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 على اإلدماج ةز المساعددراسة ميدانية على عينة من فئة العاملين في إطار جها

 – TIFIB -دراسة ميدانية بمؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة-في المؤسسة الوطنية  

 

 في علم االجتماع  العلوم أطروحــة مقدمــة لنيـل شهــادة الـدكتــوراه
 تخصص تنمية الموارد البشرية

   تحت إشراف األستاذ الدكتور                                                        :إعـداد الطالـب 

             زهـرألالعقبـي ا                                                          الهانـي عاشـور       

 أعضـاء لجنة المناقشـة
 ةـــــــــــــــالصف ةــــــــــــــالجامع ةــــالرتبة العلمي االسم واللقب

 رئيســـــــــــــــــــــــا بسكــــــــــــــــــرة اذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأست دـــــــــــــــــزوزو رشي
 مشرفا ومقررا بسكــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــاذأستــــــــــــــــــــــــــــ رـــــــقبي األزهعال

 عضوا مناقشا عريريجبرج بو  ــــــــــــــــــــاذــــــــــــــــــــــــأست ودــــــــقرزيز محم
 عضوا مناقشا بسكــــــــــــــــــرة أستاذ محاضر أ بوبكر عصمان

 عضوا مناقشا -2-سطيف  أستاذ محاضر أ اروقــــلى فـــــيع
 قشاعضوا منا ــــــــةـــخنشلـــــــ أستاذ محاضر أ زاويـــــى حمــسه

 
 

 .2018 – 2011: السنـة الجامعيـة 



 شكر وتقدير
بعد الشكر هلل رب العاملني، محدا يليق جبالل وهجه وعظمي سلطانه، عىل ما أ حاطين به من رعاية      

ىل أ ههل، وأ ن أ قدم خالص  وتوفيق دامئني، وملا وهبين من أ س تاذ فاضل، خفليق يب أ ن أ نسب الفضل ا 

املتواضع من قريب أ و من بعيد، دون أ ن أ نسب ن اكن هل يد يف اجناز هذا العمل شكري وامتناين للك م

لهيم أ خطايئ يف هذا العمل  .  ا 

ىل أ س تاذي الفاضلووافر العرفان  الشكر يزيلجبيسعدين أ ن أ تقدم      ال س تاذ ادلكتور  وعظمي التقدير ا 

عىل هذه ال طروحة، ومشلين بعطفه وعنايته وقاد  العقيب ال زهر، اذلي كرمين وتفضل مشكورا ابل رشاف

ىل صورهت البحث بتوجهياته السديدة ، فاكن الس ند العظمي واملوجه الهنائية اوروحه العلمية وسعة صدره ا 

ن شاء هللا يف مشواري العلمي  . احلكمي، ومل يبخل عيّل بتوجهياته ونصاحئه القمية، اليت سرتافقين ا 

حجلنة ال فاضل أ عضاء  أ تقدم خبالص شكري ل ساتذيتحجلحود وككران ايمجيل ابصف و وحىت ل أ         

بداء مالحظاهتم العلمية  عليه، وتصويباهتم و املتواضع،  املناقشة عىل تفضلهم بقبول الاطالع عىل هذا احجلهد ا 

 . ل انل بذكل رشف التلمذة عىل أ يدهيم السديدة

متناين للك من ساعدين وأ عانين من قريب أ و من بعيد جناز هذا  كام ل أ نىس أ ن أ وجه شكري وا  العمل يف ا 

عداد ال طروحة عىل هذا النحو  .املتواضع وا 

 وهلل امحلد والشكرا أ ول وأ خريا

   



 إهـــــداء
إلى روح المغفور له والدي العزيز الذي طالما تمنى أن      

 .يراني في أعلى مراتب العلم

إلى والدتي العزيزة أطال اهلل في عمرها وأمدها بالصحة      
 .والعافية

ول إلى العمل  إلى زوجتي الكريمة التي ساعدتني على الوص    
إنجاز هذه    مدة  وصبرت علّي طيلة صورته النهائية، في

 .األطروحة

 .إلى أبنائي، إسالم تقي الدين، أالء، أروي حفظهم اهلل ورعاهم  

إلى كل الذين شجعوني ودعموني ألواصل دربي في طلب  
 .تحية حب وتقدير....، إخوتي وأخواتيالعلم

الذين قدموا لي يد العون في   إلى كل الزمالء واألصدقـاء  
بالذكر الدكتورة ساسي  ، وأخص  هذا العمل المتواضعانجاز  

 .مريم والدكتورة بركات نوال
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 :جدولال فهرس

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 77 عوامل تقييم أداء العاملين 10
 001 (الوحدة باأللف) 0611يوضح االستخدام والبطالة عام  10
 001 يوضح مناصب العمل المستحدثة خالل المخطط الثالثي 11
 010 0611يوضح بنية استخدام االطارات الزراعية سنة   10
 000 عنها المنبثقة المؤسسات وكذا هيكلتها إعادة تمت التي الوطنية الشركات بعض يوضح 10
 001 توزيع اليد العاملة حسب الوضعية المهنية 11
 000 61-60عدد العمال المسرحين والمؤسسات التي تم حلها خالل الفترة  11

10 
مناصب العمل الممنوحة لحاملي الشهادات الجامعية في اطار جهاز المساعدة على 

 0100-00-10إلى غاية  0110-11-10االدماج المهني لوالية بسكرة من 
060 

 011 الدراسة على المديريات مجتمعيوضح توزيع مفردات  16
 001 يوضح جنس المبحوثين 01
 000 الدراسة وحالتهم المدنيةيوضح الفئة العمرية ألفراد  00
 001 يوضح مكان إقامــة المبحوثين 00
 000 يوضح نوع الشهادة المتحصل عليها من طرف المبحوثين 01

00 
يوضح إن كان المبحوثين قد شاركوا في المسابقات التوظيف بعد الحصول على الشهادة 

 والقطاعات المشارك فيها
001 

 000 شارك فيها المبحوثين في مسابقات للتوظيف يوضح عدد المرات التي 00
 001 يوضح العالقة بين الشهادة المحصل عليها والوظيفة التي يشغلها المبحوثين 01
 000 يوضح العالقة بين الشهادة المحصل عليها واحتمال االلتحاق بمنصب عمل قبل اإلدماج 01
 006 (CTA) العمل المدعمةيوضح طريقة االلتحاق بمنصب عمل في اطار عقود  00
 011 (CTA) يوضح األقدمية في اطار عقود العمل المدعمة 06
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 010 في إطار عقود العمل المدعمة يوضح هل تم تجديد عمل العمل للعاملين 01

00 
من تكوين عن الوظائف التي  مدى استفادة العاملين في اطار عقود العمل المدعمةيوضح 
 في هذه المؤسسة ومكان التكوين يشغلونها

011 

00 
يوضح طريقة تقييم األداء وعدم تطابق وتناسب الوظيفة مع المؤهالت العلمية والمهنية 

 لمفردات الدراسة
010 

 011 يوضح عدم التوافق بين الوظيفة والمؤهالت يساعد في تقديم أداء جيد في العمل 01

 010 يوضح هل العمل في مثل هذه المجاالت يحتاج إلى مؤهالت علمية متخصصة  00

 016 يوضح مدى قبول مفردات الدراسة ألدائهم 00

 000 يوضح هدف من العمل في إطار العقود المؤقتة 01

 001 العمل ضمن العقود المؤقتة يتيح فرصة االستفادة من منصب عمل دائم يوضح 01

00 
 يوضح هل تم إدماج بعض العالمين في إطار العقود المدعمة المعايير التي تؤخذ 

 في االعتبار للترسيم في منصب عمل دائم
000 

 001 .يوضح إمكانية الترسيم في منصب العمل يشجع على تقديم أداء أفضل 06

11 
مشجع لعمال العقود االدماج المدعمة على  يوضح التعامل والعمل مع العمال المرسمون

 األداء أفضل
000 

 001 يوضح مدى تكليف عمال العقود المؤقتة بنفس مهام العمال المرسمون 10

 000 يوضح هل تقييم عمل عمال العقود المؤقتة مثل بقية العمال المرسمون 10

 000 بنفس الطريقة مع العمال المرسمون يوضح محاسبة عمال العقود في الغيابات واإلنضباط 11

 001 يتم الخصم عقود االدماج المدعمةيوضح  في حالة غياب وعدم انضباط عمال  10

 000 يوضح أن ساعات عند عمال العقود هي نفسها عند العمال المرسمون 10

 001 يوضح تناسب األجر الشهري مع المهام المنجزة 11

11 
الشهري مشجعة على زيادة مستوى األداء في العمل بالنسبة يوضح هل قيمة األجر 

 للعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة
000 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 011 يوضح هل قيمة األجر الشهري يحقق احتياجات العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة 10
 010 انجاز األعمال بكفاءةيوضح تقديم بعض الحوافز المادية عند  16
 011 يوضح احتمال تقديم مختلف الخدمات من طرف إدارة المؤسسة وأنواعها 01
 010 يوضح تقديم إدارة المؤسسة كل مستلزمات العمل مثل بقية العمال 00
 010 ونوعها يوضح احتمال وجود ترقيات خاصة بالعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة 00
 011 يوضح الحصول على الترقية المهنية يساعد في تقديم أداء جيد 01
 011 بتطوير القدرات في العمل في إطار عقود االدماج المدعمةيوضح عالقة العمل  00
 010 يوضح عالقة الطابع المؤقت للعمل والقيام المهام الموكلة له بإتقان 00
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 :قائمة األشكال

 الصفحة الشكلعنوان  رقم الشكل
 11 عناصر األداء 10
 11 أهداف تقييم أداء العاملين 10
 11 نخطوات عملية تقييم أداء العاملي 11
 000 مخطط بياني يوضح مختلف مراحل تطبيق برنامج عقود ما قبل التشغيل 10
 061 عالقة عقود إدماج حاملي الشهادات بسوق العمل 10
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 مـــقــــــــــــــــدمـــــــــــــــة
 مقدمــــة 

  في األساسي المحرك يمثل حيث ، اإلطالق على الموارد أهم من المجتمع في البشري المورد يعد    
لذلك تسعى كل المؤسسات إلى توفير قوة ، واالجتماعي والسياسي االقتصادي والحراك التنمية عجلة

عمل كافية ومؤهلة وبالشكل الذي يمكنها من أداء الواجبات والمهام المنوطة بها بكل إقتدار من أجل 
 الكفاءة من درجة على يكونوا أن يديره ومن البشري المورد هذا على فإن لذا تحقيق أهدافها بنجاح، 

 .العمل هذا في المستغرق والوقت الجودتهو  كميةال ورهبد يتضمن الذي العمل أداء على والقدرة

 طريق عن واإلدارية التسييرية التنظيمية، والمآزق األزمات تفادي تحاولات اليوم المؤسس إن      
عداده وتكوينه   منها تتطلب والتي الخدمة، أثناءتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، وا 

 وقدراتهم معارفهم في والقصور العجز مكامن وتحديد لموظفيها الفعلي للمستوى المستمرة المتابعة
 والخارجية الداخلية البيئة متطلبات مسايرة أجل من النقص ذلك معالجة لها يتسنى حتى ومهاراتهم،
 داخل الموظفين أداء ودرجة نمط تحديد في جدا قوية داللة ذات المعطيات تلك ،اومستجداته للمؤسسة
 األكثر العامل يعتبر كما عدمه، من مؤسسة أية لوجود األساسي الدافع األداء يعتبر وعليه المؤسسة،

 .واالستمرارية البقاء وهو أال الرئيسي هدفها تحقيق في إسهاما

إن األداء المهني سلوكا علميا يؤدي إلى بلوغ  األهداف المخططة بكفاءة وفعالية، على          
يفرز افعاال تمثل ناتج الجهد الجسمي أو الذهني المبذول، أي السلوك الذي يمثل المدخالت   اعتبار أنه

العامل بمتطلبات العمل أو المهمة،  التزاميعكس مدى  ، وعلى هذا فإن األداءتوالنتائج تمثل المخرجا
أو حتى  فهو في النهاية سلوك يؤدي لنتائج وقد تكون النتائج المحققة مطابقة لألهداف أو تقل عنها

 .تتجاوزها في بعض األحيان

ومن بين القوى الخارجية التي تتحكم في األداء المهني، هناك جملة من العوامل ولعل أبرزها هو     
 استحداث سبيل في الحكومة تعتمدها التي واآلليات التدابير مختلف علىالتي تدل  سياسات التشغيل

 لسياسة المقابل الوجه الواقع في السياسة هذه مثل، وتمحددة فترة خالل أنماطها بشتى شغل مناصب
 التشغيل، قضية معالجة فإن ولذلك، واحدة لعملة وجهان والبطالة التشغيل نأ إذ البطالة، مكافحة
 . ونوعا حجما العمل سوق احتياجاتو  وبنيتها، وأسبابها البطالة مشكلة الحديث عن تقتضي
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 نجاح لىع مؤشرا المستحدثة الشغل مناصب عدد اعتبار الحكومات تتعمد، أو تعمد ما عادةو       

 تضليل، على ينطوي ما اغالب المطلقة بصورته المناصب عدد أن من الرغم على التشغيلية، سياساتها
 شاغله، ومؤهالت المنصب متطلبات توافق ىمد على وال المناصب، هذه ديمومةى مد على ال فهو

 العمل ظروفعاملين ورضاهم عن الأداء  ومستويات (هش أو الئق) هذا المنصب طبيعةعن  ناهيك
 .الالئق العمل شروط من ذلك وغير األجرو 

 يتسنى حتى المسبق بالتقاعد ابدء جديدة وأساليب طرق على أن تبحث الدولة على فكان      
أجهزة تشغيل ترافق هذه المرحلة لتدارك الوضع المتفاقم الذي خلفته  إنشاءالمناصب، كما تم  استخالف

 ما دو عقعدة صيغ للتشغيل موجهة لمختلف الفئات من البطالين، ك تم ظهور وهكذا التوجهات الجديدة،
مكانية المستفيدة الفئة لتحديد القوانين من بجملة إحكامها تم الذي التشغيل قبل  شغور اإلدماج عند وا 

 البداية في منه يرجى يكن لم البرنامج  ورق، هذا على حبر مجرد ظل   األخير هذا أن غير المنصب،
 .يذكر عمل أي مالي دون مبلغ منح يتم بحيث البالد تنمية في مردود أي

أثر سياسات وبرامج التشغيل : بـــــ المتعلقة الحالية الدراسة تحاول سابقا ذكرنا لما تأسيسا و      
 الظاهرة لهذه الفعلي الواقع ، تشخيصالحكومية على أداء العاملين في المؤسسة الصناعية الجزائرية

 الموضوع هذا تناولت الدراسة هذه فإن سبق ما على وبناءا، TIFIBالنسيج والتجهيز بسكرة  مؤسسةب
ة، فصل منها خصصته للبناء وخاتم فصول وستة على مقدمة تشملالتي س البحث خطة خالل من

يعالج اإلجراءات المنهجي للدراسة وأربعة فصول لإلطار النظري باإلضافة إلى فصل ميداني  
 .المنهجيه للدراسة الميدانية، وعرض النتائج وتحليل البيانات الحقلية وتفسيرها، وكذا مناقشة النتائج

 :إلى الراهنة الدراسة انقسمتوهذا وقد   
طار األكثر تجريدا فيها ، فقد كرسته للبناء المنهجي للدراسة، أي ما يتعلق باإلالفصل األولب

وضوع ومختلف المفاهيم ذات الصلة بالم والمتضمن اإلشكالية والفروض واألهداف والمدخل النظري
احتوت هذه الدراسة على فرضية المعالج فضال عن الدراسات السابقة، وفيما يتعلق بالفرضيات  فقد 

لكل  من جوانب الموضوع، وقد حرصت أن أرصدجانب ثالث فرضيات جزئية تغطي كل منها عامة و 
 .بير عنهاعفرضية جزئية مجموعة من المؤشرات للت
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ة أما مفاهيم الدراسة، فيمكن القول أنه إذا اعتبرنا الخلفيـــة النظريـــة للبحـــث اإلجتــماعي، مجمـوعــ   

سياســـة التشغيــــل، أداء العــامليــــن، وهي : مفاهيـــــم، كأدوات للتحليل فإن بحثـي يضــم مفاهيم التاليــة
جرائياتها نظالمفاهيم التي جرى معالج  .ريا وا 

ــة وبتعيين وأخيرا ختمت هذا الفصل  باستعراض عدد من الدراسات الــــسابقة األجنبيـــــــة والجـــزائـــريــــــ     
 .موقع دراستي من بعض هذه الدراسات

ألداء العاملين داخل المؤسسة والعوامل المتحكمة فيه، من حيث  أما الفصل الثـــانـــي فقد تعرضت فيه  
عناصر أداء العاملين، أهمية أداء العاملين، تطور مفهوم تقييم أداء العاملين، أهمية عملية تقييم أداء 

 .قييم أداء العاملين، والعوامل المتحكمة في أداء العاملينالعاملين، خطوات ت
أهمية عمليــة : وقد ضم مايليفي حين تناول الفصل الثالث سياسات وبرامج التشغيل في العالم،    

التشغيـــل ، وطبيعة عمليـــة التشغيـــل، وأنـــواع سياســات التشغيل والمتمثــلــــة سياسة تشجيع عمليات 
التشغيــل أو سياسات التشغيل النشطــة، وسياســة التراجــع عن التشغيل والحــد من الفئــة النشـطـــة، كما 
استعرضنا في العنصر الرابع أسـس سياســات التشغيل، وبالنسبة للعنصر األخير فقد استعرضت فيه، 

جارب الدول الصناعية، وتجارب التجارب العالمية في مجــال سياسات وبرامج التشغيل، والمتمثلة في ت
 .الدول العربية

بينما كرست الفصل الرابع إلستعراض سياسات التشغيــل ومستويــات األداء في المؤسسة      
الجزائريــة، ولبلوغ ذلك فقد ضم عنصرين أساسين أوال سياسات التشغيل في الجزائر في ظل 

 .لة التسيير االشتراكيالمخططات التنموية، ومرحلة  التسيير الذاتي، ومرح
أما العنصر الثاني فقد تطرقت فيه لسياســات التشغيــــل في ظل مرحلـــــة اإلصـــالحـــات االقتصاديــة     

قتصــاد الســـــوق، وفتــــرة ما واالخوصصـــة ، إستقــالليــة المؤسســات، ، والمتمثلة في إعـــــادة الهيكلةالكبــرى
ل السابقة التي بدأتها و حــات، وأنهيت هذا الفصل بخالصـــة عامة شأنه في ذلك شأن الفصبعـــد اإلصــال

 .بتمهيــــد وختمتها بحوصلـــة عامــــــة
أما الفصـــل الخامــس، فقــد عرضــت فيـه لهيئــــــات التشغيل وأهم البرامج المرافقة لإلصالح      

 رامــج اإلدماج المهني للبطالين الموجهــة لكل الفئــــات، ثم ب، حيث بينت فيه اإلقتصادي في الجزائر
 .برامج اإلدماج المهني للجامعيين وخريجــي المعاهد، وأخيرا خالصة عامة للفصل
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هجية اإلجراءات المنفي حين شكل الفصل السادس محور الدراسة الميدانية، فقد عرضت فيه     

الدراسة وأسس إختيار مجتمع الدراسة، وأهم المناهج  حيت بينت فيه مجاالتللدراسة الميدانية، 
، واألدوات المستعملة في جمع البيانات، هذا فضال عن األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

من أفراد مجتمع الدراسة، وكذا تفسيرها كما تم فيه عرض وتحليل البيانات الميدانية التي حصلت عليها 
المطروحـــة واإلطــار النظري المعتمــد، هذا وصوال إلى استخالص النتائج  في ضــوء الفـــرضـــيـات

 .ذه النتائج قدمت جملة من التوصياتألهــداف الدراســة، وبناء على ه وتوضيح دالالتها بالنسبة
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  :كـاليـةـــــــشاإل: أوال

 ،والمؤسسة الفرد سلوك من بكل يرتبط ومتطورا، واسعا مفهوما بكونه يتصف المهني األداءإن       
 مستوى على وذلك، بها األنشطة جميع لمحصلة النهائي الناتج باعتباره داخلها خاصة مكانة ويحتل
 وظروف مواقف وتطور لتغير نظرا ناميكيةبالدي تتميز محتوياته أن كما والدولة، والمؤسسة الفرد

 التكيف وسرعة الثبات بعدم أيضا األداء يتصف كما بيئتها، وعوامل ظروف تغير بسبب المؤسسات
 مستمرة بصفة األداء هذا بمتابعة االهتمام مؤسسة أي إدارة على يتعين فإنه ،المحيطة البيئة مع

العوامل المتحكمة  على التعرف يتم حتى األداء ذاله المستمر التقييم خالل من فيه التحكم ومحاولة
 .البشرية الموارد إدارة إليه تلجأ الذي األداء تقييم لعملية تبعا وذلك ،فيه

 ستخداماال في أساسيا عنصرا منها الكبيرة وخاصة الناجحة المؤسسات في عاملينال أداء تقييمو       
 التخاذ مرجعا تمثل التي البيانات هذه األفراد، أداء عن بيانات من يوفره بما البشرية لمواردل األمثل
 كما ،الترقية في األفراد ومساعدة األكفاء العمال على كالحفاظ المالئمة اإلدارية القرارات من الكثير
 كما العمل، في المبذولة لمجهوداته نتيجة المكافأة يستحق من على التعرف في التقييم نتائج تساعد
 المحيطة الخارجية والقوى للفرد الداخلية القوى بين والتوافق التفاعل لعملية نتيجة نعامليال أداء يتحدد
 الفرد، دافعية وامتزاج بتفاعل يتحددعاملين ال أداء مستوى أن الباحثين من العديد يشير حيث به،

دراكه قدراته  حيث من مبينه العالقة وتتحدد التنظيم، وبيئة وظيفته، متطلبات إلى باإلضافة لدوره، وا 
  .لتحديده بينها فيما تتفاعل العوامل فكل آخر من أهم عامل يوجد وال األداء، مستوى على تأثيرها

ها هو ولعل أبرز  األداء المهني، هناك جملة من العوامل ومن بين القوى الخارجية التي تتحكم في    
 استحداث سبيل في الحكومة تعتمدها التي واآلليات التدابير مختلف علىسياسات التشغيل التي تدل 

 لسياسة المقابل الوجه الواقع في السياسة هذه مثل، وتمحددة فترة خالل أنماطها بشتى شغل مناصب
 التشغيل، قضية معالجة فإن ولذلك، واحدة لعملة وجهان والبطالة التشغيل إن إذ البطالة، مكافحة
 . ونوعا حجما العمل سوق اجاتاحتيو  وبنيتها، وأسبابها البطالة مشكلة الحديث عن تقتضي

 ات إصالحاتمع مطلع التسعين تشهد وفي الجزائر وكغيرها من الدول العربية النامية،   
وجه إلى نظام اقتصاد السوق م، والتي كانت عبارة عن مرحلة انتقالية من نظام االقتصاد الاقتصادية

 تملك ال التي الفئة مس قد األمر لأو  في الشغل مناصب انعدام حيث أنفتغيرت السياسة التشغيلية، 
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 فئة وهي خطورة أكثر الشباب من فئة بطالة ظهور إلى أدت قد الثانية فإن المرحلة شهادات،
 أن هي النامية الدول بين من الجزائر بها تنفرد تكاد التي الميزة أن وبما ،الشهادات اوذوو  الجامعيين

 ومن سنة كل المتخرجين آالف استيعاب دولةال يعد بمقدور لم ،شباب سكانها من%  07من أكثر
 أن تبحث الدولة على فكان وألجل إيجاد سياسة المتصاص غضب هذه الفئة، ،التخصصات مختلف
 إنشاءتم كما  المناصب، استخالف يتسنى حتى المسبق بالتقاعد ابدء جديدة وأساليب طرق على

تم  وهكذا لذي خلفته التوجهات الجديدة،أجهزة تشغيل ترافق هذه المرحلة لتدارك الوضع المتفاقم ا
 تم الذي التشغيل قبل ما دو عقعدة صيغ للتشغيل موجهة لمختلف الفئات من البطالين، ك ظهور

مكانية المستفيدة الفئة لتحديد القوانين من بجملة إحكامها  أن غير المنصب، شغور اإلدماج عند وا 
 في مردود أي البداية في منه يرجى يكن لم برنامج ال ورق، هذا على حبر مجرد ظل   األخير هذا

 .يذكر عمل أي مالي دون مبلغ منح يتم بحيث البالد تنمية
المؤسسات  وخاصة العاملين عدد في تضخم ظهور في يسبب كان ما غالبا الفئة هذه إدماجإن     

ظهارو  إثبات الذاتإلى محاولة  للعمل المتشوقة بهذه الفئة أدى مما اإلدارية،  على قادرين أنهم ا 
 بين ما فجوة هناك أن كثر الحديث عن وقد، فقط لهم تتح لم العمل فرص وبأن الوظائف شغل
فيما يخص أداء العاملين في المؤسسة الصناعية الجزائرية،  ،للعاملين الفعلي واألداء المتوقع األداء

 .الذين تم توظيفهم عن طريق إحدى صيغ سياسات التشغيل

على  الحكومية التشغيل وبرامج سياسات أثرروع حول ثار تساؤل مشي ومن هـذا المنطلـق

  ؟ الجزائرية الصناعية المؤسسةفي أداء العاملين 
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 : فرضيات الدراسة :ثانيا
أثر سياسات  )) :دراستنـا الموسومة بــة المطروحة واألهداف التي ترمي ـــاستنادا لطبيعة المشكل   

وجهـــــــت هــــــذه  دـــــــها، فقــــــإلى تحقيق (( المؤسسة الصناعية الجزائريةفي  التشغيل على أداء العاملين
الدراســـة مجموعــــة من الفرضيات، هي عبــارة عن فرضــة عامــة وثــالث فرضــات متفرعـــــة عنــهـــــا، 

 :كما يلــي تغطــي كل منهـــــا محورا خاصــا في الفرضيــة العامــة، نستعرضهــا

 :ةـــــــــة العامـــــالفرضي
 ؟المؤسسة الصناعية الجزائريةفي على أداء العاملين الحكومية التشغيل وبرامج أثر سياسات ما 

 :ةــــــــــــــــــــــات الجزئيــــــــــــالفرضي

 :ولىالفرضية الجزئية ال   .1

التي  مؤهالت العلمية والعملية،لكل طالب عمل بغض النظر عن ال العمل وفيرتيشكل  ))  
ا كم   انخفاض وتدني مستويات األداءوراء  يحملها أو الحاصل عليها، أحد أبرز األسباب

 .(( ا عند العاملين في المؤسسة الصناعية الجزائريةونوع  

 :التاليةمؤشــرات لتوضيح الفرضية الجزئية الولى أطرح الو 

ال عالقة لها بالتخصصات العلمية مختلفة  عملالعمل في مجاالت وحقول  يطالبتوظيف  . أ
 .ال يساعد هؤالء على أداء مهامهم على أكمل وجهيها، إلون ينتمالتي مهنية وال

توافق مستوى مؤهالت العاملين العلمية والمهنية واألعمال المنوط بهم إنجازها، عامال عدم  . ب
 .سلبيا ال يساعد هؤالء على زيادة مستويات أدائهم في العمل

 سلبي على حسن أداءأثر له قبل اإللتحاق وحتى بعد اإللتحاق بالوظيفة،  اتلقي تكوينعدم  . ت
 .ألعمالهم هؤالء العاملين

 :ثانيةال الفرضية الجزئية .2

يشكل لجوء المؤسسات الوطنية إلى توظيف العمال وفق عقود عمل مؤقتة، أحد العوامل )) 

 .(( في العملالسلبية المساهمة في الحد من مستويات األداء لديهم 
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 :التاليةمؤشــرات أطرح ال لتوضيح الفرضية الجزئية الثانيةو 

 حسين نوعيةالطابع المؤقت للوظيفة التي يزاولها العاملين داخل المؤسسة، ال يساعد على ت . أ
 .مردودهم في العمل

في اطار برامج التشغيل  وتثبيتهم في العمل، إمكانية ترسيم العاملين محدودية وضعف . ب
  .، يعد أحد أهم العوامل غير المشجعة على زيادة أدائهم في العمل الحكومية

ال قيمة وال أهمية  ة،زائد أيدي عاملةينظر العمال الدائمون إلى العمال المؤقتون على أنهم  .ج 
 .المؤسسة ا في حياةله

هم على تحسين أدائ األوائل ن ال يشجععالقة العمال المؤقتين وعملهم مع العمال الدائمي .د 
براز ذواتهم  .وا 

 :الفرضية الجزئية الثالثة .3

1. 
اإلدماج  عقوديشكل غياب الحوافز ومحدودية األجر الموجهين للعاملين في إطار )) 

 .((على مضاعفة مجهوداتهم في العمل همغير المشجعة ل ، من بين العواملالمدعمة
 :التاليةمؤشــرات أطرح ال لثةلتوضيح الفرضية الجزئية الثاو     

 .هم في العملردوداألجر المحدود والهزيل، عامال غير مشجع بالنسبة للعمال لزيادة م يشكل . أ

ما هو الحال في المناصب الثابتة عكس المختلفة، المادية  الحوافز اإلستفادة منغياب  يشكل . ب
 .لعاملين على مضاعفة مجهوداتهم في العملغير مشجع بالنسبة ل العام

أحد العوامل  ية في الوظائف المؤقتة التي يشغلها العمال،فرص الترقية المهنمحدودية تشكل  . ت
 .مستويات إنجازهم في العمل المثبطة أمام
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 :الموضوع اختيارأسباب  :ثالثا

 من جملة يشكل ما الخلفيات من لها بل ، فراغ من تنطلق ال بحثية علمية دراسة أي نإ    
 بحثه، في المضي على الباحث وتحفز عتدف أن شأنها من ذاتية أو موضوعية كانت سواء األسباب،
 .بواقعه صلة أو ذات ذهنه في عالقة حقائق وتكشف

يعتبر التشغيل من المواضيع التي يتداولها الواقع االجتماعي واالقتصادي، وذلك لما أفرزته و   
شكال جديدة للفقر، والتي أدت إلى ظهور أالبطالة من مشكالت تمس جميع مجاالت الحياة، 

الخلل االجتماعي، كما ساهمت في اقصاء شريحة هامة في المجتمع وهي شريحة  وساهمت في
الشباب، التي طالما تغنى بها في كل المشاريع، وبذلك تجميد طاقاتها وعدم االستفادة منها، 

صة عمل يعني إهدار خصوصا تلك الفئات التي تمثل طاقات انتاجية، فحرمان هاته الفئة من فر 
 .لطاقة انتاجية

ة حاليا، أي خلل فيها من شأنه خلق مشاكل اجتماعية جهاتيجيات أو سياسات التشغيل المنتفاستر     
للعاملين داخل المؤسسات شكالت في االنتاج واألداء الجيد واقتصادية وسياسة مستقبال، وم

األسباب التي جعلتنا نبحث في هذا الموضوع، كما أن  الصناعية، وعلى هذا كانت لنا جملة من
 :، واألسباب هيلها اختيارنا في الرئيسي السبب كان البحث بمشكلة ناشعور

 تشكل مجاال قد التي،  المواضيع من غيره دون بالذات الموضوع هذا بمعالجة إن إهتمامنا 
 سابقة من دراسات به يرتبط وما ، الموضوع على إطالعنا من أساسا نابع الدراسة و للبحث
بعاد مختلفة، وأبقيت الباب حيث تم تناوله من زوايا وا  شغيل، التسياسات بعملية  متعلقة

مفتوحا للمتغيرات والمستجدات الحاصلة، لهذه كانت الدراسة محاولة لمعرفة زاوية معينة من 
 . زوايا الموضوع

  محاولة معرفة مدى نجاح السياسات التي تنتجها الدولة في تشغبل الشباب، وتأثير ذلك على
 .دة االنتاجأداء العاملين وبذلك زيا
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  الدافع الذاتي إلختيار هذا الموضوع دون غيره، فكل نشاط علمي هو فعل إنساني ال يخلو
من خالل التجربة الشخصية في العمل واالحتكاك باألشخاص الموظفين من معاني ذاتية، 

 .المنتجهة في الجزائروبرامج التشغيل في إطار سياسات والعاملين 

 ما يحمله من مشاكل وخاصة التشغيل معايشتنا لواقع البالد وبكل. 
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 :الدراسـة أهداف : رابعا 

، وذلك حتى يكون ذا قيمة علميـة، اف يحاول الوصول إليهاهدألكل دراسـة أو بحث علمي 

والبحث الجيد هو الذي يتجه إلى تحقيـق أهداف عامـة غير شخصيـة ذات قيمـة علميـة ودالالت 

تحقيق مجموعة هـدف إلى ت فإنهاقـوم بهـا تكتسي صبغـة علميـة، نونظـرا ألن الدراسة التي ملموسـة، 

 :من األهداف أهمها

 .التشغيل في المؤسسة الصناعية الجزائريةوبرامج سياسات واقع التعرف على  −

بين الوظائف التي تمنح ألصحاب الشهادات ومؤهالتهم  والتطابق مدى التوافقالتعرف على  −

 .يةالعلم

 .مدى تكيف أصحاب الشهادات والمؤهالت العلمية مع المناصب الممنوحة لهم −

 .المؤقتة التعرف على إمكانية إدماج وترسيم العاملين في إطار برامج التشغيل −

 .تقييم أداء العاملين في إطار العقود المؤقتة −

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل األول  

 

- 04 - 
    

 دراســـــةالبناء المنهجي لل

 

 : مفاهيم الدراسة :خامسا

الجتماعيـة أهميـة كبيـرة، وذلك لما تحملـه من دالالت ومقاصـد نظريـة تكتسـي المفاهيـم في العلـوم ا   
مبريقيـة تتـرك أثرهـا المباشر على كل بحث، لهذا تعتبر مرحلة تحديد المفاهيم من المراحل الصعبة،  وا 
فهي كذلك بمثابة الخلفيـة النظريـة التي يعتمد عليهـا الباحث في مسار دراستـه على اعتبار أن  

 .اهيم تشكل أدوات بحثية تحدد مضمـون وداللة اإلشكالية البحثيـة في ترابط عناصرهاالمف

ومن هنـا فإن لكل بحث بعض الخصوصيـات المفهوميـة التي تميـزه عن غيره من البحوث، على   
ضيـح األقـل من الناحيـة اإلجرائيـة، ومن أهم المفاهيـم المتـداولة في بحثنـا هـذا، والتي تتطلب منا تو 

 :وتحديـد تعريفها اإلجـرائـي، المفاهيـم التاليـة
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 : سياسة التشغيل .4
فهذه لقد كانت ومازالت معضلة التشغيل من بين القضايا االقتصادية واالجتماعية الهامة،    

 ،الخ....من المفكرين في جميع المجاالت سياسية، اقتصادية، اجتماعيةتشغل بال العديد األخيرة
الوقت الراهن لم يعد التشغيل من اهتمامات الدولة فحسب، بل امتد إلى مختلف المنظمات ففي 

 ...االجتماعية والمهنية، وحتى القطاع الخاص وكذلك المؤسسات المحلية
يدركون أهميته ويسلطون الضوء  موضوع التشغيل الحبر الكثير منذ بدأ  الباحثون أسالفقد      

 حين ندركه ما وهذا ظرة للموضوع تبعا لتطور الفكر السوسيواقتصادي،عليه، لذلك فقد تغيرت الن
 .التشغيل موضوع مسار تتبع نحاول

كما تحظي سياسة التشغيل في معظم الدول باألولوية، باعتبارها تلعب دورا مهما في تحقيق   
ياسة  جملة من األهداف، وهي ترتبط بعدة قطاعات منها االقتصادي، فسياسة التشغيل تجسد الس

 :وهي ىاالقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية العامة، فهي انجاز أربعة أهداف كبر 
 النمو االقتصادي. 
 استقرار األسعار. 
 التشغيل الكامل. 
  (1)نطالو  القتصادالتوازن العام. 

األسلوب الذي يتبناه المجتمع إزاء توفير فرص العمل للقوى العاملة : ويقصد بسياسة التشغيل   
أفراد كانوا أو )المتاحة، وفي إعداد وتكوين أفرادها، وتنظيم العالقات بين العمال وأرباب العمل 

، عن طريق التعليمات والقواعد والقوانين، وتعكس سياسة (شركات أو مؤسسات عامة أو خاصة

 (2).التشغيل أيديولوجيه النظام االقتصادي واالجتماعي القائم ونظرته للعمل و حق المواطن فيه

توفير فرص الشغل لطالبيه في من خالل هذا التعريف نجد أن سياسة التشغيل هي أسلوب   
المجتمع، وهذا األسلوب نجده يتوقف على نوع النظام السياسي والمتبع وأيديولوجية النظام السائد 

                                                           

مجلة  -العولمة االقتصادية وأثرها على الوطن العربي، االستثمار الجنبي المباشر -رحمان توميعبد ال - 1
 .13 :، ص5772، جويلة 70دراسات اقتصادية، العدد 

 مرسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في عل -التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر- سالطنية بلقاسم - 2
 .03 :ص 3110-3112م االجتماع جامعة قسنطينة، سنة اجتماع التنمية، معهد عل
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اطنين في البالد، ولهذا كانت لكل فترة سياسة لها سياساتها وأساليبها في توفير فرص العمل للمو 
 .في المجتمع

 كل مستوى على وتطبق تصمم اإلجراءات من مجموعة عن عبارة كما عرفت هذه السياسة بأنها     
 أنها أيق العمل، و السياسات القطاعية التعليمية، الصحية، الفالحية، س ،االقتصاد السياسات من

 اقتصاد سياسة عن فضال القطاعية والسياسات الكلي االقتصاد سياسات من كل ضمن تندرج
 النهوض في المذكورة السياسات من سياسة كل تشترك أن اإلجراءات هذه من الهدف ويكون السوق،
 .(1)الكامل التشغيل وتحقيق بالتشغيل

يظهر أن هناك سياسات كبرى للدولة في ميدان التشغيل، وهناك سياسات حسب هذا التعريف  
 .صة في هذا المجالجزئية، تابعة لكل قطاع حسب خصوصية وظروف الخا

 إلىالسياسة التي تهدف  :على أنها  politique de L'emploi:كما تعرف سياسة التشغيل  
 .(2)تحقيق العمالة الكاملة، وتنمية فرص العمل نموا متناسقا في مختلف الصناعات والمناطق

ل، وعدم ترك هي ميكانيزم إستيعاب كل طالبي الشغل في سوق العم سياسة التشغيل أن ونجد هنا  
البطالة في صفوفهم، ونظرة نظرة الدولة اإلجتماعية، وعليه فإن سياسة التشغيل تختلف من نظام 

 .إقتصادي إلى آخر من حيث األهداف
 من مجموعة عن عبارة هي التشغيل سياسة مفهوم حصر يمكن التعريفات هذه ضوء وعلى 

في المجتمع  الكامنة العاملة القوى لاستغالنها شأ من التي اإلجراءات تتضمن التي السياسات
 إلى الوصول دفبه ،(السياسة، اآلقتصادية، واالجتماعية(ة العام التوجهاتبما يتناسب مع 

 وديناميكية توازن خلق وبالتالي النشاط قطاعات مختلف بين التوازن وتحقيق شاملة تنمية
 .االجتماعية الناحية على تنعكس

 :ريفنـا اإلجـرائي لسياسة التشغيل يكون كاآلتيوبنـاء على مـا سبق فإن تع   

                                                           

 3دار الحامد، عمان، اإلردن، ط -االصالح الالقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية- مدني بن شهرة - 1
  . 301 : ، ص5771سنة 
ب اللبناني بيروت، دار الكتا 5ط  -معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، انكليزي ، فرنسي، عربي-زكي بدوي  -2 
 . 301 :، ص3111سنة
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 السلطات تتخذها التي البرامج من مجموعة عن عبارة وهي في الجزائر، سياسات التشغيل
 البرامج هذه تتميز ،عقود شكل على تشغيلية برامج وهي ،البطالة مواجهة أجل من العمومية

 . الجزائرية الجامعاتو  مراكز التكوين والمعاهد خريجي لفئة موجهة وهي بالتعدد

 :العاملين أداء .0

من المفاهيم التي تتسم بالدينامكية وعدم السكونية في محتواها المعرفي،  العاملين أداء يعتبر    
األولى إلى وقتنا الحالي، وهذا بفعل التطورات االقتصادية  هتحيث عرف تطورا منذ بداية استعماال

شرية، والتي كانت بدورها دافعا قويا لبروز إسهامات وغيرها التي ميزت حركية المجتمعات الب
الباحثين في هذا الحقل من المعرفة، وتتمثل النظرة التقليدية القديمة للمفكرين في هذا المجال ومن 

واالهتمام  العاملين داءفي إعطاء مفهوم دقيق أل "تايلور"بينهم رائد مدرسة اإلدارة العلمية المهندس 
 .الدقيقة في إطار ما يعرف بدراسة الحركة والزمن تهل دراسبتقييمه، وهذا من خال

باهتمــام بــالغ وشــهد بحوثــا مســتمرة عــن حلــول للمشــكالت  العــاملين أداءحظــي موضــوع  وعليــه فقــد   
المتعلقة باألداء، إذ أنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف العمل فضال عن أنه يعبـر عـن مسـتوى 

ادي لجميـــع الـــدول المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء، ومازالـــت المنظمـــات التقـــدم الحضـــاري واالقتصـــ
تبحث عن قيادات جديدة عن طريق إعادة تصميم هياكلها، ومحاولتها إشراك العاملين فيها في وضع 
السياســــات بصــــورة أكبــــر، واســــتحدثت نظــــام حلقــــات الجــــودة وابتــــداع حــــوافز جديــــدة للجهــــود الفرديــــة 

 أداءات األساليب األخرى التي ترتكز على تحقيق غايـة واحـدة وهـي تحسـين والجماعية الملموسة،ومئ

 (1).العاملين

هذا من منطلق أن األداء يمثـل الـدافع األساسـي لوجـود أيـة مؤسسـة مـن عدمـه، كمـا يعتبـر األكثـر    
ى إســهاما فــي تحقيــق هــدفها الرئيســي أال وهــو البقــاء واالســتمرارية، لكنــه لحــد اآلن لــم يــتم التوصــل إلــ

اتفـاق على مفهوم موحد ودقيـق لـاداء، ويعـود هـذا االخـتالف إلـى تنـوع األهـداف واالتجاهـات لدراسـة 
 .األداء

                                                           

 قـوات ضـباط علـى قطـاع مسـحية دراسـة -الـوظيفي بـالداء وعالقته التنظيمي المناخ - محمـد ناصر السكران - 1
 للعلـوم العربيـة نـايف جامعـة اإلداريـة، العلـوم كليـة، منشـورة غيـر ماجسـتير رسـالة ،بمدينـة الريـاض الخاصـة األمـن

 . 21، ص 5771 األمنية،
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 : اللغوي تعريفال .1

ه، جــاء فــي لســان العــرب البــن منظــور، أن األداء مصــدر الفعــل أدى، ويقــال أدى الشــيء أوصــل 

 .(1)أدى الشيء الذي قام بهأدى األمانة، : واالسم األداء

كلمــة إنجليزيــة  Performanceأن كلمــة األداء  la rousseبــر قــاموس اللغــة الفرنســية يعت  
والتي تعني أتـم  Performeلمأخوذة من كلمة ا   Performanceمشتقة من الفرنسية القديمة 

  أو أنجز أو أدى
(2)

(accomplir). 

أو  المبـذول الفعـل هـو داءواأل ،تنفيـذ أو انجـاز أو عمـل إلـى كـذلك اللغـة فـي األداء مفهـوم يشـير     

 (3).معين عمل إلنجاز فرد ببذله قام معين جهد ناتج هو فاألداء ،انجازه تم الذي النشاط

 : االصطالحيتعريف ال .2

إنجــاز األعمــال كمــا يجــب أن تنجــز، وهــذا ينســجم مــع اتجــاه بعــض : بأنــه العــاملين داءأ يعــرف  
هــداف المنظمــة مــن خــالل درجــة تحقيــق البــاحثين فــي التركيــز علــى إســهامات الفــرد فــي تحقيــق أ

إتمــام مهــام وظيفتــه، حيــث يعبــر األداء عــن الســلوك الــذي تقــاس بــه قــدرة الفــرد علــى اإلســهام فــي 

 (4).تحقيق أهداف المنظمة

  هـو القيــام بأعبـاء الوظيفــة، كمـا يعبــر عـن ســلوك الفـرد العامــل العــاملين أداءيـبن هــذا التعريـف أن    
 .وهذا ما يتوافق تقريبا مع التعريف التالي ،في تحقيق أهداف المؤسسة

القيــام بأعبــاء الوظيفــة مــن المســؤوليات والواجبــات : أنــه العــاملين أداء فــإنأمــا مــن الناحيــة اإلداريــة   
المـدرب، ويمكـن معرفـة هـذا المعـدل عـن طريـق تحليـل ؤ وفقا للمعدل المفروض أداءه من العامل الكفـ

نشـاء عالقـة عادلـة بينهمـا، وللـتمكن مـن ترقيـة األداء، أي دراسة كمية العمل والو  قت الـذي يسـتغرقه وا 
                                                           

  . 50 :، ص31دار صادر، بيروت، المجلد  -لسان العرب -منظور   ابن - 1
2- Dictionnaire Larousse de la langue française, P 766; 2001  

 رسـالة ماجسـتير -أثر الحوافز في فاعلية الداء والرضـا الـوظيفي فـي الجهـزة المنيـة- الوذناني عوض محمد - 3
 .15 :، ص3111 غير منشورة، أكاديمية نايف األمنية،

ــزة التنافســية - ســناء عبــد الكــريم الخنــاق - 4 ــدولي حــول األداء -مظــاهر الداء اإلســتراتيجي والمي  مداخلــة ضــمن المــؤتمر ال
 . 12: ، ص5772مارس  71-71المتميز للمنظمات والحكومات، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، أيام 
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الموظف تجرى له اختبارات أداء، ويعتمد في ذلك على تقارير األداء، أي الحصول علـى بيانـات مـن 
 (1).شأنها أن تساعد على تحليل وفهم وتقييم أداء العامل لعمله وسلوكه فيه في فترة زمنية محدودة

هو قيام العامل الكفـؤ بأعبـاء الوظيفـة مـن المسـؤوليات  السابق أن أداء العاملين فيجاء في  التعر    
عـــن طريـــق قيـــاس العالقـــة بـــين كميـــة العمـــل  ذلـــك يعـــرفوالواجبـــات وفقـــا للمعـــدل المفـــروض أداءه ، 

 .قياس هذه العالقةل والوقت المستغرق ، كما تتم ترقية العاملين من خال
، التحكم واإللمام بجوانب العمل، سرعة اإلنجاز  العاملين أداءطة بومن بين أهم المؤشرات المرتب    

والمتمثلـة فـي مــدة اإلنجـاز، االنضـباط فــي مواعيـد العمـل مــن حيـث حركـة الــدخول والخـروج، محاولــة 
 (2).والتجديد فيه، كذلك اإلضرابات والتوقف عن العمل العاملين أداءتحسين 

م بهــا أداء ركــز علــى المؤشــرات التــي يقــي لســابقين، حيــثفــي هــذا التعريــف جمــع بــين التعــريفين ا   
 . العاملين

قيـام الفـرد  )): علـى أنـه السلوك اإلنساني في المنظمات :في كتابـه ((عاشور أحمد صقر))ويعرفه    
باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله، ويمكننا أن نميز بين ثالثـة أبعـاد جزئيـة يمكـن أن 

 (3)((هد ونمط األداءكمية الجهد المبذول، نوعية الج: يء الفرد عليها، وهذه األبعاد هيقاس بها أدا
حيث تعبر كمية الجهد المبذول عن الطاقة المبذولة مـن الفـرد فـي عملـه خـالل فتـرة زمنيـة معينـة،    

اء هـو أما نوعية الجهد فتعني درجة تطابق ذلك الجهد لمواصفات تتسم بالدقة والجـودة، أمـا نمـط األد
 .الطريقة التي يؤدي بها الفرد عمله

ونالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا التعريـــف أن أداء العـــاملين يـــرتبط  بطبيعـــة العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه الفـــرد    
 .العامل، وهو محصلة تفاعل بين كل من كمية الجهد المبذول، ونوعية الجهد ونمط األداء

                                                           

 .137 :، ص3115مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، سنة  -ةمعجم المصطلحات االجتماعي- أحمد زكي بدوي - 1
2-Martory (B).Crozet U).Gestion des ressources humaines. Pilotage sociale et  
performance .imprinerie. Chirat paris 2002.P160.   

