات ىل لغياب

 دور يف عرقلة عملية اإلدماج ادلهين ؟ (...التوجيو

 :(7س )احلالة األوىل 
ىذا صحيح، فادلؤسسة اليت تفكر فقط يف مصاحلها يف أف تستفيد من قدرات ىؤالء ادلنصبُت دوف منحهم أدسل " 

فرصة للتكوين و التأطَت ستحد من قدراهتم و تدفعهم إذل االنعزاؿ يف العمل الروتيٍت الذي يقتل اإلبداع و التمييز، شلا 
 "قد يولد لديهم كره و رفض للعمل ككل مستقبال ، و ىو ما غلعل فرص صلاح اإلدماج ادلهٍت مهددة 

  (:7س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 
 تثَت ىذه احلالة مشكلة عدـ التزاـ بعض ادلؤسسات بتأطَت و تكوين ادلنصبُت لديها و ما يًتتب عليو من مشكالت  

 . ، و ىي ترى يف ىذا الوضع عائق كبَت يهدد فرص صلاح ىذه الربامج يف إدماج خرغلي التعليم العارل 
 :(7س )احلالة الثانية 

أرى يف أف منهجية العمل ذلذه ادلؤسسات ال تتماشى و منهجية برامج التشغيل، ابلرغم من التوجيهات و ادلراسالت 
ادلوجهة إذل ىذه ادلؤسسات بغرض االطلراط يف أىداؼ ىذه الربامج، خاصة فيما يتعلق بتأطَت و متابعة ادلنصبُت 

و ىذا حسب رأي أف مؤسساتنا يف صورة مسؤوليها غَت مهيأة ذىنيا و منهجيا يف .... لديهم اليت ال تلقى استجابة 
، فكثَت من مسؤورل ىذه ادلؤسسات عند سلتلف زايراتنا للمنصبُت هبا يبدوف انزعاج ....التعامل مع مثل ىذه الربامج 

و عدـ قبوؿ لتواجد ىؤالء ادلنصبُت، حيث يطالبوف بضرورة  تقليص عددىم و عدـ التوجيو إليهم مستقبال ألسباب 
 .اخل ...متعددة منها عرقلة ادلهاـ او عدـ اجلدية او عدـ استعداد ادلؤطرين دلرافقتهم بدعوة عدـ وجود مقابل لذلك

 (:7س )ترمجة مقطع احلالة الثانية 
تعترب ىذه احلالة أف استقالؿ أىداؼ كل من ادلؤسسات ادلستخدمة و برامج التشغيل وضع عملية اإلدماج ادلهٍت على 

 و ىو صورة ىذه الربامج يف ذىن مسؤويل ىذه ادلؤسسات ووضع ىؤالء ادلنصبني هبااحملك، كما تربز ىذه احلالة 
 . ما جعل عملية التاطَت و التكوين شبو منعدمة 
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 (:7س )احلالة الثالثة 
احتكاكي ببعض ادلنصبُت مكنٍت من معرفة أشياء كثَتة منها ما ىو اغلايب و ما ىو سليب، و ىو ؼلتلف ابختالؼ " 

، فمثال ففي مؤسسات الوظيف العمومي ففي زبصصات االقتصاد و اإلدارة غلد اخلرغلوف فرصا ...طبيعة النشاط 
مواتية للتدرب و التاطَت ألف ادلسؤولُت على ىذه ادلصاحل ىم يف حاجة دلثل ىذه التخصصات ،و ىو ما ػلتم عليهم 
التفاعل إغلااب مع ىؤالء ادلنصبُت ، و ىو نفس الشيء ابلنسبة للمنصبُت يف زبصصات علم االجتماع و علم النفس 

و علم ادلكتبات دبؤسسات قطاع التعليم ، و ال ؼلتلف األمر ابلنسبة للتخصصات التقنية و التكنولوجية يف اجملاؿ 
الصناعي و االقتصادي ادلنتج، فالكثَت من اخلرغلُت يف ىذه التخصصات يتم االعتماد عليهم مباشرة يف اإلنتاج 

غَت أف الوضع لدى البعض األخر يكاد يكوف مزري حبكم عدـ .....ويتلقوف اتطَت و تكوين شليز يف رلاؿ عملهم 
 ..."االىتماـ و غياب التاطَت ادلناسب و اليت يصل أحياان إذل حد التهميش و الصراع

 (:7س )ترمجة مقاطع احلالة الثالثة 
حاجة ادلؤسسة ذلؤالء ادلنصبني ىي اليت حتدد طبيعة التاطري ىذه احلالة على عكس احلالة السابقة تعترب أف 

 . و ىي تقدـ أمثلة لبعض ادلؤسسات اليت يتلقى فيها ادلنصبوف تكوينا و اتطَتا مناسبا والتكوين
 (:7س )احلالة الرابعة 

أان أرى أف احلوافز اليت مت اعتمادىا لتشجيع ادلؤسسات لتنصيب حاملي الشهادات يف إطار ىذه الربامج، ىي اليت 
فال معٌت ذلذه ادلزااي إذا كاف اخلريج ادلنصب يف إطار ىذا ..... عقدت و صعبة عملية اإلدماج ادلهٍت ذلذه الفئات 

يف مقابل ذلك تستفيد ادلؤسسات من مزااي متعددة دوف مساءلة أومراقبة . الربانمج ال ػلظى بتاطَت و تكوين مناسبُت
، و من جهة فإف حاالت التكوين و التاطَت إف وجدت يف  بعض ادلؤسسات ال تقـو على ...دلا تقدمو ذلذه الفئات  

أو اجلنس، حيث  (القرابة ، العالقة الشخصية )أساس الكفاءة و االستحقاؽ و إظلا على أساس األصل االجتماعي 
و ىو ما اشتكى منو الكثَت من ادلنصبُت شلا غلعلهم يطالبوف بتغَت .. ػلظى اإلانث هبذه الفرص أفضل من الذكور

مؤسسات العمل، ألهنم يروف يف ذلك أف فرص اإلدماج ادلهٍت مستقبال ستكوف ذلاتو الفئات و ابلتارل ال جدوى من 
 .. "مواصلة العمل ضمن ىذه ادلؤسسات

  (:7س )ترمجة مقطع احلالة الرابعة 
التكوين و التاطري يقتصر على فئات زلددة من ادلنصبني حيث تكون األفضلية لإلانث و شلن ىذه احلالة أف 

  ، و ىذا ىو ما قَوض فرص البقاء و العمل تعترب حيضون بعالقات شخصية أو قرابة مبسؤويل ىذه ادلؤسسات
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 . ىذه ادلؤسسات و زاد يف مشاعر اإلقصاء و التهميش لديهم ضمن
 (:7س )احلالة اخلامسة 

ىذا صحيح غياب اجلدية لدى بعض ادلؤسسات جعل ىذه الربامج يف نظر العديد من الناس رلرد مضيعة للوقت، " 
، و كأف ...و لألسف فهذا ادلشكل دل يعد يقتصر على عامة الناس بل انتقل إذل اخلريج و ادلؤسسة على السواء 

ىناؾ اتفاؽ بينهما على القبوؿ ابألمر الواقع ، فال ادلؤسسة تعمل على تكوينو و أتطَته و ال ىو يبدي رغبة يف العمل 
و ىذا ما غلسد روح السلبية و يغذي الفشل و االهنزامية لدي ىؤالء ادلنصبُت، و قد وصل األمر ... أو ادلطالبة بو 

و ىذا يف رأي غلسد ....ابلعديد منهم يف عدـ االنتقاؿ للعمل وىو ما وقفنا عليو عند انتقالنا إذل بعض ادلؤسسات
 .."حالة عدـ اجلدية اليت أصبح عليها ىذا الربانمج، و ابلتارل ينبغي إعادة النظر يف أىدافو

 (:7س )ترمجة مقطع احلالة اخلامسة 
الصورة اليت أصبحت عليو ىذه الربامج، حيث انعكست سلبية بعض ادلؤسسات ادلستخدمة ىذه احلالة توضح 

، فعوض أف يكوف العمل ضمن ىذه الربامج فرصة للمنصبُت هبا الكتساب على سلوك و تصرفات ادلنصبني هبا
ادلهارات واخلربة ادلهنية، فانو أصبح غلسد صور الالمباالة و الفشل شلا جعل ىذا الربانمج زلل  انتقادات سلتلف 

 .  الفاعلُت يف إطاره
 :حتليل إجاابت السؤال السابع

 يف التفاعل مع أىداؼ ادلػحستخِدمة اجلدية لدى بعض ادلؤسسات لغياب يتناوؿ ىذا السؤاؿ يف ما إذا كاف
 :دور يف عرقلة عملية اإلدماج ادلهٍت، و قد مت التوصل إذل ما يلي (...التأطَت، التكوين ، التوجيو) (CID)برانمج

اخل ...عدـ اندماج ادلؤسسات ادلشغلة مع أىداؼ برامج التشغيل جعلها ال تورل اىتماـ دلسالة التاطَت و التكوين- 
 .للمنصبُت لديها بوصفها عمليات مهمة إلدماجهم يف العمل ، و ىذا لغياب التنسيق و التشاور بينهما

اجلنس، )التكوين و التاطَت يقتصر فقط على الفئات اليت تكوف ادلؤسسة يف حاجة إليهم أو العتبارات شخصية -
 .أو عالقات شخصية تربطهم دبسؤورل ىذه ادلؤسسات (.....احملاابة، 

عدـ وجود مقابل لعمليات التاطَت و التوجيو و اإلشراؼ، جعل ادلشرفوف على ادلنصبُت يف ىذه إطار ىذا الربانمج  - 
 .ال يولوف اىتماـ هبذه الفئة 

انعداـ ادلبادرة و الرغبة يف العمل لدى اخلرغلُت ادلنصبُت يف بعض الوظائف جعلهم زلل انتقاد و سوء تقدير من - 
 .طرؼ ادلشرفُت على ىذه الوظائف، و ىي الصورة السلبية اليت أصبحت تقًتف ابلعاملُت يف إطار ىذه الربامج
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 :عرض و حتليل إجاابت السؤال الثامن- 
ىل تعتقد أن االستمرار يف إدارة سوق الشغل عن طريق برامج التشغيل بدال عن تنشيطو مع سلتلف ادلتدخلني 

 .يصعب عملية اإلدماج ادلهين؟  (.....اجلامعة، ادلؤسسات ادلستخدمة)

 (:8س )احلالة األوىل 
نعم و ىو كذلك فربامج التشغيل ما ىي إال برامج مؤقتة و التعويل عليها يف زبفيف البطالة على ادلدى الطويل " 

، و لذا فالتوجو ضلو الشركاء اآلخرين كاجلامعة و ادلؤسسات الفاعلة يف سوؽ الشغل ىو ....يعترب حل فاشل يف رأي 
ادلخرج السليم و ادلفيد، ألف مسألة إغلاد مناصب شغل ىي من مهمة ىذه ادلؤسسات االقتصادية اليت ينبغي عليها 

 "ىي األخرى االطلراط يف مسار التنمية 
 (:8س )ترمجة مقطع احلالة األوىل 

برامج التشغيل دتثل حلول مؤقتة و ال ميكن أن تتحمل ادلسؤولية لوحدىا بل ينبغي تشَت ىذه احلالة إذل أف 
 على غرار اجلامعة و ادلؤسسات ادلستخدمة لتفعيل مسار التنمية إشراك ادلؤسسات األخرى الفاعلة يف سوق العمل

 .و خلق مناصب الشغل
 (:8س)احلالة الثانية 

يف رأي اي أستاذ أف تسيَت برامج التشغيل ادلوجهة خلرغلي اجلامعة هبذه الطريقة أصبحت تشكل عائق و مشكلة 
حقيقية، ألف ىذه الربامج يف األصل ىي حلوؿ تقنية دلشكلة إدماج ىذه الفئة و لكن بتحوذلا إذل آلية سياسية 

، و ىو ما جعل عالقة ىذه الربامج دبؤسسات التكوين .....المتصاص غضب ىذه الفئة أصبحت ال معٌت ذلا  
 .اجلامعي و ادلؤسسات ادلؤسسة ادلستخدمة جد زلدودة الختالؼ و عدـ وضوح أىداؼ كل جهة

 (:8س )ترمجة مقطع احلالة الثانية 
صلاحها مرىون بدرجة تفاعلها تعترب ىذه احلالة ىذه الربامج آلية من آليات ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت فقط ، و 

 .  و استغالذلا ألغراض أخرى بعيد عن األىداؼ ادلسطرة ذلا يضعف من مردودىامع ابقي الشركاء
 (:8س)احلالة الثالثة 

اان راشل نشوؼ ابرل برامج التشغيل أصبحت ىي اليت تسيَت سوؽ الشغل و كل متخرج من اجلامعة جاي مباشرة 
(anem) بو ؼلدـ،  عوض البحث عن عمل يف ادلؤسسات ادلشغلة ما داـ ىذه الربامج تضملو شهرية ووضع 
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يف كاشي  (تنصب )، فاجلامعة تعطيو الديبلـو و ال انـ ربوس على خدمة و ادلؤسسات تكزيو ....اجتماعي مستقر
 ".ابلنسبة للكل راىي احلالة ماشية و خالص ....بوست تع خدمة مهموىش ذلو راىو ؼلدـ و ال ما ؼلدمش 

 (:8س )ترمجة مقطع احلالة الثالثة 
ىذه احلالة ترى يف أف ىذه الربامج ىي اليت تتحمل لوحدىا عبء تسَت سلرجات التعليم العارل يف ظل غياب ادلتابعة 

إشكالية يف و التاطَت من طرؼ ادلؤسسات ادلستخدمة، و ضعف اإلعداد و التكوين اجلامعي و ىو ما يطرح 
 .مسؤولية تسيري ىذه الطاقات 

 (.8س)احلالة الرابعة 
اعتقد أف عدـ فهم أىداؼ ىذه الربامج ساىم يف رسم صورة خاطئة لدى سلتلف الشركاء ، و جعل اجلميع يرى يف " 

 ."عملية إدماج خرغلي اجلامعة من مسؤولية ىذه الربامج
 (:8س )   ترمجة مقطع احلالة الرابعة 

 من الفاعلُت يف إدارة سوؽ غموض أىداف برامج التشغيل ال يساىم يف تفعيل ادوار كل طرفترى ىذه احلالة أف 
 . الشغل

 (8س)احلالة اخلامسة 
ابلنسبة رل ينبغي إعادة النظر يف طريقة االستفادة من خدمات ىذه الربامج ىو اإلجراء االستعجارل الذي ينبغي " 

، و من مث التوجو ضلو جعل ادلسؤولية مشًتكة بُت مجيع ادلعنيُت ....أخذه  لوقف ىذه الفوضى يف تسيَت سوؽ الشغل
من جامعة و مؤسسات التشغيل و الوكاالت لضماف تسيَت جدي لسوؽ الشغل ، و ابلتارل احلفاظ على ىذه 

القدرات و عقلنة تسيَتىا ابلشكل الذي يؤدي إذل تفعيل دور كل شريك، حيث تصبح مسؤولية التكوين ادلوافق 
لسوؽ العمل من مهاـ اجلامعة و التدريب ادلهٍت ىو مسؤولية ادلؤسسات ادلشغلة، بينما تتكفل الوكاالت حبصر 

و هبذه الصورة فإف احلديث عن صلاح اإلدماج ..... وتوصيف ادلهارات و القدرات اليت ػلتويها ىؤالء الوافدين إليها 
 "ادلهٍت للخرجُت يصبح واقع و ليس رلرد شعار 

 (:8س )ترمجة مقطع احلالة اخلامسة 
طبيعة اخلدمات ادلقدمة يف إطار ىذه الربامج و أن مشاركة ىذه احلالة ترجع مسؤولية ضعف إدارة سوؽ الشغل إذل 

