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  :اإلشكالیة أوال
إن الموارد المالیة عنصر من عناصر اإلنتاج ال یمكـن االسـتغناء عنهـا فـي العملیـة التنمویـة ألنهـا      

تسـاهم فـــي رفـــع مسـتوى رفاهیــة اإلنســان الـذي یعــد الهــدف النهـائي  للتنمیــة ، إال أن المــوارد المالیــة ال 
لبشـري  ،هـذا األخیـر الـذي أصبــح یحظــى یمكن أن تتضـاعف دون أن یــصحبها اسـتثمار فـي المـورد ا

باهتمـام الباحثین أكثـر من قـبل ،وذلـك لمــا أمــلته التحـوالت االقتصـادیة و الدیمغرافیـة أیضـا وأیضـا لمـا 
صــاحبها مــن ارتفــاع فــي معــدالت الخصــوبة خاصــة فــي البلـــدان النامیــة هــذا النمــو الــدیمغرافي طــرح 

  . ري خاصة المؤهل علمیا ومهنیا من أجل تحقیق التنمیةإشكالیة االستغالل الرشید للمورد البش
حجــم قــوة  «فمــثال labour forceهــذا الســیاق الــدیمغرافي طــرح إشــكالیة النمــو الســریع لقــوة العمــل   

مئــة وســبعون (ن 170أربــع وســتون ملیــون نســمة مــن أصــل  46:  بالعمــل فــي الــوطن العربــي یقــدر 
في مجمل الوطن %  27.1ن في النشاط االقتصادي بلغت أي أن حجـم المشاركة السكا) ملیون نسمة

  )   1( »العربي 
إلى جانب النمو السریع للسكان هناك عوامل أخـرى سـاهمت فـي خلـق قـوة العمـل متنامــیة لـم تقــابلها   

الزیـادة في عدد الوظائف بسبب اختالالت هیكلیة في االقتصاد والتي تعـوق التشغیـل الكامل وتزیـد من 
  :تشار البطالة وأبرزها حدة ان
  اختالل التوازن بین االستهالك واإلنتاج وبالتالي ارتفاع التضخم.  
  تضاعف مخرجات التعلیم والتكوین.  
  الهجرة من الریف إلى الحضر.  
  ـــبطالة فیهــا وأخــرى زیــادة الخلــل فــي ســوق العمــل ،فــبعض القطاعــات تعــاني مــن ارتـــفاع ال

 .من العرض یكون الطلب على التوظیف فیها أكثر 
ومشاریــــع تــــنمویة  توالجزائـــر كغیرهـــا مـــن بلـــدان العـــالم تســـعى إلـــى إیجـــاد حلـــول وتطبیـــق استراتیــــجیا  

لقــــد بلــــغ معــــدل النمــــو الســــنوي للســــكان «لتحقـــــیق  التــــوازن فــــي ســــوق العمــــل والتخفیــــف مــــن البطالــــة  
لزیــادة فــي القــوى وتصــل ا  2010ســنة %  3.8،ومتوقــع الزیــادة فــي النمــو  1997ســنة % 3.9بــالجزائر
   )2( »%   26.4:  بالعاملة 

ــة منــذ االســتقالل إال أن الظــروف االقتصــادیة و       ــة الجزائریــة بتشــغیل القــوى العامل لقــد اهتمــت الدول
االجتماعیــة وحتـــى األمنیـــة التـــي مـــرت بهـــا الجزائـــر كانــت أكبـــر دائمـــا مـــن قـــدرة السیاســـة المنتهجـــة فـــي 
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ــد مــن الوظــ ــة وبصــفة التشــغیل علــى خلــق المزی ائف ، فســوق العمــل الجزائــري یعــاني مــن مشــكلة البطال
ألــف قــوة عاملــة جدیــد 170خاصــة بــین المتعلمــین الــذین یــدخلون لســوق العمــل فالبطالــة أصــبحت تهــدد 

تدخل إلى سوق العمل أول مرة فهذه الظاهرة ازدادت تفاقما بزیادة األعداد الهائلـة مـن المتخـرجین الجـدد 
ني أو من الجامعات ،وهذه األعـداد المـتزایدة ال تـتناسب مع فرص العـمل المتوفرة من معهد التكوین المه

وذلـك لــعدم ربط مخرجات التعلیم والتكوین بالسیاسة االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة الجـاري انتهاجهـا 
  .،  وهذا زاد من تفشي ظاهرة البطالة 

السیاســیة واالجتماعیــة ،فاالســتقرار السیاســـي مرهــون البطالــة ظــاهرة تــؤدي إلــى الكثیــر مــن المخــاطر  
بقـدرة الدولــة علـى الخلـق المزیـد مـن الوظـائف للقـوة العمـل المتزایـدة،كما أن للبطـــالة آثـار اجـــتماعیة ال 
تـقل خــطورة عـن الجانب السیاسـي واالقتصادي، فاإلنسان البطال تتولـد لدیـه ضـعف الشـعور باالنتمـاء 

لــى المشـاكـــل األســریة واالضــطراب العالقــات االجتماعیــة وتــزداد خطورتهــا فــي كــون للمجتمــع إضـــافة إ
  .البـطالة تحول قدرات الشـباب العاطل عـن العمل إلى اتجاهات سلبیة نحو ذاته ونحو مجتمعه 

ـــر أمـــل ومســـتقبل أي مجتمـــع كـــان واغترابهـــا عـــن المجتمـــع       ـــة أي الشـــباب تعتب ه الفئ هـــذ
قصــــائها مــــن المشــــاركة ــــة خســــارة اقتصــــادیة واجتماعیــــة ســــیواجهها  وإ فــــي العملیــــات التنموی

