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بداية أمحد اهللا عز وجل أن وفقين وأعانين على إمتام هذا العمل املتواضع،كما أتوجه 
 جابر نصر الدينجبزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور، املشرف على األطروحة :

  الذي كان قدوة ومشجعا يل، جبديته وتوجيهاته القيمة ومالحظاته السديدة .

كما أبث خالص شكري للجنة املناقشة ،لتفضلهم على مناقشة هذه األطروحة 
م القيمة ،   عناء السفر . هموحتملمبالحظا

والشكر موصوال دائما لكل من ساعدين ودعمين يف أطروحيت ،وخصوصا عمال الوكالة 
  الوطنية للتشغيل ببسكرة .

  



 

  : ملخص الدراسة

دف الدراسة احلالية، للتعرف على مسامهة ودور عقود اإلدماج يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة     
اع هذه احلاجات املتعاقدين ،حسب هرم ماسلو ،وكذا الوقوف على أهم الفروقات املوجودة يف مستوى إشب

  ة من املتغريات .،انطالقا من جمموع

وقد انطلقت الباحثة يف دراستها من التساؤل العام التايل : هل لعقود العمل دور يف إشباع حاجات خرجيي    
  بوية واخلدماتية ؟ وقد تفرعت عنها مخس تساؤالت مت عرضها كاآليت:اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات الرت 

معة املتعاقدين تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلا -
 ملتغري اجلنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى  -
  ملتغري السن؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى  -
  ملتغري احلالة االجتماعية ؟

اللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى هل توجد فروق ذات د -
  ؟  مدة العقدملتغري 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى  -
  ملتغري التخصص اجلامعي؟

املقارن ،لتحليل أهم ماجاء ولتحقيق هدف الدراسة ،اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي بأسلوبه      
م ،والعمل على مقارنتها من حيث مستويات اإلشباع وفقا  بالربنامج اخلاص بعينة دراستنا،وضبط أهم حاجا

  لبعض املتغريات .

)فرد ،من خرجيي اجلامعة املتعاقدين ببعض املؤسسات اخلدماتية 142وعليه فقد مت تطبيق الدراسة على (      
سنة) ،مت تطبيق مقياس من إعداد الباحثة مكون 35و 23سكرة ،تراوحت أعمارهم مابني( والرتبوية مبدينة ب

طالقا من احلاجات اخلمس احملددة يف هرم ماسلو ،وبعد التأكد من ، مت حتديد مخس حماور ان) عبارة29من( 
  صالحية املقياس من خالل إجراءات الصدق والثبات ،مت توزيعه على عينة الدراسة .



 

اإلحصائي للعلوم  باالستعانةبالربنامجأن مت توزيع ومجع وتفريغ البيانات ،متت املعاجلة اإلحصائية  بعد     
  ) واليت أسفرت عن النتائج التالية :spss21االجتماعية (

م حسب هرم ماسلو. لعقود اإلدماج اخلاصة بفئة خرجيي اجلامعة دور متوسط -  يف إشباع حاجا
يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري  توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 اجلنس ،وقد كان اإلشباع مبستوى متوسط ولصاحل اإلناث.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين يعزى ملتغري  -

 السن .
رجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خ -

 احلالة االجتماعية  ،وقد كان اإلشباع مبستوى متوسط ولصاحل املتزوج.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري  -

 مدة العقد .
قدين تعزى ملتغري اجلامعة املتعا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي -

 .التخصص اجلامعي

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Abstract  

     The current study aims to identify the contribution and the role of the 

integration contacts to stratify the needs of university graduates contractors 

according to Maslow’s hierarchy ,as well as the stand on the most important  

differences exist in the level of satisfaction of these needs based on a set of 

variables. 

 the researcher of the study was launched in the generally following question : 

     do labor contracts role in satisfying the needs of university graduates 

contracting with service providers and educational ;it has branched out by the 

five sub-questions it was presented as follows : 

-Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 

university graduates due  to the variables sex differences 

- Are there any statistically significant differences in the level of satisfaction of 

the needs of university graduates due  to the variables age differences 

- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 

the needs of university graduates contractors  due  to the variables marital status 

differences 

- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 

the needs of university graduates contractors  due  to the variables university 

specialization differences 

- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 

the needs of university graduates contractors  due  to the variables durations of 

the  contractors difference 

      To achieve the objective of the study adopted a researcher on the descriptive 

style comparative to analysis the main points of our sample study program ,and 

adjust the most important needs and work to be compared in terms of the levels 

of saturation ,according to some variable . 

      And it has been applied to the study on( 142) individual university  

graduates contractors some educational and service institutions in biskra ,their 

ages ranged between (23 and 35) years old ,Ben applied scale of the researcher 

consists of  29 words ,Five themes were identified from five specific needs in 



Maslow’s hierarchy after confirming the validity of the measure during the 

validity and reliability procedures was distributed to the study sample. 

      After they have been distributed to collect and dump the data ,it has 

statistical treatment with the help of the program spss , which resulted in the 

following findings : 

Special category of university graduates integration contacts average role in 

satisfying their needs by Maslow. 

-there are statistically significant differences in the level of satisfaction  of the 

needs of university graduates contractors due to the variable sex, was the 

average level of saturation in favor of females . 

-No statistically differences in the level of satisfaction of the needs of university 

graduates due to the variable age. 

-There are  significant differences in the marital status it was the saturation level 

of the average married. 

-No statistically significant differences in the level of satisfaction of the needs of 

university graduation contractors due to the variable duration of the contract. 

- No statistically significant differences in the level of satisfaction of the needs 

of university graduation contractors due to the variable university specialization. 
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    مقدمة:
    يقول اهللا تعاىل يف كتابه العزيز بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم:

ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت (2رِْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ( ) ِإالِفِهمْ 1ِف قـَُرْيٍش (" إليل    ) الَِّذي َأْطَعَمُهم 3) فـَ
  (سورة الفيل)).4مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوف(

يبدو جليا من خالل هذه السورة الكرمية ، أن أهم حاجتني ال بد منهما، مها احلاجات البيولوجية واحلاجة 
ستمراريته من اة األساسية اليت تضمن له حياته و فالكائن احلي ال يستمر وجوده ما مل يشبع احلاجلألمن ، 

خالل املأكل واملشرب خاصة ،ومحايتها من املخاطر من خالل إشباع احلاجة لألمن ،ومها حاجتني أكد 
اعترب  اإلشباع ،حيثطالق حنو النهما يف قاعدة هرمه ،كخطوة أوىل لوجعل ابراهام ماسلوعليهما النفساين 

نتقال ملا بعدها من حاجات ،فال استمرارية للحياة بدون إشباع للعضوية ،وال أن ذلك شرط أساسي ومهم لال
  قدرة على ذلك إدا كان هناك خطر يهدد أمن وحياة الفرد .

سي شباعها يساعد على حتقيق التكيف والتوازن النفإشخص منا ، فاحلاجات إذن تفرض نفسها يف حياة كل
  اواهتمام ااملواضيع اليت أخذت حيز  وهو ما جعلها من بني أهموازن ،التجز عنه يولد الشعور بالتوتر وال،والع
الذي فسر وصنف وحدد هذه  ابراهام ماسلومن طرف عديد العلماء والنفسانيني ،وعلى رأسهم  اكبري 

احلاجات بصورة مفصلة مما جعلنا نتخذها كمجال لدراستنا احلالية ، ونسقطه على أهم فئة من اجملتمع وهي 
فئة الشباب خرجيي اجلامعة، اليت تعد ذخر اجملتمعات، مبا متلكه من قدرات ومؤهالت صانعة للرقي والتطور 

تتحقق إال من خالل أيدي شابة متتلك قدرات ومؤهالت قيادية  والتنمية، لكون هذه األخرية _التنمية_ ال
ستمرارية، ومن أجل احلفاظ على هذه الفئة من جهة، وخوفا ها من اإلضافة وحتقيق النجاح واالوإبداعية متكن

ا  من استفحال ظاهرة البطالة اليت مل تسلم منها الفئة املثقفة من اجملتمع اليت لطاملا كانت حممية بشهاد
ا من جهة أخرى ، سارعت اجلزائر ومن خالل عدة برامج متتالية إىل توفري مناصب عمل اجل امعية وكفاء

من  حاملي الشهادات اجلامعية اليت استفادت من برناجمني ،أوله متثل يف ؛للشباب ،وعلى رأسهم هذه األخرية 
) لتقدمي 2011لة وحتديدا سنة (عقود ماقبل التشغيل، الذي مل يلق النجاح ومل حيقق اهلدف ،ممادفع الدو 

برنامج عقود اإلدماج املوجه لثالث فئات شابة ،يف مقدمتها فئة خرجيي التعليم العايل، ملا متتلكه من مؤهالت 
،ويف إطار ذلك متكنت هذه الفئة من احلصول على وظيفة يف أحد القطاعات العامة أو اخلاصة حتت مسمى 

متيازات او  الذي لقي إقباال كبريا من طرفهم ،وتتبعته تغيريات CIDة عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعي
ى البعض اآلخر الذي دضرابات لإو متتالية ،جعلته يلقى استحسانا لدى البعض ورفضا صاحبته احتجاجات

يطالب مبنصب عمل حيقق له إشباعا حلاجات نفسية واجتماعية وبيولوجية يف إطار الوظيفة اليت تتناسب مع 
  وختصصه . مؤهالته



  مقدمة

 - ب-

ي اجلامعة ومن هنا تولدت لنا الرغبة يف الكشف عن مدى مسامهة هذه العقود يف إشباع حاجات خرجي      
الذي صنف فيه مخس حاجات مرتبة ترتيبا هرميا من القاعدة  نطالقا من هرم ماسلواومستويات هذا اإلشباع 

إىل اهلرم ،وهي حاجات متباينة وضرورية ،وال شك أن عينة دراستنا تطمح  إلشباعها ،حتقيقا للتوازن والتكيف 
دة والرضا ،وإزالة للتوتر والضغوطات، ونظرا لصعوبة تطبيق الدراسة على كل املتعاقدين اجلامعيني بالنظر إىل امل

املتعاقدين اجلامعيني ببعض القطاعات اخلدماتية والرتبوية مبدينة  للدراسة ،فقد مت حصر عينتنا يف الزمنية احملدودة
على املنهج الوصفي بأسلوبه املقارن الذي مسح لنا بالوصف  االعتمادبسكرة ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت 

ى إشباع احلاجات من جهة أخرى ، وعليه فقد مت والتحليل من جهة ،والوقوف على أهم الفروقات يف مستو 
  تقسيم الدراسة إىل خطة حبثية مكونة من مقدمة و ست فصول وخالصة :

 اليتحيث مت يف املقدمة اإلشارة ألمهية املوضوع و املنهج املعتمد باإلضافة إىل التطرق إىل اخلطة املنهجية 
  اشتملت على ست فصول :

 :من خالل طرح اإلشكالية، التساؤالت  موضوع الدراسة)،(عرض مت فيه الفصل األول
  .،أمهيةوأهداف الدراسة، باإلضافة إىل التطرق للمصطلحات اإلجرائية وتليها الدراسات السابقة

 :عقود العمل وتطرقنا فيه إىل )  مدخل مفاهيمي للمتغيرات األساسية للدراسة( الفصل الثاني
مفاهيم وخصائص باجلزائر   .وعناصر وشروط متعلقة بعقود العمل، وما يتعلق 
 :ا، احلاجات اإلنسانيةحول الفصل الثالث ، وتطرقنا فيه إىل تعريف احلاجة، واملفاهيم املرتبطة

وأمهيتها، باإلضافة إىل أهم النظريات املصنفة للحاجات، وكذا العوامل املؤثرة على احلاجاتواملشكالت الواقعة 
  . يف حالة عدم اإلشباع

  حيث تطرقنا فيه لواقع البطالةلدى الربامج التشغيلية أهم طالة خرجيي اجلامعة و بتعلق بـابع:الفصل الر،
خرجيي اجلامعة  ،وسياسات التشغيل وأهم الربامج الرامية للتخفيف من البطالة  ،لننتقل بعدهاألهم برنامج 

  موجه خلرجيي اجلامعة وما جاء فيه من أهداف وخصائص وامتيازات وتعديالت.
 :حيث فصلت فيه اإلجراءات للدراسة )، التطبيقي(بالجانب  مرتبطالفصل الخامس

ا املنهجيةللدراسة من  ا وأدوا   .،املنهج وتطرقنا فيه ملنهج وعينة الدراسة وكدا جماال
 :مت فيه عرض نتائج الدراسة األساسية ومناقشتها يف ضوء الفرضياتالفصل السادس.  

خرجيياجلامعة –على جمموعة من التوصيات اهلامة املتعلقة بعينة الدراسة لننهي دراستنا خبالصة اشتملت 
واليت تساهم يف التخفيف من مصادر الضغط وعدم الرضا واالحتجاجات املتتاليةالرافضة هلذا  –املتعاقدين 
  .وأخريا عرض لقائمة املراجع املعتمد عليها واملالحق، لتايل حتقيق التكيف مع الربنامج الربنامج وبا
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ا ،مرورا ملتغريات الدراسة     مع  ،يعترب هدا الفصل مدخل للدراسة ،حيث سنتطرق فيه لإلشكالية وتساؤال
ا وأهدافها  ة،حتديد أسبا     . ومن مث االنتقال لعرض مامت تناوله من دراسات مشا

   :الدراسة إشكالية.1

ينتمي إىل مجاعة وإىل ثقافة وإىل حضارة حمددة ،يعد العمل قبل كل شيء هوية ،هوية الفرد كإنسان        
،فيه ومن خالله حيقق اإلنسان إنسانيته اليت متيزه عن باقي املخلوقات ،ومن خالله يسجل حضوره الزمين 

:"فمشكلة البطالة ليست يف أنك Vincent de Gaulejacواملكاين والفكري يف هذا الوجود ،فحسب 
 Vincent ) ال متلك منصبا أساسيا ،وإمنا ماذا تفعل يف هذه احلياة "

de Gaulejac,2011,p65)  
فهو ومن دون شك قيمة إنسانية هادفة ،يسعى الفرد من ورائه لتحقيق وإشباع وتلبية كل ما يسعى إليه        

معربا يف بدايته على التعب  ،األخري أوجه وتصورات خمتلفة وعديدة من خالل جهده املبذول ،وقد أخذ هذا
واإلرهاق ،موجها للطبقات الدنيا من اجملتمع ، مث وبفضل االقتصادي آدم مسيث أخذ العمل بعدا اقتصاديا 
ى يشري إىل خلق الثروة ،إال أنه مل خيرج عن كونه وسيلة تستغل جهد اإلنسان من أجل الربح املادي ، وبقي عل

صورته اليت حتط من قيمته ،إىل أن اتسع نطاق الفكر اإلسالمي الذي دافع عنه بقوة ،معتربا إياه عبادة مثله 
م  ،مثل باقي العبادات خاصة منهم ،لرتتفع قيمته ويصبح قبلة العديد من العلماء والفالسفة مبختلف ختصصا

وهو يف ذات الوقت  ،البشري الذي هو حمور واهتمامهمعلماء النفس واالجتماع نظرا  لعالقته الوثيقة بالكائن 
أساس وحمور العملية اإلنتاجية ،وما تقدم األمم وتطورها إال بفضل اهتمامها بكفاءة العامل وتكوينه من جهة 

هذا احلقل الواسع الذي حيتاج إىل حتليل من خالل املواضيع املرتبطة  ،والرتكيز على التشغيل من جهة أخرى،
  .،وعامل الشغل وأشكاله املتعددة العمل وتنظيمه والبطالة والعقود والتشريعاتسوق ،كبه 

وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت شهدت عملية التشغيل لديها تطورات وحتوالت هامة وكان ذلك        
ياة حتديدا منذ االستقالل بسبب ما خلفه االستعمار إىل غاية منتصف الثمانينات حيث أثر ذلك على احل

االجتماعية والنفسية للفرد وكذا على اقتصاد البالد، حيث ومن خالل جمموعة من املراحل حاولت اجلزائر 
ا ،مع إعطاء املبادرة للعمال يف جمال التسيري وكان  بلورة اقتصادها  ، حيث عملت على  تنظيم خمتلف قطاعا

ا التخلي عن التسيري الذايت ،ومع ظهور ذلك عقب االستقالل  ،لتليها مرحلة التأميمات اليت فرضت عليه
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واضحة ،كما  اسرتاتيجيةاألزمة االقتصادية اضطرت اجلزائر مرغمة إىل التوجه لالستثمار دون أدين ختطيط أو 
فسحت اجملال للقطاع اخلاص مع تصفية املؤسسات العاجزة ،وبيعها للخواص بأسعار رمزية لينتج عن ذلك 

وتضاؤل يف فرص العمل، صاحبه ارتفاع يف نسب  البطالة لينعكس ذلك  تدهور اقتصادي وتسريح للعمال،
على اجلوانب االجتماعية والنفسية لألفراد ،أسفرت عنها عدة مشاكل مهدت وفسحت اجملال لظهور مدارس 

حيث ارتكز اهتمام بعضها بدوافع  ،) 6:ص2005(بوجمعة كوسة ،خمتلفة من أجل دراسة هذه األخرية 
هتم بعضها اآلخر باجلانب التقين املادي، كأصحاب املدرسة الكالسيكية وعلى رأسهم تايلور العمال ، فيما ا

الذي قسم العمل إىل نوعني عمل إداري  وما يصاحبه من ختطيط وتنفيذ وتوجيه ورقابة خيص القادة ،ويبقى 
ك يعرب تايلور يف قوله "أن التنفيذ لفئة العمال مقابل أجر دون األخذ  مبعيار الكفاءة أو اجلهد والتعب ويف ذل

 mohamed ben(هنا من أجل التفكري ،فهناك آخرون يقومون بذلك " اليسو العمال 
guerna ,1992 :p15( معتربا أن األجر وحده هو احملرك األساسي لدافعية العامل حنو العمل وبذله ،

ال يقوى إال على إشباع حاجاته الفيزيولوجية اليت يؤمنها  ماسلوجملهود مضاعف ،فالعامل وحسب نظرية 
األجر بغض النظر عن بقية احلاجات األخرى اليت تلعب دورا مهما يف حياة العامل النفسية واملعنوية ،وهذا ما 
دفع لظهور دراسات أخرى بعده ،ليس نقدا أو رفضا وإمنا إضافة ،حيث قدمت دراسات النت مايو  أبعاد 

دافعية العامل للعمل مرتبطة بظروف بيئة العمل ، والعمل اجلماعي وفرتات الراحة ،مؤكدة على  أخرى حترك
دور العالقات اإلنسانية واجلماعات الغري رمسية يف زيادة اإلنتاج وتنمية روح االنتماء واالندماج االجتماعي بني 

ككائن بشري، حيمل من ) ليتسع نطاق االهتمام بالفرد العامل  56: ص2007محمد مسلم،العمال (
املشاعر ما جيب أن يوضع بعني االعتبار داخل العملية اإلنتاجية ،فانعكست احلاجة للعمل اإلنساين ،إىل 
الرفع من قيمة العمل والعامل يف حد ذاته ، ويف إطار ذلك أكد الفيلسوف هيقل بأن العمل " ظاهرة إنسانية 

 bruno flacher(ويغري طبيعته "  يعرب عن ذاته، متيز اإلنسان الذي يستطيع عن طريق العمل ،أن
 ,2008 :p26(  ومن هنا ميكننا إبراز حقيقة العمل اإلنساين الذي حيمل عدة أبعاد، تنطوي يف شكل

  حاجات يسعى العامل لتحقيقها واليت متكنه من تغيري ظروفه.

ضبطه، والتحكم فيه ومتثل احلاجة فاحلاجات وعلى اختالفها مفاتيح لفهم السلوك اإلنساين وتوجيهه، و       
غري املشبعة قوة كامنة داخل اإلنسان، حتثه على التصرف حبثا عن اإلشباع ،فتصبح قوة دافعة لسلوك الفرد 
،لذلك كان السلوك األول لإلنسان قدميا هو الصيد والبحث عن مقام لإلقامة ،وحديثا أصبح العمل للكثريين 
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،حبيث ال يتوقف عند إشباع احلاجات األساسية فحسب ،بل هو  منا مصدرا أساسيا لتحقيق احلاجات
  مصدر إلشباع عديدها  .

واإلنسان بطبعه طموح ال يتوقف حبثه وإشباعه عند مستوى أو درجة واحدة من احلاجات إمنا يسعى        
ملا قبلها ،مصداقا لقوله تعاىل :"لو كان  اطمأنواالنتقال إىل إشباع حاجات أخرى كلما  لالنطالقجاهدا 

"(زكي الدين عبد العظيم  واديا ثالثا ،وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب بتغىال، آدم واديان من مال بنال
ويبقى العمل يف نظر الشباب له صورة خمتلفة ،أساسها حتقيق مجلة من ) . 211:ص2001المندري،

ا من خالل املكانة اليت حيتلها احلاجات املختلفة ،من أمن وعالقات  مع الغري ومركز واحرتام للذات وإثبا
العامل يف إطار املنصب الذي يشغله ،وكلها حاجات ال تتأتى إال من خالل منصب عمل قار ،وهذا هو 
مسعى ومبتغى كل فرد بصفة عامة ،وخريج اجلامعة خصوصا ،وقد أكدت عديد الدراسات واألحباث بأن 

ق به من جوانب تنظيمية ،مادية و عالئقية يؤثر بشكل كبري على نفسية العامل وأدائه ،وما العمل وما يتعل
توصلت إليه مدرسة العالقات اإلنسانية خلري دليل على أمهية اجلوانب العالئقية يف إشباع حاجات االنتماء 

و تثبيط األداء  ومنه حتقيق داخل جمال العمل ، تأكيدا منها على مدى أمهية اجلماعات الغري رمسية يف عرقلة أ
الرضا من عدمه، وملا هلا من أبعاد إنسانية اجتماعية تساعد على االندماج املهين االجتماعي فكل سلوك 

يف هرم ترتييب مخاسي يضم  ماسلو يصدره العامل إمنا هو حبثا منه عن تلبية مجلة من احلاجات واليت صنفها
يف ومن خالل العمل يبعث لدى الفرد الراحة والتوازن واالستقرار حاجات عضوية اجتماعية ونفسية، إشباعها 

يقود ال حمالة حنو مشاعر بسبب البطالة أو عدم القدرة على إجياد منصب عمل قار وثابت ،والعجز عنه 
  حمبطة غري متوازنة .

يتطلب اإلشباع وقد  بني االفتقار املادي واملعنوي النفسي، الذي ينتج عنه توتر فاحلاجات إذن تتعدد ما     
م ، الشعور  " تلك احلالة من وتشري هذه األخرية إىل,تعرض ملفهومها عديد الباحثني والعلماء مبختلف توجها

م إىل السعي بشىت الوسائل الرمسية وغري الرمسية  بالنقص لدى األفراد اجتاه شيء معني مادي أو معنوي ،يدفع 
 )58ص:2011(ناصر قاسيمي،من أجل تلبيتها " 

هذا وتعترب أيضا ضرورة بيولوجية ونفسية واجتماعية وقيمية ،يرتتب على حتقيقها وإشباعها حتقيق التوازن        
الداخلي للفرد والتكيف النفسي االجتماعي ،ويثري عدم إشباعها التوتر والقلق مما يدفع الكائن احلي ألن 
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خرية لدى األفراد حسب مراحل عديدة كالعمر يسلك سلوكا معينا لتحقيق هذه احلاجة ،وختتلف هذه األ
  ).2:ص2005(عد الوهاب مشرب انديجاني،واجملتمع الذي يعيش فيه وامليول والتطلعات 

الشباب ،وخصوصا خرجيي اجلامعة من بني "الفئات اليت متثل الغالبية العظمى من أعضاء  فئة وألن      
" (محمد علي اجملتمع اجلزائري ،فهم األساس الذي ينبين عليه التقدم يف كافة جماالت احلياة

،فقد وقع اختيارنا عليها ملا تتمتع به من طموح وأهداف مند دخوهلا للجامعة  )16:ص1987محمد،
دها لتخصصها اجلامعي إىل حصوهلا على الشهادة اليت تكون مبثابة جواز سفر تضمن هلا مكانة من وحتدي

ببعض املتعاقدين اجلامعيني بأن هلم خصائص عديدة   االحتكاكخالل الوظيفة ،وقد توصل  الباحثة من خالل 
فاق من اختيارهم تقوم على كالرغبة يف حتقيق الذات وحب االستطالع واملبادرة  مع حاجته لالنتماء جلماعة ر 

أساس التقدير واالحرتام ،حيث أن هذه األخرية جتعلهم يشعرون بعدم التوازن فيعمل جاهدا وبشىت الطرق 
  إلشباعها ،ويعد العمل مفتاح إشباع هذه السمات اليت تنطوي يف شكل حاجات .

فالعمل إذن يعترب سلوك هادف يعيد التوازن وبشبع احلاجة ،ونظرا ألمهيته و ضرورته ،فقد تعددت         
اأشكاله وظروفه وامتيازاته ،وقد جلأت اجملتمعات اإلنسانية مبختلف  إىل تبين آليات وسياسات  ،أيديولوجيا

دف التخفيف من البطالة ،وكان أمهها صيغ العقود  املوجهة خلرجيي اجلامعة واليت كانت هلا تشغيل خمتلفة 
حظا من التناول والدراسات نظرا ألمهيتها ،حيث تطرق لدراستها بعض الباحثني مركزين يف دلك على أهم 
صيغة وجهتها الدولة خلرجيي اجلامعة متمثلة يف العمل بالعقود ،ملا هلا من تأثري مباشر على نفسية وسلوك 

الذي حاول التعرف على أثر العمل بالعقود على دافعية  ) 2005كمال (صوشي  العامل ،كدراسة الباحث
والإلستقرار، هذا وحاولت الباحثة  العامل وتوصل من خالهلا إىل أنه برنامج غري حمفز يثري املخاوف و الألمن 

 كذلك التعرف على اجتاهات هده العينة حنو هذه الربامج وحتديدا برنامج عقود ما  ) 2006(سميحة يونس
قبل التشغيل املوجهة للجامعيني ،وتوصلت إىل وجود عدم الرضا املقرتن بعدم مالئمة األجر ،وألجل دلك 
جاءت دراستنا احلالية لتدرس نفس العينة املتمثلة يف خرجيي اجلامعة املستفيدين من برنامج عقود اإلدماج 

، هذا وسنقف على أهم 2008الذي لقي تعديالت مستحدثة مقارنة مبا كان عليه منذ صدوره سنة  
ا هده الصيغة من التوظيف يف إطار جمموعة من املتغريات اهلامة ومدى تأثريها على مستوى  احلاجات اليت وفر
إشباع حاجات هذه األخرية ،اعتبارا من أن الفرد حتركه حاجات معينة وتتحكم يف سلوكياته ،وكل سلوك أو 

 ،بيولوجي ليضمن له احلياة ،أو اجتماعي ليحقق له االنتماء تفكري أو طريق يسلكه ، حيتاج إىل إشباع معني
يف هرمه اخلماسي الذي  ابراهام ماسلو،أو أمين ليحقق له التكيف واالستقرار  ،وهي كلها حاجات صنفها 
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ريت نور ي(تاور سيكون أساس بنائي لدراستنا احلالية ،وقد تعرض ملوضوع احلاجات يف جمال العمل الباحث 
،وقد توصل إىل وجود  والذي حاول  التعرف على نوع العالقة بني احلاجات والتكيف املهين )1995الدين

احلاجات ينطلق من العمل  إشباع،أي أن  عالقة طردية موجبة بني إشباع احلاجات املهنية والتكيف املهين
ق لنفس متغري الدراسة وحتققه الوظيفة، وبالتايل اإلشباع هو حتقيق للتكيف السليم يف ميدان العمل ،وقد تطر 

من خالل دراسته حول تصورات احلاجات يف إطار تسيري املوارد البشرية  ) 2004بولهواش عمر الباحث (
حيث ومن خالل املقارنة اليت أجراها على أساس بعض املتغريات ،توصل إىل وجود اختالف واضح لتصور 

  التصورات ومستوى إشباع احلاجات.          احلاجات حسب العمر ونوع القطاع وأن للسن تأثري على طبيعة

وحماربة التهميش وتشجيع روح  ووعيا من اجلزائر بقيمة فئة الشباب يف دفع عجلة التنمية من جهة،        
ا مسألة  املبادرة وتنمية املشاريع الفردية من جهة أخرى، فقد سعت جاهدة وجعلت يف  مقدمة انشغاال

أجهزة مساعدة على اإلدماج املهين متمثلة يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض التشغيل، من خالل خلق عدة 
، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل CNAC، الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ANJEMاملصغر 
، هذه األخرية ANEM، والوكالة الوطنية للتشغيل  DAS، وكالة التنمية االجتماعيةANSEJالشباب 

حملاولة إدماجهم مهنيا يف مناصب عمل  ا حيث تستقطب عدد كبري من خرجيي اجلامعة،وجهة عينة دراستن
م بالقطاعني العام واخلاص، من خالل برنامج جهاز املساعدة على اإلدماج  تتطابق وختصصا

، CID، اليت متنح خلرجيي اجلامعة عقود عمل حتت مسمى عقود إدماج حاملي الشهادات DAIPاملهين
ا حسب املرسوم التنفيذي رقم واليت حددت  واحدة ،مث عدلت بقرار  بسنة قابلة للتجديد مرة 126-08مد

(لعفيفي لتصبح قابلة للتجديد ثالث سنوات بالقطاع العام ، 2011-02-22رئاسي صدر يف 
لتتاىل التعديالت بعدها لتتحول عقود اإلدماج اخلاصة باجلامعيني إىل عقود غري  )13:ص 2012إيمان،
أفريل 10املؤرخ يف  124-13املدة بالقطاعني العام واخلاص وذلك حسب املرسوم التنفيذي رقم  حمددة

2013 .  

وسيلة من الوسائل اليت حتمي حقوق العامل ،وحتدد واجباته حىت ال  ،وتعد عقود العمل بشىت أشكاهلا      
د وسيلة كرستها الدولة  من أجل يضيع حق أو يهدر جهد ،وعقود اإلدماج املهين املوجهة خلرجيي اجلامعة تع

م على االندماج يف الوسط املهين وفق شروط حمددة بالعقد الذي ما لبث وأن أصبح وبعد متديد  مساعد
مدته ملدة فاقت الثالث سنوات، "ساري املفعول وملدة غري حمددة بالنسبة للمستفيدين من عقود اإلدماج لدى 
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ملحق رقم (أنظر  2015أفريل 29عدها مبدة قصرية وحتديدا يف وب،حسب  " اهليئات واإلدارات العمومية
مت تعميم املرسوم على املتعاقدين بالقطاع اخلاص ،ليصبح عقد إدماج خرجيي اجلامعة ساري املفعول وغري  )01

  حمدد املدة بالقطاعني العام واخلاص .

بقية العمال ومستويف جلميع الشروط  يعترب عامال مثله مثل ،فخريج اجلامعة وفق هذه الصيغة من العمل       
املهنية ،وال شك أن سعيه من خالل الوظيفة اليت حيتلها، واملنصب الذي يشغله ،واجلماعة اليت يشكلها؛ 
يكون من أجل الوصول جلملة أهداف غري حمققة، مع إشباع  نقص ما لطاملا راوده ،فهو حيتاج للشعور 

كيل مجاعات حيقق من خالهلا االندماج النفسي املهين، وفق جو من باالنتماء اجتاه منظمة عمل تتيح له  تش
  بينهما والذي هو أساس أي عالقة سواء كانت رمسية أو غري رمسية . ،التفاهم واالحرتام املتبادل

يف هرم ترتييب مخاسي ،واليت من دون شك  ابراهام ماسلوفأمام مجلة احلاجات املتنوعة اليت صنفها        
يسعى خرجيي اجلامعة لتحقيقها ، وعقد عمل موجه لفئة جامعية ذات مستوى واحد ،مع وجود متايز 
واختالف يفرض نفسه بني هده الفئة ،حتدده  بعض املتغريات اليت ستكون موضع مقارنة ،سنحاول التعرف 

عينة الدراسة ،مع الوقوف على أهم الفروقات املوجودة يف  على مدى مسامهة هذه العقود يف إشباع حاجات
انطالقا من جمموعة من املتغريات ،مت حتديدها وضبطها من خالل مقابلتنا  مع ،مستوى  اشباع هذه األخرية 

  عينة الدراسة ،وألجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخالص التساؤل العام التايل :

ات خرجيي اجلامعة املتعاقدين ببعض املؤسسات الرتبوية واخلدماتية حاجلعقود العمل دور يف إشباع  هل
  حسب هرم ماسلو ؟

  وتفرعت عنها جمموعة من التساؤالت اجلزئية ميكن حتديدها كالتايل:

  هل توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزي ملتغري السن؟ 
 ي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري اجلنس ؟هل توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجي 
 هل توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري احلالة االجتماعية؟ 
 هل توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملدة العقد ؟ 
  املتعاقدين تعزى للتخصص اجلامعي؟هل توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة 
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  :أسباب اختيار موضوع الدراسة .2  

 يدفعنا للولوج فيه  ،ما من موضوع خمتار للدراسة والبحث ،إال وكان وراءه سبب جدير باالهتمام
هي النقاط األساسية اليت حفزت الباحثة على  ؛وكذا العينة املختارة  ،وتعد معايشة املوضوع واالجنذاب إليه،

 ا ،شخصي ادافعكان   وليد دراسات سابقة ،بقدر مااختياره ، فموضوع العمل بصيغة عقود اإلدماج  مل يكن 
،بدأت فكرة دراستة  وعلى امتداد سنوات،خلصته التجربة  يف العمل وفق هذا الربنامج اخلاص خبرجيي اجلامعة 

زمالء -دها واقع املمارسة اليومية والتحسس الدائم بانشغاالت هذه الفئة من العمال تتبلور يف الذهن ،وزا
 -العمل
  كثرة الظاهرة باإلحصائيات من جهة ،واملكانة اليت حتتلها هذه الشرحية يف اجملتمع من جهة أخرى

المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات س ئير " حسب )2015سنة ( ،حيث بلغ عدد املتعاقدين
 لفتة اهتمام،وهي نسبة تستدعي منا )2015أفريل23،هري وليد .( ألف شاب600" محمد بولسينة

ومدى متكنهم من التكيف مع هذا الربنامج وحتقيق االستقرار املهين من خالل  ،خاصة من الناحية النفسية،
م وضرورة    . إشباعهاالرتكيز على حاجا

  امليول حنو تناول املواضيع األكثر عملية ،واليت متس بالدرجة األوىل اجملتمع اجلزائري وأفراده
م ،مع الرغبة يف جتديد املواضيع والنظريات البحثية وإسقاطها  م، اليت ال حمالة ستؤثر على سلوكيا ومشكال

  على جمتمع حديث وطبيعة توظيف معاصرة.
  خصوصا بعد ما ،رغبة الباحثة يف أن تكون هذه الدراسة إضافة و إثراء للرتاث العلمي والسيكولوجي

،من ندرة ملثل هذه الدراسات الواقعية اليت تعمل على إحياء النظريات  -حسب إطالع الباحثة - مت مالحظته 
  ربات نظريةمقاوواقع حاليا ، هو حديث على ما ،وإسقاطهاالقدمية لتعكسها على الواقع 

  : أهداف الدراسة.3 

  التأكد من مدى مالئمة تصنيف ماسلو مع مستجدات العصر وظروف وأشكال العمل اجلديدة. 

  . معرفة مدى مسامهة صيغة العمل وفق عقود اإلدماج يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة 

  التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى
 (الجنس ،السن ،الحالة االجتماعية ،مدة العقد ،التخصص) للمتغريات التالية 
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   م وحتقيق التوازن ،وضع مقرتحات عملية تكفل لكل خرجيي اجلامعة املتعاقدين بإشباع حاجا
دف التخفيف من االحتجاجات  ،مع أنفسهموالتكيف السليم  ووظائفهم احلالية ومنه حتقيق الرضا 

 واإلضرابات .

  حدود الدراسة:.4

  متثلت حدود دراستنا احلالية يف :

  خريج جامعي متعاقد ،تراوحت 142مت إجراء دراستنا احلالية على عينة مقدرة بـ  البشرية:الحدود
 سنة. 35و 23بني  أعمارهم ما
  عقود اإلدماج يف إشباع حاجات خرجيي  دورهدفت دراستنا إىل التعرف على  الموضوعية:الحدود

   .انطالقا من جمموعة من املتغريات يف مستوى إشباعها اجلامعة،  وحتديد الفروقات املوجودة
 :مت إجراء دراستنا احلالية ببعض املؤسسات الرتبوية واخلدماتية مبدينة بسكرة . الحدود المكانية 
  لفرتات 2016إىل مارس 2014 مارسالدراسة احلالية انطالقا من  إجراءمت  :الزمنيةالحدود ،

  متقطعة .
 : الضبط اإلجرائي لمفاهيم الدراسة.5

ا الكلمات اليت           يعترب ضبط املفاهيم واملصطلحات من الواجبات املنهجية يف البحث العلمي ،أل

املفاهيم  حتمل املعاين واألفكار اليت يسوقها الباحث ،وألن القراءات الدقيقة تعتمد على دقة ووضوح تلك

عديد من األشياء من األفعال أو واملصطلحات ،فاملفاهيم هي الرموز اليت تلخص أو تعمم خصائص مميزة ل

  )35:ص2005(نسيم بوراي،األحداث أو األفكار اليت ختتلف فيما بينها يف جوانب أخرى هامة 

 : عقود العمل 
اليت استفاد منها خرجيي اجلامعة يف إطار برنامج  ،نقصد بعقود العمل يف دراستنا :" تلك العقود املكتوبة      

الصادر سنة  ،CIDاملساعدة على اإلدماج املهين و املتمثلة يف عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية 
  " ANEM، من خالل تسجيلهم بالوكالة الوطنية للتشغيل 2011

 



 عرض موضوع الدراسة                                         الفصل األول                                

~ 13 ~ 

 

 :اإلشباع 

نقصد به يف دراستنا ،اإلشباع يف ميدان العمل، من خالل القدر الذي وفرته صيغة العمل وفق عقود        
سكرة، واليت دينة بمبباملؤسسات اخلدماتية والرتبوية اجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين حلاإلدماج املهين من إشباع 

 .حددها ماسلو يف هرمه الرتتييب اخلماسي

  :الحاجات اإلنسانية  

ا الباحثة "جممل الدرجات املتحصل عليها       من خالل إجابات عينة الدراسة على األبعاد  ،تقصد 
واليت حددها ماسلو يف هرمه التسلسلي بداء باحلاجات البيولوجية  ،اخلمسةاليت تقيس احلاجات اإلنسانية 

وقد عمدت ذات مت حتقيقها ".واحلاجة إىل األمن  مث احلاجات االجتماعية ،وصوال إىل احلاجة لتقدير ال
ومن جهة أخرى يعد  ،على حتقيق هدف الدراسة من جهة  لكفايتهالباحثة الختيار اهلرم اخلماسي نظرا 

بغض النظر عن احلاجتني اللتان وتناسبا مع دراستنا وأفراد العينة املختارة ،األكثر تداوال اخلماسي هو اهلرم 
 واللتان ال تفيدان يف الدراسة .أضافهما ماسلو (اجلمالية واملعرفية ) 

 :خريجي الجامعة  

م يف دراستنا "جمموع األفراد املتحصلني على شهادات جامعية ،واليت مكنتهم من         نقصد 
االستفادة من عقود عمل يف إطار برنامج املساعدة على اإلدماج املهين ،وذلك من خالل تسجيلهم 

بعض ،ويشتغلون ب سنة) 35.23( ، وترتاوح أعمارهم مابني ANEMبالوكالة الوطنية للتشغيل 
  .املؤسسات الرتبوية واخلدماتية ملدينة بسكرة

  التناوالت البحثية السابقة للدراسة:.6

  بقة: اعرض للدراسات الس) 1.6
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املهام فهي تؤدي كثريا من , تعد عملية استعراض الدراسات السابقة يف البحث العلمي ذات أمهية كبرية       
ا ومناهجها ويتجنب , للباحث أثناء حماولته تقدمي ملخصات ملناهجها ونتائجها ومنها أنه يستفيد من إجيابيا

ا    ).103:ص1999إبراهيم التهامي ،(سلبيا

  دراسات حول عقود العمل والتشغيل:  .أ
 2006.2005(سرباح، جبامعة اجلزائر،  آلمال :الدراسة األولى (.  

   "عقد العمل محدد المدة في المؤسسة الوطنية العمومية" رسالة ماجيستري حول

ا بالرياض بوحدة قورصو كمكان إلجراء  وقد اختارت الباحثة مؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقا
واليت متحور هدفها حول معرفة مدى قدرة العّمال املؤقتني على التأقلم  مع حميط العمل ,دراستها امليدانية

  وذلك من خالل التساؤل الرئيسي للدراسة واملتمثل يف: متهم ومطالبتهم لتجديد عقود عملهم،وكيفية مقاو 

 مدى قدرة العّمال املؤقتني بتغيري عقود العمل احملددة املدة إىل عقود عمل غري حمددة املدة؟

م على املطال :وقد تفّرعت عنها مجلة من التساؤالت الفرعية املتمثلة يف بة بتغيري عقودهم هل تعود عدم قدر
 لتخوفهم من فقدان مناصبهم؟

م على تغيري عقود عملهم إىل جهلهم لنص القانون؟-  هل تعود عدم قدر
م على تغيري عقود عملهم إىل هدف مقصود ورغبة يف الرتسيم؟-  هل تعود عدم قدر
م عل - االطمئنان املراد يف مؤسسة تغيري عقود عملهم إىل البحث عن عمل حيقق هلم  ىهل تعود عدم قدر

 أخرى؟

عامل بوحدة رياض قورصو ،من خالل القيام مبسح شامل   90 وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من
ضم كل العمال املعنيني، وللتمكن من مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات مث االعتماد على جمموعة من 

 .ارةاألدوات متثلت يف املالحظة، املقابلة ، واالستم

ونتجت عن هذه الدراسة الوصول إىل أهم األسباب اليت أدت بالعّمال املؤقتني إىل قبول العمل وفق نظام 
  :العمل احملدد املدة،وهي كالتايل



 عرض موضوع الدراسة                                         الفصل األول                                

~ 15 ~ 

 

نظرا لكثرة البطالة يف  ,يعود ختوف العامل املتعاقد ملدة حمددة إىل احتمال عدم جتديد عقد عمله عند انتهائه -
ومنه صعوبة إجياد منصب عمل آخر، دائما كان أو مؤقتا، نظرا ملستواه احملدود أو صغره يف اجملتمع اجلزائري، 

 .السن

 تعود عدم مطالبتهم بتغيري عقود عملهم احملددة املدة إىل عقود حمددة نظرا لرغبتهم يف الرتسيم باملؤسسة-
 .اهادف يكمن وراء ذلك إمكانية التمتع جبميع احلقوق املهنية واالجتماعية ,

ا   - كما حياول البعض اآلخر املطالبة بتغيري عقود العمل احملددة املدة إىل عقود عمل غري حمددة املدة ضانني أ
ا عقود عمل مؤقتة عقود عمل مفتوحة أو دائمة،   .دون مراعاة منه بأ

 وآمال سرباح،عقد العمل محدد المدة في المؤسسة الوطنية العمومية ،دراسة حالة بوحدة قورص(
 )2006.2005بالجزائر،رسالة ماجستير، قسم علم االجتماع تنظيم وعمل ،بجامعة الجزائر،

 2007.2006(،جبامعة منتوري بقسنطينة  لصوشي كمال : الدراسةالثانية( 

  "أثر نظام العمل بالعقود على دافعية العمال في المؤسسات الصناعية"  رسالة ماجيستري حول

الصناعية باملسيلة وقد بىن دراسته على تساؤل مركزي متمثل يف: ما مدى تأثري  باملؤسسة اجلزائرية لألقمشة
 .نظام العمل بالعقود على دافعية العمال باملؤسسة اجلزائرية لألقمشة الصناعية

 :وفرضيتني أساسيتني فرضيتني متثال يف

 يؤثر نظام العمل بالعقود على دافعية العمال إجيابا؟-

  ود على دافعية العمال سلبا؟يؤثر نظام العمل بالعق-

وقد هدف من خالل الدراسة إىل التعرف على تطبع سلوك األفراد العاملني بنظام العقود ،ومدى حتقيقه 
م.  ألهدافهم وإشباعهم لدوافعهم وحاجا
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 "روسكو "كما اعتمد يف اختياره على طريقة, مؤقت عامل) 74 (أما عن عينة الدراسة فقد تكونت من
 هلذا فقد قام مبسح شامل ألفراد العينة., فرد)100 (على اعتبار أن جمتمع البحث أقل من , للمعاينة

 :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية

عّربوا عن رأيهم الذي يؤكد األثر السليب لنظام العمل بالعقود على  %80 غالبية أفراد العينة ونسبته-
 وينشط سلوكهم, مينح التحفيز الالزم الذي يثري دوافعهم دافعيتهم، حيث أكدوا على أن هذا الربنامج ال

م عل توفري احلصول على حوافز معنوية  الطبيعي الذي يتجه حنو األجر واملكافآت والعالوات ،وكذا حرما
 .واالعرتاف قصد التشجيع والرفع من مستوى دافعتيهم

ل ضغط لكونه يقوي من ظهور العناصر كما أّكد غالبية أفراد العينة على أن نظام العمل بالعقود يشك  -
 املنفردة مقابل العناصر اجلاذبة

كما أّكدت النتائج على أن نظام العمل بالعقود بسبب اخلوف الدائم من فقدان مناصبهم هلم، وهذا يدل   -
 .على أن هؤالء العّمال يالزمهم نشاط  دائم لدافع البحث عن االستقرار املهين

 .نظام العمل بالعقود حيرم العّمال من فرص احلصول على احلوافز املادية كما توصل الباحث إىل أن  -

وبالتايل فالفرضية اإلجرائية األوىل غري حمققة، والثانية حمققة واليت مفادها يؤثر نظام العمل بالعقود على دافعية 
  )2007.2006(كمال صوشي، ، .العمال قد حتققت

 20072006(بسكرة ، مسيحة يونس،جامعة : الدراسة الثالثة(  

الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل دراسة ميدانية على   اتجاهات خريجي رسالة ماجيستري حول:
  :انطلقت من تساؤل رئس متثل يفالعملين في برنامج عقود ماقبل التشغيل ،

الوطنية للتشغيل يف ماهي اجتاهات خرجيي اجلامعة العاملني يف برنامج عقود ما قبل التشغيل حنو السياسة  -
  اجلزائر ؟ وقد تفرعت عنها أربع تساؤالت جزئية وهي :
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  هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو أهداف سياسة التشغيل ؟ ما -

  هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو توفري مناصب عمل مؤقتة خلرجيي اجلامعة ؟ ما -

  ؟CPE هي اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو الصيغ القانونية لربنامج  ما -

  هي اجتاهات خريج اجلامعة حنو فرص التشغيل والتخصصات اجلامعية ؟ ما -

وقد هدفت الطالبة من خالل الدراسة إىل قياس اجتاهات خرجيي اجلامعة العاملني يف برنامج عقود ما قبل 
التشغيل حنو سياسة التشغيل باجلزائر ،حيث مت اختيار عينة دراستها بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،من 

فرد من خرجيي اجلامعة  88من % منه لتصبح العينة مكونة 10مت اختيار  ) 887(جمتمع حبث مكون من 
  مبدينة بسكرة ،CPE العاملني 

  كما عن املنهج املعتمد يف الدراسة فقد متثل يف املنهج الوصفي لتالؤمه مع الدراسة ،

أما عن أدوات الدراسة فقد متثلت يف االستمارة  اليت قسمتها إىل: أربع أسئلة حول البيانات الشخصية 
  اد الدراسة ،وسؤالني مفتوحني ،باإلضافة إىل الوثائق والسجالت .،وثالثون سؤال مقسمة إىل أبع

  وقد توصلت الباحثة إىل النتائج التالية :

  ميثل التعليم العايل أو اجلامعي استثمار ورأس مال بشري ال ميكن االستغناء عنه  -

  وغياب إمكانية ترسيم الشباب العاملني  CPEاحملدودية الزمنية واملادية لربنامج  -

  للتخصصات العلمية للمستفيدين منها  CPEعدم مراعاة برنامج  -

  عدم مالءمة األجور املخصصة للمستوى التعليمي وال للجهد املبذول -

  )2007.2006،(سميحة يونس عدم رضا خرجيي اجلامعة عن هذا النوع من الربنامج -

 : جامعة اجلزائر )، 2007.2006صديق الشريف، ( الدراسة الرابعة 
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واليت هدف من خالهلا إىل  عقود ماقبل التشغيل واكتساب هوية العامل "الباحث بدراسة حول :" قام
تشغبل يف معاجلة بطالة خرجيي اجلامعة ،وذلك انطالقا من فرضيات العرف على مدى مسامهة عقود ماقبل الت

  عامة وجزئية  متثال يف:

م كعمال ،وتفرعت عنها ي قبل التشغيل فرصة خلرجي بعقود ما يعترب العمل - التعليم العايل لتحديد ومتييز هويا
  فرضيات جزئية :

االعمل ضمن عقود التشغيل ميكن أن حيقق مجلة من املكاسب اليت - خرجيي  إعطاءتساهم يف  أن بإمكا
اجتماعية، ( تنظيم الوقت اليومي، حماية مادية، مكانة املادية واالجتماعية  األبعادالتعليم العايل جمموعة من 

  قدرة على التواصل االجتماعي)

قبل التشغيل هلا دور مباشر يف الرضا الوظيفي  ان مجلة الطموحات اليت يراد حتقيقها من خالل عقود ما -
  ( تفاعل مع محتوى العمل الممارس،االنتماء ،االنضباط ،التجاوب )للعاملني ضمن هذه العقود 

دف الوصف عن طريق القياس،الباحث على  اعتمدولتحقيق هدف الدراسة  وعينة عرضية  املنهج الكمي 
  فرد جامعي متعاقد ،باإلضافة إىل بناء استمارة استبيان .130مقدرة بـ

  وبعد تفريغ وحتليل النتائج توصل الباحث إىل النتائج التالية :

 قبل التشغيل فرصة خلرجيي التعليم العايل يف تنظيم الوقت اليومي والتخلص  يعد العمل وفق عقود ما
 من املعاناة النفسية واالجتماعية اليت ختلفها حالة الفراغ بعد التخرج .

  بالنسبة للحماية املادية فقد اعرتف أغلب املبحوثني بتحسن حالتهم املادية 
 ه العقود فإن طبيعة هذه العقود اجملهولة واحملدودة وبالنسبة للمكانة االجتماعية للعاملني يف إطار هذ

م جمرد له فرصه مللء الوقت ونوع من الربيكوالج الذي تفرضه البطالة وهو ما يؤكد أنه هذه  جعلت نظر
م يشعرون  من وظائفهم  باإلحراجالعقود مل حتقق املكانة االجتماعية املناسبة للعاملني ،حيث أكد أغلبهم أ

 يشبع حاجتهم من التقدير  ها ما،ومل جيدوا في
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  أغلبية املبحوثني يتمتعون بدرجة كبرية من الرضا يف التفاعل مع حمتوى العمل املمارس ،كما أن طموح
الرتسيم املتوقع زاد من شعورهم بالرضا وهو ما يطبع هويتهم يف الوسط املهين وبالتايل الفرضية الثانية جندها قد 

  حتققت .
 جامعة سطيف)2011.2010 (لعفيفي إميان، :الدراسة الخامسة ،  

"عالقة الضغط النفسي باالغتراب النفسي لدى خريجي الجامعة العاملين قامت الباحثة بدراسة حول :
وكل  والذي هدفت من خله إىل التعرف على نوعية العالقة اليت تربط الضغط النفسيبعقود ماقبل التشغيل " 

لدى فئة خرجيي اجلامعة املستفيدين من برنامج عقود ما قبل التشغيل بعد من أبعاده، باالغرتاب النفسي 
  .وذلك انطالقا من جمموعة من الفرضيات متت صياغتها كالتايل :

  النفسي ،وبني كل بعد من أبعادمها . واالغرتاببني الضغط النفسي  ارتباطيهتوجد عالقة  -

  مدة بطالتهم.يرتفع مستوى الضغط النفسي لدى أفراد العينة بزيادة  -

يرتفع مستوى الضغط النفسي لدى األفراد الذين يعملون خارج جمال ختصصهم عن مستواه لدى األفراد  -
  الذين يعملون يف ميدان ختصصهم.

الباحثة مقياسني أحدمها لقياس الضغط النفس واآلخر لقياس  استخدمتوللتحقق من أهداف الدراسة 
سيكومرتية الضرورية ،باإلضافة إىل اعتمادها على املقابلة النفسي مع حساب خصائصهما ال االغرتاب

دف مجع البيانات وحتليلها ،هذا وقد ووقع اختيارها على عينة مكونة من  فرد من  )220( التشخيصية 
(مدارس وثانويات وإكماليات ووحدات صحية ومراكز مبؤسسات متباينة  )8800(جمتمع حبث مقدر ب 

). وباستخدام جمموعة من 2011.2010(خالل الفرتة املمتدة سنة  بوالية سطيف تكوين مهني )
  اختبار .ت. توصلت الباحثة للنتائج التالية: األساليب اإلحصائية املتمثلة يف املتوسط احلسايب وبريسون و 

  موجبة . ارتباطيهالعالقة بني الضغط النفسي واالغرتاب النفسي ،وبني كل بعد من أبعادمها هي عالقة  -
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ما زادت مدة البطالة، كلما ارتفع مستوى الضغط النفسي، و ازداد الشعور باالغرتاب النفسي لدى كل  -
خرجيي اجلامعة العاملني بعقود ما قبل التشغيل، ويعين ،يرتفع مستوى الضغط النفسي ويزداد الشعور باالغرتاب 

  النفسي بازدياد مدة البطالة .

ين يعملون خارج اب النفسي عند أفراد العينة الذمستوى الضغط النفسي، ويزداد الشعور باالغرت  يرتفع -
(لعفيفي  الذين يعملون يف ميدان ختصصهم. ميدان ختصصهم، ويتناقص عند أفراد العينة

  )2011.2010،إيمان

 واندرا  هيالري توماس : الدراسة السادسةari Thomas WanderaHill،2011  جامعة،
  كينيا

 The effects of "آثار عقود العمل بالمدى القصير على المنظمة"قان الباحث هيالري مبقال حول: 
short term employmentcontract an organization وقد هدف من خالله إىل دراسة ،

آثار العمل باملدى القصري  على املنظمة وتوضيح بعض التحديات اليت توجه املنظمات اليت تعمل وفق هذا 
  النوع من العقود ووضع إسرتاتيجية للتغلب على املشاكل ،وقد بنا دراسته على جمموعة من التساؤالت وهي :

  وظفني ضمن عقود حمددة وقصرية املدى ؟هي اآلثار املرتتبة على تعيني م ما 

  كيف يؤثر العمل احملدد على إنتاجية املوظفني يف املنظمة ؟ 

  كيف تتعامل املنظمة مع التحديات اليت تواجهها من خالل هذه اإلسرتاتيجية ؟ 

  نظمة ؟هي االجتاهات احلالية يف إدارة املوارد البشرية ،فيما يتعلق بعقود العمل احملددة يف امل ما 

موظف مؤقت بدائرة الغابات بكينيا بطريقة العينة العنقودية حيث  )750(وقد اختار عينة مكونة من
سنوات، ومن أجل مجع 10إىل  05استهدف العاملني يف املكتب الرئيسي، والذين جتاوزت فرتة عملهم من 

  نتائج التالية :البيانات والتوصل للمعلومات استعان الباحث باالستبيان وتوصل بذلك إىل ال
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،إىل التكاليف العالية  % من عينة الدراسة أن جلوء املنظمة لعقود قصرية املدى كان بسبب 4,4أرجع  
إلدارة املوارد البشرية ،وأدى إىل  اسرتاتيجيةللتوظيف من حيث الراتب واملزايا ،وهو جانب أساسي يف أي 

  انعدام األمن الوظيفي واالستقرار املايل للمنظمة ،واحلفاظ على األرباح 

% أن اعتماد املنظمة على هذا النوع من العقود، أدى إىل تفاقم مشكلة دوران العمل 40كما أكد   -
  واخنفاض الروح املعنوية بسبب تدين احلوافز املادية واملعنوية 

% من أفراد العينة فقد أكد على تدين مستوى الرسكلة، وتطوير املهارات اإلدارية للموظفني  30ا نسبة أم -
  وهو ما انعكس على أدائهم داخل املنظمة 

من أفراد العينة على اخنفاض مستوى االلتزام أدى املوظفني ومشاعر الوالء لديهم  4,8وأكد آخرون بنسبة  -
  )Hillari Thomas Wandera،2011واندرا  هيالري توماس (.