 ، و تضيف ىذه احلالة رؤيتها فيما ؼلص كيفية األطراف الفاعلة فيو مرتبط ابدلزااي اليت يوفرىا ىذا الربانمج فقط
 .إدارة و تسيَت طاليب الشغل من خرغلي التعليم العاؿ
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 .حتليل إجاابت السؤال الثامن
 :يتطرؽ ىذا السؤاؿ إذل واقع تسَت سوؽ الشغل و دوره يف عملية اإلدماج ادلهٍت، و قد كانت النتائج كما يلي

ينبغي إعادة تعريف الدور احلقيقي ذلذه الربامج يف عملية التشغيل لتحديد مهامها و صالحياهتا و ىذا هبدؼ  - 
 .اخل....تصويب أراء و أحكاـ الفاعلُت يف ىذا الربانمج من خرغلي التعليم العارل، اجلامعة، ادلؤسسات ادلستخدمة

حبجة أف التشغيل من مهاـ ىيئات  (اجلامعة )استقاللية و تنصل ادلؤسسات ادلستخدمة و مؤسسات التكوين - 
 .وبرامج التشغيل جعلهما شريك سليب يف عملية اإلدماج ادلهٍت و خلق فرص للشغل

ادلسؤولية ادللقاة على عاتق ىذه الربامج جعلها غَت قادرة على التوفيق بُت إدارة سوؽ الشغل و توفَت اخلدمات - 
 .ادلوجهة لطاليب الشغل 

الطريقة اليت يدار هبا سوؽ العمل حاليا خلقت الفوضى و العشوائية يف تنصيب خرغلي التعليم العارل يف سلتلف - 
 .ادلؤسسات
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 .تفسري بياانت تساؤالت الدراسة- اثنيا

 . ألعضاء رلتمع الدراسةالبياانت ادلتعلقة ابخلصائص العامة- 1
اإلقرار بوجود خصوصيات يف أظلاط و مظاىر معايشة خرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف جهاز ادلساعدة على ؽلكن 

و ىي . اإلدماج ادلهٍت يف إطار عقد حاملي الشهادات دلشاكل التشغيل، و ألوضاع اإلدماج ادلهٍت ادلرتبطة هبا
 : تتمظهر تبعا للمتغَتات التالية

بينت النتائج أف عدد ادلنصبُت ضمن ىذا الربانمج من جنس اإلانث يفوؽ بكثَت عدد الذكور، و ؽلكن تفسَت - 
ذلك إذل أف اإلانث ليس لديهن خيار أخر سوى ابلتوجو ضلو ىذا الربانمج، و خاصة أف العمل يف مؤسسات القطاع 
الًتبوي يعترب من القطاعات ادلفضلة و الوجهة التقليدية ذلذا الفئة، ابإلضافة إذل أف ظلط اجملتمع السائد يف والية ميلة 

سوسيولوجيا يعترب زلافظا نسبيا، على نقيض فئة الذكور الذين غلدوف أكثر من خيار ابلتوجو ضلو شلارسة أنشطة ذبارية 
 .اخل ....مرحبة أو العمل ضمن وظائف مؤقتة 

 29 سنة إذل 24من ) بينت النتائج أف غالبية ادلنصبُت يف إطار عقود حاملي الشهادات يتمركزوف حوؿ الفئة -
بينما تقل تدرغليا كلما اذبهنا عند طريف ىذه الفئة، واألمر يعد طبيعيا لكوف الربانمج موجو دلن أعمارىم بُت   (سنة
 و ادلتعلق جبهاز ادلساعدة على 126-08 من ادلرسـو التنفيذي رقم 13 سنة طبقا لنص ادلادة 35 سنة و 18

اإلدماج ادلهٍت، إذل جانب ذلك أف ىذه الفئة تقابل تقريبا األعمار اليت ينهي هبا اخلرغلوف مسارىم اجلامعي، حيث 
يفضل البعض البقاء أطوؿ فًتة شلكنة ابجلامعة لتجنب البطالة،كما أف لعامل التأخر يف االلتحاؽ هبذه الربامج دور يف 

 .ارتفاع أعمار ادلنصبُت ضمن ىذا الربانمج نتيجة طوؿ فًتة البحث عن عرض عمل
تقٍت سامي، ليسانس، ماسًت، دراسات معمقة، مهندس )أظهرت النتائج أف أغلب ادلؤىالت العلمية اجلامعية - 
و من نوع التكوين . شلثلة ضمن ىذا الربانمج و ىو يدؿ على أف مجيع اخلرغلُت يستهدفوف ىذا الربانمج  (اخل ...

يتضح أف عدد حاملي شهادات كليات العلـو اإلنسانية و االجتماعية يضاعف أبربع مرات عدد حاملي شهادات 
الكليات العلمية و التكنولوجية، و ىذه الظاىرة تعترب طبيعية على اعتبار أف اكرب عدد من حاملي شهادات البكالوراي 

انظر الفصل  )يتم توجيههم ضلو ىذه التخصصات كما توضحو إحصائيات وزارة التعليم العارل و البحث العلمي 
 تقرير، و ىذا الوضع ال يقتصر على اجلزائر فقط بل يكاد يكوف شامال جلميع اجلامعات العادلية حسب  (السادس

، و ىذه اإلحصائيات توافق النتائج اليت توصلت إليها دراسة  حول التعليم العادلي2008منظمة اليونسكو لسنة 
حوؿ اإلدماج ادلهٍت خلرغلي  التحقيق السنوي اليت جتريو وزارة التعليم العايل الفرنسية، و كذا احرشاو و الزاىر
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إذل جانب أف معظم شهادات ىذه التخصصات ال ؽلكن ألصحاهبا من الولوج إذل برامج . 1التعليم العارل يف فرنسا
 . مقارنة ابلتخصصات العلمية و التكنولوجية (…ANSJ ,ANGEM)أخرى مثل

أوضحت الدراسة أف اغلب ادلنصبُت ضمن ىذا الربانمج ىم من محلة شهادة الليسانس و ادلاسًت، و يرجع السبب - 
إذل ظلط التكوين اجلامعي اجلزائري الذي انتقل من ظلط التكوين الكالسيكي إذل ظلط التكوين اجلديد ادلعروؼ بنظاـ 

 .الذي عمم على معظم التخصصات (ؿ ـ د)
شهرا، و ىي  18بينت نتائج الدراسة أف مدة ادلكوث يف البطالة لدى أعضاءرلتمع الدراسة قد بلغت متوسط - 

الفًتة اليت تًتاوح بُت سنة و أكثر من سنتُت تشكل ادلدى الزمٍت العاـ الذي يتطلبو التنصيب ضمن ىذا الربانمج 
بعدما كانت يف السابق تتعدى الثالث سنوات، و ىذه النتائج تتوافق و التحقيق اإلحصائي الذي أجراه الديواف 

2011سنة (ONS)الوطٍت لإلحصاء 
و يعود ىذا االطلفاض احملسوس يف ىذه السنوات األخَتة إذل تزامنو مع  ،2

الشروع يف تطبيق إجراءات و تدابَت جديدة للتشغيل يف اجلزائر لتقليص مدة البطالة، و ذلك ابالعتماد على القطاع 
 . اإلداري العمومي يف ظل فشل القطاع االقتصادي العاـ و اخلاص الذي كاف يعوؿ عليو يف ربقيق ذلك

 . تفسري التساؤالت-2
 :ابلنسبة للتساؤل األول

 خلرجيي التعليم (DAIP)فيما يتعلق بدور خدمة ادلرافقة اليت يوفرىا جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين - 
التساؤل  )مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات العايل ادلنصبني يف إطار 

 .  (اجلزئي األول
إف اذلدؼ األساسي لربانمج عقد حاملي الشهادات يف ظل اإلسًتاتيجية اجلديدة لربامج التشغيل الوطنية ىو توفَت - 

ادلعلومات لطاليب الشغل، و تقييما ذلذا التوجو قمنا بطرح السؤاؿ حوؿ مدى توفر ادلعلومات يف ارض الواقع، و قد 
تبُت من النتائج احملصل عليها أف ىذا الربانمج ال يساىم يف توفَت ادلعلومات ابلقدر الكايف اليت ػلتاجها طالب 

الشغل، و إف وجدت فمصدرىا بعض ادلطوايت و ادللصقات اإلعالمية ادلوجودة على مستوى وكاالت التشغيل اليت 

                                                           
1 -Conseil économique et social, avis et rapport sur l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement 

supérieur, France ,n °12, juillet 2005. 
2 -Office national des statistiques, Enquête  emploi auprès des ménages 2011, directions techniques chargé des 

statistiques de la population et de  L‘emploi , collection statistiques n : 173 /série S , statistiques sociales : 

Algérie ,imprimerie ONS, juillet 2012, p14. 
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 االنًتنت على للتشغيل الوطنية الوكالةتكتفي ابلتعريف بربانمج ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت، و حىت أف موقع 

(http://www.anem-dz.com):  ،ال صلد فيو إال عناوين الوكاالت احمللية و ال يفيد كثَتا يف البحث عن الشغل
 حوار إعداد أو  ربفيز رسالة ابةػلكت اداتػو فيو معلومات شحيحة عن اإلجراءات الواجب إتباعها، و بعض اإلرش

  .اإلدماج ادلهٍت برانمج عقود أىم عن ونبذة
بينت النتائج أف التسجيل لاللتحاؽ هبذا الربانمج ال يدعم سَتورة عملية اإلدماج ادلهٍت، حيث يكتفي معظم -  

طاليب الشغل بوضع ملف على مستوى الوكالة التابعة للدائرة اليت ينتموف إليها دبأل استمارة معلومات يتم إيداعها على 
مستوى مكتب اإلعالـ و التوجيو، من دوف إجراء أية مقابلة أولية و اليت يفًتض وفقها ربديد خصوصياهتم 

اخل، بينما شلن حضي تسجيلهم إبجراء مقابلة أولية ... وقدراهتم ادلهنية والعلمية والبدنيةاالجتماعية وادلهنية وإمكانياهتم
ىم فئة قليلة شلن توافقت مؤىالهتا العلمية مع عروض الشغل ادلتوفرة لدى الوكالة أو شلن تربطهم عالقات مباشرة 

دبوظفي الربانمج حسب ما أوضحو بعض ادلستوجبُت، حيث يتم ربصيل البيػاانت اإلدارية اخلاصػة هبم و ربط االتصاؿ 
 . معهم

و ؽلكن تفسَت انعداـ ادلعلومات حوؿ ىذا الربانمج إذل عوامل تنظيمية و أخرى مادية يف ضوء ادلعلومات اليت مت 
 استقباؿ و مقابلة األعداد ىمربصيلها من بعض ادلستشارين يف التشغيل شلن سبت مقابلتهم، حيث يشَتوف انو ال ؽلكن

يف ظل زلدودية  (سبتمرب ، ماي)الكبَتة من طاليب الشغل الذين يتوافدوف يوميا على الوكالة، خاصة يف فًتات الذروة 
 طالبا للشغل من سلتلف 100األعضاءالعاملُت يف الوكالة ألنو ال يعقل أف يقـو مستشار واحد دبقابلة أكثر من 

العقود يوميا يف ظل تعدد ادلهاـ ادلوكلة لو، ىذه النتيجة ال تتفق و ادلعايَت ادلعتمدة يف بعض الربامج الرائدة 
GATEWAY  تعترب ادلقابلة ادلباشرة بُت ادلستشار الشخصي و الباحث عن العمل ىي لب عملية يف بريطانيا أين

اإلدماج  لألشخاص الذين يعانوف من صعوابت، حيث ينبغي أف تكوف العالقة ابدلستشار ذات ثقة ألف مهمة 
الوسط ادلهٍت ، ادلؤسسات ، ادلصاحل )ادلستشار تكمن يف ادلرافقة و ادلساعدة، و تعبئة سلتلف ادلوارد ادلرتبطة ابلشغل 

 .يف حاؿ اقًتاح حل مالئم لطاليب الشغل (....الصحية واالجتماعية ، التكوين 
بينت النتائج أبنو و دبجرد انتهاء عملية التسجيل ينقطع التواصل بُت طاليب الشغل و موظفي الربانمج نتيجة انعداـ - 

وسائل التواصل الرمسية، و إف وجد فهو يقتصر على فئة قليلة جدا و يتم ابلطرؽ غَت الرمسية إما عن طريق احلضور 
 . الشخصي ابلًتدد مرات على وكاالت التشغيل لالستفسار عن وضعيتها أو عن طريق العالقات الشخصية
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و تفسَت ذلك قد يرجع النعداـ  اإلمكانيات و الطرؽ احلديثة يف تسَت ىذه الربامج كما ىو معموؿ بو لدى الدوؿ 
اخل، اليت تعترب خدمة التسجيل ألي طالب شغل ...اليت قطعت شوطا كبَتا يف ىذا اجملاؿ على غرار انكلًتا و السويد

 .يف أي برانمج للتشغيل تتم بصورة اتوماتيكية ليتم ربط االتصاؿ بو مباشرة
بينت النتائج أف خدمة اإلعالـ ادلهٍت ضمن ىذا الربانمج غَت متوفرة لطاليب الشغل حبسب رأي غالبية ادلستوجبُت،  -

و ىذا على الرغم من السياسة ادلنتهجة من طرؼ الوكالة الوطنية للشغل اليت هتدؼ إذل إيصاؿ ادلعلومات ألكرب عدد 
من طاليب الشغل عن طريق تنظيم الورشات و األايـ اإلعالمية الدورية  للتعريف بربارلػها، و ابعتبارىا فرصة لطاليب 

الشغل يف التزود ابدلعلومات حوؿ سوؽ العمل و التعرؼ على ادلؤسسات ادلّشغِلة إذل جانب احلصوؿ على اإلرشادات 
 .ادلهنية الالزمة

و ابالعتماد على نتائج السؤاؿ السابق الذي يؤكد على انعداـ التواصل ؽلكننا تفسَت عدـ سبكن غالبية طاليب الشغل 
من حضور ىذه الورشات، و الذي يقتصر فقط على فئة قليلة أكدت عند مقابلتها أهنا حضرت ابلصدفة أو مت 

إبالغها عن طريق األصدقاء العاملُت ضمن ىذه الربامج، إذل جانب ذلك فإف ىذه األايـ اإلعالمية يتم تنظيمها على 
مستوى الوكالة الوالئية، و ىو ما ال ؽلكن غالبية اخلرغلُت منهم من حضورىا لبعدىا عن مقر سكناىم و ىو ما قد 

 فيما ؼلص دراسة العلمي بوظرسةغلعل تصوراهتم تناقض البعد ادلهٍت ذلذه الربامج، ىذه النتيجة تتفق مع نتائج 
 .انعداـ ادلعلومات حوؿ سوؽ العمل

بينت النتائج أف برانمج عقد حاملي الشهادات ال يتكفل بتوفَت مناصب الشغل لغالبية طاليب الشغل، حيث - 
يتوجب على اخلرغلُت البحث عن عروض للشغل من اجل التنصيب يف مؤسسات العمل، و يف ضوء افتقاد طاليب 

الشغل للمعلومات الكافية و الوسائل ادلتاحة للبحث عن الشغل، فقد ابتت اغلب الطرؽ ادلستخدمة يف حبثهم عن 
عروض للشغل تعتمد على العالقات الشخصية و االتصاؿ ادلباشر ابدلؤسسات و اليت تعد حسب رأيهم السبيل 

الوحيد لضماف حصوذلم على منصب شغل، و ىي كلها طرؽ يفًتض منها أف تشكل أساليب ذاتية للحصوؿ على 
عرض شغل زلكومة ابلقرابة و احملسوبية و الزبونية عوض اللجوء إذل طرؽ اإلعالانت و مراجعة مكاتب التشغيل، 
وتقدصل طلبات العمل ابعتبارىا الطػرؽ ادلوضوعية للحصوؿ على عرض شغل، و ىػذه النتائج تتوافق و نتائج دراسة 

