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  :یوضح توزیع السن ألفراد العینة): 03(جدول رقم 

  
  
  
ســنة  35-19ب إن التســجیل فــي جهــاز عقــود مــا قبــل التشــغیل یشــترط أن یتــراوح ســن الشــبا 

وهـذه الفتـرة هـي فتـرة الشـباب )1(حیث یدخل تاریخ التسجیل في الحسبان إلثبات شـرعیة السـن 
االنتقــال مــن الطفولــة إلــى االحــتالل مكانــة بــین البــالغین حیــث تكــون قــد تكونــت « والتــي تعنــي

الفتـرة هـي  ،كمـا أن هـذه)2( »لدیه اإلمكانیات التي تؤهله للقیام باألدوار التـي یقـوم بهـا الكبـار 
الفترة المعمول بها في تحدید سـن القـوى العاملـة فـي الجزائـر مـثال فـي الجزائـر تتبـاین حـدا یـن 
العمـل المســتخدمة بتبیــان اإلحصـاءات الصــادرة ســواء مـن وزارة التخطــیط والمحافظــة الوطنیــة 

رى لإلحصاءات أو جهات الرسـمیة أخـرى فوفقـا لتعـداد العـام للسـكان والسـكن الثـاني الـذي أجـ
لكال الجنسین ، أما دولیا فهو ما بین ) 59-18(فإن حدي السن المعمول به هو  1977عام 

بنســبة  ]27-24[،مــن خــالل هــذا الجــدول نجــد أن أكبــر نســبة  تتركــز فــي فئــة )3() 15-64(
هـذا % 2بنسـبة ]35-32[،وأقل نسبة تتركز في فئة % 38بنسبة  ]31-28،وتلیها فئة40%

 ]27-24[التشغیل ،كما أن أكبر نسبة للشغل المأجور تتركز في فئتینبالنسبة للعقود ما قبل 
  35-32في فئة % 4.76و أقل نسبة هي % 47.61 ب

                                                
  . 1998- 06-29المؤرخ في  008المنشور الوزاري رقم  -  1

  . 110، مرجع سبق ذكره، ص المعاصر وأزمة القیم الشباب المصرينادیة رضوان ، – (2)
  .174 ،مرجع سبق ذكره ،ص  اإلشكاالت النظریة والواقعحمید خروف وآخرین ، – (3)

  
  العينة  

  
  % السن         ك        

  عقود ما قبل التشغیل    
       

 % ك                     

]22 -23[   0        0                                           %
10                 20                      %

]24 -27[   10    47.61% 20        40            %  

]28 -31[   10    47.61   %19           38        %  

]32 -35[   1        2% 1                    2%  

 %100              50 %100     21المجموع     
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ویرجع هذا لكون محفزات التي یطرحها هذا  ]23-20 [ونالحظ انعدام أي مفردة ضمن فئة

 ]31-28 [العقد لیست عامل جذب للید العاملة الباحثة عن العمل ألول مرة وهذا عكس فئة

  .و التي من الواضح انها لجأت لهذا النوع من العقود بعد قضاء مدة طویلة في البطالة 

                                          
رسم بیاني رقم 02یوضح توزیع السن لفئة الشغل 

المأجور
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إن الرسم البیاني الذي یوضح فئات السن بالنسبة لمفردات الشغل المأجور نجد أن التطابق   

كونهما یشتركان في نفس النسب المئویة وهي ] 31-28[و ] 27-24[سن بالنسبة لفئتي ال

ویقابلهما انعدام التكرار أو النسب المئویة بالنسبة لفئة  % 47.61كما ذكرنا سابقا تمثل 

]22-23 [  .  

  .یوضح توزیع عینة البحث حسب الجنس: 04جدول رقم 
  الفئات         
 الجنس

  عقود ماقبل التشغیل    
 %رار         التك  

  الشغل المأجور    
 %التكرار        

  المجموع        
  %التكرار      

  %22.53         16 %4.76         1 %30          15 مذكر
  %77.46          55 %95.23         20 %70          35 مؤنث

  %100           71 %100         21 % 100            50 المجموع
یوضح لنا الجدول حجم المشاركة النوعیة لكال الجنسین من حیث الجنس ،فبحكم         

التطورات الحاصلة في تغیر دور المرأة اجتماعیا من دور تربوي تمارسه في البیت أصبحت 
تتخطى هذا الدور التقلیدي لها إلى إیجاد مكانة لها اقتصادیا فلم تعد عنصر مستهلكا فقط 
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فالتطور االجتماعي یرسم معالم نشوء طبقة جدیدة من « العناصر المنتجة  بل أصبحت أحد
العمال ،بحیث نجحت المرأة نجاحا نسبیا في أن تجعل من العمل شیئا مشرفا ألول مرة بعد 

  )1( »ما كان یعتبر من األمور المشینة للمرأة العربیة بوجه خاص 
النســـبة األكبـــر متمركـــزة فـــي جـــنس  وهـــذا ترجمـــة لإلحصـــائیات التـــي بـــین أیـــدینا ،بحیـــث نجـــد

بالنسـبة للعقـود % 70أما التوزیـع علـى كـال الفئتـین نجـد % 77.46اإلناث لكال الفئتین بنسبة 
  .للشغل المأجور هذه النسب تمثل نسبة اإلناث من العینة % 95.23ما قبل التشغیل و 

املـة النسـویة فمـثال وطنیا هناك بعض اإلحصـائیات تشـیر إلـى زیـادة المشـاركة الیـد الع       
   1982سنة % 69.5إلى  1977سنة % 32انتقلت الید العاملة النسویة المؤهلة من « 

ـــى  ـــر تجاریـــة  1992ســـنة %75ولتصـــل إل ـــي قطـــاع اإلدارة والخـــدمات الغی وتتركـــز أغلبهـــا ف
وال تزال النسب فـي تزایـد لمجانیـة التعلـیم  )1( »كالتربیة والصحة التي تتطلب ید عاملة مؤهلة 

  .دیمقراطیته و 
كنسبة كلیة ،وهذا یعود إلى مشكل أداء % 22.53تمثل فئة الذكور النسبة األقل       

الذي یشترط  1998جوان  29المؤرخ في  008الخدمة الوطنیة فحسب المنشور الوزاري رقم 
أن یكون الشاب معفى من الخدمة الوطنیة أو یكون أنهى أداء الخدمة الوطنیة وهذا یتطلب 

  .إثبات لكال الحالتین شهادة 
  .یوضح الحالة المدنیة للعینة :  05جدول رقم

  العینة               
 الحالة المدنیة 

عقود ماقبل التشغیل 
 %التكرار       

  الشغل المأجور      
 %التكرار       

  المجموع        
  %التكرار     

 
 % 91.54         65 %100          21 %88        44 أعزب

 %8.45           6   %0            0 %12          6 متزوج

 %0           0   %0            0 %0          0 مطلق

     %0           0   %0            0 %0          0 أرمل

  %100         71  %100          21 %100        50 المجموع

: ل معطیات تخص الحالة المدنیة ألفراد العینة وتضم أربع متغیرات یتضمن هذا الجدو    
من % 88العزوبیة ، الزواج ، الطالق ،الترمل ،بالنسبة لفئة عقود ما قبل التشغیل نجد نسبة 

                                                
  ) .118(،لبنان ،دار الطلیعة للنشر ،ص2،ط المرأة العربیة وقضایا التغیرخلیل أحمد خلیل ،– (1)
،رسالة ماجستیر غیر منشورة في علم االجتماع  األسرة الجزائریة أثر عمل الزوجة األم في بناءزبیدة بن عویشة ،– (1)

  .25 ،ص1987الجزائر ،
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بالنسبة لعقود ما قبل التشغیل 44, مفردة 65أفراد العینة هم عزاب وتتوزع المجموع الكلي 
غل المأجور ن فكون مفردات العینة لم تستقر من الناحیة المهنیة مفردة بالنسبة لفئة الش 21و

وحدیثة التخرج كما أنها قضت سنوات طویلة في التعلیم هذه العوامل رفعت من سن الزواج 
،بالنسبة لكال الجنسین سواء الذكور أو اإلناث فالدخل المرصود لكال من البرنامجین أو 

تعداد الفرد للزواج وبناء أسرة إال أن هذا العوامل كما جهازي التشغیل ال یساهم في تأهیل واس
% 8.45حاالت من الزواج بالنسبة لفئة عقود ما قبل التشغیل وتمثل 6هو مالحظ لم تستثني 

  .   وهي النسبة الكلیة  العینة وهذه الحاالت هم األفراد المتزوجین ولدیهم عائلة 
  .فراد العینة یوضح المستوى التعلیمي الجامعي أل:  06جدول رقم

  الفئات                
 المستوى التعلیمي

عقود ما قبل التشغیل 
 التكرار   النسبة المئویة

  الشغل المأجور 
 التكرار    النسبةالمئویة 

  المجموع 
 التكرار  النسبة المئویة

 %73.23        52 %90.47         19 %66             33 لیسانس

 % 8.45          6 %4.76            1 %10               5 تقني سامي

 % 8.45            6 %0              0 %12               6 دراسات تطبیقیة

 % 2.81            2 %4.76             1 %2                1 كفاءة مهنیة

 % 5.63            4 %0               0 %8                4 مهندس

 % 2.81            1 %0               0 %2                1 مابعد التدرج

 %100             71 %100            21 %100             50 المجموع

بما أن مفردات كال الفئتین هم شباب خریجي الجامعة فإن االختالف الذي سیبرز بینهم    
أنواع تبعا 6ة المحصل علیها ،وقد تم حصر هذه الشهادات ضمن هو نوع الشهادة الجامعی

لما أفرزته تفریغ االستمارات ووفق المعطیات التي یوضحها هذا الجدول فإن النسبة األقل 
هي ضمن دراسات ما بعد التدرج بالتحدید الماجستیر بالنسبة لعقود مل قبل التشغیل بنسبة 

بالنسبة لفئة التقني % 10.81تلیها % 71.62كلیة بنسبة  سوأكبر نسبة هي فئة اللیسان% 2
  .السامي 

ومهما اختلفت الشهادات الجامعیة فإن جهاز عقود ما التشغیل وفق المنشور الوزاري رقم 
الذین  تیخص جمیع الشباب ذوي الشهادا CPE  فإن جهاز  1998المؤرخ سنة  008

  .هد التكوین المهني درسوا في مؤسسات التعلیم العالي كما أنه یضم خریجي معا
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  . یوضح توزیع أفراد العینة حسب التخصصات العلمیة:  07جدول رقم
  الفئات                 

 التخصصات العلمیة

عقود ما قبل التشغیل  
 التكرار    النسبةالمئویة

  الشغل المأجور   
 التكرار   النسبة مئویة 

  المجموع        
 ةالتكرار   النسبة المئوی

 %18.30       13 %23.80            5 %16               8 علم االجتماع

 %18.30          13 %4.76             1 %24              12 االقتصاد

 %14.08        10 %  9.52             2 %16                8 المحاسبة

 %2.81          2   %0                 0 %4                 2 الفیزیاء

 %5.63          4 %4.76             1 %6                 3 علوم الشریعة

 %1.40         1  %0                 0 %2                 1 بیولوجیا

 %1.40         1 %0                 0 %2                 1 اإلنجلیزیة

 %5.63             4  %9.52             2 %4                  2 األدب العربي

داریة  %7.04            5 %0              0 %10                5 علوم قانونیة وإ

 %2.81             2 % 0                 0 %4                 2 الري

 %5.63             4 %0                 0 %8                  4 اإلعالم اآللي

 %1.40             1 %0                 0 %2                  1 الفالحة 

 %1.40           1 % 0                 0 %2                1 اإلكترونیك

 %14.08          10 %47.61         10  %0                  0 علم النفس

  %100         71  %100           21  %100            50  المجموع
من خالل هذا الجدول نجد أن كل التخصصات تقریبا وجدت الفرصة لالستفادة من هذا البرنامج       

وتتفاوت درجة استفادت كل تخصص من المناصب ،إن العلوم االقتصادیة هي الفئة األكثر حظا في عدد 
من كجموع فئة عقود ما قبل التشغیل یلیها % 24ق عینتنا المدروسة بنسبة المناصب الحاصلة علیها وف

والفئة التي لم تتحصل على منصب  CPEفي إطار % 16تخصص علم االجتماع والمحاسبة بنسبة 
ضمن العینة هي تخصص علم النفس إال أنها وجدت جهاز الشغل المأجور منفذا لها لكي ال تبقى عاطلة 

  . ESILمن فئة % 47.61ه بنسبة عن العمل وذلك وجدنا
نرى هنا أن التفاوت الحاصل في توزیع المناصب یعود إلى الطلب على التخصصات  في سوق      

العمل ،بحیث توجه الوكاالت الخاصة بتوزیع مناصب الشغل ،كمندوبیة التشغیل ، والبلدیة االستفسارات 
  لوب للهیئات المستخدمة الخاصة بالمناصب العمل ،عددها وطبیعتها والتخصص المط
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كالشركات والمؤسسات  التي تحتاج للید عاملة مؤهلة حاملة للشهادات التعلیم العالي وهذه الهیئات هي 

  .التي تحدد التخصصات التي تحتاج إلیها 
  .یوضح مكان اإلقامة ألفراد العینة : 08جدول رقم

  الفئات                
 مكان اإلقامة

شغیل عقود ما قبل الت
 %التكرار          

  الشغل المأجور     
 %التكرار          

  المجموع
 %التكرار       

 % 88.73         63 %100             21 %84              42 مدينة بسكرة  

 % 11.26           8 %100              0 %16                8 ضواحي مدینة بسكرة

 %100             71 %100             21 %100             50 المجموع

بما أن الموضوع یدور حول القوى العاملة بمدینة بسكرة فإن عینة البحث تدور حول المشتغلین         
بالمدینة ،وهذا ال یقصي العمال الوافدین من مناطق أخرى ألنهم یصنفون ضمن القوى العاملة بمدینة 

من مجموع الفئة األولى مقر إقامتهم مدینة بسكرة ویشتغلون ضمن  %84حصول  على بسكرة ،وقد تم ال
وهذا یدل على .  %16أما المقیمین بالضواحي بالنسبة لنفس العقد   CPEبرنامج عقود ما قبل التشغیل 