ـة فـــي وســــط الشـــباب خاصـــة تعتبـــر أخطـــر  ـــ ـي المـــدى القریـــب ،ولهـــذا فـــإن البطال المجتمـــع فــ
بحیـث تـؤدي البطالـة فــي محـیط ... «أمراض المجتمعـات النامیـة والمتقدمـة علـى حـد سـواء، 

م الحاجـــة إلـــى االنتمـــاء والالمبـــاالة الشـــباب إلـــى خلـــل واضـــطراب الحاجـــة إلـــى األمـــن وانعـــدا
  )1( »... نـحو المـكانة االجتماعیـة وصـعوبة الحـاجة إلى تحقیق الذات بالعمل 

أمام تفاقم هذه الظاهرة وتأزمها الناجمة عن عجز خلق التوازن في سوق العمل لجأت     
من األجهزة التي تم الحكومات المتتالیة ومسـئولي قطاع التشغیل في الجزائر إلى خلق مجموعة 

   1987انت البدایة سنة ــتكلیفها بتطبیق برامج خاصة بالتشغیل خاصة في وسط الشباب فك

                                                
والعولمة  البطالة وأسالیب المواجھة لدعم السالم االجتماعي و األمن القومي في ظل الغاتمحمد عالء عبد القادر ، -)1(-
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من خالل البرنامج الخاص بتشجیع االستثمارات الذاتیـة عـن طریــق تشـكیل تعاونیـات شـبانیة 
دماج تم وضع جهاز آخر یتعلق باإل 1990توجهت اهتماماتها نحو القطاع الزراعي،وفي سنة 

تـم  DIPJ Despositif d insertion proffetionnelle des jeunes   .1996المهنـي للشـباب 
 DSEJ  Despositif de soutien  emplois desإنشـاء جهـاز أو صـندوق دعـم وتشـغیل الشـباب 

juenes   ویضم هذا الجهاز عددا من البرامج الموجهة لتشغیل الشباب،:  
 1998سنة  برنامج عقود ما قبل التشغیل contra de pré emploi   
  1996برنامج المؤسسة المصغرة سنة micro entreprise    
  برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلیةESIL   
  1999برنامج القرض المصغر سنة micro credit   
  برنامج األشغال ذات المنفعة العامةtyp-himo     ذات الكثافة في الید العاملة  

نشــاء الجهــاز الــذي یهــتم بالتشــغیل وهــو المرصــد الــوطني للتشــغیل ومحاربــة الفقــر بطــرح وأخیــرا تــزامن إ
خمـس سـنوات  5محـل لكـل بلدیـة فـي مـدى  100رئیس الجمهوریـة برنامج ملیوني منصب شغل وتوزیـع 

ونالحــظ هـــنا أنــه فــي كــل مــرة یــتم خلــق أجهــزة وبــرامج خاصــة بتشــغیل الشــباب كلهــا )  2005-2009(،
سـنة %  17.7إلـى  2003سـنة  %30مـن  «نسبة التشغیل و التقلیل من حدة البطالة  ساهمت في رفع

إال أن الواقــع ال یعكــس التراجــع القیاســي   )1( »ملیــون منصــب عمــل  1.2وتــم مــن خاللهــا خلــق  2004
ملیـون نســبة وعـدد العــاملین  9.5 بلنسـب البطالــة مقارنـة بالیــد العاملـة النشــطة فـي الجزائــر والتـي قــدرت 

،إال أن هـــــذه األرقــــام  )2(  »ملیــــون بـــــطال 1.7ملیــــون عامــــل وعــــدد البطــــالین یصـــــل إلــــى  7.8 ب قــــدر
حصـــائیة ال تعكــس الواقــع الــذي یعیشــه  ئیات حــول نســب البطالــة تخضــع العتبــارات سیاســیة وإ واإلحصــا

لراهنـة الشباب الجزائري وتأسیسا على هذه الوضعیة فإن مشكلة هذه الدراسة تدور حول برامج التشـغیل ا
داریــة للقــوى الجامعیــة العاملــة ضــمن هــذه البــرامج ، فالتســاؤل  یــازات مهنیــة ومادیــة وإ ومــا تقدمــه مــن امت

  :الرئیسي الذي تم طرحه هو 
    هل تقدم برامج التشغیل امتیازات مهنیة خاصة للقوى الجامعیة العاملة ؟  
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  :أسباب اختیار الموضوع :ثانیا
لتــي یطرحهــا الواقــع االجتمــاعي واالقتصــادي ،وذلــك لمــا أفرزتــه البطالــة مــن مشــكالت یعتبــر التشــغیل مــن الملفــات ا    

تمس  جمیع مجاالت الحیاة،و التي أدت إلى ظهور أشكال جدیــدة مـن الفقـر وسـاهمت فـي إبـراز الخلـل االجتمـاعي كمـا 
قصاء شریحة هامة من المجتمع من المشاركــة فـي التــنمیة وهــي شـریحة  الشـباب التـي طالهـا شـبح ساهمت في حرمان وإ

البطالـة وســـاهم فــي تجمیــد طاقاتهــا الكامنــة وعــدم االســتفادة منهـا خصوصــا تلــك منهــا الفئــات التــي تمثــل طاقــات إنتاجیــة 
مــن فرصــة  هامــة تمثلــت فــي خریجــي الجامعــة فهــم یمثلــون قــوة عمــل مؤهلــة ،فحرمــان كــل طاقــة مــن طاقــات المجتمــع

ـــي إهــدار طاقــة إنتاجیــة  لتــالي خســـارة اقـــتصادیة وهـــذه الخســارة هــي محـــققة، وذلــك فـــي كــون اإلطــار وباللعمــل یعن
الجــامعي الحاصــل علــى العمــل  ولكــن فــي إطــار مؤقــت ،أو یعـــمل ضـــمن تخصــص ال یالئمـــه أي الرجــل المناســب فـــي 