 جامعة سطيف ،(2015.2014)شاوي رندة،  : الدراسة السابعة  

  :"واقع التشغيل بعقود اإلدماج لخريجي الجامعة"قامت الباحثة بدراسة حول 

وقد هدفت من خالهلا إىل تشخيص واقع التشغيل بعقود اإلدماج خلرجيي اجلامعة ومدى إمكانية إدماجهم 
  مهنيا يف مناصب عمل دائمة ، وذلك من خالل أربع فرضيات مصاغة كالتايل :

  عقود اإلدماج تعترب خطوة لتحصيل وظيفة دائمة  -

  التشغيل بعقود اإلدماج يعترب بطالة مقنعة  -

  اإلدماج تسعى لتحقيق اإلدماج املهين للخريج اجلامعيعقود  -

  عقود اإلدماج آلية إلدماج خرجيي اجلامعة مهنيا  -

فرد مت اختيارها بطريقة قصدية ،من 120ولتحقيق أهداف الدراسة استعانت الباحثة بعينة مكونة من     
مهمتني متثال يف ،  أداتنيهذا وقد اعتمدت الباحثة على  (بلدية ،دائرة ومؤسسة تربوية )مؤسستني خدميتني 
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دف مجع البيانات ،باإلضافة إىل بناء استبيان مكون من   5مقابلة حرة مع مسئويل  الوكالة الوطنية للتشغيل 
حماور تعكس فرضيات الدراسة باإلضافة إىل االعتماد على السجالت والوثائق املتعلقة بالنصوص التشريعية 

  سيم الوزارية املتعلقة بالتشغيل .واملرا

وقد توصلت الباحثة إىل أن ،عقود إدماج حاملي الشهادات قد متكنت من التخفيف من حدة البطالة     
ا تبقى حلوال مؤقتة مل ترتقي ملستوى إدماجهم مهنيا .   )2016.2015(شاوي رندة، ،إال أ

  دراسات حول الحاجات:  .ب
 جامعة قسنطينة )1995  (تاوريريتنور الدين :  الدراسة الثامنة،  

إشباع الحاجات النفس_اجتماعية والمهنية وعالقته بتكيف الهيئة قام الباحث بدراسة حتت عنوان : "
احلاجات  إشباعمنطلقا من تساؤل رئس مفاداه العالقة القائمة بني والمهنية اإلدارية و الوسطى 

  للهيئة اإلدارية الوسطى يف اجلامعة اجلزائريةواملهنية للهيئة اإلدارية الوسطى والتكيف املهين  النفس_اجتماعية

  وقد قامت دراسته على فرضيتني مها:

توجد عالقة طردية بني إشباع احلاجات النفس _اجتماعية والتكيف املهين للهيئة اإلدارية الوسطى يف  -
  اجلامعة اجلزائرية 

  بني إشباع احلاجات املهنية والتكيف املهين للهيئة اإلدارية الوسطى يف اجلامعة اجلزائرية توجد عالقة طردية -

إطار، 150بالنسبة لعينة الدراسة فقد وقع اختيار الباحث على إطارات السلك اإلداري األوسط  مكونة من 
  وكان اختياره قصديا . وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي .

لدراسة فقد مت بناء استبيانني ،أحدها للحاجات النفس اجتماعية واملهنية واآلخر معنون أما عن أدوات ا
  بالتكيف املهين ومت حساب اخلصائص السيكومرتية لكليهما .

  وبعد حساب النسب املئوية توصل الباحث إىل النتائج التالية :
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بني إشباع احلاجات  الفرضية العامة حتققت حيث وجد الباحث أن هناك عالقة طردية موجبة -
  النفس_اجتماعية واملنهية والتكيف املهين ألفراد اهليئة اإلدارية الوسطى.

كما حتققت الفرضية اجلزئية الثانية حيث أن هناك عالقة طردية موجبة بني إشباع احلاجات املهنية والتكيف   -
ات النفس_اجتماعية والتكيف املهين. الطردية بني إشباع احلاج االرتباطيةاملهين ،ولو بدرجة أقل من العالقة 

  ) 1995(نور الدين تاوريرت،

 جامعة قسنطينة .2005.2004بوهلواش عمر،:  الدراسة التاسعة ،  

، وقد  تصور الحاجات في إطار سياسة تسيير الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائريةرسالة ماجيستري حول: 
  انطلق يف دراسته من التساؤل الرئيس التايل :

  سات؟ وقد تفرع عنه أربع تساؤالت هي تصورات احلاجات يف إطار سياسة تسيري املوارد البشرية باملؤس ما -

  هل يوجد اختالف بني عمال القطاع اإلنتاجي و اخلدمايت يف تصور احلاجات ؟ -

للموارد البشرية  هل يوجد اختالف بني عمال القطاع اإلنتاجي و اخلدمايت يف تصور واقع املمارسة التسيريية -
  ؟

م الشخصية  - (السن ،المستوى هل يوجد اختالف يف تصورات عمال القطاع اخلدمايت حسب متغريا
  واحلاجات؟  التعليمي ،األقدمية ،الحالة العائلية )

م الشخصية  - (السن هل توجد اختالفات يف تصور عمال القطاع اإلنتاجي واخلدمايت حسب متغريا
  لواقع املمارسة التسيريية للموارد البشرية ؟  ،األقدمية ،الحالة العائلية ) ،المستوى التعليمي

حيث هدف من خالل دراسته إىل الوقوف على أهم االختالفات يف تصور احلاجات بني القطاع اإلنتاجي 
  وعمال القطاع اخلدمايت .
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ئية اختار عينة مكونة من( على جدول األرقام العشوا وباالعتماد) ،564أما عن جمتمع البحث فقد قدر ب(
20.(%  

ونظرا لتناسب املنهج الوصفي لدراسته ،فقد مت اختياره للدراسة ،وعن أدوات الدراسة فقد استعان الباحث 
  باملالحظة البسيطة ،والوثائق اإلدارية ،واالستمارة .

  ليخلص الباحث إىل النتائج التالية :

م العمرية ،وهو ما يدل ال يوجد هناك اختالف واضح يف تصور احلاجات - بني عمال القطاعني حسب فئا
على أن عامل السن ال  يتدخل يف التأثري على طبيعة التصورات اجتاه مستوى ونوعية احلاجات اليت يسعى 

  العمال إىل إشباعها .

% من عمال املؤسسة 76,21من خالل استجابات العمال أفراد العينة ، توصل الباحث إىل أن  -
  ياوية ينحصر تصورها أكثر للحاجات يف رغبتها يف أن تكون لديها إمكانية اختيار ساعات العمل .البرتوكيم

  يوجد تصور واضح للعمال بالقطاعني بالنسبة إلشباع احلاجة إىل التقدير. -

(بولهواش  يوجد تصور واضح للعمال بالقطاعني بالنسبة إلشباع احلاجة لتحقيق الذات . -
 )2005.2004عمر،

 جامعة املوصل بالعراق كلية اآلداب )2003 (فراس عباس فاضل البيايت، :الدراسة العاشرة  

"الحاجات األساسية لسكان العراق وتحديات إشباعها في ضوء نظرية قام الباحث مبقال حول: 
  ديموغرافية بمدينة الموصل  دراسة سوسيو ماسلو"

وقد هدفت دراسته للتعرف على ما إذا كان هناك تغري يف الرتتيب األساسي للحاجات اإلنسانية يف اجملتمع 
العراقي ،وجمتمع املوصل يف إطار نظرية ماسلو عن هرم احلاجات األساسية للمجتمع ،وقد اعتمد يف دراسته 

  على فرضية عامة وثالث فرضيات جزئية متثال يف:
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  على إشباع احلاجات األساسية للسكان  2003ائدة يف اجملتمع العراقي بعد عام : أثرت الظروف السف.ع

  وقد تفرعت عنها ثالث فرضيات جزئية :

م  -   يواجه سكان العراق حتديات خمتلفة يف إشباع حاجا

  هناك عالقة بني التدهور االقتصادي وحتديات إشباع احلاجات  -

  احلاجات هناك عالقة بني الظروف السائدة وإشباع  -

وللوصول للنتائج، اعتمدت الباحثة على جمموعة من األدوات املتمثلة يف املالحظة واملقابلة واستمارة استبيان 
،مع حساب خصائصها السيكومرتية من صدق وثبات، أما عن املنهج  فقد اعتمد الباحث على منهج املسح 

أسرة من مدينة املوصل مت اختيار  200ونة من الشامل واملنهج التارخيي، ليجري بعدها دراسته على عينة مك
إىل ديسمرب من   2010بني أوت    أفرادها  بطريقة العينة العشوائية البسيطة ، وذلك يف الفرتة املمتدة ما

  نفس السنة .

  وبعد حتليل النتائج وحساب التكرارات مت التوصل إىل النتائج التالية :

  أثرت الظروف اإلنسانية للمجتمع العراقي على ترتيب حاجاته السكانية  -

  (تحديات اقتصادية ،واجتماعية )يواجه السكان حتديات خمتلفة متثلت يف  -

م  - أغلب األسر العراقية تعاين من نقص حاد يف كمية املواد الغذائية اليت حيصلون عليها ،وهي التسد متطلبا
م إلشباع أفرادها .  اكتفاءمن األسر اليت تعاين من عدة  %)72(ة اليومية ،إذ سجلت نسب  كميات متطلبا

 )2003 ،فاضل البياتي عباس (فراس

 جامعة األنبار )2010(أمحد خلف صاحل و رياض عبد اللطيف حسن ، : الدراسةالحادية عشر،  
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"الحاجات اإلنسانية لرؤساء األقسام في جامعة األنبار وعالقتها بالمناخ قام الباحثان مبقال بعنوان: 
"،حيث هدفا من خالها للتعرف على احلاجات اإلنسانية لرؤساء األقسام العلمية التنظيمي لهذه األقسام

  واإلنسانية يف جامعة األنبار واملناخ التنظيمي السائد .

  التالية : وقد مت بناء دراستهما انطالقا من التساؤالت

  ما هي احلاجات اإلنسانية لرؤساء األقسام العلمية الصرفة حسب هرم ماسلو ؟-

  ما احلاجات اإلنسانية لرؤساء األقسام اإلنسانية حسب  هرم  ماسلو؟ -

  ما املناخ التنظيمي السائد يف األقسام العلمية الصرفة ؟ -

  ما املناخ التنظيمي السائد يف األقسام اإلنسانية  ؟ -

  ما العالقة السائدة بني احلاجات اإلنسانية واملناخ التنظيمي السائد يف األقسام العلمية الصرفة ؟ -

  ما العالقة السائدة بني احلاجات اإلنسانية واملناخ التنظيمي السائد يف األقسام اإلنسانية  ؟ -

الدراسة خالل الفرتة كلية ،متت   )15( وقد تكون جمتمع البحث من مجيع كليات جامعة األنبار وعددها
وبالنسبة ألدوات مجع البيانات فقد اعتمدا الباحثان على استبيانني ،)  2010،2009بني ( املمتدة ما

،أحدامها لقياس احلاجات اإلنسانية وآخر لوصف املناخ التنظيمي ،تبعهما حساب للخصائص السيكومرتية 
  مت التوصل إىل النتائج التالية : ،ومن خالل حساب معامل االرتباط بريسون واملتوسط املرجح

ترتيب احلاجات اإلنسانية يف هرم احلاجات خمتلف عند رؤساء األقسام العلمية عنه لذى رؤساء األقسام -
  اإلنسانية يف بعض احلاجات ويتفق يف حاجات أخرى .

رؤساء حافظت كل من احلاجات االجتماعية وحاجات حتقيق الذات على موقعها يف هرم احلاجات عند  -
  األقسام العلمية واإلنسانية .

  املناخ التنظيمي السائد يف األقسام العلمية واإلنسانية جيد . -
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مل تظهر وجود عالقة بني احلاجات األساسية وحاجات األمن لرؤساء األقسام العلمية واإلنسانية، واملناخ   -
  التنظيمي السائد يف هذه األقسام.

ظهرت وجود عالقة بني احلاجات االجتماعية وحاجات التقدير واالحرتام وحاجات حتقيق الذات لرؤساء  -
(أحمد خلف صالح و رياض عبد  .األقسام العلمية واإلنسانية ،واملناخ التنظيمي السائد يف هذه األقسام

  .)2010اللطيف حسن ، 

  مع دراستنا الحالية : واالستفادةأوجه التشابه .2.6

تباينت الدراسات اليت تطرقت ملتغري من متغريي دراستنا وكل دراسة التقت مع دراستنا يف جانب معني، 
بالنسبة لدراستنا احلالية املتعلقة بعقود العمل اخلاصة خبرجيي اجلامعة ودورها يف إشباع احلاجات اإلنسانية ،فقد 

) يف نفس العينة ونفس أدوات الدراسة سسميحة يون) و( ( لعفيفي إيمان) وشاوي رندةالتقت مع دراسة (
مسح لنا باالستفادة من بعض ما جاء فيها من تراث نظري وبناء  ،املتمثلة يف  خرجيي اجلامعة املتعاقدين وهو ما

  ملقياس الدراسة  .

) حول: احلاجات ( فراس عباس فاضل البياتيهذا وقد التقت دراستنا مع املقال الذي قدمه الباحث
الذي اعتمد هو اآلخر على نظرية ماسلو  وحتديات إشباعها يف ضوء نظرية ماسلو، ان العراقاألساسية لسك

  للحاجات وهو ما مكننا من االستفادة منها يف كيفية تطبيق وتناول وإسقاط النظرية على عينة الدراسة .

) حول احلاجات ،احلصول على مراجع متعلقة نور الدين تاوروريتهذا وقد يسرت لنا دراسة الباحث ( 
يف  املقارنة ) اليت اعتمد فيها علىبولهواش عمرباملوضوع ،وفهم حيثيات النظريات ،ضف إىل ذلك دراسة ( 

ترتيب احلاجات وهو هدف دراستنا ،رغم أنه حدد متغريين فقط ومها السن ونوع القطاع ،فكانت دراستنا 
ن عينة الدراسة ،وتوسيع للمتغريات اليت سيتم على أساسها املقارنة إذ مل نكتف مبثابة تكملة لدراسته رغم تباي

 يف دراستنا مبتغريين فحسب بل تعددت املتغريات اعتبارا من العينة اليت وقع اختيارنا هلا .

  : الدراسات السابقة من االستفادة. مدى 3.6

 : من حيث المنهج 
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  اختيارها للمنهج الوصفي التحليلي .اشرتكت خمتلف الدراسات املتحصل عليها يف 

 : من حيث الموضوع 

تنوعت الدراسات اليت مت التوصل هلا واليت اهتمت مبوضوع التشغيل وعقود العمل وخرجيي اجلامعة املتعاقدين، 
  واحلاجات، وكلها متغريات هلا عالقة مبوضوع دراستنا احلالية .

كدراسة "مسيحة يونس" حول اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو السياسة الوطنية للتشغيل وحتديدا عاملني بعقود -
 ماقبل الشتغيل.

 ودراسة "آمال سرباح" حول عقود العمل حمدد املدة باملؤسسة الوطنية .-

 كذا دراسة "رندة شاوي" حول :واقع العمل بعقود اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعة .و -

 أخرى "لكمال صوشي"حول أثر نظام العمل بالعقود على دافعية العمال.و -

 لدراسة الباحث "صديق الشريف" حول عقود ماقبل التشغيل واكتساب هوية العامل. باإلضافة-

حول:آثار عقد العمل باملدى القصري على املنظمة  Hillari Thomas Wanderaودراسة الباحث -
. 

لدراسات حملية وعربية حول متغري احلاجات كدراسة الدكتور "تاوريريت نور الدين" ومن جهة أخرى تطرقنا -
  حول احلاجات النفس_اجتماعية وعالقتها بالتكيف .

 ودراسة الباحث "بوهلواش عمر" حول تصور احلاجات يف إطار سياسة املوارد البشرية .-

ة بعنوان احلاجات اإلنسانية وع- القتها باملناخ التنظيمي للباحثان "أمحد كذا دراسات عربية أخرى مشا
خلف صاحل و رياض عبد اللطيف حسن "وأخرى للباحث : "فراس عباس فاضل البيايت" بعنوان احلاجات 

 .نظرية احلاجات  اإلنسانية وحتديات إشباعها يف ضوء

  حيث األهداف :من 
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ا تصب يف  تنوعت أهداف الدراسة اليت تناولت جانب من موضوع دراستنا احلالية أهداف متباينة ،إال أ
قالب واحد ،فقد هدفت  دراسة( كمال صوشي) هدفا إىل التعرف على أثر عقود العمل على دافعية العامل 

  حنو العمل وما حتققه هذه الصيغة التوظيفية من امتيازات وحوافز .

"  من خالل دراسته إىل التعرف على أثر عقود Hillari Thomas Wanderالباحث"فيما هدف 
  العمل قصرية املدة على املنظمة وحتقيقها ألهدافها .

فقد ارتبط بطبيعة العمل بالعقود ومدى قدرة العمال على التأقلم معه  (آمال سرباح)أما دراسة الباحثة 
( قدية املؤقتة ،ومن جهة أخرى متقاربة يف اهلدف حاولت الباحثةواملطالبة حبقوقهم وتغيري هذه الصيغة التعا

تشخيص واقع التشغيل بعقود اإلدماج وإمكانية دمج الفئة اجلامعية املستفيدة منه يف مناصب  شاوي رندة)
خرجيي اجلامعة  ) التعرف على اجتاهاتسميحة يونسدائمة، ويف نفس السياق تقريبا حاولت كذلك الباحثة (

ا من مضامني  . املستفيد   ين من عقود ماقبل التشغيل حنو هذه الصيغة التوظيفية وما يتعلق 

الكشف عن مدى مسامهة عقود ماقبل التشغيل يف حتقيق الدعم  (صدوق الشريف)ليتضمن هدف الباحث 
  املادي واالجتماعي للعامل والرضا واملكانة االجتماعية وبالتايل اكتساب اهلوية. 

غ يصعلى نوعية العالقة اليت تربط ال فقد هدفت من خالل دراستنا إىل التعرف فيفي إيمان)(لعأما الباحثة 
  خرجيي اجلامعة املستفيدين من عقود اإلدماج. لدىالنفسي  بالنفسي واالغرتا

من خالل دراسته التعرف  (نور الدين تاورريت)من جهة أخرى وبالنسبة ملتغري احلاجات فقد حاول الباحث 
بولهواش على أهم احلاجات النفس _اجتماعية وعالقتها بالتكيف املهين ومن جهة أخر هدف الباحث (

  إىل التعرف على تصور احلاجات يف إطار سياسة املوارد البشرية .عمر) 

ات اإلنسانية فقد كان هدفهما التعرف على احلاج عبد اللطيف) (خلف صالح ورياضأما بالنسبة للباحثان 
(فراس عباس فاضل لرؤساء األقسام وعالقتها باملناخ التنظيمي للجامعة ،ومن جهة أخرى هدف الباحث 

إىل التعرف على ما إذا كان هناك ترتيب يف احلاجات اإلنسانية للمجتمع العراقي يف إطار نظرية البياتي ) 
  ماسلو.
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اليت متكن خرجيي اجلامعة املستفيدين من  اإلنسانيةاجات أما هدف دراستنا احلالية فقد ارتبط بالتعرف على احل
  عقود اإلدماج من إشباعها يف إطار نظرية ماسلو .

 : من حيث العينة 

يتضح من خالل الدراسات املعروضة واملتحصل عليها ،أن هناك جممل الدراسات واملهتمة بالعقود والتشغيل 
اختارت عينة خرجيي اجلامعة واملستفيدين سواء من برنامج عقود ماقبل التشغيل سابقا أو عقود اإلدماج املهين 

تقتضيه الدراسة نظرا لقلة العينة املقصودة حاليا  ،وقد تنوعت مابني العينة القصدية واملسح الشامل وهذا ما
  اللذان اعتمدا على املسح الشامل. (آمال سرباح)و(آمال وصوشي)  العاملة بامليدان ،كدراسة

فقد اعتمدا على العينة  (صدوق الشريف)و  (تاوروريت نور الدين )ورندة شاوي) أما بالنسبة لدراسة ( 
يف اختيارهم للعينة  (لعفيفي إيمان)و (سميحة يونس)ومر) ( بولهواش عالقصدية ،فيما اشرتكا كل من 

  العشوائية البسيطة.

 : من حيث أدوات الدراسة 

(تاوروريت نور الدين)، اختلفت هذه األخرية حسب موضوع الدراسة واهلدف منها ،حيث اعتمد كل من 
  ) يف دراستهم على االستبيان.(أحمد خلف صالح و(لعفيفي إيمان ) 

( بولهواش ) ورندة شاوي) و(لعفيفي إيمان) و(سرباح آمال) و(سميحة يونسكل من(   يف حني اشرتكت
  ) يف اعتمادها على املقابلة واالستمارة والوثائق والسجالت .فراس ناصر البيتاني ) و ( عمر

  الدراسة : إجراءمن حيث مكان 

) لعفيفي إيمان (تنوعت أماكن اجراء الدراسات حسب أهداف دراسة كل باحث ،حيث اختار كل من
) جمموعة من املؤسسات املتباينة مابني بلدية ومؤسسة تربوية وخدماتية  ،فيما بولهواش عمر ) و (رندةشاوي(

  ) دراستهما باجلامعة .أحمد خلف صالح طبق كل من الباحثان( تاوروريت نور الدين ) و(

  املوصل . ) دراسته بالعراق مبدينة (فراس عباس فاضل البياتيفيما طبق الباحث 
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 :من حيث األساليب اإلحصائية 

فقد تنوعت حسب نوع الدراسة واملنهج املستخدم ،حيث اعتمدت كل الدراسات على النسب املئوية وحتليلها 
  الوصفي واالستداليل . باإلحصاءإىل االستعانة  باإلضافة،

  : اختلف بعض نتائج الدراسة كما اشرتكت يف بعضها اآلخر من حيث النتائج 

 Hillari Thomas)( لعفيفي إيمان) و( كمال صوشي)، (( أمال سرباحبالنسبة لدراسة 
Wander)خرجيي اجلامعة والعقود احملددة فقد كانت نتائجها  إدماج) واليت اهتمت بعقود  شاوي رندة) و

  إىل : اتوصلو متقاربة ومكملة ،حيت 

والتخوف املالزم لشعورهم بعد جتديد مدة العقد  والإلستقرار  أصحاب العقود احملددة يعيشون الألمن -
 بعد انتهائه 

 لتخوف الدائم من فقدان مناصبهم  -
 احلرمان من احلصول على احلوافز  -
 هذا النوع من التوظيف يؤثر على دافعية العامل حنو العمل  -
 برنامج ال يراعي التخصصات واجلهد وال يتناسب ذلك مع األجر -
 ني به برنامج مل حيقق رضا العامل -
 -فئة خرجيي اجلامعة املتعاقدين والذي يعملون يف غري ميدان ختصصهم يزداد لديهم مستوى الضغط  -

 مقارنة بغريهم  باالغرتابوالشعور 
بسبب دوران العمل ،واخنفاض الروح  ،هذا وقد أفرز هذا النوع من التوظيف مشاكل داخل املنظمة -

 .للعمالاملعنوية وتدين احلوافز املادية واملعنوية 
ة إىل أن هذا النوع من التوظيف املتمثل يف عقود ماقبل  - كما توصلت إحدى الدراسات املشا

االفراد فهو قد شكل رضا من طرف املستفيدين منه وطموح يف  أغلبيةالتشغيل وحسب اعرتاف 
اليت  ةاعيواالجتمالرتسيم املتوقع ،كما ساعد على ختليص خرجيي التعليم العايل من املعاناة النفسية 

ختلفها حالة الفراغ بعد التخرج ومواجهة البطالة ،ومن جهة أخرى مل يلق هذا النوع من التوظيف 
 احلاجة للتقدير. وإشباعاستحسانا متعلقا باملكانة االجتماعية للعامل 
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 ) توصلت إىل أن عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية ما2015لشاوي رندة وآخر الدراسات(  -
  مؤقت وليس استجابة الحتياجات نفسية واجتماعية وملتطلبات سوق العمل  هي إال حل

  أما بالنسبة للدراسات اليت اهتمت باحلاجات فقد توصلت إىل النتائج التالية :

 ) إىل أن ظروف اجملتمع تؤثر على ترتيب احلاجات فراس عباس فاضلبالنسبة للباحث( -
) فريى بأن ،ترتيب احلاجات االجتماعية وحتقيق الذات لدى أحمد خلف صالحبالنسبة للباحث( -

 رؤساء األقسام العلمية واإلنسانية حافظت على موقعها يف هرم ماسلو
 مل تظهر عالقة بني احلاجات اإلنسانية وحاجات األمن واملناخ التنظيمي  -
الذات واملناخ وجود عالقة بني احلاجات االجتماعية واحلاجة لتقدير الذات واالحرتام وتقدير  -

 التنظيمي
) إىل وجود عالقة بني إشباع احلاجات النفس_اجتماعية نور الدين تاوريرتفيما توصل الدكتور ( -

والتكيف لدى هيئة اإلدارات الوسطى، كما وجد هناك عالقة طردية موجبة بني إشباع احلاجات 
 املهنية والتكيف املهين 

رنة املتعلقة بتصور احلاجات فقد توصل إىل انه ال ) ومن خالل املقا بولهواش عمرأما الباحث ( -
 يوجد اختالف واضح بني عمال القطاعني يف تصورهم للحاجات 

 يوجد تصور واضح للعمال بالقطاعني بالنسبة للحاجة لتقدير الذات  -
  يوجد تصور واضح لعمال بالقطاعني بالنسبة للحاجة لتحقيق الذات -

  : فرضيات الدراسة.7

  الفرضية العامة

لعقود العمل دور يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات الرتبوية واخلدماتية حسب هرم 
  .ماسلو

  الفرضيات الجزئية:
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  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري
 اجلنس  .

  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري
 السن  .

   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري
 احلالة االجتماعية   .

 جات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع احلاجات حا
 ملدة عقد العمل  .

  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري
 التخصص. 

   
مت التطرق له يف فصلنا هذه من خطوات هامة ،هدفنا من خالهلا لعرض موضوع دراستنا وتوضيح  بعد ما      

ه من دراسات بصورة جمملة ،سننتقل يف فصلنا التايل لتجزأة املتغريات  حيثياته ومتغرياته وفرضياته وما شا
  هلا .وتفصيلها والتعمق يف توجهات الباحثني حوهلا من خالل توجهات ورؤى الباحثني حو 
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مل يأخذ العمل صيغته التنظيمية وقيمته اإلنسانية إال من خالل  قانون العمل؛ الذي يهدف إىل تنظيم        
و محاية حقوق العامل وحتديد واجباته  ،وذلك من خالل عقد العمل؛ الذي يعمل على إرساء الطابع 

وكذا مصادره وأهم اخلصائص اليت اإلنساين القانوين للعمل، ويف فصلنا هذا سنتطرق  لتطور قانون العمل 
ا ، وألن أهداف هذا األخري تتضح من خالل  عقد العمل الذي شرعه القانون  فال بد من التعرض  يتميز 

إليه من خالل ضبط مفهومه وكذا شروطه  اليت تلعب دورا كبريا يف  محاية العامل من هدر جمهوده أو ضياع  
  حقه.

   قانون العملأوال .

  : التطورلنشأة و ا.1

يعترب قانون العمل يف اجلزائر من القوانني احلديثة جدا إال أن جذوره متتد إىل فرتة االستعمار أين كان          
القانون الفرنسي مطبق على اجلزائر، وبقي ذلك القانون ساري إىل ما بعد االستقالل ،أين بدأ التحضري ملرحلة 

والتجارية حيث تقرر حينها حتسني حمتوى القانون األساسي العام استقاللية املؤسسات االقتصادية الصناعية 
للعامل ،واملراسيم التطبيقية له قصد تنظيم املرتبات واحلوافز املناسبة لتحسني فعالية املؤسسة وتشجيع اإلبداع 
 واالخرتاع  ،كما مت خالل هذه الفرتة إعادة النظر يف عدة مسائل ؛ كإقامة نظام لتصنيف مناصب العمل
واألجور وربطها باإلنتاج و املردودية والكفاءة وروح املبادرة ،وبالتايل فتطور قانون العمل يف اجلزائر يعود أساسا 
إىل التطور الذي شهدته املؤسسات االقتصادية يف ظل القوانني االقتصادية و االجتماعية بداية بنظام التسيري 

د يف املرحلة اليت أعقبت االستقالل مباشرة ،مث نظام التسيري الذايت لتغطية الفراغ القانوين الذي عرفته البال
االشرتاكي للمؤسسات ،وصوال إىل إصدار املنظومة التشريعية العمالية املرتبطة باإلصالحات يف خمتلف اجلوانب 
واليت ارتبطت مبرحلة استقاللية املؤسسات ،وعليه ميكننا ضبط ذلك التطور من خالل أربع مراحل أساسية 

  ي :وه

حيث متيزت هذه املرحلة بتبعية شاملة فقد  )  1962إلى  1830 (ومتتد منمرحلة ما قبل االستقالل:  
ا تابعة وممتدة لفرنسا ،مع إدخال بعض  كانت أغلب القوانني فرنسية ،وكان تطبيقها باجلزائر على أساس أ
التعديالت املناسبة لألوضاع يف اجلزائر ،وهنا ال ميكننا بطبيعة احلال احلديث عن قانون عمل خاص باجلزائر 
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،   فخالل ميكن القول بأنه كان )43:ص2002(بشير هدفي،ا هو القانون الفرنسي. والقانون املطبق حينه
 هناك قانون فرنسي يتماشى وظروف احلركة اإلستطانية يف اجلزائر. 

) أعقبت هذه املرحلة اسرتجاع 1971.1962( مرحلة القانون األساسي العام للوظيف العمومي : 
وقد شهدت فراغ قانوين وتنظيمي ، إىل غاية صدور ميثاق  تطويرها،السيادة الوطنية للنهوض بعالقات العمل و 

وقانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات من أجل بعث الدميقراطية يف عامل الشغل ،وخالهلا مل يورد القانون 
األساسي أية نصوص قانونية صرحية أو ضمنية لتحديد وفهم العالقة التعاقدية للعمل ،فقد كانت عالقة 

حمضة وما حيدد الطبيعة القانونية للعمل هو حتديد األجور، مع تقييد حقوق العمال يف اإلضراب تنظيمية 
بالنسبة لبعض القطاعات .فهذه املرحلة خاصة يف القطاع العام شهدت استغالل للعامل وتعرض حقوقه 

ضى ،  وما كان يربط لالنتهاك  غياب اهليكلة النقابية مع التفاوت يف االمتيازات ،مع عدم االستقرار والفو 
العامل باملستخدم هو األجر ال أكثر حبيث ال مكان فيها للعالقات اإلنسانية مع حرمان العامل من املطالبة 

 ).49:ص1998أحمية سليمان ،حبقوقه (

حبيث اعتربوا أن  هنري فايولو فريدريك تايلوروهي أفكار تبناها أصحاب املدرسة الكالسيكية أمثال        
و احملرك األساسي لدافعية العمال، ومن خالله حتقق املنظمة الربح و اهلدف املخطط له مع حرمان األجر ه

العمال من أبسط حقوقهم واملتمثلة يف بناء عالقات غري رمسية مع مجاعات العمل ،فنتج عن ذلك تأثريات 
 نتاجية .نفسية سيئة على العمال لتظهر حوادث العمل واليت تؤثر بدورها على اإلنتاج واإل

مع تطور عدد العمال أصبحت احلاجة  )1978.1971( مرحلة التسيير االشتراكي لعالقات العمل : 
للحماية ضرورية ،وهي مرحلة شهدت تكريس نظام مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة االقتصادية ،وقد هدفت 
إىل حتقيق املساواة بني العمال يف احلقوق والواجبات، حبيث يكون العامل منتجا ومسريا يف آن واحد ،وقد مت 

علقة بالعدالة يف العمل وحتديد املدة القانونية له ،مع الرغبة يف إحداث نوع من إصدار جمموعة من القوانني املت
 االنسجام بني املؤسسة وعماهلا .
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ظهرت قوانني وطنية يف جمال عالقات العمل ،حيث صدر األمر املتعلق بالشروط العامة  1075ويف سنة 
لعمل ،وكذلك األمر املتعلق باختصاصات لعالقات العمل يف القطاع اخلاص ،واألمر املتعلق بالعدالة يف ا

  .)AMOURA ,2002 :P20(مفتشية العمل وكذا املدة القانونية للعمل .

وقد مت تكريس هذه النظرة يف منظمات العمل وأكد عليها  أصحاب النظريات اإلنسانية من بينهم        
إىل  حيث ومن خالل أحباثه توصل الذي دافع وبشدة على العالقات اإلنسانية داخل منظمة العمل مايو إلتن

أمهية اجلو النفسي واالجتماعي على سلوك العمل كما أن العالقات اجليدة داخل املنظمة هلا تأثري عميق على 
الرضا العام عن العمل وعلى اإلنتاجية  ،ومن جهة أخرى أكد وبشدة على أمهية االتصال الفعال بني اإلدارة 

للعمل كما أن مشاركة العامل يف العمل ترفع من معنوياته بشكل كبري  وكلها والعمال والذي يسمح باملبادرة 
عوامل  تلعب  دروا كبريا يف جناح العملية التنظيمية  ،وارتفاع اإلنتاج الذي هو مرتبط ال حمالة باملورد البشري 

فرد باالنتماء ولتحقيق األهداف ال بد من تدعيم العالقات غري الرمسية بني مجاعات العمل حىت يشعر ال
  جلماعة خيتارها بنفسه .

من خالل إثراء  1968وبدأ للتحضري هلا منذ  ) 1990. 1978(مرحلة استقاللية المؤسسات :  
وحتسني حمتوى القانون األساسي العام للعامل من أجل تطوير عالقات العمل وحتسني فعالية املؤسسات من 

اعني العام واخلاص ،كما مت إصدار مجلة من النصوص املتعلقة خالل التوجه حنو القوانني التشريعية يف القط
حبوادث العمل واألمراض املهنية ،مع التغيري يف منهجية التسيري من خالل إعادة توجيه وتوزيع السلطة 
ا عجزت عن تقليص املسافة بني العامل واملستخدم لتظهر نزاعات وإضرابات واحتجاجات  االقتصادية إال أ

 )14:ص 2003(د يب عبد السالم،املعيشة ومشكلة البطالة والنقل والسكن بسبب تدهور 

إال أنه مت فيها الوصول إىل عدم جناعة األهداف املرغوب فيها وضرورة تعويضها بقوانني جديدة تتماشى       
،مع وضع مع التسيري االقتصادي ملختلف املؤسسات ،مع اعتماد مبدأ العالقات التعاقدية يف إقامة أية عالقة 
) 1990ميكانيزمات جديدة لتنظيم عالقات العمل بكل حرية واستقاللية  ،حيث صدر خالل  يف سنة ( 

  نصوص قانونية متعلقة بتنظيم عالقات العمل واليت تقوم على أساس مبدأ التعاقد كقانون

م كقانون  )/9011(  تسوية النزاعات باإلضافة إىل صدور عدة قوانني حتمي العمال وحقوقهم وحتدد واجبا
واحلق يف ممارسة اإلضراب وحتديد األجور مع تأمني العامل وبرجمة أوقات العمل والراحة وتوفري كافة الشروط 
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لتفادي أية نزاعات بني العامل ورب العمل من جهة وجعل العامل باعتباره مورد بشري يستفاد منه أكثر أرحيية 
  )32-34ص :ص2003(رشيد واضح،ورضا داخل منظمة العمل . 

  :تعريف قانون العمل. 2

لقد أخذ هذا األخري عدة تسميات  بدءا بالقانون الصناعي الذي كان يطبق يف القطاع الصناعي ،مث 
فقه ورجال القانون واليت القانون العمايل مث االجتماعي ، وعليه سنتعرض لبعض التعاريف اليت أوردها ال

  :منها

) يعرف قانون العمل على أنه : " جمموعة القواعد اليت تنظم الروابط بني الفقه الحديثحسب(  -
 طريف عالقة العمل الناشئة عن النشاط التابع للعمال املأجورين "

كما يعرف بأنه : " جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم الروابط الفردية واجلماعية اليت تتولد بني  -
( "طتهم أو توجيههم أو إشرافهم ورقابتهم مقابل أجر أصحاب األعمال، ومن يعمل خاضعا لسل

  )8: ص1984جالل مصطفى القريشي،

ومنيز من خالل هذا التعريف بني عدة  أشكال من األعمال؛ كالعمل يف املزارع واملصانع واملتاجر ،والعمل   
  املستقل كعمل األطباء يف العيادات اخلاصة واحملامني واحلرفيني واملقاولني .

وقد عرف على أنه :"جمموع القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الفردية الواردة على معاوضة هذا  -
وكذلك تلك القواعد اليت تنظم العالقات االجتماعية الناشئة على انتشار  العمل اخلاص التابع لألجر،

 ).15:ص2004عصام أنور سليم ،هذا النوع من املفاوضات كظاهرة قانونية سائدة يف اجملتمع "(
إال أن التعريف األمشل لقانون العمل احلديث هو الذي حدده أمحية سليمان يف كتابه على أنه    -

:"جمموعة القواعد القانونية والتنظيمية واالتفاقية اليت حتكم وتنظيم خمتلف أوجه العالقات القائمة بني  
ب عنها من حقوق والتزامات كل من العمال واملؤسسات املستخدمة الناجتة عن عقد العمل وما يرتت

  )8:ص2005(أحمية سليمان،ومراكز قانونية للطرفني " 

الظاهر من خالل مجلة التعاريف اليت مت التطرق هلا، أن قانون العمل ال خيرج عن نطاق التنظيم        
ذا الشكل يتضمن خمتلف النصوص املنظمة لق واعد العمل القانوين، أي أن وجوده كان إلزاميا وضروريا ، فهو 
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الداخلية اليت ال بد من احرتامها والسري وفقها وتطبيقها يف خمتلق القطاعات الصناعية أو التجارية أو اخلدماتية  
كما أنه يسعى  حلماية حقوق العامل وتأمينه، سواء داخل جمال العمل أو حىت بعد انتهاء فرتة عمله وإحالته 

فراغ إمنا فرضته احلاجة امللحة واهلامة للوضع العام الذي كان  على التقاعد ؛وهو بذلك مل يوجد صدفة أو من
در دون  م اليت كانت  سائدا آنذاك مع النزاعات املتزايدة بسبب مطالبة العمال حبقوقهم ،مقابل جمهودا

  أحقية سواء ما تعلق باألجر أو بعدد ساعات العمل والعطل .

  : خصائص قانون العمل. 3 

النهضة االقتصادية واالجتماعية الشاملة اليت عرفها اجملتمع اجلزائري وتأثريها على خمتلف القوانني  إن        
املنظمة هلا، قد وضعت جمموعة من املميزات املرتبطة مبتطلبات وحتميات التنمية الشاملة ملختلف القطاعات 

 واجملاالت واليت ميكن عرضها كما يلي:

ضيح تاريخ قانون العمل يف اجلزائر الذي يعود لسنوات الستينات يظهر أن فمن خالل تو  ميزة الحداثة: -
السلطة العامة ويف السنوات األوىل لالستقالل قد اهتمت ببناء القواعد اهليكلية اإلدارية واالقتصادية وهو ما 

ي وما إن بدأ تعكسه جماالت القوانني الصادرة سنوات الستينات ،كقوانني البلدية والوالية و الوظيف العموم
االهتمام بتنظيم املؤسسات العامة يف اجملال االقتصاد بداء بقانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات حىت بدأ 

 االهتمام بإصدار قوانني العمل ،وهو ما يعكس االرتباط العضوي للقوانني االجتماعية االقتصادية يف اجلزائر. 

فبالرغم من التأخر النسيب لظهور قانون العمل يف  موي :ميزة التطور السريع والتكيف مع الواقع التن -
اجلزائر إال أن ذلك مل مينعه من مواكبة التطور السريع لوترية التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها البالد 

ري اإلداري يمع التكيف املستمر مع فلسفات التنمية املتعاقبة ،حيث عرفت القوانني العمالية خالل مرحلة التس
لالقتصاد الوطين بالطابع التنظيمي املركزي ،وقد عرفت هذه القوانني تكفل تام بشؤون العمال املهنية 
ا قانون  واالقتصادية واالجتماعية ،وما يظهر من خالل القوانني واألحكام التنظيمية والتطبيقية اليت تبدو كأ

م مع املؤسسة واحد ذي شقني ،إال أن الدولة سرعان ما ختلت عن فكر  ة التكفل التام بشؤون العمال وعالقا
وتركت هلم املبادرة بتنظيم أمورهم وفقا ملا بتناسب مع املتطلبات االقتصادية اجلديدة القائمة أساسا على 
 املبادرات والتفاوض بالنسبة للعمال وحرية التعاقد مع احرتام املبادئ واحلريات واحلقوق األساسية لكل طرف. 
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فبعد أن كان تنظيم عالقات العمل حمصورا يف اإلطار الضيق القائم  التنوع في األحكام والنصوص: ميزة 
يف العالقة بني العامل وصاحب العمل واليت تتحدد يف إطار عقد العمل توسعت لتشمل عدة جماالت 

عمل ،هذا ومطالب واهتمامات خاصة بالعمال وحقوقهم االقتصادية واالجتماعية واملهنية وبأصحاب ال
ويتضح التنوع يف أحكام القانون من خالل ما يتضمنه النص الواحد من جوانب وموضوعات كتنظيم وحتديد 
شروط إقامة عالقة العمل ،واملبادئ األساسية اليت جيب أن تقوم عليها ،وغريها من األحكام املتنوعة اليت مل 

.(أحمية ألحكام القانونية والتنظيمية تعد خاضعة إلرادة األطراف املتعاقدة بل مت إخضاعها إىل ا
  )57،56:ص ص2005سليمان،

  : مصادر قانون العمل. 4

تنقسم مصادر قانون العمل من حيث أمهيتها وأولويتها إىل مصادر داخلية تتمثل يف جمموع النصوص      
،ومصادر خارجية  القانونية والتنظيمية اليت تصدرها الدولة مبا تتمتع به من سيادة وطنية واستقالل سياسي

  دولية ،ميكن حتديدها فيما يلي :

من  ابتداءتتمثل يف جمموع املصادر املرتبة بصورة تنازلية وفق مبدأ تدرج القوانني ، أ .المصادر الداخلية :
 املبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية إىل جانب األحكام القضائية .

وحتتل يف كافة الدول مكانة الصدارة حيث متثل املصدر األول للقوانني املنظمة  المبادئ الدستورية : 
ملختلف النشاطات واحلقوق والواجبات املتعلقة بعالقات العمل وقطاع العمل والقضايا االجتماعية واالقتصادية  

  .كاحلق يف العمل واحلماية واألمن والراحة واإلضراب

ني الصادرة عن اهليئة التشريعية يف الدولة ،وهي ترمجة قانونية ألحكام وهي القوان النصوص التشريعية : 
ومبادئ الدستور واليت كثريا ماال جتد طريقها للتنفيذ والتطبيق إال عندما ترتجم يف شكل نصوص قانونية ،كما 

 أن األحكام واملبادئ الدستورية نفسها كثريا ما حتيل إىل هذه النصوص التشريعية .

نظرا لتنوع جماالت وأحكام ومواضيع قانون العمل ،ومتيزها بالطابع الواقعي ،جعل  تنظيمية :النصوص ال 
من النصوص التشريعية عاجزة على تنظيم كل ما يتعلق بعالقات العمل ،وهو ما فرض حتمية ترك تنظيم هذه 
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ظيمية مبا حتمله من مراسيم املسائل العلمية والتقنية للوسيلة األكثر مرونة وفعالية املتمثلة يف النصوص التن
وقرارات وتعليمات ، ويعد حجم النصوص التنظيمية كبري وهام ضمن مصادر قانون العمل السيما وأن 
سلطات اهليئة التشريعية مقيدو وحمصورة ،بينما صالحيات اهليأة التنفيذية غري مقيدة ومفتوحة باعتبارها املسرية 

  .ظيمية واالجتماعيةملختلف دواليب احلياة االقتصادية والتن

تلعب األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء دورا هاما يف خلق وصياغة وترسيخ  األحكام القضائية : 
بعض املبادئ واألحكام ،حيث يعمل القضاء على تطبيق القانون وتفسريه ،واستكمال النقص الذي قد 

 يالحظ فيه ،وإزالة الغموض الذي قد يشوب بعض القواعد .

ا املختصني  راء الفقهية :اآل  وتلعب هذه األخرية دورا بارزا ،وتتمثل يف وجهات النظر واخلربات اليت يكو
يف علم القانون ،وقد كشفت هذه األخرية على ثغرات يف القانون نتيجة استناد املشرع على املصادر الداخلية 

حيث تعمل على حتليل الظواهر واملعطيات  الرمسية يف سنه للقواعد القانونية لتشريع العمل ،وذلك من خالل 
 .بطريقة علمية وموضوعية ،كما تقوم بتدعيم اهليئات التشريعية باألحباث والتحاليل العلمية وامليدانية

يلعب دورا بارزا يف جمال قانون العمل ويتعلق ذلك يف خلق وإنشاء القواعد  العرف والعادات المهنية : 
لواقعية والعلمية فكثريا ما تتولد بعض األحكام القانونية عن بعض املمارسات العلمية القانونية ،ونظرا لتميزه با

ا  العرفية ،سواء من قبل العمال أو أصحاب العمل ،وتأخذ هذه املمارسات طابع القواعد القانونية احلرة إال أ
ا طواعية يف إطار تعاقدي ،ومن بني املسائ ل اليت نشأت يف ظل  والعرف تعترب إلزامية لألطراف اليت أخذت  

والعادات جند ممارسة احلق النقايب وتكوين النقابات والعمل باالتفاقيات اجلماعية للعمل وتعليمات العمل 
ا رمسيا ونظمتها مبقتضى قوانني ونظم  الداخلية ،وهي كلها ممارسات عملية حرة ما لبثت الدولة وأن اعرتفت  

دف هذه األخرية إىل تعزي  ز إىل تعزيز إنسانية العامل ومحايته .خاصة.و

: نظرا ملا تتمتع به هذه األخرية من مكانة معتربة يف التشريعات  االتفاقيات والعقود الجماعية للعمل 
العمالية وما متتاز به من إمكانيات إدخال أحكام وقواعد أكثر فائدة للعمال ،واستقالليتها عن السلطات 

ضي الرمسية وخضوعها لإلرادة احلرة واملستقلة للعمال وأصحاب العمل ،فلها مكانة ريادية فيما يتعلق يف الرتا
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ا أو عدم تنفيذها ،كما أن إلغاؤها ال يتم إال مبوافقة  الطرفني واملصداقية وبالتايل يقل تعرضها لإلخالل 
 الطرفني ،وإال تعرض الطرف املخل إىل التعويض .

تتمثل يف اللوائح التنظيمية اليت تصدر عن صاحب العمل ،تتمثل يف  النظم الداخلية وتعليمات العمل : 
هات واألوامر واالحتياطات األمنية وكذا اإلجراءات اخلاصة بالوقاية من حوادث العمل جمموع التوجي

،واألمراض املهنية إىل جانب اإلجراءات التأديبية املرتتبة عن خمالفة قواعد العمل اليت تفرضها القوانني وعقود 
دف احملافظة علىالعم ضع النظام الداخلي واجباّ إلزاميا االستقرار واألمن يف أماكن العمل ،ويعد و  ل الفردية ،

كما أنه من الواجب إشراك العمال عشرين عامال على صاحب العمل مىت جتاوز عدد العمال حدا معينا 
ا ونشرها حىت يتمكنوا العمال  يف وضعه أو على األقل أخذ رأيهم وذلك يعد ضروريا وإلزاميا إىل جانب إعال

أحمية عليها ، حيث تعد هذه األخرية وثيقة تنظيمية رمسية متثل حجة على الطرفني.( االطالعمن 
  ) 89- 86:ص 2005سليمان،

وهي املصادر اليت تشرف عليها اهليئات العاملية واإلقليمية اليت هلا  ب .المصادر الخارجية أو الدولية:
 اتفاقيات مع اجلزائر، وتتمثل يف :

تضم عمال من خمتلف األجناس واجلنسيات تتميز باستقالليتها يف عضوية و  المنظمة الدولية للعمل : 
دف إىل تنظيم العمالة يف خمتلف أرجاء العامل دون استثناء ،ويتم ذلك من خالل تصنيف قضايا  أفرادها ،
العمل حسب األولوية من أجل حتقيق مطالب العمال ومصاحلهم والدفاع عنها ،مثل املوضوعات املتعلقة 

فال والعمل الليلي والسن القانوين ،وحوادث العمل واألمراض املهنية والتأمينات والفحص الطيب املؤهل باألط
 للعمل والبطالة ،وكذا احلقوق املتعلق باملفاوضات والعمل النقايب 

دف حلل املشكالت املختلفة املتعلقة بالعمل من أجل جعله  المنظمة العربية للعمل:  تعترب هيئة عليا 
 )47:ص2003. (رشيد واضح،ثر تطورا ومواكبة للتطورات يف ظل احملافظة على اهلوية العربيةأك

فقانون العمل إذن سعى بكل الطرق والوسائل إىل محاية العامل وحقوقه ،من خالل مجلة من         
ب العمل اإلجراءات التنظيمية املستلة من جمموعة املصادر الردعية اليت تكون حائال بني العامل وصاح

،لتفادي التجاوزات اليت قد حتدث داخل منظمة العمل واليت غالبا ما يكون ضحيتها العامل الذي جيهل 
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أحيانا حقوقه ،ويستغل العامل ذلك من أجل فرض سيطرته دون أدىن اعتبار إنساين  جملهوده أو تفانيه يف 
للعامل ومحاية له وذلك من أجل العمل ،وهلذا جاء قانون العمل مبصادره وأساليبه وخصائصه ،ضمانا 

  مساعدته على  حتقيق مستوى من االستقرار النفسي و املهين داخل جمال العمل .

 : عقود العمل بالجزائرثانيا . 

إن احلديث عن نشأة عقد العمل يتطلب منا الرجوع للقدمي ،انطالقا من القانون الروماين ،حيث كان     
العمل مقتصرا على فئة معينة ،وال وينجز إال من طرف العبيد ويستبعد كل عالقة مهنية مع األسياد ،و مبجيء 

املنظمات املهنية يف القرن الثاين عشر،  املسيحية وإعطائها أمهية كبرية للجانب الروحي هلذه العالقة ،وبروز
بدأت تظهر فيها أشكال املؤسسات األوىل، ففرض العمال فيها شروطهم يف عقود العمل، ومع قيام الثورة 

  الفرنسية ،اتسع  اجملال  لظهور أشكال عدة لعقود العمل.  

  : تعريف عقد العمل .1

 حداث أثر قانوين ،سواء كان هذا األثر هو إنشاء التزام أو" توافق إرادتني أو أكثر إىل إيعرف العقد على أنه 
ائه   )38: ص2004".(محمد صبري السعدي،نقله أو تعديله أو إ

الذي يربط خريج اجلامعة واملؤسسة اخلدماتية أو الرتبوية بواسطة  االتفاقونقصد به يف دراستنا تلك العالقة أو 
 ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل

 فهو: عقد العملأما 

  اتفاق يتعهد مبقتضاه شخص بوضع نشاطه يف خدمة شخص   آخر حتت إشرافه مقابل أجر". " 

كما يعرف على أنه :"اتفاق يتعهد أحد طرفيه بأداء عمل مادي حتت إدارة العاقد يف مقابل أجر حيصل   
  )38: ص2010.(بن عزوز بن صابر،عليه" 

 نمنقا نو  ) 08:(المادة كما قامت التشريعات املدنية بوضع تعريفات خاصة بعقد العمل منها ما ورد يف 
عالقات العمل :حيث "تنشأ عالقة العمل بعقد كتايب أو غري كتايب وتقوم هذه العالقة على أية حال ،مبجرد 
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م وفق ما  حيدده التشريع والتنظيم واالتفاقيات العمل حلساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق املعنيني وواجبا
  )   17،1990،ج ر:ص 11/ 90من القانون  08(المادة اجلماعية وعقد العمل" 

ا مسألة فقهية  هذا وقد استعمل املشرع اجلزائري  عبارة عقد العمل دون أن يعطي هلا تعريفا حمددا لكو
"كل شخص  يؤدي عمله يدويا أو فكريا  ،لكنه باملقابل يعترب العامل عامال حسب قانون عالقات العمل

(المادة مقابل مرتب يف إطار التنظيم وحلساب شخص آخر طبيعي أو معنوي أو خاص يدعى املستخدم" .
كما حتددت صورة عقد العمل باملراسيم ،اليت ركزت يف    )1990-2-21، 90/11من قانون  2

عقد حىت يكون ساري املفعول وذلك محاية لعامل تعريفها على حقوق وواجبات الطرفني، وضرورة حتديدها بال
 من ضياع حقوقه .

هذا وقد عرفه (جالل مصطفى القريشي)على أنه: "عقد يلتزم مبقتضاه العامل بالعمل لصاحل صاحب  
جالل مصطفى وملدة حمددة أو غري حمددة" .( العمل أو املستخدم ،حتت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر حمدد،

  )80: ص1984القريشي، 

كما يعترب عقد العمل " اتفاقية يتعهد مبقتضاها عامل بأن يشتغل حتت إدارة صاحب العمل أو إشرافه  
مقابل أجر ،كما يعد من العقود الرضائية اليت تتم مبجرد القبول ،وهو عقد معاوضة ملزم للطرفني ،إذ ينشئ 

ا الطرف اآلخر : 1992(محمد الصغير بعلي ،". لكل من طرفيه التزامات يف مقابل التزامات يلتزم 
  )08ص

فيما ركز البعض األخر يف تعريفهم لعقد على التبعية والرضا كشرطني مهمني يف العقد إذ ال يقوم أي عقد  
  بالغصب واإلكراه .

لتعريف عقد العمل تعريفا أكثر مشولية ووضوح ،حيث يرى  (أحمية سليمان)هذا وقد تطرق كذلك  
يلتزم مبوجبه أحد األشخاص بالعمل حلساب شخص آخر صاحب عمل، وحتت إشرافه وإدارته  بأنه:"اتفاق

  )19:ص1998".(أحمية سليمان،وتوجيهه ملدة حمددة أو غري حمددة ،مقابل أجر حمدد سلفا
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بني الفقه والشرع والقانون ،يتضح جليا أن التعريف الفقهي  قد  من خالل ما مت عرضه من تعاريف ما       
على عنصرين أساسيني ومها ؛األجر والتبعية ،نظرا ألمهيتهما بالنسبة للفرد الذي يعترب العمل مصدر رزق،  ركز

واألجر هو املورد األساسي الذي يؤمن له حياته مقابل جهده يف منظمة العمل اليت ميارس فيها صاحب العمل 
مان السري احلسن للعمل داخل أو املشرف أو املستخدم إشرافه على العامل من أجل حفظ النظام، وض

املنظمة ،إال أنه من جهة أخرى قد أغفل على عنصر مهم جدا يف العقد وهو املدة ليت تعد مؤثر نفسي لدى 
ا تضمن هلا األمن  واالستقرار الوظيفي يف  الفرد العامل،  فلها تأثري كبري على نفسية الفئة الشابة خاصة، كو

ديد مدة العقد كعنصر أساسي من عناصر صحة العقد من جهة ،وتفادي منظمة العمل  ،هلذا ال بد من حت
  املشاكل القضائية والنزاعات بني العامل واملستخدم من جهة أخرى.

أما املشرع اجلزائري فقد ركز يف تعريفه على طبيعة العمل كجهد يبذله العامل وعلى ضرورة محاية حقه وجهده  
و غري مكتوب فهو يف احلالتني عقد حيمي حقوق العامل ويشعره من خالل العقد الذي قد يكون مكتوبا أ

  باألمان وحيقق له أجرا مساويا جملهوده .

