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  :دــتمهي 

، و أھمیتھا و مبررات اختیارھا ، باإلضافة ھذا الفصل عرضا لمشكلة الدراسة یعتبر         

  .إلى ھدف الدراسة
ا یعد فرصة لتناول الدراسات السابقة و المشابھة و التي لھا عالقة بموضوع الدراسة ـكم       

ح جوانب االستفادة من ھذه ، مع إبراز أوجھ التشابھ و االختالف مع دراستنا ، مع توضی

فیھا نوعا من  الدراسات ، مع إبداء بعض المالحظات حول بعض الدراسات التي رأینا أنّ 

  .، أو بعض الجوانب التي أغفلت عن دون قصد التقصیر

و    ذه الدراسة ، ل بمثابة باب نلج من خاللھ لھـالفصر ؛ یمكننا القول أّن ھذا ـو في األخی     

   .و وضعھا في إطارھا الصحیحوضوعھا بدایة لفھم م
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 :ةـدراسـة الـاليـإشك .1.1

، ھتمام على مستوى العالم المعاصرتحتل الموارد البشریة مركز الصدارة في اإل    

مربح للغایة ، د بمثابة استثمار ـباعتبارھا عنصرا مھما من عناصر التنمیة ، حیث أصبحت تع

فھي دعامة النظام االقتصادي ألي بلد من بلدان العالم ، لذلك تحرص المجتمعات الحدیثة على 

التنمیة و التقدم ، و المساھمة الفّعالة في تجسید أبعاد اجتماعیة تنظیم مواردھا من أجل تحقیق 

  . و اقتصادیة و ثقافیة إلستراتیجیة تنمویة شاملة

لتنمیة في جوھرھا تمثل إنعكاسا لتوجھات اإلنسان و قدراتھ على و لّما كانت عملیة ا 

كان ،  )1985،98واري،كعلي خلیفة ال(الحیاة التي یعیش فیھا التكیف بما یتالءم مع  متغیرات 

 ،من قیادة عملیة التنمیة و تحمل أعبائھا م و التكوین ألفرادھا لتمكینھم ـلزاما علیھا توفیر التعلی

خرجات التعلیم بما فیھ التعلیم الجامعي  تمثل المورد البشري المحرك لمعظم على اعتبار أّن م

عملیات اإلنتاج حال تخرجھا و تموقعھا في مواضع الفعل و التأثیر ، لتكون بذلك مدخالت في 

مناصب عمل أفضل ، و ممارسة  احتاللسوق العمل الذي تتنافس فیھ الطاقات البشریة بھدف 

  .لیھ من تكوینما تعلمتھ و ما حصلت ع

              من ھذا المنظور ، كان على إستراتیجیة التشغیل أن تضع في مقدمة األھداف  

الرئیسیة التي تواجھ دور و اإلنشغاالت خلق فرص عمل جدیدة ، و ھذا ما یعتبر أحد التحدیات 

  .النمو االقتصادي في تحقیق التنمیة البشریة

دول النام    ر من ال ر الجزائ ة و تعتب ى إحداث نقل تقالل إل ذ اإلس دة من ي سعت جاھ ة الت ی

ة  ي مجال التنمی ذي نوعیة ف ف ال ار التخل ع و محو آث الشاملة و النھوض باالقتصاد و المجتم

فھ اإلستعمار ّ ذ اإل .خل ي مجال التشغیل ستقالل و قد تجلت محاوالت الدولة الجزائریة من ، و ف

دة ،  ر مراحل عدی دایتھا بإبالخصوص عب ت ب ي مجال التسییر ، كان ال ف ادرة للعم عطاء المب

ى ، ثّم أتت رف بالتسییر الذاتي وھو ما عُ  ي رّكزت عل ة ، و الت بعدھا مرحلة مخططات التنمی

ة الوطنی داف التنمی ي أھ ـتبن اعي ـ د االجتم ـالمع اكتسابعل ، و الحرص ة خاصة البع ارف ـ

ة  ـو العلمیالتكنولوجی ـاء قـالضروریة لبن ةـ ة تُ  ادیةاعدة اقتصــ ى قوی دور الررّكز عل ادي ال ی



  الدراسة موضوع                                      الفصل األول                                                
  
 

 4

امین ، ث ــــللصناعات الثقیلة ، حی ارتكزت سیاسة التشغیل خالل ھذه المرحلة على عاملین ھ

  :ھما

  إحداث فرص عمل و خلق مناصب شغل تكون موجھة لكل الجزائریین القادرین على

 .العمل

 ءات الالزمة لتحقیق العمل على تغطیة حاجات االقتصاد الوطني من الخبرات و الكفا

المستحدثة برامج التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، و السعي ألن تكون المناصب الجدیدة 

 .ة بصفة أساسیة في الفروع اإلنتاجیةمركزَ 

و خالل ھذه المرحلة لم یطرح مشكل التشغیل ، بل على العكس من ذلك ؛ إذ ظھرت الحاجة  

ممكن للقطاع االقتصادي ، خاصة إطارات أسرع وقت ملحة في ضرورة تقدیم أیدي عاملة و ب

  .و كیفا على تلبیة متطلبات التنمیة االجتماعیة تكون قادرة كما

فقد ارتكز االتجاه أساسا حول   -و التي كانت بدایة من الثمانینات -أّما المرحلة الثانیة  

ترول المورد الرئیس شكلت مداخیل الب إذخلق مناصب عمل جدیدة في الفروع غیر اإلنتاجیة ، 

ھذه العملیة تراجعت ّن ألعملیات اإلستثمار ، مّما ساھم في خلق مناصب عمل جدیدة ، غیر 