: ص ، ص،5002ية، سكندر إلدار المعرفة الجامعية، ا -السلوك اإلنساني في المنظمات -عاشور أحمد صقر - 3
52،52 
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دد إلــى أنــه ال يجــوز الخلــط بــين فــي هــذا الصــ Thomas Gilbertتومــاج جلبــرت كمــا أشــار     
الســـلوك واإلنجـــاز واألداء ، ذلـــك أن الســـلوك هـــو مـــا يقـــوم بـــه األفـــراد مـــن أعمـــال فـــي المنظمـــة التـــي 
يعملون بها، كعقد االجتماعات، أو تصميم نموذج، أو تفتـي،، أمـا اإلنجـاز فهـو مـا يبقـى مـن أثـر أو 

نتــاج أو نتــائج، كتقــديم خدمــة محــددة أو  نتــائج بعــد أن يتوقــف األفــراد عــن العمــل، أي أنــه مخــرج أو
إنتاج سلعة مـا، أمـا األداء فهـو التفاعـل بـين السـلوك واإلنجـاز، أي أنـه مجمـوع السـلوك والنتـائج التـي 

 (1).تحققت معا، على أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس
العاملين في دراستنا  داءإجـرائي أل كتعريف ه يمكن أن نتبنى هذا التعريف وبنـاء على مـا سبق فإن   

 :كاآلتيوهو 

قيام الفرد : أداء العاملين هوالمقصود ب أنأخلص إلى ، لألداء ف السابقةيلتعار في ضوء ا    
بالنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله، ويمكن أن نميز بين ثالثة أبعاد جزئية يمكن 

هد ونمط جمية الجهد المبذول، نوعية الك: أن يقاج بها أداء الفرد عليها، وهذه البعاد هي
 .الداء

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

منشـورات المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة،  – تكنولوجيـا الداء البشـري فـي المنظمـات -عبد الباري إبراهيم درة - 1
 . 50، ص  5771القاهرة، مصر، 
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 :ةدراسلل المدخل النظري: سادسا

هناك العديد من النظريات سواء كانت الكالسيكية أو الحديثة، التي عالجت موضوع التشغيل،     
من وجهة نظر تحقيق التوازن الكمي من حيث العرض والطلب، كما أنها تناولته من خالل نظرتها 

مل على أنه سلعة تباع وتشترى، وحددت المؤشرات التي تؤثر على سوق العمل من وجهة نظر للع
اقتصادية لها عالقة بالتضخم واألسعار، واختلفت من حيث توجهها األيديولوجي ما بين الرأسمالي 
واإلشتراكي، الذي بدوره يحدد النظام االقتصادي المعمول به ويكون له التأثير الواضح على نمط 

، كما عالجت كذلك أداء العاملين داخل المؤسسات الصناعية، التشغيل من حيث الكم والكيف
 :والعوامل المتحكمة فيه، ومن بين هذه النظريات أو المداخل النظرية هي

 : (التايلورية ) مدخل مدرسة اإلدارة العلمية .1

الكبيـــرة علـــى تفســـير الســـلوك  يعتبـــر المهنـــدس فريـــدريك تـــايلور أبـــو اإلدارة العلميـــة، وذلـــك لقدرتـــه    
مـن خـالل تطبيـق قواعـد  داإلنساني في العمل وقناعته الراسخة بأنه يمكـن السـيطرة علـى سـلوك األفـرا

اإلدارة العلمية، وتتلخص تجاربه العلمية في إمكانية السيطرة على سلوك األفراد داخل مؤسسـاتهم مـن 

 .(1)نخالل تصميم مثالي للوظائف ومنح حوافز مجزية للعاملي

جــراءات اإلدارة، حيــث كــان     لقــد حــاول تــايلور أن يطبــق األســلوب العلمــي المــنظم علــى أســاليب وا 
اهتمامـــه هـــو الوصـــول إلـــى تنســـيق الجهـــود بهـــدف تحقيـــق اقتصـــادية العمليـــات اإلنتاجيـــة مـــع تأهيـــل 

ة وذلك من األفراد، وصيانة الموجودات لمقابلة طلب السوق، مع دور الرقابة التنظيمية داخل المؤسس

 :(2)خالل

  للواجبات والمسؤولياتتحقيق دقيق. 

 وضع معدالت فنية ألداء المهام. 

 تحديد الوسائل لجمع ومناولة المواد. 

                                                           

 .17، ص 5771دار الجامعة، اإلسكندرية،  - السلوك التنظيمي -أحمد ماهر 1-
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  -تحديات القرن الواحد والعشرين-العمالدارة - أمين عبد العزيز حسن -2

 . 32، ص 5773القاهرة، 
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 تحليل المعلومات. 

 محاسبة التكاليف واألجور ونظم رقابة اإلنتاج. 

 التنسيق واالتصاالت بين إدارة العمليات. 

ت اإلنتــاج، حيــث تعتمــد علــى تقليــل تكــاليف اإلنتــاج وزيــادة وقــد ركــزت اإلدارة العلميــة علــى تقنيــا     
اإلنتاجيـة، مــن خــالل الطريقــة المثلــى ألداء الوظيفــة، أو التنظــيم العلمــي للعمــل، ويــرى تــايلور أن هــذا 

 .(1)لن يتحقق إال بقيام اإلدارة بدورها كامال من تخطيط ورقابة

ـــاج والتفـــاني فـــي أن يخـــدم بعضـــهما كمـــا يـــرى أن مصـــلحة العامـــل ومؤسســـته تقتضـــيان رفـــع اإلن   ت

 .، أي أن تكون مصالح متقاربة وليست مصالح متنافرة(2)البعض

 :باختصار فإن اإلدارة العلمية تقوم على 

 تقسيم العمل إلى إداري وتنفيذي. 

 استخدام الطرق العلمية في اختيار العمال وتدريبهم على استعمال الطريقة المثلى لاداء. 

 مثلى ألداء كل عملتحديد الطريقة ال. 

 دفع معدالت أجور أعلى للعاملين حسب كميات إنتاجهم. 

  تطبيق مبدأ التخصص في وظائف اإلشراف، فبدال من أن يقوم المشرف الواحـد بـأداء كافـة
الواجبات اإلشرافية، يتم تعيين ثمانية مشـرفين فـي كـل موقـع عمـل متخصصـين فـي جوانـب 

 .(3)مختلفة من العملية اإلشرافية

 تركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن وظيفة التنفيذال. 

 
 
 

                                                           

 .50 :، ص5771المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - أساسيات في علم اإلدارة- منال طلعت محمود 1-
، 1لغرب اإلسالمي، بيروت، ط دار ا -نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين -عمار بوحو، -2

 . 71 :ص، 5002
 .30 :ص -مرجع سابق - أمين عبد العزيز حسن 3-
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 : مبادئ اإلدارة العلمية 
 أكد تايلور أن تحسين اإلنتاج يتم من خالل التنظيم العلمي للعمل، وذلك باالعتماد على مجموعة من 

 :المبادئ التي استنتجها من خالل تجاربه في الورشة وتتلخص فيما يلي
 ائم على المالحظة، التجربة، والقياس على المشاكل اإلدارية، بـدل تطبيق المنهج العلمي الق

االعتمــاد علــى األســاليب التقليديــة المتمثلــة فــي طريقــة المحاولــة والخطــأ، حيــث قــام بوضــع 
نظريــة الوقــت والحركــة، كمــا وضــع معــايير قياســية لظــروف العمــل مثــل الحــرارة، اإلضــاءة، 

جراءات العمل، وهذا كي   .تكون الظروف مناسبة ومساعدة للعملفترات الراحة، وا 

  اختيــار العــاملين وتــدريبهم علــى أســس علميــة للقيــام بالعمــل، وهــذا بتوظيــف عــاملين تتــوفر
ـــيهم المهـــارات التـــي تتطلبهـــا الوظـــائف مـــع تبســـيط إجـــراءات ووســـائل العمـــل حتـــى تـــريح  ف

 .العامل، إضافة إلى صقل مهارات العاملين وتطوير مهاراتهم ألداء العمل

 تقسيم العادل للمسؤولية بين اإلدارة والعمال، ويتم ذلك وفـق مبـدأ الفصـل بـين مهـام اإلدارة ال
ومهــام العمــال، حيـــث تكــون اإلدارة مصــدر الســـلطة وصــنع القــرار، تخط ـــط ، تو جــه، تـــنظ م 
وتراق ب، في حين يقـوم العامـل بالتنفيـذ، وتكـون بـذلك االتصـاالت فـي المؤسسـة مـن األعلـى 

 (1).إلى األسفل

 هداف، وهذا يدل على الصراع الذي تحقيق التعاون بين اإلدارة والعاملين، من أجل بلوغ األ
 .يؤدي إلى تخفيض اإلنتاجية بفعل العالقات السيئة التي كانت بين المديرين والعاملين

وقد اعتمد تايلور اعتمادا كليا على تقسيم العمل، وقياس الحركـة والـزمن اللـذان يتطلبانهمـا     
مل، وعليه فإنه يشترط تحديد العمل بدقة متناهية، وأيضا تحديد الـزمن الـذي يسـتغرق إنتـاج الع

 .(2)وحدة معينة من طرف العامل

لقد كان تايلور يهـدف إلـى الوصـول إلـى أكبـر قـدر مـن اإلنتـاج وبأقـل التكـاليف، ويتجسـد ذلـك فـي    
، (الفيزيقيـة) مثلها القوة العضـلية والبدنيـةة تالتركيز على توظيف العامل المناسب لقدراته، وهذه األخير 

                                                           

1 - ORTSMAN - Changer le travail, les expériences- les méthodes, les conditions de 

l'expérimentation sociale" Dunod, 1978, p 13. 

، 3117، 3دار النهضة بيروت، ط -الصناعي، النشأة والتطوراتعلم االجتماع - عبد اهلل محمد عبد الرحمن - 2
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والكفــاءة الفنيــة التــي يكتســبها مــن التكــوين الــذي يتلقــاه، وذلــك قصــد إعطــاء الفــرد إمكانيــة العمــل لمــدة 
عتبـــر أن حـــافز األجـــور العاليـــة يـــؤدي إلـــى رفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة مـــع ضـــرورة تشـــديد وا،  (1)طويلـــة
 .الرقابة
تهـتم بالبيئــة وظـروف العمــل، وتمتـاز بخاصــية أخـرى، هــي أنهـا ال تكتفــي وعليـه فــإن هـذه النظريــة    

بوضــع اإلجــراءات العلميــة التــي تســاعد أي عامــل معــين فــي وظيفتــه علــى تحســين مســتواه، واختيــار 
اإلطـــار الكـــفء للوظيفـــة المناســـبة، بـــل تهـــتم أيضـــا وبصـــفة خاصـــة بنوعيـــة العالقـــات بـــين الوظيفـــة 

لقيـام بتلـك الوظيفــة، فالشـيء المهـم لـيس الفــرد الـذي يمكـن أن يمكــث والشـخص الـذي يسـند إليــه دور ا
نما المهم هو العمل وكيفية أدائه بطريقة فعالة   (2).في مؤسسته لمدة قصيرة أو طويلة، وا 

 

 :مدخل نظريـة دوافـع العمـل .2

ألفــراد، تعتبــر الــدوافع والحــوافز مــن المــؤثرات األساســية التــي تلعــب دورا هامــا وحيويــا فــي ســلوك ا    
يمكــن خلــق الرغبــة لــديهم فــي األداء، األمــر الــذي يمكــن معــه القــول أن قــدرة المؤسســات  ومــن خاللهــا

على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح األداء في توفير القـدر الكـافي مـن الدافعيـة لـدي 
ع العـاملين لننتـاج، ورفـع األفراد، ووضع نظام فعال للحافز الذي يوجه إلثارة الدوافع التـي بـدورها تـدف

 .الروح المعنوية وزيادة معدالت األداء
لــذلك ظهــرت العديــد مــن النظريــات حاولــت معرفــة وتحليــل حاجــات العمــال أثنــاء العمــل، وذهــب      

إلـى حقيقـة مفادهـا أن عـدم رضـا الفـرد فـي غالـب األحيـان،  فريـدريك هـايزيبرجبعض الباحثين أمثـال 
يئـة العمـل فـي حـد ذاتـه، وبنـاء عليـه فقـد تـم تطـوير هـذه النظريـة باسـتعمال إنما ناتج عن عـدم تـوفر ب

تعكــــس  قــــد كانــــت اإلجابــــات الخاصــــة بــــالمحتوىطريقــــة األحــــداث الجوهريــــة فــــي تجميــــع البيانــــات، و 
، وفيمــا (الشــعور باالنجــاز والتحــدي مــن وراء أداء العمــل) أحاســيس إيجابيــة ومشــاعر تقبــل مــن قبــل
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، وقـد (ظروف العمـل والرواتـب) رتبطة بالعوامل المحيطة بالوظيفة من قبيل كانت المشاعر السلبية م

 :(1)خلصت هذه النظرية إلى التأكيد  على نوعين هامين من عوامل الدافعية

  فــي عوامــل بيئيــة محيطــة بالوظيفــة، كظــروف  هــايزبيرجوقــد حــددها : مجموعــة العوامــل الوقائيــة
المركـــــز االجتمـــــاعي والمزايــــــا اإلضـــــافية وسياســــــات العمـــــل الماديـــــة والراتــــــب واألمـــــن الــــــوظيفي و 

         .2))الشركة
أي أن عـدم وجــود هــذه العوامـل يــؤدي إلــى حالـة عــدم الرضــا، بينمـا وجودهــا وتوافرهــا ال يــؤدي      

 .إلى تحفير األفراد، بل يساهم في عدم حدوث حالة عدم الرضا على األقل لدى العاملين

  فـي الجوانـب المرتبطـة بمحتـوى الوظيفـة، وهـي  هـايزبيرجد حـددها وقـ: مجموعة العوامل الدافعيـة
تعمل في حالة عدم وجودها على بناء درجـة عاليـة مـن الرضـا والدافعيـة لـدى العمـال، وتتمثـل فـي 

للتقــدم ونمــو وظيفــة مــن فــرص إلتقــان العمــل وفــرص الشــعور باإلنجــاز فــي العمــل، ومــا تتيحــه ال
مقارنــة بــين العوامــل الوقائيــة والعوامــل الدافعيــة، مــع  جراءبــإ هــايزبيرجشخصــية العمــال، وقــد قــام 

نــى إلــى األعلــى للحاجــات األساســية التــي تشــكل ســلما هرميــا مــن األد ماســلوالهــرم الــذي اقترحــه 
 (.تحقيق الذات الحاجات الطبيعية، حاجة األمن، الحاجات االجتماعية، الحاجات إلى التقدير،)

نظيم العمل تراعي أهداف المؤسسة واألفراد على السـواء وهـي واستمد بعد ذلك طريقة جديدة لت   

 :(3)إلثراء المهام، والتي من خصائصها: ما تعرف بـ
 إلغاء بعض أساليب الرقابة مع الحفاظ على بعض مؤشرات الشجاعة. 

 الرفع من مستوى مبادرة العمال في العمل. 

 االنتقال من العمل المجزأ إلى العمل المتكامل. 

 سلطة متزايدة، نوعا من الحرية في طريقة إنجاز عملهم منح العمال. 

 إصدار تقارير دورية تعلم العمال بالكيفيات التي يتم بها إنجاز عملهم. 

 إدراج مهام جديدة أكثر صعوبة، لم يسبق للعمال تنفيذها من قبل. 
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 تكليف العمال بمهمة يصبحون فيما بعد بفضلها وبمرور الوقت عماال مهرة. 
 

إذا حاولنــا إجــراء مقارنــة بــين نظريــة العــاملين والنظريــة التايلوريــة ، نجــدها عوضــت قلــيال  لكــن      
مبــادئ التنظــيم الســائدة مــن قبــل، إال أنهــا كانــت تهــدف إلــى الرفــع مــن مســتوى إنتــاج العامــل، فالعامــل 

 .يوظف على أساس الطرق السائدة آنذاك، وكل ما تضمنته يأتي فيما بعد التحاق العامل بالعمل
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 : الـدراسـات السـابقـة :سابعا

الله خاألساسي للباحث، الذي يحدد من  من كونها الموجه أهميتهاابقة تستمد الدراسات الس   
 .تموضع دراسته بالنسبة لباقي الدراسات، حتى ال تكون دراسته إعادة ألعمال غيره من الباحثين

المنهجية في البحث الدراسات التي تحترم القواعد : انهويمكن تعريف الدراسات السابقة على أ    
العلمي، وقد نجد هذا النوع من الدراسات في المجالت أو البحوث أو في الكتب، أو في المخطوطات 
أو في المذكرات أو في الرسائل واألطروحات الجامعية، على شرط أن يكون للدراسة موضوعا وهدفا 

 ألدوات، فالدراسة تصبح أكثر تفصيللبحث والعينة والمنهج واونتائجا، أما إذا وجدت فرضيات ا
 .(1)ودقة، والدراسة السابقة إما أن تكون مطابقة، أو أن تكون مشابهة

إن للدراسـات السابقة أهميـة بالغـة في تدعيـم أي بحـث جاري، ألنهـا توفـر لـه الكثير من ف وعليه   
ة، يمكنـه االستفادة منها في جميع مراحل بحثه، فهي توفر المعلومـات سواء كانت نظريـة أو إجـرائيـ

المعلومات النظرية والبيانـات والشواهد الواقعية والتاريخية لتكون انطالقة يبنى على أساسها البحث 
كما تساعـد في صياغة فروضه وبناء هيكلة بحثـه، كما يمكن لنتائج الحالي أفكـاره ويطرح توجهاتـه، 

أن تكون كمنطلقات حقيقية لدراسات أخرى تختبر تلك النتائـج في مجـاالت زمكانيـة  الدراسات السابقة
 ،مغايرة وتشكل في مجموعها تراكما في المعرفة العلمية يفيد البحث العلمي عمـوما( زمنية ومكانية )

قمنا باإلطالع على بعض الدراسات التي اقتربت من طرحها من موضوع وألجل إعداد هذه الدراسة 
 :ومن بين هذه الدراسات ما يليراستنا، د
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 :ةالجنبيسات ادر ال .4

 :الدراسة الولي

 في المسؤولين تواجه التي التي المشكلة كانت، حيث (1)هاوثورن مصانع في مايو التون دراسة
 بكافة العمال تمتع من الرغم على االنتاج انخفاض في تتمثل التجربة فيها جريتأ التي الشركة هذه
 .والصحية االجتماعية اياالمز 

 وزمالؤه هو جرىأ حيث التجريبي، المنهج الدراسة هذه في "مايو التون" استخدم :الدراسة منهج
 تجارب هنا يستوقفنا والذي وغيرها، والتهوية االضاءة تجارب ضمنها من التي التجارب من العديد
 .والبعدية القبلية الطريقة فيها استخدمت التي التجميع غرفة

 رغم االنتاج انخفاض وراء الكامنة سباباأل على التعرف وزمالؤه مايو التون حاول :لتساؤالتا
 .المصنع في العمال بها يتمتع التي والصحية االجتماعية الظروف

لقــد كــان الهـدف األول لدراســاته هــو البحــث عـن العالقــات بــين نوعيــة اإلضــاءة  :الهــدف مــن الدراســة

، إال أنــه لــم يتوصــل فــي نتائجــه إلــى إثبــات وجــود عالقــة بــين المتغيــرين (2)وفاعليــة العمــال فــي األداء
 .المذكورين، لكنه كان على يقين من وجود عامل أخر ساهم في ذلك

 عدد فكان التجربة قبل الفتيات انتاج فسجل فتيات، مجموعة على التجربة هذه جريتأ :العينة
 جريتأ الالئي من فتيات 06 بواسطة ازجه 2400 للتجربة السابق سبوعاأل جمعت التي جهزةاأل

 .التجربة عليهن

  :التجربة نتائج

أن المؤسسة التي يعمل فيها العامل تعتبر بمثابة نظام اجتماعي يشتمل على معايير العمل،  .1
 .غير أن سلوك الفرد قد يختلف عن معايير التنظيم الرسمي

اح فـي وظيفتـه ال تنبـع فقـط أن رغبة الفرد في العمـل والحـرص علـى بـذل كـل مجهوداتـه للنجـ .5
نما تنبع أيضا من الحوافز المعنوية  .من الحوافز المادية، وا 
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أن العامل يتأثر في عمله بالعالقات االجتماعية وروح العمل السائدة في مؤسسته، أكثـر مـن  .3
 .تأثره بنظم الرقابة اإلدارية المفروضة عليه

لوك إنساني رفيع لدى الرؤساء في وس تتطلب توفر مهارات اجتماعية أن اإلنتاجية في العمل .4
 .تعاملهم مع المرؤوسين

والمرؤوسين، وتبادل المعلومات والمشاركة في اتخاذ جود نظام اتصال جيد بين الرؤساء أن و  .2
القـــــرارات، هـــــي العناصـــــر األساســـــية  لتحفيـــــز العـــــاملين وتحمســـــهم ألداء واجبـــــاتهم اليوميـــــة 

 .(1)بكفاءة

 :ثانيةالدراسة ال

حيث ربط إنتاجية العمل وقيمة البضائع التي ينتجها العامل بكمية العمل ، (2)ماركجكارل دراسة 
الخبرة المهنية للعامل،  وتتحدد كمية العمل الضرورية باعتبارات كثيرة منهاالضرورية إلنتاج السلعة، 

 . والتطور التقني لوسائل االنتاج وغير ذلك من األمور

العمل )) عبارة  كارل ماركسرورية إلنتاج السلعة يستخدم وفي تحليله لمسألة كمية العمل الض 
وهي عبارة تعني إليه الكثير، حيث يقصد بكمية العمل الضرورية إلنتاج السلعة في  ،(( االجتماعي

حالة إجتماعية معينة، وفي ظروف إجتماعية  وسيطة لننتاج، كما يميز ماركس بين مدة العمل 
لقوة المنتجة للعمل، وبينما تتحدد كمية العمل الالزمة بالزمن ، وبين االمنفق في إنتاج السلعة

المستغرق في انتاج السلعة، وبالخبرة المهنية للعامل، وتتعلق قوة العمل المنتجة بالظروف الطبيعية 
قسيمه، خصوبة التربة، وغنى المناجم، وباالتقان المطرد لقوى العمل وتجميعه وت: للعمل مثل
 .وغير ذلك من تقنيات تساعد على تطوير االنناجية يميائية الطبيعية األخرىوامل الكباستخدام الع

ويالحظ أن عوامل إنتاجية العمل حسب التصور الماركسي، تتعدى إطار المؤسسة الصناعية    
ور صلتشمل بذلك أبعاد البناء االجتماعي عموما، ومستوى التطور التقني فيه، ويأتي مطابقا مع الت

                                                           

بيروت،  3دار الغرب اإلسالمي، ط  -نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين - عمار بوحو، - 1
 .51 -55ص  ص، 5770

، 5771-5771ة دمشقمنشورات جامع -علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل -أحمد األصفر، وأديب عقيل - 2
 .333: سوريا ، ص
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ة، والذي يعطي لتطور قوى االنتاج أهمية كبيرة في عملية التطور االقتصادي العام للماركسي
 .واالجتماعي

 :ثالثةالدراسة ال

حيث ميز في سياق الدراسات النفسية االجتماعية بين أربعة أبعاد  (1)،4111رينو سانسوليودراسة 
على مقدار األهمية  أساسية، أصبحت تشكل عوامل مؤثرة في حياة العاملين، غير أن تأثيرها يتوقف

التي يعطيها لطبيعة عمله في  التي يعطيها العامل للظروف الخارجية بالمقارنة مع األهمية
 :المؤسسة
  فإذا أعطى العامل الظروف الخارجية أهمية أكبر من أهمية عمله في المؤسسة، كان تأثير

 .الظروف المحيطة بالعمل ضعيفا
 ضعيفا، كان تاثير الظروف المحيطة به قويا أما إذا كان إهتمامه بالظروف الخارجية. 

، وارتفاع وتشمل األبعاد األربعة التي يشير إليها الشكل العقالني لاعمال في التنظيم الحديث       
مستوى التأهيل، حيث تتصف العالقات االنسانية داخل التنظيم بالمرونة أكبر، وانفتاح أوسع، 

 يرا بارتفاع مستوى التقنيات الذي يساعد بدوره في تكوين كوادروالتنظيم التراتبي في المؤسسات، وأخ
في التأثير على  رينوعلمية متخصصة في مجاالت العمل المختلفة، تساهم هذه األبعاد كما يرى 

 .طبيعة الموقف الذي يتخذه العامل من عمله وعلى الحياة االجتماعية بصورة عامة

وتأسيسا على ماسبق، يؤدي تعدد المواقف التي يتخذها العاملون من األعمال التي يمارسونها     
في مؤسساتهم، وكذلك التناقض بين هذه المواقف إلى ضعف األداء التنظيمي للمؤسسة إجماال، 
حيث تتضارب االتجاهات والميول، ويصبح كل عامل يتطلع إلى ما يناقض تطلعات اآلخرين، فنجد 

ت العمل ذاتها في األداء التنظيمي للمؤسسة بشكل عام، فتنخفض إنتاجة العمل، ويتراجع مشكال
 .أداء العاملين تبعا لدرجة التناقض في المواقف واالتجاهات والميول
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 :يةالعربسات ادر ال .0
 :رابعةالدراسة ال

 سورية لمعالجةدراسة قام بها الدكتور أحمد األصفر والدكتور أديب عقيل في الجهورية العربية ال 
 (1)((.أثر العوامل الشخصية واالجتماعية في مستوى األداء المهني))

 إشكالية الدراسة : 

تتجه الدراسة في معالجتها لموضوع أثر العوامل الشخصية واالجتماعية في مستوى األداء     
الذاتية المهني، بوصفه شكال من أشكال السلوك االجتماعي من خالل تحليل الشروط الموضوعية و 

الها المتعددة ووظائفها االجتماعية بأشك إطار التحوالت التي تشهدها البنى التي تخص الفاعلين، في
العوامل الشخصية )حيث يرى الباحثان أن ظاهرة المشاركة اإلنتاجية واألداء المهني األساسية، 
العمل وتحسينها،  ، تشكل واحدة من أبرز الظواهر التي تساعد على تطوير إنتاجية(واالجتماعية

االستهالك بانتاج متزايد ومتطور، وفي الوقت الذي نجد فيه أن عملية التطوير  وبالتالي دعم عملية
الكمي والكيفي النتاجية العمل تستدعي تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية للعاملين، ونالحظ أن 

 .تحسين هذه الظروف يرتبط في جزء كبير منه بتطوير االنتاجية
 ـروض الدراسـة ف 

يقوم اإلفتراض الرئيسي الموجه لدراسة أشكال المشاركة في مؤسسات القطاع العام الصناعي على 
 :أساس

  أن العالقة بين الظروف الموضوعية المحيطة بالفاعلين ومستويات مشاركتهم تختلف مع
اعلة أحيانا اختالف الخصائص الذاتية التي تصيفهم، فقد تبدو العالقة فاعلة أحيانا وغير ف

 .أخرى، تبعا لخصائص الفاعلين أنفسهم

 ،حيث يمكن أن تؤدي  طبيعة العالقة بين الخصائص الذاتية للفاعلين ومستويات مشاركتهم
 .دورا إيجابيا تارة، أو سلبيا تارة أخرى تبعا لطبيعة الظروف الموضوعية المحيطة
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( 37)المحيطة بالعاملين، عشرة  ظرفا من الظروف( 51)حيث تميز الدراسة ثمانية وعشرون     
لظروف العمل، وتمت دراسة ( 71)لظروف األسرة، وتسعة ( 71)منها للخصائص الذاتية، وتسعة 

 .العالقة بين كل ظرف من الظروف، والمشاركة االنتاجية في ضوء تحول المتغيرات المتبقية جميعا

  جمع البياناتالمنهـج وأدوات: 

منهجية القياس المتعددة في دراسات الرأي العام لقياس بعض  نحو تطويعاتجهت الدراسة     
والروابط  المسائل ذات الطابع االجتماعي، كمستوى المعيشة، والظروف االجتماعية للسكن،

االجتماعية للقرابة، والروابط االجتماعية العمالية ومستويات واألداء المهني، وفعالية القرابة بنظم 
 .... العمل وغير ذلك

ويعتمد المنهج البحثي أيا  كان نوعه على أدوات ووسائل لجمع البيانات والمعلومات، التي       
يستخدمها في التحقق من فرضيات دراسته، فقد قام الباحثان بتصميم االستمارة المتعددة في تحليل 

الثانية البيانات اإلحصائية على مرحلتين، ارتبطت األولى بالدراسة االستطالعية، وجاءت المرحلة 
 .بعد اخضاع البيانات المستخلصة للمعايير االحصائية المتعلقة بثبات مفردات االسئلة

اختيارها عشوائيا من حيث المنشآت، فقد ضمت الصناعات الغذائية  أما العينة فقد كان    
للصناعات األخرى، وأجريت على العينة ( %44)من مجموع الحاالت، ( %22)والنسيجية نحو 

معايير صدق تمثيل العينة للمجتمع األصلي، حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين  اختبارات
، وقد شملت من التجانس اا لتعكس مستوى جيدمفرعيتين، وجاءت دراسة المعايير االحصائية له

المقارنة كال من متغيرت العمر، التعليم وفترة ممارسة العمل الصناعي، وفترة العمل في المنشأة، 
 .الدخل والوضع المهنيومستويات 

 نتائـج الدراسـة : 

رتبطة بالخصائص الذاتية ااألخرى، معالجة أي متغير غالبا ما تكون م إلى أن باختصار   
والظروف المرفقة لها، وليس بطبيعة المتغير ذاته، الذي يؤدي أدوارا مختلفة مع تبدل الظروف 

 .أو الخصائص
 يتها في تعزيز مستويات المشاركة االنتاجية ترتيب متغيرات الخصائص الذاتية بحسب أهم

التأثير االيجابي لكل متغير، وذلك بعد تثبيت الظروف المحيطة  للعاملين، ومعدالت
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المختلفة، وفيه يالحظ أن الواقع المهني للعاملين والواقع االجتماعي العائلي كان لهما الدور 
 .األكثر أهمية

 جتماعية المتعلقة باألسرة ومستويات المشاركة طبيعة العالقة بين الظروف المعاشية واال
االنتاجية، وتنوع هذه العالقة مع اختالف الخصائص الذاتية للعاملين من جهة، ومع 
اختالف الظروف األسرية من جهة أخرى، ومع اختالف ظروف العمل ضمن المؤسسة من 

المشاركة االنتاجية،  جهة ثالثة، جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع هذا التوجه في تفسير فعل
حيث توزعت معامالت االرتباط بين ظروف األسرة والمشاركة االنتاجية، وفيها تحسنت 

 .مستويات المشاركة االنتاجية مع تحسن ظروف األسرة المعاشية االجتماعية

  إن أكثر المتغيرات الخاصة بظروف األسرة إيجابية، وهو المتغير المتعلق بالروابط
حيط األسرة، كانت له تأثيرات مختلفة مع اختالف الظروف المحيطة، على االجتماعية في م

الرغم من أن القسم األكبر منها كان داال على االرتباط االيجابي مما يشير إلى امكانية 
غياب التأثير الحقيقي لهذا المتغير في إطار مجموعة من الظروف المحيطة، وهذا ما ينفي 

ؤثرة في المشاركة االنتاجية هي دائما كذلك، وتأخذ صفة الفاعل امكانية القول أن العوامل الم
 .أو المعيق في مختلف الظروف

  يالحظ أن اتجاهات العاملين نحو الظروف االجتماعية المحيطة بعملهم، وكذلك اتجاهاتهم
نحو طبيعة العمل الذي يمارسونه، هما من أكبر العوامل ايجابية، بينما اتجاهات العاملين 

الروابط العمالية السائدة في تويات األداء المهني ضمن المؤسسة، ونحو طبيعة نحو مسس
 . قع الثاني من حيث األهميةالمو 
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 :يةالجزائر سات ادر ال .2

 :الخامسةالدراسة 

تنظيم القوى العاملة في المؤسسات الصناعية : بعنوان سعد بشاينيةدراسة قام بها األستاذ 
بمعهد علم االجتماع جامعة منتوري قسنطينة، وهي عبارة عن  3112-3111، في سنة الجزائرية

 .غير منشورة أطروحة دكتوراه

 إشكالية الدراسة 

انطلق الباحث في إشكالية بحثه من اعتبارات أن أحد أسباب أزمة المؤسسة الصناعية الجزائرية      
ملة، كأن تكون هذه هو التشغيل السيء على مستوى تنظيم العمل في جانبه المتعلق بالقوى العا
 .األخيرة ال تؤدي إلى تمكين المؤسسة من قيامها بمهمتها األساسية االقتصادية

نتاج، وهذا في جميع فالقوى العاملة حسب الباحث تشكل عنصرا أساسيا، ومهما من عناصر اال   
رية حسب بلدان العالم عامة والجزائر خاصة، وكل الدول تسعى لتطويرها وتزويدها بالخبرات الضرو 

طبيعة االنتاج، فنشأت مصالح حكومية من أجل ذلك، وعلى مستوى المؤسسة هناك مصلحة 
 .تم بكل ما يتعلق بالقوى العاملة من تدريب وتأهيل حتى تحقق أهداف المؤسسةهالمستخدمين التي ت

 :إطار االشكاليةدراسة العناصر التالية في  وعليه توجه الباحث في بحثه إلى  
ستغالل القوى العاملة في المؤسسة ل السيء المرتبط بسأليب تسيير وات التشغيماهي تجليا .3

 .العامة الصناعية
 .ماهي تجليات التشغيل السيء المرتبط بوسائل تطوير شخصية العامل وتفتحها .5
ماهي تجليات التشغيل السيء المرتبط بالنفقات االجتماعية ونفقات األجور في حياة القوى  .1

 العاملة
 كل ذلك بالنتائج االجتماعية واالقتصادية للمؤسسة الصناعية العامة وما عالقة .1

 

  فـرضية الدراسـة 

بنى الباحث فرضيته انطالقا من التساؤالت التي وردت في االشكالية والعناصر التي احتواها     
فرضية وحيدة تضم عموم التساؤالت  كل تساؤل، والتي يجب أن يجيب عليها، لذلك كانت هناك
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إن التشغيل السيء على مستوى تنظيم العمل في جانبه المتعلق : وردت، وهذه الفرضية هيالتي 
  .بالقوى العاملة، وهو السبب الرئيسي ألزمة المؤسسات العامة الصناعية الجزائرية

 المنهج : 

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ألنه األكثر مالئمة للموضوع من حيث اإلحاطة    
وم العناصر االجتماعية االقتصادية للدراسة، وأيضا ألن الباحث يرى ضرورة تغليب جانب بعم

التحليالت التفسيرية النقدية مقابل المعالجة الوصفية التي طبعت العديد من أعمال معهد علم 
االجتماع، دراسات وبحوث، وهذا المنهج الوصفي يسمح بمقارنة نتائد البحث مع الدراسات والبحوث 

 .خرى التي ققام بها باحثون أخروناأل

 العينة : 

اعتمد الباحث في دراسته على عينة قطاعات إنتاجية مختلفة، وأحجام مختلفة وفي أربع      
 :، أما العينة من القوى العاملة هي من ثالثة أصناف وهممؤسسات

 02إطار و 52فرد يمثلون  33اإلطارات القيادية والمسيرين وعددهم : الصنف األول 
 .نقابيين

 المشرفون وهم ثالث فئات مشرف رئيس، رئيس قسم، ورئيس فريق: الصنف الثاني. 

 ويمثلون رؤساء األقسام: الصنف الثالث. 

 .وقد أورد الباحث جدول يفصل  توزيع العينة حسب كل مؤسسة وعدد أفرادها
 

 نتائج الدراسة : 

، أولها أن كل التشغيالت السيئة توصل الباحث من خالل دراسته للموضوع إلى نتائج هامة     
المتعلقة بتنظيم القوى العاملة ليست كلها قضايا تكنولوجية فنية بل تتخللها عوامل أخرى أيديولوجيه، 

 .ثقافية، اجتماعية، اقتصادية

 تأكيد لوجود تشغيالت سيئة مرتبطة بأساليب التسيير. 
  شخصية العامل ينتأكيد لوجود تشغيالت سيئة مرتبطة بتكو. 
 تأكيد لوجود تشغيالت سيئة مرتبطة بالنفقات االجتماعية. 
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 :سادسةالدراسة ال

 معهدب 3111وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه غير منشورة، نوقشت سنة  سعدية ابصق دراسة     
 بين التشغيل برامج تحليل :عنوان تحت وجاءت الجزائر، جامعةالتخطيط  االقتصادية فرع العلوم

 .ميدانية على منطقة الشراقة دراسة ،والتطبيق النظرية

 إشكالية الدراسة : 

مدى نجاعة السياسات المتخذة في ميدان التشغيل، وما : تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول     
 .مدى مساهمتها في القضاء على البطالة

 :وقد طرحت هذه اإلشكالية في محورين أساسين  
 جزائراألول خاص بسياسة التشغيل المنتهجة في ال. 
 الثاني خاص باليد العاملة الشابة العارضة لعملها على مستوى سوق العمل. 

 التساؤوالت الفرعية للدراسة: 

 .تندرج تحت التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
 لماذا لم تصل هذه السياسات لوضع حد لمعدل البطالة المرتفع؟ 

 ل هذه السياسات؟ماهي األسباب الحقيقية والمحددات األساسية لفش 

 له؟ المتخذة  لمواجهة الموقف والتصدي ماهي اإلجراءات 

  جمع البياناتالمنهـج وأدوات: 

أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة، هو المنهج التاريخي لما ورد من سرد لمراحل التنمية 
ع في الجزائر منذ اإلستقالل، وكذلك المنهج الوصفي والنهج التحليلي، حيث قسم مجتم

 :الدراسة إلى 
  (.دراسة حالة مؤسسة)عمال المؤسسات بمنطقة شراقة 

 المسؤلين المحليين لهذه المنطقة. 

 الشباب البطال لهذه المنطقة. 
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وقد إعتمدت المناهج البحثية المستخدمة في الدراسة، على أدوات ووسائل لجمع البيانات على    
 .ن محليينالمقابلة واالستمارة، إضافة إلى لقاءات مع مسؤلي

 نتائـج الدراسـة : 

حصائيات تثمن المجهودات والسياسات التي جسدت      جاءت نتائج الدراسة مدعمة بأرقام وا 
مشاريع تنموية في مرحلة معينة، ونتج عنها امتصاص هائل لليد العاملة، في نفس الوقت أشارت 

إلنهيار الكلي لمسيرة التنمية إلى المفارقات التى صاحبت تلك السياسات، والتي ساهمت بدورها في ا
وما نتج عنها من تفاقم البطالة، بداية من منتصف الثمانينات حيث تضاعفت أعداد البطالين في 

 .غياب سياسات ناجحه وواضحة لحل هذه المشكلة
كما خلصت نتائج الدراسة إلى وجود مرونة فوق العادة في تطبيق القوانيين من جهة، وعدمة    

دارة الموارد البشرية، هذا وجود سياسة واض حة المعالم في التنسيق بين السياسة االقتصادية للدولة، وا 
باإلضافة إلى الحلول الهامشية المؤقتة التي اتخذت من جانب الجماعات المحلية، والتي ال تتعدى 

 .كونها مبادرات محلية مبتورة ال تستند إلى سياسة تنموية شاملة و ال أي تنسيق وطني

 :سابعةال الدراسة
 شهادة لنيل أعدت، التشغيل و التكوين بين الجامعةي خريج :بعنوان ،دريدي نورة دراسة وهي   

 إنجاز وتم قسنطينة، – منتوري جامعة االجتماع علم بمعهد التنمية، اجتماع علم في الماجستير
 : وقد جـاءت كالتالي،  1998-1999  الجامعية السنة خالل الدراسة هذه تقديمو 

 كالية الدراسةإش 
 مصدر الجامعي التكوين أن ناحية من الجامعة، خريج واقع حول الدراسة إشكالية تتمحور       
 الذي التكوين بين الجامعة خريجي لواقع للتعرض محاولة الطالبة قدمت حيث سنويا، اآلالف لتخريج
 .لهم الموفرة الشغل مناصب بين و بالجامعة، يتلقونه

 فـروض الدراسـة :  

 :مفادها رئيسية فرضية على الدراسة احتوت قد و   
 :الفرعيتان الفرضيتان تفرعت منها و،  التشغيل واقع في انعكاسات الجامعي النظري للتكوين
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 .التكوين أجل من تكوينا العليا الدراسات تعتبر - أ
 .التشغيل مظاهر إحدى التقنية البطالة تعتبر - ب

 

 جمع البياناتوأدوات  منهـجال : 

د من صحة الفرضيات، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، كونه األنسب لمثل وللتأك
 :هذه الدراسات، وقد قسم مجتمع الدراسة إلى قسمين

نسانية وتقنية: القسم الول أو على أبواب  اتخرجو  ،طلبة الدراسات العليا في فروع علمية،وا 
 .التخرج

وقع يجي الجامعة، الذين لم يكن يتن خر األساسي ممعلموا وأساتذة التعليم  :القسم الثاني
 .لة التقنيةاهم نموذجا للبطعملهم في هذا المجال، بإعتبار 

 :ة تتناسب والبحث المعتمد، وتمثال فيبأدوات بحثي كما استعانت الباحثة       

 قامت بها في مؤسستين تعليميتين خالل فترة التدريس، ولمدة تفوق : المالحظة بالمشاركة
 .فرادهفي مجتمع الدراسات باعتباره أحد أ ةاركجانب المالحظة بالمشالسنة، إلى 

 سؤاال، تنوعت بين األسئلة الشخصية، أسئلة عن مرحلة التدرج،  50نت تضم كا: االستمارة
 .والدراسات العليا والتشغيل، وكانت موجهة أساسا لطلبة الدراسات العليا

 ارة عن مقابلة مقننة حول البيانات علمين واإلداريين، وهي عبمع المكانت  :المقابلة
 . الشخصية، وكيفية االلتحاق بالعمل والمشاكل المهنية

 نتائـج الدراسـة : 

  بلغت النسبة اتجاه الطلبة للدراسات العليا هربا من البطالة، ال حبا في الدراسة، حيث
 .ل مرحلة التدرجال، وهو ما بعكس تذمر هذه الفئة وعدم رضاهم عن التكوين خ1131%

  تدهور القيمة االجتماعيية للتعليم العالي نتيجة لضعف شبكة العالقات االجتماعية، وهو ما
ي وتغيير المضمون ن الجامعهامشية التكوي سيفسر تردي اإلطار المؤسسي  األكاديمي لتكري

 .االجتماعي للجامعة

  األولى، وقلة  وبالدرجةتراجع مكانة البحث العلمي في الجامعة لجملة من المعوقات المادية
 . ة التطبيقالمراجع وصعوب
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  ر لهم خيارات أخرى غير فمن المبحوثين لن تتو  % 377توصلت الدراسة إلى أن نسبة
، كون البطالة %52التعليم األساسي، وعلى الرغم من ذلك فهم راضون بهذه المهنة بنسبة 

باإلطارات ، وهي تنذر بالخطر وتعكس تشبع سوق العمل تترصد معظم خريجي الجامعة
 .والخبرات الجامعية

  توصلت الدراسة إلى أن هناك تباينا كبيرا بين الدراسات الجامعية النظرية والممارساة العلمية
 .في عالم الشغل

 :ةثامنال الدراسة
دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير : بعنوان  ليليا بن صويلح لصاحبتها   

وهي عبارة عن  ، -، عقود ما قبل التشغيل، القرض المصغرالمؤسسة المصغرة –الكفاءات 
مؤسسات االجتماعية، بقسم علم رسالة ماجستير في علم االجتماع تخصص علم اجتماع ال

 .5771 – 5775جتماع جامعة عنابة سنة اال

 إشكالية الدراسة : 
ؤسسة مال: تمحورت اشكالية الدراسة حول تحديد دور برامج تشغيل الشباب والتي تضم  

المصغرة، عقود ما قبل الشغيل والقرض المصغر في التخفيف من مشكلة البطالة، وخلق 
مناصب عمل دائما تكون موجهة بالخصوص لفئة الشباب البطال، مما يسمح بتطوير 

 :كالتالي يل الرئيسار قدراته، وقد تمت صياغة التساؤ كفاءته واستثم

 الكفاءات؟ مل وتطويرترقية الع يما هو دور برامج تشغيل الشباب ف

  التساؤوالت الفرعية للدراسة 

 :النحو التالي ىعل وقد اشتق من هذا التساؤل، تساؤالت فرعية
 ماهي خصوصية كل برنامح من برامج تشغيل الشباب؟ وما هو سر تعددها؟ . 

