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شكر وتقديـــــــــــر 
. الشكر والحمد أوال هلل رّب العالميف كما ينبغي لجبلؿ وجيو ولعظيـ سمطانو

الذي تفضؿ باإلشراؼ " العقبي األزىر "يسرني أف أتقدـ بالشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضؿ الدكتور
. عمى ىذه المذكرة، ولما قدمو لي مف دعـ وتوجييات كاف ليا األثر في إتماـ ىذا العمؿ

كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبوؿ 
. االطبلع عمى ىذا الجيد المتواضع وتصويباتيـ لو

 عمى توجيياتيا العممية "بولقواس زرفة"كما ال أنسى أف أوجو شكري وامتناني إلى أستاذتي الفاضمة 
لى كؿ مف أعانني مف قريب أو بعيد عمى إنجاز ىذا العمؿ ومنيـ رؤساء  ودعميا المعنوي لي، وا 

. مؤسسات ميداف الدراسة

 

 .وهلل الحمد والشكر أوال وأخيرا                                                       

  



 

 إهــــــــــــــداء
الذي طاملا متّنى أن يراين يف أعلى مراتب " أخي فوزي "إىل روح املغفور له بإذن اهلل تعاىل

 .العلم

 .إىل الوالدين الكرميني أطال اهلل يف عمرمها وحفظهما من كل مكروه

ورفيق دريب الذي علىمين معّن الصرب يف هذه احلياة، " منير تومي "إىل صديق طفوليت
 .وساعدين بكل ما أويت من علم وجهد للوصول هبذا العمل إىل هنايته

 .إىل كل العائلة وأخص بالذكر أخيت هُيام وفىقها اهلل وأعاهنا يف دراستها

 .إىل كل هوالء أهدي مثرة هذا العمل

 

أسماء بلعربــــي                                            
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 مقدمــــــــــــــة

حظي التعميـ الجامعي في معظـ دوؿ العالـ بإقباؿ شديد عميو بتخّصصاتو المختمفة وذلؾ 
، أي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غّيرت حكومات البمداف  ابتداًء مف خمسينات القرف المنصـر

المختمفة وخاّصة المتّقدمة منيا اّتجاىيا نحو التعميـ الجامعي وأصبحت تشّجع األفراد عمى االلتحاؽ بو 
ألّنيا تنظر إليو عمى أّنو محّرؾ االقتصاد الوطني مف خبلؿ رأس الماؿ البشري الذي يكّونو 

والتكنولوجيا التي يساىـ في بنائيا، إلى جانب تطبيؽ مبدأ تعميـ التعميـ والعبلقة التي تربط التعميـ 
الجامعي بالدخؿ الفردي وبالتالي نوعية الحياة؛ كؿ ىذه العوامؿ رّغبت األفراد في التعميـ الجامعي، 

وىو ما عمؿ عمى تحويؿ الجامعات مف جامعات صغيرة يسيؿ تسييرىا إلى جامعات كبيرة قد يكوف 
مف الّصعب الّتحّكـ فييا، سيما وأّف اإلقباؿ عمى ىذه الجامعات لـ يكف في الكثير مف األحياف مخّططا 
أو مدروسا، حيث ترّتب عف ذلؾ تضّخـ سوؽ العمؿ بأعداد كبيرة مف حممة الشيادات الجامعية الذيف 

لـ تتوافر ليـ فرص عمؿ تستوعبيـ، وىو ما خّمؼ مشكمة حديثة الّطرح نسبيا، تجّسدت في مشكمة 
بطالة الخريجيف الجامعييف وصعوبة إدماجيـ مينيا والتي لـ تعد تخص في الحقيقة البمداف النامية أو 

 .العربية فقط، لكّنيا مشكمة تكاد تكوف عالمية

فموضوع بطالة الجامعييف واإلدماج الميني ليـ ُيعد مف أىـ المواضيع وأحدثيا في الكثير مف 
ففي . المياديف العممية خاّصة منيا ميداف العموـ االجتماعية سواًء مف حيث الّطرح أو المعالجة

الجزائر، لـ يتناوؿ ىذا الموضوع في حدوده العممية إاّل قّمة مف الباحثيف نظرا لصعوبة الحصوؿ عمى 
تراث نظري حولو في المكتبة الوطنية التي تعاني مف نقص واضح في البحوث والدراسات التي تتعّمؽ 
بموضوع بطالة الجامعييف في الجزائر تحديدا وعممية اإلدماج الميني ليـ كفئة مثّقفة أصبحت تمّثؿ 
شريحة واسعة مف المجتمع الجزائري وتيدد في الوقت ذاتو استقراره وتماسكو نظرا لبقائيا دوف عمؿ 

 وفي شكؿ –لسنوات عديدة، كما أّف المبلحظ أّف معظـ ما يتوّفر مف ماّدة نظرية حوؿ الموضوع 
 يتواجد أساسا في عمـ االقتصاد فتتمحور المعالجة حوؿ األبعاد االقتصادية دوف التعّرض –إشارات 

 .لؤلبعاد االجتماعية التي تعتبر مف األىمية بما كاف في فيـ باقي األبعاد األخرى لمظاىرة

وعمى ىذا األساس تأتي ىذه الدراسة المتواضعة اليادفة إلى الّتعّرؼ عمى واقع بطالة 
الخريجيف الجامعييف في الجزائر مف حيث تطّورىا وأسبابيا وخصائصيا وتداعياتيا عمى مختمؼ أجزاء 

  في المؤسسات الوطنية – البطاليف الجامعييف –المجتمع، وكذا عممية اإلدماج الميني لياتو الفئة 
المختمفة، مرّكزة في ذلؾ عمى أحدث اآلليات التي انتيجتيا الحكومة الجزائرية خبلؿ الّسنوات األخيرة 

 سعيا منيا لمواجية ىذا الّنوع مف البطالة (DAIP)والمتمّثمة في جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني 
التي أصبحت ترتبط بما يمكف تسميتو بالتوظيؼ المتدّني الذي يوّظؼ بموجبو الخّريج الجامعي في 
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منصب عمؿ يتطّمب مؤىبل أقؿ بكثير مف المؤّىؿ الذي يحممو، وىو ما يحدث فعبل نظرا لقّمة فرص 
العمؿ مقابؿ التزايد الممحوظ في أعداد الخريجيف الجامعييف؛ وىو ما سنتعّرض لو في ىذا البحث 

 .بالتفصيؿ

ـّ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ستة فصوؿ عمى النحو التالي  : ومف أجؿ ذلؾ ت

يتناوؿ موضوع الدراسة، حيث تضّمف تحديد اإلشكالية التي تنتيي بطرح تساؤؿ : الفصؿ األوؿ
رئيس، ثـ تحديد جممة مف الفرضيات تجّسدت في فرضية عاّمة وأربع فرضيات جزئية تغطي كؿ منيا 

جانبا مف جوانب الموضوع، ثـ بياف أىداؼ الدراسة ومبررات اختيارىا والمفاىيـ األساسية في 
 .الموضوع، فضبل عف الدراسات السابقة ومناقشتيا لتوضيح جوانب االستفادة منيا

-ويرّكز عمى معالجة مشكمة البطالة في عبلقتيا بالتعميـ معالجة سوسيو: الفصؿ الثاني
ـّ التطّرؽ إلى أبرز المداخؿ حوؿ الموضوع وتتمثؿ في كؿ مف مدخؿ األنساؽ  اقتصادية، حيث ت

ومدخؿ  (التقميدي والمحدث)والبناءات االجتماعية، مدخؿ الفعؿ االجتماعي، المدخؿ الماركسي 
ـّ التطّرؽ - مع تناولو كمدخؿ أساسي في معالجة الموضوع –االستثمار في رأس الماؿ البشري  ، كما ت

إلى القيمة االجتماعية واالقتصادية لمتعميـ واالستثمار فيو وفي التعميـ الجامعي عمى وجو الخصوص 
 .وفاعميتو في التخفيؼ مف البطالة

أّما ىذا الفصؿ فيتناوؿ بطالة الجامعييف في الجزائر، حيث ضـّ كيفية قياس : الفصؿ الثالث
ـّ التركيز عمى تطّور بطالة  البطالة وأنواعيا بصفة عاّمة كتمييد لمدخوؿ في الموضوع، ومف ث

 .الجامعييف في الجزائر، خصائصيا، أسبابيا وتداعياتيا المختمفة

وتناوؿ بالتحميؿ واقع اإلدماج الميني لمبطاليف الجامعييف في بعض الدوؿ : الفصؿ الرابع
العربية وذلؾ باستعراض بعض تجارب الدوؿ العربية في مواجية المشكمة، وىي التجربة التونسية، 

المغربية والتجربة المصرية، وكذا واقعو في الجزائر مف خبلؿ عرض البرامج التي وّجيتيا الحكومات 
الجزائرية المتعاقبة إلدماج البطاليف الجامعييف مينيا وكذا الييئات التي جّسدتيا لتنفيذ البرامج المسّطرة، 

ـّ تناولو -ناىيؾ عف توضيح األبعاد السوسيو اقتصادية لئلدماج الميني لمبطاليف الجامعييف الذي ت
 .كمدخؿ لمفصؿ، ومظاىر عممية اإلدماج الميني سواًء االيجابية منيا أو السمبية كعنصر أخير

وفيو عرض لئلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية، وتحديدا مجاالت الدراسة، : الفصؿ الخامس
عينة الدراسة وكيفية اختيارىا، منيج الدراسة ومختمؼ أدوات جمع البيانات، فضبل عف األساليب 

 .اإلحصائية المستخدمة
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ـّ الحصوؿ عمييا مف : الفصؿ السادس والذي خصص لعرض وتحميؿ البيانات الميدانية التي ت
عينة الدراسة، وكذا تفسيرىا في ضوء الفرضيات المطروحة وتوضيح داللتيا بالنسبة ألىداؼ البحث، 

ـّ التوّصؿ إلى خاتمة البحث  .وبناًء عمى ىذه النتائج ت



 

 

 

 

: ــــــــــل األولــــــــالفصــــــ

 
 .اإلشكالية: أوال
 .فرضيات الدراسة: ثانيا
 .أىداؼ الدراسة: ثالثا
 .(موضوعية/ ذاتية )أسباب اختيار الموضوع : رابعا

 .مفاىيـ الدراسة: خامسا
 :الدراسات السابقة: سادسا
 .               غربيةدراسات  .1
 .      دراسات عربية .2
 .دراسات جزائرية .3
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اإلشكاليــــــــــة : أوال

تعتبر البطالة ظاىرة اجتماعية اقتصادية خطيرة عرفتيا كافة المجتمعات االنسانية عمى مر 
العصور، حيث شكمت عمى الدواـ عائقا تنمويا تعاني منو معظـ دوؿ العالـ بما فييا المتقدمة، وذلؾ 
بالنظر إلى إفرازاتيا السمبية التي تمس جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية فضبل 

. عف األمنية منيا

والجزائر كغيرىا مف الدوؿ العربية والنامية عموما، لـ تكف بمنأى عف ىذه المشكمة، حيث 
شكمت البطالة أحد أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا المجتمع الجزائري وبشكؿ خاص مع مطمع 

الثمانينات، حيث شيد االقتصاد الجزائري تراجعا في مداخيمو مف العممة الصعبة بسبب تراجع عائدات 
النفط بفعؿ انخفاض أسعاره، وذلؾ تزامنا مع األزمة االقتصادية التي شيدىا العالـ يوميا، فضبل عف 
أزمات أخرى مرتبطة بيذا التراجع،  كإفبلس العديد مف المؤسسات الوطنية الكبرى، وحدوث انكماش 
كبير في االستثمارات عمى مستوى مختمؼ القطاعات وخاصة االقتصادية منيا، كؿ ىذا وغيره نجـ 
عنو ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ بسبب موجة التسريحات التي عرفتيا العديد مف المؤسسات 

االقتصادية، أو بسبب الممتحقيف حديثا بسوؽ العمؿ والذيف ال يجدوف فرصا لتشغيميـ، وقد حصؿ ذلؾ 
خاصة مع فئة الجامعييف الذيف وجدوا أنفسيـ جنبا إلى جنب مع الشرائح األخرى المسّرحة مف وظائفيا 

. بفعؿ سياسة إعادة الييكمة واألزمة االقتصادية التي عصفت بالببلد يوميا

وقد برزت ظاىرة بطالة الجامعييف في الجزائر بشكؿ ممفت لبلنتباه، بسبب تشجيع السياسات 
الحكومية المتعاقبة لبلستثمار واالنفاؽ في التعميـ عامة والجامعي خاصة، وما ارتبط بيذا القطاع مف 
توسع في المؤسسات الجامعية عبر الوطف، ومف مجانية في الخدمات المرتبطة بو، حيث شيد التعميـ 
في الجزائر نقمة نوعية وكمية منذ منتصؼ القرف الماضي، فقد إزداد عدد المدارس العميا والجامعات 

َـّ التوّسع في المجاالت والُشعب المفتوحة لمتكويف، فقدمت بذلؾ الجامعات  والطمبة بشكؿ ممحوظ، كما ت
أعدادا ىائمة مف الخريجيف الجامعييف الذيف دخموا سوؽ العمؿ بمختمؼ التخصصات، فزاد بذلؾ 
العرض مف طالبي العمؿ، في ظؿ محدودية المناصب المفتوحة بسبب قمة االستثمارات وشروط 

. صندوؽ النقد الدولي وانكماش االقتصاد الوطني عموما

ىذا ويرافؽ مشكمة بطالة الجامعييف في الجزائر وجود صعوبة في إدماج ىؤالء الخريجيف في 
سوؽ العمؿ الذي يفرض متطمبات عديدة لعّؿ أبرزىا عامؿ الخبرة، وىو الشيء الذي ال يتوّفر عند 

اإلطارات دوف تخريج ىؤالء الخريجيف في أغمب األحياف، إلى جانب استمرار الجامعات الجزائرية في 
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معرفة لبلحتياجات الحقيقية والتخصصات الدقيقة المطموبة في مجاؿ التشغيؿ، وىو ما يمكف تفسيره 
.  بغياب سياسة واضحة تربط بيف قطاعي التعميـ والتشغيؿ في الجزائر

جاىدة إلى عبلج ىذه المشكمة مف خبلؿ وضع الدولة الجزائرية وفي مقابؿ ىذا الوضع، سعت 
بعض األجيزة والبرامج الخاصة بتشغيؿ الشباب الجامعي البّطاؿ، حيث استفاد حامموا الشيادات 

 مف برنامج عقود ما قبؿ التشغيؿ في سبيؿ إدماجيـ مينيا، غير أنو 1998الجامعية ابتداًءا مف سنة 
 سنوات ظيرت صيغة تشغيؿ أخرى أكثر أىمية وىي عقود إدماج حاممي الشيادات الجامعية 10وبعد 
 تعد األخيرة والتي في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني؛ ىذه الصيغة التشغيمية 2008سنة 

برنامجا طموحا وضعتو الدولة في محاولة منيا لحؿ مشكؿ بطالة الجامعييف الذي أصبح ينخر في 
  .إرتدادات واسعة عمى مختمؼ األصعدةالمجتمع الجزائري مخمفا 

مدى قدرة جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني وانطبلقا مما سبؽ، ُيثار تساؤؿ جوىري حوؿ 
   في التخفيف من حّدة بطالة الجامعيين وتحقيق اإلدماج الميني ليم؟
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 فرضيات الدراسة: ثانيا

لقد ساىـ كؿ مف الجانب النظري والزيارات االستطبلعية في توضيح معالـ المشكمة المطروحة 
ومنو عمى صياغة مجموعة مف القضايا التي صيغت عمى ضوئيا مجموعة مف الفرضيات العممية، 
التي يمكف اعتبارىا إطارا تنظيميا ُيجمع مف خبللو البيانات والمعطيات التي تساعد في التعّرؼ عمى 

 أربع فرضيات جزئية متفرعةمشكمة الدراسة والوصوؿ إلى أىدافيا، حيث تجّسدت في فرضية عامة و
: عنيا، تغطي كؿ منيا محورا خاصا في الفرضية العامة نستعرضيا كما يمي

: الفرضية العامـــــــــــــــــــــــة

يشّكؿ جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني أداة فّعالة في التخفيؼ مف حّدة بطالة الجامعييف "
". وتحقيؽ اإلدماج الميني ليـ

 :مف الفرضية العامة خُمصنا إلى الفرضيات الجزئية التالية :الفرضيات الجػػػػػػػػػػػػػػزئية

 الفرضية الجزئية األولى: 

 الوجية األولى لخريجي الجامعة نظرا (DAIP)يعتبر جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني "
 ". لمناصب العمؿ التي يوفرىا لمبطاليف منيـ والتي تتناسب وتخصصاتيـ العممية

 الفرضية الجزئية الثانية :

فرص  ليـ يضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني إلى الشباب الجامعي البّطاؿ لجوء"
". التأقمـ مع متطمبات الحياة المينية

 الفرضية الجزئية الثالثة :

عداد بيدؼ  الشباب يستفيدز المساعدة عمى اإلدماج الميني اضمف جو" الجامعي مف تكويف وا 
 ".متطمبات الوظيفة الجديدةُشغؿ 

 الفرضية الجزئية الرابعة :

يتيح جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني لمجامعييف العامميف في إطاره فرصة االستفادة مف "
". منصب عمؿ دائـ
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أىداف الدراســــــــة : ثالثا

تشكؿ أىداؼ الدراسة عنصرا ىاما في أي بحث عممي جاد، ذلؾ أنيا ترسـ المعالـ الكبرى 
لمدراسة وتوجياتيا العامة، حيث تأتي ىذه األىداؼ تماشيا والفرضيات التي توّجو الباحث وتحدد 

: فقد تـّ رصد جممة مف األىداؼ عمى النحو التالي (أي الفرضيات)مساره، وبالموازاة مع ىذه األخيرة 

  تقييـ الجيود المبذولة مف طرؼ الحكومة الجزائرية في محاربة بطالة الجامعييف خبلؿ الفترة
، وذلؾ مف خبلؿ استعراض السياسة الوطنية لتشغيؿ الجامعييف 2012 و2008الممتدة بيف سنتي 

 .ومساعييا إلدماجيـ مينيا في سوؽ الشغؿ

  تسميط الضوء عمى الجامعييف المستفيديف مف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني(DAIP) 
 .باعتباره أحدث اآلليات التي انتيجتيا الحكومة لمتخفيؼ مف بطالة الجامعييف

  التعّرؼ عمى التخصصات العممية التي يستقطبيا جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني أكثر
 .مف غيرىا

  ـّ تشغيميـ خبلؿ ىذه الفترة وفؽ  (2012-2008)تشخيص الواقع الميني لمجامعييف الذيف ت
 :السياسة الوطنية المشار إلييا أعبله، وذلؾ بالتركيز عمى

  ىؿ تتـ حسب التخصصات والشيادات الجامعية لممستفيديف أـ أف ىناؾ )طريقة التوظيؼ
 .(اعتبارات أخرى في التوظيؼ ؟

  ىؿ مف خبلؿ كفاءتو )الطريقة التي يتكيؼ بيا الخريج الجامعي مع منصب العمؿ الممنوح لو
 .(الشخصية، زمبلء العمؿ، الرئيس المباشر

 التكويف واإلعداد لشغؿ مناصب العمؿبرامج . 

 إمكانية االستفادة مف منصب عمؿ دائـ. 

  الوقوؼ عمى تطمعات الجامعييف العامميف في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني إزاء
مستقبميـ الوظيفي بشكؿ خاص، وآرائيـ حوؿ مدى نجاعة سياسة تشغيؿ الجامعييف في الجزائر 

. بشكؿ عاـ
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أسباب اختيار الموضوع: رابعا        

 كما ىو معروؼ، فإّف انجذاب الباحث نحو موضوع دوف آخر يرتبط أساسا بأسباب ذاتية    
ـّ اختيارنا ليذه الدراسة تبعا لجممة مف األسباب التي تمّخصت . وأخرى موضوعية (شخصية) لذا فقد ت

: فيما يمي

 :األسباب الذاتية .1

 ـّ اختيار الموضوع تبعا لمرغبة الشخصية لمطالبة لدراستو واالقتناع بأىميتو  .ت

  الرغبة في التعّرؼ عمى الواقع الميني الذي يعايشو الشباب الجامعي المستفيد مف السياسة
 .الوطنية لتشغيؿ الجامعييف والمشكبلت التي يواجيونيا مف خبلؿ بحث ميداني

  معايشة المشكمة بشكؿ فعمي مف الطالبة، كونيا مف الخريجيف الذي استفادوا مف عقود
 .المساعدة عمى اإلدماج الميني والذيف يعانوف واقعيا وصعوباتيا بشكؿ مباشر

  تعميؽ المعارؼ الذاتية حوؿ الموضوع، عمى اعتبار أّف مشكؿ بطالة الجامعييف وفرص
يبقى مطروحا وذو أىمية كبيرة خاّصة مع - الذي يعد مسألة جوىرية– إدماجيـ مينيا في الجزائر 

 .تفاقـ ظاىرة بطالة الجامعييف مؤخرا وبشكؿ ممفت لبلنتباه

 :األسباب الموضوعية .2

 ىناؾ العديد مف األسباب الموضوعية التي دفعت إلى إنجاز ىذا البحث، منيا ما يمي :

  يمّثؿ الموضوع ظاىرة اجتماعية ىاّمة تمّثمت في البطالة التي تمس نخبة المجتمع وصفوتو
المتعّممة، أال وىي فئة الجامعييف التي مف المفترض اعتبارىا عصب االقتصاد الوطني، حيث أّف 

 .تعّطميا لو آثار سمبية عمى المستوييف العاـ والخاص عمى حد السواء

  كباقي – حداثة الظاىرة نسبيا، حيث اّتضح أّف بطالة الجامعييف في الجزائر ظاىرة متأخرة
 .بالمقارنة مع البطالة الكبلسيكية– الدوؿ العربية والنامية 

  ،كما أّف الموضوع لـ يتـ تناولو بإسياب مف قبؿ العديد مف البحوث السوسيولوجية الجزائرية
 .حيث أصبح موضوع الّساعة ألّنو يمس فئة الجامعييف ومعاناتيـ مف البطالة
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  يطرح الموضوع أيضا قضّية ىاّمة تشغؿ باؿ معظـ الجامعييف الجزائرييف، أال وىي السياسة
 والمجّسدة في جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني 2008الوطنية الموّجية لتشغيميـ منذ سنة 

 .ومخّمفاتيا سيما السمبية منيا

 ف أّف ىذا الموضوع مطروؽ عمى مستوى وسائؿ اإلعبلـ ويحضى بتغطية واسعة ولؾ
 .بمعالجات سطحية ال ترقى في الكثير مف األحياف إلى الدراسة العممية الجاّدة

  التزايد المستمر في أعداد الخريجيف الجامعييف سنويا، حيث يتوّجو أغمبيـ إلى وضع ممفاتيـ
لبلستفادة مف الجياز والدخوؿ في سوؽ العمؿ ألّوؿ مّرة وحجز مقاعد ليـ في طابور المنتظريف 

 .لفرصة عمؿ

  الّرغبة في إثراء رصيد البحث العممي في مجاؿ عمـ اجتماع التنظيـ والعمؿ، وتدعيـ المكتبة
. الوطنية بموضوع يفيد كثيرا الّطمبة الجامعييف وكذا الباحثيف
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مفــــــــــاىيم الدراســـــــــــــــــــــــة :  خامسا

تعد خطوة تحديد المفاىيـ مف الخطوات اليامة التي تساعد الباحث عمى التعامؿ مع الدراسة 
بدقة ووضوح، حيث أف ضبط المفاىيـ اإلجرائية يمكنو مف توضيح وتدقيؽ متغيرات الدراسة، مما يتيح 

حيث يرجع الباحث أساسا إلى المفاىيـ الواردة في العنواف، ثـ إلى بعض ». لو التعامؿ معيا ميدانيا
في عنواف البحث، ثـ إلى بعض المفاىيـ الواردة في خطة - غير الظاىرة – المفاىيـ المستترة  

 وعميو سيتـ فيما يمي تحديد بعض .1«البحث، ثـ إلى بعض المفاىيـ التي تستخدـ في محتوى البحث
: المفاىيـ األساسية في الموضوع

: البطالــــــــــــــــــة .1

تعتبر البطالة مف المصطمحات االجتماعية االقتصادية المعقدة التي ال تزاؿ تمقى خبلفا بيف 
الكثيريف عند محاولة تعريفيا، نظرا لتعدد وجيات نظر الباحثيف في مفيوميا، فضبل عف الظروؼ 

: القائمة في الزماف والمكاف المعيَّنيف، ومف أىـ ىذه التعاريؼ مايمي

 : التعريؼ المغوي. 1.1

: َبطََّموُ  .تعطَّؿ وتفرَّغ فيو َبطَّاؿ:  مف الفعؿ َبَطَؿ، َبَطَؿ الفاعؿ مف العمؿ:البطالة في المغة
 .2التَّعّطؿ والتفرُّغ مف العمؿ: تعطَّؿ؛ والِبطالة: عطَّمو؛  َتَبطَّؿَ 

: التعريؼ االصطبلحي. 2.1

ىي تمؾ الحالة التي يتعطؿ فييا جزء مف قوة العمؿ المدنية، فبل تسيـ في العممية »":فالبطالة"
وليذا فالبطالة تمثؿ ىدرا في جزء مف الثروة . االنتاجية رغـ قدرتيا عمى ذلؾ ورغبتيا في القياـ بذلؾ

البشرية لممجتمع، وبالتالي ينجـ عنيا خسارة لبلقتصاد القومي، تتمثؿ في حجـ الناتج الذي كاف مف 
 .3«الممكف ليؤالء المتعطميف إنتاجو لو لـ يكونوا عاطميف

                                                           
 .86: ص، 2002، دار ىومة، الجزائر، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، رشيد زرواتي  1
 .42: ص،2007، دار المشرؽ، بيروت، لبناف، 42، الطبعة المنجد في المغة واألعالم  2
 .114:ص، 2001، دار المدى، دمشؽ، سوريا، دليل المصطمحات التنموية، مجيد مسعود  3
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يكوف في حالة بطالة، كؿ شخص بمغ سنا محددة وال »:(ONU) ىيئة األمم المتحدة وحسب
           .  1«يقـو بأي عمؿ، ال مأجور وال حر، رغـ أنو متاح لمعمؿ ويبذؿ جيدا في البحث عنو

حالة كؿ قادر »: عمى أنيا"البطالة"(OIT)  منظمة العمل الدولية وفي نفس االتجاه تعرؼ
            .2«عمى العمؿ، وراغب فيو، ويبحث عنو، ويقبمو عند مستوى األجر السائد، وال يجده

 بأولئؾ األشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ :فئة البطاليف (BIT) المكتب الدولي لمعمل ويعرؼ
:  سنة، ووجدوا أنفسيـ في يـو معيف أو أسبوع معيف ضمف الفئات التالية59 و16بيف 

 أي الذيف ال يعمموف مقابؿ أجر: بدون عمل. 

 أي الذيف باستطاعتيـ القياـ بالعمؿ فورا: متاح لمعمل. 

 الذيف اتخذوا خطوات محددة خبلؿ فترة معينة لمبحث عمى عمؿ أي  :يبحث عن العمل
3مأجور

. 

مجموع السكاف في سف العمؿ القادريف عمى »:إلى" البطالة "أو بشكؿ آخر ينصرؼ مفيوـ
بعد استبعاد غير القادريف عف العمؿ بسبب العجز أو المرض أو - المساىمة في النشاط االقتصادي

       .4«والذيف يتصفوف بأنيـ بدوف عمؿ ومستعدوف لمعمؿ حاليا ويبحثوف عنو- ألسباب أخرى

البطالة في أوسع معانييا عبارة عف عدـ »: في نفس اإلتجاهالدكتور راشد البراوي ويقوؿ 
 وطبقا ليذا التعريؼ يكوف العاطموف ىـ األفراد القادروف عمى ؛«استخداـ عامؿ مف عوامؿ اإلنتاج

  .5العمؿ والراغبوف فيو، لكف ال تتوافر ليـ فرصة الحصوؿ عميو

                                                           
1 ONU, Rapport mondial sur le développement humain, De Boeck Université, 

Bruxelles, 2000, P:277.  
2 Oliver Bellégo et autres, Dictionnaire des questions socials, L’outil indispensable 

pour comprendre les enjeux sociaux, Harmattan, Paris, 2005, P:60. 
3 Marcia Qintslr, Séminaire " Emploi et chômage : un nouveau regard sur la pertinence 

et les fondements conceptuels des statistiques",  18
ème 

Conférence International de 

statisticiens du travail, BIT, Genèvre, 24 Novembre – 5 Décembre 2008, P:09. 
، اآلثار االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادي، البطالة، الفقر، التفاوت في توزيع الدخلطارؽ فاروؽ الحصري،   4

 .136:، ص2007المكتبة العصرية، المنصورة، جميورية مصر العربية، 
، دار طويؽ، الرياض، المممكة البطالة، العمالة، العمارة من منظور االقتصاد االسالميزيد بف محّمد الرماني،   5

 .14:ص، 2001العربية السعودية، 
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 ىي حالة عدـ توافر "البطالة "يتضح مما سبؽ مف التعاريؼ، أنيا اتفقت في الجوىر بأف
: العمؿ ألشخاص البد أف تتوفر فييـ شروط معينة حتى نطمؽ عمييـ صفة بّطاؿ، وىذه الشروط ىي

 بموغ الفرد السف القانونية لمعمؿ. 

 البحث عف العمؿ. 

 الرغبة في آداء عمؿ معيف والقبوؿ بو عند مستوى األجر السائد. 

 القدرة عمى آداء العمؿ. 

: التعريؼ اإلجرائي. 3.1

حالة عدـ توافر عمؿ لحاممي الشيادات الجامعية، »:الدراسة ىوىذه في " البطالة "أما تعريؼ
. «لـ تتوفر ليـ الفرصة لذلؾو عمؿ، يسعوف لمحصوؿ عمىوالذيف يمتمكوف صفة القدرة والرغبة و

 : اإلدماج الميني .2

 : التعريؼ المغوي. 1.2

، نبلحظ أّف ىناؾ توافؽ بيف معاجـ المغة العربية حوؿ المعنى ُلغةً وحوؿ تعريؼ ىذا المفيـو 
دمج ": دمج" في مادة "المنجد في الّمغة واألعالم"، حيث جاء في "إندماج"أو " دمج"االشتقاقي لكممة 
لفَّو فيو، : َأدَمَج الشيء في الثوب. أدخمو فيو: َدمََّجُو في الشيء. دخؿ فيو واستحكـ: دموجا في الشيء

 .1أحسف نظمو، انَدَمَج وادََّمَج في الشيء َدَخَؿ فيو واستحكـ: أجاد فتمو، والكبلـ: والحبؿ

دخؿ فيو واستحكـ أو أدخمو : دمج الشيء في الشيء: "دمج" في كممة "جبران مسعود"ويقوؿ 
دخؿ واستحكـ فيو والتأـ فيو دامج، ودمج : َدمج ُدموجا في الشيء: "أحمد رضا"في حيف يقوؿ . 2فيو

. 3(لممطاوعة)دخؿ ولتأـ : صُمح والتأـ، واندمج في الشيء: أمرىـ

                                                           
 .224:المنجد في المغة واألعبلـ، مرجع سابؽ، ص 1

 .364:ص، 1992، الطبعة السابعة، دار العمـ لممبلييف، بيروت، لبناف،الرائد، معجم لغوي عصريمسعود جبراف،  2
، 1958، المجمد الثاني، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبناف، معجم متن المغة، موسوعة لغوية حديثةأحمد رضا،  3

 .447:ص
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 يعني لغويا دخوؿ أو إدخاؿ شيء في شيء "اإلدماج"مف جممة التعاريؼ الّمغوية، نجد أّف 
: ومعناه" دمج"آخر أو جزء في كؿ واالنسجاـ معو أو االلتئاـ أو التبلـؤ معو، واإلدماج ىو مصدر 

 .دمج الشيء في الشيء أدخمو وأحكـ إدخالو

. مف الّناحية المغوية ىي كممة مشتّقة مف الفعؿ َمَيَف، َميًنا" ميني "لئلشارة فقط، فإف كممة
ىي : والَمينة والِمينة. أسُتعمؿ لمخدمة: وامُتيف الرجؿ. وَمَيَف الرجؿ َخَدَمُو، أو عمؿ في صنعتو

. 1الِخدمة والحرفة، وجمعيا ِمَيف وُمَيف

انسجاـ : في الّمغة يعني" اإلدماج الميني"ما يمكف استخبلصو إذًا مما تقّدـ ذكره، أف مفيوـ 
. (عممو أو صنعتو)الّرجؿ في مينتو 

: التعريؼ االصطبلحي. 2.2

 ومتفؽ جد مستعمؿ دوف أف يكوف لو تعريؼ موّحدبأّنو  "اإلدماج الميني" مصطمح يتمّيز
 عممية تقود شخصا بدوف خبرة مينية ليشغؿ وضعية مستقّرة في بأّنو»: ميشال فارنيار، فقد عّرفو عميو

أي أّف اإلدماج الميني ىو الفترة التي تأتي بعد الخروج مف نسؽ التعميـ والتكويف، ؛ 2«نظاـ التشغيؿ
حيث يسعى فييا الفرد إلى االستقرار في منصب عمؿ دائـ وتوظيؼ المعارؼ النظرية المكتسبة ومنو 

 .التأقمـ مع الحياة المينية

تمؾ الفترة أو المرحمة التي تمي مباشرة عممية »:  ليعني"اإلدماج الميني"كما يستخدـ مصطمح 
التوظيؼ والتي تحدد مدى المبلءمة بيف الموظؼ الجديد والمنصب الشاغر، وعمييا يتقرر بقاؤه أو 

. 3«مغادرتو أو التحاقو بمنصب آخر أكثر تبلؤما ومؤىبلتو ومياراتو

إذًا فئلدماج الميني وفقا ليذا التعريؼ يتحقؽ لمفرد العامؿ بعد حصولو عمى منصب عمؿ، 
حيث يشير إلى مدى انسجاـ الموظؼ الجديد مع متطمبات الوظيفة التي يشغميا، ومف خبللو يتحدد 

.  عممو مف عدمويمستقبمو الميني مف حيث استمراره ؼ

                                                           
 .778:المنجد في المغة واألعبلـ، مرجع سابؽ، ص 1

، مذّكرة ماجستير في العمـو اإلدماج الوظيفي لحاممي شيادات التعميم العالي في سوق العملأبو بكر دىيممي،  2
 .35:، ص1994، غير منشورة، معيد العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر،االقتصادية

– الدار البيضاء – وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية، دراسة ميدانية بمؤسسة صيدال بوزيد نجوى،  3
 غير منشورة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسبلمية، ،، رسالة دكتوراه في عمـ االجتماع التنظيـ والعمؿالجزائر

 .74:ص، 2010جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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بأّنو فترة لمتمّرف واالعتياد عمى مجموع »: "لإلدماج الميني"مف جية أخرى، يشير تعريؼ آخر 
النشطات المسندة والتي تتعمؽ بالجانب التقني لمنصب العمؿ، وكذا مجموع العبلقات مع باقي 

 .1«العامميف والزمبلء وىو الجانب العبلقاتي

يظير مف ىذا التعريؼ أّنو أكثر شموال مف سابقو، بحيث لـ يقتصر في تحديده لمعنى اإلدماج 
ّنما تعّدى ذلؾ  الميني عمى مدى انسجاـ وتبلؤـ الموظؼ الجديد مع متطمبات الوظيفة التي يشغميا، وا 

إلى الطريقة التي تحقؽ لو اإلدماج الميني الفعمي، فاإلدماج الميني وفؽ ىذا التعريؼ ىو فترة 
الستقباؿ الموظؼ  العامؿ الجديد وفرصة لمتعّود عمى العمؿ قبؿ االلتحاؽ النيائي بو، ويكوف العامؿ 
خبلليا متربصا وعميو أف يبذؿ جيده في التأقمـ والتكيؼ سواء باالعتماد عمى قدراتو وكفاءاتو الخاصة 

. إف سبؽ لو العمؿ سمفا، أو بمساعدة الزمبلء أو الرئيس المباشر في العمؿ

إلى تعريؼ اإلدماج الميني " Vicensفيسانس "وحوؿ تعريؼ ىذا المصطمح أيضا، ذىب 
: انطبلقا مف فكرتيف

  الدخوؿ إلى عالـ الشغؿ الذي يتمّيز بتغّيرات تخص استغبلؿ الفرد لوقتو، والذي يتناسب مع
 .الفترة التي تفصؿ بيف قرار الدخوؿ إلى الحياة المينية والظفر بأوؿ منصب عمؿ

  2 بالمعنى االقتصادي"مشروع حياة" (أي اإلدماج الميني)مف جانب كونو . 

مف خبلؿ ىذا التعريؼ أّف الفرد تعّدى مرحمة البحث عف عمؿ بحيث " فيسانس"ويقصد 
تحّصؿ عميو، وىو يسعى لبلنتماء إلى فئة األجراء بكؿ خصائصيا وىي مرحمة اإلدماج الميني، أي 
أّف اإلدماج الميني حسب ىذا التعريؼ ىو المرحمة التي تمي حصوؿ الفرد عمى منصب عمؿ جديد، 

. وىو ما ذىب إليو التعريفيف السابقيف

أيضا أّف اإلدماج الميني ىو الذي يسمح لمفرد بالتوقؼ عف البحث عف " فيسانس"ويعتبر 
: منصب عمؿ آخر، وىنا يحتفظ الفرد بمنصبو الحالي، وىذا إف لـ يتوفر الشرطاف التالياف

 أف يكوف لمفرد منصب عمؿ دائـ وليس لو معمومات جديدة ُتظير لو إمكانية تغيير منصبو. 

                                                           
 .74:بوزيد نجوى، المرجع السابؽ، ص   1
، مذكرة سياسات التشغيل في الجزائر، عقود ما قبل التشغيل كإجراء مؤقت لمحد من البطالةبوجمعة كوسة،   2

 غير منشورة، كمية اآلداب والعمـو االجتماعية، جامعة محمد خيضر، ،ماجستير في عمـ اجتماع تنمية الموارد البشرية
 .84:ص، 2006بسكرة، الجزائر، 
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  (أي تكويف معّيف)يتوقؼ الفرد عف استغبلؿ بعض وقتو في البحث عف عمؿ أو أخذ دروس 
 . 1يسمح لو بتغيير منصبو

لمصطمح اإلدماج الميني، نجد أّنو في حاؿ تحقؽ اإلدماج " فيسانس"وفي سياؽ تعريفات 
الميني لمموظؼ أو العامؿ ضمف منصب عممو، يدفع بو ذلؾ إلى التوقؼ عف البحث عف عمؿ آخر 
شرط أف يكوف عممو دائما ولـ تتوّفر أمامو فرص أفضؿ لمعمؿ، أو يسعى لمزاولة تكويف معّيف يسمح 

. لو بتغييره

يتّضح مف االستعراض السريع لمفيوـ اإلدماج الميني، أّف كؿ التعاريؼ تشير إلى أّف عممية 
اإلدماج الميني تتحقؽ بعد حصوؿ الفرد عمى منصب العمؿ، أي أّنو الفترة التي تمي مباشرة عممية 
التوظيؼ، والتي يسعى خبلليا الموظؼ الجديد إلى تحقيؽ التبلؤـ الفّعاؿ مع منصب عممو، إاّل أّف 

البعض أشار إلى سبؿ تحقيؽ اإلدماج الميني كاالعتماد عمى الكفاءات الخاّصة أو عف طريؽ 
. مساعدة الزمبلء والرؤساء في العمؿ

في حيف رأت تعاريؼ أخرى أّف اإلدماج الميني ال يتحقؽ إاّل بتوفر شروط معّينة أىميا 
. ديمومة العمؿ واحتفاظ الفرد بمنصبو نظرا لقّمة المعمومات التي تتيح لو تغيير عممو

: التعريؼ اإلجرائي. 3.2

في ىذه " اإلدماج الميني "في ضوء التعاريؼ السابقة، يمكف وضع تعريؼ إجرائي لمصطمح
تمؾ المرحمة التي تمي مباشرة عممية توظيؼ الخريج الجامعي في منصب : »الدراسة، حيث نقصد بو

مع منصبو باإلعتماد عمى  (التكّيؼ)عمؿ يتبلءـ وتخصصو العممي، حيث يسعى خبلليا إلى التأقمـ 
كفاءاتو الخاّصة أو بمساعدة الزمبلء أو الرئيس المباشر في العمؿ، وكذا مف خبلؿ خضوعو لمتكويف 
واإلعداد لشغؿ متطّمبات الوظيفة الجديدة، وىو ما يدفعو إلى االحتفاظ بمنصبو والتوقؼ عف البحث 

«. عف وظيفة أخرى

 

 

 

                                                           
 .84:بوجمعة كوسة، المرجع السابؽ، ص  1
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 الدراسات السابقـــــــــــــــــة : سادسا

ىي كؿ دراسة سبقت البحث الحالي، والتي ليا عبلقة بو سواء مف حيث ، "الدراسات السابقة"
ولمدراسات السابقة أىمية بالغة في إثراء أي موضوع يتـ . الموضوع أو إطاره المرجعي أو منيجيتو

: البحث فيو ألنو لـ ينشأ مف الفراغ، فاليدؼ منيا ىو

 االستفادة منيا منيجيا، نظريا، ومف المراجع. 

  تحديد مجاؿ العمؿ الحاضر بالنسبة لمدراسات السابقة والذي قد يكوف بػ: 

 .التحقؽ مف نتائج سابقة بالتأكيد أو النفي أو التعديؿ -

 .تجنب التكرار لمواضيع تـ االنتياء منيا -

 .سد ثغرات في أبحاث سابقة -

 .1اكتشاؼ مجاالت بحث جديدة -

فالدراسات السابقة إذًا، مف الخطوات التي تساعد الباحث عمى إعطاء حدود فاصمة بيف 
دراستو وبيف الدراسات التي ليا عبلقة بالظاىرة التي يتناوليا، ومف خبلؿ ىذا العنصر فقد اخترنا أىـ 

حيث . وأقرب الدراسات لموضوع البحث الحالي، وذلؾ لبلستعانة بنتائجيا، ولتجنب تكرار ما ورد فييا
:  ، عربية وجزائريةغربيةتنوعت ىذه الدراسات بيف دراسات 

 غربيـــــــةدراسات  .1

 ىي دراسة قام بيا الباحث : الدراسة األولى"Jean Vincens " 

 « مؤىالت اإلطارات في فرنسا»:                  بعنوان

تمثؿ مجتمع الدراسة في فئة اإلطارات التقنية اإلدارية والتجارية وكذا الميندسيف واإلطارات 
التقنية العاممة في اإلطار التسويقي، وذلؾ لما الحظو الباحث مف تزايد ىذا النمط مف الوظائؼ التي 

. 2 و1كانت ىدفا لمتكوينات األولية مستوى 
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باإلعتماد عمى بيانات إحصائية، قارف الباحث بيف األجياؿ وفؽ مؤشر السف فيما يتعّمؽ 
. بالمستوى التأىيمي في قطاع التجارة والتسويؽ، بعدىا حاوؿ إعطاء التفسيرات الممكنة لما حصؿ عميو

، حيث أسفرت عف 2001-1982حدد الباحث الفترة لتحقيقات أجريت عف سوؽ العمؿ خبلؿ 
تطور وتبايف في مستوى التأىيؿ ونوعو، ومف خبلؿ المقارنة بيف األجياؿ تبّيف أّف مؤّىؿ شيادة 

 سنوات أكثر تزايدا مف جيؿ آلخر، وأّف نسبة الحاصميف عمى البكالوريا أو مّؤىبلت أقؿ 3+ البكالوريا 
 % 47 سنوات كانت النسبة 3+ سنتيف، وبكالوريا +  سنة حصة بكالوريا 35تتناقص؛ ففي سف 

 % 77، بينما كانت النسبة 1982 سنة 35البالغيف سف الػ  (1947-1946)بالنسبة لئلطارات جيؿ 
 55 إلى % 35، لتنتقؿ النسبة مف 2001 سنة 35البالغيف سف الػ  (1967-1966)بالنسبة لجيؿ 

. % 22 إلى % 10سنتيف مف +  سنوات، وتزايدت نسبة مؤىؿ بكالوريا 3+  فيما يخص بكالوريا %

أما تحميؿ البيانات المتعّمقة بالجيؿ الواحد فيبّيف أّف ما يقارب الثمثيف مف مجموع اإلطارات في 
 وأّف التوظيفات البلحقة تتعّمؽ بشكؿ رئيس بالنشطيف ذوي 35الجيؿ نفسو يتـ توظيفيـ قبؿ سف الػ

.  سنوات3+ مؤىبلت أقؿ مف بكالوريا 

 حيف 2010وتساءؿ الباحث عف أسباب ومبررات ىذا التطّور، فإذا بقي المعّدؿ نفسو خبلؿ 
 سنة حاصميف عمى 35 مف اإلطارات األقؿ سنا مف % 90 سنة، فإف 35 سف 1975يبمغ جيؿ 

مؤىبلت ما بعد الثانوي، فيؿ مف المحتمؿ أف يستمر التطّور لصالح األكثر تأىيبل بحيث يسّجؿ 
 سنوات المعيار المعتمد 5+ سنتيف، ليصبح مستوى بكالوريا + انخفاض تدريجي لمستوى بكالوريا 

لمحصوؿ عمى مناصب إطارات في المجاالت المذكورة ؟ 

أّما عف تفسير المعطيات، قّدـ الباحث عّدة أطروحات والمتعّمقة بالمقاربة عف طريؽ مناصب 
الشغؿ والتي تستند إلى مفيـو الشغؿ أو منصب العمؿ والذي يضـ مجموعة مف المياـ الموكمة إلى 

الفرد، ىذا المفيوـ قد يواجو معّوقات تقنية تفرض أحيانا محتوى منصب العمؿ، وعموما فإّف ىذا 
المحتوى يتجدد وفقا لمتغيرات اجتماعية واقتصادية تتعّمؽ خاصة بكمفة الكفاءات البّلزمة إلنجاز وتنفيذ 

. المياـ المكّونة لمنصب العمؿ

أشار أيضا إلى أّنو مف الضروري إضافة القدرة عمى التكّيؼ مع التغّيرات التي قد تمس 
محتوى العمؿ، ىذا المفيوـ يؤدي إلى الحديث عّما يسّمى برصد الكفاءات، وىناؾ أيضا الرصيد التقني 

معّينة ومثاؿ ذلؾ سياقة السّيارة،  (قدرات)الذي يفترض أّف منصب العمؿ يتضّمف مياـ تتطّمب كفاءات 
. في حيف أّف الرصيد االقتصادي يرتكز عمى االنتاجية أو الفعالية الدنيا  المطموبة مف قبؿ رب العمؿ



                                                         موضوع الدراسة             الفصؿ األوؿ                   

  25  
 

وعميو وفي كؿ األحواؿ فإّف الحد األدنى لمكفاءات والقدرات المطموبة شرط الـز لمحصوؿ عمى منصب 
. عمؿ إطار

في اكتساب  (الشيادات)وعند تحميمو لمكانة النظاـ التعميمي ودوره، وكذا مستوى المؤىبلت 
: القدرات والكفاءات والمفاضمة بينيا، اعتمد عمى ثبلث طروحات لتحميؿ العبلقة

 أفضمية حاممي الشيادات : 

حيث يفضؿ أرباب العمؿ أصحاب الشيادات العميا ألنيـ عند إنياء دراستيـ يمتمكوف أىـ 
القدرات والكفاءات المطموبة في مناصب اإلطارات، وعميو فإف الطريقة الوحيدة ىنا الكتساب ىذه 

واعتمد في تحميمو ليذا الّطرح . الكفاءات ىي التكويف الذي تمنحو مؤسسات التعميـ خاصة الجامعة
عمى نظريتي رأس الماؿ البشري التي ترى أّف التكويف والتعميـ العالي المستوى يزّود الفرد بالحد األدنى 

مف القدرات والكفاءات الفكرية وجزءا مف الكفاءات التقنية والمياراتية المطموبة في مناصب العمؿ 
والتشغيؿ الحقا بعد إتماـ الدراسة وااللتحاؽ بسوؽ العمؿ والقوى النشطة، عمى أف يكمؿ باقي القدرات 

تدؿ عمى توافر القدرات الفردية  (المؤّىؿ)بعد التوظيؼ، وكذا نظرية المؤشر التي تشير إلى أّف الشيادة 
وتسمح لؤلفراد بالتموضع عند توزيع الكفاءات، وأّنو كّمما طالت مّدة الدراسة فإّف مكانة الفرد 

االجتماعية يمكف أف تتبّدؿ، وىذا بدوره يؤثر عمى توّجو أرباب العمؿ حيث أصبح المؤّىؿ شرطا 
. أساسيا لمتوظيؼ، وكذا لتحسيف أوضاع حاممي الشيادات بالحصوؿ عمى وظائؼ أحسف كإطارات

 تنّوع واختالف مصادر اكتساب الكفاءات : 

يرتكز ىذا الّطرح عمى أّف الكفاءات والقدرات المطموبة لتوظيؼ اإلطارات يمكف اكتسابيا 
بطرؽ ومف مصادر عديدة، حيث أّف التكويف األولي المتّوج بالحصوؿ عمى شيادة ىو أحد الّطرؽ لكف 

: ليس الوحيد، فتعدد طرؽ تحصيؿ الكفاءات يمكف أف يسود نسبيا لؤلسباب التالية

  وجود أسواؽ داخمية تعتمد فييا المسارات المينية واآلفاؽ الوظيفية عمى الترقيات، والتي ترتبط
 .وتتحدد أكثر بالنجاعة داخؿ المؤسسة  ليس بالشيادات والمؤىبلت العالية

 تنمية التكويف المستمر غير المرتبط بالشيادات. 

 وىذا راجع إلى عّدة مبررات منيا: نقد تراتبية مستويات التكوين: 
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  عدـ تجانس وتماثؿ األفراد، ألّف الفرد ال يمكف اختزالو إلى شيادة أو مؤّىؿ، فاالنساف لديو
قدرات واستعدادات فطرية أو مكتسبة بعيدا عف النظاـ التعميمي الرسمي، وعمى المؤسسات أف تولي 

 .اىتماميا عند التوظيؼ إلى ىذه الكفاءات ال إلى الشيادات فقط

  عدـ التماثؿ بيف األفراد حتى بالنسبة لمحاصميف عمى نفس الشيادات، فالشيادة إذا ليست
مؤشرا حقيقيا عمى الكفاءة وغير كافية،  لذا يطمب مف أرباب العمؿ تحسيف معموماتيـ عف 

 .المترشحيف لموظائؼ وىو ما يؤدي إلى التنافسية بيف الشيادات

  عدـ التجانس المتعّمؽ بمؤسسات التكويف والتعميـ؛ فتجانس المؤىبلت العالية ال يعكس
التجانس نفسو في الكفاءات التي تزّود بيا المتكونوف، وذلؾ تبعا الختبلؼ المؤسسات المانحة مف 

 .حيث نوعية التكويف وحتى معايير االختيار والقبوؿ األولييف

: توّصؿ الباحث بعد جممة التحميبلت لمبيانات االحصائية المتوّفرة لديو إلى النتائج التالية

  أّف نسبة الحاصميف عمى شيادات ومؤّىبلت أعمى مف البكالوريا مستمّرة في اإلرتفاع عند
 .( سنوات3+ سنتيف، بكالوريا + بكالوريا )اإلطارات خاصة بالنسبة لمشيادات العميا القصيرة المدى 

  قامت فرنسا بإصبلح وتغيير النظاـ التربوي عموما وتكويف اإلطارات خاصة، وأصبحت
العبلقة بيف مفاىيـ التوظيؼ، الشيادة، والمؤّىؿ متذبذبة بيف التوّجو نحو بناء اجتماعي مبني عمى 

المؤىبلت الفردية مف جية وتوّجو بدعـ االتفاقيات المينية التي تفسح المجاؿ لمتكويف المستمر داخؿ 
 .المؤسسات واعتماده لتحسيف الوضعية المينية

  ىناؾ اختبلؼ بيف المؤسسات مف حيث حجميا وسياستيا التسييرية، وعميو فإّف اإلشكاؿ ال
يطرح بيف المؤسسات االقتصادية والنظاـ التربوي والتعميمي عند مناقشة العبلقة بيف التكويف وتوظيؼ 

 .اإلطارات، بؿ يأخذ بعدا أكثر عمقا وتحميبل يتعّمؽ بمفيوـ تسيير الموارد البشرية

  يبقى وجود أسواؽ داخمية بفرنسا ُبعدا ميما في استيعاب نظرية رأس الماؿ البشري ونظرية
المؤّشر وفقا لمتحميؿ الميكروسوسيولوجي بعيدا عف النظرة الشمولية والتحميؿ الكمي فيما يتعّمؽ 

 .بالعبلقة بيف التكويف والحصوؿ عمى وظائؼ اإلطارات
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 قام بيا الباحثان: الدراسة الثانية "Mirreille Bruyère, Philippe Lemistre" 

والتي شكمت موضوع بحث ونقاش تعّمؽ  ، «المواءمة بين التكوينات األولية والشغل»: حول
. خاصة بفعالية السياسات التربوية

ناقش الباحثاف العبلقة بيف التكويف والتشغيؿ عبر مفيوميف متقاربيف لكّنيما غير مترادفيف ىما 
المواءمة والمزاوجة، فوجدا أّف المزاوجة أو اإلقراف ىي انعكاس لممواءمة، ففي حيف ترتكز المواءمة 
عمى القدرات واالستعدادات الفردية القابمة لمقياس فإف المزاوجة أو اإلقراف تأخذ باإلضافة إلى ذلؾ، 
االستعدادات الفردية المضمرة لدى األفراد والتي قد تبلحظ لكف معرفتيا واكتشافيا يتأتياف مف خبلؿ 

.  المواءمة بيف الفرد ومؤسستو أو منصب العمؿ

:  والمعتمدة عمى فرضيتيف رئيسيتيف1979 سنةجوفانوفيك اعتمد الباحثاف عمى دراسة قاـ بيا 

  عند التوظيؼ، يسعى صاحب العمؿ إلى تحقيؽ أفضؿ إقراف بيف الموظؼ الجديد ومنصب
 .العمؿ وذلؾ وفقا لممتوّفر مف المعمومات

 تتوّفر لدى أصحاب العمؿ والمقاوليف معمومات حّدية دنيا عف قدرات الموّظؼ الجديد. 