و          نسبة البطالة ارتفاع، مّما أّدى إلى  1986بمجرد إنھیار أسعار البترول و أزمة 

ة التسعینات بدایتراجع سیرورة خلق مناصب عمل جدیدة ، و ھذا ما دفع بالدولة الجزائریة 

و إعطاء القطاع الخاص روح المبادرة ، مع إلى إنتھاج اقتصاد السوق أو النھج اللیبرالي 

المؤسسات و خوصصتھا و ھو ما نتج عنھ تسریح إعادة ھیكلة اإلستثمار ؛ و ھو ما یعني 

  .أعداد ھائلة من العمال و تقلیص فرص التوظیف

باب خریجي الجامعات و المعاھد العلیا لقد أصبح مشكل التشغیل ، و خاصة تشغیل الش 

، خاصة إذا یمثل أھم اإلنشغاالت التي على السلطة و صناع القرار أن یولوھا إھتماما مركزیا 

ملیون بّطال ، و تبلغ نسبة البطالة في الجزائر  80علمنا أّن عدد البّطالین في العالم العربي ھو 

على ھذه  من بین التحدیات التي یتعین، و ھو ما یجعل مشكل البطالة ) 2004سنة (25%

و  ین و المتعلمین تعلیما عالیا ،عدد المتكونالدول مواجھتھا ، و خصوصا في ظل تنامي 

  .تناقص فرص العمل الموفرة لھم
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و على ضوء ما سبق ، یبدو أّن عملیة التشغیل في الجزائر شھدت تحوالت ھامة  

عزعت فكرة ضمان منصب شغل ، و ظھرت أّثرت على الحیاة االجتماعیة لألفراد ، فتز

، ھاتھ األشكال التي فرضتھا الظروف و العمل الموسمي العمل المؤقت كجدیدة للعمل أشكال 

  .، الذي یشھد فائضا في الید العاملة المكونة تكوینا عالیااالقتصادیة و متطلبات سوق العمل 

و       غم من تعدد البرامج الدولة بالتشغیل ، و على الریحدث ھذا بالرغم من إھتمام  

عن األجھزة التي تھتم بتشغیل الشباب ، و في ظل طبیعة سوق العمل الصعبة و بغض النظر 

، و بعیدا عن جدلیة معادلة العرض و الطلب في و تحركھ  و السیاسات التي تحكمھاآللیات 

  :ئیس التالي، سنحاول في دراستنا ھذه اإلجابة على التساؤل الرشقیھا الكمي و الكیفي 

   ما ھي اتجاھات خریجي الجامعة العاملین في برنامج عقود ما قبل التشغیل نحو

 سیاسة التشغیل في الجزائر؟

  :و تندرج تحت ھذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة 

 ؟ ما ھي اتجاھات خریجي الجامعة نحو أھداف سیاسة التشغیل  .1

 ؟ ناصب عمل مؤقتة لخریجي الجامعةما ھي اتجاھات خریجي الجامعة نحو توفیر م .2

ما ھي اتجاھات خریجي الجامعة نحو الصیغ القانونیة لبرنامج عقود ما قبل  .3

 ؟  CPEالتشغیل

  ؟ ما ھي اتجاھات خریجي الجامعة نحو فرص التشغیل و التخصصات الجامعیة .4

   
  
  :و مبررات إختيارها أهمية الدراسة .2.1 

  :ةـدراسـة الـأهمي .1.2.1 

        ، الجزائريكبرى من المجتمع  في كون اإلشكال یمس شریحةالدراسة  ھمیةتكمن أ  
  :أھمیة الموضوع في النقاط التالیةو یمكن إجمال  ، المستقبلو التي تعد طاقة 
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بجمیع في عملیة التنمیة من العملیات الحیویة و الحساسة بإعتبارھا أھمیة عملیة التشغیل  /1  

  .أنواعھا

، على الساحة االجتماعیة و التغیرات التي طرأت في ظل المعطیات غیل أھمیة التش /2  

  .و اإلقتصادیةالسیاسیة 

التنمیة  ببرامجفي النھوض قیمتھا ، و تأكد البشریة و طرق إستثمارھا أھمیة الموارد  /3  

اإلقتصادي و في عملیة التخطیط  ، حیث أصبحت تشكل ركنا أساسیا و االجتماعیة اإلقتصادیة

  .جتماعياال

  

  :االختيارررات ـمب .2.2.1  

ما یشكل جملة بل لھا من الخلفیات  فراغ ،علمیة بحثیة ال تنطلق من أي دراسة  إنّ     

من شأنھا أن تدفع و تحفز الباحث على المضي في  األسباب ، سواء كانت موضوعیة أو ذاتیة

  .في ذھنھ أو ذات صلة بواقعھ كشف الحقائق العالقةتبحثھ ، و 

  :في اآلتيإجمالھا ، یمكن أتي ھذه الدراسة لجملة من األسباب و ت

عالجت بما أن البحث العلمي عملیة مستمرة ال تنتھي أبدا ، فالدراسات السابقة التي  /1   

معینة ، حیث أبقت الباب موضوع التشغیل تناولتھ من زوایا و أبعاد مختلفة ، و في مدة زمنیة 