فيما أبرز رجال القانون عناصر عقد العمل وقد اتضحت جليا بالتعريف الذي قدمه (سليمان أمحية)         
ا حي ث أشار إىل املدة؛ واليت تبلغ من الذي وضح فيه عناصر عقد العمل الثالثة واليت ال يصح العقد بدو

األمهية أقصاها وتتحدد حسب طبيعة العمل والقطاع ،حيث اعتمدت املؤسسات اجلزائرية خالل فرتة 
ا إىل غلق  التسعينات على العقود حمددة املدة كنتيجة ملا آل إليه اقتصادها من اختالل يف التوازن أدى 

جة لتفشي ظاهرة البطالة اليت حلقت مبختلف الفئات ،كان عليها املؤسسات وتسريح العديد من العمال، وكنتي
ا اليت وصلت إىل فئة اجلامعيني ، وال شك أن  أن تتخذ نظام العمل بالعقود حمددة املدة للتخفيف من حد
مدة العقد لديها تأثري كبري على نفسية العامل خاصة منهم حاملي الشهادات نظرا الرتباط صورة العمل 

  وح وأهداف يسعون من خالله إلسقاط ما اكتسبوه من معلومات يف جمال العمل .لديهم بطم

هذا وقد تطرق أيضا إىل عنصر التبعية واألجر الذي يتحدد تبعا لنوع العقد الذي يربط العامل بصاحب       
  العمل وكذا حسب نوع القطاع ومنه نوع الوظيفة ودرجتها .

عقد الذي التنظيمية تنشأ بني العامل وصاحب العمل من خالل  فعقد العمل إذن هو عالقة سوسيو      
ا مع إثبات حق الطرفني واألجر الواجب على  حيدد املهام األساسية للعامل وكذا املسؤوليات الواجب القيام 
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تمثل وأهم ما مييزه هو الثنائية ما بني العامل وصاحب العمل والرابط املادي بينهما امل املستخدم مقابل األداء .
يف األجر ،الذي ميثل للعامل نقطة إشباع ورضا ،حيث ومن خالله يتمكن من تغطية حاجياته واليت حددها 

  ماسلو يف هرمه باحلاجات البيولوجية ،اليت حتقق له البقاء واالستمرارية.

  :خصائص عقد العمل. 2

رق هلذه اخلصائص بالتحليل يتميز عقد العمل عن غريه من العقود مبجموعة من اخلصائص األساسية؛ سنتط 
  فيما يلي :

توافق إرادة  العقد الرضائي هو الذي تكفي النعقاده اإلرادة، عن طريق  عقد العمل عقد رضائي:
أحمد  خليل ( املتعاقدين و ذلك باقرتان اإلجياب و القبول دون احلاجة الختاذ أي إجراء شكلي النعقاده

 ) 20حسين قدادة،دس: ص

) من 09(املادة النعقاده تطابق إرادتني وهذا ما تنص عليه يكفي  ولكي يكون عقد العمل رضائي       
والقاعدة العامة قانون عالقات العمل "يتم عقد العمل حسب األشكال اليت تتفق عليها األطراف املتعاقدة" ،

أن عقد العمل من العقود الرضائية ،إذ يتم انعقاده مبجرد التعبري عن اإلرادتني املتطابقتني لكل من العامل 
،كما أن املشرع ) 90/11(من القانون  )14(المادة يف  وصاحب العمل وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري

مل يشرتط الكتابة يف العقود غري احملددة املدة ومن مث ميكن إثبات هذه العقود بكافة وسائل اإلثبات وذلك 
) من القانون املذكور أعاله ،إال أنه استثناءا عن القاعدة العامة ،اشرتط املشرع الكتابة يف 10حسب (املادة 

د احملددة املدة تقريرا ملصلحة الطرف الضعيف يف العقد، ويرتتب على ختلفه جزاء مدين يتمثل يف حتويل العقو 
دج 1000العقد من مدة حمدودة إىل أخرى غري حمدودة املدة ،،وجزاء مدين يتمثل يف غرامة مالية ترتاوح بني 

). (محمد 90/11( ونمن قان )146(المادة دج ،حسب عدد املخالفات وهذا ما نصت عليه 2000و
  )55: ص1992صبري السعدي ،

ويعد بعد الرتاضي مهم جدا يف عقد العمل خاصة من الناحية النفسية ،حيث مينع شعور أحد الطرفني        
باالستغالل أو ميل القانون لطرف دون اآلخر ،ومنه يلتزم كل منهما بالعقد ،فتتكون لذى الفرد العامل رغبة  

  كبرية يف العمل مع سرعة يف حتقيق االندماج  يف الوسط املهين .
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عقد العمل هو عقد ملزم للجانبني ألنه يرتب التزامات على عاتق كل من  عقد العمل عقد ملزم للجانبني:
الطرفني حيث يلتزم العامل بتقدمي اخلدمات و يلتزم املستخدم بدفع األجر و يرتتب على ذلك انه ال يستحق 

قابل حيق للعامل أن يتوقف عن عمله األجر إال إذا نفذ العمل املوعود به ضمن الشروط املتفق عليها و بامل
طاملا أن املستخدم مل يسدد له األجر و هذا تطبيقا ملبدأ الدفع بعدم التنفيذ، كما أنه إذا مل ينفذ احد الطرفني 

إرادية خالل الفرتة التجريبية جاز للطرف األخر طلب الفسخ و هذا ما تنص عليه    التزامه األساسي بصفة
جيوز ألحد الطرفني أن يفسخ يف أي وقت عالقة العمل  عالقات العمل حيث من قانون ) 20(المادة 

،وهنا يكون كل من اجلانبني دائنا ومدينا يف نفس  خالل املدة التجريبية دون تعويض و من غري إشعار مسبق
دين ،ومن مث يعد يلتزم فيه العامل بأداء العمل املتفق عليه بدفع األجر املتفق عليه يف الزمان واملكان احملدالوقت 

 )42: ص2010(بن عزوز بن صابر،.هذا العقد من العقود التبادلية 

العقد الزمين أو املستمر املدة هو العقد الذي يكون الزمن  عقد العمل من العقود المستمرة في الزمان: 
يف الزمان أو عقود املدة إذ يلتزم العامل بتقدمي  عنصرا جوهريا فيه ،وهو يف أغلب احلاالت من العقود املستمرة

عمله ملدة زمنية معينة  أو غري معينة حبيث يكون الزمن فيه ضروريا لقياس العمل ،كما يلتزم صاحب العمل 
بدفع األجر خالل مدة زمنية معينة ،فيكون الزمن ضروريا أيضا لتحديد مقدار األجر . العقد الزمين هو الذي 

نصر جوهري و أساسي فيه ألنه تنفذ فيه التزامات أو أداءات كل من الطرفني خالل فرتة زمنية يعترب الزمن ع
 حيث يكون الزمن عنصرا أساسيا وجوهريا فيه . معينة أي أنه عقد متتايل التنفيذ

 حيصل فيه املتعاقد على مقابل ملا التزم به أمام املتعاقد اآلخر الذيوهو  عقد العمل هو عقد معاوضة : 
 ،وعقد العمل من عقود املعاوضة ألن العامل يتلقى عوض عن عمله وهو األجر .

عقد اإلذعان هو الذي ال ميلك فيه احد املتعاقدين احلرية الكاملة مبا  : اإلذعانعقد العمل من عقود  
قبول العقد اآلخر حبكم وضعه القانوين بوضع شروط العقد و ال يبقى للطرف األول إال حرية  يتمتع به الطرف

فعقد العمل هو عقد إذعان ذلك أن شروطه   )27(خليل أحمد حسن قدادة،دس: ص برمته أو رفضه برمته
و حمتواه سابق ملرحلة تبادل الرتاضي، وهده الشروط موضوعة من قبل املستخدم و ما على العامل إال أن يقبل 

  ).27: ص2003(عبد السالم ديب، ا بسبب وضعه االقتصادي
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  :ر عقد العملعناص.3

يقوم عقد العمل على أربعة عناصر أساسية تتمثل يف عنصر العمل، واألجر التبعية واملدة ؛وقد أمجع الفقه      
ا تشكل اهلوية املميزة له هلذا العقد ،مقارنة بالعقود األخرى اليت ترد على العمل  ،وسيتم  حوهلا على أ

  التفصيل فيها فيما يلي:

عرف هذا األخري يف أو ساط املختصني على أنه "جمموعة من األنشطة ذات أهداف  عنصر العمل : 
حمددة ،يؤديها الفرد بواسطة عقله وجسده يف وجود جمموعة من األدوات واآلالت ،وينفذها على املادة 

 )80:ص2005،(إسمهان بلوم،،ويقتضي األمر خلق عالقات اجتماعية "بني العامل وصاحب العمل 

ل العمل يف العقد كل نشاط أو جمهود أو نتيجة أو غاية معينة يلتزم العامل بتحقيقها أو اجنازها ويشم      
لصاحب العمل ،والعمل هنا ليس التزام بشيء مادي معني ،وإمنا هو التزام ببذل جهد بدين إجيايب كأن يقوم 

 سة أو املراقبة أو التفتيش.عامل بصناعة أو إجناز شيء معني، أو أن تكون جمرد نشاط سليب كأعمال احلرا

فعنصر العمل يف العقد يعترب حمل التزام العامل، وسبب التزام صاحب العمل ،وهذا ويشرتط يف هذا       
العنصر بأن يقوم العامل بأداء العمل املوكل إليه بصفة شخصية دون أن يستعني بأي شخص آخر ،ووفق 

ة أخرى ال بد لصاحب العمل توفري كافة األدوات توجيهات وأوامر صاحب العمل ،هذا من جهة ومن جه
  والوسائل والظروف الالزمة للعامل حىت يتمكن من أداء عمله بكيفية حسنة وعادية .

،حيث  يعترب هذا األخري من مسائل النظام العام فهو يتخذ أبعاد اقتصادية واجتماعية عنصر األجر: 
طريق إقرار مبدأ الدفع النقدي فقط. وقد عرف هذا حضي مبكانة حمرتمة خصصت له أحكاما لتنظيمه عن 

األخري عدة تطورات بتطور مفهومه ،حيث كان يعترب جمرد ضمان جهد مث أخذ بعد مادي واقتصادي من 
حيث أهدافه ومكوناته ليصبح وسيلة ومصدر لضمان املعيشة، ليصل ملستوى محاية بلغت اعتباره من مسائل 

تفاق على خمالفتها فيما يتعلق بطرق حتديده ودفعه ووضع حده األدىن، وخالفا النظام العام اليت ال ميكن اال
لعنصر العمل فهنا يكون العمل حمل التزام العامل واألجر هو حمل التزام صاحب العمل ، حيث يعترب األجر 

كانة حق أساسي للعامل مقابل عمله ،ولقد ضمن هذا األخري يف تشريعات العمل االقتصادية واالجتماعية م
حمرتمة ،حيث خصصت له عدة أحكام خاصة تنظمه وحتميه ،كإقرار مبدأ الدفع النقدي فقط والتحديد 
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من قانون عالقات العمل يف  )08(املركزي للحد األدىن الوطين املضمون لألجور ،وهذا ما نصت عليه املادة 
 ناسب ونتائج العمل" أن "للعامل احلق يف األجر مقابل العمل املؤدى ويتقاضى مبوجبه مرتبا يت

هذا ويتكون األجر من عنصر ثابت ويتمثل يف أجر املنصب أو األجر األساسي الذي حيسب وفقا     
لتصنيفه يف السلم الوظيفي ،وعنصر متغري ؛يتكون من جمموع التعويضات واحلوافز املالية املرتبطة إما باإلنتاج أو 

  )39: ص1993.(رشيد واضح،األقدمية أو بالظروف االجتماعية 

م على أمهية هذا العنصر املادي الذي يشكل مصدر رزق ،        ولقد أكد العديد من الباحثني يف دراسا
فمن خالله يشبع الفرد حاجاته األولية واليت حددها ماسلو يف قاعدة اهلرم حيث حتقق له احلياة واالستمرارية 

حنو العمل وبالتايل جتعله راضيا ومنتجا يف نفس الوقت ،باإلضافة  إىل ذلك فهو حمفز وحمرك لدافعية العامل 
،فحسب ما توصل إليه هريزبرغ وزمالئه أثناء دراستهم لعوامل الرضا ،تبني أن األجر يعد من بني أهم العوامل 
احملركة لسلوك الفرد واليت تشعره بالرضا عن عمله بعيدا عن كل أشكال التذمر واالستياء اليت تعود بالسلب 

  ته وعلى منظمة العمل .على صح

ا ،تلك العالقة القائمة بني العامل وصاحب العمل ،واليت حتددها أحكام وشروط  عنصر التبعية:  يقصد 
العقد املربم بينهما ،والذي مينح لصاحب العمل احلق يف توجيه ومراقبة العامل أثناء أدائه لعمله ،وإصدار 

لعمل وفق ما يراه صاحب العمل ،كما لزم هذا العقد كذلك العامل األوامر والتعليمات الالزمة له قصد أداء ا
ا القانون  بتنفيذ هذه األوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة له من صاحب العمل يف احلدود اليت يسمح 
 واألعراف املهنية ،ويف حدود ممارسة وتنفيذ العمل املتفق عليه يف عقد العمل وكذا يف احلدود اليت تقتضيها

  )291: ص1983محمود جمال الدين زكي،طبيعة العمل ومستلزماته .(

كما تظهر من خالل سلطة اإلشراف والرقابة اليت خيضع هلا العامل ،وتأخذ وجه قانوين وتنظيمي يفرض        
على العامل االمتثال له حيددها القانون وميلك فيها صاحب العمل احلق كتحديد أوقات العمل وتوزيع العمل 

رض االنضباط يف العمل وهناك أمور على العمال وأماكن العمل وسلطة التأديب وقواعد األمن والوقاية وف
يفرضها التطور التكنولوجي واألساليب احلديثة يف العمل ومنه تتطلب تكوين العمال وختصصهم وتأهيلهم 

  ).43: ص2002(بشير هدفي،وكذا مراقبتهم أثناء أدائهم ملهامهم 
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  وتظهر التبعية كعنصر من عناصر العمل يف ثالث صور أساسية تتمثل يف :

وتظهر من خالل جمهودات العامل داخل املنظمة وذلك فيما يتعلق بأدائه ومواظبته  ة التنظيمية :التبعي 
رة لتحقيق التوازن داخل والتزامه بتعليمات صاحب العمل  ،الذي يعمل على تقييم ذلك بصورة مستم

 .املؤسسة

ل مبا يتوافق مع التكنولوجيا احلديثة من وذلك من خالل عملية التكوين والتدريب والتأهي التبعية الفنيـــــــــة : 
 أساليب وكيفية أداء .

وتتعلق باهلدف العام من العمل والذي يشكل مصدر رزق حيث يشكل العمل  التبعية االقتصادية: 
مكسبا مادية بالدرجة األوىل حيقق من خالله الفرد العامل حاجاته املختلفة الفيزيولوجية واالجتماعية وكذا 

 :1998(يوسف إلياس،النفسية ،كما تستفيد املؤسسة بفضل موردها البشري من حتقيق أهدافها التنظيمية 
 ).27ص

ويعكس عنصر التبعية ،ما تشتمل عليه كل العمليات التسيريية يف منظمات العمل من ختطيط ورقابة        
ذو أبعاد وأهداف خمتلفة  لكال الطرفني تعطي صورة قانونية من جهة وجتعل  وإشراف وهو عنصر مهم جدا و

مل حيتاج دوما ملن يوجهه ويف ذات الوقت الفرد متهيئا للعمل واإلبداع يف أي حلظة من جهة أخرى ،كون العا
ملن يدفعه للمزيد من العمل ويف نفس اجملال جند أن العديد من الباحثني أكدوا على ضرورة االهتمام بالعنصر 
البشري داخل جمال العمل ، ألن الفرد بطبعه مييل للتكاسل والتقاعس وهو يبحث دوما عن الراحة واهلروب 

تكون كفيلة جبعله عامال مهتما ومنتجا دون اإلغفال عنه، وهذا ما أكدت دراسة من العمل ،واملتابعة قد 
جامعة ميتشغان أن التبعية واإلشراف متعلقة بنوع التسيري داخل املنظمة  فالفرد العامل ال حيبب وجوده داخل 

حبيث تكون متابعته املؤسسة مثله مثل آالت العمل املوجودة فشعوره بأن مديره يراقبه ويتابعه يزيد من محاسه 
.(عبد فيها نوع من االهتمام مبشاكله وآالمه وبالتايل ترتفع روحه املعنوية ويشعر بالوالء  اجتاه منظمته 

  )354: ص1980الرحمان عيساوي ،

"وهي الفرتة الزمنية اليت يضع فيها العامل نشاطه وخربته وجهده يف خدمة ومصلحة صاحب  عنصر المدة:
 )93ص:2002سليمان ،(أحمية العمل " 
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حيث ومن خالل املعطيات اليت تطرقنا هلا حول عقد العمل يتبني لنا أنه يشرتك يف أربع نقاط أساسية      
؛وهي العمل أو النشاط ،التبعية أو اإلشراف ،األجر أو التعويض واملدة وهي حمطات ال بد أال يغفل عنها 

ون بصرامة وفرض عقوبات صارمة  لكل من يغفل عنها العامل أو يتجاوزها صاحب العمل وقد حددها القان
،وذلك من أجل محاية حقوق العامل مهما كانت وظيفته، ألن العمل بالنسبة للعامل ليس أجرا فحسب بل 
هو مؤثر نفسي ميكنه من بلوغ املكانة اليت يطمح إليها وسط مجاعة ومنظمة حتقق له االنتماء وترسم له قيما 

متمسكا مبنظمته ومدافعا عنها كلما وفرت له ما جيعله مستقرا ومتوازنا دون فرض نظام  معينة يتبناها وجتعله
خارج عن إرادته ومعارضا ملا نص عليه القانون ،فيفقد حينها العامل مكانته وتظهر لديه سلوكات ال ختدم 

كتسبته من معارف املؤسسة و اليت وبدون شك حتتاج للمورد البشري خاصة فئة الشباب، اليت تقدم هلا مما ا 
وتكوين نظري ما جيعلها قادرة على التطور واإلبداع  والوقوف يف وجه املنافسة اخلارجية، وال خيتلف اثنان على 
أن  تطور الدول األجنبية إمنا هو نتيجة العتمادها على أيدي عاملة فنية شابة متكونة تكوينا عاليا ،وهذا هو 

تتخبط يف  البطالة اليت مست أهم فئة ميكنها أن متثل ثروة يستفاد منها يف الفرق الواضح بيننا ،فاجلزائر اليوم 
م. لتضطر هذه األخرية أن تعيش حياة نفسية صعبة يف   ميدان العمل  وهم فئة اجلامعيني مبختلف ختصصا

اجر من أجل الظفر مبنصب دف لتحقيقها أو أن  ا اليت  عمل  كنف البطالة املقنعة اليت تفقدها أهم حاجا
ذا تفقد اجلزائر بسبب سوء التسيري، مواردها  ا اليت تكفل هلا التكيف النفسي السليم ،و حيقق هلا حاجا
البشرية املؤهلة واملتمتعة بتكوين علمي حديث وحتتفظ بأيدي عاملة ال بد وأن تعيد تكييفها من جديد مع 

تمر ألن التقدم ال يكون إال بفضل فئات املستجدات ويف كلتا احلالتني ستجد نفسها يف تقهقر وتراجع مس
  شابة متشبعة بتكوين يتوافق مع مستجدات العصر .

  :شروط  ومضمون عقد العمل. 4

انطالقا من القاعدة العامة املعروفة، فإن أي شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعا بكامل قواه العقلية       
،تكون له كافة األهلية ملباشرة كافة حقوقه املدنية وإبرام كافة التصرفات القانونية والتعاقدية ، يستلزم إبرام عقد 

النحو الذي يراعى فيه مبدأ استقاللية  العمل توافر جمموعة من الشروط يف الشخص املتقدم للعمل على
املؤسسة دون إمهال للمصلحة العامة وما تقتضيه من قيود، وبالتايل ال بد من توفر كافة الشروط يف عقد العمل 

  وهي كالتايل:
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  الشروط الشكلية :  .أ

ا صالحية الشخص ألن تكون له حقوق وصالحية الستعمال تلك األهلية يف عقد العمل : تعر  ف على أ
احلقوق ،وهي نوعني أهلية وجوب وأهلية أداء ،فاألوىل هي صفة جتعل الشخص صاحلا ال يتعلق به حق معني 
له أو عليه ،أما أهلية األداء فهي صفة تقوم بشخص جتعله صاحلا للمباشرة بنفسه عمال قانونيا أو قضائيا 

(نصر الشريف عبد باحلقوق والواجبات اليت تصلح هلذا الشخص لتعلقها به.  خاص
 )13،ص2004الحميد،

أما بالنسبة ألهلية صاحب العمل ،فهي ختتلف عن تلك املتعلقة بالعامل اعتبارا من أن هذا األخري            
ط فيه األهلية الكاملة العامل قد يكون شحصا طبيعيا أو معنويا ،عاما أو خاصا ،فالشخص الطبيعي تشرت 

واليت متكنه من إدارة األعمال واألمالك املدنية والتجارية وفق ما تقتضيه األحكام القانونية ،أما الشخص 
املعنوي فأهليته تتمثل يف االختصاص حسب ما حتدده القوانني الداخلية للمؤسسة املستخدمة اليت حتدد 

برام أو توقيع عقود العمل ، فشرط األهلية إذن يعترب من أهم األشخاص واجلهات واملصاحل اليت متكنهم من إ
  األركان يف العقد بالنسبة للعامل وختلفه يرتتب عنه  بطالن العقد  .

: يعترب عقد العمل من العقود الرضائية ،األمر الذي يقتضي إعمال وتطبيق القواعد الرضا في عقد العمل  
حيث قبول العامل لإلتفاقيات اجلماعية والنظام الداخلي ،وخلوه من  العامة السارية بشأن ركن الرضا سواء من

 ) 400،ص1985(فتحي عبد الصبور ،العيوب املختلفة. 

ويتم التعبري عنها تعبريا صرحيا أو ضمين ،وانطالقا من األوضاع العملية والتنظيمية املوردة ميكن القول بأن 
م ورود أحكام خاصة بالرضا يف قانون العمل ال يعد عنصر شرط الرضا يف عقد العمل يكون نسبيا ، وعد

خلوا منها ،ألن التعبري عن اإلرادة يف عقد العمل يكون بكافة طرق التعبري الشفوية والكتابية بالتعبري الصريح 
  أو اإلشارة ،اعتبار من أن احتماالت الضغط واإلكراه تكاد تكون منعدمة فيه .

ا هذا العقد عن غريه من العقود ،حيث يشري  يعد هذا الشرط من المحل والسبب :  املسائل اليت منيز 
احملل إىل الشيء الذي يلتزم  املدين للقيام به ،أما السبب فهو الغرض املباشر الذي يقصد امللتزم الوصول إليه 

)  ويشرتط أن يكون مشروعا ،حيث يتمثل احملل 43،ص1984جالل مصطفى القريشي،من وراء التزامه .(
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قد العمل يف طبيعة ونوع وحجم العمل الذي يلتزم به العامل ،وهو األجر بالنسبة لصاحب العمل يف ع
ويشرتط فيه أن يكون ممكنا ومعينا أو قابال للتعيني ،أما بالنسبة للمحل فهو بالنسبة لصاحب العمل هو قيمة 

 )73: ص2003.(رشيد واضح ،ونوعية وكمية اإلنتاج 

  وتتعلق بالشخص املتقدم للعمل وهي : :الموضوعية الشروط   .ب

أن االلتحاق بوظائف اإلدارة العامة أو القطاع العام مشروط بالتمتع  فالقاعدة العامة جزائري الجنسية : 
باجلنسية اجلزائرية ،إال أنه ال مانع من تشغيل املؤسسات اجلزائرية لألجانب لكن بشروط معينة وذلك حسب 

علق بعالقات العمل واليت تنص على أنه "جيوز للمستخدم توظيف العمال األجانب من القانون املت 21املادة 
ما "  عندما ال يوجد يد عاملة وطنية مؤهلة ،وحسب الشروط احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول 

نظرا الرتكابه بعض اجلنايات ،فإن القانون ينص على حرمان الشخص من  متمتعا بالحقوق الوطنية : 
   الوظائف واألعمال مبؤسسات الدولة وعلى اختالفها كعقوبة تبعية تويل

من القواعد العامة املستقرة ،سواء يف قوانني الوظيفة العامة أو التشريعات املتعلقة  متمتعا باللياقة البدنية : 
لالتفاقيات اجلماعية  بالعاملني يف القطاع العام ،أن يكون املرتشح قادرا والئقا بدنيا وعقليا ،وهو ما يرتك عادة

 أمر حتديده .

 باختالففاملؤسسات العمومية االقتصادية ختتلف بالنسبة لشرط العمل  : سنة على األقل 16بالغا  
طبيعة األعمال والوظائف ، ذلك أن تشريع العمل عمد فقط إىل حتديد السن األدىن بستة عشر سنة مع 

من قانون عالقات العمل على أنه "ال  16بسط محاية خاصة على العامل القاصر ،وهذا ما نصت عليه املادة 
ال يف احلاالت اليت تدخل ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ست عشرة سنة إ

ما، وال جيوز توظيف القاصر إال بناء على  يف إطار عقود التمهني اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم املعمول 
رخصة من وليه الشرعي ،كما أنه ال جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها 

  " النظافة أو تضر صحته أو متس بأخالقه
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فال يعترب العقد مربما ومرتبا جلميع آثاره إال بعد أن خيضع الشخص املرتبص  :أن يخضع لفترة التجربة  
تبعا لكل صنف من العمال كما هو حمدد يف االتفاقيات اجلماعية، مع  شهرا ) 12(ملدة جتريبية ال تتجاوز 

ن عالقة العمل يف هذه الفرتة إمنا إمكانية فسخ العقد من قبل أ طرف دون تعويض أو إشعار وعلى كل فإ
. (محمد املعمول به يف عالقات العمل بالقطاع اخلاص االختبارمتاثل من حيث نتائجها عقد العمل حتت 

 ).49،48،ص ص1995الصغير بعلي،

وفيما يتعلق جبزاء خمالفة صحة عقد العمل فقد يكون العقد باطال بطالنا مطلقا أو أن يكون البطالن     
،وذلك حبسب األحوال ،حيث يكون البطالن مطلقا إذا تعلق األمر باالختصاص أو الشكليات نسبيا 

واإلجراءات اليت قد يفرضا القانون واليت تعد أمور جوهرية يف العقد، ألن اإلجراءات عادة تكون من النظام 
  العام ،وتكون باطلة بطالنا نسبيا يف بعض احلاالت ميكن عرضا كالتايل :

ويعرف بأنه وهم يقوم بذهن الشخص مصورا له األمور على غري حقيقتها ، كالغلط يف التعبري أو  الغلط : 
 يف تفسري املعاين إىل الطرف الثاين .

من القانون املدين أن الغلط ال يؤثر يف صحة العقد إذا كان غلط يف احلساب أو غلطات قلم  82وتؤكد املادة 
قع فيه على حنو يتعارض مع ما تقتضي به حسن النية ويبقى ملزما ولكن جيب تصحيحه ، كما أنه ليس ملن و 

بالعقد قصد إلزامه إذا أبدى الطرف اآلخر استعدادا لتنفيذه، وجيوز للمتعاقد إبطاله إذا توافرت فيه شروط طبقا 
  ما مل يقض القانون بغري ذلك . )81/82(للمادتني 

ا احتيالية لتضليلها ودفعها إىل التعاقد كأن يدعي قيامه فهو استعمال املتعاقد مع اإلدارة طرق التدليس : 
بأعمال سابقة تدل على خربته أو أن يتظاهر بأية وسيلة تظهر عفته أو أمانته ،أما التدليس من جانب اإلدارة 

 فهو مستبعد .

وهو إجبار شخص بغري حق على أن يعمل عمال بدون رضاه ، ويكون اإلجبار مبثابة ضغط  اإلكراه : 
 ادي يقع على الشخص ويبعث يف نفسه رهبة حتمله على التعاقد .م
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إذا كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة كثريا يف النسبة مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من  االستغالل : 
فائدة مبوجب العقد ،أو مع التزامات املتعاقد اآلخر وتبني أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد إال أن املتعاقد اآلخر 

على طلب املتعاقد أن يبطل العقد أو قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى جاز للقاضي بناءا 
ينقص التزامات هذا املتعاقد ،غري أنه جيب رفع الدعوى خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غري مقبولة 

 ).570.(عمار عوايدي ،دس،ص 

ا فال بد أن نتطرق إىل مضمون وحمتوى هذا العقد املربم  وباإلضافة إىل هذه الشروط اليت ال يصح العقد بدو
  أساسية وتكميلية)(بني الطرفني وذلك من خالل أحكام 

ا وهي : األحكام األساسية :  .أ  وهي معلومات أساسية ال يصح العقد بدو

م الكامل للعمال ،والعناصر األخرى املكونة وتتمثل يف ضبط وحتديد االس هوية األطراف المتعاقدة : 
 هلويته ،كتاريخ ميالده ،العنوان ،ونفس الشيء بالنسبة لصاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 

وذلك من خالل حتديد املعطيات اخلاصة مبنصب العمل، ورتبته يف  تحديد الوظيفة أو منصب العمل : 
 السلم الوظيفي .

ايتها  العمل ونهايتها :سريان عالقة   ويكون ذلك من خالل توضيح بداية عالقة العمل وكذا تاريخ 
 ،وهي نقطة مهمة جدا للطرفني حىت يأخذا احتياطهما .

 يعترب عنصر أساسي يف العقد ،وكذا تبيان توابعه والتعويضات واملكافآت . األجر : 

ا ختتلف  ب. األحكام التكميلية : ا عن العقد على صحته ،من الناحية القانونية ،أل وهي بنود ال يؤثر غيا
  .)45:ص1984.(جالل مصطفى القريشي ،من مؤسسة إىل أخرى

  :  أنواع العقود المبرمة. 5

لقد مت تقسيم العمل من خالل نوعني هامني يتواجدان حتديدا باملؤسسات اإلدارية وكذا القطاعات         
العامة واخلاصة فرضتهما ظروف معينة متعلقة بالبطالة وتسريح العمال ،وهي موجهة أساسا لألفراد ذوي 
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ير القطاع وتسهيل تقدمي اخلدمات الشهادات والكفاءة اليت تتيح للمنظمة من االستفادة  من تكوينهم يف تطو 
  ،وسنتعرض هلم فيما يلي :

 : . عقد العمل محدد المدة (المؤقت )1.5

 : تعريفه) 1.1.5

فإن االلتزام يتوقف عندئذ على الزمن  يعترب الزمن عنصرا من العناصر األساسية يف عقد العمل حمدد املدة،     
حمدد املدة عقد كتايب أو شفهي يتم بني صاحب العمل  الذي قدر له أن ينمو فيه، حيث يعترب عقد العمل

  والعامل ألداء عمل يف مدة زمنية حمددة.

معني أو على سريانه  يكون عقد العمل حمدد املدة إذا اتفق طرفاه صراحة أو ضمنيا على انتهائه يف تاريخ
. (عبد العزيز عبد من هذا العمل لفرتة حمددة أو ابرماه للقيام بعمل معني واتفقا على انتهائه مبجرد االنتهاء

  )109:ص2003المنعم خليفة ،

) من قانون عالقات العمل، يعترب عقد العمل املربم ملدة حمدودة "اتفاق يلتزم مبوجبه 08المادة فحسب ( 
(محمد الصغير بعلي أحد األشخاص بالعمل حلساب شخص آخر حتت إدارته ملدة حمددة". 

  .)56:ص2000،

)على أنه : "أي عقد كتايب أو شفهي ،صريح أو ضمين ،يستخدم مبوجبه أي هاشم رفعتكما يعرفه ( 
هاشم رفعت شخص ملدة معينة ،أو القيام بأي عمل مقابل أجر نقدي ،أو ماله قيمة نقدية"(

  .)38هاشم،د.س:ص

الذي هذا وقد عرفه (أسامة أمحد شتات) على أنه :"العمل الذي تقتضي طبيعة اجنازه مدة حمدودة أو  
  )05:ص1999(أسامة أحمد شتات،ينصب على عمل بذاته ،وينتهي بانتهائه" 
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) فريى بأنه : "العقد الذي يقوم على تأجري قوة العمل لصاحب رب العمل ويرتتب عن  عجة الجيالليأما(
عامل" هذا التأجري تبعية من الناحية القانونية واالقتصادية ،وختضع هذه التبعات للتفاوض بني رب العمل وال

  )157:ص2005(عجة الجياللي ،.

  :أنواعه)  2.1.5

لقد أخذت عقود العمل حمددة املدة تنوعا واختالفا كل حسب مدته ونوعية العمل وفرتته وكذا  نوع املؤسسة 
  املستخدمة و األجر احملدد له ،وهذا ما سنتطرق له فيما يلي :

ال اليت تتم يف فرتات حمددة خالل السنة ويقصد بالعمل املومسي ،كل األشغ عقد العمل الموسمي : 
بفصل من الفصول األربعة أو يرتبط بأحد املواسم ،فيكون العقد يف هذه  ،حيث يرتبط حتديد عقد العمل،

إلجناز العمل أو األشغال املومسية ال تزيد عن ستة أشهر نتيجة الظروف  احلالة حمدد املدة ،كون املدة املقتضية
) من القانون األساسي العام للعامل أنه :"ميكن تشغيل مستخدمني 52المادة الطبيعية واملناخية، وتنص (

 ،إذا اقتضت ذلك ضرورة النشاط أو نوعه". مومسيني ضمن الشروط احملددة يف القانون

هو العقد الذي تتم فيه األشغال وفق احتياجات املؤسسة املستخدمة إىل يد عاملة  : عقد العمل المؤقت 
متخصصة يف أعمال معينة ،ال تكون مماثلة لنشاطها األساسي وتنجز هذه األخرية يف سبيل إصالح أو هدم 

  أو تغيري ما هو موجود من أدوات و وممتلكات .

عمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذ إجنازه ،مدة حمدودة" "ال وقد عرفه جالل مصطفى القريشي على أنه:  
هذا ويشرتط فيه إضافة إىل اختالف طبيعة العمل فيه من طبيعة صاحب العمل ،أال تزيد مدة إجناز هذه 

 األعمال على الستة أشهر".

جد هذه تتحدد فرتة التجربة مبوجب االتفاقيات اجلماعية أو عقد العمل ويف حالة ما مل تو  عقد التجربة :  
،وقد تكون الفرتة مثانية أيام بالنسبة  األخرية ،فتحدد مبوجب األعراف املألوفة يف املهنة أو يف فرع نشاط معني

،وثالثة أشهر بالنسبة لإلطارات ,وال جيوز يف أي حال من  شهر واحد بالنسبة للمستخدمني املاهرين للعمال،
 ا .األحوال أن تتجاوز هذه الفرتات أو أن يتم متديده
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) من أمر الشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص ألي من الطرفني خالل 10المادة وقد أجازت (
فرتة التجربة بفسخ عالقة العمل بكل حرية سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة املدة،دون بيان السبب،ودون 

  إخطار سابق أو تعويض.

هو "عقد يلتزم مبوجبه عامل بإجناز كمية معينة من األعمال خالل زمن ،مقابل  عقد العمل بالمقطوعية : 
سعر إمجايل ،فإذا انتهى الزمن إلجناز العمل ينتهي عقد العمل" وحياول صاحب العمل من خالله مبحاولة 

م صاحب ة ،وهنا يكون اهتمايالوفاء بالتزاماته ،وهذا باستخدام عماال بصفة مؤقتة ،طبقا لألحكام التشريع
 العمل بتنفيذ العمل أكثر من اهتمامه بنوعيته.

ويلتزم مبوجبه صاحب العمل العمل ،بالتكوين املنهجي لشخص آخر يسمى العامل  عقد التمهين :
والذي يلتزم بدوره بالعمل لديه ،وخالل الشهر األول من فرتة التدريب إذا أظهر العامل عدم قدرته  املتدرب،

على تعلم املهنة أو الصناعة املوكلة له، حيق لصاحب العمل فسخ عقد التمهني ،ونفس الشيء بالنسبة للعامل 
اء الزمن املتفق عليه يف عقد التمهني إذا تبني له أن العمل ال يناسب أجاز له الفسخ ،وتنتهي مدة العقد بانقض

 )308-306:  ص1984.(جالل مصطفى القريشي،

  :شروط إبرامه) 3.1.5

ما، وأوجب القانون توفرمها لصحة هذا العقد ومها     :إن لعقد العمل حمدد املدة شرطان أساسيان ال يقوم بدو

بفقرتيها األوىل والثانية جندها تنص  من قانون عالقات العمل )11(المادة رجوعا إىل أحكام  : الكتابة 
على أنه "يعد العقد مربما ملدة غري حمددة إال إذا نص على ذلك كتابة ويف انعدام عقد مكتوب يفرتض أن 
تكون عالقة العمل قائمة ملدة غري حمددة" حيث يظهر هنا أن املشرع اجلزائري افرتض يف حالة غياب العقد 

ملدة غري حمدودة وأن إفراغ إرادة الطرفني يف عقد مكتوب أمر ضروري إلثبات املكتوب أن عالقة العمل قائمة 
  )21-20:ص ص2000.(بن صاري ياسين،عالقة العمل حمددة املدة 

)مكرر من قانون  12و 12المادتين رجوعا إىل أحكام ( : تحديد مدة العقد والحالة مع التسبيب 
جند بأن النص األول يشرتط مبوجب فقرته األخرية ضرورة أن يتضمن العقد املؤقت زمنيا مدة  ) 90/11(

ا ،فيما يتطرق النص الثاين إىل وجوب استناد هذا العقد إىل إحدى احلاالت الواردة  عالقة العمل وأسبا
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ا تنص على ضرورة التبيان)12( المادة ضمن وبدقة يف عقد العمل مدة  ، بالرجوع إىل الفقرة األخرية منها فإ
عالقة العمل وأسباب املدة املقررة وال يقوم العقد إال بقيامه وذلك لتحقيق أكرب قدر من الضمانات واحلماية 
ايتها بانتهاء املشروع بل القانون أوجب أن يتضمن عقد العمل تاريخ  للعامل ،كما أنه ال يكفي حتديد 

ايته بصفة حمددة وثابتة، وم  12(المادة ن جهة أخرى ال بد من حتديد احلالة وتسبيبها حيث تنص بدايته و
) مكرر على ضرورة اهتمام مفتش العمل مبناسبة مزاولة صالحياته من أن عقد عمل  90/11 ) من قانون (

بن صاري ياسين . (12حمدد املدة قد أبرم من أجل إحدى احلاالت املنصوص عليها صراحة يف املادة 
  .)30-  25ص ص:2000

 ) إنهاء عقد العمل محدد المدة :4.1.5

ا أزلية حبيث تصبح عبء  على رب العمل وال ميكن          إن اتصاف عالقة العمل بالدميومة ال يعين أ
اء عالقة العمل بينهما ال بدل على  ائها أو التنحي عن املهام املنوطة به ،كما أن إ ألي سبب وألي طرف إ

يفعل ذلك مىت شاء ولكن يف إطار يضمن هلما حقوقهما بتحديد حاالت  أن العامل أو صاحب العمل
  البطالن وهي :

وذلك من خالل فسخ العامل لعقد عمله باملؤسسة املستخدمة ،بكل  استقالة العامل من المؤسسة : 
لقوانني حرية واردة حترره من كل االلتزامات التنظيمية والقانونية واملهنية ،فاستقالته حق معرتف به وفق ا

اء العالقة وتتم كتابيا مع إعطاء العامل فرتة للمؤسسة قبل االنقطاع  والتشريعات العمالية املعاصرة ،وهنا يقع إ
 عن العمل إلجراء التدابري الضرورية وإجياد البديل املناسب مع محاية مصاحله من الضياع .

ا قانونيا وتنتهي عالقة  تقاعد العامل :  العمل هنا بالشكل العادي وتتحقق بتوافر وهي حالة معرتف 
 شروط أمهها مدة العقد وسن العامل ومها شرطان خيتلفان من حيث جنس العامل ونوع عمله .

وتتم باالتفاق املسبق بني العامل وصاحب العمل ،فإذا ان الطلب صادر من  فسخ العقد باالتفاق : 
طرف صاحب العمل ،فلزاما عليه إجراء وتقدمي كل الضمانات الكافية حلماية العامل من بعض املشكالت 

 االجتماعية ،أما إذا تعلق الفسخ بالعامل فتطبق عليه حالة االستقالة .
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اعتبار وفاة العامل انتهاء لعقد العمل ،ويف حالة وقوع ذلك مبكان غري  ميكن وفاة العامل والمستخدم : 
حيال أهل املتويف بزوال حقوقه املادية واملعنية على  التزاممرتبط مبكان العمل فصاحب العمل برئ من كل 

 املؤسسة .

اخلي وقوع خطأ تنظيمي أو مهين :حيث يقابل كل خطأ عقوبة وذلك وفق ما ينص عليه القانون الد 
املوجود بكل منظمة ،فعادة ما يؤدي العامل أخطاء يقابلها حسب القانون الداخلي للمؤسسة الفصل أو 

اء عالقة العمل بعد إثبات اخلطأ ودرجته .  الطرد وهذا بالضرورة يؤدي إىل إ

ادة هيكلة يعترب رفع وحتسني اإلنتاج مؤشر مهم جدا يف دفع املؤسسة يف القيام بإع التطور التكنولوجي : 
العمل بأي مؤسسة بشكل عام حيث تعمل على بلورة طريقة جديدة يف العمل يتبعها توزيع جديد للعمال 

اء عقد العمل بني العامل وصاحب العمل  .(نقال عن عرعور مليكة ,وتعد هذا العملية أحد أسباب ا
 )15- 14ص:2007،

ساس على عقد طرفاه إحدى املؤسسات أو فالنظام التعاقدي هو آلية من آليات التوظيف ،يقوم يف األ
اإلدارات العمومية من جهة ،والعون الذي يتم توظيفه من جهة أخرى ،وعليه فالعون املتعاقد هو أي شخص 

(محي الدين يرتبط مع اإلدارة العمومية بعقد ملدة معينة لتنفيذ عمل معني يتطلب كفاءة أو خربة معينة 
 )331: ص2007القبسي،

 عقد العمل غير محددة المدة (الدائم ):)2.5

تتشكل عالقة العمل مبوجب عقد غري حمدد املدة بني العامل وصاحب العمل أو اهليئة املستخدمة         
،حيث يتم اللجوء إىل هذا النموذج من عالقات العمل يف غالب األحيان أثناء رصد اهليئة املستخدمة 

ا ،ويصنف هذا االحتياج الكمي والنوعي من طرف املؤ  سسة للموارد البشرية لتغطية املهام اإلدارية والفنية 
الرصد يف اإلطار التنظيمي ،إضافة إىل إقرار صاحب العمل على املستوى املايل ،ألن العامل هنا سيصبح عامل 

ين  االحتياجات من األفراد الد أجري دائم ،حيث يتم اللجوء إىل إجراءات التوظيف بداء باجتذاب وتدبري
حيتاج إليهم املشروع ،فيهم عناصر ذات مستوى عايل من الكفاءة واخلربة واملهارة ووضعهم يف مناصب شغل 
تتناسب تكوينهم ومستواهم الثقايف ،وعموما فاالمتياز الذي حيصل عليه العامل الدائم يتمثل يف األجر الكامل 



  عقـود العمل بالجزائر                                                                        الفصل الثاني :

~ 61 ~ 

 

الضمان االجتماعي وحق التكوين والتدريب واحملدد قانونيا وفق مستوى العامل وكل لواحقه املادية كحق 
 ،وحق العطل السنوية .

  : تعريفه )1.2.5

هو ذلك العقد الذي ال يكون الزمن عنصرا جوهريا يف تنفيذه، فهو يرمي للقيام بعمل أو حاجة ال ميكن       
  )30:ص2002بشير هدفي،إشباعها مقرتنة بزمن حمدد .(

فيما يلي  :"جتديد عقد العمل حمدد املدة ،حيوله إىل عقد غري حمدد املدة  كما وضحها الطيب بلولة
"belloula .t.1996:p229) (  

من خالل تعرضنا ألنواع عقود العمل والتطرق ألهم ما جاء فيها من شروط وضبط مفاهيم وحاالت       
اء ، ميكننا طرح التساؤل التايل :   إ

  ل إىل عقد غري حمدد املدة أو دائم ؟هل ميكن لعقد العمل املؤقت أن يتحو 

وإذا كانت عقود العمل الدائمة يتم اللجوء إليها حسب ما مت ذكره يف اإلدارات واملؤسسات العمومية وفقا 
ملبدأ الكفاءة والتكوين فأين هي مكانة خرجي اجلامعة الذي ميلك من ذلك ما جيعله مسري وحمقق للتنمية 

  اإلدارية .

فنتيجة للبطالة اليت اجتاحت خرجيي اجلامعة وضعت الدولة برنامج يف سبيل التقليص من حجم البطالة        
والتكفل خبريج اجلامعة الذي و من املفروض ومبجرد استكماله للسنوات اجلامعية جيد منصب العمل متوفر 

لة وضعت اجلزائر برنامج يتكفل ووفقا لتخصصه العلمي ،وتفاديا لالحتجاجات واإلضرابات ،وتغطية للبطا
ذه الفئة من خالل توفري منصب عمل لكل خريج جامعة متحصل على شهادة ليسانس يف إطار برنامج 
املساعدة على اإلدماج املهين ،حيث يستفيد خرجيي اجلامعة من منصب عمل يف القطاع العام أو اخلاص ملدة 

رار االحتجاجات ،والتخوف من استفحال ظاهرة البطالة حمددة بثالث سنوات قابلة للتجديد ،ونظرا الستم
بصورة مضاعفة بعد انتهاء العقد ،مت مؤخرا حتويل عقد اإلدماج املهين إىل عقد غري حمدد املدة وذلك 
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) ،وبعدها بثالث أشهر مت تعميم هذا املرسوم 2015فيفري باإلدارات واهليئات العمومية انطالقا من شهر( 
   .الصادرين مؤخرا  امعيني بالقطاع اخلاص وذلك حسب املرسومني،على املتعاقدين اجل

ته يعد وسيلة إلشباع ناء على ما مت التطرق إليه يتضح جليا، أن عقد العمل باختالف أنواعه ومدب       
جمموعة من احلاجات نظرا ملا يشتمل عليه من بنود وأحكام قانونية ، تضمن للعامل حقوقه وحتدد واجباته ، 
وختتلف هذه األخرية مبضامينها، كل حسب منصبه ومستواه ووجهة عمله أو القطاع املوجه إليه ،لتبقى عقود 

ة املوجهة لفئة خرجيي اجلامعة من أجل احتوائها وظيفيا إدماج حاملي الشهادات  من أهم الربامج الطموح
دئتها نفسيا ،حىت ال تقع يف غياهب البطالة ،ولكن هل متكن هذا الربنامج الوطين  من حتقيق أهداف هذه  و

ا ؟ هذا ما سنحاول إيضاحه بعد أن  ا وأمهيتهاالفئة وإشباع حاجا   . نتطرق ملضمون احلاجة وتصنيفا
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لطاملا ارتبطت احلاجات بالسلوك اإلنساين، الذي يسعى باستمرار لتحقيقها وإشباعها بشىت الطرق       
والوظائف احلياتية  ،واليت أمهها العمل ،الذي يكفل للفرد حتقيق وإشباع خمتلف حاجاته ومنه إزالة  والسلوكات

التوتر وحتقيق الرضا والسعادة والتوازن الداخلي، وقد تناوهلا عديد الباحثني والعلماء ولكل منهم 
أساسا لدراستنا احلالية ،حبيث وجهتةوترتيبه،ويبقى تصنيف ابراهام ماسلو اهلرمي اخلماسي، بشموليته وتنوعه 

نتطرق  ألهم النقاط املتعلقة باحلاجات ،ومصنفيها، باإلضافة إىل جممل املشاكل اليت تقع للفرد يف حالة عجزه 
  عن اإلشباع.

   N«NEED» «BOSOI«:تعريف الحاجة .1

 :لغة 
والتحوج إىل و الطلب والفقر، حسب ما جاء يف لسان العرب :"فاحلاجة مشتقة من احلوج، واحلوج ه -

 .)180:ص1997ابن منظور،،مبعىن احتاج إليه وأراده "(يء الش
نخبة من أما يف املنجد للغة العربية فهي:"مجع حاجات وحوائج وتعين مايفتقر إليه اإلنسان ويطلبه".(  -

 ).341:ص2001األساتذة،
 :اصطالحا 

م إال أنه وعلى الرغم من تعددهم   لقد تعرض لتعريف مصطلح احلاجة العديد من الباحثني مبختلف توجها
 إال أن اهلدفواحد.

هذا االفتقاد يسبب وأساس ،فتقاد أمر مفيد ومرغوب فيه "ا عرفها األستاذ فاخر عاقل بأنها:  -
ذات صلة باجلسد ،كما تكون نفسية اختالل التوازن يف الفرد ،وتكون احلاجة فيزيولوجية إذا كانت 

إذا ما اتصلت باألفكار واملشاعر ،وتكون اجتماعية إذا ما كانت ذات مساس بالعالقات االجتماعية 
 ).391:ص1978فاخر عاقل ،"(

"هي اإلعراب بصفة عامة عما يفتقر إليه الكائن احلي ،للحفاظ على  الحاجة في علم النفس : -
لشراب أو محايتها كاحلاجة اليت تقي األمل وجتنب اخلطر ،أو لتحقيق حياته ،كاحلاجة إىل الطعام وا

 ).28:ص1984خير اهللا عصار ،الذات وحفاظا على جنسه كاحلاجة اجلنسية" (
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اMaslowويعرفها ماسلو( - "ما يثري الكائن احلي داخليا ،مما جيعله يعمل على تنظيم  : )على أ
دف القيام بنشاط ما لتحقيق مثريات  عالء سمير موسى القطاني أو أهداف معينة "(جماله 

 ).11:ص2011،
ا الفرد وتدفعه إىل التصرف  - ا :"حالة من التوتر أو عدم اإلشباع ،يشعر  هذا وقد عرفت على أ

 )147:ص2004(مراد زعيمي ،متجها حنو اهلدف الذي يعتقد أنه سوف حيقق له اإلشباع " 
احلاجة كذلك تعرب عن "افتقار إىل شيء ما أو نقص فيه إذا تكامل أو وجد ذلك الشيء حتقق معه   -

 ).116:ص2009محمد جاسم العبيدي ،اإلشباع والرضا واالرتقاء للكائن احلي "(
ذه احلاجة اليت تدفعه    - ا "حالة من التوتر النفسي، تنشأ نتيجة لتعود اإلنسان  ا تعرف على أ كما أ

محمد محمود بني ارسة سلوك هادف إلعادته إىل وضع االتزان الداخلي" (ملم
  ) 15:ص2009يونس،

فحاجة الفرد هنا تولد بداخله شعورا بالنقص والالتوازن ،الذي يدفعه للبحث عن وسيلة إلشباع النقص 
 وتدارك التوازن .

ا : "مطلب الفرد للبقاء أو النمو أو الصحة أو   - التقبل االجتماعي ،وتنشأ يف حالة وتعرف كذلك على أ
  ).241مصطفى خليل الشرقاوي،دس:صشعور الفرد بعدم التوازن البيولوجي أو النفسي "( 

فأمام مجلة التعريفات املتتالية زمنيا، يتضح جليا أن االهتمام باحلاجة وتفسريها وحتديد مفهومها مل        
ذا املفهوم ،وعلى الرغم من بعض االختالفات الراجعة يقتصر على حقبة زمنية معينة ،إمنا تتاىل االهتم ام 

لطبيعة اإلشباع، فهناك اتفاق بينهم على أن احلاجات سواء الفيزيولوجية أو النفسية تعترب من القوى احملركة 
ا تشكل رغبة ملحة داخل الكائن احلي ،فيعمل  للسلوك ،فهي إذن تعرب عن نقص ما يؤدي إىل التوتر ،كو

ا هي اليت توجه السلوك اإلنساين ،حيث تعترب على إشبا  دف خفض حالة التوتر ،كما أ ع هذا النقص 
نقطة االنطالق يف السلوك اإلنساين وهي بداية أي نشاط يقوم به اإلنسان نتيجة ما حيدث من عدم اتزان 

وانب الكائن احلي داخله ،وعموما فاحلاجة مبثابة دافع وموجه ومثري، تعرب عن افتقار ونقص يف جانب من ج
،فقد تتعلق بالعضوية اليت تفتقر لكل ما يساعدها على البقاء واالستمرارية من مأكل ومشرب ومأمن ،أو 
افتقار معنوي يظهر من خالل احلاجة إىل االحرتام والتقدير ،وقد يرتبط هذا النقص حباجة اإلنسان إىل مجاعة 
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ى من خالهلا إىل جتسيد موقعه االجتماعي وبناء شخصيته ينتمي إليها أو وظيفة حتقق له املكانة اليت يسع
و الضرورة أو واكتماهلا .وهي حاجات عديدة تطرق هلا عديد الباحثني كل حبسب ما يراه معربا عن األمهية 

  ع.القدرة على اإلشبا 

  :  التمييز بين بعض المصطلحات التي لها عالقة بالحاجة .2

يعترب مفهوم احلاجة واحد من املفاهيم اليت تبدو ألول وهلة بسيطة ومكشوفة وغري معقدة ،لكن سرعان       
ما يتجلى عكس ذلك ،فموضوع احلاجة مرتبط بالكائن البشري وبكل أبعاده ومتطلباته املتنوعة واملتجددة تبعا 

بعدة مصطلحات سيكولوجية عدة أمهها  ملراحله العمرية وتغريات العصر ،ضف إىل ذلك تداخلها وارتباطها
  :الدافع ،احلافز ،الباعث 

  الدافع»: « MOTIVATION»« MOVERE 
(القاموس الدافع يف اللغة العربية مشتق من الفعل الفعل" دفع "مبعىن "حرك"  -

 .)752:ص1998المحيط،
 movere" واليت ترجع إىل األصل الالتيين "  motivation يقابلها يف اللغة األجنبية "  -

)"Oxford Learner´s Pocket Dictionary,1991:P270) (. 
تعرف على أنه :"حالة اختالل التوازن النفسي والعضوي لدى الكائن ،حيدد سلوكه التايل جزئيا من  -

 .)30:ص1984(خير اهللا عصار،حيث شدته وشدته" 
: "حاجات الفرد ورغباته غري املشبعة ،ومتثل نوعا من القوى الدافعية بأنها ) على السلمي(ويعرف -

ا توجه السلوك  الدافعية اليت تؤثر على تفكري الفرد وإدراكه لألمور واألشخاص من ناحية ،كما أ
اإلنساين يف اجتاه اهلدف الذي يشبع تلك احلاجات والرغبات من ناحية أخرى ،والدافع يعين حاجة 

قوة تنبع من نفس الفرد يف اجتاه معني وبقوة  باعتبارهي أنه ينظر إىل الدافع يسعى الفرد إلشباعها ،أ
 .)53:ص1985(علي السلمي،حمددة " 

"الطاقة الكامنة أو االستعداد الفيزيولوجي أو النفسي الذي يثري يف الفرد سلوكا  وتعرف كذلك بأنها : -
كان سلوك ظاهر ميكن مشاهدته أو مستمرا متواصال ال ينتهي حىت يصل إىل أهدافه احملددة ،سواء  

  ).89:ص2006علي أحمد عبد الرحمان عياصرة،خفيا ال ميكن مشاهدته أو مالحظته "(
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من خالل التعاريف السابقة ،يبدو أن الدافع واحلاجة مصطلحني يكمالن بعضهما حىت أن البعض من علماء 
وافتقار لشيء ما تتطلبه العضوية، فالدافعية  النفس والباحثني اعتربامها واحد ،فإذا كانت احلاجة تعرب عن نقص

هي اليت تدفع السلوك إلشباع تلك احلاجة ،فالشعور باجلوع يدفع الكائن احلي للقيام بسلوك معني لسد 
احلاجة وإشباعها ،ويف جمال التنظيم  يعد العمل دافع شعوري واعي وهادف يسعى إليه اإلنسان كمصدر 

  تماعية ونفسية .أساسي لتحقيق حاجات داخلية واج

 : الباعث «INCENTIVE» 
"هو ما يدركه الفرد كشيء معني له القدرة على إشباع  الباعث: -

 .)163(مجموعةباحثين،دس:صالدافع"
 ايستجيب له الدافع ،فالطعام مثال باعث خارجيمادي واجتماعي"موقف ويعرف كذلك على أنه :  -

وجابر نصر الدين لوكيا الهاشمي يستجيب له دافع اجلوع ،وال قيمة للباعث دون وجود دافع " (
 ).30:ص2006

"حالة من التوتر اليت جتعل اإلنسان حساس اجتاه بعض املثريات البيئية  :كما يشير الباعث إلى    -
صالح الدين ،وقد يكون الباعث حمركا للسلوك ولكنه ال يشرتط أن حيركه حنو وجهة مرغوبة" (

 ) .72:ص2003محمد عبد الباقي،
ئن احلي حبافز "موضوع اهلدف الفعلي املوجود يف البيئة اخلارجية والذي يسعى الكا كما يشير إلى :   -

 ).48:ص2008ثائر أحمد الغباري،قوي إىل الوصول إليه "(
 الذي"مثري خارجي حيرك الدافع وينشطه ،ويتوقف ذلك على ما ميثله اهلدف  : هذا ويعرف على أنه -

  ). 100:ص2008رمضان ياسين،يسعى الفرد لتحقيقه من قيمة" (

فالباعث إذن؛ هو مؤثر داخلي وهو النتيجة واهلدف املرغوب فيه ،وال يظهر و ال يتضح دوره إال بظهور      
  الدافع فكليهما إذن يكمالن بعضهما ويسريان حنو طريق واحد .