  .إعطاء الفرص األكبر للتشغیل للید المحلیة الحضریة 
هم یقطنون بالمدینة فال توجد أي مفردة تقطن بضواحي % 100أما بالنسبة للشغل المأجور بنسبة        

فاألجر المخصص لهذا النوع من العقود ال یغري   ESILالمدینة وتشتغل ضمن إطار الشغل المأجور
  . لجذب الید العاملة من خارج المدینة وضواحیها وال یساهم بتغطیة تكالیف النقل 

  . یوضح سنة التخرج ألفراد العینة 09جدول رقم 
  الفئات           
 سنة التخرج 

  عقود ما قبل التشغیل  
 %التكرار  

  الشغل المأجور     
 %التكرار   

  المجموع        
 التكرار   النسبة المئویة

1994 1              2% 0              0% 1            1.40 % 
2000 5             10% 0              0% 5             7.04 % 
2001 7             14% 10         47.61 % 17         23.94 % 
2002 9            13% 

5          23.80%  
14         19.71 % 

2003 13            26% 6            28.57% 19      26.76 % 

2004 15           30 % 0              0 % 15        21.12%  
 %100          71 %100          21 %         100         50 مجموع   ال

هذا الجدول یوضح سنوات التخرج للمبحوثین ،وحسب فرز وتفریغ البیانات فقد حصلنا على الحد األقصى 
هذا بالنسبة لعقود ما قبل التشغیل ، % 2بمعدل مفردة واحدة أي .  1994للسنوات التخرج العینة هو 

  % 26.75بنسبة  2003،وتلیها سنة % 28بنسبة  2004النسبة الكبیرة تتركز في سنة  ونجد
  



 114

  
و هذا االختالف في السنوات التخرج ألفراد العینة یعود إلى عدم التحدید أو االقتصار على دفعات تخرج  

  . 2004معینة ،و إنما كان التحدید للعینة التي حصلت على منصب شغل سنة 
هذا السؤال إلى الرغبة في التعرف على المدة التي سیقضیها المستفید من هذا البرنامج أي و یعود إدراجنا ل

المدة الزمنیة للبطالة والتي تحسب من خالل معرفة سنة التخرج وسنة التوظیف أي حساب الفرق الزمني 
منهم وتحصل  2004و نجد النسبة التي تحصلت على فرص التوظیف بالنسبة للمتخرجین سنة .بینهما 

مفردة على العمل رغم قضاءهم مدة قصیرة  للحصول على عمل وهو ما سیوضحه الجدول الخاص  15
  .بمدة البطالة ألفراد العینة 

  .المحور الخاص بطبیعة العمل : ثانیا 
  . یوضح  قطاع العمل الذي تشتغل ضمنه أفراد العینة:  10جدول رقم

  العینة                
 قطاع العمل 

ما قبل التشغیل عقود 
 %التكرار  

  الشغل المأجور   
 %التكرار   

  المجموع        
 %التكرار   

 %90.14          64 %100         21 %86           43 قطا ع عام 

 %9.85            7 %0           0 %14           7 قطاع خاص 

 %100            71 %100          21 %100         50 المجموع 

إن البرامج التشغیل الموجهة للشباب تعطي النسبة األكبر للتوظیف ضمن القطاعات التابعة للدولة أي 
القطاع العام ، والنسبة األقل تعطى للقطاع الخاص ، وهذه النسبة تتغیر من برنامج آلخر ، وصمن 

تعمل % 14ل ضمن قطاع العام ونسبة من عقود ما قبل التشغیل تعم% 86العینة التي بین أیدینا نجد 
ضمن القطاع الخاص ، والعمل ضمن برنامج عقود ما قبل التشغیل في إلطار الخاص یتطلب أن یكون 
للمستفید من هذا البرنامج أن یكون له معارف خاصة حتى یتسنى له الحصول على منصب عمل ،بینما 

    . م فئة الشغل المأجور یجب أن یكون العمل ضمن القطاع العا
  .یوضح طبیعة العمل ألفراد العینة:   11جدول رقم 

  العینة               
 طابع العمل    

  عقود ماقبل التشغیل   
 %التكرار            

  الشغل المأجور     
 %التكرار          

  المجموع         
 %التكرار         

 %100            71 %100            21 %100             50 إداري 

 %0               0 %100              0 %0                0 اقتصادي 

 %100            71 % 100            21 %100             50 المجموع 

 من خالل هذا الجدول نجد أن الطبیعة الغالبة على الوظائف التي یشغلونها أفراد هذه الفئة هي ذات طابع
  لم یتم توظیفها في إطار اقتصادي كالمؤسسات الصناعیة أو الفالحیة أو التجاریة% 100إداري 
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المطلوبة من طرف المؤسسات ور وهذا یرجع إلى طبیعة الوظائف كذلك نفس األمر بالنسبة للشغل المأج 
  .المستخدمة 

  هل تقدم برامج التشغیل تسهیالت إداریة للوظائف : التساؤل األول 
  .  ینة في وظائف أخرىعال دیوضح إمكانیة عمل أفرا:  12رقم جدول

  العینة    

  البدائل

  المجموع   التشغیل األجور   عقود ما قبل التشغیل 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  19.71  14  %0  0  %28  14  نعم 
  80.28  57  %100  21  %72  36  ال 

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع 

مفردة عملت  14لجدول إمكانیة عمل أفراد العینة خارج برامج التشغیل وقد تم یوضح لنا ا 
تتوزع  بـ  % 19.71سابقا قبل حصولها على عمل في إطار عقود التشغیل وذلك سنة كلیة 

مفردة  بالنسبة  لعقود ما قبل التشغیل أما الشغل األجور فال توجد وال مفردة عملت سابقا  14
لم یتسن لها العمل سابقا وكانت مناصب  %80.28العقود  ومنه  قبل شغلها بوظائف ضمن

مفردة  36العمل  الحالیة هي الفرصة األولى بالنسبة لهم لممارسة العمل المأجور أو یمثل بـ 
 ،مفردة  21عدد كلي وبالنسبة لشغل األجور أي   21و  لعقود ماقبل التشغیل،بالنسبة ل

العمل سیوضح الجدول القادم القطاعات التي عملت  مفردة الذي سبق له 14وبالنسبة لعدد 
  .بها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 116

    یوضح اإلطار الذي تم تشغیل أفراد العینة قبل شغلها هذه الوظائف: 13رقمجدول 
  العینة    

  القطاعات

  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  %14.28  2  %0  0  %14.28  2  خاص 
  85.71%  12  %0  0  %85.71  12   عام

  %100  14  %0  0  %100  14  المجموع 
مفردة كما ذكرنا سابقا هو عدد مفردات العینة التي سبق لها العمل خارج برامج  14لدینا المجموع 

التشغیل وتم حصرها ضمن القطاعین العام والخاص وتمثل من هذا المجموع ممن عمل ضمن قطاع عام 
 %14.28مفردة ومنه  12عدد بتعلیم لقطاع ا عامالمجموع الكلي وتم تحدید ضمن قطاع ال من 85.71%

  .عملت ضمن القطاع الخاص 
   یوضح المدة التي قضاها أفراد العینة عاطلین عن العمل:   14رقم جدول

  العینة       
   المدة

  

  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  21.12  15  0  0  41.66  15  أقل من سنة 
  14.08  10  0  0  27.77  10  سنة

  12.67  9  19.04  4  13.88  5  سنتین
  19.71  14  47.61  10  11.11  4  ثالث سنوات 
  14.08  10  33.33  7  8.33  3  أربع سنوات 

  100  57  21  21    36  المجموع 

 لهعاطلین عن العمل وهذا التساؤل یوضح هذا الجدول المدة التي قضاها أفراد العینة ال
ارتباط وثیق من حیث مجموع أفراد العینة لكلى الفئتین ممن أجابوا بـنعم عن التساؤل 

التشغیل وذلك لمعرفة  برامجالسابق فما إذ كان أفراد العینة اشتغلوا فیما سبق خارج إطار 
متصاص الید العاملة إذ ما كانت البرامج الموجهة للشباب هي المنفذ الوحید أو األكبر ال

الجامعیة بعد تخرجها واألرقام التي أظهرها الجدول نجد أن مجموع الذین لم یسبق لهم 
وهم نفسهم األفراد الذین أجابوا بال في التساؤل الخاص بعمل خارج برامج 31العمل هم 

 .  عقود التشغیل 

نة بطالین من مجموع العینة ممن قضوا أقل من س  %21.12یتوزع بنسب  57 مجموع
  إلى حین حصولهم على عمل في إطار عقود التشغیل 
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ممن ینتمون لدفعة تخرج  بالتحدیدمفردة بالسنة لعقود ما قبل التشغیل وهم  15ویمثلون 
ما عقود الشغل األجور وال مفردة یمثلها في فئة أقل من سنة بطالة تلیها بین  2004سنة 

% 19.71 هي ثالث وأربع سنوات فهي تمثلأما باقي الفئات و ،فئة السنة بطالة لمعدل 
مفردة لم تجد باب آخر لحل  57وهذه المعطیات تؤكد على أن على التوالي، %14.08و

لتفتح لها ، مشكل البطالة ولو مؤقتة سوى برامج التشغیل رغم محدودیة األجور والمدة 
  .مجال ممارسة العمل ودخول الوسط المهني ولو بشكل مؤقت  

  .  إطار العقود یوضح المصادر التي علم منها أفراد العینة بوجود مناصب شغل في : 15رقم  دولج
  العینة   

   المصادر
  م التشغیل

 عقود ماقبل التشغیل

  %        التكرار
  الشغل المأجورر

  %        التكرار
  المجموع

  %التكرار      
22  44%  2  9.52  24  33.80  

  52.11  37  42.85  9  %56  28  المعارف 
  14.08  10  47.61  10  0  0  البلدیة 

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع 
ن المصادر اإلعالمیة المذكورة في هذا الجدول هي المكلفة قانونا باإلعالم عن مناصب العمل ویمثل إ

ع لمجمو  %33.80ة الكلیة لمندوبیة التشغیل سبلكال الفئتین في مندوبیة التشغیل وفي البلدیة وقد كان الن
بالنسبة للشغل المأجور ) مفردتین (  2مفردة بالسنة لعقود ما قبل التشغیل و  22بـ  تمفردة توزیع 24

من  %47.61 بنسبة أما التنصیب عن طریق البلدیة فهو مقتصر على عقود الشغل المأجور وذلك كان.
  .   E S I Lفئة 

اإلستبیان بالوسائل األخرى التي  أما الوسیلة الثالثة والتي كانت محصورة في تساؤل المطروح في
مفردة  28توزعت بـ  71مفردة من مجموع  37وشملت  %52.11سنة كلیة " المعارف " انحصرت في 

  ESILلـ  ةبالنسب 9و   C P Eلـ
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   یوضح رأي أفراد العینة في المصادر المتبعة لإلعالم عن مناصب شغل:   16رقم دولج
  العینة        

  التعینات
  المجموع  الشغل المأجور   د ما قبل الشغلعقو 

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  %43.66  31  %28.57  6  %50  25  نعم 
  30.98  22  57.14  12  %20  10  ال 

  25.35  18  14.28  3  %30  15  نوع ما 
  100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )غیر دال إحصائیا( 6.08: 2ك
ابقا هي التي تقوم بتوزیع مناصب الشغل على طالبي العمل حسب إن المصادر اإلعالمیة المذكورة س

المؤهالت المقدمة وحسب عدد المناصب المتوفرة ، لكن الطرق التي تتبعها لإلعالم عن مناصب الشغل 
تعرف إذا ما كانت تصل لكل طبقات الطلبة للعمل أم أنها تقتصر على فئات معینة وأشخاص معنیین 

ة في تقدیم المعلومات  عن الشغل عل عن ما إذا كانت هذه المصادر كافیة وناجلذلك تم طرح هذا التساؤ 
من  %30.98من المجموع الكلي نرى بأن هذه المصادر كافیة وتقابلها  %43.66وقد تم حصر   ،

النسبة الكلیة للعینة  ال نعتبرها كافیة أو باألحرى لیست راضیة عن طرف التوظیف ، ال یضمن طریقة 
ممن یرى أن الطرف  المعین نوعا ما فیها ما له من الرضا من %25.35ما نالحظ  نسبة توظیفهم وك

طرف أصحاب العینة وتباین هذه اآلراء یطرح لنا أشكال یمثل في مساهمة الطرف أو طبیعة المصادر 
مناصب الشغل ،وقیمة ممن ساهم في تحسین خدمة اإلعالم عن  والطرق  التي یراها أفراد العینة

  .  2ودرجة حریة  0.01التربیع المحسوبة غیر دالة عند درجة شك الكاف 
  یوضح اقتراح أفراد العینة لطرق أخرى لإلعالم عن مناصب الشغل:  17رقم  جدول

  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل  العینة 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  54.92  39  95.23  20  %38  19  نعم
  45.07  32  4.76  1  %62  31  ال

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع
  )دال إحصائیا ( 09.56: 2ك
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نرى من خالل هذا الجدول أن النسب المئویة ستتقارب في إمكانیة وجود اقتراحات من طرف 
ممن یصرون أنه هناك  %54.92أفراد العینة لإلعالم عن مناصب التشغیل ، وقد تم حصر 

الم عن مناصب شغل وهذه الطرق هي التي تصل لجمیع فئات مصادر أو طرق أخرى لإلع
ممن لیست لدهم وسائل  %45.07طالبي العمل عن طریق مندوبیة التشغیل ونجد نسبة 

  . أخرى للتوظیف 
   یوضح مصادر اإلعالم عن مناصب شغل التي یقترحها أفراد العینة:  18رقم جدول

  العینة    

  البدائل

  المجموع   شغیل األجور الت  عقود ما قبل التشغیل 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  %46.15  18  %25  5  %68.42  13  اإلذاعة 
  %56.41  22  %75  15  %31.57  6  اإلعالن

  %100  39  %100  20  %100  19  ع و المجم
وضح هذا الجدول الوسائل أو المصادر األخرى التي یرى أفراد العینة أنه بإمكانها ی   

مناصب الشغل وعن كیفیة التوظیف وحسب فرز المعطیات من االستبیان  اإلعالم العام عن
، ثم حصر هذه الوسائل هذین العنصرین وهما اإلذاعة واإلعالن ، النسبة بكلیة كانت 