كانت ھذه الدراسة و المكان ، لھذا الحاصلة في الزمان  مفتوحا للمتغیرات و المستجدات

زاویة معینة من زوایا التشغیل ، و ھي معرفة اتجاھات و آراء خریجي محاولة لمعالجة 

  .CPE نامج عقود ما قبل التشغیلرالجامعة العاملین ضمن برامج التشغیل ، و بالتحدید ب

  .اصة التشغیلمعایشتنا للواقع بكل ما یحملھ من مشاكل و خ /2  

و ، ) على إعتبار أننا من خریجي الجامعة من خالل التجربة الشخصیة(الواعي اإلحساس /3  

فكل ، دون غیره كدافع ذاتي إلختیار البحث في ھذا الموضوع بالموضوع الشعور الداخلي 

  .على إعتبار أننا من خریجي الجامعة.فعل إنساني ال یخلو من معان ذاتیةنشاط علمي ھو 

  .، فكانت ھذه الدراسة لترجمة ھذه الرغبةشخصیة في مواصلة الدراسات العلیاالرغبة ال /4  
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حتى نقول  -لبطالةمحاولة معرفة مدى نجاعة السیاسة التي تتخذھا الدولة للتقلیص من ا /5  

  .-القضاء علیھا

  

  :ةـدراسـدف الـه. 3.1  

ایة ما ، أو لتحقیق أھداف ـیكون من أجل غوع ـبحث و إعداد أي موضإجراء أي  إنّ     

 اـائق و البحث عنھا ، أو تشخیص مشكل مـبالكشف عن الحقفالبحث العلمي یضطلع محددة ، 

 . و إعطائھ حلوال إن أمكن

  :و لھذا تسعى الدراسة الراھنة إلى تحقیق الھدف التالي  

نحو سیاسة  قیاس اتجاھات خریجي الجامعة العاملین في برنامج عقود ما قبل التشغیل/ 1   

  .التشغیل في الجزائر

  

  :ابهةـالمش ابقة وـالسالدراسات  .14.

من للباحث ، الذي یحدد من كونھا الموجھ األساسي السابقة أھمیتھا تستمد الدراسات    

، حتى ال تكون دراستھ إعادة ألعمال غیره من دراستھ بالنسبة لباقي الدراسات خاللھ تموضع 

   .الباحثین

القواعد المنھجیة في الدراسات التي تحترم : عریف الدراسات السابقة على أنھاو یمكن ت      

أو أو في الكتب ، وقد نجد ھذا النوع من الدراسات في المجالت أو في البحوث البحث العلمي 

شرط أن على . أو في الرسائل و األطروحات الجامعیة في المخطوطات أو في المذكرات

و       و العینة ، و أما إذا وجدت فرضیات البحث ا و نتائجا و ھدفموضوعا  كون للدراسةی

و الدراسة السابقة إما تكون مطابقة ، . و دقةأكثر تفصیال  وات ، فالدراسة تصبحالمنھج و األد

  .)2002،91رشید زرواتي،(أو أن تكون دراسة مشابھة

في  اقتربتالتي على بعض الدراسات باإلطالع و ألجل إعداد ھذه الدراسة ، قمنا       

 حیث جاء ھذا العرض بما تكتسبھ الدراساتو قمنا بعرضھا ،  ، طرحھا من موضوع دراستنا
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المشابھة من أھمیة كبیرة في أي بحث علمي یراد لھ أن یستفید من خبرات اآلخرین السابقة و 

ى األقل أو عل       ) دراسات سابقة(ممن سبقوا الباحث إلى تناول ھذا البحث تناوال متطابقا

  .)دراسات مشابھة(دراسة بعض جوانبھ

 على  كاشفة  أضواء شأنھا أن تلقي  من  جھود السابقینلذلك فإن محاولة استثمار  و 

التي یجب ، و تفطن لھا لو لم یتعامل مع ھذه الدراسات لی، ما كان للباحث  مسائل عدة غامضة

وھو یجري أبحاثھ ویقوم بدراساتھ  ، حتى یستطیع أن یجري أبحاثھ ، ولیتمكن االستفادة منھا

  .الباحثینإلیھ من سبقھ من  اتجھفیثبت أو یعارض ما  ، من أن یقارن

بالتالي فإن عملیة استعراض الدراسات السابقة والمشابھة في البحث العلمي ذات  و

لى حیث تتمثل أو، فھي تؤدي كثیرا من المھام للباحث أثناء تنفیذه لھذه العملیة ، أھمیة كبیرة 

المھام بالنسبة للباحث في التأكید من أن ھذه الدراسات السابقة أو المشابھة لم تتطرق  هھذ

، ویمكنھ كذلك من معرفة  بالمنھج نفسھ للمشكلة التي ھو بصدد بحثھا من نفس الزاویة وال

، فالقصور في المنھج قد یؤدي إلى نتائج غیر  جوانب النقص بھا من حیث المضمون والمنھج

تزال في حاجة إلى البحث أو  ع الوضووالقصور في المضمون یعني وجود جوانب للم صادقة

  .التعدیل ویؤدي ھذا بالتالي إلى البرھنة على أھمیة البحث المقترح وجدوى تنفیذه

، وبحثنا على وجھ  وإدراكا منا ألھمیة الدراسات النظریة المشابھة في البحوث االجتماعیة 

، التي  االصطالحیة ولمعاییر والمقاییس والمفھومات اإلجرائیة الخصوص وذلك بتزویدنا با

  .تجنب سلبیاتھاند من ایجابیات مناھجھا ویوھكذا نستف ، نحتاجھا

یلي  ، وفیما توظیفھا في دراستنا حصر الدراسات السابقة و حاولنا قدر المستطاعو قد  

  :ھمھاأل استعراض

  

  :األولى دراسةـال 1..4.1
 خریج الجامعة بین التكوین"  :، بعنوان نورة دریدي: راسة للطالبةعبارة عن دھي و  

علم االجتماع  شھادة الماجستیر في علم اجتماع التنمیة ، بمعھد، أعدت لنیل  " و التشغیل
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-1998خالل السنة الجامعیة  أو تقدیم ھذه الدراسةقسنطینة ، و تم إنجاز  –جامعة منتوري 

1999.   