 ما هي اآلليات التي توجه عمل كل برنامج من هذه البرامج؟ 

  اهم في إحداث توازن في سوق الشغل، وبالتالي سالبرامج أن تإلى أي حد يمكن لهذه
 بوجه الخصوص؟ تالتخفيف من حدة البطالة عموما وبطالة الشابا
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  جمع البياناتالمنهـج وأدوات: 

 متحليل الخطاب، في حين نجد أنها ل –أو تقنية كما أسمتها –اعتماد الباحثة على منهح    
ج فعال، كما أنها لم تستخدم هخدام هذا المنج وال بخطواته، ولم نلحظ استهتلتزم بهذا المن

 .جهوهذه المن بأدوات بحثية تتناس
لكلي إلى أما بالنسبة لعينة البحث، فنظرا لطبيعة الموضوع، قسمت الباحثة المجتمع ا   

مقياس أساسي يتعلق بنوع البرنامج المستفاد منه، وبالتالي  ىبذلك عل فئات متجانسة معتمدة
 .موزعة على ثالث فئان على النحو التالي مفردة 25على كانت العينة تحتوي 

 (.مفردة 22)فئة مستفيدة من برنامج عقود ماقبل التشغيل  −

 .(مفردات10)فئة مستفيدة من برنامج القرض المضغر  −

 .(مفردة52)فئة مستفيدة من برنامج المؤسسة المصغرة  −

 :لادوات البحثية فتمثلت في أما بالنسبة   
 استعملت حسب الباحثة، في مالحظة السلوك وتصرفات المستفيدين : اركةالمالحظة بالمش

بين الباحثة وعينة البحث، وهو ما سهل عملية  من هذه البرامج، مم ا خلق نوعا من االرتياح
 .جمع البيانات

 تم اعتماد وتطبيق هذه اآلداة على مرحلتيبن: المقابلة: 

رة مع المسؤولين والمديرين، خالل الدراسة االستطالعية، حيث كانت مقابلة ح −
 .ة الوطنية لدعم الشبابلكمدير مندوبية تشغيل الشباب، مدير الوكا

 .دليل مقابلة موجه للمسؤولين على برامج التشغيل −

 نتائـج الدراسـة 

  ،محدودية برنامج المؤسسة المصغرة في ترقية العمل واستحداث مناصب شغل
 .توازن على مستوى سوق الشغلوبالتالي مساهمته مساهمة ضئيلة في إحداث 

  ،المحدودية الزمنية لبرنامج عقود ما قبل التشغيل في تقديم إدماج مهني للشاب
 .وغياب امكانية واضحة لترسيم الشباب العاملين في هذا البرنامج
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 ودية هذا البرنامج في التخفيف دبالنسبة للقرض المصغر، أظهرت النتائج مح
البنوك، مما يدعو إلى إعادة النظر في  من حدة البطالة بسبب ضعف تكفل

 .الممارسات البنكية

 :ةعستاالدراسة ال
برامج التشغيل والقوى العاملة : عبارة عن دراسة بعنوان، حمود سعيدة: وهي من إعداد

وقد قدمت لنيل شهادة –دراسة ميدانية على خريجي الجامعة مدينة بسكرة  -الجامعية
بقسم علم االجتماع بجامعة بسكرة خالل السنة الدراسية الماجستير علم اجتماع التنمية، 

5772-5770. 

 إشكالية الدراسة:  

إشكالية هذه الدراسة حول برامج التشغيل الراهنة والمعتمدة في سوق العمل الجزائرية، وما  رو تد  
دارية مميزة لفئة القوى الجامعية العاملة ضمن هذه البرا مج، تقدمه من إمتيازات مهنية مادية وا 

 :والتساؤول الرئيس الذي انطلقت منه هذه الدراسة ستمثل في اآلتي
 هل تقدم برامج التشغيل امتيازات مهنية خاصة للقوى الجامعية العاملة؟

  التساؤوالت الفرعية للدراسة: 
 :اؤول الرئيس تساؤوالت فرعية هيوقد تفرعت عن التس 

 هيل عملية توظيف القوى الجامعية هل تقدم برامج التشغيل امتيازات إدارية من أجل تس
 العاملة؟

  هل تقدم برامج التشغيل امتيازات مهنية من أجل تحقيق تأهيل مهني للقوى الجامعية
 العاملة ضمن إطارها؟

  هل االمتيازات المادية المخصصة لهذه البرامج تساهم في تحسين الوضع المادي للقوى
 العاملة الجامعية؟

  اتجمع البيانالمنهـج وأدوات: 

اختارت الباحثة عينة طبقية من مجتمع بحث متكون من القوى الجامعية العاملة المستفيدة      
، والشغل المأجور (مفردة 20)CPEمن برامج التشغيل سواء في اطار عقود ما قبل التشغيل 
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ESIL (51 مفردة) وبرنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،ANSEJ (13مفردة) ،
 .مفردة 25بمجموع 

ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة ، كانت المنهج الوصفي األنسب، وبطبيعة الحال مع أدوات     
 :جميع جمع بيانات تتناسب والمنهج المعتمد، تمثلث في

 استخدمت الباحثة هذه األداة مع المسؤولين المكلفين بتسيير برامج التشغيل، : المقابلة
 .تعددها والنتائج المرجوة منها وتضمنت محاور تخص أهداف البرامج، سبب

 األداة الرئيسية في البحث، تضمنت محاور خاصة بتساؤالت الدراسة: اإلستمارة: 
 .البيانات األولية، تتضمن أسئلة حول المعطيات الشخصية لمفردات العينة: أوال
 .تشغيلطبيعة العمل، يقصد بها نوع النشاطات التي يمارسها أفراد العينة ضمن برامج ال: ثانيا
 .ويخص المؤشرات التي تحدد االمتيازات اإلدارية للتوظيف: ثالثا
 .ويخص المؤشرات التي تحدد التأهيل المهني للقوي العاملة الجامعية: رابعا

 .ويخص األوضاع المادية المخصصة ألفراد العينة ضمن البرامج التشغيلية: خامسا
 .أي أفراد العينةاألسئلة التقويمية لاوضاع المهنية حسب ر : سادسا

 نتائـج الدراسـة 
 :بالنسبة لنتائج الدراسة كانت كما يلي

  تقدم برامج التشغيل تسهيالت إدارية للحصول على الوظائف، وهذا من خالل
االمتيازات الخاصة التي تقدمها هذه البرامج، كسهولة التوظيف سواء عند توفير 

 .المناصب أو عند تجديد العقود

  التشغيل للتخصصات العلمية والمهنية للمستفيدين من برامج عدم مراعاة برامج
التشغيل، على الرغم من أن المراسيم الرئاسية والمناشير الوزارية تؤكد على ضرورة 
التوظيف ضمن إطار الشهادة والتخصص، فالمهم هو توفير فرص عمل بغض النظر 

 .عن التخصص والشهادة

 ج للمستوى العلمي، وال للجهد المبذول من عدم مالئمة األجور المخصصة لهذه البرام
طرف أفراد العينة، وهذا بالرغم من أنها تعمل وفق النظام الساعي المعمول به في 
الوظيف العمومي، هذا بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، أما الشغل المأجور بمبادرة 

وى محلية فهم منفذ للحصول على منصب عمل، يتم في مرحلة الحقة تحويله لمست
 .تشغيلي أفضل
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  إن  برامج التشغيل المنتهجة اعتمدت على العامل الديمغرافي، بحيث أعطت األولوية
للكم على حساب الكيف، فهذه البرامج لم تراع القوى العاملة الجامعية كمورد بشري 

 .يجب إستثماره ووضعه في إطاره التشغيلي الصحيح

 ية إحصائية، تهدف إلى تحقيق توازن إن  عملية تشغيل القوى العاملة هي عملية حساب
في سوق العمل، وبحكم العوامل الديمغرافية واالقتصادية أصبحت عملية التشغيل 

راد، وال تخضع التبادلية بين األف عملية شكلية ال تخضع إال للمعايير الكمية والنفعية
 .سب في المكان المناسبلمنطق الرجل المنا

 :ةلعاشر الدراسة ا

اتجاهات خريجي الجامعة نحو : بعنوان ،سميحة يونج من إعداد الطالبةهذه الدراسة   
دراسة ميدانية على العاملين في برنامج عقود ما قبل التشغيل  -السياسة الوطنية للتشغيل

تنمية وهي عبارة عن رسالة ماجستير في علم االجتماع تخصص علم اجتماع  -بمدينة بسكرة 
 .5770 – 5770 سنة محمد خيضر بسكرة،ماع جامعة جت، بقسم علم االالموارد البشرية

 إشكالية الدراسة : 
 بتشغيل تهتم التي األجهزةج و البرام تعدد من الرغم وعلى بالتشغيل، الدولة إهتمام من بالرغم    

 تحكمه التي السياساتو  اآلليات عن النظر بغضو  الصعبة العمل سوق طبيعة ظل وفي الشباب،
نجد اشكالية هذه ، والكيفي الكمي شقيها في الطلبو  العرض معادلة ةجدلي عن وبعيدا وتحركه،

غيل والمتمثلة شقياس اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتالدراسة  تتمحور حول 
ل الرئيس الذي انطلقت منه هذه الدراسة تساؤ بالخصوص في عقود ما قبل التشغيل، حيث كان ال

و نح التشغيل قبل ما عقود برنامج في العاملين الجامعة خريجي هاتاتجا هيما : يتمثل في اآلتي
 الجزائر؟ في التشغيل سياسة

 التساؤوالت الفرعية للدراسة :  

 :التساؤالت الفرعية التالية يساؤل الرئيسوتندرج تحت الت
 ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو أهداف سياسة التشغيل؟ 
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  توفير مناصب عمل مؤقتة لخريجي ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو
 الجامعة؟

  ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو الصيغ القانونية لبرنامج عقود ما قبل
 ؟CPEالتشغيل 

 ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو فرص التشغيل والتخصصات الجامعية؟ 

  جمع البياناتالمنهـج وأدوات: 

 فرع يعتبر الذيلهذه الدراسة، و  األنسب هو مسحيال المنهج كان الدراسة موضوع لطبيعة نظراو     
 وصفو  تحليلو  لتقرير منظمة بحثية محاولة: نهأ على المسح ويعرف الوصفي، المنهج فروع من

 قيقة،دو  وافية معلومات إلى الوصول فدبه جماعة أو ، نظام أو ظاهرة أو لموضوع الراهن الوضع
 .الرأي العام تاتجاها معرفة في المسحية الدراسات من ويستفاد

 يستعين التي والمعلومات البيانات لجمع ووسائل أدوات على نوعه كان أيا البحثي المنهج يعتمد       
 المصاغة الفروض من والتحقق تساؤالت، من أثاره ما على اإلجابة في ويستخدمها الباحث بها

 .البحث مشكلة بها تحددت تيال األسئلة عن ولنجابة دراسته، بمشكلة المتعلقة النتائج إلى وصوال

استمارة تقيس اتجاهات خريجي الجامعة  استعماال حيث تم تصميماألكثر  الوسيلةتعتبر  :االستمارة
أسئلة تتعلق بالبيانات  71، منها سؤاال 10نحو برنامج عقود ماقبل التشغيل، وقد تضمنت 

وفي األخير سؤالين ة، سؤاال مقسمة إلى أبعاد ومحاور حسب تساؤالت الدراس 17الشخصية، و
تهم حول برنامج عقود ما قبل ا، واقتراحمفتوحين لترك الفرصة ألفراد العينة إلبداء مالحظاتهم

 .التشغيل بكل حرية
المتدرج ذي الخمس احتماالت، والذي يعبر  Likert ليكرتكما اعتمدت الباحثة على مقياس    

افق بشدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، مو )فيها الفرد عن شدة اتجاهاته من خالل خمس بدائل
 (.غير موافق بشدة

وقد تم استخدامها من طرف الباحثة كأداة مكملة للبيانات التي تم الحصول عليها من : المالحظة
اإلستمارة واستخدمت في االطالع والتفحص المباشر للظاهرة وذلك من خالل االستماع إلى 

ي هذا البرنامج، وكذلك تسجيل بعض السوكات أفراد العينة، األحاديث التي تدور بين العاملين ف
 .بحكم المعرفة الشخصية للباحثة لبعض أفراد العينة
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استخدمت الباحثة بعض أساليب المعالجة االحصائية والمتمثلة في : جة االحصائيةلأساليب المعا
 . التكرارات، والنسب المئوية، المتوسط الحسابي، ومعامل اإلرتباط

مفردة أب بنسبة  02: مفردة، أغلبها من فئة اإلناث حيث قدر عددها بــ 11تتكون العينة من  :العينة
 الجامعية، التخصصات بالنسبة أما، % 50.31مفردة بنسبة  51: ، وفئة الذكور قدرت بـــ01.10%

 فادةاالست درجة وتتفاوت البرنامج، هذا من لالستفادة الفرصة وجدت تقريبا التخصصات كل أن فنجد
 .آلخر نخصص من

 نتائـج الدراسـة 

 أية في عنه اإلستغناء يمكن ال بشري مال ورأس استثمارا الجامعي أو العالي التعليم يمثل 
 .رشيدة أسس إلى تستند تنمية

 العاملة القوى من الوطني االقتصاد احتياجات يلبي الذي بالتكوين الناجحة التنمية ترتبط 
 .المؤهلة

 الجامعة خريجي معظم تترصد فالبطالة ، الجامعية والخبرات طاراتباإل العمل سوق تشبع. 
 للشباب مهني إدماج تقديم في التشغيل قبل ما عقود لبرنامج والمادية الزمنية المحدودية 

 .البرنامج هذا في العاملين الشباب ترسيم إمكانية وغياب الجامعات، خريجي
 برنامج– مستفيدينلل العلمية للتخصصات التشغيل برامج مراعاة عدم CPE- ،فالمهم منها 

 هذه كانت ولو حتى ، والشهادة التخصص عن النظر بغض عمل فرص توفير هو
 .مؤقتة مناصب إطار في المناصب

 لالمبذو للجهد وال العلمي للمستوى البرامج هذه إطار في المخصصة األجور مالءمة عدم. 
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 :لسابقةجوانب استفادة الباحث من الدراسات ا.  1
 :أما عن مدى االستفادة من هذه الدراسات فإنني أسجل مايلي

  ساهمت هذه الدراسات في إزالة الغموض الذي خي م على بداية الدراسة من ناحية
 .الخلط الذي كان موجودا في عدة مفاهيم

  وجهت هذه الدراسات الباحث إلى الكثير من المراجع التي لها عالقة بموضوع
 .جع المتعلقة بسياسات الشغيل وأداء العاملينالدراسة، كالمرا

  ساعدتني هذه الدراسات في تصميم خطة البحث، حيث أن اإلطالع عليها بشكل
 .جيد ساعدني في معرفة متغيرات كل واحدة منها والمحاور التي تناولتها

 ساعدتني هذه الدراسات في ضبط وصياغة فرضيات دراسي. 
 لمناسبة، وفي تصميم إستمارة دراستيكما أفادتني في اختيار المناهج ا. 
  فضال عن ذلك استفاد الباحث من نتائج هذه الدراسات السابقة في تحليل بيانات

 .الدراسة ومقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسة

 :العالقة بين دراسة الباحث والدراسات السابقة .1
 :أوجه االتفاق بين دراسة الباحث والدراسات السابقة -أ 

 من الدراسة من حيث الهدف: 
الصناعية أثر سياسات التشغيل على أداء العاملين بالمؤسسة التعرف إن الهدف من دراستنا هو 

 عن نجاعة ابحثيا مفي كونه ،(2)، والدراسة السابعة(1)سادسةالجزائرية، وقد تتفق مع الدراسة ال
 .قالمتخذة في ميدان التشغيل بين النظرية والتطبي الوطنية السياسات البرامج

                                                           

ميدانية على منطقة الشراقة، أطروحة  دراسة -والتطبيق النظرية نبي التشغيل برامج تحليل- سعدية ابصق -1
 . 3111 سنة، الجزائر جامعة ،تخصص تخطيط االقتصادية العلومفي دكتوراه 

 االجتماع علم بمعهد التنمية، اجتماع علم في ماجستير -التشغيل و التكوين بين الجامعةي خريج -دريدي نورة -2
 .3111 سنة قسنطينة، – منتوري جامعة
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 من حيث المناهج المعتمدة: 

، مع دراسة الباحث في (4)والعاشرة (3)والتاسعة (2)والسابعة (1)الخامسة: تتفق الدراسات
 .اتباع المنهج الوصفي التحليلي

 من حيث أدوات جمع البيانات: 

تشترك كل الدراسات السابقة بدرجات متفاوتة مع دراسة الباحث في االستعانة باألدوات 
 . لمالحظة، المقابلة، االستمارة، واالحصائياتا: التالية

 :بين دراسة الباحث والدراسات السابقة ختالفأوجه اال -ب 

 من حيث الهدف من الدراسة: 
األولى، الثانية الثالثة، الرابعة، الخامسة، الثامنة، التاسعة،  استهدفت الدراسات السابقة              

 :والعاشرة على التوالي
 ية اإلضاءة ةفاعلية العمال في األداءالعالقة بين نوع. 
 ربط إنتاجية العمل وقيمة البضائع التي ينتجها العامل بكمية العمل الضرورية إلنتاج سلعة. 
  العالقة بين تناقض في المواقف وتعددها التي يتخذها العمامل داخل المؤسسة وتراجع أدائه

 .تبعا لذلك
 هني للعاملينأثر دور المشاركة االنتاجية في األداء الم. 

                                                           

أطروحة دكتوراه في علم االجتماع  -تنظيم القوى العاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية - سعد بشاينية - 1
 .3112-3111جامعة منتوري قسنطينة، سنة  ،
 االجتماع علم بمعهد التنمية، اجتماع علم في ماجستير -التشغيل و التكوين بين الجامعةي خريج -دريدي نورة - 2

 .3111سنة  قسنطينة، – منتوري جامعة
–دراسة ميدانية على خريجي الجامعة مدينة بسكرة  -برامج التشغيل والقوى العاملة الجامعية -حمود سعيدة - 3

 .5770سنة  ، ماجستير علم اجتماع التنمية، جامعة محمد خيضر بسكرة
دراسة ميدانية على العاملين في  -اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل-سميحة يونج  -4

ماجستير في علم االجتماع تخصص علم اجتماع تنمية الموارد البشرية،  ، برنامج عقود ما قبل التشغيل بمدينة بسكرة
 .5770جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 
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 سباب األزمة في المؤسسة الصناعية الجزائرية هو التشغيل السيء على مستوى تنظيم أ
 .العمل في جانبه المتعلق بالقوى العاملة

 المؤسسات المصغرة، عقود ما -دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير الكفاءات
 .-قبل التشغيل، القرض المصغر

  الجامعة نحو السياسات الوطنية للتشغيلقياس اتجاهات خريجي. 

أثر سياسات التشغيل على أداء العاملين  علىأما دراسة الباحث فهي تهدف إلى التعرف 
 .بالمؤسسة الصناعية الجزائرية

 :من حيث مفردات العينة
 على أخذ عينة  ، السادسة والسابعةاقتصرت الدراسات السابقة األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة

البحث من العاملين بقسم اإلنتاج دون غيره، أما عينة الباحث فقد اقتصرت على كل األفراد 
 .المهني ضمن جهاز المساعدة على اإلدماجالعاملين 

  اإلطارات القيادية الخامسة على عينة مفرداتها من كما اقتصرت الدراسات السابقة
 .والمسيرين

 لعاشرة فقد اقتصرت مفردات عينتها على المستفيدين أما الدراسات السابقة الثامنة، التاسعة وا
 .من برامج سياسات التشغيل، القروض المصغرة، وعقود ما قبل التشغيل

  ضمن جهاز المساعدة العاملين على كل األفراد أما دراسة الباحث فقد تناولت عينة مفرداتها
 ......(.قسم االنتاج، اإلدارة)المهني  على اإلدماج
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 :تمهيــــــــد

 
 البشري العامل أن ذلك اإلدارة حقل في والمفكرين ينالباحث اهتمام الوظائف أداء  موضوع أثار     
 العاملين كفاءة مستوى على الدالة المؤشرات أحد يعتبر أنه كما ،اتاإلدار  كل في الحقيقي المحور هو

ومن ثم فإن  ،هداف الموضوعة لهااألو  المتاحة اإلمكانيات وفق المطلوب االنجاز مستوى وبلوغهم
إدارة الموارد البشرية تعتبر من الموضوعات الهامة المتعلقة بأداء الفرد في كافة المؤسسات، وبالتالي 
فإن تقييم أداء العاملين في أي مؤسسة من العمليات المهمة واألدوات األساسية التي يتوقف عليها 

أو أي مشروع من المشاريع االقتصادية للوصول إلى معدالت نجاح أي تنظيم من التنظيمات اإلدارية، 
 .عالية من الكفاءة اإلنتاجية

، فهي إذا ملتزمة بالعنصر البشري من خالل العمل تها مرتبطة أساسا بفعالية عمالهافالمؤسسة فعالي   
ثمين الموارد على تحفيز هؤالء العمال وضمان الترقية المستمرة لكفاءاتهم وتنمية قدراتهم وبالتالي ت

 .البشرية وكذا االهتمام بشخصيته وظروفه االجتماعية وقدراته الخاصة 

و هذا ما حاولنا التعرف عليه أكثر من خالل هذا الفصل والذي شمل المحاور األساسية الخاصة     
  هذا األخيروأهداف  ، وكذلك تقييم أداء العاملينوأنواعه وأهميته بأداء العاملين داخل المؤسسة

 .فيه المؤثرة والعوامل، ومؤشراته محدداته ، باإلضافة إلىالخ.........ومعاييره
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 : العاملين عناصر أداء: أوال

 :داء مجموعـة من العناصر أهمها ما يلييتضمـن األ
 وتشـــمل المعـــارف العامـــة، والمهـــارات الفنيـــة والمهنيـــة : المعرفـــة طمتالطـــاي الو يفـــة

 .فة والمجاالت المرتبطة بهاوالخلفية العامة عن الوظي
 

 وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من : نوعية العمل

 .رغبة ومهارات فنية وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء

 

  أي مقــدار العمــل الــذي يســتطيع الموظــف إنجــازه فــي الظــروف : كميــة العمــل المن ــ

 لعادية للعمل، ومقدار سرعة هذا اإلنجازا

 

 وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل : المثاطرة والوثوق

نجاز األعمال في أوقاتها المحددة، ومدى حاجة هذا  مسئولية العمل المنجز وا 

 .(1) الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين، وتقييم نتائج عمله

 التقيد المباشر المسؤول على يجب الذي األساس بمثابة تعد األداء أن عناصرمن يرى  وهناك       
 على المترتبة والمسؤوليات الواجبات له يتبين الدراسة هذه خالل ومن مرؤوسيه، ألنه أداء تقييم عند به

 .بها  القيام عليه الواجب ومن الموظف
 2) :)اوهم هامين عنصرين توفر ينبغي األداء هذا ولتحقيق

 .األداء على القدرة -
 .األداء في الرغبة -
 

 

                                                 

 المستشـفيات علـى تطبيقيـة دراسـة -العـاملين أداء طكفـاءة اإلداري اإلشـرا  عالقـة - اهلل عبـد نبـ أحمـد الحسـيني، - 1

 .27 :، ص 4991بالرياض،  العسكرية

ص،  ، 1984القاهرة، شمس، عين مكتبة - اإلنتاج إدارة في اإلنساني العنصر - الوهاب عبد محمد علي -2
 .522، 522:ص
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 :التالية العالقة في موضح هو كما

   

 :األداء على القدرة -أ 

 العملية والخبرة والتدريب بالتعليم تكتسب ما، بعمل القيام على الموظف إمكانات نهاأ على تعرف
 فالقدرة وبالتالي والتدريب تعليمال يمنحها التي الشخصية والقدرات الشخصي االستعداد إلى باإلضافة

 :أن أي والمهارة المعرفة هما أساسيين لعنصرين المحصلة هي

 

 

 فمثال معين شيء تجاه العامل الموظف عند توجد التي المعلومات حصيلة هي فالمعرفة      
 اشيئ بعرف أن يجب اآللة على العمل يجرب أن وقبل إليه الموكل للعمل انجازه بداية في الموظف
 .الخ.....تركيبها نوعها، عتها،

 .إليه الموكل العمل يؤدي أن الموظف يستطيع التي واإلتقان الكفاءة مستوى فهي المهارة أما

 :األداء في الرغطة -ب 

 العمل، لتأدية معين سلوك يسلك لكي تحركه التي العامل في الكامنة القوى هي األداء في الرغبة
 في الموظف رغبة وتتأثر واإلتقان، المثابرة درجة وفي يبذله لذيا الجهد كثافة في القوى هذه وتنعكس
  :هي أساسية عناصر بثالث العمل

 توضيح ويمكن الموظف ورغبات حاجات االجتماعية، الموظف ظروف المادية، العمل ظروف      
 :التالي في الشكل األداء عناصر

 

 

 الرغطة X القدرة = المو   أداء مستوى

 المهارة xالمعرفة = القدرة 
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 : عناصر األداء( 10)الشكل رقم  
 
 

 ملاألداء البشري للع
 
 

 الرغبة في العمل                                          القدرة على العمل             
 
 

 المهارة                  المعرفة        الحاجات                           ظروف العمل          
 
 

 التعلم        -قدرات موروثة                              المادية            االجتماعية            أولية
 التدريب-صفات مكتسبة         -اجتماعية           -تنظيمات العمل       -اإلضاءة        -
 الخبرة   -ذاتية                                       -الحرارة           غير الرسمية            -
 أسلوب القيادة     -     التهوية     -

 النقابات   -                   

 

 (1) اإلنتا ية الكفاءة لرفع األفراد إدارة السلمي، علي: المصدر
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 على والقدرة العمل في الرغبة :العنصرين تكامل هو الموظف أداء لنا يتبين الشكل هذا خالل فمن    
 اإلضاءة، التهوية، الحرارة، : مثل المادية العمل بظروف بدورها تتأثر العمل في الرغبة، العمل

 يطمح التي الموظف لحاجات المنجز العمل تحقيق إمكانية بمدى أيضا تتأثر كما......الرطوبة
 األكل، الموظف، واستمرارية للبقاء الالزمة الحاجات ) أولية حاجات كانت سواء خالله من لتحقيقها
 :مثل ذاتية حاجات أو اآلخرين، مع والتعامل االتصال: لمث ةاالجتماعي الحاجات ،(الراحة المأوى،
 المتاحة وقدراته يتناسب عمل بأداء العامل قيام خالل من وذلك رغبته حسب الموظف ذات تحقيق
 .المؤسسة في بأهميته ويشعره

 هايمتلك التي المهارة خالل من فتظهر العمل على القدرة أما العمل، في الرغبة يخص فيما هذا     
 أو التعليم خالل من به يتمتع الذي المعرفي المستوى وكذا موروثة، كانت أو اكتسبها سواء العامل

 التي الخبرة أو النقائص بعض بمراجعة به يقوم الذي التدريب أو للعمل أهله الذي التعليمي المستوى
 .ابه قام وأن سبق التي العمل تجارب جراء من اكتسبها
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 :العاملين أهمية أداء :ثانيا 

 :منها نذكر في حياة اي منظمة، كبيرة أهميةكتسي أداء العاملين ت       

 المصممة األهداف ونحقق منتجات وتنتج للوجود تخرج حتى مراحل عدة من عملية أي تتألفأ ــ   
 وقد دافها،أه تحقق جديدة مادة لتنتج البعض بعضها مع تتفاعل موارد عدة إلى تحتاج أنها كما لها،
 الخدمات تقديم عمليات مثل ملموسة غير أو الصناعي، اإلنتاج عمليات مثل ملموسة العملية تكون
 بالمورد يرتبط ألنه منها الحي الجزء وهو للعملية، الرئيسي المكون هو واألداء المختلفة، االتلمجا في

 للمستهلك بيعها يتم مادية قيمة الىو  مصنعة، موارد إلى الخام المواد ويحول العملية يدير الذي البشري
 الربح، تحقق وبذلك البشري، المورد وعمل جهد وقيمة فيها استخدمت التي الموارد قيمة من أعلى بقيمة
 ةؤسسالم أهداف إلى نصل يجعلنا البشري، العنصر إنتاجية وتفعيل الموارد كلفة ثبات فان وعليه
 .(1)بحار  وأكثر تكلفة واقل قدرة وأفضل فعالية بأفضل

 .هدف الذي تسعى اإلدارة إلى تحقيقهأي أن أهمية أداء العاملين تكمن في دعم أهمية ال  

 الناتج باعتباره والتقدم النجاح تحقيق تحاول ةؤسسم أية داخل كبيرة أهمية الوظيفي لألداءب ــ   
 ذلك فان مرتفعا الناتج هذا كان فإذا ، ةؤسسالم أو الفرد ابه يقوم التي األنشطة جميع لمصلحة النهائي

 .وفعاليتها واستقرارها ةؤسسالم لنجاح واضحا مؤشرا يعد

 القول يمكن ثم ومن متميزا، العاملين أداء يكون حيث بقاء وأطول استقرارا أكثر تكون ةؤسسفالم    
 ثم ومن ا،به العاملين اهتمام عادة يفوق األداء بمستوى اتهوقياد ةمؤسسال إدارة اهتمام أن عام بشكل
 ودوافع لقدرات انعكاسا يعد ال منها جزء أي وفي ةؤسسالم داخل تنظيمي مستوى أي في األداء فان

 األداء أهمية ترجع كما أيضا، القادة الرؤساء ودوافع القدرات انعكاس هو بل فحسب المرؤوسين
 على ةؤسسالم درةق أن إذ،  المختلفة مراحلها فيتها حيا بدورة ارتباطه إلى للمنظمة بالنسبة الوظيفي

 .ابه األداء مستوى على يعتمد أنما تقدما أكثر مرحلة في والدخول النمو مراحل من ما مرحلة طيخت

   
                                                 

 الوطنية، المكتبة -والنماذج القياس وأساليب المفهوم الطشري األداء تكنولو يا -الرؤوف عبد فيصل الدحلة -1
 .32 :ص ، 2001عمان،
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كما ال تتوقف أهمية األداء على مستوى  المؤسسة فقط، بل تتعدى ذلك إلى أهمية األداء في  ج ـــ
 .نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة

بما يحقق أهداف المنظمة ، وهذا من خالل تحسين األداء الفرد على العمل،  استثمار القدرة لدىد ـــ  
 .والتي تتولد من التدريب واكتساب المهارة الالزمة ألداء عملهمن حيث الجودة والنوعية، 
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 :العاملين تقييم أداءتاور مفهوم  :الثثا

بأنهــا عرفـت فــي حضـارات قديمــة، وتطـور مفهومهــا  العـاملين أداءقيــيم ر التتبـع التــاريخي لعمليـة تيشـي  
ت ويــــرفض اور وســــائل القيــــاس، فبــــدأت منــــذ بــــدأ اإلنســــان يفكــــر فيمــــا يــــدور حولــــه، ويقبــــل تصــــرفطــــبت

 .(1) أخرى،ويزن أداء اآلخرين حسب تصوراته، وقد عرفت هذه العملية تطورات عديدة

يين فـــي حضـــارة وادي الرافـــدين فـــي العـــراق مارســـوا فنـــون حيـــث تشـــير الوثـــائق أن قـــدماء  الســـومر      
 .اإلدارة العامة، واستخدموا األسس والقواعد التي بنيت عليها العملية اإلدارية وعملية تقييم األداء

كمــا مارســت حضــارة وادي النيــل هــذه العمليــة بشــكل واســع، واعتمــدتها كنشــاط مــن أنشــطة الرقابــة     
تابعة أداء إدارات األقـاليم التـي كانـت تتبـع هـذه الحضـارة، خاصـة فـي مجـال اإلدارية، والتي استهدفت م

تنفيــذ التعليمـــات الصــادرة عـــن اإلدارة المركزيــة، حيـــث يشـــترك رؤســاء المصـــالح العامــة وحكـــام األقـــاليم 
برقابــة أداء مــوظفين يعملــون معهــم، مســتخدمين فــي ذلــك ســلطتهم الرئاســية التــي تمنحهــا القــوانين التــي 

آنــذاك، وفــي حضــارة الصــين اعتبــر إجــراء قيــاس وتقيــيم األداء أحــد مســتلزمات مــن سيشــغل  اســتخدمت
الوظيفة، أما الحضارة الرومانية وبكونها الحضارة التي امتلكت أضخم جهـاز إداري بيروقراطـي وبدرجـة 

م والقيـادة عالية من المركزية والكفـاءة، الـذي اسـتلزم ممارسـة دقيقـة للعمليـات اإلداريـة كـالتخطيط والتنظـي

 (2).والرقابة، والتي استلزمت بدورها عمليات اختبار وتعيين على درجة عالية من الدقة

غير أنه مع مرور الزمن عرف مفهوم األداء تطورا جديدا في محتواه، فبدال من االعتماد فقط على     
آليـــة لتحديـــد مفهـــوم الـــزمن المســـتغرق لألفـــراد والمعـــدات لتحديـــد معـــدالت األداء والـــتحكم فـــي األســـعار ك

األداء وطرق تقييمه، ثـم االنتقـال إلـى األخـذ فـي الحسـبان التطـورات التـي تشـهدها بيئـة المؤسسـات عنـد 

 .(3)تحديد مفهوم األداء

                                                 

 .491 :، ص7002ردن، سنة ، األ عمان -الطشريةإدارة الموارد  - لهيتيخالد عبد الرحمان ا - 1

 .492 :، ص نفس المر ع - 2
3-Françoise Giroud et autres -contrôle de gestion et pilotage de la performance - 2eme édition,   

Gualino éditeur, Paris,2004, p65.  
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يعتبر تقييم أداء العاملين من أهم األنشطة التـي تقـوم بهـا إدارة المـوارد البشـرية، فهـو يرتكـز علـى       
 مـــا هـــو مخطـــط ومـــا هـــو محقـــق، وهـــو وســـيلة أساســـية للحكـــم علـــى دقـــةمعرفـــة وتحليـــل الفرقـــات بـــين 

وسـنقوم فيمـا يلـي مؤسسـة، السياسات والبرامج التي تتبعها المؤسسـة، وهـو يعتبـر مـن أهـم أهـداف هـذا ال
 .داء وكذلك الخطوات والمعاييربتحديد مفهوم  تقييم أداء العاملين، وأهمية هذه العملية، وطرق تقييم األ

األداء من العوامل األساسـية التـي يتوقـف عليهـا نجـاح أي تنظـيم مـن التنظيمـات اإلداريـة،  إن تقييم    
أو أي مشروع من المشروعات االقتصادية للوصول إلى معدالت عالية من الكفاءة اإلنتاجية، لذلك فإن 

 .        سةتقييم كفاءة األفراد العاملين في أي مؤسسة يمثل أحد أهم الوظائف الرئيسية إلدارة المؤس

تقييم األداء الذي تدعو له النظريات الحديثة ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة للوصول إلى ف     
غايات عديدة، منها إعادة النظر في سياسات األجور والترقية والتدريب، وأهم غاياتها هي وضع الفرد 

 .المناسب في المكان المناسب

ف التعاريف المقدمة عن تقييم أداء األفراد العاملين، لكن توضيح إن ما يهمنا هنا ليس سرد مختل    
معنى المصطلح أكثر، وعليه سوف نقوم بإبراز بعض التعاريف التي نراها حسب بحثنا هذا أنها تفي 

 : بالغرض، ونذكر منها

لعمل، نظام رسمي مصمم من أجل قياس وتقييم سلوك األفراد أثناء ا: ويعرف تقييم األداء على أنه    
وذلك عن طريق المالحظة المستمرة والمنتظمة لهذا األداء والسلوك ونتائجهما، وخالل فترات زمنية 
محددة ومعروفة، يجري في نهاية المالحظة تقدير جهد ونشاط وسلوك وبالتالي كفاءة كل فرد على 

تج، ولتحديد حدى، وبشكل موضوعي دون تحيز، لتجري في النهاية مكافأة الفرد بقدر ما يعمل وين
نقاط الضعف في أدائه للعمل على تفاديها مستقبال، وتمكينه من أداء عمله بفعالية أكبر، ذلك من 

 . أجل مصلحته ومصلحة المؤسسة التي يعمل بها والمجتمع عامة

 :ومن خالل هذا التعريف نستخلص النقاط التالية   

يخضع أدائه للعمل  ة، إذحياته الوظيفيتقييم األداء عملية مستمرة، ومنظمة تالزم الفرد طّوال  .4
 .شكل مستمرللقياس ب
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يخضع كافة العاملين بمختلف مستوياتهم للتقييم، وذلك إلشعارهم بالعدالة، وليعرفوا أن الجميع  .7
 .محاسبون على تأدية عملهم، وأن تقدمهم في المسار الوظيفي مرهون بتفوقهم في أدائهم عملهم

أساسها قرارات كثيرة خاصة بمستقبل الموظف مثل الترقية، النقل، نتائج تقييم األداء تبنى على  .2
 .الفصل، المكافآت، لذلك يجب توفر عنصر الموضوعة في عملية تقييم األداء

 .(1)القياس وتقييم األداء يكشف مراكز القوة لتدعيمها، ومراكز الضعف لتجنبها وعالجها  .1

تحليل أداء العاملين لعملهم، ومالحظة سلوكهم دراسة و  :وينظر كذلك لتقييم األداء على أنه     
م بأعمالهم، وأيضا للحكـم اوتصرفاتهم أثناء العمل للحكم على مدي نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القي

 .(2)على إمكانيـات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وتحمله لمسؤوليات أكبر أو ترقيته لوظيفـة أخـري 

تلك العملية التي تعنى بقياس كفاءة العاملين وصالحيتهم، : األداء بأنها ما تعرف عملية تقييمك     
نجازاتهم وسلوكهم في عملهم الحالي للتعرف على مقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم الحالية  وا 

 .(3)واستعداداتهم لتقلد مناصب أعلى  مستقبال 

وري يبّين مستوى أداء الفرد ونوع عبارة عن تقرير د: ومن التعاريف الشاملة لتقييم األداء أنه     
سلوكه مقارنة مع مهمات وواجبات الوظيفة المنوطة به، فهو يساعد المسؤولين على معرفة جوانب 
الضعف والقوة في نشاط ذلك الفرد، والهدف المنشود من ذلك هو معالجة الضعف إن وجد وتدعيم 

ذلك  عن  رعبفي ظل متطلبات الوظيفة، ويجوانب القوة أيضا، ويركز هذا المفهوم على األداء الفعلي 

 .(4)باإلنجاز المتوقع منه أداؤه 

 :من خالل التعاريف السابقة  نجد أن عملية تقييم األداء تمتاز بما يلي  

                                                 

 .121، 122 :، ص1331مؤسسة زهران، األردن،  -إدارة الموارد الطشرية -عمر وصفي عقيلي - 1
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أن عملية تقييم األداء هي عملية التقييم والتقدير المنظمة والمستمرة بالنسبة إلنجاز الفرد في عمله،  .1
 .تقبلوتوقعات تنميته في المس

أن عملية تقييم األداء تهتم بمعرفة جوانب الضعف والقوة في نشاط الفرد، والهدف من ذلك   .5
 .معالجة الضعف إن وجد وتدعيم جوانب القوة الموجودة لدى الفرد

أن عملية تقييم األداء تهتم بكفاءة العاملين، والتعرف على مقدرتهم على تحمل المسؤولية الحالية  .9
 .والمستقبلية

ملية تقييم األداء عملية دورية مستمرة ومنظمة، يقوم بممارستها العاملين من فئات مختلفة، أن ع .2
 .هدفها تحسين أداء العاملين

كذلك نتائج عملية تقييم األداء يبنى عليها قرارات تتعلق بمستقبل الموظف كالحوافز مثل الترقية،  .2
 . ية وتحسينهاكذلك مستقبل المؤسسة من حيث زيادة اإلنتاج.....المكافآت

ويقصد كذلك بتقييم أداء العاملين، قياس مدى قيام العاملين بالوظائف المسندة إليهم وتحقيقهم      
لألهداف المطلوبة منهم، ومدى تقدمهم في العمل وقدرتهم على االستفادة من فرص الترقي وزيادة 

 (1).األجور

تي تسند لهم والحكم على سلوكهم قياس مدى مساهمة العاملين في انجاز األعمال ال: ويعرف

 .(2) زمنية محددة وتصرفاتهم أثناء العمل، ومدى التطور في أدائهم خالل فترة

قياس األعمال التي تتم أو تمت، ويتم القياس بواسطة المعايير : تقييم أداء األفراد العاملين هو
نه بدونها ال يمكن القيام الرقابية التي تقررت، وتعتبر عملية قياس األداء من أهم العمليات أل

 (3).بعملية الرقابة

                                                 

  .10 :، ص1311مركز الخبرات المهنية لإلدارة، القاهرة،  -تقييم أداء المرؤوسينتحفي ،  - زهير ثابت -1
ير األداء مركز تطو  -مهاراي إدارة  األداء معايير وتاطيقاي ال ودة في األداء-محمد عبد  الغني حسن هالل - 2

 .53 :، ص1332والتنمية، مصر، 
، 5001مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة،  -قضايا إدارية - أحمد محمد صالح شمسان -3
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 :ريف السابقة يمكننا أن نستنتج ما يليامن التع

  ،إن ما يتم تقييمه ليس هو الفرد العامل ولكن أداء هذا العامل للعمل الذي يكلف به
وفر عليها هذا الفرد توكذلك سلوكه وتصرفاته في مكان العمل باإلضافة لإلمكانيات التي ي

 .جبات وأعباء وظائف أخرى أعلى من الوظيفة الحالية التي يشغلهااأهله للقيام بو والتي ت

 إن تقييم أداء الفرد العامل يتم بصفة دورية، أي أنها عملية مستمرة. 

 إن أداء الفرد العامل يقيم من خالل معايير موضوعة مسبقا. 