 .الغايل احرشاو و امحد الزاىر  و العلمي بوظرسة و مجال فروخي و سلمى فرحياتكل من 
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بينت النتائج أف ادلنصبُت يف إطار ىذا الربانمج ال يتم تزويدىم ابلتوجيهات و اإلرشادات ادلهنية اليت يفًتض أف - 
تسبق عملية تنصيبهم يف مؤسسات العمل، خاصة فيما يتعلق حبقوقهم و واجباهتم ادلهنية، و نوع الوظيفة ادلراد شغلها 

أو ادلوظف ادلكلف بتأطَتىم يف العمل، حيث تعترب ىذه اخلدمات مهمة و ينبغي أف توفر للمنصبُت ضمن ىذه 
 .الربامج لتيسَت عملية إدماجهم مهنيا

 :و تفسَت ذلك قد يعود إذل األسباب التالية 
  معظم ادلنصبُت ىم الذين يتكفلوف إبغلاد عروض الشغل، و ابلتارل تكوف مهمة ادلشرفُت على ىذا الربانمج

 .سوى التأشَت على ىذه العروض
  انفراد غالبية ادلؤسسات الػمحشِغلة يف تقدصل عروض للشغل لطاليب الشغل دوف الرجوع إذل وكاالت التشغيل شلا

ال ؽلكن ىذه األخَتة من توصيف ىذه العروض، و ابلتارل ال تتمكن من تقدصل ادلعلومات و التوجيهات 
 .الالزمة للمقبلُت على العمل هبذه ادلؤسسات

 يف رلاؿ التشغيل و اإلدماج ادلهٍت توجيهات واسرتاتيجيات ادلنظمات و اذليئات الدوليةىذه النتائج زبتلف مع 
للشباب، و مع ىو معموؿ بو يف برامج التشغيل للدوؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ يف الدوؿ ادلتقدمة مثل انكلًتا و السويد 

 .و حىت يف بعض الدوؿ النامية على غرار تونس و األردف

بينت النتائج تعدد و اختالؼ ادلعايَت ادلعتمدة يف تنصبب خرغلي التعليم العارل دبؤسسات التعليم الثانوي يف إطار - 
يف الوقت انو من بُت الشروط ادلنصوص عليها يف القانوف اخلاص ابإلدماج ادلهٍت ىو ضرورة التنصيب  . (CID)عقد 

 :وفق ادلؤىالت العلمية خلرغلي التعليم العارل و أسباب ذلك ؽلكن إغلازىا فيما يلي
  ،كثافة أعداد ادلوجهُت للتنصيب ضمن مؤسسات التعليم الثانوي يف ظل زلدودية مناصب الشغل هبا

جعلت ىذه األخَتة تعتمد مبدأ توزيع ادلنصبُت على سلتلف ادلصاحل عوض التوجيو حبسب ادلؤىل العلمي 
 .وطبيعة ادلنصب ادلراد شغلو

  سيادة ادلعايَت الذاتية يف عملية التنصيب على اعتبار أف الكثَت من ادلنصبُت يتم فرضهم على مؤسسات
 .دوف مراعاة حاجاهتا (مديرية الًتبية)التعليم الثانوي، حبكم أف توزيع ادلناصب يتم مركزاي 

 حوؿ التشغيل 2010ىذه النتائج تؤكد ما توصلت إليو نتائج التحقيقات اليت قاـ هبا الديواف الوطٍت لإلحصاء سنة 
ضغوط التشغيل بفعل تقلص سوؽ الشغل ذبرب الكثَت من اخلرجُت على العمل يف ظروؼ ال والبطالة يف اجلزائر، ؼ

 .تستجػب لرغباهتم، و طموحاهتم شلا غلعل عالقاهتم ابلعمل سلبية
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 خلرجيي التعليم (DAIP)فيما يتعلق بدور خدمة ادلتابعة اليت يوفرىا جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين - 
التساؤل )مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة  (CID)عقد إدماج حاملي الشهادات العايل ادلنصبني يف إطار 

 .  (اجلزئي الثاين

ال تتوافق وظائفهم   (CID)يف ظل النتائج  ادلتوصل إليها يتبُت أف معظم ادلنصبُت ضمن عقد حاملي الشهادات - 
 :مع مؤىالهتم ادلعرفية و ادلهارية، و ىذا ؽلكن إرجاعو إذل عوامل عدة منها على اخلصوص 

 طبيعة و نوعية الوظائف ادلوجودة دبؤسسات التعليم الثانوي ال تتناسب و ادلؤىالت العلمية ادلعروضة. 
  ندرة عروض الشغل يف سوؽ العمل و احلاجة إذل العمل يف ظل طوؿ مدة البطالة، جعلت العديد من طاليب

 . الشغل من خرغلي التعليم العارل يقبلوف دبناصب عمل ال تتوافق و مؤىالهتم ادلعرفية
  التصورات اليت ػلملها معظم خرغلو التعليم العارل يف كوف التنصيب ضمن ىذا الربانمج سيؤدي حتما إذل

 .اإلدماج ادلهٍت هبذه ادلناصب، بغض النظر عن ادلؤىل العلمي و طبيعة منصب العمل ادلشغوؿ
  جعلت العديد منهم ال يهتموف لنوع منصب العمل ادلشغوؿ (األجر )احلاجة إذل دخل مادي. 
  غياب ادلتابعة ادليدانية دلمثلي ىذا العقد(CID) للمنصبُت يف مؤسسات التعليم الثانوي، ساىم يف تفشي 

 . ىذه الظاىرة على حساب أىداؼ ىذا الربانمج
، و ىو يقتصر فقط -  توصلت الدراسة إذل أف معظم ادلنصبُت يف مؤسسات التعليم الثانوي ال ػلضوف ابلتاطَت الالـز

 :على فئة قليلة و تفسَت ذلك قد يعود إذل 
 تعدد ادلنصبُت يف نفس ادلنصب يحصعب عملية متابعتهم من طرؼ ادلشرفُت عليهم دبؤسسات التعليم الثانوي. 
  التفاوت بُت مستوايت حاملي الشهادات و موظفي ادلؤسسات العاملُت معهم، خاصة شلن يعملوف كأعواف

دلساعدي الًتبية أو أعواف يف اإلدارة كثَت ما يصعب من عملية االنسجاـ و التجاوب فيما بينهم، شلا يشعرىم 
 .  ابلعزلة و اإلحساس ابلرفض

  عدـ جدية بعض ادلنصبُت يف االلتزاـ بعملهم. 
أما الفئة اليت ربظى ابدلتابعة فهي سبثل ادلنصبُت يف مناصب عمل تتوافق و مؤىالهتم العلمية و حاجة ادلؤسسة إليهم 
على غرار أعواف ادلصاحل االقتصادية و التوجيو ادلدرسي و ادلخابر و ادلكتبات، فهؤالء أعدادىم قليلة و يلقوف العناية 
واالىتماـ من مؤطرين معظمهم ػلملوف دلؤىالت علمية جامعية، سبكنهم من التفاعل إغلااب مع ادلنصبُت يف إطار عقد 
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حاملي الشهادات، و ىو ما ساعدىم خاصة على التحكم يف مهارات العمل و ذبنب الوقوع يف األخطاء واالستمرار 
 . يف العمل و الرغبة فيو، و ىي يف نفس الوقت عوامل تساىم يف تيسَت عملية إدماجهم مهنيا مستقبال

بينت نتائج الدراسة أف األعضاءادلنصبُت يف إطار عقد حاملي الشهادات ال يتم تعزيز األنشطة اليت يقوموف هبا - 
سواء ابلثواب أو العقاب، فباستثناء األجر و خدمات الضماف االجتماعي فإف ابقي احلوافز األخرى كادلنح و التكوين 

اخل اليت يستفيد منها العماؿ الدائموف فإهنم مستثنوف منها، على الرغم من أف الكثَت منهم ...واخلدمات االجتماعية
يؤدوف نفس ادلهاـ اليت يقـو هبا نظرائهم من العاملُت الدائمُت و أحياان أكثر حبسب رأي بعض ادلستجوبُت، و ىو ما 

يشعرىم ابلتهميش و اإلقصاء و عدـ التحمس للعمل و اإلقباؿ عليو، األمر الذي قد ؼلل بواجباهتم ادلهنية حياؿ 
ىذه النتائج تتعارض مع ذبارب بعض الدوؿ يف ميداف برامج التشغيل اليت مت عرضها يف ىذه . الوظيفة اليت يقوموف هبا

 .  الدراسة اليت تتخذ من العقوابت أداة مهمة يف ربفيز الشباب يف االىتماـ ابلعمل و ربفيزىم يف البحث عن شغل
 

 :ابلنسبة للتساؤل الثاين
 من عملية اإلدماج ادلهين (DAIP)فيما يتعلق ابألبعاد اليت يتوخاىا جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين- 

 .  مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة(CID)خلرجيي التعليم العايل ادلنصبني يف إطار عقد حاملي الشهادات 
 .(التساؤل اجلزئي األول)البعد ادلتعلق بتنمية اذلوية الشخصية  -
بينت النتائج أف العمل ضمن ىذا اجلهاز ساىم بشكل كبَت يف النمو و التمكُت النفسي و االجتماعي - 

لألعضاءادلنصبُت دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة، و علا زلورا التنمية الشخصية كما يرى عدد من الباحثُت 
، يف ظل الصورة اليت كاف عليها غالبية ادلنصبُت قبل االلتحاؽ ابلعمل ضمن ىذا اجلهاز، حيث "بوجلد وسوبر"

و دبجرد . (80انظر اجلدوؿ   )(%85.51)أظهرت النتائج أف الكثَت منهم كاف يعاشل من صعوابت نفسية كبَتة 
االنتقاؿ للعمل ضمن ىذا اجلهاز بدأ يتشكل شعورا اغلايب لديهم، و مع مرور الوقت سبكن العديد منهم من اكتساب 

ساىم وتطوير رلموعة من ادلكوانت النفسية و االجتماعية، كالثقة و ادلسؤولية و االستقاللية و العمل و الصداقة اليت ي
و يف ضوء استجاابت ادلبحوثُت ادلتعلقة هبذه التساؤؿ ؽلكننا تفسَت اكتساهبا يف تبلور ىوية شخصية اغلابية للخريج، 

 :ذلك
 من ادلبحوثُت أبهنم أصبحوا أكثر استعدادا لتحمل ادلسؤولية، حيث يعد % 85.52أكد  (03)حسب العبارة - 

و ربكم متوازف يف قدراهتم على ازباذ القرارات السليمة  ضماف شخصي للخرغلُت يف قدرهتم توفر ىذا ادلكوف دبثابة
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ما غلعلنا نقوؿ أف االنتساب إذل ىذا اجلهاز قد بعث فيهم األمل وساىم يف على االختيار و توجيو مستقبلهم، 
من ادلنصبُت من جنس الذكور قد ازبذت قرار % 06.22ربررىم من حالة اليأس اليت كانوا عليها بدليل أف نسبة 

ألنو يف حالة العكس فكلما قل شعورىم . (77انظر اجلدوؿ )ابلزواج و ىم يشتغلوف يف إطار ىذا اجلهاز 
ابالستقاللية يزداد شِكهم يف ذواهتم، و تزداد تبعيتهم، و أتثرىم و خوفهم من زليطهم ، و ىو ما قد يؤثر يف عملية 

 .إدماجهم ادلهٍت
 من ادلبحوثُت أصبحت لديهم قابلية للعمل و قدرة عالية على تقبل % 79.31أف  (04)يتبُت من العبارة رقم - 

التحدايت ادلهنية، ما يعٍت أف فًتة الثالث سنوات اليت قضوىا يف العمل ضمن ىذا اجلهاز قد ظَلت اذباىاهتم ضلو ىذه 
على الرغم من العديد من الصعوابت و التحدايت اليت تواجههم خاصة و أف الكثَت منهم قد عربوا عن عدـ ، ادلهن

، و ؽلكن تفسَت ذلك انو  (90انظر اجلدوؿ  )رضاىم عن مناصب العمل اليت يشغلوهنا دبؤسسات التعليم الثانوي 
يف ظل احلاجة إذل العمل لتجنب البطالة، وكذا الفرص اليت يوفرىا العمل ضمن ىذا اجلهاز من ذبربة مهنية و أجر 

مهامهم و إصلاحها و يف تذوؽ العمل و اإلقباؿ على التعلم و التحكم يف تداريبو مادي ذبعلهم مرغمُت على إسباـ 
 من  % 55.17وربمل مسؤوليتهم، على الرغم من قلة الكفاءة و ادلعرفة حيث ال يشعر هبذا ادلكوف سوى 

 ألف يف ادلقابل عندما يغيب الشعور ابلعمل سيتولد لدى ادلنصبُت شعورا بعدـ اجلدوى و قلة اإلاثرة،  .ادلبحوثُت
حينها فإف احتماالت صلاح . وعدـ االىتماـ و الالمباالة، كما تصبح األشياء اجلديدة لديهم ال تكتسي أية أعلية

 .إدماجهم مهنيا تكوف أكثر عرضة للفشل
من ادلبحوثُت أصبحوا يشعروف ابحلميمية و أف طرقهم يف التعامل مع   % 74.48 أف (07)تبُت العبارة رقم  - 

تقارب سيكولوجي و رعاية عالقات اغلابية زليطهم االجتماعي قد أصبحت أكثر اغلابية، و ىو ما مكنهم من ربقيق 
 . تنمية صداقات حقيقية و الولوج إذل عالقات مهمة و مستقرة  و مع اآلخرين،

 . فيما ؼلص األبعاد ادلتوخاة من عملية اإلدماج ادلهٍت  والت و االرد منوذجىذه النتائج تؤكد التفسَتات اليت قدمها 
 

  (التساؤل اجلزئي الثاين )البعد ادلتعلق ابذلوية ادلهنية - 
أظهرت النتائج أف العمل ضمن ىذا اجلهاز ساىم بشكل كبَت يف النمو و التمكُت ادلهٍت للخرغلُت ادلنصبُت 

، بتحصيلهم  Havighurstىافيغرست  دبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة، وىي زلور التنمية ادلهنية كما يرى 
للعديد من اخلصائص و ادلكتسبات ادلهنية اليت يتطلبها العمل مثل االتصاؿ، التنظيم، التكيف ادلهٍت و التفاعل 



الدراسة لتساؤالت البياانت وتفسري حتيل و عرض             الفصل الثامن                

 

 
 

379 

اخل، و اليت ال ؽلكن ربقيقها إال من خالؿ شلارسة نشاط مهٍت، و ىو ما خلصت إليو نتائج استجاابت ادلبحوثُت ....
 ، و ىو % 84.14حيث يعترب ذباوب ادلنصبُت مع توجيهات ادلشرفُت من أكثر اخلصائص ادلكتسبة حبسب رأي 

ما قد يعترب فرصة لنمو مفهـو العمل لديهم ابعتبارىم من أوذل األشخاص الذين سيتفاعلوف معهم، و ابلتارل قد 
 .و ىو ما سيؤثر إغلااب يف إدماجهم ادلهٍت مستقبال يشكلوف النموذج الذي سيحتذى بو، 

 78.62كما أظهرت النتائج أف العمل ضمن ىذا اجلهاز مكن من اكتساب مهارات أساسية للعمل حبسب رأي 
 من شأهنا أف سبنح للمنصبُت مفهوما لتنظيم العمل، و القدرة على تنسيق و توجيو طاقاتو يف اذباه ربقيق العمل %

