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موضوعا مھما و ملفا من الملفات الساخنة التي تستحوذ على ھذه الدراسة تناولت 

، أال  في مجاالت عدیدة ، كعلم االقتصاد و السیاسة و علم االجتماعاھتمام العدید من الباحثین 

، حیث حاولنا تسلیط الضوء  و ھو موضوع التشغیل و بالتحدید سیاسة التشغیل في الجزائر

و المتمثل في برنامج عقود  جي الجامعةیالخاصة بالشباب خرن برامج التشغیل على برنامج م

، على ھذا النوع من البرامج المؤقتة ، حیث كان ھدفنا ھو إلقاء الضوء  CPEما قبل التشغیل 

و اقتصادیا ، و ألن     خاصة و أن سیاسة التشغیل من المواضیع الحساسة اجتماعیا و سیاسیا 

  .معات و المعاھد العلیا أمر مھم جداتشغیل خریجي الجا

لمجال ، و ھي نقطة و كون ھذه الدراسة ھي دراسة الحقة لدراسات سابقة في ھذا ا

الموضوع من جمیع جوانبھ  معالجةبعد ، حاولنا من خاللھا انطالق لدراسات الحقة فیما 

،  اء ھذه الدراسةوفقا لخطة منھجیة على نحو یعزز تصورنا المیداني لبن،  الممكنة و المتاحة

ما ھي اتجاھات خریجي الجامعة نحو السیاسة الوطنیة : ا من تساؤل رئیس مفادهـانطالق

ضمن برنامج عقود ما قبل حیث حاولنا قیاس اتجاھات خریجي الجامعة العاملین  للتشغیل؟

لضوء على ھذا التشغیل ، مستعینین بمقیاس لیكرت لقیاس االتجاه ، و كل ذلك بھدف تسلیط ا

ب الشأن و المعنیین أصحامعرفة مدى فعالیتھ من خالل آراء واتجاھات ل النوع من البرامج ،

  .بھذه البرامج

فارتفاع البطالة بین الجامعیین جعل الدولة تفكر في برامج بدیلة ذات حلول مؤقتة  

ألن القوى الجامعیة من دعائم التنمیة و ھي  للمساھمة في امتصاص البطالة و احتواءھا ،

لقادرة على المساھمة في التنمیة ، خاصة لو تّم تنظیمھا و استثمارھا و إدماجھا و استغالل ا

  .طاقاتھا أحسن استغالل

رغم كون - البرامج المؤقتة ، ھذه تشخیص واقع واحد من  تھدف إلى الحالیة الدراسةف 

فة مواطن و كل ذلك بھدف معر،  -الموضوع قدیم في طابعھ العام ، حدیث في طابعھ الخاص

 الخلل في مثل ھذا النوع من البرامج ، و بالتالي محاولة إعطاء البدائل المحتملة 
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لتكییف ھذه البرامج مع واقع خریجي الجامعة الجزائریة  و ذلك من خالل وجھة نظرھم في 

  .الموضوع

حاولنا مقاربة الموضوع بطریقة دینامیكیة تفاعلت فیھا المعطیات النظریة و قد 

  .كلما كان ذلك ممكنا ات المیدانیةبالمعطی

  :إلىو قد خلصت الدراسة 

  ھذا النوع من البرامج المؤقتة خریجي الجامعة على رضاعدم. 

  ضرورة األخذ بعین االعتبار التخصص و الشھادة العلمیة لخریج الجامعة أثناء

 .عملیة إنشاء مناصب الشغل

 محاولة استحداث برامج  ضرورة إعادة التفكیر في سیاسة التشغیل و برامجھا و

 .، من ناحیة الكم و الكیفالجامعة  خصوصیات خریجتراعي 

                 محاولة إیجاد برامج بدیلة عن البرامج المؤقتة ، و التي لم تلبي رغبات

 .و طموحات ھذه الفئة من القوى العاملة

  صة      و ، خا التشغیل برامجإشراك الشباب الجامعي في صیاغة و إعداد محاولة

 .في التنمیة و إیجاد الحلول لمشاكلھمعلى المساھمة أنھم قادرین 

ا بعین و في األخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراستنا ھذه ، كما نتمنى أن تحظى دراستن 

االعتبار ، و أن نتمكن من إیصال وجھات نظر و اتجاھات خریجي الجامعة نحو سیاسة 

  .، و أخذھا بعین االعتبار من البرامج عھذا النو بالخصوص التشغیل و

  

   