 لمناسب، وبالتالي إن عملية تقييم األداء تساعد على وضع الشخص المناسب في المكان ا

 .التخفيف من مشكلة المحسوبية والعالقات الشخصية

  واحد، ولكن كل المستويات اإلدارية وكذلك كل إداري عملية تقييم األداء ال تعني مستوى

 .أصناف العمال المهنيين
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 :عملية تقييم أداء العاملين أهمية: راطعا
، فمــــن خاللهــــا يمكــــن قصــــوى لعمليــــة تقيــــيم أداء العــــاملينات تقريبــــا أهميــــة كــــل المؤسســــتبــــدي   

 :للمؤسسة
   التأكــد مــن المعاملــة العادلــة لجميــع المــوظفين، وأن المســتندات المتعلقــة بــذلك ســتكون عنصــرا

هاما في تأييد سـالمة موقـف المؤسسـة فـي حالـة عـدم تظلـم أحـد المـوظفين حـول القـرارات التـي 
 .تهتمس ترقيته أو تعويضه أو إنهاء خدم

   تحديــد األفــراد المتميــزين ووضــعهم فــي الصــورة أمــام المســؤولين تمهيــدا لتــرقيتهم وتــرفيعهم إلــى
 .مراكز وظيفية أعلى

   معرفة مستوى أداء العامل تمهد له الطريق نحو تدريبه وتطوير أدائه وتحسين إنتاجيته، وذلك
 .باالتفاق مع رئيسه

  نتائج تقييم األداء أن يظهر جوانب النقص ول من شأن الحوار بين العامل ورئيسه المباشر ح
إذ قــد يترتــب علــى إعــادة النظــر فــي هــذه األمــور اكتشــاف  ،فــي سياســات المؤسســة و أنظمتهــا

 (1).أخطاء قد تكون هي السبب في ضعف نتائج تقييم أداء األفراد

  لعمــل إضــافة إلــى أن عمليــة تقيــيم األداء يمكــن أن تشــكل  فــرص للعــاملين لتــدارك أخطــائهم وا
ـــة ـــه مـــن ترقي ـــق مـــا يصـــبون إلي ـــة مهـــاراتهم وتحقي ـــى تجنبهـــا، وتنمي ـــوظيفي  عل وتســـلق الســـلم ال

 .والحصول على مكافآت وتعويضات مجزية

  ين ، وتوطيــد الصــالت والعالقــات بــرفــع الــروح المعنويــة للعــاملين تفيــد عمليــة تقيــيم األداء فــي
ي والسلبيات في سلوك العـاملين خفض معدل الدوران الوظيف الرئيس و المرؤوس، كما تفيد في

همال وعدم الحماس في العمل 2)).من غياب وا 
 

ومــن خــالل مــا ســبق فــإن أهميــة عمليــة تقيــيم أداءالعــاملين تكمــن فــي التقليــل مــن األخطــاء الممكــن    
إرتكابهــا مــن طــرف العــاملين، وتخفــض مــن معـــدالت دوران العمــل، وتســاعد علــى الترقيــة، وترفــع مـــن 

 .للعاملينالروح المعنوية 
                                                 

د، ـــب الحديث، إربعالم الكت -إدارة الموارد الطشرية مدخل استراتي ي- مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش صالح --1
 . 109 :ص ، 5005األردن، 

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  -إدارة الموارد الطشرية مدخل إلستراتي ي متكامل - يوسف حجيم الطائي وآخرون  - 2
 .772 :ص 7001 4عمان ط
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 :أهدا  عملية تقييم أداء العاملين: خامسا

تمثـــل حلقـــة أساســـية فـــي العمليـــة اإلداريـــة المتكاملـــة، وهـــي عمليـــة  مليناإن عمليـــة تقيـــيم أداء العـــ      
جزئية في نطـاق نشـاط إداري أوسـع وأشـمل، وهـو الرقابـة فهـي أداة مـن أدوات الرقابـة اإلداريـة الشـاملة، 

معلومات رقابية إعـادة قييم أداء العاملين ما هي إال عملية اتخاذ قرارات بناءا على ومن ثم فإن عملية ت
توجيه مسارات األنشطة بالمؤسسة، وذلك بمـا يحقـق أهـداف محـددة مسـبقا، وتتحقـق عمليـة تقيـيم األداء 

 :أهدافا عديدة وفق المستويات التالية
 

 :األهدا  على مستوى المؤسسةأ ــ  

والتعامـــــل األخالقـــــي عـــــن طريـــــق تأكيـــــد األســـــس العلميـــــة فـــــي التقـــــويم  منـــــاا مـــــن الثقـــــة خلـــــق -
والموضوعية في إصدار األحكام مما يبعـد عـن المؤسسـة احتمـاالت شـكوى العـاملين أو اتهامهـا 

 .بالمحاباة وتفضيل بعضهم على بعض العتبارات شخصية وليست علمية موضوعية
لكامنـــة وتوظيـــف طموحـــاتهم بأســـاليب النهــوض بمســـتوى العـــاملين مـــن خـــالل اســـتثمار قـــدراتهم ا -

 .تؤهلهم للتقدم، وكذلك تطوير من يحتاج منهم إلى تدريب أكثر

 .(1)وضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خالل دراسة تحليلية للعمل ومستلزماته -

تقويم برامج وأساليب إدارة الموارد البشرية، حيـث تعتبـر وظيفـة تقيـيم األداء بمثابـة الوظيفـة التـي  -
فهــي الوظيفــة التــي تقــع عنــد  مــل علــى مراجعــة ومتابعــة بــاقي وظــائف إدارة المــوارد البشــرية،تع

 .(2) (..رقية،تخطيط القوى العاملةالتدريب، الحوافز، الت) جميع أنشطة الموارد البشرية ملتقى 

 .توفير التوثيق المالئم للقرارات اإلدارية واألسباب التي بنيت عليها -
 

 :لمديريناوى تسعلى ماألهدا   -ب 

كل منهم ليس بالشيء  سين والحكم علىو إن قيام المديرين والمشرفين بعملية تقييم أداء المرؤ 
السهل والسيما عندما يطالب ذلك المـدير أو المشـرف مـن جهـات إداريـة أعلـى بوضـع تقريـر 

                                                 

 .401 :، صمر ع ساطقمؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش صالح،  -1

2- Pasclal Noferi, Gestion des ressources humaines et compétitivité de l'entreprise, ed  

imm, Prise: 1987, P 63. 
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، وهــذا يــدفع المـديرين فــي حقيقـة األمــر إلــى عـن أســباب أداء الموظـف بهــذا المسـتوى أو ذاك
 :ة مهاراتهم وقدراتهم في المجاالت التاليةتنمي

 

تنميـــة قـــدرات المـــديرين فـــي مجـــاالت اإلشـــراف والتوجيـــه واتخـــاذ القـــرارات الواقعيـــة فيمـــا يتعلــــق  -
 .بالعاملين

مساعدة المشرفين على تفهـم العـاملين تحـت إشـرافهم، وتحسـين االتصـال بهـم، ممـا يسـاعد علـى  -
اون لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة مــن ناحيــة وتنميــة قــدرات تقويــة العالقــات بــين الطــرفين وزيــادة التعــ

 .(1)األفراد من ناحية أخرى

االرتفاع بمستوى العالقات مع الموظفين من خالل تهيئة الفرصة الكاملة لمناقشة مشاكل العمل  -
عملية التقييم وسيلة جيدة لزيارة التعارف مع أي منهم األمر الذي يقود في النهاية إلى أن تكون 

 .لمدير والموظفينبين ا

 .(2)التعرف على كيفية أداء الموظف بشكل علمي وموضوعي -

 

وعموما يمكن القول أن عملية التقييم هي العملية التـي يـتم بموجبهـا الحصـول علـى معلومـات    
مرتـــدة علـــى كفـــاءة أداء العـــاملين وســـلوكاتهم الوظيفيـــة، ويتخـــذ علـــى ضـــوء نتائجهـــا العديـــد مـــن 

ضافة إلى أنها تعتبر أداة رقابية ليس على أداء العاملين فقـط، بـل حتـى علـى القرارات اإلدارية، إ
 .أداء المديرين والمشرفين على مستويات أعلى، وحتى على أداء المنظمة

 

 (3) :ونظرا ألهمية هذه العملية فإنها تستخدم غالبا لتحقيق الغايات األساسية التالية   

 الموارد الجيدة إلى المؤسسة، ف جذب -

 .تشبه نوعية المنتج في إدارة اإلنتاج، وأسلوب الدعاية والترويج في إدارة التسويق هي -

 .للعاملين لتحقيق األداء األفضل عندما تنجز عملية التقييم بشكل موضوعي ودقيق الدافعية -

االحتفاظ بالموارد البشرية ذات المهـارات والمعـارف والقـدرات والقابليـات التـي تسـتهدف المؤسسـة  -
 .فاظ بهاواالحت
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 :األهدا  على مستوى العاملين -ج 

إن زيـــادة شـــعور العـــاملين بالعدالـــة وبـــأن جميـــع جهـــودهم المبذولـــة تؤخـــذ بعـــين االعتبـــار مـــن قبـــل   
خالص ليترقبوا فوزهم  المؤسسة يجعلهم أكثر شعورا بالمسؤولية، ويدفعهم إلى العمل باجتهاد وجدية وا 

 .م مالياباحترام وتقدير ومسؤوليهم معنويا ومكافأته

 :إضافة إلى أن لتقييم األداء مزايا عدة منها
 

 إشعار العاملين بمسؤوليتهم تجاه وظائفهم. 

 تقييم سياسات االختيار والتدريب. 

  تســــيير وتطــــوير قــــدراتهم ومهــــاراتهم، حيــــث تســــاعد عمليــــة التقيــــيم علــــى اســــتثمار
مهـارات اليـوم مهارات وقدرات العاملين بشكل أفضـل فـي المسـتقبل، خاصـة وأن مفهـوم ال

أصبح يشكل جوهر إشكالية خلق القيمة في المؤسسات، ممـا جعـل إدارة المـوارد البشـرية 

 .(1)فيها توجه أكثر فأكثر سياساتها نحو تسيير كفاءات ومهارات أفرادها

 إمدادهم بتغذية مرتدة عن أدائهم مع ما كان متوقعا منهم. 

 ائل والطـرق المناسـبة لتطـوير تساعد عملية التقيـيم علـى اقتـراح مجموعـة مـن الوسـ
  .سلوك العاملين وتطوير بيئتهم الوظيفية بأساليب علمية وبصورة مستمرة

 

 

 

 

 

                                                 

1- Jacqueline(b), fancoise (k), martin(m), la fonction ressources humaines, edition dund, 

Paris, 2004, P:23.  
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 العاملين أداءأهداف تقييم (  07:) الشكل رقم
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تخطيط المسار  
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التعرف على 
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 العاملين
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 :خاواي تقييم أداء العاملين: سادسا

 عملية معقدة تتداخل فيها كثير من القوى والعوامل، فإن مقّيمي أداءأداء العاملين عملية تقييم    
يخططوا لها تخطيطا جيدا  ،من رؤساء ومشرفين ومسؤولين في إدارات الموارد البشرية العاملين 

 .(1) لكي يحقق تقييم األداء أهدافه ةيتبعوا خطوات منطقية متسلسلو 
 :وأهم هذه الخطوات  
ويتم ذلك بتحديد األعمال المطلوب تنفيذها، وتحديد إجراءات  : تحديد العمل المالوب -أ 

دراسة العمل وسياسات العمل لتحديد كيفية أداء العمل ودراسة العمل وظروف العمل، ويقصد ب
هو تحليل األعمال المطلوب قياس الكفاءة في أدائها، والتعرف على جوانب العمل المختلفة 

 .(2)من حيث الواجبات التي ينطوي عليها العمل والمسؤوليات التي يلتزم بها شاغل العمل
 

م تعتبر معايير تقييم األداء أمر ضروري لنجاح عملية تقيي:  تحديد معايير تقييم األداء -ب 
أصحاب العالقة في التقييم وعلى رأسهم العاملين منها ينطلق األداء، ألنه يشكل أرضية واحدة 

ورؤسائهم، معايير األداء المتنوعة بعضها يتعلق بسلوك العاملين وبعضها يتعلق بالشخصية 
 .(3) وبعضها يتعلق بالنتائج واالنجازات التي يحققها

تساهم هذه الخطوة في تحديد الوسيلة  :  قييمتحديد مصادر  مع الطياناي الخاصة طالت -ج 
المناسبة التي تساعد في جمع المعلومات لعملية التقييم، حيث أن هناك عدة عناصر لجمع 
البيانات والمعلومات الالزمة لقياس أداء العاملين، ولكل مصدر من هذه المصادر مزاياه 

 .(4)وعيوبه
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ق وأساليب تقييم األداء تعتبر من الجوانب إن تحديد طر  : تحديد أساليب تقييم األداء -د 
األساسية التي تتضمنها سياسة تقييم األداء، وهناك أساليب تقارن أداء العاملين مع آخرين 
وطرق وأساليب تقارنهم مع معايير وأدوات وطرق تقارن أداء العاملين مع األهداف، وقد تم 

 .(1)يثةالتقييم إلى أساليب تقليدية وأساليب حدتقسيم أساليب 

يتم تنفيذ عملية التقييم في بعض المؤسسات عادة مرة في كل سنة، وقد تقوم :  تنفيذ التقييم -ه 
بعض المؤسسات بتقييم أداء العاملين أكثر من مرة في السنة، أما على أساس نصف سنوي 
أو ربعي، وذلك حسب فلسفة المؤسسة، وأهداف التقييم ومدى فائدة من تكرار عملية التقييم 

 .فة إلى تكلفة التقييمإضا

تعتبر التغذية الراجعة أهم ثمار عمليات التقويم، حيث أن التغذية الراجعة  : التغذية الرا عة -و 
هي عبارة عن إتاحة الفرصة للموظف ليعرف ما إذا كان أداؤه لعمله صحيحا أو خاطئا، وقد 

ن تبين أو إيجابية بأ، تكون التغذية الراجعة سلبية أي تبين النواحي التي قصر فيها الموظف
 .(2)بموضوعية نواحي اإلجادة في أداءه

من الضروري عند وضع أي نظام لتقييم األداء من فتح باب التظلم أمام  : إ راء الت لم -  
العاملين للتظلم من نتائج تقدير كفاءتهم أمام جهات إدارية عليا متخصصة في إعادة النظر 

ق التظلم لجميع العاملين أمر غير منطقي ألن هذا في هذه النتائج، لكن مما ال شك فيه أن ح
سيخلق مشاكل أمام اإلدارة، لذلك من األنسب أن يعطي هذا الحق للموظفين الذين كانت 

 .(3) نتائج تقديراتهم ضعيفة
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 :تقييم أداء العاملينخاواي عملية ( 66)شكل رقم 
 

 :مخاا لخاواي عملية تقييم أداء العاملين من إعداد الطاحث
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد العمل 

 المطلوب

 معايير تقييم األداء

 تنفيذ التقييم مصادر جمع البيانات

 التغذية الراجعة

عناصر عملية تقييم  إجراء التظلم
 األداء

 معايير تقييم األداء

 أساليب تقييم األداء مصادر جمع البيانات
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 :العاملين أداءعوامل تقييم  :اساطع
هي تلك النظم التي تركز على العوامل التي يمكن  العاملين، أداءأحسن نظم تقييم  إن   

مالحظتها مثل سلوك األفراد العاملين أثناء العمل والنتائج التي يحققونها، إال أن هذا ال يمنع أن 
خصية، عوامل مهمة وأساسية في مدى فعالية أداء العامل خاصة فيما يتعلق تكون عوامل الش

يبين أهم هذه العوامل في ثالث فئات وهي الشخصية بالتفاعل والتعامل مع اآلخرين، وهذا الجدول 
 .والسلوك والنتائج

 :عوامل تقييم أداء العاملين( 66)ال دول رقم
 شخصية (اإلنجازات)النتائج 

 الكمية
 الجودة
 التكلفة

 الوقت المحدد لإلنجاز
 

 

 المهارات
 القدرات 
 الدوافع 
 االتجاهات
 القيم
 القابلية

 االستعدادات
 تقييم أداء العاملين من إعداد الطاحث عواملمخاا ل

 

الشخصية عامل للنجاح ولكن من الصعب تقييم عناصرها : عوامل شخصيةالتقييم على أساس أ ــ  
 :لألسباب التالية

  القياس ويتعذر إقناع اآلخرين بتقييمهاأنها صعبة. 

  يصعب التأكد من أن الذي يحمل صفات جيدة سيوظفها في عمله وفي خدمة المؤسسة التي
 .يعمل بها

 ليس هناك اتفاق عام على عناصر الشخصية التي تؤثر في أداء الفرد العامل. 
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 صادق، ومما  غموض العبارات التي تصف الشخصية مما يؤدي إلى تقييم غير ثابت وغير
مديرا  420يدل على غموض عبارات الشخصية كثرة التعاريف للمصطلح الواحد، فعندما سئل 

تعريف،  412ومشرفا في إحدى الدراسات عن إعطاء تعريف لالعتماد على اآلخرين، قدموا 
  (1).بل أن أحدهم قدم ستة تعاريف مختلفة

ية مثل عوامل اإلنتاج، إال أنه ليس من على الرغم من أنه ال يمكن تقييم السلوك بموضوع    
الصعب إخضاعها للقياس، وعلى هذا األساس فإن كثير من الكتاب يقترحون التركيز على 

، كبديل لمقياس حجم المبيعات، أن يتم (farrوفار  landyالندي) أساس النتائج فمثال اقترح 
ا التقييم ال يكون على أساس ، وهذ(سلوكهم)تقييم أداء رجال البيع على أساس ما يقومون به  

وجود : عدد الوحدات المباعة، بل على أساس وجود أو غياب بعض مظاهر السلوك التالية
ابتسامة قبل الكالم، استخدام كلمات مناسبة عند الكالم، المثابرة في طلب مقابلة الزبون 

 .الخ......المحتمل، استخدام رد صحيح على اعتراضات الزبون المحتمل

 

إن النتائج هي المحصلة النهائية لألداء وهي في :  كميا نوعا يم على أساس النتائجالتقي .أ 
فإنه يتم تقييم األفراد مثال على ( العامل)الغالب الهدف األول للتقييم، ووفقا لهذا المقياس 

ة، وعلى بيعأساس الوحدات المنتجة، وأرقام المبيعات، معدالت األخطاء وعدد الوحدات الم
ينظر لهذه العوامل على أنها األكثر موضوعية ألنها واضحة وغير قابلة أنه  الرغم

ألخطاء التفسير، إال أن النتائج ولألسف تتأثر بعوامل أخرى عدى أداء الفرد العامل 
وتصنف  الخ....واآلالت والتجهيزات والموارد األولية( الرؤساء)كزمالء العمل والمشرفين

 :لى معيارينساس النتائج إوامل التقييم على أع

 بموجبها يتم تحديد كمية معينة من وحدات اإلنتاج التي يجب أن تنتج : معايير كمية
خالل فترة زمنية محددة، أي إنها تدل على العالقة بين كمية العمل المنتج والزمن المرتبط 

 .بهذا األداء

                                                 

معهد اإلدارة العامة المملكة العربية ترجمة محمود مرسي وزهير الصباغ،  -إدارة األداء -ماريون أي هانز  - 1
  .112 :، ص1311السعودية، سنة 
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 إلتقان وهي أن يصل إنتاج الفرد إلى مستوى معين من الجودة والدقة وا :معايير نوعية
وغالبا ما تحدد نسبة معينة لألخطاء أو اإلنتاج المعيب بحيث ال يتجاوزها الفرد ويسمي 

 .هذا النوع بالمعدل النوعي لألداء

و حـد أدنى من تكامل ويمكن القول أنه حتى يحقق الفرد مستوى مرضي من األداء البد من وجود    
ت ال لفرد إذ بذل جهودا فائقة، وكانت لديه قدرااإلتقان في كل مكون من مكونات األداء، بمعنى أن ا

ن مستوى أدائه سيكون مقبوال، أما إذا كان يبذل جهودا كبيرة ويتمتع بأس بها وكان مدركا لدوره فإ
بقدرات متفوقة إال أنه غير مدرك لدوره، أو أن لديه قدرات متفوقة والفهم الالزم للدور الذي يقوم به إال 

الزمة في العمل فإن مستوى أدائه عادة ما يقيم كأداء منخفض أو غير مقبول، أنه ال يبذل الجهود ال
وفي بعض األحيان قد يبذل العامل الجهد الالزم لذلك مع تمتعه بقدرات فائقة وفهما جيدا لمهمته، إال 

 .أنه يصادم بعض العوامل الخارجية عن نطاق سيطرته يمكن أن تؤثر على مستوى أدائه

ظرا لصعوبة اتفاق علماء اإلدارة والباحثين والمنظرين في مجالها على محددات معينة وعليه فإنه ون   
تحكم األداء، لذا فإنهم يحذرون من تعميم النتائج التي تصل إليها هذه الدراسات، وأن تحديد العوامل 

 : (1)التي تحكم األداء ليس أمرا سهال نظرا لألسباب التالية
 

 .يست محددات فئة أخرىإن محددات أداء فئة معينة ل .4

إن محددات أداء األفراد العاملين في منظمة معينة ليست بالضرورة هي نفسها محددات أداء  .7
 .األفراد العاملين في منظمة أخرى

 .إن العوامل البيئة الخارجية لها أثر سلبي أو إيجابي في تحديد محددات األداء .2

 
 
 
 

                                                 

دراسة تطبيقية على  -المن مة التاوير التن يمي وأثره على كفاءة األداء في -الحربي خديجة أحمد عبد المؤمن - 1
 .414 :، ص7002مدينة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، 
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 :املينالع أداء العوامل المتحكمة في: ثامنا       

أهم العوامل المتحكمة في  حصر يمكن هناك العديد من العوامل التي يتوقف عليها أداء العامل،   
 :في عاملينال أداء

 للفرد بالنسبة الكفاية عدم مؤشرات حدأ العمل عن التغيب ظاهرة إن :العمل عن التغيب .1
 في التغيب معدل فاعارت يعتبر إذ المنظمات، مختلف منها تعاني مرضية ظاهرة فهي العامل،
 عمله في العامل انتظام على تؤثر سلبية عوامل وجود على دليال المنظمة

 األهداف وعلى جهة من الميزانية على تعود خسائر من ذلك في لما المنظمة إنتاجية التغيب يهدد     
 الخسارة معدل من يقابله بما للعامل الكلي التغيب معدل بحساب اإلدارة وتقوم أخرى، جهة من المحددة

 :التالية بالعملية

 الكلي األيام عدد /(100  ×المفقودة  األيام عدد= ) الكلي التغيب معدل

 :منها أسباب عدة وللتغيب

 وبالتالي مختلفة مهنية بأمراض اإلصابة إلى يؤدي مما المناسبة، الفيزيقية الشروط توفر عدم 
 .التغيب زيادة معدل

 باالغتراب وشعوره العمل جماعة إلى واالنتماء االنسجام على العامل قدرة عدم. 
 أو إثباتها، على قدرته عدم أو لذاته، الفرد تقدير كعدم الشخصية نمط إلى تعود نفسية أسباب 

حساسه للرؤساء اإلشرافي للنمط تقبله عدم أو إشرافه مجال في المسؤولية تحمل عدم  بالتقيد وا 
 وذلك التغيب على تؤثر اإلدارية العوامل أن الدراسات بعض أوضحت حيث الحرية، وكبت
 مدى في يؤثر فاإلشراف،  بالعمل المتعلقة الرسمية والعالقات اإلشرافي أسلوب خالل من

ذا عمله في العامل تكيف  .(1)التغيب إلى يؤدي سيئا كان وا 
 العامل كاهل يرهق مما الكبير المؤسسة وحجم العمل ضغط. 
 واالستياء الرضا عدم له ويسبب متوازن، غير يجعله مما للعامل المعنوية الروح انخفاض. 

                                                 

  .100  :ص  -مر ع ساطق  -الرؤوف عبد فيصل هالدحل  -1
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 عليها يشرف التي باآلالت ودرايته كفاءاته لعدم التكنولوجيا في التحكم على قدرته عدم. 

 ويتيح للعد، قابال تنظيميا مؤشرا باعتباره العمل عن التغيب يشبه وهو : العمل دوران .2
 إنتاجية على كذلك ويؤثر األداء، فعالية على كبير أثر له كما األداء تنفيذ في استخدامه

 وهذا مناصبهم تركوا الذين محل آخرين عمال إحالل لوجوب وذلك مكلفا باعتباره ةؤسسالم
 .والتدريب واالختيار االستقطاب تكاليف يتطلب

 العامل بقاء يعني المهني فاالستقرار المهني، االستقرار عدم" :هو العمل دوران بأن القول ويمكن   
 عمله من العامل فانتقال متعددة، أشكاال تأخذ العمل دوران ظاهرة أن كما ،طويلة مدة نفسه العمل في
 خارج بذلك يصبح نهائيا لعمله العامل ترك أيضا دورانا، يعد خارجها أو ةؤسسالم داخل آخر عمل إلى
 العمل دوران أسباب إرجاع ويمكن ، بغيرها أو الفرد بإرادة الدوران هذا يكون كما دورانا، يعد العمل قوة
 :إلى
 والتي العمل دوران ارتفاع إلى المؤدية األسباب عن كشفت "مايو إلتون " بها قام التي الدراسة نأ      

 العالقات تكوين وصعوبة البيئية، الفيزيقية الظروف صعوبة إلى إضافة األداء على الرقابة في تكمن
 .رسمية الغير
 أن إلى وتوصل العمل دوران معدل ارتفاع أسباب لمعرفة أخرى دراسة بإجراء أيضا قام كما      
  .الظاهرة هذه لتكوين الرئيسي السبب هو العاملين بين اإلنسانية العالقات ضعف

 ةمؤسسال في العاملة القوى أو استقرار ثبوت أن إلى 1957 عام "روس جاك جون" توصلو       
 يدل بينما ، العمل عن ورضاهم المعنوية الروح في الرتفاعا على تساعد التي العوامل وجود على دليل
 عن رضاهم وعدم المعنوية الروح انخفاض على دليال ،العاملة القوى من وتسربهم لاالعم خروج معدل

 1)).العمل

 الداخلي التنظيم في التوازن عدم من حالة يحدث األخير هذا فإن العمل، دوران أسباب كانت مهما    
 واندماجه العامل استقرار لتحقيق الظاهرة هذه وراء الكامنة األسباب معرفة عليها يجب الذ ة،ؤسسللم
 .له أداء أفضل تقديم من ليتمكن للعمل االجتماعي المحيط في

                                                 

 ،الجامعية المعرفة دار -وتاطيقاته والتن يمي والصناعي المهني النفس علم أصول  -دويدار محمد الفتاح عبد - 1
 .40 ص، 2001،اإلسكندرية



 داخل المؤسسة والعوامل المتحكمة فيــــه أداء العاملين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني

 
- 56 - 

 لفعالية مقياسا تعتبر وهي إجراءاتها أو اإلدارة جوانب أحد بشأن العامل تظلم هي:  الشكاوي .9
 كل تتدهور وبالتالي االتصال قنوات انهيار عن حواض تعبير وهي المرؤوس، أو المشرف
 المستويات مختلف بين وخاصة األطراف، هذه مع والمشتركة المتداخلة والمهام األنشطة
 الحماية بعض تحقيق بهدف النفس عن الدفاع زماتيكميكان التظلمات هذه تعتبر إذ اإلدارية،
 .عمله ظروف أو معينة لسياسات العامل رفض تعتبر وهي الفرد، لكيان

ضغوط  من عالية مستويات من يعانون الذين العمال أن الدراسات أثبتت لقد:  العمل حوادث .2
 التركيز على قدرتهم عدم بسبب وذلك العمل حوادث في غيرهم من أكثر يقعون العمل

 .واالنتباه

الغير  العمل ظروف على االحتجاج بسبب معينة لمدة العمل عن التوقف هو:  اإلضرابات .2
 من تكاليف عدة تتكبد اإلدارة يجعل ما هذا واإلدارة، المشرفين مع السيئة والعالقات الئمةم

 ....لالعم تنظيم إعادة تكاليف المضربين، العمال أجور تكاليف اإلنتاج، فقدان تكاليف أهمها
 رالعم يحدد المؤشر وهذا األداء، قياس ذروة المردود أو اإلنتاج مؤشر يمثل:  اإلنتاج مقاييس .2

 هذه ،المنظمة فعالية على يؤثر العامل إنتاجية انخفاض أن نجد بينما منظمة ألي المتبقي
 عدم فترات يقابل الذي األجر وكذلك ونوعيته، اإلنتاج انخفاض تكاليف بذلك تتحمل األخيرة
 .العمل

 ةوالسيطر  للتحكم فقدانه العامل أداء انخفاض مؤشرات من :اآلالت على والسيطرة التحكم عدم .1
 .األعطال معدالت نسبة ارتفاع إلى يؤدي مما اآلالت على

عدم نجاح األساليب  ،ينعاملداء المتحكمة في أمن العوامل ال : اختال  مستوياي األداء .5
اإلدارية التي تربط بين معدالت أدائهم والمردود المعنوي والمالي الذي يحصلون عليه، فكلما 

الموظف والترقيات والعالوات والمكافآت والحوافز كان هناك ارتباط واضح بين مستوى أداء 
المالية األخرى التي يحصل عليها، كلما كانت عوامل التحفيز على األداء مؤثرة وهذا يتطلب 
نظاما لتقييم أداء الموظفين يتم من خالله التمييز بين الموظف المنتج والموظف متوسط 

 تعطىللحوافز اإلضافية كالمكافآت التي  اإلنتاج والموظف غير المنتج، كذلك فإن وجود نظام
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للموظفين الذي يتميز أدائهم من العوامل التي تساهم في دفعهم في األداء وبالتالي رفع 
 1)).معدالت إنتاجهم

، فكلما كانت األساليب تعبر عن أداء العاملينمستوى حكم في تت األساليب اإلدارية بمعني أن     
  .داء مميزالجانب التحفيزي كان مستوى األ

 

الموظفين يعتبر من  عدم الرضا الوظيفي أو انخفاضه لدىإن  :مشكالي الرضا الو يفي .5
العوامل األساسية في تدني معدالت األداء، والرضا الوظيفي ال يقتصر على الحوافز المادية 

لتي وحدها بل يتأثر بالحوافز المعنوية على حد سواء، ويمكن القول أنه من العوامل األساسية ا
قد تساهم في تدني معدالت األداء، فالرضا الوظيفي يتأثر بعدد من العوامل االجتماعية 

العادات والتقاليد، كما يتأثر بعوامل : واالقتصادية، فمن العوامل االجتماعية على سبيل المثال
أكبر، إضافة إلى  تمعنوية داخل البيئة خاصة بيئة العمل كالترقية والتكليف بمسؤوليا

 (2).كالراتب والحوافز المادية وغيرها ةعوامل ماديو اركة في العمل، وأسلوب التعامل، المش

يعتبر التسيب اإلداري من الظاهر التي لها تأثير كبير في انخفاض  : التسيب اإلداري.66
معدالت أداء الموظفين، فالتسيب اإلداري يعني ضياع ساعات مهدورة من العمل يقضيها 

 .خارج نطاق العمل أو في أعمال ليس لها صلة به المسئول أو الموظف

وينشأ التسيب اإلداري نتيجة ألسباب عديدة منها أسلوب القيادة واإلشراف، فإذا كانت القيادة      
اإلدارية العليا على قدر كبير من االلتزام بالنظام واحترام الوقت وأبدت انتماء وحماسا للعمل، فإن ذلك 

بسلوكها، فضال عن ذلك فإن هذه القيادات سوف يكون لديها الشجاعة على  سوف يجعلها قدوة يحتذي
لى جانب القيادات اإلدارية العليا فإن  تطبيق النظام على الموظفين ودعوتهم الحترام الوقت، وا 
المشرفين اإلداريين كل في مستواه إذا كانوا أيضا قدوة في االلتزام بالنظام واحترام الوقت مع أداء دورهم 

فإن ذلك سوف يسهم في دفع موظفيهم إلى التقيد بمواعيد وبذل الجهد  ،المتابعة واإلشراف في
 .(3)إلنجازه
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تعتبر المشكالت الناتجة عن التطوير التنظيمي من الظواهر  :مشكالي التاوير التن يمي.66
ظيمي التي لها أثر على انخفاض معدالت األداء للعاملين، إذ أن الهدف األسمى للتطوير التن

هو تحسين آليات حل المشكالت التنظيمية المعقدة ومعالجة األمراض الفنية والتي تعاني منها 
شاعة الثقافة الحضارة  المنظمات بهدف جلب بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع بين العاملين وا 

 (1).وتطبيق تقنيات التدخل والتجريب بهدف تحسين األداء
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 :ةخــــالصــــــ
 

 وطرقالعاملين  أداء أهمية إلى نشير أن حاولنا، فإننا الفصل اوخالصة لما سبق في هذ      
 أكانت سواء ؤسساتالم كل  في العمل مجاالت في كبيرة أهمية ذوعاملين ال أداء فتقييم تقييمه،
 نم كل وكفاءة األفراد أداء مستويات تعكس نتائجه ألن ،....و غير ذلكأ خدمية وأ صناعية
 المعرفة وهذه وسلبياته، بإيجابياتهالعاملين  أداء حقيقة معرفة على فتساعد ، ةؤسسالم في يعمل
 ،للمؤسسة ككل التنظيمي األداء ثم ،العاملين أداء وتحسين تطوير عليه يقوم الذي األساس تمثل
 . لذلك الضرورة استدعت كلما تصحيحها و المناسبة التحفيز برامج إلعداد نتائجه بتبني ذلكو 

 أن باعتبار التامة والعناية الكبير باالهتمام األداء تقييم يحضى أن يجب كان ذلك، أساس وعلى     
 المستقبلية قراراتها جميع في المؤسسة يدفت التي المرتدة والمعلومات، العكسية التغذية توفر معطياته
 .المتعددة بوظائفها والمتعلقة
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 :تمهيـــــد

فإنها في البالد النامية تأخذ طابعًا شديد  ،إذا كانت مشكلة البطالة أصبحت ظاهرة عالمية      

بل ألنها تطرح جدوى االستثمار  ،الخطورة ليس فقط ألنها تمس فئات معينة كالمتعلمين والشباب

 ولم تنجح محاوالت توثيق الصلة بين ُمخرجات التعليم ،المتزايد في التعليم وتكوين رأس المال البشري

مما عزز التوجه إلى صياغة  ،حاجات سوق العمل ألسباب تتعلق بهذين الجانبين معاً مع  والتكوين

تهدف بعض هذه ، حيث لة بمختلف منهجياتهط القوى العامسياسات تشغيل وعدم االكتفاء بتخطي

عادة التأهيل، بينما يهدف غيرها إلى تحسين  السياسات إلى التركيز على جانب التكوين والتدريب وا 

 .ظروف العمل ورفع الكفاءة االنتاجية

وهذا ما حاولت في هذا الفصل إلقاء الضوء عليه من خالل التعريف العام لسياسات التشغيل في    

،  الحديثة أحد أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات االقتصادية واالجتماعية والسياسيةالعالم، كونها 

أهمية عملية التشغيل، طبيعة عملية : حيث تطرق هذا الفصل إلى عدة محاور مهمة تمثلت في 

ل سياسات في مجا ، سياسة التشغيل،أسس سياسات التشغيل وفي األخير التجارب العالمية التشغيل

 .وبرامج التشغيل 
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  :التشغيلأهمية عملية  :أوال

عن سياسة التشغيل يقودنا إلى الخوض في متضمنات السياسة االقتصادية العامة، التي  إن الحديث  
األمر  تنتهجها الدولة في رسم الخطوط العريضة التي تتبعها مع مختلف قطاعات االقتصاد الوطني،

الذي أصبح يأخذ حيزا كبيرا في تسطير البرامج االقتصادية، خاصة عندما نجد مختلف السياسات منها 
إيجاد سياسات كلها تهدف بالدرجة األولى  ،......ما تعلق بسياسة االستثمارات مثال، سياسة التصنيع

 .مالئمة للتشغيل واستثمار الموارد البشرية

جتماعية، لهذا كانت سياسات التشغيل أحد أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات االقتصادية واال    
سعيها إلى فعملية التشغيل تلعب دورا رئيسيا في أي مؤسسة وذلك من خالل  ،وحتى السياسية الحديثة

سعى إلى تحقيق وتوفير العناصر من ذوي الكفاءات  والمؤهالت الممتازة التي بها ت استقطاب واختيار
 .أهدافها

أو التقليل من  منعإلى كوظيفة إلدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة، تعود أهمية التشغيل لهذا    
يكلف المؤسسة الكثير جدا، فباإلضافة إلى تكلفته على سالشخص غير المناسب، والذي  تشغيل

 نهاترتب عيكون أضعاف ذلك والتي هناك تكلفة قد تو ، راتب والدورات التكوينيةالمؤسسة من حيث ال
، وقد تصل خسارة لشغل الوظيفة القرارات الخاطئة التي يقوم بها الشخص المعين نخسائر الناتجة ع

فأهمية التشغيل تظهر من خالل وضع الشخص المناسب في ، (1)المؤسسة لبعض حصتها في السوق
 .المكان المناسب

 :يلي  فيماكذلك أن  نلخص أهمية التشغيل ويمكن  

 .زيادة عدد السلع والخدمات التي ينتهجها المجتمع ويستمتع بها، وذلك بزيادة القوى اإلنتاجيةـــ    
 . القومي الناتج وزيادة االقتصادية الفعالية مستوى من لرفعاـــ    
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 الذي يكمن وراء النصر الخاص وهذا المعنى تأمين الفرد ضد العوز ودعم الثقة في المستقبل،ــ    
 .وراء حق العمل، والذي تتضمنه دساتير بعض الدول

ضعافها، وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، وذلك بسبب ــ      القضاء على الفوارق العنصرية وا 
 .اشتداد الطلب على العمل

أو الطريق الذي يمكن فيه تحقيق العمالة  العمل يمهد الطريق للتنمية االقتصادية واالجتماعية،ـــ     
 .والدخل

 زيادة عبر المعيشي المستوى من الرفعو ، لة والدخفيالوظ ضمانالتشغيل يسمح للجميع بإمكانية ـــ    
االستفادة من القدرات البشرية في وبالنسبة للمؤسسة  هذا بالنسبة للفرد، والحد من الفقر، الفرد دخل

 (1).والثروةمجال فرص الدخل 

 الحد على التغيرات وتقليص ،عمله في العامل استخدام دوام يعني والذي العمل استقرار تحقيقـــ   
 .أنواعه بكل التعسف من العامل حماية طريق عن األدنى

عداد تكوينــــ      .األداء في مهارة واكتساب مهني تأهيل لتحقيق العاملة القوى وا 
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 :التشغيلعملية طبيعة : ثانيا
 تعد عملية التشغيل من حيث طبيعتها من اختصاصات الجهة المستخدمة، إذ هي التي تقوم      

عملية التشغيل والتوظيف، فهي تختار من سوق العمل من تشاء من العمال والموظفين  بمباشرة
غير أن هذه الجهة المستخدمة ليست دائما حرة في اختيار من تشاء من  وتوليهم وظائفها الشاغرة،

الموظفين والعمال، بل إنها تتأرجح بين الحرية والتقييد حسب النظام السياسي السائد، كذلك فإنه في 
نفس الوقت الذي يضع فيه النظام المغلق قيود اإلدارة عند التوظيف، فإن النظام المفتوح يغفل هذه 

 وهذا األمر بالتحديد مبرر للتأكيد من حيث كونه يخضع لمنطق األشياء، فال يعتبر سرا  ،  (1) القيود
عليه من ضوابط وقيود تكفل شيئا من المساواة في كون النظام المغلق نظاما أحادي النزعة بما يتحتم 

ة، ومتطلبات الفرص بين جميع المواطنين، وبالتالي إحداث نوع من التوازن بين مصالح اإلدارة من جه
أما النظام المفتوح فمن أهم سماته الفئة التي تعنى بموضوع التشغيل بغض النظر عن عوامل أخرى، 

الموضوعية في تكوينه ومن ثم الحاجة لوضع قواعد وقيود إضافية تحد من حرية الجهة المستخدمة 

 .(2)في التوظيف وفقا لهذا النظام

وأهم ما يمكن استخالصه من هذا أن عملية التوظيف مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام    
تحدث عن بعض الصفات الشخصية  الجزائري كما نالحظ أن قانون العمل، ي بلدأاالقتصادي في 

 .التي يجب توافرها في العامل قبل توظيفه مثل الشهادات العلمية والخبرات المهنية واإلمكانات الصحية

إن عملية التشغيل كغيرها من العمليات ذات الوزن الكبير في السياسات ذات الطابع    
قتصادي، تخضع بشكل عام إلى  مجموعة من األحكام القانونية التي كانت من إفرازات  السوسيوا 
 التحول الديمقراطي على الخريطة الدولية والمجتمعات المعاصرة التي باتت تنتهج مبادئ عامة وشاملة

 :تشترك فيها جميع النظم، ومن هذه المبادي هي
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عدم المقارنة بين الناس على أساس الدين، الرأي، اإلتجاه األيديولوجي، أو على األساس 
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 مبدأ الجدارة: 
مكانيات علمية مهنية وبدنية معينة، ويجد  الذي يفترض في المترشح للعمل، من قدرات وا 
تطبيقه هو األخر في المسابقات الخاصة بالتوظيف، وفي ضمان العمل الدائم للمواطن الذي 

 .(1)يرغب فيه

 وعلى أي حال فإننا نجد تباين وتفاوت من حيث تطبيق هذه المبادئ، كما نجد بعض الخصوصية  
والتي عرفت مبدأ سمالي ة، فالدول التي تتبنى النظام الرأالتي تختلف تبعا الختالف النظم االقتصادي

، وكذلك حريته في اختيار العمل الذي يناسبه، الحرية في العمل تعترف بحرية الفرد في ممارسة العمل
غير أن مبدأ وضرورة خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب  مما يعد تعبير تجسيدا لفكرة الليبرالية،

  . فرضت على هذه الدول التدخل ولو نسبيا من أدل الحفاظ على هذا التوازن

التوجيه اإلشتراكي، فقد فرضت نفسها في سوق العمل تجسيدا  في حين نجد أن الدول التي تتبنى    
على عاتقها مسؤولية  توفير العمل كما جعلت منه لفكرة مبدأ الحق في العمل لكل مواطن، ووضعت 

 .تجاوزت البعد اإلقتصادي لفكرة التشغيل وأعطته بعدا إجتماعيا احقا وواجبا، مما يعني أنه
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 : أنواع سياسات التشغيل: ثالثا

تبعا لطبيعة النظام االقتصادي والسياسي  تختلف سياسات التشغيل المعتمدة في مختلف بلدان العالم، 
          .تبعا للنظرة السائدة تجاه العمل المتبع في هذا البلد أو ذاك، ومن ثم

قانون العرض ل تبعا قوة العمل سلعة، يتحدد ثمنها يعتبر  الرأسمالي يقتصادإلا ظل النظامي فف    
العمل ألفراد  المباشر للدولة في توفير فرصتدخل تعارض فكرة ال هي بذلكوالطلب في سوق العمل، و 

 .القوة العاملة

مصدرا لكل القي م وحقا لكل مواطن، بل يعتبر العمل فإن  االقتصاد االشتراكي النظامفي أما الحال    
 إنه واجب عليه، ويجب على الدولة التدخل في توفير فرص عمل ألفراد القوى العاملة الراغبين فيه،

 .مع ضمان حرية االختيار واالستقرار

النظرة للعمل أدى بالضرورة إلى اختالف النظرة لعملية التشغيل، والتي  وهكذا يالحظ فإن إختالف   
يقصد بها استخدام القوة العاملة في إحدى الفعاليات االقتصادية واإلنتاجية أو الخدماتية، ففي الوقت 

 .رد وسيلة لتحقيق غايات أخرى، فإنها تعتبر هدفا في حد ذاتهالنظام الرأسمالي مج هالذي يعتبر في

 :وتبعا لذلك وجدت سياستان للتشغيل أعرضهما كما يلي 

 :سياسة تشجيع عمليات التشغيل أو سياسة التشغيل النشطةــ 9 

وتعرف سياسة التشغيل النشطة على أنها سياسات تعمل بشكل مباشر على الحفاظ على مستوى   
الموجودة، وعلى توفير مناصب شغل جديدة، وعلى تكييف اليد العاملة حسب حاجة االقتصاد، عمالة ال

 :وهي دخل في هذا التصنيفووفقا لهذه السياسة فقد أحصيت حملة من السياسات التي ت

 المصالح العمومية للتشغيل. 
 التكوين المهني. 
 اإلجراءات الخاصة بتشجيع الشباب. 
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 (1)ة  واإلعانات عن التوظيفؤ عاملة الغير كفاإلجراءات الخاصة باليد ال. 

 :الوسائل المعتمدة في سياسة تشجيع عملية التشغيلـــ    

إن اإلستراتيجية المتبعة في اختيار اآلليات المعتمدة في سياسة تشجيع عمليات التشغيل، يكون    
إن هذه اإلستراتيجية  من شأنها زيادة الحظوظ بالنسبة للبطالين في حصولهم على منصب شغل،

تعمل أساسا على تطبيق مبدأ التحضير للشغل، لتحتم بذلك على البطالين الذين يستفيدون من 
البحث عن عمل وتحسين قدراتهم التشغيلية، وذلك باعتماد الفعالية في خدمات إعادة ،منحة البطالة

 .اإلدماج باإلضافة إلى االستفادة من منح البطالة

 :يات المعتمدة في هذا الشأن كما يليولهذا نجد اآلل  

تخصيص منح خاصة بتوظيف : تحفيز المؤسسات على توظيف اليد العاملة عن طريق مثالــــ    
 .الشباب، أو تخفيض تكاليف العمل بتخفيض أو إعفاء االشتراكات االجتماعية

ومساعدة البطالين في إنشاء مشاريعهم ومؤسساتهم  توفير مناصب عمل في القطاع العمومي،ــــ   
 .الخاصة

المساعدة على توفير مناصب العمل في القطاع الغير تجاري، بتمويل من القطاع العمومي كعقود ـــ   
 .العمل التضامنية

 إعادة( الحديثة التكنولوجية للتغيرات العاملة اليد مواكبة أجل من المهني للتكوينإعطاء األولوية ــــ   
  (الخ... تربصات تكوين،

تحسين آليات سوق العمل باعتماد آليات اتصال فعالة بين العرض والطلب عن طريق التوجيه ــــ   
 .الحسن للبطالين

 .إدخال الليونة بدرجة أكبر في سوق العملــــ   
ئمة ألزمة وهدف هذه السياسة من خالل هذه اإلجراءات هو تحقيق تنمية حقيقية تحمل الحلول المال

 .البطالة، لما تتضمنه من آليات تدعيم عمليات التشغيل
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 :سياسة التراجع عن التشغيل والحد من الفئة النشطةــ  9

 البطالة عن التعويض تخص   إجراءات تتضمن و المعوضة، التشغيل بسياسات أيضا تعرف     
 العاملة اليد حجم من والتخفيض التقليص وكذا إعانات أو منح تقديم عبر العمل مناصب وفقدان

 هذا ويصنف مسبقا، التقاعد طلب على المسنين العمال تحفيز على العمل على القادرة بمعنى النشطة،
 في الحاصلة االختالالت بمعالجة تكتفي التي أو العالجية اإلجراءات ضمن السياسات من النمط
  .(1)البطالة أزمة وطأة من التخفيف أو العمل السوق

 

 العمل سوق في الخلل معالجة على تقوم التي السلبية التدابير أو اإلجراءات تمثل مجموع كما     
 .البطالة مشكلة لحل األمد قصيرة حلول على معتمدة الكامل التشغيل وتستبعد ألسبابه، التطرق دون

 عن والجماعات، لألفراد االقتصادي التكيف سياسات تكاليف تخفيض من القريب المدى على فتمك ن
   .تدهور دون الوضع على والمحافظة مادي دعم برامج إقامة طريق

وتعمل هذه السياسة حسب حالة السوق، والتخفيف من اآلثار التي تولدها اختالالت سوق العمل     
من خالل توفير اإلعانات االجتماعية، أو محاولة الحد من الفئة النشطة، وقد أصبحت مختلف 

 :واردة في هذا التخفيف والتي تتمثل في إجرائيين همااإلجراءات ال

 .منح تعويضات البطالةـــ   

 .التقاعد المسبقـــ   
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 المركز العربية، العمل منظمة الشباب، تشغيل في المهني والتوجيه اإلرشاد دور عن اإلقليمية الندوة -العمل سوق
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 :(1)الوسائل المعتمدة في سياسة التراجع عن التشغيل وتحديد الفئة النشطةــ  
نجد الوسائل المعتمدة في سياسة التراجع عن التشغيل أو  على عكس سياسات التشغيل النشطة،  

االتجاه السلبي نحو عمليات التشغيل، تدور أساسا حول تشجيع تراجع معدالت التشغيل وذلك ألهداف 
 :قد تتضمنها أهداف السياسة االقتصادية عامة، ويمكن تعداد اآلليات التي يتم اعتمادها في هذا الباب

 بطالة كتعويضاالعتماد على منحة ال. 
  ،تمويل و تحفيز عمليات تراجع معدالت النشاط بتقديم أولوية التوقيت الجزئي اإلداري

عمليات الذهاب إلى التقاعد المسبق، كما يمكن اللجوء إلى طرد الجاليات األجنبية إلى 
 .بلدانهم األصلية

 اعتماد تخفيض سن التقاعد. 
 ملاعتماد تقسيم العمل عن طريق تخفيض توقيت الع. 