  .بالنسبة لإلعالن  %56.41بالنسبة لإلذاعة و  46.15%
كن هذه إن هذین الوسیلتین هما حقا معتمدتین في اإلعالم عن مناصب شغل ل       

المناصب المعلن عنها تدخل ضمن إطار المسابقات ، والتي تضم تحدید صاحب العمل 
ضمنها مسبقا وتبقى هذه المسابقات أمور شكلیة وقانونیة تغطي على ثغرة لسوء التسییر 

أما المناصب التي تتحصل علیها الوالیة وطبیعتها یتم التكتم .   المحسوبیةاإلداري وعلى 
: الن عنها وأغلب األحیان توزع بواسطة المعارف وهم ما تحصلنا علیه علیها ومن اإلع

 . %52.11الجدول السابق بنسبة 
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  یوضح رأي أفراد العینة فیما إذا كان سیتم تجدید عقد العمل:  19رقم جدول 
  العینة    

  لبدائلا

  المجموع   التشغیل األجور   عقود ما قبل التشغیل 
  %  التكرار  %  ارالتكر   %  التكرار

  %60.50  43  %85.71  18  %56  28  نعم 
  %30.98  22  %9.52  2  %40  20  ال 

  %4.22  3  %4.76  1  4%  5  ال أدري 
  %100  71  %100  21  %100  50   وعالمجم

  )غیر دال إحصائیا(  6.8:  2ك
ینص على عدم إمكانیة تجدید  28/06/1998المؤرخ في  008مإن المنشور الوزاري رق

دمة وتساهم في الدخل المحدد للعامل وفق برنامج خال بموافقة المؤسسة المستعقد العمل إ
العقود ما فبل التشغیل وعند انتهاء هذه المدة ال یحق للمستفید من البرنامج من االستفادة 

رغم وجود هذا البند من القوانین الوزاریة إال أننا نجد من ،إال بعد مرور سنة أو سنتین 
 لها الفرصة في تجدید العقد وذلك طبعا وفق طرق خارجة %60.56نسبة  أفراد العینة

  .التعلیمة الوزاریة الصادرة في هذا المنشور  عن
من أفراد العینة  لهم علم مسبق بعدم إمكانیة تجدید  %3098كما نجد من نسبة     

العقد وأسباب ذلك سیشرحها الجدول التالي الخاص بأسباب عدم تجدید العقد كما نجد 
من أفراد العینة لیس على علم إلى أي مصیر سیؤولون إلیه بعد انتهاء  %4.22بة نس

لإلشارة إلى أن هذا التساؤل هو طرح تقییمي من طرف  أفراد العینة وذلك بعد ،مدة العقد 
فیما  تقییمقضائهم فترة في العمل في الهیئات المستخدمة لهم بحیث یكون لدیهم انطباع أو 

أما قیمة الكاف تربیع المحسوبة فهي غیر دالة .ید أم ال سیحصلون على فرص تجد
  .إحصائیا 
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  یوضح أسباب عدم تجدید العقد: 20رقم جدول 
  العینة          

            األسباب    
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  %56  14  0  0  %63.63  14  بیروقراطیة التوظیف

  %28  7  0  0  %31.18  07  أسباب إداریة
  %16  4  %100  3  %4.54  1  أسباب أخرى 

  %100  25  %100  03  %100  22  المجموع
  )دال إحصائیا( 18.29:  2ك

مع إن هذه الخیارات هي األسباب التي تبرر عدم إمكانیة تجدید عقد العمل ألفراد العینة 
وقد  %16م تجدید أربع مفردات كلیة بنسبة طرحنا خیار األسباب األخرى مع ذكرها وت

تم حصرها بكون مفردات العینة ال تنوي البقاء في العمل ضمن إطار العقود حتى ال 
وأكبر نسبة تركزت في الخیار األول الخاص ببیروقراطیة  ،تسنى لها فرصة التجدید 
   %56التوظیف وذلك بنسبة كلیة 

في ببیروقراطیة التوظیف بینها األسباب اإلداریة تركزت ، هنا نرى أن إجابات أفرد العینة 
 7وتركزت مجموعها بـ %28وذلك بنسبة ،خدمة ألفراد العینة ستالخاصة بالمؤسسات الم

یعود لمجموع هذه الفئة ) 22(المجموع ولإلشارة فإن .مفردات في فئة عقود ما قبل التشغیل 
التي  ESILیعود للمجموع هذه الفئة ) 3(عجمو الم. التي لم تجدید عقدها بالنسبة إلى الجدول السابق 
أكبر من القیمة المجدولة عند  2كما نجد قیمة ك.لم یتم تجدید عقدها بالنسبة إلى الجدول السابق 

  .وهذا یعود إلى االمتیازات المخصصة لكل برنامج 02ودرجة حریة  0.01درجة شك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج الجزئیةاألولى
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  : ؤل األول استال
 لفئة عقود ما قبل التشغی: أوال 

  هل تقدم برامج التشغیل تسهیالت إداریة للحصول على الوظائف ؟ 
یتمحور هذا التساؤل حول طرق التوظیف من حیث السهولة والصـعوبة التـي تعتمـدها البـرامج 
فــي عملیــات تشــغیل الیــد العاملــة الجامعیــة ومــن خــالل التســاؤالت الفرعیــة التــي تضــمنها هــذا 

  :رئیسي توصلنا إلى التساؤل ال
أن بـرامج التشـغیل تقـدم تســهیالت إداریـة للحصـول علــى الوظـائف وهـذا مــا یبـرره وجـود نســبة 

قضوا أقـل مـن نسـبة العـاطلین عـن العمـل وأكبـر مـدة بطالـة سـجلت فـي هـذه الفئـة  41.66%
وهـذا یرجـع إلعطـاء نسـبة صـغیرة  %8.33هي أربع سنوات تمثلهـا ثـالث حـاالت فقـط بنسـبة 

ل برنامج تشغیل سداسـي لمـن لهـم األقدمیـة فـي التشـغیل ولـم یبقـى لهـم العمـل ضـمن ضمن ك
  .إطار عقود ما قبل التشغیل 

صـدر التوظیـف الغیـر تقلیـدي أي أن مصـادر توظیـف موما یبرر أیضا سهولة التوظیـف هـو 
نما مصـادر أخـرى تمثلـت فـي المعـارف والوسـائط  مفردات هذه الفئة لیست مندوبیة التشغیل وإ

وبـاقي النسـبة توزعــت بـین مندوبیـة التشـغیل والبلدیــة وهـذه المصـادر نالـت رضــا  %56نسـبة ب
اقترحـت مصـادر إعالمیـة  %50والنسـبة الباقیـة  %50أفراد فئة عقود ما قبل التشغیل بنسـبة 

ـــة وهـــي اإلعـــالن واإلذاعـــة بنســـبة متتالیـــة  ـــات الیـــد العامل ـــع فئ ـــرى بأنهـــا تصـــل لجمی أخـــرى ن
ئل التـــي تـــوحي بـــأن بـــرامج التشـــغیل تقـــدم تســـهیالت الل هـــذه الـــدكـــ، %31.57و  68.42%

من مفردات فئة عقود ما قبل التشغیل لها علـم  %56للحصول على الوظائف حصلت بنسبة 
  .مسبق وتأكید على تجدید العقد 

    ESIL: فئة الشغل األجور : ثانیا 
یـة للحصـول علـى الوظـائف بالنسبة لفئة الشغل المأجور فإن هذا البرنامج یقـدم تسـهیالت إدار 

 %47.61مثلــث فــي كیفیــة اإلعــالم عــن هــذه المناصــب والتــي تــتم مــن خــالل البلدیــة بنســبة ت
 %42.58وهي أكبر بنسبة سجلها هذا المصـدر وهـي بنسـبة متقاربـة مـع مصـدر المعـارف بــ 

ثالث أیضا تمثل هذه التسهیالت كون مدة البطالة التي قضاها أفراد العینة وأكبر بنسبة  مدة 
أن هذا البرنامج غیر موجود أساسا للشباب الجامعي بل هو منفـذ لجـأ إلیـه  %47.61سنوات 

البطــالین الجــامعیین  بعــدما یأســوا مــن الحصــول علــى منصــب ضــمن عقــود مــا قبــل التشــغیل 
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ولــذلك فــإن هــذا لبرنــامج قــدم لهــم تســهیالت فــي التشــغیل حتــى ال یبقــوا عــاطلین عــن العمــل ، 
  .   %85.71م لتسهیالت لتجدید العقد وذلك بنسبة إضافة إلى تقدیمه
 هل تقدم برامج التشغیل تأهیل مهني للقوى العاملة الجامعیة :التساؤل الثاني 

  .یوضح عمل أفراد العینة ضمن تخصصها العلمي : 21رقمدول ج
  العینة    

  لبدائلا

  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  %35.21  25  42.28  09  %32  16  نعم
  %53.52  38  57.14  12  %52  26  ال

  %11.26  8  %0    %16  8  تقریبا
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )غیر دال إحصائیا( 4.16:ك 
إن العمل ضمن إطار التخصص العلمي هو من المتطلبات األساسیة التي یجب توفرها 

ومیدانیا ضمن التخصص العلمي  تطبیقیاد والجامعات العمل حتى تتسنى لخریجي المعاه
ح بعید المنال بسبب بصأالمحصل علیه خالل سنوات التعلم العالي لكن هذا الجانب 

قبل التعرف على  هدفالبطالة وسوء التشغیل وأصبح الحصول على العمل هو أول  
من  %53.52 طبیعته وهذا ما  ستترجمه معطیات هذا الجدول بحیث نجد أن نسبة

من العینة  %35.21 العلمي بالمقابل نجد امفردات العینة وتعمل ضمن إطار تخصصه
  من أفراد العینة  %11.26تعمل ضمن تخصصها العلمي كما نجد نسبة 

بنوع التخصص المدروس أي أنها متداخلة مع  تقریبیةالمناصب التي تشغلها لها عالقة  
  .وظائف أخرى 

من طرف المؤسسات هي التي تفرض نفسها على نوع  فطبیعة العمل المعروضة
الشهادات العلمیة المطلوبة فبعض هذه المؤسسات تطلب تخصصات معینة لكنها عند 

أقل من  2توظفیها فعلیا ومهنیا نجد أن الوظائف التي شغلتها لیست محددة ،قیمة ك
  . القیمة المحسوبة وهي غیر دالة إحصائیا 
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   .افق عمل أفراد العینة مع المؤهل العلمي یوضح تو :   22رقم جدول
  العینة    

  ئلالبدا

  المجموع   التشغیل األجور   عقود ما قبل التشغیل 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  21.12  15  %14.28  3  %24  12  دائما
  22.53  16  28.57  6  %20  10  أحیانا
  56.33  40  57.14  12  %56  28  نادرا

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )غیر دال إحصائیا( 1.11: 2ك

یطرح هذا الجدول طبیعة العمل مهنیا أي داخل المؤسسة تحدیدا ولیس رسمیا كما نجد 
الجدول السابق التوافق الذي نطرحه هنا هو یوافق المهنة مع المؤهل أو الشهادة العلمي وهذا 

ر صلة محددة إحصائیا وفق مفردات التوافق یتأرجح ما بین الدیمومة وأحیانا ونادرا لكل متغی
هذه الفئة ممن وظفوا  %56.33نجد النسبة األكبر تتركز في المتغیر نادرا بنسبة  ،العینة 

في مهن لیست لها عالقة بالتخصص العلمي مما یخلق عدم توافق بین الوظیفة وبین 
  من العینة  %22.53وتلیها نسبة  ،المعارف المكتسبة التي یمتلكها  العامل 

الكلیة ممن ترى أنه بین الحین واآلخر یتوافق عملها  مع المؤهل العلمي، أما أفراد العینة 
  .  %21.12ممن وظفوا ضمن تخصصهم العلمي وهو یتوافق معه یمثلون نسبة 

   .یوضح إمكانیة وجود صعوبات مهنیة ألفراد العینة : 23رقم جدول
  العینة    

  ئلالبدا

  المجموع  یل األجورالتشغ  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  61.97  4.4  76.19  16  %56  28  دائما
  21.12  15  19.04  4  %22  11  أحیانا
  16.90  12  4.76  1  %22  11  نادرا

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )غیر دال إحصائیا( 3.59:ك      

خص ظروف العمل ، طبیعته  إن العمل ضمن أي إطار یطرح انشغاالت جدیدة ت    
والصعوبات التي تواجه العامل للقیام بهذا العمل فطبیعة العقود ضمن برنامج التشغیل 

الخاص بعم التوظیف ضمن التخصص   یئالموجهة للشباب التي نتج عنها التشغیل الس
صعوبة تجدید العقود أو تمدیدها حتى الدخل المخصص لها ، إن هذه الظروف قد تطرح 
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ت مهنیة تواجه العمال في محیط المؤسسة التي تستخدمهم وهذه الصعوبات قد تكون صعوبا
  . دائمة وقد تكون أحیانا ما یواجهها وأیضا من النادر مواجهتها طیلة فترة العقد 

من النسبة الكلیة تعاني من وجود صعوبات مهنیة تواجهها أثناء تأدیة  %61.97ولقد وجدنا 
ضع العامل المناسب في المكان المناسب وأیضا تنتج عن عدم عملها وهذا ینتج عن عدم و 
من أفراد العینة ال یواجهون حب رأیهم أیة صعوبات  %16.90تحدید المهام وبالمقابل نجد 

  . مهنیة
  یوضح طبیعة الصعوبات التي یواجهها أفراد العینة :   24رقم  جدول

  العینة                 

  اتالصعوب

  المجموع  التشغیل األجور  یلعقود ما قبل التشغ
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

طبیعة العمل بعیدة عن 
  التخصص

39  63.93%  21  50%  60  36.58  
  

طبیعة العمل متداخلة مع 
  وظائف أخرى

50  40.98  21  50%  71  4329  

عدم وجود فرص للتدریب قبل 
  التوظیف

20  16.39  0  0  20  12.19  

  7.92  13  0    10.65  13  صعوبات أخرى
  %100  164  %100  42  %100  122  المجموع

هو مجموع ناتج عن اختیار أفراد العینة ألكثر من إجابة واحدة ،  164إن المجموع الكلي    
نجد أن النسبة الكلیة ، األكبر سجلت في اختبار خاص لطبیعة العمل متداخلة مع وظائف 

