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، أضحى یستحوذ على أھمیة  اد أھمیة العنصر البشري داخل العملیة اإلنتاجیةیازد إنّ 

الذي ھو رأس المال  -، فتنمیة اإلنسان  النمو والتنمیة تبالغة داخل أدبیات واستراتیجیا

وتوفیر الظروف  معنویةحاجاتھ المادیة وال عفي إطار إشبا -للحضارة اإلنسانیةالحقیقي 

  .، ھو غایة تلك الحضارة تحقق االستمتاع بما یعرف باسم حقوق اإلنسان المجتمعیة التي

العمل على تنمیة طاقات اإلنسان إلى أقصى ما یمكن أن فالمطلوب في جمیع األحوال 

للوفاء والروحیة وذلك  ةإمكاناتھ الصحیة والعقلیة والوجدانیة والسلوكی، أي تنمیة  تصل إلیھ

لمشاركة الفاعلة في صناعة الحیاة ، و لتفتح واكتساب القدرة على اوا بحاجاتھ اإلنسانیة للنمو ،

و تحقیق الرخاء االقتصادي ، الن الغایة الرئیسیة ھي تعلم  لشعوبلتقدیم إمكانیة العیش 

و العمل على تأھیلھا من  و توجیھھا الوجھة الصحیحة ،اإلنسان و تدریبھ و استثمار طاقاتھ 

       نفسھلو استغالل إمكاناتھ المادیة و البدنیة و الفكریة خدمة  أجل مواكبة متطلبات التنمیة ،

  .و مجتمعھ

، سواء من الناحیة االقتصادیة                   العمل یحتل مكانة بارزة في حیاة الشعوب و ألنّ  

  .أو االجتماعیة أو حتى الثقافیة ، فھو أداة لتنمیة القدرات الذھنیة والتواصل بین الشعوب

     العمل مسألة باالھتمام  شغلمن مورد رزق ھام لإلنسانیة جمعاء ،  ھنظرا لما یمثل و    

مكانة بارزة في النظریة السوسیولوجیة ، كما شغل نفس المكانة في علم االقتصاد  أو التشغیل

لدراسات عدیدة منھا  ھذه القضیة تعرضترة و حتى علم السیاسة ، و قد و اإلداو التسییر 

    .اإلمبریقیة ظریة والن

تعتبر الجزائر من بین الدول الحدیـثة التي سعــت للتنمیـة في جمیع المجاالت ، واتخذت  و

فمنذ العدید من النماذج و التجارب االقتصادیة قصد اللحاق بالركب الحضاري العالمي ، 

عیة االستقالل شھد المجتمع الجزائري عدة إصالحات شملت مختلف میادین الحیاة ، االجتما

منذ مطلع الثمانینات عدة تغیرات والثقافیة واالقتصادیة منھا ، حیث عرف القطاع االقتصادي 

أو عالم الشغل ،  و ھو قطاع  نوعیة وھیكلیة ، امتدت إلى أكثر القطاعات حیویة و حساسیة أال

و إصالحات بدءا بمخططات التنمیة التي أخذت  حیث خضعت عملیات التشغیل لعدة سیاسات

عاتقھا القضاء على البطالة و فتح فرص عمل تتسع لكل المواطنین القادرین على العمل على 
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اعي ـو االجتم          بناء وطن یوحي وضعھ االقتصاديجل أمن  ،و الراغبین فیھ 

ّ أّن الجـن كـرغم مـن و بالـلك. بمؤشرات تنمویة إیجابیة زائر ـل اإلصالحات المنتھجة ، إال

ً ألخیرة تراجعشھدت في السنوات ا ل ـرص العمـث قلت فـي عملیة التشغیل ، حیـفا رً ـا كبیـ

ّ دد السكـي عـفوظ ـزاید الملحـل التـابـمق  2005نسمة سنة  ملیون 9.5لغ ـب ذيـالن ـان النشیطیـ

 ملیون نسمة عن سنة 1.5بزیادة

2004)http // :www.rakim.jeeran.com/28/07/2006/11 :25h(  ، لذلك لجأت الدولة منذ

مطلع التسعینات إلى خلق مجموعة من البرامج المكلفة بالتشغیل  و تشغیل الشباب بوجھ 

اخترنا  الموضوع حیثو من ھنا كان اھتمامنا بھذا  .دیلة عن التشغیل الكاملكحلول ب خاص

ة و یل الوطنیسیاسة التشغكأحد البرامج المؤقتة المنشأة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغیل 

لمعرفة المخصصة لخریجي الجامعة ، من خالل دراسة اتجاھات العاملین في ھذا البرنامج 

و لإلجابة على  في التخفیف من حدة البطالة ، و علیھ لمعالجة ھذا الموضوع مدى نجاحھ 

  :كالتالي ، تّم وضع خطة بحثیة مقسمة إلى ستة فصولتساؤالت الدراسة 

 بشكل منھجي  تحدید اإلشكالیة حیثلق بموضوع الدراسة من و المتع: الفصل األول

لى الخاص ، وصوال إلى طرح التساؤل الرئیس للدراسة إانطالقا من العام تدریجي 

و الھدف منھا  متبوعا بالتساؤالت الفرعیة ، ثّم بیان أھمیة الدراسة و مبررات اختیارھا

 .مع توظیفھا خدمة لدراستنا و في األخیر تّم عرض الدراسات السابقة و المشابھة ،

 حیث  أحد متغیري الدراسة و المتمثل في خریج الجامعة ، ھو نتناول فی: الفصل الثاني

ا ، بدءو المتمثل في الجامعة أو التعلیم العالي الخریج تقدیم اإلطار العام لھذا  فضلنا

للتعلیم مع تخصیص جزء بتعریف الجامعة ، وظائفھا ، أھدافھا و تطورھا التاریخي ، 

، و أخیرا تّم  العالي في الجزائر من حیث التطور التاریخي و األھداف و غیرھا

 .عرض بعض المداخل النظریة لدراسة موضوع الجامعة

 و فیھ عرض للمتغیر الثاني للدراسة و المتمثل في سیاسة التشغیل : الفصل الثالث ،

لتحدید یل ، ثّم تطرقنا حیث قدمنا في البدایة طرح لبعض المقاربات النظریة للتشغ

، أھداف و أسس التشغیل ، و في األخیر  و المفاھیم المشابھة لھمفھوم سیاسة التشغیل 

http://www.rakim.jeeran.com/28/07/2006/11
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تّم عرض للتطور التاریخي لسیاسة التشغیل في الجزائر منذ اإلستقالل إلى غایة یومنا 

 .ھذا

 تشغیلالتعلیم العالي و سیاسة ال –خصص للربط بین متغیري الدراسة : الفصل الرابع-. 

 و بالتحدید مجاالت الدراسة ، و فیھ عرض لإلطار المنھجي للدراسة : الفصل الخامس

 .في الدراسةالمنھج المعتمد ، ، وسائل جمع البیانات و العینة مجتمع البحث 

 و نتائج بمثابة ختام للدراسة ، و قد خصص لعرض و تحلیل البیانات : الفصل السادس

  .الدراسة

    