مف خبلؿ ممارستو لميامو في منصب العمؿ ومف خبلؿ عبلقات العمؿ مع المسؤوليف داخؿ 
المؤسسة، يتعّرؼ صاحب العمؿ أكثر فأكثر إلى خصائص الموّظؼ الجديد وقدراتو والتي تؤثر سمبا 

. أو إيجابا عمى إنتاجّيتو وأدائو، وبناًء عميو يتحدد األجر

وقد يكوف التبلؤـ بيف المنصب والمؤّىؿ غير كاؼ، ألف الموّظؼ الجديد ال يتمّتع بقدرات 
كافية يستمزميا المنصب ولـ يحصؿ عمييا في تكوينو، وىنا يضطر لبلستقالة وترؾ العمؿ؛ وفي ىذه 
ف كاف مؤشرا أو داال عمى القدرات الفردية فإف منصب  الحالة يمعب المؤّىؿ أو الشيادة دورا ثانويا، وا 

. العمؿ يمّحص جّيدا مدى االقتراف الفعمي بيف الفرد ومنصبو

ولمناقشة أىمية الشيادات في التوظيؼ ومدى ارتباطيا بالقدرات واالستعدادات الحقيقية 
التي يمعب النظاـ التعميمي مف خبلليا دور " التصفية" أو "الغربمة"لؤلفراد، تطّرؽ الباحثاف إلى نظرية 

المصفاة أو الغربمة؛ فنظاـ الشيادات يضمف تحصيؿ حامميو لبلستعدادات البلزمة التي تمّكنيـ مف 
االلتحاؽ بمنصب عمؿ أو مجموعة أعماؿ واالستجابة لمتطّمباتيا، كما استمّر الباحثاف في طرح 

: التساؤالت التالية
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  خبلؿ فترة اإلدماج ؟ (طبعا بيف التكويف األولي والعمؿ)ماىي محددات المواءمة الجّيدة 

 يجابية ؟  ىؿ تحقؽ المواءمة بيف التكويف والتشغيؿ امتيازات حقيقية وا 

ـّ توضيح ذلؾ  إف كاف المؤّىؿ داال عمى مستوى التكويف المتحّصؿ عميو، فيو غير كاؼ وقد ت
سابقا، وىنا يجب التطّرؽ لُبعد التخصص في التكويف الذي يضع أماـ الخريج مجموعة محّددة مف 

. الوظائؼ ويوّفر عميو مشّقة التنّقؿ بيف مختمؼ الوظائؼ في حالة إىماؿ التخصص في التكويف

إّف تناوؿ الموضوع بإدراج ُبعد التخصص يساعد كذلؾ عمى مناقشة تكييؼ التكويف مع 
مختمؼ التغّيرات التي يعرفيا سوؽ العمؿ وبالتالي المساىمة في توجيو السياسات التربوية وضبطيا 

.  بشكؿ يستجيب فيو لمتطّمبات المجتمع وحاجات القطاعات المستخدمة

باإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ أشار الباحثاف إلى ضرورة تفعيؿ العبلقة بيف مؤسسات التكويف 
. والقطاعات العارضة لمناصب الشغؿ وذلؾ لتجنب اليدر في الجيد والوقت بالنسبة لمطرفيف

فيما يخص التساؤؿ الثاني، حوؿ الفائدة أو االمتياز الذي قد ينتج عف المواءمة بيف التكويف و
، والعمؿ، فتطّرؽ الباحثاف لؤلجر وافترضا بدًء أّنو كمما كانت المواءمة أكبر كاف األجر المدفوع أعمى

 ذلؾ، وجدا أّف المواءمة خاّصة بيف التكويف المتخصص حوؿمبريقية إالقياـ بتحميؿ بيانات عند ولكّف 
 . % 1,5 والمنصب المعروض ليا أثر إيجابي عمى األجر لكّنو ضعيؼ نسبيا إذ بمغ متوسطو 

ولممبلحظة فقد أجرى الباحثاف دراسة تفصيمية لمختمؼ التخصصات مبّيناف التفاضؿ بينيا، 
. وىي مرتبطة بواقع التشغيؿ وسياسات التكويف بفرنسا

 ةــــدراسات عربي .2

 ( 2000)" خالد بن رشيد النويصر"ىي دراسة : الدراسة الثالثة

 «-واقعيا وأسبابيا وحموليا-بطالة خريجي مؤسسات التعميم العالي السعوديين»: بعنوان

ىي دراسة تدخؿ في متطّمبات نيؿ درجة الدكتوراه في اإلدارة التربوية والتخطيط بكمية التربية 
بمّكة المكّرمة، حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع بطالة خريجي مؤسسات التعميـ العالي السعودييف 

                                                           
  ،رسالة دكتوراه بطالة خريجي مؤسسات التعميم العالي السعوديين، واقعيا وأسبابيا وحمولياخالد بف رشيد النويصر ،

 .2000 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية،،في اإلدارة التربوية والتخطيط
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مف خبلؿ الكشؼ عف أبرز أسبابيا وحموليا مف وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة، والتعرؼ عمى 
. الفروؽ بيف وجيات نظر أفراد فئتي مجتمع الدراسة حوؿ أبرز األسباب وأبرز حموليا

فحص : اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت أداتيف في جمع البيانات وىما
. سجبلت وبيانات وزارة الخدمة المدنية وأمانة مجمس القوى العاممة، واستمارة خاصة بناىا الباحث

وضـ مجتمع الدراسة الميدانية فئتيف، فئة األكادمييف ويمثميا أعضاء ىيئة التدريس السعودييف 
في الجامعات السعودية المتخصصيف في التخطيط والتنمية واقتصاديات العمالة والموارد البشرية، 

 عضوا، وفئة الميدانييف ويمثميا مسؤولو التوظيؼ في مكاتب وزارة الخدمة المدنية ومديرو 39وعددىـ 
 37مكاتب العمؿ التابعة لوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية في كافة مناطؽ المممكة اإلدارية، وعددىـ 

ولتحميؿ بيانات الدراسة استخدـ الباحث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، . مسؤوال
. لتحديد الفروؽ بيف استجابات أفراد فئتي مجتمع الدراسة (ت)واختبار 

: وتوصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج نوجزىا في النقاط التالية

  يتمثؿ واقع الخريجيف الباحثيف عف عمؿ في القطاعيف العاـ والخاص في أف أغمبيتيـ ينتموف
 .لمنطقة الرياض، ويحمموف الشيادة الجامعية في مجاؿ اآلداب والعمـو االنسانية واالجتماعية

 إحجاـ القطاع : أبرز أسباب مشكمة بطالة الخريجيف مف وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة ىي
حجاـ بعض الخريجيف عف العمؿ في  الخاص عف توظيؼ الخريجيف الرتفاع تكمفتيـ االقتصادية، وا 
القطاع الخاص لعدـ شعورىـ باألمف الوظيفي فيو، واستمرار مؤسسات التعميـ العالي في التوسع في 

 .التخصصات النظرية التي ال يحتاج إلييا سوؽ العمؿ

 الحد مف : أىـ الحموؿ لمشكمة بطالة الجامعييف مف وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة ىي
نشاء  استقداـ غير السعودييف لموظائؼ التي يمكف شغميا بالخريجيف، دراسة سوؽ العمؿ السعودي وا 
مركز معمومات وطني لتحديد العرض والطمب الوظيفي فيو، والتوسع في التخصصات الدراسية التي 

 .تمبي حاجات سوؽ العمؿ

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إستجابة فئتي أفراد مجتمع الدراسة حوؿ مجموعة
األسباب ذات العبلقة بمؤسسات التعميـ العالي لصالح فئة األكادمييف، وال توجد فروؽ بيف استجابات 
: أفراد الفئتيف حوؿ األسباب ذات العبلقة بالبيئة المحيطة بمؤسسات التعميـ العالي أو الحموؿ بنوعييا

 .ذات العبلقة بالمؤسسات وذات العبلقة بالبيئة المحيطة بيا
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 (  2001)" ألميمة منير عبد الحميد جادو: "الدراسة الرابعة

. «أزمة بطالة المتعممين في مصر وسبل معالجتيا»: بعنوان

.  ىي دراسة وصفية تحميمية قدمت لمؤتمر األزمة التعميمية في كمية التجارة بجامعة القاىرة

استيدفت الدراسة محاولة الكشؼ عف ماىية أزمة بطالة الخريجيف في مصر وأبعادىا 
المختمفة، بتسميط الضوء عمى أىـ العوامؿ المؤثرة فييا، وأىـ اآلثار الناتجة عنيا، والسبؿ الناجعة 

. لمواجيتيا

انتيجت الدراسة وفقا إلشكاليتيا المنيج الوصفي وأسموب التحميؿ الفمسفي بما ينطوي عميو مف 
رصد لمواقع وتحميمو والتنبؤ بمستقبمو، ومف ثـّ عمدت الدراسة إلى تجاوز رصد المعمومات والبيانات، 
والتوجو نحو تحديد العبلقات مف خبلؿ المتغيرات التي تكشؼ عنيا الدراسة بما يمّيد الستشراؼ حؿ 

.  أزمة بطالة المتعمميف في مصر

: وخمصت الباحثة في األخير إلى جممة مف التوصيات تمثمت فيما يمي

  إصدار تشريع ممـز لمشركات والمؤسسات والييئات الصناعية في سوؽ العمؿ عمى المساىمة
 .في تدريب الطبلب الخريجيف والمدّرسيف كٌؿ في تخصصو

  تطوير نظاـ المجاالت الصناعية المعموؿ بو في المرحمة اإلعدادية باستصدار تشريع عمؿ
لتنظيـ الزيارات بيف المؤسسات التعميمية والمسؤوليف في مواقع االنتاج المختمفة، كما يجب إلحاؽ 

 .ورش مجيزة بكؿ المدارس لتنمية قدراتيـ ومواىبيـ وتييئتيـ لمناصب عمؿ مستقببل

  اإلىتماـ بتنمية نظاـ التعميـ والتدريب المزدوج والمدارس المينية. 

  تشجيع السياسة االقتصادية لميمة إنشاء صندوؽ ائتماف يشّجع االستثمار في مجاؿ الصناعة
 .والتدريب

  محاولة تحقيؽ التوازف بيف الثانوي العاـ والفني والجامعي بحسب حاجات سوؽ العمؿ الفعمية
بدراسة الواقع واستقراء األبحاث الجادة واليادفة وتنفيذ بعض التوصيات حتى ال يكوف الحديث مجرد 

 .ترديدات وشعارات إعبلمية
                                                           

  ،ل عالجيا، في ضوء خبرات بعض الدول بأزمة بطالة المتعممين في مصر وسأميمة منير عبد الحميد جادو
 .2001، مؤتمر األزمة التعميمية، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية، المتقدمة
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  محاولة تحقيؽ التواصؿ بيف ُبنى التعميـ الثانوي والفني والجامعي، وذلؾ بإدخاؿ المجاالت
. العممية إلى جانب النظرية في كؿ منيـ

دراسات جزائرية  .3

 (1995)" نجاح ياسين"دراسة : الدراسة الخامسة 

. «البطالة عند متخرجي مراكز التكوين، أسبابيا، نتائجيا»: بعنوان

 لنيؿ 1994/1995ىي عبارة عف دراسة ميدانية ُأجريت بوالية عّنابة خبلؿ السنة الجامعية 
شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، كاف اليدؼ منيا ىو البحث عف الواقع الذي يعيشو خريجو مراكز 
التكويف الميني الذيف تفاقمت أعدادىـ ضمف العاطميف عف العمؿ، حيث بحثت عف طبيعة عبلقتيف، 
األولى تجسدت في العبلقة بيف وزارة التعميـ األساسي والثانوي والجامعي ووزارة التكويف الميني والعمؿ 

والييئة الحكومية المكمفة بالتخطيط، والثانية ىي العبلقة بيف مراكز التكويف والمؤسسات االقتصادية 
. (ىؿ ىذه العبلقات معدومة ؟) مف حيث التكويف

: وانطبلقا مف ىذه األىداؼ كانت فرضيات الدراسة كالتالي

  قد ساىـ في زيادة عدد  (خمؽ استثمارات)إف سياسة عدـ إنشاء مؤسسات صناعية جديدة
 .البطاليف

 إف عدـ القياـ بالخدمة الوطنية أصبح عائقا عف التوظيؼ. 

  إف عدـ التنسيؽ بيف مراكز التكويف والمؤسسات الصناعية واإلدارية مف حيث التخصصات
 .، أدى إلى تفشي البطالة ضمف صفوؼ الشباب(االحتياجات الحقيقية)

  بعد تخرجو مف المركز متحصبل عمى شيادة مينية، وبعد البحث عف وظيفة طيمة أشير أو
سنيف، بدأ يشعر ىذا الشاب بعدـ تكفُّمو مف طرؼ المجتمع، وبالتيميش، وبالتجريد مف الروح 

 .الوطنية، وبالتالي اليجرة إلى الخارج

 أصبحت التجربة المينية مف الشروط الرئيسية في إدماج الشباب المؤىميف في سوؽ الشغؿ. 

                                                           
استراتيجية التكوين ومتطمبات الشغل، دراسة ميدانية بالمعيد الوطني بوبّكر ىشاـ، :  وردت ىذه الدراسة في

 غير منشورة، كمية العمـو ،، مذكرة ماجستير في تنمية الموارد البشريةالمتخصص في التكوين الميني، سكيكدة
 .153:، ص2007الجزائر،  االنسانية واالجتماعية، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة،
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  إف عدـ مبلءمة التخصص الذي تابعو الشباب في مراكز التكويف ال يتماشى مع االحتياجات
 .الحقيقية لممؤسسات

اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي الذي يمجأ إليو الباحثوف عند دراسة حالة طبقة مف 
 . دراسة طبقة واحدة فقط، أال وىي فئة خريجي مراكز التكويف المينيت فيالمجتمع، حيث انحصر

: توصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج تبعا لمفرضيات المطروحة، فكانت كما يمي

  توقؼ عجمة إنشاء مؤسسات ومصانع جديدة، ويرجع ذلؾ أساسا إلى الوضع االقتصادي
واالجتماعي والسياسي الذي بدأ يتدىور منذ الثمانينات، حيث كاف السبب في عّدة أزمات ومنيا 

وبالتالي فإف عامؿ توقؼ إنشاء المصانع ومستثمرات جديدة لو تأثير مباشر عمى . توقؼ االستثمارات
 .ظاىرة البطالة بصفة عامة، وعند متخرجي مراكز التكويف بصفة خاصة

 عدـ تأدية الخدمة الوطنية يعتبر مف األسباب الرئيسية التي منعت الشباب مف التوظيؼ. 

  كؿ شير أو )عدـ التنسيؽ بيف مراكز التكويف والشركات والمؤسسات رغـ إرساؿ المؤسسات
لبطاقة متعمقة باإلنجازات واالحتياجات الخاصة بيا إلى مديرية الصناعة بالوالية، حيث لـ  (سنة

ُتؤخذ ىذه البيانات بعيف االعتبار عند تحضير البرامج والخطط العامة المتعمقة بالتكويف الميني مف 
حيث االختصاصات، بؿ واستمرت في إنجاز العديد مف االختصاصات رغـ األوضاع االقتصادية 

 .واالجتماعية الجديدة التي تمر بيا المنطقة

  يعيش الشباب البطاؿ المتخرج مف مراكز التكويف وضعا اجتماعيا يتميز بالتيميش والفراغ
والرفض وانعداـ الثقة بينيـ وبيف الحكومة، ما أدى بيـ إلى انتياج تصرفات مضادة لمقيـ المجتمعية 

 .واألخبلقية والقانونية

  غياب التجربة المينية يعد عامبل رئيسيا في تحصؿ الكثير مف خريجي التكويف عمى جواب
 .سمبي مف طرؼ المؤسسات التي أرسموا إلييا

  يتـ رفض الشباب حاممي شيادات التكويف الميني مف طرؼ المؤسسات بسبب عدـ مبلئمة
 .مع االحتياجات الحقيقية لممؤسسة (مف حيث التخصص)الشيادة المينية 
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 (.2004)" بوزيد نبيل وشفري محمد الصغير"دراسة : الدراسة السادسة 

. «تقييم نوعية التكوين الجامعي وعالقتو بتشغيل حاممي الشيادات»: بعنوان

ىدفت الدراسة إلى بحث الكيفية التي تجعؿ التكويف الجامعي في مختمؼ التخصصات فّعاال 
في أداء دوره وميمتو مف حيث إعداد الطمبة لسوؽ العمؿ ألجؿ تحقيؽ أفضؿ إدماج وظيفي، وكذا 
تسييؿ االنتقاؿ إلى الحياة العممية وعالـ الشغؿ المتمّيز بالتغّير المستمر، ومف ثّمة إمكانية التخفيؼ 

مف حّدة البطالة التي تمثؿ أكبر ىاجس أماـ الشباب عموما والخريجيف الجامعييف باألخص؛ ولمتحقؽ 
إف اإلعداد الجّيد لمطمبة لئلدماج الوظيفي »:مف ىذا اليدؼ انطمقت الدراسة مف فرضية عامة مؤداىا

وعالـ الشغؿ بالجامعة يساىـ في تخفيؼ بطالة الخريجيف والعكس أيضا صحيح، أي غياب التقييـ 
. «الجّيد يؤثر سمبا عمى األىداؼ المسّطرة لمتكويف الجامعي ومف ضمنيا اإلعداد لمحياة المينية والعمؿ

وبغرض الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية المتعمقة بالدراسة، قاـ الباحثاف بتحقيؽ قبمي 
تضمف مقاببلت في فرنسا والجزائر، حيث كشؼ التحقيؽ أف المبلءمة بيف التكويف الجامعي والتشغيؿ 

:  تتوقؼ عمى

 التطور السريع لمتكنولوجيا وتكنولوجيات اإلعبلـ واإلتصاؿ. 

 اقتصاد الببلد. 

  (المسّجميف والمتخّرجيف)النمو السريع ألعداد الطمبة. 

إضافة إلى تقنية المقابمة، لجأ الباحثاف إلى تطبيؽ االستمارة التي شممت أسئمتيا المحاور 
محتوى التكويف، تنظيـ التكويف، أعضاء ىيئة التدريس، خدمات اإلعبلـ، نظاـ التقييـ،   :اآلتية

:  حيث ُوزعت االستمارات عمى طمبة التخصصات التالية بجامعة قسنطينة؛والتكويف المتواصؿ
. اإلعبلـ، الفيزياء، عمـو اقتصادية، عمـو التربية

بعد اإلجراءات اإلمبريقية وتفريغ البيانات ومناقشتيا، توّصؿ الباحثاف إلى صياغة نتائج 
دراستيما والتحقؽ مف صدؽ أو نفي الفرضيات المبنية وفقا لئلشكالية، وقد أثبتا تحقؽ الفرضية العامة 

نقص التحضير واإلعداد الجّيد لمطمبة لعالـ الشغؿ يعرقؿ تخفيؼ تفّشي البطالة »: في صياغتيا السمبية
بيف الخريجيف ، وغياب التقييـ الجّيد والدراسات الجاّدة حوؿ المستقبؿ الميني لمطمبة يزيد مف عدـ 

                                                           
30:مرجع سابؽ، صبوزيد نجوى، :  وردت ىذه الدراسة في. 
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فعالية وكفاءة التكويف الجامعي وأداء الوظيفة المينية لمجامعة مف خبلؿ تحقيؽ ىدؼ اإلدماج الوظيفي 
. «لمخريجيف

: وتفصيبل لمفرضية العامة، ناقش الباحثاف الفرضيات الجزئية

  فيما يخص خدمات اإلعبلـ والمساعدة التوجييية لمطمبة عف مستقبميـ الميني، توصمت
الدراسة إلى الغياب التاـ ليذه الميّمة عمى مستوى الجامعة بؿ حتى عمى مستوى المجنة الوطنية 

 .إلصبلح التعميـ العالي رغـ التأكيد عمى أىميتيا

  فيما تعّمؽ بتقييـ أعضاء ىيئة التدريس وأساتذة الجامعة، سّجمت الدراسة غياب أي نظاـ لمتقييـ
لسيرورة العممية التكوينية بالجامعة، فميس ىناؾ أي متابعة أو مراقبة مف شأنيا التعّرؼ عمى األداء 
الميني لؤلساتذة المكّونيف بغرض التعّرؼ عمى مواطف القّوة والضعؼ وحتى لعب دور الوساطة بيف 

 .كؿ المعنييف

  أما عف الكفاءات البلزمة لمعمؿ وكذا ُبعد التكويف المتواصؿ، خُمصت الدراسة إلى نتيجة
مفادىا أف احتياجات االقتصاد الوطني وسوؽ العمؿ إزاء المؤىبلت اليـو تختمؼ عنيا في سنوات 

الثمانينيات، وكثيرا ما اشتكى المستخدموف مف عدـ توّفر الميارات البّلزمة لدى خريج الجامعة 
الجزائرية، ىذا النقص يؤدي إلى تناوؿ أىمية التكويف المستمر والمتواصؿ الذي مف شأنو أف يجعؿ 

 .الجامعييف بؿ وكؿ العامميف عمى اطبلع بالمستجدات، وبالتالي االستعداد ليا واستيعابيا
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: مناقشة وتقييم

 : جوانب االستفادة من الدراسات السابقة .1

 :استفادت الباحثة مف الدراسات التي تـّ عرضيا أعبله مف خبلؿ عّدة جوانب تتمثؿ فيمايمي

  ساعدت الدراستيف األجنبيتيف الّمتيف أجريتا في فرنسا في مقارنة نتائجيا ببعض نتائج الدراسة
ـّ االستفادة مف التجربة الفرنسية في ىذا المجاؿ  .الحالية في جانبيا الميداني ومف ث

  االستفادة مف بعض الجوانب النظرية خصوصا ما تعّمؽ بالتجارب األجنبية والعربية والتجربة
 .الوطنية في مجاؿ تشغيؿ الجامعييف

  ساعدت ىذه الدراسات أيضا في تصميـ خطة البحث، حيث أف اإلطبلع عمييا بشكؿ جّيد
 .ساعد في معرفة متغيرات كؿ واحدة منيا والمحاور التي تناولتيا

  َـّ إعطائيا ساعدت الطالبة كذلؾ في تدقيؽ المتغيرات التي ستركز عمييا الدراسة الحالية ومف ث
 .طابعيا الخاص الذي يختمؼ عف ىذه الدراسات السابقة

  وجَّيت الطالبة إلى الكثير مف المراجع التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة ، كالمراجع المتعمقة
 .بالتشغيؿ وبطالة الجامعييف

  الدراسةفرضياتأفادت في اختيار المنيج المبلئـ، وفي ضبط . 

  ،إلى جانب كؿ ذلؾ، فقد ساعدت الطالبة عمى تصميـ أسئمة االستمارة، ومقارنة بيانات البحث
 .ناىيؾ عف تحديد ومقارنة نتائج ىذه الدراسة بالدراسات السابقة

سيتـ تحديد موقع دراستنا مف خبلؿ عرض  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .2
 :أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بينيا وبيف الدراسات السابقة

 :أّما نقاط االتفاؽ بيف دراستنا وجممة الدراسات السابقة فنوجزىا في التالي :وجو االتفاؽأ. 1.2

  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراستيف األجنبيتيف في بحث سبؿ العبلقة بيف التعميـ الجامعي
وسوؽ العمؿ، ومناقشة أىمية المؤىبلت الجامعية في الحصوؿ عمى مناصب عمؿ، وىؿ ىناؾ اتّفاؽ 

بيف قطاعي الّتعميـ والتشغيؿ، كما تتفؽ معيما في تحميؿ طرحيا حوؿ أىمية الشيادة الجامعية في 
 .التوظيؼ عمى نظريات رأس الماؿ البشري، المؤشر والغربمة
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  مع الدراسة الحالية في استخداـ  (السادسة وباستثناء الدراسات الخامسة)تتفؽ بعض الدراسات
 .المنيج الوصفي التحميمي

  تتفؽ دراسة الطالبة مع الدراسة الثالثة في تناوليا لواقع بطالة الجامعييف كظاىرة متزايدة بشكؿ
 .مستمر بتزايد أعداد الخريجيف

  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسة السادسة في تناوؿ بطالة الجامعييف في الجزائر ومسألة
 .إدماجيـ في عالـ الشغؿ كفئة تحتاج إلى إىتماـ كبير مف طرؼ الدولة

  كما تمتقي الدراسة الراىنة مع ُجؿ الدراسات في تحديد مجتمع البحث بفئة الجامعييف، باستثناء
الدراسة الرابعة التي تناولت بطالة المتعمميف عمى اختبلؼ مستوياتيـ، والدراسة الخامسة التي ركزت 

 .(خريجي مراكز التكويف)عمى حاممي الشيادات المينية 

  ومف حيث أدوات جمع البيانات، تتفؽ دراسة الطالبة مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ
 الثالثة مف حيث ةالوثائؽ واالحصائيات والمقابمة وخصوصا االستمارة، في حيف تتفؽ مع الدراس

 (....المتوسطات، النسب)بعض طرؽ المعالجة اإلحصائية 

 في حيف تتجّسد نقاط االختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة :أوجو االختبلؼ. 2.2
 :التي تـّ عرضيا فيمايمي

  بحثت الدراسة األولى عف أسباب تزايد أعداد الحاصميف عمى مؤىبلت جامعية مف جيؿ آلخر
َـّ الحصوؿ عميو  .وحاولت إعطاء التفسيرات الممكنة لما ت

  أّما الدراسة الثانية فقد اىتّمت ببحث سبؿ العبلقة بيف الّتكويف والّتشغيؿ، وأىمية الشيادات في
 .الّتوظيؼ ومدى ارتباطيا بالقدرات واالستعدادات الحقيقية لؤلفراد

  استيدفت الدراستيف الثالثة والّرابعة التركيز عمى متغير واحد وىو بطالة الجامعييف والمتعمميف
 .مف حيث أسبابيا وآثارىا وسبؿ مواجيتيا- عمى التوالي – عمى اختبلؼ مستوياىـ 

  أما الدراسة الخامسة فقد ركزت عمى فئة أخرى مف حاممي الشيادات، وىـ خريجي التكويف
 .  وذلؾ بتحميؿ أسبابيا ونتائجياالميني ومعاناتيـ مف ظاىرة البطالة

  تناولت الدراسة السادسة العبلقة بيف التكويف الجامعي والتشغيؿ، وذلؾ مف حيث مدى نجاعة
التكويف واإلعداد الجّيد لمطمبة إلدماجيـ في عالـ الشغؿ بعد التخرج، ومنو التخفيؼ مف بطالة 
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كيفية إندماج الخريجيف في عالـ الشغؿ عند تمّقي التكويف الجامعي )الجامعييف الممكف الوقوع فييا 
 .(الجّيد

  بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تسميط الضوء عمى بطالة الجامعييف في الجزائر وفرص
إدماجيـ مينيا وذلؾ بالتطرؽ أوال إلى واقع بطالة الجامعييف في الجزائر مف حيث أسبابيا، تطورىا 
واآلثار الناجمة عنيا، ثـ الوقوؼ عمى األساليب التي تتبعيا الحكومة الجزائرية إلدماج الخريجيف 
الجامعييف في عالـ الّشغؿ، والتركيز أساسا عمى جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني ودوره في 

، 2008التقميؿ مف بطالة الجامعييف، باعتباره اآللية المستحدثة مؤخرا والتي انتيجتيا الدولة منذ سنة 
 . وبالتالي الكشؼ عف مدى نجاعة سياسة التشغيؿ في الجزائر في التخفيؼ مف بطالة ىذه الفئة
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 :دور التعميـ في التخفيض مف البطالةحوؿ  مداخؿ نظرية :أوال
 .مدخؿ األنساؽ والبناءات االجتماعية .1
 .مدخؿ الفعؿ االجتماعي .2
 .(التقميدي والمحدث)المدخؿ الماركسي  .3
. مدخؿ االستثمار في رأس الماؿ البشري .4

 :اقتصادي- سوسيومف منظورتعميـ والبطالة اؿ: ثانيا

 .المؤسسات التعميمية كتنظيمات اجتماعية .5
  .القيمة االجتماعية واالقتصادية لمتعميـ .6
 .العائد مف االستثمار في التعميـ .7
 .االستثمار في التعميـ الجامعي .8

. خالصة الفصل

 

اقتصادية لعالقة -معالجة سوسيو
التعميم بمشكمة البطالة 

 



اقتصادية لعبلقة التعميـ بمشكمة البطالة-                                           معالجة سوسيو الفصؿ الثاني          

  39  
 

: ـــــــدــــــتمييـــ

يعتبر موضوع البطالة واإلدماج الميني لمبطاليف في عالـ الشغؿ مف أىـ التحديات التي 
حيث ظؿ ىذا الموضوع . واجيت والزالت تواجو مختمؼ دوؿ العالـ، كونيا مشكمة ذات أبعاد تاريخية

محور إىتماـ المفكريف عمى تعدد المدارس التي ينتموف إلييا، والمرجعيات الفكرية التي ينطمقوف منيا 
في تحميبلتيـ، فاختمفت الرؤى باختبلؼ الظروؼ التي عايشوىا، بؿ إمتد االىتماـ إلى الخبراء 

االقتصادييف، عمماء االجتماع، وبعض المنظمات الدولية وحتى رجاؿ السياسة في محاولة منيـ 
إدماج ميني، وطرح البدائؿ الممكنة – لتفسير الخمؿ القائـ في سوؽ العمؿ بيف طرفي معادلة بطالة 

. لمعالجتو، ىذه الرؤى التي تنوعت بيف نظريات تقميدية وأخرى حديثة

وترتكز حاليا تقارير مختمؼ المنظمات الدولية عمى حاجة البمداف إلى التركيز عمى استثمار 
كأساس لمتقميؿ مف البطالة، وىو أمر البد معو مف ربط اإلدماج الميني ومتطمبات رأسماليا البشري 

سوؽ العمؿ بمخرجات التعميـ والتكويف وباألخص التعميـ الجامعي، ذلؾ أف بطالة الجامعييف تتزايد 
مما يدفع إلى التفكير في . بشكؿ كبير في كثير مف دوؿ العالـ ومنيا العربية عمى وجو الخصوص

كيفية االستفادة مف رأس الماؿ البشري مف خبلؿ االستثمار في التعميـ ومدى مبلءمة ذلؾ التعميـ مع 
 .متطمبات سوؽ العمؿ

لذا، وبعد القراءة المعمقة لجممة مف النظريات المعاصرة المفسرة لدور التعميـ عموما والتعميـ 
الجامعي خصوصا في التقميؿ مف البطالة، سيتـ تركيزنا في ىذه الفصؿ عمى بعض المداخؿ النظرية 
مثؿ مدخؿ األنساؽ والبناءات االجتماعية، مدخؿ الفعؿ االجتماعي ومدخؿ االستثمار في رأس الماؿ 

البشري، باعتبارىا المداخؿ األنسب في تفسير بطالة الجامعييف مف منظور االستثمار في التعميـ 
. الجامعي
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التعميم في التخفيض من البطالة  دورحول مداخل نظرية : أوال

قديما كاف ينظر لمتعميـ عمى أّنو مجّرد خدمة تقدـ لؤلفراد، وأّف االنفاؽ عميو يعتبر استيبلكا ال 
عوائد ترجى منو، عمى العكس مف اإلنفاؽ عمى شراء اآلالت أو إنجاز المشروعات الذي يعتبر 

ولقد تفّطف الفبلسفة والمفكروف منذ القدـ إلى دور . استثمارا لما لو مف عوائد مادية ممموسة وسريعة
. التعميـ في توفير الوظيفة المناسبة لمفرد وتحقيؽ سعادتو ورفاىو، ومنو األماف واالستقرار لممجتمع

أّما عمماء االجتماع فتتبمور اسياماتيـ في دراسة التعميـ عند مناقشتيـ وتحميميـ لمعبلقة 
المتبادلة بينو وبيف غيره مف النظـ االجتماعية األخرى، عبلوة عمى تحميؿ أىـ مكوناتو والوظائؼ التي 

ويمكف أف نشير فيما يمي إلى أىـ االتجاىات السوسيولوجية أو المداخؿ النظرية التي ركزت . يؤدييا
. عمى دراسة التعميـ ودوره في توفير العمؿ لؤلفراد والتخفيؼ مف وقوعيـ في البطالة

:  مدخل األنساق والبناءات االجتماعية .1

، "تالكوت بارسونز" و"إيميل دوركايم"، "كارل منيايم"، "جون ديوي": مف أىـ رّواد ىذا المدخؿ
: ويمكف اإلشارة إلى تصورات كؿ منيـ كما يمي

: وف ديويج. 1.1

 رائد المدرسة البراغماتية األمريكية، حيث سعى لوضع مجموعة مف المؤلفات "ديوي"يعتبر 
، ورّكز عمى دراسة المشكبلت الواقعية لمتعميـ في "الديمقراطية والتعميم"، "المدرسة والمجتمع"أىميا 

المجتمع األمريكي محاوال رسـ سياسة تعميمية إصبلحية لمنظاـ التعميمي الذي كاف يعاني الكثير مف 
المشكبلت كما جاء في تصوراتو لمعالجة الخمؿ الوظيفي في دور المؤسسات التعميمية ووظائفيا 

 إمكانية تحويؿ المدرسة إلى "ديوي"األساسية في عممية التنشئة االجتماعية، ومف ىذا المنطمؽ ناقش 
مصنع أو ورشة صغيرة يتعّمـ فييا التبلميذ خبرات تفيدىـ في حالة خروجيـ لسوؽ العمؿ المبّكر أو 

خبلؿ المراحؿ التعميمية البلحقة، ومف أىـ القضايا التي اىتـ بيا تحميمو لمشكمة التعميـ الرسمي وغير 
الرسمي، ودور المؤسسات التعميمية في التنشئة إلى جانب المؤسسات الدينية عبلوة عمى تركيزه عمى 

كيفية اكتساب التبلميذ المعارؼ النظرية والعممية التي تكسبيـ خبرات تؤىميـ لمتكيؼ في المجاؿ 
التعميمي والثقافي والعمؿ عمى جعؿ مضموف العممية التعميمية ذات أىداؼ فردية واجتماعية في نفس 

 .1الوقت

                                                           

.325، ص1999 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، عمم االجتماع النشأة والتطور،عبد اهلل محّمد عبد الرحمف،   1  
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: ارؿ منيايـؾ. 2.1

 في النصؼ األوؿ مف القرف الماضي لتوضح طبيعة تخصصو "منيايم"جاءت تصورات 
الميني األكاديمي كأستاذ لعمـ االجتماع، مما أكسبت تحميبلتو الخبرة العممية النظرية األكاديمية، ولقد 

الحرية " و"تشخيص عصرنا"، "االنسان والمجتمع": تجّسدت تصوراتو في عدد مف المؤلفات مثؿ
 عمى أىمية التعميـ في "منيايم"، حيث ركزت ىذه المؤلفات جميعيا عمى تأكيد "والقوة والديمقراطية 

الضبط االجتماعي ودور المؤسسات التعميمية بجانب األسرة في عمميات تشكيؿ السموؾ الفردي، وال 
 الستخداـ المداخؿ "منيايم"مف جية أخرى سعى . سيما أّف عممية التعميـ ال تتـ إاّل في وسط اجتماعي

السوسيولوجية وربطو بيف التعميـ وقضية الحرية الفردية وضرورة إعطاء الفرد الحرية لمتعميـ واكتساب 
المعرفة، وىذا ما جعمو يؤّكد العبلقة المتداخمة بيف التعميـ والديمقراطية والحرية الفردية بصفة عاّمة، 

كما سعى لمربط بيف التعميـ وعممية التخطيط خاّصة وأّف التعميـ يعتبر وسيمة لظيور المجتمع 
لى حدوث عموما ما أسماه بالتكامؿ االجتماعي،  الديمقراطي وأيضا ظيور الشخصية الديمقراطية وا 
كما رّكز عمى أىمية تطّور المؤسسات التعميمية إلنجاز األىداؼ العامة الموضوعة لمتعميـ والنظاـ 

 .1التعميمي ككؿ

: إيميؿ دوركايـ. 3.1

 لمتعميـ وعبلقتو بنظريتو العاّمة حوؿ التضامف االجتماعي والتي "دوركايم"جاءت تصورات 
تندرج عموما تحت إطار النظرية البنائية الوظيفية العاّمة، كما جاءت بعض مؤلفاتو لترّكز خصيصا 

، "األخالق والتربية" و"التربية وعمم االجتماع"عمى التربية والتعميـ، وىذا ما جاء في مؤّلفو عف 
وتصّور عموما بأّف التربية والتعميـ  شيء اجتماعي ويعمؿ عمى تغيير المجتمع ككؿ، كما أّنيا تعد 
بمثابة الوسط االجتماعي الذي يحدد األفكار والمثؿ والقيـ، كما تعتبر الوسيمة التي تعمؿ عمى تعزيز 
وجود المجتمع واستمراره واستقراره، بؿ أىـ مكونات ومتطمبات الحياة الجمعية، والتي تؤدي إلى التنّوع 

. وزيادة التخصص في الميف وتقسيـ العمؿ في المجتمعات الحديثة

 ومناقشتو لممناىج والمقررات "بسوسيولوجيا المنيج" بدراسة ما يعرؼ "دوركايم"كما اىتـ 
الدراسية في النظاـ التعميمي في فرنسا، واىتـ بدراسة العبلقة بيف التبلميذ والمدرسيف ووجودىـ داخؿ 

 .2الفصوؿ الدراسية وأىمية التخطيط العممي لمتعميـ
                                                           

، جامعة محّمد خيضر مجمة كمية اآلداب والعمـو االنسانية واالجتماعيةغربي صباح، االستثمار في التعميـ ونظرياتو،  1
 .91-90:  ص ص،2008جواف - بسكرة، العدداف الثاني والثالث، جانفي

.326:عبد اهلل محّمد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  2  
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:  الكوت بارسونزت. 4.1

 االتجاه البنائي الوظيفي المحدث نسبيا خاّصة أّف تصّوراتو جاءت بعد "بارسونز"يمثؿ 
 "بارسونز"حيث سعى . اىتمامات الرعيؿ األوؿ مف عمماء االجتماع والعمماء المحدثيف في ىذا العمـ

لمناقشة التعميـ في ضوء معالجتو لنظرية األنساؽ االجتماعية التي تندرج تحت النظرية البنائية 
الوظيفية العامة، ورّكز عموما عمى جعؿ النظاـ التعميمي أحد النظـ التي تؤدي إلى الضبط االجتماعي 

لى حدوث التكامؿ والتجانس والتعاوف والتماثؿ لمقوانيف التي تؤدي لممحافظة عمى المجتمع ككؿ . وا 

تركيزه عمى قضية المدرسة كطبقة اجتماعية أو ما " بارسونز "ومف أبرز القضايا التي عالجيا
حيث ناقش ثقافة ىذه الطبقة محاوال التعّرؼ عمى الثقافة ، "طبقة المدرسة"أسماه في أحد مؤّلفاتو 

المدرسية، كما ناقش قضّية التعميـ العالي ودور الجامعة في المجتمع واعتبارىا التنظيـ األـ الذي يغّذي 
. جميع المؤسسات بالفئات المينية المختمفة

: مدخل الفعل االجتماعي .2

حوؿ التعميـ في إطار مناقشتو لعممية تطّور " ماكس فيبر"يرجع ىذا المدخؿ إلى تصّورات 
وازدىار الرأسمالية الغربية ككؿ، حيث رّكز حوؿ جيود االتجاه العقبلني في المجتمع الحديث الذي 
يعتمد عمى التعميـ واالىتماـ بالعمـ والتخصص وظيور مؤسسات تعميمية تتسـ بالطابع البيروقراطي 

الذي يحصؿ عمى أعمى الشيادات العممية  (البيروقراطي)العقبلني، كما حدد طبيعة الموظؼ المدني 
والتخصصات الدقيقة والخبرة وغيرىا مف الخصائص التي تؤىمو لمحصوؿ عمى المراكز المينية في 

 بدراسة العبلقة بيف التعميـ والتدريب والعمؿ عمى "فيبر"المجتمع الحديث، عبلوة عمى ذلؾ فقد اىتـ  
 .1المزيد مف اقتناء التخصصات العممية المطموبة لعممية التقدـ العقبلني الحديث

 :(التقميدي والمحدث)المدخل الماركسي  .3

  ونظريتيما "انجمز" و"ماركس"تندرج تصورات الماركسية التقميدية مف خبلؿ اىتمامات كؿ مف 
، وتتمخص تصورات "الصراع الطبقي"، أو التي تعرؼ أيضا بنظرية "بالمادية التاريخية"المعروفة 

ماركس وانجمز في أّف عممية التعميـ التي توجد في المجتمعات الرأسمالية تدخؿ ضمف العناصر 
البلمادية التي تسيطر عمييا االيديوليوجية الرأسمالية وتدخؿ في نطاقيا، والتعميـ ماىو إاّل وسيمة لتعميـ 
النشئ كيفية اكتساب ىذه االيديولوجية واإليماف بيا والخضوع واالمتثاؿ لقواعدىا وتوجيييا، واالقتناع 

كما تسعى الرأسمالية عف طريؽ التعميـ إلى إعداد المدارس والجامعات وغيرىا مف . المستمر بيا
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المؤسسات التعميمية حتى تكوف مؤسسات موّجية لغايات وأىداؼ الرأسمالية لمذيف يممكوف جميع 
 .الوسائؿ المادية واالنتاج والسيطرة عموما عمى طبيعة المجتمع الرأسمالي

" ماركس" زوجة لينيف أف تعّدؿ بصورة جوىرية أفكار "كروبسيكايا"وخبلفا لذلؾ، حاولت 
 النظرية حوؿ التعميـ، ومحاولة اخضاعيا لمواقع العممي وعف طريؽ االستفادة أيضا مف "انجمز"و

وحاولت زوجة لينيف أف . الذي كاف سائدا في المجتمع األمريكي (العممي)خبرات اإلّتجاه البراغماتي 
تطّور المؤسسات التعميمية في االتحاد السوفييتي سابقا، وجعؿ ىذه المؤسسات بمثابة ورش ومصانع 
ووحدات تدريبية تعمؿ عمى اكساب التبلميذ والطبلب خبرات مينية وفنية تفيدىـ في الحياة المستقبمية 

مف ناحية أخرى، سعت زوجة لينيف إلى تغيير مضموف العممية التعميمية بجعؿ المدرسة . والمينية ليـ
 .1أو الجامعة وأىدافيا موّجية لتوجيو التبلميذ نحو الحياة االنتاجية المستقبمية في المجتمع

: مدخل االستثمار في رأس المال البشري .4

 مف أشير النظريات الوظيفية التي ذاع صيتيا طويبل مع "رأس المال البشري"تعد نظرية 
نياية الستينات وبداية السبعينات مف القرف العشريف وربما لآلف، حيث تناولت موضوع التعميـ مف 

 حيث حاوؿ تقديـ "تيودور شولتز"الناحية االقتصادية، كما أنيا لـ تتبمور كنظرية إاّل مع أبحاث 
تفسيرات أكثر فعالية حوؿ العبلقة اإليجابية بيف االستثمار في التعميـ وحصوؿ الفرد عمى وظيفة ومنو 

تحويؿ االنتباه مف مجّرد االىتماـ بالمكونات المادّية لرأس »زيادة دخمو ودخؿ المجتمع معًا مف خبلؿ 
   ؛ 2«"رأس المال البشري"الماؿ، إلى االىتماـ بتمؾ المكّونات غير المادّية والتي اصطمح عمييا اسـ 

يرى أّف أكبر خطأ ىو إلغاء رأس الماؿ البشري في التحميؿ االقتصادي، وىو ما يقمؿ مف " فشولتز"»
 ذلؾ إلى أّف الباحثيف قد بنوا اعتقادىـ عمى أساس أّف الغرض "شولتز"شأف ونفسية االنساف، وُيرجع 

يكّوف األفراد لكي يصبحوا – حسبيـ – األصمي لمتعميـ غرض ثقافي وليس اقتصادي، فالتعميـ 
. 3«مواطنيف صالحيف مف خبلؿ فيـ القيـ التي يؤمنوف بيا

                                                           

.328:عبد اهلل محّمد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  1  
، رسالة االستثمار التعميمي في الرأس المال البشري، مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائردّىاف محّمد،  2

 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ،دكتوراه في العمـو االقتصادية
 .28:ص، 2010
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أيضا عمى ضرورة اعتبار نفقات التعميـ لبلستفادة مف فرص عمؿ أفضؿ نفقات " شولتز "وألحّ 
. 1استثمارية عمى عكس ما كاف سائدا مف قبؿ حيف كانت تعتبر نفقات استيبلكية

عمى عممية إعداد القوى العاممة باعتبارىا أىـ العناصر المكّونة " شولتز "مف ناحية أخرى رّكز
لمعممية االنتاجية، حيث حاوؿ أف يبرىف عمى ذلؾ مف خبلؿ دراستو لوضع المجتمعات الرأسمالية 
ـّ اإلىتماـ بالمؤسسات التعميمية مثؿ المدارس والجامعات وتخريجيا لمكوادر العممية  الغربية وكيؼ ت

في نظريتو حوؿ االستثمار في التعميـ عمى " شولتز"وقد ارتكز . والفنية المؤىمة إلدارة عممية االنتاج
: الفروض التالية

  إّف النمو االقتصادي الذي ال يمكف تفسيره بالزيادة في المدخبلت المادّية يمكف تفسيره بالزيادة
في المخزوف المتراكـ لرأس الماؿ البشري، وذلؾ انطبلقا مف معاينتو لحالة الدوؿ الغربية عموما 

 .والواليات المتحدة األمريكية خصوصا

  إّف االختبلفات في إيرادات ومداخيؿ األفراد يمكف تفسيرىا باختبلفات مقدار استثمارىـ في
 .(استثمارىـ في التعميـ)رأسماليـ البشري 

  يمكف تحقيؽ العدالة في توزيع الدخؿ مف خبلؿ زيادة نسبة رأس الماؿ البشري إلى رأس الماؿ
  .(غير البشري)المادي 

: أشكاؿ االستثمار في الرأس الماؿ البشري إلى خمس مجموعات ىي" شولتز"وقد صّنؼ 

اليجرة والتنقؿ مف ، وتعميـ الكبار، التعميـ الرسمي، التدريب والتكويف أثناء العمؿ، الصّحػػػػة
 .أجؿ االستفادة مف فرص عمؿ أفضؿ

وقد رّكز في تحميمو عمى التعميـ الرسمي باعتباره شكبل مف أشكاؿ الرأس ماؿ طالما أّنو يحقؽ 
خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية، ويعتبره أىـ شكؿ مف أشكاؿ االستثمار في رأس الماؿ البشري، بؿ 
ىو الرأس الماؿ البشري ذاتو، ألّنو يمكف أف يفّسر الجانب األكبر مف التغّيرات واالختبلفات في دخؿ 

يقصد )إّف جاذبية ىذا الشكؿ مف أشكاؿ الرأس الماؿ البشري »: الفرد والمجتمع، وكما يقوؿ عنو
.  «معّدؿ زيادتو يمكف أف يكوف مفتاحا لفؾ لغز النمو االقتصادي (التعميـ

:  أّف التحميؿ االقتصادي لمتعميـ يجب أف يأخذ في الحسباف نوعيف مف الموارد" شولتز"ويرى 
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 كؿ الموارد الضرورية والبلزمة إلتماـ عممية التعميـ ذاتيا، واكتساب المعارؼ والكفاءات. 

  يرادات فرص العمؿ الضائعة عمى الفرد، والتي كاف بإمكانو الحصوؿ عمييا لو كؿ مداخيؿ وا 
 .1أّنو استغّميا ولـ يمتحؽ بالتعميـ

فضوؿ العديد مف الباحثيف في مجاؿ اقتصاديات التعميـ " شولتز"أثارت مرتكزات نظرية 
خصوصا ما تعّمؽ منيا بدور التعميـ والتدريب في مكاف العمؿ في زيادة انتاجية الفرد، ومف ثّمة زيادة 

. دخمو والّدخؿ القومي ككؿ

لمعرفة مدى امكانية تطبيؽ " شولتز" مف بيف الباحثيف الذيف انطمقوا مف أعماؿ "بيكر"وقد كاف 
بتحميؿ الجانب " بيكر"ىذه النظرية في بعض مجاالت االستثمار البشري وأىميا التدريب، حيث قاـ 
: االقتصادي لمتدريب في مكاف العمؿ مف خبلؿ تقسيمو إلى نوعيف أساسييف

ىو كؿ تدريب يزيد مف االنتاجية الحّدية لمفرد في المؤسسة التي يتدّرب فييا،  :التدريب العاـ
وكذلؾ في أي مؤسسة أخرى قد يعمؿ فييا، مثؿ ذلؾ الطبيب المتدّرب في مستشفى ما فإّنو يزيد مف 
االنتاجية الحّدية لممستشفى التي تدّرب فييا، ويمكف استخداـ مياراتو المكتسبة مف ىذا التدريب في 

 .مستشفى آخر

ىو كؿ تدريب يزيد االنتاجية الحدية لمفرد في المؤسسة التي يتدّرب فييا  :التدريب المتخصص
بدرجة أكبر مف انتاجيتو الحدّية إذا ما عمؿ بأي مؤسسة أخرى، كتدريب العامؿ عمى نوع متخصص 
مف التكنولوجيا المستخدمة في ىذه المؤسسة دوف غيرىا، حيث تتحّمؿ المؤسسة تكاليؼ ىذا التدريب 

ألّنو سيزيد ال محالة مف انتاجية الفرد، وبالتالي فيي تتوّقع أف يكوف العائد المحتمؿ مف ىذا االستثمار 
 .2كبيرا

 حاولت أف تقّدـ تفسيرا لدور االستثمار في "رأس المال البشري"وعموما يمكف القوؿ أّف نظرية 
التعميـ في خفض معدالت البطالة وكذا في توزيع المداخيؿ في المجتمع بشكؿ عادؿ؛ حيث اعتبرت 

دخمو  بأّف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف االستثمار في التعميـ وبيف حصوؿ الفرد عمى وظيفة ومنو زيادة
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ودخؿ المجتمع مًعا، أي أّف ليا نظرة تفاؤلية تجاه المستقبؿ الميني لؤلفراد األكثر تعميما، فكمما زاد 
ـّ يقؿ احتماؿ وقوعو في البطالة  .1المستوى التعميمي لمفرد تزيد أمامو فرص التوظيؼ ومف ث

فالفرد الذي يحصؿ عمى مزيد مف التعميـ يحصؿ عمى فرص ووظائؼ أفضؿ، وبالتالي 
يحصؿ عمى عائد اقتصادي أعمى مف الذيف يحصموف عمى سنوات تعميـ أقؿ، وعميو فإف التوّسع في 
التعميـ يؤدي إلى زيادة عدد أفراد المجتمع الذيف يحصموف عمى فرصة التوظيؼ، كما أنو في نفس 

الوقت ومع زيادة عدد المتعمميف ذوي إنتاجية العمؿ األعمى، فإف المجتمع يكوف قادرا عمى التعامؿ مع 
عوامؿ اإلنتاج األخرى واستيعاب التكنولوجيا والمعرفة الجديدة، وبالتالي زيادة اإلنتاجية االقتصادية 

َـّ يزداد معدؿ النمو االقتصادي ليذا المجتمع . 2ومف ث

وعميو، فإف التوّسع في التعميـ يقمؿ مف احتماالت البطالة ومّدتيا إلى حّد ما نظرا ألف األفراد 
المتعمميف يصعب فصميـ أو االستغناء عنيـ في مناصب العمؿ ألنيـ يمتمكوف ميارات وتخصصات 

 .3مختمفة، وبالتالي يتوّقع أف تكوف نسبة البطالة في أوساطيـ منخفضة

ونستطيع القوؿ بأف تزايد اإلىتماـ بالتعميـ يعود إلى الربع األخير مف القرف العشريف، حيث 
فقد أكدت . أخذ ىذا اإلىتماـ منحًا جديدًا تمثؿ في المزيد مف الدراسات لموظيفة االقتصادية لمتعميـ

 عمى أىمية التعميـ باعتباره 1776الذي نشر سنة " ثروة األمم"في مؤلفو الشيير " آدم سميث"كتابات 
المجاؿ الذي يمكف أف يمنع الفساد بيف العّماؿ، واعتبره عنصر فّعاؿ في تحقيؽ استقرار المجتمع 

" توماس مالتوس"ويتفؽ . اقتصاديا وسياسيا، كما اعتبره مف عناصر رأس الماؿ الثابت مثؿ المباني
 حوؿ التعميـ، حيث اعتبره عامؿ مف "آدم سميث"صاحب نظرية السكاف المشيورة مع ما جاء بو 

بدوره مف األوائؿ الذيف أشاروا إلى القيمة االقتصادية " ألفرد مارشال"عوامؿ تحديد النسؿ، كما ُيعد 
 "وليام بيتي"، تبعيـ 4لمتعميـ واعتبره أكثر أنواع االستثمارات الرأسمالية قيمة فيما يستثمر في البشر

الذي طالب بتخصيص رؤوس أمواؿ كبيرة لمتعميـ، وقاـ بمحاولة لقياس رأس الماؿ البشري، ليأتي بعد 
                                                           

، الممتقى الدولي الخامس ماىية رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشريرابح عرابة، حناف بف عوالي،  1
رأس الماؿ الفكري في منظمات األعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة، جامعة حسيبة بف بوعمي، : حوؿ

 .13:، ص2011ر ديسمب14-13الشمؼ، الجزائر، 
االستثمار في التعميم الحكومي وأثره عمى النمو االقتصادي في اليمن خالل الفترة جماؿ سعيد محّمد عمي الزعيمي،  2

 .25:، ص1997 غير منشورة، الجامعة األردنية،،، مذّكرة ماجستير في اقتصاديات التعميـ والعمؿ1973-1993
، مذّكرة ماجستير في (2002-1970)النمو الديمغرافي وأثره عمى التنمية االقتصادية، حالة الجزائرتوبيف عمي،  3

 .80:، ص2004 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر،،العمـو االقتصادية
.28:، ص1987دار القمـ، دبي، اإلدارات العربية المّتحدة، ، اقتصاديات التعميمحسيف محّمد المطّوع،   4      
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 ليؤكد عمى تمؾ العبلقة الموجودة بيف التعميـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، كما "كارل ماركس"ذلؾ 
 .1أّكد أيضا عمى أىمية التعميـ والتدريب في زيادة وترقية ميارات العمؿ

حظي باىتماـ الدوؿ الكبرى المتطورة،  "رأس المال البشري "إف ىذا الطرح الذي اعتمدتو نظرية
التي اعتبرت االستثمار في رأسماليا البشري أساسا لمتقميؿ مف البطالة عموما وبطالة الجامعييف عمى 

وجو الخصوص، كما سعت إلى تحقيؽ عّدة أىداؼ مف ىذا االستثمار والتي تنوعت بيف أىداؼ 
 اقتصادية واجتماعية وسياسية، إال أّف ىدؼ تحقيؽ التوظيؼ يقع عمى رأس ىذه األىداؼ التي تولييا 

الدوؿ المتطورة أىمية كبرى وتدرجيا في سياساتيا االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى سياستيا 
ويترجـ ىذا اليدؼ أساسا في إيجاد فرص عمؿ مناسبة لؤلفراد ويكوف ذلؾ عف طريؽ . النقدية والمالية

المبلءمة بيف رغبات أصحاب األعماؿ وما يحتاجونو مف ميارات وكفاءات تنتج عف االستثمار في 
رأس الماؿ البشري سواء عف طريؽ التعميـ أو التدريب أو غيرىا، وبالتالي تكوف العمالة المطموبة في 

. السوؽ عمى قدر كبير مف الميارة فتزداد اإلنتاجية

 أف فرص العمؿ تتسع أماـ األفراد المتعمميف بمعدالت أكبر مف األفراد غير "وايزبرود"ويرى 
وىذا ما .  المتعمميف، كما أف ىذه الفرص تختمؼ باختبلؼ المرحمة التعميمية التي يصؿ إلييا الفرد

أكدتو الكثير مف الدراسات  فعمى سبيؿ المثاؿ أكدت بعض الدراسات أف النسبة المئوية لمعدؿ البطالة 
 لؤلفراد المذيف لـ يكمموا الدراسة االبتدائية، في حيف وصمت %18.7خبلؿ الستينات في كندا قد بمغت 

وتشير ىذه اإلحصائيات أنو خبلؿ نفس .  لؤلفراد المذيف أنيوا المرحمة الثانوية%2.7ىذه النسبة إلى 
 سنوات 8الفترة في الواليات المتحدة األمريكية قد بمغ معدؿ البطالة لؤلفراد المذيف تمقوا تعميما لمدة 

 . عاما مف الدراسة18 لؤلفراد المذيف أكمموا %1.5، في حيف بمغ ىذا المعدؿ %7.2حوالي 

تقّدـ تحميبل منطقيا " رأس المال البشري"بناءا عمى ما سبؽ، نستطيع أف نقوؿ بأف نظرية 
مفسرا لمبطالة، ذلؾ أف كؿ فرد يعتبر مكونا لرأس ماؿ في التكويف والتعّمـ، فإّف النظرية تفترض أف 

ىناؾ أشخاصا ليس لدييـ تكوينًا أو تعميمًا وىو ما يؤدي إلى خمؽ نقص في رأس ماليـ البشري، حيث 
. 2ال يستطيعوف التوافؽ مع متطمبات سوؽ العمؿ والنتيجة ىي أنيـ سيكونوف في حالة بطالة

                                                           
، 1988، دار الثقافة، الّدوحة، قطر،اتجاىات جديدة في اقتصاديات التعميم في البالد العربيةعبد الغني الّنوري،  1

 .36:ص
االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تخفيض البطالة، مدخل مؤاءمة سميرة عبد الصمد، سياـ العقوف،  2

استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة : ، ممتقى دولي حوؿالتعميم الجامعي مع متطمبات سوق العمل المحمية
 .05:، ص2011 نوفمبر 16-15وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر، 
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إاّل أّف ىذا النجاح لـ ، "رأس المال البشري "وعمى الرغـ مف النجاح الكبير الذي حققتو نظرية
يمنع مف ظيور نظريات أخرى تعالج موضوع التعميـ ودوره في التقميؿ مف البطالة وزيادة االنتاج 

، "رأس المال البشري"والّدخؿ معًا مف وجية نظر أخرى، لكّنيا في أغمبيا تنطمؽ مف انتقاد نظرية 
:  وسنحاوؿ فيما يمي التركيز عمى أىميا وأشيرىا

 نظرية اإلشارة :

مف اعتبار أّف أي فرد يدخؿ إلى سوؽ العمؿ كباحث عف العمؿ يممؾ نوعيف " سبنس"ينطمؽ 
": المؤشرات واإلشارات"مف الخصائص يصطمح عمييا اسـ 

 يقصد بيا كؿ الخصائص والصفات الثابتة التي تمّيز الفرد وال يستطيع :المؤشرات 
 ...تغييرىا كالجنس، والموف، والعرؽ

 يقصد بيا كؿ المميزات الفردية القابمة لمتغيير، مثؿ المستوى التعميمي  :اإلشارات     
 ...، الخبرات(المعارؼ والكفاءات)

ترى أّف التعميـ ما ىو إاّل أحد الوسائؿ مف ضمف أخرى " اإلشارة"مف ىذا المنطمؽ فنظرية 
عديدة مثؿ العمر والنوع، والتي تمّكف أرباب العمؿ مف تصفية طالبي العمؿ لبلختيار بينيـ، عمى 
اعتبار أّنو إشارة أّولية عف انتاجية الفرد المستقبمية المحتممة، حيث يرسميا ويبّثيا في سوؽ العمؿ 
. 1ألرباب العمؿ، كما أّنو إشارة جّيدة في عمميات المفاضمة ما بيف المتقّدميف لمحصوؿ عمى وظائؼ

ف كانت قد فّسرت دور الشيادة "اإلشارة"إّف المبلحظ عمى نظرية  في التوظيؼ  (المؤّىؿ) وا 
وكذا في تحديد األجور، إاّل أّنيا لـ تقّدـ تفسيرا لعبلقة االنتاجية الفردية  (اعتباره شرط أساسي في ذلؾ)

. بالمستوى التعميمي

  (التصفية أو الغربمة)نظرية المصفاة :

التي ينتقد " رأس المال البشري" كنقد لنظرية "كنيث آراو"لبلقتصادي " المصفاة"جاءت نظرية 
إلييا تقدير العائد مف التعميـ، ويتمّخص مضموف النظرية في كوف التعميـ أداة لمتصنيؼ عمى أساس 
ميارة األفراد؛ فالتعميـ ال يرفع االنتاجية وبالتالي ليس لو دور في تحديد الّدخؿ كما تزعـ نظرّية رأس 

                                                           
 .40-39:ص ص مرجع سابؽ، محّمد دّىاف،  1
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أّف المستوى التعميمي لمفرد " المصفاة " وبعبارة أخرى، تعتبر نظرية.1الماؿ البشري في بعض فرضياتيا
 الذي يصّنؼ (المصفاة)بصفة عاّمة والشيادة المتحّصؿ عمييا بصفة خاّصة يقوـ بدور الكاشؼ 

ويرّتب عمى أساسو األفراد في سوؽ العمؿ لما لو مف ميزات موضوعية بالنظر لباقي المؤشرات 
. األخرى

 حيف تنفي أي دور يمكف ،"المؤشر"امتدادا لتحميبلت وتفسيرات نظرّية " المصفاة "ُتعد نظرّية
ف كاف  أف يكوف لمتعميـ في زيادة االنتاجية الفردية، وال تعترؼ لمتعميـ إاّل بوظيفتو الترتيبية التصفوّية وا 