وذلك ینتج عن التوظیف وتلیها طبیعة العمل بعیدة عن تخصص  %43.29أخرى بنسبة 
كما نجد نسبة  %36.58وفق مؤهالت ال تتوافق مع المناصب المتوفرة وذلك بنسبة 

ممن شمل صعوبات التي یواجهونها في عدم وجود فرص للتدریب والتكوین قبل  12.19%
ن المنشور الوزاري ینص على إلزامیة إجراءات تربصات خاصة قبل التوظیف أالتوظیف رغم 
تركزت في الصعوبات األخرى  %7.92خصصات المهنیة أما آخر نسبة فهي في بعض الت

المفتوحة أما أفراد العینة لذكرها وتمثل في عدم التأقلم مع الجو المهني الذي یعیشه بعض 
 .العینةمفردات 
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  یوضح تحقیق الخبرة المهنیة من خالل الوظائف التي یشغلونها:  25رقم  جدول
  

  )                  دال إحصائیا ( 34.27=  2ك   
الجامعي هو التنظیم األساسي والمكمل الكتساب األفراد والمهارات العلمیة  إن التعلیم   

بعید عن  الممارسة  ير ظى في إطار نقلكن هذه المهارات تب ،الالزمة لخوض الحیاة المهنیة 
لهذا فإن الوظیفة أو العمل هي العنصر الوحید الذي یتیح فرصة التطبیق الفعلي  ،والتطبیق 

  . جامعي أثناء التكوین وهو ما یسمى بالخبرة المهنیة لما تلقاه الطالب ال
ممن  %67.66فتحقیق الخبرة المهنیة ألفراد العینة توضح الدراسة وصل نسبة كلیة إلى  

خبرة مهنیة من خالل ممارستهم للوظیفة التي یشغلونها ، بینما نجد بالمقابل  ایرو أنهم حققو 
مفردة  15ویتركز التحدید بـ  ، خبرة مهنیة اققو من أفراد العینة ممن یرو أنهم لم یح25.35%

الختم على " بحیث أن ما یمارسه أفراد العینة ضمن هذا اإلطار هو  ،بالنسبة للشغل المأجور
وهذا على حد تعبیر أحد أفرادها أي أن أفراد هذه الفئة " ترتیب الملفات وتنظیمها  –األوراق 

لسد عجز في عدد العاملین مثال أو إعطائهم لم یتم توظیفهم بغیة تحقیق خبرة مهنیة بل 
  .المهام التي ال تضیف إلى معارفهم شيء یستحق الذكر 

ممن أفراد العینة یقرون أنهم حققوا نوعا ما خبرة معینة ،درجة الكاف  %7.04نجد نسبة  
ویرجع اإلختالف  2ودرجة حریة  0.01تربیع المحسوبة دالة إحصائیا عند درجة شك 

  . ما قبل التشغیل والشغل المأجور لطبیعة العقد
  
  
  
  
  

  العینة    
  البدائل

  المجموع  التشغیل األجور  ود ما قبل التشغیلعق
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  67.60  48  %23.80  5  %86  43  نعم
  %25.35  18  %71.82  15  %6  3  ال

  7.04  5  4.76  1  %8  4  نوعا ما
  %100  71  %100  21  %100  50  ع6المجمو
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    یوضح طبیعة الخبرات المحققة من العمل: 26رقمجدول 
  العینة                   

  البدائل
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  16.98  09  0  0  19.14  9  كیفیة تطبیق معارف مكتسبة

  56.60  30  100  6  51.06  24  رات جدیدةاكتساب مها
  18.86  10  0  0  21.27  10  تطبیق+ اكتساب 

  7.54  4  0  0  8.51  4  معارف ومهارات أخرى
  %100  53  %100  6  %100  47  المجموع 

یوضح هذا الجدول طبیعة الخبرات المهنیة التي من الممكن اكتسابها في الوسط المهني      
ة تحصل علیها أصحاب العینة هي اكتساب ر النسبة ألكبر خبوتم تحدیدها بأربعة متغیرات ،ب

أما من أفراد  %28.30تلیها خبرة معارف مكتسبة بنسبة  %45.28مهارات جدیدة مكتسبة 
من النسبة الكلیة للعینة وتم طرح مجال  %18.86العینة ممن اكتسبوا كل الخبرتین یمثلون 

كتساب معارف في الوسط المهني ، العمل معارف أخرى مفتوح أمام أفراد العینة وتمثل في ا
مفردات وهذا في مجال عقود ما قبل  4أي بتعداد  %7.54ضمن التخصص وذلك بنسبة 

  . التشغیل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  یوضح رأي المبحوث حول سبب تواجده في المؤسسة التي سیشتغل بھا :   27جدول رقم
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إن مناصب الشغل التي یشغلها أفراد العینة بالمؤسسات والهیئات المستخدمة تختلف طبیعتها من  

منصب آلخر وأیضا تختلف األهداف التي أنشئت من أجلها هذه المناصب  وبعد قضاء العامل فترة 
ن خالل طبیعة منصبه والهدف من تواجده في هذا المنصب طویلة بهذه المناسبة یمكن أن یتعرف م

من خالل فرز المعطیات وجدنا  ،ومن خالله یمكننا االستنتاج لماذا أنشئت  عقود العمل المؤقتة
من مفردات العینة الكلیة هي ستشغل هده المناصب من اجل سد العجز في عدد العاملین 56.33%

حیث االستعانة بتخصصات علمیة أو إطارات جامعیة وذلك بالمؤسسات ستشغل بها أفراد العینة من 
هم یشغلون منصبهم من أجل نقص في اإلطارات  %8.45ثم آخر نسبة تمثل  %11.26بنسبة 

  .الجامعیة 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  العینة                   

  البدائل
  المجموع   التشغیل األجور   تشغیل عقود ما قبل ال

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  %56.33  40  %100  21  %38  19  سد العجز في عدد العاملین 

  %11.26  8  %0  0  %16  8  ضمان السیر الحسن للمؤسسة 
  %23.94  17  %0  0  %34  17  كسب خبرة مهنیة 

  %8.45  6  %0  0  %12  6  نقص االطارات الكفاءة
  0  0  %0  0  %0  0  أخرى تذكر
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع 
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  هل تقدم برامج التشغیل تأهیل مهني لقوى العاملة الجامعیة ؟:  التساؤل الثاني 

  CPE: فئة عقود ما قبل التشغیل : أوال 
مــن خــالل تحلیلنــا المعطیــات النســبیة لهــذا التســاؤل وجــدنا أن برنــامج عقــود مــا قبــل التشــغیل 

حققــوا خبــرة مهنیــة إال أن هــذه الخبــرة  %86یحقــق تأهیــل مهنــي للقــوى الجامعیــة وذلــك بنســبة 
لم یشـتغلوا ضـمن تخصصـهم العلمـي  %52المهنیة بعیدة عن مجال تخصصه العلمي بنسبة 

فــق بــین الشــهادة أي التخصــص وبــین الوظیفــة التــي یشــغلونها وهــذا بنســبة ممــا خلــق عــدم توا
وتـم تحدیـد سـبب هـذه  %56مما یساهم في وجود صعوبات مهنیة دائمة بـنفس النسـبة  56%

الصـــعوبات المهنیـــة هـــو عـــدم تحدیـــد الوظیفـــة التـــي یشـــغلونها أي عـــدم تحدیـــد طبیعـــة المهـــام 
م عــن تحقیــق خبــرة مهنیــة إال أنهــا بعیــدة عــن وهــذه العوامــل لــم تمــنعه %63.93المكلــون بهــا 

وهـذه العوامـل كلهـا جعلـت  %51.06مجال التخصص أي أنهم اكتسبوا مهارات جدیدة بنسبة 
من مفردات العینة یـروا أنهـم یشـتغلون بالمؤسسـات والهیئـات المتخـذة لهـم مـن أجـل سـد عجـز 

ـــي العـــاملین بنســـبة  ـــذي ینـــتج عـــن هـــذا البرنـــام، %38ف ـــیس مشـــكل وهنـــا نجـــد أن ال ج هـــو ل
امتصاص ید عاملة فقط بل ید عاملة مؤهلة لها خبرة لتكون  مشكلة المطـروح هـو تشـغیل یـد 

  .عاملة مؤهلة لها خبرة ولیست ید عاملة جامعیة غیر مؤهلة طالبة للعمل ألول مرة 
  : ESILفئة التشغیل المأجور 

هني للقوى العاملـة الجامعیـة أثبتت هذه الدراسة أن برنامج الشغل المأجور لم یحقق تأهیل م  
لهــا ضــمن هــذا البرنــامج هــي  تكمــا أن المناصــب التــي وفــر  %71.42ضــمنه وذلــك بنســبة 

دة عن مجـال التخصـص وغیـر متوافقـة مـع الشـهادات الجامعیـة المتحصـل علیهـا بعیمناصب 
كمــا أن مفــردات هــذه الفئــة تواجــه صــعوبات مهنیــة ضــمن المناصــب  %57.14وهــذا بنســبة 

كما أن العقود طبیعة هذه الصعوبات إلى أنها  %76.19ها في هذا البرنامج بنسبة التي تشغل
باإلضـافة إلـى كـون مفـردات هـذه الفئـة تـرى بأنهـا تشـغل  %100بعیدة عن التخصص بنسـبة 

   % 100هذه المناصب من أجل سد العجز في عدد العاملین بنسبة 
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  .ن األوضاع المادیة للقوى العاملةهل تساهم برامج التشغیل في تحسی:التساؤل الثالث
  .دخل أفراد العینة مع الجهد  مستوىیوضح لنا تناسب : 28رقم جدول

  العینة             

  البدائل
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  %16.90  0  0  0  %24  12  نعم
  %50.70  36  %100  21  %30  15  ال

  %32.39  23  %0  0  %46  23  ا مانوع
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )دال إحصائیا 28.98 (= 2ك
  دج  2500إن الدخل الشهري المخصص لهذا النوع من البرامج هو في حدود      

من األجر % 9 بالنسبة للشغل المأجور ومع خصم الضمان االجتماعي
دج مع اختالف  6000دج وقد كان 8000 وبالنسبة لعقود ما قبل التشغیل فهو2275یصبح

  . في مدة العمل بالنسبة لكلى العقدین 
أردنا من خالل هذا التساؤل هو معرفة ما إذا كان هذا األجر یتناسب مع الجهد المبذول 

ممن أجابوا وأقروا بان هذا الدخل المحدود  %16.90خالل فترة العمل وقد تحصلنا على 
مفردة بالنسبة لعقود ما قبل التشغیل وال مفردة بالنسبة  12ا یتناسب مع جهدهم وهذا ابتعاد

ونجد نسبة ،للشغل المأجور وهذا یرجع للتفاوت بین األجور المخصص لكل نوع من العقود 
من وجهة نظرهم األجر المخصص لهم ال یتناسب مع الوظائف التي یؤدونها 50.70%
  د كلي بالنسبة للشغل مفردة أي تعدا 21مفردة للشغل المأجور و  15بتعداد 

ممن یرو أن األجر نوعا ما یتناسب مع الجهد المبذول  %32.39المأجور وبالنسبة التقریبیة 
وتتمثل المشاكل المتعلقة بقلق الشباب اتجاه انخفاض الدخل الوظیفة بقیاس إلى ارتفاع .

    )1( األسعار ومتطلبات اإلنفاق محورا آخر من محاور أزمة الشباب في مجال العمل
  
  
  

  .161،مرجع سابق ،ص  أزمة الشباب المصرينادیة رضوان ، –) 1(

  
   .یوضح أن مساهمة الدخل في تحسن  الوضع المالي المبحوث :  29رقم جدول
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  العینة    

  البدائل

  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  %22.53  16  0  0  %32  16  نعم
  %40.84  29  %100  21  %16  8  ال

  %36.61  26  %0  0  %52  26  نوعا ما
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  )دال إحصائیا( 42.37=  2ك
إن المبالغ الشهریة المخصصة ألفراد العینة ویشتعلون ضمن برامج الشغل تختلف قیمتها من 

رهم بالنسبة للشغل المأجور ال عقد آلخر كما تختلف الفترة التي یتلقى من خاللها العمال أجو 
یتقاضى أصحاب هذا العقد أجورهم إال بعد انقضاء مدة العقد والمتمثلة في ثالثة أشهر 
وأحیانا یصل التأخیر إلى غایة مرور عام على انقضاء العقد وبالتالي فإن االستفادة تكون 

أن  یقرونن ألصحاب الشغل المأجور الذی %100متأخرة وزهیدة أیضا وهذا یبرر بنسبة 
 %16لي لهم بالمقابل نجد امستوى الدخل المخصص لهم ال یساهم في تحسین الوضع الم

بالنسبة لعقود ما قبل التشغیل ممن ال یساهم الدخل في تحسن أوضاعهم المادیة كما نجد 
  نسبة كلیة ممن نرى أن الدخل المخصص لهم ساهم  22.53%

نرى بأن مستوى الدخل ساهم نوعا ما  %36.61في تحسن الوضع المالي لهم كما نجد 
  . ساهم في تحسن الوضع المادي 

 1998إن األجور المخصصة لبرامج التشغیل لم یحصل علیها تطور مادي منذ إنشائها سنة 
  .وهذا یرجع للغالف المالي المخصص لكل برنامج 

یمة أكبر من الق 42.37=   2كونه یساوي ك ادال إحصائی 2نجد المعامل اإلحصائي ك
وذلك یوضح  0.01لدرجة شك  9.210: المقابلة لـ  2المقابلة له في الجدول بدرجة حریة 

  . للتفاوت الموجود بین األجور المخصصة لكل نوع من العقود
  
  

  العینة                    

  خیاراتال 
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
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  یوضح دوافع تمسك مفردات العینة بالعمل ضمن إطار العقود:  30رقم جدول
  )صائیاغیر دال إح( 0.45=   2ك

من خالل الجدول لدینا ثالث أسباب تجعل أفراد العینة یلجأون لهذا النوع من البرامج    
 23.94التشغیلیة دون غیرها رغم تعدد البرامج وحصرناها في الحاجة لدخل مادي بنسبة 

وهي نسبة كلیة لمفردات العینة والمسبب الثاني وهو عدم لقاء أفراد العینة عاطلین عن العمل 
  وهي النسبة األكبر أي أن السبب الرئیسي ألفراد العینة الختیارهم  70.42بة بنس