  :الحافز»DRIVE « 
مل "حفز ، حفزا ، مبعىن حثه وحركه ،ومنه فالتحفز يدل على تلك العوا الحافز لغة من الفعل :  -

 ).3:ص2000المنجد في اللغة واإلعالم،اخلارجية اليت تدفع الفرد إىل احلركة والقيام بعمل ما "(
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شيء خارجي يوجد يف اجملتمع أو البيئة احمليطة بالشخص ،جتذب  بأنه : " )علي السلمي(ويعرفه   -
ا "(  ).214:ص1985علي السلمي ،إليها الفرد باعتبارها وسائل إلشباع حاجاته اليت يشعر 

" جمموع القيم املادية واملعنوية املمنوحة لألفراد العاملني يف قطاع معني ،واليت  ويعرف كذلك بأنه:  -
 ).420صالح الشنواني ،دس:صتشبع لديهم حاجة وتدفعهم إىل سلوك معني "(

" جمموع العوامل واألساليب اليت حتفز العاملني إىل بذل اجلهد  كما تفسر الحوافز على أنها :   -
األكرب ،والعمل بصورة أفضل ،فهي حترك قدرات العاملني حنو املزيد من كفاءة األداء اجتاه حتقيق 

 .)122:ص1998خير خليل الجملي،أهداف رسالة املنظمات التابعة هلا " (
 البيئة احمليطة بالشخص ،واليت ميكن احلصول عليها " اإلمكانيات املتاحة يف كما يعرف على أنه :   -

 ).28:ص 2006داوود معمر ،حاجاته " ( إشباعواستخدامها لتعويض النص يف 
" تلك القوة الدافعة للكائن احلي ليقوم بنشاط ما ،بغية حتقيق هدف حمدد"  ويعرف كذلك بأنه:  -

  .)47:ص2008ثائر أحمد الغباري،(

فاحلوافز إذن ومن خالل ما مت التعرض له،تعترب أقل عمومية من الدافع ،فهي حمركات خارجية املنشأ ،      
تعمل على تنمية الدافع وتوجيهه للقيام بعمله ،وتعد كذلك وسيلة من وسائل اإلشباع اليت تقدمها املنظمات 

م الكامنة واليت من خالهلا تتحقق أه داف املنظمة من جهة وتشبع حاجات للعمال من أجل حتريك طاقا
  األفراد من جهة أخرى .

فبما أن الدافع هو قوة داخلية حمركة للسلوك اإلنساين لبذل املزيد من العمل ،فإن احلوافز هي املؤثرات      
 اخلارجية اليت تؤثر يف قوى اإلنسان الداخلية، وتدفعه إىل اجناز األعمال بنجاح ،لذلك فهناكعالقة وطيدة بني
احلوافز والدوافع ،حيث تعرب الدوافع على احلاجات اليت يسعى اإلنسان إلشباعها ،أما احلوافز فهي الوسائل 
اليت يتم من خالهلا إشباع تلك احلاجات ،ومبا أن الدافع هو قوة داخلية تدفع اإلنسان لتحقيق رغبة غري 

من خالل سلوك معني يسمح له بأن مشبعة ،فاحلافز قوة خارجية جتذب اإلنسان حنوها لكي حيصل عليها 
يستحق ذلك احلافز ،وعادة ما ينشط الدافع احلافز بالنسبة للحاجات األكثر إحلاحا ،حيث أن إشباع 
م إلبراز  احلاجات امللحة يعيد لإلنسان حالة التوازن الداخلي ،لذلك جيب مساعدة األفراد يف إشباع حاجا

م وإمكانيتهم .(   ).175:ص2008رافدة الحريري،طاقا
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ا تشكل يف جمملها  حمركات للسلوك هدفها       يظهر من خالل املفاهيم الثالثة املتعلقة مبفهوم احلاجة،أ
واحد،يتمثل يف خفض التوتر وإعادة االستقرار والتوازن للكائن احلي من خالل العمل على إشباع احلاجة 

(انتماء )أو معنوي طعام ،راتبابع مادي (،حيث يشعر الفرد بأن هناك حاجة غري مشبعة لديه قد تأخذ ط
) يؤدي ذلك إىل الشعور بالتوتر ،فيبدأ الفرد بالبحث عن طريقة إلشباع احلاجة ومنه واحترام وتقدير،مركز

خفض التوتر ،فيسعى مثال للبحث عن وظيفة ،فتظهر احلوافز مبثابة حمرك وموجه خارجي للسلوك تعمل على 
ثري الدافع الذي يعترب قوة داخلة حمددة اهلدف ،فيظهر الدافع من أجل خفض تنمية الدوافع ،كقوة خارجية ت

توتر احلاجة والعمل على إشباعها مبساعدة الباعث كمثري يؤثر يف قوة الدافع ويوجهه ،وبالتايل ومن خالل 
  احلافز والباعث 

) ،يوضح  01والشكل رقم (والدافع يتحقق اهلدف املتمثل يف إشباع احلاجة ومنه حتقيق التوازن للعضوية 
  الوصول إلشباع احلاجة .كيفية

  

  خمطط توضيحي لكيفية الوصول إلشباع احلاجة  ):01شكل رقم(

  المصدر :من إعداد الباحثة 

 محركات السلوك ومحققة لتوازن العضوية

 الحافز

  الحاجة

 الباعث

 لدافعا

  اإلشباع وخفض التوتر

 مثير خارجي
 منبه داخلي

 مثير داخلي
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  : تصنيف الحاجات. 3

ا  ،حسب الظهور واالنتماء والتأثر واملعايشة          تنوعت تصنيفات احلاجات واختلفت بني كل املهتمني 
للموضوع ،إال أنه ميكن االتفاق والوقوف على تصنيف شامل ومتفق عليه بني خمتلف الباحثني والعلماء 

هلا يف اجلدول التوضيحي التايل  النفسانيني ،والذي يتمثل يف حاجات فطرية وأخرى مكتسبة ،واليت سنتعرض
  .لكشف الفروق بينهما

  يوضح  تصنيف احلاجات ) :01جدول رقم (

  احلاجات املكتسبة  احلاجات الفطرية  

  من حيث االستدالل
من السهل االستدالل 

ا حمددة.   عليها ألن أجهز
من الصعب االستدالل عليها وتصنيفها ،لعدم وجود تعبريات 

  ،فقد تتعدد وقد تتشابه .متيز كل واحد منها 

  من حيث االستجابة
لكل حاجة عضوية 
استجابة تشبعها وال تشبع 

  غريها .

أهدافها متشابكة ،فإشباع حاجة أو عدم إشباعها يؤثر على 
  باقي احلاجات .

  من حيث اهلدف
أهدافها حمددة وال تتغري يف  

  كل زمان ومكان .
  أهدافها مرنة ومتغرية .

  من حيث الشعور
الشعور باإلشباع فيها 
واضح حيقق اهلدف 

  واالكتفاء.

يكون الشعور هنا نسيب ،يؤدي إىل زيادة احلاجة إىل مصدر 
  اإلشباع .

  من حيث النمو والظهور
يتحدد بعوامل فيزيولوجية 

  وبيولوجية 
االجتماعية ،حيث تزداد يف  يتأثر منوها بظروف التنشئية

  البيئات اليت تشبعها ،وتنخفض يف البيئات اليت تعيقها

  أمثلة عن كل منهما
حاجات احلفاظ على 
احلياة (كاحلاجة لألكل 
واملاء والراحة) وحاجات 

احلاجة لألمن (اجلسمي والصحي والداخلي وجتنب األمل 
  ،واحلماية ضد احلرمان )واخلطر 

احلاجة إىل االستطالع واالستكشاف (األسئلة ،القراءة املنافسة 
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احلفاظ على النوع 
  (كاجلنس ودافع

  األمومة ) 

  ومتابعة الربامج والتجارب)
  احلاجة إىل إثبات الذات(املواجهة والتحدي )

  احلاجات االجتماعية (احلب املتبادل والقبول )
احلاجة إىل التقدير (تقدير واستحسان اآلخرين،من خالل 

  املنافسة واإلتقان)التفوق 
  

  )55-54:ص ص 2009المصدر(عبدلي يمينة،
ا مقسمة إىل حاجات فطرية تنبع  من خالل ما مت عرضه يف اجلدول أعاله من تصنيف للحاجات ،يتضح أ
ا مرتبطة حبياته وعضويته ،وتتمثل يف احلاجات البيولوجية واليت  من ذات الفرد وال ميكنه االستغناء عنها كو

احلاجات  إشباعراهام ماسلو يف قاعدة اهلرم ،وجعل منها االنطالقة من أجل االنتقال ،حيث يرى أن جعلها اب
البيولوجية ضروري لالنتقال إلشباع احلاجات الالحقة أو املتعاقبة اليت حددها يف هرمه الرتتييب اخلماسي،وهي 

  .عضوية واستمراريتهاواضح حيقق التوازن والعجز عنه يعيق ال إشباعهاحاجات واضحة وحمددة ،

  : أهمية الحاجات في مجال العمل. 4

واألفكار واملعتقدات  يعيش الفرد مجلة من االنفعاالت بداخله حمددة يف العواطف واملشاعر وامليوالت        
واليت تتأثر مبؤثرات خارجية وداخلية ،لتأخذ شكل رغبات وطموحات وغايات وحاجات يسعى الفرد 
لتحقيقها واحلصول عليها ،لتتبلور يف شكل سلوكات وممارسات ظاهرة ،من خالل عالقة تفاعلية تبادلية بني  

بيئة التنظيمية . من أجل حتقيق الرغبات  اليت العامل وصاحب العمل ،وبني العامل ومجاعات العمل وكذا ال
تسمح للعمال بالتكيف السليم واالستقرار النفسي ،وتتضح أمهية احلاجات أساسا يف منظمة العمل من خالل 
العالقات االجتماعية والنفسية واملادية اليت تلعب دورا فعاال يف إشباع مجلة احلاجات املتنوعة كما حددها 

  ك من خالل اجلدول التوضيحي التايل :ابراهام ماسلو وذل
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  يربز أمهية إشباع احلاجات  يف جمال العمل وفقا لتصنيف ماسلو.): 02جدول رقم (

  استجابات املؤسسة  احلاجات الفردية حسب ترتيب ماسلو
  حاجات فيزيولوجية

  

  إطار العمل ،طرق العمل ،تنظيم الوقت

العمل ،مستوى الدخل احملافظة على منصب    احلاجة إىل األمن 
  ،اإلعالم مبا جيري ،وضوح قواعد العمل

  االتصال الداخلي واخلارجي ،التنظيم والتفاعل   احلاجة إىل االنتماء 

  حتمل املسؤولية التعويض التنظيم والتحفيز املستمر   احلاجة إىل االعرتاف والتقدير 
  التدرج ،والرتقية والتكوينوضوح املسار املهين ،   احلاجة إىل حتقيق الذات 

( Alian Bouvier ,1994 :p62) :source  

إن مشكلة اإلنسان بشكل عام هي اللهث وراء استشعار االستقرار املادي الذي يشري إىل حصوله على       
عائد أو وعلى من يعيله يف إشباع حاجاته األساسية أو احلاجة للبقاء ،ورمبا حىت احلاجات الكمالية دون 

شعور بالنقص والعوز لغريه ،فيحقق بذلك االستقرار النفسي الذي هو مرهون بشكل كبري باالستقرار املهين ال
الذي يشري بشكل مباشر يف حفاظ العامل على عمله واستمراره فيه ملدة طويلة ،إذ أن االستقرار املهين يفتح 

  له الرغبة يف االستقرار االجتماعي .

ا  ،واليت فمنظمة العمل قادرة         على إشباع حاجات األفراد املختلفة ،من خالل خمتلف الظروف احمليطة 
تنطلق من منصب العمل الذي حيظى به العامل والذي حيدد مهامه وطرق تأديته هلا وكذا أوقاته ،وكلها عوامل 

مقابل فرتات راحة تساعد على إشباع احلاجات البيولوجية املتعلقة أساسا بالعضوية وما تتطلبه من جهد حمدود 
  لتناول الوجبات اليت متدها بالطاقة اليت تدفع الفرد للقيام بواجباته داخل املنظمة على أكمل وجه.

وباإلضافة إىل قيمة العمل املادية املتمثلة يف األجر الذي يهدف إلشباع احلاجات املادية ،فثمة قيمة        
أخرى معنوية كاألمن مبختلف جوانبه ،األمن من املخاطر واحلماية من األمراض واإلصابات املهنية وفتح آفاق 
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ا و تلعب دور رئسي يف إعادة التوازن واالستقرار الرتقية والتقدم الوظيفي ،وكلها حاجات يسعى الفرد لتحقيقه
املرتبة الثانية حسب تصنيفه اخلماسي  ،فالعامل مهه الوحيد  ماسلوالنفسي للعامل ؛وهي احلاجة اليت منحها 

منصب عمل قار ودائم ، ال يتبعه ختوف من فقدانه أو استبداله ،كما أن االتصال اجليد  مع وضوح 
عمل تعمل على  جعل العامل يف مأمن من ختلفه، وراحة نفسية وهو يؤدي واجباته التعليمات داخل منظمة ال

  املهنية ،حيث كلما كانت التعليمات أكثر وضوحا كان العامل يف مأمن يف مكان عمله .

هذا و تلعب مجاعات العمل واالتصال والعالقات غري الرمسية داخل جمال املنظمة  دورا كبريا يف مساعدة       
ل على إشباع حاجته لالنتماء ،ويظهر ذلك من خالل منط التسيري والقيادة ،إذ أن فتح اجملال للعمال العام

م املتعلقة  م وانشغاال للمشاركة يف اختاذ القرار من خالل ممثلني نقابيني يعربون عن آراء العمال وحاجا
ا العامل بالعمل وباملؤسسة ،وجعل مواقع العمل مكان للتنفيس االنفعايل لكل امل هارات والقدرات اليت خيتز

واستثمارها للشعور بالثقة بالنفس ،جيعل من الفرد يفتخر مبؤسسته وانتمائه هلا ،كما أن تفاعل العامل مع 
تم مبشاكله العملية وتساعده على حلها دون احلاجة لتدخل املشرف أو  مجاعة عمل ميارس معها نشاطاته و

اجنذاب جلماعته ،ويعد إشباع هذه احلاجة مهم جدا يف رفع الروح املعنوية للعمال مدير العمل مما يولد بداخله 
  وحتفيزهم على العمل .

وال شك أن التحفيز املعنوي مهم جدا يف جعل الفرد يظهر والء اجتاه منظمته ويظهر ذلك يف إشباع       
ه وبني املدير، وذلك من خالل مساندة حاجة العامل للتقدير واالحرتام، سواء بينه وبني مجاعات العمل أو بين

مدير العمل للعامل ،ومساعدته على حل مشاكله وحتمل املسؤولية ،كما أن سياسات التحفيز اليت متارسها 
املنظمة تلعب دورا كبريا يف شعور العامل مبكانته واعرتاف اآلخرين مبجهوداته اليت يعمل على تنميتها وتقدمي 

  األفضل .

بالنسبة للفرد وسيلة من وسائل الوصول لتلبية كافة احلاجيات أحيانا فال شك أن منظمة  وألن العمل      
العمل كفيلة بإشباع احلاجة لتحقيق الذات واليت جعلها ماسلو يف قمة اهلرم، حبيث يكون الوصول إليها بعد 

مل واضحا بوظيفة إشباع كل احلاجات،واعترب ذلك هو الوصول للكمال ،حيث كلما كان املسار املهين للعا
ثابتة ومستقرة ومهام حمددة تكفل له الثبات واالستقرار، وختفي كل املظاهر السلبية اليت يلجأ هلا العامل يف 
املنظمة كالضغوط والتغيب ودوران العمل ،باإلضافة إىل فرص التكوين والرتقية اليت تسمح له بالتدرج 
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لعامل بالوصول إىل ما يطمح له ،ويكون شخصا الوظيفي،كلها عوامل إذا ما حتققت وأشبعت مسحت ل
   حتول دون إشباعه ألهم حاجياته متوازنا ،بعيدا عن املواقف احملبطة اليت

"فإشباع حاجات العمال إذن عامل مهم جدا ذو اجتاهني ،حيث يساعد املنظمة على حتقيق أهدافها      
هلا السبل الكفيلة باإلشباع وحتقيق األهداف  اليت تستمدها من خالل مواردها البشرية حيث كلما وفرت لعما

كلما سامهوا يف إجناح العملية اإلنتاجية والتنظيمية واإلدارية ،حيث يعترب الرضا الوظيفي لإلفراد مؤشر من 
مؤشرات اإلشباع ،حيث يرتبط بسلوكيات خمتلفة يف بيئة العمل كاألجر ونوعية العمل و طبيعة التسيري 

أحمد صقر عاشور إلشباع نتيجة املشاعر الوجدانية للفرد العامل اجتاه عمله"(باملؤسسة ،وينتج هذا ا
  ) .52:ص1986،

  : أهم النظريات المصنفة للحاجات. 5

تضافرت االجتاهات املفسرة للحاجات، ملا هلا من عالقة مباشرة بالكائن احلي،و مبا حيمله من جوانب عقلية 
ونفسية ووجدانية بالدرجة األوىل،وكذا ارتباطها مبختلف اجلوانب البيئية املادية التنظيمية وعليه اختلفت 

يه فسنحاول من خالل هذا العنصر التصنيفات،كل حسب أمهيتها، ومكانتها ،وكذا مستوى اإلشباع ،وعل
التعرض ألهم النظريات املصنفة واملفسرة للحاجات ،ولكون الباحثة تبنت نظرية ابراهام ماسلو كمقاربة مت بناء 

وبنائه التسلسلي  ماسلوالدراسة على أساسها ،فسيكون تعرضنا لباقي النظريات من باب ارتباطها بنظرية 
ا ال خت   رج عن تصنيفهوسيتم توضيح ذلك الحقا.للحاجات رغم قناعتنا أ

 )Maslow´sNeedsHierarchy)1970.1908نظرية هرم الحاجات لماسلوأوال : 

أخذت هذه النظرية عدة تسميات ،نظرية الدافعية اإلنسانية ،نظرية سلم احلاجات ونظرية التدرج اهلرمي        
  .،حيث تعترب من أقدم النظريات اليت سعت لتفسري حاجات الفرد

كعامل سلوكي، مقتنع بأن السلوك ميكن فهمه يف ضوء عالقته بالثواب   1934 وقد بدأ ماسلوسنة      
والعقاب ،دون االهتمام باخلربة الواعية ،ولكنه مع ميالد طفله ومن خالل مالحظته له ينمو ويتغري ،شعر أن 

حاجات  السلوكية تبدو محقاء،وقضى معظم حياته يف تنمية نظرية جديدة تؤكد على افرتاض أننا مجيعا لدينا
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بيولوجية أساسية وحاجات اجتماعية توجه أفعالنا ،ولكنه شعر أن هذه احلاجات تنمو من خالل هرم ،يبدأ 
أن  رىيو باحلاجات األساسية كالغذاء و األمن والتقبل ،وعندما تشبع يصل الفرد إىل احلاجة إىل حتقيق الذات، 

ابيني، وأنه  بدال من ذلك يتعني أن نصف الكثري من نظريات الشخصية قد اشتقت من دراسة املرضى العص
م .( ) فمن خالل 58:ص2012محمد محمود محمد أبو دوابة،األشخاص األصحاء حمققني لذا

ا توصل إىل اعتقاده بوجود هرمية من احلاجات اإلنسانية ،وقد رتبها ترتيبا  مالحظاته العلمية اليت قام 
،حيث يرى أن الفرد يصبح )1954(سنة احلاجات  تسلسليا ،لكي تصبح بعد ذلك أشهر نظرية إلشباع

)، 189:ص1999عزت عبد العظيم الطويل ،راضيا عند أي نقطة معينة إذا ما مت الوفاء باحتياجاته ،(
ا حاولت أن تدرس الشخصية اإلنسانية من خالل الصحة ،ومن خالل  ولعل أكثر ما مييز هذه النظرية أ

ل حاالت مرضها ،أو ضعفها وتفككها ،وهو مدخل معاكس ملا هو حاالت اكتماهلا وتفوقها ،وليس من خال
)، كما يعد أول من  28:ص1976عبد الغفار وعبد السالم محمد،سائد لدى الكثري من علماء النفس ،(

وضع تسلسال هرميا للجامعات حسب األمهية أي األهم قبل املهم ،وذلك بعد دراسة مستفيضة أجراها على 
،ابتداء من رجل الشارع،وانتهاء بالزعماء والفالسفة واملبدعني،واعترب قاعدة اهلرم هي خمتلف شرائح اجملتمع 

األساس، فمن دون إشباع احلاجات الفيزيولوجية  ال يستطيع اإلنسان أن يفكر بأي شيء إال بعد أن يطمئن 
اع احلاجات املتصلة على احلاجات املتصلة ببقائه حيا ،وال يستطيع التفكري يف القيم اجلمالية إال بعد إشب

باملعرفة والفهم ،وهكذا حسب األمهية ،ومث ميكننا أن نعرف طبيعة الدوافع السائدة لدى كل مجاعة وكل فرد 
  ).118:ص2009محمد جاسم لعبيدي،،وذلك من خالل معرفة الظروف اليت يعيشها الفرد أو اجلماعة (

وضحت أن حاجات الفرد يف العمل ال تكمن يف كما تعترب الدراسة النظرية العلمية األوىل اليت أ       
احلاجات االقتصادية واالجتماعية فقط ،بل هناك حاجات ال تقل أمهية عنها تساهم بشكل كبري يف تأثريها 
على السلوك اإلنساين ،وقد عمل ماسلو على تطويرها يف األربعينيات من القرن املاضي ،معتربا أن اإلنسان يف  

إلشباع حاجات تنحصر يف مخس جمموعات ،وتظل احلاجة غري املشبعة هي  كل سلوكاته ،إمنا يسعى
علي املتحكمة يف السلوك ،وبالتايل ينقص دورها ،كما أن حاجات الفرد تكون مرتبة ترتيبا تصاعديا (

  ).84:ص2004غربي،

  وقد بىن ماسلو نظريته انطالقا من فرضيتني أساسيتني :
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فة، وتبقى احلاجات غري املشبعة هي اليت تؤثر على سلوك تنشط احلاجات املختلفة يف أوقات خمتل  .أ
 اإلنسان

ترتب احلاجات بشكل ثابت على شكل سلم وحسب أمهيتها، فسلوك الفرد ينشط بوجود   .ب
نقص،أوحاجة توجه الفرد لتخفيف التوتر الذي يسببه النقص ،وبالتايل فالتوتر يقود الفرد إىل القيام 

  )Maslow A ,1945 :p380 بسلوك يتوقع أن يشبع احلاجة .(

 هذا وقد تضمنت نظريته أفكار عدة متنوعة حاول من خالهلا تفسري وتوضيح هرمه ومكوناته حيث يرى أن :

ا على سلوكها ،واحلاجات غري املشبعة فقط هي اليت   البشر كائنات حمتاجة من املمكن أن تؤثر احتياجا
  دافعة . تؤثر يف السلوك ،أما احلاجات املشبعة فال تصبح

ترتب حاجات اإلنسان حسب أمهيتها أو تتدرج هرميا ،فتبدأ باألساسية كالطعام و املأوى ،إىل املركبة   
  كاحلاجة لتحقيق الذات واإلجناز 

يتقدم اإلنسان للمستوى التايل من اهلرم أو من احلاجات األساسية املركبة ،فقط عندما تكون احلاجة الدنيا  
ألقل بدرجة ضعيفة ،أي أن الشخص العامل يركز أوال على إشباع احلاجة املتعلقة قد مت إشباعها ،على ا

صالح الدين باألمان يف الوظيفة قبل أن يتم توجيه السلوك املدفوع حنو إشباع حاجة إجناز العمل بنجاح .(
  ).117:ص2005عبد الباقي،

يف إشباعها ،قد تؤدي إىل إحباط وتوتر احلاجات غري املشبعة ملدة طويلة، أو اليت يعاين الفرد من صعوبة  
حاد قد يسبب آالم نفسية ويؤدي األمر إىل العديد من ردود األفعال حماوال من خالهلا محاية نفسه من هذا 

  ).177:ص2006لوكيا الهاشمي ،اإلحباط (

جات كما يري ماسلو أن إشباع حاجات اإلنسان خيضع لرتتيب هرمي ،حسب أمهية احلاجة فوضع احلا       
الفيزيولوجية يف بداية اهلرم ،تليها احلاجة إىل األمن ،مث تأيت احلاجة إىل االنتماء واحلب لتتوسط اهلرم ،وتليها 
بعد ذلك حاجة التقدير واالحرتام ،لتأيت يف قمة اهلرم حاجة حتقيق الذات ،آخذا بعني االعتبار أن هذه 

ا ا ا احلاجات مرتبة هذا الرتتيب اهلرمي على أساس قو ليت تتفاوت من حاجة ألخرى ،على الرغم من كو
مجيعا حاالت فطرية ،فتزداد قوة احلاجة كلما اخنفضت يف ترتيبها التنظيمي والعكس صحيح ،وهذا التدرج هو 
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تدرج اإلحلاح من أجل إشباع احلاجة ،فطبيعة البشر املتطلعة دوما للحصول على أشياء خمتلفة تقتض عدم 
،فإشباع حاجة يقلل من أمهيتها ،وبالتايل تظهر حاجة أخرى ليتواصل السعي ورائها إشباع احلاجات كاملة 

ذه املستويات من احلاجات حىت  إلشباعها ....وهكذا ،كما يرى ماسلو بأن الشخص الذي مير صعودا 
 هلا يصل إىل مستوى احلب واالنتماء ،مث االعتزاز بالذات ويشبعها نسبيا ليصري أكثر دراية بالذات وتقبال

،وأقل انفصاال عن نفسه وبذلك يصبح أكثر قدرة على التعاطف مع اآلخرين ،وأكثر حبا هلم ،واندماجا 
  ).34:ص2013لزهر مساعدية ،معهم ،(

  وقد قسم ماسو هرمه إىل مخس حاجات صنفها يف فئتني كالتايل :

تتمثل يف حاجات الضرورة واإلحلاح أو ما تسمى باحلاجات األساسية ،تضمن بقاء الكائن  : حاجات النقص
 وضمان طاقاته ،كالطعام والشراب والنوم واحلاجة للشعور باألمن . هواستمرار يتاحلي 

تتضمن احلاجات النفسية واالجتماعية واالنتماء والصداقة واحلاجة لتقدير الذات ،ويؤكد : حاجات النمو 
ماسلو يف هذا اجملال ،أنه من الضروري إشباع حاجات النقص قبل حاجات النمو،اعتبارا من أن هذه األخرية 

 ).52:ص1988(محي الدين أحمد حسين،أكثر إحلاحا وهلا أولوية من احلاجة للصداقة واحلب والتقدير 

  اجات فيما يلي :ولنوضح أكثر تصنيف ماسلو للحاجات اخلمس وفقا للهرم التدرجي ميكننا عرض احل

 PhysiologicalNeeds: الحاجات الفيزيولوجية  -

وتتمثل يف احلاجات اليت ال يستطيع اإلنسان االستغناء عن إشباعها للمحافظة على استمراره على قيد احلياة  
معظم الناس بدرجات  لدىكالغذاء واهلواء واملسكن ،والراحة ،وهي حاجات مرتبطة بالبقاء وتشبع 

ويرىماسلو أن احلصول على إشباعها يؤدي إىل حترير الفرد من سيطرة حاجاته الفيزيولوجية ،وإتاحة متفاوتة،
  ).88:ص 2005محمد إسماعيل بالل،الفرصة الكافية لظهور احلاجات ذات املستوى األعلى (

 هذه احلاجات فغريزة حب البقاء اليت حيملها الفرد داخله جتعله يكافح جاهدا من أجل إشباعها ،وإذا متعنا يف
ا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل ،وتشبع من خالله ،فكل عامل يتحصل على أجر معني يكفل  جيدا لوجدنا أ
له إشباع حاجاته األولية من مأكل ومشرب ومأوى واليت تعد من احلاجات املهمة ،وهذا يعكس القيمة 
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يشتغل وفقه واألجر الشهري املتحصل عليه واألمهية الكربى للعمل ،وخريج اجلامعة حبكم عقد العمل الذي 
والذي يؤمن له املأوى واحلفاظ على البقاء ،وترتبط هذه احلاجات أيضا بظروف العمل واملؤسسة اليت يشتغل 
فيها صاحب العقد، من خالل الوجبات اليت تقدمها املؤسسة واليت تسمح له بتجديد طاقته والقدرة على 

ذا فإشباع هذه احلاجات واليت جعلها ماسلو يف قاعدة هرمه ،مهم جدا مزاولة العمل برتكيز ونشاط ،هل
لالنطالق والسري قدما حنو إشباع احلاجات األخرى ،فمن غري املمكن أن ينتقل العامل إىل البحث عن حاجة 
معنوية وهو فاقد حلاجة مهمة كهذه تضمن له البقاء واالستمرارية وكذا القدرة على العمل  ،فاحلاجات 

زيولوجية إذن مهمة جدا وعدم القدرة على إشباعها هي مبثابة ضياع وتشتت بالنسبة خلريج اجلامعة خاصة الفي
  فتجعله عرضة للتشتت والتوترات وعدم القدرة على استكمال العمل والقيام به على أكمل وجه .

 Safety&Securityحاجات األمن والسالمة : 

العيش بسالم وطمأنينة بعيدا عن أعراض القلق واالضطراب واخلوف تشري هذه احلاجات إىل رغبة الفرد يف 
،ومع حاجته الدائمة للحماية من األخطار اجلسمية والصحية والبدنية ،حيث يشعر الفرد بقدر من االطمئنان 
،وال يتوقف األمن عند احلدود املادية فحسب بل حىت األمن النفسي والعالئقي من خالل عالقات متزنة مع 

  )133:ص2008محمد حسن محمد حمادات،اد وزمالء العمل (األفر 

ويالحظ أن حاجات األمن تأخذ بعدين يف اجملال التنظيمي ،البعد األول يرتبط حباجات األمن املادية ،وهذا 
ما يفسر حماولة الفرد يف احلفاظ على نفسه وجسمه يف مكان عمله ومحايتها واالطمئنان عليها وعلى ممتلكاته 

حيدق به ،أما البعد الثاين فيتمثل يف حاجات األمن املعنوية يف البيئة التنظيمية كالشعور بالراحة من أي خطر 
النفسية ،وتوفر عنصر االستقرار الوظيفي خاصة يف حالة حدوث تغيري أو تعديل على مستوى السياسة 

  التنظيمية يف املؤسسة .

األخطار اليت تعيق أدائه ،وال يتوقف ذلك عند وال شك أن الفرد يف بيئة العمل معرض ملختلف احلوادث و 
احلدود املادية املتعلقة ببيئة العمل، بل إن األمن مرتبط بالوظيفة ومدى استقرار الفرد فيها وهو ما يساعد على 
إشباع األمن النفسي لدى الفرد  ،وعينة دراستنا الذين يشتغلون وفق عقود اإلدماج ،هم حباجة ماسة إلشباع 

اجة املهمة من خالل منصب عمل حممي من اخلواطر ،وظروف فيزيقية جيدة تساعدهم على مثل هذه احل
ا وهي   م يف منصب عمل يتناسب مع التخصص و الشهادة اليت حيملو العمل بصورة الئقة ،باإلضافة إىل ثبا
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ب ،من خالل كلها مرتبطة باألمن النفسي والتنظيمي،هذا وقد أكد البعض من عينة دراستنا بواليات اجلنو 
م حباجة للشعور باألمن الوظيفي من خالل هذه الوظيفة اليت استفادوا منها من  املقابلة اليت مت إجراؤها بأ

ا خالية من أهم  ا مذكورة  ،زامتياخالل عقود اإلدماج واليت يرون أ واملتمثل يف االستفادة من التأمني ،رغم أ
  بالعقد .

  :Social Needsالحاجات االجتماعية  

هي حاجات يرضيها ويشبعها شعور الفرد بأن له قيمة اجتماعية ، وهي حاجة جتعل الفرد أن يكون موضع 
القبول والتقدير واالحرتام لدى اآلخرين ،وأن تكون له املكانة االجتماعية املناسبة ،ويكون يف مأمن من 

 )56س:صهشام محمد نور جمجوم،د استهزاء اجملتمع ونبذه وعدم قبوله .(

بأفراد آخرين ،والقبول من جانب اآلخرين  االرتباطمن خالل  واالنتماءهذا وقد عرب عنها حباجات احلب 
لوكيا ( يتسبب يف ظهور أعراض سوء التكيف. إشباعها،وعدم  باالمتنانهذه احلاجات يشعر الفرد  وإشباع

  ) 35:ص 2006،و جابر نصر الدينالهاشمي 

فاإلنسان كما ال خيفى على أحد اجتماعي بطبعه،يرغب يف أن يكون حمبوبا من اآلخرين عن طريق انتمائه  
م اليت حتدد مسرية حياته ،والعمل الذي يقوم به الفرد فيه فرصة  لآلخرين ومشاركته هلم يف مبادئهم وشعارا

عه ،فالعامل إذن هو حباجة ال حمالة لتحقيق هذه احلاجة عن طريق تكوين عالقات ود وصداقة مع العاملني م
إلشباع مثل هذه احلاجة واملنظمة اليت تكفل له ذلك من خالل فسح اجملال للعالقات غري الرمسية ،واالتصال 
الفعال يف مجيع االجتاهات ،مما يسمح له بالتعبري عن مشاكله وإجياد املساعدة واحللول مما جيعله يشعر 

لتحفيزات يف سبيل البقاء فيها ،هذا وال بد للعامل من بناء عالقات أساسها باالنتماء ملنظمته ويرفض كل ا
احلب والتفاهم ،مما يكفل له االستقرار يف عمله ،وال شك أن جو العمل الذي ال يستطيع إشباع هذه احلاجة 

ج يؤدي إىل اختالل التوازن النفسي لدى العاملني،ومن مث ظهور مشكالت عمالية تؤدي إىل نقص اإلنتا 
،وارتفاع معدالت الغياب  نتيجة شعور الفرد باالغرتاب فيضطر حينها إىل  ترك العمل ،وبالتايل عجز املنظمة 

  عن حتقيق أهدافها  .

  EsteemNeedsالحاجة إلى التقدير واالحترام : 
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أو بني األقران تظهر هذه احلاجة من خالل رغبة الفرد يف الشعور باألمهية  واملكانة البارزة يف السلم التنظيمي 
،وبقدرته على حتمل املسؤولية والتنفيذ واإلجناز ،باإلضافة إىل العمل على تنمية الذات باكتساب مهارات 

مصطفى عشوي الفرد الشعور باحرتام ذاته  ومن طرف احمليطني به ( لدىوإضافة معلومات حيث يعزز ذلك 
  ).105،ص:1992،

سان ،،بينما اعترب أن احلاجات الثالث املذكورة أعاله من احلاجات الضرورية حلياة اإلن وقد اعتربها ماسلو
حرتام وتقدير الذات باإلضافة إىل تأكيدها من احلاجات املرتبطة بالنمو والتطور لدى اإلنسان احلاجة إىل اال

 إشباعاإلنسان العادي ،ويكون  ،وعليه فإن احلاجة إىل تقدير الذات واحرتامها من احلاجات النفسية العليا عند
هذه احلاجة باحلصول على احرتام اآلخرين وتقديرهم لشخص معني ،وذلك بفضل مسات جسمية أو أخالق 

ا الفرد يف اجملتمع الذي يعيش فيه .(   )239:ص2015مصطفى عشوي،معينة أو أدوار ومراكز يتمتع 

ات اليت  حتاول من خالل مستواها اجلامعي ومعارفها  فإذا توجهنا خلريج اجلامعة فسنرى أنه من بينالفئ      
كسب احرتام املدير أو املسؤول وكذا زمالء العمل ،فرتاه جيتهد ويسعى ويضيف من أجل إبراز مكانته داخل 
املنظمة ليصبح حمل تقدير احمليطني به من جهة ،وتكوين صورة إجيابية حول ذاته من خالل قدراته اليت جتعله 

أعماله ،حماوال االستغناء عن اآلخرين واالعتماد على ذاته ومهاراته بكل ثقة .وهي حاجات  يتحمل مسؤولية
ال بد من إشباعها خاصة إذا توفرت لدى العامل السبل واإلمكانيات لذلك ،ويعد خريج اجلامعة مبا حيمله من 

ب الئق ومتوافق مع مستوى جامعي وتكوين عايل حباجة ماسة لتطبيقها يف ميدان العمل واحلصول على منص
ختصصه ،حىت يستطيع من خالله كسب تأييد الغري وتعزيز ثقته بذاته ،ونتائج الدراسة ستسمح لنا بالكشف 

  فيما إذا كانت صيغة العمل بعقود اإلدماج قد مكنت خرجيي اجلامعة من إشباع هذه احلاجة .

  Self Actualisation Needs: الحاجة إلى تحقيق الذات  

أعلى مستوى يف اهلرم ،وهي احلاجة إىل أن حيقق املرء ذاته ،وذلك باالستفادة القصوى من القدرات تعترب 
 Abraham واملهارات للتطور واستخدام أساليب إبداعية لتحقيق الدور االجتماعي للتقدم والنمو.(

Maslow 1945 :P16.(  
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أن احلاجات العليا تتناسب مع حاجات حتقيق الذات اليت تعين بالسعي حنو البحث عن اهلوية  ماسلوويرى 
متوازنة  إنسانيةوالرغبة يف التميز لتطوير الطبيعة البشرية اجتاه الشخصية ومنه اكتساب شخصية  واالستقالل
  ) mario fernando,1994 ومتكاملة (

اجلماعة اليت يعمل معها ،أو بني أقرانه ،أي حيقق الفرد وجوده فهي إذن حاجة الفرد إىل إثبات وجوده وسط 
 لدىيف اجملتمع اخلارجي بالصورة اليت يرى فيها ذاته وما تتميز به من خصائص معينة ،وإشباع هذه احلاجة 

األفراد يأخذ أساليب خمتلفة الختالف االهتمامات وامليول لديهم لذلك تعترب احلاجة لتحقيق الذات من 
ت الرئيسية اليت تقوم عليها الصحة النفسية لألفراد ،وكل شاب عموما وخرجيي اجلامعة خاصة ومن احلاجا

م على احلصول على منصب عمل يف إطار عقود اإلدماج يسعون  م اجلامعية اليت ساعد خالل شهاد
م من خالل منصب يتطابق مع الشهادة من جهة والتخصص من جهة أخرى.   لتحقيق ذوا

  حاجات أخرى مل يدرجها ضمن اهلرم ولكنه أكد عليها وتتمثل يف : ماسلوكما أضاف 

تشري هذه احلاجات إىل الرغبة املستمرة يف الفهم واملعرفة ،وتظهر واضحة يف  :حاجات الفهم والمعرفة 
النشاطات االستطالعية واالستكشافية ،ويف البحث عن املزيد من املعرفة واحلصول على أكرب قدرة من 

  املعلومات ،ويرى ماسلو أن هذه احلاجات أكثر وضوحا عند أفراد عن غريهم .

على الرغبة يف القيم اجلمالية ،وتتجلى لدى البعض يف إقباهلم أو تفضيلهم  وتدل :الحاجات الجمالية 
لرتتيب أو النظام واالتساق والكمال و السواء يف املوضوعات أو األوضاع أو النشاطات ،وكذلك يف نزعهم 

سليمان عبد المنعم إىل جتنب األوضاع القبيحة اليت تسود فيها الفوضى وعدم التناسق .(
  .)227:ص2003،

أن له أمهية كبرية يف تكوين مفاهيم الشخصية اإلنسانية ،مؤكدا على ضرورة ماسلوويتضح من هرم     
إشباعها وجتنب إحباطها من طرف الفرد ،اعتبارا من أن إحباط احلاجة هو العامل الرئيسي  يف النمو غري 

  ).033إلهام فاضل عباس،دس،ص:املتكامل للشخصية.(
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كإطار نظري منهجي وذلك باعتبارها من أهم النظريات اليت فسرت   ابراهامماسلوة وقد اعتمدت الباحثة نظري
ا تنظر إليها نظرة ديناميكية كلية .   احلاجات بصورة متنوعة ،كما أ

  هلرم احلاجات : ماسلووالشكل التايل يوضح تصنيف 

  

  166:ص2004جريالد جرينربج ، روبرت بارون،المصدر: 

  يوضح السلم اهلرمي للحاجات اإلنسانية حسب ابراهام ماسلو) : 02شكل رقم (

 )Theory Herzberg´sTwoFactors1959( نظرية العاملين لهيرزبرغثانيا: 

) سنة من ظهور أعمال ابراهام ماسلو ،مسيت كذلك بنظرية التحفيز 12ظهرت هذه النظرية بعد اثين عشرة (
،لصاحبها فريديريك هريزبرغ  ،وقد أخذت انتشارا واسعا ،وقد انطلق يف نظريته من خالل الدراسة اليت أجراها 

  حاجات

 تحقيق الذات

 حاجات المكانة والتقدير

 االجتماعية الحاجات

 الحاجات االمنية

 الحاجات الفسيولوجية

مستوى 
 عال

مستوى 
منخفضلل

للحاجا ت 
اذا تم 
اشباع 

المستوى 
االول يظهر 

المستوى 
الثاني له 

ليبحث عن 
اشباع  
 وهكذا

....... 
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عامل ، من خالل مالحظة  )200مع زمالئه على جمموعة من املهندسني واحملاسبني قدر ب مائيت (
الوضعيات اليت كانوا فيها سعداء يف عملهم ،والوضعيات اليت كانوا فيها غري سعداء ،وحللوا مصادر اإلشباع 
وعدمه ،من خالل الرتكيز على ظروف العمل املادية والفيزيقية ،وتوصلوا إىل أن عوامل اإلشباع مرتبطة باحلرية 

نما روح التذمر مرتبطة بالبيئة التنظيمية والعالقات اإلشرافية واألجر واالستقاللية داخل جمال العمل ،بي
  )Serge Moscovici ,1984 :p84والضوضاء (

وقد حددت هذه النظرية  نوعان من احلاجات لدى كافة الكائنات احلية،وهي احلاجة إىل جتنب األمل واحلاجة 
تم األوىل بالسالمة والصحة املادي تم بالنماء النفسي وحتقيق الذات إىل النماء النفسي ،و ة ،بينما الثانية 

  ).135:ص2008محمد حسن محمد حمادات،(

بأن للفرد حاجات فطرية  ينبغي إشباعها ،معتربا هذه احلاجات عوامل  هذا وقد افرتض صاحب النظرية ،
مؤثرة على سلوكه يف التنظيم ، وقد صنف من خالل نظريته احلاجات اليت يسعى الفرد العامل إىل إشباعها يف 

  جمموعتني أو مستويني ومها :

 جزء من العمل ،كاحلصول وهي تلك العوامل اليت تنتج عن ممارسة العمل ،وال تعترب حاجات الصحة : 
  على األجر ،واألصدقاء ،وغريها 

وهي تلك العوامل اليت تعترب جزءا من العمل كمستوى املسؤولية وجمال السلطة وغريها  الحاجات الدافعة : 
  ).105:ص2008مباركي، بوحفصتلك املتعلقة باملنظمة وحميطها  (

  و اجلدول التايل يوضح أهم احلاجات أو العوامل احملققة لرضا للفرد يف جمال العمل  :
  يوضح عوامل رضا الفرد العامل  حسب فريديريك هريزبرغ.): 03جدول رقم ( 
 DissatisfiersHygieneالعوامل الوقائية  StatisfiersMotivationالعوامل الدافعة 
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  الشعور باإلجناز 

  إدراك الشخص لقيمة عمله من خالل إتقان العمل   

  أمهية العمل نفسه من خالل كونه إبداعيا 

  املسؤولية الشخصية وعلى اآلخرين  

  التحكم يف وظيفته 

  التحدي  

  التطور والنمو الشخصي  

  التقدير واالحرتام 

  وجود فرص التقدم 

  

  

  

  سياسة وإدارة املؤسسة  

  منط اإلشراف  

  الراتب  

  األمن الوظيفي

  العالقات مع الرؤساء 

  ظروف العمل الفيزيولوجية  

  التأثريات على احلياة الشخصية   

  

  املركز االجتماعي 

  األمن الوظيفي

  

  )184:ص2001المصدر :(عزت عبد العظيم الطويل ،

وجدت تؤدي إىل حتسني  ) بأن العوامل الدافعة أو احملفزة هي اليت إنHerzbergويرى هريزبرغ (      
ا عبارة عن حاجات ذاتية توفر شعورا إجيابيا لدى األفراد وتعطيهم فرصا للتطور الشخصي ،مما  اإلنتاج ،أل

) ،ويرى بأن هذه 17:ص2002جمال الدين لعويسات،يدفعهم للمزيد من العمل وحتسني اإلنتاجية .(
نها ،أما العوامل الوقائية أو الصحية فهي عناصر العوامل هي رغبات فطرية تدفع حاجات الفرد حنو البحث ع

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوظيفة ،وهي تنتج عن الوظيفة وال تشملها ،فاألجر مثال هو نتيجة للوظيفة وليس هو 
نفسها والصداقات والعالقات الطيبة تنتج عن العمل وال تتضمن بشكل مباشر أعباء وواجبات العمل وهي 
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ا غري كافية لوحدها ،فالعاملني معا يكمالن بعضهما ،ومىت مت إشباعهما حتقق الرضا عوامل ضرورية ولكنه
  للفرد .

  وقد اقرتح هريزبرغ من خالل النتائج اليت توصل إليها إىل ثالث أفكار أساسية مساعدة تتمثل يف :

ا املوظف ،بطرق تشعل قوى الداف - عية إثراء العمل من خالل إعادة تصميم الوظائف اليت يقوم 
 .الكامنة يف كل فرد

زيادة االستقالل الذايت للموظف يف العمل ،وزيادة مشاركته يف صنع القرارات اليت تتعلق بكيفية أداء   -
 .العمل 

أن تقوم اإلدارة بالرتكيز على العوامل الدافعة ،دون الرتكيز على العوامل الوقائية وحدها ،على اعتبار  -
 .شكل كبري خبلق وإعادة تصميم الوظائف اليت تثري دافعية املوظفنيأن وظيفة اإلدارة الناجحة مرتبطة ب

). و نلمح من خالل اجملموعتني اللتان قسما 123:ص2008الصليبي محمود عبد المسلم،(
ا ال خترج عن احلاجات اليت رتبها  يف هرم احلاجات  ابراهامماسلوفيهما هريزبرغ عوامل الرضا أ

 شكل التايل :،وميكننا توضيح ذلك من خالل ال

  

  



 الفصل الثالث:                                                                                           الحاجات اإلنسانية

~ 86 ~ 

  

  

  يوضح تصنيف هريزبرغ وما يقابله من تصنيف ماسلو للحاجات):  03الشكل رقم (
  وفق معطيات النظرية  الباحثة: من إعداد المصدر 

يتضح من خالل الشكل أعاله أن التصنيف الذي قدمه فريديريك هريزبرغ وإذا ما قارناه باحلاجات اخلمس 
ا سنجد أن العوامل الوقائية تتمثل يف املستويات السفلى هلرم ماسلو ،واليت حتافظ على الفرد من ملاسلو فإنن

ا ال حتقق له التحفيز ،أما العوامل الدافعة فهي اليت تعمل عل حتفيز العامل بأن  عدم الرضا يف عمله ،غري أ
حاجات حيتاج العامل إلشباعها من يكون راض عن عمله ،وهي تتشابه مع احلاجات العليا هلرم ماسلو.وكلها 

أجل حتقيق الرضا وإزالة التوتر والقدرة على التكيف السليم واالبتعاد عن اإلحباطات املتكررة كما أكد ماسلو 
يف نظريته .فالعوامل الصحية أو الوقائية إذن تقابل احلاجات املادية واحلاجة إىل األمن واحلاجات االجتماعية 

بريغ إىل التخفيض من حالة عدم الرضا ،وعدم وجودها يؤدي إىل عدم الرضا ،أما وهي تعمل كما ذهب هري 
العوامل الدافعة أو احملفزة اليت تقابل احلاجة لتقدير الذات وحتقيقها يف سلم ماسلو فهي تساهم حسبه يف 

  ظهور السلوك املدفوع حنو األداء األفضل.

  of Needs Porter´sHierarchyنظرية سلم الحاجات بورترثالثا: 

  حاجات 

 صحية

 تصنيف هيرزبرغ

 راألج

 األمن

زمالء العمل   

 قاعدة الهرم

تصنيف ابراهام 

 ح. االجتماعية

 ح. إلى األمن

 ح .الفيزيولوجية

  حاجات 

 محفزة

 االستقاللية

 اإلنجاز

 الذات ح . تحقيق المسؤولية

 ح. لتقدير الذات

 قمة الهرم
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ال ختتلف هذه النظرية كثريا عما جاء به ماسلو،إال اختالفا شكليا، يتمثل يف إعادة النظر يف ترتيب       
،أن للفرد حاجات ال بد له من إشباعها يف منظمة العمل ،وقد انطلق  أولوية احلاجات ، حيث يرى بورتر

باحلاجة إىل األمن من خالل األجر الذي ميثل موردا اقتصاديا للموظف ،يوفر له أمنا اقتصاديا وجسميا 
ويغطي له احتياجاته ويضمن له االستقرار،أما بالنسبة للحاجة الثانية لسلم بورتر ،فقد حددها يف احلاجة 

عضوية ،من خالل إتاحة الفرصة للفرد باالنضمام إىل عضوية مجاعات على أسس شخصية ،مث احلاجة لل
للتقدير واالحرتام من خالل بناء عالقات جيدة مع العمال والشعور بتقدير الغري له ،لتأيت بعدها احلاجة 

راقبة ذاتية تكفل له حتمل مسؤوليته لالستقاللية ،ألن الفرد بطبعه ال حيبذ مراقبة ومتابعة الغري له ،فهو حيتاج مل
،وأخريا احلاجة لتحقيق الذات من خالل حتقيقه لطموحه وهدفه الذي يسعى إليه ، وميكننا استعراض سلم 

  بورتر للحاجات فيما يلي :

  

  يوضح سلم بورتر للحاجات وما يقابلها من حاجات ماسلو): 04الشكل رقم ( 

 وفق معطيات النظرية الباحثةمن إعداد المصدر :

ما عدا يف الرتتيب ،كما  ماسلوحيث يتضح من خالل سلم بورتر أنه ال خيرج يف مضمونه وعدده عن سلم 
األمن لدى بورتر حصرها يف األجر الذي حيقق للفرد إشباعا حلاجاته البيولوجية وكذا  يتضح أن احلاجة إىل

 حاجات ماسلو حاجات بورتر

 الحاجة إلى األمن

 الحاجة للعضوية

 الحاجة للتقدير واإلحترام

 الحاجة لالستقاللية

 الحاجة لتحقق الذات  الحاجة لتحقيق الذات

 الحاجة لتقدير الذات  

 الحاجة للتقدير واالحترام 

 الحاجات االجتماعية

 الحاجات البيولوجية
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اعترب أن اإلشباع يكون وفقا  ماسلويف األمن من املخاطر ، كما أن  ماسلواالستقرار املادي، بينما عرب عنه 
تر فلم جيعل ذلك ضروريا لرتتيبه للحاجات ،مبعىن أن اإلشباع يكون من قاعدة اهلرم وصوال إىل قمته ،أما بور 

  إمنا دعا إىل  اإلشباع ،من أجل حتقيق واالستقرار والتوازن يف العمل.

  )( Theory of the Needsfor Achèvement: نظرية الحاجة لإلنجازرابعا.

) ،معتربا أن لألفراد David Mc .Clelland، لصاحبهادافيد ماكليالند ( )1961(ظهرت سنة 
تؤثر بطريقة مباشرة على حتفيزه،وتكون شدة هذه احلاجات حبسب األحوال والظروف ثالث حاجات أساسية 

احمليطة به، وحسب مكانته يف السلم اهلرمي للسلطة ،وحبسب دوره ومكانته يف املنظمة ،ففي حني يكون بعض 
بوحفص مباركي العمال يف أمس احلاجة لالنتماء ،يكون بعض املشرفني يف أمس احلاجة للسلطة  .(

  .)105:ص2008،

ا إىل أن ذوي اإلجنازات العالية يتصفون مبجموعة  وقد توصل ماكليالند من خالل دراسته الكمية اليت قام 
  من اخلصائص منها :

 .مييلون إىل احلاالت واملواقف اليت تعطي هلم فيها املسؤولية الشخصية يف حتليل املشاكل وإجياد احللول -
 .مييلون إىل املخاطرة املتوسطة بدال من املخاطر العليا أو الدنيا  -
م ليكونوا على علم مبستوى اجنازهم   -   يرغبون بالتغذية العكسية إلجنازا

  كما توصل ماكليالند إىل اقرتاحات متكن الفرد من إشباع احلاجة إىل اإلجناز وتتمثل يف :
 .وذلك من أجل تعزيز جناحه وتدفعه إىل جناح أكرب سعي الفرد إىل احلصول على التغذية العكسية  -
سعي الفرد إىل تعديل انطباعه عن نفسه من خالل تصور يضع فيه نفسه مكان شخص آخر حباجة  -

 . للنجاح
كامل محمد حماولة التحكم يف أحالم اليقظة وأن يتحدث مع نفسه بصورة اجيابية ( -

  ).127:ص2004المغربي،
  نظريته وفقا للحاجات الثالثة التالية : وقد بنا ماكليالند
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وتتمثل يف رغبة الفرد يف تقدمي نتائج جيدة ومتميزة عما يقدمه اآلخرون ،واألفراد  الحاجة إلى اإلنجاز : 
خيتلفون يف قوة هذا الدافع ،فالذين ميتلكون دافع اجناز قوي لديهم اجتاه اجيايب حنو حاالت الفشل اليت ميكن 

فرجال التسيري الذين حققوا من غريهم من األفراد الذين يكون دافع اإلجناز لديهم ضعيف ، أن تصادفهم أكثر
جناحات يف ظل بيئة تتسم باملنافسة القوية، ميتلكون دافع اجناز قوي، حيث أن هذا النوع من األفراد يبحث 

  )230:ص2011.(عبد الفتاح بومخخم، عن فرص حل مشكالت التحدي و التفوق .

ا الفرد الذي يقضي وقتا طويال يف تفكري يف وسيلة للتأثري بذكائه على  إلى السلطة :الحاجة   ويتميز 
دف فرض سلطته عليهم والتحكم فيهم ،وإلشباع هذه احلاجة يلجأ الفرد إىل مركز السلطة  اآلخرين وذلك 

  يف املنظمة .