  .2لمتعميـ ىذه الوظيفة بالفعؿ

 إلى أف النظاـ التعميمي يمعب دور المصفاة أو "المصفاة"وخبلصة القوؿ، تشير نظرية 
الغربمة، ومف خبلؿ نظاـ الشيادات فإنو يضمف تحصيؿ حاممييا لبلستعدادات البلزمة التي تمكنيـ مف 

ـّ تأمينيـ مف الوقوع في البطالة3االلتحاؽ بمنصب عمؿ واالستجابة لمتطمباتيا . ، ومف ث

وعموما يمكف القوؿ أّف معظـ الدراسات واألبحاث والنظريات االجتماعية واالقتصادية تؤّكد أّف 
لمتعميـ دور بارز في منح األفراد فرص أوفر لمظفر بمنصب عمؿ قار وذو دخؿ مناسب بعد الحصوؿ 
ف اختمفت ىذه النظريات واألبحاث  عمى الشيادة، أي أّنو األداة التي تحمييـ مف الوقوع في البطالة، وا 
في كيفية طرحيا لمضموف الفكرة األساسية، إاّل أّف ليا نظرة ايجابية حياؿ اآلثار الكبيرة لمتعميـ عمى 

. جميع األصعدة  مما يستدعي االستثمار فيو

 

 

 

 

                                                           
 غير منشورة، كمية العمـو ،، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصاديةالعائد من التعميم في الجزائربوطيبة فيصؿ،  1

 .121:، ص2010االقتصادية، التسيير والعمـو التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
 .40:محّمد دّىاف، مرجع سابؽ، ص 2

الدار البيضاء – وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية، دراسة ميدانية بمؤسسة صيدال بوزيد نجوى،   3
 غير منشورة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسبلمية، ،، رسالة دكتوراه في عمـ االجتماع التنظيـ والعمؿالجزائر– 

 .28:ص، 2010جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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اقتصادي - سوسيومن منظورالتعميم والبطالة : ثانيا  

ما مف شؾ أّف دراسة التعميـ ُتسيـ في معرفة الكثير مف التصّورات التي تتـ مناقشتيا وتحميميا 
بواسطة عمماء االجتماع المتخصصيف في مجاالتو المتعددة، حيث اىتـّ ىؤالء الباحثيف بدراسة التعميـ 
كنظاـ لو عبلقة وظيفية متداخمة بينو وبيف بقية النظـ االجتماعية األخرى، إلى جانب تناوليـ أيضا 

القيمة االجتماعية واالقتصادية لمتعميـ، االستثمار التعميمي، وكذا دور : لقضايا ىاّمة أخرى مثؿ
المؤسسات التعميمية وخصوصا منيا الجامعات في المجتمعات الحديثة باعتبارىا مؤسسات ىاّمة تُمد 

جميع التنظيمات األخرى بكافة التخصصات العممية البلزمة لعممية العمؿ واالنتاج، وىو ما سيتـ 
 :توضيحو مف خبلؿ العناصر الموالية

 :المؤسسات التعميمية كتنظيمات اجتماعية .1

يؤكد عمماء البنائية الوظيفية عمى ضرورة دراسة العبلقة بيف البناء والوظيفة، واعتبار 
المؤسسات التعميمية كنوع مف البناءات االجتماعية التي ترتبط بمجموعة مف الوظائؼ الياّمة التي 
ذا ما حدث خمؿ في مكونات ىذا البناء فسيترتب عميو خمبًل وظيفيا في المياـ  تحدد ليا مسبقا، وا 

مف ىذا المنطمؽ ركز عمماء االجتماع عمى . والواجبات أو األىداؼ العاّمة التي ييدؼ إلى تحقيقيا
دراسة المؤسسات التعميمية مثؿ المدارس والجامعات واعتبارىا أنساقًا اجتماعية ترتبط ببقية النظـ 

 ."روبرت ميرتون"و" تالكوت بارسونز"االجتماعية األخرى، وىذا ما يّتضح في تحميبلت 

ولكف مع ظيور عمـ اجتماع التنظيـ، واعتباره أحد فروع عمـ االجتماع التي تركز عمى دراسة 
التنظيمات االجتماعية أيًا كاف نوعيا، تطّور االىتماـ بدراسة المدارس والجامعات واستطاع عمماء 
اجتماع التنظيـ عف طريؽ تبنييـ النظريات والمداخؿ السوسيولوجية دراسة المؤسسات التعميمية مف 
 .1مختمؼ جوانبيا وتحميؿ المشكبلت التي تواجييا خبلؿ قياميا بمياميا الوظيفية في المجتمع الحديث

وخبلؿ السنوات األخيرة، اىتّمت مجموعة كبيرة مف عمماء اجتماع التنظيـ بدراسة المدارس 
ـّ بيا عمـ االجتماع واالقتصاد  والجامعات واعتبارىما نوع مف التنظيمات االجتماعية التي يجب أف ييت
عمى حد السواء، خاّصة وأّنيا تقوـ بأدوار متعددة في المجتمع الحديث وتعتبر مف التنظيمات المعّقدة 

كما أّف ىذه التنظيمات أو المؤسسات التعميمية تمعب دورًا أساسيًا في . التي ال يسيؿ دراستيا وتحميميا
إعداد جميع الفئات والكفاءات المينية واإلدارية في مختمؼ التخصصات وتزويد سوؽ العمؿ 

 .والمؤسسات والتنظيمات االجتماعية واالنتاجية بيا

                                                           

.340:عبد اهلل محّمد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  1  
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عبلوة عمى ذلؾ، فقد استطاع عمماء التنظيـ أف يدرسوا المؤسسات التعميمية في ضوء تحميميـ 
لمجموعة األدوار الوظيفية سواءًا ليذه المؤسسات، وكذا تحميؿ جميع األدوار الوظيفية األخرى لمطبلب 

 .أو أعضاء الييئات التدريسية، ومعرفة ما ينبغي أف يكوف عميو ىذه الدور في ىذه المؤسسات

مف ناحية أخرى، ييتـ عمماء اجتماع التنظيـ بدراسة المؤسسات التعميمية المختمفة في ضوء 
ما ُيعرؼ بتفسير العبلقة المتبادلة بينيا كأنساؽ فرعية، وبقية األنساؽ األخرى التي توجد في المجتمع، 

مثؿ دراسة العبلقة المتبادلة بيف الجامعة ووزارة العمؿ والصناعة، فيي مؤسسة تعميمية ال تعمؿ في 
فراغ بقدر ما تؤدي وظيفتيا في المجتمع، وىو النسؽ األكبر الذي يعترؼ بشرعيتيا ونوعية خريجييا 

 .1والشيادات العممية التي تمنحيا 

باختصار لما سبؽ ذكره؛ ييتـ عمماء اجتماع التنظيـ بدراسة المؤسسات التعميمية بما فييا 
الجامعات كأنساؽ فرعية ليا أدوار ووظائؼ تقوـ بيا ضمف نسؽ اجتماعي أكبر يتمّثؿ في المجتمع 

 تعتبر مصدرًا لتخريج الكفاءات العممية عمى – الجامعات –حيث تربطيما عبلقة متبادلة، فيي 
اختبلؼ تخصصاتيا العممية لُتزّود بيا باقي التنظيمات األخرى لممجتمع، وىو ما يعود بالنفع إف عمى 
المستوى الكمي حيث يتجّسد ذلؾ في فوائد استثمارية يجنييا المجتمع، وكذا عمى المستوى الفردي مف 
خبلؿ حصوؿ الخريجيف عمى الوظائؼ والميف ومنو حمايتيـ مف البطالة،  وسيّتضح ذلؾ جميًا فيما 

 .تبقى مف عناصر

 : القيمة االجتماعية واالقتصادية لمتعميم .2

لـ يعترؼ بالدور الفّعاؿ الذي يقوـ بو التعميـ في تطور المجتمع وتنميتو مف الناحيتيف 
االجتماعية واالقتصادية إاّل بعد أف ظيرت األبحاث والدراسات وبّينت أّف العائد المالي لمتعميـ يقّدر 
بثبلثة أمثاؿ العائد مف االستثمارات المالية في المجاالت األخرى، ثـّ ظيرت نظريات أخرى تيتـ 

بقطاع التعميـ وتجعؿ مف االنساف قيمة رأس مالية عالية وعامبل أساسيا مؤثرا في تطّور المجتمعات 
 في الثبلثينيات مف القرف العشريف بأّف رأس "كينز"وذلؾ عمى خبلؼ ما نادى بو العالـ االقتصادي 

الماؿ المادي ىو أكبر عامؿ لمتنمية، إاّل أّف ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية  قمؿ مف أىمية ىذه 
الفكرة حيث بدأت الدوؿ المتضررة مف الحرب تعيد بناء اقتصادىا عمى أساس االىتماـ باالنساف 

والتركيز عميو كقّوة فاعمة في تنمية المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، واستند العمماء في ذلؾ إلى كؿ مف 
التجربة األلمانية واليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وبعدما تبّيف أّف شعوب ىذه الببلد بدأت تصعد 
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سّمـ التقّدـ بدأ المخططوف االقتصاديوف يخططوف لبلستثمار في االنساف بدال مف االستثمار في رأس 
. الماؿ فقط 

االتجاه االجتماعي : فالتعميـ ُيساىـ في بناء المجتمع وتقدُّمو في اتجاىيف أساسييف ىما
التي تسعى إلى إعداد " الوظيفة االجتماعية"واالتجاه االقتصادي، لذا فممتعميـ وظيفتاف أساسيتاف ىما 

وتييئة األيدي العاممة ثقافيا واجتماعيا بشكؿ يناسب البيئة االقتصادية والفنية والمينية الجديدة، 
 التي تسعى أيضا إلى إعداد وتدريب األيدي العاممة الفنية المطموبة في جميع "الوظيفة االقتصادية"و

المياديف؛ أو بعبارة أخرى فإّف الوظيفة االجتماعية االقتصادية لمتعميـ تسعى إلى ترقية المستويات 
االجتماعية إلحداث التحوؿ االجتماعي البلـز لمتحوالت االقتصادية الحاصمة لغرض ترقية النظاـ 

 .1االجتماعي ككؿ مف خبلؿ تكامؿ البعديف األساسييف الميني واالنساني عند األفراد

يّتضح إذًا أّف ما ُيسيـ بو  التعميـ مف الناحية االجتماعية ال يتعارض مع ما ُيسيـ بو مف 
الناحية االقتصادية، فاالقتصاد الذي يقوـ عمى أساس التعميـ يبني جزء ىاـ مف ثقافة وحضارة 

و التعميـ بمختمؼ أطواره، كما يجب أف  لى ىذا الجانب العممي والتطبيقي يجب أف ُيوجَّ المجتمع، وا 
ف كاف مف الخطأ معالجة بعض الجوانب االقتصادية  يسير االقتصاد الحديث وفؽ ىذا المنحى، وا 
بعيدا عف النواحي االنسانية والحضارية فإّنة مف الخطأ أيضا أف نعالج النواحي االجتماعية ومنيا 

. 2األنشطة التعميمية بعيدا عف األسس االقتصادية

يسعى التعميـ ضمنيا إلى تحقيؽ أىداؼ كبيرة تتمثؿ في المساىمة في نضج وتفتح شخصية 
الفرد، كما يييأ عّماؿ المستقبؿ ويعمؿ عمى إدماجيـ مع قيـ المجتمع وأىدافو، إضافة إلى المساىمة 

في تكويف العّماؿ بتزويدىـ بالتأىيؿ والميارة البلزميف الستيعاب ومواكبة التطّور التكنولوجي 
ويدعـ التعميـ أيضا االنتماء السياسي لموطف والدولة ويحفظ ليا وحدة . واستخدامو بطريقة رشيدة

أراضييا، ويظير ىذا بوضوح مف خبرة تعميـ األفراد في مناطؽ االتصاؿ بيف الدوؿ بعضيا بعضا، 
. 3وتعميـ األقميات في الببلد التي يوجد فييا تعميـ قومي موّحد

                                                           
 .84-83:غربي صباح، مرجع سابؽ، ص ص  1

، دار المسيرة، عّماف، المممكة األردنية اقتصاديات التعميم، مبادئ راسخة واتجاىات حديثةفاروؽ عبده فميو،   2
 .62-61:ص ص، 2003الياشمية، 

، مذّكرة ماجستير في دور جودة التعميم العالي في تعزيز النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائرحمزة مرادسي،   3
 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ،عمـو التسيير

 .07:ص، 2010
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ومما تقّدـ، يمكف أف نعتبر التعميـ المحدد األساسي لتنمية المعارؼ واكتساب الميارات 
وتشجيع االتجاىات الحديثة لتنمية روح االبتكار والتجديد، وذلؾ بإعداد فنييف ومتخصصيف وقوى 
عاممة مؤىمة تضمف مف خبللو أوال مناصب عمؿ قاّرة تتوافؽ وقدراتيا فتساىـ بذلؾ في دفع عجمة 

االنتاج والصناعة، ليذا البد أف يرتبط التعميـ بشكؿ مباشر مع سوؽ العمؿ ليكوف اآللة التي تنتج أفراد 
نتاجية، كما أّف المجتمع الذي ترتفع فيو نسبة األفراد المتعمميف يكوف أكثر إدراكا وأحسف  أكثر كفاءة وا 

تعامبل مع التحوالت االقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب ذلؾ يساعد التعميـ عمى استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة واستخداميا االستخداـ األمثؿ عف طريؽ إلغاء المعايير التقميدية وتييئة ظروؼ 

 .1جديدة أكثر مبلءمة لمعصر الحديث

وىذا ما يبيف أّف العائد عمى التعميـ ليس فقط عائد خاص يعود عمى الفرد بذاتو، بؿ يشمؿ 
. عائده االقتصاد والمجتمع ككؿ، وىو ما سيتـ توضيحو أكثر في العنصر الموالي

: العائد من االستثمار في التعميم .3

يعد العنصر البشري أىـ العناصر اإلنتاجية التي يمكف أف تساىـ في تطّور المجتمع وتنميتو، 
. لكف لف يؤدي ىذا العنصر دوره دوف تعميـ، حيث يسيـ ىذا األخير في تراكـ رأس الماؿ البشري

فنظريات النمو االقتصادي تشير إلى أّف التقدـ التقني يزيد مف معّدؿ النمو االقتصادي طويؿ األجؿ، 
ويزداد التقدـ التقني سرعة عندما تكوف قّوة العمؿ أحسف تعميما، مف ىنا فإّف تراكـ رأس الماؿ البشري 

. يساعد في التقّدـ التقني ويعد مصدرا ىامًا مف مصادر النمو المستداـ

واعتبارا لذلؾ، فإّف قضّية االستثمار في التعميـ تعد أىـ القضايا التي ييتـ بدراستيا عمـ 
االجتماع عند تحميؿ العبلقة المتبادلة بيف النظاـ التعميمي والمجتمع بكافة مؤسساتو وىياكمو، تمؾ 

القضّية التي تعكس بوضوح جوىر العبلقة بيف التعميـ والتقدـ االجتماعي واالقتصادي لممجتمع، حيث 
ـّ الكثير مف عمماء االجتماع وكذا االقتصاد بدراسة االستثمار التعميمي مف جوانب متعددة، ويرجع  اىت

في تحميميا ألىمية " شولتز"الفضؿ كما ذكرنا آنفا لنظرّية رأس الماؿ البشري التي ترتبط بتصّورات 
التعميـ واعتباره المكّوف األساسي لرأس الماؿ البشري والضامف الوحيد لمحصوؿ عمى منصب عمؿ 

. 2ودخؿ مبلئـ

 التي تؤّكد "رأس المال البشري"وقد استفادت دوؿ كثيرة مف خبلؿ االسترشاد بمضموف نظرية 
عمى أىمية تعميـ وتثقيؼ القوى العاممة وتطوير قدراتيا المستمّرة حتى تستطيع أف تضمف أوال مناصب 
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عمؿ، وكذا أف تكوف لدييا القدرة عمى استيعاب التكنولوجيا المتقّدمة وتطبيقيا في المؤسسات االنتاجية 
بمختمؼ أنواعيا، وىذا ما جعؿ الدوؿ النامية والمتقدمة تكّرس جزءًا كبيرا مف ميزانية الدولة مف أجؿ 

التعميـ وتطوير المؤسسات التعميمية، كما توّجو جزءًا كبيرًا مف الموارد المالية إلى مراكز البحث 
. والتطور التي تؤدي إلى تطوير الكفاءات العممية والتقدـ التكنولوجي عموما

: وينقسـ االستثمار المادي في ميداف التعميـ إلى

:  الستثمار االجتماعيا. 1.3

ويقاس )يتضّمف ىذا االستثمار نوعيف مف الكمفة أحدىما مباشرة تشكؿ كمفة وقت المعمميف 
ويقاس باإليجار السنوي لمبنايات غير الحكومية والعمر المتوقع )وكمفة استخداـ المباني  (برواتبيـ

وأثماف األثاث والمواـز والكتب، واألخرى كمفة غير مباشرة تتمثؿ في قيمة وقت  (لمبنايات الحكومية
. (ويقاس بدخؿ أقرانيـ وزمبلئيـ في سوؽ العمؿ)الطمبة 

:  (الخاص)الستثمار الفردي ا. 2.3

يتضمف ىذا االستثمار أيضا نوعيف مف الكمفة أحدىما مباشرة واألخرى غير مباشرة، ويصؼ 
الباحثوف ىذا االستثمار بأّنو يمّثؿ النفقات الكمّية ألجور الدراسة والكتب والسفر وكؿ ما ُيدفع مف قبؿ 

 .1الطالب نفسو باعتبارىا كمفة مباشرة، وما يرتبط بقيمة وقت الطالب باعتباره كمفة غير مباشرة

: فيناؾ نوعاف مف العائد مف االستثمار في التعميـ»بعبارة أخرى وكإيجاز لما تـّ طرحو سابقا، 
وعائد اجتماعي، وأّف ىذا العائد ىو أعمى وأكثر إيجابية مف االستثمار في  (فردي)عائد خاص 

. 2«قطاعات المجتمع األخرى

في نفس الوقت فإّف االستثمار التعميمي ال يقتصر فقط عمى الفوائد االستثمارية التي تعود عمى 
المجتمع، فالتعميـ في حد ذاتو يعتبر مصدرا لمحصوؿ عمى الوظائؼ والميف واألجور العالية وحماية 

. 3األفراد مف البطالة وتحسيف مستويات المعيشة لؤلفراد المتعمميف عف غيرىـ

                                                           
 .104-103:غربي صباح، المرجع السابؽ، ص ص  1
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إّف االىتماـ باالستثمار التعميمي عمى المستوى القومي أو الفردي ُيعد أمرا ضروريا لحدوث 
تغيير اجتماعي واقتصادي أفضؿ ليذه المستويات، وىذا ما أّكده عمماء االجتماع واالقتصاد عندما 

. اىتموا بمعالجة طبيعة االستثمار في التعميـ وعوائده

: االستثمار في التعميم الجامعي .4

ىناؾ اختبلؼ في وجيات النظر حوؿ اعتبار اإلنفاؽ عمى التعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ الجامعي 
بشكؿ خاص في أّنو إنفاؽ استيبلكي أـ استثماري، حيث يرى بعض الباحثيف أّنو في أحياف كثيرة 

يتقاعس التعميـ في أداء دوره عمى أكمؿ وجو، مما يجعؿ ما ينفؽ عميو مف أمواؿ تمثؿ استيبلكا لرأس 
الماؿ ال استثمارا، وذلؾ ببساطة عندما يفشؿ في تكويف رأس الماؿ البشري البلـز أو يعجز عف ضماف 
مناصب عمؿ دائمة لؤلفراد الذيف تمقوه ما يجعؿ عجمة التنمية تتعّثر، كما أّف التعميـ الجامعي الذي ال 

يضيؼ لمطالب المعارؼ والميارات واالتجاىات التي تنسجـ والرؤية المستقبمية الكثيرة التقمبات فإّنو 
استيبلؾ لموقت والجيد والماؿ فقط، مف ىذا المنظور يعالج أصحاب ىذا الرأي التعميـ في موازيف 

المحاسبة القومية عمى أّنو نوع مف االستيبلؾ الجماعي أو ميداف مف مياديف اإلنفاؽ االستيبلكي العاـ 
وال يحقؽ عائدا في الدخؿ القومي، وبالتالي يحتسبونو في قطاع الخدمات الحكومية أو قطاع الخدمات 

. العائمية وال يسيـ في الدخؿ القومي إاّل بمرتبات العامميف فيو كنوع مف أنواع إعادة توزيع الّدخؿ فقط
وقد كانت ىذه النظرة القديمة سائدة عند معظـ المفّكريف، ليذا نجد أّف ُجؿ الميزانيات في الماضي 

كانت موّجية نحو القطاعات المادية وأىمؿ بذلؾ التعميـ إىماال كبيرا، ولكف بمرور الوقت الحظ العديد 
مف المختصيف فروقا كبيرة وجوىرية بيف الحاصؿ عمى التعميـ الجامعي ونظيره ممف لـ يتحّصؿ عمى 

ىذا النوع مف التعميـ وخاّصة في ميداف اإلنتاج، مف ىنا بدأت النظرة إلى التعميـ الجامعي تتغّير 
تدريجيا، فظيرت األسباب التي ساىمت في اعتبار أّف التعميـ الجامعي يتمّتع بكؿ خواص االستثمار 

بالمعنى االقتصادي البحت وأّنو توظيؼ مثمر لرأس الماؿ، وقد كانت ىذه اآلراء قد برزت بوضوح في 
 وغيرىما مف الذيف قّدموا العديد مف األعماؿ الياّمة حوؿ االستثمار في التعميـ "شولتز" و"بيكر"أعماؿ 

الجامعي وعبلقتو التكاممية مع الحصوؿ عمى مناصب عمؿ ومنو تجّنب البطالة وكذا مع التقّدـ 
. التكنولوجي

ّف الجامعة اليوـ ىي بصدد مواجية العديد مف التغيرات التي يفرضيا عمييا العصر، حيث  وا 
لـ تعد تمؾ األماكف المنعزلة التي تضـ مجموعة مف الطمبة واألساتذة والباحثيف، بؿ أصبحت أماكف 
لمتفكير والعمؿ عمى مواجية كاّفة التحديات التي تفرضيا األحداث العالمية؛ حيث تحتاج المجتمعات 
في العصر الحديث إلى مؤسسات ذات قدرات وكفاءات عالية تساعـ في إنتاج المعرفة ورأس الماؿ 

. البشري الذي يعزز التنافس عمى فرض مكانة بيف األمـ
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ويمكف تحديد األسباب التي ألجميا اعتبر التعميـ الجامعي استثمارا أكثر منو استيبلكا فيما 
:  يمي

  يمّكف األفراد مف الحصوؿ عمى العمؿ بسيولة ىذا مف جية،  أو العمؿ في عّدة وظائؼ مف
 .جية أخرى، أي يجعميـ أكثر مرونة وسرعة في التبلؤـ مع التغّيرات والظروؼ الجديدة

 أّنو يزيد مف دخوؿ األفراد مستقببل ويحّسف مف مستواىـ االجتماعي. 

 يجعؿ الفرد ذو قدرة كبيرة عمى فيـ واستيعاب التكنولوجيا الحديثة المعقدة والدقيقة. 

 يفتح المجاؿ لممواىب والعبقريات ويساعد في اإلبداع التكنولوجي. 

  يساىـ في بناء البحث العممي مف أجؿ معالجة المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية، ما يعطيو
 .دور أكبر مف رأس الماؿ المادي في عممية التنمية وزيادة الّدخؿ القومي

وتسعى دوؿ العالـ اليـو المتقدمة منيا والنامية إلى تطوير ىذا القطاع مف خبلؿ تسخير كؿ 
اإلمكانيات المادية والبشرية، سعيا منيا أف يحقؽ االقتصاد تراكما كبيرا في رأس الماؿ البشري الذي 

. 1ىو عمود تقدـ المجتمع وجوىره

وبالتالي فإّف التعميـ الجامعي لو دور ىاـ إف عمى المستوى الشخصي أو عمى المستوى الكمي 
لمدولة، حيث يساىـ في تخريج النواة البلزمة مف ذوي الميارات والمثقفيف، كما يساعدىـ عمى ضماف 

. العمؿ القار ويتيح أماميـ فرص أكبر لعيش حياة أفضؿ
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خالصـــــــــة الفصل 

إف أغمب المشاكؿ االجتماعية ليا ترجمة ومعاني اقتصادية واضحة تيـ الفرد والجماعة عمى 
حد الّسواء، وتنعكس مباشرة عمى قضاياىـ ومصالحيـ سواء في األجؿ القصير أو الطويؿ، وىي 
تختمؼ مف فترة ألخرى وذلؾ تبعا لمتحميبلت االجتماعية واالقتصادية السائدة، ومف بيف أىـ ىذه 
المشاكؿ نجد البطالة التي يعتبر الوقوؼ عندىا مف األمور الضرورية أماـ صانعي القرار، وكذا 
لنتائجيا وانعكاساتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية، سيما مع إتخاذىا منحى خطير مقارنة 

. بالماضي، وىو تفاقـ بطالة الجامعييف في مختمؼ دوؿ العالـ دوف استثناء

وقد جاء ىذا الفصؿ كمحاولة لتقديـ معالجة نظرية وسوسيو اقتصادية لعبلقة التعميـ بمشكمة 
– وبمجّرد الحصوؿ عمييا – البطالة وسيما منو التعميـ الجامعي عمى اعتبار أّف الشيادة الجامعية 

كفيمة بأف تضمف لحاممييا منصب عمؿ يبلئـ مؤىبلتيـ وتقمؿ مف احتماالت وقوعيـ في البطالة، حيث 
ـّ التركيز لمعالجة ىذه المسألة عمى بعض المداخؿ النظرية التي ناقشت دور التعميـ في توفير فرص  ت

عمؿ لؤلفراد، كمدخؿ األنساؽ والبناءات االجتماعية الذي حمؿ لواءه مجموعة مف عمماء االجتماع 
الذي ناقش امكانية تحويؿ المدرسة إلى مصنع أو ورشة عمؿ صغيرة يتعّمـ فييا " جون ديوي"أمثاؿ 

  األفراد خبرات تفيدىـ في حالة خروجيـ لسوؽ العمؿ المبّكر أو خبلؿ المراحؿ التعميمية البّلحقة، و 
 الذي رّكز عمى أىمية تطّور المؤسسات التعميمية إلنجاز األىداؼ العاّمة الموضوعة "كارل منيايم"

 حوؿ التعميـ باعتباره أىـ مكّونات "دوركايم"لمتعميـ والنظاـ التعميمي ككؿ، في حيف جاءت تصّورات 
 "تالكوت بارسونز"الحياة الجمعية التي تؤدي إلى التنّوع وزيادة التخصص في الميف وتقسيـ العمؿ، أّما 

فقد ناقش في ضوء تحميبلتو قضّية التعميـ الجامعي ودور الجامعة في المجتمع واعتبارىا التنظيـ األـ 
. الذي يغذي جميع المؤسسات بالفئات المينية المختمفة

ـّ تناوؿ مدخؿ الفعؿ االجتماعي الذي يرتبط بتصّورات   حوؿ التعميـ "ماكس فيبر"كما ت
الذي يحصؿ عمى أعمى الشيادات العممية التي تؤّىمو  (البيروقراطي)وتحديده لطبيعة الموّظؼ المدني 
إلى جانب المدخؿ الماركسي بشّقيو التقميدي الذي تزّعمو        لمحصوؿ عمى المراكز المينية، 

 الذْيف اعتبرا التعميـ وسيمة لتعميـ النشئ كيفية اكتساب االيديولوجية الرأسمالية "انجمز" و"ماركس"
واإليماف بيا، وكذا شّقو المحدث الذي حممت لواءه زوجة لينيف التي سعت لجعؿ المؤسسات التعميمية 

وحدات تدريبية تكسب الطبلب الخبرات البلزمة التي تفيدىـ في حياتيـ المينية -  عمى اختبلفيا –
 "رأس المال البشري"في حيف تجّسد مدخؿ االستثمار في رأس الماؿ البشري في نظرية . المستقبمية

في رأس الماؿ البشري مف  الذي أكد عمى أّف االستثمار "شولتز"التي ارتبطت بشكؿ أساسي بتحميبلت 
خبلؿ التعميـ العالي يمكف أف يوفر لسوؽ العمؿ العمالة الضرورية والتي تكوف عمى قدر كبير مف 
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الميارة وبالتالي زيادة اإلنتاجية؛ ومنو إتضح لنا أّف ىذه النظرية تعتمد عمى النظرة التفاؤلية لممستقبؿ 
الميني لؤلفراد األكثر تعميما، عمى أساس أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف االستثمار في التعميـ وبيف زيادة 

 واقتراحاتيا تقوـ عمى أّف زيادة "رأس المال البشري"دخؿ الفرد والمجتمع، وبالتالي فإف توقعات نظرية 
. المستوى التعميمي يزيد مف احتماؿ التوظيؼ، ويقمؿ مف احتماؿ الوقوع في البطالة

وبالّرغـ مف االسيامات التي قّدمتيا ىذه النظرية، إاّل أنيا لـ تسمـ مف النقد وكاف ذلؾ في 
 التي ترى بأّف التعميـ ما ىو إاّل أحد الوسائؿ مف ضمف أخرى "اإلشارة"شكؿ نظريات أخرى، كنظرية 

   عديدة مثؿ العمؿ والّنوع والتي تمّكف أرباب العمؿ مف تصفية طالبي العمؿ لبلختيار بينيـ، ونظرية 
الذي يصّنؼ  (المصفاة) التي اعتبرت أّف الشيادة المتحّصؿ عمييا تقوـ بدور الكاشؼ "المصفاة"

. ويرتب عمى أساسو األفراد في سوؽ العمؿ كما يأمنيـ مف خطر البطالة

عمى دراسة وعموما يمكف القوؿ أّف معظـ الدراسات واألبحاث االجتماعية واالقتصادية تؤّكد 
كأنساؽ فرعية تتواجد ضمف نسؽ أكبر تتفاعؿ  (سواء المدارس أو الجامعات)المؤسسات التعميمية 

أّف لمتعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ الجامعي بشكؿ خاص آثار إيجابية كبيرة عمى جميع األصعدة معو، و
وفي منح األفراد فرصا أوفر لمظفر بمنصب عمؿ دائـ مما يستدعي االستثمار فيو، وذلؾ تبعا 

: لبلعتبارات التالية

  أّف االستثمار في التعميـ نوع خاص مف االستثمار البشري ذو عوائد عالية، ألّف تكاليفو
تعّوض بشكؿ كبير مف خبلؿ الفوائد المتراكمة لمتعميـ عمى األفراد المتعمميف والمجتمع ككؿ في 

نتاجية متزايدة (بالنسبة لؤلفراد)صورة مناصب عمؿ   .ومكافآت أعمى وا 

  يمّكف األفراد مف الحصوؿ عمى العمؿ بسيولة ىذا مف جية،  أو العمؿ في عّدة وظائؼ مف
 .جية أخرى، أي يجعميـ أكثر مرونة وسرعة في التبلؤـ مع التغّيرات والظروؼ الجديدة

  يساىـ في بناء البحث العممي مف أجؿ معالجة المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية، ما يعطيو
. دور أكبر مف رأس الماؿ المادي في عممية التنمية وزيادة الّدخؿ القومي
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        ر ـــبطالة الجامعيين في الجزائ
–األسباب والنتائج –   
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: دـــــــــــــــتميي

تعتبر بطالة الجامعييف أحد أىـ التحديات الراىنة، باعتبارىا ظاىرة عالمية متفاوتة النسب، 
. حسب درجة تقدـ الدوؿ وتأخرىاب تشتد وتضعؼ حّدتيا

وفي الجزائر، لـ يعد ىذا النوع مف البطالة في حاجة إلى إثبات وجود كما في سائر دوؿ 
العالـ، بعد أف أخذت تتنامى منذ الثمانينات مف القرف المااضي نتيجة لمؤثرات ومتغيرات دولية 

قميمية ومحمية، حتى باتت تيدد تماسؾ واستقرار المجتمع الجزائري لما ينتج عنيا مف آثار سمبية  وا 
تنعكس عمى الجانب االجتماعي كيروب األدمغة، والجانب االقتصادي الذي سُيحَرـ مف طاقات بشرية 
ذات تأىيؿ عالي تصنؼ ضمف الطاقات المعطمة، كما يمكنيا أف تأخذ منحا سياسيا أكثر خطورة في 

. حالة عدـ معالجتيا أو التقميؿ مف آثارىا

وفي إطار تحميؿ ىذه الظاىرة، بتسميط الضوء عمى تطورىا، خصائصيا، واألسباب الحقيقية 
الذي نستيمو بعرض كيفية - النتشارىا، دوف نسياف اآلثار الناجمة عنيا؛ تَـّ تخصيص ىذا الفصؿ 

لرصد واقع بطالة الجامعييف في - قياس البطالة وأشكاليا المختمفة  تمييدا لمدخوؿ في الموضوع 
. الجزائر
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 قياس البطالة: أوال

لئلحاطة بحجـ وأبعاد مشكمة البطالة يتطّمب األمر حساب معدؿ البطالة، أي حساب نسبة 
:  1األفراد العاطميف إلى قوة العمؿ المتاحة، ويحسب كالتالي

 

 

xxxx ×

 

ىذا ويشير مصطمح قّوة العمؿ إلى جميع األفراد الذيف يعمموف فعبل مف أرباب عمؿ وعماؿ 
ومستخدميف، وكذلؾ األشخاص الذيف ال يعمموف إال أنيـ قادروف عمى العمؿ وراغبوف فيو وباحثوف 

، ومعناه أف القوة العاممة تشمؿ المشتغميف والمتعطميف عمى حد السواء، حيث يمكف تمثيميا وفقا 2عنو
:  لمعبلقة التالية

 

 

 

تتمثؿ أوجو االختبلؼ في النقاط ووتختمؼ طريقة قياس معدؿ البطالة مف دولة إلى أخرى، 
: التالية

 الفئة العمرية المحددة في التعريؼ. 

 الفترة الزمنية المحددة لمعمؿ. 
                                                           

، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس االقتصاد السياسي لمبطالة، تحميل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةرمزي زكي،   1
 .15:، ص1988الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 

 .09: ص،2007، مكتبة المجتمع العربي، عّماف، األردف، التنمية والسكانأحمد سامر الدعبوسي،   2

                      عدد العاطميف عف العمؿ 

100 × = معدؿ البطالة   

                         إجمالي القوة العاممة 
 

 

المتعطلون+ المشتغلون = القوة العاملة   
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 1تبايف مصادر البيانات المستخدمة في قياس معدؿ البطالة. 

ويتـ قياس معدؿ البطالة في البمداف المتقدمة عف طريؽ المعمومات االحصائية التي تقـو بيا 
مختمؼ مكاتب إحصاءات العمؿ، ونظرا لصعوبة سؤاؿ كؿ فرد يتـ القياـ بأخذ عينة مف العائبلت 

. وتحميميا

لكف ليس مف السيؿ دائما قبوؿ صحة معدؿ البطالة، وىذا بسبب عدـ وجود وسيمة لمتأكد 
باإلضافة إلى وجود أفراد يصنفوف ضمف قائمة البطاليف . تماما مف صّحة ما يقوؿ بعض المتعطميف

. وىـ غير جاّديف في البحث عف فرص عمؿ لوجود نظاـ الضماف االجتماعي

أما بالنسبة لمدوؿ النامية، نجد أف عممية قياس البطالة أكثر صعوبة لعدـ توفر البيانات لدى 
الجيات الرسمية والتي يستدؿ منيا إلى حجـ البطالة، وذلؾ لعدـ وجود إعانات تحّفز المتعطميف عمى 

تسجيؿ أنفسيـ مف ناحية، أو لعدـ توفر وسائؿ مبلئمة لجمع المعمومات عمى نحو يسمح بتكويف قواعد 
. 2بيانية يمكف االعتماد عمييا مف ناحية أخرى

وعميو، نجد أّف طريقة قياس معّدؿ البطالة تختمؼ مف دولة ألخرى تبعا لمدى تقّدـ ىذه الدوؿ 
ومدى توفر البيانات لدى الجيات المعنية بالقياس، ىذا ويسمح معّدؿ البطالة بمقارنة حجميا بيف 
البمداف المختمفة، فكّمما ارتفع ىذا المعّدؿ أشار ذلؾ إلى حجـ وعمؽ المشكمة بالنسبة القتصاد البمد 

. المعني ومجتمعو ككؿ

 

 

 

 
                                                           

، مذكرة ماجستير نطقة بّشارم البطالة بةدور المؤسسات الصغيرة و لمتوسطة في التخفيف من حدّ بف جيمة عمر،  1
 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، ،في العمـو االقتصادية

 .57:، ص2011الجزائر، 
، مع 2004-2001دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خالل الفترة شبللي فارس،  2

، مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية غير منشورة، 2009-2005محاولة اقتراح نموذج اقتصادي لمتشغيل لمفترة 
 .9-8:ص ص، 2005كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
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أنواع البطالـــــــــــــــة : ثانيا

تعددت أنواع البطالة التي وردت في النظريات والدراسات المختمفة، كما ظيرت أنواع مستحدثة 
:  نتيجة لمتغيرات المعاصرة، وفيما يمي أىـ تمؾ األنواع

 : البطالة الدورية .1

ىي البطالة التي تنشأ عف حالة الركود في النشاط االقتصادي، وىو ما يؤدي إلى عدـ قدرة 
الطمب الكمي عمى خمؽ وظائؼ كافية لجميع الباحثيف عف العمؿ، ويرتبط ىذا النوع مف البطالة بما 

وتتكوف ىذه الدورة مف مرحمتيف، األولى ىي مرحمة الرواج حيث يتجو  ".الدورة االقتصادية"يعرؼ بػ 
حجـ الدخؿ والناتج والتوظيؼ نحو التزايد، إلى أف يصؿ ىذا الرواج إلى نقطة الذروة، ثـ يتوجو حجـ 
النشاط االقتصادي نحو اليبوط الدوري، ليدخؿ االقتصاد القومي مرحمة االنكماش، إلى أف يصؿ إلى 
. نقطة قاع االنكماش، ثـ يبدأ االنتعاش ويتجو حجـ النشاط االقتصادي نحو التوسع مرة أخرى وىكذا

وقد تستغرؽ فترة األزمة أكثر مف عشر سنوات مما يؤدي إلى تدىور النشاط االقتصادي وخفض معدؿ 
، وبالتالي ترتبط البطالة الدورية خاصة 1النمو وتفاقـ األوضاع االجتماعية وظيور البطالة الدورية

 .2باألزمات حاؿ الجزائر في إطار االصبلحات االقتصادية واالنتقاؿ إلى االقتصاد المفتوح

  :(التقنية)البطالة الييكمية  .2

وىي ذلؾ النوع مف التعطؿ في القوة العاممة نتيجة لتغيير الييكؿ االقتصادي أو بمعنى أدؽ 
تغيير الييكؿ االنتاجي، كالتغيير في ىيكؿ الطمب عمى المنتجات أو تغيير الفف االنتاجي أو انتقاؿ 

فنتيجة لمتطور التكنولوجي والتقدـ العممي فإف استخداـ . 3الصناعات لمتوطف في أماكف أخرى
التكنولوجيا الحديثة يصبح أمرا ضروريا، حتى تصبح السمع والخدمات متماشية مع المعايير الدولية، 

إال أف ذلؾ يتطمب يد عاممة متخصصة، الشيء الذي يجبر أصحاب العمؿ والمؤسسات عمى 
االستغناء عف العمالة البسيطة وتعويضيا بأخرى مؤىمة، وىكذا كمما زاد معدؿ التقدـ التكنولوجي كمما 

 .4زادت معدالت البطالة الييكمية

                                                           
، اآلثار االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادي، البطالة، الفقر، التفاوت في توزيع الدخلطارؽ فاروؽ الحصري،   1

 .141:ص، 2007المكتبة العصرية، المنصورة، جميورية مصر العربية، 
2
 C.Gonzalez-Demichel et autres, Une modélisation du lien entre croissance et emploi, 

note de conjoncture, INSEE, France, 2000, P:41. 
 .20:، ص2004، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة، البطالة في الوطن العربي، المشكمة والحلخالد الزواوي،   3
 .165:ص، 2003، الصفحات الزرقاء، الجزائر، االقتصاد والمؤسسةالشيخ البري،   4
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  :البطالة الموسمية .3

1تحدث البطالة الموسمية عندما يشتد دوراف العمؿ في فترات ويقؿ في غيرىا
 بسبب موسمية ،

بعض النشاطات والقطاعات االقتصادية، إذ تتطمب ىذه األخيرة في مواسـ معينة أعداد كبيرة مف 
العماؿ كما ىو الحاؿ في القطاع الزراعي، حيث توجد فجوة زمنية بيف كؿ محصوؿ والذي يميو، وكذا 

، وعند نياية الموسـ يتوقؼ النشاط فييا ...قطاع الخدمات كخدمات السياحة الصيفية وقطاع البناء
وتشترؾ البطالة الموسمية مع البطالة الدورية في . مما يستدعي االستغناء عف العامميف بيذه القطاعات

 .2أف كبل منيما ينشأ عف تذبذب الطمب عمى العمؿ، غير أف التقمبات الموسمية أكثر انتظاما

  :(االختيارية)البطالة اإلرادية  .4

 عمى البطالة التي تعزى مباشرة إلى قياـ مجموعة "كينز"وصؼ أطمقو االقتصادي االنجميزي 
3مف العماؿ بسحب خدمة عمميـ، ألنيـ ال يختاروف العمؿ بأقؿ مف مكافأة حقيقية معينة

فيي البطالة ، 
التي يفضميا الفرد العاطؿ عف العمؿ اختياريا، إما بتفضيمو لتعويضات البطالة كمصدر لمدخؿ أو 

وىذا النوع موجود في المجتمع الجزائري وبخاصة لدى الشباب المنتميف . 4لبحثو عف عمؿ أفضؿ
. 5 ليـ ذلؾ  لعائبلت غنية، ألف العمؿ بالنسبة إلييـ يرتبط بالماؿ فقط، وىـ يمتمكوف ما يكفؿ

 : البطالة المقنعة .5

ىي نوع مف البطالة غير الظاىرة، حيث تنشأ في الحاالت التي يكوف فييا عدد العماؿ 
المشتغميف يفوؽ الحاجة الفعمية لمعمؿ، مما يعني وجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا، حيث أنيا 

وىو ما حصؿ في الجزائر عندما . 6إذا ما سحبت مف أماكف عمميا فإف حجـ االنتاج لف ينخفض
اعتمدت غداة االستقبلؿ سياسة التعييف المباشر لمجامعييف وخريجي المعاىد المتخصصة في 

 .القطاعات الحكومية، ما أدى إلى ظيور البطالة المقنعة بيا
                                                           

1 Alexis Jacquemin et autres, Fondements d'économie politique, 3
ème

 édition, De Boeck 

Université, Bruxelles,2000, P:391. 
 .193:ص، 2007، دار وائؿ، عّماف، األردف، اقتصاديات العملمدحت القريشي،   2

3
 Ulrich Kohli, Analyse Macroéconomique, Université de Genèvre, Département 

d'économie politique, De Boeck Université , Bruxelles, 1999, P:90.  
، دار المسيرة، عّماف، األردف، االقتصاد الكمي، تحميل نظري وتطبيقيمحمود حسيف الوادي، كاظـ جاسـ العيساوي،   4

 .72:، ص2007
شكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الييكمي لالقتصاد، من ناصر دادي عدوف، عبد الرحماف العايب،   5 البطالة وا 

 .289:ص، 2010، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، خالل حالة الجزائر
 .29رمزي زكي، مرجع سابؽ، ص  6
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 : البطالة المستوردة .6

وىي البطالة التي تواجو جزء مف القوة العاممة المحمية في قطاع معيف بسبب إنفراد أو إحبلؿ 
يوجد ىذا النوع في المجتمع الجزائري وبصفة خاصة في جنوب . 1العمالة غير المحمية في ىذا القطاع

حيث أدى النقص في التأطير واليد »الببلد أيف تنشط العديد مف الشركات الوطنية في قطاع الطاقة، 
العاممة المؤىمة إلى اإلعتماد عمى اليد العاممة األجنبية، خاصة عند الحديث عف نمط التكنولوجيا 
المتطورة الذي يرتبط جدا عضويا ووظيفيا بمستويات التأىيؿ الذي لـ يجد صداه عند اليد العاممة 
المحمية، وربما مف أسباب ذلؾ إىماؿ البحث المبكر عف المبلئمة بيف مخرجات مؤسسات التعميـ 

 ىذا ما جعؿ سكاف المناطؽ الجنوبية يعانوف مف البطالة ؛2«والتكويف ومتطمبات المجتمع الجزائري
المستوردة، ما دفع بيـ مؤخرا إلى تنظيـ وقفات إحتجاجية خصوصا منيـ الشباب حاممي الشيادات 

الجامعية لممطالبة بتوظيفيـ وتدريبيـ عمى متطمبات العمؿ، بدال مف جمب عمالة أجنبية تساىـ في رفع 
 .معدالت البطالة

  :بطالة الجامعيين .7

ينتشر ىذا النوع مف البطالة بيف أولئؾ الذيف تحصموا عمى شيادات جامعية ثـ وجدوا أنفسيـ 
في حالة عدـ عمؿ ألسباب خارجة عف إرادتيـ، كما أنيـ صرحوا بأنيـ يبحثوف عف عمؿ بمختمؼ 

وبشكؿ آخر، بطالة الجامعييف ىي نتاج ارتفاع معّدؿ النمو الكمي . 3الوسائؿ واإلمكانات المتوفرة لدييـ
 .4معّدؿ نمو فرص العمؿ المتاحة أماميـمقارنة بفي عدد خريجي الجامعات 

بالنسبة ليذا النوع األخير مف البطالة وبوصفو موضوع الدراسة الحالية، فسيتـ التركيز عميو 
أكثر مف غيره مف األنواع، وىذا مف خبلؿ الوقوؼ عمى خصائصو، تطوره، أسبابو وأىـ اآلثار 

.  المترتبة عنو عمى عّدة مستويات، كؿ ذلؾ فيما تبقى مف عناصر ىذا الفصؿ

                                                           
:                                        نقبل عف ، مقدمة إلى األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارؾ،دراسة بحثية حول البطالةوليد ناجي الحيالي،  1

www.ao-academy.org  
الدار البيضاء – وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية، دراسة ميدانية بمؤسسة صيدال بوزيد نجوى،   2

، رسالة دكتوراه في عمـ االجتماع التنظيـ والعمؿ غير منشورة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسبلمية، الجزائر– 
 .124:ص، 2010جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، دليل مصطمحات عمم اجتماع التنظيم والعملقاسيمي،  ناصر 3
  .37:ص، 2011

ناثاأمينة عبد اهلل السالـ وآخروف،  4 ، كمية العمـو اإلدارية، أسباب تزايد معدالت البطالة بين خريجي الجامعات ذكورا وا 
  www.shatharat.net :نقبل عف، 21: ص،2005جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، 

http://www.ao-academy.org/docs/al_battalah_1211009.doc
http://www.shatharat.net/
http://www.shatharat.net/
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تطور بطالة الجامعيين في الجزائر :  ثالثا

تعتبر بطالة الجامعييف في ببلدنا ظاىرة متأخرة بالمقارنة مع البطالة الكبلسيكية، بحيث وعمى 
إذ . العكس مما كاف معروفا أف التعميـ يشكؿ ضمانا تجاه البطالة، فقد عرفت ببلدنا بروز ىذه الظاىرة

تشير االحصائيات إلى ارتفاع معدالتيا بشكؿ مستمر، كما أنو مف المفترض أف يشكؿ نقص الكفاءة 
والتدريب عائقا كبيرا أماـ االندماج في سوؽ العمؿ، وبالرغـ مف ذلؾ تشيد البطالة بيف الجامعييف 
تضخما متزايدا بسبب التوسع الكمي في حممة الشيادات العميا، وكذا عدـ مبلءمة برامج التعميـ 

والتكويف مع متطمبات سوؽ العمؿ، بحيث يوجد فائض كبير في أعداد الخريجيف الذيف يعانوف مف 
البطالة في بعض التخصصات التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي، في الوقت الذي يوجد فيو نقص 

إلى جانب ذلؾ . 1واضح في مجاالت أخرى تحتاج إلييا المؤسسات االقتصادية بفرعييا العاـ والخاص
كّمو، ُيعزى ظيور بطالة بطالة الجامعييف إلى تراجع سياسة التعييف المباشر لحاممي الشيادات 

، حيث كانت تتكفؿ الدولة بتعيينيـ في القطاعات الجامعية والتي كانت مف أىـ مياـ الحكومة الجزائرية
الحكومية والمؤسسات االقتصادية العمومية ضمف سياسة اجتماعية متكاممة، وىذا ما أدى إلى ظيور 
البطالة المقنعة بيذه األجيزة ألف السياسة الخاصة بإنشاء عدد كبير مف مناصب العمؿ في القطاع 

أما خبلؿ النصؼ . 2الحكومي نجـ عنو ارتفاع نسبة العماؿ األجراء الدائموف في مجمؿ الوظائؼ
، تميز تطور الشغؿ بسمسمة (1989-1985)الثاني مف الثمانينات والمرافؽ لممخطط الخماسي الثاني 

 وتغير دور الدولة في تعييف الخريجيف وتغيرت معو 1986مف العوامؿ منيا األزمة النفطية لسنة 
. 3كذلؾ مشكمة البطالة لتظير بطالة الجامعييف اليوـ بدال مف بطالة األمييف في السبعينات

لـ يعد ضمانا لمحصوؿ عمى عمؿ جّيد وقار، وىذا ما في الجزائر التعميـ أو الشيادة الجامعية ؼ
: 2010-1977يعكسو الجدوؿ التالي الذي يبّيف تطور بطالة الجامعييف في الجزائر خبلؿ الفترة 

 
                                                           

دراسة قياسية لمحددات مّدة البطالة عند خريجي الجامعات مع الكشف عن خاصية عدم التجانس جيبللي شرفي،  1
 غير منشورة، كمية العمـو ،، مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية1992 و1990،1991: غير المشاىد، دفعات

 .139-138:ص  ص،2007االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تخفيض البطالة، مدخل مؤاءمة سميرة عبد الصمد، سياـ العقوف،  2

استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة : ، ممتقى دولي حوؿالتعميم الجامعي مع متطمبات سوق العمل المحمية
 .11-10:ص ص، 2011 نوفمبر 16-15وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر، 

، الدورة 1998المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، تقرير حوؿ الظرؼ االقتصادي لمسداسي األوؿ مف سنة  3
 .62:ص، 1998الثانية عشر، نوفمبر، 
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( 2010-1977)تطور معدل بطالة الجامعيين في الجزائر : (1 ) رقمدولـج

نقبل عف : ، والديواف الوطني لبلحصائيات59: جيبللي شرفي، مرجع سابؽ، ص:المصدر
www.ons.dz 

وبالفعؿ، فإذا كاف مف السيؿ عمى حامؿ الشيادة الجامعية إيجاد عمؿ حتى بداية الثمانينات، 
 بيف حاممي الشيادات الجامعية يرتفع سنة ىا البطالة، حيث ظؿ معدؿتجنبفإنو يجد اليـو صعوبة في 

. 2010 و2009، ليتراجع بنسب طفيفة خبلؿ سنتي 2008سنة % 22,8بعد أخرى، إلى أف بمغ 

ويرجع ىذا االرتفاع المستمر إلى وصوؿ عدد كبير مف الشباب خريجي الجامعات إلى سوؽ 
العمؿ، إلى جانب أف القوى البشرية المتعممة والكفوءة لـ تعد مسألة عدد فقط، ألف الميـ ىو النوعية 

التي ينبغي أف يتميز بيا ىذا الكـ، وىو ما يرتكز أساسا عمى نوعية التعميـ الذي تمقتو ىذه القوى 
فمثبل في غضوف سنتيف فقط، انتقؿ عدد حاممي ». البشرية ومدى مبلءمتو لمتطمبات سوؽ العمؿ

 سنة 100.000 إلى ما يقارب 1996 سنة 80.000الشيادات الجامعية الذيف دخموا سوؽ العمؿ مف 
. 2«خريج 120.000أما حاليا، فيقدر عدد الوافديف سنويا لسوؽ العمؿ مف الجامعييف بػ »، 1«1998

 

                                                           
 .59:جيبللي شرفي، مرجع سابؽ، ص 1
، جامعة قاصدي مرباح، مجّمة الباحثسميرة العابد، زىّية عّباز، ظاىرة البطالة في الجزائر بيف الواقع والطموحات،  2

 .81:، ص2012، 11ورقمة، العدد 

 (%)معدؿ البطالة السنة  (%)معدؿ البطالة السنة 
1977 0,20 2004 11,42 

1985 0,60 2005 12,09 
1989 3,00 2006 13,37 
1990 3,57 2007 17 
1992 3,87 2008 22,8 
1995 4,40 2009 21,9 
2003 9,48 2010 20,3 

http://www.ons.dz/
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 لدى الذكور 2010سنة )%( معدل بطالة حاممي الشيادات الجامعية : (2 ) رقمجدول
 واإلناث حسب التخصص

المجموع إيناث ذكور التخصص 
 27,3 34,4 14,7آداب وفنوف 

 28,7 43,7 14عمـو اجتماعية، اقتصادية، حقوؽ 
عمـو الطبيعة والحياة، فيزياء، رياضيات، 

إحصاء، إعبلـ آلي 
9,8 
 

28,6 18,1 

 14,8 39,7 9,4 (ىندسة معمارية)ىندسة، تصنيع، إنتاج 
 3.8 5,9 1,6صحة، حماية اجتماعية 

 13,4 17,3 11,4أخػػػػػػػػػػرى 
 21,4 33,6 11,1المجموع 

 www.ons.dz: ، نقبل عف07:، ص2010الديواف الوطني لبلحصائيات،: المصدر     

مف الجدوؿ أعبله، نبلحظ أف معدؿ البطالة بيف حاممي الشيادات الجامعية يتفاوت مف 
، %28,7تخصص آلخر، حيث يرتفع في تخصصات العموـ االجتماعية واالقتصادية والحقوؽ بنسبة 

حيث . ، وىي أعمى معدالت البطالة مقارنة بباقي التخصصات%27,3تمييا اآلداب والفنوف بمعدؿ 
يرجع ارتفاعيا في ىذه األنواع مف التخصصات العممية طبعا إلى األعداد الكبيرة مف الخريجيف فييا، 

وذلؾ تبعا لمنظرة االجتماعية لمثؿ ىذه الفروع العممية سيما التعميـ والمحاماة، بأنيا ميف محترمة 
ومناسبة خاصة لممرأة، حيث نبلحظ االرتفاع الواضح في معدالت البطالة لدى اإلناث في جميع 

التخصصات التي احتواىا الجدوؿ أعبله مقابؿ انخفاضيا لدى الذكور، وىذا راجع إلى ارتفاع عدد 
الطمبة في الجامعة بصفة عامة والطالبات بصفة خاصة مف جية، وكذا التشبع في القطاعيف العاـ 
ف كانت  والخاص مف جية أخرى، ناىيؾ عف محدودية الوظائؼ واألنشطة التي قد تمارسيا المرأة وا 

ذات تكويف عالي مقارنة بالرجاؿ، أو قد يعود ذلؾ أيضا إلى تفضيؿ البعض منيف عدـ العمؿ والتفرغ 
. ألعماؿ المنزؿ وخصوصا بعد الزواج

ىذا ونبلحظ أيضا، أّف أقؿ معدؿ لمبطالة بيف التخصصات الذكورة، ذلؾ الذي انفرد بو 
، مما يشير إلى أف خريجي الطب والقطاع الصحي %3,8تخصص الصحة والحماية االجتماعية بػ 

                                                           
   التخصصات حسب التصنيؼ الدولي(CITE)  1997لؤلنماط التعميمية المختمفة الُمعدؿ سنة. 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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عموما ليـ فرص أكبر في إيجاد عمؿ، إذ يمكف أف نفسر ذلؾ باألىمية التي تولييا الحكومة ليذه الفئة 
. مف الخريجيف

ىكذا، ورغـ كؿ المجيودات التي تبذليا الحكومة الجزائرية الستثمار رأسماليا البشري، حيث نجد 
أف قرارات السمطات العمومية منذ االستقبلؿ توافؽ أراء االقتصادييف والمفكريف في مجاؿ استثمار 
رأسماليا البشري بالتركيز عمى التعميـ عموما والتعميـ العالي بصفة خاصة، غير أف ذلؾ كاف مف 

ناحية واحدة فقط وىي التعميـ، بحيث إذا ما نظرنا مف زاوية مغمقة تخص التعميـ العالي فقط لوجدنا أف 
الجزائر سعت دائما وتسعى دوما  إلى تكويف أكبر عدد ممكف مف حممة الشيادات دوف مراعاة ما ىو 

لقد . ضروري لبلقتصاد الوطني أو حتى دوف مراعاة أىـ التخصصات التي يحتاجيا ىذا األخير 
طغت الصبغة السياسية االجتماعية عمى الصبغة االقتصادية فيما يخص القرارات التي تمس التعميـ 

. 1العالي، حتى أصبح التعميـ العالي حاجة البد مف إشباعيا

كما أنو مف المعروؼ بأف القطاع الخاص سيكوف الموظؼ الرئيسي لخريجي المؤسسات 
التعميمية خاصة في إطار الشراكة مع اإلتحاد األوروبي واإلنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، وأف ىذا 

القطاع ال يمكف أف يقـو بيذا الدور ما لـ يتوفر لدى الخريجيف ميارات وعمـو محددة تتوافؽ مع 
ف المدخبلت األساسية التي يحتاجيا سوؽ العمؿ تكمف في مخرجات  احتياجات القطاع الخاص، وا 
التعميـ العالي، وبالتالي البد مف تنسيؽ حقيقي وجاد بيف ىذيف القطاعيف، ىذا التنسيؽ يترسخ مف 
خبلؿ التعاوف المستمر بيف فعاليات كؿ مف سوؽ العمؿ والتعميـ العالي، مما يساعد عمى تطوير 