يف مقابل ذلك فاخلريج الذي يكوف اكتسابو . والتعود على القياـ بو قبل ابقي األعماؿ األخرى و يف أحسن الظروؼ
 .ذلذه ادلهارات قليل، سيتعرض من دوف شك إذل صعوابت يف اإلدماج ادلهٍت ألنو دل يتعلم ربديد قيمة العمل يف حياتو

 ادلنصبُت يف إطار ىذا  من اخلرغلُت% 79.31أبف العمل ضمن ىذا اجلهاز جعل و يف سياؽ أخر كشفت النتائج 
الربانمج يتكيفوف مع القواعد ادلهنية يف مؤسسات عملهم، و ىو ما ساىم يف اكتساهبم ىوية كعاملُت ضمن اذليكلة 

ادلهنية ذلذه ادلؤسسات، خاصة و أهنم أصبحوا يعايشوف الصعوابت ادلهنية مثلهم مثل ابقي العاملُت حسب رأي 
 من %77.93و ىو ما أعطى معٌت ذلذه اذلوية  و مكنهم من ربضَت و تكوين ذبربة مهنية حسب ، 77.93%

ادلستجوبُت تكوف  دبثابة مرجع لالختيار ادلهٍت، و ضماان الستقالذلم االقتصادي فإذا ما سبكن اخلريج من ربقيق ذلك 
و على عكس من ذلك فكلما ازداد اإلحساس بغياب ىذه العناصر . فإنو سيساىم يف تيسَت عملية إدماجو مهنيا

ىذه النتائج نظراي تتفق مع تصورات . كلما يًتؾ اخلريج من دوف توجيو و إعداد مهٍت، و من دوف ذبربة مهنية مقبولة
 فيما ؼلص أف التكوين و الشهادة دل تعد العنصر الوحيد الذي يسمح يف احلصوؿ على منصب منوذج كلود الفالم

  .عبد السالم فراعي و الغايل احرشاوشغل، و تطبيقيا مع نتائج دراسة كل من 
 

 (التساؤل اجلزئي الثالث ) البعد ادلتعلق ابلبحث عن الشغل –
ـ االقتصاديػة، ووعيهم ػمعرفة اخلرغلُت ببيئتوأظهرت النتائج أف العمل ضمن ىذا اجلهػاز ساىم بشكل كبَت يف إثراء - 

 من ادلستجوبُت أهنم أصبحوا يدركوف جيدا أف ىناؾ فرص قليلة % 89.7الدقيق ألوضاع سوؽ العمل، حيث يرى 
للشغل يف سوؽ العمل، و أف مثل ىذه ادلعلومة ال ؽلكن احلصوؿ عليها من دوف االطلراط يف مثل ىذه الربامج، و ىو 

  من ادلستجوبُت انو من الصعوبة احلصوؿ % 73.8كما انو أصبح يقينا لدى  (81)ما أكدتو نتائج اجلدوؿ رقم 
على منصب عمل من دوف ذبربة مهنية، و ىذه النتيجة تؤكد على أنو من بُت احلاجات األولية للخرغلُت ادلنصبُت 

، كما أف للتفاعل مع سلتلف العاملُت (  81انظر اجلدوؿ ) % 19.21ضمن ىذا اجلهاز ىي ربقيق ذبربة مهنية 
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جها اوالعالقات ادلهنية اليت اكتسبوىا يف وظائفهم احلالية قد كاف ذلا األثر الكبَت يف تطور معرفتهم ابدلهارات اليت ربت
ادلؤسسات، و ىي تعترب فرصة مواتية لتنمية مثل ىذه ادلهارات و التدرب عليها، كما أف للعمل يف إطار ىذا اجلهاز 

قد عزز من معرفتهم ابدلهن و احلرؼ ادلرتبطة بتخصصاهتم العلمية، و ىو ما مسح ذلم ابلتحكم يف أساليب البحث عن 
،إذل جانب اإلدراؾ الدقيق ألماكن البحث عن الشغل، و األماكن اليت ينبغي أف % 62.02العمل حسب رأي 

خاصة و أف ذبارهبم السابقة يف البحث عن العمل بينت أف غالبية ادلستجوبُت يتخذوف من . يبحث فيها عن العمل
، كما أف التحاقهم هبذا  (83انظر اجلدوؿ  ) %) (45.16ملعالطرؽ الذاتية األسلوب الوحيد يف البحث عن 

 قد وفر ذلم اجلهد و ادلاؿ و الوقت يف البحث عن %59.31الربانمج و عملهم دبؤسسات التعليم الثانوي ابلنسبة لػ 
العمل، ابستغالؿ الدعػائم اليت توفرىا ىذه ادلؤسسات يف صػورة اجلرائد اليومية و اإلعالانت و االنًتنت، و ادلعلومات 

 . اليت يتداوذلا الزمالء يف زليط العمل
 و ظلوذج لـجاك ليموج و تفسَتات ظلػوذج الربسيػم احملظوظ البحث عن وظيفة، نظريةىذه النتائج تتماشى نظراي مع 

 اخل....بلقاسم بن سامل و مجال فروخي   أما تطبيقيا فهي توافق النتائج و اليت توصلت إليها دراسةفليب الفالم،
 

يف اإلدماج (DAIP)العوامل اليت حتد من دور جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين )ابلنسبة للتساؤل الثالث - 
مبؤسسات التعليم الثانوي  (CID) ادلهين خلرجيي التعليم العايل ادلنصبني يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات

 .(لوالية ميلة

انطالقا من نتائج ادلقابالت اليت أجريت مع بعض ادلستشارين يف التشغيل حوؿ ىذا احملور و يف ضوء التساؤالت   
اليت زل صياغتها، ؽلكننا تفسَت أىم العوامل اليت ربد من دور ىذا اجلهاز يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل 

 :يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادات ادلنصبُت
 

 .اخلصائص الشخصية حلاملي الشهادات-
إف التكوين اجلامعي يهدؼ يف األساس إذل ضماف قدرات علمية للمتكونُت من الطلبة حىت يسمح ذلم   ابكتساب 

 .مناىج للعمل و االنضباط، و ربصيل مهارات لتسَت سلتلف الوضعيات اليت يواجهوهنا 
و من ىنا ؽلكن اعتبار أف اخلصائص الشخصية حلاملي الشهادات من قدرات للتكيف و اإلصغاء و احلوار و العمل 

ضمن أفواج، و االستقاللية، و السمات العالئقية ادلتميزة يف سلتلف اجملاالت ادلتعلقة ابلشغل سواء عند عمليات 
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التوظيف أو داخل العمل ىي مهمة للغاية، و قد أصبحت تكتسي أعلية كبَتة لدى العديد من ادلؤسسات االقتصادية 
 .احلديثة و من الشروط األساسية لالنتماء إليها

تسود لدى معظم الشباب اجلزائري ادللتحق حديثا ابجلامعة ثقافة تقـو على الفصل بُت العلم و العمل، حيث - 
التعلم، و الفاشل  مرحلة هناية بعد إال لو والتخطيط العمل عن البحث يشرع يف وال هناية لو التعلم يعتقدوف أف

يف الدراسة ىو من يتوجو ضلو سوؽ العمل، بينما الناجح دراسيا إبمكانو البقاء خارجها، ىذا التصور عززتو الرعاية 
 long live واحلماية األسرية اليت يتمتع هبا الطالب اجلامعي يف وقت أصبح التعلم و التكوين طوؿ احلياة

learning  ميزة ىذا العصرىو. 
ىذه الثقافة أسست لرؤية ضيقة للخريج اجلامعي حوؿ الغاايت ادلنتظرة من سوؽ العمل و اذليئات ادلشغلة، حسب 
رأي بعض ادلستشارين يف رلاؿ التشغيل، حيث يعتقد أف قيمة و مسعة الشهادة احملصل عليها ىي العامل األساسي 

واحملدد لسَتورة إدماجو، يف وقت أف مجيع ادلؤشرات تشَت أف اذباىات ادلستخدمُت اليـو تتجو ضلو الشباب اجلامعي 
 . من ذوي اخلربة ادليدانية، و شلن ىم على دراية بقطاع نشاطهم و عمليُت يف احلاؿ

يشَت الواقع إذل أف مالمح خرغلي التعليم العارل يف اجلزائر تكشف على وجود ذبانس و تشابو يف مواصفات مجيع - 
أعضاء ىذه الفئة، الوضع الذي يدفع أبصحاب ادلؤسسات و ادلستخدمُت يف ىذه احلالة إذل البحث على ادلؤىالت 
ادلميزة ذلؤالء ادلًتشحُت للعمل، و ىو ما غلعل قيمة الشهادة تًتاجع يف مقابل اخلصائص التكميلية ادلرتبطة دبستوى 

 .(ادلهارات األساسية للعمل و قدرات التفكَت و اإلبداع)احًتافية و مهنية ادلًتشح 
اخلريج اجلامعي يف احملل األوؿ يعترب يف ظل سوؽ الشغل احلديث ىو مهندس إدماجو انطالقا من ذبسيد مشروعو - 

الشخصي و ادلهٍت، الذي يسمح لو من اكتساب معرفة جيدة للمهن و التخصصات و االستعدادات الشخصية 
 .وسبلك الكفاءات األساسية و ادلفتاحية الذي يتطلبها سوؽ العمل ادلعاصر من خالؿ ما يتعلمو ابجلامعة

و يف مرحلة اثنية فإف اخلريج اجلامعي ادلدمج مؤقتا أو ادلًتبص يف إحدى ادلؤسسات، ينبغي أف يستغل الفرص اليت 
تتاح لو يف مكاف العمل من اجل تطوير قدراتو و يف نسج شبكة من العالقات داخل زليطو ادلهٍت، و التعرؼ على 

طرؽ وأساليب البحث عن العمل، و يف استغالؿ الوسائل اليت توفرىا ادلؤسسة لتحصيل ادلعلومات اليت تكفل لو 
 .إمكانية اإلدماج مهنيا مستقبال
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ىذه ادلواصفات اليت ميزت اخلريج اجلامعي يف الوقت ادلعاصر ال نلمسها بعد لدى اخلريج اجلامعي اجلزائري، األمر 
الذي جعلو جاىال بتقنيات و أساليب تطوير إمكانياتو، و غَت مهيئ دلواجهة واقع عمليات التوظيف بداية من 

 .الًتشح للوظيفة إذل ادلقابلة االنتقائية
الرؤية اجلديدة لإلدماج ادلهٍت ربتم على اخلريج اجلامعي يف توسيع حدود البحث عن العمل خارج زليطو السوسيو - 

 . االقتصادي الضيق، و ذلك بتوسيع رقعة اإلطار اجلغرايف للبحث عن شغل

 .السياسات ادلطبقة من طرف ادلؤسسة اجلامعية اجلزائرية -
يتفق معظم ادلستشارين أف دلتغَتات بيئة سوؽ العمل احلديث دور يف جعل مؤسسات التعليم العارل العادلية، تركز - 

يف اسًتاتيجياهتا التكوينية على تدريب و أتىيل منتسبيها لتكوين إطارات قادرة على التجاوب مع مطالب اجملتمع، 
وذلذا فإف نوعية التعليم اجلامعي ادلقدـ للطالب ينبغي أف يتضمن أنشطة و برامج تدريبية ترتبط ابدلهن والوظائف اليت 
سوؼ ؽلارسها الطالب عند زبرجو و حصولو على ادلؤىل العلمي، غَت أف ىناؾ عدة عوامل قد كاف ذلا دور يف إعاقة 

 :ىذا الربانمج يف تفعيل عملية اإلدماج ادلهٍت منها
اعتماد طرؽ للقبوؿ و التوجيو يف اجلامعات اجلزائرية على معايَت ذاتية إذل ابعد احلدود، جعلها ال تتحكم يف تسيَت - 

ىذه الكفاءات وفق حاجات االقتصاد الوطٍت، و ىو ما أدى إذل تراكم عدد كبَت من الطلبة حاملي الشهادات يف 
 . زبصصات يفتقدىا سوؽ العمل أو دل يعد يف حاجة إليها

كما أف لعدـ التوجو ضلو ربقيق انسجاـ اغلايب مع احمليط السوسيو اقتصادي عرب تطوير كل التفاعالت ادلمكنة بُت - 
اجلامعة و عادل الشغل و تكيف آليات التطوير ادلستمر مع تطورات ادلهن ادلتسارعة، جبعل مناىجها و برارلها التكوينية 

 . أكثر تكييفا مع ادلعطيات احمللية و العادلية 
انعداـ برامج و مبادرات خاصة للتحضَت لسوؽ العمل تعزز الشراكة بُت اجلامعة و زليطها،  على الرغم من التوجو - 

، غَت أف تطبيقاتو يف الواقع ال تعكس قيمة 2007الذي سلكتو اجلامعة اجلزائرية يف إطار اإلصالح اجلامعي لسنة 
األىداؼ ادلعلن عليها، على اعتبار أف السياسة التكوينية يف اجلامعات اجلزائرية ال يزاؿ يطغى عليها الطابع النظري يف 

معظم التخصصات التكوينية، و تفتقر دلثل ىذه الربامج التدريبية ادلهمة اليت تساىم يف تطوير ادلهارات الوظيفية 
 .دلخرجاهتا

اضلصار برامج التدريب للطلبة على الًتبصات ادليدانية اخلارجية اليت غالبا ما تفتقد للتأطَت اجلدي و ادلتابعة ادلستمرة - 
لنشاطات الطلبة ابعتبارىا رلرد ربصيل حاصل، لكوهنا تركز على التحصيل الكمي للمعلومات ووصف للعملية ادلهنية 
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فقط، فيما أف الدور اجلوىري للعملية التدريبية يسعى للًتكيز على كيفية أداء الطالب للوظيفة أثناء تلقي التدريب يف 
 .العمل أو يف قاعات التدريب

التحفظ ادلبالغ فيو للجامعة اجلزائرية يف فتح مناىجها و برارلها التكوينية أماـ الشركاء للمشاركة يف بناء عروض - 
التكوين، على الرغم من كونو مسعى من مساعي تنفيذ ىذا اإلصالح ال يساىم يف خلق جو الثقة و التعاوف بُت 

ادلؤسسة اجلامعية وادلؤسسات االقتصادية، و ابلتارل تيسَت عملية اإلدماج ادلهٍت دلخرجاهتا يف حُت أف ادلؤسسة 
اجلامعية حبكم حاجتها ذلذه ادلؤسسات مطالبة إبثبات جودة سلرجاهتا، من خالؿ الربامج التكوينية ادلقدمة ويف 

 .االنفتاح على ادلؤسسات االقتصادية و خلق عالقة تشاركية حقيقية
 و عليو ؽلكننا القوؿ أف سياسة التكوين اجلامعي يف اجلزائر مطالبة بفاعلية وواقعية أكثر يف رلاؿ التدريب ادلوجو 

ابألداء، كنظاـ يعتمد على سد الفجوة يف األداء احلػارل و ادلستقبلي للطالب بُت ما ػلصػل عليو من معػارؼ وقدرات 
و مهارات، و بُت ما ربتاج إليو ادلمارسػة الفعلية يف العمل من معارؼ و قػدرات ، من خػالؿ تصميم و تنفيذ و تقييم 

 .برامج تعليمية و تدريبية ىادفة تساىم يف اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل 
 

 .ادلـُشِغلةالتحوالت االقتصادية و تطور منظومة الشغل و سياسات التنصيب ابدلؤسسات - 
التخطيط الذي اعتمدتو اجلزائر بفعل التحوالت االقتصادية و االجتماعية  اوجد مدونة من مستوايت التكوين - 

 بُت الشهادة و التشغيل، بعد أف كاف حامل الشهادة اجلامعية يف آف واحد والشغل تؤسس لعالقة موضوعية و ذاتية
سابقا ال يعرؼ البطالة و ػلصل على عمل مباشر ومستقر و دائم يف مؤسسات الدولة، و يصنف كإطار و أبجر 