راتـــه المكـــان الغیـــر مناســـب، كـــأن تكـــون مؤهالتـــه تناســـب مجـــال عمـــل آخــــر ونجـــده فـــي عمـــل ال یســــتطیع اســـتغالل مها
العلمیة والمهنیة فیتم تجمیدها وعدم استغاللها، وبالتالي هذه األوضـاع تعرقـل تحقیـق التنــمیة ،وعلـى هـذا األسـاس كانـت 
لنــا جملـــة مــن األســـباب التـــي جعلتنــا نبحـــث فـــي هــذا الموضـــوع منــــها مــا هـــو مـــرتبط بــالواقع االجتمـــاعي و االقتصـــادي 

  .یة المعاش ومنها ما یرتبط بجوانب علمیة أكادیم
إن هذه الظاهرة تعاني منها كل المجـتمعات العـالم المتقدمـة والمتخلفـة علـى حـد سـواء وتسـاهم بشـكل حـاد فـي إفقـاد      

المجتمـع توازنــه وتسـاهم فــي ظهـور الكثیــر مـن اآلفــات االجــتماعیة كــاالنحراف ،انتــشار الجریمــة ،الشـعور بعــدم االنتمــاء 
ن فـي الحصـول علــى عمـل یضـمن لـه حریتــه وكرامتـه ، والسـؤال المطـروح هنــا للمجتمـع وذلـك لهـدر أبسـط حقــوق اإلنسـا

ما هو دور الذي تقدمه الدولة للتخفیف مـن هـذه الظـاهرة ؟ مـاهي الوسـائل وطـرق المواجهـة التـي تنتهجهـا الدولـة ؟ هـل :
  لیست حلول جذریة ؟هي وسائل فعالة تضمن الحل النهائي لهذا المشكل ؟ أم هي وسائل احتواء مؤقتة لهذه الظاهرة و 

إن أي خلل في استراتیجیات التـشغیل والتوظـیف المنتهجة مـن شأنها أن تخـلق مشكالت  :األسباب الذاتیة- أ
نـما هي قضیة مجتمع  اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة مستقبال ،فقضیة البطالة هي لیست فقط قضـیة الشباب فقط وإ

لرئیسي في اختیارنا لها باعتباره موضوع یمس كل شرائح بأكمله ،فشعورنا بمشكلة البحث كان السبب ا
المجتمع،بصفة خاصة الفئة التي ننتمي إلیها فئة خریجي الجامعة ولذل خصصت الدراسة على هذه الفئة ، كونها 

  .عنصر فعاال في المجتمع وفي االقتصاد الوطني ذلك لـو تـم التحكم الرشید في استغاللها المهني والعلمي 
تتركز هذه األسباب في كونها لها صلة وثیقة بالواقع المعاش  ،بحیث نجد هذا موضوع :  ب الموضوعیةاألسبا-ب

التشغیل هو شامل یمس جمیع مجاالت الحیاة ،اقتصادیا نجـد أن برامـج التنمـیة ومـعدالت النـمو االقتصادي لها 
أن النمو االقتصادي السنوي إذا كان في تزاید تأثیر مباشر في قدرة االقتـصاد على خلـق المزید من الوظائف بحیث 

فرص التوظیف ،كما أن المجال السیاسي له وبالتالي المزید من  ، فإنه یفتح المجال أمام المزید من االستثمار
  فرص  ح ضمان ـصبـیان یـن األحـیر مـتأثیر على جانب التشغیل ألنه في الكث
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تخابات مهما كانت طبیعتها ،أما اجتماعیـا فالخلـل الـذي یحصـل التشغیل للشباب هي الورقة الرابحة في أي ان
فــي ســوق العمــل مــن شــأنه التــأثیر علــى معــدالت البطالــة مــن حیــث الزیــادة ،باإلضــافة إلــى ذلــك فهــي دراســة 
علمـیة تتـوفر علـى جانـب كبیـر مـن التـراث النظـري لـه عالقـة بأصـول التفكیـر االقتصـادي الكالسـیكي، وأیضـا 

  وتتعــدد وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع ممــا ســاهم فــي إثــراءه ،و الهــدف منهــا أكادیمیــا التفكیــر المعاصــر
  . الحصـول على درجة علمیة 

  :أهمیة الدراسة :ثالثا 
ــة تكمــــن فــــي كــــون هــــذا الموضــــوع یمــــس جمیــــع جوانــــب الحیــــاة االقتصــــادیة   إن أهمیــــة الدراســ

  . ر واالجتماعیة والسیاسیة أي أنه ذو طابع شمولي یؤثر ویتأث
یكمن في ارتباط التشغیل بمستوى النمو االقتصادي ألي دولة ،وبرامج االنتعـاش : اقتصادیا - 1

  .االقتصادي ومدى نجاحها،فهي تؤثر وتتأثر بشكل واضح في توفیر فرص العمل الجدیدة 
یرتبط التشغیل دائما بمصطلح أو بظاهرة البطالة وهي ظاهرة ذات بعد اجتماعي : ا اجتماعی- 2

 «فغالبا ما تؤدي البطالة إلى العزلة االجتماعیـة للعاطـل وتضـعف التضـامن االجتمـاعي خطیر،
عنـد العاطـل الـذي تفقـده االلتـزام بالمعـاییر  ANOMIEویترتب على ذلك ظهور حالة اآلنومي 

،فنجـد أن مرتكبـي الجریمـة مثـل السـرقة كـانوا عـاطلین   (1) والقـیم االجتماعیـة فیرتكـب الجریمـة 
  .عن العمل 