 .2الكفاءات الوطنية لتحقيؽ أىداؼ التنمية االجتماعية واالقتصادية في مجتمعنا

العالي ومتطمبات سوؽ العمؿ، أىـ  وبالرغـ مف اعتبار عدـ التناسؽ بيف مخرجات التعميـ
األسباب الكامنة وراء انتشار وتزايد بطالة الجامعييف في الجزائر، إال أنو ليس بالسبب الوحيد، حيث 
يرجع تفاقميا إلى العديد مف األسباب التي سيتـ عرضيا إلى جانب ما تميزت بو ىذه البطالة مف 

 .خصائص واآلثار المترتبة عنيا، ضمف العناصر المتبقية مف ىذا الفصؿ

 

 

 
                                                           

 .13:سميرة عبد الصمد، سياـ العقوف، مرجع سابؽ، ص 1
 .139:جيبللي شرفي، مرجع سابؽ، ص 2
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  في الجزائرخصائص بطالة الجامعيين: رابعا

: يمي  فيماتمثؿتكتسي ظاىرة بطالة الجامعييف في الجزائر مجموعة مف الخصائص ت

 :أّن ىذا النوع من البطالة يمس النخبة المتعممة في المجتمع .1

السمة األساسية في ىذا النوع، ىي أف الفئة التي تمسيا البطالة تنفرد عف باقي أنواع البطاليف 
بكونيا متخرجة مف معاىد ومدارس وجامعات تابعة لقطاع التعميـ العالي، وبالتالي فيي تمس الطبقة 

 .1المتعممة في المجتمع

 :التزايد المستمر في نسب بطالة الجامعيين .2

، وىذا ما تمت اإلشارة إليو في العنصر 2إف بطالة الجامعييف آخذة في التزايد مف سنة ألخرى
 .السابؽ مف الفصؿ

 :ضعف المواءمة بين قطاعي التعميم العالي والتشغيل .3

طارات دوف معرفة االحتياجات الحقيقية التزاؿ مستمرة في تكديس اإلالجامعات الجزائرية ؼ
والتخصصات الدقيقة المطموبة في سوؽ العمؿ لدى القطاعيف العاـ والخاص، وىكذا ال يجد خريجي 

، وبذلؾ فيـ 3الجامعات مف ىـ في حاجة إلى تخصصيـ، وتحصيميـ العممي ال فائدة تجدي منو
يجدوف صعوبة في الحصوؿ عمى مناصب عمؿ ألف حجـ الطمب عمييـ قميؿ ومعايير توظيفيـ في 

 .المسابقات المختمفة صعبة وغير متوفرة في أكثرىـ

 :عدم التكافؤ بين خريجي التخصصات المختمفة .4

كشؼ مدير التشغيؿ واإلدماج عمى مستوى وزارة العمؿ والتشغيؿ » وىو ما يتضح جميا حينما 
والضماف االجتماعي، أف طمبات العمؿ المتراكمة عمى مستوى الوكالة الوطنية لمتشغيؿ كميا ممفات 

                                                           
، مذكرة 2002توجيات خريجي قسم عمم االعالم واالتصال نحو عالم الشغل بالجزائر، دفعة حسياف حكيـ،  1

 .155:، ص2010 غير منشورة، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ، جامعة الجزائر، ،ماجستير في اإلعبلـ واالتصاؿ
، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاىرة البطالة، دراسة ميدانية بوالية قستطينةڤنيدرة سمية، 2 

 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ،مذكرة ماجستير في عمـو التسيير
 .39:، ص2010الجزائر، 

 غير منشورة، كمية ،، مذّكرة ماجستير في العمـو السياسيةسياسة توّجو الجزائر نحو اقتصاد السوقمحّمد بمعسؿ،  3
 .105:ص، 2008العمـو السياسية واإلعبلـ، جامعة بف يوسؼ بف خّدة، الجزائر، 
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الشباب المتحصميف عمى شيادات في التخصصات غير المطموبة في سوؽ الشغؿ في الجزائر، 
كالسوسيولوجيا والحقوؽ، وىو ما يتسبب في بقاء ممفات ىؤالء عمى مستوى الوكالة تنتظر لسنوات دوف 

فالتوجو الحالي لمببلد ىو االنفتاح االقتصادي ودخوؿ ...أف يعثر ليـ عمى مناصب عمؿ شاغرة
الشركات االقتصادية األجنبية إلى الجزائر مما يستدعي التركيز عمى التخصصات العممية واالقتصادية 

الجديدة، غير أف ما يحصؿ في الجزائر ىو أنيا ما زالت تنتج المتخرجيف في العموـ االجتماعية 
فمف خبلؿ ىذا التصريح يبدو أف الجزائر ليست راضية عف بعض التخصصات . «واالنسانية بغزارة

فبطالة . المفتوحة في الجامعة الجزائرية، وبالخصوص تخصصات العموـ االجتماعية واالنسانية
الجامعييف تظير إذف بشكؿ متفاوت بيف الخريجيف نظرا لطبيعة التخصصات المدروسة، حيث تقؿ 

والمالية واإلعبلـ اآللي، فيي تخصصات مطموبة بكثرة في  نسبتيا نوعا ما في تخصصات التجارة
 .1سوؽ العمؿ

 :تمركز عمل الجامعيين بالقطاع غير الرسمي .5

وّجو أعداد كبيرة مف الشباب الجامعي البّطاؿ إلى القطاع غير الرسمي بعد أف فشموا حيث تت
في العثور عمى فرص أفضؿ لمعمؿ، في ظؿ نمو اقتصادي بطيء ال يقوى عمى استيعاب الشباب 

الجدد مف مخرجات التعميـ العالي، مثؿ العمؿ مع األىؿ دوف مردود أو بأجر زىيد، أو االلتحاؽ بعمؿ 
، حيث يرجع ذلؾ في أغمب األحياف إلى طغياف 2ال يتبلءـ مع التخصص الجامعي والمستوى العممي 

بعض العراقيؿ كالجيوية، المحسوبية والرشوة، كما يبقى حامؿ الشيادة في حيرة بيف تأدية الخدمة 
 .3...، البحث عف شغؿ مؤقت، مواصمة الدراسة(بالنسبة لمذكور)الوطنية 

 :التفاوت في نسب بطالة الجامعيين بين الجنسين .6

اإلناث الجامعيات ىف األكثر تأثرا بالبطالة مف الذكور، حيث بمغ معدؿ البطالة بينيف حوالي ؼ
بالنسبة % 1,3بالنسبة لئلناث و% 7ثبلثة أضعاؼ معدؿ البطالة بيف الذكور الجامعييف وذلؾ بػ 

 .2004لمذكور حسب إحصائيات سنة 

  

                                                           
: ، نقبل عفظاىرة عدم التنسيق بين الجامعة وسوق العمل في الجزائر، أين يكمن الخمل؟محمد بمعسؿ،  1

www.politics-ar.com 
، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، مركز دراسات الوحدة الشباب العربي ورؤى المستقبلعّزة شرارة بيضوف وآخروف،  2

 .23-22:ص ص، 2006العربية، بيروت، لبناف، 
 .156:حسياف حكيـ، مرجع سابؽ، ص 3

http://www.politics-ar.com/
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 :تفضيل األقدمية عمى الشيادة .7

يدؿ ارتفاع معدؿ البطالة بيف حاممي الشيادات الجامعية عمى أف سياسات التنمية حيث 
الوطنية والنمو االقتصادي تتحيز لغير المتعمميف، حيث تعتمد في أحياف كثيرة عمى إعادة التدريب 

والتأىيؿ بدال مف إيجاد حؿ لبطالة الجامعييف، وىذا اإلجراء مكمؼ ماليا وكذا مف حيث المّدة الزمنية 

 :تناقص القيمة االجتماعية لمتعميم .8

بحيث لـ يعد ُينظر لمتعميـ عمى أّنو رأس ماؿ ثقافي ومادي لمفرد في نفس الوقت، بؿ أصبح 
 االجتماعية  توتناقص قيـمضيعة لموقت في نظر الكثيريف مف أفراد المجتمع، وىو ما أّدى إلى 

 .1ولمجامعييف أنفسيـ نتيجة ارتفاع معدالت البطالة بينيـ

يّتضح مف كؿ ما تقّدـ أّف بطالة الجامعييف ليا مف السمات ما يمّيزىا عف باقي أنواع البطالة 
ويجعميا أكثر خطورة، عمى اعتبار أّف الفئة التي تمّسيا تنفرد عف باقي أنواع البطاليف بكونيا ذات 

والممفت لبلنتباه أّنيا في تزايد مستمر رغـ القيمة التي تكتسييا الشيادة الجامعية في . تعميـ جامعي
التوظيؼ، وىو ما يوحي باختبلؼ وكثرة األسباب التي تقؼ وراء ىذا النوع، فيي ال تقتصر فحسب 

ّنما توجد العديد مف األسباب التي أّدت إلى  عمى ضعؼ الّصمة بيف قطاعي التعميـ والتشغيؿ، وا 
. تفاقميا، وىو ما سيتـ اإلشارة إليو في العنصر الموالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المعيد العربي لمتخطيط، حل معضمة بطالة المتعممين في البمدان العربية: حمقة نقاشية حولحسيف الطبلفحة،  1

 .7-5:، ص ص2012 جانفي 18الكويت، 
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 في الجزائرأسباب بطالة الجامعيين :  خامسا

توجد نسبة كبيرة مف أصحاب الشيادات الجامعية بالجزائر عمى غرار باقي الدوؿ العربية إما 
عاطميف عف العمؿ، أو ميدديف بالبطالة في المستقبؿ القريب، وال شؾ أف ىناؾ العديد مف األسباب 

: التي ساىمت في تفاقـ ىذه المشكمة، نذكر منيا ما يمي

: أسباب متعمقة بطبيعة التعميم الجامعي .1

تتمثؿ ىذه األسباب في عدـ مواءمة مخرجات التعميـ مع احتياجات سوؽ العمؿ المحمي، حيث 
نجد تدني ومحدودية مستوى الميارات والقدرات التي يحوز عمييا الخريجيف ال تمبي في الوقت نفسو 

احتياجات السوؽ المحمي وخاصة لدى القطاع الخاص، ويعود ذلؾ إلى عدـ توفر اإلمكانيات المالية 
لدى ىذه المؤسسات أو محدوديتيا، والتي مف شأف توفرىا أف يساعد مؤسسات التعميـ العالي عمى 
تنفيذ البرامج التدريبية لمخريجيف، سواء أثناء دراستيـ الجامعية أو بعد تخرجيـ مف الجامعة، إضافة 

إلى ضعؼ عبلقات التنسيؽ بيف ىذه المؤسسات والمؤسسات التعميمية الدولية وحتى العربية مف أجؿ 
تبادؿ الخبرات والمعارؼ والتجارب المختمفة، والتي توفر فرصة أكبر لمدارسيف في التعمـ والتدريب، 

: ويمكف توضيح ىذه األسباب بالنقاط التالية

 التوسع السريع وغير المخطط في التعميـ الجامعي . 

  انخفاض درجة المواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي وبيف حاجات سوؽ العمؿ مف ناحية
 وىذا خبلفا لمتجربة األلمانية حيث يرتبط فييا نظاـ التعميـ بسوؽ العمؿ ارتباطا وثيقا، .1الكيؼ والكـ

فالطالب يقضي معظـ وقتو في مصنع أو شركة، إذ يحدد أصحاب العمؿ ما الذي يجب أف يتعممو 
وأيف ومتى، ويقـو الطالب المتدرب بتوقيع عقد تدريب مع موقع عممو، وتقـو الغرفة المسؤولة 

ولمداللة عمى التنسيؽ بيف التعميـ والتدريب الفني وسوؽ العمؿ، . باالشراؼ عمى ىذا العقد وتسجيمو
قياـ المؤسسة الفدرالية لمتدريب الميني لوزارة التربية والتعميـ الفدرالية بالتعاوف مع ممثميف عف 

الصناعة والتجارة والغرؼ والنقابات العمالية، بتحديد األعداد المطموبة مف العمالة الفنية ومستوياتيا 
وتخصصاتيا، وكذلؾ تحديد المعارؼ والميارات البلزمة لكؿ مينة، وىذه الجيات مسؤولة أيضا عف 
االختبار النيائي لمتعميـ والتدريب الصناعي، وفي نياية التدريب تمنح الغرؼ الصناعية خريجي ىذا 

وفي نفس اإلتجاه تعزز الصيف أيضا . 2النظاـ مؤىبل معترفا بو، وصالحا في كؿ أنحاء الدولة
                                                           

 .37:أمينة عبد اهلل السالـ وآخروف، مرجع سابؽ، ص  1

ل عالجيا، في ضوء خبرات بعض الدول بأزمة بطالة المتعممين في مصر وسأميمة منير عبد الحميد جادو،  2
 .14:، ص2001مة التعميمية، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية، ز، مؤتمر األالمتقدمة
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التعاوف بيف القطاعات المختمفة والجامعات ومعاىد البحوث عف طريؽ إنشاء مجّمعات العموـ 
 .1والمناطؽ االقتصادية عالية التكنولوجيا

  اعتماد التعميـ الجامعي عمى أساليب غير دقيقة في اختيار المدخبلت مف الطبلب، وعمى
 .أساليب تقميدية في التدريس والتدريب والتقويـ

  عدـ اعتماد مخططي التعميـ الجامعي عمى رؤية واضحة لبلحتياجات المستقبمية لسوؽ العمؿ
 .مف القوى البشرية

 2ضعؼ برامج التوجيو واإلرشاد األكاديمي والميني في التعميـ الجامعي. 

  التوجو العاـ بسمؾ التعميـ األكاديمي والعزوؼ عف التوجو نحو التعميـ الميني، حيث يظير
الترىؿ في أعداد مف يخوضوف في التعميـ األكاديمي والكميات االنسانية خاصة كميات اآلداب 

 .واالقتصاد والعموـ االجتماعية والعمـو السياسية

  فشؿ أو سوء سياسة التخطيط والبرمجة المركزية في توزيع أعداد الطمبة، حيث يتـ ذلؾ خبلفا
لمؤىبلتيـ ورغبات الكثير منيـ، مما يؤدي إلى الفشؿ أو التأخر الدراسي، أو إلى تخريج طمبة 

بكفاءات ضعيفة أو غير مؤىميف وغير راغبيف بالعمؿ، كما أف التأثير يمتد نتيجة فشؿ سياسة التوزيع 
ىذه إلى أزمة تمس التخصصات األخرى أو طمبة آخريف راغبيف بيذه التخصصات، حيث يشغؿ 

 .زمبلؤىـ الكراسي المخصصة ليـ

 األمية المينية أو الميدانية التي يعاني منيا معظـ الخريجيف والتي بسببيا يواجو ىؤالء 
 :صعوبات في تطبيؽ ما تعمموه، والخوؼ والقمؽ مف مواجية المينة، ويأتي ذلؾ لعدة أسباب منيا

 .إىماؿ أو كسؿ الطالب معظـ سنوات الدراسة -

 .عدـ قناعة الطالب باختصاصو أو بنتيجة وجدوى تعميمو -

 .عدـ ىضـ المناىج التعميمية لعدة أمور -
                                                           

، مكتب العمؿ الدولي، 101، التقرير الخامس، الدورة أزمة عمالة الشباب، حان وقت العملمؤتمر العمؿ الدولي،  1
 .41:، ص2012جنيؼ، 

 .38-37:أمينة عبد اهلل السالـ وآخروف، مرجع سابؽ، ص ص 2
 عدـ إلماـ الخريج بأمور عممو الميني والتطبيقي، وذلؾ بعد تخرجو وصعوبة : يقصد باألمية المينية أو الميدانية

.  تطبيؽ ما تعممو فترة الدراسة في ميداف المينة
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وتعد ىذه . قصور السياسة التعميمية بسبب قمة أو عدـ كفاءة الكوادر التدريسية والتدريبية -
:  مشكمة كبيرة متداخمة مع مشاكؿ أىـ منيا، وعمى ذلؾ يشير الدكتور متعب السمرائي فيقوؿ

إف الصعوبات الحقيقية التي تعاني منيا العديد مف الجامعات في البمداف النامية يمكف »
حصرىا بوجود أساتذة مف ذوي اإلعداد الضعيؼ مع وجود طمبة لـ يعدوا بشكؿ يتناسب 

 .«ومتطمبات التعميـ العالي

  سوء توزيع الخريجيف أو توزيعيـ عشوائيا عمى قنوات ليس ليا عبلقة بتخصصاتيـ أو بما
درسوه، وىذا عمى عكس ما يدعى بسياسة وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب كما يقاؿ، 
وىو ناتج عف سوء فيـ أو سوء تخطيط أو عدـ توافر أجيزة العمؿ المساعدة أو عدـ توفر المشاريع 

 .1التي توظفيـ

:     أسباب متعمقة بظروف وطبيعة العمل المحمي .2

أما فيما يتعمؽ بطبيعة وظروؼ سوؽ العمؿ المحمي، فيو يعاني مف تشوىات كثيرة والتي 
: أحدثت خمبل واضحا في أداء العمالة مف خبلؿ

 عدـ توازف آليات العرض والطمب عمى اليد العاممة المؤىمة في السوؽ المحمية. 

  الميارات المتوفرة لدى الخريجيف ال تتوافؽ مع طبيعة األعماؿ التي تقدميا جيات التوظيؼ
وىذا عمى النقيض مف خبرة الياباف في نفس المجاؿ، بحيث ولتفادي . 2في القطاعيف العاـ والخاص

الوقوع في ىذا المشكؿ، فإنيا تسعى لمربط بيف مؤسسات التعميـ المختمفة والقطاع الصناعي، حيث 
تقّدـ الصناعة حوالي ثبلثة أرباع برامج التعميـ والتدريب، وتتميز ىذه البرامج بأنيا تختمؼ مف منطقة 

ألخرى استجابة لحاجة المجتمع المحمي ومتطمبات المصانع والشركات مف القوى العاممة المؤىمة 
بالميارات التكنولوجية الحديثة، كما تتميز ىذه البرامج بالمرونة والتعدد مف حيث احتوائيا عمى العديد 

مف التخصصات المختمفة، وفي نفس الوقت تشجع المصانع العامميف بيا لبللتحاؽ بالبرامج التي 
                                                           

، دار عندما يكون التعميم سببا في البطالة، بحث في مشكمة بطالة المتعممين في الوطن العربيحميد الياشمي،  1
 www.nashiri.net:  نقبل عف8-6: ص ص،2003ناشري لمنشر االلكتروني، ديسمبر 

سياسة : ، ممتقى وطني حوؿالتنمية المحمية بين واقع حاممي الشيادات العميا وسوق العملمداني بف شيرة،  2
 .112:، ص2011 أفريؿ 14-13التشغيؿ ودورىا في تنمية الموارد البشرية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/
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تيدؼ إلى تنمية وتطوير معارفيـ ومياراتيـ لمواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وذلؾ عف طريؽ 
 .1المنح الدراسية والعبلوات أثناء التدريب

 ففي المقابؿ . 2مستوى اإلتصاؿ بيف الجامعات وبيف جيات التوظيؼ ليس بالفعالية المطموبة
نجد أّف الواليات المتحدة األمريكية ولتفعيؿ ىذا االتصاؿ وتفاديا منيا لوقوع الخريجيف في البطالة، 
فإّف رجاؿ األعماؿ وكذا العديد مف المؤسسات يقوموف بالعديد مف األنشطة، كالمشاركة في إدارة 
وتمويؿ المعاىد المختمفة، المشاركة في تخطيط المناىج، تحديد المعارؼ والميارات البلزمة لمعمؿ 

في كؿ صناعة، إعداد برامج أثناء الصيؼ لتدريب الطبلب، وارتباط معظـ الشركات بالمعاىد 
إلى جانب ذلؾ، فإّف مف أىـ الدالئؿ عمى االرتباط الوثيؽ . والجامعات وتقديـ برامج دراسية مشتركة

بيف الجامعات وجيات التوظيؼ في الواليات المتحدة، قياـ المؤسسات الصناعية ورجاؿ األعماؿ 
 بميوف دوالر سنويا في إعداد البرامج الخاصة برفع مستوى الفنييف 200-40بإنفاؽ ما بيف 

والتكنولوجييف وغيرىـ، ومما يؤكد ىذه العبلقة الوثيقة أيضا أف معظـ الخريجيف ومف تمقوا برامج 
 .3لتحديث وتطوير مياراتيـ في الشركات والمؤسسات الصناعية يمتحقوف بسوؽ العمؿ مباشرة

  عدـ توفر فرص عمؿ في نفس اختصاص الخريجيف بسبب التضخـ في أعدادىـ وتركزىـ في
 .اختصاصات معينة تفوؽ الحاجة ليـ بعد التخرج

  ارتفاع أعداد المشتغميف بقطاع الخدمات بسبب تغير اتجاىات معظـ الناس ودعميـ لمبدأ
 .4التوجو المادي أو العمؿ الحر وجمع الماؿ عف طريؽ العمؿ في التجارة

  كما تمت اإلشارة إليو – تراجع سياسة الدولة في توظيؼ حممة الشيادات ابتدًءا مف الثمانينات
 - .سابقا

 بعد التدني الذي عرفو مستوى التعميـ العالي، أصبح أرباب :االنتقاء الصعب وعامل الخبرة  
العمؿ خاصة الخواص منيـ يحذروف مف حممة الشيادات عند طمبيـ ألّي منصب شغؿ ألنيـ عمى 

دراية تامة بنوع التعميـ الذي تمقاه ىؤالء األشخاص، ليذا يخضعونيـ الختبارات ميدانية في 
وال يتوقؼ األمر عند ىذا . التخصص واختبارات ثقافية وحتى نفسية لمحصوؿ عمى أحسف العناصر

الحّد، بؿ يتعّدى إلى أف أغمب أرباب العمؿ يطمبوف الخبرة المينية، خصوصا في اآلونة األخيرة أيف 
                                                           

 .15-14:أميمة منير عبد الحميد جادو، مرجع سابؽ، ص ص  1

 .112:مداني بف شيرة، مرجع سابؽ، ص  2

 .15:أميمة منير عبد الحميد جادو، مرجع سابؽ، ص  3
 .113-112:مداني بف شيرة، مرجع سابؽ، ص ص  4
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أصبح العمؿ عمى بقاء المؤسسة شيء ُممح بعد تحرير التجارة الخارجية في بداية التسعينات، مّما زاد 
مف حدة المنافسة بيف المؤسسات، ىنا يكوف مصير حامؿ الشيادة الجامعية ىو البطالة أماـ ىذه 

. المتطمبات لسوؽ العمؿ

 أصؿ ىذا السبب ىو ضعؼ :ضعف الطمب الخارجي عمى اليد العاممة الجزائرية المؤىمة 
المستوى التعميمي في الجزائر، ألنّنا نجد ظاىرة الطمب عمى اليد العاممة األجنبية متفشية مف جميع 

البمداف ذات المستوى التعميمي الجيد وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما قامت بو الجزائر في سنوات السبعينات 
مف استيراد لميد العاممة ذات المستوى العالي مف اإلتحاد السوفييتي سابقا وألمانيا الشرقية والياباف 

لتكويف اليد العاممة الجزائرية، لكف العكس ال نبلحظو في الجزائر ماعدا بعض اإلستثناءات المتمثمة 
 .1في ىروب األدمغة

: أسباب متعمقة بالبيئة المحيطة بالجامعة .3

ىناؾ عوامؿ اقتصادية مثؿ بطء معدالت النمو االقتصادي، وفي حالة الجزائر االعتماد شبو 
 .الكمي عمى النمو المرتبط بالمحروقات

 ارتفاع معدالت النمو السكاني وخاصة في فئتي الشباب واألطفاؿ. 

 الزيادة المستمرة في الطمب االجتماعي عمى التعميـ الجامعي، وخاصة النظري منو. 

  العادات والتقاليد االجتماعية التي تسود في بعض المجتمعات وتقمؿ مف قيمة بعض األعماؿ
 .2والميف فبل يقبؿ بيا الخريجوف

  التوجو العاـ لمناس والمتعمؽ باىتماميـ وميوليـ وتوجياتيـ القيمية، ومثاؿ ذلؾ أف التدريس
مينة محترمة بصورة عامة ولممرأة بصورة خاصة، وليذا نجد أعداد كبيرة مف الفتيات في الجزائر 

يتوجيف إلى الكميات المعنية عمى حساب باقي الميف التي تعاني نقص مف اإلطارات واليد العاممة 
 .3المؤىمة

ىكذا يتبّيف مف الطرح أعبله، أّف ىناؾ العديد مف األسباب التي تقؼ وراء تفاقـ مشكمة بطالة 
فمعاناة التعميـ العالي مف عديد النقائص ال يكفي بأف تتحّمؿ الجامعة مشكؿ . الجامعييف في الجزائر

                                                           
 .11-10:سميرة عبد الصمد، سياـ العقوف، مرجع سابؽ، ص ص 1
 .38:أمينة عبد اهلل السالـ وآخروف، مرجع سابؽ، ص 2

 .06:حميد الياشمي، مرجع سابؽ، ص  3
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بطالة خريجييا، فظروؼ وطبيعة العمؿ المحمي، إلى جانب البيئة المحيطة بالجامعة ذاتيا، تعد كذلؾ 
مف األسباب القوية المؤدية لتزايد أعداد الجامعييف البطاليف، ىذا التزايد نجـ عنو عّدة نتائج أّثرت 

بشكؿ واضح عمى البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي لممجتمع الجزائري، وىو ما يتناولو العنصر 
. األخير مف عناصر ىذا الفصؿ
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تداعيات بطالة الجامعيين في الجزائر : سادسا

سنحاوؿ فيما يمي سرد بعض النتائج أو اآلثار المترتبة عف بطالة الجامعييف في الجزائر، ىذا 
الشكؿ الذي يعد أخطر أنواع البطالة حسب اعتراؼ الكتاب االقتصادييف،  الباحثيف االجتماعيف وحتى 

: أصحاب السمطة والقرار، ومف أىـ ىذه النتائج

 : تخفيض قيمة الشيادة .1

لقد أدى التوسع العاـ في توفير التعميـ مف ناحية، واإلخفاؽ الجزئي في محاوالت تخطيط 
القوى البشرية مف ناحية أخرى، إلى سمسمة مف المشكبلت المتعمقة بالتفاعؿ بيف توفير التعميـ والطمب 
الميني، مثؿ انعداـ التوافؽ بيف العرض التعميمي والطمب الميني، والوفرة الزائدة في عدد الخريجيف 

وطبيعة األعماؿ التي ال تتطمب قدرة فائقة، حيث حّذرت بعض الدراسات مف تجاوز المستوى التعميمي 
المناسب لطبيعة العمؿ، ألف ىذا التجاوز لف يكوف لو عائد في دخؿ الفرد، ليذا فإف الخبراء الذيف 

ال يحبذوف   (Ramberger) "رامبرجر"حمموا اآلثار الممكنة التي تنجـ عف اإلفراط في التعميـ مثؿ 
رفع مستويات التعميـ لممارسة أعماؿ بسيطة، ألنو لف يكوف ليا أي معنى اقتصادي، بؿ تؤدي فقط 
إلى تغير جية البطالة، مف بطالة الفئة المتعممة إلى بطالة الفئة األقؿ تعمما أو غير المتعممة، مع 

المحافظة عمى مستوى البطالة، إضافة إلى ىدر األمواؿ الكبيرة نتيجة عدـ استفادة الخريجيف مما تمقوه 
وما أنفؽ عمييـ خبلؿ فترة الدراسة أو نتيجة تأخرىـ الدراسي، ىذا ما يحدث فعبل في الجزائر، حيث 
نرى ميندس دولة يعمؿ كسائؽ سيارة أجرة، أو حامبل لشيادة الماجستير يبيع الجرائد عمى الرصيؼ، 

يخسر حامؿ الشيادة سنوات طويمة مف عمره التي ال يمكنو تعويضيا : فتنتج عف ىذا خسارة مزدوجة
 .أو استرجاعيا، وتخسر الدولة مبليير الدينارات لتكويف إطارات جامعية تشغؿ مناصب بسيطة

 : التسرب المدرسي في سن مبكرة .2

تعتبر ىذه النتيجة مف أخطر النتائج االجتماعية واالقتصادية في آف واحد وىذا بسبب اآلثار 
وقد ثبت عمميا أف الطفؿ عندما يصؿ إلى سف الخامسة عشر يصبح بمقدوره التمييز . المترتبة عنيا

جيدا بيف األشياء، حيث يبدأ في التفكير في مستقبمو ويتأثر كثيرا بمحيطو، وبالتالي عندما يبلحظ 
معظـ حممة الشيادات الجامعية بطاليف، فإنو يفضؿ التوقؼ عف الدراسة مبكرا وىذا بمساعدة الذىنيات 
الموجودة في المجتمع، التي تغيرت نظرتيـ لمتعميـ الذي أصبح اليـو تضييعا لموقت بعدما كاف مفخرة 

. في السابؽ 
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 : انتشار الجيل .3

تسعى األمـ التي تطمب التقدـ والرقي إلى اإلىتماـ بتكويف وتطوير مواردىا البشرية، ألنيا 
تشكؿ أوراقا رابحة وميمة لحياة المؤسسات والدوؿ، واالنحراؼ في مستوى التكويف يجعؿ ىذه األخيرة 

وكما ىو معروؼ عمميا، أنو إذا لـ يقـ شخص متعمـ بمراجعة معموماتو دوريا . أمما محفوفة بالخطر
إذف ماذا سيصبح حاؿ الطفؿ الذي ترؾ مقاعد الدراسة في سف الخامسة عشر بعد عّدة . فإنو سيفقدىا

سنوات مف البطالة، بالطبع جاىؿ وأّمي، ىذا ما تتخوؼ منو معظـ المجتمعات المتقدمة التي تعاني 
مف ىذه الظاىرة، ألنيا تعمـ أنو إذا استمر الحاؿ ىكذا فإنيا ستصبح مجتمعات جاىمة في المدى 

 .الطويؿ، وبالتالي ستواجو مف المشاكؿ أخطرىا

 : المجوء إلى استيراد اليد العاممة المؤىمة من الخارج .4

نظرا لمتطور اليائؿ الذي يسود عالـ اليوـ، ومف أجؿ مواكبة كؿ ىذه التطورات وخاصة 
التكنولوجية منيا، فرضت عمى الدوؿ تغيرات ىيكمية في مبناىا االجتماعي واالقتصادي، لكف المشكؿ 

في الجزائر يكمف في ظاىرة البطالة التي يعاني منيا حممة الشيادات الجامعية، والتي ال تسمح ليا 
بمواكبة التغيرات التكنولوجية بسبب ضعؼ تكويف الجامعييف، وىو ما يحتـ عمييا في أغمب األحياف 

استيراد يد عاممة مؤىمة تأىيبل عاليا مف الخارج، كما حصؿ في السبعينات أثناء بناء القاعدة 
استمرار : الصناعية، حيث لجأت دولتنا إلى استيراد عماؿ ميرة مف الخارج، والنتيجة ىي حمقة مفرغة

 .البطالة دوما

 : زيادة اليجرة إلى الخارج وىروب األدمغة .5

اليدؼ األساسي ألي طالب جامعي ىو الحصوؿ عمى شيادة تمكنو مف الحصوؿ عمى 
ذا لـ يجد ىذا المتعمـ ما يرغب فيو في بمده، فإنو  منصب عمؿ يعوضو عما فاتو في سنوات الدراسة، وا 

يبحث عنو في مكاف آخر، ىذا ما يحدث في الجزائر عمى غرار باقي الدوؿ العربية مف ىجرة كثيفة 
لحممة الشيادات الجامعية نحو الخارج، خصوصا إذا عممنا أف األجر الذي يمكف أف يتحصؿ عميو 
صاحب الشيادة الجامعية في بمده ضعيؼ جدا مقارنة بالفئات األخرى، إضافة إلى الفرؽ اليائؿ في 
مستوى وظروؼ المعيشة بيف الحالتيف، فإنو يتحمس أكثر لميجرة، وخير دليؿ عمى ىذا، تمؾ األعداد 
الكبيرة مف الشباب الذيف يمكف ألي شخص مبلحظتيـ أماـ القنصميات والسفارات األجنبية، والنتيجة 

ىي أنو مف الممكف أف يصبح ىذا : المستخمصة مف ىذا السموؾ خسارة مزدوجة لممجتمع الجزائري
الشاب المياجر عالما كما ىو الحاؿ مع عدة عمماء جزائرييف ىاجروا فبل يستفيد منيـ وطنيـ، أما 
الخسارة الثانية فيي مبلييف الدينارات التي اقتطعت مف مداخيؿ المواطنيف، وأنفقت في تكويف ىؤالء 
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الذيف ىاجروا منذ بداية مشوارىـ الدراسي إلى غاية حصوليـ عمى الشيادة الجامعية، والتي باإلمكاف 
تخصيصيا ألغراض عامة المنفعة يستفيد منيا دافعوىا، في ىذا النطاؽ، يرى بعض كتاب االقتصاد 
ـّ في عيدىا  أف إنفاؽ األمواؿ العمومية في أغراض ال يستفيد منيا المجتمع، ىي ظمـ لؤلجياؿ التي ت
جمع ىذه األمواؿ مف ضرائب وغير ذلؾ، ويبقى المستفيد مف ظاىرة اليجرة ىو دوما البمد المستقبؿ، 

 .1الذي يستقبؿ شباب الجزائر دوف أي تكمفة

  زيادة عدد األيدي العاممة أو المتخصصة في مجاؿ ما ونقصيا في مجاؿ آخر، وىو ما يؤدي
ـّ تأثيره في السياسة التنموية  .إلى اختبلؿ ميزاف قوة العمؿ البشرية ومف ث

  حدوث الكثير مف االنحرافات واألمراض االجتماعية نتيجة لوجود أعداد كبيرة مف الجامعييف
العاطميف عف العمؿ وعدـ مسايرتيـ لمسيرة المجتمع وشعورىـ باإلحباط والفشؿ، وعجزىـ عف تمبية 

 .متطمبات الحياة أو تحقيؽ ما كانوا يخططوف أو يطمحوف إليو

  مف الممكف أيضا أف تضعؼ روح المواطنة لدى البعض مف ىؤالء نتيجة لؤلسباب السالفة
وىو ما يبلحظ فعبل في . 2الذكر، وكونو يشكؿ صدمة ليـ، أو لعدـ تقديرىـ الصحيح لمسببات ذلؾ

أغمب االنتخابات التي أجريت مؤخرا، مف عزوؼ الشباب الجامعي البّطاؿ عمى وجو الخصوص عف 
االنتخاب واختيار ممثميو في مختمؼ المجالس، عمى اعتبار أّف انتخابيـ لف يوّفر ليـ عمبل دائما أو 

 .سكنا مبلئما

ىذه بعض النتائج المترتبة عف بطالة الجامعييف في الجزائر وليس جميعيا ألف القائمة تبقى 
والخبلصة أنو ميما كاف نوع النتيجة، فإنيا دوما وحتما سمبية، وعميو، فإننا أماـ مشكمة . مفتوحة

اجتماعية واقتصادية جديرة باإلىتماـ والمتابعة وتتطمب بذؿ جيود مضاعفة ومتكاتفة مف قبؿ جميع 
منظمات المجتمع، وعناصره الحّية وعمى رأسيـ الدارسوف والباحثوف عمى وجو الخصوص وفي مختمؼ 

. المياديف

 

 

 
                                                           

 .114-112:مداني بف شيرة، مرجع سابؽ، ص ص  1

 .09:حميد الياشمي، مرجع سابؽ، ص  2
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 خالصــــــــــــــــــــة الفصل

لئلحاطة بحجـ وأبعاد مشكمة البطالة، فإف األمر ال يتوّقؼ عند مجّرد إعطاء تعريؼ ليا، بؿ 
يتطّمب مّنا حساب معّدليا، أي حساب نسبة األفراد العاطميف عف العمؿ إلى قّوة العمؿ المتاحة، ناىيؾ 
عف التطّرؽ ألنواعيا التي ورد ذكرىا في النظريات والدراسات المختمفة، ىذه األنواع التي عرفتيا كافة 

. دوؿ العالـ دوف استثناء، إال أّف لكؿ منيا خصوصيتيا نظرا لمستوى وخصوصية كؿ بمد

في الجزائر، وعمى غرار مختمؼ الدوؿ، فقد تعددت أشكاؿ البطالة فييا باختبلؼ األسباب 
المؤدية لحدوثيا، حيث عرؼ المجتمع الجزائري كغيره مف المجتمعات البطالة الدورية، الموسمية، 

التقنية، المستوردة والمقنعة، ناىيؾ عف بطالة الجامعييف التي مّست مؤخرا أصحاب الشيادات 
. الجامعية ألسباب خارجة عف إرادتيـ

َـّ التركيز عميو بدراسة واقعو في الجزائر وذلؾ بالتطرؽ إلى تطوره، حيث  ىذا النوع الذي ت
اعتبر كظاىرة متأخرة بالمقارنة مع البطالة الكبلسيكية، كما تأخر ظيوره في المجتمع الجزائري مقارنة 
مع الدوؿ المتطورة التي كاف ليا السبؽ فيو باعتبار أسبقيتيا في انتشار التعميـ والتطور العممي، وىو 

رأس المال البشري، المؤشر، "نظريات ما دفع إلى تناوؿ ىذه الظاىرة بالبحث والدراسة، حيث أجمعت 
إال أف .  إلى أف زيادة التعميـ أو الشيادة الجامعية يعد ضمانا يحمي حامميا مف خطر البطالة"الغربمة

بطالة الجامعييف في الجزائر تعارضت وىذه الطروحات، حيث أف الشيادة لـ تعد تضمف منصب 
فإلى غاية الثمانينات مف القرف الماضي كاف مف السيؿ عمى حامؿ . العمؿ لخريج الجامعة الجزائرية

الشيادة الجامعية إيجاد عمؿ، إال أنو حاليا يجد صعوبة كبيرة في ذلؾ، حيث ظؿ معدؿ بطالتو في 
َـّ إرجاع ذلؾ بشكؿ أساسي إلى غياب الربط بيف قطاع التعميـ العالي  تزايد مستمر وممحوظ، وقد ت

. وسوؽ العمؿ

َـّ تناوؿ الخصائص المختمفة التي تميزىا،  لى جانب تطور بطالة الجامعييف في الجزائر، ت وا 
حيث تتزايد ىذه البطالة بشكؿ ممحوظ مف سنة ألخرى، إلى جانب عدـ التكافؤ بيف خريجي 

التخصصات المختمفة، وتوجو الشباب الجامعي البطاؿ إلى القطاع غير الرسمي، ناىيؾ عف تناقص 
... المكانة االجتماعية لمتعميـ ولمجامعييف

كما تبيف أف ىذه المشكمة تعود إلى عّدة أسباب، منيا ما ىو متعمؽ بطبيعة التعميـ العالي في 
الجزائر، كالتوسع السريع وغير المخطط في التعميـ الجامعي، ومنيا ما ىو متعمؽ بظروؼ وطبيعة 

وذلؾ خبلفا لبعض – العمؿ المحمي، كضعؼ اإلتصاؿ بيف الجامعات وجيات التوظيؼ المختمفة 
، ومنيا ما يرتبط بالبيئة المحيطة بالجامعة كالزيادة المستمرة في -التجارب األجنبية في نفس المجاؿ 
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الطمب االجتماعي عمى التعميـ الجامعي وخاصة النظري منو، إلى جانب العادات والتقاليد التي تقمؿ 
. مف قيمة بعض األعماؿ والميف فبل يقبؿ بيا الخريجوف

وتكسب بطالة الجامعييف خطورتيا في الجزائر مف حيث ارتباطيا وتأثيرىا في البناء 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي لممجتمع الجزائري، فعدـ االستفادة مف أصحاب الشيادات العميا 

كطاقات بشرية يدفع إلى العديد مف اآلثار السمبية كالتخفيض مف قيمة الشيادة العممية، تعميـ الجيؿ، 
. المجوء إلى استيراد اليد العاممة األجنبية وىجرة األدمغة

ىاتو اآلثار التي تسعى الدولة الجزائرية إلى محاولة التخفيؼ منيا مف خبلؿ وضع برامج 
ىذه المساعي ستكوف موضوع الفصؿ . تشغيؿ مختمفة والعديد مف الييئات التي تسير عمى تنفيذىا

.   الموالي الذي سيتناوؿ اإلدماج الميني في الجزائر وكذا في بعض الببلد العربية
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: دــــــمييت

تسعى الدولة في مجاؿ العمؿ إلى إنشاء مجتمع خاؿ مف الفقر والبطالة، وذلؾ مف خبلؿ 
اآلليات واالستراتيجيات الواجب اتباعيا لتعزيز وترقية التشغيؿ، وتوفير مناصب العمؿ األكثر فاعمية 

. لدمج الفئات المختمفة في مجاؿ العمؿ، سيما منيا فئة الشباب الجامعي البّطاؿ

ومف خبلؿ ىذا الفصؿ، نحاوؿ التعّرؼ عمى مساعي الدولة الجزائرية وكذا بعض الدوؿ 
العربية لتحقيؽ اإلدماج الميني مف خبلؿ المؤسسات والبرامج المختمفة قصد ضماف مناصب عمؿ 

. لخريجي الجامعات، والذيف ىـ في تزايد مستمر مما أّدى إلى تفاقـ البطالة بينيـ

ـّ تجارب -ويتضمف ىذا الفصؿ كمدخؿ األبعاد السوسيو اقتصادية لئلدماج الميني لمبطاليف، ث
بعض البمداف العربية في مواجية بطالة الجامعييف وتحقيؽ اإلدماج الميني ليـ إلى جانب برامج 

، لنختتمو بالمظاىر التي تنجـ عف تحقيؽ اإلدماج  لمبطاليف الجامعييفاإلدماج الميني في الجزائر
.  الميني لؤلفراد ضمف أعماؿ دائمة
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  الجامعيين اقتصادية لإلدماج الميني لمبطالين-األبعاد السوسيو: أوال

يعتبر اإلدماج الميني ميداف تمتقي عنده عّدة فروع أو تخصصات عممية، كعمـ االقتصاد وعمـ 
االجتماع، لذا نجد أف الدراسات التي عنيت بيذا الموضوع تتفّرع وتختمؼ باختبلؼ اىتمامات 

فاالىتمامات الحالية في ىذا الميداف ترّكز عمى اإلدماج الميني السوسيو . ومقاربات ىذه العموـ
اقتصادي، بمعنى أخذ اإلدماج الميني مف جانبو الشمولي وليس مف جانبو الفردي فحسب، أيف 

 .1يتمحور االىتماـ حوؿ تكّيؼ العامؿ مع منصب عممو

إف التحّوؿ إلى عالـ الشغؿ واالندماج في الحياة المينية، عممية حضيت بدراسات عديدة غمب 
عمييا الطابع االمبريقي، ولكف عمى الرغـ مف كثافة ىذه األعماؿ إاّل أنو ال يزاؿ عبارة عف حقؿ 

معرفي قميؿ التحديد وغير واضح معرفيا، إذ يتصارع فيو عمماء وباحثيف في عمـ االجتماع وعمـ النفس 
فقبؿ . اب يشمؿ أو يعتمد عمى ىذه المياديف بصفة إجمالية موّحدةروعمـو االقتصاد دوف أف يظير اقت

أف يظير اإلدماج الميني كموضوع دراسة وبحث في السوسيولوجيا، كاف االىتماـ ينصب حوؿ فئة 
. الشباب والتي تمحورت حوؿ االنتقاؿ مف الميداف التعميمي إلى الميداف الميني

فصحيح أف عممية إدماج خريجي الجياز التربوي والتكويني تتأثر بطبيعة تكوينيـ، لكّنيا ال 
تخضع ألي نظرية معّينة، وصحيح أنيا تتأثر بسياسة التشغيؿ وبقانوف سوؽ العمؿ وآليات عممو، 

ّنما ىي ظاىرة مستقّمة بذاتيا مازالت تبحث عف  لكّنيا ال تخضع لنظرية اقتصادية واجتماعية معّينة، وا 
. نظرية خاصة بيا

ومف المبلحظ أف ىذه األعماؿ األولى ارتبطت بالمنظومة التربوية وبصفة خاّصة بالديمغرافيا 
المدرسية إلى غاية منتصؼ الستينات، أيف ظيرت جمعيات عممية قامت بمتابعة دفعة مف الشباب 

. خبلؿ فترة التكويف الميني حتى تخّرجيـ ثـّ معرفة مصيرىـ الميني

ومع نياية الستينات، ظيرت أعماؿ ودراسات اىتّمت ببطالة الشباب وعبلقة ىؤالء بالحياة 
المينية، بحيث ركزت ىذه األبحاث عمى استخراج القيـ التي يتبّنونيا والمعاني التي يعطونيا لمنجاح 

 ومنو يمكف القوؿ أّف فترة الستينات شيدت إجراء دراسات وأبحاث عممية ؛االجتماعي والضمير الميني
اىتّمت في مجمميا بمستويات التكويف وأنواعو ودراسة فئة الشباب البّطاؿ؛ ليذا اّتسمت ىذه األبحاث 

                                                           
، مذكرة سياسات التشغيل في الجزائر، عقود ما قبل التشغيل كإجراء مؤقت لمحد من البطالةبوجمعة كوسة،  1

 غير منشورة، كمية اآلداب والعمـو االجتماعية، جامعة محمد خيضر، ،ماجستير في عمـ اجتماع تنمية الموارد البشرية
 .82:، ص2006بسكرة، الجزائر، 
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 "اإلدماج الميني"بالتفّرع والعموـ، ورغـ غزارتيا إاّل أّنو لـ يظير ولـ يشيد نشر أي كتاب تحت عنواف 
. إاّل مع بداية السبعينات، وحتى بعد ىذه الفترة لـ يظير إاّل أحيانا قميمة

ـّ اقتصاديو العمؿ بموضوع اإلدماج الميني حديثا، ألنو وبدوف شؾ   (أي اإلدماج الميني)واىت
كاف ظاىرة لحظية إلى غاية بداية السبعينات، كما أّف كممة إدماج ال تزاؿ في كثير مف األحياف 

. مقرونة بشبو غياب لمتعريؼ

استمّرت األبحاث عمى ىذا النحو، إذ طغت فييا مسألت الشيادات وظيور تخصصات عممية 
جديدة كاإلعبلـ اآللي واإللكترونيؾ التي امتّدت إلى كؿ المياديف، بحيث تحّوؿ الطمب فيما يخص 

التكويف نحو ىذه الفروع الجديدة، فمثؿ ىذه البحوث جاءت لمساعدة مسّيري ومسؤولي مراكز التكويف 
. 1وحتى الجامعات عمى التحّكـ في ىذه المتغّيرات

ومنو يّتضح أّف اإلدماج في الحياة المينية ُعني بو خاصة مف خبلؿ الدراسات االمبريقية 
نتيجة الطمب االجتماعي عمييا، وىذا في تخصصات كؿ مف عمـ االجتماع وعمـ االقتصاد وبدرجة 
أقؿ عمـ النفس، وبالرغـ مف ضخامة ىذه األعماؿ إاّل أّنو بقي دوف إطار نظري خاص بو كحقؿ 

 .معرفي مستقؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مذّكرة ماجستير في العمـو اإلدماج الوظيفي لحاممي شيادات التعميم العالي في سوق العملأبو بكر دىيممي،  1

 .34:، ص1994 غير منشورة، معيد العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، ،االقتصادية
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تجارب بعض الدول العربية في مواجية بطالة الجامعيين : انيثا

تعد ظاىرة بطالة الجامعييف في أوساط الشباب العربي مف التحديات الراىنة، لما يترتب عمييا 
حيث تعددت الجيود العربية المبذولة في ىذا الشأف لمتصدي ليذه الظاىرة، فمكؿ منيا . مف نتائج سمبية

: خصوصيتيا، إذ تعتبر في كثير األحياف إفراز الجتيادات محمية، وفيما يمي البعض مف ىذه التجارب

 :التجربة التونسية .1

: ارتكزت السياسة التونسية إزاء تشغيؿ الجامعييف عمى العديد مف اإلجراءات تمثمت في

 : لتربصات داخؿ المؤسساتا. 2.1

 في برنامج لمربط بيف التدريب والتشغيؿ، حيث يركز عمى خريجي 1998شرعت تونس سنة 
كما قامت بفتح تربصات لطالبي العمؿ ألوؿ مّرة مف حاممي . 1التعميـ الجامعي وكذا التعميـ المتوسط

الشيادات الجامعية، ترمي إلى تمكينيـ مف التعّرؼ عمى الحياة المينية، وتنمية قدراتيـ عمى العمؿ، 
واكسابيـ الكفاءة المينية قصد تسييؿ إدماجيـ في سوؽ العمؿ، وتدوـ مّدة الترّبص سنة قابمة لمتجديد 

 . مّرة واحدة

 : جراءات تحفيز المؤسسات الخاّصة لتوظيؼ الجامعييف. 3.1

وسعيا منيا إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوظيؼ حممة الشيادات الجامعية، قامت 
 الذي ييدؼ إلى "انتداب حاممي شيادات التعميم العالي"الدولة التونسية بوضع برامج مختمفة، كبرنامج 

تمكيف المؤسسات الخاصة مف االنتفاع بتكفؿ الدولة لمدة خمس سنوات بالنسبة لؤلجور المدفوعة 
 خريجا في الفترة ما بيف سنة 12 841وبمغ عدد المنتفعيف بيذا البرنامج لممستفيديف مف البرنامج، 

توظيف حاممي الشيادات " ، وبرنامج 2 مستفيد في السنة2 500 أي بمعدؿ 2003 وسنة 1998
                                                           

، منظمة العمؿ التشغيل والبطالة في الدول العربية، نحو سياسات وآليات فاعمةأحمد مصطفى عبد اهلل وآخروف،  1
 .02:، ص2008العربية، مكتب العمؿ العربي والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابمس، 

، مجمة فكرية سياسية تعنى مجمة أقبلـأحمد نجيب الشابي، أزمة التشغيؿ وبطالة خريجي التعميـ العالي في تونس،  2
 .17:ص، 2004، 12بشؤوف المغرب الكبير، العدد 
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مف األجور، ناىيؾ عف برنامج آخر تتكّفؿ فيو الدولة باألعباء % 50 الذي تتكّفؿ فيو بنسبة "العميا
 .1 سنوات7االجتماعية لحاممي الشيادات الجامعية لمّدة 

 : منح القروض البنكية. 4.1

مف خبلؿ إنشاء العديد مف المؤسسات والييئات التي تيدؼ إلى تمويؿ ودعـ مختمؼ 
المشاريع، كالصندوؽ الوطني لمنيوض بالصناعات التقميدية والميف الصغرى، البنؾ التونسي 

 .2لمتضامف، صندوؽ المساعدة عمى االنطبلؽ وبنؾ تمويؿ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 : 2000استحداث الصندوؽ الوطني لمتشغيؿ سنة . 5.1

 .3 خريجا730 23، 2004حيث شمؿ الصندوؽ منذ استحداثو إلى غاية . وضـّ عّدة آليات

 : تشجيع االستثمارات الذاتية. 6.1

حيث سعت تونس إلى تشجيع العمؿ المستقؿ واإلحاطة بالباعثيف مف خبلؿ مختمؼ مراحؿ 
إنجاز مشاريعيـ انطبلقا مف فكرة المشروع إلى مرحمة التركيز الفعمي لممؤسسة بما يمكف مف ضماف 
ديمومة المشاريع والحفاظ عمى مواطف الشغؿ المحدثة، حيث استيدفت كؿ مف لديو كفاءة أو خبرة 

مينية ويرغب في بعث مشروع لحسابو الخاص، كما قامت باستحداث مراكز لمتوجيو واإلرشاد الميني 
 التي بمغ "مراكز األعمال الجيوية ذات المصمحة العمومية االقتصادية"ألصحاب المشاريع مثؿ 

وتتمتع ىذه المراكز باالستقبلؿ المالي، .  غّطت كؿ الواليات2005 مركز أعماؿ بداية مف 24عددىا 
حيث وضعت تحت تصرؼ الغرؼ التجارية والصناعية بمقتضى اتفاقية بيف الغرؼ المينية واليياكؿ 

وتتمثؿ مياميا في توفير جممة مف الخدمات لئلحاطة بباعثي المشاريع ومواكبتيـ، . العمومية المعنية
كاالستقباؿ والتوجية وتوفير البيانات االقتصادية، تشخيص فرص االستثمار في كؿ والية، التكويف 

وفي . واإلحاطة واإلرشاد، تسييؿ اإلجراءات اإلدارية والمساعدة عمى تطوير فرص الشراكة مع الخارج
سبيؿ توفير البنية األساسية المناسبة لبعث المؤسسات، تـّ وضع شبكة مف محاضف المؤسسات 

والمناطؽ الصناعية واألحياء الحرفية وتطوير وظائفيا األساسية المتمثمة في إسداء الدعـ المنيجي 
والتكويني مف خبلؿ مجموعة مف الخدمات كالمساعدة عمى تقييـ ودراسة المشاريع، توفير إمكانيات 

                                                           
، المؤتمر الثالث لممرصد المصري لمتعميـ والتدريب والتوظيؼ، التجربة التونسية في مجال التشغيلسالـ الطالبي،  1

 .08:، ص2008نوفمبر 
 .16-15:سالـ الطالبي، المرجع السابؽ، ص ص 2
 .17:أحمد نجيب الشابي، مرجع سابؽ، ص 3
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التعاوف مع مراكز البحث والجامعات والمدارس العميا وبصفة خاصة مع مختمؼ اليياكؿ المتعاممة مع 
المحيط االقتصادي، وتقديـ المساعدة الضرورية لمباعثيف عند انتقاليـ مف المحضنة لتركيز مشاريعيـ 

. 1واالندماج في سوؽ العمؿ

 : تشجيع العمؿ عف بعد. 7.1

 مراكز عمؿ عف بعد في المناطؽ الداخمية بيدؼ احتضاف الباعثيف في 8مف خبلؿ إحداث 
مجاؿ الخدمات المعموماتية واإلتصالية كالبرمجيات وتصميـ مواقع الواب ومعالجة المعطيات، إضافة 

 أقطاب تكنولوجية تشمؿ عمى فضاءات التطوير واالنتاج، وفضاءات التجديد والتثميف، 8إلى إحداث 
 .2 وفضاءات مشتركة (المعاىد العميا)وفضاءات البحث العممي، وفضاءات التكويف 

 : التجربة المغربية .2

: تمثمت محاوالت المغرب األقصى لمتخفيؼ مف بطالة الخريجيف الجامعييف فيما يمي

 :لسعي لتكييؼ نظاـ التكويف مع متطّمبات سوؽ العمؿا. 1.2

 سعت الدولة المغربية إلى تكييؼ نظاـ التربية والتكويف مع متطمبات االقتصاد مف خبلؿ عّدة 
تدابير، كجمع المعطيات الكمية والنوعية المتعمقة بعممية التشغيؿ، البحث واقتراح اإلجراءات الكفيمة 

بإنعاش الشغؿ، تجميع المعطيات المتعمقة باالقتصاد الوطني، ودراسة مدى مطابقة التكويف في 
إلى جانب ىذه التدابير، فقد فتحت كذلؾ المجاؿ أماـ . المؤسسات التعميمية مع حاجيات المقاولة

 مف أجؿ التشغيؿ لفائدة :التكوين التعاقديالخريجيف الجامعييف لبلستفادة مف نوعيف مف التكويف، 
حاممي الشيادات الباحثيف عف عمؿ ألوؿ مّرة المسجميف بالوكالة، حيث يتـ إدماجيـ مباشرة بعد 

الذي ييدؼ إلى تيسير إدماج حاممي : التكوين التأىيميالتكويف بناًء عمى طمب المقاولة المعنية، و
 .الشيادات بإكسابيـ المؤىبلت المينية في التخصصات التي توفر نسب إدماج عالية

 : عـ خمؽ المشاريع الخاّصةد. 2.2

وتتحمؿ  درىـ، 250.000وذلؾ بتقديـ دعـ مالي بالنسبة لممقاوالت التي ال يتجاوز رأسماليا 
.  درىـ10000الوكالة مصاريؼ المواكبة في حدود 

                                                           
 .10-9:سالـ الطالبي، مرجع سابؽ، ص ص 1
 .13-12:سالـ الطالبي، المرجع السابؽ، ص ص 2
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 :تطوير عقود التكويف مف أجؿ اإلدماج. 3.2

إلى عقد أوؿ عمؿ لمّدة سنتيف، والرفع مف األجر القاعدي - التي فشمت –  شيرا 18مّدتيا و
 .1وكذا اشتراكات الضماف االجتماعي

 : التجربة المصرية .3

بدأت الحكومة المصرية في توظيؼ الخريجيف منذ بداية الستينات، فكاف اليدؼ ىو استيعاب 
: الزيادة في القوة العاممة، والتقميؿ مف بطالة الجامعييف، واستخدمت في ذلؾ عدة إجراءات منيا

قميص سياسة القبوؿ بالجامعات ووضع سياسة تعميـ جديدة ت. 1.3

 وكذا التغيير في بعض قوانيف العمؿ قصد استيعاب المزيد مف العمالة، مثؿ تقصير ساعات 
.  ساعة42 ساعة إلى 48العمؿ األسبوعي في المشروعات العاممة مف 

 : تقديـ القروض البنكية. 2.3

عممت مصر عمى تشغيؿ الخريجيف الجامعييف بتمويؿ مف الصندوؽ االجتماعي لمتنمية، حيث 
وانصب اىتماـ الصندوؽ عمى دعـ الصناعات الصغيرة . رصدت لو الدولة اعتمادات مالية كبيرة

والمتوسطة لمخريجيف، إلى جانب تمكينيـ مف االستفادة مف أراض زراعية مستصمحة، ناىيؾ عف 
إنشاء صندوؽ قومي لتمويؿ األنشطة المؤدية إلى إيجاد فرص عمؿ، أو األنشطة المكثفة لمعمالة مع 

، كما قامت بمساعدتيـ بجزء مف رأس الماؿ في شكؿ 2تشجيع ودعـ لبلئتماف الموجو ليذه األنشطة
 سنوات، وتقدير قيمة القرض بػ 7 إلى5قروض ذات شروط ميّسرة، كتحديد فترة سداد األقساط مف 

 جنيو مصري كحد أقصى في حالة 250.000 جنيو مصري كحد أقصى لمفرد الواحد، و50.000
 .تعدد الشركاء

 : ياسة تشجيع القطاع الخاصس. 3.3

سعت الدولة المصرية إلى إيجاد فرص عمؿ كافية الستيعاب األعداد المتزايدة مف الخريجيف 
والمتوافديف عمى سوؽ العمؿ سنويا مف خبلؿ توجييا نحو تشجيع إنشاء المشروعات الذاتية بشكؿ 

                                                           
، طنجة، 13، جريدة المناِضمة، العدد البطالة، من المعني؟ ، مساىمة في نقاش سياسة الدولة في ميدان التشغيل 1

 .10:، ص2007 يوليو 2المغرب األقصى، 
، 2000، دار اليمامة، دمشؽ، مشكمة البطالة وعالجيا، دراسة مقارنة بين الفقو والقانونجماؿ حسف السحارنة،  2

 .218-217:ص ص
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 بإنشاء مركز لممشروعات الصغيرة وتشغيؿ الخريجيف بجامعة حمواف، 1994مكّثؼ، فمثبل قامت سنة 
وىو بمثابة وحدة ذات طابع خاص تنحصر محاورىا في تدريب وتنمية الشباب الجامعي مف خبلؿ 
توعيتيـ وتأىيميـ عمى إقامة المشروعات الصغيرة، وكذا تأىيميـ عمى القدرات والميارات البلزمة  
لسوؽ العمؿ حتى يمكف خمؽ فرص عمؿ ليـ، وبالتالي توعية شباب الجامعات عمى ثقافة ومفيـو 

كما أنشأ ذات المركز قاعدة معمومات عف كؿ ما يخص المشروعات . وأىمية العمؿ الخاص المنتج
الصغيرة وعف متطمبات سوؽ العمؿ مف التخصصات المختمفة والميارات، حيث ىدؼ مف وراء ذلؾ 

إلى إنشاء قاعدة معمومات متصمة بالشبكات الدولية، عمى أف تختزف بيا عموما جميع المعمومات التي 
تخص المشروعات الصغيرة، سيما المقامة منيا في الوطف العربي بحيث يمكف لمشباب االستعانة بيا 

 .1عند دراسة مشروعاتيـ، ناىيؾ عف تقديـ مختمؼ القروض البنكية لمنيوض بيذه المشروعات

مناقشة وتقييم 

مف خبلؿ عرض جممة مف التجارب العربية في مواجية بطالة الجامعييف سعيا لتحقيؽ 
اإلدماج الميني ليـ في سوؽ العمؿ، نبلحظ تشجيع ىذه الدوؿ في اآلونة األخيرة لبلستثمار الخاص 

وتكويف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلؾ بعد تأكدىا مف فشؿ البرامج الحكومية في إحتواء 
الظاىرة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فقد أدت إلى تزايد معدؿ البطالة المقنعة في مقابؿ تزايد أعداد 

. الخريجيف وعجز الحكومات المتعاقبة ليذه الدوؿ عف التوسع في األنشطة االقتصادية

 كما يبلحظ أيضا نقص مساعييا لمربط بيف مؤسسات التعميـ العالي وسوؽ العمؿ، الذي مف 
شأنو أف يقمؿ حاؿ تحققو مف اإلنفاؽ عمى ىذه المؤسسات ذات التكمفة العالية، وتنتقؿ مسؤوليتيا إلى 
القطاعات المستفيدة منيا، فتتجنب في الوقت نفسو الفائض في نوعيات الخريجيف التي ال يحتاج إلييا 

. سوؽ العمؿ، وبالتالي تتجنب بطالة الجامعييف قبؿ حدوثيا

وسوؽ العمؿ، يؤدي  (بما فييا الجامعات والمعاىد العميا)فالبتر بيف مؤسسات التعميـ المختمفة 
ـّ ميما تعددت الجيود والمحاوالت الرامية  بالضرورة إلى ظيور البطالة في أوساط الجامعييف، ومف ث

لمتقميص منيا فمف تحقؽ الغايات المنشودة، ألف عبلج المشكمة البد أف يبدأ مف البنى األساسية األولى 
ومنو أمكننا القوؿ بأف ىذه التجارب ىي  سياسات غير مدروسة بشكؿ يراعي أوضاع . ال مف القمة

 .كؿ بمد وحاجيات سوؽ العمؿ فيو، وىو ما يؤدي إلى تفاقـ بطالة الجامعييف
                                                           

، البطالة وتحديات المستقبل، تجربة جامعة حموان، مركز المشروعات الصغيرة وتشغيل الخريجيننجمة مرتضى،  1
 أفريؿ 27-25البطالة، أسبابيا، معالجتيا، وأثرىا في المجتمع، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، : ندوة عربية حوؿ

 .7-6:، ص ص2006
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 في الجزائر  لمبطالين الجامعيينبرامج اإلدماج الميني :الثثا

 وتجسيدىا –وغيرىـ مف الفئات - بغرض تسييؿ عممية اإلدماج الميني لمبطاليف الجامعييف 
 ، والتي ُتعدىيئات اإلدماج الميني والتشغيؿعمى أرض الواقع، تسعى الجزائر إلى تجسيد العديد مف 

 ىذا السياؽ وضعت الدولة في و.أداة فاعمة وىاّمة لتنفيذ سياسات الدولة تجاه تنمية سوؽ العمؿ
الجزائرية مجموعة مف الوكاالت ومكاتب التشغيؿ لتوفير الخدمات الضرورية لمباحثيف عف عمؿ عمى 

اختبلؼ أصنافيـ ىذا مف جية، ولتمكيف الدولة مف متابعة مؤشرات سوؽ العمؿ وطنيا ومحميا 
لذا . وقطاعيا قصد اّتخاذ السياسات الضرورية والمبلئمة لضماف التوازنات داخؿ ىذا السوؽ

سنستعرض فيما يمي ىذه الييئات قبؿ التطرؽ إلى مجموع البرامج الموّجية لخريجي الجامعة في عالـ 
: مثؿ فيتتالشغؿ، حيث 

  :ANEMالوكالة الوطنية لمتشغيل . 1

 المؤّرخ في 90/259ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أنشئت بموجب المرسـو التنفيذي 
، المتضّمف 1971 جواف 17 المؤّرخ في 71/42: ، المعّدؿ والمكّمؿ لؤلمر رقـ1990 سبتمبر 08

. 1962 نوفمبر 29 المؤّرخ في 62/99: تنظيـ الديواف الوطني لميد العاممة المنشأ بالمرسـو رقـ

وبذلؾ نبلحظ أّف الوكالة وبعد تغيير الّتسمية، تعتبر مف أقدـ الييئات العمومية لمتشغيؿ في 
لطمب، وتمعب في ىذا الشأف االجزائر، وميمتيا األساسية ىي تنظيـ سوؽ الشغؿ وتسيير العرض و

: دورا أساسيا في التقريب بيف

 وىـ البّطاليف مف جميع الفئات:طالبي العمل . 