ة  إىل ربط عالقات صداقة متينة مع حيث يسعى الفرد من أجل إشباع هذه احلاج الحاجة إلى االنتماء : 
أحمد صقر أفراد آخرين يف املنظمة ،كما يتميز باملشاعر الطيبة والعطف على اآلخرين .(

  ).152عاشور،دس:ص

يبدو أن احلاجات اليت حددها ماكليالند هي األخرى ال خترج عما صنفه ماسلو يف هرمه وما هي إال اختصار 
 احلاجات بينهما:هلا ، والشكل التايل يوضح تقاطع 
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  : يوضح تصنيف ماكليالند وما يقابله من تصنيف ماسلو للحاجات)  05شكل رقم (
  .وفق معطيات النظريةالباحثة من إعداد المصدر :

 ماسلوهو اآلخر يتقارب مع تصنيف  ماكليالندمن خالل الشكل املوضح أعاله، يظهر أن تصنيف 
للحاجات ،حيث يتفقان على أن احلاجات غري املشبعة هي اليت حترك السلوك ،وكذا مضمون احلاجات 
،فاحلاجة إىل اإلجناز بالنسبة إىل ماكليالند ترتبط مبستوى الطموح ،حيث يسعى إىل التحكم يف العمل 

ستقالل والتحكم الذايت واملعلومات ومواجهة كل املشاكل اليت تعرتضه ،وحتمل املسؤولية مع الرغبة يف اال
،حيث أن إشباع ذلك جيعله يشعر بأنه حقق إجنازا يضاهي طموحاته وأهدافه اليت حددها ،وهذه احلاجات 

يف قمة هرمه وهي احلاجة لتحقيق الذات ،أما فيما يتعلق باحلاجة لالنتماء فهي تقابل  ماسلواليت حددها 
عي الفرد لتكوين عالقات متينة مع مجاعات الرفاق وذلك من خالل س ماسلواحلاجات االجتماعية يف هرم 

على  ماسلوقائمة على الطيبة واالحرتام ،أما بالنسبة إلشباع احلاجة للسلطة فهي تقابل احلاجة للتقدير يف هرم 
اعتبار أن الفرد يسعى يف نظر ماكليالند للوصول إىل املركز والسلطة من خالل التأثري على اآلخرين حبيث 

ا من جعل اآلخرين حيرتمونه وينصاعون ألوامره ،فكلما متكن تكون له امل علومات واخلصائص اليت يتمكن 
ذه الصفات متكن من إشباع هذه احلاجة    الفرد من االتصاف 

  القوةالحاجة إلى 
  

  الحاجة إلى االنتماء
  
 اإلنجازالحاجة إلى 

 تصنيف ماسلو تصنيف ماكليالند

 الحاجة تقدير الذات و ح. االج والحاجة لألمن 

 الحاجات االجتماعية  

 تقدير وتحقيق الذات
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ا موجودة لدى كل فرد ولكنها بنسب متفاوتة أي يف إطار واحد   إال أن هذه احلاجات يراها صاحبها على أ
الذي يعتربها ذات نظام  لماسلو) ،خالفا 89:ص 2005د إسماعيل بالل ،محمو كلي بدون تسلسل ،(

  مرتب ومتسلسل ،واإلشباع وكذا االنتقال يكون وفقا لذلك .

 E.R.Gنظريةالوجود واالنتماء والنموخامسا.

الذي قدم نظرية احلاجات  Clayton Alderferكاليتنالدرفر) لصاحبها 1972ظهرت سنة (     
 واليتGrowth،والنمو Related،واالنتماء  Existanceذات املستويات الثالثة ،وهي الوجود 

) ،حيث يرى أن هذه احلاجات هي حاجات ذات مستويات متتابعة منها متدرجة ERGعرفت باسم (
املستوى األعلى يف بعض ،مبعىن أن الشخص ميكنه أن يتخطى بعضا من املستويات الثالثة ،كما يرى أن 

األحيان قد ال يكون أكثر أمهية مبجرد إشباع حاجات املستوى األدىن ،وأن االرتقاء للمستوى التايل بالنسبة 
لبعض الوظائف يف كثري من الشركات غري ممكن ،حيث يعزى لعدة عوامل ،كسياسة الشركة أو طبيعة الوظيفة 

طريق مسدود يؤدي بالعامل أو املوظف إىل اإلحباط مما جيعله يويل ،وبالتايل فالطريق إىل املستوى التايل هو 
  )  173:ص2001عزت عبد العظيم الطويل،أمهية أكثر باملستوى السابق ،(

ا تقلص جمموع احلاجات إىل ثالثة مستويات  ماسلووتعد هذه النظرية جديدة ال تضيف الكثري لنظرية  إال أ
  وتتمثل يف :

يف كل املتطلبات الضرورية حلياة اإلنسان ،كاحلاجة للطعام  الدرفراحلاجة إىل الوجود : وتتمثل حسب  
  واملاء والسكن واألمن وكذا الراتب ،والظروف املادية املناسبة ألداء العمل 

العمل احلاجة إىل االنتماء :وتتمثل يف حاجة الفرد إىل إقامة عالقات صداقة مع الغري ،ومشاركتهم يف 
،والشعور بالتقبل من طرفهم ،وكذا احلاجة إىل اإلحساس بالتميز واملكانة االجتماعية ،وسط اجلماعة اليت 

  )247:ص2002عبد الغفار حنفي،ينتمي إليها .(

احلاجة إىل النمو :وتتمثل يف كل مايسعى إليه الفرد للدفع من مستوى اجنازه،وذلك من خالل استعمال  
ملهام صعبة  تأديتهة مستمرة وفعالة من أجل حتقيق ذاته وتطويرها ،ويظهر ذلك من خالل قدراته وكفاءته بصف

ا قدراته .(   .) 54:ص2000محمد نجيب شاويش،،ـيتحدى 
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  والشكل التايل يوضح حاجات كاليتونالدرفر:

  
  ماسلووما يقابلها من حاجات  الدرفريوضح حاجات ):  06شكل رقم(

  حسب معطيات النظرية الباحثة: من إعداد المصدر 

لتدرج احلاجات ،بدمج احلاجة لتحقيق  ماسلواختصر نظرية  ألدرفرمن خالل مامت عرضه يتضح أن      
الذات ،واحلاجة لتقدير الذات يف حاجة واحدة أمساها احلاجة للنمو ،وتناول احلاجة إىل احلب ،واحلاجة إىل 

السيد علي االرتباط ،واحلاجة الفيسيولوجية ،واحلاجة الوجودية ،وأسقط احلاجة إىل األمن .(
  )15:ص2015الشتا،

يف قاعدة اهلرم واليت حتافظ على  ماسلوجات الوجود فهي نفسها احلاجات اليت جعلها ففيما يتعلق حبا      
ا مرتبطة  ماسلوالبقاء والوجود من خالل األكل والشرب واجلنس ،وعرب عنها  باحلاجات الفيزيولوجية كو

وعربا عنها باحلاجة بعضوية الكائن البشري ، أما بالنسبة للحاجة الثانية فقد اتفق كليهما على ضرورة إشباعها 
إىل االنتماء ،وذلك من خالل العمل على بناء عالقات صداقة مع األفراد داخل وخارج جمال العمل ،مع توفري 
اجلو املالئم للعامل جلعله قادرا على الشعور باالنتماء ملنظمة العمل اليت ينتمي إليها ،أما احلاجة األخرية يف 

 تصنيف ماسلو تصنيف كاليتون

 حاجات النمو

 حاجات االنتماء

 حاجات الوجود

     
ص
النكو

  

الحاجات الفيزيولوجية        

 الحاجات االجتماعية

 ح معرفية وتحقيقالذات

ماساألعلى

ماسلاألدنى
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إىل النمو وذلك من خالل سعي الفرد للوصول لطموحه ومبتغاه وهي ما فقد متثلت يف احلاجة  الدرفرتصنيف 
  باحلاجة لتحقيق الذات .   ماسلوعرب عنها 

كما أن كل منها يتفقان على نفس املبدأ ،والذي يتمثل يف عملية اإلشباع ،حيث يريا أنه كلما اكتمل       
ستوى األعلى وتصبح ملحة ،إال أن عملية إشباع حاجة يف املستوى األدىن ،صعد الفرد إلشباع حاجة يف امل

قد فسر االنتقال من احلاجات الدنيا  إىل احلاجات  ماسلواالنتقال من حاجة حلاجة ختتلف بينهما ،فإذا كان 
يرى إمكانية نكوص الفرد من  ألدرفرالعليا بشكل ترتييب ،حبيث ال يتم االنتقال ما مل يتم اإلشباع ،فإن 

دين ،حيث أن عدم إشباع حاجات النمو يؤدي بالفرد إىل الرتكيز على إشباع مستوى أعلى إىل مستوى أ
  حاجات االنتماء ....وهكذا.

من خالل ما مت التعرض له من نظريات سامهت يف تصنيف احلاجات، واتفقت على أن احلاجات هي       
لعجز عن ذلك يولد التوتر ويعيق احملرك األساسي  للسلوك اإلنساين ،إشباعها حيقق الرضا والسعادة والتوازن ،وا

قد حدد مخس حاجات أساسية مرتبة  ماسلواألداء ،إال أن كل منهما أخذ تصنيفا وتعدادا مغايرا، فإذا كان 
ترتيبا هرميا ،ذات إشباع تسلسلي، حبيث ال يتم االنتقال إىل احلاجة البعدية ما مل تشبع احلاجة القبلية ،فإن 

هو اآلخر مع  ألبورتيف حاجتني (حاجات دافعة وحاجات صحية ) ليتفق  ماسلواختصر حاجات  هرزبرغ
احلاجات اليت حددها ماسلو يف العدد واملضمون ،عدا االختالف الطفيف يف ترتيب بعض احلاجات يف السلم 

فقد حددا احلاجات وفقا لثالث مستويات هي األخرى ال خترج عن إطار  ماكليالندو  ألدرفر،أما كل من 
خرجيي ،هو ما جعلنا نتخذها أساسا لنبين عليها دراستنا احلالية ونسقطها على عينة دراستنا لوماسهرم 

 جموعة مؤسسات خدماتية  وتربوية مب اجلامعة املتعاقدين
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  : العوامل المؤثرة على حاجات األفراد.6

ا عامل مهم          نظرا ألمهية احلاجات لذا الفرد، سواء باعتبارها وسيلة لتعديل أو إحباط السلوك ،أو كو
من عوامل جناح املنظمات ،باعتبار هذا األخري هو املسؤول عن ذلك وكل ما يعرقل سلوكه ،هو يف نفس 

فرد يعيش يف بيئتني خارجية وداخلية فال بد الوقت معرقل ومانع أمام حتقيق املنظمة ألهدافها املسطرة ، وألن ال
  وأن تظهر عوامل تؤثر على تصرفاته و حاجاته اليت تعد مفتاح السلوك ،واليت سنتطرق هلا فيما يلي :

م  املادية واالجتماعية والذاتية متاما  النشاط داخل وخارج أماكن العمل :  فبعض األفراد قد تشبع حاجا
ون ليس للحصول على هذه احلاجات، بل لشغل وقت الفراغ أو حىت ال يظهرون خارج أماكن العمل  ،ويعمل

مبظهر العاطلني ،فبالنسبة هلؤالء فالعمل هو رغبة ،والبعض اآلخر يعترب العمل إشباع حلاجاته املادية حبيث 
مال من يعتربون العمل وسيلة لتحقق غاية ،وهناك عدة طرق ووسائل ميكن للمؤسسة تطبيقها إلثارة محاس الع

م املادية واالجتماعية والذاتية ،حيث يعمل األجر على  أجل العمل ،فأغلبية األفراد يعملون على إشباع حاجا
م  م وكفاء م املادية، كما تعمل العالقات االجتماعية اليت تنشأ بينهم ،وفرص إثبات قدرا إشباع حاجا

م االجتماعي  ة والذاتية .وشخصيتهم يف أماكن العمل على إشباع حاجا

يسعى الفرد لتحقيقه لنفسه فإذا كان الفرد قنوعا وله أهداف  ويقصد به اهلدف الذي  مستوى الطموح : 
متواضعة ،سهل اإلشباع على عكس من كان طموحه عال ،وكلما استطاع الفرد إشباع أكثر مما يهدف إليه  

 كان الرضا والراحة والتوافق .

فشعور الفرد باالنتماء إىل مجاعة معينة ،هو يف حد ذاته ميثل إشباعا حلاجة  الجماعة التي ينتمي إليها : 
معينة .وما أظهرته جتارب اهلاوثورن خلري دليل على ذلك ،حيث وبسبب اخنفاض اإلنتاج املستمر رغم متتع 

وزمالئه بدراسة هذا املشكل من خالل جتارب اإلضاءة وغرف  مايو ألتنالعامل مبزايا اجتماعية وصحية ،قام 
التجميع باستخدام الطريقة القبلية والبعدية ،حيثتم تسجيل إنتاج الفتيات قبل التجربة ،وعند إدخال فرتات 
الراحة وجعل اإلنتاج بالقطعة وتقدمي وجبات ساخنة وخفض ساعات العمل ،توصلوا من خالل املالحظة 

 جلماعة العمل وهو ما جعلهن يضاعفن اإلنتاج .فإشباع احلاجةن الفتيات أصبحن أكثر انتماءا والتجربة إىل أ
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لالنتماء إذن عامل أساسي من عوامل الرضا للفرد العامل واليت تنعكس على حالته النفسية وأدائه يف منظمة 
 )371:ص1984محمد السيد أبو النيل ،العمل. (

الرجال ،لدى فعلى املؤسسة أن تأخذ بعني االعتبار هذه احلقيقة ختتلف حاجات النساء عن  الجنس : 
تم أكثر باحلاجات التالية (اإلشراف ،الظروف املادية واالجتماعية  حيث أثبتت الدراسات أن النساء 
،ساعات العمل ،سهولة العمل ،النواحي االجتماعية يف العمل) فيما يهتم الرجال أكثر من النساء ب (احلاجة 

 رتقية ،األجور ،طبيعة العمل ،حجم املؤسسة والقيادة والتنظيم )إىل ال

حيث يعد مستوى حضارة البيئة واجملتمع الذي يعيش فيه الفرد، مؤثر كبري على حاجات األفراد  البيئة : 
 ،لدى فال بد من دراسة القيم واملستويات املادية ونوع احلاجات الالزم حتقيقها لألفراد لدفعه للعمل وزيادة

 الكفاية اإلنتاجية .

: تؤثر مستوى الثقافة على أهداف وحاجات األفراد ،فكلما ارتفعت ثقافتهم كلما ارتفعت ثقافتهم  الثقافة 
 ،كلما زاد أهدافهم باحلاجات االجتماعية والذاتية .

ا على نوع :إن خربة الفرد سواء كان ينتمي إىل فئة العمال أو املوظفني أو املديرين ،أثرا واضحالخبرة  
ا مركز البحوث  وكمية املطالب اليت يشعر حباجته إليها ،فحسب  ما ورد يف تقرير إحدى الدراسات اليت قام 

) فإن عدد األفراد من العمال الذين يشعرون بعدم الرضا عن أعماهلم قليل 1961جبامعة ميتشيغان بأمريكا (
هلم أهدافهم ،أما املوظفني فهم أكثر الفئات  الغري  نسبيا ،وذلك لشعور أغلبيتهم بأن عملهم ووظائفهم حتقق

م  راضية عن عملها ،وأكدوا رغبتهم يف تغيري عملهم إىل عمل آخر ،وهذا دليل على عدم إشباعهم حلاجا
م مل يتحصلو إال على القليل  م يتوقعون الكثري من العمل إال أ ،الذاتية من العمل يف وظيفتهم احلالية وأ

ا .،ويرجع ذلك إ  ىل طموحهم أو عدم القدرة على التأقلم مع األوضاع املعمول 

فحاجات األفراد تتغري بتغري الظروف االقتصادية العامة ،ففي فرتات الكساد يهدف األفراد  عامل الزمن : 
م املادية ،حيث ميكن فيها دفع األفراد على رفع كفايتهم اإلنتاجية مبجرد إشب اع من العمل إىل إشباع حاجا

م األخرى غري مشبعة ،أما يف فرتات الرواج حني تتيح الظروف  م املادة حىت لو كانت حاجا   حاجا
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م  االقتصادية لألفراد احلصول على أجور مرتفعة، فيهدف حينها األفراد من عملهم إىل إشباع  حاجا
 االجتماعية والذاتية ألن حاجتهم املادية تكون مشبعة متاما .

إىل ذلك ،فاحلاجات اليت يهدف األفراد إىل إشباعها من العمل تتغري تبعا للتغريات اليت حتدث يف  ضف
حياته الشخصية من وقت آلخر ،فإذا تعرض ألزمات مادية تتطلب تكاليف مادية ،فإن حاجاته املادية 

نقال عن بولهواش ى .(ستزداد أمهية ،يف حني ترتفع أمهية حاجاته االجتماعية والذاتية يف األوقات األخر 
 )9091:ص ص2005عمر،

  :حاجات الشباب في المجتمع الحديث ومشكالت عدم اإلشباع. 7

  :حاجات الشباب في المجتمع الحديث :1.7

ال شك أن فئة الشاب تعد من بني أهم الفئات اليت تتباين وختتلف لديها احلاجات اليت ترغب يف      
فسنحاول الوقوف عند أهم  ،الفئات الشابةبني من  تعتدإشباعها بشىت الطرق والوسائل،وألن عينة دراستنا 

ليه هو أن حاجات الشاب املعاصر احلاجات اليت تسعى هذه الفئة إىل حتقيقها ،ولعل أهم ماميكننا اإلشارة إ
ختتلف اختالفا جذريا عن حاجات شباب اليوم املثقف الطموح ،الذي جند مسارات حاجاته متنوعة ومتباينة 

يف نظريته اليت ستكون حمور دراستنا احلالية ،وبالتايل سنحاول من خالل هذا  ماسلو ابراهام،وهو ما أشار إليه 
العنصر اإلشارة والتطرق إىل أهم احلاجات اليت حياول شباب اليوم املعاصر إشباعها ،واليت يؤدي عدم إشباعها 

  إىل مشكالت نفسية سنتعرض لبعضها الحقا :

وتأمينه يعد من أهم األفكار املسيطرة على ذهنية  فالتفكري يف املستقبل الحاجة لتأمين المستقبل: -
شبابنا ،ويرتبط خصوصا بالوظيفة وكيفية احلصول عليها والتثبيت فيها واالرتقاء والتميز ،الذي يضمن 

يف قاعدة هرمه من جهة  ماسلوله أجرا جيدا ميكنه من إشباع احلاجات الفيزيولوجية اليت حددها 
ديدا ألمنه واستقراره يف احلياة ،اومن جهة أخرى يوفر له األمن  عتبارا من أن خطر البطالة يعد 

،فالوظيفة إذن والرتقية واالرتقاء فيها والتناسب بني التخصص واملهنة ،والتوجيه املهين ،وضرورة تكافؤ 
الفرص بني مجيع العمال وضمان التأمني االجتماعي مبختلف أنواعه وأشكاله، تعد من بني النقاط 
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املتعلقة بتأمني املستقبل ،الذي يساعده على التكيف  تساعد على إشباع حاجات الفرد ،املهمة اليت
  والتوازن مع نفسه ومع بيئة العمل .

 :حيث يتوقف تعد هذه األخرية مكمال للحاجة اليت قبلها ، الحاجة إلى الزواج وتأمين أسرة
إشباعها على تأمني املستقبل يتوقف إشباع هذه األخرية ،حيث حيتاج الشاب إىل دعم مادي 

 .ومعنوي ميكنه من حتقيق األمن االقتصادي ،واالجتماعي 
  بـ وتتعلق هذه األخرية: الحاجة إلى مثل عليا وقيم واضحة وقيادة واعية 
 .لرتبية والتعليم واالقتصادالتحديد الواضح والدقيق يف األهداف املتعلقة با -
 ،الذي يساعد على تقدير األفضل واإلبداع فيه .احلاجة إىل قوة الوالء واالنتماء  -
 باحلاجة لتحقيق الذات وصنفها يف قمة اهلرم  ماسلو،وقد عرب عنها الواعي والفعال  لتوجيها -
  فالشباب خالل هذا املرحلة حيتاجون ملن :الحاجة إلى الدعم الشخصي ودعم القدرات اإلبداعية

م  يئة ذلك لالستفادة من املواهب اليت متتلكها هذه الفئة يدعم قدرا ،وعلى الدولة العمل على 
،لتنميتها وتطويرها واستغالهلا ،حيث ومن خالهلا يتمكن الشاب من الشعور بالتقدير واالحرتام والثقة 

 جعلها يف أعلى اهلرم . يف هرمه و  ماسلوبالنفس ،واليت حددها 
 : لتنميتها وتكون من خالل الدعم الشخصي للقدرات اليت ميتلكها شبابنا ،الحاجة إلى المشاركة

وتطويرها من جهة ،وكسب رضاهم من جهة أخرى ،حىت يشعر الشاب بالثقة بنفسه وقدراته 
لعامة لتحقيق التطور والتنمية ، ،ويصبح بإمكانه تقدمي األفضل من خالل املشاركات الفعالة 

،فيشعر بقيمته ووزنه يف الذايت ،ويف جمتمعه وكذا يف منظمة العمل اليت بالثقة يف قدراته  يسهوحتس
   )41،42:ص2015عباسي، عبد العالي دبلة ويزيد.(يعمل فيها

خالل  وكذا من ،توجهاته،ويف تظهر يف سلوك الفرد ،تعترب جممل هذه احلاجات مهمة وضرورية وواقعية  
وتتأثر بشخصيته وطريقة تفكريه وثقافته وحىت ظروفه االجتماعية ،وهي ال خترج عن احلاجات اليت  ،تنشئته

الذي هو حمور دراستنا احلالية ،وهي حاجات تتأثر بالدرجة األوىل  ،يف هرمه اخلماسي ابراهام ماسلوصنفها 
بالوظيفة اليت حيددها الشاب أو خريج اجلامعة كأوىل اهتماماته،وقد أكدت لنا واقعية هذه احلاجات، املقابلة 

يف  ماتية ببعض القطاعات الرتبوية واخلداليت قمنا بتطبيقها على البعض من عينة الدراسة الذين يزاولون عملهم 
تتفاوت يف مستويات إشباعها من فرد آلخر إطار عقود اإلدماج ،وتوصلنا من خالهلا إىل أن  هذه احلاجات 
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وحسب جمموعة من املتغريات خاصة التخصص املهين ،حيث أكد البعض من عينة دراستنا ممن يزاولنا 
م متكنوا من إشباع احلاجة لتحقيق م أ   لذات،بغض النظر عن بقية احلاجات.ا وظائفهم التعاقدية يف ختصصا

  : : مشكالت عدم إشباع الحاجات2.7

إن الفرد طيلة حياته حياول التكيف مع بيئته املادية واالجتماعية ،فهو بذلك يستخدم قدراته وإمكانياته 
جمتمعه  من أجل ذلك، أي حىت يشبع حاجاته املختلفة ،الفيزيولوجية واالجتماعية والنفسية ،وفق ما ميليه عليه

ودون أن يتعارض مع قيمه ،حىت يضمن لنفسه الراحة والسعادة ،أما يف حالة عدم القدرة على اإلشباع يصاب 
بالتوتر والضيق ،فيضطر حينها إىل اإلشباع الغري شرعي ،أي االحنراف ،ويظهر ذلك يف شكل سلوكيات غري 

  ).134سهيلة محسن كاظم الفتالوي،دس:صمرغوبة وخمالفة للقوانني. (

وقد وجد العلماء أن عدم قدرتنا على إشباع حاجاتنا هو أساس مشاكل التكيف اليت تواجهنا ،مبعىن        
دف إىل توافق الفرد مع بيئته ،إال إذا أشبعت حاجاته  أن الشخصية ال تتحقق هلا الصحة النفسية واليت 

  )02:ص2011عالء سمير موسى القطاني ،وشعر فعال أنه مت اإلشباع. (

فعدم قدرته على اإلشباع أو عجزه عن حل مشاكله وفشله يؤدي إىل إصابته باإلحباط الذي ميثل أحد       
.(مصطفى أهم العوامل املؤثرة على توافق الفرد واليت تتحول من حالة الصحة النفسية إىل حالة املرض النفسي 

  )247خليل الشرقاوي ،دس:ص

فإن السبب األول لألمراض النفسية هو الفشل يف إشباع احلاجات األساسية  ماسلوفحسب رأي        
حيث يقول:"هذه احلاجات جيب أن تشبع وإال أصابنا املرض ،وكلما تدىن املستوى ،الذي عنده حتبط احلاجة 

  ،كلما زادت حدة عدم اإلشباع ،كلما زادت خطورة املرض

وع يف األمراض النفسية هو الفشل يف إشباع احلاجات أن السبب األول للوق ابراهام ماسلوحيث يرى   
األساسية ويف ذلك يقول :"هذه احلاجات جيب أن تشبع وإال أصابنا املرض ،وكلما تدىن مستوى اإلشباع 

سعد عبد الذي عنده حتبط احلاجة ،كلما زادت حدة عدم اإلشباع ،كلما زادت خطورة املرض "(
عض احلاجات فقط يسمح لنا بتحقيق الصحة النفسية، وهو ) ،أي أن إشباع ب76-72:ص1983الرحمن،
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أفضل من التوقف عند إشباع احلاجات الدنيا فقط،ويف نفس السياق يؤكد إريك فروم " أن املرض ينشأ من 
رغبتنا فيما ال حيمل لنا اخلري  فاخلوف والقلق ومجود املشاعر ،واالعتماد الشديد على اآلخرين من أجل إشباع 

محمد السيد عبد ضافة إىل اخلوف من التعرف على الذات مع الوالء ملا هو مألوف وعادي " (احلاجة ،باإل
  )452:ص1998الرحمن ،

فهذه إذن بعض املشاكل اليت  يقع حتت رمحتها ،الفرد نتيجة عدم قدرته على إشباع حاجاته بسبب      
اديتها وعناصرها االجتماعية ........إخل عوامل قد ترتبط بشخصيته أو إمكانياته أو جماالت البيئة احمليطة مب

،ومنه فإشباع هذه األخرية ،هو الطريقة الوحيدة إلعادة التوازن مع البيئة املادية واالجتماعية ،وهذه بعض 
  املشاكل اليت تعرتض الفرد نتيجة عدم اإلشباع :

دون حتقيق حاجة معينة يستخدم علماء النفس مصطلح اإلشباع للداللة على تتدخل عقبة ما  اإلحباط : 
ا الكائن احلي ،فالفرد من خالل وظيفته داخل منظمة العمل  ،فاختالف احلاجات وكذا الوظائف اليت يقوم 
يسعى لتحقيق مجلة من احلاجات إال أن هناك عدة عواقب حتول دون ذلك ،كأن يسعى إلشباع حاجاته 

عمل ،إال أن نظام التسيري باملؤسسة مينع دلك االجتماعية من خالل العالقات الغري رمسية مع مجاعات ال
مصطفى فيشعر حينها الفرد باإلحباط ،ومنه ينخفض األداء نتيجة عدم القدرة على إشباع حاجة معينة .(

  )108:ص1990عشوي،

من املعروف أن الصراع حيدث نتيجة قيمتني متناقضتني ،إحدامها سلبية واألخرى إجيابية فيؤدي  الصراع : 
ذلك إىل تعارض الرغبات وتصادم احلاجات ،وهذا يولد صراع لدى الفرد وما يرتتب عنه من شعور بعدم 

منصب العمل خاصة ما االرتياح ،فالفرد العامل يف منظمة العمل كثريا ما تصادفه صراعات متعلقة بالوظيفة و 
ا من أجر ومغريات فيجد نفسه يف صراع أثناء اختياره  للوظيفة اليت تتعارض مع حاجاته ورغباته ،فقد  يتعلق 
يشبع املنظمة حاجاته املادية فيختار الوظيفة تبعا لألجر العايل لكن مقابل ذلك يعيش وسط جو تنظيمي ال 

اع بني اختيار العمل مقابل املغريات املادية ، أو منظمة أخرى يساعد على إشباع باقي احلاجات فتجد يف صر 
تكفل له جو تنظيمي مستقر ونظام مرن يكفل له الشعور باالنتماء ،مقابل أجر زهيد ، وهنا يقع العامل يف 

 .متعلق باإلشباع املادي واملعنويصراع 
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ه ،فيصبح شخصا غامضا ،يصدر حباطات املتكررة للفرد ينعكس على طبيعة شخصيتنتيجة لإل:  العدوان 
سلوكيات عدوانية مع كل من حوله ،معربا عن التوتر الداخلي نتيجة لعدم إشباع حاجة معينة ،وما 
ا العمال واليت تتبعها أعمال شغب وختريب وإطاحة بالنظام إال من أجل املطالبة  االحتجاجات اليت يقوم 

 .اجة إلشباعها بتحقيق مطالب تعكس حاجات يفتقر إليها العامل وحب

كنتيجة لعدم قدرة العامل على إشباع مجلة احلاجات جتده غري مستقر نفسيا فيتبع ذلك :  االنسحاب 
الالتوازن حالة اكتئاب ،فرتاه يستجيب للمواقف بطريقة غامضة تتجلى يف الالمباالة واإلمهال وكلها آليات 

.(نقال عن أمزيان م قرته على إشباع حاجاته دفاعية يستعملها لتعويض النقص الذي يشعر به نتيجة لعد
  ).55:ص2007زبيدة ،

ا        بعد ما مت التطرق إليه من نقاط متعلقة باحلاجات وخمتلف النظريات املفسرة هلا واحملددة ملستويا
ا فهي ال خترج عما جاء به  يف  ابراهام ماسلووتنوعها ،توصلنا إىل أن هذه األخرية ورغم اختالف تصنيفا

تصنيفه للحاجات من خالل هرم احلاجات اخلمس واليت تشكل نقطة مهمة يف حياة الفرد ال بد من الوقوف 
عندها تفاديا لوقوع مشاكل صحية واحباطات والتوازن يف حياة األفراد بصفة عامة، وحياة العامل خصوصا، 

ا واالمتيازات والقوانني العمليف ظل أنظمة وعقود   اليت تفرضها املؤسسات ، واليت من دون املختلفة ،وحمتويا
شك تلعب دورا مهما يف مساعدة العامل على إشباع حاجياته املختلفة ،وهو ماسنحاول التوصل إليه من 

  خالل الرتكيز على فئة جد مهمة متمثلة يف خرجيي اجلامعة املتعاقدين إطار  برنامج عقود اإلدماج .
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تعد البطالة من أخطر الظواهر اليت تنعكس نتائجها على الفرد واجملتمع وكذا على اقتصاد البالد ،وقد       
بلغ مداها خالل هذه الفرتة ،لتصل لفئة اجلامعيني ،وألجل ذلك حاولت اجلزائر من خالل سياسات تشغيلية 

خرجيي اجلامعة الذين هم حمور عدة، جتسيد جمموعة من الربامج املخصصة للفئات الشابة خاصة منهم فئة 
دراستنا احلالية ،من خالل عقود عمل تضمن هلم وظيفة تساعدهم على االندماج املهين وتشبع هلم جمموعة 
من احلاجات اليت متكنهم من حتقيق الرضا واالستقرار والتكيف إطار برنامج املساعدة على اإلدماج املهين 

سيتم فيه التطرق لسياسة اجلزائر التشغيلية بأمهيتها وأهدافها مع والذي سنتطرق إليه يف فصلنا هذا ،الذي 
  الرتكيز على أهم برنامج إدماجي للشباب خرجيي اجلامعة .

  : نظرة على واقع البطالة لدى خريجي الجامعةأوال :
ه تعترب بطالة الشباب اجلامعي من أخطر أنواع البطالة اليت تنعكس نتائجها على خمتلف حمطات حيات     

النفسية والسلوكية واالجتماعية ،وما يزيد األمر سوءا، القانون الذي حيكم الوظيف العمومي وعمليات 
يعطي أمهية كبرية خلرجيي املعاهد يف عمليات  -224/91املعدلباملرسوم  99/85وحسب املرسوم  -التوظيف 

كان من بني أرقى الفئات يف اجملتمع   التوظيف ،بينما يهمش فئة اجلامعيني،وهنا يفقد هدا األخري قيمته ،بعدما
(أحمد محمد  من حيث التوظيف واألجر الذي يتقاضاه مبجرد حصوله على الشهادة

 ).114مرسي،دس:ص
فعلى الرغم من اخنفاض املعدالت اإلمجالية للبطالة ،إال أن معدهلا يف صفوف الشباب واملتعلمني مرتفع ، وهذا 

يف االقتصاد ،واليت أفادت يف األغلب العمال األقل تعليما ،فلقد  يعكس نوعية فرص العمل اليت مت خلقها
)وهو ما 2009% سنة23،78)،إىل(2005% سنة12،08ارتفع معدل البطالة يف صفوف اجلامعيني من (

ا على تلبية متطلبات االقتصاد من حيث العمالة والذي يركز على عدم  يشوه صورة اجلامعة ويعكس عدم قدر
قائم يف جانب الطلب على العمالة ،على عدم قدرة االقتصاد على خلق وظائف حتتاج إىل قدرة التقييم ال

مهارات عالية ،لدى فإن ظاهرة البطالة املرتفعة يف أوساط اخلرجيني تعكس إشكالية جودة التعليم ومواءمته 
  )08:ص2008(الطيب لوح، ملتطلبات سوق العمل يف اجلزائر

ؤشرات كثرية تشمل اجلانب النفسي ،حيث جند هذه األخرية على أمل دائم فلبطالة خرجيي اجلامعة م      
ا النظرية   على أن هذه الشهادة اليت تتحصل عليها ختول هلا االندماج يف احلياة املهنية مبا يتوافق مع مكتسبا

ا االجتماعية ،فهي فئة من الشباب تتميز مبستواها اجلامعي مما جيعلهم ينفردون ببعض املشكالت  وطموحا
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م أكرب سنا من  م حبكم طول مدة الدراسة، ومستوى ونوعية التكوين الذي تلقونه ،باإلضافة إىل أ اخلاصة 
الفئة اليت مل تدخل اجلامعة بعد، فبحكم وجودهم يف ظروف اجتماعية واقتصادية مشرتكة ومماثلة جتعلهم 

م عليها دراستنا احلالية ،فالطالب مبجرد خترجه ، منحصرين يف فئة غري عادية جتربنا على اختيارها كعينة نقي
تتكون له صورة معينة يف ذهنه ،فريى بأنه  أهدافه وحاجاته ستتحقق بعد التخرج بصورة آلية ،لكنه يصطدم 

  بواقع جديد خمتلف عما كان يتصوره ،وتنحصر أفكاره حول ثالث نقاط أساسية :
ه سكرية وكيفية فك أي التزام اجتاهاخلدمة العو  لذلك  البحث عن العمل املناسب ،والطريقة املالئمة -

  الزواج وما يتطلبه من إمكانات مادية ال تتحقق إال بالعمل باإلضافة إىل التفكري يف 
وهي أفكار تعكس حاجات يسعى خريج اجلامعة لتحقيقها وإشباعها ،ويظهر جليا أن الوظيفة هي اليت تعمل 

  ب.على توفري جممل هذه احلاجات للشبا
واعتبارا من أن اجلزائر من بني اجملتمعات اليت تشكل فيها نسبة الشباب أكثر من ثلثي اجملتمع ،فهي        

تواجه اآلن حتديات كبرية ومعقدة يف جمال العمل ،خاصة وأن احلكومة مؤخرا جلأت إىل خوصصة املؤسسات 
تزايدا  شهدت حيث )11:ص2007. (أحمية سليمان،العامة إىل خاصة ،وهذا ما يقلص من عدد العمال

مستمرا لطلبات العمل من طرف الشباب، خاصة منهم الذين أمتوا تكوينهم اجلامعي وأمام هذا وذاك يلجأ 
خرجيي اجلامعة إىل العمل غري املنظم ،أي عالقات عمل مباشرة ومرنة ،لكون طبيعة عقد العمل غري ثابتة أو 

ينتج عن العمل غري املنظم، أجر أقل من احلد  غري حمددة أو غري موجودة أصال يف كثري من األحيان ،وبالتايل
. (بخوش األدىن لألجور مقابل ساعات عمل قد تطول أو تقصر عما هو منصوص عليه يف القوانني األساسية

  )176:ص2011هشام،
اية دراسته اجلامعية يصبح خريج جامعة بعد أن يكمل سنوات دراسته          فالطالب اجلامعي بعد 

أو قصري املدى) ويتحصل على شهادة الليسانس واليت تكون مبثابة تذكرة تسمح له باالنتقال  اجلامعية (طويل
إىل احلياة العملية ، ليتجه حنو تطبيق مهاراته ومعارفه املكتسبة يف سوق العمل من خالل وظيفة تناسب 

مل بات احلصول على ختصصه  ،إال أنه ونتيجة لتزايد عدد الوافدين اجلامعيني سنويا ،مقابل نقص فرص الع
منصب عمل صعب جدا ،فأصبح خريج اجلامعة هو اآلخر مثله مثل بقية فئات اجملتمع، بطاال إىل حني 

ال حيقق رضاه وتوافقه داخل جمال العمل ،نظرا لعدم قدرة  دتا ،أو وظيفة دائمة يف إطار عقتوظيفه توظيفا مؤق
تحقيقها ، وهي حاجات متنوعة وخمتلفة أسهب يف هذا األخري على إشباع حاجياته وطموحاته اليت يسعى ل

يف هرمه الرتتييب اخلماسي، من أدناها بالقاعدة إىل أعالها بالقمة ،وال شك  ابراهام ماسلوحتديدها وتصنيفها 
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أن خرج اجلامعة ال تقف حاجاته عند احلدود الدنيا، بل هي حاجات مرتبطة بالطموح والتطلع حنو اكتشاف 
  ذا يسعى من خالل وظيفته إىل االستمرار يف حتقيق اإلشباع إىل أقصى حد ممكن.الذات وحتقيقها ،هل

  : تعريف البطالة. 1
لقد أخذ تعريف البطالة عدة أبعاد وتوجهات ، فبعدما كانت البطالة مرتبطة باالقتصاد والتنمية ومن       

اختصاص الباحثني االقتصاديني كظاهرة تنعكس على اقتصا البالد ، أصبحت اليوم مفهوم متداول لدى 
ا على نفسيته وع القاته االجتماعية ومستوى انتمائه علماء النفس واالجتماع  نظرا ارتباطها  بالفرد وتأثريا

  .وتكوينه هلوية مستقلة 
م يبحثون عن   ا : "عدد األشخاص القادرين عن العمل ،وال يعملون بالرغم من أ تعرف البطالة على أ

  )285:ص1997"(عبد الرحمن يسري أحمد، عمل جدي
 ويبحثون عن فرصة عمل كما تعرف أيضا :"عدد األشخاص البالغني ،الذين ال يشتغلون أي وظيفة

  )9:ص2000"(كامل بكري وآخرون،
ا :"تلك احلالة اليت يكون فيها الفرد قادر على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ولكنه   وهناك من عرفها على أ

  )136"(عبد الرحمان العيساوي،دس:ص ال جيده
ا : "حالة عدم االستخدام اليت متس األشخاص  القادرين على العمل ،والذين  هذا وتعرف كذلك على أ

  ليس هلم فرص ساحنة للعمل،وهي بعبارة أخرى ،توقف غري طوعي عن العمل بسبب عدم وجود وظيفة
  )338:ص1975"(محمد عاطف غيث،

  : فالبطالة إذن وحسب التعاريف تكمن يف صورتني
 م : بطالة ظاهرة م  وتعين أن األفراد ال جيدون فرص العمل اليت تتناسب مع قدرا وختصصا

م اليت حصلوا عليها   ومؤهال
 تظهر من خالل تعيني بعض األشخاص يف وظائف ال تعود فائدة إنتاجية من ورائها : وبطالة مقنعة 

 ) 16:ص2005(محمد عبد اهللا مغازي،
الذي وهنا إشارة إىل أن خريج اجلامعة املتعاقد وبوضعيته داخل جمال العمل يعترب بطال ،على اعتبار املنصب 

 يشغله واملؤهل احلائز عليه .
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من خالل التعاريف اليت مت عرضها ،يتضح جليا أنه ليس أي شخص بإمكاننا نعته بالبطال ،ما مل         
تكن له القدرة والدافعية واإلمكانية اإلرادة للعمل ،فليس عدم العمل فقط يعرب عن البطالة، بل ترتبط 

ر وعدم تناسب العمل مع التخصص أو املؤهل العلمي والوظائف األقل مبجموعة من املتغريات ،فاخنفاض األج
ا الفرد العامل الذي ال  من املؤهل ،كلها تعرب عن بطالة مقنعة قد ال تلحظها اإلحصائيات ولكن يشعر 
يستطيع التكيف وال االستمرار يف العمل ،ومن هنا نستشف أن عينة دراستنا مبا متلكه من مؤهل علمي يسمح 

افتها املستمر على مكاتب التشغيل و بصورة دورية جتعلها فئة تعاين من هلا  باحلصول على وظيفة مستقرة ،و
ا على إجنازه ،وهي بطالة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم من (  35إىل 19البطالة حبكم رغبتها يف العمل وقدر

ا برجمت هلم الدولة برناجما من أج م للحصول على منصب عمل سنة)، ومن أجل التقليل من حد ل مساعد
يف إطار عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية  ، وهو ما دفعهم مرغمني دون وجود خيارا آخرا من 

  . االستفادة منه ، ولو أنه ال يتوافق ال مع الشهادة وال مع التخصص وال حىت مع األجر

  : أنواع البطالة. 2
واليت تنعكس على األفراد ،ختتلف أنواع البطالة تبعا جملموعة من املتغريات املرتبطة باقتصاد البالد        

م ،وال شك أن بطالة الشاب اجلامعي املثقف ختتلف اختالفا جذريا عمن ال مؤهل وال  مبختلف مستويا
  ،وعليه فمن بني أنواع البطالة ما يلي :شهادة له  ،سواء من حيث النتائج والتأثريات أو من حيث املفهوم 

  :البطالة المقنعة 
هي تلك احلالة اليت يتكدس فيها عدد كبري من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية للعمل، مما يعين وجود  

عمالة زائدة أو فائضة ال تنتج شيئا تقريبا، حبيث إذا ما سحبت من أماكن عملها، فإن حجم اإلنتاج لن 
ا تشغل وظيفة ينخفض ، وحن ا يف حالة عمل ، أي أ ن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية أ

و تتقاضى عنها أجراً ، لكنها من الناحية الفعلية ال تعمل و ال تضيف شيئا إىل اإلنتاج وهو األمر الذي يرفع 
ل النامية يف اإلنتاج الزراعي، ومؤسسات من التكلفة املتوسطة للمنتجات،و تظهر البطالة املقنعة خاصة يف الدو 

القطاع احلكومي، حيث تتكدس املكاتب احلكومية مبا يزيد عن احلاجة و لكن ميكن هلذا النوع من البطالة أن 
ينتهي إذا ما قامت املؤسسة بعمل توسعات جديدة، أو فتح فروع أخرى تستوعب هذا الفائض من العمالة، 

  )33:ص1997.(رمزي زكي،على رفع إنتاجية املؤسسة أو القيام بأعمال أخرى تسـاعد
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م   م إىل أنه وبالرغم من أ ومن خالل مقابلتنا مع البعض من عينة الدراسة ،توصلنا ومن خالل إجابا
م ال زالوا يشعرون بنوع من البطالة وهي بطالة مقنعة  ،وذلك راجع إىل  ،موظفون يف إطار عقود اإلدماج إال أ

املوظفني ،حبيث جيد املدمج نفسه وبالرغم من كفاءته وقدراته، إال أن منصب عمله ال يتكافأ  العدد اهلائل من
مع مستواه اجلامعي ال من حيث الكم أي املهام وال من حيث الكيف وطريقة األداء ،فال ساعات العمل 

ا يشعر خريج اجلامعة تتوافق مع الوظيفة وال الوظيفة تتوافق مع التخصص وال التخصص يتوافق مع املهام ،وهن
بأنه ال فائدة منه باملؤسسة وكأنه بدون وظيفة .حيث أثناء إجراءنا للمقابلة مل نضطر للتنقل من مكان ملكان 
على اعتبار أن عينة دراستنا جمتمعني بثالث مكاتب حمددة ،وهو ماجعلنا نلجأ للمقابلة اجلماعية واليت أفادتنا 

  ومات وكانت دافع لبعضهن لالسرتسال يف احلديث  .يف احلصول على كم متباين من املعل
 (السافرة،العابرة )البطالة الدورية: 

تنتشر هذه األخرية يف الدول الرأمسالية املتقدمة اليت يتعرض اقتصادها القومي لألزمات الناجتة عن اخنفاض   
الطلب الفعلي مما ينتج عنه تعطيل جلانب كبري من الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي ومن مثة تفشي البطالة 

.(محمد عالء الدين عبد  ديات البالدبني العمال ،ويرتتب عن هذه األزمات آثار خطرية على اقتصا
 )4:ص2003القادر،

وبالتايل فالبطالة الناجتة عن التقلبات االقتصادية تسمى بطالة دورية وهي إجبارية وليست 
  (Abdelmadjid Bouzidi, 1992, p20)اختيارية
 :البطالة االحتكاكية 
ول مرة ،أو يبحثون عن وظيفة أفضل من هذا النوع من البطالة إىل وجود أفراد يبحثون عن عمل أليشري       

سابقتها ،وهنا يرتبط مفهومها بالتفتيش ،أو البحث عن وظيفة مناسبة ،ويسمى هذا النوع أيضا "ببطالة 
 )257ص:1997"(محمد علي الليثي وآخرون، البحث
 البطالة االختيارية : 

م ال يرغبون فيه يف ظل  األجور السائدة ،بالرغم من وجود وظائف تشمل األفراد القادرين على العمل إال أ
شاغرة هلم ،مثل األغنياء الذين يعزفون عن قبول العمل يف ظل األجور املتاحة وكذلك املتسولني واألفراد الذين 
ا ال  تركوا وظائف كانوا حيصلون منها على أجور عالية ،وبالرغم من أن هذه اخلصائص تعرب عن البطالة إال أ

 )30:ص2005.(علي عبد الوهاب نجا، ة العمل يف اجملتمعحتسب ضمن حساب قو 



 لتشغيليةمج ابطالة خريجي الجامعة وأهم البراالفصل الرابع :                                                               

~ 107 ~ 

  

 :البطالة الهيكلية 
تظهر هذه البطالة مبجرد حدوث تغيري أساسي يف اهليكل أو البنية الصناعية ،فهي إذن تنتج عن التغيريات  

تبار أن اهليكلية يف االقتصاد الوطين ،كالتطور التكنولوجي اليت جتعل العامل غري قادر على التكيف على اع
مهاراته مل تعد تتالءم مع العمل الذي يقوم به ،فينخفض الطلب على بعض املهن، ويرتفع على بعضها اآلخر 

.(أحمد األشقر  وبالتايل تنتج البطالة بسبب املهن اليت ينخفض الطلب عليها ألنه ال ميكن إعادة تأهيلهم
  .)301:ص2002،
 :أسباب بطالة خريجي الجامعة.  3
توجد نسبة كبرية من أصحاب الشهادات العليا باجلزائر إما عاطلة عن العمل ،أو مهددة بالبطالة يف   

املستقبل القريب  وتعود انتشار ظاهرة البطالة بني أو ساط خرجيي اجلامعة إىل مجلة متنوعة من النقاط نذكر 
 : منها
  : أسباب متعلقة بطبيعة التعليم الجامعي 

األسباب أساسا يف عدة مواءمة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات سوق العمل احمللي تتمثل هذا  
،حيث جند تدين وحمدودية مستوى املهارات والقدرات اليت حيوز عليها خرجيي اجلامعة ،وال يليب يف الوقت 

ملالية لذى نفسه احتياجات السوق احمللي وخاصة لدى القطاع اخلاص وذلك بسبب عدم توفر اإلمكانيات ا
مؤسسات التعليم العايل على وضع برامج تدريبية للخرجيني بعد خترجهم أو أثناء دراستهم ،ضف إىل ذلك 
ضعف التنسيق بني مؤسساتنا واملؤسسات التعليمية الدولية أو العربة من أجل تبادل اخلربات واملعارف 

 والتجارب .
  عمل كما ونوعاعدم مواءمة خمرجات التعليم العايل وحاجات سوق ال 
على أساليب تقليدية يف التدريس  عتمادمع اال ضعف التخطيط مع التوسع السريع يف التعليم العايل 

  هشاشة برامج التوجيه واإلرشاد األكادميي واملهين يف التعليم العايلوالذي أدى إىل والتدريب والتقومي 
  عدم وضوح االحتياجات املستقبلية لسوق العمل من القوى البشرية  
م وما ينتج   م ورغبا سوء سياسة التخطيط والربجمة املركزية يف توزيع أعداد الطلبة ،ويتم ذلك خالفا ملؤهال

  عنه من فشل وتأخر دراسي ،مع خترج كفاءات ضعيفة غري مؤهلة وغري راغبة يف العمل 
  لسلك التعليم األكادميي ،والعزوف حنو التعليم املهين  التوجه العام 
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األمية املهنية أو امليدانية اليت يعاين منها معظم اخلرجيني ،مع صعوبة  تطبيق ما يتعلموه ،ضف إىل ذلك  
  اخلوف والقلق من املواجهة املهنية 

  عدم هضم املناهج التعليمية لعدة أمور  
 الدراسة إمهال وكسل الطالب معظم سنوات 
  عدم قناعة الطالب باختصاصه وجدوى تعليمه 
  قصور السياسة التعليمية ،بسبب قلة كفاءة الكوادر التدريسية والتدريبية  
م أو مبا يدرسونه   سوء توزيع اخلرجيني أحيانا أو توزيعهم عشوائيا على قنوات ليست هلا عالقة بتخصصا

املناسب يف املكان املناسب وذلك ما بن سوء فهم وسوء  ،وهذا على عكس ما يدعى بسياسة وضع الشخص
  ختطيط
 احمللي  بسبب التشوهات العديدة اليت يعاين منها سوق العمل: أسباب متعلقة بطبيعة سوق العمل

 ،نتج خلال واضحا يف أداء العمالة وذلك بسبب
 توازن آليات العرض والطلب على اليد العاملة املؤهلة يف السوق احمللية  اختالل 
 عدم فعالية االتصال بني اجلامعات وجهات التوظيف  
عدم توافق مهارات خرجيي اجلامعات مع طبيعة األعمال اليت تقدمها جهات التوظيف يف القطاعني العام  

 واخلاص 
 توافق فرص العمل مع اختصاصهم التضخم يف عدد خرجيي اجلامعة ،وعدم  
م جلمع املال عن طريق التجارة.    ارتفاع عدد املشتغلني يف القطاع احلر ،وتغري اجتاها
 أسباب متعلقة بالبيئة احمليطةباجلامعة:وتتمثل يف 
  بطء معدالت النمو االقتصادي واالعتماد شبه الكلي على النمو املرتبط باحملروقات  
  النمو السكاين (فئة الشباب واألطفال )ارتفاع معدالت  
  زيادة الطلب على التعليم اجلامعي النظري منه 
ا خرجيي اجلامعات بسبب العادات والتقاليد االجتماعية     التقليل من شأن بعض املهن واليت ال يقبل 
مداني بن شهرة للمرأة .(امليول واالهتمامات والتوجيهات القيمية ملهن دون أخرى كالتعليم مثال بالنسبة  
  )8،9:ص ص2011،
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هذا وترتبط البطالة كذلك بالتطور التكنولوجي ،مما يؤدي إىل إحالل اآللة حمل اإلنسان ،فتصبح  
  املؤسسات ليست حباجة إىل مورد بشرميهما كانت كفاءته.

ا ما هو حاصل عدم التناسب بني العمل واألجر وعدم توجيه الشخص املناسب يف املكان املناسب ،وهذ 
بالنسبة خلرجيي اجلامعة املستفيدين من عقود اإلدماج ،حيث مت توجيههم يف مناصب عمل ال عالقة هلا 
بالتخصص ،مقابل أجر أقل من األجر القاعدي ،مما جيعله عرضة لتأثريات نفسية سيئة ،فيضطر للعودة للبطالة 

  .)15:ص2004.(خالد الزاوي، العلميةعلى أن يستمر يف وظيفة ال عالقة هلا مبعارفه ومكتسباته 

  : اآلثار المترتبة على بطالة خريجي الجامعة. 4

إن البطالة كظاهرة اقتصادية واجتماعية بصورة عامة ؛هلا آثار عدة، فإذا كانت تولد الفقر واآلفات      
االجتماعية بني أوساط اجملتمعات مبختلف فئاته ،فإن انتشارها لدى فئة اجلامعيني أو حاملي الشهادات يلعب 

رض عليهم مجلة من احلاالت احملبطة دورا كبريا يف التأثري على نفسيتهم ووقوع العديد من األمراض اليت تف
م اليت يطمحون لتحقيقها من خالل العمل ،حيث تعد بطالة املتعلمني  م على حتقيق ذوا نتيجة عدم قدر
ا تقود إىل الكثري من االحنرافات ،حيث حيتل الشاب احملروم من االندماج  من اخطر أنواع البطالة ،كو

حث عن سلوكات تتعارض وسري النظام االجتماعي ،حيث توصل االجتماعي مكانة املهمش ،فيقوم بالب
سنة ،عاطل عن العمل  30إىل  16) إىل أن املدمن اجلزائري هو شاب سنه من 1991الدكتور (بوسبسي

ومهمش ،ويرجع ذلك إىل خوف الشاب من املستقبل ، حيث حتول هذه األخرية الشاب اجلامعي من منتج 
لك فالبطالة تفقد الشاب مكانته االجتماعية ،حيث أن افتقار الفرد لدور فعال إىل خمرب ومدمر ،ضف إىل ذ

حمدد يف اجملتمع جيهله معامل واضحة حول مفاهيم الدور واملسؤولية ،وهذا جيعله يشعر بأنه ميلك حقوقا فقط 
  ويصعب عليه الحقا تقبل فرتة الواجبات .