إن االختالل في نسب التشغیل والبطالة وعدم خلق توازن في سوق العمل یكون من :  سیاسیا- 3
األسـباب األساسـیة التـي تسـاهم فـي ظهــور تیـارات سیاسـیة مختلفـة تسـتغل الظـروف االقتصــادیة 
واالجتماعیــة التــي تحــیط بــالمجتمع وفــي واجهتهــا ضــعف التشــغیل فتبــدأ هــذه التیــارات بتشــكیل 

اهضـــة للحكـــم تنـــادي بضـــرورة تــوفر العمـــل وتطالـــب باإلصـــالح االقتصـــادي وتثیـــر تنظیمــات من
  .اختالالت سیاسیة في الدولة 

فبشكل عام فإن هذه األزمات التي تخلقها البطالة وسوء التشغیل هي ناتجة عن خلل في      
ن تخطیط و تسییر برامج التنمیة ،فكون هذه الدراسة تخص شریحة هامة من المجتمع تقع بی

تصنیفین وهم خریجي الجامعة ،وهذه الفئة تصنف ضمن القوى العاملة وذلك لعامل السن وما 
  ة وعقلیة تؤهله ألن یكون قوة عمل ال یستهان بها،ـة ونفسیـسیولوجیـعطیات فـن مـله م

                                                
  .79 ، مرجع سبق ذكره ،ص البطالة وأسالیب المواجھةعالء عبد القادر،  (1)
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وأیضا هذه الفئة من المجتمع هي تصنف ضمن شریحة الشباب وهذه المرحلة تعد من أهم مراحل عمر 
ن ،ألنهــا مرحلــة العطــاء واإلنجــاز والعمــل والحیویــة وهــي التــي تســاهم فــي تقــدم المجتمــع فــإذا لــم اإلنســا

یتسنى لشاب فرصة عمل تتناسب مع مؤهله العلمي والمهني أصبح فریسة سهلة للضیاع وینتابه شعور 
ة خاصـة بعدم باالنتماء للمجتمع ،فالبطالة تؤدي بصفة عامة إلى سخط شعبي هـام فقـوة العمـل المتعطلـ

فالبطالـة والتشـغیل همـا .إذا كانت ذات تحصیل علمـي أكـادیمي غیـر مسـتغل فهـو خسـارة إنتاجیـة كبیـرة 
ظاهرتـان تهــددان االســتقرار واألمــن والسـالم االجتمــاعي ،وهــذا بــدوره یـؤثر علــى التنمیــة التــي یأملهــا أي 

ظیف المنتهجـة غیـر ناجحـة مجتمع ،و تهدد الدولة بصفة خاصة كون برامج التشغیل واستراتیجیات التو 
تـزال تشـغیل قـوة العمـل المتنامیـة أولـى األولویـات ألي غم تعددها وتغیرها من برنـامج اقتصـادي آلخـر ال ،و ر

  .تخطیط اقتصادي واجتماعي 
  :أهداف الدراسة : رابعا

قـاط والتـي الن إن عملیة اختیارنا لهذا الموضوع والمتعلق ببرامج التشغیل والقوى العاملة ترجع لجملـة مـن
  أشرنا إلیها في عنصر أسباب اختیار الموضوع ، وذلك من أجل تحقیق ما یلي 

  ـــة الجامعیـــة ضـــمن بـــرامج التشـــغیل ـــى واقـــع تشـــغیل القـــوى العامل اإلطـــالع والتعـــرف عل
ــار قــوة العمــل المؤهلــة وذات تكــوین جــامعي مــن أجــل  المعمــول بهــا حالیــا ،وقــد تــم اختی

مـع المـؤهالت العلمیـة التـي یمتلكهـا أي شـاب خـریج  معرفة ما توفره من مناصب تتالءم
  .جامعة جزائریة 

  مدى توافق المطالب المهنیة للمستفدین مع ما توفره البرامج من فرص العمل ومـا یـرتبط
  .بها من مزایا مادیة وتكوینیة لإلطارات الجامعیة 

 لمكلفـــة القیـــام بدراســـة میدانیـــة تكشـــف عـــن الخـــدمات التـــي تقـــوم بهـــا مكاتـــب التوظیـــف ا
بتســییر بــرامج التشــغیل مــن أجــل التخفیــف مــن البطالــة وكــذا معرفــة مــا إذا كانــت هــذه 
البرامج التشغیلیة هي حلول جذریة للبطالة وحل أزمة تشـغیل القـوى الجامعیـة العاملـة أم 

 .هي حلول مؤقتة 
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  :تحدید المفاهیم : خامسا
لم الدقیقـة الواجـب اتباعهـا فـي أي إن تحدید المفاهیم من الوسائل التي تحدد الخطوط والمعـا

دراســة علمیــة لتجنــب الولــوج فــي مواضــیع یكتشــف الباحــث فــي آخــر المطــاف أنهــا ال تمــد 
للبحـث  أي صــلة وتكـون ســببا فــي هـدر الوقــت ،لهـذا الســبب یجــب التعـرض ألهــم المفــاهیم 

الـواردة فـي یرجع الباحث أساسا إلى المفـاهیم  «التي تتضمنها اإلشكالیة المراد تناولها بحیث
العنوان الموضوع ،ثم إلـى بعـض المفـاهیم المسـتترة غیـر الظـاهرة فـي عنـوان البحـث ثـم إلـى 
بعـض المفـاهیم الـواردة فــي خطـة البحـث ،ثــم إلـى بعـض المفـاهیم التــي تسـتخدم فـي محتــوى 

    )1( »البحث 
  :البرامج -1

قیـق أهـداف سـیر العمـل الواجـب القیـام بـه لتح  «علـى أنهـا  PROGRAM یعرف البرامج
مقصودة ،كما یوفر األسس الملموسة إلنجـاز األعمـال وتحـدد نـواحي النشـاط الواجـب القیـام 
بــه خــالل مــدة معینــة،وهو أیضــا مشــروع یهــدف إلــى تنمیــة مهــارات أو یتضــمن سلســلة مــن 