یرجع لعدم الرغبة في بقائهم  ESILوالشغل المأجور   CPEلبرامج عقود ما قبل التشغیل 
  .   %5.63عاطلین عن العمل وآخرنسبة هو تحقیق الخبرة المهنیة 

ودرجة  0.01حصائیا عن درجة شك وهو غیر دال إ 0.45=  2لدینا المعامل اإلحصائي ك
.                                                  وهي أقل من القیمة المحسوبة لكافة تربیع 9.310تقابلها القیمة  2حریة 

وهذا یعني عدم اختالف ووجود فرق بین الفئتین في األسباب والوضع التي یلجئون        
  .   لبرامج التشغیل ضمن إطار العقود

   یوضح تعداد أفراد العینة المستفیدین من مزایا الضمان االجتماعي:  31رقم جدول
  
  

  
  
  

  23.94  17  %19.04  4  %26  13  لحاجة لدخل ماديا
  70.42  50  %76.19  16  %68  34  عدم البقاء عاطال عن العمل

  5.63  4  4.76  1  %6  3  تحقیق الخبر المهنیة
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

  العینة        

  البدائل
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  19.71  14  %14.28  3  %22  11  نعم
  80.28  57  %85.71  18  %78  39  ال

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع
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  )غیر دال إحصائیا( 0.54=  2ك
من أفراد العینة لم یستفیدون من مزایا الضمان  %80.28من خالل هذا الجدول نجد أن    

من أجر أصحاب الشغل  %9االجتماعي رغم الضریبة المفروضة على األجور التي تبلغ 
  . جتماعي ممن استفادوا من مزایا الضمان اال %19.71ونجد  .المأجور

هي أقل من القیمة المقابلة لها في  و 0.54=  2كما نجد قیمة كافة التربیع المحسوبة ك
  أي أنه ال یوجد فرق بین  6.635وتساوي  1ودرجة حریة  0.01الجدول بدرجة شك 

الفئتین في االستفادة من مزایا الضمان االجتماعي وأسباب عدم االستفادة تبادلها الجدول 
  . اص بأسباب عدم المنخرطین من االمتیازات الضمان االجتماعي التالي والخ

  یوضح أسباب عدم االستفادة من مزایا الضمان االجتماعي:  32رقم  جدول
  )غیر دال إحصائیا( 5.26=  

  )إحصائیاغیر دال ( 5.26=  2ك   
  
من خالل هذا الجدل طرحنا سببین رئیسیین یمكن أن یبررا عدم استفادة مفردات العینة من  

الضمان االجتماعي وتركنا ثالث خیار مفتوح لإلجابة عن أسباب أخرى قد تقف وراء عدم االستفادة 
الضمان  من العینة الكلیة لیست لها علم  بقوانین %54.38من الضمان االجتماعي وجدنا نسبة 

   %35.08االجتماعي وتلیها  بنسبة 
  
  

یستفید " مثل عطلة األمومة " من أفراد العینة نرى بأن االستفادة محدودة قانونیا ولم یتسنى لهم ذلك 
منها أصحاب شهادات اللیسانس ولكن لتقني السامي  ال تستطیع  االستفادة من عطلة األمومة إال 

ور وعدم اإلبالغ عن عطلة األسبوع تأخذ األجر كامال في حالة واحدة وهي تزویر كشف الحض

  العینة                            

  
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  54.38  31  33.33  6  %64.10  25  وانین الضمان االجتماعيعدم العلم بق

  35.08  20  55.55  10  %25.64  10  االستفادة بحدود قانونیة
  10.52  6  11.11  2  %10.25  04  أسباب أخرى

  %100  57  %100  18  %100  39  المجموع
  %100  57  %100  18  %100  39  المجموع
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وتراوحت بین عدم االنخراط في  %10.52ما األسباب األخرى فقد حصلت على نسبة أ، )1(»
  . لكال الفئتین  حاالت)ستة( 6الضمان االجتماعي لتعداد 

بع هي أقل من القیمة المقابلة لها في الجدول مر  و 5.26=  2ونجد قیمة الكاف تربیع ك
أي ال یوجد فرق بین األسباب التي أدت إلى  2ودرجة حریة  0.01كاف تحت درجة شك 

  . مفردة من العینة من االستفادة من الضمان االجتماعي  75عدم استفادت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   2006جانفي  13بتاریخ  ینلة مع أحد المبحوثبمقا
ا المبحوثین بالمؤسسات التي یشتغلون التي  یستفید منه لخدماتیوضح ا:  33جدول رقم 

  .بها 
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل  العینة    
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  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار   لخیاراتاا
  0  00  0  0  0  0  المنح 
  28.16  20  0  0  %40  20  النقل 

  0  0  0  0  0  0  التكوین
  28.16  20  0  0  %40  20  المطعم 
  43.66  31  %100  21  %20  10  ال شيء 
  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع

إن العناصر أو االمتیازات المذكورة تدخل ضمن إطار ظروف العمل وهي الظروف التي     
تحیط بالعامل وهذه العناصر تدخل ضمن إطار وأیضا محفزات العمل خاصة عندما نقارنها 

لهم وسائل نقل توفر عنهم مشقة  بالدخل المخصص لهذه البرامج إذ أن أفراد العینة لیست
النقل والتي تطلب مصاریف قد ال تكفیها األجور المخصصة لهم ، وبالنسبة إلى مفردات 

مستفیدین من  %28.16مستفیدین من النقل وأیضا نفس النسبة  %42.16العینة نجد 
العینة  المطعم وهذه االمتیازات المذكورة هي وسائل مختلفة من الهیئات التي تستخدم أفراد

  .من أفراد العینة لم یستفیدوا من أي امتیاز مهما كانت طبیعته 43.66ونجد 
   عقود ما قبل التشغیل –خاص باألولیات :  34رقم جدول

  
 %التكرار           األولویات

 %4              2 زیادة الدخل 

 %20            10 تحقیق تأهیل مهني

 %76            38 العمل في إطار التخصص

 %100            50 المجموع

  
كأولویة أولى  %76إن الممیزات البسیطة التي یقدمها هذا البرنامج واالتي تصل إلى       

وهذا كونه %20العمل في إطار التخصص و تالیها العمل على تحقیق تأهیل مهني بنسبة 
یة وأیضا ال تعتبر بشهادة ثانیة كون أن العمل في هذا اإلطار لكون دون تحقیق خبرة مهن

. عمل ضمن إطار إنها خبرة مهنیة تدخل ضمن الخبرة المهنیة للعامل خاصة الجامعیین 
  . بنسبة لزیادة الدخل وهي أخر أولویة %4نجد نسبة 
  األولویات من وجهة نظر فئة الشغل المأجور: 35جدول  رقم

 % التكرار األولویات
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 %100 21 زیادة الدخل

 %0 0 مهني تحقیق تأهیل

 %0 0 عمل في إطار التخصص

 %100 21 المجموع

وهذا طبعا %   100نجد أن هذه الفئة قد اختارت زیادة الدخل كأولویة أولى وذلك بنسبة     
یعود إلى قیمة الدخل التي ال تستحق الذكر وتأتي العمل في إطار الشهادة كخیار ثاني 

، وهذا الترتیب طبعا خضع %  0مهني بنسبة وفي األخیر الخیار تحقیق تأهیل%  0بنسبة 
  . لظروف كل عقد وامتیازاته من وجهة نظر أفراد العینة 

  .  تقیم وضعیة المبحوث عن وجهة نظره في إطار العقود: 36رقمجدول 
  

  العینة          

  البدائل
  المجموع  التشغیل األجور  عقود ما قبل التشغیل

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  %14.08  10  0  0  %20  10  ة عجمش

  %15.49  11  0  0  %22  11  مقبولة 
  %40.42  50  %100  21  %58  29  غیر مرضیة

  %100  71  %100  21  %100  50  المجموع
  )دال إحصائیا (12.49=   2ك

طرحنا ثالث بدائل من أجل التعرف على النظرة التقیمیة ألفراد العینة لوضعهم المهني      
بنسبة كلیة غیر راضیة عن وضعها المهني  %70.42على  اتحصلن في إطار العقود وقد

  . 58%وتوزعت بنسبة 
مفردة  21مفردة ، و 50مفردة من أصل  29بالنسبة لعقود  ما قبل التشغیل بتعداد     

غیر راضیة عن وصفها المهني وهذا یرجع إلى  %100بالنسبة للشغل المأجور بنسبة 
اعدة مالیة ضعیفة ال تلبي أدنى حاجیات وضروریات طبیعة هذا العقد الذي یعتبر كمس

مفردات  10نرى بأن وضعها المهني سینجح وهي بمعدل  %14.08الحیاة ، كما نجد بنسبة 
بالنسبة للعقود ما قبل التشغیل ، هناك من أفراد العینة ممن نرى أن الوضع المهني مقبول 

  . قبل التشغیل  كنسبة كلیة ویتركز في فئة عقود ما %15.49وذلك بنسبة 
 2ودرجة حریة  0.01بدرجة شك  12.94=  2كما نجد أن قیمة الكاف تربیع  المحسوبة ك

وهذا یعني وجود فرق  9.310نجدها اكر من القیمة المجدولة  لكاف التربیع ، والمساویة لـ
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 األجر،  ىستو مبین الفئتین یعود للفروق الجوهریة بین العقدین من حیث   فرق دال إحصائیا
  . ومدة العمل وكذلك الخبرة والتأهیل المهني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ین األوضاع حسهل تساهم برامج التشغیل في ت:النتائج الجزئیة الثالثة 
  المادیة للفئات المستفیدة  

  :  CPEفئة عقود ما قبل التشغیل : أوال 
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المادیة وذلك  حسن أوضاعهمأثبتت هذه الدراسة أن هذه الفئة قلیال ما یساهم الدخل في ت    
كون هذا الدخل نوعا ما یتناسب  ،باإلضافة إلى % 46لقیمة الدخل المخصص لهم  بنسبة 

األجر مخصص له  وطبیعة هذا العمل ف .   %52مع الجهد المبذول من طرفهم بنسبة 
البرامج كون بالعمل أو لجأوا لهذا النوع من تمسالتي جعلتهم ی رحنا أو تساءلنا عن الدوافع  ط

  ،   %68فكان السبب الرئیسي هو عدم البقاء عاطلین عن العمل بنسبة 
كما تطرقنا للجانب االجتماعي الخاص باستفادتهم من الضمان االجتماعي فوجدنا نسبة 

  . غیر مستفیدة من هذه االمتیازات التي یخصصها الضمان االجتماعي لمشتركیه 78%
لیست على علم بالقوانین التي تخص  عینةمن مفردات ال %64ویعود ذلك الى     

المشتغلین ضمن عقود ما قبل التشغیل ومدى استفادتهم من الضمان االجتماعي وأما عن 
ل التي توفرها المؤسسات التي ماالمتیازات وهي من الجوانب التي تخص ظروف الع

  . یتمتعون بخدمات النقل والمطعم %40یشتغلون بها ووجدنا بنسبة 
  : لترتیب الذي تحصلنا علیه باألولیات هذه الفئة ترغبومن خالل ا

  العمل ضمن إطار التخصص )1
  تحقیق تأهیل مهني  )2

  .زیادة الدخل )3
كل الظروف والعوامل التي تطرقنا لها وتحدثنا عن طبیعتها ومسبباتها جعلت أفراد العینة 

ل المؤقت وهذا یعود لطبیعة العم %58یة بنسبة ضیقیمون وضعیتهم المهنیة بغیر المر 
  .  والدخل المخصص  ولظروف العمل المحیطة له من عمل خارج إطار الشهادة  

 ESIL:الشغل المأجور : ثانیا 
غیر راضیة عن وضعها المهني ضمن هذا %100إن هذه الفئة وضعت تقیما حاسما بنسبة  

أیضا هوال یساهم في تحسن  %100البرنامج كون الدخل ال یتناسب مع الجهد المبذول 
مع تسدید دفعة واحدة بعد مرور ما یقارب السنة بعد  225000فأجر  %100الوضع الملي 

  .انتهاء العقد أمر ال یوحي بأي رضا من المستقبل المهني
إال أنه یبقى الدافع الوحید األكبر الذي جعل مفردات هذه الفئة تعمل ضمن هذا البرنامج     

كما أنها إضافة لكل هذا  %76.19ن العمل رغم مؤهلها العلمي وهو عدم بقائها عاطلة ع
محدودیة االستفادة منه ضمن هذا فهي  فهي ال تستفید من مزایا الضمان االجتماعي لقلة و

  البرامج ولهذا فإن أولى أولویات التي وصفها أفراد العینة في المرتبة األول
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  %100زیادة الدخل   )1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الة دعم وتشغیل الشبابتحلیل معطیات فئة وك
   حول معطیات السن للمبحوثین: 37رقم جدول
  %  التكرار  السن

]20 -23]  
]24-27 ]         

3  
0  

23.07  
0  
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]28-31 ]  
]32-35 ]  
]36-39 ]  
]40-43 ]  
  

9    
0  
0  
1  

69.23  
0  
0  

7.69  

  %100  13  المجموع
  

ن قروض سواء ثالثیة یوضح هذا الجدول فئات األعمار ألفراد العینة التي استفادت م     
أو ثنائیة وأنشئت مشاریع بواسطة هذه القروض ، ومن شروط التأهیل لقبول ملفات أو لطلب 

 40سنة ، ویمكن رفع سن المسیر إلى  35إلى  19أن یتراوح بین الشباب من " القروض 
  . )1(مناصب عمل دائمة )  3(سنة عندما یحدث االستثمار ثالثة 

سنة من أفراد العینة كما نجد )  23-20( مثل فئة األعمار ی% 23.07ولدینا النسبة 
   .سنة)  31-  28( هي النسبة األكبر التي تمثلها فئة  69.23%

وهي تمثل مفردة واحدة )  43 – 40( یتركز في الفئة األخیرة  %7.69خر نسبة نجدها آو 
  . سنة  40لها من 

  
  
  
  
  
  
  
  

    یوضح جنس المبحوثین:  38رقم جدول
  %  التكرار   لمدنیةالحالة ا
  30.76  4  مؤنث
  69.23  9  مذكر

  %100  13  المجموع 

                                                
 ANSEJمنشورات الوكالة       (1)
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یمثلها  %69.23یترجم هذا الجدول حجم المشاركة بین كال الجنسین فئة أكبر بنسبة    