 ن التكوین الجامعيأ ناحیةمن ،  الدراسة حول واقع خریج الجامعةتتمحور إشكالیة        

لتعرض لواقع خریجي الجامعة لمحاولة الطالبة  حیث قدمت ، لتخریج اآلالف سنویامصدر 

  .الذي یتلقونھ بالجامعة ، و بین مناصب الشغل الموفرة لھمبین التكوین 

  :رئیسیة مفادھاالدراسة على فرضیة  احتوتو قد  

  " في واقع التشغیلكوین النظري الجامعي إنعكاسات للت"  

  :ناالفرعیتن اتفرعت الفرضیتو منھا  

 تعتبر الدراسات العلیا تكوینا من أجل التكوین. 

 تعتبر البطالة التقنیة إحدى مظاھر التشغیل. 

، كونھ األنسب لمثل على المنھج الوصفي الباحثة  اعتمدتو للتأكد من صحة الفرضیات ،  

  .راساتالد ھذه

  :و قد قسم مجتمع الدراسة إلى قسمین 

أو على أبواب  تخرجوا ، إنسانیة و تقنیة طلبة الدراسات العلیا في فروع علمیة: األول  

  .التخرج

، الذین لم یكن یتوقع عملھم في التعلیم األساسي من خریجي الجامعة و أساتذة  امعلمو: الثاني 

  .ة التقنیة، باعتبارھم نموذجا للبطالھذا المجال 

  : في، تمثلت  بحثیة تتناسب و المنھج المعتمدالطالبة بأدوات ھذا ، كما استعانت  

 خالل فترة التدریس تعلیمیتین  قامت بھا في مؤسستین :المالحظة بالمشاركة ،               

،  الدراسات العلیا، إلى جانب المالحظة بالمشاركة في مجتمع  سنةال تفوقو لمدة 

 .ا أحد أفرادهباعتبارھ

 أسئلة عن بین األسئلة الشخصیة ،  سؤاال ، تنوعت  20و كانت مقسمة إلى : اإلستمارة

موجھة أساسا لطلبة الدراسات الدراسات العلیا و عن التشغیل ، و كانت و مرحلة التدرج ، 

 .العلیا
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 لبیانات ، و ھي عبارة عن مقابلة مقننة حول االمعلمین و اإلداریین و كانت مع : قابلةمال

 .بالعمل و المشاكل المھنیة االلتحاقكیفیة و ،  الشخصیة

  التكوین و بھدف توضیح العالقة بین : و الخبرة االختصاصالمقابالت مع الخبراء من أھل

، علم النفس و العلوم من علم االجتماع مع أساتذة التشغیل ، و قد ضمت مقابالت 

 .االقتصادیة

 استطاعت  يالتالبیانات على بعض ملفات المعلمین ، لیل اعتمدت الباحثة في تح: الوثائق

 ...).، الملف المالي كملف التوظیف(الحصول علیھا

  :و أخیرا ، جاءت نتائج الدراسة كالتالي 

  حیث بلغت النسبة العلیا ھربا من البطالة ، ال حبا في الدراسة اتجاه الطلبة للدراسات ،

خالل مرحلة  عن التكوینم رضاھا دع وو ھو ما یعكس تذمر ھذه الفئة   % 43.3

 .التدرج

  و ھو   لضعف شبكة العالقات االجتماعیة ، نتیجة للتعلیم العالي تدھور القیمة االجتماعیة

الجامعي و تغییر لتكریس ھامشیة التكوین اإلطار المؤسسي األكادیمي تردي ما یفسر 

 .االجتماعي للجامعةالمضمون 

 و  األولى ادیة بالدرجةـالملجملة من المعوقات امعة ـي الجحث العلمي فـانة البـتراجع مك ،

 .قلة المراجع و صعوبة التطبیق

 من المبحوثین لن تتوفر لھم خیارات أخرى غیر  %100توصلت الدراسة إلى أن نسبة

كون  ، %25بھذه المھنة بنسبة فھم راضون التعلیم األساسي ، و على الرغم من ذلك 

وضعیة تنذر بالخطر و تعكس تشبع سوق و ھي  ي الجامعة ،بطالة تترصد معظم خریجال

 .و الخبرات الجامعیة طاراتالعمل باإل

 و الممارسات ا بین الدراسات الجامعیة النظریة تباینا كبیر ن ھناكتوصلت الدراسة إلى أ

  .)1999-1998نورة دریدي،( العملیة في عالم الشغل

 

  :هـأوجه التشاب .1.1.4.1
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:   ھا تبحث في العالقة بین طرفي المعادلة، في كونع ھذه الدراسة دراستنا م لتقيت 

خریج : أن محور األساس الذي تدور حولھ إشكالیة الدراسة ھوتشغیل ، كما  -)تعلیم(تكوین

  .الجامعة

  

  :أوجه االختالف .1.4.12.

، فدراستنا تبحث في معرفة اتجاه خریجي الجامعة نحو ا من ناحیة االختالف أمّ   

التشغیل ، بینما تبحث ھذه الدراسة في ممارسة خریج الجامعة لمعارفھ و مكتسباتھ  سیاسة

  .العلمیة ، و التي تحصل علیھا خالل فترة تكوینھ الجامعي في عالم الشغل
  

  :  جوانب اإلستفادة .1.4.13.