 وىـ جميع المؤسسات االقتصادية التابعة لمقطاعيف العمومي والخاص، :أصحاب العمل 
باستثناء طبعا اإلدارة العمومية التي يخضع التشغيؿ فييا إلجراءات أخرى تحت إشراؼ المديرية 

. العامة لموظيفة العمومية

 المتعّمؽ بتنصيب العّماؿ 2004 ديسمبر 25 المؤّرخ في 04/90: وقد جاء القانوف رقـ
ومراقبة الشغؿ، ليعزز مكانة ودور الوكالة بصفتيا الييئة العمومية التي تضمف تنصيب العّماؿ 

وتشغيميـ باستثناء األماكف التي ال توجد بيا ىياكؿ الوكالة، أيف ُرّخص لمبمديات استثناء أف تقوـ بيذا 
الدور في حدود اختصاصاتيا اإلقميمية، وحتى تواكب التطّورات والتغّيرات االقتصادية واالجتماعية 

. وتقـو بدورىا في توفير فرص العمؿ حسب معايير العمؿ الدولية
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أما مف جانب التنظيـ، فإف الوكالة مييكمة بطريقة تسمح ليا بالتواجد في كؿ مناطؽ الوطف، 
.  وكالة محمية157 وكاالت جيوية، وأكثر مف 10المديرية العامة و: وتتكوف ىياكميا مف

وتعتبر الوكالة المحمية لمتشغيؿ ىي الخمّية األساسية في ىذا التنظيـ، فيي التي تستقبؿ 
: المتعامميف معيا سواء مف طالبي العمؿ أو أصحاب العمؿ، ويمكف تمخيص مياميا فيما يمي

  استقباؿ طالبي العمؿ مف الجنسيف لتسجيميـ بعد جمسة الحوار األولى حسب مؤىبلتيـ
 .ورغباتيـ في المنصب الذي يسعوف إليو، أو توجيييـ وفقا الستعداداتيـ إلى برامج أخرى

  تتمقى عروض العمؿ وتعمؿ عمى ربطيا بالطمبات ضمف بطاقية موّزعة حسب الميف
والقدرات، وفي ىذا المجاؿ فإنيا تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمؿ مف أجؿ تفعيؿ سوؽ 

 .الشغؿ

  استقباؿ الشباب المتخرجيف مف الجامعات والمعاىد الوطنية لتسجيميـ ضمف جياز المساعدة
 .عمى اإلدماج الميني حسب التخصص

  تسجيؿ العماؿ المسرحيف ألسباب اقتصادية مف أجؿ تمكينيـ مف االستفادة مف نظاـ التأميف
 .عمى البطالة عمى أساس ممّفات وقوائـ يقّدميا صاحب العمؿ

ومف خبلؿ المياـ المذكورة أعبله، تقـو الوكالة بدورىا في التوجيو وتسعى باستمرار إلى 
 .1تحسينو خاصة ضمف مخطط إصبلح الوكالة في جانبو المتعّمؽ بعبلقتيا مع المتعامميف

:  أما الوكالة الوطنية لمتشغيؿ فتتولى القياـ بالمياـ التالية

 تنظيـ معرفة وضعية السوؽ الوطنية لمشغؿ واليد العاممة وتطّورىا، وذلؾ مف خبلؿ : 

وضع منظومة إعبلمية تسمح باالطبلع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية عمى تقمبات  -
 . سوؽ الشغؿ واليد العاممة

 .القياـ بكؿ تحميؿ وخبرة في مجاؿ التشغيؿ واليد العاممة -
                                                           

العمل والعامل في الصناعة بين التسريح واإلدماج في ظل النظام المؤسساتي في الجزائر، سامية بف رمضاف،  1
 غير ،، أطروحة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع التنظيـ والعمؿدراسة ميدانية لممنطقة الصناعية بمدينة باتنة

، ص 2011منشورة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسبلمية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .233-232:ص



                  واقع اإلدماج الميني لمبطاليف الجامعييف في بعض الببلد العربية وفي الجزائر الفصؿ الرابع             

  95  
 

 .تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوؽ الشغؿ وتقييميا -

 جمع عروض وطمبات العمؿ ووضعيا في عبلقة فيما بينيا، حيث تقـو بذلؾ مف خبلؿ: 

عبلميـ وتوجيييـ وتنصيبيـ -  .ضماف استقباؿ طالبي العمؿ وا 

 .البحث عف طمبات العمؿ لدى الييئات المستخدمة وجمعيا -

 .تنظيـ المقاصة بيف عروض وطمبات العمؿ عمى المستوى الوطني والجيوي والمحمي -

تشجيع الحركية الجغرافية والمينية لعارضي العمؿ بتنظيـ وتسيير المساعادات  -
 .الخاصة الموّجية لتنظيـ حركات اليد العاممة طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو

المشاركة في تنظيـ وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيؿ التي تقّرىا الدولة والجماعات  -
 .المحّمية وكؿ مؤسسة معنية

 .ضماف عمميات التكويف في مجاؿ االستشارة في التشغيؿ وتسيير سوؽ العمؿ -

 .إبراـ االتفاقيات مع الييئات المعتمدة والبمديات المكّمفة بنشاطات التنصيب -

  متابعة تطّور اليد العاممة األجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيـ المتعمقيف بتشغيؿ
 .نظيـ البطاقية الوطنية لمعماؿ األجانب وتسييرىاتاألجانب، و

 1التفاقات الدولية في مجاؿ التشغيؿاضماف تطبيؽ التدابير الناجمة عف االتفاقيات و.      

 :AWEMديرية التشغيل بالوالية م. 2

 الذي يحدد القواعد الخاصة 2002 جانفي 21 المؤّرخ في 02/50أنشئت بموجب المرسـو 
بتنظيـ مصالح التشغيؿ في الوالية وعمميا، فيي تمثؿ وزارة التشغيؿ عمى المستوى المحمي وموجودة 

.   حسب التقسيـ اإلداري لمجزائر48في كؿ والية مف الواليات 
                                                           

، حالة الوكالة 2005-1990إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة بف فايزة نواؿ،   1
 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو ،، مذّكرة ماجستير في العمـو االقتصادية«ANEM»الوطنية لمتشغيل 

 .89-88:، ص ص2009التسيير، جامعة الجزائر، 
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تتشّكؿ مديريات التشغيؿ مف مصالح تتفّرع عنيا مكاتب، وأّما ميّمتيا األساسية كما جاء في 
 مف مرسـو إنشائيا فيي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيؿ وترقيتو وبعثو 03الماّدة 

. وتضعيا حّيز التنفيذ

وتقوـ حاليا بتنفيذ ثبلث برامج ىاّمة مف البرامج الوطنية لترقية الشغؿ لحساب وكالة التنمية 
: االجتماعية، وىذه البرامج ترمي إلى خمؽ مناصب شغؿ مؤقتة ومباشرة ممّولة مف طرؼ الدولة وىي
برنامج الشغل المأجور بمبادرة محمية، برنامج أشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكّثف لميد 

. 1العاممة، برنامج عقود ما قبل التشغيل

  :ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . 3

ـّ تأسيس الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ  المؤّرخ 96/296: ت
ويتضمف المرسـو إنشاء الوكالة . 1996 سبتمبر 08 الموافؽ لػػػ 1417 ربيع الثاني عاـ 24في 

وتحديد قانونيا األساسي، حيث تتمّتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي، ويتولى الوزير المكّمؼ 
. بالتشغيؿ المتابعة العممية لجميع نشاطاتيا

: وتتولى الوكالة القياـ بالمياـ التالية

 تدعـ وتقدـ االستشارة وترافؽ الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيؽ مشاريعيـ االستثمارية. 

  ،تسّير وفقا التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما تخصيصات الصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب
ال سيما منيا اإلعانات وتخفيض نسب الفوائد في حدود الغبلفات التي يضعيا الوزير المكّمؼ 

 .بالتشغيؿ تحت تصّرفيا

  تبّمغ الشباب ذوي المشاريع الذيف ترّشح مشاريعيـ لبلستفادة مف قروض البنوؾ والمؤسسات
المالية، بمختمؼ اإلعانات التي يمنحيا الصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب، واإلمتيازات األخرى 

 .التي يحصموف عمييا

 متابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع. 

  تضع تحت تصرؼ الشباب ذوي المشاريع، كؿ المعمومات ذات الطابع االقتصادي والتقني
 .والتشريعي والتنظيمي المتعّمقة بممارسة نشاطيـ

                                                           
1

 .233:سامية بف رمضاف، مرجع سابؽ، ص 
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  تُقيـ عبلقات متواصمة مع البنوؾ والمؤسسات المالية، في إطار التركيب المالي لممشاريع
 .وتطبيؽ خطة التمويؿ ومتابعة إنجاز المشاريع واستغبلليا

  تبـر اتفاقات مع كؿ ىيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثؿ ىدفيا في أف تطمب
أو برامج التشغيؿ األولي لمشباب لدى المستخدميف / لحساب الوكالة إنجاز برامج التكويف والتشغيؿ و

 . الخواص أو العمومييف

ـ تشغيؿ الشباب عمى ىيئتيف دعوفي إطار تقديميا لمّدعـ المالي، تعتمد الوكالة الوطنية ؿ
الصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب، صندوؽ الكفالة المشتركة لضماف أخطار : ماليتيف ىما

. 1القروض الممنوحة لمشباب ذوي المشاريع

: تتوّجو الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب لمشباب البّطاؿ مف

  أصحاب المبادرات لبلستثمار في مؤسسة مصّغرة، الذيف يظيروف استعدادا وميوال وتتراوح
 . سنة35 إلى 19أعمارىـ ما بيف 

 يمتمكوف مؤىبلت مينية أو ميارات فنية في النشاط الذي يقترحونو. 

 االستعداد لممشاركة بمساىمة شخصية في تمويؿ المشروع. 

وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإف الوكالة تمّوؿ كؿ نشاطات اإلنتاج والخدمات مع 
 مميوف دينار جزائري، أّما 10وع بحجـ استثماري قد يصؿ حتى رمراعاة عامؿ المردودية في المش
: صيغة التمويؿ فإنيا موّزعة عمى

 قرض بدوف فائدة مف الوكالة. 

 قرض بفوائد مخّفضة مف البنؾ. 

 مساىمة شخصية مف صاحب المبادرة ُتحدد وفقا لممبمغ اإلجمالي لممشروع. 

وقد تمكنت الوكالة بفضؿ كؿ ىذه الجيود مف تحقيؽ نتائج إيجابية في ظرؼ زمني قصير 
 مؤسسة 68.000نسبيا، وكمثاؿ عمى ىذا النجاح نشير إلى أنو تـّ خبلؿ ست سنوات إنشاء أكثر مف 

                                                           
غير منشورة، ، ، مذكرة ماجستير في عمـو التسييرإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبو عبد اهلل ىيبة،  1

 .205-204:، ص ص2009كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
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 منصب شغؿ دائـ بحجـ 135.000مصّغرة مف طرؼ الشباب، والتي مكنت بدورىا إنشاء أكثر مف 
. 1 مميار دوالر1.4استثماري إجمالي يفوؽ 

  :CNACالصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة  .4

ـّ اعتماده بموجب المرسوـ التشريعي رقـ ، والمتعّمؽ 1994 ماي 26 المؤّرخ في 94/11: ت
بالتأميف عمى البطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدوف عمميـ ال إراديا، حيث يستفاد مف عبلوة البطالة كؿ 

: عامؿ في القطاع العمومي أو الخاص والذي يفقد منصب عممو بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية

 إّما في إطار مخطط إعادة ىيكمة المؤسسة. 

 تقميص عدد العّماؿ. 

 إنياء نشاط المستخدـ وحؿ المؤسسة. 

وقد وضع ىذ الصندوؽ تحت وصاية الوزير المكّمؼ بالحماية االجتماعية، ويتكّوف مف 
 مديرية جيوية تتكّمؼ كؿ واحدة منيا 13المديرية المركزية عمى مستوى الجزائر، التي تنحدر منيا 

. بعدد معّيف مف الواليات وكؿ نشاطاتيا تتـ عمى ىذا المستوى

أّما عف الوظيفة األساسية ليذا الصندوؽ ىي تجسيد سياسة التعويضات عمى البطالة وجعميا 
.  أداة لتسيير سياسة التشغيؿ

وحتى يتـ االستفادة مف نشاط الصندوؽ، يجب أف يستوفي العامؿ بعض الشروط حددىا 
(:  8المادة )و (7المادة )و (6المادة )المرسوـ التشريعي في المواد 

  (أي ألسباب اقتصادية سبؽ ذكرىا)أف يكوف المستفيد قد فقد عممو بصفة ال إرادية. 

 أف يكوف عونا مثبتا في الييئة المستخدمة قبؿ التسريح لسبب اقتصادي. 

  أف يكوف منخرطا قد سدد اشتراكاتو بانتظاـ في نظاـ التأميف عف البطالة منذ ستة أشير عمى
 .األقؿ قبؿ إنتياء عبلقة العمؿ

 أف ال يكوف قد رفض عمبل أو تكوينا تحويميا قصد شغؿ منصب. 
                                                           

 .237:سامية بف رمضاف، مرجع سابؽ، ص 1
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 أف ال يكوف مستفيدا مف دخؿ ناتج عف أي نشاط ميني. 

  أف ال يكوف اسمو وارد في قائمة العماؿ الذيف ىـ محؿ تسريح في إطار التقميص مف عدد
 .العماؿ

 ى المصالح المختصة في اإلدارة العمومية المكمفة بالتسجيؿ دأف يكوف مسجبل كطالب لمعمؿ ؿ
 .منذ ثبلثة أشير عمى األقؿ

وترتكز وظيفة الصندوؽ أساسا في المساعدة والتكّفؿ بإعادة إدماج المسرحيف في سوؽ العمؿ، 
بحيث أف ىذه المبالغ اليائمة المخصصة لمتعويضات يمكف أف تستخدـ بطريقة عممية ونشيطة أكثر 

: لحماية العامؿ، وىذا مف خبلؿ

 محاولة تكييؼ قدرات العامؿ مع طبيعة العمؿ المستقر والذي يقّدمة السوؽ. 

 المساعدة عمى إعادة اإلدماج مف خبلؿ التمويؿ الجزئي. 

  المساعدة عمى خمؽ نشاطات لمساعدة البطاليف، حيث يتكّفؿ الصندوؽ بتمويؿ الدراسات ليذه
 .المشاريع الجيدة، التي يحاوؿ المسّرحوف خمقيا

 التحكـ في قيمة التعويض. 

  حماية القدرة الشرائية، أي إعطاء تعويضات لمعماؿ الذيف فقدوا عمميـ مف خبلؿ التكّفؿ لفترة
معينة وتوفير الحماية ليـ، بحيث يجب ضماف الحماية عمى القدرة الشرائية باإلضافة إلى ضماف 

 .1القدرة عمى البحث عف عمؿ جديد

 :ADSوكالة التنمية االجتماعية  .5

 13 المؤّرخ في 96/232: أنشئت وكالة التنمية االجتماعية بموجب المرسـو التنفيذي رقـ
 . في ظؿ تطبيؽ مخطط إعادة الييكمة بالجزائر،2 1996 جويمية 29 الموافؽ لػػػ 1417صفر عاـ 

                                                           
 .230-229:سامية بف رمضاف، المرجع السابؽ، ص ص 1
مذّكرة ماجستير في عمـ االجتماع ، دور وكالة التنمية االجتماعية في تحسين ظروف األسرة الجزائرية، مكّاؾ ليمى 2

، 2011 غير منشورة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسبلمية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ،العائمي
 .56:ص
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ىدفيا التخفيؼ مف حّدة نتائج ىذا المخطط عمى الفئات االجتماعية الضعيفة، وذلؾ بوضع تدابير 
: وعميو فإف المياـ األساسية لموكالة يمكف تمخيصيا في. وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتيميش

 ترقية واختيار وتمويؿ كؿ العمميات الموّجية لمفئات االجتماعية المحتاجة. 

  تمويؿ مشاريع ليا منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمؿ في إنجازىا يد عاممة كثيفة، أي تشغيؿ
 .أكبر عدد ممكف مف العماؿ في كؿ مشروع

ولموكالة تنظيـ يشمؿ مديرية عامة تتفّرع عنيا عّدة مديريات مركزية وكذا مجمس لمتوجيو 
 وكاالت جيوية، إضافة وكما 07وحتى تقوـ بمياميا فإنيا تعتمد عمى شبكة تتكّوف مف. ولجنة لممراقبة

. ذكرنا إلى اعتمادىا عمى مديريات التشغيؿ ومديريات النشاط االجتماعي بالواليات وكذلؾ البمديات

كما لموكالة أىداؼ كبيرة وىامة بالنظر لمفئات االجتماعية التي تقصدىا، ولبموغ ىذه األىداؼ 
مثؿ مديريات )فإف الوكالة تقـو بدور إعبلمي وتوجييي كبير عبر كؿ اليياكؿ التي تعتمد عمييا 

عبلمية (النشاط االجتماعي ومديريات التشغيؿ ، ويرتكز ىذا الدور عمى تنظيـ حمبلت تحسيسية وا 
عامة، ثـ إتصاالت مباشرة بالمواطف سواء فرديا أو عبر الجمعيات لموصوؿ إلى توجيو كؿ مواطف إلى 

. 1 البرنامج الذي يتبلءـ مع حالتو االجتماعية

 طمب قرض مصّغر عمى المستوى 119.461، 2002سّجمت الوكالة في سبتمبر سنة 
، لكف عدـ الّدفع كاف كبيرا، % 42.92 قرار بالموافقة، أي ما يعادؿ نسبة 51.345الوطني، وسّجمت 

، وىذا ما يثبت فشؿ ىذا النوع مف القروض نتيجة عدـ % 62 إلى 2003حيث وصمت نسبتو سنة 
. متابعة أصحاب المشاريع، باإلضافة إلى غياب المؤىبلت المينية

كما أف رفض البنوؾ االندماج مع ىذه اآللية ما عدا البنؾ الوطني الجزائري وبنؾ الخميفة قبؿ 
إفبلسو، جعؿ آلية القروض المصّغرة تتوقؼ، وأصبحت عبارة عف مشاريع ذات منفعة عامة، تشرؼ 

. 2 البمديات عمى تنفيذىا بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصّغرة

 
                                                           

 .236-235:سامية بف رمضاف، مرجع سابؽ، ص ص  1
2
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، حالة الصناعات التقميدية والحرف في شيباف آسيا،   

 غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، ،، مذّكرة ماجستير في العمـو االقتصاديةالجزائر
 .71:، ص2009
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 :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر  .6

، كييأة ذات 2004 جانفي 22 المؤّرخ في 04/14: أنشئت بموجب المرسـو التنفيذي رقـ
ميمتيا تطبيؽ سياسة الدولة في مجاؿ . طابع خاص يتابع نشاطيا وزير التشغيؿ والتضامف الوطني

محاربة البطالة والفقر عف طريؽ تدعيـ أصحاب المبادرات الفردية مف أجؿ مساعدتيـ عمى خمؽ 
:  نشاطات لحسابيـ الخاص، ويتضّمف دور الوكالة

 تقديـ الّدعـ واالستشارة والمرافقة لممبادريف . 

 ضماف المتابعة إلنجاح المشاريع المجّسدة. 

 دج، موّجية 500.000أّما القرض المصّغر، فيو عبارة عف قروض صغيرة قد تصؿ إلى 
 سنة فما فوؽ ويمتمكوف تأىيبل أو معارؼ في نشاط 18لفئة البطاليف والمحتاجيف الذيف بمغوا سف 

وبذلؾ فإف القرض المصّغر موّجو إلى فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخؿ . معّيف
ومف بيف الفئات االجتماعية التي يقصدىا البرنامج . المحدود ليمكنيـ مف االستفادة لتمويؿ مبادراتيـ

نجد المرأة الماكثة في البيت، أما صيغة التمويؿ فإنيا موّزعة إلى قرض مف الوكالة بدوف فوائد، 
. 1وقرض بنكي بفوائد مخّفضة، ومساىمة مالية شخصية مف المبادر

 قرض غير معّوض، قّدرت قيمتيا اإلجمالية بػ 16.649وقد قّدمت الوكالة في ظرؼ سنتيف 
 منصب شغؿ، وقد حظي قطاع الصناعة 24.973 مميوف دينار، وىذا ما سمح بخمؽ 445.299

، % 16.3، الصناعة التقميدية بػ % 28.99، تميو الزراعة بػ % 45.2بأكبر نسبة أي ما يعادؿ 
. 2% 3.19، وأخيرا البناء واألشغاؿ العمومية بػ % 6.32الخدمات بػ 

 : في الجزائرلمبطالين الجامعيين برامج اإلدماج الميني 

عمى اعتبار أّف موضوع ىذا البحث يتناوؿ فرص اإلدماج الميني لمخريجيف الجامعييف في 
الجزائر، فسيتـ التركيز مف خبلؿ ىذا العنصر عمى البرامج التي سّطرتيا الدولة خصيصا ليـ، حيث 

:  تجّسدت في

 

                                                           
 .238:سامية بف رمضاف، مرجع سابؽ، ص 1

2
 .71:شيباف آسيا، مرجع سابؽ، ص 
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 :(CPE)برنامج عقود ما قبل التشغيل . 1

مف بيف البرامج واآلليات التي أحدثتيا الدولة الجزائرية في العشرية األخيرة لمتخفيؼ مف بطالة 
 الذي يعتبر مف بيف البرامج المسّيرة مف طرؼ "برنامج عقود ما قبل التشغيل"الشباب الجامعي؛ 

ـّ إنشاء ىذا البرنامج في الثبلثي األخير مف سنة  ، بمقتضى 1998مندوبية تشغيؿ الشباب، وقد ت
 .1 1998 ديسمبر 02 المؤّرخ في 98/402: المرسـو التنفيذي رقـ

يقـو الصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب بتمويؿ ىذا الجياز باعتباره جياز اإلدماج الميني 
لمشباب، وتقـو الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب بتسييره، والذي يخص برنامج مكافحة بطالة 

 سنة، والحائزيف عمى شيادة التعميـ العالي 35 سنة وال تتجاوز 19الشباب الذيف تفوؽ أعمارىـ 
والباحثيف عف منصب  (تقني سامي)، إضافة إلى المعاىد الوطنية لمتكويف (أربع سنوات+ البكالوريا )

شغؿ ألوؿ مّرة، حيث يدمجوف لدى الييئات المستخدمة العمومية والخاصة، بما فييا تمؾ التابعة 
. لقطاع المؤسسات واإلدارات العمومية، ويتـ تعيينيـ في مناصب عمؿ فعمية مبلئمة لمستوى تكوينيـ

تحدد مّدة عقد التشغيؿ األولي بسنة واحدة، ويمكف تمديدىا استثنائيا مّرة واحدة لمّدة ستة أشير 
يتـ تمويؿ عقود ما قبؿ الشغيؿ مف طرؼ حساب الخزينة ، ىذا وحيث ينخفض عمى إثرىا األجر

:  األجور كما يميتحددالخاصة، وت

  ج شيريا عند تمديد . د4500ج شيريا بالنسبة لمعاـ األوؿ، و. د6000يتقاضى الجامعيوف
 . أشير6الفترة التي ال تتجاوز 

  ج شيريا عند . د3000ج شيريا خبلؿ العاـ األوؿ، و. د4500يتقاضى التقنيوف الساموف
 . أشير6تمديد الفترة التي ال تتجاوز 

: وتنقسـ األىداؼ التي سّطرىا برنامج عقود ما قبؿ التشغيؿ إلى قسميف

 بالنسبة لمشباب: 

معالجة مشكؿ بطالة الشباب الحائز عمى شيادات والمقصييف مف البرامج السابقة لتشغيؿ  -
 .الشباب

                                                           
اتجاىات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية لمتشغيل، دراسة ميدانية عمى العاممين في برنامج يونس سميحة،  1

غير منشورة، كمية اآلداب ، ، مذكرة ماجستير في عمـ اجتماع تنمية الموارد البشريةعقود ما قبل التشغيل بمدينة بسكرة
 .132:، ص2007والعمـو االجتماعية، جامعة محّمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 .السماح لمشباب الحائزيف عمى شيادات االستفادة مف خبرة مينية وميارة توافؽ اختصاصيـ -

. الرفع مف إمكانيات اإلدماج الميني الدائـ بعد فترة ما قبؿ التشغيؿ -

 بالنسبة لممستخدـ : 

 .تحسيف نسبة التأطير بإدخاؿ التقنية مف خبلؿ توظيؼ يد عاممة مؤىمة -

مع العمـ أنو يطمب مف المرشحيف المؤىميف لبلستفادة مف عقود ما قبؿ التشغيؿ ضرورة 
التسجيؿ في وكالة محمية لموكالة الوطنية لمتشغيؿ، وتمنح الوكاالت لممعنييف شيادة تسجيؿ ثـ تقـو 

 .1بإرساؿ قوائـ األسماء شيريا إلى مندوبيات تشغيؿ الشباب

 (:DAIP)جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني . 2

وىو آخر سياسة وطنية مستحدثة، حيث منحت مف خبللو الحكومة األولوية لمتكفؿ باحتياجات 
       .مف مجموع السكاف الباحثيف عف العمؿ% 70اإلدماج الميني لمشباب، الذيف يمثموف أزيد مف 

 الوافؽ 2008 أفريؿ 19، المؤرخ في 126-08:حيث دخؿ حّيز التنفيذ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ»
. 2«1429 ربيع الثاني 13لػ 

يندرج ىذا الجياز الجديد ضمف مخطط العمؿ لترقية تشغيؿ الشباب ومكافحة البطالة، والذي 
 محاور مترابطة بعضيا ببعض، اليدؼ منيا الوصوؿ إلى تنظيـ أحسف لسوؽ العمؿ، 07يحتوي 

وبالتالي رفع مستوى عروض العمؿ، وفي نفس الوقت تحسيف المؤىبلت المينية بغرض إيجاد توازف 
وتعتمد ىذه السياسة الجديدة لمخطط العمؿ عمى استحداث . بيف العرض والطمب في مجاؿ التشغيؿ

ـّ ترجمتو بوضع  النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاوالتية، إلى جانب دعـ ترقية العمؿ المأجور الذي ت
. 3جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني

 :وييدؼ جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني إلى
                                                           

، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاىرة البطالة، دراسة ميدانية بوالية قستطينةڤنيدرة سمية،  1
غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ،مذكرة ماجستير في عمـو التسيير

 .44-43:ص ص، 2010الجزائر، 
، 22 ميبلدي، العدد 2008 أفريؿ 30 ىجري الموافؽ لػ 1429 ربيع الثاني 24الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  2

 .19:ص
، ممؼ صحفي، مارس استراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالةوزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي،  3

2008. 
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 تشجيع اإلدماج الميني لمشباب طالبي العمؿ المبتدئيف. 

  تشجيع كافة أشكاؿ النشاط والتدابير األخرى الرامية إلى ترقية تشغيؿ الشباب ال سيما عبر
 .1تشغيؿ وتوظيؼ- برامج تكويف

  تسييؿ فرصة االستفادة مف منصب عمؿ دائـ لمشباب طالبي العمؿ ألوؿ مّرة المسجميف لدى
 بإدماجيـ أكثر في القطاع االقتصادي العمومي والخاص، (ANEM)الوكالة الوطنية لمتشغيؿ 

، %33إلى % 12ويتمثؿ اليدؼ المرجو إليو أساسا في رفع النسبة السنوية لمتوظيؼ المستمر مف 
 .2 ومف جية أخرى يولي إىتماـ خاص لحاممي الشيادات والذيف ىـ بدوف وظيفة

ـّ توجيو الجياز إلى   : فئات مف طالبي العمؿ المبتدئيف03وقد ت

 الشباب حاممي شيادات التعميـ العالي والتقنييف الساميف خريجي المؤسسات : الفئة األولى
 .الوطنية لمتكويف الميني

 الشباب خريجي التعميـ الثانوي لمتربية الوطنية ومراكز التكويف الميني، أو الذيف : الفئة الثانية
 .تابعوا تربصا تميينيا

 3الشباب بدوف تكويف وال تأىيؿ: الفئة الثالثة.  

يترتب عمى إدماج فئات طالبي العمؿ المذكوريف أعبله، إبراـ عقود إدماج بيف المصالح 
 :التابعة لئلدارة المكمفة بالتشغيؿ والمستفيد، حيث تتخذ عقود اإلدماج األشكاؿ اآلتية

  عقد إدماج حاممي الشيادات(CID)حيث يستفيد الشباب حاممي :  بالنسبة لمفئة األولى
الشيادات مف متابعة تيدؼ إلى تحفيز إدماجيـ الدائـ ضمف المؤسسات االقتصادية العمومية 

والخاصة، وىيئات اإلدارة العمومية عمى أساس عقد اإلدماج، بينما تتكفؿ الدولة بحصة أرباب العمؿ 
في االشتراؾ في الضماف اإلجتماعي، ومف جية أخرى يضمف المستخدـ تأطير الشباب حاممي 

 .الشيادات الجامعية والتقنييف الساميف في الوسط الميني والسير عمى تقييميـ
                                                           

 .20:، مرجع سابؽ، ص2008 الجريدة الرسمية لسنة 1
: ، ممتقى دولى حوؿسياسات التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائرعبد الحميد قومي، حمزة عايب،  2

 نوفمبر 16-15استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر، 
 .08:، ص2011

 .20:، مرجع سابؽ، ص2008الجريدة الرسمية لسنة   3
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 عقد إدماج ميني(CIP)  797.000ىذه الفئة التي ُقِيـ عددىـ بػ : بالنسبة لمفئة الثانية 
 .مف مجموع البطاليف% 4حسب الديواف الوطني لئلحصائيات؛ أي 

 إدماج- عقد تكويف(CFI) 1  بالنسبة لمفئة الثالثة. 

 عقد العمل المدعم لى جانب أنواع العقود الثبلث، تضمف الجياز عقدا آخر يسمى بػ إ
(CTA)،  والذي ينص عمى توظيؼ الشباب مف طرؼ المستخدميف في القطاع االقتصادي مقابؿ

 .2تدابير دعـ مف طرؼ الدولة، حيث يخص الفئات الثبلث دوف استثناء

ولبلستفادة مف عقود اإلدماج المنصوص عمييا في إطار الجياز، يجب عمى طالبي العمؿ 
 :المبتدئيف أف يكونوا

 ذوي جنسية جزائرية. 

  سنة35 إلى 18بالغيف مف . 

 مثبتيف لوضعيتيـ إزاء الخدمة الوطنية. 

 حائزيف عمى الشيادات ومثبتيف لمستواىـ التعميمي والتأىيمي والمؤىبلت المينية. 

 مسجميف كطالبي عمؿ مبتدئيف لدى الوكالة المحمية لمتشغيؿ الموجودة في مكاف إقامتيـ. 

  سنة بالنسبة لمشباب طالبي العمؿ المبتدئيف، شريطة أف 16يمكف تخفيض شرط السف إلى 
 .يقبموا متابعة تكويف في الفروع أو التخصصات التي تعرؼ عجزا في سوؽ التشغيؿ

 تكوف االستفادة مف ىذا الجياز مانعة لكؿ استفادة مف جياز آخر مماثؿ تقرره الدولة. 

 :أما الجيات المستقبمة لممستفيديف مف عقود المساعدة عمى اإلدماج الميني فتمثمت في

  ينصَّب المستفيدوف مف عقود إدماج حاممي الشيادات وعقود اإلدماج الميني لدى المؤسسات
 .العمومية والخاصة، واإلدارات العمومية

                                                           
 .09:مرجع سابؽ، ص عبد الحميد قومي ، حمزة عايب،  1
 www.mjs-dz.org :نقبل عف ، 90:ص، 2011 جواف 19، دليل الشبابوزارة الشباب والرياضة،   2

http://www.mjs-dz.org/
http://www.mjs-dz.org/
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 إدماج إما في ورشات األشغاؿ المختمفة التي تبادر بيا - ُينصَّب المستفيدوف مف عقود تكويف
ما لدى الحرفييف المعمميف لمتابعة تكويف  . الجماعات المحمية ومختمؼ قطاعات النشاط وا 

 :وفيما يخص مّدة عقد اإلدماج، فقد تحددت كما يمي

 سنة واحدة غير قابمة لتجديد في القطاع االقتصادي. 

  سنة واحدة قابمة لمتجديد مّرة واحدة بناء عمى طمب المستخدـ في قطاع المؤسسات واإلدارات
 . العمومية

 مدة الورشة في ورشات األشغاؿ المختمفة . 

 1سنة واحدة غير قابمة لمتجديد بالنسبة لمتكويف لدى الحرفييف المعمميف. 

 والمتعمؽ بجياز المساعدة عمى اإلدماج 126-08غير أنو وبعد تعديؿ المرسـو التنفيذي رقـ 
: الميني، ُحددت مدة العقد كما يمي

 سنة واحدة قابمة لمتجديد في القطاع االقتصادي. 

  في قطاع المؤسسات ( لثبلث سنوات أخرى)سنوات قابمة لمتجديد مّرة واحدة  (03)ثبلث
 .واإلدارات العمومية، وفي الييئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص

  2فبقيت بدوف تغيير (بالنسبة لمدة العقد في الورشات ولدى الحرفييف المعمميف)أما الباقي. 

 :ُقّدرت األجرة والمنح المقدمة لممستفيديف مف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني بػ 

  ج . د12.000يتقاضى المستفيدوف مف عقود إدماج حاممي الشيادات، أجرة شيرية  تقدر بػ
 .ج بالنسبة لمتقنييف الساميف. د10.000لمشير بالنسبة لحاممي شيادات التعميـ العالي، و

  ج لمشير . د8.000يتقاضى المستفيدوف مف عقود اإلدماج الميني أجرة شيرية تُقدر بػ   
مع االقتطاع مف األجرة، أي ال تدفع كاممة سواء بالنسبة لعقود إدماج حاممي الشيادات أو عقود )

 .(اإلدماج الميني، وفي حاؿ تمديد العقد ُتخّفض األجرة إلى حوالي النصؼ

                                                           
 .21-20:، مرجع سابؽ، ص ص2008الجريدة الرسمية لسنة  1
 ميبلدي، العدد 2011 مارس 06 ىجري الموافؽ لػ 1432الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، أوؿ ربيع الثاني  2

 .25:، ص14
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 عقود إدماج حاممي الشيادات وعقود اإلدماج الميني وكذا  في إطاريستفيد الشباب المدمجوف 
 المرض مجاؿ مف أداءات التأمينات االجتماعية في ،الذيف يتابعوف تكوينا لدى الحرفييف المعمميف

 .واألمومة وحوادث العمؿ واألمراض المينية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما

 4.000إدماج مف منحة شيرية ُمقّدرة بػ - يستفيد الشباب المدمجوف في إطار عقود تكويف 
َـّ .د ج عندما يتابعوف تربصا تكوينيا لدى حرفييف معمميف، أو أجرة منصب العمؿ المشغوؿ في حاؿ ت

إدماجيـ في إطار إنجاز ورشات األشغاؿ المختمفة، ويخضعوف لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية 
 .1لضماف االجتماعياالمعموؿ بيا في مجاؿ العمؿ و

 لممرسـو التنفيذي المتعمؽ بجياز المساعدة عمى اإلدماج 2011وبعد التعديؿ الذي أجري سنة 
: الميني، أصبحت األحكاـ المتعمقة باألجور تنص عمى ما يمي

  يتقاضى المستفيدوف مف عقود إدماج حاممي الشيادات أجرة شيرية يدفع مبمغيا كامبل، حيث
ج بالنسبة لمتقنييف . د10.000ج بالنسبة لحاممي شيادات التعميـ العالي، و. د15.000تقّدر بػ 

 .الساميف، ويحتفظ بمبمغ األجرة عندما يتـ تمديد عقد اإلدماج

  ج ويدفع . د8.000يتقاضى المستفيدوف مف عقود اإلدماج الميني أجرة شيرية ُيحدد مبمغيا بػ
 .كامبل

 ج عند . د4.000إدماج مف منحة مقدرة بػ - يستفيد الشباب المدمجوف في إطار عقود تكويف
، أما التعديؿ فتمثؿ في  أجرة شيرية (بقيت بدوف تغيير)متابعة تربص تكويني لدى حرفييف معمميف 

ج يدفع كامبل مف ميزانية الدولة لممستفيديف عندما يتـ إدماجيـ في إطار إنجاز . د12.000بمبمغ 
الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بيا القطاعات والجماعات المحمية، أو أجرة منصب العمؿ 

 .2%53المشغوؿ يتضمف مساىمة الدولة يحدد مبمغيا بنسبة 

ولمتحفيز عمى التوظيؼ، وضعت الحكومة بعض اإلجراءات لتشجيع المستخدميف عمى 
 :استقباؿ وتوظيؼ الشباب المستفيد مف عقود اإلدماج، حيث تمثمت ىذه التحفيزات فيمايمي

  يترتب عمى توظيؼ الشباب المستفيديف مف عقود المساعدة عمى اإلدماج الميني لدى
المؤسسات العمومية والخاصة، مساىمة الدولة في األجور في إطار عقد عمؿ مدعـ، حيث تدفع 
ىذه المساىمة لمّدة ثبلث  سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاممي الشيادات، وسنتيف بالنسبة لعقود 

                                                           
 .22-21:، مرجع سابؽ، ص ص2008الجريدة الرسمية لسنة  1
 .25:، مرجع سابؽ، ص2011الجريدة الرسمية لسنة  2
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إدماج، وتحسب المساىمة باالستناد إلى الراتب - اإلدماج الميني، وسنة واحدة بالنسبة لعقود تكويف
 :األساسي لكؿ صنؼ مف المستفيديف وكذا حسب أشكاؿ العقود كما يمي

 بالنسبة لعقود إدماج حاممي الشيادات : 

o 55 تكوف نسبة المساىمة في السنة األولى :حاممي شيادات التعميم العالي% ،
 .في السنة الثالثة% 35لمسنة الثانية، و% 45و

o في % 40، و%50تقدر نسبة المساىمة في السنة األولى بػ : التقنيون السامون
 .في السنة الثالثة% 30السنة الثانية، و

 وتقدر %47تكوف نسبة المساىمة في السنة األولى : بالنسبة لعقود اإلدماج الميني ،
 .في السنة الثانية% 35بػ 

 53تقدر نسبة مساىمة الدولة في األجر بػ  :إدماج- بالنسبة لعقود تكويف.% 

وبعد طرح التدابير الجديدة فيما يخص عقد العمؿ المدعـ قدمت الدولة مساىمات جديدة 
 دج شيريا بالنسبة لفئة الجامعييف، 12.000لتوظيؼ الشباب في القطاع االقتصادي قدرت بػ 

 دج شيريا بالنسبة لخريجي التعميـ الثانوي 8.000 دج شيريا بالنسبة لمتقنييف الساميف، و10.000و
ومراكز التكويف الميني لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد، حيث تبقى ىذه المساىمة ثابتة طيمة مدة عقد 

 .1العمؿ المدعـ

  يستفيد المستخدموف والحرفيوف المعمموف الذيف يوظفوف الشباب المدمجيف في الجياز مف
-26 المؤرخ في 24-06القانوف )التدابير المحفزة ذات الطابع الجبائي طبقا لمقانوف المعموؿ بو 

12-2006)2. 

  وبالنسبة لمستخدمي القطاع االقتصادي، تمّوؿ الدولة عممية التكويف التكميمي لمتكيؼ مع
منصب العمؿ خبلؿ فترة عقد إدماج حاممي الشيادات وعقد اإلدماج الميني بطمب مف المستخدـ 

                                                           
وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، المحور الرابع لمخطط النشاط لترقية الشغؿ ومكافحة البطالة، ترقية  1

 www.mtess.gov.dz: تشغيؿ الشباب، نقبل عف
 .23-22:، مرجع سابؽ، ص ص2008الجريدة الرسمية لسنة  2

http://www.mtess.gov.dz/
http://www.mtess.gov.dz/
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تكويف يتضمف تعيد المستخدـ بتوظيؼ دائـ لحامؿ الشيادة، إلى جانب - عمى أساس عقد عمؿ
 .1مساىمتيا في دفع األجور وتخفيض قيمة الضرائب المفروضة عمييـ

فيما يخص تسيير الجياز ومتابعتو وتقييمو ومراقبتو، تتولى الوكالة الوطنية لمتشغيؿ ومديريات 
التشغيؿ لموالية ضماف تسيير الجياز، حيث تحدد العبلقات بيف الوكالة الوطنية لمتشغيؿ ومديريات 

ىذا وتضمف . التشغيؿ لموالية في إطار تنفيذ الجياز بموجب منشور مف الوزير المكمؼ بالتشغيؿ
الوكالة الوطنية لمتشغيؿ بالتنسيؽ مع مديرية التشغيؿ لموالية متابعة المستفيديف وتقييميـ وكذا مراقبة 

 :تنفيذ الجياز خبلؿ فترة اإلدماج سيما عمى ما يمي

 تعييف الّشاب المستفيد مف عقد اإلدماج في منصب عمؿ يتوافؽ مع تكوينو وتأىيمو. 

 تأطير المستفيديف مف عقود إدماج حاممي الشيادات في الوسط الميني. 

  مواظبة المستفيديف مف عقود اإلدماج عمى منصب العمؿ عبر اإلرساؿ الشيري ألوراؽ
 .الحضور التي يؤشر عمييا المستخدـ

  توظيؼ المستفيد عند انتياء فترة اإلدماج عبر إرساؿ نسخة مف عقد العمؿ واالنتساب لمضماف
 .االجتماعي

  تسميـ شيادة اإلدماج المذكورة في عقد اإلدماج عند إنتياء الفترة التعاقدية لئلدماج، بالنسبة
 .2لممستفيديف الذيف لـ يتـ توظيفيـ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .مرجع سابؽ ترقية تشغيؿ الشباب، العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي،وزارة  1
 .23:، مرجع سابؽ، ص2008الجريدة الرسمية لسنة  2
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. بسوق العمل (CID)عالقة عقود إدماج حاممي الشيادات الجامعية : (01)رقم شكل 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

يمثؿ الشكؿ مسار الطالب الجامعي بعد التخّرج، حيث يعد جياز المساعدة عمى اإلدماج 
أي عمى اختبلؼ ) الميني وجية أساسية لو بعد حصولو عمى الشيادة الجامعية في جميع التخصصات

. لمدولة باعتباره جياز تابع (التخصصات التي تطرحيا الجامعة

لى غاية  وفيما يتعّمؽ بالنتائج التي حققيا الجياز، فإنو وبعد ما يزيد عف شير مف إنطبلقو وا 
 ضمف عقود إدماج حاممي 9393 منيا 21.653، بمغ مستوى التنصيبات 2008 جويمية 08

CFIإدماج –  لعقود تكويف 5224، وCIP لعقود اإلدماج الميني 7036، وCIDالشيادات 
1
 .      