كون هناك وسائل تتلك هي أهم اآلليات أو الوسائل المعتمدة في هذا النوع من السياسة، ويمكن أن    
أخرى، وذلك يتوقف على حالة سوق العمل والحالة االقتصادية للبلد، وبالتالي نجد هذه السياسة تهدف 

 .بشكل أساسي إلى جعل البطالة أكثر تحمال وتخفيض الفئة النشطة المستغلة

إن التفريق بين هاتين السياستين النشطة والسلبية اتجاه عملية التشغيل يصعب في بعض األحيان،     
نجد من بين السياسات النشطة للتشغيل، اعتماد عمليات : فنجد التداخل بينهما كبير، كمثال عن ذلك

رض وفق طلب التكوين لليد العاملة من أجل ضمان حظوظ أوفر لتشغيل هذه األخيرة، ومالئمة الع
خر الباب تلعب دورا آالمؤسسات، لكن في نفس الوقت نجد سياسة التكوين النشطة المعتمدة في هذا 

لتصبح بذلك عبارة عن سياسة تراجع عن عمليات التشغيل، وذلك باعتبار أن عملية التكوين تعمل 
وق مدة شكل مؤقت على تخفيض الضغط على سوق العمل بسحب جزء من اليد العاملة من السب

 .التكوين وبالتالي تخفيض معدالت البطالة

التراجع عن عمليات التشغيل كمثال بالنسبة لمنحة البطالة،  بالنسبة لبعض سياسات ونفس الشيء    
والتي تعمل على استقرار سوق العمل بشكل أساسي، لكن في نفس الوقت هذه المنحة تعتبر كإعانة 
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للبطال تساعده في مصاريف البحث عن عمل يالئمه، ويوافق قدراته العلمية، وبذلك يصبح هذا النوع 
ن كان يعتمد في سياسات التراجع عن عملية التشغيل، لكن تعتبر سياسة نشطة لتشجيع  من السياسة وا 

 .التشغيل
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 :أسس سياسات التشغيل :رابعا
 :تتمثل فيالتشغيل فهي سياسات  أما أسس  

 :كفالة االستقرارــ  9

نص مؤتمر منظمة العمل الدولية على أن سياسة التشغيل ينبغي أن تتولى ضمان االستقرار في    
حجم االستخدام لكل عامل بقدر اإلمكان، وذلك بحصر التغيرات غير المناسبة للعمل إلى أدني حد 

 :مستطاع، وضمان االستقرار في العمل يتطلب ما يلي

  التحكم في البطالة التكنولوجية أو االنتقالية، وذلك عن طريق إلحاق العاطلين عن
 .العمل بسب التكنولوجيا المستوردة بمعاهد التكوين أو بدورات التطوير

 يص العمل في اختيار التكنولوجيا المناسبة عند استيرادها، ألنها تؤدي أحيانا إلى تقل
عب دورا كبيرا في استمرارية التشغيل واستقراره، والتكنولوجيا تلالعملية اإلنتاجية، 

خاصة إذا رافق عملية إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التدريب والتطوير، 
كما يمكن أن تؤثر التكنولوجيا بالسلب على حجم التشغيل، بحيث يتقلص إلى أدنى 

للقوى العاملة حد له، لذا يجب اتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير الكفيلة التي تضمن 
 .األمان واالستقرار في مكان عملهم

  إحداث التوازن في نوعية القوى العاملة في القطاعات اإلنتاجية، وتوزيع القوى
 .العاملة في مختلف مناطق البالد

  وضع قوانين وترتيبات وفرض إجراءات تمنع أرباب العمل من القيام بالفصل

 . (1)عي دون مبررالتعسفي، أو القيام بعمليات الفصل الجما
 

 :التشغيل المستمد على حرية االختيار .9

عليه من قبل  يتعلق بحرية اإلنسان في اختيار العمل الذي يؤديه بدون إرغام، وقد تم االتفاق       
على مسؤولية منظمة العمل الدولية، نحو فحص ومراعاة  ((فيالدلفيا))فقد أكد تصريح الهيئات العالمية، 
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أن : آثار السياسات االقتصادية والمالية على السياسة العمالية في ضوء الهدف األساسي الذي يقرر
لجميع البشر بغض النظر عن الجنسين أو العقيدة أو النوع، الحق في العمل نحو تنمية رفاهيتهم 

 .(1) المادية والروحية، بحرية وكرامة في ظل أمن اقتصادي وفرص متساوية

من حق كل فرد الحصول على عمل، وأن : كما نص الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان على أن     
يختار العمل بحرية، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية وفي حماية ضد البطالة، ومن هنا يتضح أنه 
يحق لكل فرد اختيار الوظيفة التي يرغب فيها، والتي تتفق مع مهاراته ومؤهالته، ولهذا يجب تزويد 

شخاص الموجودين في سوق العمل بالمعلومات الالزمة عن األعمال المتوفرة، وأن تقدم إليهم األ
رشادهم إلى أحسن الوسائل الستخدام مواهبهم، وما تحصلوا عليه من علم  النصائح والتوجيهات، وا 

 .ة وتكوين ومعرف
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 :سياسات وبرامج التشغيل  التجارب العالمية في مجال :اخامس   

 استحداث سبيل فيالدول  تعتمدها التي واآلليات التدابير مختلف على التشغيل سياسة تدل     
 لسياسة المقابل الوجه الواقع في السياسة هذه وتمثل ة، محدد فترة خالل أنماطها بشتى شغل مناصب
وفي هذا العنصر سنحاول استعراض  ،واحدة لعملة وجهان والبطالة التشغيل نأ إذ البطالة، مكافحة

 .تجارب بعض الدول الصناعية والدول العربية

 :يةصناعالدول التجارب ــ  9

 أن إال أخرى، إلى دولة من بحذافيرها ناجحة تجربة أي تقليد أو نقل صعوبة من الرغم على     
 الستخالص مفيد المتوفرة، الدولية التجارب بعض عنها أسفرت التي أهم االستنتاجات استعراض
 .الدول التي تعاني من مشكلة البطالة في برامج التشغيلو  فاعلية سياسات بزيادة الكفيلة التوجهات
 .(1) النشطة غير التشغيل وسياسات ةالنشط التشغيل سياسات بين الدولية التجارب تصنيف ويمكن

 في اندماج الخريجين تسهل أن شأنها من برامج وضع إلىالصناعية   الدول من كثيرال عمدتلقد     
من قدرة  يرفع الذي المالئم التعليم نوع حول متباينة استنتاجات الدولية التجارب وأفرزت ،سوق العمل

 .المتوقع دخله زيادة في ويساهم وظيفة، الحصول على على الخريج

: رئيسيين عنصرين المفاضلة بين على يتوقف نظام تعليمي أفضل أي تحديد فإن اإلطار هذا وفي    
إذا  ما حول الثاني، العنصرو من التعليم العام، أفضل المهني التعليم كان إذا حول ما يدور ،األول

 .(2)المدرسة بدوام كامل داخل التمهن من أفضل الدراسة أوقات خارج التمهن كان

 التجارب تشير العام، والتعليم المهني التعليم بين المفاضلة إطار وفي ،األول للعنصر بالنسبة
 التشغيل آفاق مستوى لرفع يميل المهني التعليم أن إلى نمارك،اوالد دول مثل ألمانيا والنمسا في المتاحة
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2- Redjeb M. S. and M. Ghobentini (2005): "-L'intermédiation sur le Marché du 

Travail en Tunisie"- Unité (12) de Recherches et Analyse du Marché de l'Emploi, Cahiers 

de la Stratégie de l'Emploi 2005/19, ILO,Geneva  .  
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 نحو متزايدا حاليا توجها هناك لذا فإن، العام التعليم مع ما تقدمه مدارس مقارنة الخريجين رواتبو 
 بالمهاراتو  النظرية بالمبادئ الطالب تزويد المهني، في سبيل والتعليم العام التعليم بين ما المزج
 من بالكثير التعليم قوبل من بين النوعين المزج أن غير ،توظيفهم احتماالت من تزيد التي العملية
سيؤول  الذي كالطريق المسدود إليه ينظرو  مكلفا، الغالب في يعتبر المهني التعليم أن إلى نظرا التردد،
 .العام التعليم في الفاشلينو  المتدنية المهارات أصحاب إليه

يطالياو  فرنسا)المدرسة  إطار ضمن المهني التعليم بتنظيم والمتعلق ،الثاني العنصر أما     أو (ا 
 فنمط  ،أخرىو  دولة بين المهني التعليم تنظيم نمط يتباين ،(المتحدة الوالياتالمتحدة و  المملكة)خارجها 
 العديدو  اليابان في المتبعة الممارسات مع كليا يتعارض ألمانيامثل  بلد في بدوام جزئي المهني التعليم
 المدرسة، أوقات خارج التمهن أو الحرف امتهان بعض بعض الدراسات أن أثبتت وقد، أوروبا دول من

 الطالب يربط أنهو  المدارس، خاصة داخل بدوام كامل المهني التعليم من أفضل عمل فرص يمنح
 والترقية الوظيفية، األجور يتعلق بتوقعات فيما لكن ، سواه دون معين بمجال أو معين عمل بصاحب

 بالتعليم عليه من يلتحق يحصل بما مقارنة الكثير، يقدم ال المدرسة أوقات خارج التمهن أن يبدو
 .بدوام كامل المهني

حيث تم خلق  الرائدة، بوفي إطار اإلجراءات المتعلقة بالتشغيل تعتبر التجربة الفرنسية من التجار   
، الذي يعطي الحق في التمهين، 1669أكتوبر  15جهاز اإلدماج المهني للشباب الصادر في 

، ((عقد تشغيل الشباب))التكوين واكتساب الخبرة التي تؤهله لإلدماج في سوق العمل، ذلك من خالل
 المستخدم والعامل، ويتم ذلك من خالل إبرام اتفاقية بين الدولة والهيئة المستخدمة، وعقد العمل بين

بحيث يتمتع العامل بفترة تكوين تسهل له عملية االندماج االجتماعي في إطار السياسات المتعلقة 
 .بالتشغيل 

وقد تم تسجيل فوارق مهمة تتعلق بنسب تشغيل الشباب المتخرج من الجامعة وبين الشباب المتخرج   
لفئة األولى في إطار عقود محددة المدة، حيث وصلت نسبة التشغيل ل الهندسة،من مدارس التجارة أو 

أو كمستخلفين في إطار عمل تضامني، وفي كثير من األحيان يكون العمل في إطار هذه العقود 
شرطا ضروريا للحصول على منصب عمل دائم أو ثابت، وذلك بالرغم من تدني مستوى األجور 

فرنك، وقد عملت الحكومة الفرنسية على خلق مناصب عمل  2600وهي أقل من  %11: والمقدرة بــــ
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بالتنسيق بين المؤسسات االقتصادية ومؤسسات التعليم، بحيث يتجلى ذلك في شكل تربصات يستفيد 

 . (1) منها الشباب

أما بريطانيا والتي تعتبر البلد األوروبي الوحيد األقدر على تشغيل اإلطارات، وذلك بمساعدة الجمعية   
لبريطانية لمساعدة البطالين وتطوير المبادرات الشبانية، وذلك من خالل مساعدتها للشباب البطال ا

منصب شغل ما بين سنتي  76000بإنشاء مشاريع صغيرة لخلق فرص عمل أكبر، فقد تم خلق 
، ومن أجل تحفيز الشباب على اإلقبال للمشاريع التنموية المصغرة قدمت تسهيالت 1665-1669

 .(2) %56: ات مالية في حالة عدم نجاح المشاريع، وتقدر نسبة التعويض  بـــوتعويض

 بين الترابط تعزيز في الناجحة التجارب أكثر من اليابانو  ألمانيا تجربتي تعتبر عامة، وبصفة   
 إلنجازاتهم وفقا  تصنفهم أن بعد الطالب توجه أن المدارس تحاول كلتا الحالتين ففي ،والتشغيل التعليم

 أولى في الطالب يختار ألمانيا ففي ،(اليابان)عمل  إلى فرص أو (ألمانيا)التمهن  إلى المدرسية،
 العمل صاحب إلى األساس هذا تحويلهم على ليتم يريدونها التي المهنة الثانوية دراستهم مراحل

 الدوام خارجالتدريب  من ساعات يتلقوا حتى الفيدرالي، التشغيل مكتب قبل من ينالمعو  المحتمل
 لهم الذي أمن العمل صاحب مع العمل إلى هؤالء مصير يؤول الحاالت معظم وفي ،المدرسي
 .التدريب

 وعلى عكس ،المدارس على للطالب عمل فرص عن البحث مسؤولية فتقع اليابان، إلى أما بالنسبة  
 المدارس تسعى كافية، لذلك عملية خبرة يملكون ال اليابان في الطالب األلماني، فإن التمهن برنامج

 المشترك العامل ويتمثل ،األعمال بمجتمع القوية بفضل عالقاتها لطالبها توظيف إلى توفير خدمات
 يحتاجونه الذي الوقت وتقليص ،تشغيل الطالب قابلية زيادة على قدرة النظامين في التجربتين بين

 مسيرتهم بداية منذ وذلك محددة، بوظائف العمل طالبي المقابل يقيدان في لكنهما عمل، عن للبحث
 .المستقبل في وآفاقهم المهنية الوظيفية حركيتهم يحدد الذي األمر المهنية،
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 االلتحاق معدالت انخفضت المهني، التعليم لخريجي بالنسبة الوظيفية واآلفاق األجور تحسن رغمو     
 التعليم إلى يتحولون الذين الطالب أعداد وارتفعت العالم، دول من العديد التعليم في النوع من بهذا
 مسارا يقدم ال المهني التعليم أن إلى العكسية النتائج وتعزى هذه ،بعد الثانوية ما المرحلة في العام

 التعليم في الطالب يدفع مما مؤهالت عالية، على يسمح بالحصول وال الوظيفي، لالرتقاء مالئما
لى المبكر، الخروج إلى المهني  .العام الملتحقين بالتعليم نسب زيادة وا 

 مرونةو  مستدامة تمويل خطة يتطلب المهني والتدريب التمهن نظام نجاح أن إلى اإلشارة تجدرو  
 التكوين تمويل يعتمد مثال ألمانيا ففي ،االجتماعية الناحية من دونيا نظاما هذا النظام في ال ترى ثقافية
 مركزي غير بشكل تعملو  كبير بنفوذ تتمتع التي ،العمل منظمات أصحاب أساسي على بشكل المهني
 دعم في العمل أصحاب استمرار يفسر األمر الذي مهارة، األفضل واألكثر العمال اختيار لها يخول
 أصحاب إلى يمنح خالل دعم من التمهن أو تمويل التدريب يتم فرنسا مثل أخرى دول فيو  ،التمهن
 .العمل

 النشطة العمل سوق سياسات مكونات مختلف على اإلنفاق لتوزيع اإلحصائية البيانات تشيركما      
 إلى،  2003للعام األوروبية الدول من وغيرها والتنمية االقتصادي منظمة التعاون دول بعض في

 التي األداة تحبذ دولة كل أن يبدوو  المكونات، هذه بالنسبة إلى لألولويات عليه متفق ترتيب غياب
 . النشطة العمل سوق سياسات أهداف تحقيق أجل من مناسبة تراها

 جانب يمثل الذي)والتدريب  التشغيل لخدمات تخصص التي للنفقات األعلى النسب أن يتبينو 
 تدريب يأخذ مدرجة، دولة وعشرين اثنين أصل من ثمانية نحو أن( العمل سوق من العرض
 سوق لسياسات المخصصة من النفقات األكبر الحصة الشباب من العمل عن العاطلينو  نــــالمسرحي
 أن في حين  التشغيل، لخدمات منها األكبر الحصة تعود  أخرى دول سبعة وفي ،النشطة العمل
 توفير إلى مباشر بشكل تهدف إجراءات اتخاذ تشجعان دا،ــو نيوزيلن التشيك جمهورية هماو  دولتين
 التشغيل، لحوافز نفقاتها من نسبة أكبر تخصص التي الوحيدة الدولة أيرلندا تبقىو  عمل جديدة، فرص
 ذات بالمجموعات تهتم التي البرامج لدعم النفقات من األكبر فتخصص الحصة الدول باقي أما

 .الخاصة الحاجات
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 معظم في رواجا اإلجراءات أكثر المتوسط في هي التدريبو  خدمات التشغيل أن يبدو  عام وبشكل  

 (1).نسبيا األقل تكلفتها مقابل على التشغيل اإليجابية آلثارها و ذلك الدول،

 التنميةو  االقتصادي التعاون منظمة دول بدأت التي التشغيل إستراتيجية تقييم نتائج خالل من يتبينو   

 من حققتها التي النتائج حيث من الدول من مجموعات أربع تمييز يمكن أنه ،1994منذ  في تنفيذها

 :التالية العشرة التوصيات والتي تضمنت اإلستراتيجية،هذه  تنفيذ خالل

 للنمو المحفزة الكلي االقتصاد سياسات تنفيذ. 
 التكنولوجية المعرفة نشر تعزيز. 
 العمل توقيت زيادة مرونة. 
 الخاصة المشاريع و مناخ األعمال بيئة تحسين. 
 الشباب العمال لدى الرواتب مرونة زيادة. 
 الخاص القطاع في خاصة الوظيفي، األمن إصالح شروط. 
 النشطة العمل سوق سياسات على التركيز تعزيز . 
 و التدريب التعليم خالل من بخاصة العاملة مهارات القوى تحسين. 
 بالبطالة الصلة ذات والحوافز المنح أنظمة إصالح. 
 و الخدمات السلع أسواق في التنافسية تعزيز خالل من االقتصاد تحفيز. 

 بتقديم المجموعة هذه وتتسم ا،سويسر و  الجنوبية، وكوريا اليابان مثل دوال األولى المجموعة تضمــــ    
 منخفضة والدخل الشركات على ضرائب و معدالت سخية، غير بطالة منحو  محدودة للعاملين، حماية
 .نسبيا
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 سخية منح بتقديمو  الضرائب، بارتفاع تتسمو  أوروبا، شمال من دوال فتضم الثانية المجموعة أماــــ  
 عن للبحث جيدة برامج وتنفيذ متطورة خدمات إلى تقديم للعاملين، باإلضافة أكبر و حماية للبطالة،
 .عمل

 مزاياو  منح بتقديم وتتسم وألمانيا، إلى فرنسا باإلضافة جنوب أوروبا دول الثالثة المجموعة وتضمــــ  
 فيها السلع والخدمات أسواق أن يالحظ المقابل،في  لكن للعاملين، جيدة وحماية للعاطلين، سخية
 .بالكامل تنافسية ليست

 متدنية، منح بطالةو  للعاملين، أكبر بحماية وتتميز شرق أوروبا، دول الرابعة المجموعة وتضم ــــ  
 .نسبيا محمية سلع وخدمات وأسواق تطورا، أقل توظيف وخدمات

 معدالت حيث من أفضل نتائج بتحقيقها المجموعات من غيرها عن الثانية المجموعة وتتميز  
 وفرضها للعاملين، أفضل حمايةو  سخية، بطالة منح تقديمها رغم تدني معدالت البطالةو  التوظيف
 هذه دول ربط إلى التوظيف مستوى على النتائج الجيدة هذه وتعزى، مرتفعة ضرائب معدالت

 في اإللزامية المشاركة من خالل عمل عن البحثفي  بجديتهم للعاطلين المقدمة الحوافز المجموعة
لى التشغيل، برامج  .والخدمات لديها السلع تنافسية أسواق إلى باإلضافة البرامج، هذه كفاءة  وا 
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 :الدول العربيةتجارب ـــ  9

ى تحسين فرص توضح التجارب الدولية أن سياسات سوق العمل النشطة يمكن أن تساعد عل    
فالدراسات التي تتناول التأثير على قابلية التوظيف الناتج عن التدريب أثناء  العاملينالعمل لبعض 

عانات دعم األجور تجد أن هذه البرامج إذا ما تم تصميمها  العمل، والمساعدة في البحث عن العمل، وا 
ترتبط  وغالبا ماتؤدي إلى تحسين فرص العمل لبعض العمالة،  توجيهها وتنفيذها بعناية، يمكن أنو 

النتائج اإليجابية ببرامج شاملة تقوم بدمج إعانات دعم األجور والتدريب مع خدمات أخرى، والمساعدة 

 (1).في البحث عن العمل

فقد  عكف دول مجلس التعاون على فعالية تنفيذ البرامج للتدريب وللمساعدة في البحث عن العمل،وت   
لتقديم المساعدة عن عمل والتدريب  8001أجريت في البحرين اصالحات في سوق العمل سنة 

للمواطنبن، مع توفير إعانات بطالة مشروطة، وقد ساهمت هذه اإلصالحات في خفض البطالة، 
فير خدمات المساعدة في البحث عن عمل والتدريب في المملكة العربية ، تم تو باإلضافة إلى ذلك

دية واإلمارات العربية المتحدة على مدار العقد الماضي، وفي األونة األخير ،تم تكثيف الجهود السعو 
باتباع منهج متعدد األوجه لتقديم المساعدة في البحث عن فرص عمل  8011في السعودية منذ 

 (2).والتدريب، وتتميز بمشاركة القطاع الخاص  في هذه الجهود، باستثناء البحيرين

عانات البطالة المساعدة في دعم العاطلين عن العمل مع تحسين مرونة سوق يمكن لبرامج إكما      
العمل في الوقت نفسه، وتتسم تكاليف االستغناء عن العمالة الفائضة في بعض دول مجلس التعاون 

ه من شأن توافر إلعانات البطالة مساعدة السلطات في التخفيف من هذليحي بأنها مرتفعة نسبيا، و الخ
والتي القيود وتحسين تخصص الموارد البشرية، ومثل هذه الخطوة سوف تكون مع التجارب الدولية، 

لسياسات سوق العمل هو حماية العاملين وليس الوظائف، وفي المملكة  تشير إلى أن النموذج الناجح
دفع  تم بموجبهعانة الباحثين عن العمل الذي يإل حافز برنامج 8011العربية السعودية، أطلق في عام 
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شباب العاملين بحد أقصى سنة كاملة واحدة في العمر، مشروطا بالمشاركة في أنشطة البحث لمكافأة ل
حاليا النظر في مشروع أكثر عمومية للتأمين ضد البطالة، ومن شأنه  ويجرى عن العمل والتدريب،

ريب أن يعود بالنفع عن جعل إعانات البطالة مشروطة بالمشاركة في أنشطة البحث عن العمل والتد
إعانات البطالة في قطر واإلمارات  الكويت وعمان والممكلة العربية السعودية، ومن شأنه عدم وجود

العربية المتحدة يمثل فرصة أيضا لتحسين أوضاع العاطلين ودعم استحداث سياسات أخرى من شأنها 

 (1).تعزيز أداء سوق العمل

وفقا إلحصائيات المعهد الوطني لإلحصاء، أن حجم البطالة في  أكد مصطفى الفياللي :تونسأ ــ  
من القوة النشطة، ومن  %16.6، وهو ما يمثل 1666تونس قارب نصف مليون عاطل عام 

خصائص العاطلين أنهم متساوون تقريبا من حيث الجنس، أي أن نصفهم ذكورا والنصف األخر إناثا، 
منهم من مستوي التعليم الثانوي،  %76سنة و( 86-12)منهم من ذوي األعمار  %96.6وأن 

 .(2)منهم جامعيين %1.9و

 :وتعود مشكلة البطالة إلى ثالث عوامل رئيسية هما   

 في مجموع السكان العاملين زيادة نسبة الشباب. 
  انخفاض نسبة استيعاب الدول األجنبية اليد العاملة التونسية واشتداد موجات عودة

 .بالدهم المهاجرين التونسيين إلى
  زيادة نسبة اليد العاملة التي دخلت سوق العمل. 

ومن أجل استيعاب األعداد الهائلة من العاطلين عن العمل، تم اعتماد مخططات تنموية خماسية    
 1621، أما في سنة 1621ألف منصب عمل خارج قطاع الزراعة سنة  877والتي فتحت ما يقرب 

منصب  8.780.500بعد سنة منصب عمل ليرتفع ويصل  1.925.100فقد بلغ عدد المشتغلين 
عمل، وهذا تغيير خطوات جيدة نحو خلق التوازن بين عروض وطلبات العمل، وفي اطار برامج 

 .تنشيطقطاع التشغيل في تونس، ثم وضع أجهزة هدفها خلق مناصب عمل من بينها
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 البنك التونسي للتضامن: 

خاصة منهم خريجي  وتطوير مشروعات الفئات الصغيرة، وهو يهتم بتقديم مساعدات مالية لتحويل  
 . ألف دينار تونسي 80إلى  10، وتبلغ قيمة القروض من التعليم الجامعي

 المرصد الوطني للتشغيل:  
هو جهاز يهتم بمعطيات سوق العمل في تونس وعرضها بشكل معلومات لمساعدة طالبي العمل    

 .على الحصول على وظائف
 للتشغيل الصندوق الوطني: 

جانفي  01، ودخل طور العمل في 1666أكتوبر  10: إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل فيتم    
، وتغيير آلية جديدة تعتمد على التضامن الوطني، وسعي إلى تسهيل إدماج كل طالبي التشغيل 8000

ويمكن حصر أهداف هذا  مهما كانت أعمارهم أو مستواهم الدراسي أو المنطقة التي ينحدرون منها،
 :الصندوق أساسا

 تحويل العمليات الكفيلة بالرفع من مؤهالت طالبي التشغيل. 
 توفير إمكانيات التشغيل. 

إن أسباب البطالة في المغرب حسب المحللون اإلقتصاديون، ترجع إلى عجز القطاع  :المغرب -أ 
فحسب التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية  العام عن استيعاب اليد العاملة الجديدة،

عن  %1.50، بزيادة قدرها %11.70بلغ نسبة  8006للتخطيط أن معدل البطالة في جوان 

 .(1)بلغ مليون شخص1.871مستواه قبل عام،  أي أن عدد العاطلين عن العمل 

قدت أعداد هامة من ويعتبر القطاع الزراعي هو أكبر القطاعات االقتصادية المتضررة والتي ف  
الوظائف بسبب سوء األحوال الجوية، وبالتحديد الجفاف الذي أصاب التراب في المغرب في اآلونة 

 .األخيرة
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الصناعة انخفاض بأكثر  ألف فرصة عمل، وسجلت 77القطاع الزراعي بسبب الجفاف لقد فقد     
ألف فرصة عمل، نظرا للمشكالت  66من اليد العاملة بسبب فقدان قطاع النسيج والمالبس  %06من 

التي تواجه قطاع النسيج في المغرب الذي تأثر بالمنافسة اآلسيوية التي أجبرت القطاع عن التخلي 

 .(1)عن العمال

البطالة التي بلغت واتخذت الحكومة المغربية إجراءات خاصة من أجل التخفيف من تنامي ظاهرة     
وتمثلت هذه اإلجراءات في إعداد مشروع تشغيلي أعتمد على مجال  ،%10.6نسبة  8001سنة 

االستثمار في المشاريع الخاصة، ويهدف مشروع المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية إلى منح 
القطاع  دة فيالموظفين تعويضات مالية مقابل ترك الوظيفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات جدي

 .(2)الخاص أمال في خلق فرص عمل جديدة عن طريق تدعيم المشروعات بنسبة فوائد أقل

من البطالة في صفوف  ةوجود معدالت مقلق علىوأظهر تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي     
لفئة العمرية ما بين لدى الشباب من ا % 11.2، (8010)إذ بلغت السنة الماضية الشباب،

 .سنة 81و 16الشباب من فئة  لدى%15.9وسنة،71و16

  
الوسط الحضري، وهي مفارقة  وأبرز التقرير أن نسبة البطالة ترتفع بارتفاع المستوى الدراسي، وفي   

عدم مالءمة أنواع التكوين المتوفرة مع سوق الشغل، واستمرار نمط من النمو  بحسب المجلس تؤكد
من الشباب هم عاطلون % 56.2وأفاد التقرير أن   ة،الشغل المؤهلا غير كاف من مناصب ُيوفر عدد

بدون أجر، وأقل من  من الشباب العاملين يشتغلون% 10ن سنة، وأن أكثر من عن العمل ألكثر م

 3).)من الشباب العامل يستفيدون من تغطية صحية% 10
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ا في غالب األحيان، وغير عنهوأكد التقرير أن المناصب التي ُيحدثها االقتصاد تظل غير مؤدى     
  .ما يجعل الشباب متوجسين من العمل داخل المقاولةمستقرة،

وأكد المجلس أن إنعاش الشغل لن يتطور إال بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وهو ما يبقى رهينا     
وذكر المجلس بالدور الهام الذي يجب أن يضطلع به  ،االقتصاديين إلى االستثمار بمدى ميل الفاعلين

  .القطاع الخاص وبالتالي المقاولة

هذه التدابير على وتتركز  ،معالجة بطالة الشباب والخريجينلالمجلس عشرة إجراءات   عرض    
 :بالخصوص تهممحاور 

 خلق مجلس وطني للتشغيل يكون مدعما بمرصد وطني للتكوين والشغل. 
  صالح الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل، عبر تخويلها صالحيات أوسع  .وا 
  وتطوير األنشطة المدرة للدخل، واعتماد عقود عمل ذات منفعة عامة واجتماعية. 
   (بكالوريا زائد سنتين أو ثالث سنوات)وتشجيع التكوين قصير المدى. 
   ة مراكمة الوظائف، من خالل وتحسين اآلليات القانونية التنظيمية، في أفق محاربة ظاهر

 .التطبيق الصارم للقانون
 وتفعيل االتفاقيات الجماعية القطاعية . 
  حداث المقاوالت الصغيرة جدا، معتبرا أن هذه   بضرورة إعطاء دفعة قوية للتشغيل الذاتي، وا 

اآللية تحتوي على خزان هام من فرص الشغل، ما يفرض تشجيعها عبر وضع سياسة 
 .خاصة

تبر المجلس أن تشغيل الشباب يجب أن يمثل أولوية وطنية، وأن مسؤوليته تقع على عاتق واع    
 .الترابي يين، سواء على المستوى الوطني أوجميع الفاعلين العموميين والخواص، والجمعو 

ودعا المجلس إلى جعل معادلة تشغيل الشباب ليس عائقا يتعين العمل على تجاوزه، بل فرصة حقيقية 
 1)).ن قيمة الموارد البشرية الوطنية، كي تصبح رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغربللرفع م
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إعالن المبادئ بين منظمة شهدت المناطق الفلسطنية تغيرات جوهرية في أعقاب : فلسطينب ــ    
الفلسطنية وبناء الفلسطنية واسرائيل واتفاقية أسلو، وما تبعها من تطورات أهمها السلطة التحرير 

حول المكاسب االقتصادية التي سيجنيها المواطن  مؤسساتها، وقد رافق هذه التطورات تفاؤل كبير
الفلسطيني والناجمة عن خلق مناخ اقتصادي مستقر، وبيئة استثمارية مالئمة ستعمل على جذب 

سلطة الوطنية، وخلق ، باإلضافة إلى تدفق المساعدات الدولية للرؤوس األموال للمناطق الفلسطنية
غير أنه وألسباب عديدة لم تتحقق المكاسب االقتصادية جديدة للسلع الفلسطنية، فرص تصديرية 

 .بالكمية والنوعية المتوقعة، بل تراجع األداء االقتصادي العام ومستوى الدخل، وتفاقمت مشكلة البطالة

االقتصادية، إذ أن الطلب على العمل، فالتوظيف في فلسطين يعتمد على حجم وطبيعة النشاطات     
، فالمحددات األساسية للطلب هو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات التي تنتجهاالمؤسسات

حجم االنتاج ومعدالت نموه، حجم االستثمار، إنتاجية العامل والتطور التقني : العمل تشملعلى 
أما الطلب على العمالة فإنه يمتاز بالتذبذب الشديد تبعا لسياسة اإلغالق وتأثير  ،المستخدم في االنتاج

 (1).ذلك على الوضع االقتصادي العام

إن القطاع العام والمتمثل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطنية، يلعب دورا كبيرا في عملية    
يعملون  %66.20ويعملون في األجهزة العسكرية  %11.80نسبة  1669عامالتوظيف، إذ نجد أن 
 %70، وقد بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد العاملين في السلطة الوطنية في المؤسسات المدنية
في القطاع  %88,60في القطاع العسكرس، و %17.50منها ( 1669-1661)سنويا للفترة ما بين 

ات السلطة الوطنية، الوظائف الجديدة في أجهزة ومؤسس المدني، إال أن هناك تراجعا تدريجيا في إعداد
يشير إلى أن دور السلطة في استيعاب المزيد من  العاملين سيتراجع ، مما يتطلب دورا أكبر من  وهذا

 .(2)خلق فرص عمل فيع الخاص طاالق
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عام  %55إلى  1666عام   %90أما حصة القطاع الخاص في التشغيل فقد تراجعت من    
كما أن حصة العاملين في القطاع الزراعي تميل للتراجع مع مرور الوقت، فقد تراجعت من  ،1669
، أما القطاع الصناعي وقطاع 1662في الربع األول من عام  %18إلى  1665عام  11.60%

إال أن مساهمة قطاع اإلنشاءات كانت تتقلب بين الزيادة والنقصان من  الخدمات فإنها تميل للثبات،
منهم يعملون في قطاع  %62.50فترة ألخرى تبعا لعدد العاملين الفلسطنيين في إسرائيل، حيث أن 

، حيث البناء، ونظرا للتقلبات السياسية فقد تراجعت أهمية سوق العمل اإلسرائيلي للعمالة الفلسطنية
 1669عام  %17إلى  %1668عام  77العمال الفلسطنيين العاملين في إسرائيل من  انخفضت نسبة

 .(1)من مجموع القوى العاملة

باستثناء قطاع  1665مقارنة بعام  1669زداد عدد العاملين عام أما في القطاعات االقتصادية فقد ا  
وكذلك في الصناعات التحويلية  الخدمات، وكانت أكبر زيادة في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق،

 .والتعدين

إن األوضاع السياسية لدولة فلسطين حالت دون وضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم لتشغيل    
القوى العاملة العاطلة عن العمل، فالتطورات السياسية التي يمليها اإلحتالل، هي التي تحدد وتيرة 

استقرار الوضع االقتصادي هي السبب الرئيسي لنمو النمو االقتصادي وخلق فرص للتشغيل، فعدم 
 .معدالت البطالة

تسعى استراتيجية التوظيف في أي بلد إلى رفع قيمة العمل وخصوصا عند العمال  :السعوديةب ــ   
األقل تأهيال وأجرا، بما يدفعهم للبحث عنه ودخول سوق العمل، وتتفق أدبيات استراتيجيات التوظيف 

اتيجية للتوظيف لبلد ما، جهد يعتمد على سمات سوق العمل والوضع اإلقتصادي على أن وضع استر 
أن هذا يؤدي إلى (: أحد أبرز خبراء منظمة العمل الدولية)في ذلك البلد تحديدا، ويبين بيتر ريتشارد 

 :طرح سؤالين أساسيين

 هل العاطلون عن العمل هم أكثر شرائح قوة العمل حاجة إلى دعم؟: وضع البطالة .1
 هل رفع معدل المشاركة هدف مناسب؟ .8
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 .(1) ويبين أن اإلجابة على كال السؤالين تتفاوت من بلد إلى أخر  

وزارة التخطيط استراتيجية توظيف تحقق توظيفا كامال للموارد البشرية وكالة الة جوانا لوتقترح وك
 :السعودية، وذلك ارتكازا إلى خصائص سوق العمل المحلية، والتي من أهمها

 اإلعتماد على العمالة الوافدة. 
 الحرية النسبية الستقدام العمالة الوافدة. 
 ر باألوضاع في أسواق منشأ العمالة الوافدةالتأث. 
 إزدواجية سوق العمل السعودية. 
 رتفاع معد اإلعالة  .تدني معدل المشاركة وا 

ويبدو جليا أن سياسة التوظيف السعودية ال يمكن أن تتخلص من البطالة في اعتمادها فقط على      
خفض العمالة الوافدة،  اإلحالل محل العمالة الوافدة، إذ ستعاود البطالة الظهور مستقبال حتى في حال

ة التوظيف السعودية وهناك من يرى أن خفض العمالة بمفرده لن يحقق توازنا للسوق، بل أن استراتيجي
يجب أن تجمع بين اإلحالل وشغل السعوديين لفرص العمل الجديدة، بأن تركز على تخليص السوق 

 .(2)من انسدادات عدة تعاني منها، وهذا يقوم على التمعن في مكونات العرض والطلب والروابط بينهما

صاعدية تنطلق من هدف السيطرة كز استراتيجية التشغيل في تحقيق أهدافها إلى منهجية توترت    
على معدل البطالة المتزايد، ثم تسعى في مرحلة الحقة، وبعد ذلك صممت سياسات اإلستراتيجية لتنفيذ 

افسية التوظيف الكامل للموارد البشرية المواطنة وبما يحقق ميزة تن :الهدف اإلستراتيجي األساس وهو
 :منتهجة فيسياسات التشغيل اللإلقتصاد السعودي، وتتمثل أ
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 (1)سياسات قصيرة المدى: 

 ،الحالي مستواها دـبتثبيتها عن ،البطالة جماحكبح  إلى القصير المدى في اإلستراتيجية تسعى   
 إلى الداخلين أعداد عن لتق الل العم في الراغبين المواطنين أعداد من لتوظيف بالسعي وذلك
 .السوق

 أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل تساوي أعداد الداخلين  توظيف
 .لسوق العمل

 التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل. 
  سنة من الباحثين عن عمل 81استيعاب الشباب دون. 
 إنشاء برنامج لألسرة المنتجة. 
 يات والمعاهد من بينين تشجيع التوسع في إنشاء مكاتب لتوظيف طلبة الجامعات والكل

 .وبنات
 التنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل. 
 التخفيض التدريجي واإلنتقائي للعمالة الوافدة. 
 تطوير نظم المعلومات العمالية. 
 تحسين خدمات مكاتب العمل. 

 

 (2) متوسطال سياسات المدى: 

 لدخو من الخامس العام حتى الثاني العام من ) المتوسط في المدى اإلستراتيجية تسعى   
 التوظيف لمعد نمو لزيادة سعيـبال كـوذل ،وخفضها البطالة تحجيم إلى (النفاذ حيز اإلستراتيجية

 .لالعام إنتاجية لمعد نمو ورفع ركةالمشا لمعد وزيادة

 رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل. 
 المؤهلين لتحقيق التنويع االقتصادي االعتماد على توظيف المواطنيين. 
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 دعم وتمويل وضمان المنشآت ما دون العشرة عمال. 
 التحسين المستمر إلنتاجية القوى العاملة. 
 رفع كفاءة تنظيم سوق العمل. 
 توظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية. 
 رفع أداء منظومة تنمية الموارد البشرية. 
 دعم جهود تحفيز النشاط االقنصادي خارج المدن الكبري. 
 زيادة المعروض من الموارد البشرية العالية المهارة والتأهيل. 
 ين والمواطنات من الباحثين عن العمل وذو األجور المتدنيةدعم المواطن. 
 تشجيع برامج التدريب التعاوني والموسمي وعلى رأس العمل. 

 

 (1)الطويل سياسات المدى: 
 

 ورفع كةالمشار مستوى عـورف لالكام التوظيف تحقيق إلى لالطوي المدى في اإلستراتيجية تسعى   
 مقتدر تنفيذ تتطلب طموحة مطالب فهذه ،شك ودون، ةـالمتقدم صاداتـاالقت لمستويات لالعام إنتاجية

 يتطلب لالكام التوظيف وـوه العام الهدف تحقيق أن ، كماوالمتوسط القصير المدى لسياسات
 فترة لخال عمالً باحث كل يجد أن بمعنى ،ممكن طبيعي لمعد لأق إلى البطالة لمعد تخفيض
 القيمة لتوليد كزمر إلى العاملة القوة لتحوي إلى تسعى لب بذلك اإلستراتيجية وال تكتفي، قصيرة
 .المضافة

                يمـتعل يـف ذرياًـج والًـتح تعني الهيكلة وتلك هيكلة إعادة إلى بحاجة السعودية لالعم فسوق   
 يجعلها بما وتنظيمها ـلالعم وقـس ةـهيكل رسم إعادة كذلك وتعني،البشرية الموارد لوتأهي وتدريب
 قفزة لتحقيق الكافية المالية الموارد وفيرـت يتطلب فذلك كيدوبالتأ ،القائمة اختالالتها من تتخلص
 .   المنافسة على والقادر المنتجوالمجتمع  الريع مجتمع بين لالفاص هي نوعية

 الوصول باستخدام الموارد البشرية المواطنة إلى مستوى التوظيف الكامل. 
 تطوير تنظيم هيكلة العالقات العمالية. 
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 رفع انتاجية العمالة إلى مستويات اإلنتاجية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
  تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العملتحقيق التوازن بين المراكز الحضرية في. 
 تشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل الدائم للتعليم. 
 مزوالة المهنةاشتراط حصول العامل السعودي على إجازة ل. 

السعودي  لالعم سوق مساهمة لتطوير ضرورية خطوة هي التوظيف السعودية استراتيجية نإ      
 المواطنين من المزيد لتوظيف الحكومي لالتدخ سياسات ستقنن فهي ،ياالقتصاد عياإلجتما

 أن ،لذلك يضاف ،إيجابية واجتماعية اقتصادية آثار ولذلك ،الوافدة العمالة وتقليص والمواطنات
 عبر كذلكو وتنفيذهالوائح وال القوانين: لالعم سوق عبر تنظيمكفاءة  رفع إلى ستؤدي االستراتيجية

 إيجاد هاجس من بالسوق لاإلنتقا هو والمبرر، السوق تنظيم مهمة المكلفة المؤسسات هيكلة إعادة
 لب ،مالئم لعم على للحصوا من يمكنه بما ومهارته الباحث بقدرة الرتقاءا إلى ،للباحث لعم
 االقتصاد في مساهمتها ثم ومن إنتاجيتها رفع إلى يؤدي بما السعودية للعمالة سمة النهج هذا لوجع

 .وتحسين قدرته على المنافسةالسعودي 

ما نالحظه خالل استعراضنا لسياسات التشغيل المتبعة في الدول العربية أن هناك مزج بين    
اسة السياستين، فتستعمل سياسة التشغيل النشطة لفترة زمنية محددة، ومع ذلك نجد أنها تستخدم سي

المسبق، وكذلك تقسيم العمل عن طريق ، حيث نجد مثال التقاعد خرالتشغيل غير النشطة في موضع آ
كل هذا طبق في قطاعات كبيرة في العديد  ،...تخفيض ساعات العمل، أي منصب عمل بين إثنين

 .من الدول العربية
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 : ةــــــالصــــــخ 

 أهمية كبرى في دفع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، تشكل عملية التشغيل نستنتج مما سبق أن     

بد من سياسات حيث تحد من ظاهرة البطالة وما لها من تأثيرات سلبية ، ولنجاح عملية التشغيل ال

، والتنسيق بين كل القطاعات والهياكل، وتدعيم وتحفيز االستثمار تساهم فيها كل األطراف المعنية

حاولت ، وهذا ما المولد لمناصب الشغل، والعمل على عصرنة قطاع التشغيل وربطه بسوق العمل

توضيحه بصفة عامة من خالل هذا الفصل الذي تضمن المحاور األساسية لسياسات التشغيل، وبصفة 

في ، مستعينا سياسات وبرامج التشغيل التجارب العالمية في مجالفي أكثر حاولت التفصيل ، و خاصة

وكذلك تجارب الدول  ،)اليابانو  ألمانيا فرنسا، بريطانيا،( ذلك بأمثلة عن تجارب الدول الصناعية

التجارب الدولية إلى تحسين فرص  ، حيث تسعى هذه)تونس، المغرب، السعودية وفلسطين(العربية 

العمل لبعض العاملين، كما تتناول التأثير على قابلية التوظيف الناتج عن التدريب أثناء العمل، 

 .والمساعدة في البحث عن عمل دائم و مستقر 
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 :ــــــــديتمه 

ي سبيل استحداث ليات التي تعتمدها الحكومة فلى مختلف التدابير واآلتدل سياسيات التشغيل ع     
و تمثل هذه السياسة في الواقع الوجه المقابل لسياسة  ،نماطها خالل فترة محددةمناصب شغل بشتى أ

ول لدى زائر تشكل االنشغال األغيل في الجة التشوعلى هذا األساس باتت سياس مكافحة البطالة ،
تزايد مستوى الطلب على العمل بوتيرة تفوق نمو  إلىساس ، حيث يعود ذلك باألالسلطات العمومية

  .العرض

 وهذا االجتماعي، وحتى االقتصادي المستوى على عميقة تحوالت تزال وال الجزائر شهدتفقد      
 السوق متطلبات مجاراة الجزائر على رضتف وتراكمات عوامل نتيجة هو الحال بطبيعة التحول
 .فيه الزاوية وحجر مرآته التشغيل مسألة تعد الذي االقتصادي المستوى على خاصة العالمية

 من بداية بها سياسات التشغيل مرت التي المراحل أهم تحليل السياق هذا في نحاول وسوف      
 االنفتاح على ووصوال االشتراكي لنظاموا التخطيط بسياسة مرورا، االستقالل تلت التي الفترة

 .التشغيل مستوى على انعكاسات من المراحل هذه صاحب ما وكل السوق اقتصاد وسياسة االقتصادي
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 :سياسات التشغيل في الجزائر في ظل المخططات التنموية: أوال

 سياسة استقاللها بعد الجزائر اتبعت حيث ل،االستقال منذ لمراح مر بعدة يرالجزائ االقتصادإن    
 العمومية المؤسسات باستعمالها االقتصادية المجاالت لك على الدولة هيمنت إذ ،اكيةاشتر اقتصادية

 تلك في الجزائرية الدولة قامت ،زراعيا مجتمعا الجزائري المجتمع كونو، سياستها لتنفيذ داةكأ
 قطاع إيرادات على الجزائرية لةالدو اعتمدت بذلك وللقيام، تأميمها بعد ضخمة مزارع ءبإنشاء الفترة

حيث  ل،البترو سعر إنخفظالتي  6898إلى  6891باستثناء سنة تميزت باالرتفاع  التي المحروقات
 للدولة معتبرة مكانة وتحقيق ،أفرادها معيشة مستوى تحسين في الجزائرية السلطات اجتهدت

 :  منها سياسات عدة اتبعت األساسية األهداف تلك لتحقيق، والعالم لدو ضمن الجزائرية

 ملكية اإلنتاج لوسائ لوجع ،االقتصادي النمو لتحقيق ساسكأ التصنيع سياسة على عتماداال 
 .  عامة

  أخير كهدف العالمية السوق إلى ضمامواإلن ،أوال الوطنية بالسوق االهتمام. 