بالنسبة لدراستنا ، و خاصة من الجانب النظري ،  اأساسیً  اتمثل ھذه الدراسة مرجعً     

ث وجھتنا للكثیر من المراجع التي لھا عالقة بموضوع بحثنا ، كالمراجع الخاصة بالتعلیم یبح

من ناحیة  ، على بدایة الدراسةالعالي و التشغیل ، كما ساھمت في إزالة الغموض الذي خّیم 

  .إلخ...التكوین الجامعي والخلط الذي كان موجودا بین عدة مفاھیم ؛ كالتعلیم العالي 

   :ةـانيـالثدراسة ـال .2.4.1

دور برامج تشغیل الشباب في  : "، بعنوان لیلیا بن صویلح: للطالبة دراسةعبارة عن  
المؤسسة المصغرة ، عقود ما قبل التشغیل ، القرض  -ترقیة العمل و تطویر الكفاءات

علم اجتماع : ، و قد أنجزت لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص"-المصغر

:              لجامعیة، و كان ذلك بقسم علم االجتماع ، جامعة عنابة خالل السنة ا المؤسسات االجتماعیة

2002 -2003.  
: و قد تمحورت إشكالیة الدراسة حول تحدید دور برامج تشغیل الشباب و التي تضم    

عقود ما قبل التشغیل و القرض المصغر في التخفیف من مشكلة و ؤسسة المصغرة ، الم
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البطالة و خلق مناصب عمل دائمة تكون موجھة بالخصوص لفئة الشباب البّطال ، مّما یسمح 

  :بتطویر كفاءاتھ و استثمار قدراتھ ، و قد تمت صیاغة التساؤل المركزي كالتالي

  في ترقیة العمل و تطویر الكفاءات ؟ ما ھو دور برامج تشغیل الشباب 

  :و قد اشتق من ھذا التساؤل ، تساؤالت فرعیة على النحو التالي   

 الشباب ؟ و ما ھو سر تعددھا ؟ تشغیلھي خصوصیة كل برنامج من برامج  ما 

 ما ھي اآللیات التي توجھ عمل كل برنامج من ھذه البرامج ؟ 

 في إحداث توازن في سوق الشغل ،        و  ى أي حد یمكن لھذه البرامج أن تساھمـإل

 بالتالي التخفیف من حدة البطالة عموما و بطالة الشباب بوجھ خاص ؟

و نظرا لطبیعة الموضوع ، قسمت الباحثة المجتمع الكلي إلى فئات متجانسة معتمدة بذلك     

ة البحث تحتوي على مقیاس أساسي یتعلق بنوع البرنامج المستفاد منھ ، و بالتالي كانت عین

  :مفردة  موزعة على ثالث فئات أو طبقات على النحو التالي 92على 

  )فرد 55(فئة مستفیدة من برنامج عقود ما قبل التشغیل . 1   

  )أفراد 10(فئة مستفیدة من برنامج القرض المصغر . 2   

  .)فرد 27(فئة مستفیدة من برنامج المؤسسة المصغرة . 3   

على منھج تحلیل الخطاب ، و الذي اعتبرتھ األنسب للدراسة ، مع  بةالطالو قد اعتمدت  

  :استعمال أدوات بحثیة تمثلت في

في مالحظة سلوك و تصرفات  -حسب الطالبة-و قد استعملت  :المالحظة بالمشاركة -

ً المستفیدین من ھذه البرامج ، مّما خلق نوع من اإلرتیاح بین الطالبة و عینة البحث ، و ھو ما  ا

  .ّھل عملیة جمع البیانات و المعلوماتس

لقد شكل االعتماد على ھذه األداة مادة أساسیة لجمع البیانات ، و قد : السجالت و الوثائق -

و المناشیر  استخدمت ھذه األداة من خالل اإلطالع على الجرائد الرسمیة ، المراسیم التنفیذیة

  .الوزاریة المتعلقة بإنشاء مختلف برامج التشغیل

  :كان االعتماد على ھذه األداة و تطبیقھا على مرحلتین :المقابلة -
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إجراء مقابالت حرة في شكل حوارات و مناقشات حول موضوع  ٭ في ھذه المرحلة ، تمّ   

و أجریت مع المسؤولین  ، ذلك أثناء القیام بالدراسة االستطالعیة برامج تشغیل الشباب ، و تمّ 

  .یل الشباب و مدیر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، كمدیر مندوبیة تشغینریو المد

خالل ھذه المرحلة تّم توجیھ المقابالت و جعلھا مقننة باالعتماد على دلیل مقابلة موجھ  ٭ 

لإلجابة على مفتوحة  للمسؤولین على برامج التشغیل ، و قد تضمن دلیل المقابلة ست أسئلة

  .برنامج آلخرمع اختالف األسئلة من  تساؤالت الدراسة

  :و بالنسبة لنتائج الدراسة ، توصلت الطالبة إلى 

  محدودیة برنامج المؤسسة المصغرة في ترقیة العمل و خلق مناصب شغل ، و بالتالي

 .مساھمتھ مساھمة ضئیلة في إحداث توازن على مستوى سوق الشغل

 و غیاب للشباب  المحدودیة الزمنیة لبرنامج عقود ما قبل التشغیل في تقدیم إدماج مھني ،

 .إمكانیة واضحة لترسیم الشباب العاملین في ھذا البرنامج

 في التخفیف من حدة  ، أظھرت النتائج محدودیة ھذا البرنامج بالنسبة للقرض المصغر

لیلیا ( لى إعادة النظر في الممارسات البنكیةإ، مّما یدعو بسبب ضعف تكفل البنوك  البطالة