يسعى للبحث عن العمل يف ختصصه ،وهو من  كما تتجلى صعوبة البطالة لدى خريج اجلامعة كونه أوال 
م  خالل ذلك حياول احلصول على الدور واملكانة فخرجيي اجلامعة يعتربون  أنفسهم أكثر نضجا وثقة يف دوا

  وأقل ضغطا وأكثر مسؤولية .
 كما تؤدي بطالة اجلامعيني إىل هجرة الكثري من الكفاءات بسبب عدم توفر فرص العمل هلم ،وقلة أجورهم  -

م العلمية .   أو عدم وضعهم يف األماكن اليت تناسب مؤهال
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تعطي بطالة اجلامعيني انطباعا سيئا لدى عامة الناس ولدى اخلرجيني أنفسهم حيث يشعرون باإلحباط  -
ا    وبعدم جدوى التعليم أو جدوى التخصصات، وبالتايل يقل اعتبار التعليم والشهادة وأصحا

من البطالة، يتسرب الوهن إىل مسرية العلم والتعليم بسبب تعطل كفاءات كثرية  كما أنه وبسبب هذا النوع  -
  عن العمل، وهدر أموال كبرية 

م ملسرية  - حدوث الكثري من االحنرافات واألمراض االجتماعية، لوجود الكثري من هؤالء، وعدم مساير
  ياة أو حتقيق ما كانوا يطمحون إليه اجملتمع، وشعورهم باإلحباط والفشل ،مع عجزهم عن تلبية متطلبات احل

ضعف روح املواطنة لدى بعض هؤالء األشخاص لألسباب السالفة الذكر ،كون هدا النوع من البطالة  -
  ) 9:ص2003. (حميد الهاشمي،يشكل هلم صدمة لعدم تقديرهم الصحيح ملسببات ذلك

االجتماعي فيشعر بأنه عالة على جمتمعه حيث يعاين الشخص العاطل من التهميش : تدني اعتبار الذات -
،فيتولد لديه شعور بعدم الرضا وحتقري الذات، حيث أظهرت آخر  الدراسات أن أكثر املشكالت اليت يعاين 
منها الشباب يف اجملال الشخصي هي األسرة وتقدير الذات وحتديد األهداف مث سوق العمل ،يف اجملال املهين 

(البا سليم  ستقبل اجملهول، كما يعاين من الصراع من أجل حتقيق الذات،مث يعانون من اخلوف من امل
  ).140:ص2011معريس،

كما أن هناك آثار أخرى ال تقف عند خرجيي اجلامعة فحسب بل تتعداها إىل اقتصاد البالد من جهة      
  :والفئات األخرى وتتمثل يف

التعليم من ناحية ،واإلخفاق اجلزئي يف حماوالت  فلقد أدى التوزيع العام يف توفري:  تخفيض قيمة الشهادة -
ختطيط القوىالبشرية من ناحية أخرى ،إىل سلسة من املشكالت املتعلقة بالتفاعل بني توفري التعليم والطلب 
املهين ،كانعدام التوافق بني العرض والطلب املهين ،والوفرة الزائدة يف عدد خرجيي اجلامعة وطبيعة األعمال اليت 

لب قدرة فائقة ،حيث حذرت بعض الدراسات من جتاوز املستوى التعليمي املناسب لطبيعة العمل ،ألن ال تتط
هذا التجاوز لن يكون له عائد يف دخل الفرد ،إضافة إىل أن تكلفة الفرصة البديلة جبانب تكلفته الفعلية 

اط يف التعليم مثل تصبح هدرا ،هلذا فإن اخلرباء الذين حللوا اآلثار املمكن أن تنجم عن اإلفر 
) ال حيبذون رفع مستويات التعليم ملمارسة أعمال بسيطة ألنه ال يكون هلا معىن Ramberger(رامربجر

اقتصادي ،بل يؤدي فقط إىل تغري جهة البطالة من بطالة الفئة املتعلمة إىل بطالة الفئة األقل تعلما ،أي غري 
استفادة اخلرجيني مما  املتعلمة مع احملافظة على مستوى البطالة ،إضافة إىل هدر األموال الكبرية، نتيجة عدم

تلقوه وما أنفق عليهم خالل فرتة الدراسة ،وهذا ما حيدث فعال يف اجلزائر ،حيث نرى مهندس دولة يعمل  
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كسائق بسيارة أجرة ،أو احلامل لشهادة املاجيستري يبيع اجلرائد ،فتنتج خسائر مزدوجة ،حيث خيسر حامل 
الدينارات لتكوين  أو اسرتجاعها ،وختسر الدولة ماليريالشهادة سنوات طويلة من عمره ال ميكنه تعويضها 

  . إطارات عليا تشغل مناصب بسيطة
: وتعد هذه النقطة من أخطر النتائج االجتماعية واالقتصادية يف آن واحد التسرب المدرسي المبكر -

األشياء  ،حيث ثبت علميا أنه عندما يصل الطفل إىل سن اخلامسة عشر يصبح مبقدوره التمييز جيدا بني
أ يف التفكري يف مستقبله ويتأثر كثريا مبحيطه ،وبالتايل فمشاهدته ملعظم محلة الشهادات بطالني د،حيث يب

،فإنه يفضل التوقف عن الدراسة مبكرا ،وهذا مبساعدة الذهنيات املوجودة يف اجملتمع ،الذي تغريت نظرته 
ت ،وإذا قبلنا رأي أحد احملللني حول دور املدرسة للتعليم الذي وبعدما كان مفخرة ؛أصبح اليوم تضييعا للوق

والذي مفاداه أن املدرسة عبارة عن مكان حيجز فيه الطفل ست سنوات يوميا ،ملنعهم من إحداث املشاكل 
  ،ففي هذه احلالة تفقد املدرسة دورها والنتيجة هي احنراف هؤالء ،كما نراه اليوم يف واقعنا املعاش 

مه حتاول التقدم والرقي ال بد عليها من تكوين وتطوير مواردها البشرية اعتبارا من فكل أ:  انتشار الجهل -
أن هذه األخرية تعترب أوراقا راحبة يف املؤسسات ،واحنراف هذه األخرية جيعلها دولة حمفوفة باخلطر ، ،ومن 

مسة عشر وبطال ،فهو املعلوم أنه إذا مل يقم الشخص مبراجعة مكتسباته فإنه سيفقدها ،فما بالك بطفل اخلا
أكيد سيكون جاهال وأميا ،فتنتشر البطالة وتتحول اجملتمعات إىل جمتمع بطال وأمي يواجه مشاكل طويلة 

  املدى .
: فمن أجل مواكبة التطورات خاصة التكنولوجية  اللجوء إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة من الخارج -

ه وجب على اجلزائر يد عاملة مؤهلة تأهيال عاليا للتحكم يف منها ،فرت على الدولة تغيريات هيكلية ،ومن
التكنولوجيا اجلديدة املستوردة من اخلارج ،إال أن مشكل بطالة حاملي الشهادات العليا ،يضطر إىل استرياد يد 
عاملة مؤهلة تأهيال عاليا من اخلارج ،كما حصل يف السبعينات أثناء بناء لقاعدة الصناعية ،حيث جلأت 

 . ائر إىل استرياد عمال مهرة من اخلارج ،والنتيجة مفزعة مع بطالة مستمرةاجلز 
فهف الطالب اجلامعي شهادة تكفل له منصب عمل ،وألن اجلزائر مل توفر له  : هجرة األدمغة إلى الخارج -

ذلك ونتيجة لصعوبة احلصول على منصب عمل يكافئ التخصص ، جلأ هذا املتعلم إىل مكان آخر يشبع له 
اجاته ،واجلزائر على غرار عدة بلدان تعاين من هذه الظاهرة وذلك بسبب البطالة من جهة واألجر ومستوى ح

املعيشة من جهة أخرى ،فيتحمس خريج اجلامعة للهجرة وختسر اجلزائر خسارة مزدوجة ،األوىل أنه من املمكن 
ريني ،فال تستفيد منهم وطنهم أن يصبح هذا الشاب اجلامعي عاملا ،كما حدث وقد هاجر عدة علماء جزائ
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.(مهدي   ،والثاين اخلسائر املادية اليت اقتطعت من املداخيل وأنفقت يف تكوين اجلامعيني
 )145:ص2003كلو،

ا وباإلضافة إىل ما مت عرضه، فهي تعمل على  إضعاف الشعور  - ولكون البطالة تعترب مرض اجتماعي فإ
هم الشعور باالغرتاب والعزلة مع ضعف الثقة بالنفس فيعجز على باالنتماء لدى خرجيي اجلامعة ،وتولد لدي

التكيف، فتصاب كل عناصر الشخصية واجلسمية ،العقلية والنفسية وكذلك االجتماعية بالعجز واإلحباط 
  )162(عبد الرحمن العيسوي ،دس:ص والضعف بسبب سوء التكيف

فال جيد مكانا له فيه وبالتايل  يفقد   كما يشعر هذا األخري بضعف االندماج يف الوسط االجتماعي  -
وركامي على الدور األساسي للعمل باعتباره آلية من آليات حتقيق د وألجل ذلك شددد اندماجه مع احمليطني،

االندماج االجتماعي ومنشأ الروابط االجتماعية ،حيث أكد على أنه ليس جمرد عالقة تقنية لتحقيق اإلنتاج، 
للتموقع يف البناء االجتماعي ،فهو وباإلضافة لكونه مصدرا للدخل الذي يتلقاه  فحسب بل هو عامال أساسيا

الفرد مقابل نشاطه ،فهو كذلك قيمة تبادلية تساهم يف تشكيل هويته االجتماعية ،فهو مينح العامل إمكانية 
 Robert( فردالرتقية يف املسار املهين ، وبالتايل إشباع احلاجة إىل االندماج واالنتماء االجتماعي لل

Castel ,1994 :p10(  يف هرمه ليجعل إشباع حاجة االنتماء إىل  ماسلو ابراهاموهو ما أدرجه
اجلماعة يف املرتبة الثالثة وهذا يعكس مدى أمهيتها بالنسبة للفرد االجتماعي بطبعه ،وأي فرصة عمل ال تسمح 

ا تن  عكس على أدائه وصحته النفسية .له بتحقيق التواصل واالنتماء إىل مجاعة العمل ،ال بد وأ
الفردية واجلماعية ،ذلك لتأثريها على األجور ،اليت  اإلشاعاتالبطالة أيضا على مستوى حتقيق كما تؤثر   -

 )335:ص2007(فليح حسن خلف، تعد مصدر رزق وتلبية احلاجات
فئة الشباب  لذيةبكثر ارتفاع معدالت اجلرمية بني العاطلني عن العمل ،فمن الواضح أن اجلرائم تنتشر  -

وسببها األول البطالة ،ويف ذلك يؤكد (اإلمام أمحد بن حنبل) يف قوله:"إذا جلس الرجل ومل حيرتف،دعته نفسه 
 )249:ص2006"(نزار سعيد الدين العيسي وابراهيم سليمان قطف، إىل أن يأخذ ما يف أيدي الناس

  فالعمل إذن ميأل وقت الفراغ ،وكلما حرم الفرد من العمل دعته نفسه إىل ارتكاب اجلرائم  -
ا ال ترتبط مبتغري واحد ميكن اإلغفال عنه        فبطالة خرجيي اجلامعة إذن تعد من أخطر أنواع البطالة كو

ن منحة شهرية مؤقتة يف إطار ،وسد ثغرته بسهولة كما حيدث بالنسبة لباقي الفئات البطالة اليت استفادت م
برامج الدولة للتخفيف من البطالة ،إذ ال  ميكن وضع حد هلا  مبجرد منصب عمل مؤقت أو أجر رمزي 
ا مرتبطة بدوافع فئة شابة وطموحة وحاجات خمتلفة  حتتاج لإلشباع من خالل منصب عمل متعدد  ،كو
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ا العلمي الذي يؤهلها للعمل ،وهو ال حمالة نقطة خاسرة االمتيازات ،فهي فئة مرتبطة مبستواها التعليمي ومؤهله
ا حتتاج أليدي عاملة ذات كفاءة ،ومن جهة أخرى فاملرحلة اليت  يتخرج فيها الشاب اجلامعي هي  للدولة كو
مرحلة الشباب املرتبطة بالطموح وبناء املستقبل املهين ،حيث تتعدد لديه احلاجات اليت يسعى لتحقيقها من 

  مل واليت تسمو عن حاجات خمتلف الفئات األخرى. خالل الع

  :سياسة التشغيل بالجزائرثانيا:
تعترب البطالة وسياسة التشغيل وجهان لعملة واحدة فال حيق لنا التحدث عن البطالة دون التطرق لسياسات 
الدولة اهلادفة أساسا لوضع حد هلده الظاهرة من خالل توفري فرص عمل خمتلفة ومتنوعة ،هلذا سنعمد من 

ا األساسية اليت تسعى لتحقيقها خالل هدا العنصر إىل توضيح مقتضب حول سياسة التشغيل باجلزائر وأهدافه
  . ومت تطبيقها عرب فرتات متعاقبة اقرتحتها،مع دكر أهم الربامج اليت 

 تعريف سياسة التشغيل: .1
"(صبحي  )"جمموعة اإلجراءات اإلدارية والتدابري التنظيميةlapolitique: (هي السياسة-

  )721:ص2000حموي،
  عبارة عن خطط وبرامج أو أهداف متجهة حنو العمل . فالسياسة إذن هي : -
دف إىل حتقيق )  la politique d´emploi( أما سياسة التشغيل - فهي : السياسة اليت 

"(زكي العمالةالكاملة ،وتنمية فرص العمل منوا متناسقا يف خمتلف الصناعات واملناطق 
  )178:ص1994بدوي،

هذا وتشري سياسة التشغيل كذلك : "إىل األسلوب الذي يتبناه اجملتمع إزاء توفري فرص العمل لقوى العمل  -
ها ،ويف تنظيم العالقات بني العمال وأرباب العمل (أفراد ،شركات ،مؤسسات عامة د،ويف إعداد وتكوين أفرا

غيل إيديولوجية النظام االقتصادي وخاصة )،عن طريق التعليمات والقواعد والقوانني ،وتعكس سياسة التش
  )61:ص1996"(بلقاسم سالطنية ، واالجتماعي القائم ،ونظرته للعمل وحق املواطن

ا : " السعي إلجياد عمل لكل من يطلبه-   )1:ص2007" (محمد عدنان وديع ، كما تعرف على أ
جمهودات من طرف الدولة  فسياسة التشغيل إذن وبناءا على ما مت عرضه من تعاريف ،هي عبارة عن       

متعلقة مبوضوع الشغل ،ترتبط بأهداف قريبة وبعيدة املدى ،وتتجسد هذه األهداف من خالل جمموعة من 
يئ لألفراد مناصب عمل ،وذلك من أجل التخفيف من حدة البطالة .   الربامج واألجهزة اليت 
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األجهزة اليت أنشأت بغرض إدماج البطالني يف  وقد اعتنت سياسة التشغيل يف اجلزائر جبميع الربامج أو        
ا وخصائصها فقد  سوق العمل ،ونظرا ألمهية خمرجات اجلامعة ودورها يف االضطالع بتنمية فعالة هلا مؤهال
خصصت هلا احلكومة برناجما خاصا إلدماجها يف سوق العمل ،فسياسة التشغيل يف دراستنا هذه تعين بالربامج 

من أجل هدفني أساسيني أوهلما التخفيف من بطالة خرجيي اجلامعة وثانيها ويف نفس اليت خصصتها الدولة 
  االجتاه ،مساعدة هذه الفئة على االندماج يف الوسط املهين.

  : أبعاد سياسة التشغيل.2
عنيت سياسة التشغيل باجلزائر بعدة جوانب ،منها ما يتعلق باجلانب التنظيمي اهليكلي ،ومنها ما هو 

  كما تضمنت أبعادها اجلوانب السياسة واالجتماعية واليت منها مايلي :اقتصادي ،
 األبعاد التنظيمية والهيكلية :  

دف هذه األخرية إىل حتقيق جمموعة من األهداف ،مت حتديدها يف وثيقة املخطط الوطين لرتقية 
  واليت منها : 2008التشغيل وحماربة البطالة وذلك خالل شهر فيفري من سنة 

العمل على تنظيم سوق العمل ،والرفع من مستوى عروضه ،وحتسني املؤهالت املهنية بغرض إجياد التوازن  -
  بني الطلب والعرض يف جمال التشغيل 

  العمل على تكييف املؤهالت مع خمرجات سوق العمل  -
عمل ،ويف الوسط دعم االستثمار خللق فرص ومناصب عمل مع ترقية التكوين والتأهيل ال سيما يف موقع ال -

(وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  تنمية روح املقاولةو املهين لتسيري اإلدماج يف العمل 
  )01:ص2015،

 البعد االقتصادي : 
دف إىل استثمار القدرات البشرية خاصة املؤهلة منها ،خللق الثروات االقتصادية من خالل توظيفها 

إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية للبالد ،فاملوارد الطبيعية وحدها دون يف خمتلف القطاعات من أجل 
  استغالل لن تؤدي إىل نتائج إجيابية ،إذ البد من معاجلة األفراد هلا من خالل استثمارها وتوجيهها .

 البعد السياسي : 
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واالجتماعية واليت من املتوقع أن حيث تستخدم السياسة التشغيلية كأداة إلعادة توزيع بعض القوى االقتصادية 
تقوم بدورها لدعم النظام ،ومن وهنا كانت السياسة التوزيعية الوسيلة األسهل واألسرع إلضفاء الصبغة الشرعية 

  على النظام واكتساب رضا وتأثري اجلماهري.
 : البعد االجتماعي 

لة ،السيما بالنسبة لفئة الشباب ذوي ويهف إىل القضاء على خمتلف اآلفات االجتماعية النامجة عن آفة البطا
املؤهالت اجلامعية ،وذلك من خالل توفري الظروف املناسبة إلدماجهم يف الوسط املهين ،ويف اجملتمع 
،وإبعادهم عن كل ما جيعلهم عرضة لليأس والتهميش واإلقصاء وذلك من خالل الربامج اليت حتد من انتشار 

  ).4:ص2011يد قومي وحمزة عايب ،(عبد الحم البطالة ومظاهرها السلبية
  : أهداف وأسس سياسة التشغيل. 3

ال شك أن جمموع الربامج اليت وضعتها الدولة كان وراءها ارتفاع يف نسب البطالة ونقص يف فرص        
م على إجياد منصب عمل ،وما من برنامج إال ويتحدد مبجموعة  العمل ،واحتجاجات شباب جراء عدم قدر

  شغيلية للجزائر مايلي :من األهداف  لضبط وجهته وجعله قابال للعمل به ،ومن أهم أهداف السياسات الت
عن ات اليت حتدث إىل أدىن حد ممكن استقرار العمل، والذي يقصد به دوام العامل يف عمله، وتقليص التغيري -

  طريق محاية العامل من الفعل التعسفي 
  تنظيم أساليب ومواعيد إدخال التحسينات التقنية ، حبيث ال تؤثر على القوى العاملة بع تعيينها -
  إعداد القوى العاملة لتحقيق تأهيل مهين ومهارة عالية ألداء أفضلتكوين و -
  تنظيم عالقات العمل يف اإلطار القانوين والتشريعي ،الذي حتدده مراسيم وتشريعات العمل لكل دولة  -
  زيادة حجم الناتج القومي ورفع مستوى الفعالية الصناعية واالقتصادية -
  يادة دخل األفراد رفع مستوى معيشة الشعب عن طريق ز  -

. (سميحة  توفري فرص العمل لكل فرد من أفرا القوة العاملة املتاحة الراغبة يف العمل من أجل الكسب 
  )88:ص2007يونس ،
ا الدولة لتحقيق سياسة تشغيل ذات فعالية ،بعد التقلبات          تعترب هذه األهداف هي النقاط اليت سطر

يتها كانت بسبب التحوالت االقتصادية ،وغلق املؤسسات وتسريح العمال اليت طرأت على سوق العمل ،بدا
،واليت مهدت النتشار البطالة بشكل كبري بني أوساط خمتلف فئات اجملتمع ،فاضطرت اجلزائر إىل جتسيد هذه 
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ا ،إال أن هدفه ا السياسة عرب جمموعة من املراحل ،وقد اختلفت السياسات التشغيلية يف مضامينها وتوجها
واحد وهو احملافظة على استقرار سوق العمل ،والتخفيف من البطالة ،من خالل توفري مناصب شغل للفئات 
الشابة وعلى رأسهم فئة خرجيي اجلامعة، اليت طاملا اعتربت من الفئات احملمية ،نظرا ملا تتميز به من مستوى 

  .عايل ،ومعارف متنوعة ومتخصصة 
  :أهم البرامج التشغيلية.4

دف التخفيف من حدة  حاولتاجلزائر جاهدة من خالل جمموعة من الربامج املتعاقبة ، توفري مناصب شغل 
البطالة اليت حتيط مبختلف فئات اجملتمع ،وأسندت هده األخرية إىل وكاالت متخصصة ،لكل منها مهامها 

حتقيق أهدافه ،وسنعرض فيما  وأهدافها احملددة ،وقد لقي البعض منها جناح نوعي والبعض اآلخر مل ينجح يف
  يلي بعض هده الربامج ومهامها والوكاالت اليت تسريها 

 :البرامج المسيرة من طرف وزارة العمل  .أ
 برامج تشغيل الشباب :le programmeEmploides Jeunes 

هذه الربامج يف تشغيل الشباب بشكل مؤقت يف "ورشات منفعة عامة" اليت تنظم من طرف  يتمثل
اجلماعات احمللية واملديريات الوزارية املكلفة بقطاعات الفالحة والري والغابات والبناء واألشغال العمومية،  

تهم من الراسبني يف كذلك جند برامج تكوين طاليب العمل ألول مرة دون أي تأهيل مهين خاص إذ أن غالبي
املنظومة الرتبوية وهذا لتسهيل إدماجها يف احلياة املهنية، متول الدولة هذه الربامج عرب صندوق إعادة تشغيل 
الشباب، حيث أن اإلعانات املقدمة حتدد وفق عدد املستفيدين ومستوى األجر الذي يربط باألجر الوطين 

مهما كان مستوى تأهيل املرتشحني، إال أن تطبيق خمتلف هذه األدىن املضمون الساري املفعول آنذاك وهذا 
  الربامج كشف عن وجود نقائص، من بينها جند:

  أغلب مناصب العمل هي مناصب مؤقتة غري حمفزة وغري مؤهلة. -
سوء التنظيم بسبب غياب هيئة تتكفل بتوجيه وتنسيق النشاطات ومتابعتها وهلذا تقرر إنشاء جهاز جديد  -

.(قندوز م،الستخالف برنامج تشغيل الشباب وهو جهاز اإلدماج املهين للشباب1990مع بداية 
 ).30:ص2004سناء،

 ائف المأجورة بمبادرة محليةالوظESIL 



 لتشغيليةمج ابطالة خريجي الجامعة وأهم البراالفصل الرابع :                                                               

~ 117 ~ 

  

ا من شهر إىل  هي مناصب عمل مؤقتة تنشئها شهرا،  يستفيد منها  12اجلماعات احمللية مد
ائف قد اقتصرت على األشغال كبرية و لكن هذه الوظمتع مبؤهالت  الشباب العاطل عن العمل و الذي ال يت

 .غري املنتجة و القليلة التأهيل
 جهاز اإلدماج المهني للشباب: le Disposition d 'insertion 

professionnelle des jeunes   
نامج تشغيل الشباب عن طريق يهدف هذا اجلهاز إلزالة و تصحيح النقائص اليت أظهرها بر 

م اخلاص و قد مت إقرار هذا اجلهالشباب على تشجيع از من قبل جملس الوزراء إنشاء نشاطات حلسا
 )166:ص2006،ماجدة أبو زنطو عثمان غنيم(. 06/05/1990بتاريخ
 Agence de Développementالبرامج التي تسيرها وكالة التنمية االجتماعية  :  .ب

Sociale  
 1996جوان  29املؤرخ يف  232_96أنشئت هذه الوكالة مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

دف إىل:) .18:ص1996.(الجريدة الرسمية،   و
التخفف من حدة نتائج هذه الربامج على الفئات االجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابري وبرامج حملاربة  -

  البطالة والفقر والتهميش ،وهلذه الوكالة مبجموعة من املهام نذكر منها : 
  لعمليات املوجهة للفئات االجتماعية احملتاجة ترقية ومتويل كل ا  -
منح القروض املصغرة لفائدة األشخاص الذين ال ميلكون اإلمكانات الكافية من أجل خلق الشغل اخلاص  -

  م.
  هيكلة وتنظيم القطاع غري الرمسي . -
  العمل على تشجيع العمل احمللي واملستقل . -
  تدعيم املهن الصغرية واحلرف . -
الشغل (الجريدة  كل مشروع إنتاجي أو خدمايت ذو منفعة اقتصادية أو اجتماعية ،قصد ترقية وتنميةدعم   -

  وقد أسندت هلذه الوكالة جمموعة من الربامج اهلامة واملتمثلة يف :) 19:ص1996الرسمية 
 ) : التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامةLes Activités d Intérêt 

Générale( 
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د,ج  3000وظائف يف إطار الشبكة االجتماعية يف ورشات البلدية ،بأجر حمدد ب هي عبارة عن 
كل شهر ،يستفيد منه شخص واحد لكل عائلة ،وقد مسح ولو بشكل ضئيل يف التخفيف من البطالة من 

  )281:ص2009(مداني شهرة، جهة ومساعدة اجلماعات احمللية لتعويض عن نقص العمال
  ئص بسبب :إال أنه سجل جمموعة من النقا

  عدم وضوح األهداف املرجوة منه ،وضعف اجلوانب التنظيمية اخلاصة به .-
سنة ،والسماح لباقي الفئات األخرى باالستفادة حىت ولو  17.16إقصاء فئة الشباب البالغني من العمر  -

  جتاوزوا سن التقاعد 
  صعوبة اختيار شخص لكل عائلة  -
  الشباب من املشاركة  صعوبة األعمال املنجزة وحرمان فئة  -
  .)61:ص2009(سليم عقون، اخنفاض عدد ورشات البلدية وعجز أغلب البلديات عن دفع الديون-

ذا بدأ هذا الربنامج يف الرتاجع ومل يلق النجاح املنتظر ،كونه مل يساعد على حتقيق أهدافه مما أجرب  و
  . الدولة على التفكري بربنامج آخر

  المكثف لليد العاملة: ( واالستعمالاألشغال ذات المنفعة العامةles Travaux d Utilité 
Publique a Haute Intensité de Main Oeuvre( 

دف إنشاء 1997أنشأ هذا الربنامج سنة(  ) من أجل تنمية وتطوير اجملتمعات السكانية األقل منوا ،
ير وصيانة اهلياكل اهلياكل العمومية ،وذلك بتطبيق األشغال عدد معترب من مناصب الشغل املؤقتة ،مع تطو 

ا  ذات املنفعة االقتصادية واالجتماعية من صيانة امللحقات من طرف البلدية والوالية ،وما مييز هذه األشغال أ
ال تتطلب تأهيل عال وال معدات ضخمة ،وقد لقي هو األخر نقائص حالت دون حتقيقه ألهدافه ، وتعود 

  : ب التاليةلألسبا
  اقتصار هذا الربنامج فقط على املستوى احمللي دون جعله جهوي أو وطين -
  املسامهة الضعيفة يف ترقية القطاع اخلاص السيما املقاولة واملؤسسة املصغرة  -
(رياض ريمي التعقيدات اإلدارية يف متويل ورشات هذا اجلهاز من مندوب التشغيل إىل البنك إىل املستفيد -

  )11:ص2011ريمي، وعقبة
 :القرض المصغرMicro Crédit  
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) من أجل مكافحة الفقر والبالة ،وجه لكل شخص عاطل عن العمل 1999دخل حيز التنفيذ سنة(    
سنة) ،من خالل من قرض بنكي لدعم عملية إنشاء نشاط خيتاره صاحب الطلب 60إىل 18عمره من( 

بنسب فوائد منخفضة ،حيث تقوم وكالة التنمية االجتماعية بتسيري القروض املصغرة وتنسيق الربنامج 
واإلجراءات اليت تسمح للمقاول بتقدمي مشروعه للبنك ،وتقوم بدور الوسيط بني اخلزينة العمومية والبنوك ،وقد 

. (فارس توسع هذا الربنامج ليشمل مكاتب مجاعية حلملة الشهادات اجلامعية وحتقيق الشروط واإلجراءات
 ) 103:ص2005شاللي،

  : ين على البطالةالبرامج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمج. 
  الصندوق الوطني للتأمين على البطالةCNAC: 

،حيث يساهم يف نطاق 1994جويلية 6املؤرخ يف 188_94أنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
مهامه وباالتصال مع املؤسسات املالية والصندوق الوطين لرتقية التشغيل ،يف تطوير وإحداث أعمال لفائدة 

 املسندة هلا مايلي: المهام ) ومن أهم06،ص:1994.(الجريدة الرسمية ، البطالني املنخرطني فيه
  املؤسسات الصغرية وتقدمي املساعدات للمؤسسات. وإنشاءتدعيم  -
  تقدمي املساعدات للمؤسسات اليت تواجه صعوبات يف أعماهلا .-
وتشخيص جماالت التشغيل التمويل اجلزئي للدراسات املتعلقة باألشكال غري النموذجية للعمل واألجور -

  ومكامنه.
م. -   التكفل بالدراسات التقنـ_اقتصادية ملشاريع أحداث األعمال اجلديدة لفائدة البطالني الذين يتكفل 
جاءت تعديالت جديدة عملت على إنشاء مؤسسات لفائدة البطالني وذوي املشاريع 2004منذ بداية -

  )06:ص2004،(الجريدة الرسمية  35/40البالغني مابني
  
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ANDI: 

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية االستقالل املايل ،تابعة مباشرة لرئيس احلكومة  
  ،حيث يقوم مبتابعة جممل النشاطات 

  مايلي : مهام الوكالةمن أهم 
  ضمان ترقية وتطوير ومتابعة االستثمارات الوطنية واألجنبية -
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  استقبال، إعالم ومساعدة املستثمرين املقيمني وغري املقيمني يف إطار تنفيذ املشاريع االستثمارية  -
(فضيلة تسهيل استكمال شكليات إنشاء املؤسسات وحتقيق املشاريع من خالل الشباك الوحيد الالمركزي  -

  )12،دس:صعاقلي 
 :الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابAgence National de Soutien de l 

'Emploi de Jeune:  
،وهو عبارة عن مؤسسة عمومية تشجع وتدعم مرافقة  296-96أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 )12،ص1996الجريدة الرسمية ،الشباب البطال الدين لديهم فكرة مشروع إنشاءمؤسسة . (
  مايلي : مهام الوكالةمن أهم 

  تدعيم قدرة االستشارة ومرافقة الشباب حاملي املشاريع عند قيامهم بتطبيق مشاريعهم االستثمارية -
تسيري ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب،املتمثلة يف اإلعانات املالية وختفيض يف  نسبة -

  الفوائد املفروضة على القيود البنكية .
تزويد الشباب املستثمر مبختلف املعلومات حول اإلعانات اليت مينحها الصندوق الوطين لتشغيل الشباب -

  ،وبكافة االمتيازات اليت حيصلون عليها .
(الجريدة تشجيع كل األشكال األخرى من األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية وإحداث األنشطة وتوسيعها-

  )06:ص2003الرسمية،
 ل التشغيل :عقود ما قبles Contrat Pr –Emploi 

دف زيادة وتشجيع  12/1998/ 02املؤرخ يف  98/402مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  وضع
وتسهيل إدماج املتحصلني على شهادة علمية يف سوق العمل ،من خالل الفرصة اليت مينحها إياهم عقد ما 

النهائي لذى أصحاب العمل ،واليت تتمثل يف كل قبل التشغيل يف اكتساب جتربة تساعدهم على االندماج 
  )08:ص2007حنان يقاظ،اهليئات واملؤسسات العمومية واخلاصة .(

تعترب من أهم الربامج املطبقة ،موجهة إلدماج الشباب املتحصلني على شهادات جامعية ،والدين       
حصلني على شهادات علمية يف يدخلون لسوق العمل ألول مرة ،يهدف لزيادة العروض وتسهيل إدماج املت

سوق العمل من خالل الفرصة اليت مينحها إياهم عقد ما قبل التشغيل يف اكتساب جتربة ومواجهة العراقيل 
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عالم عبد املرتبطة بغياب التجربة املهنية اليت تشكل عائقا كبريا إلدماج حاملي الشهادات يف عامل الشغل (
  .)5:ص2011اهللا،
ة باألجور األساسية للمدجمني مع تكاليف التغطية االجتماعية طيلة مدة العقد ،الذي حيث تتكفل الوكال     

ميكن أن يصل إىل سنتني ،كما يستفيد املدمج من نظام العالوات يدفع من طرف صاحب العمل ، حيث 
 متثل يعترب عقد ما قبل التشغيل التزام ثالثي األطراف بني صاحب العمل و املرتشح، ومديرية التشغيل اليت

، وحىت يكون املرتشح مؤهال لالستفادة من هذا الربنامج فإنه يتقدم (ADS)وكالة التنمية االجتماعية 
بالتسجيل لدى مكاتب الوكاالت احمللية للتشغيل ،اليت تقوم بإرسال قوائم املسجلني حسب االختصاص إىل 
مديريات التشغيل ،وتقوم هذه األخرية بدور إعالمي  وتوجيهي كبري سواء لدى أصحاب العمل باالتصال 

  كربى ميكن عرضها يف اآليت :  بأهميةسسات اليت يعنيها الربنامج ، وقد حضي هذا الربنامج بكل املؤ 
م الدولة طيلة مدة - م بكفاءة جامعية تتكفل  الفرصة اليت مينحها ألصحاب العمل لتدعيم وتأطري مؤسسا

  العقد
  دماج النهائي يف فرتة العقدة اإلاالمتيازات الضريبية وشبه الضريبية اليت يستفيد منها املؤسسة يف حال -
استقبال املرتشحني من طرف أعوان املديرية بصفة فردية يف حوار يهدف إىل توجيههم إىل التعرف على  -

م ( م واستعدادا م وتوجيههم حنو املؤسسات اليت تقدم عروضا تناسب ختصصا بن باير الحبيب قدرا
  .)151:ص2011،

موع العروض يف إطار عقود ما قبل التشغيل ،أكرب بكثري من التوظيف وقد أظهرت اإلحصائيات أن جم      
الفعلي يف نفس اإلطار ،وأن أكرب نسبة كانت يف اإلدارات ،وذلك نظرا للتوظيف الضئيل يف الوظيف العمومي 

%) من إمجايل عدد املسجلني للسنوات الثالث،وقد أظهر الربنامج 64،كما سجل العنصر النسوي نسبة ( 
  خفاقات املتمثلة يف :بعض اإل

%) من املستفيدين بعد استكمال 90نسبة التثبيت ضعيفة للمستفيدين عند انتهاء مدة العقد ،وبالتايل(  -
حقوقهم يسجلون أنفسهم يف وكاالت التشغيل كباحثني عن عمل ،ويف النهاية يبقى برنامج عقود ما قبل 

  ات حقيقية لإلدماج الدائم التشغيل ،عبارة عن فرتة تأجيل ،دون أن مينح إمكاني
  التمركز القوي للمستفيدين يف اإلدارة ،على حساب القطاعات اإلنتاجية  -
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غياب اجلمعية الوطنية للحائزين على الشهادات ،العاطلني عن العمل يف تطبيق الربنامج علما أن تدخل  -
العابدين معو ومبروك .(زين هذه اجلمعية كهمزة وصل إعالمية عامل ضروري يف جناح الربنامج 

  )153:ص2014ساحلي،
 الوكالة الوطنية للتشغيلAgence National d´Emploi: 

الصادر يف  6077هي هيئة عمومية ذات تسريخاص، ختضع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 
مرسوم ، تتمتع بالشخصية املعنوية والستقاللية املالية ،ووضعت ختت وصاية وزارة العمل.(2006فيفري18

ذا املرسوم حتديد مهامها وتنظيمها وسريها22:ص2006فبراير18تنفيذي   ) وقد مت 
  من أهم مهام الوكالة:

  مجع عروض و طلبات العمل و ربط العالقة بينها، -
  تنظيم و ضمان التحكم يف وضع السوق الوطين للشغل و اليد العاملة و تطوره، -
  القيام بالتحاليل و اخلربات الالزمة يف جمايل التشغيل و اليد العاملة. -
  القيام بكل الدراسات و التحقيقات ذات الصلة مبهامها، -
  ضبط و تطوير اآلليات و األدوات اليت تساعد على تطور وظيفة مراقبة سوق الشغل، -

  تشجيع احلركية اجلغرافية و املهنية لطاليب الشغل،
  ل إمكانيات تنصيب العمال باخلارج.استغالل ك-
  القيام بنشاطات التكوين يف جمال االستشارة و تسيري سوق العمل.-
  وضع نظام معلومايت يسمح مبتابعة تطورات سوق العمل واليد العاملة  -
  .القيام بكل حتليل وخربة يف جمال نشاطها  -
  .إعداد دراسات وتطبيقات يف جمال نشاطها  -
  .اآلليات والوسائل للمسامهة يف تطوير مهمة مراقبة سوق العمل  تطوير وتوصيل -
  .السهر على مجع املعلومات ،التوجيه ،ومساعدة طاليب العمل  -
  .تنظيم العرض والطلب لسوق العمل على املستوى الوطين ،اجلهوي واحمللي  -
  تشجيع احلركة اجلغرافية واملهنية لطاليب العمل.-

كما أن للوكالة الوطنية للتشغيل أهداف ال ختتلف كثريا عن مهامها فهي تتجه حنو مسار واحد ،وهو 
ا بفعالية يف تشغيل طاليب  تأمني وضع طلبات الشغل ،وضمان جناح مهمة التشغيل ،لدى الشركات ،ومساعد
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بن عزوز بن (العمل ،على اعتبار أن املورد البشري أداة أساسية لتحقيق التطور واملنافسة .
  )27:ص2010ناصر،

هذا وككل مؤسسة وطنية خاصة أو عمومية فالوكالة الوطنية للتشغيل تواجه عدة صعوبات ، اعتبارا 
ا وجهة ال ممن أ ن ضغط كبري على مدار ساعات ،فهي بذلك تعاين معديد من الشباب مبختلف مستويا

،وهو ما جعلنا عية اليت أجريناها بوكالة بسكرةطال،دون توقف وهذا ما الحظناه من خالل دراستنا االستالعمل
نستطلع عن أهم الصعوبات اليت يواجهها عمال الوكالة وقد توصلنا من خالل املقابلة اليت أجريناها مع مدير 

  الوكالة إىل النقاط التالية :
  .وقوع بعض املشاجرات بني الشباب نتيجة العدد اهلائل املتوافد يوميا  -
  - .عدم قبول املستفيدين من العقود باملناصب اليت تتم الوكالة توجيهها إليهم  -
  .رغبة املستفيدين من تغيري القطاع بصورة دورية  -
  استفادة العديد من حاملي الشهادات اجلامعية من عقود عمل بصورة شكلية ،دون توجههم إىل ملقر العمل  -
يد مدة البطاقة وجتديد صالحيتها ،والتصريح يف حالة حصوهلم عدم احلضور الدوري لطاليب العمل، لتمد -

  على عمل 
عدم التوازن يف طلبات العمل وعروضه، وصعوبة إدراج  حاملي الشهادات اجلامعية يف العلوم اإلنسانية لقلة  -

ا    .العروض املقدمة بشأ
قت احملدد واملنصوص عليه يف تأخر املستفيدين من عقود العمل يف تقدمي قائمة احلضور للوكالة عن الو -

  ).2014أفريل14(مقابلة مع مدير الوكالة الوطنية للتشغيل ببسكرة،العقد. 
وكالة الوطنية للتشغيل وجهة عينة دراستنا، املتمثلة يف خرجيي اجلامعة املستفيدين من عقود الوتعترب         

وإدارات عمومية ،مقابل عقد عمل ،ويبقى اإلدماج ،حيث تعمل هده األخرية على توجيههم إىل مؤسسات 
خريج اجلامعة على عالقة مستمرة بالوكالة ،منذ اللحظة اليت يتم فيها تسجيله إىل استفادته من العقد ،حيث 

)شخصيا للوكالة ،والطعن فيها يف حالة تأخر األجر عن الوقت  ( pointageيلزم شهريا  بدفع ورقة احلضور
احملدد ،وألن دراستنا قد مت إجراؤها ببعض القطاعات اخلدماتية مبدينة بسكرة فقد مت تزويدنا من طرف الوكالة 
 الوطنية للتشغيل ببعض اإلحصائيات املتعلقة بعينة الدراسة ،املستفيدين من برنامج عقود اإلدماج وذلك من

  ). والذي سنتعرض له الحقا بشكل مفصل على اعتباره أساس دراستنا احلالية .2015إىل مارس  2008(
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  كبرنامج موجه لخريجي الجامعةعقود اإلدماج  ثالثا. 
 Dispositif d`Aide a l` Insertionجهاز المساعدة على اإلدماج المهني. 1

Professionnelle 
  ماهيته :1.1 

بقيمة خريج اجلامعة وما ميلكه من قدرات وإمكانيات تسمح له باإلضافة واإلبداع إميانا من الدولة 
برنامج خيتلف عن غريه من الربامج ، وقد متيز هدا األخري بتعديالت متتالية له  وحتقيق التنمية ،فقد خصصت

لعنصر إىل أهم رغبة يف حتقيق القبول وجعل هذه الفئة أكثر توافقا وتقبال له ،حيث سنتطرق من خالل هدا ا
ما جاء به هذا الربنامج ،من أهداف وخصائص  وأهم التعديالت اليت ميزته وكدا تأثريها على نفسية هدا 

ا على حتقيق التقبل واإلشباع لديه .   األخري ومدى قدر
 ،املوافق ل2008أفريل19،املؤرخ يف  08126إقرار تنفيذ هذا اجلهاز مبوجب املرسوم التنفيذي رقم وقد مت 

، يندرج ضمن خمطط العمل وترقية تشغيل الشباب ومكافحة البطالة ،حيث يهدف إىل 1429ربيع الثاين 13
تسهيل فرصة االستفادة من منصب عمل دائم للشباب طاليب العمل ألول مرة املسجلني لدى الوكالة الوطنية 

عربي (العقبي لزهر و بل بإدماجهم أكثر يف القطاع العمومي واخلاص ANEMللتشغيل 
  ).136:ص2014أسماء،

لقد متيز هذا الربنامج مبجموعة من اخلصائص اليت أخذت شكل أهداف يسعى :خصائصه وأهدافه2.1
  للوصول إليها و تتمثل يف :

  .ربط مسألة تسيري بطالة حاملي الشهادات بالقطاع االقتصادي-
أحسن حلامل الشهادة اجلامعية، من خالل نشاطات تكون وإعادة تأهيل وحتسني املعارف من خالل  مرافقة-

  .فرتة اإلدماج (فرتة العقد)
  .التكوين وإعادة التأهيل يف املوقع مع تأطري إجباري حلامل الشهادة قصد متكينه من حتسني معارفه  -
  .تكوين تشغيل، لتوظيف املستفيدين تكوين قصري املدى باملؤسسة املستخدمة يف إطار عقد -
دج) تقع كلها على عاتق الدولة  150،000يستفيد حامل الشهادة اجلامعية من منحة شهرية مقدرة ب( -

)من أجل تشجيع CTA،وميكن استكماهلا بدعم لفائدة املستخدمني من خالل عقد العمل املدعم (



 لتشغيليةمج ابطالة خريجي الجامعة وأهم البراالفصل الرابع :                                                               

~ 125 ~ 

  

مسامهة من الدولة من أجر الشباب املدجمني توظيف حاملي الشهادات، حيث يضمن هذا العقد للمستخدم 
  وفق صيغة تناقضية تدرجيية 

اشرتك الوكالة الوطنية للتشغيل، حث تكلف إىل جانب تسجيل اجلامعيني باستغالل كل فرص توظيف   -
هذه الفئة ،كما ميكنها التفاوض مع املستخدم بشأن عقود العمل املدعمة لفائدة حاملي الشهادات ،وهي 

ليت متكن املرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة ،إىل عقد عمل مدعم على نفقة الصيغة ا
  .املستخدم مبسامهة من الدولة 

تكييف ختصصات التكوين مع حاجيات سوق العمل، وذلك من خالل تشجيع التكوين يف الوسط املهين  -
  .من خالل دعم الدولة للمؤسسات اليت تشارك يف نشاطات التكوين 

منح املستخدمني امتيازات جبائية وشبه جبائية يف إطار هذه اإلسرتاتيجية اجلديدة  ،امتيازات تشجيعية  -
  ).06:ص2010.(مقدم وهيبة، على خلق مناصب الشغل يف إطار التشريع اخلاص باالستثمار

  
  : الفئات المعنية بالبرنامج.1.3

ولكل لفئات الشابة ،افحسب ،بل مت توجيهه جملموعة منة ومل يقف هذا الربنامج عند فئة خرجيي اجلامع   
  فئة عقد معني بأجر ومدة حمددة حسب مستواه وشهادته .

 : عقود إدماج حاملي الشهاداتContrat d´Insertion 
desDeplomes(CID): حيث متثل الفئة األوىل فئة خرجيي اجلامعة اليت هي حمور دراستنا احلالية

اختيارنا هلا نظرا الختالفها عن باقي الفئات وذلك  من خالل تكوينها العايل  أو سنوات والعينة اليت وقع 
الدراسة وحىت فيما يتعلق بالسن ،باإلضافة إىل التقنيني الساميني اليت مت حذفها من عينة الدراسة .حيث 

لساميني فقد قد دينار جزائري) ،أما التقنيني ا 15,000يتقاضى خرجيي اجلامعة أجرة شهرية مقدرة ب (
دينار جزائري) ،مي توظيفهم بالقطاعات واهليئات اإلدارية العمومية واخلاصة ،إال أن مدة 10000أجرهم ب (

  العقد ختتلف ما بني القطاعني .
  عقود اإلدماج المهنيContrat d´ Insertion des Professionnels 

(CIP):  لتعليم الثانوي ،ومراكز التكوين املهين أو الذين بالنسبة للفئة الثانية فتتمثل يف الشباب خرجيي ا
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م من أجرة شهرية  تابعو تربصا متهينيا حيث يتم إدماجهم من خالل عقود اإلدماج املهين ،مقابل استفاد
  دينار جزائري) .وذلك ملدة سنة غري قابلة للتجديد   800مقدرة ب( 
  إدماج عقد تكوينContrat Formation Insertion (CFI):    أما الفئة

الثالثة املتمثلة يف الشباب الذين ليس هلم ال تكوين وال تأهيل ،حيث يتقاضون أجرة شهرية مقدرة ب 
  دينار جزائري) ،وذلك ملدة ستة أشهر غري قابلة للتجديد يف الورشات ذات املنفعة العامة .12,000(

ومن خالل تقربنا من الوكالة الوطنية للتشغيل، وافتنا اجلهة املسؤولة ببعض اإلحصائيات املتعلقة        
باملستفيدين من هذا الربنامج ،والقطاعات املتوجهة هلا ،واليت يسرت علينا التقرب منها واختيار عينة الدراسة 

  ،من خالل اجلدول التايل 
دين من جهاز املساعدة على اإلدماج املهين ببسكرة من سنة ( يوضح عدد املستفي): 04جدول رقم (

 )2015إىل 2008
  نوع العقد

  
  نوع القطاع

حاملي الشهادات 
  اجلامعية والتقنيني

CID 

خرجيي مراكز التكوين 
  واملستوى الثانوي

CIP 

  بدون مستوى
 

CIP 
  القطاع اإلداري

  
16724  5445  6269  

  158  1930  2277  القطاع االقتصادي اخلاص

  02  467  1148  القطاع االقتصادي العمومي

  )    2015إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل ببسكرة (أفريل  : المصدر
من خالل اإلحصائيات احملددة باجلدول أعاله نالحظ أن أكثر املستفيدين من عقود اإلدماج  

يتواجدون بالقطاع اإلداري ،على اعتبار تعدد الفروع والتخصصات مبختلف أنواعها ،وهي حتتاج أليدي عاملة 
وى وكفاءة ،وكذا تكوين شابة من أجل التسيري اجليد ،أما بالنسبة للقطاع االقتصادي اخلاص فهو حيتاج ملست

)، مث تليها خرجيي مراكز التكوين 2277،هلذا جند فئة اجلامعيني والتقنيني السامني بنسبة معتربة مقدرة ب (
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،على اعتبارهم كذلك مكونني ،هذا وقد استفاد القطاع االقتصادي العمومي أيضا من نسبة عالية من حاملي 
 ه من كفاءة مقارنة بالفئات األخرى .الشهادات اجلامعية وذلك نظرا ملا تتمتع ب

وقد مت توجيه هذه الفئات الثالثة حنو جمموعة من القطاعات ،اخلاصة والعامة ،وذلك انطالقا من التخصص 
  واملستوى وإمكانية املؤسسة من استيعاب القادمني ، وأهم هذه املؤسسات :  

األشغال املختلفة اليت أطلقتها  اهليئات واإلدارات العمومية ،ورشات ،املؤسسات العمومية اخلاصة  
اهليئات واإلدارات العمومية، ورشات ، قطاعات النشاط املختلفة ( الصناعة، الزراعة،  ، اجلماعات احمللية

  )5:ص2008( كلمة الطيب لوح ،  السياحة والصناعات التقليدية)

  : شروط االستفادة من البرنامج  4.1 
ككل برنامج يسعى للتوظيف ال بد من اشتماله على جمموعة من الشروط ،اليت متنع الشاب من        

  االستفادة منه  يف حال غياب إحداها ،و تتمثل يف :
  اجلنسية اجلزائرية -
  سنة) 16سنة) ، وميكن ختفيضه إىل( 35إىل  18السن من ( -
  إثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية -
  املؤهل العلمي الذي يثبت املستوى العلمي واملؤهالت املهنية  الشهادة أو-
عدم االستفادة من جهاز و أن يكونوا مسجلني كطاليب عمل مبدئي لدى الوكالة احمللية للتشغيل -

  )20:ص2008.(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ،مماثل
  :االمتيازات والتعديالت الخاصة بالبرنامج 5.1 

،إلجناحهمن متيز برنامج عقود اإلدماج على غرار بقية الربامج بامتيازات وتعديالت خاصة 
،حيث وضعت الدولة بعض من جهة أخرىكسب رضا املستفيدين منه والتخفيف من خطر البطالة جهةو 

  النقاط مت حتديدها يف :
از املساعدة على اإلدماج تكفل الدولة باألجر الشهري وكذا التكاليف االجتماعية للمستفيدين من جه-

  .يف إطار عقود تكوين تشغيل  %60متويل تكوين إدماج الشباب يف حدود  ،مع املهين 
االستفادة من التدابري احملفزة ذات الطابع اجلبائي مدة العقد وعقد العمل املدعم طبقا للقانون املعمول به  -

  . 2006ديسمرب26املؤرخ يف  24-06حسب قانون 
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مسامهة الدولة يف أجور عقد العمل يف إطار توظيف الشباب لدى املؤسسات العمومية واخلاصة وكذا  -
  :تعديالت فقد مت حتديدها فيما يليأما بالنسبة ألهم ال،  )22:ص2008،الجريدة الرسميةاحلرفيني (

العمل حمدد بـ ،فإن عقد 22) يف عددها 2008أفريل يف  30( حسب اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ -
  .عامة ،وسنة بالنسبة للقطاع اخلاصعامني قابلة للتجديد باهليئات واإلدارات ال

،إىل ثالث سنوات  فيه تغيري مدة العقد،مت14) يف العدد 2011مارس 06تاريخ (، بصدور مرسوم تعديلي-
  ،وسنتني بالقطاع اخلاص. ديد باهليئات واإلدارات العموميةقابلة للتج

ويف حالة ،ب العمل جيب أن يتناسب مع التخصصمن نفس املرسوم على أن منص 06ادة كما نصت امل-
  . كوين تكملي تتحمل املؤسسة نفقاته،فإن املستفيد خيضع لتعدم إمكانية ذلك

كما نص مضمون املرسوم على أن أجر خريج اجلامعة املستفيد من عقد اإلدماج يعادل األجر القاعدي   -
  دج .15000نه يف الواقع ينفي ذلك إذ يتجاوز أجر املتعاقد اجلامعي دج، إال أ18000الذي هو 

فيذي رقم املعدل واملتمم للمرسوم التن 2013أفريل 10املؤرخ يف  42-13صدور املرسوم التنفيذي رقم  -
،فقد مت تغيري مدة عقد اإلدماج من حمددة املدة إىل عقد ساري املفعول 06،وحسب املادة 08-126

املرات وذلك بالنسبة خلرجيي اجلامعة الذين يزاولون مهامهم لدى املؤسسات واإلدارات  دون جتديد عدد
  ).2015أفريل29( العمومية ،وقد مت اإلعالن الرمسي عن هذا املرسوم والعمل به بتاريخ

صدور مرسوم  ينهي بتطهري املتعاقدين اجلامعيني الذين يزاولون تكونيهم اجلامعيمع ضرورة أن يكمل املتعاقد  -
  .باملؤسسة اليت يزاول فيها وظيفتهاجلامعي الساعات الثمانية 

والذي ركزنا من خالله على أهم سياسات الدولة اهلادفة  ،يف إطار ما مت التطرق له يف فصلنا هذا
من بطالة خرجيي اجلامعة ،واملتمثلة يف برنامج عقود اإلدماج وحتديدا عقود إدماج حاملي الشهادات للتخفيف 
، حتقق للمستفيد منه االندماج يف الوسط املهين من خالل منصب ا جاء فيه ،من امتيازات وتعديالتوأهم م

، هل متكن رة تساؤل الدراسةح يف كل معمل يف إحدى املؤسسات أو القطاعات العامة أو اخلاصة ،جيعلنا نطر 
م  املستفيدون من هذا العقد وباختالف تواجدهم وجنسهم ومدة توظيفهم وطبيعة عملهم من حتقيق حاجيا

؟ هدا ما سنحاول التوصل له من خالل يف هرمه الرتتييب اخلماسي ماسلواملختلفة واملتنوعة واليت حددها 
اخلدماتية والرتبوية اليت يزاول فيها خرجيي اجلامعة عملهم يف ،ببعض املؤسسات الوقوف على مستويات اإلشباع

  .د إدماج حاملي الشهادات اجلامعيةإطار برنامج عقو 
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ال شك أن القيمة احلقيقة للبحوث والدراسات ال تتوقف عند حدود األدبيات والرتاث النظري       
فحسب إمنا عملية الربط بني املعاجلة النظرية وامليدانية ملوضوع الدراسة ضروري جدا، ويتم ذلك من خالل 

لنا من خالهلا معامل الدراسة تتمثل  إجراءات منهجية تتماشى مع طبيعة موضوعنا وأهدافه ،وأهم خطوة تتوضح
يف الدراسة االستطالعية واليت ال بد من االنطالق منها جلمع أكرب قدر من البياانت اليت هلا عالقة مبوضوع 
الدراسة ، لننتقل بعدها إىل توضيح منهج الدراسة والعينة املختارة وكذا األدوات املعتمد عليها وخصائصها 

 .السيكومرتية 

 : جاملنه .1

يعد موضوع الدراسة املتعلق بعقود اإلدماج ،موضوع متشعب وواسع حنتاج لفهمه والتحكم فيه ضرورة       
حتليله ووصفه وصفا دقيقا وحمددا ،لكونه مرتبط مبفاهيم ومصطلحات قانونية إضافة إىل املراسيم ،اليت حتتاج 

ة موضوع الدراسة إذن وجماله وكذا العينة املختارة  لتحليل دقيق وفقا ملا هو مطابق للواقع العملي املعاش ،فطبيع
 .املنهج الوصفي التحليلي  أبسلوبه املقارنكلها تدفعنا إىل اختيار 

حيث سيساعدان هذا األخري على وصف وحتليل الظاهرة وكذا إجاابت عينة الدراسة املستفيدين من عقود     
التوظيفية يف  إشباع حاجات عينة الدراسة .   ولضبط اإلدماج ،بغية الكشف عن مدى مسامهة هذه الصيغة 

وتوضيح هدف الدراسة بصورة أكثر دقة كان ال بد لنا من االستعانة ابملنهج املقارن  من أجل  الوقوف على 
 الفروقات املوجودة يف مستوى اإلشباع انطالقا من جمموعة من املتغريات اليت مت ضبطها انطالقا من املقابلة .

 :  للدراسة الزمكانية احلدود.2

 مت تقسيمها ألربع مراحل : 
اليت تسبق االستقرار هنائيا من خطة  اليت تعترب اخلطوة ،"االستطالعية: ارتبطت ابلدراسة  املرحلة األوىل

هتدف  و( ،87:ص2004)رجاء حممود ابوعالم، "فرادعلى عينة حمدودة من األ هباالدراسة ،ويفضل القيام 
إىل التعرف على الفروض اليت ميكن وضعها وإخضاعها للبحث العلمي ،وكذا التأكد من اخلصائص 

 (38:ص2000.)مروان ابراهيم عبد اجمليد،السيكومرتية ألدوات الدراسة 

ملادة بتجميع ا )مارس إىل ماي( قامت الباحثة من شهر،حيث  2014سنة  االنطالقةوقد كانت      
العلمية من خالل واثئق ومراسيم مستحدثة هلا صلة مبوضوع حبثنا ،مع تتبع آخر وأحدث التعديالت 

كالة الوطنية الو املتكررة حنو  الزايراتوالتغيريات اخلاصة بعقود إدماج فئة اجلامعيني ،وذلك انطالقا من 
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القطاع ابعتبارها وجهة عينة دراستنا للحصول على عقد عمل، ومهزة وصل بينها وبني ،( ANEM)تشغيللل
 07)مقابلة مجع املعلومات ذات أسئلة مغلقة مع مدير الوكالة مكونة من  إجراءكما مت خالهلا  ، املوجه له

دد إجراؤه الذي كان حم ،واليت ساعدتنا على تغيري مكان الدراسة( ( ،02)أنظر ملحق رقم ) أسئلة ، (
جبامعة حممد خيضر بسكرة ،ليتم تغيري الوجهة إىل بعض املؤسسات الرتبوية واخلدماتية اعتبارا من أهنا 

 تستقطب بشكل أكرب العينة املقصودة للدراسة من خرجيي اجلامعة املتعاقدين .

ت مكون من ) مقياس للحاجا إعدادومت خالهلا  ،(2014) أكتوبر إىل ديسمرب : من شهر املرحلة الثانية
تراوحت أعمارهم من  فرد( 30)وتوزيعه على عينة قوامها ،بسلم ليكرت اخلماسي  ابالستعانةبند( 45

والدي مت اختيارها من بني مؤسسات  ، ابملؤسسة اإلستشفائية بشري بن انصر بسكرة سنة(35 إىل23)
من أجل تطبيق إجراءات الصدق الدراسة؛ اعتبارا من التواجد اليومي لعينة دراستنا مبقر عملهم هناك ، 

 والثبات .