 :  االقتصادية التنمية لتحقيق أساسيتين مرحلتين شهدت الجزائر أن نعتبر  

 يراداتإ بارتفاع تميزت والتي، 6881إلى 6811 من تمتد التي لالمستقالقرار مرحلة 
 .6896إلى  1973-1979 لخال لالبترو وخاصة المحروقات

 الجزائرية للدولة العامة للوضعية نظرا 6881 سنة من ءاادإبت لالمستق الغير القرار مرحلة 
 اإلصالحات وتبني ،لجدولةا إعادة تبني إلى دفعها الذي األمر ،الخارجية المديونية لثق منها

 .العالمي والبنك الدولي الصندوق من لك فرضها التي االقتصادية
 الجزائرية الدولة بقيام تميزت لالمستق القرار مرحلة أن ،تقدم ما لخال من لنا يتبين   

  .(1)خارجية ضغوطات وجود دون ذاتية اقتصادية بإصالحات

 

                                                           

المطبوعات الجامعية،  ديوان  -0891-0891التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  -اللطيف بن أشنهوعبد  - 1
 .16 :ص 6891الجزائر، 
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 :مرحلة التسيير الذاتيــ  0

عن الحقبة أوضاعا متدهورة ، ورثت الجزائر 6811سنة ل بالقوة بعد نيل االستقال 
االستعمارية الطويلة، والتي كان من مظاهرها الحالة االجتماعية المفككة والضعية 

صاحبتها آليا وضعية مماثلة في مجال التشغيل خاصة بعد مغادرة   االقتصادية الهشة،
والذين ال يمكن ،  مناصب عمل شاغرة ألف عامل فرنسي للجزائر تاركين خلفهم 899حوالي 

وفي المقابل فإن تعويضهم خاصة من حيث اإلطارات بسبب ندرة الموارد البشرية المؤهلة، 
 حيث، ينمؤهلالل ماعالو  ينموظفالألف إطار بما فيهم  199على  إال الجزائر لم تكن تتوفر

مجموع السكان ، من % 11تقالل مستويات فاقت حدود االس ةبلغت نسبة البطالة عشي
النشطين، إضافة إلى هجرة عدد هائل من الجزائريين باتجاه فرنسا حيث سجل ما يقارب 

 .6811مهاجر سنة  111.116

ألف عاطل  151تسجيل ب قامت الهيئة الخاصة بالهجرة  6811، أي سنة وفي السنة التي بعدها     
الوضعية االجتماعية لهؤالء  عن العمل، مما استدعى اتباع سياسة خاصة للتشغيل مع مراعاة

العاطلين، واألخذ بعين اإلعتبار استعدادهم وقدراتهم وما حصلوا عليه من علم وخبرة ، وأن تتاح لهم 

 .(1)حرية اختيار هذا العمل

مثل هذه الوضعية لم تسمح للجزائر بالتركيز أساسا على مشكل التشغيل، فالقطاع الذي اهتم    
فوضـى العارمـة التي وفي ظل ال تيا بما فيه الزراعي والصناعي،بذلك هو القطاع المسير ذا

سادت المزارع والورشات التي كانت بيـد الفرنسيـين، تولى العمال تسيير هذه الممتلكات بأنفسهم، 
فكانت استجابـة عفوية لحركـة عماليـة أرادت استكمـال استـقاللهـا وذلك بتكسيـر عالقـات العمـل 

 .ستغـالل واالضطهـادالمبينـة على اال

ومن أجـل إضفـاء على هـاته العمليـة طابـع شرعـي قامـت أول حكومـة جزائريـة بإصـدار عدد     
جمـادى األولى  22من المراسيـم المتتابعـة تحت عنـوان كبيـر هو التسييـر الذاتي، الذي بدأ في 
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المؤقـت للمستثمـرات الزراعيـة بمرسوم ينص على التسييـر  1192أكتوبـر  22الموافـق لـ  1212
 . والشركـات التي تركهـا الفرنسيـون بعـد مغادرتهـم الجزائر نهائيـا

ولم تصبـح هذه األمـالك الشاغـرة ملك للدولـة إال بعـد صدور عـدة مراسيـم تنظم التسييـر الذاتي،       
 ات والمؤسسات الخاصـة لنظامالمتعلق بتحديد وتوزيـع دخل المستثمـر  1192مارس  21منهـا مرسوم 

المتعلق بتنظيـم وتسييـر المؤسسـات الصناعيـة والمنجميـة  1192مارس  22التسييـر الذاتي، ومرسوم 

 (1).والتقليديـة في مجـال االستثمار الزراعي

كانت تجربـة الجزائر في التسييـر : عن هذه التجربـة (( محمود عبد الفضيل ))ويقول األستاذ      
اتي تجربـة خاصـة ومتميـزة، فقد أملى الواقـع الجزائري بعـد االستقالل عليها تلك التجربـة، إذ كانت الذ

 (2).بمثابـة الحـل الوحيـد لمشاكـل إدارة المشاريـع الشاغـرة التي تركها المستعمـر غـداة االستقـالل

قيام العامليـن في : ر على أنـهفيعرف نظام التسييـر الذاتـي في الجزائ (( فهمي منصور ))أمـا     
المزارع أو المصانـع بإدارة الوحـدة، وذلك بواسطـة أجهـزة منتخبـة بين العامليـن في الوحـدة على 
اعتبـار أن الوحـدة اإلنتاجيـة ملكيـة جماعيـة للعامليـن بها، وال يمكن أن تكون ملكيـة شخصيـة ألي 

 (3).نـه حق العامليـن في الوحـدة االستفـادة من ثمـراتهـافرد أو أي مجموعـة من العامليـن، كمـا أ

بمرحلـة االنتظـار،  1199 – 1192على المرحلة الممتـدة بين  (( عبد اللطيف بن أشنهو ))ويطلق     
حيث امتـازت بضعف التدابيـر االقتصادية وتأرجحهـا، مع توسيع سياسـة التسيير الذاتي في المجـال 

مـا  1191في المجـال الصناعي، حيث مس التسييـر الذاتي الصناعي في سنة الزراعي أكثر منه 
 2111مؤسسة صغيـرة الحجـم، وقدر عدد المـوارد البشريـة التي تشتغـل بهذه المؤسسـات بـ  221يعادل 
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عامل، حيث أن الشركات األجنبيـة كبيـرة الحجـم لم تغادر الجزائر بعد االستقـالل وحافظت على 

 .(1) ـاممتلكاته

ألف عامل  199استطاع القطاع المسير ذاتيا أن يمتص  6815-6811ففي الفترة الممتدة بين      
 كانت الجزائر على أبواب حقبة جديدة 6815ألف دائمين في الزراعة، وفي سنة  15منهم حوالي 

لسياسي ومرحلة حاسمة، كانت أولى بوادرها تسطير بعض األهداف لتعطي بعدا جديدا لإلستقالل ا
، لتغدو قطاعا تابعا األهداف في اتحاذ قرارات تخص قطاع البنوك يحمل معنا اقتصاديا، وتمثلت هذه

باستثناء  6811ماي  99للدولة، ولم يكن ذلك ليأتي بثماره إال في ظل تأميم الثروات الباطنية في 
على مختلف قطاعات المحروقات، كل هذه التحوالت كان لها األثر الواضح على إعطاء نهجا جديدا 

 .النشاط اإلقتصادي للجزائر

كان من شأنها ضرب كل الجهود  ةكما عرفت الجزائر في العام األول من االستقالل حادثة مهم    
تالف كل ما يعمل على مساعدة الجزائر على تقييم ومعرفة وضعيتها  المبذولة، وتمثلت في حرق وا 

إجراء ، ومن نتائج 6811إال بعد ف الجزائر تعداد سكانها ، إذ لم تعر 6819االقتصادية كالتعداد لعام 
منهم مليون نسمة، 66.9ن الجزائر حواليبلوغ عدد سكاتسجل اإلحصاءات إلى هذا التعداد 
، كما ضم القطاع الزراعي حوالي مهاجر في الخارج 111.699عامل نشيط، يتضمن  1911.199
والمعطيات الرقمية، أن حصة المشتغلين عامل ، ويظهر من خالل هذه االحصائيات  6199.999

خدمات، الصناعة، لر، في حين أن بقية القطاعات األخرى كابفي القطاع الزراعي كانت الحصة األك
عامل، أما معدل البطالة فبلغ  6915999كلها مجتمعة تمثل ما يعادل ......والنقلالتجارة، البناء، 
 .في حالة بطالة فرد 939.999، أي ما يعادل%19أنذاك ما يقارب 

 : إن السياسة المنتهجة من أجل الحد من ظاهرة البطالة، وفي ذلك الوقت قد سعت إلى

  لكل السكان القادرين على العمل، وأن تكون فرص العمل الجديدة منتجة  منصب شغلتوفير
 .بقدر اإلسكان

 لقيام بعملية العمل على تغطية حاجيات االقتصاد الوطني من الخبرات والكفاءات الضرورية ل
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية
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 :(فلالوحدة باأل ) 0899يوضح االستخدام والبطالة عام ( 11)جدول رقم       

 المجموع قطاعات أخرى زراعة السكان

 66.919 5519 19.99 عدد السكان

 1199 6699 6199 سكان نظريا قدرون على العمل

 6319 959 939 سكان متستخدمون

 319 119  119 ون عن العملعاطل

 %1901 %19 %11 نسبة البطالة
 

 .(1)المصدر عبد اللطيف بن أشنهو
 

ويتضـح ممـا سبق أن مرحـلة التسييـر الذاتـي قد اتسمـت بالفوضى وعدم وجـود إستراتيجية لتسييـر    
د ذلك لغيـاب المـورد المؤسسـات، وانعـدام التخطيط والتنظيـم وغيـاب آليـات الرقابـة والتوجيه، ويعو 

البشري المؤهـل والكفء، حيث كان كل اهتمامـات الدولة منصبة حول تسييـر المؤسسـات فقط، وذلك 
 .والتكويـن وترقيـة العامـل الجزائـري شغيلعلى حساب الت

ونتيجـة للمشاكل السابقـة التي تراكمـت على المؤسسـة المسيـرة ذاتيا من تناقض مستمـر في عدد     
، وذلك نتيجـة للمشاكل التي 1199العمـال وخاصـة في القطاع الصناعي المسير ذاتيـا بدايـة من سنة 

يعاني منهـا هذا القطاع كانعـدام رؤوس األمـوال، ومنافسـة القطاع الخاص، وبيروقراطية اإلدارة 
، كل هذه ة المسيـرة ذاتياسياسيـة للمؤسسـالوصيـة، وعدم التفريـق بين الوظائف االقتصاديـة والوظائـف ال

حيث أن هذا النظام كان يسعى إلى  ،...في تقديم أداء أكثر العوامل قللـت من حماس القـوى العاملـة
العمـال من جهـة، واإلدارة المركزيـة من جهـة أخرى، ومن اختصاص مجلس مجلس تحقيق التفاهـم بين 

، ويعطي حكما على (حسابات تقديرية: سسةالمؤ )العمال تقديم آراء وتوصيـات حول خطة التنميـة 
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نتائج المؤسسة، ويستشار في جوانب إستراتيجيـة أخرى مثل التغيرات المهمة في الهياكل أو 

 .(1)اإلصالحات الكبرى وله حق الخدمـات االجتماعيـة

الظروف ولعل هذه المرحلة الهامة في تاريخ الجزائر كانت بمثابة نقطة االنطالق والتحول لتهيئة      
 ، تمثلت في انتهاج أسلوب التخطيط فانطلقت تجربة التخطيطالمناسبة من أجل مرحلة جديدة ومتجددة

لقدر الكافي من االستثمارات التي من اوالتحضير له، ولم تشهد هذه المرحلة  الثالثي باطالق المخطط
واالقتصادية القاسية، التي البطالة، وهذا ما يجد له مبررا في الظروف االجتماعية  على شأنها القضاء

 (2).تشكل مرحلة إنتقالية في تاريخ الجزائر المستقلة

إن المؤسسات المسيرة ذاتيا في الجزائر هي ملك للدولة، وفكرة التسيير الذاتي لم تكن وليد تفكير    
 ،عميق، وتخطيط إستراتيجي كبير إنما أملته مجموعة من العوامل أبرزها ظاهرة األمالك الشاغرة

، كما أن التناقض المالحظ في تجربة التسيير الذاتي، هو تدعيم  البرجوازية تنامي بين حائال الوقوفو 
الدولة لكل المؤسسات، في حين أن هذا ال يمكن أن يخلق مؤسسات عمومية بهدف السماح لها أن 

 .تسير ذاتيا

 وقلة اإلنتاج ا في الجزائر،في معظم المؤسسات المسيرة ذاتي إن هذه المرحلة إتسمت بضعف األداء   
نخفاض الروح المعنوية، وعدم كفاية األجور والقدرة الشرائية للعمال، وسوء الع القة بين العمال وا 

ستوى المعيشي للسكان وتدهور الميجة لغياب االستثمارات ترتفعت نسبة البطالة نوالمسيرين، حيث ا
سباب أأسباب تنظيمية، و  منشأهادارة والعمال، وبروز العديد من الصراعات بين اإلنتيجة قلة دخولهم، 

  .، كانت كلها تمهد إلى ظهور نمط آخر من التسييرثلة في قلة األجورإقتصادية متم
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2 - Mustapha Boutefnouchet-les travailleurs en Algérie- Alger ENAP Algérie, p:33. 
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 :مرحلة التسيير االشتراكي -0

نظرا للمشاكل والصعوبـات التي واجهـتها المؤسسات والمزارع ، من غياب سياسة واضحة       
اري يعمـل على تسييـر الشؤون المتعلقـة بهـا، وغياب اإلطـار البشري المؤهـل بسبب المعالـم، ونموذج إد

 .احتكـار المستعمريـن الفرنسييـن ألهـم الوظائـف اإلدارية التسييرية، فطغـت الفوضى واإلضطرابـات
راكي بصدور وعليـه تـم التغييـر، فجـاءت المرحلة الثانيـة من اإلصـالح وهي مرحلـة التسيير االشت    

، الذي وجـه نقـدا إلى المتمتعيـن بسلطـة واسعة في مرحلة 1191ميثاق التسيير االشتراكي سنـة 
التسيير الذاتي بسبب اإلحباط الذي لقيـه العمـال أثناء تلك المرحلة من تدنـي األجـور، وعـدم وجـود 

للمؤسسـات كان يهـدف إلى إعـادة قوانين واضحـة لتسييـر القوى العاملـة، فنظام التسيير االشتراكي 
تنظيـم المؤسسـة الصناعيـة، وفق قانـون يراعـي مشاركـة المـورد البشري في تسييـر وتحديـد أساليـب 

 (1).وتقنيـات تسييـر المؤسسـات الصناعيـة

ومن خالل هذا عرفت الجزائر العديد من مخططات التنمية، والتي ركزت معظمها على تبني     
تنمية االجتماعية المرتكزة بشكل جوهري على تحقيق مكتسبات وبنية قاعدية من التكنولوجيا أهداف ال

ونقلها وابتكارها وتجديدها، كل ذلك في سبيل بناء اقتصاد وطني قوي يرتكز أساسا على صناعة 
وطنية قوية، مع االهتمام التام بكافة مجاالت النشاط االقتصادي األخرى، والعمل على ترقيتها 

 .النهوض بهاو 
إّن أحد المكاسب الكبرى للثورة السياسية واالقتصادية في الجزائر يتمثل في القفزة الكبيرة  التي    

أصبح العمل مأمونا لكل  ىسجلها تطور التشغيل، خصوصا منذ تطبيق أسلوب التخطيط، حت
عليم أو طالب، وأصبح على األخص مضمونا لكل من تحصل على كفاءة التأهيل من مؤسسات الت

 .(2) التكوين
إن التصور النظري في المواثيق الجزائرية لسياسة التشغيل، ظهر بوضوح من خالل استراتيجية    

، فالفكرة الرئيسية التي ترتكز عليها سياسة التنمية في الجزائر 1199المتعددة منذ  التنمية الوطنية

                                                           

لجامعية، د الصديق سعدي، ديوان المطبوعات ا ؛ترجمة -التنمية الصناعية في الجزائر - جمال الدين لعويسات - 1
 .19 :،  ص6891 ،ط، الجزائر 

عادة تنظيم مسارها في الجزائر-محمد بلقاسم حسن بهلول  - 2 إعادة تنظيم االقتصاد  -سياسة تخطيط التنمية وا 
 .151: ، ص6888الوطني، الجزء الثاني، بن عكنون الجزائر، ديوان الطبوعات الجامعية، د ط، 
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تناول كل جوانب الحياة السياسية تتلخص في اعتبار التنمية كال متكامال، أي مجموعة أنشطة ت
 .(1) والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

ضرورة القضاء على البطالة وتمكين كل مواطن من حقه في العمل، : ومن بين أهداف التنمية    
المواطنين قادرين على العمل يجعل من قضية إن تشغيل مجموع  ((وهذا ما يؤكده الميثاق الوطني

غل غرضا أساسيا للتنمية، والمطلوب بهذا الصدد هو انتهاج سياسة مكثفة وعلى إحداث مناصب الش
  (2) ((أوسع نطاق إلحداث مناصب الشغل من أجل القضاء على البطالة، وبتوفير الشغل للمواطن

 .بالتشغيل وعالقته مخطط كل محاور يلي فيما وسنتناول

  0898-0891مخطط الثالثي: 
 إطار  في النور عرفت والتي الوطنية، التنمية لبرنامج هدفا العمل فرص زيادة موضوع شكل لقد      

 الحجم فإجمالي للتنمية، الكبرى األعمال النطالق مادية قاعدة بناء استهدف الذي الثالثي المخطط
 عن يزيد باستحداث سمح جزائري دينار مليار 3 يقارب سنوي بمتوسط بدأ والذي المعتمد االستثماري
 .االقتصادية والفروع القطاعات مختلف بين موزعة عمل ةفرص 699.999

التشغيل بالقطاع الخاص عرف تناقصا ملحوظا بحيث  أن المرحلة هذه تحليل خالل من يتضح     
من إجمالي التشغيل، ويمكن  %11.39يمثل  6818، ليصبح في سنة 6813سنة  %11.58يمثل 

ع الخاص في القطاع الصناعي عن ممارسة أن نرجع ذلك إلى توقف الخواص األجانب في القطا
رى نجد أن القطاعات المسيرة ذاتيا لم يتم اتخاذ أي إجراء لتفريغها من محتواها خنشاطهم، ومن جهة أ
، %61.15تقريبا طيلة هذه الفترة  بقيت معدالت التشغيل بها ثابتة كولذل في مراحلها األولى،

، وما يفهم من ذلك أنه 6818، 6819، 6813ت ، على التوالي بالنسبة للسنوا66.11%، 1.38%
 (3).لم يتم توسيع هذا النظام التسييري إلى مؤسسات بقطاعات أخرى

                                                           

 6831،، الجزائر6طمصلحة الطباعة للمعهد التربوي الوطني،  -وطنيالميثاق ال -جبهة التحرير الوطني- 1
 .659:ص،
 .658: ، صنفس المرجع - 2
سياسات التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر، انعكاسات وآفاق اقتصادية  -آيت عيسى عيسى - 3

 :، ص1969، 91التسيير، جامعة الجزائر  رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم -واجتماعية
611 . 
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وفي نفس الوقت تظهر زيادة حصة التشغيل بالقطاع العمومي من إجمالي التشغيل، بحيث انتقلت     
بالقطاع العام ، وهذا مؤشر على عزم الدولة على النهوض %51.98إلى  6813سنة  %11.11من 

 .والتقليص من القطاع الخاص بما ينسجم ومنطق النظام االشتراكي
فبقيت اإلدارة في ريادة القطاعات فيما يخص التشغيل، ثم  6818أما في نهاية المخطط أي سنة    

الصناعة والخدمات في المرتبة الثانية، في حين بقي قطاع المحروقات يمثل أقل نسبة، وذلك ألن هذا 
اع يحتاج إلى تقنيات وكوادر تستلزم مؤهالت، فهو قطاع يحتاج إلى كفاءات، وما يفسر ارتفاع القط

شغور الذي تركه المعمرون، في حين نجد أن سياسة الدولة أنذاك كانت الداري هو العمالة بالقطاع اإل
ات تلك صناعة ومحاولة إيجاد فرص عمل أكثر نظرا الحتياجللمتجهة نحو إعطاء األولوية الكبرى 

: الفترة، وهذا ماجعل القطاع الصناعي يستقطب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة، والتي قدرت بــ
 .، وهي نسبة هامة ببقية القطاعات11.19%

  1تحدثة خالل المخطط الثالثيسيوضح مناصب العمل الم( 13)رقم جدول 

 النسبة المئوية عدد المناصب المحدثة القطاعات

  % 11.19  196.999 الصناعة

 10.00% 69.319 البناء واألشغال العمومية

 %61.99 63.119 التجارة والخدمات

 % 61.19 61.169 النقل

 % 61.99 69.999 اإلدارة

 % 699 693.359 المجموع

 

                                                           

 18: ص -مرجع سابق – بلقاسم سالطنية - 1
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أما عن الوتيرة التي سارت بها عملية التشغيل خالل هذا المخطط، فنجد أنه في الفترة السابقة       
عامل، لتنتقل  6.319.999، بلغ عدد العمال 6811بط في سنة وبالضبفترة االنتظار  سميت التي

، وأصبح في نهاية (%6.11أي بنسبة )عامل  6.319.999إلى  6813في بداية المخطط الثالثي 
، أي هناك زيادة في التشغيل قدرها (%69.95أي بنسبة )عامل  6.981.999في حدود  6818سنة 

 .(1)سنينعامل خالل  615.999

مخطط الثالثي أن هناك زيادة في التشغيل، بسبب السياسة اإلشتراكية التي كانت من الما نالحظه    
  .واإلنتاجلزيادة في األداء تنتهجها الدولة الجزائرية، في حين لم نجد المقابل لذلك وهو ا

  0813-0811مخطط الرباعي األول: 

أنه مخطط متوسط المدى، كما أن الغالف المالي  إن أهم ما يميز المخطط الرباعي األول هو  
مليار دينار  11.39خصص له كان معتبرا مقارنة بالمخطط الثالثي، إذ رصد لهذا المخطط مبلغ مال

 .يجزائر 
المخطط الرباعي األول يجب فحص هيكلة االستثمارات في هذا المخطط وما  ومن أجل فهم أهداف   

 هي القطاعات ذات األولوية؟ 

 :قد تم ذكر األهداف المخططة فيول  
إلى تقوية دعم وبناء  69-38من األمر رقم  95تعليمة تطبيق المخطط حيث أشارت المادة  :أوال

 .االقتصاد االشتراكي وتعزيز االستقالل االقتصادي للبالد

 في هذا التغيير العميق المنطلق فإن: في مقدمة عرض برامج المخطط نجد العبارة التالية :ثانيا
وقد أشارت المقدمة كذلك إلى ، من بين عوامل التنمية األولى إستراتيجيتنا تجعل التصنيع في الدرجة

 .(2)االهتمام بتطوير المناطق الريفية إلحداث توازن جهوي

                                                           

 .615: ص -مرجع سابق -آيت عيسى عيسى - 1

 .681: ، ص -مرجع سابق - اسم حسن بهلولمحمد بلق 2-
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، وحجم %8: حيث أنه استهدف تحقيق نمو سنوي يقدر بـــــــ حكما إتسم هذا المخطط بالطمو    
ار دينار جزائري، في حين لم يبلغ حجم االستثمارات المخصصة للمخطط ملي 13استثمار قدر بمبلغ 

مليار دينار جزائري، وقد كانت أهداف هذه الخطة تتطابق مع استراتيجية  66.96الثالثي سوى 
ء على البطالة، وسوء التشغيل التنمية االجتماعية واالقتصادية التي ركزت اهتمامها حول مسألة القضا

 . (1)ملة للتصنيع السريعطار خطة متكافي إ
 األولوية له كانتف واشتملت خطة هذا الرباعي على استثمارات ضخمة في مجال التصنيع،    

 زراعة من التنموية القطاعات عالقة بمختلف من له لما للتنمية المحرك القطاع بأنه إيمانا   المطلقة
 الخاص المبلغ إجمالي من الصناعيللقطاع  التمويل نسبة وبلغت إلخ،.........عمومية وأشغال وري

، واستهدفت أساسا بعث صناعات الحديد والصلب الفعلية لالستثمارات بالنسبة 57 % حوالي بالمخطط
ة لتوسيع الصناعة يباعتبارها منطلق كل صناعة معدنية أو ميكانيكية، وتحويل المواد غير الحديد

توفر المنتجات اإلستراتيجية وتطوير القطاع بائية وكذلك صناعة األسمدة التي كية والكهر الميكاني
 . الزراعي

وفي هذه المرحلة توسعت رأسمالية الدولة عن طريق تأميم الشركات وفروع الشركات األوروبية الذي    
استكمل مع نهاية المخطط، وكان أكثر التأميمات أهمية على األصعدة االقتصادية والسياسية تأميم 

ات المرتبطة بهذين الطبيعي، وكذا تأميم شركات الصناع البترول والغاز وتسويق قلنقطاع استخراج و 
هذا اإلجراء لرأسمالية الدولة ركائز كبيرة في خدمة سياستها االقتصادية المنتجين، وقد وفر 

، سواء بالنسبة ألهمية وحجم مبادالتها التي تفرضها ضخامة الثروات، والمشروعات واالجتماعية
ا على ممارسة سياستها الخارجية يساعدها في ذلك موقعها المرموق في عالقتها الطموحة، أو لقدرته

، وقدرتها المتزايدة على نة سياسياز تحت شعارات متوا ة الدولية، وتصلب جبهتها الوطنيةمع الرأسمالي

 .(2)بتخفيف من األزمات االجتماعيةالتدخل 

معات األساسية للصناعات الميكانيكية التي نجاز المجفإن المخطط الرباعي األول قد تم إوعليه      
 تلبي حاجات البالد من المحركات والجرارات واآلليات الزراعية، والشاحنات الصناعية، والحافالت 

                                                           

دولة في علم  دكتوراهشهادة رسالة مقدمة لنيل  -لقيم االجتماعيةاالتنمية والتغير في نسق  -نويصر بلقاسم - 1
 .631: ، ص1966 ،الجزائر قسنطينة منتوري جامعةكلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية، جتماع، الا

 .89: ، ص6895 بيروت 6، طعويدات منشورات- الجزائر في الزراعية لةأالمس-بعلبكي أحمد - 2
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لعبت الصناعات الخفيفة لتصنيع االنتاج الزراعي، ولتلبية   -إلى حد ما-واإلنطالق في برنامج واسع 
والمنتجات الجلدية، والحد من سلبيات االعتماد المزمن على  الطلب المتنامي على الثياب واألدوية

اعي التقليدي، وحل مشكلة ر التي تحققت لم تترافق بتنمية القطاع الز  االستيراد، فإن هذه االنجازات
معدل ، وكان %15.5ت الميكانيكية االبطالة المتفاقمة إلى حين بلغ معدل نمو االنتاج في الصناع

 (1).%19تجاوز االنتاج الزراعي ال ي

أما على صعيد التشغيل فقد تراجعت توقعات الخطة بالنسبة لخلق مناصب الشغل، حيث لم تتوفر    
ما إذا هي نسبة ضئيلة جدا ألف منصب شغل، و  659خالل السنتين األوليتين من الخطة سوى 

 (2).ألف شاب سنويا 699قدر سنويا بحوالي قورنت بطابور االنتظار الذي ي

عتماد ادة في خلق مناصب الشغل، إال أن اذا المخطط، وعلى الرغم أنه لم تكن هناك زيفي ه    
الحد من سلبيات االعتماد المزمن على االستيراد، وخاصة في أدى إلى  الدول على المجال الصناعي

 .الصناعات الخفيفة، وهذا ما يبين أن هناك أداء معقول لبعض المجمعات الصناعية

 0811-0811اني مخطط الرباعي الث: 

 على رفع أكثر التركيز مع السابقة المخططات ألهداف مماثلة المخطط لهذا العامة األهداف تعتبر     

وقد أولى هذا المخطط عناية خاصة للقطاع الصناعي، الذي ستخضع انجازاته بتحقيق  اإلنتاج،
فع االنتاج في أقرب التكامل الصناعي على نطاق واسع بغية التوصل إلى ر  والهدف األسمى، وه

 .اآلجال وتوفير مناصب الشغل

 المشاريع استكمال تم حيث األساسية، للصناعات االهتمام توجيهب المخطط هذا في استمر وقد    
 التحسن بعد خاصة أخرى، مشاريع في والبدء السابقة، المخططات في بها األشغال انطلقت التي

 بعد البترولية، السوق انتعاش بفعل الصناعية، تثماراتاالس تمويل إمكانيات علىأ طر  الذي الطفيف
 عناية القطاع هذا الجزائر أولت وبالتالي الدولية، السوق في البترول أسعار برفع أوبك منظمة قرار

في صادرات البالد،  %81، ويساهم بــــجماليمن الناتج القومي اإل %19 قدره ما يحقق أنه إذ خاصة
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منصب  699.999أكثر من  رفي اإليرادات النهائية للدولة، ويقد %59من  كما يساهم بأكثر

 .(1)شغل

عبد اللطيف "كمرحلة تقهقر للتخطيط كما يرى الدكتور ( 6833-6831)لقد اعتبرت هذه الفترة     
والسبب في ذلك هو عدم تكافؤ الفرص في االمكانيات واألهداف، فالمبالغ االستثمارية  ،"بن أشنهو

هة عوائق جلمشاريع كانت ذات آفاق طموحة، وهذا ما أدى بالمؤسسات لمواكانت جد ضخمة وا
 .متعددة، ومن بينها ضعف الكفاءات البشرية وقلتها مقارنة بالعروض االستثمارية الكبيرة

 :في الجدول التالي 6833ويمكن إظهار توزع االطارات بالقطاع الزراعي سنة    

 (2) 0811 تخدام االطارات الزراعية سنة يوضح بنية اس( 11):جدول رقم           

 صــصــــــــخــالت
 المجموع تقنيون مهندوسون

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 39.0 0981 31.8 0101 39.1 911 (باستثناء المعاهد)اإلداة المركزية أو المحلية 

 00 839 01.1 113 01 193 معاهد التنمية

 0.3 31 0.3 38 0.1 31 الدراسات والبحوث

 09.8 811 01.3 119 1.9 911 معاهد التكوين

 9.8 101 03.0 381 1.9 91 اتــدمـــــالخ

 11.3 881 18.1 910 01.9 308 دواوين مؤسسات االنجاز

 1.3 001 1.1 91 1.1 81 مشتغالت مسيرة ذاتيا

 011 1911 011.1 1919 011.1 1099 العدد الكلي

    

                                                           

 .699: ص -مرجع سابق- نويصر بلقاسم  - 1
 .611: ص -مرجع سابق -آيت عيسى عيسى - 2



 في المؤسسة الجزائرية األداء ومستويات سياسات التشغيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصل ال

 

 
- 122 - 

 

عامل، في حين تم تشغيل  159999ن أهداف هذا المخطط هو الوصول إلى استخدام كما نجد أ     
عامل، وهذا ما يظهر سلبيات هذا النظام في تنفيذ مخططات  هذه المرحلة، فهو ال يستند  516119

في التشغيل إلى مردودية العامل، بقدر ما كان تلبية للجانب االجتماعي فقط، وكان القطاع األكثر 
عامل، حيث كانت إحدى أولويات  631999للعمال هو قطاع البناء واألشغال العمومية بـــــ استقطابا 

هذا المخطط هو االهتمام بالبنية التحتية واالجتماعية، وقطاع األشغال العمومية والبناء هو القطاع 
 ىو الذي يتكفل بضمان ذلك، كما يحتاح القطاع إلى حجم كبير من العمالة التي ال تستدعي مست

 .تأهيلي

، وانطالقا من الثالثي طات السابقة،ات التنموية والتشغيلية عبر المخطومن خالل تتبع السياس     
 :يمكن استنتاج( 6833-6813)سنوات  69إلى الرباعي األول والثاني، أي على امتداد 

 في  وجود ارتفاع محسوس في حجم التشغيل في قطاع البناء واألشغال العمومية، وتزايد نسبي
الخدمات والتجارة، أما حصة  طالقطاعات األخرى كالصناعة، النقل والمحروقات و في نشا

اإلدارة في التشغيل فتبقى معتبرة ، وهذا ما تظهره اإلحصائيات حيث أنها تمثل أكبر نسبة في 
 .سنوات 69القطاعات على مدى 

  ثابتا، تراوح ما  أما بالنسبة لفئة النشطين بالقطاع الفالحي، فنجد أن عددها بقي
 :وهي تشمل أربع فئات (6839 -6811)شخص خالل  6.199.999و 6.399.999بين

 المزارعون المستقلون والمالك. 

 العاطلون الذين ال يعملون إال عندما تتاح لهم الفرصة. 

 األجراء الدائمون 

 األجراء الموسميين. 

اطات ثانوية غير فالحية والعكس،  وهناك من السكان النشطين بالقطاع الفالحي من يقوم بنش     
ويرجع تذبذب التشغيل في القطاع الفالحي إلى التشغيل الموسمي، لكونه مرتبطا بالظروف المناخية، 

وفضلت هذه الفئات  القطاع من عدم تجديد اليد العاملة ذات الكفاءة لوصوله لسن الشيخوخة، ىوعان
 .الشابة النزوح باتجاة المدن
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كان الهدف من إنشاء القرى االشتراكية وربط السكان بأراضيهم، غير أن ذلك فتح  في الوقت الذي    
أعينهم على التمدن أكثر، وساهم في نزوح باتجاه المدن الكبرى واالنصراف إلى نشاطات أخرى غير 

 . (1) سهولةالفالحية تتميز ب

الرباعي األول  ططلقد مكنت االستثمارات الضخمة التي خصصتها الدولة، خاصة في المخ    
والثاني من تنامي في القطاع العمومي، والذي يعتبر أحد األهداف األساسية، وكان هذا األخير وزنا 

من  %91أحدثت حوالي ( 6835-6815)ة هذه العشريةلثقيال في عملية التشغيل، حيث أن طي
 .قطاع العموميالمناصب الشغل خارج الفالحة، إلى 

 (0891-0891) ماسي األولخالمخطط ال: 

دخلت استراتيجية التنمية في الجزائر مرحلة هامة، بعد انقضاء المرحلة  1111وفي سنة        
تحقيق جملة من األهداف طويلة المدى مع آفاق  1199التي تستهدف منذ ( 1191-1199)األولى 

ماعية المرتبطة بداية الثمانينات، لكنها عرفت اختالل للتوازن بين القطاعات، واشتداد التوترات االجت
بالتأخر الملحوظ في بعض القطاعات االجتماعية كالتشغيل والسكن، والتربية والصحة والنقل مقابل 
توجيه االهتمام بالتصنيع وخاصة الصناعات البتروكيماوية، وهكذا فبدال من الشروع في المخطط 

ينجز في المخططين، مما الخماسي األول ، تم تمديد المخطط الرباعي الثاني ليتم استكمال ما لم 
عن تبني مخطط جديد للتنمية، بسبب ضعف  1191- 1191جعل الجزائر عاجزة خالل سنة 

 .  التمويل

 الصناعي المجال على اإلنفاق تكثيف من المرحلة هذه في المعتمدة اإلستراتيجية سمحت ولقد    
 ميزه ذلك كل الزراعي، القطاعب التمويل وتيرة على والمحافظة ، العمومية واألشغال البناء وقطاع

 استخدم الرباعي بالمخطط سنوات ألربع يخصص كان ما أي سابقا أشرنا كما التمويل في تضاعف
 .التكميليةالتي سميت ب المرحلة خالل سنتين لمدة
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 نسبة أن1) ) اإلحصائيات فتظهر 6838 -1978  التكميلية بالمرحلة التشغيل يخص فيما أما  
 عدد وكان مليون 3.50 العمل على القادرون بلغ حيث ،81% مستوى 1978 سنة بلغت التشغيل
التى  العام القطاع مؤسسات عدد أن نجد 1979 سنة وفى ،عامل مليون 2,83 :ــب يقدر المشغلين

 .عامل 322714 بتشغيل سمحت وحدة 832 و مؤسسة 75 االشتراكي التسيير افيه يطبق كان

وبـالـتـالـي زادت مـداخـيـل الـدولـة مـن الـعـمـلـة ، بـارتـفـاع أسـعـار الـبـتـرولتـمـيـزت هـذه الـفـتـرة  وقد  
مليار  221، إلى 1191مليار دينار سنة  112)، حيث تضاعف الدخل الوطني الخام من الـصـعـبـة

عـطـ ،(1111دينار سنة  اء األولـويـة واغـتـنـمـت الـدولـة هـذه الـفـرصـة لـمـضـاعـفـة االسـتـثـمـارات وا 
لـلـقـطـاعـات ذات الـطـابـع اإلجـتـمـاعـي، فـصـارت الـفـالحـة، الـّري، الـصـحـة، الـسـكـن والـتـكـويـن الـمـهـنـي 

 .(2)مـن اإلنـشـغـاالت الـهــامـة

إسـتـيــراد الـمــواد :  ومـن جـهـة أخـرى ظـهـرت بـالـجـزائـر فـي هـذه الـفـتـرة أنـمـاط إسـتـهـالكـيـة جـديــدة مـثــل   
الـكـمـالـيـــة الـغـذائـيـــة والـصـنـاعـيـــة، وتـزويـــد الـمـنـحـــة الـسـيـاحـيـــة، وتـشـجـيـــع اإلسـتـثـمـــار فـــي مـجـــال وسـائـــل 

 مسـيطرة األخيـرة هـذه بقيـت حيـث تحسن، أي المحروقات خارج الصادرات تسجل لم حين في، الـتـرفـيـه
االسـتثمارات المتوخـاة  تحقيـق نسـبة بلغـت فيمـا نهايتـه، المخطـط بلـوغ مـع 98 % بنسـبة التصـدير علـى

93.5%. 

، وتحقق هذا %1.1: أما في مجال التشغيل فقد سجل متوسط تزايد معّدل التشغيل السنوي بــــ    
، وتعد هذه 6838بعد تحسن سعر النفط سنة المعدل بفضل االستثمارات العمومية الهائلة خصوصا 

 .أبرز المراحل التي عرفها االقتصاد الوطني ألنها تميزت بمعدالت نمو كبيرة للفئة الشغيلة المرحلة من

أما فيما يخص القطاعات المسؤولة عن هذا النمو، فهي تخص قطاع اإلدارة، قطاع األشغال     
العمومية، وكذلك قطاع الخدمات، بينما اتضح استمرار ضعف مشاركة القطاع الصناعي، بينما عرف 

 .القطاع الفالحي استقرار في عملية التشغيل
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 ، الخ.. وصحة سكن ، تربية ، عمل من سكانلل األولية الحاجيات بإشباع المخطط وقد أهتم هذا
 : في أهدافه وتمثلت ))أفضل حياة أجل من((   المخطط اهذ شعار كانحيث  ،عهأوضا بتحسين واهتم

 . باراآل وحفر السدود ببناء المائية الحاجيات توفير -
 .الغابات تشجير واعادة األراضي باستصالح الحيوانيو  النباتي اإلنتاج زيادة -
 .الحديثة الصيد وسائل وتوفير الموانئ في جديدة أرصفة ببناء البحري الصيد تنمية -
 .السكن قطاع احتياجات لتلبية البناء مواد بصناعة االهتمام -

 .(1)والنسيجية الغذائية الصناعات طويربت مع مستهلكين تتالءم التي االنتاج نوعية تحسين -

 (:0898 -0898)المخطط الخماسي الثاني 

 المضطرد، ديموغرافيال أو خالل هذه الفترة النمو، فإن ما يمكن مالحظته على هذا المخطط     
وقد تزامن هذا الطلب االجتماعي المتزايد بجملة من  جديدة، اجتماعية حاجات ظهور صاحبه الذي

التي أدت إلى  6891والمتمثلة في الصدمة البترولية  ،فرت مع عناصر الظرف الخارجيالعوامل تظا
دوالر، فـظـهـرت  99دوالر لـلـبـرمـيـل الـواحـد إلـى  11مـن  ،السوق العالمية في النفط أسعار انخفاض

هذا ضمن  المدرجة المشاريع تمويل عن العجز إلى أدى مما الـصـعـوبـات الـمـالـيـة وبـدأت األزمـة

لـعـمـل والـصـرامـة لـضـمـان ا ))وبـالـتـالـي لـجـأت الـدولـة إلـى سـيـاسـة الـتـقـشـف تـحـت شـعـار  لمخطط،ا

 :قـد تـرتـب عـن هـذه الـصـعـوبـات ، و ((الـمـسـتـقـبـل
لـغـاء الـبـعـض اآلخـر -  .تـعـطـيـل الـمـشـاريـع وا 
 .نـقـديإنـخـفـاض الـديـنـار والـتـضـخـم الـ -
 .نـقـص الـمـواد والـسـلـع وارتـفـاع األسـعـار -
 .مـلـيـون عـاطـل 1.1إزديـاد الـبـطـالـة حـيـث أصـبـحـت تـفـوق  -
  .إنـخـفـاص الـقـدرة الـشـرائـيـة لـلـمـواطـنـيـن -
 وهو ماعياالجت بالطلب الوفاء عدم إلى باإلضافة، إلـغـاء إحـتـكـار الـدولـة لـلـتـجـارة الـخـارجـيـة -

 .1988 عام أكتوبر من الخامس في االجتماعية الجبهة انفجار إلى أدى ما
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هــــذه األوضــــاع الـصـعـبــــة أمـلــــت عـلــــى الـدولــــة الـتـوجــــه نـحــــو اإلصـالحــــات الـتـنـمـويــــة، وتـجـســــدت هــــذه 
 :اإلصـالحـات فـيـمـا يـلـي 

 .ـي واألخـذ بـنـظـام إقـتـصـاد الـسـوقالـتـحـّول الـتـدريـجـي عـن الـنـظـام اإلشـتـراك -
الـتـخـلـي عـن الـقـطـاع الـمـسـيـر ذاتـيـا والـثـورة الـزراعـيـة، وظـهــور تـنـظـيــم جـديــد لـلـقـطــاع الـزراعــي  -

 .1119يـسـّمـى قـانـون الـمـسـتـثـمـرات الـفـالحـيـة الـصـادر فـي ديـسـمـبـر 
ـا مـنـتـجــا، وتـشـجـيــع اإلسـتـثـمــارات الـخـاصــة الـوطـنـيــة اإلهـتـمـام بـالـقـطـاع الـ - خـاص وجـعـلـه قـطـاع 

 .واألجـنـبـيـة
تـفـتـيـــت الـشـركـــات الـوطـنـيـــة الـكـبـــرى إلـــى وحـــدات صـغـــرى فـــي إطـــار إعـــادة الـهـيـكـلـــة، وتـحـويـــل  -

 .1119ب قـانـون الـبـعـض مـنـهـا إلـى شـركـات مـسـاهـمـة وذلـك بـمـوجـ
وعوامل أخرى مرتبطة بالسياسة الداخلية والتي تنذر بالشروع في عملية كبيرة لإلصالحات    

صدار قوانيين تكرس استقاللية )االقتصادية إقامة إطار مؤسساتي لترقية االستثمار الوطني الخاص وا 
فاض معدل النمو االقتصادي ، وخالل هذه الفترة أدى تراجع االستثمارات إلى انخ(المؤسسات العمومية

، وبالتالي حدوث انخفاض محسوس في عدد مناصب  %6:إلى أضعف المستويات حيث قّدر بـــ
، وقد أثر (%6.8منصب شغل جديد سنويا خالل تلك الفترة أي ما يعادل نسبة  359999)الشغل 

صناعة، البناء ذلك على جميع القطاعات باستثناء قطاع الفالحة، وقد سّجل على كل من قطاع ال
واألشغال العمومية تراجعا كبيرا لتحتل بذلك اإلدارة العمومية المرتبة األولى في مجال إنشاء مناصب 

، ومع تراجع الوفرة المالية، وتباطؤ وتيرة االستثمارات العمومية والصعوبات التي %51الشغل بنسبة 
 615999من : جديدة تراجعا كبيرا عرفتها ميزانية تسيير الدولة، شهدت عمليات إنشاء مناصب شغل

منصب  99999، 6893سنة  11999، إلى 6891منصب سنة  31999، إلى 6895منصب سنة 

 (1).6898منصب سنة  35999، وفي األخير 6899سنة 

في عمليات كبيرة  إن انخفاض قيمة البترول، وتفتيت الشركات الوطنية الكبرى، والشروع  
أداء ضعيف،  الشركات الوطنية الكبرىالية لخير دليل على أن أداء لإلصالحات، وتراجع الوفرة الم

 .خاصة إذا ما الحظنا أن معظم مناصب الشغل التي تفتح، فقط من أجل إمتصاص البطالة
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، إعـادة الهيكلـة)اإلصالحات االقتصادية الكبرى سياسات التشغيل في ظل : ثانيا
 (االستقاللية، الخوصصة

ات في الجزائر، فترة تحول وقطيعة على مختلف المستويات، فقد انتقل نيشكلت عشرية الثمان    
في نهاية هذه العشرية من األحادية الحزبية والنقابية إلى التعددية السياسية واالعالمية  يالنظام الجزائر 

  المبادئ االقتصادية واألهداف التي  عنوالنقابية، حيث تخلى النظام السياسي الجزائري اقتصاديا 
، وقد جرى تنفيذ (التخطيط المركزي، وجود قطاع عام، احتكار التجارة الخارجية)يرتكز عليها ن كا

التوجيهات التنموية الجديدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومديونية خارجية ثقيلة، وتدهور في سعر 
العملة من موارد البالد من  %11من اجمالي الدخل القومي، وأكثر من  %11الذي يشكل )النفط 

 .(1) (الصعبة

وتخلف  ، من عدم التوازن االقتصاديالتي أفرزتها مسيرة التنمية  وبالنظر إلى حجم المشكالت    
الهياكل االجتماعية، وتنامي دور الجهاز البيروقراطي، وتعقد الهياكل التنظيمية للمؤسسات 

وتوجه النشاط االقتصادي استدعى األمر إلى إعادة النظر في الفلسفة التي تتحكم االقتصادية، 
، وتحديد صيغ جديدة لتسيير الجهاز ومراجعة السياسات المنتجهة خالل المرحلة السابقةواالجتماعي، 
 .  االقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الخلفيات ) الجزائرية األزمة :في جديدة، اجتماعية كتلة عن البحث في الجزائر -جابي الناصر وعبد الكنز علي - 1
 .115: ، ص6881، بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز -(والثقافية واالجتماعية السياسية
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 :إعادة الهيكلة .0

شاعة واالقتصادي االجتماعي بالتقدم التعجيل إلى تهدف سياسة بأنها الهيكلة إعادة تعرف       وا 
    .(1)الحياة نواحي جميع في التجديد
 القوى وتطوير وانتشار تنظيم إلعادة اإلجراءات من كمجموعة ةالهيكل إعادة تعرف كما      

 .(2) العالمي االقتصاد في واندماجها التنافسية وقدراتها فعاليتها زيادة بهدف الوطنية المنتجة
 والنقائص التشوهات تجنب ىإل يؤدي بما العمومية الوطنية المؤسسات تنظيم إعادة :أيضا هي   
عادة واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية من المتوخاة األهداف صياغة إعادة ظل في  ترتيب وا 

 . 3الجديد التوجهر إطا في المؤسسات بهذه المنوطة المهام أولويات

 فعالة ةبطريق تعمل ال المؤسسات أن تعني الهيكلة إعادة أن السابقة التعاريف خالل من نلمس    
 جديدة مؤسساتإعادة إنشاء  أو تنظيمها إعادة يجب وبالتالي عالية اقتصادية مردودية تحقق ال أي

 واألنشطة واألقسام الوظائف تغيير على بالتركيز وذلك ا،منه المطلوبة الفعالية تحقيق على تعمل
ضافة والحذف الدمج نتيجة  ويفضي ةالمؤسس حجم تصغير يتيح بشكل أخرى وأنشطة وظائف وا 
 .والمنافسة للتغيرات االستجابة على المؤسسة قدرة بهدف وذلك ،العمال عدد تقليص إلى

السلبيات والنقائص العديدة التي نتجت عن سياسة منهـج التسيير االشتراكي، وللمرور  على إثرو    
المؤسسة يتوجب على  ))إلى اقتصاد السوق، برزت فكـرة جديدة خالل المخطط الخماسي األول، حيث 

                                                           

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان -تجاهاتا  و  أراء الهيكلية، والتصحيحات الخوصصة -الموسوي مجيد ضياء - 1
 .87 :ص ، 1988

االقتصادية  العلوم كلية ،غير منشورة هدكتورا أطروحة -الجزائر في والتنمية الخاص القطاع -مرازقة عيسى - 2
 .116 : ص ، 2007 - 2006 باتنة، والتسيير جامعة

 الجزائر،، الجامعية المطبوعات ديوان -المؤسسة في تاجيةاإلن للطاقات االقتصادي لترشيدا -طرطار أحمد - 3
 .124 : ص ، 1993
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القيام بإعـداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية، من أجل القضاء على اإلختالالت 

 (1) ((.الداخلية فيها، وتحدد على أساس فعليتها وكفاءتها

-1111)إن مبدأ إعـادة هيكلة الشركات العمومية المقرر ضمن مهام المخطط الخماسي األول    
تخصصا من أجل  م الشركات العمومية الكبرى وتجزئتها إلى وحدات صغيرة أكثرجاء لتقسي( 1111

 11/211مواجهة الصعوبات وتحريرها من الضغوطات التي كانت تقيـدها، وبالتالي جاء مرسوم 

 (2).والمتعلق بإعـادة هيكلة الشركات الوطنية 1111-11-11الصادر في 

لبيات المرحلة السابقة  يمكن أن نلخص األسباب التي الوطني من س باالقتصادونتيجة لما لحق      
 :دفعت الدولة إلى تبني سياسـة إعـادة الهيكلة بنوعيها فيما يلـي 

ضخامة حجم الشركات الوطنية الجزائرية مما نتج عنه صعوبة التحكم في تسيير هذه ـــ 1    
 .المؤسسات

قبل الهيكلة العضوية متعددة الوظائف مما تعدد مهام الشركة الوطنية بحيث كانت الشركات ــ  2   
 :أدى إلى تراكم بعض المشاكل مثل

 نقص الفعالية والنجاعة نتيجة عدم االستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل. 