 .)2003- 2002بن صویلح،

  

  :ةـدراسـمالحظات حول ال .2.4.1.1

ھا لم تلتزم تحلیل الخطاب ، غیر أنّ  -أو تقنیة كما أسمتھا –اعتماد الطالبة على منھج    

بھذا المنھج و ال بخطواتھ و لم نلحظ استخدام ھذا المنھج فعال ، كما أنھا لم تستعمل أدوات 

   .تتناسب و ھذا المنھجبحثیة 

  

  :أوجه التشابه .2.2.4.1
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عرضان وجھ الشبھ بین ھذه الدراسة و الدراسة التي نحن بصددھا ، في كونھما تت یتمثل

   .لسیاسة التشغیل أو برامج التشغیل
  

  :أوجه االختالف .3.2.4.1

فیما یتعلق بنقاط االختالف ؛ فتتمثل في كون دراستنا رّكزت على برنامج واحد من  أّما    

، و ربطناه بخریج الجامعة محاولة منا  التشغیل برامج التشغیل أال و ھو برنامج عقود ما قبل

  .نحو سیاسة التشغیل -طبعا من خریجي الجامعة-اتجاه العاملین في ھذا البرنامجلمعرفة 

  

  

  

  :  جوانب اإلستفادة .4.2.4.1

یتفاوت استخدام الباحث للبیانات المتضمنة في بحوث سابقة بتفاوت الھدف الذي یسعى     

  .)2004،116بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني،(ستخدام إلى تحقیقھ من ھذا اال

و بالنسبة لھذه الدراسة ، استخدمناھا في تصمیم خطة البحث و االستعانة بالجانب النظري   

، كما استعنا بأسئلة المقابلة  الذي احتوتھ الدراسة ، و خاصة فیما یتعلق بسیاسة التشغیل

   . لتصمیم أسئلة استمارة دراستنا

  

 :ةـلثاـدراسة الثـال .3.4.1
            برامج التشغیل :" ، الموسومة بـ حمود سعیدة: عبارة عن مذكرة ماجستیر للطالبة

، و قد "  -دراسة میدانیة على خریجي الجامعة مدینة بسكرة -و القوى العاملة الجامعیة

        جامعة بسكرة قدمت لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التنمیة ، بقسم علم االجتماع ب

  .2006-2005و كان ذلك خالل السنة الجامعیة 
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        تدور إشكالیة الدراسة حول برامج التشغیل الراھنة و ما تقدمھ من امتیازات مھنیة   

و مادیة و إداریة للقوى الجامعیة العاملة ضمن ھذه البرامج ، و التساؤل الرئیس الذي انطلقت 

  :آلتيمنھ الدراسة یتمثل في ا

 ھل تقدم برامج التشغیل امتیازات مھنیة خاصة للقوى الجامعیة العاملة؟ 

  :و تفرعت عن ھذا التساؤل تساؤالت فرعیة ، مفادھا

  ھل تقدم برامج التشغیل امتیازات إداریة من أجل تسھیل عملیة توظیف القوى الجامعیة

 العاملة؟

 ھیل مھني للقوى الجامعیة العاملة ھل تقدم ھذه البرامج امتیازات مھنیة من أجل تحقیق تأ

 ضمن إطارھا؟

  ھل االمتیازات المادیة المخصصة لھذه البرامج تساھم في تحسین الوضع المادي للقوى

 العاملة الجامعیة؟

و قد اختارت الباحثة عینة طبقیة من مجتمع بحث متكون من القوى الجامعیة العاملة     

، الشغل ) مفردةCPE  )50ار عقود ما قبل التشغیلالمستفیدة من برامج التشغیل سواء في إط

، و برنامج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ) مفردة ESIL  )21المأجور بمبادرة محلیة

ANSEJ )13 مفردة 82، بمجموع ) مفردة.  

و نظرا لطبیعة موضوع الدراسة ، كان المنھج الوصفي األنسب ، و بطبیعة الحال مع     

  :نات تتناسب و المنھج المعتمد ، تمثلت فيأدوات جمع بیا

 و قد استخدمت الطالبة ھذه األداة مع المسؤولین المكلفین بتسییر برامج التشغیل، : المقابلة

 .و تضمنت محاور تخص أھداف البرامج ، سبب تعددھا و النتائج المرجوة منھا

 ت الدراسةاألداة الرئیسیة في البحث ، تضمنت محاور خاصة بتساؤال: اإلستمارة: 

  .البیانات األولیة ؛ تتضمن أسئلة حول المعطیات الشخصیة لمفردات العینة: أوال 

طبیعة العمل ؛ یقصد بھا نوع النشاطات التي یمارسھا أفراد العینة ضمن برامج : ثانیا 

  .التشغیل

  .و یخص المؤشرات التي تحدد االمتیازات اإلداریة للتوظیف: ثالثا 
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  .شرات التي تحدد التأھیل المھني للقوى العاملة الجامعیةو یخص المؤ: رابعا 

  .و یخص األوضاع المادیة المخصصة ألفراد العینة ضمن البرامج التشغیلیة: خامسا 

  .لألوضاع المھنیة حسب رأي أفراد العینة ةاألسئلة التقویمی: سادسا 

امج ، و لكنھا ال تخرج و ھنا ، تجب اإلشارة إلى أن طبیعة األسئلة تختلف حسب طبیعة البرن 