  . )2( »المقررات ترتبط بهدف عام أومخرج نهائي
ة الجزائریـة مـن أجـل مواجهـة البطالـة وهـي وهي عبارة عن مجموعة من السیاسات التـي تتخـذها الدولـ

فــي شــكل مناصــب شــغل تتــوزع علــى الوالیــات فــي فتــرات زمنیــة سداســیة وهــي تنقســم إلــى نــوعین مــن 
بــرامج تشــغیلیة علــى شــكل عقــود  بــرامج تشــغیلیة علــى شــكل قــروض ،تتمیــز هــذه البــرامج :البــرامج 

  . بالتعدد و هي موجهة للفئة خریجي الجامعات الجزائریة 
  :التشغیل -2

یقصد به استخدام القوى العاملة فـي إحـدى الفعالیـات االقتصـادیة اإلنتاجیـة أو الخدمیـة كمـا 
التشــغیل هــو االســتراتیجیة  )3(یعــرف علــى أنــه مجموعــة األنشــطة المــأجورة فــي مــدة معینــة 

ــتم مــن خاللهــا توظیــف اإلطــارات الجامعیــة وفــق إطــار قــانوني تهــتم المؤسســات  التــي ی
  .المكلفة بالتشغیل ومكاتب التوظیف بتسییر عملیة تشغیل القوى العاملة  

                                                
  .86،ص)د ذ س ن (،1،ط ،تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زواتي – (1)

دار 1،مراجعة حامد عمار،ط- عربي انجلیزي وانجلیزي- معجم المصطلحات التربویة والنفسیة عربيزینب النجار ،– (2)
  .74ص  2003المصریة اللبنانیة ، القاھرة 

 )3(  2eme edition tome 1 paris p14 trauit de sociology de travaille fried man et navaille 
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  :برامج التشغیل -3
فـرص عمـل  هي عبارة عن مجموعة مـن اإلجـراءات التـي تنتهجهـا الدولـة الجزائریـة مـن أجـل خلـق

  .للقوى العاملة الجامعیة 
  :وینطوي تحت هذا المفهوم بعض المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة وهي 

  : سیاسة التشغیل-أ 
ونعني به األسلوب الذي یتبناه المجتمع إزاء تـوفیر فـرص عمـل للقـوى العاملـة المتاحـة وفـي إعـداد 

   )1(ب العمل وتكوین األفراد وتنظیم العالقات بین العمال وأربا
  :  التشغیل الكامل-ب

بأنــه عــدم التــوازن الكمــي الــذي یحــدث بــین طرفــي المعادلــة فــي  «یعنــي التشــغیل الكامــل إحصــائیا 
ــة  ســوق الشــغل بــین عــدد البطــالین الطلبــین لمناصــب شــغل وعــدد المناصــب الشــاغرة وتحــدث حال

   )2( »لشغل  التكافؤ في معظم األوقات نوعا من االستقرار والهدوء على مستوى ا
ویقصـد بــه تحقیــق التوظیـف الكلــي لطلبــات العمــل ومـا یقابلهــا مــن وظـائف شــاغرة بحیــث ال یكــون 

  .هناك فجوة بین العرض والطلب على العمل 
  :القوى العاملة -4

بأنهــا مجمــوع الســكان الــذین مــن وظیفــتهم إنتــاج الســلع   Men-powerتعــرف القــوى العاملــة  
النـــاس فـــي المجتمــــع ونطلـــق علـــى القـــوة العاملـــة اســـم الســــكان والخـــدمات التـــي یحتاجهـــا كـــل 

، كمـا تعـرف علـى أنهـا مجمـوع األفـراد الـذین یشـتركون فـي تقـدیم العمـل  )3(النشیطین اقتصادیا 
إلنتــاج ســلع أو خــدمات و یتضــمن ذلــك لــیس فقــط العــاملین وقــت إجــراء التعــداد وكــذلك تشــمل 

  .   عنه  المتعطلین أي القادرین على العمل والباحثین
  :القوى العاملة الجامعیة -5

تعلـــیمهم الجـــامعي وتحصــلوا علـــى شـــهادة جامعیـــة و  اهــي جـــزء مـــن القــوى العاملـــة الـــذین أنهــو 
   صر فمن  امن منصب عمل في إطار أحد برامج التشغیل الحكومیة أو استفادو  ااستفادو 

                                                
  . 61،مرجع سابق ،صسیاسة التشغیل والتكوین المھني سالطنیة بلقاسم ،  – (1)
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،معھد علم  برامج التشغیل في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات دورلیلیا بن صویلح ، – (2)

  . 21، ص ) 2003- 2002(اجتماع ،جامعة عنابة، 
  . 115، ص1984- 1983،منشورات جامعة حلب،سوریا  السكان والتنمیة االقتصادیةأحمد األشقر،– (3)
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ولــم یسـتفیدون مــن فرصــة  لـدعم مشــاریعهم وال یزالـون یزاولــون أعمـالهم فــي فتـرة العمــل المیـداني
  .     اإلدماج النهائي في الوظیفة 

  :تساؤالت الدراسة: خامسا
إن المحــور الرئیســي الــذي تــدور حولــه هــذه الدراســة هــو حــول مــا تقدمــه بــرامج التشــغیل للقــوى 

هل تقدم برامج التشغیل امتیـازات خاصـة للقـوى :العاملة الجامعیة ،وقد طرحنا التساؤل الرئیسي 
  العاملة ؟ الجامعیة

و من أجل التوصل إلى اإلجابة عن هذا التسـاؤل فقـد تـم تجزئتـه إلـى أسـئلة فرعیـة وتمثلـت فـي 
  :ما یلي