( 2010 إلى غاية جواف 2008أي مف الفاتح جواف )ىذا وحقؽ الجياز خبلؿ سنتيف 
 لعقود اإلدماج الميني، 126.356 لصالح خريجي الجامعات، و153.897 تنصيبا، منيا 496.132

                                                           
، التجمع الجيوي (DAIP)تقييم مدى تنفيذ جياز دعم اإلدماج الميني وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي،  1

 .08:، ص2008لواليات الوسط، جويمية 

 عمؿ دائـ

 عمؿ رسمي
CID عمؿ مؤقت 

 

 

مختمف العقود  الجامعة
 األخرى

 عمؿ غير رسمي

ةػػػػػػبطاؿ  
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 شاب مف توظيؼ في 300.11إدماج، مف جية أخرى استفاد أكثر مف –  لعقود تكويف 215.879و
. 1إطار عقد العمؿ المدّعـ عقب إنتياء فترة اإلدماج

 شابا باحثا عف العمؿ ألوؿ مّرة 1.176.000 أف حوالي 2012-2010وقد بّينت حصيمة 
% 78استفادوا مف مناصب عمؿ في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، وىو ما يمثؿ نسبة 

مف عمميات اإلدماج تّمت في % 70، كما أف حوالي 2014-2010مف اليدؼ المسّطر في برنامج 
القطاع االقتصادي توافقا مع المقاربة المعتمدة في مخطط العمؿ لترقية التشغيؿ ومحاربة البطالة، الذي 

ـّ إدماج 2012كما أف النتائج المؤخَرة لسنة . يحث عمى معالجة البطالة معالجة اقتصادية  تفيد بأنو ت
. 2مف حاممي الشيادات الجامعية% 31.33 شابا باحثا عف العمؿ، مف بينيـ نسبة 241.993

في إطار جياز المساعدة مناصب العمل الممنوحة لحاممي الشيادات الجامعية : (3 ) رقمجدول
 31/12/2012 إلى غاية 01/06/2008بوالية بسكرة من عمى اإلدماج الميني 

          القطاع          
السنة 

المجموع القطاع االقتصادي الخاص القطاع االقتصادي العمومي القطاع اإلداري 

2008 4305 107 340 4752 
2009 15 313 802 1130 
2010 2660 214 642 3516 
2011 673 116 392 1181 

2012 5488 172 560 6220 
 16799 2736 922 13141 المجموع حسب القطاع

 16799المجموع الكمي 

. 2013 مديرية التشغيؿ لوالية بسكرة، :المصدر

 في ةمف البيانات المقّدمة أعبله، نبلحظ تحقيؽ أرقاـ معتبرة مف التنصيبات لخريجي الجامع
ـّ تنصيب 2008البرنامج عمى مستوى القطاعات الثبلث منذ انطبلقو سنة   طالب 4752، حيث ت

 منصب عمؿ، وىو ما يشير إلى إطبلع طالبي 4305عمؿ تجّسدت غالبيتيا في القطاع اإلداري بػ 
                                                           

وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، مداخمة السيد الطيب لوح وزير العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي،  1
 .10: ص،2010ممتقى جيوي وسط إلطارات قطاع التشغيؿ، جواف 

وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، مداخمة السيد الطيب لوح وزير العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي،  2
 .6-5:، ص ص2013المقاء الوطني لممدراء الوالئييف لمتشغيؿ، الجزائر، مارس 
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العمؿ عمى البرنامج الجديد نتيجة قّوة الجانب اإلعبلمي، وكذا الدور الذي تمعبو مديرية التشغيؿ 
. بالوالية في التعريؼ بالجياز مف خبلؿ عبلقتيا باألطراؼ الخارجية

، وبالرغـ مف ذياع صيت البرنامج حيث أصبح وجية أغمبية خريجي 2009أّما سنة 
ـّ تنصيب   طالب عمؿ، 1130الجامعات، إال أف التنصيبات المحققة تراجعت بشكؿ ممحوظ، حيث ت

، ويعود ذلؾ إلى جممة مف األسباب أىميا انخفاض عروض 2008وىي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة 
. العمؿ المقّدمة

، إاّل أنيا عاودت 2009وبالرغـ مف االنخفاض المبلحظ في تنصيبات طالبي العمؿ سنة 
، وىي أعمى نسبة محققة في الوالية منذ 2012 سنة 6220 و3516 لتبمغ 2010االرتفاع سنة 

انطبلؽ البرنامج، ويرجع ذلؾ بالدرجة األولى إلى تقديـ أعداد معتبرة مف العروض عمى مستوى الوالية 
وىذا عمى غرار باقي واليات الوطف، قصد تجّنب حدوث أي غمياف شعبي وخاصة مف طرؼ الشباب 
الجامعي البّطاؿ، اقتداًءا بالثورات العربية التي بدأت تتأجج حينيا في تونس، مصر، وسوريا، حيث تـّ 

ـّ القياـ بتعديبلت أخرى في  توظيؼ أكبر قدر ممكف مف الجامعييف البطاليف ضمف الجياز، كما ت
وىو ما  ،فيما يخص مّدة العقد وقيمة األجر الممنوح كما تّمت اإلشارة إليو سابقا 2011سنة البرنامج 

إلى اكتضاض جميع القطاعات بالخريجيف الجامعييف مما أدى إلى ظيور البطالة المقّنعة بيا، أّدى 
. في مقابؿ التوافد المستمر لمخريجيف الجدد إلى سوؽ العمؿ طمبا لبللتحاؽ بالجياز

وبصفة عامة، ما نبلحظو مف البيانات الموّضحة في الجدوؿ أعبله حوؿ التنصيبات المحققة 
عمى مستوى الجياز في والية بسكرة، أّف ىناؾ تذبذب في العممية، وىذا راجع إلى التطورات التي 

. يشيدىا سوؽ العمؿ سنة بعد أخرى، ومميزات كؿ فترة مف أحداث وطنية و دولية

كما نبلحظ أيضا أف القطاع اإلداري تفّرد بالريادة في عدد التنصيبات المحققة خبلؿ الفترة 
 منصب عمؿ، ويرجع ذلؾ بصفة أساسية إلى تفضيؿ الشباب الجامعي 13141 بػ 2008-2012

سيما منيا  (العمومي أو الخاص)ليذا القطاع نظرا لبلمتيازات التي يّتسـ بيا عف القطاع االقتصادي 
. مّدة العقد
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مظاىر عممية اإلدماج الميني : رابعا

لئلدماج الميني مظاىر ايجابية وأخرى سمبية تتجّمى في سموؾ العامميف، وفي األعماؿ التي 
يقوموف بيا، وفي عبلقاتيـ مع بعضيـ البعض، أو في سموكيـ مع غيرىـ، سنحاوؿ تقديميا ولو 

:  بإيجاز في العناصر التالية

 :المظاىر اإليجابية .1

 :رتفاع المعنوياتا. 1.1

حساسيـ أّف  يشعر األفراد باعتزاز بالنفس، والقّوة، والتفاؤؿ نتيجة إدراكيـ لقيمة العمؿ وا 
. مجتمعيـ يرعاىـ ويحمييـ مف كؿ األخطار، والمشاكؿ التي مف الممكف أف تعترضيـ

 :لشعور باألمف واالستقرارا. 2.1

شباع رغباتيـ، فيشعروف باألمف الماّدي  ُيحس األفراد بيذا الشعور نتيجة لتمبية مطالبيـ وا 
. والنفسي، فالمينة ُتؤّمف ليـ عيشيـ وعيش أبنائيـ وتُبعد عنيـ الخوؼ إزاء مستقبميـ

: قص التغّيب وقّمة حوادث العمؿف. 3.1

يؤدي اندماج األفراد في وظائفيـ إلى نقص تغّيباتيـ عف العمؿ، وقّمة حوادث العمؿ، فتزيد 
. انتاجّيتيـ،  ُتحفظ اآلالت مف الفساد، فينمو المجتمع وتتحقؽ فيو الرفاىية

 :المظاىر السمبية .2

بما أّف الندماج األفراد في ضمف عمؿ مستقر ودائـ مظاىر ايجابية، فمو كذلؾ مظاىر سمبية 
: نتيجة لنقص االندماج أو عدـ تحقيقو، نحاوؿ إيجازىا فيما يمي

 :دـ االستقرارع. 1.2

إّف عدـ اندماج الفرد مع متطمبات عممو أو في عبلقاتو المينية، يجعمو يعيش في عدـ استقرار 
. دائـ، مما ينعكس سمبا عمى حياتو وحياة عائمتو
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 :ثرة التغّيبؾ. 2.2

كذلؾ يؤدي نقص االندماج في العمؿ إلى تغّيب العامميف عف أعماليـ كّمما ُأتيحت ليـ 
. الفرصة لذلؾ، وىو ما يؤثر عمى حياتيـ العممية واالجتماعية

 :لقمؽ واألمراض النفسيةا. 3.2

ُيصاب األفراد بالممؿ وفقداف قيمة العمؿ الذي يقوموف بو نتيجة عدـ اندماجيـ فيو، فتتكوف 
لدييـ أمراض نفسية، وتدفعيـ في بعض األحياف إلى ارتكاب الجرائـ، واستعماؿ العنؼ لحؿ مشاكميـ، 

. 1وتضعؼ معنوياتيـ، فيصبحوف ُعرضة لمخطر

 :الغتراب التنظيميا. 4.2

مف المظاىر السمبية أيضا لضعؼ اندماج العامؿ في عممو ظاىرة االغتراب في التنظيمات، 
فيي حالة اجتماعية نفسية تجعؿ األفراد في المنظمة غير قادريف عمى تجسيد قدراتيـ نتيجة ألسباب 
عديدة كتقييد سموكات العامميف حسب ما يحقؽ أىداؼ المنظمة، باإلضافة إلى التأكيد عمى التطبيؽ 

الحرفي لمقوانيف التنظيمية، وتقسيـ العمؿ الذي يصاحبو مشاكؿ مختمفة تجعؿ العامؿ يشعر بالبلمعنى 
 .2في عممو، أو بمعنى آخر فإّف عدـ اندماجو بشكؿ فعمي في عممو يجعمو يعيش حالة مف االغتراب

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .208-207:سامية بف رمضاف، مرجع سابؽ، ص ص  1
" ترشين إبراىيم"اإلغتراب في المنظمة الجزائرية، دراسة ميدانية لممؤسسة العمومية االستشفائية ري دليمة، يمو 2

 غير منشورة، كمية العمـو االجتماعية ،، مذّكرة ماجستير في عمـ اجتماع اإلتصاؿ في المنظماتبوالية غرداية
 .59:، ص2011واإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 
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خالصـــــــــــــــــــة الفصل 

إف ما يمكننا استنتاجو مف خبلؿ استعراضنا ليذا الفصؿ، أف اإلدماج الميني عبارة عف ميداف 
ُعني بو مف خبلؿ الدراسات األمبريقية نتيجة الطمب االجتماعي عمييا، وىذا في تخصصات كؿ مف 

عمـ االجتماع وعمـ االقتصاد وبدرجة أقؿ عمـ النفس، حيث بقي دوف إطار نظري خاص بو رغـ 
. ضخامة األعماؿ التي تناولتو بالدراسة والبحث

 بطالة  التجارب العربية في مواجيةولموقوؼ عمى واقع ىذه العممية، تـّ عرض جممة مف
وتحقيؽ اإلدماج الميني ليذه الفئة مف المجتمع،  حيث اّتضح ضعؼ مساعييا لمربط بيف الجامعييف 

مؤسسات التعميـ العالي وسوؽ العمؿ، الذي ينجـ عنو بالضرورة تفاقـ بطالة الجامعيف، إلى جانب ذلؾ 
فقد لوحظ أيضا توجو ىذه الدوؿ العربية نحو تشجيع االستثمارات الخاّصة بعد ثبوت فشؿ البرامج 

. الموضوعة لمعمؿ في القطاع الحكومي في تقميص نسب بطالة الجامعييف

أما فيما يخص اإلدماج الميني في الجزائر، فقد خصصت الدولة الجزائرية وفي سبيؿ تفعيؿ 
ىذه العممية ىيئات خاصة بذلؾ، حيث تعتبر كأداة فاعمة وىامة في تنفيذ سياستيا التشغيمية وتحقيؽ 
ـّ تنمية سوؽ العمؿ، ومف بيف ىذه الوكاالت؛ الوكالة الوطنية لمتشغيؿ، الوكالة  اإلدماج الميني ومف ث

... الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، الصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة

 برنامجيف لذلؾ، تجّسد دولة وضعت اؿإدماج الخريجيف الجامعييف في عالـ الشغؿوفي سبيؿ 
، أّما ثانييما فيو جياز المساعدة عمى اإلدماج 1998أوليما في برنامج عقود ما قبؿ التشغيؿ سنة 

ـّ تناولو بإسياب باعتبار أف الدراسة الميدانية ستركز عميو، حيث حقؽ ىذا الجياز  الميني، والذي ت
 نتائج إيجابية ومناصب عمؿ معتبرة لمجامعييف، خاصة وأّنو الوجية األولى 2008ومنذ انطبلقو سنة 

. ألغمبية الشباب الجامعي بعد التخّرج

ولئلدماج الميني مظاىر مختمفة تتجمى في سموؾ العامميف في المنظمة أو حتى خارجيا، منيا 
كارتفاع المعنويات والشعور باألمف الفعمي المظاىر االيجابية التي تحدث إذا تحقؽ اإلدماج 

واالستقرار، ومنيا السمبية أيضا التي تحدث نتيجة لضعؼ اإلدماج أو عدـ تحقيقو مف األساس كعدـ 
. االستقرار واألمراض النفسية، واالغتراب التنظيمي

 



 

 

 

  :الخامسـل صــــــــــالف
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 :تمييــــــــــد

إف معالجة إشكالية بحثية تتعمؽ ببطالة الجامعييف في الجزائر وفرص إدماجيـ مينيا ال ينبغي 
أف تتوقؼ عند الحدود النظرية، بؿ تستدعي ضرورة التطرؽ لمدراسة الميدانية التي تزودنا بالمعطيات 

حيث يتوّجو الباحث إلى ميداف الدراسة مزودا بكـ نظري وأدوات منيجية متعددة، التي تتنّوع . الواقعية
بيف منيج عممي ومختمؼ أدوات جمع البيانات الميدانية، ناىيؾ عف تحديد مجاالت الدراسة الثبلث   

والعينة المبحوثة، وكذا األساليب اإلحصائية سواًء الوصفية منيا أو  (زمني، مكاني، بشري)
االستداللية، فيبدأ الباحث حينيا بجمع البيانات بالوسائؿ واألساليب التي اعتمدىا لغرض تفسيرىا 

وعمى ىذا األساس، جاء ىذا الفصؿ بكؿ محتوياتو المذكورة آنفا تدعيما . واستخبلص النتائج منيا
 .وتكممة لمفصوؿ النظرية التي سبقتو
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 مجاالت الدراســـــــــــــــة: أوال

لقد إتّفؽ العديد مف المشتغميف في مناىج البحث االجتماعي عمى أّف لكؿ دراسة اجتماعية 
 :ثبلث مجاالت رئيسية وىي

 : المجال الزمني .1

تمؾ الفترة التي قضاىا الباحث في إجراء الدراسة الميدانية، »ويقصد بالمجاؿ الزمني لمدراسة 
فالحديث . 1«بدًءا مف إعداد اإلطار المنيجي وجمع البيانات وتحميميا، وصوال إلى النتائج والتوصيات

عف المجاؿ الزمني الذي تّمت مف خبللو ىذه الدراسة في جانبيا الميداني بدًءا بالخرجات الميدانية 
 :األولى االستطبلعية، يستوجب مف الناحية المنيجية تقسيـ ىذا المجاؿ إلى مرحمتيف زمنيتيف ىما

 : المرحمة االستطبلعية. 1.1

ـّ االتصاؿ األوؿ بالمؤسستيف العموميتيف فقط، وكاف ذلؾ بتاريخ   02/03/2014وفييا ت
جرى خبللو إيداع طمب إجراء الدراسة، حيث تّمت الموافقة في نفس اليوـ في كمتا المؤسستيف عمى 

كما سّجمت زيارتيما االتصاؿ بالمسؤوؿ األوؿ في المؤسسة االقتصادية، . إجراء الدراسة الميدانية بيما
ـّ  وبعدد مف المسؤوليف في المؤسسة اإلدارية، حيث شرحت ليـ الباحثة مغزى وىدؼ الدراسة، كما ت

تزويدىا ببعض الوثائؽ الخاّصة بتعريؼ المؤسستيف وعدد عماليما سواءًا اإلجمالي أو المشتغميف في 
إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني وتوزيعيـ عبر مختمؼ المديريات والمصالح وكذا الييكؿ 

 .التنظيمي لكمتاىما، وغير ذلؾ مف البيانات

ـّ الحصوؿ  12/03/2014أّما المؤسسة الخاّصة فقد كاف االتصاؿ األوؿ بيا بتاريخ  حيث ت
عمى الموافقة النيائية إلجراء الدراسة الميدانية بيا مف طرؼ صاحب المؤسسة الذي طمب مف الباحثة 

لتزويدىا بالمعمومات البلزمة لمبحث مف تعريؼ بالمؤسسة وعدد - نظرا لضيؽ الوقت–العودة الحقا 
 .عماليا وغيرىا مف البيانات

سبب ذلؾ تمّثؿ في تعّذر الحصوؿ عمى موافقة إلجراء الدراسة الميدانية في العديد مف 
، - حسبيـ –المؤسسات الخاّصة في البداية لعّدة أسباب تتعّمؽ بمالكي تمؾ المؤسسات كضيؽ الوقت 

 .إلى جانب التخّوؼ في الواقع مف إجراء الدراسات الميدانية أو لعدـ وجود فائدة مرجّوة مف ورائيا

                                                           
، المكتب المدخل إلى المناىج وتصميم البحوث االجتماعيةعبد اليادي أحمد الجوىري، عمي عبد الرزاؽ إبراىيـ،  1

 .239-238:، ص ص2002الجامعي الحديث، االسكندرية، جميورية مصر العربية، 
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ىذا االتصاؿ األوؿ بالمؤسسات الثبلث مّكف الباحثة مف التعّرؼ عمييا، ومف إعداد خّطة 
 .مفّصمة لتحركاتيا خبلؿ المرحمة التطبيقية

 :المرحمة التطبيقية. 2.1

، تـّ مف خبلليا إجراء اختبار أّولي الستمارة البحث، 16/03/2014بدأت ىذه المرحمة يـو 
ـّ أخذ ما يمّثؿ  وبفضؿ ىذه الخطوة أمكف .  مف أفراد العينة كمحؾ الختبار االستمارة%10حيث ت

ـّ تداركيا وتعديميا، وعمى ضوء ىذا االختبار الميداني صيغت االستمارة  الكشؼ عف بعض العيوب، ليت
ـّ تطبيقيا بالمؤسسات الثبلث بتاريخ   .23/03/2014في صورتيا النيائية، ليت

 :(الجغرافي)المجال المكاني  .2

حيث وقع اختيارنا عمى ثبلث . ويقصد بو المجاؿ الذي تّمت في نطاقو الدراسة الميدانية
التي تقع في »وقبؿ التطرؽ إلى ىذه المؤسسات نتعّرؼ أوال عمى والية بسكرة . مؤسسات بوالية بسكرة

 12 ، وتضـ ² كـ21,509,80: الناحية الجنوبية الشرقية لمببلد، حيث تترّبع عمى مساحة تقّدر بػػ 
تحّدىا مف الشماؿ والية باتنة، ومف الشماؿ الغربي والية المسيمة، ومف الشماؿ .  بمدية33دائرة و

 .1«الشرقي والية خنشمة، أما غربا فتحّدىا والية الجمفة، ومف الجنوب كؿ مف الوادي وورقمة

التي تقع »" محمد خيضر"تضـ الوالية إحدى جامعات الجنوب الشرقي الجزائري، وىي جامعة 
جنوب شرؽ منطقة العالية، وتبعد عف مركز مدينة بسكرة بكيمومتريف عف الطريؽ المؤدي إلى سيدي 

 1984مّرت الجامعة بعّدة مراحؿ منذ تأسيسيا إلى غاية اليوـ؛ حيث حققت منذ نشأتيا سنة . عقبة
تطورات متبلحقة في زيادة معدالت الطمبة الممتحقيف بيا وكذا خريجييا، حيث بمغ عدد خريجييا حسب 

 خريج مف مختمؼ التخصصات التكوينية، الذيف 648 6 2011/2012إحصائيات الموسـ الجامعي 
 .2«تختمؼ نسبتيـ مف تخصص آلخر

أّما المؤسسات التي أجريت بيا الدراسة الميدانية فقد تمّثمت في مؤسسة عمومية إدارية، 
 .ومؤسسة خاّصة اقتصادية تابعة لقطاع الصحة (صناعية)مؤسسة عمومية اقتصادية 

  

                                                           
 www.dcommerce-biskra.dz: التعريؼ بوالية بسكرة، نقبل عف 1

 www.univ-biskra.dz :، نقبل عف2010/2011جامعة محمد خيضر بسكرة، عرض حاؿ الدخوؿ الجامعي  2

http://www.dcommerce-biskra.dz/
http://www.dcommerce-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
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 :التعريؼ بالمجاؿ المكاني لكؿ مؤسسة

 المؤسسة العمومية اإلدارية : 

 بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 2002، تأسست سنة مديرية التشغيل بوالية بسكرةتمّثمت في 
 مسكف قرب األمف الحضري الرابع، حيث 700، أّما المقر اإلداري لممؤسسة فيتواجد في حي 02-50

مصمحة اإلدارة العاّمة والميزانية، مصمحة ترقية التشغيؿ واإلدماج الميني، : تشمؿ أربع مصالح ىي
مصمحة تنظيـ سوؽ العمؿ وتسييره  ومصمحة المحافظة عمى التشغيؿ وحركة اليد العاممة، كما يتفّرع 

عف كؿ مصمحة مكاتب، وبخصوص ىذه المصالح ومكاتبيا، يوجد في جزء المبلحؽ نسخة عف 
 .الييكؿ التنظيمي لممؤسسة يعّرؼ بيذه األخيرة بشكؿ مفّصؿ

 – كغيرىا مف المديريات المتواجدة عمى مستوى الوطف –وفيما يخص نشاطيا، فيي تسعى 
 .إلى تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيؿ وترقيتو وبعثو وتضعيا حّيز التنفيذ

  (مؤسسة صناعية)المؤسسة العمومية االقتصادية: 

 بالمنطقة الصناعية في ىايتواجد مقرالتي  –بسكرة - TIFIBوىي مؤسسة النسيج والتجييز 
حيث تشمؿ  2 م123.940: الجية الغربية لممدينة، وىي مؤسسة عمومية تترّبع عمى مساحة تقّدر بػ 

دارات ومخازف ومختبر، إلى جانب مساحة تتمثؿ في مواقؼ لمسيارات والحافبلت ومساحة  ورشات وا 
لمتبغ والكبريت، ومف الغرب المؤسسة ، يحّدىا مف الشماؿ المؤسسة الوطنية  مغطاة%50خضراء منيا 

 . عف محّطة القطار كم4عف المطار، وبػ  كم 6الوطنية لصناعة الكوابؿ الكيربائية، حيث تبعد بػ 

ـّ إنشاء ىذه المؤسسة سنة   بعد سنوات مف التبعية شبو التّامة لمخارج في مجاؿ 1982ت
المنسوجات، وكاف ذلؾ بمثابة محاولة لمّتخمي عف الخارج والنيوض باالقتصاد الوطني، أما مجاؿ 

 :نشاطيا فيتمثؿ في النسيج والتجييز والصوؼ المختمط ، وعمى العموـ فقد مّرت بالمراحؿ التالية

 . انطبلؽ األشغاؿ بعد تحديد المستمزمات:1977ديسمبر  -

 . بداية تركيب التجييزات الخاّصة بالتركيب:1978ديسمبر  -

 .(االنطبلقة التجريبية) بداية التشغيؿ :1979ديسمبر  -

 . وضع مخطط اإلنتاج بمعّدؿ إنتاج تجريبي:1980يسمبر د -

 . االنطبلقة الفعمية والرسمية:1982 أفريل 11 -
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، فانتقمت "الشادلي بن جديد" التدشيف الرسمي مف قبؿ رئيس الجميورية :1983ماي  -
سنة  TIFIB حتى استقّرت عمى شكميا األخير ELATEX إلى  SONITEXمف

 . دج880.965.000، وأصبحت وحدة مستقّمة برأسماؿ اجتماعي قدره 1998

 عامبل داخؿ 70لتدريب حوالي  (سياسي المتصاص البطالة)وتقـو حاليا بتطبيؽ برنامج 
ـّ توزيعيـ عمى مختمؼ مصالح المؤسسة  .ورشات العمؿ ومنيـ مف ت

 المؤسسة الخاّصة االقتصادية : 

وىي .  المتواجدة بػشارع بوستة مختار، حي بني مّرة بمدينة بسكرةصيدلية خضراويتتمّثؿ في 
تختص بالتعامؿ مع المستيمكيف مف خبلؿ بيع وتوفير  (صيدلية المجتمع)عبارة عف صيدلية عاّمة 

األدوية البلزمة، إلى جانب تدريب فنييف لمقياـ بميّمة صرؼ األدوية، كما تُباع فييا بعض المنتجات 
 .العاّمة التي تباع في باقي المحبلت مثؿ الغسوؿ

ـّ إنشاؤىا سنة  ، حيث طّورت الصيدلية مف نشاطيا وكذا مقرىا خبلؿ مّدة عمميا، 2002ت
الصندوؽ الوطني لمضماف ، CNASفيي متعاقدة مع الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي لؤلجراء 

 .والصندوؽ العسكريCASNOS االجتماعي لغير األجراء 

يأتي اختيار الطالبة ليذه المؤسسات الثبلث كمجاؿ لمدراسة؛ نظرا لعّدة اعتبارات البعض منيا 
 :عممي والبعض اآلخر عممي

 :أمّا االعتبارات العممية فتتمثل في

تمكيف الباحثة مف تذليؿ الصعوبات التي قد تعرقؿ سير الدراسة الميدانية، وذلؾ مف  -
خبلؿ مساعدة مسؤولي المؤسسات ليا إلجراء الدراسة بالمؤسسات المعنية، كمديرية 
التشغيؿ مثبل التي عرض مسؤولوىا عمى الباحثة فكرة إّتخاذ المؤسسة كمجاؿ إلدراء 

الدراسة الميدانية باعتبار توظيفيا لعدد معتبر مف الجامعييف في إطار جياز المساعدة 
 .عمى اإلدماج الميني

وجود معرفة سابقة بإحدى ىذه المؤسسات لدى الطالبة، وىي مؤسسة النسيج  -
 .والتجييز، بحكـ أّنيا كانت مجاؿ دراستيا الميدانية في مذّكرة الميسانس

ناىيؾ أّف ىذا االختيار ىناؾ ما يبرره مف حيث االقتصاد في الجيد والوقت، وىو ما  -
 .يتناسب وطاقة الباحثة
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 والتي تتعمؽ بطبيعة البحث نفسو والنتائج المتوخاة مف إجرائو، :بينما االعتبارات العممية
فتتمّثؿ في أّف ىذه المؤسسات تمّثؿ القطاعات الثبلث التي عادة يتـ توجيو الخريجيف الجامعييف إلييا 

، ناىيؾ عف تشغيميا لعدد (القطاع اإلداري، القطاع االقتصادي العمومي والخاص)إلدماجيـ بيا وىي 
معتبر مف الخريجيف الجامعييف بيا بصيغة عقود إدماج حاممي الشيادات سيما المؤسستيف العموميتيف 

 .وىو ما يتناسب مع أىداؼ البحث

 : المجال البشري .3

مجموع كؿ الحاالت التي تتطابؽ في » حيث يمكف تعريفو عمى أّنو ؛"مجتمع البحث"أو 
فمجتمع الدراسة إذًا ىو . 2«مجاؿ تعميـ النتائج»كما يقصد بو أيضا ، 1«مجموعة مف المحددات 

 .جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا، والتي تتشابو في جممة مف الخصائص

وعمى ضوء موضوع الدراسة الذي يدور حوؿ بطالة الجامعييف في الجزائر وفرص إدماجيـ 
مينيا، فإف اإلطار العاـ لمجتمع البحث ىو الجامعييف العامميف ضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج 

الميني سواًء في القطاع اإلداري، أو القطاع االقتصادي العمومي والخاص، حيث ضـّ مجتمع البحث  
6220  عامبل وموظفا مف خريجي الجامعة العامميف بموجب عقود اإلدماج بمدينة بسكرة، موزعيف 

عمى مختمؼ المؤسسات العمومية والخاّصة التي تعّذر عمينا حصر عددىا ألّنو لـ تتوّفر لدينا قاعدة 
 .بيانات حوؿ تعدادىا عمى مستوى المدينة

وعميو فإّف مجتمع الدراسة يتكّوف مف خريجي الجامعة العامميف ضمف جياز المساعدة عمى 
اإلدماج الميني في جميع المؤسسات المتواجدة بدائرة بسكرة والتي تنشط في إحدى القطاعات الثبلث 

 .المذكورة أعبله

 

 

 
                                                           

ليمى الطويؿ، دار بترا، : ، ترجمةطرائق البحث في العموم االجتماعيةشاڤا فرانكفورت ناشمياز، داڤيد ناشمياز،  1
 .186:، ص2004دمشؽ، سوريا، 

، دار الراية، عّماف، المممكة األردنية أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العموم االجتماعيةماجد محّمد الخّياط،  2
 .81:، ص2009الياشمية، 

.2012 ديسمبر 31: ىذا الرقـ كاف بتاريخ    
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 عينة الدراسة وكيفية اختيارىا: ثانيا

لصعوبة دراسة مجتمع البحث ككؿ، ومحدودية الوقت المتاح إلجراء مذّكرة التخّرج، وربحا 
 .لمماؿ والجيد اختارت الباحثة إجراء دراسة عمى عّينة تمثيمية مف أفراد المجتمع المبحوث

ذلؾ الجزء مف المجتمع األصمي لمبحث، وبيا يمكف دراسة الكؿ بواسطة الجزء، »ىي  فالعينة
 .1«بشرط أف تكوف العينة ممثمة لممجتمع المأخوذة منو

غير أّف اختيار عينة تمّثؿ أفراد المجتمع تمثيبل صادقا ليس باألمر الذي يخضع لرغبة وتقدير 
الباحث، بؿ يجب عميو أف يعتمد في اختيارىا عمى الطريقة المناسبة لمعطيات بحثو، وىو ما يعرؼ   

بعد ، 2«أي مجموع العمميات التي تيدؼ إلى بناء عينة تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼ» "بالمعاينة"
ذلؾ يتمكف الباحث مف تعميـ النتائج التي توّصؿ إلييا مف العينة عمى باقي مفردات المجتمع 

 .المسحوبة منو

 6220وفيما يخص اختيار عينة الدراسة، فقد أشرنا سابقا أّف مجتمع البحث مكّوف أساسا مف 
فردا مف خريجي الجامعة العامميف ضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني بمدينة بسكرة حسب 

، حيث يتعّذر عمينا حتما الوصوؿ إلى جميعيـ حتى لو اخترنا أسموب العينة 2012تعداد سنة 
 مف مجتمع البحث ألّف العدد كذلؾ سيكوف كبيرا، %15 أو %10العشوائية البسيطة واختيار نسبة 

إلى جانب أنيـ موزعيف عمى مختمؼ المؤسسات العمومية والخاّصة بالمدينة والتي تعّذر عمينا حصر 
أي كبر حجـ المجتمع سواءًا بالنسبة )عددىا نظرا لمتعقيدات اإلدارية؛ انطبلقا مف ىذه االعتبارات 

فإّف األمر تطّمب مّنا اختيار  (لمجامعييف المستفيديف مف الجياز أو المؤسسات المستقبمة ليـ
يعتمد الباحث فييا أف تكوف معّينة »التي العّينة العمدية المؤسسات مجاؿ الدراسة أوال باالعتماد عمى 

، فميس ىناؾ مانع مف اعتمادىا 3«ومقصودة العتقاده أّنيا ممّثمة لممجتمع األصمي تمثيبل صحيحا
شرط أف يكوف ىذا االختيار ُمَبررًا بطريقة مقنعة، ناىيؾ عف صعوبة الّدخوؿ إلى إحدى ىذه 

المؤسسات سيما الخاّصة منيا إلجراء الّدراسة فييا، خاّصة إذا كاف صاحب المؤسسة ال يرى أي 
نتيجة مرجّوة يمكف تقديميا لمؤسستو، أّما صاحب المؤسسة العاّمة فيمكف أف يتخّوؼ مف إجراء ىذا 

                                                           
 .82:ماجد محّمد الخّياط، المرجع السابؽ، ص 1
بوزيد صحراوي وآخروف، الطبعة الثانية، دار : ، ترجمةمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةموريس أنجرس،  2

 .301:ص، 2010القصبة، الجزائر، 
 .197:، ص2002، دار ىومة، الجزائر، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيد زرواتي،  3
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النوع مف الدراسات إضافة إلى عامؿ الوقت، وغيرىا مف العوامؿ التي دفعت إلى الّمجوء إلى ىذا الّنوع 
 .مف العّينة

لذا فقد طمبنا مف مسؤولي مديرية التشغيؿ بالوالية، باعتبار أّنيـ مف زّودنا بالعدد اإلجمالي 
لمجامعييف العامميف في إطار الجياز، كما أّنيـ عمى عمـ بأكثر المؤسسات المستفيدة مف التنصيبات، 

ـّ توجيينا إلى مؤسسة النسيج وصيدلية خضراوي باعتبارىما مؤسستيف اقتصاديتيف عمومية  فقد ت
وخاّصة وأكثرىما استفادة مف التنصيبات، وفيما يخص المؤسسة اإلدارية فقد عرض عمينا مسؤولو 
المديرية اختيار مؤسستيـ كونيـ يوظفوف عددا معتبرا كذلؾ مف الجامعييف، حيث تّمت إفادتنا بيذه 
المعطيات تبعا لتوضيح رغبتنا في اختيار ثبلث مؤسسات األكثر استفادة مف التنصيبات وأف تكوف 

 .ممثمة لمقطاعات الثبلث وذلؾ لتكوف النتائج أكثر صدقا والعينة أكثر تمثيمية

أّما عف طريقة اختيار الجامعييف العامميف في ىذه المؤسسات، وألّف عددىـ لـ يكف كبيرا فقد 
ـّ االعتماد عمى أسموب  العامميف في ىذه المؤسسات، والذيف بمغ /  لجميع الموظفيفالحصر الشاملت

 : موزعيف كالتالي موظف وعامل32عددىـ 

 10في المؤسسة المنتمية لمقطاع اإلداري موظفين . 

 15في المؤسسة المنتمية لمقطاع االقتصادي العمومي عامال . 

 07في المؤسسة الخاّصة عّمال . 
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 نوع المناىج وأدوات جمع البيانات: ثالثا

في ضوء طبيعة الدراسة واألىداؼ المتوخاة منيا، فسنقـو بتناوؿ مشكمة البحث في إطار 
 .تركيبة منيجية وفي إطار تركيبة أخرى مف المناىج التي تناسبيا، تحقيقا لؤلىداؼ المكتبية والميدانية

 :مناىج الدراســــــــــــــــة .1

إف المنيج العممي بمختمؼ أساليبو ليس مجّرد مجموعة مف اإلجراءات الميدانية التي يختارىا 
الباحث لمجّرد رغبتو في تبّنييا أو تطبيقيا، ذلؾ أّف اختيار الباحث لمنيج دراستو يختمؼ باختبلؼ 
طبيعة الموضوع، تبعا لصياغة اإلشكالية وتساؤؿ االنطبلقة، إضافة إلى طريقة صياغة الفروض 

 .وأىداؼ إجراء الدراسة

ىو مجموعة القواعد التي يتـ وضعيا بغرض الوصوؿ إلى حقيقة عممية، أو »والمنيج العممي 
الوسيمة التي »و ىو، أ1«ىو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة مف أجؿ اكتشاؼ الحقيقة

 .2«تعتمد عمى تجميع الحقائؽ والمعمومات ومقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا لموصوؿ إلى تعميمات مقبولة

وتبعا لطبيعة موضوع الدراسة الذي تناوؿ واقع بطالة الجامعييف في الجزائر والفرص التي 
ـّ تحديدىا، إضافة إلى  تقدميا الدولة ليـ في سبيؿ إدماجيـ في مناصب عمؿ، وكذا األىداؼ التي ت
كوف ىذه الدراسة تنتمي إلى البحوث الميدانية التي يقـو فييا الباحث بوضع فروض مستوحاة مف 

ـّ االعتماد عمى المناىج التالية  :قراءاتو السابقة ويتأّكد مف صّحتيا بالنزوؿ إلى الميداف، فقد ت

 :المنيج الوصفي. 1.1

مجموعة مف اإلجراءات الدراسية التي تتكامؿ لوصؼ الظاىرة أو الموضوع »الذي ُيعّرؼ بأّنو 
اعتمادا عمى جمع الحقائؽ والبيانات، وتصنيفيا، ومعالجتيا، وتحميميا تحميبل كافيا ودقيقا، الستخبلص 

  .3«داللتيا، والوصوؿ إلى نتائج أو تعميمات عف الظاىرة أو الموضوع قيد الدراسة

ـّ تطبيؽ   : التالية (المراحؿ) في ىذه الدراسة بإتباع الخطوات المنيج الوصفيوقد ت

 مرحمة االستكشاف والصياغة : 

                                                           
، عنابة، الجزائر، منيجية البحث العمميشروخ صبلح الديف،  1  .90:، ص2003، دار العمـو
 .119:، ص2003دار ريحانة، القبة، الجزائر، ، منيج البحث العمميخالد حامد،  2

 .59:، ص2000، دار الكتاب الحديث، الكويت، مناىج البحث التربوي، رؤية تطبيقية مبسطةبشير الرشيدي، 3 
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ـّ فييا االّطبلع عمى األدبيات العممية المتعّمقة ببطالة الجامعييف وعممية اإلدماج الميني  حيث ت
في الجزائر، حيث ساعدت الماّدة العممية التي تـّ جمعيا مف كتب ووثائؽ مختمفة في وضع تصّور 
عاـ لمموضوع المدروس والذي مّكف مف بناء الخّطة، كما تّمت خبلؿ ىذه المرحمة صياغة مشكمة 

 . وفرضيات الّدراسة وكذا تحديد المفاىيـ األساسية فييا
 مرحمة التشخيص والوصف المتعمق : 

وتختص ىذه المرحمة بالجانب الميداني المكّمؿ لمدراسة، حيث تـّ خبلليا جمع البيانات 
الميدانية وتحميميا وتفسيرىا مف خبلؿ تقنيات معّينة كالمقابمة واالستمارة، بغرض اختبار الفرضيات 

 .المطروحة والخروج بنتائج عامة ترصد واقع بطالة الجامعييف في الجزائر وفرص إدماجيـ مينيا

إّف الغرض األساس مف اعتماد ىذا المنيج ىو جمع المعمومات المختمفة عف الظاىرتيف 
بطالة الجامعييف، وعممية اإلدماج الميني ليـ في مختمؼ المؤسسات الوطنية : موضوعي الدراسة وىما

العمومية منيا أو الخاّصة، حيث ساعد عمى تشخيص الظاىرتيف وتحديد العوامؿ التي تتحّكـ فييما، 
 .وذلؾ مف خبلؿ وصفيما بطريقة تّمت ترجمتيا والتعبير عنيا كيفيا

 :المنيج المقارف. 2.1

حيث استخدـ في ، 1«نوع مف الّتجريب غير المباشر»ىذا المنيج بأّنو " إيميؿ دوركايـ"ُيعّرؼ 
ىذه الدراسة إلجراء جممة مف المقارنات أىميا ما تعّمؽ بمقارنة نتائج الدراسة الميدانية ببعض نتائج 
الدراسات السابقة والتي ليا عبلقة أكيدة بجوانب الموضوع، فضبل عف المقارنة بيف اتجاىات وآراء 

مفردات العينة مف الجامعييف العامميف ضمف الجياز حوؿ دوافع اختياره، أسباب االستقرار في محيط 
وغيرىا مف الجوانب المتعّمقة ... العمؿ، رأييـ في الجياز وتطمعاتيـ حوؿ مستقبميـ الميني ضمنو

 .بموضوع بحثنا
 : أدوات جمع البيانات .2

مف أجؿ فيـ وتفسير الظاىرة محؿ البحث والوصوؿ إلى إنجاز دراسة عممية جاّدة، فإّنة مف 
بأدوات البدييي أف يمجأ الباحث إلى استخداـ مجموعة مف التقنيات واألدوات البحثية، أو كما ُتعرؼ 

مجموعة الوسائؿ والطرؽ واألساليب واإلجراءات المختمفة التي يعتمد » والتي يقصد بيا البحث العممي
                                                           

، المكتبة الجامعية، الطبعة الرابعة، ميادين عمم االجتماع ومناىج البحث العمميحسيف عيبد الحميد رشواف، 1
 .108:ص ،2000االسكندرية، جميورية مصر العربية، 
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حيث يختارىا الباحث بيدؼ ، 1«عمييا الباحث في جمع المعمومات الخاصة بالبحث العممي وتحميميا
 .الوقوؼ عمى جوانب المشكمة البحثية وذلؾ تبعا لما تفرضو سيرورة بحثو

وفي حالة ىذه الدراسة، وارتباطا مع المنيج المستخدـ فييا فقد كاف لزاما عمينا أف نختار 
استمارة االستبياف، المقابمة، الوثائؽ : األدوات المنيجية التي ترتبط بيذا المنيج، حيث تمثمت في

 .واالحصائيات

 : االستمارة. 1.2

مجموعة مؤشرات تمّكف مف اكتشاؼ أبعاد الدراسة عف طريؽ االستقصاء التجريبي   »وىي 
عمى جماعة محددة، وىي وسيمة االتصاؿ الرئيسية بيف الباحث والمبحوث، حيث تحتوي  (الميداني)

 .        2«عمى مجموعة أسئمة تخص القضايا التي يحتاج الباحث معمومات عنيا مف طرؼ المبحوث

وعمى اعتبار أف االستمارة أداة ىامة في جمع البيانات الميدانية، اعتمدت عمييا الباحثة كأداة 
 :أساسية لجمع البيانات وذلؾ تبعا لبلعتبارات المنيجية التالية

  تعتبر االستمارة وسيمة مناسبة لمحصوؿ عمى بيانات تتعمؽ بالواقع الميني الفعمي الذي يعيشو
الشباب الجامعي العامؿ في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، خاصة ما تعمؽ منو بآرائيـ 

 .في الجياز وتطمعاتيـ حوؿ مستقبميـ الميني والتي يصعب الحصوؿ عمييا بالمبلحظة

  ،أف التسييبلت المقدمة لمجامعييف العامميف في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني
مكانية إدماجيـ في مناصب عمؿ وفقا لتخصصاتيـ واألمور المرتبطة باألجر وساعات العمؿ ومّدة  وا 

العقد التي تحتوييا الوثائؽ واالحصائيات مف الممكف جّدا أف ال تكوف مطبقة بالفعؿ، لذا فإف 
 .االستمارة ستساعد عمى كشؼ صدؽ تطبيؽ مضاميف الجياز مف عدمو

 كبر حجـ العينة المبحوثة مما يستدعي االعتماد عمى االستمارة لمحصوؿ عمى البيانات. 

لقد تـّ تصميـ االستمارة وفؽ مجموعة مف العبارات تتعّمؽ في أساسيا بالتحقيؽ األمبريقي 
لمفرضية األساسية، بعدىا تـّ عرضيا عمى األستاذ المشرؼ ثـّ عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف  

، حيث أفرزت خبرتيـ عمى مراجعتيا سواءًا مف حيث الشكؿ العاـ أو تفّرعاتيا إلى محاور ( أساتذة03)
ىذه الخطوة مّكنت الباحثة . وكذا مف حيث ترتيب األسئمة وأسموب صياغتيا وغير ذلؾ مف المبلحظات

                                                           
 .23:صبلح الديف شروخ، مرجع سابؽ، ص 1
 .282:، ص2004، دار اليدى، الجزائر، منيجية العموم االجتماعيةبمقاسـ سبلطنية، حساف الجيبلني،  2
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مف التأّكد مف سبلمة الموضوعات التي دارت حوليا األسئمة مف حيث ارتباطيا عمميا بموضوع الدراسة 
ـّ النزوؿ إلى الميداف إلجراء الدراسة واختبار االستمارة عمى  وأىدافيا األساسية؛ عمى ىذ الشكؿ ت

، وقد روعي في ذلؾ أف تكوف العينة ( مف العّينة األصمية%10 ما يمّثؿ)مجموعة مف أفراد العينة 
التجريبية متماثمة في خصائصيا مع عّينة البحث المقرر استجوابيا وىذا قبؿ تعميـ االستمارة عمى كؿ 

 .أفراد عينة البحث

ـّ تداركيا  ساعدت ىذه الخطوة الباحثة في التعرؼ عمى بعض مواطف الضعؼ في االستمارة ت
،  سؤاال42وتصحيحيا، وعمى ضوء االختبار األولي تـّ صياغتيا في شكميا النيائي، حيث تضمنت 

 :انقسمت إلى عدد مف المحاور

 بيانات عاّمة أو شخصية عف المبحوث، مثؿ السف، الجنس، تاريخ التخّرج :المحور األول 
 . أسئمة09وغير ذلؾ مف البيانات، وتضّمف 

 أسئمة تدور حوؿ توّجو خريجي الجامعة إلى جياز المساعدة عمى 09 تضّمف :المحور الثاني 
 .اإلدماج الميني باعتبار المناصب التي يوفرىا تبلؤما مع تخصصاتيـ الجامعية

 الذي يتناوؿ الفرص المتاحة لمجامعييف لمتأقمـ مع متطمبات الحياة المينية مف :المحور الثالث 
 . أسئمة09خبلؿ المناصب التي يوّفرىا ليـ الجياز، وتضّمف 

 يتناوؿ ىذا المحور استفادة الشباب الجامعي الموظؼ بموجب عقود اإلدماج :المحور الرابع 
عداد لمتعامؿ مع متطمبات الوظيفة الجديدة، وتضّمف   . أسئمة06مف تكويف وا 

 حيث يدور حوؿ إمكانية استفادة الشباب الجامعي المسّجؿ في إطار :المحور الخامس 
 . أسئمة09الجياز مف منصب عمؿ دائـ، وتضّمف 

، فقد تنوعت سواءًا مف حيث طريقة توجيييا إلى أسئمة مباشرة شكل األسئمةوفيما يخص 
كسؤاؿ المبحوث عف ِسّنو وسنة تخّرجو، وغير مباشرة كالسؤاؿ عمى جوانب تعتبر مؤشرات لممحور 
المعالج، أو مف حيث كبيعة الصياغة كاألسئمة المغمقة التي حددت ليا بعض اإلجابات التي تعتبر 

إلى جانب األسئمة المغمقة تضمنت ، "ال" أو "نعم"احتماالت اإلجابة الممكنة لمسؤاؿ مثؿ اإلجابة بػػ 
، حددت لممبحوث بعض اإلجابات المقترحة، باإلضافة إلى احتماؿ (مركبة)االستمارة أسئمة شبو مغمقة 

 . الذي يسمح لممبحوث بإبداء رأيو الشخصي بحرية"أخرى تذكر"
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 فقد صيغت بالمغة العربية الفصحى ألّف الفئة الموّجية ليا مف خريجي لغة االستمارةأّما 
 .الجامعات وبالتالي ال يوجد صعوبة في فيميا مف طرفيـ

 مف طرؼ المبحوثيف فقد وزعت عمى مفردات العّينة في بكيفية تعبئة االستمارةوفيما يتعّمؽ 
المؤسسات الثبلث ، وكانت مرفقة بمعمومات حوؿ موضوع الدراسة وأىدافو، أّما اإلجابات فتّمت مف 
طرؼ المبحوثيف في غياب القائـ بالدراسة فكانت المقابمة غير مباشرة، ثـّ جمعت االستمارات الحقا 

ـّ ذلؾ خبلؿ الفترة الممتّدة بيف   .06/04/2014 إلى 23/03/2014وت

 : المقابمة. 2.2

محادثة موّجية يقوـ بيا الباحث مع المبحوث، أو مجموعة مبحوثيف، ىدفيا »ىي عبارة عف 
استثارة أنواع معّينة مف المعمومات الستغبلليا في بحث عممي، ولبلستعانة بيا عمى التوجيو 

والتشخيص والعبلج، حيث تتكّوف في أبسط صورىا مف مجموعة مف األسئمة أو البنود التي يقوـ 
ـّ يقوـ الباحث بتسجيؿ  الباحث بإعدادىا وطرحيا عمى الشخص موضوع البحث وجيا لوجيا، ث

 .1«اإلجابات عمييا بنفسو

ـّ إجراء جممة مف المقاببلت   مع عدد مف السؤوليف الحّرة غير المقننةفي ىذا السياؽ ت
بالمؤسسات مجاؿ الدراسة، ممف ليـ عبلقة مباشرة وغير مباشرة بموضوع الدراسة؛ فبالنسبة لمديرية 

 :التشغيؿ أجريت المقاببلت مع كؿ مف

 رئيس مصمحة ترقية التشغيؿ واإلدماج الميني. 

 رئيس مصمحة اإلدارة العاّمة والميزانية. 

 :أّما مؤسسة النسيج والتجييز، فقد أجريت المقاببلت عمى التوالي مع كؿ مف

 مدير المؤسسة. 

 رئيسة مصمحة المنازعات والتكويف. 

 .الصيدلية (مدير)في حيف أجريت المقاببلت في صيدلية خضراوي مع صاحب 
                                                           

، دار الثقافة، عّماف، المممكة أساليب البحث العممي، مفاىيمو، أدواتو، طرقو اإلحصائيةجودت عّزت عطوي،  1
 .110:، ص2009األردنية الياشمية، 
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ىذه المقاببلت في المؤسسات الثبلث أخذت شكؿ المناقشات الثنائية، تـّ خبلليا مف جانب 
الباحثة توضيح موضوع الدراسة واليدؼ منو وطرح استفسارات حوؿ جممة مف المواضيع المرتبطة 
بالجامعييف العامميف في ىذه المؤسسات بموجب عقود اإلدماج؛ حيث ساعدت ىذه المقاببلت عمى 
َـّ توضيح عّدة مسائؿ مرتبطة بموضوع الدراسة، خاّصة منيا التي  جمع الكثير مف البيانات ومف ث
أجريت مع مسؤولي مديرية التشغيؿ والتي عّمقت الفيـ بجياز المساعدة عمى اإلدماج الميني مف 

 .حيث أىدافو، النتائج المرجّوة منو وكذا النتائج المحققة بالفعؿ عمى مستوى والية بسكرة

 : الوثائؽ واإلحصائيات. 3.2

إلى جانب االستمارة والمقابمة، استعانت الباحثة بالوثائؽ واإلحصائيات الّصادرة عف الييئات 
الرسمية مثؿ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، الديواف 

الوطني لئلحصاء، مديرية التشغيؿ بوالية بسكرة وكذا الوثائؽ واإلحصائيات التي جمعتيا مف 
 . المؤسسات محؿ الدراسة، وغيرىا مف الييئات األخرى

ىي جميع المصادر والمراجع التي تتضمف المواد والمعمومات، والتي تشكؿ »الوثائق العممية و
، في حيف يقصد «في مجموعيا اإلنتاج الفكري البلـز لمبحث العممي وما يجسده في الواقع

تمؾ البيانات العددية الحقيقية التي تعكس مشكبلت وظواىر معينة كالظواىر » باإلحصائيات
 .1«االجتماعية مثبل، أو ىي وصؼ وتحميؿ لمبيانات العددية، وطرؽ ذلؾ لمحصوؿ عمى استنتاجات

ساعدت البيانات المختمفة المتحّصؿ عمييا مف خبلؿ ىذه األداة بعد تحميميا، في إعداد البحث 
الميداني، خاّصة الوثائؽ المتعّمقة بالمؤسسات الثبلث والتي عّمقت المعرفة بيا وبالخريجيف الجامعييف 

 .المدمجيف بيا

 

 

 

 

 

                                                           
 .50: و ص47:صبلح الديف شروخ، مرجع سابؽ، ص  1
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 األساليب اإلحصائية المعتمدة: رابعا

ـّ استخداميا في جمع البيانات الميدانية، يتـ التطّرؽ ىنا إلى  وبعد عرض جممة األدوات التي ت
أسموب التحميؿ اإلحصائي المستخدـ في معالجة ىذه البيانات، والذي يتناسب مع أىداؼ الدراسة، وقد 

 : تضّمف ذلؾ األساليب التالية

 : النسب المئوية. 1

 لمتغّيرات سؤاؿ معّيف مف أجؿ المقارنة بيف أكبر النسب المئويةيمجأ الباحث إلى استخراج 
ـّ إعطاء التفسيرات المناسبة، وتحسب بقسمة عدد عمى عدد وضربو في مائة  .وأصغر نسبة، ومف ث

 : أو يمكف التعبير عنيا أيضا بالعبلقة التالية

 

 

ـّ استخداـ النسب المئوية في ىذه الدراسة في جميع الجداوؿ ومف أي نوع  .حيث ت

 :المتوسط الحسابي. 2

 مف أكثر األساليب اإلحصائية استخداما في مجاؿ العمـو المتوسط الحسابييعتبر 
َـّ قسمة الناتج عمى »االجتماعية،  حيث يتـ حسابو عف طريؽ إيجاد مجموع قيـ المشاىدات ومف ث

حيث استخدـ المتوّسط الحسابي في الدراسة الحالية الستخراج ووصؼ ، 1«(أي المشاىدات)عددىا 
 .متوسط عمر أفراد العينة

كما تّمت االستعانة ببعض أساليب العرض البياني التي شممت الدائرة النسبية واألعمدة 
عطاء فكرة سريعة عنيا وبفعالية كبيرة  .البيانية، حيث تساىـ مثؿ ىذه األساليب في عرض البيانات وا 

 

 

                                                           
، الطبعة الثانية، دار وائؿ، المممكة منيجية البحث العممي، القواعد والمراحل والتطبيقاتمحّمد عبيدات وآخروف،  1

 .122:، ص1999األردنية الياشمية، 

حجـ العينة / 100× التكرار   
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 :تمييـــــــــــــــــــد

تعتبر مرحمة عرض البيانات الميدانية وتحميميا وتفسيرىا مف المراحؿ األخيرة في البحث 
وفي الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة خبلؿ . السوسيولوجي، وىذا بعد جمع البيانات والمعطيات ميدانيا

َـّ المجوء إلى تحميؿ البيانات  ىذه المرحمة بشكؿ كبير عمى طريقة العرض الجدولي كخطوة أولى، ث
المعروضة في الجداوؿ كميا مف خبلؿ االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية مثؿ النسب المئوية، 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري كخطوة ثانية، ناىيؾ عف التحميؿ الكيفي المتمثؿ في التعميؽ 

عطاء مختمؼ التفسيرات ومناقشتيا ومقارنتيا الستخبلص النتائج النيائية لمدراسة  .عمى الجداوؿ وا 

 :وفيما يمي عرض البيانات المتحّصؿ عمييا مف عينة الدراسة
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 عرض وتحميل البيانات الميدانية : أوال

 :خصائص عينة الدراسة. 1

 :الجنس. 1.1

 جنس عينة الدراسة: (04)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 الجنس

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 43.75 14 42.86 03 60 09 20 02 ذكر
 56.25 18 57.14 04 40 06 80 08 أنثى

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

ما يبلحظ عمى الجدوؿ ىو استحواذ نسبة اإلناث عمى النسبة الكبرى في المؤسستيف العمومية 
 عمى التوالي، في حيف بمغت %56.25 و%80اإلدارية والمؤسسة الخاّصة حيث قّدرت النسب فييما 

 في المؤسسة االقتصادية العمومية وىو ما يعني أّف اإلناث أكثر حظا في الظفر بمناصب %40نسبة 
عمؿ في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، ويمكف إرجاع ىذا التفاوت إلى تطّور وتغّير دور 
المرأة االجتماعي، فيي لـ تعد عنصرا مستيمكا فقط بؿ أصبحت أيضا عنصرا منتجا بعد أف حجزت 

مكانة اقتصادية ليا، إلى جانب ذلؾ فالمرأة عمى العمـو تقبؿ العمؿ المؤقت مقارنة بالرجؿ الذي يسعى 
إلى االستقرار الميني فبل يقبؿ بالعمؿ المؤقت، ناىيؾ عف مشكؿ الخدمة الوطنية الذي يشترط أف 

. يكوف الشاب معفي مف الخدمة الوطنية أو أنيى أداءىا وىو ما يتطّمب شيادة إثبات في كمتا الحالتيف
وفيما يخص المؤسسة العمومية االقتصادية التي فاقت فييا نسبة الذكور عمى اإلناث فسبب ذلؾ يعود 
إلى تواجد ىذه المؤسسة في مكاف شبو معزوؿ عمى عكس المؤسستيف األخرييف المتيف تتواجداف وسط 

 .المدينة، كما أّف األعماؿ اإلدارية ىي أكثر الوظائؼ المسندة لئلناث في ىاتيف المؤسستيف

أّف نسبة اإلناث ىي األكثر حظا في الظفر بمناصب : والخبلصة حسب عينة الدراسة ككؿ
عمؿ في جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني نظرا لؤلسباب السالفة الذكر وىو ما تشير إليو النسبة 

 . لمذكور%43.75 مقارنة بػ 56.25%
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 :السػػػػػػػػػػػػػف. 2.1

 سن عينة الدراسة: (05)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 فئات السف

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
24 -27 05 50 02 13.33 05 71.43 12 37.5 
28 -31 05 50 09 60 02 28.57 16 50 
32 -35 / / 04 26.67 / / 04 12.5 

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 28.5 :المتوسط الحسابي

 وذلؾ لموقوؼ عمى كؿ األعمار، ألّنو كّمما كاف طوؿ  ثالثةيّتضح أّف طوؿ الفئة المعتمد ىو
الفئة كبيرا كمما غابت الكثير مف المعطيات، والتي بإمكانيا أف تفكؾ العديد مف األبعاد األساسية، 

 :ولذلؾ فإّف أىـ ما يتبّيف مف الجدوؿ ىو

 19 إّف التسجيؿ في جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يشترط أف يتراوح سف المترّشح بيف 
 [ 31-28] و [ 27-24 ] سنة، ومف خبلؿ الجدوؿ نجد أّف النسب متساوية في كبلؿ الفئتيف 35و

56.25%

43.75%

:02شكل رقم 
جنس عينة الدراسة

إناث

ذكور
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 ، في حيف نجد أّف أكبر نسبة في المؤسسة االقتصادية %50بالنسبة لممؤسسة اإلدارية حيث قدرت بػ 
، بينما تترّكز أقؿ %26.67بػ  [ 35-32 ] تمييا فئة %60بػ  [ 31-28 ]العمومية تتركز في فئة 

-24 ]، أّما المؤسسة الخاّصة فقد تركزت أعمى نسبة في فئة %13.33بػ  [ 27-24 ]نسبة في فئة 
 . بينما تنعدـ النسبة في الفئة المتبقية%28.57بػ  [ 31-28 ]، تمييا فئة %71.43بػ  [ 27

أّما ما يبلحظ عمى العّينة بصفة عاّمة أّف الفئة العمرية األكثر طمبا عمى العمؿ في الجياز 
مثمما يدلؿ عمى ذلؾ المتوّسط الحسابي الوارد أسفؿ ىذا الجدوؿ، حيث بمغ  [ 31-28 ]ىي فئة 

 . سنة28.5متوّسط األعمار 

في أّف المحّفزات التي يقّدميا الجياز ليست  [ 35-32 ]ويمكف تفسير قّمة النسب في الفئة 
عامؿ جذب لميد العاممة التي قضت سنوات طويمة في البحث عف عمؿ قار حتى تجاوزت الثبلثينات 

والتي مف الواضح أّنيا لجأت إلى ىذا  [ 27-24 ]مف العمر ولكف دوف جدوى، وىذا عكس الفئة 
النوع مف البرامج ألّنيا باحثة عف العمؿ ألّوؿ مّرة فرأت فيو سبيبل لمدخوؿ إلى عالـ الشغؿ، أو الفئة   

ألّنيا ىي األخرى أيضا قضت مّدة معتبرة في البطالة أو حتى تجارب عمؿ أخرى مؤقتة،  [ 28-31] 
 .حيث يرجع التسجيؿ فيو إلى قناعات كؿ فرد وطموحو حوؿ مستقبمو الميني

 :الحالة المدنية. 3.1

 الحالة المدنية لعّينة الدراسة: (06)جدول رقم 

 المؤسسات
 الحالة
 المدنية

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 71.88 23 85.71 06 66.67 10 70 07 أعزب 
 28.12 09 14.29 01 33.33 05 30 03 متزّوج
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

إّف الحالة المدنية كما يصطمح عمييا في الجزائر توحي بقراءات سوسيولوجية مختمفة، والجدوؿ 
 :أعبله يوحي بالقراءات التالية

يّتضح مف الجدوؿ أّف فئة العّزاب ىي الفئة ذات التمثيؿ األكبر في المؤسسات الثبلث وذلؾ 
، فكوف عينة الدراسة لـ تستقر مينيا وقضت سنوات طويمة في التعميـ رفع ذلؾ مف %71.88بنسبة 
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سف الزواج ، فالدخؿ المخصص لمبرنامج ال يساعد الفرد في تأىيمو لمزواج وبناء أسرة، وبالرغـ مف 
 . %28.12ذلؾ فيناؾ نسبة معينة مف المتزوجيف في المؤسسات الثبلث والمقدرة بػ 

 
 :مكاف اإلقامة. 4.1

 مكان إقامة عينة الدراسة: (07)جدول رقم 

 المؤسسات
 مكاف

 اإلقامة

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 93.75 30 100 07 86.67 13 100 10 مدينة بسكرة 

ضواحي مدينة 
 بسكرة

/ / 02 13.33 / / 02 6.25 

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

بما أّف الموضوع يدور حوؿ الجامعييف العامميف في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج 
الميني بمدينة بسكرة، فإّف عينة الدراسة تدور حوؿ المشتغيف بالمدينة، إاّل أّف ذلؾ ال يقصي العّماؿ أو 
الموظفيف الوافديف مف مناطؽ أخرى ألّنيـ يصّنفوف ضمف القوى العاممة بمدينة بسكرة، وعميو فإّف أىـ 

0

20

40

60

80

100

اإلداريةالمؤسسة
المؤسسة

االقتصادية

العمومية

الخاصةالمؤسسة
الثالثالمؤسسات

:03شكل رقم 
الحالة المدنية لعينة الدراسة

العزاب

المتزوجين
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ما يوّضحو الجدوؿ أّف ُجؿ أفراد العينة يقطنوف بمدينة بسكرة فبل توجد نسبة معتبرة تقطف ضواحي 
 %6.25 و%13.33المدينة باستثناء مفردتيف في المؤسسة العمومية االقتصادية والمقّدرة نسبتيـ بػ 

بالنسبة لمعّينة ككؿ، فاألجر المرصود لمجامعييف العامميف بموجب عقود إدماج حاممي الشيادات ال 
ُيغري لجذب يد عاممة مف ضواحي المدينة وال يساعد عمى تغطية تكاليؼ النقؿ والتغذية وغيرىا مف 

 .المصاريؼ

 :نوع الشيادة المتحّصؿ عمييا. 5.1

 نوع الشيادة الجامعية لعّينة الدراسة: (08)جدول رقم 

 المؤسسات
 نوع

 الشيادة 

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 12.5 04 14.29 01 6.67 01 20 02 دراسات تطبيقية

 40.63 13 57.14 04 20 03 60 06 ليسانس
 9.37 03 / / 6.67 01 20 02 كفاءة مينية
 18.75 06 / / 40 06 / / ميندس دولة
 18.75 06 28.57 02 26.66 04 / / دراسات عميا
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

بما أّف مفردات عينة الدراسة في المؤسسات الثبلث ىـ خريجي الجامعة، فإّف اإلختبلؼ بينيـ 
سيظير في نوع الشيادة الجامعية المحّصؿ عمييا، وحسب الجدوؿ أعبله نجد أّف الفئة الغالبة في 

، فيما تتساوى فئتي الدراسات التطبيقية والكفاءة المينية بػ %60المؤسسة اإلدارية ىي فئة الميسانس بػ 
في حيف نجد أّف النسبة الغالبة ". دراسات عميا"و" ميندس دولة"، بينما تنعدـ الفئتيف المتبقيتيف 20%

، وقد يرجع ذلؾ إلى نوع األنشطة %40في المؤسسة االقتصادية العمومية ىي ميندس دولة بػ 
 وسيّتضح ذلؾ أكثر في نوع –والوظائؼ التي يمكف أف يتحّصؿ عمييا الجامعيوف في ىذه المؤسسة 

 والتي تستقطب ىذه الفئة مف خريجي الجامعة، تمييا نسبة الدراسات العميا  –الوظائؼ التي يشغمونيا 
لكّف المبلحظ أّف النسب .  عمى التوالي%20 و%26.66والميسانس بنسب متقاربة وىي  (ماستر)

األدنى في نوع الشيادة في ىذه المؤسسة ىي لفئتي الدراسات التطبيقية والكفاءة المينية بنفس النسبة 
، حيث يرجع ذلؾ إلى إلى طبيعة العمؿ في ىذه المؤسسة وخصوصا في قسـ اإلنتاج بحيث 6.67%

 .ال يتطّمب ىذا النوع مف الشيادات خاّصة منيا الكفاءة المينية
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 تمييا %57.14وفيما يتعّمؽ بالمؤسسة الخاّصة، فقد احتّمت فييا فئة الميسانس أعمى نسبة بػ 
، في حيف تنعدـ النسب في %14.29 ثـ الدراسات التطبيقية بػ %28.57فئة الدراسات العميا بػ 

شيادتي الكفاءة المينية وميندس دولة والذي يمكف تفسيره بطبيعة نشاط المؤسسة والذي ال يتطّمب ىذا 
 .النوع مف الشيادات

أّما المبلحظ عمى مستوى العينة ككؿ أّف أعمى نسبة مف المسجميف بالجياز تتركز في فئة 
، تمييما فئتي %18.75، فيما تتساوى فئتي ميندس دولة ودراسات عميا بػ %40.63الميسانس بػ 