مرتفع، ساعلت ىذه الصورة يف إرساء الوضعية اليت أصبحت تصاحب تصورات و مواقف الشباب اجلامعي حاملي 
 .الشهادات من العمل و اضلسار عملية البحث عنو لدى ىذه ادلؤسسات

أف التحوالت االقتصادية قد أدت إذل تراجع مستوايت النمو و أثرت يف وتَتة التشغيل، و أصبح بذلك الشباب - 
حاملي الشهادات أكثر عرضة النعكاسات ىذه التحوالت، ابعتبارىا أوؿ فئة تتأثر هبذه التغَتات مباشرة، مقارنة 

 .ابدلاضي حيث كانت ىذه الفئة اقل أتثرا هبذه األوضاع مقارنة ابلشباب من دوف شهادات جامعية
التغَت الذي شهدتو منظومة الشغل يف اجلزائر سنوات التسعينيات يف ظل الدخوؿ القوي و النوعي لفئة حاملي - 

الشهادات ألوؿ مرة إذل سوؽ العمل، و ربوؿ االقتصاد الوطٍت ضلو تطوير نوعية التأطَت و رفع عدد اإلطارات 
ابدلؤسسات الوطنية دلسايرة ىذه التغَتات، خاصة من حاملي الشهادات اجلامعية يف ظل اإلصالحات اليت شهدىا 



الدراسة لتساؤالت البياانت وتفسري حتيل و عرض             الفصل الثامن                

 

 
 

384 

لتعويض النقص والفراغ  (......التقاعد، و التقاعد ادلسبق، اخلروج ادلبكر)قطاع الشغل و سن قانوف العمل اجلديد 
الذي سيًتكو ىؤالء ادلغادرين دلناصب الشغل، و ىو السؤاؿ الذي كاف يطرح حوؿ ما إذا ما كانت ىذه ادلناصب 

 احملررة كافية من امتصاص عدد اخلرغلُت ادللتحقُت بسوؽ العمل حديثا؟
فاجلواب فقد كاف بػ ال لكوف ىذه ادلرحلة عرفت تطور غَت منقطع و متزايد يف عدد حاملي الشهادات أبكثر يف 

سلتلف التخصصات، و أف العديد من ادلؤسسات ال تزاؿ تعتمد على بعض اإلطارات ادلتقاعدة إبعادة توظيفها يف 
 .شكل عقود يف ظل ضعف مؤىالت الشباب اجلامعي

احلراؾ الذي شهده قطاع الشغل يف اجلزائر دل يكن نتيجة ظروؼ طبيعية أملتها متطلبات التطور و التحوؿ - 
التكنولوجي، ما غلعل سَتورة التحوؿ يف عملية التشغيل لصاحل الشباب اجلامعي أمر منطقي،و إظلا ىو بفعل الضغوط 

 .و توجيهات ادلؤسسات ادلالية الدولية
إف عدـ التوازف يف طلب و عرض العمل حلاملي الشهادات أصبح واقع ال مفر و يف تزايد مستمر، و أف انعداـ - 

ىذا التوازف يفسر يقينا الًتاجع النسيب ادلالحظ يف سوؽ العمل، و اطلفاض يف القيمة ادلهنية ذلذه  اإلطارات بفعل 
بفعل ارتفاع عدد . تراجع مكانتها الًتتيبية  يف التصنيف ادلهٍت حلاملي الشهادات اجلامعية إذل رلرد موظفُت عاديُت

ادلشتغلُت يف إطار عقود العمل ادلؤقتة، و ىو ما شكل ضغط إضايف على مؤسسات التكوين اجلامعي نتيجة توجو 
معظم الطلبة اجلامعيُت إذل سبديد سنوات الدراسة ابجلامعة، األمر الذي أدى يف تراكم أعداد حاملي شهادات التعليم 

العارل، و ىو ما عزز تقهقرىا يف سوؽ العمل  وتصاعد حالة االنتظار و الًتقب و عدـ القبوؿ دبناصب شغل اقل من 
 .  مستواىم يف إطار ىذه الربامج

ذبميد )التحوؿ يف سياسة التشغيل من التوظيف اليت تضمنو الدولة إذل التوظيف حبسب حاجيات سوؽ العمل  - 
، و اللجوء إذل التشغيل يف إطار الربامج و العقود واالتفاقيات  (التوظيف بقطاع الوظيف العمومي سنوات التسعينات 

 .و سبديدىا لفًتات أطوؿ
دلواجهة التوافد ادلتزايد حلاملي الشهادات على سوؽ العمل جعل بعض ادلؤسسات تلجأ للتغَت ادلستمر لشروط - 

اجلنس، اخلربة ادلهنية، ادلؤىل العلمي، التخصص، الوضعية اذباه اخلدمة الوطنية، )ومعايَت االلتحاؽ ببعض ادلهن 
 .اليت تعرؼ طلبا كبَتا، و ىو ما غلعل إمكانية اإلدماج ادلهٍت تتأخر لفًتة أطوؿ (......

إحجاـ القطاعات ادلشغلة خاصة ادلؤسسات اخلاصة واألجنبية يف التفاعل إغلااب مع ىذه الربامج بعدـ التكفل - 
 .بتوجيو و اتطَت ادلنصبُت لديها حبجة زلدودية مهاراهتم و ضعفها و التوجو ضلو استقداـ اليد العاملة األجنبية 
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 :النتائج العامة للدراسة-  ثالثا
أظهرت نتائج الدراسة على أف إدماج خرغلي التعليم العارل يف عادل الشغل ال ؽلر ابلضرورة عرب معارفهم وكفاءاهتم 
ادلكتسبة أثناء التكوين اجلامعي، فإذا كانت الفجوة بُت التكوين و التشغيل سبثل احد األسباب الرئيسية دلشكلة 

اإلدماج ادلهٍت اليت يواجهها ىؤالء ادلنصبوف، فإف ذلك ال يعود فقط إذل نوعية التكوين بل إف نظاـ التشغيل و زليطو 
و آلياتو ادلتعددة يلعب دورا أساسيا يف ىذا االذباه، فكثَتة ىي األدلة و الشواىد الواردة يف أجوبة اخلرغلُت ادلنصبُت 
ضمن ىذا اجلهاز تؤكد أف ادلعايَت اليت ربكم ىذه الربامج ما تزاؿ ترجح كفة العشوائية على كفة التنظيم و العقالنية 

 .وادلوضوعية
 زد على ذلك أف نظاـ التشغيل يف إطار ىذه الربامج يف اجلزائر ال يزاؿ يفتقر إذل اذليكلة التنظيمية لبنياتو و طاقاتو، 

وىي من الشروط اليت تشكل مع شروط كفاءة التكوين و مهارتو و فعاليتو ادلتغَتات األساسية احملددة لعملية اإلدماج 
ادلهٍت يف احلاالت ادلنظمة، خاصة فيما تعلق ابخلدمات ادلوجهة لطاليب الشغل يف إطار ىذه األجهزة حيث تبُت ما 

 :يلي
 . عدـ توفر ادلعلومات الكافية حوؿ ىذا الربانمج لدى خرغلي التعليم العارل- 
خدمة ادلرافقة يف إطار ىذا اجلهاز ال تتم كما ىو سلطط ذلا يف إطار أىداؼ إسًتاذبية التشغيل الوطنية، حيث - 

 : ؽلكن حصرىا فقط على فئات زلددة من طاليب الشغل ىي
فئة خرغلي التعليم العارل الذي تتوافق مؤىالهتم العملية مع عروض الشغل ادلتوفرة على مستوى وكالة       - 
 .التشغيل
 .الفئة اليت لديها عالقات و روابط شخصية دبوظفي الوكالة      - 

حيث بتم التكفل هبذه الفئات إبجراء مقابالت أولية عند التسجيل، بتحصيل البياانت الشخصية و تقدصل ادلعلومات 
والتوجيهات و اإلرشادات ادلهنية و ربط االتصاؿ بُت طالب الشغل و ادلؤسسة ادلستخدمة، و ىو ما غلعلها ربظى 

 .دبعاملة خاصة يف التنصيب هبذه ادلؤسسات
أما ابقي الفئات األخرى فهي تكتفي بوضع ملفات على مستوى على مستوى مكتب اإلعالـ و التوجيو دوف 

 .خدمات أخرى
خدمة ادلتابعة تنعدـ لدى غالبية ادلنصبُت يف إطار ىذا اجلهاز سواء من طرؼ مسؤورل جهاز ادلساعدة على - 

 أو موظفي مؤسسات التعليم الثانوي ادلكلفُت بتأطَت ىؤالء ادلنصبُت، خاصة و أف النتائج (DAIP)اإلدماج ادلهٍت 
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قد أظهرت انو دبجرد التنصيب يف مؤسسات العمل ينقطع االتصاؿ بُت موظفي اجلهاز و ادلنصبُت دبؤسسات التعليم 
 .الثانوي إال يف حالة مراقبة احلضور ابلتنسيق مع ادلؤسسة ادلستخدمة

أما الفئات اليت ربظى ابدلتابعة فهي قليلة على غرار ادلنصبوف شلن تكوف ادلؤسسة يف حاجة إليهم، و أولئك الذي 
 .يشغلوف مناصب عمل تتوافق و مؤىالهتم العلمية

غَت أف النتائج أظهرت من انحية أخرى الدور االغلايب للعمل ضمن ىذا الربانمج، انطالقا شلا يوفره من فرص مواتية 
خلرغلي التعليم العارل يف اكتساب مجلة من ادلكوانت ساعلت يف ظلوىم الشخصي و ادلهٍت و يف ربسن قدرهتم يف 

البحث عن شغل، وىو ما يؤكد التوجو الذي يعترب أف اخلريج ىو مهندس عملية إدماجو مهنيا، حيث تؤكد النتائج 
 :ادلتوصل إليها أف

غالبية ادلنصبوف يف إطار ىذا اجلهاز يقروف أف العمل يف ىذه ادلؤسسات ساىم إغلااب يف تطورىم الشخصي وادلهٍت، - 
و ىي . كما مكنهم من ربسُت طرقهم يف البحث عن الشغل ابلرغم من الصعوابت اليت تواجههم يف ىذه ادلؤسسات

 .تعترب نقطة اغلابية تسجل لصاحل ىدا اجلهاز شلا قد سبثل حافزا للسلطات على االستمرار يف العمل بو
 يف (DAIP)أما ابلنسبة لنتائج احملور الثالث ادلتعلق ابلعوامل اليت ربد من دور جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهٍت 

اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل ادلنصبُت يف مؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة بناء على نتائج ادلقابلة مع عينة 
 :من  ادلستشارين  اتضح أف 

العوامل ادلرتبطة : أىم العوامل ادلعرقلة لإلدماج ادلهٍت حبسب رأي مستشاري التشغيل جاءت على النحو التارل إف 
اجلامعية يف عملية اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العارل، تليها العوامل ادلرتبطة  ادلؤسسة طرؼ من ادلطبقة ابلسياسات
من خرغلي التعليم العارل، مث العوامل ادلرتبطة التحوالت االقتصادية يف منظومة  الشغل لطاليب الشخصية ابخلصائص

 .الشغل احمللية و سياسات التشغيل ابدلؤسسات ادلستخدمة
يف األخَت إف رلرد التنصيب ضمن برامج للتشغيل دوف سبكُت خرغلي التعليم العارل من االستعداد و التحضَت النفسي 

دلواجهة صعوابت سوؽ لشغل، و اكتساب الكفاءات ادلهارية اليت سبكنهم من إصلاح عملية إدماجهم مهنيا يلقي 
مصاحل التشغيل و اجلامعة و اذليئات اإلدارية )ابدلسؤولية على مجيع الشركاء الفاعلُت يف عملية اإلدماج ادلهٍت 

يف توفَت التكوين النظري و العملي، الذي ينسجم ومتطلبات األوضاع  (وادلؤسسات االقتصادية واجملتمع ادلدشل 
اجلديدة لسوؽ العمل، فما ىي الفائدة من وضع برامج تشغيل اليت تكلف كثَت من الوقت وادلاؿ و ادلتابعة إذا دل يتم 

 استغالذلا بشكل فعاؿ؟
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 :مقرتحات- رابعا

 :بناء على ما ورد من استنتاجات يقًتح الطالب الباحث ما يلي
تفعيل دور خدمات ادلرافقة وادلتابعة ادلنتظمتُت خلرغلي التعليم العارل من خالؿ نشاطات التكوين و إعادة التأىيل - 

 . و ربسُت ادلعارؼ خالؿ فًتة اإلدماج
إنشاء خالاي اإلدماج و اإلعالـ )تطوير خدمات اإلعالـ يف ادلؤسسات اجلامعية حوؿ سلتلف األوساط ادلهنية - 

 .(والتوجيو
تطوير مناىج التكوين اجلامعية و توسيعها دلزيد من التخصصات و ادلهارات، اليت تراعي متطلبات  البيئة - 

 . االقتصادية احمللية خلرغلي التعليم العارل
إنشاء بطاقية وطنية خاصة ابلبياانت ادلتعلقة ابدلؤىالت ادلعرفية و القدرات ادلهارية خلرغلي التعليم العارل، وعرضها - 

 .على ادلؤسسات ادلستخدمة لتعزيز فرصهم يف التشغيل
تكييف قوانُت و شروط التوظيف إبعطاء األولوية للخريج ادلدمج يف إطار ىذه الربانمج، بوصفو مشروع موظف - 

 . مستقبلي يف ىذه ادلؤسسة
ضػرورة تطوير و تدعيم مكاتب التشغيل دبا يلـز من تقنيات و أدوات حديثة و موارد بشرية مؤىلة، لتحسُت - 

 .خدمات التوجيو و التكفل أبكرب عدد من طاليب شغل
تعميم الًتبصات ادليدانية، و وضع وكاالت متخصصة للبحث : ضماف استمرار تدخل الدولة لتنظيم سوؽ العمل- 

 .عن عروض العمل خلرغلي التعليم العارل
تنمية و تنظيم معلومات سوؽ العمل من خالؿ إعداد قواعد بياانت دقيقة حوؿ عروض و طلبات العمل اخلاصة - 

 .خبرغلي التعليم العارل
تفعيل عمليات التأطَت داخل ادلؤسسات ادلستخدمة من خالؿ  تثمُت دور ادلؤطرين ادلكلفُت دبرافقة و متابعة - 

 .ادلنصبُت يف إطار ىذا الربانمج
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 خامتـــة 

 نتيجة الوظائف من كبري عدد فقدان إىلإن اذلزات االقتصادية اليت شهدهتا  اجلزائر أواخر القرن ادلاضي و اليت أدت 

 يف خاصة البطالة معدالت من ارتفاع يف ، و ما اجنر عنهااالستثمارات من الكثري فقدان  واإلنتاج عمليات تعطل
كانت مبثابة الدافع و احلافز الكبري يف تبين سياسات . قياسية مستوايت إىل لتصل اجلنسني من الشباب أوساط
 .الواقع ىذا يف ميدان الشغل و التشغيل دلواجهة وفعالة مالئمة

 آنية تدخالت على ال ميكن أن تقتصر فقط  ادلتنامية البطالة ظاىرة دلواجهة وطنية و عليو ميكن القول أن أية جهود

 تتكاثف أن من البد إذ .التشغيل وكاالت أو العمل كوزارات العمل، أبسواق ادلعنية احلكومية اجلهات قبل من

 يف استغالل وتعزيز اجلوانب االجيابية اليت االجتماعيني والشركاء و احمللية احلكومية ادلؤسسات و اذليئات كل جهود
  .ادلرجوة األىداف لتحقيق الكلية السياسات خمتلف بني ما التكامل يتم حىتحتققها ىده  الربامج 