  .عن إطار المحاور السابقة

 تعتبر تكمیلیة لما تم الحصول علیھ من خالل اإلستمارة       و : الوثائق و السجالت

 :المقابلة ، و تضمنت محورین

  .اإلطالع على النصوص التشریعیة الخاصة بإنشاء برامج التشغیل -

 .ى المحلياإلحصاءات الرسمیة للتشغیل و البطالة على المستو -

التكراري ، النسب  عالتوزی: كما استخدمت الطالبة أیضا أسالیب المعالجة اإلحصائیة ؛ مثل 

  .2المئویة ، اختبار ك

  :و بالنسبة للنتائج ، كانت كالتالي 

  تقدم برامج التشغیل تسھیالت إداریة للحصول على الوظائف ، و ھذا من خالل االمتیازات

رامج ، كسھولة التوظیف سواء عند توفیر المناصب أو عند الخاصة التي تقدمھا ھذه الب

 .تجدید العقود

  ،عدم مراعاة برامج التشغیل للتخصصات العلمیة و المھنیة للمستفیدین من برامج التشغیل

الوزاریة و المراسیم الرئاسیة تؤكد على ضرورة التوظیف  رعلى الرغم من أن المناشی

ھم ھو توفیر فرص عمل بغض النظر عن ضمن إطار الشھادة و التخصص ، فالم

 .التخصص و الشھادة

 مة األجور المخصصة لھذه البرامج للمستوى العلمي ، و ال للجھد المبذول من ءعدم مال

طرف أفراد العینة ، و ھذا بالرغم من أنھا تعمل وفق النظام الساعي المعمول بھ في 

، أما الشغل المأجور بمبادرة محلیة الوظیف العمومي ، ھذا بالنسبة لعقود ما قبل التشغیل 

فھو عن منفذ للحصول على منصب عمل ، یتم في مرحلة الحقة تحویلھ لمستوى تشغیلي 

 .أفضل
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  ّبرامج التشغیل المنتھجة اعتمدت على العامل الدیمغرافي ، بحیث أعطت األولویة للكم  إن

كمورد بشري یجب  تراع القوى العاملة الجامعیة معلى حساب الكیف ، فھذه البرامج ل

 .إستثماره و وضعھ في إطاره التشغیلي الصحیح

  ّعملیة تشغیل القوى الجامعیة العاملة ھي عملیة حسابیة إحصائیة ؛ تھدف إلى تحقیق  إن

توازن في سوق العمل ، و بحكم العوامل الدیمغرافیة و االقتصادیة أصبحت عملیة التشغیل 

یة و النفعیة التبادلیة بین األفراد ، و ال تخضع عملیة شكلیة ال تخضع إال للمعاییر الكم

  .)2006- 2005،حمود سعیدة( لمنطق الرجل المناسب في المكان المناسب

  

  :   مالحظات حول الدراسة .1.3.4.1

ى العامل الدیمغرافي و اعتماده كمدخل أساسي للدراسة ، كما كان من تركیز الباحثة عل

     . برامج التشغیل األفضل أن تركز على برنامج واحد من

                                             

  :أوجه التشابه .2.3.4.1

من بین النقاط األساسیة التي تلتقي فیھا ھذه الدراسة مع دراستنا الحالیة ، معرفة رأي 

في برامج التشغیل ، من ناحیة االمتیازات المقدمة ) القوى العاملة الجامعیة( خریج الجامعة

  . لعاملین في ھذه البرامج ، كالجانب المادي و ظروف العمل و التأھیل المھنيل

  

  :أوجه االختالف .3.3.4.1 

و بالنسبة ألوجھ االختالف ، فتكمن في كون الدراسة السابقة تبحث في جملة من     

البرامج التشغیلیة التي تخص خریجي الجامعة كعقود ما قبل التشغیل ، و التي تخص الشباب 

  . صفة عامة كالمؤسسة المصغرة و برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلیةب
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  :  جوانب اإلستفادة .4.3.4.1 

ا ألي باحث من أجل إجراء دراستھ ، و بالنسبة لھذه تعتبر أي دراسة سابقة مرجعا مھمً 

الدراسة كانت استفادتنا من الجانب النظري الذي تم فیھ توضیح خصوصیات كل برنامج من 

مج التشغیل ، مّما سّھل علینا التمییز بین مختلف ھذه البرامج و اختیار البرنامج الذي یمكننا برا

إجراء الدراسة حولھ ، كما استخدمنا ھذه الدراسة في مقارنة بیانات البحث و تدعیم النتائج 

  .رةالمتوصل إلیھا و اإلستعانة بھا عند تحلیل النتائج ، باإلضافة إلى تصمیم أسئلة االستما
 

  :الدراسة الرابعة .4.4.1

 La dimension professionnelle):بعنوان رسةدالعلمي بو: عبارة عن دراسة للباحث    

de la formation vue par les enseignants et les étudiants de fin de cursus 1)    

 فرید بوبكر: تاذم بھا الباحث بالتعاون مع األساو ھي عبارة عن دراسة باللغة الفرنسیة ، ق

في ، و انطلقت بتمویل من برنامج الدراسة حول تسییر التعلیم العالي  فخبیر بمنظمة الیونیسی

  . قارة إفریقیا

كون أغلبیة الطلبة الذین یتخرجون من الجامعة الجزائریة یجدون  فيالدراسة تمحورت و      

اس كانت ھذه الدراسة محاولة صعوبات كثیرة على مستوى االندماج المھني ، و على ھذا األس

إلبراز أحكام األساتذة و الطلبة حول التكوین المتبع على مستوى الجامعة الجزائریة، منظور 