من مفردات العینة وكال الجنسین یمثلون الید  %30.76جنس الذكور بینما اإلناث تمثل 
 ANSEJ" إطار القروض" نامج دعم تشغیل الشباب العاملة الجامعیة التي اتجهت إلى بر 

   یوضح الحالة المدنیة للمبحوثین 39رقم جدول
  %  التكرار   الجنس
  %84.61  11  أعزب
  0  0  مطلق
  0  0  أرمل

  %15.38  2  متزوج
  %100  13  المجموع

  
متغیرات األعزب  4یتضمن هذا الجدول معطیات تخص الحالة المدنیة ألفراد العینة ویمثل 

من  %84.61نجد  )ANSEJ( و فئة أبالنسبة لمفردات العینة ،أرمل  –مطلق  –تزوج م –
و الترمل بینما أمفردات العینة هم في حالة عزوبیة وال یوجد أي حاالت بالنسبة للطالق 

 . %15.38یوجد حالتین فقط في حالة زواج تمثل بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  

   حوثینیوضح المستوى التعلیمي الجامعي للمب 40:رقم جدول
  %  التكرار  المستوى التعلیمي

  %84.61  11  التدرج 
  %15.38   2  ما بعد التدرج 

  %100  13  المجموع
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هذا الجدول صنفین من مستویات التعلیم الجامعي بغض النظر على  في لدینا        
  . التدرج وما بعد التدرج  دراسات نایالتخصصات العلمیة لد

نس ادرج فقط ویشمل اللیستینة ممن تلقوا تكوین جامعي هم أفراد الع %84.61نجد بنسبة 
هم یمثلون مفردات العینة التي .  %15.38والتقنیین السامین ، بینما ما بعد التدرج نجد 

  .واصلت التكوین ما بعد التدرج كالماجستیر 
  ENSEJیوضح طبیعة التخصصات العلمیة لفئة :  41رقم جدول

 %المئویة  النسبة التكرار التخصصات العلمیة

 23.07 3 مهندس في اإلعالم اآللي

 15.38 2 كفاءة مهنیة قانون

 7.69 1 علم االجتماع

 23.07 3 هندسة معماریة

 15.38 2 مهندس میكانیك

 7.96 1 هندسة بصریات

 15.38 1 طب أسنان

 %100 13  المجموع

التي یستثمرها وجدنا  نجد أن هذه التخصصات العلمیة كلها متطابقة مع طبیعة المشاریع    
مفردة واحدة فقط عملت في تخصص نوعا ما بعید عن مجال تخصصها العلمي هو مفردة 

  .مهندس في المیكانیك صناعة میكانیكیة  دبلوم لدیها
عمل ضمن محل لصناعة ونسخ المفاتیح  وهو نوعا ما قریبا أیضا بتخصصه هذه المفردة تو 

معیة عند طرحها لمشاریع  وطلب قروض استثماریة ومن هنا نستنتج أن فئة لإلطارات الجا
  .تكون ضمن تخصصها العلمي  

  
  
  

    ة التخرج للمبحوثیننیوضح س:  42رقم جدول
  النسبة المؤویة  التكرار  السنوات
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1994  
1996  
1999  
2000  

3  
4  
5  
1  

23.07  
30.76  
38.46    

7.69    
  

  %100  13  المجموع

وحسب المعطیات وفرزها  ANSEJفراد فئة یشتمل هذا الجدول على سنوات التخرج أل
تحصلنا على أربع سنوات تكرر  خاللها سنة التخرج لهذه المفردات نجد أكبر نسبة تمثلها 

بنسبة  1994ثم سنة  %30.76بنسبة  1996تلیها سنة  %38.46بنسبة  1999سنة 
  . %7.69بنسبة  2000وآخر نسبة اندرجت ضمن سنة  23.07

ا التفاوت في سنوات التخرج بین مفردات العینة یعود لعدم التخصیص كما ذكرنا سابقا أن هذ
  دفعا نسبة معینة بل إعتمدنا إحصاء تشغیل نسبة معینة 

   یوضح نوع التمویل المخصص للمشاریع التي تستثمرها مفردات العینة: 43رقم جدول 
  النسبة المؤویة  التكرار  نوع التمویل

  التمویل الثنائي 
  التمویل الثالثي

11  
2  

84.61%  
15.38%  

  %100  13  المجموع
    :لدینا نوعین من التمویل     

  %75ویكون  بمساهمة شخصیة من طرف صاحب الموزع بنسبة :  التمویل الثنائي)1
  .  %25بنسبة  ANSEJوبمساهمة قرض بدون فائدة تمنحه وكالة 

ومساهمة  %10و  %5المساهمة الشخصیة بنسبة تتراوح ما بین :  التمویل الثالثي) 2
 . %70والقرض البنكي  ANSEJ 25%قرض بدون فائدة من طرف 

بتعداد حالتین فقط  %15.38من خالل الجدول نجد أن نسبة التمویل الثالثي هي األقل 
وذلك یعود من تخوف مفردات العینة أو أصحاب المشاریع من الفوائد البنكیة المترتبة على 

لمشروع بتمدیدها بینما التموین الثنائي وهو ما بین القرض التي قد ال یستطیع  صاحب ا
دج 2.000.000وتصل مستویات تمویلھ  %84.61ویمثل  ANSEJصاحب المشروع بـ 

 .دج  10.000.000كمستوى أول ومستوى ثاني 
 ANSEJطبیعة النشاطات التي تمارسها فئة : 44جدول رقم 
  النسبة المؤویة  التكرار  السنوات
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  قاعة إعالم آلي 
   اماةمح

  ریاضة األطفال
  مكتب دراسات

  محل تجاري
  طب

3  
2  
1  
3  
2  
2  

23.07  
15.38  

7.79  
23.07  
15.38  
15.38  

  %100  13  المجموع
  

یوضح الجدول طبیعة النشاطات التي یمارسها أفراد العینة والذین تم اختیارهم دون        
من مفردات هذه  تحصلنا مراعاة طبیعة نشاطهم بل من خالل أسمائهم بطریقة عشوائیة و

یمثلون  %23.07یمثلون أصحاب قاعات اإلعالم اآللي ، واإلنترنت و %23.07الفئة على 
ومحالت تجاریة تمثلت في  %15.38مكاتب دراسات عمرانیة ومعماریة ثم تلیها المحاماة 

تمثلها طبیب أسنان  %15.38صناعة المفاتیح ومحل تصلیح العتاد الفالحي ، إضافة إلى 
تمثلها مفردة واحدة لریاض األطفال %  7.79ظارات طبیة و شمسیة وآخر بنسبة وطبیبة ن

نالحظ من خالل هذه األنشطة أننا نستند إلى تخصصات علمیة جامعیة لیست ببعیدة عن ،
 . التخصصات  أفراد العینة كما سیوضحها الجدول التالي 

 
  
  
  
  
  
  

  ة ؟رامج التشغیل تسهیالت إداریهل تقدم ب :التساؤل األول
  یوضح المدة التي قضاها المبحوث عاطال عن العمل  : 45جدول رقم 

  %   التكرار  المدة
  23.07  3  أربع سنوات
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  61.53  8  خمس سنوات
  7.69  1  ست سنوات

  0  0  سبع سنوات فأكثر
  %100  13  المجموع
 من خالل فرزنا للمعطیات تحصلنا على أقل مدة ممكنة قضاها أفراد العینة عاطلین       

بتعداد ثالث مفردات أما  %23.07عن العمل بعد التخرج تمثلت في أربعة سنوات بنسبة 
 %7.69ثم ستة سنوات  %61.53النسبة األكبر سجلت ضمن مدة خمسة سنوات بنسبة 

بتعداد مفردة واحدة فقط وقد تم طرح هذا التساؤل من أجل التعرف على ما إذ كانت هناك 
ة الجامعیة بعد تخرجها  أو إذ كانت وهناك برامج مجاالت أخرى تمتص الید العامل

ستستقطب الشباب الجامعي حدیث التخرج فأول األمور التي ستواجه الشباب الجامعي بعد 
التخرج هو تسویة الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة وهو أیضا یعتبر من األمور أو النقاط 

عفاء حتى یتسنى ألي طالب المطلوبة عند التوظیف آداء الخدمة الوطنیة أو شهادة اإل
 .للعمل شغل منصب عمل ضمن أي إطار كان

  ANSEJ یوضح المصادر التي تعرف من خاللها أفراد العینة على قوانین:  46رقم جدول
  %  التكرار  مصادر

  53.84  7  من الوكالة

  23.07  3  المعارف
  7.69  1  الجرائد الرسمیة

  15.38  2  صادر أخرىم

  %100  13  المجموع

          
إن الوكالة لدعم وتشغیل الشباب هي الوسیلة األكثر إعالما على نشاطها وعلى القوانین     

   من مجموع مفردات فئة  %53.84الساریة بها وهذا ما تحصلنا علیه من خالل النسبة 
ANSEJ  له على قوانین قبول ملفات القروض عن طریق البنوك أو عن طریق البنوك أو

ن أجل دعم مشاریعهم ولذلك تسلم وثیقة لكل من یرید التعرف على عن طریق الوكالة م
شروط التأهل وعلیه یتطلب من وثائق  إجراءات القبول ثم نجد أن المصدر الثاني هو 

 %15.38ثم تلیها المصادر األخرى بنسبة   %23.07الوسائط الممثلة فى المعارف بنسبة 
قیات من أجل التعرف األكثر على والملت  ANSEJوتمثلت في المعارض التي تقیمها 
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در األخیر صالوكالة ومساهماتها في دعم مشاریع الشباب من أجل القضاء على البطالة والم
وهي مصدر إعالمي لیس في متناول الجمیع  %7.69مثل في الجریدة الرسمیة بنسبة تی

  .  یوجه للهیئات والمؤسسات العامة 
  ANSEJلمشاریع ألفراد الفئة یوضح وجود صعوبات عن طرح ا 47رقم  جدول

  %  التكرار  البدائل 
  76.92  10  تعم 
  23.07  29  ال 

  %100  13  المجموع

  
إن موضوع الصعوبات التي یتناوله هذا الجدول هو محدد بفترة بین وضع الملفات         

من مفردات هذه الفئة  %76.9وبین قبولها وال تخص فترة ممارسة النشاط وحصلنا  على 
لم ترى بأنھا واجھت صعوبات عند  %23.07صعوبات عند طرحها للمشاریع و  واجهة

ف بین استجابات بین أفراد العینة لهذا الطرح هو مدى الللمشاریع ویرجع هذا  اإلخت طرحھا
ألن الجهل بالقوانین ساهم في .  ANSEJعلم كل فرد منها على القوانین التي تعمل بها 

وعن طبیعة هذه الصعوبات وأسبابها یتناولها الجدول التالي شدة الصعوبات التي یواجهونها 
 .  
  
 
  
  
  
  
  

  یوضح طبیعة الصعوبات التي واجهها أفراد العینة عند طرح المشاریع:48جدول رقم 
 %النسبة المئویة  التكرار الصعوبات

 0 0 صعوبات مالیة

 69.23 9 صعوبات إداریة

 7.69 1 صعوبات أخرى
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 %100 10 المجموع

  
من خالل هذا الجدول نتعرف على طبیعة الصعوبات التي واجهها مفردات هذه الفئة         

وهي خاصة بالوثائق من طرف المطلوبة من % 69.23وتمثلت في صعوبات إداریة بنسبة 
أجل وضع الملفات وعند القبول المشاریع من طرف البنوك یتم طلب وثائق أخرى ال حصر 

ها صعوبة إیجاد من یتكفل بإعداد الفاتورة الشكلیة لتكالیف هي تمثل% 7.69لها ثم نجد أن 
الموضوع وهي خطوة مطلوبة من أجل قبول الملفات أما الصعوبات المالیة هي مشكل لم 

بالنسبة % 5یواجهه مفردات العینة كون المساهمة الشخصیة لصاحب المشروع ال تتعدى 
  .هذه الفئة للتمویل الثنائي وهو ما اتجهت إلیه أغلبیة مفردات 

  . ANSEJ یوضح تناسب طبیعة المشروع مع التخصص العلمي ألفراد الفئة:  49رقم  جدول
  
  
  
  

             
ة على أفراد هذه الفئة إن طبیعة المشاریع وتطابقها مع التخصصات العلمیة هي الصفة الغالب

عدى  %92.30فكل مشروع مطروح هو ناتج عن معرفة علمیة سابقة له وتحققت بنسبة 
حالة واحدة ممن اختارت نشاطا هو نوعا ما قریب للتخصص العلمي وهو یمثل نسبة 

وتمثله المفردة  التي لها تخصص صناعة میكانیكیة وتعمل ضمن نسخ  وصناعة  7.69%
وترقیم السیارات وهذا النشاط هو نوعا ما قریب بتخصصه العلمي ، بینما لم  المفاتیح  وكتابة

  .نحصل وال على مفردة مارست نشاطا خارج إطارها العلمي 
  

   دوافع اختیار مشاریع ال تناسب المؤهل العلمي:  50رقم جدول
النسبة المؤویة   التكرار  الخیارات

%  
  /  /  یحقق ربح أكبر

  /  /  المشاریع مؤهل علمي ال یدخل ضمن 
  /  /  توفر على خبرة مهنیة  خارج التخصص  

  النسبة المؤویة  التكرار  البدائل 
  نعم
  ال

  نوعا ما

12  
0  
1  

92.30%  
0%  

7.69%  
  %100  13  المجموع
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  /  /  أسباب أخرى 

  /  /  المجموع 

كون أن مفردات العینة كلها اختارت األنشطة التي تناسب مؤهالتها العلمیة فإن هدا الطرح 
فال توجد أنشطة غیر مطابقة للتخصص العلمي حتى تكون هناك دواعي  تبارعلیس له أي إ

   .أو أسباب 
   تحقیق خبرة مھنیة من خالل ممارسة النشاط: 51رقم جدول 

  
  
  
  

       
  

طرحنا تساؤل الخبرة المهنیة كونه قد ال یوجد من یوجههم لتسییر نشاطاتهم أو من یكسبهم 
من مفردات  %84.61طات التي یستثمرونها وقد تم حصر معارف عن الوسط المهني للنشا

هذه الفئة حققوا  خبرة مهنیة من خالل نقلهم لمستوى المعارف التي اكتسبوها من الجانب 
  .  %15.38النظري إلى الجانب التطبیقي وحصلنا على نسبة 

مفردة ممن یرو أنهم نوعا ما حققوا خبرة مهنیة ولم نحصل على وال  ANSEJمن أفراد فئة 
  . أجابت بال لنفي تحقیق الخبرة المهنیة 

  
  
  
  
  

   طبیعة الخبرات المهنیة التي حققها أفراد العینة 52جدول رقم 
  %  التكرار  الخیارات 

  %7.69  1  تطبیق معارف مكتسبة 
  7.69  1  اكتساب معارف جدیدة 

  %84.61  11  اكتساب + تطبیق 

  %  التكرار  البدائل 
  %84.61  11  تعم 
  0  0  ال 

  %15.38  2  نوعا ما 

  %100  13  المجموع
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  %0  0  ذكر تأخرى 

  %100  13  المجموع
  

من خالل هذا الجدول نتعرف على طبیعة الخبرات المهنیة التي أكتسبها أفراد فئة        
ANESJ  وتمثلت في تطبیق معارف مكتسبة إلى جانب اكتساب مهارات جدیدة.  