و ابلرغم من الربامج اليت تبنتها اجلزائر للمساعدة على اإلدماج و ادلهين و خلق مناصب شغل فإن  للنظر ادللفت الن
 التعليم ومعاىد اجلامعات من اخلرجيني أوساط يفمعدالت البطالة ال تزال مرتفعة يف صفوف فئات الشباب خاصة  

 التساؤل حول جناعة ىذه الربامج ابعتبارىا وسائط و آليات للتدريب يف مواقع العمل إىل يدعو  و ىو ما.العايل
وأتىيل الكفاايت وادلهارات  والتوجيو ادلهين بواقع ادلسارات ادلهنية و االستعداد ادلبكر دلواجهة صعوابت سوق الشغل 

 .العمل وسوق خمرجات التكوين اجلامعي بني ادلوائمة يف تساعد اليت الدعائم إحدى بوصفها  متثل 
 خمتلف يف النظر إعادة يتطلب اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل مشكلة مواجهة أبن القول يعزز ىذا أخرى رةم

، فعالية و بتناغم السياسات ىذه تعمل أن  لضمانو. بية يف اجلزائروتدري وتعليمية مالية من الكلية السياسات
 وذلك .تطويرىا يف العالقة ذات احلكومية اجلهات كل تشارك للتشغيل وطنية إسًتاتيجية تبينيّن  األمريتطلب ىذا 

ابلتنسيق التام بني مجيع الفاعلني ادلتدخلني من ىيئات وكاالت التشغيل و مؤسسات التعليم العايل و ادلؤسسات 
 . ادلشغلة
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 ،  2اجمللد األول ، ط : ، موسوعة علم االجتماع ، ترمجة دمحم اجلوىري و آخرون القاىرة جوردون مارشال- 3

2007. 
منظمة العمل الدولية،  :بريوت "نوع اجلنس، العمل، االقتصاد غري ادلنظم " قاموس ادلصطلحات- 4
 .1،2009ط
 .2008الكتب، عامل : ، القاىرة1ادلعاصرة، ط معجم اللغة العربية أمحد،خمتار عمر - 5

 .الكتب: اثنيا 
 1977وكالة ادلطبوعات ،  : بدوي عبد الرمحان، مناىج البحث العلمي ، الكويت - 1
 .2009دار القصبة للنشر ، : بن بوزيد ابوبكر ،اإلصالح الرتبوي رىاانت و اذمازات ، اجلزائر- 2

دار :  بن محد الربيعي سعيد ، التعليم العايل يف عصر ادلعرفة ، التغريات و التحدايت و أفاق ادلستقبل، عمان
 .2008الشروق ، 

، دار احلامد للنشر و التوزيع  (التجربة اجلزائرية)بن شهرة مدين ، اإلصالح االقتصادي و سياسة التشغيل - 3
 .2009، عمان، 

 ، مطبعة تشريح وضعية:  السياسيةواألزمة االقتصادية األزمة اجلزائر بني هبلول أمحد بلقاسم حسن ،- 4
 .1993دحلب ، اجلزائر ، 

دار توبقال للنشر  ، ط : بورديو بيري ، الرمز و السلطة ، ترمجة عبد السالم  بنعبد العايل، الدار البيضاء- 5
2 ،1990. 
 .2000العريب،  النقد صندوق :العربية،القاىرة  البلدان يف البطالة ومشاكل العمل سوق ، بيالوي حازم- 6

 1978 ادلعارف، دار :القاىرة الثالث، العامل يف التنمية ايقضا و اجتماع علم ، اجلوىري دمدب
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 .1993زرىوين الطاىر ،التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل ، موفم للنشر، اجلزائر ،- 7

 .1997مطابع الرسالة  ،: زكي رمزي ، االقتصاد السياسي للبطالة ، الكويت- 8
 .1999مطبعة دار البعث ،: فضيل دليو و آخرون، أسس ادلنهجية يف العلوم االجتماعية ، قسنطينة- 9

 .2006إفريقيا للشرق ، : قرنفل حسن ، الشغل بني النظرية االقتصادية و احلركة النقابية ، ادلغرب - 10
 النشر، و للطباعة بيغر دار :القاىرة ادلهين، االجتماع علم و العمل احلميد ، عبد مال كتايالز- 11

2001. 
 .1984 مريبعي السعيد ، التغريات السكانية يف اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، -12
 .مزىود الصادق، جغرافية السكان، جامعة منتوري قسنطينة، دون سنة- 13
منشورات دار اآلفاق اجلديدة :معن خليل عمر ، ادلوضوعية و التحليل يف البحث االجتماعي ، بريوت - 14
 .1983، 1، ط
موريس أذمرس، منهجية البحث العلمي يف العوم اإلنسانية ، ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون ، اجلزائر - 15

 2006دار القصبة للنشر  ، :
دراسة حتليلية –ذما علي عبد الوىاب، مشكلة البطالة و اثر برانمج اإلصالح االقتصادي عليها - 16

 .2005الدار اجلامعية  ، : ، اإلسكندرية- تطبيقية
 .الرسائل اجلامعية:اثلثا

أطروحة  )، سياسة التشغيل يف اجلزائر ، ادلؤسسة االقتصادية النسوية بعنابة منوذجابن صويلح ليليا، - 1
كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري  ،  ( غري منشورة  يف علم اجتماع التنميةدكتوراه

 .2010/2011قسطينية ، اجلزائر ، سنة 
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية )،  حتليل حماولة :اجلزائر يف التشغيل إشكاليةدمحاين ادريوش دمحم، - 2

 .2012/2013، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة تلمسان (غري منشورة 

  2004-1990السياسة ادلالية و دورىا يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر درواسي مسعود، - 3
، كلية العلوم االقتصادية و علو م التسيري،جامعة اجلزائر، (أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة)،

2005 /2006 . 
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، 2004 ـ  1990اختالالت سوق العمل وفّعالية  سياسات التشغيل يف اجلزائر قصاب سعدية، - 4
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة (أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة )

 .2006 ـ 2005- اجلزائر
، كلية العلوم  (أطروحة دكتوراه غري منشورة )،القطاع اخلاص و التنمية يف اجلزائر مرازقة عيسى، - 5

 .2006/2007و علوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر ، االقتصادية 

 . اجملالت: رابعا
مركز االحباث و الدراسات ،  »  التكوين اجلامعي و االندماج السوسيو مهين «احرشاو الغايل و آخرين - 1

 (.2001( ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، جامعة فاس ، ادلغرب،النفسية و االجتماعية
: ، فاس  » البحث عن شغل و مواجهة البطالة لدى خرجيي اجلامعة « احرشاو الغايل و زاىر امحد،- 2

جامعة سيدي دمحم بن – ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية مركز األحباث و الدراسات النفسية و االجتماعية
 .2001 -  ادلغرب عبد هللا ،

 اجمللة ادلغربية لعلوم الرتبية،  »التعليم العايل و التشغيل من خالل مسارات اخلرجيني « بن سامل  بلقاسم ،- 3
 .1992 ،19 كلية علوم الرتبية ، جامعة دمحم اخلامس ،عدد :الرابط - التدريس–

، ادلؤدتر العريب الرابع لتنمية "خدمات التشغيل يف سوق العمل و منظمة التدريب"بدوي أبو بكر عابدين، - 4
 .2011 فيفري 15-13منظمة العمل العربية ،: ادلوارد البشرية، الرايض 

-2000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي ادلطبقة يف اجلزائر يف الفرتة« بوفليح نبيل ،- 5
 .2013 ،9 ، جامعة الشلف ،اجلزائر،عدد جملة األكادميية للدراسات االجتماعية  و اإلنسانية،  » 2010

جملة فيالدلفيا : ، جامعة فيالدلفيا األردنية، عمان»التعليم العايل يف عصر العودلة «  جريو حسن داخل ،- 6
 .2007 ، عدد الرابع ، الثقافية

 ،  مركز جملة حبوث اقتصادية عربية،  »سياسة التشغيل يف اجلزائر حتليل و تقييم  « رحيم حسني ،- 7
 .2013ربيع -،  شتاء ( 62-61 )دراسات الوحدة العربية، القاىرة، العددان

 جملة العلوم اإلنسانية،   »سوسيولوجيا التكوين ادلهين و سياسة التشغيل يف اجلزائر«سالطنية بلقاسم ،- 8
 .1998 ،10جامعة منتوري ، عدد  قسنطينة،،
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جملة األكادميية للدراسات ،»التمذجة القياسية للطلب على العمل يف اجلزائر«شبقبق عيسى ، - 9
 .2011، 6، جامعة الشلف، اجلزائر، عدد و اإلنسانية االجتماعية

 سوق العمل ابجلزائر وأثر السياسات االقتصادية التجميعية على « ، شكوري دمحموعبدالرحيم  شييب- 10
 اجمللد ، ادلعهد العريب للتخطيط ، الكويت ،االقتصادية والسياسات التنمية جملة ، »معدالت البطالة 

  .2008، جويلية2 العدد،10
  عدد جملة ادلسلم ادلعاصر،:  ، لينان »مفهوم العمل يف القران الكرمي «شيخة بنت سيف آل هنيان ، - 11

 2012، ديسمرب 144

، سلسلة اخلرباء:  ، الكويت »حول حل معضلة بطالة ادلتعلمني يف البلدان العربية« الطالفحة حسني ،- 12
 .2012 ، جانفي 45عدد  ،ادلعهد العريب  للتخطيط

عدد  ) ، ادلعهد العريب للتخطيط ،سلسلة جسر التنمية: ، الكويت » حتليل البطالة « العباس بلقاسم ،- 13
  .2006 ،ديسمرب 58
جملة كلية التجارة ،   »رمو مفهوم علمي للبطالة مع التطبيق على مصر «عبد القادر دمحم عبد القادر ،- 14

 ،.……، العدد األول 27اجمللد – كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، للبحوث العلمية
 ادلهارات ادلتوفرة يف خمرجات التعليم العايل األردين  يف « أسامة دمحم ، سائدة تيسري سعادة ، عبيدات- 15

 ، 05 ،عدد اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي: ، عمان  »سوق العمل مبا يتطلبو سوق العمل احمللي
2010. 

 التكوين اجلامعي و فرص الشغل إي مالءمة؟  حبث ميداين حول تصورات و  « ،فراعي عبد السالم - 16
 ، كلية مركز األحباث و الدراسات النفسية و االجتماعية : فاس »أراء طلبة جامعة دمحم بن عبد هللا بفاس

 .2001جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا ، ادلغرب،  ، اآلداب و العلوم اإلنسانية 

مدى مالءمة التعليم العليم اجلامعي دلتطلبات سوق العمل دراسة   « القحطاين سامل بن سعيد ،- 17
 ، اجمللد جملة اإلدارة العامة : السعودية ، »استطالعية على جامعة ادللك سعود و قطاع األعمال مبدينة الرايض

 .1998 ، أكتوبر 3 ، عدد 38
،  12 ،عدد جملة األحباث االقتصادية:،اجلزائر  »اجلامعة اجلزائرية أمام رىان اجلودة  «خللف  حسينة ،- 18

 .2009جوان 
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دراسة ميدانية حول حاملي الشهادات العليا الباحثني - بطالة اإلطارات يف تونس  «،  صاحل ادلازقي - 19
  .1999، 119 ، عدد اجمللة التونسية للعلوم االجتماعية: تونس – »عن موطن شغل

معهد التدريب  – »التشغيل العمومية، منظمة العمل الدوليةكاتب  ملاألساسية وظائفال«، دمحم ديتو- 18
 17-12، ،الربانمج التدرييب لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف اجلمهورية العراقية  ايطاليا –تورين– الدويل 
 .2008 أكتوبر

-  ، جانفي86 ،عدد جملة العمل العريب،  »   ادلواءمة بني العرض و الطلب« ادلصري منذر واصف ،- 20
  .2009مارس –فيفري 

 ، اجمللد دراسات تربوية ، » مواجهة مشكلة البطالةيف دور الرتبية  «،سيف اإلسالم على  مطر- 21
 .1993 ، 57، اجلزء (الثامن)

دراسة حالة – دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية ابلدول النامية  « ، موالي خلضر عبد الرزاق- 22
 .2009، 07 ، جامعة ورقلة ، اجلزائر ،عدد جملة الباحث،  »اجلزائر 

،  »برامج التدريب الذايت عرب اإلنرتنتسوق العمل و ختطيط القوى العاملة، «وديع دمحم عدانن ، - 23
 .2002 ،ادلعهد العريب للتخطيط: الكويت 

امللتقيات : خامسا

، ورقة مقدمة للملتقى "  السياسة العـامة يف جمال التشغيل ومكافحة البطالة يف اجلزائر"أمحية سليمان ،- 1
الوطين السياسات العامة ودورىا يف بناء الدولة  وتنمية  اجملتمع ، ادلنعقد بكلية احلقوق و العلوم السياسية 

 2009 افريل 27و26جامعة موالي الطاىر ، سعيدة 
، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى خمرجات "مدخالت و خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر " بوزيدة محيد ،- 2

ادلنامة ،  (اآلليات- السياسات–االسرتاتيجيات  )التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية 
منشورات ادلنظمة العربية :  ، خمرجات  التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية ،القاىرة2010اكتوبر

 .2011للتنمية اإلدارية، 
دور اإلرشاد و التوجيو -، ورقة عمل مقدمة  للندوة اإلقليمية حول " التجربة ادلغربية" التورايب حسن ،- 3

 .2005طرابلس ، ليبيا ، جويلية - ادلهين يف تشغيل الشباب 
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،  للتنمية والتشغيل العريبادلنتدى  يف ورقة عمل مقدمة،  " تنظيم وتطوير أسواق العمل"  ،محدي علي - 4
 .منظمة العمل العربية ، 2008،  نوفمرب16– 15الدوحة ، 

، ورقة عمل " (2020-2010)توجهات و مالمح العقد العريب و آليات تنفيذه " محدي علي ،- 5
 جانفي 18-16مقدمة يف ادلنتدى العريب حول التدريب التقين و ادلهين و احتياجات سوق العمل ، الرايض 

2010. 
، ورقة عمل مقدمة يف  " وادلرجعيات واالسرتاتيجيات الرىاانت...واالندماج اإلدماج" ، الدين دخيل عز- 6

 .تونس  الباي ، جامعة ببئر والثقايف الشبايب للتنشيط العايل الدولية ، ادلعهد العلمية الندوة أعمال
، ورقة " دور التكوين ادلهين يف تنشيط سوق العمل ابالقتصاد اجلزائري  " صاحلي صاحل ، شوتري أمال ،- 7

 –السياسات –االسرتاتيجيات )عمل مقدمة يف ملتقى خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية 
 منشورات : ، خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية،  القاىرة2010،ادلنامة اكنوبر (اآلليات

 .2011ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 
، ورقة " أمهية ادلقاربة الكمية و الكيفية لتحليل الظواىر االجتماعية يف العلوم اإلنسانية"طعم هللا مخيس ، - 8

مقدمة إىل ندوة أفاق التعاون العلمي يف أورواب و الوطن العريب و تركيا ، مؤسسة التميمي زغوان ، تونس ، 
 .1997مارس 

 انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة يف " عبد الرزاق نذير ، بن يوسف نوة ،- 9
ادللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية  مداخلة مقدمة يف"   اجلزائر

 .2011 نوفمرب 16-15ادلستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة  
ورقة عمل حول تطوير مكاتب التشغيل و أقسام التوجيو ادلهين و رفع أدائها وفقا "عتب حافظ ، - 10

، ورقة عمل مقدمة يف الندوة اإلقليمية حول دور اإلرشاد و "للمتغريات الدولية و احتياجات سوق العمل 
 .2005التوجيو ادلهين يف تشغيل الشباب ، ادلنظمة العربية للعمل ،  طرابلس جويلية 