هـــل تقـــدم بـــرامج التشـــغیل امتیـــازات إداریـــة مـــن أجـــل تســـهیل عملیـــة توظیـــف القـــوى  )1
  الجامعیة العاملة ؟

لجامعیـة هل تقدم هـذه البـرامج امتیـازات مهنیـة مـن أجـل تحقیـق تأهیـل مهنـي للقـوى ا )2
  العاملة ضمن إطارها؟

هـل االمتیـازات المادیـة المخصصــة لهـذه البـرامج تسـاهم فــي تحسـین الوضـع المــادي  )3
  للقوى العاملة الجامعیة ؟    
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  الدراسات والبحوث السابقة: سادسا 
إن الدراســات و البحـــوث الســـابقة هـــي مـــن الخطـــوات التــي تعـــین الباحـــث علـــى إعطـــاء حـــدود  

راسـته والدراســات التـي لهـا عالقــة بالظـاهرة التـي یتناولهـا ،وذلــك مـن خـالل تفــادي فاصـلة بـین د
تكـرار الدراســات والمواضــیع بحیــث یجـب أن تكــون دراســة أي باحــث هـي امتــداد لمــا ســبقها مــن 
الدراسـات ، إضـافة إلــى ذلـك فالدراسـات الســابقة تسـمح للباحـث باإلحاطــة بموضـوعه مـن حیــث 

یقیة وتساعده على تجنب األخطاء التي وقـع فیهـا الدارسـون،ومن أبـرز الدراسة النظریة أو التطب
الدراسات التي بین أیدینا ولها جانب كبیر من المعالجة نفس الموضوع الذي نحن بصدد تناولـه 

:  
   "دور برامج التشغیل الشباب في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات  ": الدراسة األولى-1

الطالبة لیلیا بن صویلح لنیل شهادة الماجستیر فـي اختصـاص وهي عبارة عن دراسة قامت بها 
  ) .2003-2002(علم اجتماع بمـعهد علم االجتمــاع ،جامعة عنابة، للسـنة الجامــعیة 

تطرقــت الباحثــة ضــمن هــذه الدراســة علــى واقــع المهنــي الــذي یعشــه الشــباب المســتفید مــن أحــد 
مــا تــوفره هــذه البــرامج فــي مجــال تطــویر بــرامج التشــغیل الموجهــة للشــباب وذلــك لتعــرف علــى 

  .الكفاءات وترقیة العمل 
  :وعلى هذا األساس تمحور التساؤل الرئیسي لهذه الدراسة كالتالي 

  ما هو دور برامج التشغیل الشباب في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات  
  ومن هذا التساؤل المركزي اشتقت الباحثة عدة أسئلة فرعیة وهي:  
  كل برنامج من برامج التشغیل ؟ وما هو سر تعددها ؟ما هي خصوصیة  
 ما هي اآللیات التي توجه كل برنامج من هذه البرامج ؟  
  إلــى أي حــد یمكــن لهــذه البــرامج أن تســاهم فــي إحــداث التــوازن فــي ســوق العمــل

 وبالتالي التخفیف من حدة البطالة عموما وبطالة الشباب بوجه خاص ؟ 
  :ى ثالث فئات وقد تم تقسیم عینة البحث عل

  .مفردات10فئة مستفید من برنامج القرض المصغر  .1
  .مفردة 27فئة مستفید من برنامج المؤسسة المصغرة  .2
 .مفردة 55فئة مستفیدة من برنامج عقود ما قبل التشغیل  .3
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  .مفردة توزعت بطریقة تناسبیة على ثالث فئات المذكورة  92وتم تحدید عدد مفردات العینة
  :دوات البحث التالیة كما اعتمدت على أ

مـــن خـــالل تواجـــدها ومالحظتهـــا بشـــكل یـــومي تصـــرفات و ســـلوكات : المالحظـــة بالمشـــاركة-أ
  .المستفیدین من البرامج وذلك بمقر مندوبیة تشغیل الشباب 

  وكانت مع المسؤولین المكلفین بتسیر البرامج :المقابلة -ب
ن مـن البـرامج  مـن كـل الفئـات مـع سـؤال موجـه للمسـتفیدی 19والتي تكونت مـن : االستمارة -ج

  .اختالف محور التساؤالت من برنامج آلخر 
أما المنهج المعتمد فهو تحلیل الخطاب وذلك من أجل تحلیل البرامج ومحاولة الكشف عن علة 

  .وجودها وآلیات عملها  
ــائج توصــلت الدراســة إلــى أن المشــاریع الموجهــة للشــباب هــي قــادرة علــى مواجهــة مشــكل : النت

التـي تعتمـدها الـدول الحدیثـة فـي مواجهــة  تبطالـة ولكـن بشـكل مؤقـت وهـي نفـس اإلسـتراتیجیاال
  .مشكل البطالة 

اسـتفدنا مـن الجانـب النظـري الـذي تـم فیـه توضـیح خصوصـیات كـل برنـامج :  جوانب االستفادة
عملــت علــى دراســته، والــذي ســاعدنا فــي التمییــز بــین البــرامج الموجهــة للشــباب الجــامعي وبــین 

  .لبرامج الموجهة إلى باقي الفئات  كونها لم تختص في دراستها على فئة معینة ا
   "تنظیم القوى العاملة في المؤسسات الصناعیة الجزائریة ":  الدراسة الثانیة-2

وهي عبارة عن دراسة قام بها الدكتور بشیانیة السعید ولم یذكر إن كانت دراسة أكادیمیة المـراد 
أو هـي دراسـة علمیـة فقـط  ،وهـي تنـدرج ضـمن تخصـص علـم االجتمـاع  منها نیل درجة علمیـة

  . 2002تنظیم وعمل منشورات جامعة قسنطینة للسنة 
یتطــرق الباحــث إلــى أزمــة المؤسســة الجزائریــة ،والتــي أرجعهــا إلــى إهمــال تنظــیم القــوى العاملــة 