وحصل خیار  اكتساب معارف  %84.61وقد تم دمجها في عنصر واحد وذلك بنسبة     
تعرف على السوق ومتطلباته ، تسییر وتمثل المعارف الجدیدة على ال %7.69جدیدة على 

  . إلخ  ...... المشاریع ، اكتساب معارف إداریة ، 
  .ساهمت المشاریع في خلق فرص عمل :  53جدول رقم   

  %  التكرار  البدائل 
  %100  13  تعم 
  0  0  ال 

  %100  13  المجموع
  

لعینة عمل وهذا ما یدل على أنها ساهمت في امتصاص البطالة وذلك وفق ا       
ویعد عنصر خلق فرص عمل من شروط قبول الملفات كخطوة أولیة ویتم  %100المدروسة 

نوا اقتصادیة للمشاریع وثم رفع من سن كتحدید عدد المناصب المفتوحة بعد إعداد الدراسة الت
سنة في حالة ما إذ كان المشروع قادر على خلق ثالث  40قبول أصحاب المشاریع إلى 

  .  مناصب دائمة 
   
  
  
  
  
   ANSEJهذه المناصب التي توفرها مشاریع مفردات فئة  عدد :54رقم جدول  

  النسبة المؤویة  عدد المناصب  المشاریع
  1قاعة إعالم آلي 
   2قاعة إعالم آلي 

2  
2  

6.25  
6.25  
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   3قاعة إعالم آلي  
  ریاض أطفال 
   1مكتب دراسات 
   2مكتب دراسات 
  )مقاول( 3مكتب دراسات 
  طبیب أسنان 

  یح محل صناعة المفات
  محل بیع وتصلیح عتاد الري 

   1محامي 
   2محامي 

  طب بصریات 
  

1  
3  
2  
3  

10  
2  
2  
1  
2  
1  
1  

3.12  
9.37  
6.25  
9.37  

31.25  
6.25  
6.25  
3.12  
6.25  
3.12  
3.12  

  %100  32  المجموع
منصب وثم  32من خالل هذا الجدول نجد أن عدد المناصب التي توفرها المشاریع هو    

خالله نسبة كل مشروع من المناصب التي وفرها ،ونجد نصب مكتب دراسات حساب من 
من مجموع المناصب المتوفرة بینما باقي المشاریع %31,25مناصب بنسبة  10وفر  3رقم 

وفرت %3.12و %6.25وبین %9.37وفرت المناصب بأعداد جد متقاربة ما بین نسبة 
ة فان هذه المناصب وعددها یستثني لإلشار ، منصبین منصب واحد ، مناصب3علي التوالي 

  :  وعن طبیعة هذه المناصب مؤقتة أو دائمة یناقشها الجدول التالي.منه صاحب المشروع 
  
  
  
  
  

   طبیعة المناصب المتوفرةیوضح :  55رقم جدول 
  %  التكرار  الخیارات 

  0  0  دائمة
  %100  32  مؤقتة 

  %100  32  المجموع
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لناصب التي توفرها هذه المشاریع هي مناصب مؤقتة معطیات هذا الجدول توضح أن ا    
خاصة بالنسبة للمقاولین ومكاتب الدراسات یختارون العمال من ضمن الشغل  100%

المأجور ویتغیرون عند انتهاء مشاریع البناء تعبید الطرقات وال یتوفر لدى هذه المشاریع أیة 
المناصب إال في حالة تحدید ال یشرط دیمومة    ANSEJوهذا یرجع لكون .مناصب دائمة 

 .سنة فقط  40رفع من صاحب المشروع ل

   یوضح تصریح المناصب المفتوحة للضمان االجتماعي: 56رقم جدول 
  %  التكرار  البدائل

  %31.25  10  نعم 
  %68.75  22  ال 

  %100  32  المجموع

بنسبة  إن المناصب التي توفرها المشاریع لیس لها اشتراك في الضمان االجتماعي    
بالرغم من انه من شروط استكمال وبدء استغالل المشاریع هو التأمین على  68.75%

  . المناصب المفتوحة لكن بعد انتهاء العقد یتم استبدالهم بعمال آخرین  غیر مؤمنین
من  %31.25إن تامین المناصب هو من أمور الشكلیة لقبول المشاریع ،أما نسبة   

إلى أن هذه الید العاملة تجلب من برامج الشغل المأجور أو المناصب مؤمنة وذلك یرجع 
  .أشغال المنفعة العامة ویؤمنون إجباریا من طرف أصحاب المشاریع  كالمقاولین 

  
  
  
  
  
  
  

  .یوضح قدرة المشاریع على تسدید القروض والفوائد البنكیة :  57رقم  جدول
  %       التكرار  البدائل

  %30.76  4  نعم 
  %69.23  9  ال 

  %100  13  المجموع
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قرض + مشروعین دون تمویل ثالثي أي مهامه شخصیة : لدینا من ضمن المشاریع        
  .قرض من البنك بفوائد + من الوكالة بدون فائدة 

مشاریع ترى أنها غیر قادرة  9تحصلنا على  موزع ذو تمویل ثنائي بدون فوائد و 11ولدینا  
وأربع مشاریع   % 69.23ینها مكاتب الدراسات وذلك على تسدید القروض وال الفوائد من ب

ترى بأنها قادرة على تسدید القروض وجمیعها ذات تمویل ثنائي ال تعاني  % 30.76بنسبة 
أما عن  ،من مشكل الفوائد وتضم مكاتب المحاماة ومحل صناعة المفاتیح وطب البصریات 

  .ل التالي سبب عدم قدرة المشاریع تسدید القروض بینها ولها الجدو 
  

  یوضح أسباب عدم قدرة المشاریع على تسدید القروض:  58رقم جدول
  النسبة المئویة  التكرار  الخیارات 

  11.11  1  أسباب تعلق سوء التسییر 
  22.22  2  أسباب خاصة بإقبال الزبائن

  11.11  1  ةیالممشاكل 
  55.55  5  أسباب أخرى تذكر

 %100  9  المجموع

 
مشاریع نرى بأنه لیست لدیهما القدرة على ) 9(ل السابق على تسعة تحصلنا في الجدو     

تسدید القروض وهذا الجدول یوضح األسباب التي ساهمت في عدم قدرة هذه المشاریع على 
مفردات وهذا  5بتعداد  %55.55التسدید األكبر نسبة تركزت في األسباب األخرى بنسبة 

أن المشاریع   وهي من مفردات هذه الفئة اریةمكتب دراسات معم ییر مدیرةعیرجع على حد ت
 ةو المناقصات التي تطرح بمدینة بسكرة ال تكون ألسباب أولیة بإدارتها رغم أن التعلیمی

هذه األخیرة   ANSEJصحاب المشاریع ضمن إطار ألاألولیة  طاءعالوزاریة تنص على اإل
تمت باألمور الوثائقیة هشباب واالتقیمیة لمشاریع ال التي لم تحرص على المتابعة الفعلیة و

  )1(وبتسدید القروض بحیث یتم توزیع المشاریع الشباب بطرق غیر مشروعة 

م تقییم أسباب خاصة بإقبال الزبائن أي عملیات البیع والشراء بالنسبة للمحالت التجاریة ث
قبال األطفال على ریاض األطفال وأیضا الزبائن بالنسبة للحمامات وأخرى سبب یتع لق وإ

  . %11.11مشاكل مالیة  و %11.11التسییر  ءبسو 
                                                

  حي الزمالة بسكرة–بولنوار فتیحة مدیرة مكتب دراسات المعماریة  ةمقابلة مع السید  - 1
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 ترتیب األولویات الواجب مراعاتها في برامج القروض بالنسبة لفئة : 59رقم جدول 
ANSEJ    
 % التكرار الخیارات

 %76.92 10 إلغاء الفوائد البكیة

 %31.15 3 تمدید مدة القرض

 %100 13 المجموع

   رات تم فرزها من خالل السؤال المفتوح ،وكلها تدور حول هذین الخیارینخیاهذه ال   



 154

إللغاء الفوائد البنكیة وهي النقطة التي جعلت الكثیر من  % 76.92  تم الحصول على نسبة
الثنائي دون فوائد فبعض هذه المشاریع ترید توسیع نشاطاتها  لمفردات العینة تختار التموی

ه حسب تتسدید الفوائد والذي تتفاوت نسب نها متخوفة منوالحصول على قرض بنكي لك
كمرتبة ثالثة ،وهذا بالرغم  %   31.15  تمدید مدة تسدید القرض بنسبة ،التكلفة المشروع 

  . قصاها خمس سنواتأمن أن التسدید یكون كل سنة ، أي سنوي وتصل 
  ANSEJتقیم وضعیة المستفدین أوضاعهم المهنیة في إطار: 60جدول رقم 

 % التكرار الخيارات

 %38.46 5 مشجعة 

 %46.15 6 مقبولة 

 %15.38 2 غیر مرضیة

 %100 13 المجموع

من خالل هذا الجدول نجد أن مفردات هذه الفئة تتقبل وضعها المهني وهذا    
غیر مرضیة   ANSEJ،بینما تصل نسبة من ترى أن أوضاعها في إطار %  46.15بنسبة

وهذه .ترى أن وضعها مشجع % 38.46تماما نجد ما نسبته  ،وعلى العكس% 15بنسبة 
  .تعبر عن النظرة التقیمیة لهذا البرنامج من وجهة نظر الفئة المستفیدة منه 

  
  
  
  
  
  
  

   ANSEJ: النتائج الجزئیة لفئة وكالة دعم وتشغیل الشباب 
ساهم وجدنا أن هذا البرنامج كان منفذا حصل من خالل مفردات هذه الفئة على وظائف و 

خمس سنوات عاطلین عن  %61.53في خلق فرص عمل أخرى وذلك بعد قضاء بنسبة 
وشروط التأمین ،هي المصدر األكبر إعالما عن نشاطها    ANSEJالعمل وكانت الوكالة 

رغم  %23وتلیها مصدر المعارف بنسبة  %53.84وطلب القروض من خاللها وذلك بنسبة 



 155

عن نشاطها وفتح مجال فرص العمل وتدعیم المساعدة التسهیالت التي تقدمها في اإلعالم 
الذاتیة ألصحاب المشاریع لم تخلوا من وجود صعوبات تلقاها أفراد العینة عن طرحهم 

لكثرة الوثائق اإلداریة  %69.23وتتمثل في األمور اإلداریة بنسبة  %76.92للمشاریع بنسبة 
حلة اإلنجاز وهي أمور ال بد منها المطلوبة سواء عن طرح الملف أو مرحلة التأهیل أو مر 

  .البنكیة  من أجل تأمین تسدید القروض والفوائد
والنسب التي  تو اثبتت اإلحصائیاوبالنسبة للمحور الثاني والخاص بالتأهیل المهني 
وهذا  %84.61خبرة مهنیة بنسبة  تتحصلنا علیها في تحلیلنا للمعطیات هذه الفئة أنها حقق

  %92.30مار في مشاریع تتناسب مع تخصصاتهم العلمیة وهذا بنسبة راجع لختیارها لالستث
أي أن طبیعة االختیارات التي حققتها هي تطبیق معارف مكتسبة الى جانب مهارات جدیدة 

  %84.61وهذا بنسبة 
ویمكننا أن نحكم على طبیعة الوضع المالي للمستفید من هذا البرنامج من خالل قدرته على 

مجموع المشاریع الثالث %69.23علي  افوائد البنكیة والتي تحصلنهتسدید القرض أو ال
 32عشر لیست قادرة على تحدید القروض رغم أنها عملت على خلق مناصب شغل 

منصب مؤقت ویرجع سبب عدم قدرتها على التسدید هي عدم قدرتها كما ربع صعبه 
متابعة میدانیة تقیمیة  ANSEJمواجهة المشاریع الكبرى كالمقاوالت وعدم متابعة من طرف 

عطائها األولویة والعمل على إنعاشها أیضا عدم قدرتها المالیة للتسدید جعلتها  لنشاطاتها وإ
تختار ید عاملة رخیصة وغیر مؤمنة اجتماعیا هذه األوضاع  المادیة السیئة جعلتها تقیم 

د سبب وهذه الوضعیات تحد %15.38مشاریع بنسبة 2وضعیتها المهنیة والغیر مرضیة 
  . النجاح والتشغیل من وجهة نظر أصحاب المشاریع  

  
   

  :تحلیل كیفي للمقابلة 
  دواعي إنجاز هذه البرامج:  

أنشئت هذه األجهزة مـن أجـل التخفیـف مـن مشـكل البطالـة خاصـة فـي أوسـاط الشـباب ،وذلـك 
ریجـي وتزایـد كمیـة الوافـدین إلیـه كـل عـام سـواء الخ ةللتطور الذي یشهده سوق العمل مـن جهـ

الجامعــات أو معاهــد التكــوین ،وأیضــا مــن جهــة الشــباب العاطــل عــن العمــل ولــیس لــه تأهیــل 
مهنــي ـوتعم لهــذه البــرامج علــى الخلــق المزیــد مــن فــرص التوظــف ،وذلــك وفــق حجــم التمویــل 
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الذي تتلقاه الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب  كم أنها تعمل علـى فـتح مجـال االسـتثمار 
مــن اجــل فــتح عمــل عــن طریــق المشــاریع التــي تمولهــا الصــندوق   ANSEJبالنســبة لجهــاز 