- حول الدويل ادللتقى :،مداخلة مقدمة يف"البطالة و مكافآتو و العمل اإلنسان، "غضبان بشري ،- 11
 والسياسات االسرتاتيجيات خمرب ،-ادلستدامة التنمية حتقيق البطالة و على للقضاء احلكومة إسرتاتيجية

 .2011 نوفمرب15،16ادلسيلة،  جامعة اجلزائر، يف االقتصادية
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، ورقة عمل مقدمة "ضمان جودة التعليم العريب مبا يستجيب الحتياجات سوق العمل" كرمة احلسن ،- 12
، عمان " التعليم و احتياجات سوق العمل"يف دراسات و أحباث ادلنتدى العريب الرابع للرتبية و التعليم ،  

 .2007افريل 24-25
قابلية التشغيل و اإلدماج ادلهين حلاملي " كلمة وزير التعليم العايل و البحث العلمي ، ملتقى دويل - 13

، بسكرة  (سكيكدة،بسكرة، قادلة ، ام البواقي و تبسة)جممع اجلامعات اجلزائرية " شهادات التعليم العايل 
 .2008 نوفمرب 23و22
، ورقة عمل "ا نظام التعليم العايل ل م د لـ الدول ادلغاربية اجلزائر منوذج" مزاين ذميب ، ماحي إبراىيم ،- 14

التحدايت : مقدمة يف أعمال ادلؤدتر اإلقليمي العريب حول التعليم العايل، رمو فضاء عريب للتعليم العايل
مكتب اليونسكو للرتبية يف الدول :  ، بريوت2009حزيران 1،2العادلية و ادلسؤوليات اجملتمعية، القاىرة 

 .2010العربية ، 
، ورقة " اجلامعة اجلزائرية بني رىاانت خصوصية اجملتمع و عادلية ادلعرفة" مساك أمينة ، مامري مجيلة ،- 15

عمل مقدمة يف أعمال ادللتقى الدويل األول ، نظرة جديدة للتعليم العايل و البحث العلمي  بني الضغوطات 
 ، دائرة علم النفس و علوم الرتبية و االرطوفونيا ، 2005 نوفمرب 28و27الداخلية و االختيارات الذاتية  

 .ادلركز اجلامعي ام البواقي ، اجلزائر

أمل البقاء بني التحدايت ادلستمرة و األزمات : مقداد دمحم، جامعات البلدان النامية يف عهد العودلة - 16
احلادة ، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة العودلة و أولوايت الرتبية ، كلية الرتبية ، جامعة ادللك سعود الرايض ، 

 .2004 افريل 18-17السعودية ، 

انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة يف  "نذير عبد الرزاق، نوة بن يوسف ،- 17
ادللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية  مداخلة مقدمة يف ، "اجلزائر

 .2011 نوفمرب 16-15ادلستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة  
التعليم  لتطوير مدخل" اإلنتاجية وادلؤسسات اجلامعات بني و الشركات التحالفات :حممود سيد يوسف- 18

جامعة  التعليم اجلامعي، تطــوير دلركز العريب العاشر السنوي القومي ادلؤدتر ، ورقة عمل مقدمة لـ"اجلامعي
 ديسمرب 28: عني مشس، القاىرة جامعة اجلامعي، التعليم تطوير مركز العريب، الوطن يف ادلستقبل
2003. 
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      . التقارير: سادسا

ورقة عمل مقدمة للمؤدتر العادلي للتعليم - الرؤية و العمل–تقرير التعليم العايل يف القرن احلادي و العشرين - 1
 .1998 أكتوبر  9-5العايل ،  منظمة األمم ادلتحدة لرتبية و العلم و الثقافة ، ابريس ، 

 .2011:  فصل التشغيل، اجلزائر2011-1962الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة اإلحصائية - 2
 .2011: ، فصل التعليم، اجلزائر2011-1962الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة اإلحصائية - 3
 .2013مديرية الرتبية لوالية ميلة، إحصائيات مكتب التشغيل اخلاص جبهاز اإلدماج ادلهين ،- 4
مديرية التشغيل لوالية ميلة، ملف حول قطاع التشغيل لوالية ميلة ، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعيب - 5

 .2013 جويلية01الوالئي 
 . ، ادلملكة ادلغربية2004ادلندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطين حول التشغيل، - 6
 التعليم العايل –ادلؤدتر العادلي للتعليم العايل  -(اليونسكو)منظمة األمم ادلتحدة للرتبية و العلوم و الثقافة -  7

 .1998 أكتوبر 9-5 ابريس –الرؤية و العمل –يف القرن احلادي و العشرين 
ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، خمرجات التعليم العايل و سوق العمل يف الدول العربية، منشورات ادلنظمة - 8

 .2011العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، 
منشورات مكتب الشغل العريب، : منظمة العمل العربية، تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية ، بريوت  -9

2008 

 2010منظمة العمل العربية، التقرير العريب الثاين حول التشغيل والبطالة يف الدول العربية، مصر- 10
 .2007جوان ،" ملف إصالح التعليم العايل"،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي- 11
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، التعليم العايل و البحث العلمي يف اجلزائر، مخسون سنة يف خدمة - 12

 .2012، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،2012-1962التنمية 
 .2014، اسرتشادي دليل الوطنية التشغيل سياساتمنظمة العمل الدولية،  -13

 .مناشري و مراسيم تنفيذية: سابعا

، 2001 أوت 20 ادلؤرخ يف 01/03وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، ادلرسوم التنفيذي - 1
 .2001 أوت 22  الصادرة بتاريخ 47ادلتعلق بتطوير االستثمار ، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 



 
 

397 

 2013 اوت31 ادلؤرخ يف 306- 13ادلرسوم التنفيذي رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، - 2
 .ادلتضمن الرتبصات ادليدانية و يف الوسط ادلهين للطلبة

، ادلتضمن 1999 افريل 4 ادلؤرخ يف 05- 99وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، قانون  رقم  - 3
 افريل 7 ، الصادر  بتاريخ 24القانون التوجيهي للتعليم العايل ادلتمم و ادلعدل ، اجلزائر ، اجلريد الرمسية  عدد 

1999. 
، ادلتضمن 1999 افريل 4 ادلؤرخ يف 05- 99وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، قانون  رقم  - 4

 7 ، الصادر  بتاريخ 24القانون التوجيهي للتعليم العايل ادلتمم و ادلعدل ، اجلزائر ، اجلريد الرمسية  عدد 
 .1999افريل 

 ادلعدل و ادلتمم 2008 أوت 22 ادلوافق لـ05-09، قانون رقم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي- 5
 و ادلتضمن القانون التوجيهي و الربانمج اخلماسي حول 1998 أوت 22 ادلوافق لـ11-98للقانون رقم 

 .2002-1998البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 

 افريل 30 ادلؤرخ يف 08/127وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، ادلرسوم التنفيذي رقم - 6
..  و ادلتعلق جبهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 2008

 ،.... الصادرة بتاريخ 
 جانفي 3 يف ادلؤرخ 01-04ادلرسوم التنفيذي رقم وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، - 7

 الصادرة 03، ادلتضمن إنشاء الصندوق الوطين للتأمني من البطالة ،اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد 2004
  .2004 جانفي 11بتاريخ 

 ادلؤرخ يف 14-04رقم ادلرسوم التنفيذي وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، - 8
، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد الوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر  ادلتضمن إنشاء 2004جانفي22
  . ،2005 جانفي 25 الصادرة بتاريخ 06

مارس 21 ادلؤرخ يف 33-89وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، ادلرسوم التنفيذي رقم - 9
 22 الصادرة بتاريخ 12، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية عدد    ادلتعلق بصندوق ادلساعدة لتشغيل الشباب1989
 .1989مارس 
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 جوان 29ادلؤرخ يف  96/232ادلرسوم التنفيذي رقم وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، - 10
جوان 30 الصادرة يف 40 ، ادلتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية ، اجلزائر ،  اجلريدة الرمسية عدد 1996
1996. 

 سبتمرب 8 ادلؤرخ يف 296-96وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، ادلرسوم التنفيذي رقم - 11
 الصادرة 52 ادلتضمن إنشاء الوكالة الوطين لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر، اجلريدة الرمسية عدد 1996
  .1996سبتمرب 11بتاريخ 

  مارس6 مؤرخ يف 105 -11دلرسوم تنفيذي رقم وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، ا- 12
ادلتعلق جبهاز  2008 افريل 19 ادلؤرخ يف 126 -08الذي يعدل و يتمم ادلرسوم التنفيذي رقم ،  2011

 .2011مارس 6 الصادر 44،اجلريدة الرمسية  عدد ادلهيناإلدماجادلساعدة على 
 اإلدماج ادلتعلق جبهاز ادلساعدة على 2008 افريل 19 ادلؤرخ يف 08/126ادلرسوم التنفيذي رقم - 13

 2008افريل 30 الصادر 22اجلريدة الرمسية عدد. ادلهين

 :مواقع إلكرتونية: اثمنا
 . مصاحل التشغيل العمومية ادلهام والتنظيم وجماالت التدخل، علي  بن عبد العزيز- 1

 International Training Centre of the ILO. 

http://www ladp.itcilo.org.12/02/2011 . 

وزار العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، معطيات حول التشغيل و البطالة يف اجلزائر،                    - 2
                http://www.mtess.gov.dz.12/06/2011 

 http://www.anem.dz. 15/07/2010. الوكالة الوطنية للتشغيل- 3

خالل ادللتقى اجلهوي األول حول التشغيل لوالايت الوسط ،بومرداس ، اجلزائر ،  الطيب لوح ، مداخلة- 4
                                                  .   ، وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي2007نوفمرب 

                                                         http://www.mtess.gov.dz 

25/03/2009 

أىداف و حماور خمطط النشاط لرتقية العمل و مكافحة وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، - 5
 . ، اجلزائر البطالة

03/06/2010  http://www.mtess.gov.dz          

http://www.mtess.gov.dz.12/06/2011
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLAN%20D%27ACTION%20AR.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLAN%20D%27ACTION%20AR.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLAN%20D%27ACTION%20AR.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLAN%20D%27ACTION%20AR.pdf
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                          2009-1999 يةواالجتماع ةياالقتصاد اإلذمازاتبوابة الوزير األول، حصيلة - 6

                    12/05/2012   .http://www.portail-ministre.gov.dz  

الطيب لوح ، تقييم مدى تنفيذ جهاز دعم اإلدماج ادلهين ، مداخلة يف إطار التجمع اجلهوي دلديري - 7
،    2008التشغيل و مفتشي العمل ورؤساء وكاالت الوطنية للتشغيل لوالايت الوسط ، اجلزائر ، جويلية 

 وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي 
                                             http://www.mtess.gov.dz 15/07/2009   

                                                                                         

 ، 2009دليل اإلدماج ادلهين ، - 8
 http://www.pcpalgerie.org 22/05/2011                                              

               وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ، معطيات حول التشغيل و البطالة يف اجلزائر- 9

                             http://www.mtess.gov.dz 16/05/2010 

 الوكالة الوطنية للتشغيل ، إحصائيات متعلقة ابدلسجلني ابلوكالة الوطنية للتشغيل من محلة - 10
                 .2004 إىل غاية 1996الشهادات العليا من 

                                                    .http// : www.anem.dz 11/09/2010 
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 .قائمة املراجع ابللغة األجنبية

Dictionnaires 

1-Barreyere Jean-Yves  & Bouquet Brigitte  , Nouveau dictionnaire 

critique d'action sociale, paris : édition Bayar , 2008. 

2- le dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, 

Paris, Nathan-université ,1994. 

3- Philippe Besnard, cf. « intégration » , in : dictionnaire de la 

sociologie ,édition la rousse , paris ,1990. 

4- Dictionnaire historique de la langue française, le robert, langue 

te  la culture, paris : 1992 

Ouvrages  

1- Boucher Manuel, Les théories de l'intégration entre 

universalisme et différencialisme: des débats sociologiques et 

politiques en France, analyse de textes contemporains, paris : 

éditons, Harmattan, 2000. 
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du Travail et Nouveaux Milieux de Travail: Actes du Quatrième 

Congrès International de Psychologie du Travail de Langue 
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13- Lakehal Mokhtar, Algérie: de l'indépendance à l'état d'urgence, 

paris :édition l’harmattan,1992. 
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1999. 
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en Algérie: Objectifs, modalités, paris : éditions L'Harmattan ,2005. 
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Thèses. 
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Algérie , rapport en vue de l’obtention du diplôme habilitation à 

diriger des recherches  - UFR de Sciences économiques et de 

gestion, université paris 13 nord 
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analyse économétrique(1980-2009), (thèse de doctorat en sciences 
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(Algérie) et de l’université Paris -Est Créteil (France),2010. 

 

Revues  

1- Arrech  Rabah, « quelques éléments sur l’analyse du processus 

d’insertion professionnelle, centre d’étude sur l’emploi  et la 
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 احلضور الشخصي                                                (......بريد ، موقع ، شبكة)التواصل االلكرتوين  
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 ال  نعم 
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 .....................................غري ذلك حدد  
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 حبث صعوابتك ادلهنية                                                            االطالع على ظروفك ادلهنية         
 .ال شيء من كل ذلك  التشجيع 
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 ىل يتكفل موظف من ادلؤسسة ادلستخدمة مبتابعة نشاطك ادلهين ؟ - 13

 : اذلدف منو يف حالة اإلجابة بنعم

    حتفيزك على االستمرار يف العمل      تدريبك على التحكم يف  ادلهارات اليت يتطلبها منصب عملك             
 .  مراقبة انضباطك يف العمل  مساعدتك على جتنب الوقوع يف  األخطاء ادلهنية أثناء العمل           

 ال  نعم 

 ال  نعم 

 ال  نعم 
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 ......................................غري ذلك حدد  
 من طرف ادلؤسسة (CID)ىل يتم تثمني نشاطك ادلهين عالوة على راتبك يف إطار برانمج -14

 ادلستخدمة؟   

 :ىل يتم ذلك من خالل : يف حالة اإلجابة بنعم- 

 ادلشاركة يف دورات تكوينية                        منح حتفيزية         
 .التوصية ابإلدماج يف منصب العمل احلايل  شهادات تشجيعية  

 ............غري ذلك حدده                                                                                                                               

  يف حال اإلخالل بواجباتك ادلهنية ؟  (CID)ىل تتلقى عقوابت يف إطار ىذا الربانمج -15

 :ىل يتم ذلك بـ اإلجابة بنعم يف حالة

 تغيري منصب العمل                 إنذارك 
 إلغاء عقد العمل                        خفض أجرتك               

 ال شيء من كل ذلك       (التوقيف عن العمل ألايم زلددة )التعليق اجلزئي للعمل  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  نعم 

 ال  نعم 
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 احملور الثاين 
من عملية  (DAIP)أدانه عدد من ادلؤشرات تعرب عن األبعاد اليت يتوخاها جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين 

مبؤسسات التعليم  (CID) عقد إدماج حاملي الشهادات اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل ادلنصبني يف إطار
حدد درجة موافقتك أو عدمها على كل مؤشر حسب اخليارات ادلوضحة أمام كل عبارة . الثانوي لوالية ميلة 

 (.يتم اختيار واحد فقط ضمن كل عبارة ) ( X)بوضع عالمة 
 :  هبذه ادلؤسسة؟ قد (CID)ىل تعتقد أن التحاقك ابلعمل ضمن برانمج عقد إدماج حاملي الشهادات 

