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  :المـقدمــة
إن مسألة التشغیل كملف اقتصادي واجتماعي طرح نفسه بقوة ،فـي اآلونـة األخیـرة وذلـك تبعـا 

التنمیـة مـن جهـة أخـرى والتـي حـددت معالمهـا  تلمتطلبات سوق العمل من جهة،لإلسـتراتیجیا
،مرحلــة بــدء المخططــات التنمویــة والتــي أخــذت علــى عاتقهــا القضــاء 1967الرئیســیة منــذ ســنة

لبطالة وفتح فرص عمل تتسع لكـل المـواطنین القـادرین علـى العمـل والـراغبین فیـه ،مـن على ا
  .بمؤشرات تنمویة إیجابیة  يأجل بناء وطن وضعه االقتصادي واالجتماعي ال یوح

هــذا االهتمــام بــالقوى العاملــة ومحاولــة تطویرهــا واســتثمارها ،إذ عملــت علــى تأهیلهــا مــن أجــل 
قائمة على الصناعات المصنعة ،لتطرح ملف آخـر وهـو بـدء بدایـة مواكبة التنمیة المخططة ال

تشـكل الیــد العاملـة الصــناعیة فـي الجزائــر وظهـرت معالمــه مـع بــدء مرحلـة التســیر االشــتراكي 
الذي تأسس فیه مفهوم سیاسة التشغیل الكامل وتطبیقها مـن أجـل القضـاء علـى البطالـة ورفـع 

ـــات المحرومـــة كـــون هـــ ـــریین بعـــد المســـتوى التعلیمـــي للفئ ـــة العظمـــى مـــن الجزائ ـــل الغالبی ا تمث
  .االستقالل

،والـذي وضـع خطـة  1976هذه المرحلة حـددتها مواثیـق وطنیـة خاصـة المیثـاق الـوطني سـنة 
  :تنمویة قائمة على القوى العاملة الجزائریة من خالل 

عامــل إتاحــة العمــل لكــل الجزائــریین كــون العمــل قیمــة اقتصــادیة واجتماعیــة تعــود عــل ال :أوال
  واالقتصاد الوطني 

العمل على تأهیل قوة العمل وجعلها تتالءم مع متطلبـات التنمیـة خصوصـا وأن الغالبیـة :ثانیا 
  .العظمى من الید العملة هي تنحدر من أصول ریفیة ذات طابع فالحي وزراعي 

ــا للمفهــوم واألیدیولوجیــة االشــتراكیة والتــي أظهــرت فجــوات اقتصــاد یة كــل هــذه اإلجــراءات وفق
ناتجة عـن تطبیـق سیاسـة التشـغیل الكامـل  ،ممـا زاد فـي عـدد البطالـة المقنعـة ،ولـذلك جـاءت 

 لعهدة إعادة الهیكلة من أجل مراجعة الوتیرة المعتمدة في خلق مناصب شـغل وهـذا مـن خـال
اعتمــــاد سیاســــة تســــریح العمــــال التــــي تمثلهــــا فئــــات الزائــــدة عــــن حجــــم وطاقــــات المؤسســــات 

ـــبالد بارتفـــاع  نســـب البطالـــة وتـــدني  االقتصـــادیة ممـــا زاد ـــي تـــدهور الوضـــع االجتمـــاعي لل ف
المســتوى المعیشــي ،فكانــت أولــى خطــوات اإلصــالح الهیكلــي وتنــازل التــدریجي عــن ممتلكــات 

األجنبي،وهـذا زاد مـن تسـریح العمـال والتـدفق السـریع علـى العمومیة للقطاع الخـاص والقطـاع 
  .سوق العمل الناتج عن عدم انتهاج سیاسة توفیقیة بین التعلیم ومتطلبات سوق العمل 



ب 

ومن أجل ذلـك كلـه ورغبـة فـي تخفیـف مـن البطالـة تـم خلـق أجهـزة تشـغیلیة كحلـول بدیلـة عـن 
ـــرامج أنشـــأت مـــن أجـــل ـــدائم ،هـــذه الب اســـتیعاب القـــوى العاملـــة وهـــذا هـــو  التشـــغیل الكامـــل وال

الموجهــــة للقــــوى العاملــــة الجامعیــــة ؟و مــــا هــــي  جدراســــتنا مــــن حیــــث ماهیــــة البــــرام عموضــــو 
االمتیازات التي تقدمها لهذه الفئة باعتبارها مورد بشري البد من استثماره وعـدم تجمیـد طاقاتـه 

  .من أجل تحقیق التنمیة 
ق جانبین نظري ودراسة میدانیـة قسـمت علـى وتم وضع خطة بحث لمعالجة هذا الموضوع وف

  :شكل فصول 
ویخص اإلطار العام لإلشـكالیة مـن حیـث تحدیـدها ،صـیاغتها أهمیتهـا ،وكـذا : الفصل األول 

المفاهیم الظاهرة والمستترة التي تحتویهـا ،باإلضـافة إلـى اإلطـار النظـري لهـذا الموضـوع الـذي 
  .السابق تواألصول النظریة والدراسا لیدخل ضمن المداخ

نتنــاول فیـه  القســم األساسـي للدراســة وهـي القــوى العاملـة مــن حیـث مفهومهــا :  الفصـل الثـاني
  .تطورها وطرق قیاسها 

نتناول فیه موضوع التشغیل من حیث مفهومه نظریاته وأیضا تعرضنا للبطالة  :الفصل الثالث
ــدول ومفهومهــا وأنواعهــا ، وخصصــنا عنصــر لعــرض بعــض سیاســات التشــغیل فــي بعــ ض ال

  .األوروبیة والعربیة 
  .وخصص لمعطیات وواقع التشغیل محلیا أي بمدینة بسكرة  :الفصل الرابع 

وخصـــص للعـــرض اإلطـــار المنجـــي للدراســـة ،مجاالتهـــا ،مجتمـــع البحـــث :  الفصـــل الخـــامس
  .والعینة ، وسائل جمع البیانات والمنهج 

ـــة و :  الفصـــل الســـادس ـــائج الدراســـة الجزئی العامـــة وكـــذا طـــرح بعـــض وهـــو خـــاص بعـــرض نت
  .والتوصیات  تاالقتراحا