  .بدعم تشغیل الشباب أو عن طریق تمویل البنوك 
  تفسیر تعدد البرامج المكلفة بالتشغیل:  

تعددت هذه البرامج من أجل استیعاب التنوع في الطلبات العمل ضمن إطار الشـغل المـأجور 
ات عمــل ضـمن إطــار الشـغل المــأجور والتــي ،والتـي تختلــف حسـب التخصصــات ،ومنهـا طلبــ

تستوعب الید العاملة المكثفة والغیر مؤهلة ،ولجأت إلیهـا الفئـة الجامعیـة كحـل مؤقـت قـد یتـیح 
لهـا الفرصــة فـي ضــمان عمــل ضـمن أي إطــار آخــر أحســن مــن الشـــغل المـأجور، مــن خــالل 

ع التخصصـات لكـي یسـتوعب تنـو   ANSEJإقامـة عالقـات مهنیـة داخـل ،وأیضـا أنشـأ جهـاز 
  .التي لها اتجاه نحو اإلنتاج أو التجارة أو الخدمات لتطویرها ولخلق فرص عمل من خاللها 

  األهداف الواجب تحقیقها من خالل البرنامج: 

هي تعمل على تحقیق خبرة مهنیـة ،بحیـث تسـمح للمسـتفید مـن هـذه البـرامج الـدخول إلـى 
إذن فهذه البرامج هي المنفـذ الوحیـد سوق العمل من خالل الخبرات التي یتحصل علیها ،

ــــرة المهنیــــة ،خصوصــــا وان أغلــــب  ــــه القــــوى العاملــــة علــــى الخب ــــذي تحقــــق مــــن خالل ال
المسابقات التوظیـف الخبـرة المهنیـة ،باإلضـافة إلـى إمكانیـة تحقیـق اإلدمـاج النهـائي ،أمـا 

فهو برنامج یعمل على تطویر المشروعات الصغیرة من أجل تشـجیع   ANSEJبالنسبة 
  .الصناعات المحلیة وأیضا تطویر المشروعات االقتصادیة بهدف خلق مناصب شغل 

 
 
 
  كیف یمكن لهذه البرامج أن تخدم الفئة الجامعیة ؟  

تسمح لهم بالعمل ضمن تخصصات مهنیة عدید ،وتفتح لهم فرصـة العمـل التطبیقـي ،بعـد أن 
هنــــي یختلــــف عــــن اإلطــــار تلقـــوا الجانــــب النظــــري طیلــــة التعلــــیم الجــــامعي ،إذ أن الوســــط الم

  .التعلیمي 
  الوظائف واألنشطة األكثر استقطابا للید العاملة الجامعیة:  

أغلب الجامعیین یتوجهون للوظائف التي تـتالءم مـع تخصصـاتهم العلمیـة ،وبمـا أن العقـود ال 
تلبیة هذه المتطلبات مـن خـالل تحقیـق التوافـق بـین الشـهادة والمهنـة ،ألن هـذه األخیـرة  ایمكنه

أي المناصــب تحــددها المؤسســات المســتخدمة وســوق العمــل ،ولــذلك فتلبیــة الطلبــات وتنوعهــا 
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وتالئمها مع التخصصات أمر یصعب تحقیقه ،أما بالنسبة لبرامج القروض فاغلب التوجهـات 
ــة  إال أنــه  تكــون ضــمن التخصصــات العلمیــة ،فأغلبهــا أیضــا تــدخل ضــمن القطاعــات الممول

   نحـو االسـتثمار فـي قطـاع الخـدمات،  خاصـة المـأكوالت السـریعةتوجـد مـؤخرا موجـة االتجـاه 
FAST FOOD  وقطاع النقل.  

وعلى العموم فإن هذه البرامج تحاول استیعاب الكم علـى الكیـف مـن طلبـات العمـل ،كمـا أنهـا 
تســعى للتحقیــق التــوازن ،نظــرا لتنــوع الطلبــات وهــذا مــا یفســر مــن أجــل اســتیعاب الیــد العاملــة 

یجي الجامعة ،وأیضا تحتوي على مجـاالت تشـغیلیة للیـد العامـل الغیـر مؤهلـة أي المؤهلة كخر 
لیس لها تأهیل علمي أو مهني والتي یتم تحویلهـا لبـرامج األشـغال المنفعـة العامـة ذات األجـر 

  .    المنخفض وكثافة في الید العاملة وذلك ضمن أعمال الحراسة ،التنظیف الخدمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مة اـعالتائج ـنال

مــن خــالل مــا توصــلنا إلیــه فــي هــذه الدراســة ،والتــي تأكــد مــنح خاللهــا أن بــرامج التشــغیل تقــد 
تســهیالت إداریــة للحصـــول علــى الوظــائف ،وهـــذا م خــالل االمتیــازات الخاصـــة التــي تقـــدمها 

  .البرامج من سهولة التوظیف ،سواء عند توفیر المناصب أو عند تجدید العقود 
لخــریجین الجــدد فقــط وكــذا القــدماء ممــن لــم یســبق لهــم العمــل فــي هــذا إذ أنهــا تحــاول إدراج ا

البرنــامج ،وهــذا مــا تحصــلنا علیــه فــي هــذه الدراســة إذ أن العینــة التــي اســتفادت مــن البــرامج 
شـملت ومفـردات حـدیثي التخـرج ومفــردات أیضـا قضـت سـنوات عدیــدة فـي حالـة بطالـة وكلهــا 

مـا قبـل التشـغیل موجـه أساسـا للفئـة الجامعیـة عملت ضمن برنامج واحد ،وكون برنـامج عقـود 
وعـــدد المناصـــب ال تتوافـــق كمیـــا مـــع طلبـــات العمـــل فهنـــاك بـــرامج أخـــرى تحـــاول امتصـــاص 
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ـــة مـــن خـــالل  ـــیض البطال ـــي تخف ـــذي یســـاهم ف ـــامج دعـــم وتشـــغیل الشـــباب ال ـــل برن ـــة مث البطال
سـبة للمشـاریع التـي المشاریع التي ینمیها ،أیضا هنـاك نـوع مـن التكامـل بـین البـرامج فمـثال بالن

كالمقـــاوالت یســـتخدم أصـــحابها یـــد عاملــة مـــن بـــرامج أشـــغال ذات المنفعـــة   ANSEJمولتهــا 
  .العامة 

ورغم التسهیالت الوظیفیة سـواء مـن حیـث الكـم أي عـدد المناصـب التـي توفرهـا أو مـن حیـث 
ــــات ،إال أن هــــذه الوظــــائف ال تراعــــي  ــــف ومــــا یتبعهــــا مــــن ترتیب ــــف عــــن طریقــــة التوظی الكی

لتخصصـــات العلمیـــة والمهنیـــة للمســـتفدین وذلـــك بـــالرغم مـــن أن المناشـــیر الوزاریـــة والمراســـیم ا
الرئاســیة تؤكـــد علـــى ضـــرورة التوظیــف ضـــمن الشـــهادة ،بـــالرغم مــن هـــذه األخیـــرة أي طبیعـــة 
الوظــائف والتخصصــات المطلوبــة تحــددها المصــالح والمؤسســات المســتخدمة والمســتفیدة مــن 

أن األهم هو توفیر فرص عمـل التهـم طبیعتهـا أو حتـى مالئمتهـا  مناصب شغل ،إال أننا نرى
  .مع مستوى التعلیم الجامعي 

إضافة إلى هذا فإن األجور المخصصة لهذه البرامج ال ترقى إلى المستوى العملي المبذول 

من طرف أفراد العینة وهذا بالرغم من أنها تعمل وفق نظام ساعي المعمول به في الوظیف 

بالنسبة للعقود ما قبل التشغیل أما الشغل المأجور فهو عبارة عن منفذ لجأت  العمومي هذا

إلیه مفردات العینة للحصول على منصب عمل في إطارات أخرى بحكم التعرف على الوسط 

لیتم في األخیر  تحویل العقد وطبیعته لمستوى تشغیلي .المهني وعلى المناصب الشاغرة 

  .أفضل

  

هجة اعتمدت على عامل الدیمغرافي بحیث أعطت األولویة للكم على إن برامج التشغیل المنت

حساب الكیف ،إذ عملت على عنصر تشغیل القوى العاملة الجامعیة من خالل العدد ولم 

تهتم بإشكالیة توظیفها في إطارها المناسب ،كما أن المناصب المتوفرة جمیعها خضعت 

ى عدد المناصب المفتوحة وطبیعتها ،إذ أن للعامل الدیمغرافي واالقتصادي الذین یؤثران عل
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المؤسسات االقتصادیة هي التي تحدد موع المناصب التوظیف وأیضا عددها وتخضع لبرامج 

النمو االقتصادي المعتمدة ،إذ أن هذه البرامج لم تراعي القوى العاملة الجامعیة كمورد بشري 

  .یجب استثماره ووضعه  في إطاره التشغیلي الصحیح 

لیة تشغیل القوى العاملة هي عملیة حسابیة إحصائیة تهدف إلى تحقیق التوازن في إن عم

سوق العمل ،وبحكم العوامل الدیمغرافیة واالقتصادیة أصبحت عملیة التشغیل هي عملیة 

شكلیة ال تخضع إال للمعاییر الكمیة وللمعاییر النفعیة التبادلیة بین األفراد ،وال تخضع 

  .    في المكان المناسب لمنطق الرجل المناسب 
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  :توصیات واقتراحات 
انطالقــا مــن النتــائج التــي استخلصــت فــي هــذه الدراســة كــان لزامــا علینــا طــرح مجموعــة مــن  

التوصـــیات واالقتراحـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي تـــوفیر جانـــب مالئـــم للقـــوى العاملـــة 
جب أن یساهم فـي تنمیـة المجتمـع ال إقصـائها الجامعیة والتي هي عبارة عن إطارات مؤهلة ی

  : منه 
  ـــین طبیعـــة ـــق تـــوازن ب ـــق بـــرامج الشـــغل أن تخل ـــة بتطبی ـــى المؤسســـات المكلف یجـــب عل

الوظــائف المعروضــة وبــین الشــهادات والتخصصــات بــل یجــب أن تــوفر عمــال یناســب 
التخصص العلمي للشـباب الجـامعي وهـذا یعتبـر مـن التعلیمـات الوزاریـة التـي تضـمنها 

  .ولم تؤخذ في الحسبان  1998جوان  29المؤرخ في  008المنشور الوزاري رقم 
  یجـــب علـــى البـــرامج للتشـــغیل أن تـــوفر مناصـــب عمـــل دائمـــة وأن تعمـــل علـــى تحقیـــق

إدماج مهني للشباب الجامعي لتحل أزمة بطالة ذوي الخبرة الذین یعدون حدیثي العهد 
لیست حلول بإحتواء ظـاهرة البطالـة لطلب العمل ألول مرة أي أن توفر حلول جذریة و 

 . بشكل مؤقت 
  أن تعمل علـى مراعـاة التسـاوي جمیـع فئـات القـوى العاملـة فـي اإلعـالم عـن المناصـب

عمـل وطـرق التشـغیل والتـي أصـبحت تعتمـد علـى المعـرف أكثـر مـن أي مصـدر آخـر 
ن تمثل في مندوبیة تشغیل حد ذاتها   . حتى وإ

  بتغیــر ولــم براعــي إرتفــاع تكــالیف الحیــاة وضــعف أن تراعــي مســتوى األجــور الــذي لــم
القـــدرة الشـــرائیة للمـــواطن أي أن مســـتوى األجـــر ال یتطـــور یبقـــى أقـــل حتـــى مـــن أجـــر 

 .دج  SMIG > 10000القاعدة 
  االهتمــام بمتابعــة أشــكال تحدیــد الوظــائف بحیــث نجــد أن العامــل ضــمن إطــار عقــود

نصر تحدید المهـام فالمنصـب لعمل لكل الوظائف لكل وظیفة له جانب أي ال یوجد ع
 .المذكور في محضر التنصیب لیس النصب الحقیقي الذي یشغله العامل    

  وهذا یؤدي إلى استغالل لحد كبیر للقدرات العامل وتشتیتها    
  العمل على دفع األجور بشكل شهري  مدة العقد بالنسـبة للشـغل المـأجور رغـم أنـه ذو

   أجر زهید ال یسمن وال یغني من جوع
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  العمــل علــى إعطــاء األولویــة للمشــاریع الصــغیرة المبدئیــة حتــى تســتطیع دخــول مجــال
ــال الزبــائن والمشــاریع هــو مــن األجــور والعوامــل التــي تحــدد فشــل أو  المنافســة ألن إقب

  . نجاح المشاریع المستثمرة 
  العمــل علــى إلغــاء الفوائــد البنكیــة وهــي مــن العناصــر التــي جعلــت الكثیــر مــن الشــباب

  . ون القروض بدون فائدة رغم أن سوء هذه القروض ال تكفي تكالیف المشاریع یختار 
 

  الخاتـــــــمة

إن ملف التشغیل والبطالة من ملفات الساخنة التي أسالت الحبر عن طبیعتهـا مـن حیـث الكـم 

والكیــف ،إذ عملــت سیاســات التشــغیل علــى اســتیعاب األعــداد الهائلــة مــن القــوى العاملــة دون 

خصــائص الممیـزة للیــد العاملـة خاصــة القــوى العاملـة الجامعیــة ،فارتفـاع البطالــة بــین مراعـاة ال

الجامعین جعل الدولـة تفكـر فـي بـرامج بدیلـة ذات الحلـول المؤقتـة التـي تسـاهم فـي امتصـاص 

  .البطالة واحتواءها

لكن هذه البرامج أهملت اإلطار التنظیمـي لهـذا المـورد البشـري الـذي مـن المفـروض أن یكـون 

ـــادرة علـــى  ـــوى تكمـــن أهمیتهـــا فـــي كونهـــا مؤهلـــة ق مـــن دعـــائم التنمیـــة ألي مجتمـــع ،فهـــذه الق

دماجها من أجل اقتصاد وطني متكامـل  المساهمة في التنمیة ذلك لو تم تنظیمها واستثمارها وإ

  .  
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