ن أهـم مصـادر وتقهقرها ووضعها في أدنى المراتب ،كون القوى العاملة هي مـورد بشـري یعـد مـ
  .الثروة في المجتمع إال أنه لم یلقى العنایة الفائقة من قبل مؤسسات الصناعیة الجزائریة 
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  :وتركزت دراسة الباحث من هذا المنظور على التساؤل الرئیسي 
  مــاهي تجلیــات التشــغیل الســیئ المــرتبط بأســالیب تســیر واســتغالل القــوى العاملــة فــي

     المؤسسات العامة الجزائریة ؟ 
  :وتفرع عن هذا التساؤل تساؤالت فرعیة وهي 

الجوانـــب (مــاهي تجلیــات التشــغیل الســیئ المـــرتبط بوســائل تطــور شخصــیة العامــل  .1
  ؟) اإلنسانیة ،القانونیة والثقافیة 

ماهي تجلیات التشغیل السیئ المرتبط بالنفقات االجتماعیة ونفقات األجور فـي حیـاة  .2
  القوى العاملة ؟

  بالنتائج االجتماعیة واالقتصادیة للمؤسسة الصناعیة العامة ؟ما عالقة كل ذلك  .3

  :كما أن الباحث اشتق فرضیة عامة من خالل المحاور السابقة وتمثلت في 
إن التشغیل السیئ على مستوى تنظیم العمل في جانبه المتعلق بـالقوى العاملـة ،هـو السـبب 

ـــر ؟ ـــى   الرئیســـي ألزمـــة المؤسســـات العامـــة الصـــناعیة فـــي الجزائ ـــد أجریـــت الدراســـة عل وق
مؤسســات صـناعیة جزائریــة وتـم تقســیم عینـة البحــث إلـى ثــالث )4(مجتمـع یتكـون مــن أربـع 

  : أصناف 
  . یمثله اإلطارات والمسیرین بالمؤسسات الصناعیة : صنف أول -
  .المشرفون :صنف ثاني -
  . رؤساء األقسام و الورشات : صنف ثالث -

ت فــــي ثـــالث األصــــناف المــــذكورة مــــن القــــوى العاملــــة مفــــردة تمثلــــ 280 بوحـــددت العینــــة 
  .بالمؤسسات األربع 

ـــة  ـــى الظـــروف المادی ـــه التعـــرف عل ـــذي تـــم مـــن خالل واعتمـــد المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي وال
والتاریخیة التي صاحبت تطور وتفاقم أزمـة المؤسسـة العامـة مـن خـالل المجـال االجتمـاعي 

  .یاسي والمجال االقتصادي ،والمجال القانوني والس
كما أن االعتماد على المنهج الوصفي سمح للباحث بمقارنة نتائج البحث مع دراسات قام 
بها آخرون منظرون في مجال تنظیم العمل كنموذج هنري مونتربرق ونموذج سمویل 

  قاموا بدراسات حول مركزیة السلطة في  این الذین ـتروس وروز شتـم وسـهایـومن
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إلـى أي حـد یمكـن :علـى التسـاؤل التـالي فـي المعالجـة المیدانیـة المنظمات العمومیة وارتكز 
  تطبیق نموذج هنري منتربرق على المؤسسات الصناعیة حقل الدراسة ؟ 

تنوعت وسائل جمع البیانات من المقابلة مع المسؤولین والمسیرین للمؤسسات واعتمد أیضـا 
  .للعینة  على الوثائق والسجالت واستمارة بحث وزعت على الفئات الثالث

  : نتائج الدراسة 
فنیـة  ةإن كل التشغیالت السـیئة المتعلقـة بتنظـیم القـوى العاملـة لیسـت كلهـا قضـایا تكنولوجیـ

بل تتخللها عوامل أخرى أیدیولوجیـة ثقافیـة اجتماعیـة اقتصـادیة تفعـل فعلهـا فـي الواقـع فتـارة 
  .تؤدي دورا معوقا وتارة نؤدي دورا مسرعا 

 ل یقـــوم علـــى مبـــادئ مدرســـتین مبـــادئ مدرســـة هنـــري فـــایول إن تنظـــیم القـــوى العامـــ
  .ومبادئ مدرسة تایلور 

  تضاعف النزاعات في العمل بین جمیـع مسـتویات التنظیمیـة ألن المؤسسـات العامـة
،فغیـاب النفقـات علـى البحـث العلمـي و الرسـكلة  اغیر قادرة علـى تطـویر التكنولوجیـ

لتشغیالت السیئة نتج عنها عدم تناسـق الدوریة أدت لتدهور نوعیة المنتجات ،وهذه ا
  .وتكافؤ توزیع األعباء والمهام بین المدیریات والمصالح 

  ن وجدت فهـي غیـر شهار وإ الهیاكل التنظیمیة هي تقلیدیة فال تتوفر على دراسات وإ
  .فعالة 

  كشــــف التشــــغیل  الســــیئ عــــن المســــتوى المتــــدني لألجــــور وكــــذا ضــــعف الظــــروف
  .ة االجتماعیة الموفرة للعین

هناك جانب من الجوانب التي عالجتها هـذه الدراسـة لـه عالقـة بمـا نحـن :  جوانب االستفادة
بصــدد دراســته وهــو متعلــق بالجانــب المــادي أي األجــور والنفقــات االجتماعیــة المخصصــة 
للقـوى العاملــة ومقارنتهــا بمــا هــو مخصــص للقـوى العاملــة الجامعیــة ضــمن البــرامج التشــغیل 