  . إلیھ من زاویة التمھین

العینة : و قد تمت ھذه الدراسة على مستوى جامعة قسنطینة ، حیث تم اختیار عینتین     

ً◌ً أستاذ 111قسنطینة بمجموع مختلف كلیات جامعة  ممثلة ألساتذة األولى  ، أّما الثانیة فمثلت ا

؛ فتم اختیار طلبة السنة الثالثة بالنسبة للتكوین  )في نھایة الدراسة( الطلبة المقبلین على التخرج

 )مھندس(قصیر المدى ، و طلبة السنة الرابعة على مستوى اللیسانس و طلبة السنة الخامسة

  .طالب من جمیع الكلیات 489عبالنسبة للتكوین طویل المدى بمجمو
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و قد استعان الباحث باستمارة بحث خاصة باألساتذة ، تتضمن اإلجابة عل عدد من األسئلة  

  :تخص المحاور التالیة

 طبیعة أو نوع التكوین الجامعي. 

  في سوق العمل) خریجي الجامعة(إندماج الطلبة. 

  ملبین التكوین و سوق الع) االرتباط(و محور خاص بالعالقة. 

  :و في مرحلة الحقة ، تم تقدیم استمارة للطلبة تتضمن األسئلة أو المحاور التالیة  

 محور خاص بالتكوین من ناحیة المجال المھني. 

 محور خاص باألسئلة الموجھة لألساتذة. 

و بعد تحلیل البیانات المتحصل علیھا من إجابات األساتذة و الطلبة ، تّم التوصل إلى       

  :التالي

 لتكوین المقدم للطلبة غیر مساعد على اإلندماج المھني ، و ھذا بحسب رأي الطلبة ، ا

األساتذة العكس ؛ أي أنھم یرون بأن التكوین الجامعي یسھل من أغلبیة في حین یرى 

 .عملیة اإلندماج المھني في عالم الشغل

 و        لحوار و التعاون على النتائج المتوصل إلیھا ، تّم التأكید على فتح باب ا استناداو    

تسھل من عملیة التشاور بین الجامعة و المحیط االجتماعي و االقتصادي إلیجاد برامج تكوین 

  .)2006رسة،نوفمبردالعلمي بو(اإلندماج المھني

  

   :التشابهأوجه  .1.4.4.1

، أي  تلتقي دراستنا مع ھذه الدراسة في كونھا تبحث في وجھة نظر الطالب الجامعي

  .لھا عالقة بجو التعلیم العالي و الجامعة أنّ 

  

   :أوجه االختالف .4.4.12.
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ألوجھ االختالف فتتمثل في كون دراستنا تبحث في وجھة نظر خریجي و بالنسبة 

الجامعة نحو سیاسة التشغیل ، في حین تبحث ھذه الدراسة في وجھة نظر الطالب الجامعي 

  .حول التكوین من زاویة التمھین

  

  :جوانب االستفادة .4.4.13.

  .استعنا بھذه الدراسة في بعض الجوانب النظریة ، و فیما یتعلق بأسئلة االستمارة   

  

  :ةــخالص

ید دمن تح الدراسة ، و اإلحاطة بجمیع الجوانب الممكنة لفھمھ وضوعبعد التعرض لم 

 ، سنستعرض فیما سیأتي فصلین خاصین بمتغیري  و غیرھا لإلشكالیة و عرض للتساؤالت

و  طلًبا لفھم أوضحالدراسة ، و ذلك توضیحا لھما من ناحیة التعریف و التطور التاریخي 

  .أعمق
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  راجـــع الفصـلم

  :العـربيـة الكتــب: أوال

عین ملیلة ،  -منھجیة العلوم االجتماعیة -)2004(بلقاسم سالطنیة ، حسان الجیالني .1

  .دار الھدىالجزائر، 

،  1ط -في العلوم االجتماعیة تدریبات على منھجیة البحث العلمي -)2002(شید زرواتير .2

  .الجزائر ، جامعة المسیلة

، بیروت ،  1ط -حو استراتیجیة بدیلة للتنمیة الشاملةن -)1985(واريكعلي خلیفة ال .3

  .مركز دراسات الوحدة العربیة

  

  :المجالت و الدوريات: ثـانيا

  La dimension professionnelle de la - )2006وفمبرن(بودرسة العلمي .1

de cursus 1de fin  étudiantsformation vue par les enseignants et les  
الجزائر ، درا  عین ملیلة ، ، 10لجامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد  مجلة العلوم اإلنسانیة

  .الھدى
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  :ةـامعيـل الجـالرسائ: ثــالثا

دراسة میدانیة " برامج التشغیل و القوى العاملة الجامعیة  -)2006-2005(ودسعیدة حمّ  .1
قسم علم االجتماع ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  -"على خریجي الجامعة مدینة بسكرة 

  .جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر
دور برامج تشغیل الشباب في ترقیة العمل و تطویر  -)2003-2002(لیلیا بن صویلح. 2

رسالة ماجستیر  - "المؤسسة المصغرة ، عقود ما قبل التشغیل ، القرض المصغر"  الكفاءات

  .قسم علم االجتماع ، جامعة عنابة ، الجزائرغیر منشورة ، 

رسالة ماجستیر غیر  - خریج الجامعة بین التكوین و التشغیل -)1999- 1998(نورة دریدي. 3

  .، الجزائر ة، قسنطینمنشورة ، قسم علم االجتماع ، جامعة منتوري 
  

  : الوابوغرافيا: رابعا

 1. التشغیل في الجزائر" تحلیل للواقع و تطلع للمستقبل " من موقع:
http //:www.rakim.jeeran.com/archive/2006/6/64757.html،le:28/07/2006
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