الصدق والثبات ،مت  وإجراءاتمن نتائج التحكيم  انطالقاو (2015) فيفري إىل مايمناملرحلة الثالثة : 
عليه التجريبية  أفراد العينةإجاابت  كما مت التأكد من صالحيته للدراسة انطالقا من تعديل مقياس الدراسة ،

إال على ثالثة بدائل منه .مما قدان  واالختيار.عدا السلم اخلماسي الذي مل يلق التفاعل  مع بنوده موتفاعله،
 ابلسلم الثالثي . لالستعانة

مت توزيع املقياس على وعلى فرتات متقطعة ،(  ،  2016إىل مارس 2015) ديسمرب: من املرحلة الرابعة
.)بلدية ومؤسستني إستشفائيتني وواثنويتني  عينتنا ببعض املؤسسات اخلدماتية والرتبوية مبدينة بسكرة 

 .( 07الشكل رقم ) ومتوسطة( كما هو موضح يف

 عينة الدراسة:.3
 : حجم العينة . أ

اجلامعة املتعاقدين مبا أن هدف دراستنا هو التعرف على دور عقود اإلدماج يف إشباع حاجات خرجيي       
،من خالل التوجه مباشرة للمتعاقدين اجلامعيني  القصديةابلطريقة سيكون اختياران للعينة ،فمن دون شك 

(.وقد بلغ عدد العينة القابلة للدراسة بـ CID)املستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية 
 فرد .142
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بسكرة ابلقطاعات الثالثة )بلدية ويف اجلدول التايل سيتم توضيح العدد الكلي للمتعاقدين اجلامعني مبدينة 
 .ة توصلنا على عينة الدراسة يوكيف ة ،وتربية (صح،

 . يوضح توزيع العمال على املؤسسات اليت طبقت هبا الدراسة مبدينة بسكرة ( :05جدول رقم )

 نوع القطاع
العدد الكلي للمتعاقدين 
 اجلامعيني مبدينة بسكرة

 )الوكالة الوطنية للتشغيل(

العدد املسجل ابملؤسسات 
 حمل الدراسة

 كل قطاع(  )مديرية

 املتعاقدين العاملني فعال ابملؤسسة حمل الدراسة
 الزايرات االستطالعية(،)مدراء املؤسسات 

 55 140 309 قطاع الصحة
 45 75 831 قطاع الرتبية
 47 70 93 قطاع البلدية

 فرد 147 285 1233 اجملموع
 :من إعداد الباحثةاملصدر 

ملدينة ،فقد مت جمتمع البحث والتعامل مع كل القطاعات املوجودة ابونظرا لعدم قدرتنا على حصر كل       
انطالقا  اتذستشفائيتني واثنويتني ومتوسطة وبلدية ، وحتدد اختياران هلذه املؤسسات ابلااختيار ،مؤسستني 

من اإلحصائيات املقدمة من طرف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، ومديرية كل قطاع ،اليت أكدت لنا أهنا 
ابإلضافة إىل  الزايرات االستطالعية اليت قامت مقارنة بغريها مؤسسات تستوعب عدد معترب من املتعاقدين ،

عال ،واليت أكدت أن هذه املؤسسات تعتمد على هبا الباحثة هبدف التأكد من مزاولة عينة دراستنا للعمل ف
وابلتايل فعينة دراستنا ستكون حاضرة على األقل يومني ابألسبوع ،خبالف ،pointageورقة احلضور 

تغيب أفرادها املتعاقدين من وقت آلخر ،ومنه مت  تعتمد على العمل ابلساعات أو املؤسسات األخرى اليت
هبذه املؤسسات ، وقد مت توزيع مقياس الدراسة ،وأثناء اسرتجاعه والتحقق  حصر كل عينة الدراسة العاملة فعال

استمارات ،نظرا لعدم ملء بعض بنودها ،وأخرى مت اإلجابة عليها مرتني،  (05مخس)من اإلجاابت ،مت إلغاء 
يف موزعني كما هو موضح  فرد(142)وابلتايل فعدد االستمارات واليت حتددت من خالهلا عينة دراستنا هي 

 : الشكل التايل
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  يوضح توزيع أفراد العينة على املؤسسات حمل الدراسة: )07شكل رقم )

 :خصائص أفراد العينة . ب
 .اجلنس:1
 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس( : 06دول رقم )ج
 

 

             

 

 

 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس :)08شكل رقم )                                                 

من خالل النتائج املوضحة ابجلدول ،نالحظ أن أعلى نسبة حتصلت عليها فئة اإلانث، واليت قدرت بـ       
وهي نسبة عالية مقارنة جبنس الذكور، ترجع مبدئيا إىل أن الطلبة اجلامعيني أغلبهم من العنصر  %(74,65)

النسوي هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فاملرأة املعاصرة ،تغريت نظرهتا وهدفها من العمل ،الذي أصبح 
ول احلصول على وظيفة ابلنسبة هلا حتقيقا لذاهتا وإشباعا جلملة حاجات فأصبحت بشىت الطرق واملسافات حتا

بغض النظر عن األجر ،خالفا للرجل الذي غالبا ما جتده يرفض هذه العقود ويراها غري مؤمنة ملستقبله الذي 
 حيدده األجر .

 النسبة املئوية التكرار اجلنس
 25,35% 36 ذكر
 74,65% 106 أنثى

 %100 142 اجملموع
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 ابالستفادةهو الشرط املتعلق  %(25،35)مرد اخنفاض نسبة الذكور واليت قدرت بـ  نضف إىل ذلك فإ     
من العقد وهو احلصول على بطاقة اإلعفاء من اخلدمة الوطنية ،هذا وال بد من اإلشارة إىل أن نظرة الرجل 

من الربانمج وينظر له  ةداالستفاللعمل  نظرة مستقبلية مرتبطة بتأمني وبناء أسرة ،وهو ما جعله يعزف على 
لرجل جتده يتوجه حنو املهن العسكرية اليت على أنه مضيعة للوقت وال حتقق له حاجته األساسية ،وابلتايل فا

 تضمن و حتقق له حاجاته بصورة أسرع خاصة املتعلقة منها ابحلاجات البيولوجية وكذا األمن املتعلق ابلوظيفة .
 .السن2

 .عينة الدراسة تبعا ملتغري السن توزيع أفراد(: 07جدول رقم )
 

 

 

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغري السن(:  09شكل رقم )                                                 

تؤكد نتائج اجلدول أن املستفيدين من عقود اإلدماج وبصورة أكرب تنحصر أعمارهم يف الفئة  األوىل ما        
وقد مت حتديد سقف هذه الفئة انطالقا من %( ،64،08)[  سنة،واليت قدرت ب  29 - 24بني ]

إىل 19نه من االستمارات ،كما أنه من شروط االستفادة من عقد إدماج حاملي الشهادات أال يتجاوز س
وأغلقت يف  2011،ابإلضافة إىل أن هذه العقود قد مت فتحها ملدة سنة يف القطاع العام ،من  سنة 35

بسبب عدم قدرة املؤسسات ذات القطاع العام على استيعاب البقية. هذا من جهة ومن جهة أخرى  2012
لها حمملة بدافعية كربى للعمل من يتضح أن عينة الدراسة وأغلبها فئات شابة ومتخرجة حديثا ،وهو ما جيع

 حاجاهتا مبختلف مستوايهتا . إشباعأجل 

 

 

 النسبة املئوية% التكرار السن
املتوسط 
 احلسايب

[24 - 29 ] 91 %64,08  
36،1 [30 - 35] 51 %35,92 

 %100 142 اجملـــــــــــــــــــــموع
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 :.احلالة االجتماعية 3
  يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري احلالة االجتماعية(: 08جدول رقم ) 

                          

 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري احلالة االجتماعية :)10شكل رقم )                                     

يظهر وبصورة واضحة وملفتة لالنتباه أن نسبة العزاب ابجلدول كانت مرتفعة جدا ،حيث قدرت بـ          
%( وهو مؤشر له عدة دالالت ، أوهلا وأمهها عدم قدرة هذه العقود على جعل عينة الدراسة 71,13)

حيققون أهم حاجة وهي احلاجات البيولوجية وكذا احلاجة لألمن املتعلق ابلوظيفة وثباهتا وخوفهم من اجملهول ، 
ف العقد يف أي حلظة ،  ،بسبب اخلوف من توق أسرةوهو ما جعلهم يعجزون على اإلقدام على الزواج وبناء 

كما أن األجر الذي يتقاضونه قد يكون مانع للزواج نظرا لكونه أجر زهيد ال يليب أهم احلاجات اليت يسعى 
خريج اجلامعة لتحقيقها ،ويعد الزواج وبناء أسرة من أهم احلاجات اليت يسعى خرجيي اجلامعة إلشباعها واليت 

حنو  لالنطالقيف قاعدة هرمه مؤكدا على أمهيتها ، ماسلوحددها تدخل يف إطار احلاجات البيولوجية واليت 
 بعدها من حاجات  إشباع ما

 .التخصص:4
 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغري التخصص09جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار التخصص
 11,27% 16 علم النفس

 4,93% 07 علم االجتماع
 19,72% 28 العلوم القانونية

 11,27% 16 اهلندسة

 النسبة املئوية التكرار احلالة االجتماعية
 71,13% 101 أعـــــــــــــــــــــزب
 24,65% 35 متـــــــــــــــــــــزوج
 4,22% 6 مطلـــــــــــــــــــــق

 %100 142 اجملمــــــــــــــــــــوع
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 4,93% 07 أدب عريب
 16,90% 24 العلوم البيولوجية

 11,97% 17 العلوم االقتصادية والتسيري
 2,82% 04 لغات أجنبية

 5,63% 08 واالتصال اإلعالمعلوم 
 1,41% 02 اتريخ

 4,93% 07 علوم سياسية
 0,70% 01 ترمجة

 2,82% 04 إعالم آيل
 0,70% 01 صيدلة
 100% 142 اجملموع

          
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغري التخصص.:)11شكل رقم )          

من خالل النتائج املتوصل هلا ،يتبني أن أصحاب التخصصات القانونية قد حصدت النسبة األكرب يف        
،ويليها ختصص علوم البيولوجيا بنسبة مقدرة بـ  %(19,72االستفادة من العقد والعمل به واليت قدرت بـ )

، مث ختصص العلوم االقتصادية والتسيري، فعلم النفس واهلندسة ،بنسب متقاربة وهي ختصصات %(16،90)
تستفيد منها القطاعات اخلدماتية ، اعتبار من أن العقود املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل املتوفرة هي 

رجة األوىل، لدلك جند العاملني وإىل هذه اللحظة هم إداريني ،ونظرا لكوننا طبقنا دراستنا مناصب إدارية ابلد
بقطاعي الصحة الذي يعتمد على النفسانيني والبيولوجيني املتوجهني للعمل يف املخابر،وهو قطاع وال خيلو من 

ألوىل إلداريني وختصصات مثل علوم املهام اإلدارية ،وكذلك األمر ابلنسبة لقطاع البلدية الذي حيتاج ابلدرجة ا
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التسيري واهلندسة والقانون،وهو ما يوحي لنا من جهة أن أصحاب عقود اإلدماج قد مت توجيههم حنو 
املؤسسات املعنية كل حسب ختصصه يف القطاعات اخلدماتية ألهنا قطاعات كربى وحتتاج خلدمات وأيدي 

الرتبوي والذي من املفروض أن تلقى فيه التخصصات عاملة مؤهلة ومتخصصة ،إال أنه وابلنسبة للقطاع 
األدبية نسبة معتربة ،إال أنه ونظرا لقلة استيعاب املؤسسات لليد العاملة فقد وجدان هبا ختصصات أدبية بنسبة 
قليلة وهو األمر ابلنسبة للمتعاقدين وأثناء توزيعنا لالستمارات ابلقطاعات الرتبوية، الحظنا نفور من طرفهم 

عمل إذ واجهنا صعوبة يف مقابلتهم وإجيادهم ،وهو ما جيعلهم كثريي التغيب لشعورهم ابلروتني من عن ال
الوظيفة اليت تتميز ببعدها عن ختصصاهتم اليت من املفروض أن ترتب ابلتعليم ،والذي رغم حصوهلم على 

ني اإلعالن عن مسابقات شهادات تؤهلهم لتويل مهمة التعليم إال أنه مت توزيعهم على مهام إدارية ،إىل ح
 .التوظيف 

 .مدة عقد العمل:5
 .(: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغري مدة عقد العمل10جدول رقم )

 
 

 
  

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغري مدة عقد العمل:(12)شكل رقم                                  

 حسب النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله ،يتبني أن خرجيي اجلامعة املتعاقدين ابملؤسسات اخلدماتية      
والرتبوية أو ابلقطاع العام ،قد جتاوزت مدة استفادهتم من العقد الثالث سنوات واليت بلغت نسبتهم 

%( أي أن أغلب أفراد العينة قد استفادوا من العقد منذ أن ظهر هذا الربانمج حيث هتافت عليه 76,06)
من جهة وفتحها وزايدة األجر  عدد كبري من خرجيي اجلامعة نظرا للتعديالت اليت متيز به كتمديد مدة العقد

د.ج(، كما أن العمل يف القطاع العام ابلنسبة ألي 15000مث أصبح  12000الذي كان حمدد بـ) د.ج
عامل هو ضمان ومحاية حلقوقه واستفادته من عدة امتيازات أمهها التأمني ،مقارنة ابلقطاع اخلاص ،هلذا جتد 

 يف الرتسيم .العامل ابلقطاع العام يداوم على العمل طمعا 

 النسبة املئوية التكرار مدة عقد العمل
 23,24% 33 سنوات3أقل من 
 76,06% 108 سنوات3أكثر من 

 %100 142 اجملـــــــــــــــــــــموع
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 : أدوات الدراسة. 4

ختتلف أدوات الدراسة تبعا للموضوع املدروس ،ونفس الشيء ابلنسبة ألمهية وأفضلية أداة دون غريها        
،فخصوصية املوضوع قد تفرض علينا أداة دون أخرى ،ولكن يبقى وجودها شيء ال بد منه ،فال يصح أي 

ن أجل احلصول على معلومات حبث علمي بدوهنا ،حيث تسمح لنا حبمل الرتاث األديب وتوظيفه يف امليدان م
 واقعية ومعاشة ومطابقة ملا منلكه من كم معريف نظري .

 فبالنسبة لدراستنا احلالية فقد اعتمدت الباحثة على.
 الواثئق واملراسيم واإلحصائيات: 

حيث تعترب السجالت والواثئق من املصادر اليت يعتمد عليها الباحث يف مجع املعلومات من امليدان         
وهي تعترب :"تكملة لالستمارة واملقابلة واملالحظة أو لبعضهم ،كما تعترب تكميلية يف التحليل والتفسري ،

 (2005:ص2008رشيد زروايت،والتعليل ")

 ومن أهم الواثئق اليت ختدم املوضوع بشقيه النظري وامليداين واليت متكنا من احلصول عليها :

 .اصة بعقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية املراسيم املتعلقة آبخر التعديالت اخل -

 .واثئق متعلقة بعدد املتعاقدين اجلامعيني ابلقطاعات الثالثة مبدينة بسكرة -

 :املقابلة 
تعترب من أهم الوسائل البحثية جلمع املعلومات والبياانت يف امليدان ،حيث تنطوي عملية املقابلة على فعل ورد        

فعل ،سؤال وجواب ،وعلى سلسة من التفاعالت اليت تعتمد على جمموعة رموز سلوكية وكالمية يقوم هبا أطراف 
قيق أهدافهما من عملية املقابلة أال وهي مجع املعلومات والبياانت املقابلة ،وبعد القيام هبا يستطيع طرفا املقابلة حت

،والتعرف على اآلراء واملواقف وامليول واالجتاهات ،واإلطالع على الظروف االقتصادية واالجتماعية لألشخاص الذين 
 ( 247:ص2005إحسان حممد احلسن ،وقع عليهم البحث )

 ن املعلومات املتنوعة ،اعتمدت الباحثة على :ولتحقيق هدف الدراسة ومجع أكرب عدد ممكن م

"وهي اليت تتم بني الباحث وعدد من األفراد يف مكان واحد ووقت واحد ،من أجل  املقابلة اجلماعية : 
احلصول على معلومات أوفر ،ألن اجتماع عدد من األفراد يساعدهم على تبادل اخلربات واآلراء وتذكر 

ان بعض األفراد ،خاصة مع وجود بعض األفراد يهيئ هلم فرصة املشاركة يف التفاصيل اليت قد تغيب عن أذه
 (172:ص2013مجال معتوق ،املناقشات اجلماعية والتعبري عن آرائهم")
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حيث ونظرا لتمركز عدد من عينة دراستنا مبوقع واحد )قطاع البلدية (،وهذا على حسب ردهم أهنم       
ملي جني س مكان العمل ،فعلى حسب قول إحدى أفراد عينة الدراسة )يشرتكون أو يتقامسون نفس املهنة ونف

)كي نغيبو حياسبوان  وصرحت أخرىوأان قاعدة حنكي مع صاحبايت اخلدمة مكانش وأيل يعيطلنا يلقاان( 
أن هلم رغبة يف العمل اجلاد  " حيث استشفينا من عبارات عينة دراستنا،وكي جنيو معندانش وين نقعدو( 

باهتم ،إال أهنم ال ميلكون ظروف عمل تسمح هلم بذلك ، فاملقابلة اجلماعية إذن كان هلا دور وتوظيف مكتس
فعال يف جعل عينة دراستنا يتجاوبون مع املوضوع بكل أرحيية وطالقة واسرتسال ،ابإلضافة إىل احملاداثت البينية 

 واليت ساعدتنا على بناء مقياس الدارسة. 

بطرح األسئلة وصياغتها ( فنظرا ملعايشتنا ملوضوع الدراسة، ومزاولتنا للعمل وفق : )متعلقة املقابلة البؤرية
عقود اإلدماج ،فقد اعتمدان يف طرح األسئلة على هذا النوع من املقابلة ، اليت ترتكز على خربة الفاحص 

من ، ريقة مجاعيةبط تمتالذاتية  واملواقف املشرتكة ،وتشتمل هذه املقابلة على أسئلة مفتوحة وأخرى مقيدة ،
حيث ساعدتنا على بناء مقياس الدراسة  ،كما مت من ( ( ،03(، )أنظر امللحق رقم) أسئلة4خالل طرح )

 الفرضيات. مناقشة، خالل  حتليل مضموهنا 

 : مقياس احلاجات 
،املكون من مخس حاجات حدد  مت إعداد مقياس للحاجات مت حتديد أبعاده انطالقا من هرم ماسلو       

مقياس الدراسة على أساسها ، ابالعتماد على سلم ليكرت الثالثي بدال من اخلماسي ،ألننا أثناء تطبيق 
جعلنا حنددها مبقياس دراستنا  املقياس على العينة التجريبية ،مل تتجاوب عينتنا إال مع ثالث بدائل وهو ما

 وإعطائها األوزان التالية:

 توزيع أوزان مقياس احلاجات(: 11جدول رقم )

 معارض حمايد موافق البدائل
 1 2 3 األوزان   )ب. موجبة(
 3 2 1 األوزان   )ب .سالبة(

 (12اجلدول رقم ) بند( كما هو موضح يف 45يف بدايته على )مقياس الدراسة وقد اشتمل 
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) أنظر ملحق  )املبدئي( السيكومرتيةتوزيع حماور مقياس احلاجات قبل حساب اخلصائص (: 12جدول رقم)
 (04رقم )

 البنود حماور الدراسة
 09                   01 احلاجات الفيزيولوجية

 18                   10 احلاجة إىل األمن
 27                   19 احلاجات االجتماعية
 36                   28 احلاجة لتقدير الذات

 45                   37 الذاتاحلاجة لتحقيق 

بند ( كما  29بند ( لعدم داللتها، ليصبح عدد البنود )16وبعد حساب صدق وثبات املقياس مت حذف) 
 ( بياانت شخصية.05) مخس( ابإلضافة إىل 24هو موضح يف اجلدول رقم )

لبياانت الشخصية املرتبطة بعينة الدراسة، واليت اشتملت على ست متغريات متمثلة يف )السن ا . أ
 ،اجلنس ،احلالة االجتماعية ،التخصص،مدة العقد (

 متعلق مبتغري الدراسة ،مخس أبعاد مت حتديدها انطالقا من هرم ماسلو للحاجات وهي كالتايل: . ب

)أنظر ملحق  )النهائي( بعد حساب اخلصائص السيكومرتيةتوزيع حماور مقياس احلاجات (: 13جدول رقم )
 (05رقم )

 البنود حماور الدراسة

 7                           1 احلاجات الفيزيولوجية

 12                        08 احلاجة إىل األمن
 20                        13 احلاجات االجتماعية

 25                        21 احلاجة لتقدير الذات

 29                        26 احلاجة لتحقيق الذات

 وقد مرت عملية إجناز املقياس بعدة مراحل:
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 مت عرض  املقياس على األستاذ املشرف . 
مث عرضه على جمموعة من األساتذة احملكمني يف التخصص ومن جامعات خمتلفة ،بطريقة مباشرة وعرب  

، هبدف إفادتنا ببعض املالحظات املتعلقة بـمدى قياس  ( (06)أنظر امللحق رقم )الربيد االلكرتوين 
لتغيريات الالزمة وفقا احملاور للبنود،اللغة ،املعىن ،األسلوب ،وبعد اسرتجاع االستمارات ،مت إدخال ا

 (14)اجلدول رقم ،كما هو موضح يف ملالحظات األساتذة وتعديالهتم 
فرد( ،وقد كانت إجاابهتم واضحة وشاملة جلميع 30القيام بتجربة املقياس على عينة مقصودة مقدرة ب ) 

لنا نعتمد على بدال من مخسة ،مما جع ،ثالث بدائل فقطعلى حيث انصب اختيارهم  ،البنود ،عدا البدائل
 سلم ليكرت الثالثي وحذف البديلني اآلخرين  . 

إدخال التعديالت الالزمة للمقياس من حذف للعبارات اليت ال تقيس ،وتعديل البدائل من خالل االعتماد  
 .على ثالث بدائل فقط من سلم ليكرت ،والنزول هبا إىل امليدان إلجراء الدراسة األساسية 

 للمقياس اخلصائص السيكومرتية : 

: تعترب هذه املرحلة مهمة جدا وحامسة ،وأتيت مباشرة بعد االنتهاء من حترير VALIDITY الصدق-
 ،وقد اعتمدت الباحثة على : االستمارة من طرف الباحث

من خالل عرض مقياس الدراسة  على جلنة مصغرة ،تسمى بلجنة اخلرباء وغالبا ما  .الصدق الظاهري : 
تتشكل من أساتذة ذوي خربة و أقدمية ،حىت ميكن إعطاء نوع من املصداقية والشرعية للتوزيع امليداين على 

حثة بعرض عينة الدراسة من جهة ،وكذا  من أجل إثراء املقياس وترقية مستواه من جهة أخرى،حيث قامت البا
( وقد أظهرت نتائج حتكيم ( 06امللحق رقم ) أنظر( أساتذة من جامعات خمتلفة  )08املقياس على )

األساتذة ، قبول لكل عبارات املقياس ،عدا عبارة واحدة مت حذفها بسبب تكرار معناها ،أما بقية العبارات 
 ل التايل:فقد خضعت لتعديالت صياغية من طرفهم ،وميكننا توضيح ذلك يف اجلدو 

 (: يوضح عبارات املقياس قبل وبعد التعديل .14)  اجلدول رقم

 بعد التعديل قبل التعديل رقم البند

 جمهودايت ال تتناسب مع أجري الشهري 04
األجر الذي أتقاضاه من عملي ال يتناسب مع ما أقدمه من 

 جهد
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 وظيفيت أهنكتين نتيجة تعدد مهامها أشعر ابإلهناك 07
 سوء املعاملة جعلين أشعر بعدم االستقرار يف منصب عملي بعدم االستقرار يف منصب عمليأشعر  08
 أحتاج لسكن مستقر حىت أركز أكثر يف عملي أحتاج لسكن مستقر 09
 أشعر ابلتوتر نتيجة عدم وضوح حقوقي وواجبايت أفضل أن يكون مساري املهين واضح 11
 الفرديال أفضل العمل  ال أحب العمل لوحدي 13

أحتاج أن أكون بعلم بكل ما حيدث داخل  16
 مؤسسيت

 أحتاج أن أكون دائما على علم بكل ما يدور يف املؤسسة

22 
 

 رئسي ابلعمل ال يعري أي اهتمام جملهودايت مديري ابلعمل ال يهتم مبجهودايت

 الصدق التكويين )االتساق الداخلي(  

اعتمدت الباحثة للتأكد من صدق املقياس على طريقة االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط" 
احلزم   بريسون" بني درجات املقاييس الفرعية ،وبني الدرجة الكلية للمقياس ،وهذا ابالعتماد  على نظام

  اجلدول التايل :وتوصلنا إىل النتائج املبينة يفspss16.0)  (اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 .( 30يوضح معامالت ارتباط األبعاد ابلدرجة الكلية للمقياس) ن=(: 15جدول رقم )

حاجات  احلاجة لألمن احلاجات االجتماعية احلاجة لتقدير الذات حتقيق الذات
 فيزيولوجية

 األبعاد
 االرتباط

 معامل االرتباط **0.65 **0.68 **0.73 **0.69 **0.56
 مستوى الداللة 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                                                                     (.0.01** تعين دالة عند مستوى )
، و قد تراوحت قيمتها 0.01يتضح من خالل اجلدول أن كل معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة 

(وهذا يدل على أن هذه األبعاد تتمتع بقدر كاف من  0.65،   0.69، 0.73، 0.68،   0.65بني)
 الصدق.

 يوضح معامالت االرتباط بني بنود  احلاجات الفيزيولوجية و الدرجة الكلية للبعد.(: 16جدول رقم )
 رقم البند معامل االرتباط مستوى الداللة

0.01 0.46 01 
 02 0.17 غري دال
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0.01 0.59 03 
0.01 0.65 04 
0.01 0.70 05 
0.01 0.50 06 
 07 0.19 غري دال

 0.01 0.51 08 
0.05 0.37 09 

( دالة عند 8.06.05.04.03.010من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول تبني أن كل من البند )    
نضطر  ، فيما0.05( فهو دال عند مستوى الداللة 09(،أما ابلنسبة للبند رقم) 0.01مستوى داللة) 

  ( نظرا لعدم داللتهم07.02حلذف كل من البندين )

 .يوضح معامالت االرتباط بني بنود بعد احلاجة لألمن و الدرجة الكلية للبعد(: 17جدول رقم )

 رقم البند معامل االرتباط مستوى الداللة
0.01 0.64 10 
 11 0.16 غري دال
0.01 0.70 12 
 13 0.55 غري دال
 14 0.27 غري دال
0.01 0.31 15 
0.01 0.53 16 
0.01 0.58 17 
 18 0.09 غري دال

.( دالة عند مستوى 17.16.15.12.10من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول تبني أن كل من البند )
ابلتايل وجب إسقاطها من ( فهم غري دالني و 18.14.13.11ابلنسبة لكل من البند رقم ) ، أما0.01داللة 

 .املقياس 
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 .          يوضح معامالت االرتباط بني بنود بعد احلاجات االجتماعية و الدرجة الكلية للبعد(: 18جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم البند
19 0.58 0.01 
20 0.67 0.01 
21 0.77 0.01 
22 0.57 0.01 
23 0.39 0.05 
24 0.38 0.05 
 غري دال 0.26 25
26 0.81 0.01 
27 0.79 0.01 

.( دالة عند 27.26.22.21.20.19من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول تبني أن كل من البند  )     
، لتبقى 0.05( فهما دالتني عند مستوى الداللة 25.24، أما ابلنسبة للبندين رقم )0.01مستوى داللة 

 إسقاطها من املقياس.( غري دالة  وابلتايل وجب 18.14.13.11بقية البنود رقم   )

 .يوضح معامالت االرتباط بني بنود بعد احلاجة لتقدير الذات و الدرجة الكلية للبعد(: 19جدول رقم )

 رقم البند معامل االرتباط مستوى الداللة
0.01 0.59 28 
0.01 0.57 29 
 30 0.25 غري دال
0.01 0.67 31 
0.01 0.58 32 
 33 0.22 غري دال
0.05 0.37 34 
 35 0.24 غري دال
 36 0.28 غري دال
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( دالة عند مستوى 32.31.29.28من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول تبني أن كل من البند  )      
 ويبقى كل من البند رقم 0.05( فهو دال عند مستوى الداللة 34، أما ابلنسبة للبند رقم )0.01داللة 

 (  غري دالني وابلتايل وجب إسقاطها من املقياس.36.35.30)

 يوضح معامالت االرتباط بني بنود بعد احلاجة لتحقيق الذات و الدرجة الكلية للبعد.(: 20جدول رقم )

 رقم البند معامل االرتباط مستوى الداللة
 37 0.16 غري دال
 38 0.27 غري دال
0.05 0.39 39 
0.01 0.48 40 

 41 0.26 دالغري 
0.01 0.60 42 
 43 0.26 غري دال
0.01 0.67 44 
 45 0.17 غري دال

( فهي صادقة من 44.42.40تائج أن كل من البند  )نلبنود احملور اخلامس فقد بينت الأما ابلنسبة       
عند مستوى ( فهو دال 39( أما ابلنسبة للبند رقم )0.01رتباطها ببعدها دالة عند مستوى داللة )اخالل 

(  غري دالني وابلتايل وجب إسقاطهم من 45.43.41.38.37(،ويبقى كل من البند رقم ) 0.05الداللة )
 املقياس.

 الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية(: 
يعتمد هذا النوع من الصدق على صدق بنوده وقدرته على التمييز ، مثّ فإن حساب درجة متييز كل بنٍد 

 على صدق املقياس يف حالة ارتفاع معامالت التمييز.  ،حيث من خالله حنصل

وحلسابه قامت الباحثة برتتيب التوزيع من أعلى درجة إىل أقل درجة ،مت اختيار جمموعتني من طريف التوزيع ،متثل 
% من األفراد الذين حصلوا على 27% من األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات ،واثنيهما  27إحدامها 
 رجات ،مث قمنا حبساب الفروق بني متوسطات اجملموعتني العليا والدنيا ،وحتصلنا على النتائج التالية :أدىن الد
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 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بني اجملموعة العليا و الدنيا على مقياس احلاجات. (:21جدول رقم )

 املتغري الفئة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري قيمة "ت" مستوى الداللة
احلاجات  العليا 23 1.30 5.44 0.01

 الدنيا 17.37 2.61 الفيزيولوجية
 العليا 24.50 1.06 16.56 0.01

 احلاجة لألمن
 الدنيا 17.50 0.53

 العليا 26.37 0.51 5.14 0.01
 احلاجات االجتماعية

 الدنيا 20.12 3.39
احلاجة لتقدير  العليا 25.12 0.35 20.37 0.01

 الدنيا 18.25 0.88 الذات
احلاجة لتحقيق  العليا 25.12 2.23 6.19 0.01

 الدنيا 19.25 1.48 الذات
 العليا 119.25 3.19 9.62 0.01

 املقياس ككل
 الدنيا 97 5.70

يتضح من خالل اجلدول وجود فروق جوهرية بني متوسطات الفئة العليا و متوسطات الفئة الدنيا على          
(  هي دالة 5.44،16.56،5.14،20.37،9.62كل أبعاد املقياس حيث تراوحت قيمة "ت" ما بني )

  (0.01عند مستوى) 

 :الثبات 
 معامل ألفا كرونباخ: 

 ا كرومباخ(:  نتائج ثبات ألف22جدول رقم)
املقياس  
 ككل

 حاجات
 لتحقيق الذات

 حاجات
 لتقدير الذات

حاجات 
 االجتماعية

حاجات 
 لألمن

حاجات 
 فيزيولوجية

 البعد
 القيمة

 معامل ألفا كرونباخ 0.57 0.73 0.77 0.70 0.35 0.85
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تناسق البنود مع من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول، نالحظ أن معامل ألفا دال، مما يؤكد ثبات املقياس 
 احملاور .

 طريقة التجزئة النصفية )الزوجي و الفردي(: 
 نتائج ثبات التجزئة النصفية ملقياس احلاجات(: 23جدول رقم )

 
 
 

(، و مبا أن القيمة احملسوبة متثل 0.79تساوي)  االرتباطيتضح من خالل اجلدول السابق أن قيمة معامل     
براون. و بلغت قيمة معامل االرتباط بعد  -معامل ارتباط لنصف املقياس، فقد مت تعديلها مبعادلة سبريمان

 ( و هي قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقياس.0.88التعديل )

 : املستخدمة يف الدراسة اإلحصائيةاألساليب .6

ابإلحصاء لتحليل ووصف البياانت والوصول إىل نتائج سليمة  االستعانةتائج البد من حتراي لشروط الدقة يف الن
 مستعينة ابألساليب اإلحصائية التالية: spss21،وقد استعانت الباحثة ابحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 التكرارات والنسب املئوية حلساب خصائص عينة الدراسة  -
 حلساب ثبات املقياس  ألفا كرومباخ -
 التوسطات احلسابية للتعرف على ترتيب مستوايت حاجات عينة الدراسة  -
 حنراف املعياري اال -
 2اختبار كاي -

مت عرضه من مضامني متعلقة ابجلانب امليداين للدراسة ،واليت مت من خالهلا ربط وتوضيح  من خالل ما      
وكذا أساسا يف العينة واألدوات ومكان إجراؤها ما مت عرضه من تراث نظري ،وتوضيح معامل دراستنا املتمثلة 

 .فرضياتنا واإلجابة عليهها لتحليل ومناقشة تقال إىل آخر فصل مح لنا ابالناإلحصائية اليت ستس األساليب

 ثبات نصف املقياس الثبات بعد التعديل

 0.01عند مستوى   0.79 0.88



  

  تمهيد

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة أوال:

  ثانيا: استخالص نتائج الدراسة

  استنتاج عام
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بعد توزيع ومجع مقياس الدراسة ،تأيت لغة األرقام اليت تستند حلقائق واقعية تسمح لنا بالوقوف على      
وتفسريها  جابات لفرضيات الدراسة، واليت البد من حتليلهاالدراسة وفك رموزها للوصول إىل إ إجابات عينة

  انطالقا من الدراسات السابقة والنظريات ،وصوال إىل تقدمي بعض التوصيات انطالقا مما مت التوصل له .

  ومناقشة نتائج الدراسة عرضأوال:

 : التوزيع الطبيعيNormality Distribution Test  

ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو  مسرنوف –قامت الباحثة باستخدام اختبار كوجملروف 
اختبار ضروري ملعرفة إن كانت البيانات اليت مت احلصول عليها من استجابات أفراد العينة تتبع التوزيع الطبيعي 

  أم ال، وذلك لتحديد االختبارات املناسبة لكل متغري (اختبارات معلمية، اختبارات ال معلمية) .

) أكرب من sigم االختبارات املعلمية عندما يكون التوزيع طبيعيًا ويكون مستوى الداللة (وتستخد      
)، بينما ُتستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون التوزيع غري طبيعي، ويكون مستوى الداللة 0.05(
)sig( ) ويُوضح اجلدول التايل يوضح ذلك :0.05أقل من ،(  

  زيع الطبيعياختبار التو ): 24جدول رقم (

 )Sig(قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد البنود املقياس

 0.09 0.06 29 مستوى اشباع احلاجات

) 0,05): نتائج االختبار، حيث أن قيمة مستوى الداللة يف االستبيان أكرب من (24يوضح اجلدول رقم (
)Sig ›0,05 الفرضيات قد حتقق .)، لذا ميكن القول أن التوزيع الطبيعي للبيانات ملناقشة  

  عرض نتائج الفرضية العامة :.1

عقود العمل في إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين بالمؤسسات التربوية والخدماتية حسب  دور
 .هرم ماسلو
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ِحلُسن املطابقة،  2للتحقق من صحة هذه الفرضية قمنا باستخدام التكرارات والنسب املئوية واختبار كـا         
  :التايلكما هو موضح يف اجلدول 

عقود العمل يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة  للتعرف على دورنتائج الفرضية العامة ) : 25جدول رقم (
    .املتعاقدين باملؤسسات الرتبوية واخلدماتية حسب هرم ماسلو

بدائل 
 االستجابة

 النسبة املئويةالتكرار
املتوسط 
 احلسايب

 2كـا
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

Sigالداللة

 %2,80 4 موافق

 دالـة 0 0,05 257,32 1,96
 %13393,70 حمايد

 %3,50 5 معارض
 %142100 اجملموع

ا حمايدة على مسامهة عقود العمل  : )25الجدول رقم ( يتبني لنا من خالل أن أكرب نسبة كانت استجابا
%) ،مما يدل على أن عقود العمل  93.7يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين ، حيث قدرت بـ ـ (

تساهم بقدر متوسط يف إشباع حاجات خرجي اجلامعة املتعاقدين، وهذا ما تأكد لنا من خالل تطبيق اختبار  
) أقل من مستوى الداللة Sig )0.00ومبا أن قيمة  257.32 ²كاق حيث قدرت قيمة  للتطاب ²كا
ميكن القول ان عقود العمل تساهم مبستوى متوسط يف اشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين ،) 0.05(

 باملؤسسات الرتبوية واخلدماتية.

 والذي  محايدضوء النتائج املتوصل هلا واليت تشر إىل أن أغلب اإلجابات احنصرت يف البديل  على
%) وهي نسبة مرتفعة جدا ،مردها بالدرجة األوىل يعود للفرتة اليت مت فيها توزيع  93.7قدرت نسبته بـ (

،( ون دراسة جامعيةبإلغاء كل الذين يتابعمقياس الدراسة واليت تزامنت مع صدور تعليمة وزارية تقضي 
وألن عبارات املقياس متعلقة باإلشراف ، خاصة وأن معظمهم مسجلني باملاستري ،،)07أنظرملحق رقم 
هو ما شكل لديهم حساسية حنو املوضوع واإلجابة عنه عاملتهم واألجر ومدى قبوهلم له ،واملسؤولني وم

م ستبقى سرية وال ومصداقيةبصراحة  م للوظيفة ،على الرغم من تأكيدنا على أن إجابا ،خوفا من فقدا
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تستعمل إال يف حدود البحث العلمي ،إال أن القرار املفاجئ حال دون وثوقهم ،وبالتايل جلأت أغلب عينتنا 
م كانوا حباجة للحديث يف املوضوع ،وهو محايدالختيار البديل  ما أكدته املقابلة  حتفظا يف اإلجابة،رغم أ

  اليت متيزت بالتلقائية والعفوية من طرفهم .
 ، العمل تساهم مبستوى متوسط   فعقودومنه واعتبارا ملا مت التوصل له من خالل إجابات عينة الدراسة

راجع  وهذا،رتبوية واخلدماتية حسب هرم ماسلويف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات ال
جملموعة من العوامل واملتغريات أمهها أننا مل نعتمد أثناء دراستنا على مكان أو قطاع واحد بل عمدنا إىل تغيري 

،فلكل قطاع مميزاته وامتيازاته ونوعية إشرافه ،فإذا كان  الفتواخالقطاعات ،وهو ما خلق اختالف وتباين 
العمل دون التفريق بني العامل املتعاقد والدائم ،وتنوع  قطاع الصحة وما يتميز به من نوعية إشراف وصرامة يف

الحظناه أثناء توزيع االستمارات ومن  التخصصات وتوجه كل متعاقد حنو الوظيفة اليت تقابل ختصصه ،وهو ما
خالل مقابلتنا مع بعض العمال مبستشفى بشري بن ناصر وحكيم سعدان ببسكرة ،فأصحاب التخصصات 

ولوجيا يزاولون مهامهم يف املخابر وكنفسانيني ،وهو ما جيعل خريج اجلامعة يشعر خاصة علم النفس والبي
باالنتماء والوالء وكذا بنوع من حتقيق الذات كونه يشتغل يف املهنة اليت اختارها بغض النظر عن األجر 

يف نفس ختصصها  والتوقيت ،وهو ما أكدته إحدى عينة دراستنا أثناء املقابلة ،وسؤالنا حول ما إذا كان عملها
أنا الحمد هللا  :«يف هرمه  حيث ردت مباشرة :  ماسلوقد ساعدها على إشباع أحد احلاجات اليت صنفها 

استفدت من الكونترا درك راني في عامي السادس ،نخدم في  ،وجيت مع لولتخصصي بيولوجيا ،
labo لىمرتاحة بغض النظر عla payeبخدمة في تخصصي وبالخبرة الي أديتها  راني معوضتها

:« ويف نفس القطاع ردت أخرى بقوهلا : » مش مرسمةmalgre،راني نحس روحي حققت هدفي 
ورايحة ،نحب هادي المهنة ،وزيد واهللا نقولك  نحمد ربي راكي تشوفي فيا ،نخدم في التخصص تاعي

كونترا هادي بالنسبة ليا وفرتلي أهم الصح نهارين في السمانة خير ،قد خدمتي قد دراهمي ،واهللا ال
مش مرسمة مي حاسة بقيمتي هنا والناس تقدرني وتحترمني  malgreحاجة ،وهي تحقيق الذات ،

فالعمل بصفة العقود »  وال حتى عالقات جديدة payeالكونترا رانا ال خبرة ال  ،تصوري كون مجاتش
إشباع أهم حاجة واليت حددها ماسلو يف قمة  وبقطاع الصحة الذي مكن الكثري من العمال يف التخصص من

هرم هرمه وبالتايل وحسب إجابات عينة الدراسة فالعمل يف التخصص أجاز هلم حتقيق عدة حاجات من 
  نتماء .حرتام واالهلم بالشعور بالتقدير واال وأمهها حتقيق الذات كأهم حاجة واليت مسحت ماسلو
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ل مقابلتنا لعينة من املتعاقدين اجلامعيني وسؤالنا عما إذا ومن جهة أخرى وبقطاع آخر ،ومن خال       
ا ردت :  وش من تخصص وش من إشباع هاني قدامك قارية أدب كي «حققت هلا الوظيفة حاجيا

كونترا في سبيطار ،ونخدم سكريتيرة ، قبل كان  وعطاوني شارجي دومونديت قطاع تربية قالولي
ذاتي ع أساس كي ندي الباك نعمل أدب ونقري ،مي درك راح كلش ال  التخصص عندو معنى ويحققلي

 »وبركla payeتحقيق ذات وال إشباع ،نجي نخدم كان لقيت خدمة ونستنى

ا على اختيار العمل الذي يناسب ختصصها ،وهي تؤكد       فهذه العينة إذن تشعر باالستياء نتيجة عدم قدر
افع مادي حبت ،أي أن العمل بالتخصص مهم جدا لتحقيق احلاجات أن إقباهلا للعمل بصفة العقود كان بد

  رمه . ماسلو،اليت حددها 

   ومن جهة أخرى أكد شاب من املتعاقدين اجلامعيني عند سؤالنا عما إذا كانت هذه الوظيفة اليت
أنا معنديش قريت حقوق بعثوني للبلدية ،« : يزاول من خالهلا مهامه قد سامهت يف حتقيقه حلاجياته قائال:

مشكل نخدم في إدارة ،مي المشكلة هنا مش عاطينا قيمتنا ولى قيمة الشهادة ،الواحد يحس روحو بال 
، نحب نخدم سيرتو في تخصصي مي الكونترا  posteنيفو ،الحالة مخلطة كل مرة يحطوني في 

،راني  هادي قتلتي طموحي ،واهللا كون حطوني في تخصصي برك ،بغض النظر ع لخالص ولى المدة
نحس بالراحة ،وتبانلي منصب العمل والتخصص كي يتوافقو بالنسبة ليا يحقولي ذاتي و نحس 

والتقدير،كي يكون عندك منصب واضح ومحدد تتحدد شخصيتك ع أساسه ،مي درك  باالحترام
وهو رد يؤكد على أن فئة الشباب هي فئة طموحة  »يعيطولنا تع اإلدماج ؟؟؟؟ ع أساس رانا بال هوية ثابتة

وهلا دافعية كربى حنو العمل وهي حباجة الستثمار وتفريغ تلك الشحنة و الطاقة واإلمكانيات الذاتية بثقة 
من خالل نظريته أن العمل إذا مل يوفر أجواء مالئمة فمن شأنه أن خيلق توترات  ابراهام ماسلو،حيث يؤكد 

ضغطا يؤدي إىل اإلحباط ،وبالتايل يستلزم وضع الفرد يف املكان أو العمل الذي يتناسب نفسية متارس عليه 
علي أحمد عبد الرحمان مع ميوله واستعداداته ومؤهالته وختصصه العلمي أو الفين أو املهين (

  )101:ص2005عياصرة،

ربطت بني  اليت تعترب من بني النظريات احلديثة اليت J.L.HOLLANDهوالند كما أكدت نظرية 
التشغيل واالختيار املهين على ضرورة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب ،وأكد على أن اختيار املهنة 
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(أحمد ينعكس على شخصية الفرد ومساته ،وكلما انطبق االختيار مع الشخصية وامليل جنح الفرد يف عمله 
  ).399زايد،دس:ص

  م وبالتايل فالسبب الرئيسي لعدم قدرة كل أفر واليت صنفها ماسلو ،اد عينة دراستنا على إشباع حاجيا
الذي وحسب ،تعود إىل أن هذه العقود مل حترتم التخصصات اجلامعية ،خاصة بقطاع البلدية والرتبية  ،يف هرمه

  عينة دراستنا واملقابلة اليت متت معهم ،يتميز بالفوضى وعدم التنظيم .

عقود العمل تساهم مبستوى متوسط  يف إشباع حاجات وعلى ضوء هذا التحليل اإلحصائي ميكن القول 
ا ما تؤكده نتائج اجلدول ،وهذرتبوية واخلدماتية حسب هرم ماسلوخرجيي اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات ال

 التايل:

  ن :يوضح مستويات اشباع حاجات خرجيي اجلامعية املتعاقدي )26جدول رقم ( 

  احلاجات
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة  املستوى

  05  متوسط  0.33  1.65  الفيزيولوجية
  03  متوسط  0.40  2.02  األمن

  01  متوسط  0.30  2.26  االجتماعية
  02  متوسط  0.55  2.06  تقدير الذات
  04  متوسط  0.49  1.72  حتقيق الذات
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رم ماسلويوضح  ) :13شكل رقم (  فخرجيي اجلامعة ترتيب حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين مقارنة 
  .املتعاقدين

م على       ا ساعد ا بشكل متوسط ،إال أ م ولو أ ومن خالل هذه الوظيفة اليت مسحت بإشباع حاجا
مل اجلماعي ،من خالل جمال العمل ،والشعور باالنتماء وسط جو من احملبة والعبناء عالقات جديدة داخل 

م على إ واليت أخذت املرتبة األوىل ،هذا وقد مسحت هذه الوظائف لعينة  الحاجات االجتماعيةشباع قدر
إىل  شباع احلاجةإىل إ،تناسبها مع الشهادة والتخصص دراستنا وبغض النظر على األجر ونوع الوظيفة ومدى 

ألن الوظيفة ومهما كان نوعها تعترب وسيلة مساعدة على تفادي مصطلح بطال ،خاصة التقدير واالحترام 
مت توزيعهم أكثر على املؤسسات اخلدماتية بالقطاع العام  والذيند منها كل اجلامعيني ،وأن هذه العقود مل يستف

م مثبتون من ،والذي  نيل اندماجهم مع العمال املثبتخال ،وهو ما جيعلهم ميارسون مهامهم على أساس أ
يزيدهم ثقة بأنفسهم ودافعية أكثر حنو العمل ، ،هذا وقد مسحت التعديالت الدورية املتعلقة مبدة العقد ،اليت  

لتتحول إىل عقود غري حمددة املدة ،مع استفادة اجلامعيني من التأمني مبجرد ،مث ثالث سنوات ،كانت سنة 

 الحاجة لتقدير الذات

  لالمنالحاجة 

  الحاجة لتحقيق
 الذات

  الحاجات
 الفيزيولوجية

 الحاجاتالفيزيولوجية

  الحاجة لالمن

 الحاجات االجتماعية

 الحاجات االجتماعية

  الحاجة لتقدير
 الذات

  الحاجة لتحقيق
 الذات

 أبراهام ماسلو خريجي الجامعة المتعاقدين
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م على  م من العقد ،كلها نقاط ساعد لتبدأ درجة وتصنيفها باملرتبة الثالثة ، الحاجة إلى األمنإشباعاستفاد
يف نظريته،  ابراهام ماسلوخنفاض كلما صعدت عينة الدراسة حلاجة أخرى وهو ما أشار إليه اإلشباع يف اال
وعرب عنها بدرجة  الكمال ،وجعلها يف  ماسلو اليت تعترب مهمة جدا وقد اعتربها  لتحقيق الذاتلتأيت احلاجة 

قمة اهلرم ،وقد أخذت لدى عينة دراستنا املرتبة الرابعة، فبالرغم من أن هذه العقود تسمح للجامعي باحلصول 
ا قد ال تتساوى مع ما يطمح له هذا األخري ،أما قمة اهلرم فقد ارتبطت  ،على وظيفة بالحاجات إال أ
من احلاجات األساسية الضرورية ،وصنفها يف قاعدة اهلرم ،لتأخذ يف تصنيف  ماسلو لها،واليت جعالفيزيولوجية

ذه احلاجة ،،عينة دراستنا مستوى ضعيف جدا  ما يؤكد أن هذه العقود أثبتته قيمة املتوسط احلسايب املتعلقة 
احلاجة والذي مل يصل  مل حتقق اإلشباع املطلوب لعينة دراستنا وهذا يرتبط من دون شك باألجر املشبع هلذه

كثري على اإلقدام على أي لدج ،قد ال تسمح ل15000مقدرة بـأو باألصح منحة ،فأجرة  األدىنإىل احلد 
 ةدراستنا ،فهذه األخري  ألفراد عينةالنسبة املرتفعة للعزاب  وهو ما أكدته كذلكمشروع خاصة مشروع الزواج ،

هود ،وهو ما مل توفره هذه العقود لفئة اجلامعيني واملؤهل واجملر يتكافأ مع الوظيفة على أجللحصول تسعى 
فاألجر إذن هو اليت تتميز بالطموح الزائد وتتابع احلاجات املرغوب إشباعها ، ،والذين هم يف مرحلة الشباب

ا  بإشباعاملؤثر الذي يسمح  هذه احلاجات ،ويلعب هذا األخري دور كبري يف حياة الشباب ،ففي دراسة قام 
أهم  لويات احلاجات ،توصل إىل أن األجر) حول أو KIRT TAUSKY 1969كيرت تاوسكي(

هذه احلاجة  ابراهام ماسلووقد اعترب )181:ص2006.(الهاشمي لوكية،األشياء اليت يريدها عمال اإلنتاج 
من بني احلاجات املهمة جدا ،وعرب عنها حباجات النقص ،اعتبارا ألمهيتها ودورها الالزم والضروري لضمان 

ا بالنسبة  مبثابة ضياع  لماسلواالستقرار والتوازن البيولوجي وضمان البقاء واالستمرارية والطاقة للفرد ،وغيا
خرية ومبتوسط .وإشباعها يف املرتبة األ )88:ص2005.(محمد اسماعيل بالل،وتشتت وعرضة للتوترات 

لقدرة على التكيف ،على الرغم ضعيف يؤكد لنا أن خرجيي اجلامعة املتعاقدين يعيشون حالة من التوتر وعدة ا
تاوريريت نور الدين ، وقد أثبتت نتائج الدراسة اليت توصل هلا الباحث ( شباعهم لبعض احلاجاتمن إ
عالقة طردية موجبة بني إشباع احلاجات النفس اجتماعية واملهنية والتكيف املهين على أن هناك ) 1995سنة

م على  ، أي كلما أشبع العامل حاجاته يف إطار العمل أو متكنت املنظمة من اشباع حاجات عماهلا ،ساعد
م ومع بيئة العمل والتكيف ا بالتوازنالشعور  والضغط ،بينما عجز والتايل تزول كل صور التوتر لنفسي مع ذوا

  املنظمة عن ذلك  يولد لدى الفرد العامل توترا ناتج عن عدم القدرة على  التكيف السليم .
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اليت صنف فيها حاجات اإلنسان إىل مخس حاجات مرتبة  ماسلو ومنه ميكن القول أنه وحسب نظرية      
 –خرجيي اجلامعة املتعاقدين –راسة هرميا ،نصل إىل أن تطبيقها على أرض الواقع ،وإسقاطها على عينة الد

فالظاهر الرتتييب حلاجات اخلمس مل يتحقق هرها ، ،اظن األخذ مبضمون ما جاء فيها ال بكشف لنا أنه ميك
يف قاعة اهلرم  ماسلو،إذ مل حيافظ خرجيي اجلامعة على ترتيب ماسلو للحاجات وقد كان لإلشباع الذي رتبه 

،والذي احلاجاتشباع إمستوى ،مرتب يف قمة اهلرم وبدرجة منخفضة جدا ،بينما مضمون النظرية واملتعلقب
للغلبة ،حيث ال تظهر احلاجة البعدية ،مامل تشبع احلاجة  باالجتاهوهو ماعرب عنه يكون بدرجات متفاوتة ،

 لالنتقالالدرجة .ومن جهة أخرى فماسلو مل يشرتط  حاجة معينة ينخفض املستوى أو إشباعالقبلية ،وكلما مت 
  عينة دراستنا باملتوسط والضعيف . لدىالواالنتقاإلشباع الكلي ،وعليه فقد متيز اإلشباع 

تتطلع للحصول على حاجات خمتلفة تقتضي عدم إشباع احلاجات كاملة  ماسلوفطبيعة البشر حسب  
هلذا فقد أكدت لنا نتائج الفرضية العامة أن اإلشباع كان متسلسل ) 34:ص2013(مساعدية لزهر،،

والذي اختلف عما توصلنا له  ماسلوإال أن الرتتيب الذي وضعه  ،ضعيفة أي جزئيمابني املتوسطة والوبنسب 
لتأكيد على أن ،يؤكد على أن نظريته ال تصلح يف خمتلف الظروف وعلى كل األفراد ، والفئات ،ومنه وجب ا

تلف باختالف الوظيفة ونوعيتها ومكانتها ،فالعامل املثبت خيتلف ترتيب حاجاته عن خيجات وترتيبها احلا
خاصة إذا ارتبطت بعينة الشباب الذين تكون  ،هاتالعامل املتعاقد الذي يعيش جتربة جديدة معاكسة لطموح

بت مبنصبه قد تشبع للفرد مامل لديهم دوافع خمتلفة ومؤثرات تؤثر على درجة اإلشباع ،وبالتايل فوظيفة املث
  تشبعه وظيفة املتعاقد ،وما يشبعه العامل يف قطاع تربوي خيتلف عما يشبعه عامل يف قطاع صحي .

  : عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى.2

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين بالقطاع 
 لمتغير الجنس الصحي تعزى

للتأكد من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت)، للتعرف 
مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين بالقطاع الصحي تعزى على داللة الفروق بني متوسطات 

  .واجلدول التايل يوضح ذلك ملتغري اجلنس (ذكر، أنثى) 
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق فياستجاباتأفرادالعينة ):27رقم( جدول
  (ذكر، أنثى) . تبًعا ملتغري اجلنس 

مستوى 
 Sigالداللة 

درجة 
 احلرية

 قيمة (ت)
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 االستبيان اجلنس العدد

0.03 140 - 2.09 
 إشباعمستوى ذكر 36 1.89 0.28

 أنثى 106 1.99 0.22 الحاجات

قيمة أن ): عند تطبيق اختبار (ت) للعينات المستقلة، 27الجدول رقم ( تشري النتائج املسجلة يف     
)، وبالتايل فهي دالة إحصائيًا أي أنه 0.05) يف الدرجة الكليةأقل من مستوى الداللة (sigالداللة احملسوبة (
أنثى) وجاءت الفروق  –تبعاً الختالف اجلنس (ذكر إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين خيتلف مستوى 

م ، أي أن اإلاإلناثلصاحل    من الذكور .ناث أكثر إشباعاً حلاجا

يبني لنا  )28رقم (الجدول اث، ومقارنتها بني اجلنسني، وملعرفة مستوى إشباع احلاجات بني الذكور واإلن
  :ذلك

  يوضح الفروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين واليت تعزى إىل اجلنس :)28( جدول رقم
  املستوى  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اجلنس  احلاجات

  ضعيف  0.30  1.60  ذكر  الفيزيولوجية
  ضعيف  0.34  1.66  أنثى

  متوسط  0.38  2.00  ذكر  األمن
 متوسط  0.40  2.03  أنثى

 متوسط  0.31  2.18  ذكر  االجتماعية
 متوسط  0.29  2.29  أنثى

 متوسط  0.64  1.87  ذكر  تقدير الذات
 متوسط  0.50  2.12  أنثى
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 متوسط  0.52  1.70  ذكر  حتقيق الذات
 متوسط  0.49  1.73  أنثى

 

  

  مقارنة بني اجلنسني يف مستويات إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين .  يوضح) :14شكل رقم(

شباع احلاجات عند اإلناث أعلى منه عند الذكور يف مجيع ستوى إأن م أعاله، نالحظ من خالل اجلدول  
يف املرتبة  الحاجات االجتماعيةاحلاجات، رغم أن الفارق ضعيف، إال أنه دوما لصاحل اإلناث، بداية من 

، ويرجع ذلك لكون أكثر املتعاقدين من اإلناث ،وهي من الفئات اليت تسعى 0.11األوىل أين سجلنا فارق 
دة واحملبة داخل جمال العمل وبناء عالقات صداقة ،حيث تعد هذه العقود فرصة هلم إلشباع خللق جو من املو 

وحيملون نفس الطموحات واألهداف ،وهو ما خيلق  ،مثل هذه احلاجات باعتبار أن هلم مستوى علمي واحد
لتوازن مع جو من التفاهم اخلايل من الصراعات ،وبالتايل يساعد إشباع مثل هذه احلاجة على التكيف وا

أنفسهم ويف بيئة العمل ،وقد أكدت عديد الدراسات بأن جو العمل الذي ال يستطيع إشباع هذه احلاجة 

 الحاجات االجتماعية

 الحاجة لتقدير الذات

2.18 2.29 

1.87 2.12 

2.00 2.03 

1.70 1.73 

1.60 1.66 

  الحاجة لالمن

 الحاجة لتحقيق الذات

  الحاجات
 الفيزيولوجية

 الذكور

 األنثى
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يؤدي إىل اختالل التوازن لدى العاملني ،ومنه تظهر مشاكل عمالية تؤدي إىل نقص اإلنتاج وارتفاع معدالت 
من بني احلاجات الثالثة األوىل بعد اشباع  ابراهام ماسلوالغياب وترك العمل ،ونظرا ألمهيتها فقد جعلها 

احلاجات الفيزيولوجية واحلاجة لألمن ،ومن جهة أخرى فقد ركزت عليها مدرسة العالقات اإلنسانية ،ومن 
وكانت من أبرز نتائجها ،ضرورة االهتمام باحلاجات  HOWTHORNEخالل دراسات اهلاوثورن

م االقتصادية االجتماعية للعاملني اليت تعد أهم بكثري من حا )، 59:ص2008(بوحفص مباركي ، جا
فاخنراط الفرد يف عالقات اجتماعية سليمة ،تساعد على تكوين عالقات جديدة ومتعددة ،وتسكب معايري 

وبالتايل تكون لديه القدرة على التعبري وحل املشكالت والتكيف مع كل املواقف وترتك  اجتماعية للسلوك،
  )1999:384.(محمد عبد الرحمن العيسوي،ابيا يف حياته لدى الفرد العامل أثرا اجي

،فقد كانت هي األخرى لصاحل  بالحاجة لتقدير الذاتأما بالنسبة للحاجة املصنفة باملرتبة الثانية واملرتبطة     
وهو فارق كبري بينهما ،يبني أن املرأة بوظيفتها يف إطار العقود وباملؤسسات  0،75اإلناث بفارق مقدر بـ 

دماتية والرتبوية مسحت هلا بكسب احرتام وتقدير اآلخرين وبالتايل القدرة على التواصل الفعال وبناء اخل
عالقات حمبة قائمة على أساس التعاون وجتعلهم أكثر توازن  وتكيف ،وذلك لكون املرأة تواجدها بصورة أكرب 

ستفيدين من العقد ،وهو ما جعلها ذه املؤسسات اخلدماتية والرتبوية خاصة أو بالقطاع العام ،خاصة امل
سريعة التكيف مع الغري سواء كانوا مثبتني ،أو من نفس فئتهم ،بينما يعود اخنفاض قيمة املتوسط احلسايب 
للشباب فيما يتعلق بإشباع هذه احلاجة إىل ميل الشباب إىل العمل بالقطاع اخلاص ،ما جيعلهم يعزفون عن 

ث بصورة أكرب ،خاصة إذا تعلق األمر بالعقد الذي ال يشكل لديه سوى القطاعات اليت تتواجد فيها اإلنا
وسيلة تنقص من مستواه وشهادته اجلامعية ،فالرجل غالبا ما مييل للوظائف اليت حتقق له االحرتام والتقدير 

لنسبة له ويكون أجرها عال بالدرجة األوىل هلذا جنده يتوجه إىل األعمال العسكرية ،وبالتايل فعقود اإلدماج با
  حالة اضطرارية دون اختيار وبديل آخر .

وكان الفارق  الحاجة لألمنأما بالنسبة للمستوى الثالث من احلاجات اليت أشبعتها عينة دراستنا  فتمثلت يف 
ورغم أنه فارق ضعيف إال أنه يعود جملموعة من االعتبارات أمهها نظرة كل منهما  0،03بني اجلنسني مقدر بـ 

ائيا للعمل ،فاخت الف دلك يربز فروقات على مستوى احلاجات ،فعقود العمل بالنسبة للرجل ال تشكل حال 
بل جتعله يعيش حالة من التخوف والرتقب من انقطاع العقد وتوقفه يف أية حلظة ،وهو ما جعله ال حيقق 
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 أنوقفه يف أية حلظة كما إشباعا كافيا، مقارنة باملرأة اليت تنظر للعمل نظرة ظاهرية بغض النظر عن مدته أو ت
ذلك قد ال يؤثر عليها كتأثريه على الرجل الذي ينتظر فرصة للعمل حىت يقرر مباشرة فكرة الزواج وبناء أسرة 
،هلذا جنده الرجل يف إطار هذا العقد يعيش نوع من الصراع ،بني قبول العقد مرغما وبني رفضه ،وبني الزواج 

اإلفراج عن املتعاقدين وتوظيفهم رمسيا ،كلها  وبناء أسرة وهو موظف يف إطار العقود ،أو تأجيل الفكرة حلني
  أفكار جتعله مهدد وغري آمن نفسيا ،وهو ما جعل هناك فارق يف إشباع هذه احلاجة .

حيث   ماسلوواليت متيزت باخنفاض متوسطها ،وهو ما أكده  لتحقيق الذاتويف املرتبة الرابعة جند احلاجة  
التايل قلت درجة اإلشباع، فإشباع احلاجة لتقدير الذات وعلى كلما انتقلنا حلاجة أعلى اخنفضت الدرجة وب

الرغم من أن الدرجة ضعيفة ،فقد كان لصاحل اإلناث ،فإذا كان الرجل ينظر للعمل من زاوية مادية ،فاألنثى 
ا ومتيزها ،وهو ما جعلها تشعر من خالل الوظيفة  بالنسبة هلا تشكيال هلويتها وهدفا يربز هلا مكانتها وذا

لتعاقدية بنوع من حتقيق الذات كيف ال وقد باتت هذه العقود صعبة املنال ومل يستفد منها كل خرجيي اجلامعة ا
ضم حقوقهم  ،فأصبحت بالنسبة هلم املالذ الوحيد  الذي حيميهم من البطالة ،والعمل بقطاعات خاصة 

م يف إطار العقود .   وتستنزف طاقا

مبتوسط حسايب ضعيف يعكس درجة اإلشباع الذي كان  الفيزيولوجية الحاجاتوتأيت يف املرتبة األخرية 
ما يؤكد أن اإلناث بتواجدهم املرتفع باملؤسسات اخلدماتية والرتبوية  1،66لصاحل اإلناث بدرجة مقدرة بـ

والذين كان هلم احلظ األوفر يف االستفادة من هذه العقود ،ويعود الفارق بني اجلنسني يف درجة اإلشباع 
ا اليومية والغري ضرورية مما يشعرها بأن هذه ،فاأل نثى قادرة من خالل األجر الذي تتقاضاه أن توفر حاجا

الوظيفة قد حققت هلا نوع من اإلشباع مقارنة بالرجل الذي يتفادى مثل هذه العقود هلذا كانت نسبتهم قليلة 
اجات األساسية للعامل ال ميكنه اإلقبال مقارنة باإلناث ،فحسب اعتبارهم فاملهنة اليت ال تستطيع إشباع احل

عليها بشغف واهتمام ،اعتبارا وكما سبق ذكره فالوظيفة بالنسبة للرجل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزواج وبناء أسرة 
  وتوفري متطلبات احلياة الضرورية وهو مامل تتمكن هذه العقود من توفريه خاصة جلنس الذكور .

زئية األولى قد تحققت ،وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية في ومنه نصل إلى أن الفرضية الج
  مستوى إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين تعزى لمتغير الجنسين .
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  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية :.3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين بالقطاع 
 ى لمتغير السن  .الصحي تعز 

للتأكد من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت)،  
مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين بالقطاع الصحي للتعرف على داللة الفروق بني متوسطات 

  واجلدول التايل يوضح ذلك :تعزى ملتغري السن 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق يف استجابات أفراد ):29رقم( جدول
  .العينة تبًعا ملتغري السن

مستوى الداللة 
Sig 

درجة 
 احلرية

قيمة 
 (ت)

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 السن العدد

0.13 140 1.49 
 سنة 29 - 24 91 1.99 0.23
 سنة 35 - 30 51 1.92 0.26

أن قيمة الداللة احملسوبة ): عند تطبيق اختبار (ت) للعينات املستقلة، 29تشري النتائج املسجلة يف اجلدول (
)sig) وبالتايل فهي غري دالة إحصائياً،أي أنه ال خيتلف 0.05) يف الدرجة الكليةأكرب من مستوى الداللة ،(

وهذا ما ماال يتفق وحمتوى تبعًا السن ،مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين بالقطاع الصحي 
  الفرضية، فالفرضية اجلزئية الثانية مل حتقق .

النظر عن التفاوت  فبغضفالسن إذن ال يؤثر على مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين ،     
م يعتربون يف م وخصائصهم  أينوهي مرحلة الشباب  ، مرحلة واحدةالعمري إال أ يشرتكون يف طموحا

وأهدافهم ،سواء كان عشريين أو يف العقد الثالث فهو شاب يسعى من خالل وظيفته إلشباع مجلة من 
أو احلاجيات ،فحاجات الشباب خالل هده املرحلة تتعدد وتتنوع ،وال ميكن حصرها يف حاجة معينة 

ا واخلوف ،مستويات متباينة  إذ تتعدى احلاجات البيولوجية ،إىل احلاجة لألمن املرتبط أساسا بالوظيفة ومد
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وهي من إيقاف العقد يف أية حلظة ،إضافة إىل احلاجة لبناء عالقات أساسها االحرتام والتقدير فيما بينهم 
تقت نتيجة دراستنا مع دراسة ،وقد الحاجات ال تتأثر باملدة اليت استفاد فيها املتعاقد اجلامعي من الوظيفة 

الذي توصل هو اآلخر إىل أنه ال يوجد تأثري للسن يف تصور احلاجات  )2004ش عمر سنةا( بولهو الباحث
لدى العمال .فالسن ادن ال حيدث فروقات يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين بالقطاع 

  الصحي والرتبوي مبدينة بسكرة.

القول أن الفرضية الثانية مل تتحقق ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى وبالتايل ميكن 
  إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري السن .

  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :.3

ع توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين بالقطا 
 الصحي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية   .

ستوى إشباع حاجات للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل
تبعًا ملتغري احلالة االجتماعية و مت استخدام حتليل التباين األحادي   خرجيي اجلامعة املتعاقدين بالقطاع الصحي

  : )30الجدول رقم ( كما هو موضح يف

ستوى إشباع :نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات أفراد العينة حومل )30جدول رقم(
  ة. تبًعا ملتغري احلالة االجتماعيحاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

متوسط 
 املربعات

قيمة درجة احلرية
 (ف)

القيمة االحتمالية 
SIG 

الداللة

 2 0.26 0.52 بني اجملموعات
داخل  دالة 0.01 4.43

 اجملموعات
8.15 0.05 139 
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ستوى إشباع ) مل0.05* أظهرت نتائج حتليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
  .من وجهة نظر أفراد العينة تبًعا ملتغري احلالة االجتماعية  حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين

يوضح الفروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين واليت تعزى إىل احلالة : )31جدول رقم (
  االجتماعية.

  املستوى  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  احلالة  احلاجات

  الفيزيولوجية
  متوسط  0.35  1.66  أعزب
  ضعيف  0.30  1.61  متزوج
  ضعيف  0.14  1.64  مطلق

  األمن
  متوسط  0.38  1.99  أعزب
 متوسط  0.42  2.15  متزوج
  متوسط  0.47  1.80  مطلق

  االجتماعية
 متوسط  0.31  2.26  أعزب
 متوسط  0.23  2.32  متزوج
  توسط  0.35  1.89  مطلق

  تقدير الذات
 متوسط  0.56  2.08  أعزب
 متوسط  0.45  2.10  متزوج
  ضعيف  0.65  1.53  مطلق

  حتقيق الذات
 متوسط  0.50  1.79  أعزب
 متوسط  0.46  1.59  متزوج
  ضعيف  0.34  1.41  مطلق

من خالل نتائج اجلدول أعاله واليت أوضحت وجود فروقات يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة 
  لقيم املتوسطات احلسابية ،فإن ترتيب احلاجات كان وفقا للشكل التايل :املتعاقدين ،واستنادا 
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:يوضح مقارنة يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تبعا ملتغري احلالة )15شكل رقم (
  االجتماعية 

لصاحل  2.32بقاعدة اهلرم مبتوسط حسايب مقدر ب  الحاجات االجتماعيةوبناء عليه فقد كانت      
كانوا أكثر حظا يف إشباع هذه احلاجة مقارنة باألعزب مبتوسط حسايب مقدر بـ املتزوج ،أي ان فئة املتزوجني  

ومنه ميكن القول العمل وفق عقود إدماج كانت فرصة لفئة  1.89مث املطلق  مبتوسط مقدر بـ  2.26
س املتزوجني ورغم قلتهم من إشباع هذه احلاجة ،واليت مسحت هلم بالتعبري عن مشاكلهم والشعور بالثقة بالنف

وبناء عالقات صداقة مع رفاق العمل مبنية على املودة واحملبة والتقدير ومنه فالقدرة على إشباع احلاجات 
االجتماعية يف إطار العمل تعترب فرصة للفرد العامل حتقيق التكيف والتوازن النفسي من جهة والشعور بالوالء 

ل والرغبة فيه ،مقارنة بغريهم من الفئات اجتاه منظمة عمله من جهة أخرى ،وهو ما يولد لديهم حب العم
  املتعاقدة األخرى .

،وقد كان اإلشباع لصاحل  الحاجة لألمنأما بالنسبة للمستوى الثاين احملقق واملشبع يف إطار العقود فهي   
  ،ما يؤكد أن عمال العمل بالقطاع اخلدمايت والرتبوية قد حقق للمتزوجني 2،15املتزوجني مبتوسط مقدر بـ

 الحاجات االجتماعية

 الحاجة لتقدير الذات

2.32 1.89 

2.15 1.80 

2.10 1.53 

1.79 1.59 

1.61.61 

  الحاجة لالمن

 الحاجة لتحقيق الذات

  الحاجات
 الفيزيولوجية

 المطلق
 المتزوج
 أعزب

2.26 

1.99 

2.08 

1.41 

1.64 
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الذين يتميزون بعدد ضئيل مقارنة بالعزاب ،استقرارا وظيفيا يف بيئة العمل والشعور بالراحة النفسية  ،وقد  
 ابراهامساعدهم ذلك على إشباعهم للحاجات القبلية املتعلقة باحلاجات االجتماعية ،وهي النظرة اليت أكدها 

ب والتقدير جعل فئة املتزوجني يشعرون واملتعلق بالتسلسل واالنتقال ،حيث أن إشباع حاجات احل ماسلو
  بالوالء ومنه الشعور باألمن النفسي والتنظيمي .

،ما يؤكد أن املرأة املتزوجة واملتعاقدة  2.10هرم احلاجات مبتوسط قدر بـ لتقدير الذاتلتتوسط احلاجة 
الرغم من اإلشباع باملؤسسات الرتبوية واخلدماتية قد متكنت بفضل وظيفتها من إشباع  هذه احلاجة على 

اجلزئي املتوسط إال أن هذه األخرية  قد حققته بشكل أكرب وكان اإلشباع لصاحلها كذلك ،فاملرأة املتزوجة 
ومهما كان سنها قد حتضي باحرتام وتقدير خاص مهما كان الدور الذي جتسده والوظيفة اليت متارسها ،من 

قد يكون املنصب الذي حتتله املرأة املتزوجة مقارنة بغريها من خالل مكانتها البارزة يف السلم التنظيمي ،وعليه ف
ا يف املؤسسة مكان الدراسة ،وبالتايل تكون  الفئات جعلها تعمل جبدارة وكفاءة مكنتها من  الشعور بفائد

ا .  حمل تقدير واحرتام من طرف احمليطني 

لصاحل األعزب  لتحقيق الذاتجة ومبتوسط حسايب ضعيف ،حيث يبدأ اإلشباع يف االخنفاض ،كانت احلا
حيث متكنت فئة العزاب من إشباع هذه احلاجة بدرجة أعلى من فئيت املتزوج الذي  1.79مبتوسط مقدر بـ 

،ما يؤكد أن فئة العزاب اليت بلغت أعلى نسبة من   1.41واملطلق مبتوسط حسايب مقدر بـ 1.79بلغ متوسطه
ا ،وقد صنفهاعينة الدراسة قد متكنت نوعا ما من حتقيق  يف قمة اهلرم نظرا ألمهيتها البالغة اعترب  ماسلو دوا

أن القليل فقط من يستطيع الوصول إليها وإشباعها ،ما يؤكد أنه أن هذه الفئة  تسعى جاهدة إلبراز مكانتها 
، وكانت  هده العقود فرصة إلبراز  املسؤولنيداخل املنظمة وتكوين صورة إجيابية هلا أمام غريها من العمال و 

الذات واملهارات  واإلمكانيات حىت يكونوا حمل تقدير واحرتام وبالتايل ضمان مكانتهم داخل املؤسسة اليت 
يزاولون مهامهم فيها ،فأمام البطالة وفرص العمل الضئيلة واملنعدمة أحيانا ،كانت العقود فرصة لكل من 

ينصب اهتمامهم مبدئيا ومبجرد حصوهلم على الشهادة على العمل والوظيفة  استفاد منها خاصة العزاب الذين
فعقود اإلدماج كانت فرصة بالدرجة األوىل ،باعتبارها طريقا لالنطالق لبناء مشروع الزواج واالرتباط ، ومنه 

تبط ومقيد ني لتخطي وجتاوز البطالة وتعزيز الثقة بالنفس وبالذات .مقارنة باملتزوج الذي جتده مر للجامعي
ا  إذنبالعائلة واألسرة ،خاصة املرأة اليت بلغت نسبتها أكرب من نصف عينة الدراسة ،فهي  تنظر للعقود على أ
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ا مادية باعتبار    مسؤوليتهافرصة ال جتربها للذهاب يوميا للعمل ومنه احلصول على األجر شهريا  ،فتكون نظر
قا لذاته جيربه على بذل جهوده لتقدمي األفضل وبالتايل تكون كزوجة ،بينما العازب ينظر للعمل على أنه حتقي

  .مبتوسط أكرب من الفئتني اآلخريناحلاجة لتحقيق الذات  إشباعنظرته نظرة معنوية ساعدته على 

 الحاجات الفيزيولوجيةمت إشباع  1.66ويف املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب ضعيف لصاحل األعزب قدر بـ
 إشباعحاملي الشهادات اجلامعية مل تتمكن من  إدماجويليه املطلق فاملتزوج ،ومنه ميكن القول أن عقود 

يف قاعدة اهلرم واعتربها من بني احلاجات األساسية  ماسلووقد صنفها ،احلاجات الفيزيولوجية بالقدر الكايف 
 بإشباعة أو الوظيفة اليت ال تستطيع للعامل الضرورية اليت تسمح للفرد من االنتقال للحاجات األخرى ،فاملنظم

هذه احلاجة القاعدية ،ال ميكنها أن توفر االستقرار واالستمرار ألفرادها ،ويلعب األجر واإلشراف وساعات 
العمل دور أساسي يف إشباع هذه احلاجة ،فإذا كان األجر الذي يتقاضاه خريج اجلامعة املتعاقد قد مكن فئة 

ا وجمملها من فئة اإلناث ،وحسب تصرحيات أحدى عينة العزاب من إشباع هذ ه األخرية ،فقد يعود لكو
أن األجر المحدد بالعقد ال يكفي لسد حاجيات عامل متزوج ورب أسرة ،ومسؤول ، فقد الدراسة "

حاجياتنا الذاتية البسيطة ولكن رب أسرة قد ال تكفيه حتى لسد قوت  وإشباعيكفينا أجرنا لتحقيق 
لتايل فهذه العقود قد تكون مصدر رضا للمستفيدين منه من فئة العزاب ،ومصدر تذمر للمتزوجني وبايومه" 

الالزم ،ما يعين أن هذه العقود وعلى   أن أهم حاجة مل تلق اإلشباعالذين وبرغم إشباعهم لبعض احلاجات إال
ا ،تبقى من ب ا والغري قادرة الرغم من اإلجراءات املتتالية التعديالت املستمرة املتعلقة  ني الربامج فاقدة لوز

  .قيق أهدافها على املستوى البعيد على حت

فالفرضية الثالثة قد تحققت والتي ترى أن هناك فروق في مستوى إشباع حاجات خريجي الجامعة  ،ومنه
  المتعاقدين تعزى للحالة االجتماعية .

  عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إشباع الحاجات حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين 
  بالقطاع الصحي تعزى لمدة عقد العمل  .
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للتأكد من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةوقيمة (ت)،  
مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملتغري مدة للتعرف على داللة الفروق بني متوسطات 

  واجلدول التايل يوضح ذلك:سنوات)  3سنوات، أكثر من  3عقد العمل (أقل من 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) لداللة الفروق يف استجابات أفرادالعينة ):32جدولرقم(
  .لتبًعا ملتغري مدة عقد العم

درجة احلرية Sigمستوى الداللة   مدة عقد العمل العدد االحنراف املعياري قيمة (ت)

0.13 139 1.51 
0.22 33 

 3أقل من 
 سنوات،

0.25 108 
 3أكثر من 

 سنوات

أن قيمة الداللة احملسوبة : عند تطبيق اختبار (ت) للعينات املستقلة، )32الجدول (تشري النتائج املسجلة يف 
)sig) وبتايل فهي غري دالة إحصائيًا أي أنه ال خيتلف 0.05) يف الدرجة الكليةأكرب من مستوى الداللة ،(

وهذا ما خيتلف وحمتوى  تبعًا الختالف مدة عقد العمل،إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين مستوى 
  الفرضية فالفرضية اجلزئية الرابعة مل حتقق.

إىل اختالف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة،فالعامل أو خرجي اجلامعة وبالتايل فمدة العقد ال تؤدي 
ايته فهدا ال يؤثر على احلاجات.  املتعاقد سواء كان يف بداية عقده أو 

ا أكرب من( 1.51(. حسب قيمة ت فإن مستوى الداللة قدر ب   ) وبالتايل ميكن القول أنه 0.05) أي أ
اع حاجات خرجيي اجلامعة وبني مدة عقد العمل ،فجميع خرجيي اجلامعة التوجدفروق دالة بني مستوى إشب

ا ال توجد فروقات بينهم ،فمدة العقد تشكل حمور اهتمام جلميع  م من العقد فإ بغض النظر عن مدة استفاد
ايته ،حيث أن غياب قانون واضح ومرسوم حمدد هلد ه املستفيدين سواء كان املستفيد يف بداية عقده أو يف 

املدة ال شك وأنه يؤثر على نفسيتهم وجيعلهم مجيعا يفتقدون للشعور باألمن بغض النظر عن املدة ،وهو ما 
يؤكد أن احلاجة لتحقيق األمن لدى عينة دراستنا غائبة بسبب مدة العقد واخلوف من اجملهول ،الذي يفرض 
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ة دراستنا حول متغري مدة العمل فيها ما عليهم يف أية حلظة توقيف العقد والعودة إىل البطالة ،وإجابات عين
ا ،حيث ردت إحدى عينات دراستنا  م لألمان املتعلق بالعقد والوظيفة حبد ذا يؤكد على مدى ختوفهم وفقدا

وميت ،وكي بديت نوصل للنص خفت وبديت  الكونترا شفتها عام قلت حي أولما عطاوني:« قائلة 
كامل   la périodeهاد «وردت أخرى  »قات ال مناصب نخمم كي تفض الكونترا وين نروح ال مساب

خايفين يعني الحاجة لألمن ألي قولتي عليها مفقودة ،مي بعد ثالث أشهر كون يزيدويعاودولي واهللا 
توصل بيا نحقق ذاتي مرة وحدة ،بارسكو بالنسبة ليا المدة تلعب دور كبير على المورال والنفسية تع 

مهمة جدا ،يف التأثري على مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة ككل دون فمدة عقد العمل إذن  »العامل 
  فروق واضحة بني عينة دراستنا .

ومنه ميكن القول أن الفرضية اجلزئية الرابعة مل تتحقق ،ومنه فال توجد فروق يف مستوى إشباع حاجات خرجيي 
  يعزى ملدة العقد .اجلامعة املتعاقدين 

  : الجزئية الخامسةعرض نتائج الفرضية .5

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إشباع حاجاتخريجي الجامعة المتعاقدين بالقطاع الصحي 
 تعزى لمتغير التخصص  .

ستوى إشباع حاجات للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل
ملتغري التخصص الدراسي ومت استخدام حتليل التباين األحادي كما هو موضح تبعًا خرجيي اجلامعة املتعاقدين 

 .)33يف اجلدول رقم (

ستوى إشباع حاجات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة مل): 33جدول رقم (
  .اجلامعيتبعاً ملتغري التخصص خرجيي اجلامعة املتعاقدين 

  املتوسط احلسايب  العدد  الدراسي التخصص  االستبيان
االحنراف 
  املعياري

  0.23  1.93  16  علم النفس  
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  احلاجات إشباعمستوى

  

  0.36  2.02  07  علم االجتماع
  0.41  1.83  28  العلوم القانونية

  0.22  1.98  16  الهندسة
  0.17  1.99  07  أدب عربي

  0.16  2.09  24  العلوم البيولوجية
  0.31  1.95  17 والتسييرالعلوم االقتصادية 

  0.28  2.06  04  لغات أجنبية
  0.22  2.01  08  واالتصالاإلعالمعلوم 
  0.24  2.10  02  تاريخ

  0.27  2.03  07  علوم سياسية
  0.00  1.89  01  ترجمة

  0.29  1.80  04  إعالم آلي
  0.00  2.00  01  صيدلة

ستوى إشباع يف استجابات أفراد العينة حومل نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق: )34رقم( جدول
 تبًعا ملتغري التخصص اجلامعي.حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين 

 الداللة
القيمة االحتمالية 

SIG 
قيمة 
 (ف)

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 املربعات

  مصدر التباين

 

 1.64  0.08 غري دالة
  بين المجموعات 1.23 0.09 2

 داخل المجموعات 7.43 0.05 128

ستوى إشباع ) مل0.05أظهرت نتائج حتليل التباين عدم فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
  من وجهة نظر أفراد العينة تبًعا ملتغري التخصص الدراسي . حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين
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م اليت بلغت حسب عينة الدراسة  ومنه ميكن القول أن خرجيي اجلامعة املتعاقدين وباختالف ختصصا
م ،وهو ما يؤكد أن االختالف يف 14املقصودة  ختصص ،مل جند فروقات يف مستوى إشباعهم حلاجا

لة العمرية أوال مستويات اإلشباع ال يرتبط بتخصص دون غريه فكلهم يشرتكون يف نفس املستوى العلمي واملرح
م اليت اختاروها عن قناعة من  ،مث امليوالت والطموحات، وكلهم حباجة ملنصب عمل ووظيفة تكافئ ختصصا

احلصول على وظيفة ،وحسب املقابلة اليت مت إجراؤها مع عينة الدراسة تبني أن العمل يف التخصص له  أجل
م أمهية كربى بالنسبة هلم ويلعب دور كبري يف إشباع حاجي البعض من عينتنا فيما  إجابات،وما يؤكد ذلك ا

رايحة ،نحب  و نحمد ربي راكي تشوفي فيا ،نخدم في التخصص تاعي:«  يتعلق بذلك حيث ردت :
هادي المهنة ،وزيد واهللا نقولك الصح نهارين في السمانة خير ،قد خدمتي خد دراهمي ،واهللا الكونترا 

مش مرسمة مي حاسة بقيمتي  malgreوهي تحقيق الذات ،هادي بالنسبة ليا وفرتلي أهم حاجة ،
وال حتى عالقات  payeالكونترا رانا ال خبرة ال  هنا والناس تقدرني وتحترمني ،تصوري كون مجاتش

خاصة احلاجات ،وهي إجابة تؤكد أن التخصص يلعب دور كبري يف إشباع حاجات عينة الدراسة » جديدة 
  هم .يشرتك فيها أغلبواليت املتعلقة بتحقيق الذات ، 

عنصر مهم جدا ،يرتبط مبيوالت الشخص وقدراته يف جمال معني ،وقد حددت الدولة يف عقود  فالتخصص  
خرجيي اجلامعة وركزت يف موادها على هذا املتغري ، وألجل العمل على وضع كل مستفيد يف القطاع املالئم 

عات العامة واخلدماتية اليت تسمح للجامعي لتخصصه اجلامعي ،فقد مت توجيههم إىل جمموعة من القطا
املستفيد من العقد من العمل يف إطار التخصص،حىت يضمن لنفسه خربة متكنه من احلصول على وظيفة ثابتة 

وهو ما صرح به السيد  إما من خالل الثتبيت يف إطار العقد ،أو املشاركة يف املسابقات اليت تتطلب خربة
على أن الدولة ستقوم بإدماج  وخليفة محمد الهاديغيل والضمان االجتماعي وزير العمل والتش الطيب لوح

  )2016(وليد هري،أصحاب عقود اإلدماج وسيتم ذلك بطريقة تدرجيية من خالل املسابقات الداخلية .

ربنامج ،حمققة نوعا من الرضا وهي تصرحيات يف شكل وعود جتعل عينة دراستنا حتاول التكيف مع هذا ال  
م املختلفة اليت تتعارض مع مناصبهم حياولون إبداء اجت اه ،ومن جهة أخرى جند بعض أفراد عينتنا بتخصصا

ردت إحداهن  بنربة عنيفة آرائهم والتصريح بعدم توافقها مع وظائفهم ،حيث ومبجرد أن اقرتبنا من عينة أخرى 
اني قدامك قارية أدب كي وش من تخصص وش من إشباع ه« لعدم تطابق وظيفتها مع التخصص قائلة :
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كونترا في سبيطار ،ونخدم سكريتيرة ، قبل كان  عطاوني شارجي دومونديت قطاع تربية قالولي
التخصص عندو معنى ويحققلي ذاتي ع أساس كي ندي الباك نعمل أدب ونقري ،مي درك راح كلش ال 

ث يتضح جليا من رد حي» وبركla paye تحقيق ذات وال إشباع ،نجي نخدم كان لقيت خدمة ونستنى
هذه العينة أن التخصص وان تطابق مع الوظيفة حقق اإلشباع ،وخالف ذلك جيعل الفرد العامل يبحث عما 

،وكان أجر املتعاقد هو البديل الذي يسمح له باالنتقال يشبع له حاجات أخرى حىت حيقق التوازن والتكيف 
  إشباعها . إلشباع حاجات أخرى عجز تطابق الشهادة مع الوظيفة عن 

ومنه نصل إلى أن الفرضية الخامسة لم تتحقق ،وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
  حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين تعزى لمتغير التخصص . إشباع

،ومن خالل االستعانة باإلحصاء الوصفي واالستداليل، متكنا من الوصول اعتمادا على خطوات منهجية       
لنتائج مسحت لنا بإثبات أو نفي الفرضيات ،بعد حتليلها ومناقشتها ومنه تبيان أمهية املوضوع وحتقيق أهدافه 

 .احملددة 

  استخالص نتائج الدراسةثانيا: 

التالية : دور عقود اإلدماج يف إشباع حاجات خرجيي  هدفت الدراسة احلالية إىل اإلجابة على الفرضية العامة
  .اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات اخلدماتية والرتبوية انطالقا من هرم ماسلو

،حيث أكدت  وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن هلده العقود دور يف إشباع احلاجات انطالقا من هرم ماسلو
نتائج املتوسطات احلسابية من إشباع احلاجات اخلمس بشكل متوسط ،يتفق يف مضمونه مع منحى وتوجه 

  الذي حدده .والتدرج صاحب النظرية ،وخيتلف يف الرتتيب 

اخلمس ،مت حتديد مخس متغريات للمقارنة على  ورغبة منا يف التعرف على مستويات إشباع هذه احلاجات
  انطالقا من الفرضيات اجلزئية التالية :وذلك الفروقات املوجودة  أساسها وحتديد

روق يف مستوى إشباع هناك ف حاولنا من خالهلا التعرف على ما إذا كانت: زئية األولىنتائج الفرضية الج
وقد حاولنا من خالهلا التعرف على مستوى إشباع ،جلنسملتغري احاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى 
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احلاجات لكل من الذكور واإلناث املستفيدين وقد توصلنا من خالل نتائج املتوسطات احلسابية ،أن هناك 
  .اإلناث اليت حققت إشباع إشباع احلاجات بني اجلنسني لصاحل  فعال اختالف يف مستويات

املتعاقدين  ومنه ميكن القول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة
  تعزى ملتغري اجلنس .

مستوى إشباع حاجات خرجيي  بالبحث فيما إذا كنت هناك فروق يف :املتعلقة  نتائج الفرضية الجزئية الثانية
خمتلفتني اجلامعة املتعاقدين تعزى للسن ،وقد حاولنا من خالهلا التعرف على مستوى إشباع احلاجات لفئتني 

اطها نظرا لتقارب األعمار وارتبلسن ال يؤثر على مستوى إشباع احلاجات ،وقد توصلنا إىل أن ا ،من السن
  بفئة واحدة وهي فئة الشباب.

ومنه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين 
  .تعزى ملتغري السن 

فيما إذا كانت هناك الفروق يف مستوى إشباع حاجات  بالبحثاملتعلقة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :
من خالل الرتكيز على ثالث فئات (متزوج أعزب ومطلق خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى للحالة االجتماعية ،

  )وقد كانت قيم املتوسط ورغم ضعفها وتوسطها إال أن اإلشباع كان لصاحل املتزوج .

  وى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى للحالة االجتماعية ومنه توصلنا إىل أن هناك فروق يف مست

حاولنا من خالهلا التعرف على ما إذا كانت هناك فروق يف مستوى إشباع نتائج الفرضية الجزئية الرابعة : 
حديثة االستفادة حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى ملدة العقد ،ومت من خالهلاالوقوف على فئتني، فئة 

من العقد نوعاما وفئة  أمضت سنوات ، وقد كشفت النتائج على أن هذا األخري ال يؤثر مبستوى إشباع 
  احلاجات 

ومنه ميكن القول على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة 
  املتعاقدين تعزى ملدة العقد .
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مت من خالهلا التعرف على ما إذا كانت هناك فروق يف مستوى إشباع الخامسة : نتائج الفرضية الجزئية
حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين تعزى لنوع التخصص اجلامعي ،ومت التوصل من خالل النتائج والقيم إىل أن 

  التخصصات ال تؤثر على مستويات اإلشباع رغم تنوعها وتباينها.

ك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إشباع حاجات خرجيي اجلامعة أنه ليست هناوعليه ميكن القول،
  قدين تعزى لنوع التخصص اجلامعية .املتعا
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يف صفوة القول ،واعتبارا من نتائج هذه الدراسة، اليت حاولنا من خالهلا التعرف على دور عقود اإلدماج     
،مع حماولة  يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة املتعاقدين باملؤسسات الرتبوية واخلدماتية حسب هرم ماسلو

حتديد مستويات اإلشباع وضبط الفروقات املوجودة انطالقا من بعض املتغريات ،اتضح لنا جليا أن النتائج اليت 
،اليت  ابراهام ماسلومت التوصل هلا، ال تتفق ونتائج اإلطار النظري هلذا البحث ،واملتمثل أساسا يف نظرية 

جية وقمتها احلاجة لتحقيق الذات دهتا احلاجات الفيزيولو اعتمدت على مخس حاجات مرتبة ترتيبا هرميا قاع
إمنا يدل على أن هذه النظرية ال ميكن تطبيق فحواها على أي فرد ويف كل الظروف  شيءدل على  إن،وهذا 

،خاصة إذا تعلق األمر بفئة الشباب الذين يتميزون بطموحاهتم وتعدد حاجاهتم واختالفها حسب املوقف 
 يفة.والظروف ونوع الوظ

فحاجات عينة دراستنا إذن تتأثر بنوع الوظيفة اليت استفادوا منها يف إطار برنامج عقود اإلدماج املهين      
،ومنه ميكن القول أن مستويات اإلشباع ليست واحدة وثابتة يف مرتبة أو مستوى واحد ،فعلى الرغم من التقاء 

أساسا بدرجة اإلشباع اليت تتضمن اجلزئية والتوسط  واملتعلق ماسلو نتائج دراستنا مع مضمون ما جاء به 
كشرط لالنتقال ،مع اخنفاض الدرجة أو مستوى اإلشباع كلما انتقل الفرد ملستوى أعلى أي كلما صعد حنو 

 القمة .
وبالتايل فنتائج دراستنا أثبتت أن هناك بعض الفروقات ،اليت كشفت أن خرجيي اجلامعة املتعاقدين مل      

ن إشباع حاجاهتم يف إطار الوظيفة اليت يزاولون مهامهم وفقها ،حيث كان اإلشباع جزئي وضعيف يتمكنوا م
من جهة ،ولصاحل فئة دون أخرى من جهة أخرى ،كما أن دراستنا مل تثبت انتهاج أسلوب التدرج املماثل هلرم 

 ماسلو .
 وعلى اختالف تواجدهم )مؤسسات وبالتايل فاملستفيدين من عقود اإلدماج املهين من فئة اجلامعيني      

تربوية أو خدماتية أو قطاع بلدية ( وختصصاهتم ومدة استفادهتم من العقد ،مل يتمكنوا من إشباع حاجاهتم 
بصورة مطلقة ومتساوية ،ويعود ذلك أساسا إىل جمموعة من التحديات والصعوبات اليت تعيشها هذه الفئة 

اجملهولة اليت متيزت بتعاقب القرارات والتعليمات ،اإلجيايب منها بقي   واملمتزجة بالتخوف من الوضعية املهنية
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خليفة محمد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي و  الطيب لوححرب على ورق مثل ما ورد عن 
على أن الدولة ستقوم بإدماج أصحاب عقود اإلدماج وسيتم ذلك بطريقة تدريجية من خالل :" الغازي

إال أن ذلك حال دون التحقيق ،يف ظل داخلية في اإلدارات التي يعملون فيها"   إجراء مسابقات
التوجهات اجلديدة اليت فرضتها األزمة االقتصادية ،وسياسة التقشف اليت عصفت بوعود الوزيرين  بعد إلغاء 

 (2016ـأفريل23".)وليد هري،مجيع املسابقات الداخلية
ة الدراسة ، كتوقيف عقود اجلامعيني املتعاقدين الدين واصلو تكوينهم ومت تنفيذ قرارات مستعجلة وصادمة لعين

باملاستري ،وهو قرار قاتل للطموح والتقدم العلمي والرفع من املستوى الذي من املفروض أن تركز الدولة على 
يف  اسلوم تشجيعه ،والدي يلعب دور هام جدا يف إشباع احلاجات املعرفية وكذا حتقيق الذات واليت ركز عليها

 نظريته .
ومنه نصل إىل أن ظروف خرجيي اجلامعة املتباينة، واختالف تواجدهم والقرارات الصادرة و الالممنهجة     

،ومدة العقد املبهمة والغري واضحة ،واحملدودية املادية وعدم مالءمتها للمستوى واملؤهل واجلهد ،كلها كانت 
اع أهم احلاجات بصورة مطلقة ومتساوية بني كل اجلامعيني حائل وحاجز لعدم قدرة هذا الربنامج على إشب

املتعاقدين يف إطار برنامج عقود اإلدماج املهين ،فهو برنامج  هدف أساسا إىل التكميم الشكلي من أجل 
خلق التوازن يف سوق العمل ،بغض النظر  عن املضمون الكيفي واالستفادة من طاقاهتم ومؤهالهتم، من 

ب اإلنساين والبحث عن حاجاهتم وتطلعاهتم وجتسيد الوعود اليت تناقضت مع الواقع خالل مراعاة اجلان
" أي أنبراونعكست سلبا على دافعية هذه الفئة ،ويف إطار إشباع حاجات العمال وكسب رضاهم يؤكد وان

شخص إمنا يلتحق باملصنع بتأثري الوعود باألجور املرتفعة وظروف العمل احلسنة ،ونظم اإلحالة على املعاش 
وكل املمتلكات الشخصية واخلدمات ،فإهنم لن ميكثو يف املصنع إال إذا استطاع إرضاء حاجاهتم ككائنات 

 (189:ص2011)أونيس عبد المجيد أونيس،إنسانية 
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ملا مت التوصل له جيدر بنا حنن كباحثني وضع بعض النقاط لتمكني هذه الفئة من حتقيق التوازن  واعتبارا       
والتكيف والرضا املهين والنفسي ،الذي يقود إلشباع احلاجات اليت تطمح هذه الفئة إلشباعها واليت اقتبست 

 ستنا وهي كالتايل :واستخلصت من جمموع املقابالت والتصرحيات والشكاوي اليت صرحت هبا عينة درا
  األجور :اليت ال تتعدى ومل تصل إىل احلد األدىن ،وهي تلعب دور أساسي يف إشباع احلاجات عدة

أوهلا احلاجات الفيزيولوجية اليت كان ترتيبها ضعيف جدا ويف قمة اهلرم ،وبالتايل ال بد من الرفع من 
 أجور هذه الفئة مبا يتكافأ مع جمهوداهتم ومؤهالهتم .

 وين : ويرتبط حبالتني ،أوهلا املناصب اليت مت توزيع خرجيي اجلامعة املتعاقدين فيها ،واليت ال بد التك
من خضوهم لتكوين قبلي قبل االلتحاق هبا ،ومن جهة أخرى وتشجيعا وحتفيزا وتنمية للقدرات 

لفئة واإلبداعات وحتسني املستوى ،ضرورة الرتاجع ويف أسرع وقت ممكن على فكرة إيقاف عقود ا
اليت تواصل تكوينها اجلامعي باملاستري ،اعتبارا من أنه قرار قد خيلق فوضى على املستوى االجتماعي 

 على املستوى الفردي . -واليت تعمل على إشباع احلاجات  -،وقتل للدافعية 
  إجراء مسابقات داخلية متعلقة بأصحاب العقود من فئة خرجيي اجلامعة واحتساب األقدمية

ق ملراقبة وتقييم أداء هذه الفئة ،حىت تزداد دافعيتهم للعمل أكثر ويشعرون بالوالء وتكوين فر 
واالنتماء للمنظمة من جهة وكذا الشعور بقيمتهم والتمكن من إشباع احلاجة العليا من هرم ماسلو 

 واملتمثلة يف احلاجة لتحقيق الذات اليت تشعرهم بقيمتهم داخل جمال العمل . 
   موحدة تتضمن احلجم الساعي للعمل واملناصب وضرورة تطابقها مع الشهادة حىت وضع تعليمات

ال يشعر خريج اجلامعة املتعاقد بالتفريق بينه وبني غريه من العمال سواء املثبتني أو املتعاقدين ،وكذا 
جتنب انتقال العامل من قطاع لقطاع بداعي كثرة املهام أو زيادة ساعات العمل مقارنة بقطاعات 

 خرى.أ

وعلى هذا األساس ميكن القول أن احلاجات اإلنسانية على اختالف درجاهتا وأمهيتها بالنسبة 
للفرد،فإهنا كل متكامل يؤثر على الفرد ،ولكن طريقة التأثري متباينة حسب نوعية احلاجة وحسب رغبة 

 الفرد يف حتقيقه وإشباعه من تلك احلاجة .
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  تعليمة وزارية حول متديد عقود إدماج حاملي الشهادات اجلامعية):01ملحق رقم (

  
  

  



  جمع المعلوماتمقابلة  ):02ملحق رقم (     

دورها يف إشباع حاجات خرجيي و باجلزائر عقود العمل " يف إطار التحضري ألطروحة الدكتوراه املعنونة ب       
" كان ال بد ANEM،واختياري لعينة عمال عقود اإلدماج التابعني للوكالة الوطنية للتشغيل  "" املتعاقدين اجلامعة

ونظرا لندرة املراجع حول هذا الفصل من وأن نعرج على أهم حمطة متر عليها عينة دراستنا لتستفيد من عقد العمل ، 
املتعلقة بالوكالة حىت موضوع الدراسة كان ال بد لنا من إجراء مقابلة مع ذوي اخلربة واالختصاص ملعرفة بعض النقاط 

ا اجلانب النظري من الدرا   من خالل إجابتكم على األسئلة التالية:سة وذلك نثري 

 من الفئات اليت تقصد الوكالة الوطنية للتشغيل؟ ومن أكثرها ترددا على الوكالة؟  .1
 ما هي املهام األساسية للوكالة ؟ .2
 هل الوظائف اليت متنح خلرجيي اجلامعة تعتمد على معيار التخصص أو حسب األماكن الشاغرة باملؤسسات؟ .3

 ن حتددون الوجهة أو صاحب العقد ؟وهل أنتم م
 ؟هي نسبة كليهما  وملاذا ؟ وماهي أكثر القطاعات اليت يلجأ إليها خرجيي اجلامعة العام أو اخلاص ؟ ما .4
فما هو سبب التجمع ضغط كبري ومتزايد من طرف الشباب ؟ للوكالة الحظت  املتكررة  يتامن خالل زيار  .5

 املتزايد للشبان ؟اليومي 
وكالة وطنية البد وأن يكون هلا أهداف تسعى لتحقيقها فما هي أهداف وكالتكم ؟وهل ترون أن تلك  كأي .6

 األهداف حمققة جمملها أم هناك إخفاق ؟
باعتبار الوكالة الوطنية للتشغيل تتعامل باستمرار مع فئات شبانية  وتعاين من ضغط يومي فال بد أن ذلك أفرز  .7

فما هي أهم الصعوبات اليت تواجه الوكالة أثناء تأديتها  ؟عرتض مهامكماليت تبعض املصاعب واملشكالت 
 ملهامها ؟

         
                   كل االحرتام والتقديرويف األخري نشكركم على حسن تعاملكم وتعاونكم معنا ولكم منا                      

  



 

                                      

 

   مع عينة الدراسةمقابلة مجاعية : (03ملحق رقم )
سنحاول من خالل موضوعنا إجراء مقابلة مع خرجيي اجلامعة املتعاقدين يف إطار برانمج عقود اإلدماج       

 .اليت مت إشباعها من خالل هذه الصيغة من التوظيف احلاجات على أهممن أجل التعرف 

 وضع العامل النفساين ابراهام ماسلو هرم رتب فيه حاجات اإلنسان كالتايل :

هي مستوايهتا  اجات ؟ ماابلنسبة لك ،هل حققت لك وظيفتك يف إطار عقود اإلدماج هذه احل .1
 وترتيبها ؟

 واليت ساعدتك على حتقيق هذه احلاجات ؟ املوجودة يف العقد واالمتيازاتهي أهم البنود  ما .2
 هل عملك يتناسب مع ختصصك ؟ .3
 وملاذا ؟كافية لتمكينك من العيش بتوازن ودون توترات ؟وما جاء فيها  هل ترى أن هذه العقود  .4

 

 

 

 

 

 

 



                                

                                           

  : مقياس الحاجات المبدئي)40ملحق رقم (   
  اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية                                   

  التعليم العايل والبحث العلمي وزارة                                    

  جامعة حممد خيضر بسكرة                                                                 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                              شعبة :علم النفس

  علم النفس العمل والتنظيم  ختصص:

 حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين ودورها في إشباععقود العمل بالجزائر  : الموضوع    
    ببعض المؤسسات التربوية والخدماتية بمدينة بسكرة

  إلى األساتذة األفاضل:

حاجات  إشباعمسامهة عقود العمل يف  التعرف على يكمن اهلدف من الدراسة احلالية إىل         
  الفروقات املوجودة على مستوى اإلشباع انطالقا من بعض املتغريات .وأهم خرجيي اجلامعة املتعاقدين 

وذلك نضع بني أيديكم هذه االستمارة من أجل حتكيمها  ،ورغبة منا يف حتقيق اهلدف على أكمل وجه
  .مدى تناسق البنود مع احملاور ،الصياغة اللغوية  ،وضوح العبارات بالنظر إىل : 

                                             :التخصص                                    االسم     :

  :  اجلامعة                                         الرتبة :

  الدين :أ.د. جابر نصر المشرف                                                                         

  :   جنان شريفة   الطالبة                                                                          

  



  

 : البيانات الشخصية 

                                                        السن

  

  أنثى                                   الجنس   :   ذكر       

  

  مطلق                                متزوج            الحالة االجتماعية :   أعزب            

  

  التخصص :...............................

  ............................مدة العقد ...

  

    

  

  

  

  

  

  

  



غير   العـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات         
موافق 
  بشدة

غير 
  موافق

موافق    محايد 
  بشدة

  موافق

   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجات اإلنسانية حسب هرم ماسلو                 
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  ا

ا  
  

  . أحتاج لفترات راحة من وقت آلخر1
  . وظيفتي الحالية مكنتني من بناء أسرة2
  . أشعر بالرفاهية 3
  مجهوداتي ال تتناسب مع أجري الشهري. 4
  . أحتاج  لعطلة أجدد فيها طاقتي 5
  .  مؤسستنا ال تؤمن لنا وجبات الغذاء6
  باإلنهاكأشعر . 7
   أشعر بعد اإلستقرار في منصب عملي. 8
   أحتاج لسكن مستقر. 9
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ال
  

  . أشعر بعدم االستقرار في منصب عملي 10
  .  أفضل أن يكون مساري المهني واضح11
  . أحتاج لسكن مستقر 12
  ال أحب العمل لوحدي  .13
  أحتاج إلى العمل في محيط عمل هادئ .14
  مشرفي يراقبني باستمرار .15
  أحتاج أن أكون على علم بكل ما يحدث .16
  . مكان عملي مليء المخاطر17
  ال أثق بزمالئي في العمل  18

          

ا 
ية 
ــاع
ــــــــــــ
جتمــ

 اال
ات
ـاج
ــــــــــــ
حـــــ
ل

  

  لوحدي . ال أحب العمل 19
  . أرغب في تبادل اآلراء مع زمالء العمل20
  . أحرص على التقيد بنظام المؤسسة 21
  مديري بالعمل ال يهتم بمجهوداتي. 22
. أحتاج أن أكون بعلم بكل ما يجري اخل 23

  مؤسستي 
 . أشعر بالفخر لكوني موظف بهذه المؤسسة  24
 . أفضل أن تكون مؤسستي ذات مكانة بارزة  25
. يصعب عليا تكوين عالقات مع زمالء 26

  العمل   
  . تزعجني رسمية العالقات داخل المؤسسة27
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ـاج
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  . زمالء العمل يعاملوننا كغرباء28
  .  أحتاج لالنضمام إلى فريق عمل29
  . أرغب في المشاركة في قرارات المؤسسة 30
  . أحتاج للشعور بمكانتي داخل المؤسسة 31
  . أحتاج لمن يثمن جهودي داخل المؤسسة 32
  . وظيفتي الحالية تشعرني بأنني مهمش 33
  . أشعر باالعتزاز كوني ذا مستوى جامعي34
  . يحبطني التمييز بيننا وبين العمال المثبتين35
  .  أحتاج أن أحضى باحترام زمالء العمل36
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  . أحتاج التخاذ قرارات دون الرجوع فيها  37
  أحتاج لالستقرار الذاتي  38
  . طموحاتي ال تتناسب مع منصب عملي 39
  . وظيفتي الحالية تشعرني بالتميز 40
  . مدري بالعمل يأخذ بوجهات نظري 41
. وظيفتي الحالية مكنتني من إثبات قدراتي 42

  بجدارة  
. أحتاج لوقت طويل للتكيف مع ظروف 43

  عملي 
  . أرغب في كسب ثقة رئسي بالعمل 44
. تنقصني الشجاعة التعبير عن رأيي في 45

  العمل 
  

  

          



 

 :مقياس احلاجات النهائي (05ملحق رقم )
 اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة حممد خيضر بسكرة                                         

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية                          :كلية

 علم النفس :  شعبة

 ختصص :علم النفس عمل وتنظيم 

 أخي أخيت :

يكم هذه االستمارة البحثية ،لتدعيمها إبجاابتكم دكتوراه  ،أضع بني أيداليف إطار إجناز أطروحة          
ما ترونه يعرب على على أكمل وجه نرجو منكم اإلجابة بكل صدق من أجل حتقيق اهلدف املوضوعية ،و 

 اليت تتالءم مع الواقع املعاش . اإلجابة الصائبةعلى 

 أمام اختيارك املالئم .)× ( ضع عالمة 

 شكرا على تعاونكم                                                                                       

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  

 

 

 



 : البياانت الشخصية 

 : السن

 

 أنثى                                    ذكر                       :     اجلنس

 

 مطلق                                    متزوج                      أعزب                     : احلالة االجتماعية

 

 ...............................: اجلامعيالتخصص 
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 العــــــــبارات معارض          حمايد    موافق       

 1 أحتاج لفرتات راحة من وقت آلخر      

 2 أشعر ابلرفاهية       

 3 وظيفيت احلالية مكنتين من بناء أسرة       

األجر الذي أتقاضاه من عملي ال يتناسب مع        
 4 ما أقدمه من جهد 

 5 وظيفيت احلالية تشعرين ابلروتني       

 6 أجري كمتعاقد ال يغطي متطلبايت املعيشية       

 7 وظيفيت أهنكتين نتيجة تعدد مهامها       

سوء املعاملة جعلين أشعر بعدم االستقرار يف       
 منصب عملي  

8 

 9 أحتاج لسكن مستقر حىت أركز أكثر يف عملي       

 10 مكان عملي ال يساعدين على الرتكيز       

 11 أشعر ابلتوتر نتيجة عدم وضوح حقوقي وواجبايت      

 12 أحتاج للعمل يف حميط هادئ      

 13 ال أفضل العمل الفردي       

 14 أحتاج لالنضمام لفريق عمل       

 15 أحرص على التقيد بنظام املؤسسة        

أحتاج أن أكون دئما على علم بكل ما يدور يف       
 املؤسسة  

16 

 

 

 

 



 العــــــــبارات معارض          حمايد    موافق       

 17 تكوين عالقات مع زمالء العمل  يصعب عليا      

 18 أشعر ابلفخر كوين أنتمي لفريق عمل        

 19 تزعجين رمسية العالقات داخل املؤسسة       

 20 أرغب يف تبادل اآلراء مع زمالء العمل       

 21 زمالء اعمل يعاملوننا كغرابء        

 22 رئسي ابلعمل ال يعري أي اهتمام جملهودايت       

 23 أحتاج ملن يثمن جهودي داخل املؤسسة       

 24 وظيفيت احلالية جعلتين أشعر أبنين مهمش         

 25 أشعر ابالعتزاز كوين ذا مستوى جامعي       

 26 طموحايت ال تتناسب مع منصب عملي      

 27 وظيفيت احلالية تشعرين ابلتميز        

 28 وظيفيت احلالية مكنتين من إثبات قدرايت          

 29 تنقصين شجاعة التعبري عن رائيي يف العمل        

 

 

 

 

 



                                        

 األساتذة احملكمني ملقياس الدراسة :: (06ملحق رقم )

 اجلامعة   التخصص الرتبة االسم

علم النفس عمل  أستاذ حماضر أ نور الدين اتوروريت
 وتنظيم

 جامعة بسكرة

 2جامعة اجلزائر  علم النفس التنظيمي أستاذ حماضر أ كسران رشيد

 جامعة عنابة علم النفس التنظيمي أستاذ حماضر أ لعريط بشري

 جامعة السعودية علم النفس الرتبوي أستاذ حماضر أ أمحد بن دانية

 جامعة ورقلة علم النفس التنظيمي أستاذ حماضر أ مزايين الوانس

 جامعة ابتنة علم النفس التنظيمي أستاذ حماضر أ غضبان أمحد

 جامعة ورقلة علم النفس التنظيمي أستاذ حماضر أ حمجر ايسني

 جامعة ورقلة علم النفس الرتبية حماضرة أ أستادة ميينة خالدي



  تعليمة وزارية متعلقة بإلغاء عقود الجامعيين الذين يتابعون الدراسة:)07ملحق رقم (

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 



 



  : التسهيالت المقدمة للقيام بالدراسة الميدانية )08( ملحق رقم
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