 فمثال تخصيص حافلة لنقل عمال ) نقص معدالت اإلنتاجية بالنسبة لعوامل اإلنتاج
قط، وتوقفها في أغلب األوقات، في الشركة يؤدي إلى استغاللها في أوقات معينة ف

حين لو أن نفس الحافلة كانت تحت تصرف شركة مختصة في النقل فإن ذلك يعني 
 (استغاللها بأقصى درجة ممكنـة

 . النتائج السيئة المحققة من طرف الشركات الوطنية وكانت بسبب التخطيط المركزيــ  2 

 .ضخامة االستثمارات وطول فترة إنجازهـاـــ  1   

                                                           

، 1996 ،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر -اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي -ناصر دادي عدون - 1
 .611 :ص
مجلة الفكر،  -الجزائريةتقييم إعادة هيكلة المؤسسة االقتصادية العمومية  -الطيب داودي، ماني عبد الحق - 2

ر بسكرة، الجزائر، مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض ،ري، فيف91العدد 
 .615 :، ص1999
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 .صعوبة انتقال المعلومات بين الوحدات في المؤسسةـــ  1     

 1)).العمالة الزائدة نتيجة سياسة التوظيف المتبعة من قبل الدولةـ ـــ 1     

 :وقد تمت إعـادة الهيكلة على مرحلتين  

 :،  وتهـدف إلىإعـادة الهيكلة العضوية: المرحلة األولى

 .نوعـاتحسين اإلنتاجية واإلنتاج كمـا و  -

عادة ترتيب الجهاز االقتصادي بتجزئتها إلى وحدات صغيرة يسهل  - تقسيم المؤسسات الكبيرة، وا 
 .تسييرها وذلك حسب مبدأ التخصص

 :تلبية االحتياجات المتزايدة لالقتصاد والمواطنين وذلك عن طريق  -

 تحسين ظروف سير االقتصاد الوطني. 

 أداء اإلنتاج مع تخفيض تكلفتـه سيطرة أكبر على جهاز اإلنتاج بزيادة فعالية. 
ل بعض مقاييس تقييم حأن تة الهيكلة العضوية يمكن وما يهمنا من األهداف هو أن إعاد      

أنه يمكن تنمية القدرات والكفاءات الوطنية عن : عوامل اإلنتاج، وتحسين إنتاجها فنجد مثال
 :طريق

أن يكون بزيادة أجور العمال المؤهلين، المكافآت الحقيقية للعمل المنتج، وهذا الحافز يمكن  -
وعمال المصانع وغيرهم من العمال المنتجين بطريقة مباشرة، مما سيدفع ال محالة من 

 .استقطاب اليد العاملة نحو مواقع اإلنتاج المباشر

نظام التدريب والتكوين، يهدف هذا القرار إلى تهيئة وتأهيل العاملين والموظفين، وذلك لمسايرة  -
ر التكنولوجي، ومن أجل تسهيل عقالنية التسيير والرفع من كفاءة األفراد والعاملين التطو 

(2).وتحقيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب
 

 بطريقة الوطنية المؤسسات تجزئة في تتمثل والتي ،العضوية الهيكلة إعادة تنفيذ عمليات إن    
 : وهي عمليات أربعة تتضمن تدريجية

 األساسية بمهامها ترتبط ال التي النشاطات عن االقتصادية سساتالمؤ  تخلي. 

                                                           

 .611-615  :ص ص -مرجع سابق -الطيب داودي وماني عبد الحق - 1
 .619-613  :ص ص - مرجعنفس  - 2-
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 المتجانسة النشاطات في أو اإلنتاج في التخصص.   
 التوزيع وظائف عن اإلنتاج وظائف فصل . 
 أخرى تامؤسس إلى المؤسسات عنها تخلت التي الوظائف أو النشاطات تحويل · 
 ( (1.محلية أو وطنية

 إلى 6899 عام وطنية مؤسسة 150 من المؤسسات عدد رفعت لعضويةا الهيكلة إعادة إن       
 ،الحجم صغيرة مؤسسات إلى الكبرى الوطنية الشركات تفكيك، أي تم  1984عام مؤسسة  450
زالة تسييرها في التحكم من للتمكن  . ايجابية لنتائج تحقيقها من تحد التي العراقيل وا 

 المؤسسات وكذا هيكلتها إعادة تمت التي يةالوطن الشركات بعض يوضح (18):رقم الجدول
 عنها المنبثقة 

 المقرات الهيكلة إعادة عن المنبثقة المؤسسات المؤسسات األصلية

 للصناعات الوطنية الشركة
SONIPEC النسيجية 

 المنتوج حسب متخصصة مؤسسات  5
الحرير  -النسيج -الصوف– القطن :
 مؤسسة -التفصيلو  الخياطة –

 للتوزيع

 تبسة – وزو تيزي – بجاية – ئرالجزا
 مسيلة– تلمسان –

 والعجائن للسميد الوطنية الشركة
 SN.SEMPAC الحبوب و

 جهوية مؤسسات5 
 تيارت – بلعباس– قسنطينة – الجزائر

 سطيف -

 البناء لمواد الوطنية الشركة
S.N.M.C 

 مؤسسة 1و جهوية مؤسسة 11
 للتطوير وطنية

 – زهانة- قسنطينة – مفتاح -الشلف
 -تلمسان – لكبير مرسى– باتنة – بودواو

 بومرداس
 لصناعة الوطنية الشركة

S.N.L.B. والفلين الخشب 
 – الخشب – الفلين: مؤسسات 4

 الخردوات– العامة النجارة
 قالمة – البواقي أم – بوفاريك – جيجل

 للصناعات الوطنية الشركة
  SOGEDIA  الغذائية

 - الزيوت – السكر: مؤسسات 3
 صبراتالم

 بوفاريك –الجزائر - الشلف

 للمياه الوطنية الشركة
S.N.E.M.A المعدنية 

 .سعيدة -باتنة –الجزائر جهوية مؤسسات 3
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 :يةمالإعـادة الهيكلة ال: ثانيةالمرحلة ال

ونظرا للعجز الذي آلت إليه المؤسسات العمومية والمتمثل في تراكم الخسائر، وتضخم حجم    
 :على تسديدها، دفعت بالدولة إلى إعـادة هيكلة مالية للمؤسسة تهدف إلىالقروض وعدم القدرة 

 .الوصول إلى التطهير المالي للمؤسسات بمسح الديون -
 .وضع ميزانيات انطالق المؤسسات العمومية -

 .تصفية الحسابات بين المؤسسات العمومية -

سة كاإلنتاج تحقيق معدالت مردودية إيجابية لكي يمكن تحسين الوظائف األخرى للمؤس -
 .والتسويق واألفراد وكذا البحث والتطوير

 .التخفيف من حدة النقص المسجل في رأس المال العام -

 (1).إلى غير ذلك من األهـداف،.......وضع نظام أسعار متناسق -
إن سياسـة إعـادة هيكلة المؤسسات العمومية كانت مغامـرة جربت في فترة زمنية قصيرة، أدى هذا      

مؤسسة عام  111إلى  1111عام مؤسسة  111إلى تقسيـم المؤسسات الوطنيـة من العامل 

1112
حيث أن الحجم الكبير للمؤسسات العمومية لم يكن هو العائق والسبب الوحيد في تدهور   ،(2)

معدالت النمو، و إال كيف نفسر حجم الشركات العالمية التي رقم أعمالها يفوق اإلنتاج الداخلي الخام 
 .دول رغم حجمها الكبيرلعدة 

 هذا في إجراءات عدة اتخذت حيث ،الالمركزية بمبدأ العمل أبد اإلجراءات هذه مع موازاةالوب     
  باإلضافة بلدية، 1541 و والية 48 عدد ببلوغ سمح الذي الجديد اإلداري التقسيم اعتماد ومنها اإلطار

 نظام األجور، الضرائب،) االقتصادي عديلالت أدوات تحسين مثل للتخطيط جديدة رؤية اعتماد إلى
 (.األسعار

فإعادة الهيكلة العضوية والمالية كانت تهدف من حيث المبدأ إلى تطوير االقتصاد الوطني من     
من خالل كل و  ،خالل تحسين القطاع االنتاجي عن طريق الرفع من معدالت المردودية واالنتاجية

حقق والمشاكل تت المتخذة وتوفير الموارد البشرية والمالية، إال أن األهداف المرجوة لم تاالجراءا
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نتيجة لطبيعة القرارات التي كانت تسلط على  ،التنظيمية األخرى المتعلقة بدورة االستغالل لم تحل
 .المؤسسات وعدم التحكم في تقنيات التسيير والتنظيم على مستوى وظائف المؤسسة

 :المبررات عملية إعادة الهيكلة والتي لها عالقة بالتشغيل نذكر منهاومن بين 
 والتي ومتوسطة صغيرة مؤسسات إنشاء عن تستغني والتي مندمجة صناعية مركبات إنشاء 

 .كثيرة شغل مناصب خلق في حاسما دورا تلعب
 سةسيا على انعكاس لها كان الريفي التصنيع بعملية القيام في المحلية الجماعات ضعف 

نشاءو  التشغيل  (1). جديدة مناصب ا 

 إلى تعيين المؤسسات معظم اتجاه بسبب ،المال رأس مع والمتناقض التشغيل فائض اعتماد 
 السائد بأن للفكر انعكاسا هذا وكان لإلداريين بالنسبة خاصة الفعلية حاجتها من أكثر أفراد

 تنظيمية تقوم هياكل تبني مع، والوحدات للعمال األكبر العدد ثم ومن )) األفضل هو ألكبر))
 العاملين على األفراد مهام في االزدواجية إلى أدت والتي األقسام، في التعددية أساس على

 . القسم مستوى
 اكتظاظ ظهور إلى أدى مما، الجماعي التسريح بعملية القيام ويمنع العمل ضمان مبدأ اعتماد 

 أهداف تختار الدولة كانت حيث ،لمقنعةا بالبطالة يسمىما  أو المؤسسات مستوى على كبير
. المردودية على السلبي األثر راالخي لهذا كان وقد االقتصادية لمعاييرا حساب على اجتماعية

2)) 
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 :استقاللية المؤسسات .1

بعد فشل إصالحات إعادة الهيكلة بنوعيها المالية والعضوية، لجـأت الدولة أو اإلدارة مرة أخرى      
ت جديدة لمواجهة تنامي المظاهر السلبية في مجال التسيير، والتدهور االقتصادي، إلى سياسا

لجأت إلى وضع سياسة إصالحية جديدة  للمواطن وارتفاع نسبة البطالة،وانخفاض القدرة الشرائية 
وتتمثل في إعطاء االستقاللية للمؤسسات العمومية، حيث يمنح لها مزيدا من المبادرة في إطار العمل 

ى التجسيد الفعلي لالمركزية من خالل إعادة القانون األساسي للمؤسسـة الذي يجعلها تأخـذ فردية عل
طاقاتها الذاتيـة، كما أتاحت لها إمكانية التعاقـد بحرية وفق القانون  والتسييـر من أجل استغـالل المبادرة

ذات مسؤولية شركات أسهم وشركات )التجاري، حيث أصبحت حسب القانون شخصية معنويـة 

 .(1) مسؤولة عن نشاطها تخضع لمبدأ الربحية( محدودة

إن استقاللية المؤسسات تعتبر محاولة المؤسسة العمومية المنافسة على المستويين المحلي     
والعالمي، بحيث أن هذه اإلصالحات الجديدة تعني إعطاء المؤسسة قانونـا أساسيـا ووسائل عمل 

 .مـوارد الماليـة والبشريـة منهاالكافة  لتسييـر، وذلك من خالل استغـاللرة واتجعلها تأخذ حرية المباد

وقد تـم تحديد مقاييس للسماح للمؤسسات بالمرور إلى االستقاللية، حيث تم تصنيف المؤسسات على   
 :أصناف للمؤسسـات ( 11)أساس رأس المال العامل والحالة الصافية، فهنـاك أربعة 

 .لها حالة صافية موجبة تمر مباشرة وتنتقل إلى االستقالليةالمؤسسات التي    ◄

المؤسسات التي لها رأس مال عامل موجب وحالة غير صافية، تحتاج إلى إجراءات    ◄
 .تطهيرية  لتحسين وضعيتها تحضيرا لدخولها في هذا اإلصالح

تطهيرية   تحتاج إلى إجراءات المؤسسات التي لها رأس مال عامل سالب وحالة غير صافية،   ◄
 .لتحسين وضعيتها تحضيرا لدخولها في هذا اإلصالح

  .(2) المؤسسات التي اعتبرت إستراتيجية ولم ينته الفصل في مصيرها  ◄
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العمومية إلى االستقاللية، أي عندما تصبح مستقلة يطبق عليها ولإلشارة هنا فإن دخول المؤسسـة      
ن االقتصادية والماليـة، وبالتالـي تصبح معرضة للتصفية القانون التجاري، وتعامـل على أساس القوانيـ

 (1).واإلفالس في حالة عجزها

 :(2)ومن أهداف استقاللية المؤسسات ما يلي
 فعالية تحسين إلى يهدف تنظيمي جهاز هي إنما ذاتها حد في غاية ليست االستقاللية إن 

  .وكيفا اكم اإلنتاج مستوى تحسين إلى تهدف وسيلة فهي ،المؤسسات تسيير

 خلق جلأ من المختلفة بالمنتجات السوق حاجات تلبية على قادرة المؤسسة جعل إلى تهدف 
 الحساب أي) المالية المردودية مبدأ على باالعتماد ذاتيا الممولة االستثمارات لتراكم مصدر

 (.أوال االقتصادي

 خالل من، جاتهلمنت الجودة وتحسين اإلنتاج تكاليف تخفيض طريق عن تنافسية قدرة خلق 
 تنظيم في أساسيا دورا فيه القيمة قانون يلعب تنافسي، محيط في األداء من مستوى بلوغ

 . اإلنتاج ووسائل العمل قوى ترشيد و توزيع خالل من االقتصادية الحياة وتطوير

بفشل  فبعد ظهور اختالالت اجتماعية، وبروز االضرابات العمالية، والتوترات االجتماعية المرتبطة    
جعل السلطات العمومية تمنح مسيري  حات الهيكلية التي طبقت على المؤسسات العمومية، مماالاالص

المؤسسات العمومية حرية اتخاذ القرار والمبادرة، وفقا لقواعد اقتصاد السوق، وعمال بالتوجيهات 
، وقرارات اللجنة 1119 الميثاق الوطني  في صيغته المعدلة سنة هاالجديدة للسياسة التنموية التي حدد

زب جبهة التحرير الوطني وموضوع هذه االصالحات منح المزيد من الحرية والمبادرة وفقا المركزية لح
 .  للنظام الجديد والمتمثل في استقاللية المؤسسات

، باالنتقال التدريجي إلى (1111-1111)وتميزت هذه الفترة من مرحلة استقاللية المؤسسات     
سوق، وكانت المؤشرات االقتصادية والمالية سلبية للغاية أهمها، تدني المداخيل من العملة قتصاد الا
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الصعبة، ثقل الديون الخارجية، تدهور صرف الدينار الجزائري، تقليص حجم الواردات، تسريح العمال 
 .من المؤسسات

رت عدة مناصب شغل ي عرفتها الجزائر، حيث تدهو وتعتبر هذه المرحلة من أسوء المراحل الت     
حجم البطالة، من أضف إلى هذا غلق المؤسسات وبيع الجزء اآلخر الذي زاد  جديدة تدهورا شديدا،

االتفاقيات المبرمجة عن دورها في االقتصاد الوطني، و  وكذلك ضعف الجهاز االنتاجي، وتخلي الدولة

 .(1) لمتوسطواالقصير  بية خصوصا على المدىمع الهيئات الدولية التي لها آثار سل

صندوق امية إلى تصحيح اإلقتصاد، بدعم وخالل هذه الفترة عززت السلطات الجزائرية جهودها الر     
 :النقد الدولي، ووفقا لشروط قاسية، نتج عن هذه المفاوضات إبرام ثالث اتفاقيات وهي

  ليون م 211تحصلت فيه الجزائر على قرض بقيمة  1111ماي  21االتفاق األول المبرم في
رامة، والقضاء على عجز دوالر، بشرط أن تلتزم فيه الجزائر باتباع سياسة نقدية أكثر ص

دخال مرونة أكبر على نظام األسعارالميزانية ،   .ومواصلة تخفيض قيمة الدينار، وا 

  مليون  211يمة تحصلت فيه الجزائر على قرض بق 1111جوان  12االتفاق الثاني المبرم في
 :ات تتمثل فيزامدوالر مقابل الت

 العملة قيمة وتخفيض االستهالكية، للمواد الموجه الدعم وتقليص الخارجية، التجارة تحرير
 وتخفيض األجور، تثبيت طريق عن التضخم في والتحكم الفائدة، معدالت ورفع الوطنية،
صالح األسعار وتحرير العمومية، المؤسسات وخوصصة العمومية النفقات  الضريبي النظام وا 

 .والجمركي
  حيث شهد االقتصاد الجزائري أزمة داخلية وخارجية، 1111االتفاق الثالث والذي أبرم في أفريل ،

عادة ترتيب آجال  وعدم القدرة على الدفع، وترتب عن ذلك إعادة جدولة الديون الخارجية، وا 
 .السداد
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 .15: ، ص1991-2002 الجزائر، جامعة التسيير، علوم و االقتصادية
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جتماعي، حيث تفاقمت الوكان من الطبيعي أن يكون لهذه التوجهات آثارا سلبية على الصعيد ا     
خاصة في أوساط الشباب، إلى جانب ارتفاع  6889، سنة %16التي ارتفعت إلى  حدة البطالة

 (1).مليون جزائري حسب اإلحصائيات الرسمية 61معدالت الفقر التي طالت ما يعادل 

 قد الدوليصندوق النالجزائر سلسلة من االتفاقيات مع  تأبرم 6889و 6885وخالل الفترة ما بين    
صندوق النقد الدولي وضرب استقاللية القرار االقتصادي للبالد، لتام لوصفة ا غوكان شروطها االنصيا

ستعادة عافيتها، حيث شهدت تطور نسبي في الحساب الجاري بفعل التحسن إإال أنها مكنت البالد من 
لفالحي، كما تحسنت الطفيف في سعر النفظ في السوق الدولية، باالضافة إلى تحسن المردود ا

 . الميزانية العامة

لكن رغم هذا فقد استمر الوضع االقتصادي على ما هو عليه، من خالل مجموعة من المؤشرات    
األساسية كالبطالة، والخدمات الصحية والتعليمية باالضافة إلى نصيب الفرد من الدخل القومي، لما 

تماعية، فقد عرفت البطالة تزايدا مستمرا خالل هذه لهذه المؤشرات من أهمية قصووى من الناحية االج
عامال،  111 111الفترة بسبب عمليات التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال بلغت 

مؤسسة، وبالتالي  111وخاصة المحلية منها والتي بلغت بفعل اجراءات حل المؤسسات العمومية، 
بجيوش البطالين من الشباب أقل من ( سر معظمهمب األوهم من أربا)التحاق عدد كبير من العمال

  .سنة 21

عطائها مزيدا من المبادرة والتسيير من أجل استغاللها لطاقاتها إن سياسة ا     ستقاللية المؤسسات، وا 
الذاتية، إال أن في هذه الفترة كانت األوضاع االقتصادية سيئة للغاية، من حيث تدني المداخيل من 

، ثقل الديون الخارجية، أدى ذلك إلى تسريح العمال من المؤسسات وتقليص عدد العملة الصعبة
، ثم بيع جزء من المؤسسات وغلق الجزء األخر، كل هذا بسبب ضعف أداء العاملين مناصب الشغل

والمؤسسات وكذلك الجهاز اإلنتاجي، وهذا ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى اللجوء للصندوق النقدي 
 .الدولي
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 :لخوصصة واقتصاد السوقا .3

بعد فشل اإلصالحات السابقة في تحسين الوضعية المزرية لالقتصاد الوطني، ورغم اإلمكانيات     
المالية الهائلة التي أنفقتهـا الدولة لتطهير المؤسسات من ديونهـا، إال أن ذلك لم يأتي بمردودية على 

عجزهـا على توفير  إلىطاقتهـا، إضافة اعتبار أن المؤسسات العمومية تعمل بأقل من قدرتها و 
 .الخ....مناصب شغل

وهذا ما دفع الدولة إلى القيام بإصالحات عميقة، ومنها الخوصصة التي تعتبر كحلقة من سلسلة     
أدى إلى  1111-11-29:المؤرخ في  11 -22اإلصالحات االقتصادية الطويلة، وعليه فاألمر 

 .(1) ر االقتصادي الجديدوضع الخطوات العملية في هذا المسا

يمكن اعتبار الخوصصة بمفهومها الحديث آلية هامة من آليات االنتقال إلى اقتصاد السوق، وهي     
أحد الميكانيزمات األساسية التي تهدف من الناحية النظرية إلى تحسين األداء، وتحقيق الفاعلية 

نظام اإلداري في كل مجاالت العمل، وهذه اإلنتاجية، كما تعد أيضا مرحلة جديدة من مراحل تطوير ال
المادية  تحركها المعطيات االقتصادية واإلمكانياتليست وليدة الصدفة إنما هي وليدة معايير تقنية 

التي فرضها النظام الدولي المتمحور حول أحادية القطب، وهو النظام الليبرالي الجديد القائم على 
 .ل للموارد المتاحةاالحتكار والمنافسة واالستغالل األمث

وقبل التطرق إلى الخوصصة في الجزائر علينا أن نتناول بعض التعاريف لمفهوم الخوصصة      
 :ف للخوصصة منهـايوهناك عدة تعار ... حتى يتسنى فهـم هذا التوجه الذي تبنتـه الدولة

ال الخوصصة تمثل مسألة تحويل األصول والممتلكات ذات الطبيعة العمومية، سواء أصو  .1
أو غيرها إلى أصول وممتلكـات ذات طبيعة  يةوممتلكـات إنتاجية أو مالية أو تجارية أو خدمات

 .خاصة

كمـا يقصد بهـا أيضا سياسـة نقل ملكيـة المؤسسات العموميـة أو إدارتهـا من القطاع العمومي إلى  .1
 .(1)القطاع الخاص
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قطاع الخاص إلنتاج وتقديم السلع الخوصصة هي عملية استبدال كلي أو جزئي للقطاع العام بال .2
 .والخدمات

وحسب المشرع الجزائر فهي عبارة عن كل معاملة تؤدي إلى تحويل سيـر مؤسسة عمومية إلى      
أشخاص طبيعييـن أو معنوييـن تابعيـن للقانون الخاص، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحـدد 

 .(2)كيفية تحويل التسيير وشروطه وممارستـه

إن هذه المفاهيم المعطاة لهذا المصطلح في الفكر االقتصادي العربي متعددة حيث هناك بعض    
كل هذه التعاريف  الخ،..التخصيص، الخصخصة، التمليك للخواص، التفويت: الكتاب من يطلق عليها
م في الشائعة االستخدا (Privatization)وباإلنجليزية  (Privatisation)رنسية هي ترجمة للكلمة الف

 .(3)الخ.....األدبيات االقتصادية المعاصرة

وعليه فإن المبـررات التي دفعت بالدولة الجزائرية إلى تبنـي هذا الفكر وهو خوصصة المؤسسات    
 :العمومية أو بيعها إلى الخواص حسب دعاة الخوصصة هي كما يلي

المصروفات اإلدارية  اهتمام المؤسسة العمومية بأنشطة غير مالئمة لطبيعتها، حيث ارتفعت -1
بسبب زيادة العمل فوق الحاجة، مما أدى إلى انخفاض كفايتها، وبالتالي من األحسن تركها 

 .للقطاع الخاص
إن عملية الخوصصة للمؤسسات العمومية تؤدي إلى تخفيض العجز المتكرر في ميزانية الدولة،  -2

 .سات العموميةوبالتالي ضمان عائدات لخزينة الدولة عن طريق بيع أصول المؤس

المؤسسات الخاصة تعمل بفعالية ورشاد أكثر من المؤسسات العمومية، الشيء الذي يسمح بوفرة  -2
 .الموارد، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع

عدم وضوح الرؤيا بالنسبة لألهداف المقرر إنجازهـا من طرف المؤسسات العمومية والخلل في  -1
 .جية التي تلتزم بها المؤسسات العمومية بطلب من الحكومةبنيـة رأس المال ومصدره الديون الخار 
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إن الخوصصة ستساعد على عملية التحرر االقتصادي والمالي، كما تساعد على إصالح سوق  -1
 .سهـماأل

هناك شبه إجمـاع بين أصحاب الرأي المحافظ والليبرالي على السواء، أن إدارة القطاع الخاص   
فاءة االقتصادية والرفاهية االجتماعية، يفوق ما يحققه احتكار الدولة والمنافسة تحققان قدرا من الك

 .(1) لملكية وتسييـر المؤسسات العمومية

وتجدر اإلشارة أن خوصصة أي مؤسسة أو الترخيص بها، يشترط القيام بعدة خطوات قبل البدء     
 :في الخوصصة وهذه الخطوات هي

الحفاظ على مناصب العمال المؤجرة ديدهـا و تجإصالح المؤسسة و يجب أن يكون وراء ذلك  .6
سنوات  11فيها كلها أو بعضها، وعلى المالك الجديد للمؤسسة االلتزام بمواصلة نشاطها لمدة 

   من األمر 11على األقل انطالقا من تاريخ خوصصتها وهو ما نصت عليه المادة 

22/11
(2). 

العمومية والخاصة بأهمية تهيئة الجماهير إعالميا، وذلك بغرض إقناع المؤسسات  .2
 .الخوصصة، ومن ثم اختيار اإلستراتيجيات التي تحقق أكبر قدر ممكن من التأييـد السياسي

، يخول له مهام إعداد وتنفيذ (المجلس الوطني للخوصصة)إنشاء وزارة خاصة أو جهاز خاص .2
 .البرامج المتكاملة للخوصصة

 .طر ويعزز من فرص النجاحمن المخاتحديد أهداف الخوصصة بوضوح، مما يقلل  .1

إرساء مناخ تنافسي كافي يمكن أن يدفع عجلة التنمية إلى األسرع، ومن ثم إعادة النظر في  .1
 .التشريعات الضريبية وحقوق الملكية
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إجراء تقييم اقتصادي للشركات المعنية بالخوصصة، وكذلك تقدير قيمة المؤسسة، ومن ثم  .1

 .(1)ة المكلفة بالتقييمتحديد سعرها، إضافة إلى اختيار األجهز 

، فبعد 1111وما يمكن قوله عن مسار الخوصصة في الجزائر، أنه ما زال يراوح مكانـه منذ سنة      
مؤسسة للخوصصة، بعدما تقرر سحب شركة  11والذي تضمن عرض  1111مصادقة الحكومة عام 

ة بالعملية، دون إعطاء كوسيدار، لكن هذه العملية سجلت فشال ذريعـا، وتقرر حل الهيئات المكلف
مؤسسة  291حصيلة حول األسباب الكامنة وراء الفشل، وبعد ذلك حدد مجلس الخوصصة 

للخوصصة أغلبها في قطاع البناء والفندقة وصناعة األجر، وكانت تعاني من شبه إفالس تام، مما 
ين تم حله ، أ1111يستحيل بيعها، لتنتهي بعد ذلك عهدة المجلس الوطني للخوصصة في سبتمبر 

 .(2)دون أن يسجل مسار الخوصصة أي تقدم أو أي نتيجـة

إن كل التدابير المرتبطة فهذه العملية لها تأثير على سوق العمل، ذلك أن تفاعل التدابير المرتبطة     
باقتصاد السوق، وتحرير االقتصادي الوطني، سيؤدي حتما إلى اشتداد المنافسة بين المؤسسات 

اني صعوبات كبرى مع محيطها الجديد والمؤسسات األجنبية التي لها خبرة هائلة في المحلية التي تع
األمر الذي سيزيد من تعقيد وضعية المؤسسات ( تكنولوجيا، التسويق، األبحاث)مختلف المجاالت 

، بسبب عدم التحضي الالزم لها لدخول اقتصاد السوق وعدم استجابتها بسرعة  العمومية المعقدة أصال

 (3) .الت المحيط نظرا للتدابير العديدة التي تثقل كاهلهالتحو 

مجموع السياسات واإلجراءات المتخذة لتخفيض التشوهات الناجمة عن جمود األسعار واإلحتكار  إن   
والضرائب، تهدف إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي على المدى القريب والمتوسط، واالستغالل األمثل 

 .ض زيادة كفاءتها اإلنتاجيةلعوامل االنتاج بغر 
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فتحليل هذه السياسات من خالل استعراض مختلف البنود أدناه يسمح لنا بالوقوف على اآلثار    
 :السلبية على سوق العمل

  توفير المناخ اإلستثماري المالئم، باعتبار أن البرنامج المقترح من طرف صندوق النقد الدولي
 :بي ويتمثل هذا المناخ فييرتكز باألساس على االستثمار األجن

  إلغاء كل األساليب التمييزية بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة، والقطاع
 .المحلي واالستثمارات األجنبية من جهة أخرى

 ة وجمركية للمستثمرينيإعطاء مزايا ضريب. 
 إعطاء ضمانات كافية لرؤوس األموال األجنبية. 
 حرية تحويل أرباح المستثمرين. 
 يض قيمة العملة الوطنية وذلك بهدف التحكم في الطلب المحلي من جهة، تخف

 .(1) وتشجيع الصادرات إلى األسواق الدولية من جهة ثانية
إن تخفيض قيمة العملة الوطنية إلستعادة التوازن الخارجي، كما تؤكد الكثير من الدراسات التي     

تي اتخذت برامج التصحيح الهيكلي سبيال  للخروج استندت إلى العديد من تجارب البلدان المختلفة ال
والبلدان الرأسمالية  البلدانتلك من أزمتها، لم تحقق النتائج المنتظرة وذلك إلختالف طبيعة العجز في 

 .المتطورة
، وبحكم ارتباط 6881في أفريل  %13أما في الجزائر فتخفيض قيمة العملة الوطنية بأكثر من     

اعية من ناحية االستغالل وبنسبة عالية بالسوق الخارجية، فقد أدى ذلك إلى معظم المؤسسات الصن
تطور غير مسبوق في الديون المستحقة الدفع على المؤسسات العامة، حيث يشير تقرير المجلس 

مليار  81إلى  6881مليار سنة  69أن هذه الديون انتقلت من  6889االقتصادي االجتماعي لسنة 
 .مرات خالل سنة واحدة 8ضاعفت أي أنها ت 6885سنة 
وقد عرفت الناحية التشريعية بالموازاة مع التحوالت االقتصادية الكبرى تغيرات هامة تنسجم مع    

ة أكثر في عالقات العمل، وهكذا فقد تم نالتوجهات االقتصادية وطبيعة المرحلة التي تتطلب مرو 
هذه القوانين  بموجبوأصبح  ،....قات العملإصدار قوانين جديدة تتعلق باالستثمار والتجارة وعال
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ة مالية تقليص عدد عمالها سواء بالتسريح الطوعي أو ئقبإمكان المؤسسات العمومية التي تعاني ضا
حالة العمال المعنيين على  إحالتهم على التقاعد المسبق أو التسريح اإلجباري في حالة حل المؤسسة، وا 

ذلك أصبحت المؤسسات العمومية وذلك بغية تفادي مصاريف  صندوق تأمين البطالة، باإلضافة إلى
عمل مؤقتة، األمر الذي أدى إلى  إبرام عقود ىإل واللجؤإضافية ناجمة عن عقود العمل الدائمة 

كما تدل  نخفاض نسبة العمال األجراء الدائمين، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة العمال المؤقتينا
 . (1)ه معطيات الجدول أدناعلى ذلك 

 
 (013الوحدة ) توزيع اليد العاملة حسب الوضعية المهنية (19) جدول رقم 

 1996 1999 6883 6881 6881 الوضعية المهنية
 6911 6131 6191 6113 6199 مستخدمون ومستقلون

 1536 1118 1181 1911 1983 أجراء دائمون
 6191 6665 6991 316 119 متربصون+ أجراء مؤقتين 

 511 119 683 153 119 ئليمعاون عا
 1118 5315 5181 5939 1895 المجموع

 O.N.S. annuaire statistique de l'Algérie N°18-1998 pour la période 92-96 -1:المصدر

 

رتفاع عدد  تدل المعطيات اإلحصائية في الجدول أعاله، والذي يبرز التغير النسبي لألجراء الدائمين وا 
 :ى مايلياألجراء المؤقتين عل

  1996و 6881ألف شخص بين  111إنخفاض عدد األجراء الدائمين بحوالي. 
  1996- 6881إرتفاع كبير في عدد األجراء غير الدائمين بثالث مرات تقريبا خالل الفترة. 
 انخفاض عدد المتربصين بسبب الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات العمومية والخاصة. 

طاع العام، سيسمح قة من الحياة االقتصادية من خالل تقليص حجم الإن انسحاب الدول         
للقطاع الخاص بأخذ المبادرة في قيادة التنمية االقتصادية باعتباره القطاع الكفء حسب نظر خبراء 
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 صندوق النقد الدولي في استخدام الموارد، إال أن ذلك عاد باآلثار السلبية على سوق العمل لما يتميز
فعملية حل وخوصصة المؤسسات العمومية قد  العام من وزن نسبي في االنتاج والتوظيف،به القطاع 

 :الجدول أدناه من، كما يتضح ذلك (1)أدت إلى تسريح اآلالف من العمال
 

 81-81عدد العمال المسرحين والمؤسسات التي تم حلها خالل الفترة  (11)جدول رقم 
 العمال

 السنوات
 عدد المؤسسات عدد العمال

6881 19.899 19 
6885 111.199 199 
6881 699.189 611 
6883 611.635 591 
  895 568.996 المجموع

 (2) .مؤسسة خاصة 98مؤسسة عمومية،  199مؤسسة محلية،  933: مؤسسة منها 898  *
 

يح حالة من التسر  59399الهائل من العمال المسرحين، يمكن تصنيفه ولو جزئيا إلى  إن هذا العدد   
حالة بطالة تقنية، كل هذا العدد  699919عامل أحيلوا على التقاعد المسبق، و 111999الطوعي، و

 . الكبير حتما سيضاف إلى الكم الهائل للباحثين عن العمل والذين هم في تزايد مستمر

 %11فنجد أن السبب المباشر إلرتفاع معدل البطالة هو تسريح العمال، وقد بلغ معدل البطالة      
رتفع ليصل إلى 6881سنة  حسب ، وتمس البطالة في نهاية هذه الفترة و 6883سنة  %18، وا 

 الطبقة تعتبر وهي ،سنة 19تقل أعمارهم عن  %99مليون شخص مهنم 1.1إحصائيات رسمية 

 .(3) المجتمع في النشطة
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2 - Maatouk  Belataf – P.A.S en ALGERIE. Quelque effets socio-économique, colloque 

P.A.S et perspective de l'économie algérienne-CREAD- ANDRU, Alger, 1998 
حوليات، مجلة تصدر -انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على مستوى العمالة في الجزائر -بن الطاهر حسين - 3

، دوريا عن مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب  العربي والبحر األبيض المتوسط، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر
 .96:، ص1996سنة  91العدد 
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 119999 بلغوا قد القرن هذا  تسعينات في العمل سوق سنويا يدخولون الذين الجزائريين متوسط أما

 .السنة في عمل منصب699999 تتجاوز ال التشغيل على القدرة بينما نسمة،

شغيل بالقطاع العمومي بشكل أوسع، نجد أن قطاع الوظيفة العمومية الذي يشمل تتتبع عملية الأما    
ة ذات ، ومختلف مصالحها الالمركزية والمؤسسات العمومي((الوزارات )) مستخدمي اإلدارة المركزية 

بلدية، نجد أن قطاع  6516والية و 19الطابع اإلداري، إضافة إلى مستخدمي الجماعات المحلية في 
الوظيفة العمومية عرف العديد من التطورات سواء في المجال التشريعي أو فيما يتعلق بالتمويل الذي 

نتاج الداخلي الخام، عرف توسعا مستمرا، فاألجور الموزعة في إطار الوظيف العمومي نسبتها من اال
، كما أن 6889سنة  % 61، ثم وصل إلى 6899سن  % 69، إلى 6839سنة  %93انتقلت من 

 (1).%15وصل إلى  1996نسبة التشغيل بهذا القطاع من حجم التشغيل الكلي سنة 
ثر يفة العمومية، هو عدم التأظوما يمكن أن نستنتجه من المعطيات المتعلقة بالتشغيل في إطار الو    

بشكل كبير نتيجة االصالحات الهيكلية، بحيث لم يكن هناك تسريح جماعي كما حدث في المؤسسات 
 .االقتصادية

ومن أجل وضع حل مستعجل لمعضلة تشغيل الشباب، تم إعداد برنامج لتجاوز العقبات التي      
ماي  11خ في المؤ  611-89تواجه الشباب في ما يخص مجال العمل،  جاء المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن ترتيبات االدماج المهني، بحيث تنشأ في كل والية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها  6889
مندوب تشغيل الشباب المكلف بمساعدة الشباب على إنجاز مشاريع إحداث نشاطات بصفة فردية أو 

 .الل االستفادة من القروض البنكيةخجماعية، وذلك من 

هداف والمبادئ األساسية لجهاز االدماج المهني للشباب والمتمثلة وفيما يلي نستعرض أهم األ 
 :في

 تفضيل الشغل المنتج والدائم وخلقه بأقل تكلفة. 

                                                           

1- Organisation Internationale du travail, bureau de l’oit Alger- programme des emplois en 

Afrique, marché du travail en Algérie élément pour une politique nationale de L’emploi profil de 

pays- Alger octobre 2003. P P: 32-33 . 
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  تنمية روح المبادرة في الشباب، وتسهيل حصولهم على التكوين، القروض والتجهيزات الضرورية
 .النطالق مشاريعهم

 وعية الشباب والجمعيات ومجموع المتدخلين في تنظيم الشراكة على المستوى المحلي والوطني بت
 .برامج االدماج المهني للشباب

  تثمين القدرات والموارد االقتصادية المتاحة محليا، واستغالل كل امكانيات التشغيل المتوفرة
 .لتستجيب بصورة فعالة للطلب المحلي

لشباب المؤهل عن طريق وبصفة عامة يهدف البرنامج للوصول إلى تحقيق االدماج المهني ل      
لق مناصب شغل بنفسه من خالل التعاونيات، كما يهدف لتوفير مناصب شغل ختشجيعه على 

 .(1)خاصةالعمومية و المؤسسات اللشباب بدون تأهيل من أجل إدماجهم في ل
 :أساسية محاور 3 للشباب المهني اإلدماج جهاز يضم و

 ذلك يتم:  Les emplois salaires d'initiative localeمحلية بمبادرة المأجور الشغل .6
 العقد مدة تختلف  عامة، منفعة ذات نشاطات لخدمة مؤقتة شغل مناصب خلق طريق عن
 .أشهر 6 إلى 3 من

  أو صغيرة مؤسسات تكوين طريق عن الشباب لحساب دائمة اقتصادية نشاطات إنشاء .1
 .المشروع كلفة من % 30 ـــب الشباب تشغيل مساعدة صندوق يساهم و ، حرفية تعاونيات

 .مختلفة تكوينية برامج في الفالحية التعاونيات وأصحاب المقاولين الشباب إدماج .1

اسة االدماج المهني على أساس أنها قدمت مساعدات مالية سيوقد تم توجيه عدة انتقادات ل    
من % 19ن للشباب دون اعتماد معايير مضبوطة لالنتقاء، وهذا ما أدى إلى حصيلة مخيبة، حيث أ

 محلية بمبادرة المأجور الشغل)القروض التي قدمت للتعاونيات الشبانية بقيت دون تسديد، كما أن 
ESIL )مرة، وتم استعماله لصالح من فقدوا  ولكان موجها للشباب البطال الذي يطلب العمل أل

 .مناصب عملهم
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إشرافها وتدخلها حول خلق  بمثابة نقطة تحول في مسار الدولة ، وفي صيغة 6881وتعتبر سنة    
برامج وأجهزة  جديدة لتشكيل بديل لجهاز االدماج المهني، والذي ثبت فشله، باالضافة إلى تفاقم حدة 

، وقد شملت أكثر 6881سنة  %11ات، إذ بلغت نسبة البطالة بطالة خصوصا في أواخر التسعينال
 CNES صادي واالجتماعي مليون شخص، وفي نفس السنة نظم المجلس الوطني االقت 1.1من 

شارك فيه ممثلون رسميون أفارقة وأوروبيون وخبراء دوليون في  ،منتدى دولي حول تشغيل الشباب
مسألة التشغيل، تم بحث مسألة تشغيل الشباب في ضوء السياسات الجديدة للتعديل الهيكلي وكيفية 

 .وضع برامج جديدة متكيفة مع المعطيات الحالية

تتراجع مفاهيم المساعدات والتمويل الحكومي لصالح مفاهيم الدعم والتسهيالت،  ومن هنا بدأت    
وستكتفي الدولة من اآلن فصاعدا بوظائف التوجيه واالستشارة وخلق برامج جديدة لتحفيز تشغيل 
اإلطارات الشابة وترقية الشغل الذاتي، وفي سبيل تحقيق األهداف المسطرة، صدر المرسوم التنفيذي 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  6881سبتمبر  99المؤرخ في  81-181 :رقم

ENSEJ (1)نيةهالتي تسير المؤسسات المصغرة، وتهدف إلى إدماج الشباب البطال في الحياة الم. 