وفيما يخص .  عمى التوالي%9.37 و%12.5الدراسات التطبيقية والكفاءة المينية كأدنى نسب بػ 
شيادة الدراسات التطبيقية والمبلحظ انخفاض نسبتيا بالنسبة لمعّينة ككؿ فيفّسر ذلؾ بتناقص المقبميف 
عمى ىذا النوع مف الشيادات نظرا لوضعيتيـ في الوظيفة العمومية خاّصة بعد مساواة شيادتيـ بتمؾ 
المحّصؿ عمييا مف مراكز التكويف الميني، مما أّدى إلى تجّنب التسجيؿ بيا مف األساس، وأّما ىذه 
النسب الضعيفة المسّجمة في ىذه العّينة ما ىـ إاّل خريجيف قدماء قضوا سنوات طويمة في البطالة أو 

 .التنّقؿ بيف األعماؿ المؤقتة دوف الظفر بمنصب عمؿ دائـ إلى غاية اآلف
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 :تخصص الشيادة الجامعية. 6.1

 تخصص الشيادة الجامعية لعينة الدراسة: (09)جدول رقم 

المؤسسات 
 

التخصص 

المؤسسة العمومية 
اإلدارية 

المؤسسة االقتصادية 
العمومية  

المؤسسة االقتصادية 
الخاّصة 

المؤسسات الثبلث 

% النسبة التكرار  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار % النسبة التكرار 
 9.38 03/ /  6.67 01 20 02عمـو قانونية  
 12.5 04/ /  13.33 02 20 02تسيير واقتصاد 
 12.5 04/ /  13.33 02 20 02إعبلـ آلي 
 3.12 01/ / / /  10 01فرنسية 

 3.12 01/ / / /  10 01عمـ االجتماع 
 6.25 02/ / / /  20 02إعبلـ واتصاؿ 
 3.12 01/ /  6.67 01/ / عمـو سياسية 
 3.12 01/ /  6.67 01/ / عموـ شرعية 

 15.63 05 28.57 02 20 03/ / كيمياء 
 12.5 04 57.14 04/ / / / بيولوجيا 

 3.13 01 14.29 01/ / / / ىندسة مدنية 
 6.25 02/ /  13.33 02/ / ميكانيؾ 
 9.38 03/ /  20 03/ / إلكترونيؾ 
 100 32 100 07 100 15 100 10المجموع 

ُيبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أّف كؿ التخصصات تقريبا وجدت الفرصة لبلستفادة مف البرنامج 
بالرغـ مف تفاوت نسب استفادة كؿ تخصص مف المناصب الممنوحة، وىو ما ُيفّسر بتفاوت الّطمب 
عمى تخصص عممي دوف غيره في سوؽ العمؿ نظرا لكوف الييئات المستخدمة ىي مف تحدد عدد 

المناصب وطبيعتيا والتخصصات البلزمة، حيث كاف تخصص الكيمياء حسب عينة الدراسة األكثر 
، يميو كؿ مف اإلعبلـ اآللي، التسيير واالقتصاد %15.63حظا في عدد المناصب الممنوحة  بنسبة  

 .%12.5والبيولوجيا بنفس النسبة والمقدرة بػ 

ومف خبلؿ النتائج المسجمة عمى مستوى ىذه العينة، نستنتج أّف التخصصات األكثر حظا في 
الظفر بمناصب عمؿ في الجياز ىي البيولوجيا، العمـو االقتصادية، الكيمياء واإلعبلـ اآللي مما يشير 
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إلى أّنيا تخصصات مطموبة بكثرة في سوؽ العمؿ، عمى عكس تخصصات أخرى كالعموـ القانونية 
والشرعية، ناىيؾ عف تخصصات األداب والعمـو االنسانية التي لـ تتواجد أساسا في ىذه العينة، وىو 

ما يوحي فعبل وكما تّمت اإلشارة إليو في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة بأّف ىناؾ عدـ تكافؤ في 
بطالة الجامعييف بيف خريجي التخصصات المختمفة وأّف الجزائر ليست راضية عف بعض التخصصات 

المفتوحة في الجامعة خصوصا منيا تخصصات العموـ االجتماعية واالنسانية والتي الزالت تنتج 
أعدادًا ىائمة مف الخريجيف فييا رغـ كؿ ذلؾ، وىو ما أدى إلى ارتفاع نسبة بطالة الجامعييف في ىذه 

 .التخصصات

 :سنة التخرج. 7.1

 سنة التخّرج من الجامعة لعينة الدراسة: (10)جدول رقم 

 المؤسسات
 سنة

 التخّرج

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
2001 / / 01 6.67 / / 01 3.13 
2002 / / 01 6.67 / / 01 3.13 
2005 01 10 / / / / 01 3.13 
2006 / / 01 6.67 / / 01 3.13 
2007 01 10 02 13.33 / / 03 9.37 
2008 01 10 01 6.67 / / 02 6.25 
2009 / / 01 6.67 / / 01 3.12 
2010 / / 05 33.33 03 42.86 08 25 
2011 05 50 02 13.33 02 28.57 09 28.12 
2012 02 20 01 6.66 02 28.57 05 15.62 
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

إّف اليدؼ مف إدراج ىذا السؤاؿ ىو الّتعّرؼ عمى المّدة التي قضاىا المستفيد مف البرنامج في 
البطالة أو في التّنّقؿ بيف وظائؼ مؤقتة دوف االستفادة مف منصب عمؿ قار، حيث يوّضح الجدوؿ أف 

 بالنسبة %3.13 وذلؾ بنسبة ُقّدرت بػ 2001الحد األدنى لسنوات الّتخّرج بالنسبة ألفراد العينة ىي 
% 28.12 بنسبة 2011لممؤسسات الثبلث، أّما أعمى نسبة فتترّكز في سنة 
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ويعود ىذا االختبلؼ في سنوات الّتخّرج إلى عدـ االقتصار عمى دفعات تخّرج معّينة في 
ّنما كاف الّشرط في عدـ االستفادة سابقا مف نفس البرنامج وكذا شرط  شروط التسجيؿ في البرنامج، وا 

 . وما دوف ذلؾ فيمكف لجميع خريجي الجامعة االستفادة مف البرنامج– كما أشرنا سابقا –السف 

 :اإلدارة/ تاريخ االلتحاؽ بالمؤسسة. 8.1

 اإلدارة لعينة الدراسة/ تاريخ االلتحاق بالمؤسسة: (11)جدول رقم 

 المؤسسات
تاريخ  

 االلتحاؽ 

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
2010 / / 03 20 / / 03 9.38 
2011 07 70 08 53.33 02 28.57 17 53.12 
2012 03 30 04 26.67 05 71.43 12 37.5 
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 2011مما تضّمنو الجدوؿ أعبله نجد أّف أغمب الممتحقيف بالمؤسسات الثبلث تراوح بيف سنة 
، مّما يوحي بارتفاع نسبة التسجيؿ واالستفادة مف %37.5 بنسبة 2012 وسنة %53.12وذلؾ بنسبة 

، وىي نفس السنة التي أجريت فييا تعديبلت في 2011التنصيب ضمف البرنامج ابتداًء مف سنة 
البرنامج مف حيث الزيادة في األجر ومّدة العقد، كما أّف غرضنا مف تضميف ىذا السؤاؿ ىو محاولة 

 وىما أولى سنتيف منذ بداية 2009 و2008إيجاد نسبة معّينة مف المسّجميف في البرنامج خبلؿ سنتي 
التي " الفئة المنسية"تطبيؽ البرنامج، ىذه الفئة كما اصطمح عمى تسميتيا أحد مسؤولي مديرية التشغيؿ 

 كأقصى تقدير ولـ تؤخذ 2010استفادت مف البرنامج قبؿ إجراء التعديبلت عميو وانتيى عقدىا سنة 
بعيف االعتبار مف خبلؿ تمديد عقدىا أو تسوية وضعيتيا باإلدماج النيائي رغـ الوقفات االحتجاجية 

السممية التي تتطّرؽ إلييا الجرائد الوطنية، في إشارة منيا لمطالبة ىذه الفئة ولو بجزء بسيط مف 
 . حقوقيا وىو تمديد العقد مّرة أخرى
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 :المسّمى الوظيفي. 9.1

 المسّمى الوظيفي لعينة الدراسة: (12)جدول رقم 

 المؤسسات
 المسّمى 
 الوظيفي

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 65.63 21 28.57 02 60 09 100 10 عّماؿ إدارة 
 3.12 01 / / 6.67 01 / / رؤساء مصالح
 9.38 03 / / 20 03 / / رؤساء فروع

 15.62 05 71.43 05 / / / / عّماؿ الخدمة
 6.25 02 / / 13.33 02 / / لـ يذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 . يتمثموف في المحاسب، الميندس، السكريتير، العامؿ عمى الحاسوب، التقني:عمال اإلدارة

 .(بالنسبة لممؤسسة الخاّصة) ىـ المكمفيف باالستقباؿ، األمف، البائع :عّمال الخدمة

ما ُيبلحظ عمى ىذه المؤسسات أّنيا تقوـ بتوزيع المستفيديف مف البرنامج عمى مختمؼ 
المناصب والتي تختمؼ مف مؤسسة ألخرى حسب طبيعة نشاط كؿ مؤسسة، كما أّف المبلحظ مف 
خبلؿ المسّميات الوظيفية أّف ىذه المؤسسات لـ تستيف بمفدرات العينة كونيا ابتدأت عقدىا بصفة 

 بالنسبة لُعّماؿ اإلدارة في %65.63مؤقتة لتوكؿ ليا وظائؼ متدّنية، وىو ما تشير إليو نسبة 
المؤسسات الثبلث وعمى اختبلؼ المراكز التي يشغمونيا، وكذا نسبة رؤساء الفروع والمصالح في 

 .  عمى التوالي%6.67 و%20المؤسسة العمومية االقتصادية بػ 

وكما ىو معموـ أّف الدراسة لـ تستثني أي مفردة مف المستفيديف في المؤسسات الثبلث إاّل مف 
أبعد نفسو مف خبلؿ عدـ الجدّية في التعامؿ مع الّدراسة، وذلؾ ما اّتضح في بعض االستمارات وىو 

 . التي لـ تذكر مسّماىا الوظيفي%6.25ما تفّسره نسبة 
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 : الفرضية األولى. 2

لخريجي الجامعة نظرا األولى  الوجية (DAIP)يعتبر جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني "
 ."لمناصب العمؿ التي يوفرىا لمبطاليف منيـ والتي تتناسب وتخصصاتيـ ومستوياتيـ العممية

 تعّرض عينة الدراسة لمبطالة ومّدتيا: (13)جدول رقم 

 المؤسسات
 التعّرض
 لمبطالة

المؤسسة االقتصادية  المؤسسة العمومية اإلدارية
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 
 
 
 
 نعـ

أقؿ مف 
 سنة

01  
 
 
 
05 

10  
 
 
 
50 

/  
 
 
 
11 

/  
 
 
 

73.
33 

01  
 
 
 
0
2 

14.
28 

 
 
 
 

28.
57 

02  
 
 
 
18 

6.25  
 
 

56.
25 

.14 01 40 06 20 02 سنة
29 

09 28.1
2 

مف سنتيف 
إلى أربع 
 سنوات

 
01 

 
10 

 
04 

26.
67 

/  /  
05 

15.6
3 

أكثر مف 
أربع 
 سنوات

 
01 

10  
01 

6.6
6 

/ /  
02 

6.25 

 43.75 14 71.43 05 26.67 04 50 05 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يوّضح ىذا الجدوؿ فيما إذا تعّرض أفراد العّينة لمبطالة وكذا المّدة التي قضوىا عاطميف عف 
 (سنة التخّرج وتاريخ االلتحاؽ بالمؤسسة) 8 و7العمؿ، حيث يرتبط ىذا السؤاؿ ارتباطا وثيقا بالسؤاليف 

وذلؾ لمعرفة ما إذا كاف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني المنفذ الجاد المتصاص خريجي 
الجامعة بعد التخّرج ومساعدتيـ في الحصوؿ عمى منصب عمؿ دائـ وتحقيؽ االستقرار الميني ومنو 

 .االستقرار في العديد مف نواحي حياة الفرد

والمبلحظ عمى مفردات ىذه العينة ككؿ أّنيـ يقروف فعبل بتعّرضيـ لمبطالة وذلؾ بنسبة 
 عمى اختبلؼ المّدة التي قضوىا حيث تتراوح في الغالب ما بيف الّسنة الكاممة بنسبة 56.25%
، أما مف نفوا ذلؾ فيمكف تفسيره أّنيـ مف %15.63 سنوات بنسبة 4 والسنتيف إلى 28.12%

الخريجيف الجدد الذيف سرعاف ما سجموا في الجياز واستفادوا منو ليفتح ليـ المجاؿ لدخوؿ عالـ 
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 لـ تجد باب آخر لحؿ مشكمة البطالة ولو %56.25إّف ىذه المعطيات تؤّكد عمى أّف نسبة . الشغؿ
 .بصفة مؤقتة سوى جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني رغـ محدودية األجر ومّدة العقد

 مشاركة عينة الدراسة في مسابقات لمتوظيف وعدد المرّات: (14)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 المشاركة

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

 المؤسسات الثبلث المؤسسة االقتصادية الخاّصة

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 
 
 
 
 نعـ

مف مّرة 
إلى خمس 

 مّرات

 
04 

 
 
 
07 

 
40 

 
 
70 

 
05 

 
 
 
13 

 
33.
33 

 
 

86.
67 

 
05 

 
 
 
05 

 
71.
43 

 
 
 

71.
43 

 
14 

 
 
 
25 

 
43.
75 

 
 
 

78.
13 

 إلى 6مف 
  مّرات10

 
03 

30 05 
 

33.
33 

/ / 08 25 

أكثر مف 
  مّرات10

/ / 03 20 / / 03 9.3
8 

 21.87 07 28.57 02 13.33 02 30 03 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يّتضح مف الجدوؿ السابؽ أّف أغمب أفراد العينة شاركوا في مسابقات لمتوظيؼ ولمعديد مف 
 مف مّرة إلى خمس مّرات %43.75 والتي تتوّزع عمى %78.13المّرات وىذا ما تشير إليو نسبة 

 مّرات وىو ما يدؿ عمى سعي أفراد العينة 10 ألكثر مف %9.38 مّرات و10 إلى 6 مف %25و
لمحصوؿ عمى منصب عمؿ دائـ، ونتيجة لفشميـ في ذلؾ جعموا مف جياز المساعدة عمى اإلدماج 
الميني وجية ليـ قصد التخّمص مف البطالة ولو بصفة مؤقتة إلى حيف تسوية وضعيتيـ في إطار 

 والتي تشير إلى عدـ مشاركة %21.87نفس الجياز أو مف خبلؿ مسابقات التوظيؼ، أّما نسبة 
ىؤالء الخريجيف في مسابقات التوظيؼ فتوحي بأّنيـ مف الخريجيف الجدد وبجعميـ مف الجياز الوجية 
األولى ليـ أمبل وربما اقتناعا بأّنو سيمنح ليـ فرصة االستفادة مف منصب عمؿ دائـ نظرا لمتطورات 
المؤخرة فيما يخص التغييرات في مّدة العقد واألجر وكذا وعود الوزارة المكّمفة بإدماجيـ بشكؿ نيائي 
والتي تعمف عنيا عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، وكذا العتبارات أخرى سيتـ التعّرؼ عمييا مف خبلؿ 

 .السؤاؿ عف أسباب االلتحاؽ بالجياز
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طريقة االلتحاق بمنصب عمل في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج : (15)جدول رقم 
 الميني

        المؤسسات
 

  الطريقة

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
التسجيؿ في سجبلت 

 وكالة التشغيؿ
03 30 03 20 04 57.14 10 31.25 

طرؽ أبواب 
المؤسسات واإلدارات 

 مباشرة

 
/ 

 
/ 

 
03 

 
20 

 
/ 

 
/ 

 
03 

 
9.37 

 59.38 19 42.86 03 60 09 70 07 الّمجوء إلى الوساطة
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

إّف المبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أّف ُجؿ أفراد عينة الدراسة في المؤسستيف العموميتيف قد لجأوا 
 في المؤسسة االقتصادية %60إلى الوساطة لحجز مناصب عمؿ ليـ ضمف الجياز، وذلؾ بنسب 

 في المؤسسة اإلدارية، في حيف ُقّدرت نسبة المعتمديف عمى التسجيؿ في سجبلت وكالة %70و
 لكمييما في ذات المؤسسة االقتصادية، كما %20التشغيؿ وكذا طرؽ أبواب المؤسسات مباشرة بػ 

 بالنسبة لمتسجيؿ في سجبلت %30تسّجؿ ىذه االحتماالت أيضا انخفاضيا في المؤسسة اإلدارية بػ 
وكالة التشغيؿ وتنعدـ النسبة بخصوص طرؽ أبواب المؤسسات مباشرة، أّما المؤسسة الخاّصة فقد 

، وكذا الوساطة بػ %57.14اعتمدت مفرداتيا عمى التسجيؿ في سجبلت وكالة التشغيؿ بنسبة 
 في حيف لـ تعتمد عمى األسموب الثالث المتمثؿ في طرؽ أبواب المؤسسات واإلدارات 42.86%
 .مباشرة

جماال نستنتج أّف ما نسبتو   مف أفراد العّينة يعتمدوف أسموب الوساطة في %59.38وا 
الحصوؿ عمى منصب عمؿ في الجياز وىو ما يوحي بعدـ مصداقية مسؤولي وكالة التشغيؿ في منح 

خاّصة في ظؿ قرار الوزارة مؤخرا بتجميد التنصيبات - الفرصة لجميع المسجميف لبلستفادة مف الجياز 
عطاء األولوية لمنح القروض لمشباب الجامعي قصد إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لمنيوض  وا 

، بالرغـ مف أّنو حؽ ومتاح أماـ جميع المترشحيف حاؿ توفرىـ عمى الشروط -بالقطاع االقتصادي
 .المنصوص عمييا لمولوج إلى الحياة المينية إلى غاية االستقرار النيائي في منصب عمؿ قار
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 معايير اختيار عينة الدراسة لمعمل في الجياز: (16)جدول رقم 

        المؤسسات
 

  المعايير

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 3.12 01 / / 6.67 01 / / أقدمية الشيادة

أقدمية التسجيؿ في 
 وكالة التشغيؿ

02 
 

20 02 13.33 / / 04 12.5 

 81.25 26 100 07 80 12 70 07 التخصص الجامعي
 3.13 01 / / / / 10 01 لـ يذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 مف أفراد المؤسستيف العموميتيف %80 و%70مما تضّمنو الجدوؿ السابؽ نبلحظ أّف نسبة 
اإلدارية واالقتصادية عمى التوالي تشير إلى اختيارىا لمعمؿ ضمف الجياز وفقا لمتخصص الجامعي، 

 في المؤسسة اإلدارية تقر باختيارىا نظرا ألقدمية التسجيؿ في وكالة التشغيؿ أّما %20وما نسبتو 
 ألقدمية الشيادة %6.67أقدمية الشيادة فتنعدـ فييا النسبة، بينما ُقّدرت في المؤسسة االقتصادية بػ 

 ألقدمية التسجيؿ في الوكالة، في حيف أقر جميع أفراد العينة بالمؤسسة الخاّصة باختيارىـ %13.33و
 .لمعمؿ ضمف الجياز وفقا لمتخصص الجامعي

أّما ما يستخمص مف النتائج المسّجمة عمى مستوى المؤسسات الثبلث ىو أّف أغمبية 
ـّ اختيارىـ لمعمؿ تبعا لمتخصص الجامعي بنسبة  ، تمييا أقدمية %81.25المستفيديف مف البرنامج ت

ـّ أقدمية الشيادة بػ %12.5التسجيؿ في الوكالة بػ  ، وىو ما يعطي تعميبل بأّف األساس %3.12، ث
المعتمد عميو في االختيار ىو التخصص الجامعي الذي تحدده المؤسسات التي تطمب أنواع معينة مف 

 .التخصصات قصد سد احتياجاتيا مف اليد العاممة
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 أسباب اختيار عينة الدراسة لمتسجيل في الجياز: (17)جدول رقم 

        المؤسسات
 

 األسباب

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
ألنو يوفر منصب عمل 
 في إطار التخصص

01 
 

10 04 26.67 03 42.86 08 25 

لمحصول عمى شيادة 
 عمل 

07 70 03 20 01 14.28 11 34.37 

 31.25 10 42.86 03 46.66 07 / / مف أجؿ األجر
 9.38 03 / / 6.67 01 20 02 أخرى تذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يرصد ىذا الجدوؿ األسباب التي دفعت بمفردات العينة الختيار التسجيؿ في الجياز دوف غيره 
مف البرامج، حيث تـّ حصرىا في الحصوؿ عمى شيادة عمؿ تساعد المستفيد في مسابقات التوظيؼ 

 %31.25، تمييا الحاجة لؤلجر بما نسبتو %34.37كأعمى نسبة عمى مستوى المؤسسات الثبلث بػ 
ـّ السبب الثالث المتمثؿ في اختيارىـ لمجياز ألّنو يوّفر مناصب عمؿ في إطار التخصص بنسبة  ث

، ليحتؿ الخيار أخرى تذكر أخيرا والذي حددتو مفردات العينة في الرغبة في تطبيؽ المكتسبات 25%
 .%9.38النظرية لمتأقمـ أكثر مع عالـ الشغؿ بنسبة 

أّما ارتفاع نسبة المختاريف لمجياز بسبب األجر نوعا ما فيوحي بأّف ىذه المفردات مف العينة 
 .مف ُأسر ذات دخؿ ضعيؼ وكذا لقبوليـ بالعمؿ أيًا كاف لعدـ الرغبة في بقائيـ في حالة بطالة
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 توظيف عينة الدراسة لممعارف النظرية في إطار العمل الحالي: (18)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 االحتماالت

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 21.88 07 28.57 02 / / 50 05 نعـ
 75 24 71.43 05 100 15 40 04 ال

 3.12 01 / / / / 10 01 لـ يذكر 
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

مف الجدوؿ السابؽ يّتضح أّف معظـ أفراد العينة وفي المؤسسات الثبلث يقّروف بعدـ توظيؼ 
معارفيـ النظرية المكتسبة خبلؿ سنوات الدراسة الجامعية، حيث تتجّسد أعمى نسبة في مؤسسة 

ـّ المؤسسة اإلدارية بػ %71.43، تمييا المؤسسة الخاّصة بػ %100االقتصادية العمومية بػ  ، %40 ث
ويفّسر ذلؾ بأّف المناصب التي وّظفت فييا مفردات العينة ال تتبلءـ مع تخصصاتيـ المدروسة، 

 عمى مستوى العينة ككؿ، حيث ذكر المبحوثوف ىذه النقطة %75ونستدؿ عمى ذلؾ بالنسبة المئوية 
 .وفي أكثر مف مناسبة بأّف الوظائؼ التي يزالونيا بعيدة كؿ الُبعد عف التخصص المدروس

 رأي عينة الدراسة حول تالؤم منصب العمل مع التخصص العممي: (19)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 28.12 09 28.57 02 33.33 05 20 02 نعـ
 68.75 22 71.43 05 66.67 10 70 07 ال

 3.13 01 / / / / 10 01 لـ يذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يعتبر العمؿ في إطار التخصص العممي لمخريج الجامعي مف الشروط الضرورية الواجب 
توّفرىا حتى يتمّكف ىذا الخريج مف العمؿ ميدانيا وتوظيؼ معارفو النظرية التي تحّصؿ عمييا خبلؿ 
سنوات التعميـ الجامعي، غير أّنو وفي ظؿ نقص فرص العمؿ وتزايد أعداد الخريجيف سنويا أصبح 

اليدؼ األوؿ لمخريج الجامعي ىو الحصوؿ عمى عمؿ حتى قبؿ التعّرؼ عمى طبيعتو، وىو ما أّكدتو 
 مف أفراد العينة أنيـ %68.75لنا نتائج ىذا الجدوؿ وفي المؤسسات الثبلث، حيث صّرح ما نسبتو 
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 فقط مف مجموع %28.12يزاولوف أعماال خارج إطار التخصص، في حيف نجد في المقابؿ أّف 
إجابات المبحوثيف تؤّكد أّنيا تعمؿ ضمف تخصصيا العممي، فطبيعة العمؿ المعروض مف طرؼ 
المؤسسات المستخدمة سواء العاّمة منيا أو الخاّصة ىي التي تفرض نفسيا عمى نوع التخصص 

المطموب ولكف عند التوظيؼ الفعمي يحدث العكس، فيجد الخريجوف أنفسيـ في وظائؼ غير متناسبة 
 .مع تخصصاتيـ أو ليست محددة تماما، أي أّنيا متداخمة مع وظائؼ أخرى

 : الفرضية الثانية. 3

لجوء الشباب الجامعي البّطاؿ إلى جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يضمف ليـ فرص "
 ".التأقمـ مع متطّمبات الحياة المينية

  ونوعيا إمكانية مواجية عينة الدراسة لصعوبات مينية في البداية: (20)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 البدائؿ

المؤسسة االقتصادية  المؤسسة االقتصادية العمومية  المؤسسة العمومية اإلدارية
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار

 
 
 

 
 نعـ

عدـ تكافؤ 
المؤىبلت 
 مع المنصب

 
02 

 
 

 
 
04 

 
20 

 
 

 
 
40 

 
07 

 
 
 

 
13 

 
46.
67 

 
 
 
 

86.
67 

 
05 

 
 

 
 
07 

 
71.4

3 

 
 
 
 

100 

 
14 

 
 
 
 
24 

 
43.
75 

 
 
 
 
العبلقات مع  75

 الزمبلء
 
02 

20 01 6.6
6 

 
02 

28.5
7 

 
05 

15.
63 

العبلقات مع 
 الرؤساء

/ / 
 

04 26.
67 

/ / 04 12.
5 

6.6 01 / / أخرى
7 

/ / 01 3.1
2 

 25 08 / / 13.33 02 60 06 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يطرح إلتحاؽ أي فرد بمنصب عمؿ جديد انشغاالت عديدة تخص ظروؼ العمؿ، خاّصة منيا 
الصعوبات التي يمكف أف تواجو الموّظؼ أو العامؿ الجديد، وىذه الصعوبات قد ترجع لعّدة أسباب، 

 مف العينة الكمية عانت مف بعض الصعوبات المينية عند %75حيث يوّضح الجدوؿ أعبله أّف 
أي عدـ وضع )إلتحاقيا بالعمؿ في البداية، حيث نتجت عف عدـ تكافؤ المؤىبلت مع المنصب  

 تمييا العبلقات مع %43.75بأعمى نسبة والمقدرة بػ  (الموظؼ المناسب في المكاف المناسب/العامؿ
ـّ العبلقات مع الرؤساء بما نسبتو %15.63الزمبلء بنسبة   وأخيرا احتماؿ أخرى تذكر بػ %12.5 ث
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ـّ ارجاعو إلى وجود فرؽ واضح بيف النظري والتطبيقي، بينما نجد أّف ما نسبتو 3.12%  %25 حيث ت
 .مف أفراد العينة يقّروف بعدـ مواجيتيـ ألي صعوبات مينية

 الطريقة التي تجاوزت بيا عينة الدراسة الصعوبات المينية: (21)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 29.17 07 28.57 02 38.46 05 / / بمفردي

 45.83 11 28.57 02 46.15 06 75 03 بمساعدة الزمبلء
 25 06 42.86 03 15.39 02 25 01 بمساعدة الرؤساء

 100 24 100 07 100 13 100 04 المجموع

يرتبط ىذا السؤاؿ بسابقيو مف حيث مجموع أفراد العينة في المؤسسات الثبلث ممف أجابوا بنعـ 
حوؿ السؤاؿ الذي يدور فيما إذا واجو أفراد العينة صعوبات مينية في البداية وكذا نوعيا، أّما الجدوؿ 

أعبله فتوّضح أرقامو الطرؽ التي واجيت بيا عينة الدراسة الصعوبات المينية، حيث تشير نسبة 
 ممف %29.17 إلى تجاوز المبحوثيف لمصعوبات المينية بمساعدة الزمبلء، تمييا نسبة 45.83%

في مواجو صعوبات العمؿ أّما البقّية والمقّدرة نسبتيـ بػ  (كفاءاتيـ ومياراتيـ)إعتمدوا عمى أنفسيـ 
 فقد ساعدىـ رؤساء العمؿ في إجتياز الصعوبات التي واجيوىا، وىو ما يوحي أّف لكؿ أسموبو 25%

في تخطي الصعوبات المينية التي يواجييا في البداية وذلؾ حسب ظروؼ العمؿ الذي يزاولو والبيئة 
 .المينية أو محيط المؤسسة المستخدمة عمى العموـ
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 إمكانية تحقيق الخبرة المينية لعينة الدراسة في العمل الحالي وطبيعتيا: (22)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 البدائؿ

 المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 
 
 
 نعـ

تطبيؽ 
المكتسبات 
 النظرية

 
03 

 
 
 
10 

 
30 

 
 
10
0 

 
03 

 
 
 

13 

 
20 
 

 
 
 

86.
67 

 
02 

 
 
 
07 

 
28.5

7 

 
 
 

100 

 
08 

 
 
 
30 

 
25 

 
 
 

93.
75 
 

اكتساب 
ميارات 
 جديدة

 
07 

70  
10 

66.
67 

 
04 

57.1
4 
 

 
21 

65.
63 
 

14.2 01 / / / / أخرى 
9 

01 3.1
2 

 6.25 02 / / 13.33 02 / / ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يعتبر التعميـ الجامعي التنظيـ األساسي والمكّمؿ ليكتسب الطبلب الميارات العممية البلزمة 
لمدخوؿ إلى الحياة المينية، غير أّف ىذه الميارات تبقى في أغمب األحياف في إطار نظري بعيد عف 
التطبيؽ، لذا فإّف مزاولة وظيفة معينة تعتبر العنصر الوحيد الذي يتيح أماميـ فرصة التطبيؽ الفعمي 

لما تمّقوه، أو ما يصطمح عمى تسميتو بالخبرة المينية، وحسب الجدوؿ أعبله نبلحظ أّف ُجؿ أفراد 
 حيث تنّوعت بيف %93.75العينة يقروف بتحقيقيـ لخبرة مينية في إطار عمميـ الحالي وذلؾ بنسبة 

، ثـ اختيار %25 كأكبر نسبة، تمييا تطبيؽ المكتسبات النظرية بػ %65.63اكتساب ميارات جديدة بػ 
 . حيث تمّثؿ في االطبلع عمى عالـ الشغؿ%3.12أخرى تذكر والمقدرة نسبتو بػ 

 مف أفراد العينة يروف أّنيـ لـ يحققوا خبرة مينية ُتذكر، وقد %6.25في حيف نجد أّف نسبة 
يرجع سبب ذلؾ إلى عدـ تبلـؤ األعماؿ التي يزاولونيا مع ما تمقوه مف تكويف نظري أثناء سنوات 
ـّ إعطاؤىـ مياـ ال تظيؼ إلى معارفيـ شيئا يستحؽ الذكر  .الدراسة الجامعية بالدرجة األولى، حيث ت
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 إمكانية عينة الدراسة من تأدية الميام الحالية بتمّكن: (23)جدول رقم 

 المؤسسات
 
  البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 81.25 26 57.14 04 80 12 100 10 نعـ
 18.75 06 42.86 03 20 03 / / ال

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 مف مجموع مفردات %81.25مف خبلؿ ما تضّمنو الجدوؿ السابؽ، يّتضح أّف ما نسبتو 
 مف المبحوثيف %18.75العينة بالمؤسسات الثبلث تقر أّنيا تؤدي عمميا بتمّكف، في حيف تشير نسبة 

إلى عدـ تمكنيـ مف ذلؾ، وىو ما ُيفّسر بعدـ تبلؤـ األعماؿ الموكمة ليـ مع ما تمقوه مف تكويف نظري 
 .في الجامعة أو لكونيـ مف الممتحقيف الجدد بالمؤسسة المستخدمة

 شعور عينة الدراسة باالستقرار والتأقمم في العمل الحالي وسببو: (24)جدول رقم 

      المؤسسات
 

  البدائؿ

 المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار

 
 
 نعـ

سيولة أداء 
 العمؿ

02  
 

09 

20  
 

90 

01  
 

06 

6.6
7 

 
 
40 
 
 

01  
 
04 

14.
28 

 
 

57.
14 

04  
 
19 

12.
5 

 
 

59.
37 

التفاىـ مع 
الزمبلء 
 والرؤساء

 
07 

70 
 

05 
 

33.
33 

 
03 
 

42.
86 
 

15 
 

46.
87 
 

 40.63 13 42.86 03 60 09 10 01 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

ُيبلحظ مف الجدوؿ السابؽ، أّف نسبة معتبرة مف المبحوثيف يشعروف باالستقرار والتأقمـ في 
ـّ إرجاع ىذا %59.37إطار عمميـ الحالي ضمف الجياز، وىو ما تشير إليو نسبة   لمعينة ككؿ، كما ت

، يمييا سبب سيولة %46.87االستقرار والتأقمـ إلى التفاىـ مع الزمبلء والرؤساء بالدرجة األولى بنسبة 
 .%12.5أداء متطمبات العمؿ بنسبة 

وما يمكف استخبلصو مف ىذه النتائج أف سبب استقرار المبحوثيف في مجاؿ العمؿ الحالي 
يرجع إلى الجانب العبلقاتي واالجتماعي في العمؿ بالدرجة األولى وىذا عمى الرغـ مف إقرارىـ في 
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الفرضية األولى بعدـ تبلـؤ المناصب التي يزاولونيا مع تخصصاتيـ العممية وبنسبة معتبرة، لذا فقد 
لجأ المبحوثوف إلى جانب آخر لتحقيؽ االستقرار في العمؿ بالرغـ مف عدـ تبلـؤ وظائفيـ مع 

 .تخصصاتيـ العممية المدروسة وىو الجانب االجتماعي العبلقاتي كما أشرنا سابقا

 ، فيرجعوف سبب ذلؾ إلى %40.63أّما مف أقّروا بعدـ االستقرار والتأقمـ والمقّدرة نسبتيـ بػ 
 :عدة عوامؿ أىميا

 طبيعة عقد العمؿ ومّدتو. 

 عدـ االقتناع بالمنصب لعدـ تبلؤمو مع تطمعاتيـ. 

 ضعؼ الدخؿ. 

 النفسية غير المستقّرة لعدـ الحصوؿ عمى منصب عمؿ دائـ. 

 عدـ التفاىـ مع الزمبلء. 

  عدـ استقرار الوضع المالي لممؤسسة وعدـ توّفر الشروط الجّيدة لمعمؿ والوضع الغامض
 -. ىذا بالنسبة لممؤسسة العمومية االقتصادية –لممؤسسة بصفة عاّمة 
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 : الفرضية الثالثة. 4

عداد بيدؼ " ضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يستفيد الشباب الجامعي مف تكويف وا 
 ".ُشغؿ متطّمبات الوظيفة الجديدة

 خضوع عينة الدراسة لتدريب أوتكوين ميني ومكانو: (25)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 البدائؿ

 المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 
 
 نعـ

داخؿ 
 المؤسسة

02  
 
03 

20  
 
30 

01  
 
07 

6.6
7 

 
 

46.
67 

05  
 
05 

71.
43 

 
 

71.
43 

08  
 
15 

25  
46.
خارج  87

 المؤسسة
 
01 

 
10 

 
06 

 
40 

 
/ 

 
/ 

 
07 

21.
87 
 

 53.13 17 28.57 02 53.33 08 70 07 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 مف أفراد العينة في المؤسسة اإلدارية استفادوا مف %30تبّيف معطيات الجدوؿ أعبله أّف نسبة 
، في مقابؿ ذلؾ نجد أّف أغمب %10 أو خارجيا بنسبة %20تكويف سواء داخؿ المؤسسة وذلؾ بنسبة 

المبحوثيف في ىذه المؤسسة لـ يستفيدوا مف التكويف، بينما نجد أّف نسبة مف استفادوا مف التكويف في 
 %46.67المؤسستيف االقتصاديتيف العمومية والخاّصة معتبرة مقارنة بسابقتيما، حيث قّدرت بػ 

 داخميا، كما قّدرت نسبة االستفادة مف %6.67 خارج المؤسسة و%40بالمؤسسة العمومية منيا 
 حيث جرت كّميا داخؿ المؤسسة، إذ يرجع ذلؾ إلى %46.87التكويف في المؤسسة الخاّصة بػ 

فيي مؤسسة صغيرة إلى جانب أّنيا صيدلية مجتمع كما أشرنا في الفصؿ السابؽ  (صيدلية)طبيعتيا 
ممف يمكف أف  (...االكمينيكية، البيطرية أو صيدليات تركيب األدوية )وليست كباقي األنواع األخرى 

 .توّفر لعماليا تكوينات خارج المؤسسة

كما أّف المبلحظ مف معطيات الجدوؿ ككؿ أّف نسبة معتبرة مف المبحوثيف العامميف بموجب 
 في مقابؿ %53.13عقود اإلدماج في المؤسسات الثبلث لـ يستفيدوا مف أّية تكوينات وذلؾ بنسبة 

 مف المستفيديف، وىو ما يدؿ عمى أّف التكويف يمس بعض المستفيديف مف البرنامج دوف 46.87%
 .غيرىـ وذلؾ تبعا لممؤسسة المستخدمة التي تتخذ قرار التكويف مف عدمو
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 نوع التكوين الذي تمقتو عينة الدراسة: (26)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 20 03 / / 14.29 01 66.67 02 إداري
 13.33 02 / / 28.57 02 / / فني

 66.67 10 100 05 57.14 04 33.33 01 تنمية ميارات
 100 15 100 05 100 07 100 03 المجموع

يرتبط ىذا الجدوؿ بسابقو مف حيث نسبة المبحوثيف الذيف أقّروا باستفادتيـ مف التكويف 
بالمؤسسات الثبلث، وحوؿ معطيات الجدوؿ أعبله فإّنيا تشير إلى نوع التكويف الذي تمقاه المبحوثوف، 

 منيـ في المؤسسة اإلدراية إلى استفادتيـ مف تكويف إداري، في حيف %66.67حيث تشير نسبة 
 . فيما يخص تنمية الميارات%33.33تنعدـ النسبة في التكويف الفني، لتقّدر نسبتيا بػ 

أما المؤسسة االقتصادية العمومية فإّف أغمب المستفيديف مف التكويف يشيروف إلى أّنو تكويف 
، ليحتؿ التكويف اإلدراي %28.57، يميو التكويف الفني بػ %57.14لتنمية الميارات وذلؾ بما نسبتو 

، في حيف صّرح جميع المستفيديف مف التكويف في المؤسسة %14.29ثالثا بأصغر نسبة وذلؾ بػ 
 .%100الخاّصة بأّنو تكويف لتنمية الميارات بنسبة 

وما نستنتجو مف معطيات ىذا الجدوؿ أّف نوع التكويف الذي تمّقاه المبحوثوف تقؿ نسبتو وترتفع 
مف نوع آلخر وذلؾ حسب طبيعة ونشاط كؿ مؤسسة مف المؤسسات الثبلث وىو ما يفرض أنواع 
معينة مف التكوينات، غير أّف التكويف الغالب في جميع المؤسسات ىو تكويف لتنمية الميارات بما 

 .%66.67نسبتو 
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 مسايرة التكوين الذي تمّقتو عينة الدراسة مع نوع العمل: (27)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 100 15 100 05 100 07 100 03 نعـ
 / / / / / / / / ال

 100 15 100 05 100 07 100 03 المجموع

ترتبط معطيات ىذا الجدوؿ أيضا بسابقييا مف الجداوؿ، والذي يدور حوؿ مسايرة التكويف 
الذي تمقتو العينة مع نوع العمؿ الذي تقوـ بو، حيث يعترؼ كؿ المبحوثيف وبالمؤسسات الثبلث       

بمسايرة التكويف الذي تمقوه مع نوع العمؿ الذي يزاولونو، وىو ما يدؿ عمى أّف اليدؼ مف  (100%)
وراء التكوينات التي أجرتيا ىذه المؤسسات ىو السعي إلى استفادتيا ىي وبالدرجة األولى وذلؾ مف 

خبلؿ زيادة المبلءمة بيف متطمبات المنصب والموظفيف أو العامميف وذلؾ باعتبار اختبلؼ التكوينات        
ـّ اكتسابو  (إدارية، فنية، تنمية ميارات) والتي ىدفت إّما لتكميؿ التكويف الجامعي، أو لتطبيؽ ما ت

سابقا خاّصة وأّف التكويف الجامعي يّتصؼ في أغمبية التخصصات بالعمومية والتنظير أكثر منو إلى 
 .التطبيؽ

 الفائدة المحققة من تكوين عينة الدراسة: (28)جدول رقم 

 المؤسسات
 

 المعايير

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 46.67 07 60 03 42.86 03 33.33 01 التحكم الجيد في العمل
 26.67 04 40 02 14.28 01 33.33 01 االستقرار في بيئة العمل
التكيف مع منصب 

 العمل
01 33.34 03 42.86 / / 04 26.66 

 100 15 100 05 100 07 100 03 المجموع

مف خبلؿ ما تضّمنو الجدوؿ السابؽ، تشير معظـ مفردات العينة أّف الفائدة التي حققتيا مف 
، تمييا االستقرار في بيئة العمؿ %46.67خبلؿ تمقييا لمتكويف ىي التحّكـ الجّيد في العمؿ بنسبة 

مع إجراء التقريب في إحداىا ليصؿ ) %26.67والتكّيؼ مع منصب العمؿ بنفس النسبة والمقّدرة بػ 
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، وىو ما يشير إلى أّف ىذا التكويف حقؽ فائدة ممموسة لممتكونيف أىميا (%100المجموع إلى نسبة
تعزيز اإلدماج الميني ليـ داخؿ ىذه المؤسسات مف خبلؿ التحكـ الجّيد في العمؿ وكذا التكّيؼ مع 

 .المنصب واالستقرار في بيئة العمؿ بصفة عاّمة

 : الفرضية الرابعة. 5

يتيح جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني لمجامعييف العامميف في إطاره فرصة االستفادة مف "
 ".منصب عمؿ دائـ

 إطالع عينة الدراسة عمى بنود عقد العمل ضمن الجياز: (29)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 71.88 23 71.43 05 66.67 10 80 08 نعـ
 28.12 09 28.57 02 33.33 05 20 02 ال

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 مف أفراد العينة يصّرحوف بإطبلعيـ عمى بنود عقد العمؿ %71.88تبّيف نتائج الجدوؿ أّف 
 تشير إلى عدـ ذلؾ، وعمى العموـ فإّف نسبة %28.12ضمف الجياز، وفي المقابؿ نجد أّف ما نسبتو 

إطبلع المبحوثيف عمى العقد ىي نسبة معتبرة حيث يرجع ذلؾ إلى المستوى العممي لممبحوثيف الذيف 
يروف أّف االطبلع عمى البنود الضماف الوحيد لمعرفة ما عمييـ مف واجبات، وما ليـ مف حقوؽ سيما 

 .منيا المتعمقة باالمتيازات المخصصة ليـ باعتبارىـ فئة ذات تكويف جامعي
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 رأي عينة الدراسة في مّدة عقد العمل: (30)جدول رقم 

 المؤسسات
 
  البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 62.5 20 85.71 06 40 06 80 08 (مشجعة)نعـ 

 37.5 12 14.29 01 60 09 20 02 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يوّضح الجدوؿ أعبله توزيع أفراد العينة حسب رأييـ في مّدة عقد العمؿ مف حيث كونيا 
مشّجعة عمى العمؿ أـ ال، فالمبلحظ أّف ىناؾ اختبلؼ بيف المبحوثيف في المؤسسات الثبلث في ىذه 

 مف أفراد العينة عمى أّف مّدة العقد %80النقطة بيف مؤّيد ومعارض، ففي المؤسسة اإلدارية أبدى 
 منيـ ذلؾ، في المقابؿ نجد أّف المبحوثيف في المؤسسة %20مشّجعة عمى العمؿ في حيف نفى 

، بينما يرى %60االقتصادية العمومية يقروف بأّف مّدة العقد غير مشّجعة عمى العمؿ وذلؾ بنسبة 
 %85.71 منيـ عكس ذلؾ، أّما المؤسسة الخاّصة فيي مؤيدة كذلؾ لمّدة عقد العمؿ بما نسبتو 40%

 .مف مجموع إجابات المبحوثيف بيا

وخبلصة القوؿ أّف أغمبية البحوثيف يروف أّف مّدة العقد مشّجعة عمى العمؿ والذي يمكف 
إرجاعو إلى إجراء التمديد في مّدتو وفقا لمتعديبلت األخيرة، أّما المعارضيف لذلؾ فيـ يروف أّنيا غير 

مشّجعة عمى العمؿ وذلؾ بداعي تعّرضيـ لمبطالة حاؿ انتيائو، فمف أبسط حقوؽ الخّريج الجامعي ىو 
احتواؤه في منصب عمؿ ولو بصفة مؤقتة أفضؿ مف البطالة التي تعتبر ىدرًا ليـ كرؤوس أمواؿ مف 
الواجب أف تستغّميا الدولة، وكذا الكتساب خبرة أكبر تمّكنيـ في وقت الحؽ مف تطبيقيا في مناصب 
العمؿ التي يمكف أف يظفروا بيا سواًء بتثبيتيـ في إطار العمؿ الحالي بموجب عقود اإلدماج الميني 

 .أو بطريقة أخرى
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 رغبة عينة الدراسة في تمديد العقد في إطار الجياز: (31)جدول رقم 

 المؤسسات
 
  البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 46.88 15 71.43 05 20 03 70 07 نعـ
 53.12 17 28.57 02 80 12 30 03 ال

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

إّف أىـ ما ُيبلحظ مف خبلؿ معطيات ىذا الجدوؿ أيضا أّف ىناؾ اختبلؼ بيف جميع 
 منيـ في %70المبحوثيف في مسألة رغبتيـ في تمديد مّدة العقد بيف مؤّيد ومعارض، حيث يقر 

المؤسسة اإلدارية برغبتيـ في تمديد عقد العمؿ في إطار الجياز بعد إنقضاء مّدتو، وىو ما يدؿ عمى 
 منيـ ال يرغبوف %30عمى أمميـ في الظفر بمنصب عمؿ دائـ في إطاره، وفي مقابؿ ذلؾ نجد أّف 

في تمديده، وعمى العكس مف ذلؾ، نجد أّف أغمب المبحوثيف في المؤسسة االقتصادية العمومية ال 
 لمراغبيف في ذلؾ، %20 في مقابؿ %80يرغبوف في تمديد العقد مّرة أخرى وىو ما تشير إليو النسبة 

وىو ما يمكف إرجاعو إلى الظروؼ المالية المتردية والمستقبؿ الغامض لممؤسسة والتي تحّدث عنيا 
المبحوثوف في أكثر مف مناسبة، أمّا أفراد العينة في المؤسسة الخاّصة فيرغب أغمبيتيـ في تمديد عقد 

 . مف إجاباتيـ%71.43العمؿ مّرة أخرى وىو ما تجّسده نسبة 

 ال يرغبوف في تمديد العقد %53.12وعمى العموـ فإّف نسبة معتبرة مف البحوثيف والمتمثمة في 
بعد إنقضاء مّدتو والذي يمكف تفسيره بالرغبة الكبيرة في االستقرار في منصب عمؿ دائـ ذو دخؿ يمبي 

حاجياتيـ المختمفة وىو ما ال يمكف أف يتحقؽ ليـ ضمف الجياز حسب رأييـ، كما أّف الراغبيف في 
 فيمكف أف نرجع دافعيـ لذلؾ بالدرجة األولى لعدـ %46.88تمديد العقد مّرة أخرى والمقدرة نسبتيـ بػ 

الرغبة في بقائيـ عاطميف عف العمؿ، ولمظفر بمنصب عمؿ قار حاؿ اإلعبلف عف مناصب مالية 
 .معينة مف طرؼ الوزارة في تمؾ المؤسسات
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 تمديد عقد العمل لعينة الدراسة بعد إنقضاء مّدتو: (32)جدول رقم 

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 40.63 13 71.43 05 46.67 07 10 01 نعـ
 43.75 14 28.57 02 53.33 08 40 04 ال

 15.62 05 / / / / 50 05 لـ يذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

يشير ىذا الجدوؿ إلى إمكانية تمديد عقد العمؿ لعينة الدراسة بعد إنقضاء مّدتو، ومف خبلؿ 
، في %10معطياتو نبلحظ بالنسبة لممؤسسة اإلدارية تمديد العقد لمفردة واحدة فقط والذي تمثمو نسبة 

 منيـ ذلؾ إّما لعدـ عمميـ فعبل أو %50 منيـ لـ يتـ تمديده بعد، بينما لـ يذكر %40حيف أّف 
 .لتعامميـ بنوع مف البلمباالة في ممئ االستمارة

أّما المؤسسة االقتصادية العمومية، فإّف النسب متقاربة فييا بيف مف ُجدد ليـ عقد العمؿ بػ 
، بينما أشارت معطيات المؤسسة الخاّصة إلى أّف أغمبية %53.33 مع مف لـ يجدد بعد بػ 46.67%

ـّ تجديد عقد عمميـ والذي تؤّكده نسبة   . مف اإلجابات المعّبر عنيا%71.43المبحوثيف قد ت

وما يمكف استنتاجو مف ىذه المعطيات أّف النقطة الخاّصة بتمديد العقد مّرة ثانية بعد إنقضاء 
 عمى مستوى العينة %40.63مّدتو األولى ضمف البرنامج نقطة جاّدة بالفعؿ وىو ما توّضحو نسبة 

ـّ تمديد عقدىـ بعد انقضاء مّدتو ىذا عمى الرغـ مف انخفاضيا عف نسبة مف لـ يتـ تجديد  ككؿ ممف ت
، وذلؾ عمى عكس بعض التصريحات وخاّصة منيا التي تنقميا الجرائد %43.75عقدىـ والمقّدرة بػ 

المختمفة إّما بعدـ تمديده مّرة ثانية، أو حتى الطرد التعّسفي في بعض المؤسسات، وىو ما يفتح أماميـ 
 . فرصة االستفادة مف اإلدماج النيائي– تمديد العقد –
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رأي عينة الدراسة حول أفضمية التمّكن من االستفادة من البرنامج في : (33)جدول رقم 
 حال عدم اإلدماج النيائي

 المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 81.25 26 85.71 06 86.67 13 70 07 نعـ
 18.75 06 14.29 01 13.33 02 30 03 ال

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

توّضح نتائج ىذا الجدوؿ وفي المؤسسات الثبلث أّف ُجؿ المبحوثيف يؤّيدوف فكرة استفادة 
الخريج الجامعي مف ىذا البرنامج لمّرة أخرى ودوف شروط في حاؿ عدـ إدماجو في منصب عمؿ 

 مف استجاباتيـ، في حيف تعارض نسبة ضئيمة فقط ىذه الفكرة %81.25دائـ، وىو ما تؤّكده نسبة 
 ، وىو ما يشير إلى أّف أفراد العينة يفضموف االستفادة مف البرنامج %18.75وىو ما توّضحو النسبة 

أو إعادة إجراء تعديبلت في مّدة العقد مّرة أخرى في حاؿ عدـ إدماجيـ في مناصب دائمة، وىو ما 
 .يعني أّنيـ يتجنبوف البطالة مف خبلؿ البرنامج  ويأمموف في الحصوؿ عمى مناصب دائمة في إطاره

رأي عينة الدراسة في مساعدة الجياز لمجامعيين لمحصول عمى منصب : (34)جدول رقم 
 عمل دائم الحقا

  المؤسسات
 
 البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 90.63 29 85.71 06 93.33 14 90 09 نعـ

 9.37 03 14.29 01 6.67 01 10 01 ال
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 %90.63تشير نتائج الجدوؿ أعبله أّف األغمبية الكبرى مف عّينة الدراسة والمقّدرة نسبتيـ بػ 
ترى في جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني محّطة ىاّمة تدعـ الخريجيف الجامعييف وتساعدىـ في 

الحصوؿ عمى مناصب عمؿ دائمة في المستقبؿ، إّما مف خبللو أو مف خبلؿ مسابقات التوظيؼ 
المختمفة، وذلؾ تبعا لعّدة اعتبارات أىميا تحقيقيـ لمخبرة المينية مف خبلؿ إّطبلعيـ عمى عالـ الشغؿ 
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ومعرفة خباياه ومتطّمباتو المختمفة، وكذا مف خبلؿ شيادة العمؿ التي أصبحت ُتحتسب مؤخرا في 
 .مسابقات التوظيؼ كدليؿ لمخبرة، إلى جانب احتساب مّدة العمؿ ضمنو في التقاعد

رأي عينة الدراسة في إدماجيم بصفة دائمة نظرا لممناصب الشاغرة التي : (35)جدول رقم 
 صّرحت بيا الوزارة مؤخرا

 المؤسسات
 
  البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 40.63 13 14.29 01 33.33 05 70 07 نعـ
 59.37 19 85.71 06 66.67 10 30 03 ال

 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

 مف أفراد العّينة ككؿ يروف بأّنو لف يتـ %59.63مف خبلؿ ما تضّمنو ىذا الجدوؿ، يتبّيف أّف 
إدماجيـ بشكؿ نيائي وذلؾ عمى الرغـ مف ارتفاع نسبة المؤيديف أو بعبارة أصح المتفائميف لتصريحات 
الوزارة باإلدماج النيائي في المؤسسة اإلدارية، وىو ما يدؿ عمى أّف أفراد العينة غير واثقيف في وعود 
الوزارة فيما إذا كانت تسعى إلى إدماجيـ بصفة دائمة أو ال في إطار البرنامج، وَمرْد ذلؾ تمؾ الوعود 
المتكررة والمعمف عنيا سواًء مف طرؼ وزير التشغيؿ أو الوزير األوؿ في الدولة باإلدماج النيائي ليذه 

 . الفئة ثـ التراجع عف تنفيذىا لتبقى مجرد تصريحات لـ ترقى بعد إلى التطبيؽ الفعمي
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إمكانية إدماج بعض المتعاقدين في إطار الجياز بعقود عمل دائمة في : (36)جدول رقم 
 المؤسسات الثالث

 المؤسسات
 
  البدائؿ

المؤسسة العمومية 
 اإلدارية

المؤسسة االقتصادية 
 العمومية 

المؤسسة االقتصادية 
 الخاّصة

 المؤسسات الثبلث

% النسبة  التكرار % النسبة  التكرار % النسبة  التكرار% النسبة  التكرار
 43.75 14 / / 46.67 07 70 07 نعـ

 50 16 100 07 53.33 08 10 01 ال
 6.25 02 / / / / 20 02 لـ يذكر
 100 32 100 07 100 15 100 10 المجموع

عمى الرغـ مف عدـ تفاؤؿ عينة الدراسة فيما يخص وعود الوزارة بإدماجيـ في مناصب عمؿ 
قاّرة، إاّل أّف معطيات ىذا الجدوؿ تشير إلى أّف ىناؾ نسبة ال بأس بيا عمى مستوى العينة ككؿ والتي 

تقر بإدماج بعض المتعاقديف في إطار الجياز وبصفة دائمة في المؤسسات الثبلث وذلؾ بنسبة 
 ممف نفوا ذلؾ، وقد يرجع السبب إلى عدـ عمميـ بذلؾ نظرا لكونيـ مف %50 ، في مقابؿ 43.75%

الممتحقيف الجدد بالعمؿ، حيث توحي ىذه النتائج إلى أّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يتيح 
فعبل فرصا معتبرة لبلستفادة مف منصب عمؿ دائـ مف خبللو وذلؾ عمى الرغـ مف إرتفاع نسبة مف 

 .نفوا عدـ إدماج بعض المتعاقديف ممف أثبتوا ذلؾ في المؤسسات الثبلث
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 نظرة عينة الدراسة لمستقبميا الميني في ضوء المنصب الحالي: (37)جدول رقم 

المؤسسات 
 
 البدائؿ 

المؤسسة العمومية 
اإلدارية 

المؤسسة االقتصادية 
العمومية  

المؤسسة االقتصادية 
الخاّصة 

المؤسسات الثبلث 

% النسبة التكرار  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار %  النسبةالتكرار 
مسار ميني 
واضح 

01 10 05 33.33 03 42.86 09 25.12 

مسار ميني 
غامض 

09 90 10 66.67 04 57.14 23 71.88 

/ / / / / / / / أخرى تذكر 
 100 32 100 07 100 15 100 10المجموع 

ـّ إدراج ىذا السؤاؿ في نياية االستمارة مف أجؿ التعّرؼ عمى النظرة التقييمية لممبحوثيف  لقد ت
لمستقبميـ الميني في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، وكذا لمعرفة رأييـ في الجياز ولو 
بصفة جزئية، فبالرغـ مف إيجابية بعض اإلجابات خاّصة فيما يتعّمؽ بتحقيؽ الخبرة المينية وتحقيؽ 
دماج بعض المتعاقديف في بعض المؤسسات بشكؿ دائـ، إاّل أّف معظـ مفردات  االستقرار الميني وا 

عينة الدراسة يروف أّف مسارىـ الميني غامض في ضوء مناصبيـ الحالية، وىو ما تؤّكده نسبة 
 مف إجاباتيـ بأّف مسارىـ 25.12 مف اإلجابات المعّبر عنيا، في حيف أوضحت ما نسبتو 71.88%

 .الميني واضح

إّف ىذه النتائج تدؿ عمى أّف مفردات العينة متخوفوف وفي حالة عدـ استقرار نفسي نظرا لعدـ 
إدماجيـ بشكؿ نيائي مما جعميـ يتطّمعوف إلى مستقبميـ بنوع مف عدـ التفاؤؿ، حيث يرجع ذلؾ بصفة 

 .أساسية إلى الطبيعة المؤقتة لعقد العمؿ في ىذا البرنامج
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 نتائج الدراســــــــــــــــة: ثانيا

بعد تفريغ البيانات المحّصؿ عمييا مف الدراسة الميدانية لدراسة مدى تحقيؽ اإلدماج الميني 
لمبطاليف الجامعييف الجزائرييف في مختمؼ المؤسسات الوطنية عموما، وبمدينة بسكرة خصوصا، 

 عمى وجو التحديد، نتوّصؿ إلى استخبلص النتائج – عموميتيف وخاّصة –وداخؿ ثبلث مؤسسات 
 :الجزئية والعاّمة والتي نوجزىا فيمايمي