  (:النفسواجتماعي)البعد الشخصي 

موافق  العبارة 
 بشدة

غري  زلايد موافق 
 موافق 

غري موافق 
 بشدة

      مكنك من اسرتجاع ثقتك يف نفسك  1
      جعلك أكثر قدرة على اختاذ القرار السليم يف بناء مستقبلك ادلهين  2
      أصبحت أكثر استعدادا لتحمل ادلسؤولية  3
      .جعلك أكثر قدرة على تقبل التحدايت ادلهنية  4
      جعلك أكثر اجيابية اجتاه شخصيتك  5
      مكنك من الشعور مبكتساابتك ادلعرفية  6
      جعلك أكثر انفتاحا على اآلخرين 7
      مكنك من إثبات شخصيتك ضمن زليطك االجتماعي 8
      أصبحت طريقة تعاملك مع زليطك االجتماعي أكثر اجيابية 9

 : البعد ادلهين
موافق  العبارة  

 بشدة
غري  زلايد موافق 

 موافق 
غري موافق 

 بشدة
      مكنك من اكتساب جتربة مهنية 1
      مكنك من معايشة الصعوابت ادلهنية 2
      كون لديك مفهوما سليما لتنظيم العمل 3
- تغري ادلظهر)جعلك أكثر تكيفا مع القواعد ادلهنية يف عملك  4

 (..... الوصول يف الوقت–أسلوب احلديث 
     

      .     أصبحت أكثر جتاواب مع توجيهات ادلشرفني يف عملك 5
      .حتسنت اجتاىاتك ضلو العمل 6
      ساىم يف إظهار قدراتك ادلعرفية  7
      مكنك من بناء شبكة عالقات جديدة مع زمالئك يف العمل   8
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االتصال، التنظيم ، )مكنك من اكتساب ادلهارات األساسية للعمل  9
 (...روح ادلبادرة

     

      بعد البحث عن شغل 
      أصبحت أكثر حتكما يف أساليب البحث عن العمل 10
      .أصبحت لديك معرفة جيدة  للمهن ادلختلفة يف رلال ختصصك 11

      جعلك تدرك أن ىناك فرص قليلة للشغل يف سوق العمل 12

أدركت أنو من الصعوبة احلصول على منصب عمل من دون جتربة  13
 .مهنية

     

أصبحت لديك معرفة جيدة ابحتياجات ادلستخدمة ادلهمني يف سوق  14
 .العمل

     

      .مكنك من تكوين عالقات مع سلتلف ادلؤسسات  15

وفر لك إمكانية الوصول ألماكن البحث عن الشغل اليت ينبغي ان  16
اجلرائد ، الزمالء يف العمل ، اإلعالانت، ). تبحث فيها عن العمل
 .(.....االنرتنت ، ادلؤسسات
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 ادلقــابلة
.بياانت عامة حول ادلبحوث  

:.................................الرتبة   
:...............................ادلؤىل العلمي  

:........................................االقدمية  
:...................................مكان العمل   

 

(....الكفاءات ، الوعي  )اخلصائص الشخصية خلرجيي التعليم العايل: احملور األول  
االتصال، التكنولوجيا ، )للكفاءات األساسية للعمل حسب رأيكم،كيف يساىم افتقاد خرجيي التعليم العايل  :1 س

 . يف صعوبة عملية اإلدماج ادلهين (.......ادلبادرة ، اللغات األجنبية
 رفض بعض خرجيي التعليم العايل للقبول ابلتنصيب مبناصب شغل خارج زليطهم السوسيو اقتصادي يقال أن:2س 

كيف يؤثر . يؤثر يف التمكني الشخصي و ادلهين للمنصبني يف إطار ىذا الربانمج ؟ كيف ذلك  (مقر سكناىم)
يف صلاح عملية  (خرجيي التعليم العايل  )نقص الوعي ادلهين ابألوضاع اجلديدة يف سوق العمل لطاليب الشغل : 3س

 اإلدماج ادلهين ؟

السياسات ادلطبقة من طرف اجلامعة اجلزائرية من حيث الربامـج و ادلبادرات اخلاصة ابلتحضري :احملورالثاين 
 .للشغل

افتقاد برامج التكوين اجلامعية لربامج تدريبية ترتبط ابدلهن اليت سيمارسها اخلرجيون حسب رأيك كيف يؤثر :1س
 يف سوق العمل يف عملية اإلدماج ادلهين ؟

استمرار التدفق الكبري للخرجيني من مسالك تعليمية تقلصت هبا فرص العمل يف حسب رأيك كيف يشكل :2س
 تعقد عملية اإلدماج ادلهين؟

عدم تكيف التخصصات التكوينية للخرجيني مع البيئة االقتصادية و االجتماعية احمللية اليت ينتمي إليها  يعترب:3س
 . ادلعرقلة لعملية اإلدماج ادلهين ؟ كيف ذلكلاخلريج من بني العوام

 

 ادلـُشِغلةالتحوالت االقتصادية و تطور منظومة الشغل و سياسات التنصيب ابدلؤسسات :احملور الثالث
التأطري، التكوين ) (CID) يف التفاعل مع أىداف برانمجادلـٌستخِدمة اجلدية لدى بعض ادلؤسسات ىل لغياب:1س

 دور يف عرقلة صلاح عملية اإلدماج ادلهين ؟ (...، التوجيو

ىل تعتقد أن االستمرار يف إدارة سوق الشغل عن طريق برامج التشغيل بدال عن تنشيطو مع سلتلف ادلتدخلني :2س
 .يصعب عملية اإلدماج ادلهين  (.....اجلامعة، ادلؤسسات ادلستخدمة)
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 قائمة أبمساء احملكمني - 

 االسم و اللقب الرتبة مؤسسة العمل

 2جامعة قسنطينة- قسم علم اجتماع

 

 يوسف عنصر أستاذ زلاضر

2جامعة قسنطينة- قسم علم النفس  

 

 عبد السالم نعمون أستاذ زلاضر

2جامعة سطيف-قسم علم النفس   

 

 عبد احلكيم بوصلب أستاذ زلاضر

2جامعة سطيف- قسم علم النفس  

 

(أ)أستاذ مساعد قسم   عبد هللا صحراوي 

شلغوم العيد- الوكالة احمللية للتشغيل  

 

 عبد احلق بن مسعود مستشار رئيسي يف التشغيل

شلغوم العيد- الوكالة احمللية للتشغيل  

 

 صحراوي حمفوظ مستشار يف التشغيل

الوكالة احمللية للتشغيل- شلغوم العيد   

 

 مزاين سامي مستشار يف التشغيل
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السيد  
مدير معهد العلوم االقتصادية و التجارية  

 و علوم التسيري
       إىل السيد مدير الرتبية لوالية ميلة  ادلركز اجلامعي ميلة                                              

 

 

 

.طلب الرتخيص لألستاذ مسايلي حممود إبجراء دراسة ميدانية: ادلوضوع   

 

   يشرفين أن أتقدم إىل سيادتكم احملرتمة بطلب الرتخيص لألستاذ مسايلي زلمود إبجراء دراسة ميدانية ابدلؤسسات 
بدور برامج التشغيل الوطنية يف اإلدماج ادلهين "الثانوية لوالية ميلة، و ذلك يف إطار حتضري أطروحة الدكتوراه ادلوسومة 

" .خلرجيي التعليم العايل يف سوق العمل   

.  و يف األخري تقبلوا مين سيدي فائق االحرتام والتقدير  

 

 

 

25/02/2014: ميلة بـ                                                                                                     
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 30/02/2014مديرية الرتبية لوالية ميلة                                               ميلة يوم 
 مصلحة التكوين و التفتيش                                                     مدير الرتبية

مديري الثانوايت/                                          إىل السادة 111/2014إرسال رقم   
                                                                               عرب الوالايت

 

 

ترخيص إبجراء تربض ميداين: ادلوضوع   
 

مدير مدير معهد العلوم االقتصادية و التجارية/مراسلة السيد : ادلرجع   
-ادلركز اجلامعي ميلة- و علوم التسيري  

 

 

مبعهد العلوم - مسايلي حممود– يف ادلرجع أعاله يشرفين أن اطلب منكم السماح لألستاذ – ادلشار إليها – تبعا حملتوى ادلراسلة 
االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ادلركز اجلامعي ميلة ابجراء حبث ميداين مبؤسستكم الرتبوية قصد التحضري ألطروحة 

.الدكتوراه  

 إن الطالب ادلعين ابألمر مطالب ابحرتام سري النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية و كذا االلتزام بقوانني سري اجملموعة الرتبوية 
   .السارية ادلفعول

                     

 

 

 

 

 

 

 
[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n'importe où dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la 

zone de texte de la citation.] 
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   مختصرات 

    Agence de Développement Social (ADS) وكالة التنمٌة االجتماعٌة

           Agence Nationale de l’emploi (ANEM) الوكالة الوطنٌة للتشغٌل

مساعدة المؤسسات التً هً فً وضع 
 صعب

( AED) Aide aux Entreprises en Difficulté   

 Bank mondiale (BM) البنك العالمً

 Bureau international du travail (BIT) المكتب الدولً للعمل

  Centres d’Aide au Travail Indépendant (CATI) مراكز للمساعدة على النشاط الحر  

 .Centres de Recherche d’Emploi (CRE) مراكز البحث عن الشغل

 ) CNAC) Caisse nationale d’assurance chômage  الصندوق الوطنً للـتأمٌن من البطالة 

 )CNES) Conseil national economique et social المجلس الوطنًٌ االقتصادي و االجتماعً

    Contrat de pré-emploi ( CPE ) عقد ما قبل التشغٌل

  Contrat d'insertion des diplômés (CID) عقد ادماج حاملً الشهادات

  Contrat d'insertion professionnelle (CIF) عقد ادماج المهنً

ادماج–عقد تكوٌن   (CFI) Contrat formation –insertion 

  Direction des affaires socials (DAS) مدٌرٌة النشاط االجتماعً

المشتركةالتنمٌة الجماعٌة   ( DC) Développement communautaire  

 ANSEJ)) Agence national  de soutien et الوكالة الوطنٌة لدعم و تشغٌل الشباب

d’insertion professionnelle des jeunes  

 Dispositif d’aide à l'insertion (DAIP) جهاز المساعدة على االدماج المهنً

professionnelle  

  Dispositif d’Insertion Professionnelle   (DIPJ) جهاز اإلدماج المهنً للشباب

des Jeunes  

Emplois Salariés d’Initiative Locale (ESIL) العمل المأجور بمبادرة محلٌة

  

  Fonds d’aide à l’emploi des jeunes (FAEJ) صندوق مساعدة تشغٌل الشباب

  Formation de reconversion (FR) التكوٌن و إعادة التأهٌل  

التعوٌض عن النشاطات ذات برنامج 
 المنفعة العامة

( IAIG) Indemnité d’Activité d’Intérêt Général  

  Programmes d’emploi des jeunes (PEJ) برنامج تشغٌل الشباب

برنامج أشغال المنفعة العمومٌة ذات 
  المكثف للٌد العاملةاالستعمال

(TUP-

HIMO) 

Travaux d’Utilité Publique à Haute 

Intensité de Main-d’œuvre   

  Micro-entreprises (M E) المؤسسة المصغرة

  Office national des statistiques (ONS) الدٌوان الوطنً لالحصاء

  Petite et moyenne entreprise (PME) المؤسسة الصغٌرة و المتوسطة

  M C)) Micro crédit القرض المصغر

 DSIP)) Dispositif de soutien et insertion جهاز الدعم و اإلدماج المهنً للشباب

professionnelle des jeunes  

جهاز اإلدماج االجتماعً للشباب حاملً 
  الشهادات

DISD)) Dispositif d insertion social des jeunes 

diplômés  

الوكالة الوطنٌة لتطوٌر 

 االستثمار

ANDI)) agence national de développement 

d'investissement 

لوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض 
 المصغر

ANGEM)) Agence national de gestion                        
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2010 

CID 
178 51 43 166 8 11 8 152 319 16 17 28 30 137 119 2 33 13 174 206 49 24 87 4 1 4 9 11 9 1 97 16 10 52 5 3 7 11 4 4 

 CIP 
68 48 37 132 2 5 3 139 262 18 10 20 11 91 51 3 22 9 145 100 41 33 44 6 0 4 8 9 7 1 41 30 1 34 2 1 5 2 3 3 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTA

L 246 99 80 298 10 16 11 291 581 34 27 48 41 228 170 5 55 22 319 807 90 57 131 10 1 8 17 20 16 2 138 46 11 86 7 4 12 13 7 7 

 

2011 

CID 
299 137 147 234 13 113 112 216 258 104 73 100 90 116 229 0 3 2 98 323 127 132 145 141 144 159 196 177 180 189 349 0 10 54 37 43 0 9 19 30 

 CIP 
37 26 25 57 40 48 54 61 132 79 81 94 95 102 122 0 0 0 24 69 8 9 33 50 71 92 9 4 22 0 37 42 63 85 56 77 7 22 55 18 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 TOTA

L 336 163 172 291 53 161 166 277 398 183 154 194 185 218 351 0 3 2 122 901 135 141 178 191 215 253 205 181 202 189 386 42 73 140 93 120 7 31 74 48 

 

2012 

CID 
245 26 35 122 13 14 3 94 244 52 10 33 0 43 139 2 3 7 99 323 22 19 19 6 3 7 34 10 1 0 158 0 10 45 10 16 2 4 14 25 

 CIP 
29 15 6 38 6 7 8 9 139 5 3 8 9 28 24 1 0 2 43 79 2 1 5 5 0 1 5 4 0 0 16 4 1 22 1 22 7 22 1 18 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 TOTA

L 274 41 41 160 19 21 11 103 384 57 13 41 9 71 163 3 3 9 142 767 24 20 24 11 3 8 39 14 1 0 174 4 11 68 11 38 9 26 15 43 

 

2013 

CID 
67 44 22 43 8 6 6 20 84 5 3 1 2 9 27 0 17 9 18 56 13 4 0 1 0 1 2 9 7 0 40 6 9 31 1 0 5 0 2 1 

 CIP 
29 26 18 21 2 2 1 13 42 5 4 3 3 1 8 0 11 5 9 48 7 3 2 2 0 1 3 2 3 0 13 12 1 31 0 0 2 0 3 0 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTA

L 96 70 40 64 10 8 7 33 152 10 7 4 5 10 35 0 28 14 27 252 20 7 2 3 0 2 5 11 10 0 53 18 10 62 1 0 7 0 5 1 

 

2014 

CID 
55 11 12 33 0 1 5 20 84 5 3 0 2 9 19 1 0 7 15 17 7 4 0 1 0 1 2 2 7 0 24 6 9 31 1 0 5 0 2 1 

 CIP 
9 7 9 8 2 2 1 7 42 5 1 3 0 1 6 0 0 1 9 13 3 0 2 0 0 1 3 0 3 0 13 12 1 31 0 0 2 0 3 0 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTA

L 64 18 21 41 2 3 6 27 152 10 4 3 2 10 25 1 0 8 24 158 10 4 2 1 0 2 5 2 10 0 37 18 10 62 1 0 7 0 5 1 

 



 
 

415 

T
O
T
A
U
X

  

CID 

844 269 259 598 42 145 134 502 989 182 106 162 124 314 533 5 56 38 404 925 218 183 251 153 148 172 243 209 204 190 668 28 48 213 54 62 19 24 41 61 

 CIP 
172 122 95 256 52 64 67 229 617 112 99 128 118 223 211 4 33 17 230 309 61 46 86 63 71 99 28 19 35 1 120 100 67 203 59 100 23 46 65 39 

 CFI 
0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

  TOTA

L 1016 391 354 854 94 209 201 731 1667 294 205 290 242 537 744 9 89 55 634 2885 279 229 337 216 219 273 271 228 239 191 788 128 115 418 113 162 42 70 106 100 

  

( 2014-2010)إحصائيات بعدد ادلنصبني يف إطار برانمج جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين يف خمتلف مديرايت القطاع العمومي لوالية ميلة 

حبسب بياانت الوكالة الوالئية للتشغيل ميلة  
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