ا هنــاك جانــب مــن التأهیــل المهنــي المتــوفر فــي المؤسســات التــي تمــت التــي ندرســها ،وأیضــ
  دراسة ظروف عمل القوى العاملة بها  
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  : المداخل النظریة :سابعا
  :المدخل الدیمغرافي  -1

یعتبــر عــالم النظریــات الســكانیة الشــهیر مــالتس مـــن أهــم العلمــاء الــذین تحــدثوا عــن النمـــو 
الرغبــة الجنســیة بــین  «زایــد الســكان بحیــث یــرى الســكاني وعــن أوضــاع البشــر فــي ظــل الت

الجنسین تؤدي إلى التوسع السكاني طالما توفر الغذاء ولـن یحـدد النـاس النمـو إلـى مسـتوى 
،فهو الـذي یـرى أن نمـو  )1(»إجمالي وفي الفترة القصیرة قد ترتفع األجور إلى حد الكفاف  

ض الغــذاء بمتتالیــة حســابیة ،وهــذا الســكان یتزایــد بمتوالیــة هندســیة ویقابلــه نمــو فــي فــي عــر 
،فـإذا نظرنـا إلـى   labour forceالتزایـد فـي النمـو السـكاني نـتج عنـه تزایـد فـي قـوة العمـل 

نالحـظ بأنـه سـتكون قـوة العمـل  2000مكتب منظمة العمـل الدولیـة للقـوة العاملـة حتـى عـام 
ملیــون  1 ملیــون وبمعــدل یزیــد علــى 2.546ملیــون إلــى  1.509مــن % 69العالمیــة بنســبة

مـن %86ملیـون إلـى قـوة العمـل فـي الـبالدة النامیـة بنسـبة  886وسیضاف مـن هـذه الزیـادة 
إجمالي الزیادة وتشكل هـذه الزیـادة فـي العمـل تحـدیا رئیسـیا أمـام الـبالد النامیـة فـي جهودهـا 

   )2(لتحقیق التنمیة الكافیة وتوفیر الوظائف وفرص العمل المتضاعفة بها
الجها اإلحصائیات الدیمغرافیة تعتمد على متغیـر الوفیـات والموالیـد بفعـل فالمتغیرات التي تع

الخصــوبة ومــا یطــرأ علیهــا مــن زیــادة أو نقصــان تــؤثر بشــكل مباشــر علــى طبیعــة نمــو قــوة 
  .العمل 

  : مدخل اقتصادي-2
هناك بعض المؤشرات التي تحدد معـالم التنمیـة االقتصـادیة ألي دولـة وتـتلخص أساسـا فـي 

القومي ومتوسـط نصـیب الفـرد مـن إجمـالي النـاتج القـومي ،هـذه المؤشـرات هـي حجم الدخل 
جــــد هامــــة للتعــــرف علــــى مســــتویات المعیشــــة ألي مجتمــــع ،وأیضــــا  تعرفنــــا علــــى مســــتوى 
االنتعــاش االقتصــادي وعلیهـــا تــم تقســـیم العــالم علـــى أســاس مســـتوى الــدخل مـــن حیــث أنـــه 

اصــر كلهــا تحــددها درجــة النمــو مــنخفض ،مــن حیــث أنــه متوســط أو أنــه عــالي ،وهــذه العن
االقتصـــادي الـــذي تصـــل إلیـــه كـــل دولـــة وهـــو یســـمح بـــدوره بانتعـــاش ســـوق العمـــل وتحقیـــق 

  .التوازن الكمي والنوعي لعروض و طلبات العمل 
  وهناك عدة نظریات االقتصادیة التي تناولت مسالة التشغیل والعمل هي نظریة تایلور 

                                                
  . 282بق،ص،مرجع سااقتصادیات التنمیة مالكوم حبیلز ،– (1)

  . 306،ص1998،دار المعرفة الجامعیة ،مصر  علم االجتماع السكانعلي عبد الرازق جبلي،– (2)
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العاملة عبارة عن إنسان آلي یشـكل جـزءا مـن عوامـل الذي یرى أن الكائن البشري أو الید «
وهــو بهــذا  )1( »...اإلنتــاج فهــو كجهــاز ســمعي وذاكــرة تســتجیب و جهــاز تمثلــه األعصــاب 

یضع اإلنسان العامل محل اآللة ولذا یجب مراقبتهم وفق نظام عام تمثله اإلدارة ،باإلضـافة 
أو الحدیثــــة عالجــــت موضــــوع إلــــى ذلــــك فالنظریــــات االقتصــــادیة ســــواء كانــــت الكالســــیكیة 

التشغیل من وجهة تحقیق التوازن الكمـي مـن حیـث العـرض أو الطلـب كمـا أنهـا تناولتـه مـن 
خالل نظرتها للعمل على أنه سلعة تباع وتشـترى وحـددت المؤشـرات التـي تـؤثر علـى سـوق 
العمل من وجهة نظـر اقتصـادیة لهـا عالقـة بالتضـخم واألسـعار واختلفـت مـن حیـث توجههـا 

یـدلوجي مــا بــین الرأسـمالي واالشــتراكي الــذي بـدوره یحــدد النظــام االقتصـادي المعمــول بــه األ
  .        ویكون له التأثیر الواضح على نمط التشغیل من حیث الكم والكیف 

وعلـى العمـوم ،فقــد إرتئینـا أن نعتمـد علــى المـدخل الـدیمغرافي كونــه یشـكل التوجـه الــذي     
ا وال یعطـي األولویـة لطبیعتهـا وال یراعـي خصـائص قـوة یحدد فرص العمل من حیث حجمهـ

  .  العمل المتوفرة ومدى مالئمتها لطبیعة فرص العمل المعروضة 

                                                
،سلسلة دروس في علم االجتماع ،دیوان المطبوعات مساھمة في دراسة ظروف العمل دمري أحمد ،  (1)

  . 34،ص1990الجامعیة،