 :بيانات شخصية ومينية خاّصة بالمبحوثين .1

عينة الدراسة معظميا مف فئة اإلناث، فيي األكثر حظا في الظفر بمناصب عمؿ في جياز 
 لمذكور، ىذه %43.75 مقابؿ %56.25المساعدة عمى اإلدماج الميني، وىو ما تشير إليو نسبة 

النتيجة تعود لعّدة أسباب أىميا تغّير دور المرأة االجتماعي مف عنصر مستيمؾ إلى عنصر منتج، 
إلى جانب أّنيا تقبؿ عمى العموـ بالعمؿ المؤقت مقارنة بالرجؿ الذي يسعى إلى االستقرار الميني، 
ناىيؾ عف مشكؿ الخدمة الوطنية الذي يشترط أف يكوف الشاب معفي منيا أو أنيى أداءىا وىو ما 

يتطّمب شيادة إثبات في كمتا الحالتيف، وىو ما يتوافؽ مع ما توّصمت إلى الدراسة الّسابقة لنجاح ياسيف 
عدـ تأدية الخدمة الوطنية يعتبر مف بأّف " البطالة عند متخرجي مراكز التكويف، أسبابيا، نتائجيا"حوؿ 

 الشباب، مف جانب آخر، فإّف الغالبية العظمى مف طمبة الجامعة  توظيؼتعيؽاألسباب الرئيسية التي 
ىـ مف فئة اإلناث وىو ما يفّسر أيضا التفّوؽ في نسبة الخريجيف ومنو في المناصب المحّصؿ عمييا 

 .ليف

مثمما يدؿ عمى ذلؾ  [ 31-28 ]أّما الفئات العمرية المستفيدة مف البرنامج فأغمبيا يتراوح بيف 
 سنة، وىو ما يؤّكد عمى أّف الخريجيف لـ يمض وقت طويؿ عمى تخّرجيـ، 28.5المتوّسط الحسابي 

كما يدؿ ذلؾ أيضا عمى أّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني وجية تستقطب خريجي الجامعة 
الُجدد والذيف لـ يمض وقت طويؿ عمى تخّرجيـ أو حتى القدماء ممف لـ يسبؽ ليـ العمؿ في ىذا 

 [ 31-28 ] لفئة %50و [ 27-24 ] لفئة %37.5البرنامج، وىو ما تدلؿ عميو النسب المئوية 
  [.35-32 ] لفئة %12.5و

 مما يؤّكد %71.88وفيما يخص الحالة المدنية لمعينة، فقد استحوذت فئة العّزاب عمييا بنسبة 
ارتفاع سف الزواج بسبب قضاء سنوات طويمة في التعميـ ىذا مف جية، ولكوف الّدخؿ المخصص 

 .لمبرنامج ال يؤّىؿ الفرد لمزواج وبناء أسرة مف جية أخرى
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أّما مكاف اإلقامة لمعينة، فقد اّتضح بأّف معظـ المبحوثيف يقطنوف بمدينة بسكرة وبنسبة 
 مما يؤّكد بأّف األجر المرصود لمجياز ال ُيغري لجذب يد عاممة مف ضواحي المدينة كونو 93.75%

 .ال يغطي مختمؼ مصاريفيا

وفيما يتعّمؽ بنوع الشيادة الجامعية، فنجد أّف جميع أنواع الشيادات مقبمة عمى ىذا البرنامج 
، وىو ما يدؿ عمى أّف %40.63عمى اختبلؼ النسب، بينما ترّكز أكثرىـ في شيادة الميسانس بػ 
 -. بما فييا الدراسات العميا –الجياز يستقطب جميع خريجي الجامعة ميما كاف نوع الشيادة 

وبالنسبة لمتخصصات الجامعية، فنجد أّف كؿ التخصصات تقريبا وجدت الفرصة لبلستفادة مف 
البرنامج، ولكف األوفر حظا منيا ىي التخصصات العممية واالقتصادية، عمى عكس تخصصات 

العموـ االنسانية واالجتماعية، مما يؤّكد عمى أمريف ىاّميف، أوليما ارتفاع نسبة بطالة الجامعييف بيف 
خريجي اآلداب والعموـ االنسانية واالجتماعية أكثر مف غيرىـ، وثانييما أّف التخصصات العممية 

ىي التخصصات المطموبة بكثرة في سوؽ العمؿ، وىو ما ... كالبيولوجيا، الكيمياء، اإلعبلـ اآللي
بطالة خريجي مؤسسات التعميـ العالي "يتوافؽ مع الدراسة الّسابقة لخالد بف رشيد النويصر حوؿ 

بأّف أغمبية البطاليف الجامعييف يحمموف شيادات جامعية في مجاؿ اآلداب والعموـ االنسانية " السعودييف
 .واالجتماعية

اإلدارة، عمى ارتفاع نسبة المتوافديف عمى / مف ناحية أخرى، يؤّكد تاريخ االلتحاؽ بالمؤسسة
 أعمى نسبة 2011الجياز بعد إجراء تعديبلت في مّدة العقد واألجر المخصص، حيث سّجمت سنة 

 .%53.12مف التنصيبات بػ 

ومف خبلؿ المسّميات الوظيفية، نجد أّف المؤسسات المستخدمة لـ تقمؿ مف شأف الجامعييف 
ـّ توزيعيـ  ّنما ت المستفيديف مف البرنامج باعتبار عقودىـ المؤقتة بأف توكؿ ليـ إاّل األعماؿ المتدنية، وا 

عمى مختمؼ الوظائؼ واألعماؿ حسب حاجة المؤسسة ليـ مف عّماؿ إدارة ورؤساء فروع ومصالح 
 .وكذا عّماؿ خدمة
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 :مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة .2

 :اختبار الفرضية الجزئية األولى. 1.2

 الوجية األولى لخريجي الجامعة نظرا (DAIP)يعتبر جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني "
 ". لمناصب العمؿ التي يوفرىا لمبطاليف منيـ والتي تتناسب وتخصصاتيـ العممية

الختبار ىذه الفرضية، يمكف الرجوع إلى البيانات الميدانية لمتحقؽ مف أّف الجياز وجية 
لخريجي الجامعة باعتباره يوّفر مناصب عمؿ تتناسب مع تخصصاتيـ العممية، وىكذا تكشؼ البيانات 

المتوّصؿ إلييا أّف اختيار خريجي الجامعة في الجياز يتـ عمى أساس التخصص الجامعي، مثمما 
، وىو ما ُينصؼ لموىمة األولى (16:جدوؿ رقـ) مف اإلجابات المعّبر عنيا %81.25تعكسو نسبة 

القرارات الوزارية الخاّصة بانشاء برنامج المساعدة عمى اإلدماج الميني والتي تؤّكد عمى ضرورة 
 .التوظيؼ في الجياز حسب الشيادة والتخصص العممي

 مف اإلجابات المعّبر عنيا تشير إلى عدـ %75ولكف المبلحظ مف ناحية أخرى أّف ما نسبتو 
، إلى (18:جدوؿ رقـ)توظيؼ المستفيديف مف البرنامج لممعارؼ النظرية في إطار عمميـ الحالي 

 مف %68.12جانب إقرارىـ أيضا وباألغمبية بعدـ تبلـؤ منصب العمؿ مع التخصص العممي بػ 
 (.19: جدوؿ رقـ)اإلجابات المرصودة 

فالمبلحظ إذا مف ىذه النتائج المسّجمة، أّف ىناؾ تناقض بيف اإلجابات فيما يخص معيار 
قرارىـ بعدـ تبلؤـ المنصب مع التخصص العممي  (16:جدوؿ رقـ)االختيار  ، (19:جدوؿ رقـ)وا 

فمموىمة األولى وأثناء التسجيؿ في الوكالة يبدو لمخريج الجامعي أّنو سيتـ توظيفو فعبل تبعا لتخصصو 
العممي، نظرا لتأكيد المكّمفيف بتسجيمو أّف سيتـ االتصاؿ بو الحقا حاؿ توّفر مناصب عمؿ في إطار 
تخصصو، وىو ما يفّسر ارتفاع نسبة المجيبيف باختيارىـ تبعا لمتخصص العممي لمعمؿ ضمف الجياز 

 كما أشرنا %68.12، غير أّف الواقع عكس ذلؾ، وىو ما تؤّكده نسبة (16:جدوؿ رقـ) %81.25بػ 
أعبله عمى عدـ تبلؤـ العمؿ الذي يزاولو المبحوثوف مع تخصصاتيـ العممية، مما يُدؿ عمى أّف 

تبلـؤ المنصب )عمى حساب الكيؼ  (توفير أكبر عدد مف المناصب)المسألة تبقى مسألة اىتماـ بالكـ 
 .(مع التخصص الجامعي

وىو ما تؤّكده كذلؾ األسباب التي دفعت بالخريجيف إلى اختيار التسجيؿ في الجياز، حيث 
، ليأتي السبب  %31.25 مف اإلجابات، تمييا الحاجة لؤلجر بػ %34.37دفعيـ لذلؾ شيادة العمؿ بػ 
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جدوؿ ) مف اإلجابات المعّبر عنيا %25ثالثا بنسبة " ألّنو يوّفر منصب عمؿ في إطار التخصص"
 (.17:رقـ

 وبمعّدؿ يتراوح بيف المّرة %78.13كما أّف مشاركة المبحوثيف في مسابقات لمتوظيؼ بنسبة 
عدـ الرضا عف المناصب : ، يشير ألمريف ىاّميف ىما(14:جدوؿ رقـ )(%43.75)إلى خمس مّرات 

التي يشغمونيا في إطار الجياز وكذا لجوئيـ إليو بعد فشميـ في مسابقات التوظيؼ، وكذا معاناتيـ مف 
 مف اإلجابات المرصودة ولفترات معتبرة تتراوح بيف السنة إلى أربع سنوات %56.25البطالة بنسبة 

 (.13:جدوؿ رقـ)

ومف استعراض ىذه البيانات ومناقشتيا، نستنتج بأّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني 
وبالرغـ مف أّنو أوجد أساسا ليوّفر مناصب عمؿ لخريجي الجامعة حسب التخصص العممي، إاّل أّنو 
وحسب تقديري لـ يوّفؽ في تحقيؽ ىذا اليدؼ، وىو ما يتـ إيعازه إلى طبيعة الوظائؼ والتخصصات 

المطموبة في سوؽ العمؿ والتي تحددىا المصالح والمؤسسات المستخدمة والمستفيدة مف مناصب 
الشغؿ، حيث يرجع كؿ ذلؾ إلى البتر الواضح بيف قطاعي التعميـ والتشغيؿ والذي تحاوؿ الدولة 

الجزائرية مؤخرا استدراكو، ناىيؾ عف عامؿ آخر ميـ والذي يتجّسد في انتشار المحاباة في عممية 
مف اإلجابات المعّبر عنيا     %59.38التوظيؼ حتى في مثؿ ىذه البرامج، وىو ما تشير إليو نسبة 

ممف أشاروا إلى لجوئيـ إلى أسموب الوساطة في الظفر بمنصب عمؿ في إطار  (15:جدوؿ رقـ)
الجياز، فمف الواضح أّف مف يمجؤوف إلى ىذا األسموب  يحضوف بفرص أكبر في الحصوؿ عمى 
منصب عمؿ حسب التخصص الجامعي، إّف ىذه األسباب الّسالؼ ذكرىا أّثرت بشكؿ واضح عمى 

 .مساعي الّدولة إلدماج الخريجيف الجامعييف في مناصب عمؿ تتبلءـ مع تخصصاتيـ العممية

وبيذه النتيجة المتوّصؿ إلييا، أمكننا القوؿ بأّف الفرضية الجزئية األولى لـ تتحقؽ وبالتالي لـ 
يتحقؽ الشرط األوؿ مف شروط اإلدماج الميني الفعمي، أال وىو ضرورة تبلـؤ منصب العمؿ الذي 
يوّظؼ فيو الخريج الجامعي مع التخصص العممي، وبربط ىذه النتيجة بالنتائج التي توّصمت إلييا 

نجد أّف دراستنا تتوافؽ مع ما " المواءمة بيف التكوينات األولية والتشغيؿ"الدراسة األجنبية الثانية حوؿ 
توّصمت إليو ىذه الدراسة، حيث أّكدت نتائجيا عمى ضرورة تفعيؿ العبلقة بيف مؤسسات التكويف 

 .والقطاعات العارضة لمعمؿ وذلؾ لتجّنب اليدر في الجيد والوقت لكبل الطرفيف

 

 



        عرض وتحميؿ البيانات الميدانية ومناقشة النتائج                                                  سادسالفصؿ اؿ

  170  
 

 :اختبار الفرضية الجزئية الثانية. 2.2

فرص  ليـ يضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني إلى الشباب الجامعي البّطاؿ لجوء"
". التأقمـ مع متطمبات الحياة المينية

الختبار ىذه الفرضية، البد مف الرجوع إلى البيانات الميدانية لمتحقؽ مف أّف جياز المساعدة 
عمى اإلدماج الميني يساعد البطاليف الجامعييف عمى تحقيؽ االستقرار والتأقمـ مع متطمبات الحياة 

المينية، حيث ُتظير البيانات المتوّصؿ إلييا أّف أغمبية المبحوثيف يشعروف باالستقرار والتأقمـ في إطار 
 (.24:جدوؿ رقـ) مف اإلجابات %59.37عمميـ الحالي ضمف الجياز وىذا بنسبة معتبرة ُقدرت بػ 

 منيـ السبب إلى %46.87ومف حيث خمفيات االستقرار، أرجع أغمبية المبحوثيف وبنسبة 
 %12.5التفاىـ مع زمبلء ورؤساء العمؿ، وفي حاالت أخرى إلى سيولة أداء متطمبات العمؿ بنسبة 

 (.24:جدوؿ رقـ)مف اإلجابات المعبر عنيا 

وفيما يتعّمؽ بجوانب أخرى مف االستقرار في العمؿ، فقد أقر أغمبية المبحوثيف وبنسبة 
منيـ أنيـ يؤدوف مياميـ الحالية بتمّكف، حيث أّف التمّكف مف تأدية  (23:جدوؿ رقـ) 81.25%

 .العامؿ في مجاؿ عممو/ متطمبات العمؿ لو دور كبير في ضماف استقرار الموظؼ

ننتقؿ إلى جانب آخر لو أىمية كبيرة أيضا في تحقيؽ االستقرار في العمؿ أال وىو تحقيؽ 
 أّنيـ حققوا خبرة %93.75الخبرة المينية، حيث أقّر أغمبية المبحوثيف وبنسبة كبيرة مف إجاباتيـ بمغت 

مينية مف خبلؿ ممارستيـ لموظائؼ التي يشغمونيا حاليا، وعف طبيعة ىذه الخبرات فقد صّرح أغمبيتيـ 
 مف اإلجابات أّنيا عبارة عف ميارات جديدة بالدرجة األولى لـ يكونوا عمى %65.63أيضا وبنسبة 

عمـ بيا، تمييا خبرة تطبيؽ المكتسبات النظرية والتي كاف مف المفترض أف تحتؿ النسبة األكبر بنسبة 
 (.22:جدوؿ رقـ) 25%

وحوؿ مواجية المبحوثيف لبعض الصعوبات المينية في البداية والتي يمكف أف تعيؽ عممية 
 أّف المبحوثيف قد تعّرضوا لبعض %75استقرارىـ في العمؿ، أّكدت أغمبية اإلجابات وبنسبة 

الصعوبات عند االلتحاؽ بالعمؿ ألّوؿ مّرة، حيث رجعت ىذه الصعوبات بالدرجة األولى إلى عدـ 
 مف اإلجابات المعّبر عنيا وىو ما %43.75تكافؤ مؤىبلتيـ مع المناصب التي يشغمونيا وبنسبة 

يؤّكد ما توّصمت إليو الفرضية األولى بعدـ تبلؤـ التخصصات العممية لممبحوثيف مع األعماؿ التي 
 %12.5، تمييا العبلقات مع الرؤساء بنسبة %15.63يزاولونيا، ثـ إلى العبلقات مع الزمبلء بنسبة 

 (.20:جدوؿ رقـ)مف اإلجابات المرصودة 
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وعف األسموب الذي تجاوز بو المبحوثوف صعوبات العمؿ، فتكشؼ النتائج أّنو في أحياف كثيرة 
 مف اإلجابات المعبر %45.83يتـ تجاوزىا بمساعدة الزمبلء في العمؿ، أسموب عّبرت عنو نسبة 

عنيا، كما يعتمد البعض منيـ عمى كفاءاتو في تجاوز ىذه الصعوبات وىو ما تعّبر عنو نسبة 
 %25، أو أف يتـ تجاوزىا في حاالت أخرى بمساعدة الرؤساء وىو ما تكشؼ عنو نسبة 29.17%

 (. 21:جدوؿ رقـ)مف إجابات المبحوثيف 

مف استعراض ىذه البيانات ومناقشتيا، نستنتج أّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يتيح 
 %59.37أماـ الشباب الجامعي فرص التأقمـ مع متطمبات الحياة المينية، وىو ما أشارت إليو نسبة 

مف إجابات المبحوثيف، حيث يرجع ىذا االستقرار إلى عّدة عوامؿ تنّوعت بيف التمّكف مف تأدية المياـ 
الموكمة ليـ، تحقيؽ خبرة مينية تجّسدت في اكتساب ميارات جديدة لـ يكونوا يعممونيا، تجاوزىـ 

مف - التي رجعت بالدرجة األولى إلى عدـ تكافؤ مؤىبلتيـ مع مناصب العمؿ - لمصعوبات المينية 
 .خبلؿ مساعدة الزمبلء في المقاـ األوؿ

إّف ىذه االستنتاجات تؤّكد بأّف الخريج الجامعي ومف خبلؿ عممو في إطار جياز المساعدة 
عمى اإلدماج الميني يتمّكف مف تحقيؽ التأقمـ والتكّيؼ مع منصبو خصوصا ومع متطمبات الحياة 

 .المينية عموما مف خبلؿ الجانب العبلقاتي االجتماعي في مجاؿ العمؿ

وبيذه النتيجة المتوّصؿ إلييا نستطيع القوؿ بأّف الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت، وبالتالي 
 عمى الرغـ مف عدـ تحقؽ الشرط األوؿ الذي –تحقؽ الشرط الثاني مف شروط اإلدماج الميني الفعمي 

 أال وىو تأقمـ الخريج –يعتبر عمى قدر كبير مف األىمية بؿ وأىـ شروط اإلدماج الميني الفعمي 
الجامعي مع منصبو باإلعتماد عمى زمبلئو ورؤسائو أو مف خبلؿ كفاءاتو الخاّصة؛ كماترتبط ىذه 

، حيث "مؤىبلت اإلطارات في فرنسا"النتيجة بالنتائج التي توّصمت إلييا الدراسة األجنبية األولى حوؿ 
نجد أّف دراستنا تتفؽ مع بعض التفسيرات والطروحات التي قّدميا الباحث حوؿ المقاربة عف طريؽ 

مناصب الشغؿ الذي يستند إلى مفيوـ العمؿ والذي يضـ مجموعة مف المياـ الموكمة لمفرد، حيث أّف 
الفرد يمكف أف تواجيو بعض المعوقات أو الصعوبات التي تتطّمب القدرة عمى التكّيؼ معيا ولكف مف 
خبلؿ كفاءات وقدرات معينة يجب توافرىا في الفرد، وىو ما أشارت إليو دراستنا، حيث توّصمت إلى 

ـّ االعتماد عمى كفاءاتو الخاّصة في  أّف الخريج الجامعي يستند إلى مساعدة الزمبلء في المقاـ األوؿ ث
المقاـ الثاني، أّما ىذه الدراسة األجنبية فقد رّكزت عمى كفاءات الفرد الخاّصة في تحقيؽ التكّيؼ مع 

المنصب، وبالرغـ مف ىذا االختبلؼ في األساس المعتمد لتحقيؽ االستقرار والتأقمـ مع منصب العمؿ، 
إاّل أّنيا تتفؽ في نقطة جوىرية وىي ضرورة وجود القدرة عمى التكّيؼ مع محتوى العمؿ وىو شرط ىاـ 

 .في النياية لمظفر بمنصب عمؿ قار
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 : اختبار الفرضية الجزئية الثالثة. 3.2

عداد بيدؼ  الشباب يستفيدز المساعدة عمى اإلدماج الميني اضمف جو" الجامعي مف تكويف وا 
". متطمبات الوظيفة الجديدةُشغؿ 

الختبار ىذه الفرضية، يمكف الرجوع إلى البيانات الميدانية لمتحقؽ مف أّف الخريج الجامعي 
عداد بيدؼ تأىيمو لشغؿ متطمبات  يستفيد ضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني مف تكويف وا 
الوظيفة الجديدة، حيث ُتظير البيانات المحّصؿ عمييا أّف نسبة معتبرة مف إجابات المبحوثيف تشير 

، غير أّنو وفي %53.13إلى عدـ استفادتيـ مف تكوينات مينية والذي تدلؿ عميو النسبة المئوية 
مقابؿ ذلؾ ىناؾ نسبة يمكف اعتبارىا ىي األخرى معتبرة ممف صّرحوا باستفادتيـ مف تكويف لشغؿ 

 مف اإلجابات، وعف مكاف إجراء ىذه التكوينات، تشير %46.87متطمبات المنصب وذلؾ بنسبة 
ـّ داخؿ ىذه المؤسسات، أّما خارجيا فقد قدرت نسبتيا بػ %25البيانات إلى أّف ما نسبتو   منيا ت

مكانيات كؿ مؤسسة (25: جدوؿ رقـ) 21.87%  .حيث يرجع ذلؾ إلى طبيعة نشاط وا 

وبالرجوع إلى نوع التكويف الذي تمقاه المبحوثوف، فُيبلحظ أّف أغمبيتو كاف تكوينا لتنمية 
 (.26:جدوؿ رقـ) مف اإلجابات %66.67الميارات وبنسبة 

وفيما يتعّمؽ بإمكانية مسايرة التكويف الذي استفاد منو المبحوثوف في إطار الجياز، ُيبلحظ أّف 
 %100كؿ مف صّرحوا بتمقييـ لمتكويف يعترفوف بمسايرتو مع طبيعة األعماؿ الموكمة ليـ وبنسبة كمية 

 (.27:جدوؿ رقـ)

وبالعودة إلى الفائدة المحققة مف ىذا التكويف، نجد أّف أغمبية المبحوثيف يصّرحوف بأّنو 
، وىو ما (28:جدوؿ رقـ) مف إجاباتيـ %46.67ساعدىـ عمى التحّكـ الجّيد في العمؿ وبنسبة 

 .يساعد عمى تعزيز اإلدماج الميني ليـ بالمؤسسات محؿ الدراسة

ومف استعراض ىذه البيانات ومناقشتيا، نستنتج أّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني 
عداد بيدؼ شغؿ متطمبات الوظائؼ التي يشغمونيا ولكف  يستفيد الشباب الجامعي بموجبو مف تكويف وا 
بصفة جزئية، كوف أّف نسبة غير المستفيديف ضمنو أكبر مف نسبة المستفيديف، وبالرغـ مف ذلؾ فقد 

الحظنا أّف نسبة المستفيديف مف التكويف كانت معتبرة أيضا، حيث تنّوع مكاف إجرائو بيف داخؿ وخارج 
المؤسسات ميداف الدراسة، إاّل أّف أغمبيا كاف داخؿ ىذه المؤسسات، كما تجّسد في غالبيتو بأف كاف 

 .تكوينا لتنمية ميارات المستفيديف منو
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إّف ىؤالء المبحوثيف الذيف صّرحوا باستفادتيـ مف التكويف أّكد جميعيـ بأّنو ساير نوع األعماؿ 
 .الموكمة ليـ، كما ساعدىـ عمى التحّكـ الجّيد في العمؿ

وبيذه النتيجة، يمكنني القوؿ بأّف الفرضية الجزئية الثالثة وحسب تقديري أّنيا لـ تتحقؽ بشكؿ 
كامؿ نظرا لكوف عدـ المستفيديف مف التكويف ضمف الجياز فاؽ عدد المستفيديف، إاّل أّنيا تحققت 
بشكؿ جزئي فقط، وبالتالي تحقؽ الشرط الثالث مف شروط اإلدماج الميني الفعمي لفئة دوف غيرىا، 

والمتمّثؿ في خضوع شاغؿ الوظيفة الجديدة لمتكويف واإلعداد لتولي متطمبات المنصب، وما نستنتجو 
عدادا لمزاولة  إذا بأّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يضمف لممستفيديف الجامعييف منو تكوينا وا 

أعماليـ، غير أّف قرار االستفادة مف التكويف يرجع إلى المؤسسات المستخدمة، فمنيا مف يرى أّنو 
عّماؿ تستفيد مف خدماتيـ بصفة مؤقتة، وليس مف / مضيعة لموقت والجيد والتكاليؼ عمى موظفيف

المؤّكد أف ُتصدر الوزارة المعنية قرارا بإدماجيـ نيائيا في ىذه المؤسسات، وبالتالي فبل فائدة ُترجى إذا 
وحوؿ نقطة استفادة بعض الجامعييف دوف غيرىـ، فيمكف أف يرجع ذلؾ إلى إحدى . قامت بتكوينيـ

 :العوامؿ الثبلث التالية

 اعتبارات خاّصة بطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة. 

 العامؿ/ اعتبارات خاّصة بطبيعة المنصب الذي يشغمو الموظؼ. 

 العامميف/ اعتبارات بيروقراطية أحيانا تفاضؿ بيف الموظفيف. 

كما نشير إلى نقطة ىاّمة، وىي أّف عدـ وجود مستفيديف مف التكويف ال ينفي أمرا ىاما وىو 
زيادة كفاءة ىاتو الفئة مف المبحوثيف وحتى اكتشافيـ لمياراتيـ وقدراتيـ، وىو ما يساعدىـ عمى بناء 

 .مسارات مينية طموحة حوؿ مستقبميـ العممي

إّف ىذه النتيجة المتوّصؿ إلييا تتفؽ مع نقطة ىاّمة أشارت إلييا الدراسة السابقة ألميمة منير 
والمتمثمة في أىمية التكويف " أزمة بطالة المتعمميف في مصر وسبؿ معالجتيا"عبد الحميد جادو حوؿ 

وضرورتو لمخريجيف مف قبؿ المؤسسات المستخدمة، حيث أّكدت في جممة التوصيات التي خُمصت 
إلييا في األخير حوؿ ضرورة إصدار تشريع ُيمـز الشركات والمؤسسات والييئات المستخدمة في سوؽ 

 .العمؿ عمى المساىمة في تدريب الخريجيف كؿ في تخصصو
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 :اختبار الفرضية الجزئية الرابعة. 4.2

يتيح جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني لمجامعييف العامميف في إطاره فرصة االستفادة مف "
". منصب عمؿ دائـ

الختبار ىذه الفرضية، يمكف الرجوع إلى البيانات الميدانية لمتحقؽ مف أّف جياز المساعدة 
عمى اإلدماج الميني يتيح لمجامعييف العامميف في إطاره فرصة االستفادة مف منصب عمؿ دائـ، وىكذا 

تكشؼ البيانات المتوّصؿ إلييا أّف ىناؾ نسبة تثبيت لبعض المتعاقديف في إطار المؤسستيف 
 مف مجموع إجابات المبحوثيف، رغـ أّنيا تنخفض عف نسبة المصرحيف %43.75العموميتيف قّدرت بػ 

 (.36:جدوؿ رقـ) %50بعدـ التثبيت والمقدرة بػ 

وبالرجوع إلى رأي المبحوثيف حوؿ إتاحة الجياز لممتعاقديف فرصًا لبلستفادة مف منصب عمؿ 
عمى أّف جياز  (34:جدوؿ رقـ) %90.63دائـ مف خبلؿ جوانب مختمفة، فقد أّكد أغمبيتيـ وبنسبة 

المساعدة عمى اإلدماج الميني محّطة ىاّمة تساعد الخريجيف الجامعييف وتدعميـ لمحصوؿ عمى 
منصب عمؿ دائـ في المستقبؿ، إّما مف خبللو أو مف خبلؿ مسابقات التوظيؼ نظرا لشيادة العمؿ 
التي يحصموف عمييا مف خبللو، حيث أصبحت تحتسب مؤخرا في مسابقات التوظيؼ كدليؿ لمخبرة، 

 .إلى جانب احتساب مّدة العمؿ ضمنو في التقاعد

وعمى الرغـ مف ىذه النظرة التفاؤلية حوؿ مساعدة الجياز ليـ لمحصوؿ عمى منصب عمؿ 
دائـ الحقا، فإّف لممبحوثيف كذلؾ نظرة أخرى عكس األولى، حيث تشير أغمبية إجاباتيـ والتي تجّسدىا 

إلى أّنو لف يتـ إدماجيـ بشكؿ نيائي تبعا لممناصب الشاغرة التي  (35:جدوؿ رقـ) %59.37نسبة 
صّرحت بيا الوزارة المعنية مؤخرا، وسبب ذلؾ يرجع إلى عدـ ثقتيـ في الوعود المتكررة باإلدماج 
ـّ التراجع الحقا عف تنفيذىا، لذا فيـ يقترحوف أف يتمّكف الخريج الجامعي مف  النيائي ليذه الفئة ث

االستفادة مف البرنامج لمّرة أخرة ودوف شروط في حاؿ عدـ إدماجو في منصب عمؿ دائـ وبنسبة كبيرة 
 (.33:جدوؿ رقـ) مف مجموع اإلجابات المعبر عنيا %81.25قّدرت بػ 

وبخصوص نقطة تمديد عقد العمؿ لممستفيديف مف الجياز والتي مف الممكف أف تفتح ليـ باب 
اإلدماج النيائي، فقد دلمت نسبة معتبرة مف إجابات المبحوثيف عمى تمديد عقودىـ بعد إنقضاء مّدتيا 

ممف لـ يتـ بعد تمديد عقودىـ  (32:جدوؿ رقـ) %43.75، تقابميا نسبة %40.43األولّية والمقّدرة بػ 
نظرا لعدـ انقضاء المّدة األولى؛ إّف إمكانية تمديد العقد مّرة ثانية مف ثبلث سنوات إلى ثبلث سنوات 

أخرى يعتبر فرصة جّيدة أماـ الخّريج الجامعي لبلستفادة مف اإلدماج النيائي ولتحقيؽ خبرة مينية تفيد 
 .مساره الميني
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مف ناحية أخرى، وبالرغـ مف إقرار المستفيديف مف أّف الجياز يفتح أماميـ فرصا أوفر 
( 31:جدوؿ رقـ) %53.12لمحصوؿ عمى منصب عمؿ دائـ، فقد صّرح أغمبية المبحوثيف وبنسبة 

منيـ بأّنيـ ال يرغبوف في تمديد العقد مّرة أخرى، حيث يرجع إلى الرغبة في االستقرار في منصب 
 .عمؿ دائـ بدؿ العمؿ بعقود محددة المّدة، فيي غير كافية لتحقيؽ اإلدماج الميني الفعمي

إّف ىذا الرأي تؤّكده النظرة السمبية لممبحوثيف حوؿ مستقبميـ الميني في إطار عمميـ الحالي 
بأّف  (37:جدوؿ رقـ) مف إجاباتيـ %71.88ضمف الجياز، حيث يرى أغمبيتيـ وبنسبة تمثمت في 

مساراتيـ المينية غامضة؛ ىي نظرة مرّدىا الطبيعة المؤقتة لعقد العمؿ والوعود المتكررة باإلدماج 
 .النيائي مف طرؼ الجيات المعنية ولكف دوف جدوى

وبيذه النتيجة، أمكننا القوؿ بأّف الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت بشكؿ جزئي فقط، ومرد 
ذلؾ وجود نسبة معينة مف اإلدماج النيائي بعقود دائمة في إطار المؤسستيف العموميتيف فقط دوف 

المؤسسة الخاّصة، ولو أّنيا نسبة انخفضت عف تمؾ التي أشارت بعدـ استفادة بعض المتعاقديف مف 
 .اإلدماج النيائي

وبالتالي فإّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني يتيح فعبل أماـ الخريجيف الجامعييف فرصة 
االستفادة مف منصب عمؿ دائـ ولكف ليس لجميعيـ بؿ لمبعض منيـ فقط، حيث يرجع ذلؾ إلى حاجة 

المؤسسات وقطاعات العمؿ المختمفة لميد العاممة الجامعية عمى اختبلؼ تخصصاتيا العممية، ففي 
حاؿ وجود مناصب عمؿ شاغرة فإّف الخريج الجامعي مف الجياز ىو المخّوؿ لبلستفادة مف تعيينو 

بشكؿ دائـ وذلؾ تبعا لقرار الوزارة المعنية بإعطاء األولوية لمجامعييف العامميف في إطار  جياز 
المساعدة عمى اإلدماج الميني بتثبيتيـ في ىذه المناصب، أّما في حاؿ عدـ وجود مناصب شاغرة 
فسيضطر المستفيد إلى العمؿ إلى غاية إنتياء مّدة عقده ليعود مّرة أخرى إلى حالة البطالة، أي أّف 

 .مسألة إدماجو بشكؿ نيائي وباختصار تخضح لبلحتمالية والتغيرات التي يشيدىا سوؽ العمؿ
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 :النتائج العاّمــــــــــــــة. 3

وبصفة عاّمة، فإّف الدراسة الحقمية قد توّصمت إلى أّف بطالة الجامعييف تمس خريجي 
تخصصات اآلداب والعمـو االنسانية واالجتماعية أكثر مف غيرىـ، عمى عكس خريجي التخصصات 

، فتبقى بذلؾ سوؽ العمؿ الجزائرية ُتحّبذ تخصصات ...العممية كالبيولوجيا، اإلعبلـ اآللي، الكيمياء
عممية دوف غيرىا، والذي مرّده عدـ وجود سياسة واضحة تربط بيف قطاعي التعميـ والتشغيؿ في 

 .الجزائر

وبخصوص برامج التشغيؿ التي رصدتيا الحكومة كمحاولة منيا لمتخفيؼ مف حّدة بطالة ىذه 
الفئة المتعّممة مف المجتمع وتحقيؽ إدماج ميني فعمي ليـ في مختمؼ المؤسسات الوطنية العمومية 
منيا والخاّصة، وتحديدا برنامج المساعدة عمى اإلدماج الميني كأحدث اآلليات التي انتيجتيا الدولة 

الجيود المبذولة مف طرؼ الحكومة الجزائرية في محاربة بطالة واتخذتيا الدراسة الحالية كمحؾ لتقييـ 
توّصمت الدراسة إلى أّف ىذا البرنامج لـ ، 2012 و2008الجامعييف خبلؿ الفترة الممتدة بيف سنتي 

يوّفؽ في تحقيؽ اليدؼ األّوؿ المرجو منو والشرط األوؿ مف شروط اإلدماج الميني الفعمي، والمتمثؿ 
في توفير مناصب عمؿ لمخريجيف الجامعييف تتبلءـ وتخصصاتيـ العممية، والذي نوعوه إلى طبيعة 
الوظائؼ والتخصصات المطموبة في سوؽ العمؿ والتي تحددىا المصالح والمؤسسات المستخدمة 
ويرجع ذلؾ إلى البتر الواضح بيف قطاعي التعميـ والتشغيؿ، ناىيؾ عف انتشار المحاباة واستخداـ 
أسموب الوساطة في عممية التوظيؼ حتى في مثؿ ىذه البرامج، وىو ما أّثر عمى مساعي الدولة 

 .إلدماج الخريجيف الجامعييف في مناصب عمؿ تتناسب مع تخصصاتيـ العممية

مف جية أخرى، أظيرت شواىد الدراسة أّف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني وبالرغـ مف 
تنصيبو لمجامعييف في غير إطار التخصص، إاّل أّنو ضمف ليـ فرص التأقمـ مع متطمبات الحياة 
المينية وذلؾ بمساعدة زمبلئيـ في العمؿ بشكؿ كبير ومف خبلؿ كفاءاتيـ الخاّصة ثانيا، وكذا 

بمساعدة الرؤساء في بعض األحياف، وىو ما ضمف ليـ االستقرار في المحيط الميني مف خبلؿ 
الجانب العبلقاتي واالجتماعي في العمؿ بالرغـ مف عدـ وجود تبلـؤ بيف المناصب التي يشغمونيا 

 .وتخصصاتيـ العممية

وبالنسبة الستفادة الخريج الجامعي العامؿ في إطار البرنامج مف التكويف واإلعداد لشغؿ 
متطمبات المنصب، كشفت النتائج المتوّصؿ إلييا مف أّنو يتيح ليـ ذلؾ فعبل، ولكف قرار االستفادة مف 
التكويف يرجع إلى المؤسسات المستفيدة مف خدمات الجامعييف المدمجيف، فمنيا مف يرى أّنو ىدر في 

عامميف ستستفيد مف خدماتيـ بشكؿ مؤقت، وبالتالي فبل فائدة / التكاليؼ والجيد والوقت لموظفيف
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مرجّوة مف وزاء ذلؾ، وأّما عف استفادة البعض مف الجامعييف دوف اآلخر فيرجع إّما العتبارات خاّصة 
بطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة، أو العتبارات خاّصة بطبيعة المنصب الذي يشغمو الجامعي، أو 

 .العتبارات تتعّمؽ ببيروقراطية اإلدارة في ىذه المؤسسات

أّما بخصوص أّف الجياز يتيح لمجامعييف فرصة االستفادة مف منصب عمؿ دائـ، فقد أظيرت 
النتائج بأّنو يتيح ليـ بالفعؿ ىذه الفرصة ولكف لمبعض منيـ وليس لجميع المستفيديف منو، حيث يرجع 
ذلؾ إلى حاجة المؤسسات وقطاعات العمؿ المختمفة لميد العاممة الجامعية، فيي المتحّكـ الوحيد في 
ىذه المسألة، ففي حاؿ توّفر مناصب شاغرة فإّف األولوية لمخريجيف الجامعييف العامميف في إطار 
الجياز بالتنصيب واإلدماج النيائي، أّما في حاؿ عدـ توّفر مناصب شاغرة فمف يستفيد الخريج 

 .الجامعي مف فرصة الظفر بمنصب عمؿ قار

وفي ضوء ما سبؽ عرضو مف نتائج، يبرز تحقؽ الفرضية العاّمة ليذه الدراسة ولو بشكؿ 
جزئي نظرا لتحقؽ جوانب مف اإلدماج الميني الفعمي دوف أخرى، والتي ترى بأّف جياز المساعدة عمى 

 .اإلدماج الميني أداة فّعالة في التخفيؼ مف حّدة بطالة الجامعييف وتحقيؽ اإلدماج الميني ليـ

وما يجب أف نشير إليو في األخير أّف عقود العمؿ المحّددة المّدة تبقى غير كافية لتحقيؽ 
عممية اإلدماج الميني الفعمي والتخفيؼ مف حّدة بطالة الجامعييف، وىذا يعكس عدـ فاعميتيا ألّنيا ال 
تُنصؼ الخريج الجامعي بحصولو عمى منصب عمؿ في إطار تخصصو العممي كما أّنيا ال تضمف 
لو االستقرار الميني، وبالتالي في حاؿ انقضاء مّدتيا يعود ىذا الخريج إلى وضعية البطالة التي كاف 

ـّ  فييا ويبقى في حالة انتظار أمبل في الحصوؿ عمى عقد عمؿ دائـ يضمف لو االستقرار الميني ومف ث
 . االستقرار حياتو االجتماعية

كما أّف انتشار المحاباة في عممية التوظيؼ تبقى عائقا كبيرا أماـ الخريج الجامعي الجزائري 
وأماـ الدولة كذلؾ في تحقيؽ اإلدماج الميني الفعمي لخريجي الجامعة مما يضطرىـ لمبقاء في حالة 

 .بطالة أو لمقبوؿ بالعقود المحددة المّدة

وبالتالي يبقى جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني عمى الخصوص، ومجيودات الحكومة 
الجزائرية عمى العمـو لتحقيؽ اإلدماج الميني لمخريجيف الجامعييف بعيدة عف اإلدماج الميني الفعمي 

تمؾ المرحمة التي تمي مباشرة عممية توظيؼ الخريج الجامعي في بمعناه الحقيقي، والذي يشير إلى 
مع منصبو  (التكّيؼ)منصب عمؿ يتبلءـ وتخصصو العممي، حيث يسعى خبلليا إلى التأقمـ 

باإلعتماد عمى كفاءاتو الخاّصة أو بمساعدة الزمبلء أو الرئيس المباشر في العمؿ، وكذا مف خبلؿ 
خضوعو لمتكويف واإلعداد لشغؿ متطّمبات الوظيفة الجديدة، وىو ما يدفعو إلى االحتفاظ بمنصبو 
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أي أنو يظفر في األخير بمنصب عمؿ دائـ، وىو ما ال ، والتوقؼ عف البحث عف وظيفة أخرى
تضمنو في الكثير مف األحياف البرامج التي توجييا الحكومات الجزائرية المتعاقبة لفئة الخريجيف 

الجامعييف كفئة مثقفة وكفوءة في المجتمع يجب أف ُينظر ليا كرأس ماؿ ىاـ ينبغي االستثمار فيو 
واستغبللو بالشكؿ الذي يعود عميو بالنفع خصوصا وعمى المجتمع عموما؛ وحوؿ ىذه المسألة يبقى 
استيعاب نظريات رأس الماؿ البشري، المؤّشر والغربمة بسوؽ العمؿ الجزائرية ُبعدا ميما في مواجية 

بطالة الجامعييف وتحقيؽ إدماج ميني فعمي ليـ، ىذه البطالة التي استفحمت مؤخرا تاركة وراءىا 
 .مخّمفات سمبية عمى مختمؼ األصعدة
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 :الخاتمـــــــــــــــــــــــــة

عمى سبيؿ الختـ، تبقى بطالة الجامعييف وفرص إدماجيـ مينيا في مختمؼ المؤسسات 
الجزائرية جزءًا مف بناء ىيكؿ عاـ مرتبط بسياسة الدولة بصفة عاّمة، تمؾ السياسة المبنية عمى 

االمكانيات االقتصادية مف جية، وطبيعة النظاـ السياسي مف جية أخرى ػوما يرتبط بذلؾ مف أشكاؿ 
التعقيدات اإلدارية؛ فيي مف بيف الظواىر االجتماعية التي أصبحت تيدد كياف البناء االجتماعي 

واستقراره وتماسكو، ألّف مثؿ ىذه الظواىر أحدثت الكثير مف التأثيرات عمى مختمؼ األبعاد الحياتية 
 .لمخريج الجامعي البّطاؿ

فبالرغـ مف التطورات االقتصادية واالجتماعية التي يعرفيا المجتمع الجزائري بكاّفة مؤسساتو، 
وكذا المجيودات المبذولة مف طرؼ الحكومات المتعاقبة في إعداد برامج ووكاالت ومكاتب تيدؼ بيا 
إلى تحقيؽ اإلدماج الميني لخريجي الجامعة، إاّل أّف البطالة بينيـ في ارتفاع مستمر، فاآلليات التي 

تتبعيا في حؿ المشكمة ىي بمثابة حموؿ مؤقتة لـ تصؿ إلى الحموؿ  النيائية وىي القضاء عمى بطالة 
ىاتو الفئة، حيث أّثر ذلؾ عمى سوؽ العمؿ الجزائري الذي شيد تراجعا كبيرا في توفير مناصب الشغؿ 
القاّرة لخريجي الجامعة، فأصبح العمؿ المؤقت وغير الرسمي الوسيمة البديمة لمخروج مف حالة النقص 

والتبعية االجتماعية والمادية عند الشباب الجامعي؛ ىذا الشباب الذي تكمف أىميتو في كونو إطار 
ـّ  مؤىؿ وكفوء لو مف األىمية بماكاف سواءًا عمى مستواه الفردي أو عمى المستوى المجتمعي لو ت

دماجو مف أجؿ اقتصاد وطني، بؿ ومجتمع متكامؿ  . تنظيمو واستثماره وا 

وفي األخير، تبّيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة التي حاولت الكشؼ عف واقع بطالة الجامعييف 
في الجزائر مف جية، والفرص أو البرامج الكفيمة باألخذ بيد ىذه الفئة مف المجتمع مف جية ثانية، 
يّتضح لنا أّنو موضوع يفتح آفاؽ لدراسات أكثر عمقا ودّقة أماـ الباحثيف ليكوف بذلؾ نقطة بداية 

لدراسات جديدة في نفس السياؽ، فميما كانت مساىمة ىذه الدراسة في معالجة أبعاد الموضوع، إاّل أّف 
ىناؾ جوانب لـ نستطع اإلحاطة بيا لسبب أو آلخر، حيث نأمؿ أف يتداركيا مف يأتي بعدنا مف 

 .باحثيف سوسيولوجييف
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، دار الراية، عّماف، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العموم االجتماعيةالخّياط ماجد محّمد،  .7
 .2009المممكة األردنية الياشمية، 

المممكة األردنية مكتبة المجتمع العربي، عّماف،  ،التنمية والسكانالدعبوسي أحمد سامر،  .8
 .2007، الياشمية

، دار الكتاب الحديث، مناىج البحث التربوي، رؤية تطبيقية مبسطةالرشيدي بشير صالح،  .9
 .2000الكويت، 

، دار طويؽ، البطالة، العمالة، العمارة من منظور االقتصاد االسالمي، الرماني زيد بف محّمد .10
 .2001الرياض، المممكة العربية السعودية، 
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 دار ىومة، الجزائر، ،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، زرواتي رشيد .11
2002. 

، دار قرطبة، الجزائر، دراسات في تسيير الموارد البشرية، إدارة األفراد وآخروف، زعيمي مراد .12
2008 .

، سمسمة االقتصاد السياسي لمبطالة، تحميل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةزكي رمزي،  .13
 .1988عالـ المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 

مجموعة النيؿ العربية، القاىرة،  ،البطالة في الوطن العربي، المشكمة والحلالزواوي خالد،  .14
 .2004جميورية مصر العربية، 

، مشكمة البطالة وعالجيا، دراسة مقارنة بين الفقو والقانونالسحارنة جماؿ حسف أحمد عيسى،  .15
 .2000دار اليمامة، دمشؽ، 

 .2004، دار اليدى، الجزائر، منيجية العموم االجتماعيةسبلطنية بمقاسـ، الجيبلني حساف،  .16

 .2003، دار العموـ، عنابة، الجزائر، منيجية البحث العمميشروخ صبلح الديف،  .17

، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، عمم اجتماع النشأة والتطّورعبد اهلل محّمد عبد الرحمف،  .18
 .1999جميورية مصر العربية، 

، الطبعة الثانية، منيجية البحث العممي، القواعد والمراحل والتطبيقاتعبيدات محّمد وآخروف،  .19
 .1999دار وائؿ، المممكة األردنية الياشمية، 

شكالية التشغيل ضمن برامج التعديل عدوف ناصر دادي، العايب عبد الرحماف،  .20 البطالة وا 
 .2010، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الييكمي لالقتصاد، من خالل حالة الجزائر

، دار الثقافة، أساليب البحث العممي، مفاىيمو، أدواتو، طرقو اإلحصائيةعطوي جودت عّزت،  .21
 .2009عّماف، المممكة األردنية الياشمية، 

، دار المسيرة، عّماف، اقتصاديات التعميم، مبادئ راسخة واتجاىات حديثةفميو فاروؽ عبده،  .22
 .2003، مممكة األردنية الياشميةاؿ
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، ديواف المطبوعات الجامعية، بف دليل مصطمحات عمم اجتماع التنظيم والعملقاسيمي ناصر،  .23
 .2011عكنوف، الجزائر، 

 .2007، مممكة األردنية الياشمية، دار وائؿ، عّماف، اؿاقتصاديات العملالقريشي مدحت،  .24

 .2003، الصفحات الزرقاء، الجزائر، االقتصاد والمؤسسةالبري الشيخ،  .25

 .2001، دار المدى، دمشؽ، سوريا، دليل المصطمحات التنموية، مسعود مجيد .26

 .1987دار القمـ، دبي، اإلدارات العربية المّتحدة، ، اقتصاديات التعميمالمطّوع حسيف محّمد،  .27

ليمى : ، ترجمةطرائق البحث في العموم االجتماعيةيد، ڤا فرانكفورت، ناشمياز داڤناشمياز شا .28
 .2004الطويؿ، دار بترا، دمشؽ، سوريا، 

، دار الثقافة، اتجاىات جديدة في اقتصاديات التعميم في البالد العربيةالّنوري عبد الغني،  .29
 .1988الّدوحة، قطر، 

، دار االقتصاد الكمي، تحميل نظري وتطبيقيالوادي محمود حسيف، العيساوي كاظـ جاسـ،  .30
 .2007، مممكة األردنية الياشميةالمسيرة، عّماف، اؿ

المعاجم: ثانيا  

، المجمد الثاني، دار مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن المغة، موسوعة لغوية حديثة، رضا أحمد .1
 .1958لبناف، 

، الطبعة السابعة، دار العمـ لممبلييف، بيروت، الرائد، معجم لغوي عصري، مسعود جبراف .2
.  1992لبناف،

 .2007، دار المشرؽ، بيروت، لبناف، 42، الطبعة المنجد في المغة واألعالم .3

 المذكرات والرسائل الجامعية: ثالثا

، مذّكرة ماجستير في العموـ السياسية سياسة توّجو الجزائر نحو اقتصاد السوقبمعسؿ محّمد،  .1
 .2008غير منشورة، كمية العموـ السياسية واإلعبلـ، جامعة بف يوسؼ بف خّدة، الجزائر، 



سياسة اإلدماج لدى خريجي الجامعة الجزائرية    واقع                                             قائمة المراجع          

  183  
 

نطقة مدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حّدو البطالة ببف جيمة عمر،  .2
، مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو بّشار

 .2011التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 

العمل والعامل في الصناعة بين التسريح واإلدماج في ظل النظام المؤسساتي بف رمضاف سامية،  .3
، أطروحة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع في الجزائر، دراسة ميدانية لممنطقة الصناعية بمدينة باتنة

التنظيـ والعمؿ غير منشورة، كمية العموـ االجتماعية والعمـو االسبلمية، جامعة العقيد الحاج لخضر، 
 .2011باتنة، الجزائر، 

-1990إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة بف فايزة نواؿ،  .4
مذّكرة ماجستير في العموـ االقتصادية غير ، «ANEM»، حالة الوكالة الوطنية لمتشغيل 2005

 .2009منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

، مذكرة ماجستير في عمـو إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعبد اهلل ىيبة،  بو .5
 .2009التسيير غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

استراتيجية التكوين ومتطمبات الشغل، دراسة ميدانية بالمعيد الوطني المتخصص بوبّكر ىشاـ،  .6
، مذكرة ماجستير في تنمية الموارد البشرية غير منشورة، كمية العمـو في التكوين الميني، سكيكدة

 .2007االنسانية واالجتماعية، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة،الجزائر، 

وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية، دراسة ميدانية بمؤسسة صيدال بوزيد نجوى،  .7
، رسالة دكتوراه في عمـ االجتماع التنظيـ والعمؿ غير منشورة، كمية العمـو الجزائر– الدار البيضاء – 

 .2010االجتماعية والعمـو االسبلمية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصادية غير منشورة، العائد من التعميم في الجزائربوطيبة فيصؿ،  .8
 .2010كمية العمـو االقتصادية، التسيير والعمـو التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 

، (2002-1970)النمو الديمغرافي وأثره عمى التنمية االقتصادية، حالة الجزائرتوبيف عمي،  .9
مذّكرة ماجستير في العموـ االقتصادية غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة 

 .2004الجزائر، 
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توجيات خريجي قسم عمم االعالم واالتصال نحو عالم الشغل بالجزائر، دفعة حسياف حكيـ،  .10
، مذكرة ماجستير في اإلعبلـ واالتصاؿ غير منشورة، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ، جامعة 2002

 .2010الجزائر، 

االستثمار التعميمي في الرأس المال البشري، مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة دّىاف محّمد،  .11
، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصادية غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، الجزائر

 .2010جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

، مذّكرة اإلدماج الوظيفي لحاممي شيادات التعميم العالي في سوق العملدىيممي أبو بكر،  .12
 .1994ماجستير في العمـو االقتصادية غير منشورة، معيد العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، 

االستثمار في التعميم الحكومي وأثره عمى النمو االقتصادي الزعيمي جماؿ سعيد محّمد عمي،  .13
، مذّكرة ماجستير في اقتصاديات التعميـ والعمؿ غير منشورة، 1993-1973في اليمن خالل الفترة 

 .1997الجامعة األردنية، 

دراسة قياسية لمحددات مّدة البطالة عند خريجي الجامعات مع الكشف عن شرفي جيبللي،  .14
، مذكرة ماجستير في العمـو 1992 و1990،1991: خاصية عدم التجانس غير المشاىد، دفعات

 .2007االقتصادية غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خالل الفترة شبللي فارس،  .15
، مذكرة 2009-2005، مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي لمتشغيل لمفترة 2001-2004

ماجستير في العمـو االقتصادية غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
2005. 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، حالة الصناعات شيباف آسيا،  .16
، مذّكرة ماجستير في العموـ االقتصادية غير منشورة، كمية العموـ التقميدية والحرف في الجزائر

 .2009االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاىرة البطالة، دراسة ميدانية ڤنيدرة سمية،  .17
غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو  ، مذكرة ماجستير في عمـو التسييربوالية قستطينة

 .2010التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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سياسات التشغيل في الجزائر، عقود ما قبل التشغيل كإجراء مؤقت لمحد من ، كوسة بوجمعة .18
، مذكرة ماجستير في عمـ اجتماع تنمية الموارد البشرية غير منشورة، كمية اآلداب والعمـو البطالة

 .2006االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

، دور جودة التعميم العالي في تعزيز النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائرمرادسي حمزة،  .19
مذّكرة ماجستير في عموـ التسيير غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة العقيد 

 .2010الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، مذّكرة ماجستير دور وكالة التنمية االجتماعية في تحسين ظروف األسرة الجزائريةمكّاؾ ليمى،  .20
في عمـ االجتماع العائمي غير منشورة، كمية العموـ االجتماعية والعمـو االسبلمية، جامعة العقيد الحاج 

 .2011لخضر، باتنة، الجزائر، 

اإلغتراب في المنظمة الجزائرية، دراسة ميدانية لممؤسسة العمومية االستشفائية ميري دليمة،  .21
، مذّكرة ماجستير في عمـ اجتماع اإلتصاؿ في المنظمات غير منشورة، بوالية غرداية" ترشين إبراىيم"

 .2011كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 

بطالة خريجي مؤسسات التعميم العالي السعوديين، واقعيا وأسبابيا ، النويصر خالد بف رشيد .22
، رسالة دكتوراه في اإلدارة التربوية والتخطيط غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، وحموليا

 .2000المممكة العربية السعودية، 

اتجاىات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية لمتشغيل، دراسة ميدانية عمى ،  يونس سميحة .23
، مذكرة ماجستير في عمـ اجتماع تنمية العاممين في برنامج عقود ما قبل التشغيل بمدينة بسكرة

الموارد البشرية غير منشورة، كمية اآلداب والعموـ االجتماعية، جامعة محّمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
2007. 

 المجالت والممتقيات: رابعا

، جريدة المناِضمة، البطالة، من المعني؟ ، مساىمة في نقاش سياسة الدولة في ميدان التشغيل .1
 .2007 يوليو 2، طنجة، المغرب األقصى، 13العدد 

، ممتقى وطني التنمية المحمية بين واقع حاممي الشيادات العميا وسوق العملبف شيرة مداني،  .2
-13سياسة التشغيؿ ودورىا في تنمية الموارد البشرية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، : حوؿ
 .2011 أفريؿ 14
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ل عالجيا، في ضوء خبرات بأزمة بطالة المتعممين في مصر وسجادو أميمة منير عبد الحميد،  .3
مة التعميمية، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية، ز، مؤتمر األبعض الدول المتقدمة

2001. 

، مجمة مجمة أقبلـالشابي أحمد نجيب، أزمة التشغيؿ وبطالة خريجي التعميـ العالي في تونس،  .4
 .2004، 12فكرية سياسية تعنى بشؤوف المغرب الكبير، العدد 

، المؤتمر الثالث لممرصد المصري لمتعميـ التجربة التونسية في مجال التشغيلالطالبي سالـ،  .5
 .2008والتدريب والتوظيؼ، نوفمبر 

، المعيد حل معضمة بطالة المتعممين في البمدان العربية: حمقة نقاشية حولالطبلفحة حسيف،  .6
. 2012 جانفي 18العربي لمتخطيط، الكويت، 

، جامعة مجّمة الباحثالعابد سميرة، عّباز زىّية، ظاىرة البطالة في الجزائر بيف الواقع والطموحات،  .7
 .2012، 11قاصدي مرباح، ورقمة، العدد 

االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تخفيض البطالة، عبد الصمد سميرة، العقوف سياـ،  .8
استراتيجية : ، ممتقى دولي حوؿمدخل مؤاءمة التعميم الجامعي مع متطمبات سوق العمل المحمية

 16-15الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر، 
 .2011نوفمبر 

، ماىية رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشريعرابة رابح، بف عوالي حناف،  .9
رأس الماؿ الفكري في منظمات األعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات : الممتقى الدولي الخامس حوؿ

 .2011 ديسمبر 14-13الحديثة، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، الجزائر، 

، مجمة كمية اآلداب والعمـو االنسانية واالجتماعيةغربي صباح، االستثمار في التعميـ ونظرياتو،  .10
 .2008جواف - جامعة محّمد خيضر بسكرة، العدداف الثاني والثالث، جانفي

، ممتقى سياسات التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائرقومي عبد الحميد، عايب حمزة،  .11
استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، : دولى حوؿ
 .2011 نوفمبر 16-15الجزائر، 
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البطالة وتحديات المستقبل، تجربة جامعة حموان، مركز المشروعات الصغيرة مرتضى نجمة،  .12
البطالة، أسبابيا، معالجتيا، وأثرىا في المجتمع، جامعة سعد : ، ندوة عربية حوؿوتشغيل الخريجين

 .2006 أفريؿ 27-25دحمب، البميدة، الجزائر، 

 الوثائق والتقارير الرسمية: خامسا
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