بعث برنامج جديد موجه لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين، وكذا  6889وفي سنة   
عقود ما قبل التشغيل : ة والذين يطلبون العمل ألول مرة، وعرف بـــنلعمل بدون خبرة معيطالب ا
CPE6889ديسمبر  91المؤرخ في  89-191: ، الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم. 

أظهرت  ، حيثيومهاح الهيكلي  والظروف األمنية السائدة إن تسريح العمال نتيجة لتطبيق اإلصال    
تبين اإلحصائيات األخيرة تراجعا حادا في كل من متوسط الدخل الفردي ومعدل االستثمار،  سب ماح

وهذا مانتج عنه انخفاض حاد في الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليا، وما يدل على تراجع 
ا عالقة معدل االستثمار ال يعود إلى تدهور مستوى الدخل الفردي بقدر ما يعود إلى عوامل أخرى له

باإلضافة إلى عوامل موضوعية أخرى،  ضعية األمنية، وقد نتج عن ذلكلو بالتعديل الهيكلي وا
وهذا  ،انخفاض حاد في مستوى النشاط االقتصادي، أي أنه لم يكون هناك أداء للمؤسسات وال للعمال

ها كحل مستعجل إنشاؤ والصيغ التي تم  بدوره أدى إلى تسريح العمال بأعداد هائلة، كما أن البرامج
 .وهذا ما أدى إلى حصيلة مخيبةكانت  من أجل إمتصاص البطالة،  دلمعضلة تشغيل الشباب، فق
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 :فترة ما بعد اإلصالحات .1

إن التشغيل في فترة ما بعد اإلصالحات يقع في صلب االهتمام األول والمتعلق بضرورة تدعيم    
 ضغوط سوق العمل نتيجة ارتفاع البطالة  تخفيفورة وضر  التوازنات المالية المحققة في الفترة السابقة،

إلى حدود  6891سنة  %63وتفاقمها في سياق االصالح االقتصادي، حيث انتقلت البطالة من 

 .(1% (63حدود  1991، وبلغت سنة 6889سنة  11%

أن زنات المالية االيجابية وخاصة تحسن واستدامة النمو االقتصادي، اوالمالحظ رغم نتائج التو   
عرفت تدهورا كبيرا في ظل االصالح، غير أنها تبدو  –بما فيها نقص التشغيل  –السياسة االجتماعية 

قابلة للتسيير وال تقبل أي عائق في تطور االقتصاد الوطني، وهو ما يسمح بإنطالقة حقيقية لالقتصاد  

 .(2) 1991 – 6888في ظل ما يسمى ببرنامج االنعاش االقتصادي الذي يغطي فترة 

، والذي أخذ على عاتقه استحداث مليوني 1998 – 1995أما البرنامج الخماسي لدعم النمو     
سنوات، منها مليون واحد منصب شغل عن طريق التوظيفات، ( 95)منصب شغل في ظرف خمس 

منصب  363.999استحداث قرابة  1991ومليون معادل منصب شغل، وفي هذا الميدان سجلت سنة 
 :لى النحو التاليتتوزع ع ،شغل

 661.999  المؤسسات العمومية إستحدثتهمنصب شغل. 
 13.139 أجراه الوظيف العمومي. 
 51.951 عن طريق برنامج عقود ما قبل التشغيل. 
 19.169 أجراه القطاع الفالحي. 
 69.113  عن طريقANSEJ عن طريق المؤسسات الصغرى. 

غل المنتظر استحداثها بفعل وتيرة االستثمارات كما تجدر اإلشارة إلى أنه زيادة على مناصب الش   
، فإن مكافحة البطالة، كسياسة من سياسات التشغيل التي اعتمدت 1998إلى  1995بالنسبة لسنوات 
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محل  699حداث إوالمتمثلة في برنامج  جديدة ة تشغيليمن طرف الحكومة الجزائرية، ستستفيد بساس
، والذي 1991وهو القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية سنة في كل بلدية لفائدة العاطلين عن العمل، 

منصب على األقل في مجاالت متنوعة من الخدمات والصناعات التقليدية،  199.99سيتيح إحداث 
، مع العلم أن الدراسات قد 1995سنة لفي قانون المالية  خاصة عتماداتإوقد رصد لهذا البرنامج 

 .محل عبر التراب الوطني 699.99ما يقارب إلى ضرورة إنجاز  انتهت

ؤوالت عديدة وعلى أكثر من صعيد، وذلك اإن التطرق إلى برنامج االنعاش االقتصادي يطرح تس   
بالنظر للفترة التي جاء فيها هذا البرنامج، ففي الوقت الذي تعرف فيه الدولة انسحابا من الحياة 

اق المبرمج مع صندوق النقد الدولي، تعود مرة االقتصادية مع اتباعها سياسة نقدية صارمة بفعل االتف
الوسائل المادية  وأخرى لالستثمار في قطاعات معينة، هذا يقودنا إلى التساؤل عن دوافع البرنامج 

 .المخصصة له، وأثاره على سوق العمل

خل إن هذا البرنامج ال يعني بحال من األحوال، خاصة في البلدان المتخلفة، مساسا بمبدأ عدم تد   
الحياة االقتصادية، على اعتبار أن االعتمادات المالية المخصصة وجهت لقطاعات البنية  الدولة في

كافة القطاعات االقتصادية ة بفعل التخريب الذي طال األساسية التي تضررت خالل العشرية األخير 
لبالد خالل الفترة واالجتماعية، فضال عن التأخر الكبير لبعض اإلنجازات بفعل العزلة التي عرفتها ا

 :هي حسب واضعيه ذاتها، وعليه فإن أهداف البرنامج
 تحديث البنية األساسية لإلقتصاد الوطني، وبالتالي توفير المناخ المالئم. 
 توفير المزيد من مناصب العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة التي بلغت مستويات حرجة. 

 (1)التخفيف من ظاهرة الفقر. 
مليار أورو، وذلك  1.91حوالي  1996خصصت الدولة سنة  جذا البرنامومن أجل إنجاح ه  
والمحلية المساعدة،  ل فترة الرخاء المالي التي يعرفها االقتصاد الوطني بسبب الظروف الدوليةضبف

الظروف المناخية،  سواق الدولية، والظروف المحلية وفاالرتفاع الكبير ألسعار المحروقات في األ
لعب دورا مساعدا في النتائج الذي أصبح ينصيب مساهمة القطاع الفالحي، أدت إلى ارتفاع 
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ن كانت ال ترقى للمستوى المرغوب فيه بالنظر هالمحققة ميدانيا من ناحية التشغيل، ف ذه النتائح وا 
 .، إال أنها تعتبر مقبولةلبرنامجإلى المبلغ الضخم المخصص ل

ش في اإلقتصاد الوطني بسبب التوازنات المالية، شهدت إنتعاقد إن فترة ما بعد اإلصالحات     
والزيادة في سعر البترول، فقد كان من بين االهتمامات في هذه الفترة استحداث مليوني منصب شغل، 
إال أن مكافحة البطالة كسياسة من سياسات التشغيل التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية، كان هدفها 

 ما مست االضطربات االجتماعية معظم الدول العربية،بعداألول إمتصاص غضب الجماهير خاصة 
لمؤسسات ف سواء في ايبقي ضعتشغيلهم،  أداء العاملين الذين تمفيما يعرف بالربيع العربي، إال أن 

في تسيير  تركيز الحكومة على العائد البتروليكان جل اهتمام و رات، و العمومية أو بعض المستثم
 .مالالمؤسسات، وفي صرف رواتب الع

من خالل أهم المراحل التي مرت بها تجربة التشغيل في الجزائر، وفي األخير يمكن القول أنه   
فترات مختلفة عن بعضها البعض، ويمكن إجمالها في األحداث الرئيسية  (91)ست يمكن تمييز 

 :التالية

ن بطالة يتمثل في حالة الركود الشامل في مختلف المجاالت والمستويات، فم :الحدث األول .0
مزمنة، ونقص في اليد العاملة المؤهلة، إلى تدهور في األحوال االجتماعية والصحية، وتدني في 
مستوى المعيشة، إلى ركود اقتصادي كهجرة اليد العاملة إلى الخارج، مما ألزم الحكومة الجزائرية 

لمرحلة تأتي  قاعدة جديدة ءانببتصحيح وضعها السياسي، ثم االلتفات إلى الجانب االقتصادي 
  .بعدها

هو االستقالل الوطني ،  بعد في الجزائر وكان الهدف اإلستراتيجي من هذه السياسة التنموية 
الفترة  تلك كانت االستثمارات في، حيث هتمام بترقية الفرد وتفتحه بحريةبناء مجتمع متحرر، واال

 .ضعيفة
ة االستثمارت الكبرى ببناء القاعدة هو عبارة عن صحوة من كبوة األزمة إلى فتر  :الحدث الثاني .1

دد ممكن من مناصب الصناعية والعمل على بلوغ أحد األهداف المتمثلة في استحداث أكبر ع
لى أن فاقت عدد مناصب الشغل الجديدة عدد الطلبات على مستوى سوق العمل، أي إالشغل، 

فكان االقتصاد الجزائري  .أن االهتمام كان بالنظرة االجتماعية على حساب النظرة االقتصادية
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اقتصادا إداريا، يخضع لنظام يعتمد على التخطيط الموجه، ويظهر ذلك جليا من خالل ملكية 
نشاء المؤسسات العمومية، والقيام بالتأميم في الميا دين الدولة لوسائل االنتاج واألراضي، وا 

يجية المتبعة التي منحت الخ، وعلى رغم االسترات......البتروليةالصناعية والمالية والمناجم 
األولوية المطلقة للقطاع الصناعي، إال هذه الفترة تميزت بضعف االمكانيات البشرية والمادية 

تهدف  ظيم اإلداري، فمناصب الشغل التي أنشأتوالمالية ألن هدف الدولة كان منصبا على التن
 .إلى إمتصاص البطالة فقط

وخاصة مع بداية  ،األزمة مرة ثانية تداعانينات وفي النصف الثاني من الثم :الحدث الثالث .3
تعرض االقتصاد الجزائري إلى أزمة اقتصادية بعد السقوط الحر حيث  المخطط الخماسي الثاني

عرفت بذلك البطالة مستويات مرتفعة وعجزت أغلب و توقفت االستثمارات كلية ألسعار البترول، 
فكان من الضروري على السلطات إعادة  المؤسسات العمومية في إحداث مناصب عمل جديدة ،

وبالتالي سارعت بالقيام بإصالحات  ،النظر في نمط التسيير والسياسات المتبعة في السابق
اقتصادية، هذه اإلصالحات االقتصادية أدت إلى اضطراب كبير في الخريطة العامة للشغل في 

برامج ، إنبثقت ال التشغيلمن أجل تصحيح األوضاع التي مرت بها الجزائر في مجو الجزائر، 
 .لكن يبقى هدفها إمتصاص البطالة خاصة بالتشغيل

والمتمثل في تأرجح الوضع بين إصالح وتردي في األوضاع، كما تعتبر هذه  :الحدث الرابع .1
المرحلة مرحلة تجريب لعدد من البرامج واالجراءات لتدعيم سياسة التشغيل من خالل العودة إلى 

وخاصة أن هذه المرحلة شهدت سد كل الديون الخارجية، وزيادة سعر االستثمار العمومي، 
، ورغم البرامج التي أنشئت في مجال التشغيل، إال أن الدولة ركزت على فتح المناصب البترول

  . دون رسم أهداف لألداء
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 :خــــــالصـــــة 
 

ات والمجتمعات ، ومؤشرا هاما في فراد والحكومل مطلبا اجتماعيا يحقق طموحات األيعتبر التشغي    

ومؤيدة للنظام السياسي  يديولوجية معينةإساسه يتم وضع لية الحراك االجتماعي، والذي على أعم

ين ، وبما ساسية للمواطني المرتبطة بالحاجات األوذلك باعتبارها إحدى مخرجات النظام السياسالقائم، 

 .عليته وشرعيتهداء النظام السياسي وفاتطرحه من تأثيرات على أ

ساسية ن استعراض ألهم المراحل األن هذا الفصل كان عبارة عأ وعلى ضوء ماسبق يمكن القول     

السياسية ثارها قضية التشغيل لها آ ناعتبار، أالتي مرت بها سياسات التشغيل في الجزائر ب

زمة التشغيل ليست إن أثم همية ، فهي تؤثر على عالقة المواطن بالدولة ، واالجتماعية البالغة األ

حل ال بن يكون إلسياسي وحل المشكالت التشغيلية  كأزمة البطالة، وهذا زمة النظام العن أمستقلة 

و تستشرف عالم الشغل العمل على تبني سياسة تشغيل مرنة تراعي و  ،التناقضات القائمة في المجتمع

 .من حيث اليد العاملة ومؤهالتها 
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 :تمــــهيـــــــــد 

 

نتاج األزمة االقتصادية التي عاشتها الجزائر عندما انخفضت  إحدى البطالة في الجزائر  تعتبر      
لكنها بعد ذلك ، حيث كانت نسبة البطالة قبل هذه الفترة مقنعة، خاصة 6891أسعار البترول سنة 

االقتصادية التي  اإلصالحاتفكانت  ا متزايدا مما دفع بالبحث عن حلول لألزمة،بدأت تمثل قلق
حتى تتمكن الجزائر من جدولة فساهمت فيها أطراف خارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

لتحرير سوق العمل نها اضطرت إلى تسريح العمال وحل العديد من المصانع في اإلطار الرامي يو د
 .تماشيا مع اقتصاد السوق، وهذا شكل ضغطا كبيرا على الحالة االجتماعية للبالد

رقم  وفي هذا الصدد أعيد النظر في عالقات العمل، وأدخلت تعديالت قانونية على قانون العمل    
صيغ جديدة للشغل ألول مرة في  م اعتمادتالذي من خالله ، و 81/16رقم بموجب األمر  89/66

متخصصة في دعم وترقية وكاالت وطنية  شكلتحيث الجزائر، كان الهدف منها توسيع سوق العمل، 
 محاولة تحقيق التوازن الجهوي وغيرفالشباب، كما تم توفير التمويل الالزم وخففت األعباء الضريبية 

كما عملت  سياسات التضامن الوطني،من جهة، ومن جهة أخرى ربطت سياسات التشغيل ب ذلك هذا
 الحكومة على تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي من أجل توفير المزيد من مناصب الشغل، وجعلت

وهذا ما حاولت التوسع فيه من خالل ، 1962 – 1969 مثلما بدى ذلك في سنواتمن أولوياتها ذلك 
مج المرافقة لإلصالح االقتصادي في هذا الفصل الخاص بهيئات التشغيل في الجزائر وأهم البرا

 .الجزائر 
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 :الموجهـة لكل الفئـــات برامج اإلدماج المهني للبطالين: أوال
 

 :CNACعلى البطالة للتأمين الصندوق الوطني  .4

والمتعلق بالتأمين  ،6882ماي  11المؤرخ في  82/66: تّم اعتماده بموجب المرسوم التشريعي رقم   
على البطالة لفائدة األجراء الذين يفقدون عملهم ال إراديا، حيث يستفاد من عالوة البطالة كل عامل في 

 :القطاع العمومي أو الخاص والذي يفقد منصب عمله بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية

 إما في إطار مخطط إعادة هيكلة المؤسسة. 
 تقليص عدد العّمال. 
  نشاط المستخدم وحل المؤسسةإنهاء. 

وقد وضع هذا الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية االجتماعية، ويتكون من المديرية    
مديرية جهوية تتكلف كل واحدة منها بعدد معين  61المركزية على مستوى الجزائر، والتي تنحدر منها 
 .من الواليات وكل نشاطاتها تتم على هذا المستوي

وجعلها أداة  أما عن الوظيفة األساسية لهذا الصندوق هي تجسيد سياسة التعويضات على البطالة  
 .للتسيير سياسة التشغي

حددها التي تم االستفادة من نشاط الصندوق، يجب أن يستوفي العامل بعض الشروط وحتى ت   
 .99:المادة ، 90:المادة،91: المادة :المرسوم التشريعي في المواد

  (ي أسباب اقتصادية أل)بصفة ال إرادية  هيكون المستفيد قد فقد عملأن. 
 اقتصاديئة المستخدمة قبل التسريح لسبب أن يكون عونا مثبتا في الهي. 
  أن يكون منخرطا قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ ستة أشهر على

 .األقل قبل انتهاء عالقة العمل
 رفض عمال أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب أن ال يكون قد. 
 أن ال يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط. 
  أن ال يكون اسمه ورد في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد

 .العمال
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  أن يكون مسجال كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في اإلدارة العمومية المكلفة بالتسجيل
 .ذ ثالثة أشهر على األقلمن

في سوق العمل،  ينفي المساعدة والتكفل بإعادة إدماج المسرح أساساوترتكز وظيفة الصندوق 
بحيث أن هذه المبالغ الهائلة المخصصة للتعويضات يمكن أن تستخدم بطريقة عملية ونشطة أكثر 

 :لحماية العامل وهذا من خالل

 لعمل المستقر والذي يقّدمه السوقمحاولة تكييف قدرات العامل مع طبيعة ا. 
 المساعدة على إعادة اإلدماج من خالل التمويل الجزئي. 
  الدراسات  بتمويلالمساعدة على خلق نشاطات لمساعدة البطالين، حيث يتكفل الصندوق

 .لهذه المشاريع الجيدة، التي يحاول المسرحون خلقها
 التحكم في قيمة التعويض. 
 ،أي إعطاء تعويضات للعمال الذين فقدوا عملهم من خالل التكفل  حماية القدرة الشرائية

لفترة معينة وتوفير الحماية لهم، بحيث يجب ضمان الحماية على القدرة الشرائية باإلضافة 
 (1).إلى ضمان القدرة على البحث عن عمل جديد

 

 :ANSEJوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابال .2

المؤرخ في  81/181:تأسيس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم تم    
، ويتضمن المرسوم إنشاء الوكالة وتحديد 6881سبتمبر  99الموافق لـــــ  6260ربيع الثاني عام  12

 .قانونها األساسي، حيث تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

 :م الوكالـــــــــــةمهــــــــــا   

 .اإلستثمارية مشاريعهم، وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق االستشارةتدعم وتقدم ـــــ   

                                                           

 -في الجزائر واإلدماج في ظل نظام المؤسسات العمل والعامل في الصناعة بين التسريح -سامية بن رمضان  - 1
أطروحة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التنظيم والعمل غير منشورة، كلية  دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية بمدينة باتنة،

 .119 – 118:  ، ص، ص1966العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
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الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ال  تخصصاتو  ا للتشريع والتنظيم المعمول بهتسّير وفقــــــ   
الغالفات التي يضعها الوزير المكّلف بالتشغيل سيما منها اإلعانات وتخفيض نسب الفوائد في حدود 

 .تحت تصرفها

انات المشاريع لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية، بمختلف اإلع تبّلغ الشباب ذويــــ  
 . لدعم تشغيل الشباب واالمتيازات األخرى التي يحصلون عليها التي يمنحها الصندوق الوطني

 .المشاريعالتي ينجزها الشباب ذوي  تثماراتمتابعة االســــ  

تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع، كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني ــــ  
 .والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطهم

تقيم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق ـــ  
 .ة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغاللهاخط

تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب لحساب ــــ  
الوكالة إنجاز برامج التكوين والتشغيل، أو برامج التشغيل األولي للشباب لدى المستخدمين الخواص أو 

 .العموميين

إطار تقديمها للدعم المالي، تعتمد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على هيئتين ماليتين  وفي   
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض : هما

 .(1)الممنوحة للشباب ذوي المشاريع

 : توّجه الوكالة إلى الشباب البطال

  في مؤسسة مصّغرة، الذين يظهرون استعدادا وميوال، وتتراوح  ثمارلالستأصحاب المبادرات
 .سنة 13إلى  68أعمارهم ما بين 

 يمتلكون مؤهالت مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه. 
 االستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع. 

                                                           

، كلية التسيير، غ م ممذكرة ماجستير في علو  -إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -اهلل وهيبةبوعبد - 1
 .193-192: ، ص ص1998العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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والخدمات مع مراعاة  اإلنتاجفإن الوكالة تمّول كل نشاطات ثناء النشاطات التجارية البحتة، وباست
صيغة  أمامليون دينار جزائري،  69عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى 

 :التمويل فإنها موزعة على

 قرض بدون فائدة من الوكالة. 
 قرض بفوائد مخفضة من البنك؟ 
 شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ اإلجمالي للمشروع مساهمة. 

وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود من تحقيق نتائج إيجابية في طرف زمني قصير نسيبا،   
مؤسسة  19.999أكثر من لى أنه تّم خالل ست سنوات إنشاء وكمثال على هذا النجاح نشير، إ

م بحجم ئشغل دامنصب  613.999بدورها إنشاء أكثر ت مصغرة من طرف الشباب، والتي مكن
 .(1) مليار دوالر 6.2إجمالي يفوق  استثماري

 

 :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .3

، كهيأة ذات طابع 1992جانفي  1:المؤرخ في 92/62: أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
الوطني، مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن 

البطالة والفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات 
 :لحسابهم الخاص، ويتضمن دور الوكالة في

 تقديم الدعم واالستشارة والمرافقة للمبادرين. 
 ضمان المتابعة إلنجاح المشاريع المجسدة. 

دج، موّجهة  399.999أما القرض المصّغر، فهو عبارة عن قروض صغيرة قد تصل إلى         
سنة فما فوق، ويمتلكون تأهيال أو معارف في نشاط  69لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 

معّين، وبذلك فإن القرض المصّغر موّجه إلى فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل 
يمكنهم من االستفادة لتمويل مبادراتهم، ومن بين الفئات االجتماعية التي يقصدها البرنامج المحدود ل
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ون فوائد، نجد المرأة الماكثة في البيت، أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بد
 .(1)ضة، ومساهمة مالية شخصية من المبادروقرض بنكي بفوائد منخف

: قرض غير معّوض، قّدرت قيمتها اإلجمالية بــــ 61.128وقد قّدمت الوكالة في ظرف سنتين    
منصب شغل، وقد حظي قطاع  12.801مليون دينار جزائري، وهذا ما سمح بخلق  223.188

: ، الصناعة التقليدية بــــــــ%19.88: تليه الصناعة بـــــــ %23.1الصناعة بأكبر نسبة أي ما يعادل 
 .(2)% 91.68: ، وأخيرا البناء واألشغال العمومية بــــــ%91.11: ، ثم الخدمات بــــ61.1%

 

 : ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل .1

 99المؤرخ في  89/138: هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي  
، المتضمن تنظيم 6806جوان  60المؤرخ في  06/21 :، المعدل والمتمم لألمر رقم6889سبتمبر 

 .6811نوفمبر  18المؤرخ في  11/88: الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم

وبذلك نالحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية، تعتبر من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل في      
لعمل وتسيير العرض والطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا الجزائر، ومهمتها األساسية هي تنظيم سوق ا
لة في المؤسسات جميع الفئات، وأصحاب العمل والمتمثأساسيا في التقريب بين طالبي العمل من 
 .االقتصادية التابعة للقطاع العام أو الخاص

، 1992ديسمبر  13المؤرخ في  92/89: وقد تم تعزيز دور ومكانة الوكالة في القانون رقم    
المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل، وذلك بصفتها الهيئة العمومية التي تضمن تنصيب العمال 
وتشغيلهم باستثناء األماكن التي ال توجد بها هياكل الوكالة، أين رخص للبلديات استثناء أن تقوم بهذا 

القتصادية واالجتماعية، الدور في حدود اختصاصاتها اإلقليمية، وحتى تواكب التطورات والتغيرات ا
 . وتقوم بدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية

                                                           

 .119: ص -مرجع سابق -سامية بن رمضان -1
حالة الصناعات التقليدية والحرف  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، -شيبان آسيا - 2

مذّكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  -في الجزائر
 .06: ، ص1998الجزائر، 
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أما الجانب التنظيمي، فإن الوكالة مهيكلة بطريقة وموزعة على كل أنحاء الوطن، فهي تتكون       
 . وكالة محلية 630وكاالت جهوية، وأكثر من  69المديرية العامة، : من

وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية األساسية في هذا التنظيم، ويمكن تلخيص مهامها       
 : فيما يلي

  استقبال طالبي العمل وتسجيلهم بعد جلسة الحوار األولى، حسب مؤهالتهم ورغباتهم في
 .إلى برامج أخرى الستعداداتهمالمنصب الذي يسعون إليه، أو توجيههم وفقا 

  تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن
والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل 

 .سوق الشغل
  استقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية وتسجيلهم ضمن جهاز المساعدة

 .المهني حسب التخصصعلى اإلدماج 
  تسجيل العمال المسرحين ألسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من االستفادة من نظام التأمين

 .على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل

مت بإدخال إصالح على الوكالة خاص وسعيا من الوكالة بتحسين دورها خاصة في التوجيه، قا
 .(1) تها مع المتعاملينالجانب المتعلق بعالقب

 :الوطنية للتشغيل مهام الوكالة

 معرفة وضعية سوق العمل وذلك من خالل: 
  وضع منظومة إعالمية تسمح باإلطالع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية على تقلبات

 .سوق العمل
 القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة. 
 تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق العمل وتقييمها. 

 ربط العالقة بين طلبات العمل والعروض المقدمة، حيث تقوم بذلك من خالل: 
 عالمهم وتوجيههم وتنصيبهم  .استقبال طالبي العمل وا 
 البحث عن طلبات العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها. 
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 رامج الخاصة بالتشغيل التي تقّرها الدولة والجماعات المشاركة في تنظيم وتنفيذ الب
 .المحلية وكل مؤسسة معنية

  االستشارة في التشغيل وتسيير سوق العملضمان عمليات التكوين في مجال. 
  مع الهيئات المعتمدة والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب االتفاقياتإبرام. 

 تطور اليد العاملة األجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل  متابعة
 .األجانب، وتنظيم البطاقة الوطنية للعمال األجانب وتسييرها

  (1)الدولية في مجال التشغيل واالتفاقيات،  االتفاقياتضمان تطبيق التدابير الناجمة عن. 

 :AWEMمديرية التشغيل بالوالية  .1

الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم  1991جانفي  16المؤرخ في  91/19أنشئت بموجب المرسوم     
مصالح التشغيل في الوالية وعملها، فهي تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل 

 .حسب التقسيم اإلداري للجديد 29والية من الواليات 

تتفرع عنها مكاتب، أما مهمتها األساسية كما جاء في المادة وتتشكل مديريات التشغيل من مصالح     
من مرسوم إنشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها  91

 .حيز التنفيذ

شغيل لحساب وكالة التنمية توتقوم حاليا بتنفيذ ثالثة برامج مهمة من البرامج الوطنية لترقية ال   
 :جتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممّولة من طرف الدولة وهياال

المكثف لليد ل المنفعة العامة ذات االستعمال برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية، برنامج أشغا
 . (2)العامة، برنامج عقود ما قبل التشغيل

 
 
 

                                                           

، حالة 2111 -4111إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة  -بن فايزة نوال -1
 قتصاديةاالم و ، غير منشورة، كلية العلاالقتصاديةمذّكرة ماجستير في العلوم  -))ANEM((الوكالة الوطنية للتشغيل، 

 .98-99ص: 1998جامعة الجزائر، ،وعلوم التسيير 
علم االجتماع التنظيم، مذكرة ماجستير في  -واقع سياسة االدماج لدى خرجي الجامعة الجزائرية -بلعربي أسماء - 2

 .81: ، ص1962واالجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة  اإلنسانية، كلية العلوم غ م
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 :ADSوكالة التنمية االجتماعية  .6

صفر  61 يالمؤرخ ف 81/111: أنشئت وكالة التنمية االجتماعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم    
 .في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر  ،(1)  6881جويلية  18: الموافق لـــــ 6260عام 

 التخفيف من حدة نتائج هذا المخطط على الفئات االجتماعية الضعيفة،هدف هذه الوكالة هو     
 .لمحاربة البطالة والفقر والتهميشوذلك بوضع تدابير وبرامج 

 :وعليه يمكن تلخيص المهام األساسية للوكالة في
  ترقية واختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات االجتماعية المحتاجة. 
 ازها يد عاملة كثيفة، أي تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل في انج

 .غيل أكبر عدد ممكن من العمال في كل مشروعتش

وللوكالة تنظيم يشمل مديرية عامة تتفرع عنها مديريات مركزية، وكذا مجلس التوجيه ولجنة    
وكاالت  90للمراقبة، وحتى تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 

تشغيل ومديريات النشاط االجتماعي بالواليات وكذلك على مديريات ال اعتمادهاجهوية، إضافة إلى 
 .البلديات

كما للوكالة أهداف كبيرة وهامة بالنظر للفئات االجتماعية التي تقصدها، ولبلوغ هذه األهداف فإن    
مثل مديريات النشاط )الوكالة تقوم بدور إعالمي وتوجيهي كبير عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها 

عالمية عامة، ثم (ريات التشغيلاالجتماعي، مدي ، ويرتكز هذا الدور على تنظيم حمالت تحسيسية وا 
اتصاالت مباشرة بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج 

 .(2) مع حالته االجتماعية يتالءمالذي 

المستوى الوطني، وسجلت  طلب قرض مصغر على 668.216سجلت الوكالة،  1991في سبتمبر   
لكن عدم الدفع كان كبيرا، حيث وصلت   %21.81قرار بالموافقة، أي ما يعادل نسبة  36.123

، وهذا ما يثبت فشل هذا النوع من القروض نتيجة عدم متابعة أصحاب %11إلى  1991نسبته سنة 
 .المشاريع، بإالضافة إلى غياب المؤهالت المهنية
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أن رفض البنوك االندماج مع هذه اآللية ما عدا البنك الوطني الجزائري، وبنك الخليفة قبل  كما   
إفالسه، جعل آلية القروض المصغرة تتوقف، وأصبحت عبارة عن مشاريع ذات منفعة عامة تشرف 

 .(1) البلديات على تنفيذها بغض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة

 : الشبكة االجتماعية جهاز .1

دعم ومساعدة اجتماعية، ويتمثل هذا الجهاز في كل من المنحة الجزافية للتضامن، يعتبر برنامج      
 .ومنحة التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة لصالح الفئات العديمة الدخل

 :أ ـــ المنحة الجزافية للتضامن        
، وتسيرها وكالة 6882من نهاية عام  بتداءإوضعت هذه المنحة من قبل السلطات العمومية     

، وهي عبارة عن إعانة مباشرة تدفع للفئات المعوزة غير القادرة 6880التنمية االجتماعية منذ سنة 
 :على العمل وهي

دون دخل والبالغين أكثر من األشخاص الذين يعيشون بمفردهم، أرباب العائالت أو  .4
 .سنة( 19)ستين

أو األشخاص الذين يعيشون بمفردهم، دون دخل المعاقين حركيا أو ذهنيا  أرباب العائالت .2
 .غير قادرين على العمل

 .سنة 19النساء ربات العائالت دون دخل أو أكبر من  .3
 .الوطني القاعدي المضمونوفين ذو دخل يقل أو يعادل األجر األشخاص المكف .1
ين في مركز مختص، دون سنة غير المقم( 19)األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستون  .1

 .دخل والذين تتكفل بهم عائالت  ذات دخل ضعيف
( 69)مانية عشرة المعاقين واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يتجاوز سنهم ث .6

 .الحائزين على بطاقة معوقسنة، بدون موارد و 
ذات الدخل الضعيف المتكفلة بشخص معوق أو أكثر والذين يبلغ سنهم أكثر من  العائالت .1

 (1).سنة معدومي الدخل( 69)ثمانية عشرة
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يهدف هذا البرنامج إلى ضمان إعانة وحماية اجتماعية للفئات االجتماعية المعوزة المذكورة سابقا،     
 ،جزائري، وشهريا لكل مستفيد حاليا( 6999)يقدر مبلغ المنح الجزافية للتضامن في السابق بألف دينار

، مع إضافة مبلغ إضافي قدره دج 1999فقد تم رفع قيمة هذه المنحة إلى ثالثة أالف ديناري جزائري، 
ولين دينار جزائري عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، على أن ال يتجاوز عددهم ثالثة مكف 619

مكتب النشاط االجتماعي البلدي عن طريق تكوين المعني لملف  يتم تسجيل الطلبات على مستوى
القبول فيقرر من طرف اللجنة البلدية للقبول واللجنة الطبية الوالئية  يخص إداري كامل، أما فيما

بالنسبة لذوي األمراض المزمنة واألشخاص المعاقين والمكفوفين، يتم الدفع بمكاتب البريد المتواجدة 
 من بتصريح للتضامن الجزافية المنحة من اإلستفادة عمليةى تجر  امة المستفيدين، على مستوى مقر إق

، (2) لديها المتوفرة الدخل المعدومي األشخاص قائمة وفق البلدية المصالح من بمبادرة أو الطالب
 : من البلدية اللجنة تتكونو 

 .البلدي الشعبي سالمجل رئيس .6
 جهاز بتسيير المكلف السامي التقني أو ،البلدية مستوى على االجتماعية اإلعانة مكتب رئيس .1
  . االجتماعية الشبكة
 .االجتماعي الطابع ذات الجمعيات ممثلي أو ممثل .1
 :من الطبية اللجنة تتكون
 .اإلجتماعي النشاط ديرم .6
 .نفساني طبيب .1
 .العظام طبيب .1
 .والحنجرة واألنف األذن طبيب .2
 .عام طبيب .3

                                                                                                                                                                                

، 93رسالة وكالة التنمية االجتماعية، العدد  -برامج الدعم والنشاط االجتماعي –وكالة التنمية االجتماعية  -1
  . 91، ص 1992الجزائر، 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العمل والحماية االجتماعية والتكوين المهني، وكالة التنمية  - 2
 .61:، ص6880، االجتماعية، دليل اإلجراءات
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 مكانإوب الرفض بقرار ةالمعني اللجنة تشعر للتضامن الجزافية المنحة من االستفادة رفض حالة وفي
 .(1)رالقرا هذا في يطعن أن المعني

 
 :العامة المنفعة ذات النشاطات عن التعويض منحة . أ

 

، وتقوم وكالة 6882وضع برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة في نهاية سنة     
للفئات المعوزة والقدرة على  ، بهدف اإلدماج االجتماعي6880ة بتسييره منذ سنة التنمية االجتماعي

 .العمل
يتم القبول في هذه المنحة على أساس مبادرة شخصية من المعني نفسه الذي يطلب إدماجه في  ))   

ورشات األشغال الخاصة بالنشاطات ذات المنفعة العامة أو المساهمة في النشاطات ذات المنفعة 
ويتم تسجيل الطلبات على مستوى المكتب البلدي االجتماعي عن طريق طلب ،  (2)  ((لعامة نفسها ا

المعني وتكوينه لملف يتكون من وثائق إدارية كاملة، أو بمبادرة من هذا المكتب، أما القبول فيقرر من 
مستوى مقر إقامة تب البريد المتواجدة على اطرف اللجنة البلدية للقبول، يتم دفع المنحة بمك

 .المستفيدين
 :تتكون اللجنة البلدية من   

 .مدير النشاط االجتماعي . أ
 .طبيب نفساني . ب
 .طبيب عام . ت
 .طبيب العظام . ث
 .طبيب األذن واألنف والحنجرة . ج

وبإمكان  من المنحة الجزافية للتضامن تشعر اللجنة بقرار الرفض، االستفادةوفي حالة رفض       
 .المعني أن يطعن في هذا القرار
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 المستفيدون من منحة النشاطات ذات المنفعة العامة هم: 
اإلدماج للمشاركة في  ألنفسهمأعضاء العائالت بدون دخل الذين يلتمسون  . أ

 .النشاطات ذات المنفعة العامة والذين يشاركون فيها فعليا
ويطلبون اإلدماج في النشاطات ذات  األشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل، . ب

 .المنفعة والذين يشاركون فيها فعليا
 وتقتصر االستفادة من هذا التعويض على فرد واحد من العائلة. 

دينار جزائري لرؤساء  2199دينار جزائري، و 1999)يتقاضي المستفيدون تعويضا شهريا قيمته 
منفعة عامة، ويتمتعون بالتغطية االجتماعية، يوم من المشاركة في نشاطات ذات  11مقابل ( الورشات

يتم تنظيم النشاطات ذات المنفعة العامة من طرف البلديات بالتنسيق مع المصالح التقنية للدائرة 
 .ية أو مديرية النشاطات اإلجتماعيئالوال
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 :وخريجي المعاهدبرامج اإلدماج المهني للبطالين الجامعيين : ثانيا

 الجامعة خريجي وخاصة الشباب تستهدف التشغيل ميدان في وطنية سياسة الجزائر انتهجت لقد     
 ةاالجتماعيية الرفاه تحقيق بغية والمعرفية العلمية قدراتهم واستثمار، جتماعياا إدماجهم أجل من

 :يه بالجزائر التشغيل برامج أهم ومن الجزائري للمجتمع ةواالقتصادي

 :Contrats de Pré-Emploi  التشغيلبرنامج عقود ما قبل  .4

من بين البرامج واآلليات التي أحدثتها الدولة الجزائرية في العشرية األخيرة للتخفيف من البطالة هو     
 برنامج عقود ما قبل التشغيل، الذي يعتبر من بين البرامج المسيرة من طرف مندوبية تشغيل الشباب،

 6889ديسمبر  91المؤرخ في  291/  89: لمرسوم التنفيذي رقموقد تم إنشاء هذا البرنامج بموجب ا
والمتضمن إدماج المهنيين الشباب ذوي شهادات التعليم العالي، وكذا الحاصلين على شهادة تقني أو 

عندما  سنة، 13سنة و 68والذين تتراوح أعمارهم ما بين تقني سامي من المعاهد الوطنية للتكوين، 
 (1).ويمنح امتيازات سواء لحامل الشهادة أو المستخدميتم التسجيل  لدى الوكالة المحلية للتشغيل، 

 :وتتم عملية اإلشراف على برنامج عقود ما قبل التشغيل على مستويين  

 :المركزي المستوى . أ
 وكالة التنمية االجتماعية ،(سابقا)كلفت وزارة العمل والحماية االجتماعية والتكوين المهني      

((A.D.S Agence de développement sociale 6889فيذ هذا البرنامج ابتداء من سنة بتن. 
 :المحلي المستوى . ب

راف تعتمد وكالة التنمية االجتماعية على مندوبيات تشغيل الشباب فيما يخص التطبيق واإلش     
المندوبيات بالبحث عن العروض المقدمة من قبل الهيئات تتكفل هذه  المحلي على هذا البرنامج، إذ

وتقريبها من طلبات الشباب البّطال، الذي تتوفر فيه شروط أو  –العامة والخاصة  –المستخدمة 
 .معايير اإلستفادة من هذا البرنامج
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والمدير الوالئي للشغيل،  والمترشحثالثي الطرف بين المستخدم  التزامد ما قبل التشغيل هو و عقإذا     
الذي يعمل لحساب وكالة التنمية االجتماعية، بصفتها الهيئة المسيرة للبرنامج،  يكلف المدير الوالئي 
للتشغيل بالبحث عن عروض التشغيل لدى المستخدمين العموميين والخواص، وتكلف الوكاالت 

بالغها للمدير الوالئي للتشغيلالمحلية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل بتسجيل الطلبات و   . (1)ا 

إّن المهمة األساسية لهذا البرنامج تهدف أساسا إلى فتح منافذ جديدة للتشغيل، موجهة خاصة    
للشباب المتحصل على شهادات، ويتم ذلك من خالل عقد عمل لمدة سنة كاملة قابلة للتمديد مدة ستة 

 :ما يليصر أهم أهداف هذا البرنامج فيبطلب من الهيئة المستخدمة، ويمكن ح أشهر( 91)

  التخفيف من البطالة خاصة في وسط الطبقة المتعلمة سواء الحاصلة على تأهيل جامعي أو
 .تأهيل مهني

 ستفادة من تشغيل منصب هل المستفيدين من هذا البرنامج لإلنية تؤ هتحقيق تكوين وخبرة م
 .خاصة وأن أغلب طلبات التوظيف تشترط الخبرة المهنية في المجال دائم بخبرة مسبقة،

  تشجيع الهيئات المستخدمة العامة والخاصة، بما فيها تلك التابعة لقطاع المؤسسات واإلدارات
دماج اليد العاملة المؤهلة والمكونة، مقابل  من عدد من  استفادتهاالعمومية على توظيف وا 

 .الضريبية والشبه ضريبية يازاتواالمتاإلجراءات التحفيزية 
  يلزم المستخدم باحترام تخصص الشاب، ويتوجب عليه منحه منصب شغل يتناسب مع

 .الشهادة المحصل عليها
 يئة المستخدمة واحدة، ال يمكن أن يتجاوز عدد العمال هيجب توضيح أنه ضمن ال

جمالي للمؤسسة أو اإل ، من العدد%63عقود ما قبل التشغيل نسبة  إطاروالموظفين في 
   .الهيئة

من  االستفادةتوفرها في الشاب البّطال حتى يستطيع  الشروط الواجبوفي هذا الصدد فإن      
 :هذا البرنامج هي

                                                           

، 1992 ،، الجزائر3رسالة وكالة التنمية االجتماعية، عدد  -برامج التشغيل واإلدماج -وكالة التنمية االجتماعية - 1
   .92 :ص
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 تخرجين من مؤسسات التعليم العالي، وكذا مجميع الشباب ذوي الشهادات الجامعية ال
 .ي ساميخريجي المعاهد الوطنية للتكوين الحائزين على مستوى تقن

  سنة، حيث يؤخذ تاريخ التسجيل في الحسبان إلثبات  13و 68أن يتراوح سن الشباب بين
 .شرعية السن

  (.وقد تم مؤخرا حذف هذا الشرط)الخدمة الوطنية التزاماتاإلعفاء من 
  ،أن  علماأن يكون الشاب طالب الشغل للمرة األولى، مع عدم ممارسة عمل من قبل

: على شهادات ومارسوا أو اشتغلوا في إطار مناصب عمل مؤقتة مثل المتحصلين بابالش
، فلهم (الشبكة االجتماعية)أشغال مأجورة بمبادرة محلية، أو نشاطات ذات منفعة عامة 

 .(1)من هذا البرنامج االستفادةاألحقية في 
 لتشغيل تلتزم الوكالة المحلية للتشغيل بتوفير المعلومات المرتبطة بطلبات عقود ما قبل ا

رسالها بعد  عداد قوائم المؤهلين الشباب ذوي الشهادات، وا  الخاصة بالوالية المتواجد بها، وا 
التأشير عليها، إلى مندوب تشغيل الشباب التابع لنفس الوالية التي تنتمي إليها وكالة 
التشغيل المحلية تدريجيا المركز الوحيد لتسجيل حاملي الشهادات في البرنامج الوطني 

في حالة تجاوز الكلب ، اص بعقود ما قبل التشغيل للفصل في طلبات عقود التشغيل الخ
 .(2)، إعطاء األولوية ألقدم البطالينللعرض المقدم بالنسبة لنفس المنصب

 :أما شكل عالقة العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل فهي كالتالي
ثالثي الطرف بين المستخدم والمترشح والمدير  عقود ما قبل التشغيل إلتزامبرنامج يعتبر 

الوالئي للشغيل، على اعتبار أن العقد المبرم ال يقيم عالقة عمل حسب األحكام التشريعية 
التنظيمية السارية المفعول، بل يقترح عالقة تعاقدية ذات طابع مؤقت، ويمكن أن يلغى  أو 

 :يفسخ لألسباب التالية

 عند انتهاء فترة العقد. 

                                                           

 بوالية والبطالة التشغيل واقع-  2006)فيفري  (01والرياضية االجتماعية الشؤون لجنة الوالئي، الشعبي المجلس - 1
 .  2005ر، الجزائ بسكرة، ،للمجلس الشعبي الوالئي الشتوية الدورة في مقدم موضوع  -بسكرة

 .6889، المؤرخ في جوان  999رقم  المنشور الوزاري 2-
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 وعليه الت النزاع والخالف التي يمكن أن تظهر بين المستخدم والشاب الموظف، حا
 :يجب احترام شروط التعاقد مثل

  ،وااللتزاماحترام القواعد العامة الخاصة بالنظام الداخلي للمؤسسة أو الهيئة المستخدمة 
 . باالنضباط

 ضور اليومي لمقر العملحالمثابرة والمواظبة في ال. 
 لمدمج في عقود ما قبل التشغيل المطالبة باالستفادة ثانية من هذا البرنامج ا بال يحق للشا

 .خالل مدة قصيرة
  حددت مدة عقود ما قبل التشغيل سنة واحدة، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية مرة واحدة، وذلك

 .لمدة ستة أشهر
  الواقع على هري ينخفض الراتب الش هذه الفترة أثناءب من المستخدم، بطليتم هذا التمديد

 .عاتق الدولة
  طار عقود ما إتحدد مستويات األجور التي تتحملها الدولة بالنسبة للخريج الجديد المدمج في

 :قبل التشغيل كما يلي
 

 المدة األولي المعادلة لسنة واحدة : 
 دج للشهر 1999(: تدرج)الجامعيون. 
 دج للشهر 2399: التقنيون الساميون. 

 

  تة أشهرله لسمدة التمديد المعاد. 
 دج للشهر 2999(: تدرج)الجامعيون. 
 دج للشهر 1999: التقنيون الساميون. 

تخدمين في الضمان االجتماعي سيتحمل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، حصة الم      
 .6889مالية لسنة تطبيقا ألحكام قانوني ال %90: المحدد بــــ
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 :طرق و خطوات التطبيق الميداني لبرنامج عقود ما قبل التشغيل   
يمكن إجمال أهم مراحل التطبيق الميداني لهذا البرنامج وتجسيدها في شكل رسم بياني وفقا للمخطط 

 :التالي
 

 : مخطط بياني يوضح مختلف مراحل تطبيق برنامج عقود ما قبل التشغيل(: 11)شكل رقم     
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DEJ 

 الوزارة الوصية
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 :ن الجدول السابق يظهر مايليم

 :عملية التسجيلــ 4
تسجيل طالبي الشغل الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر على مستوى الوكاالت  يتم    

المحلية للتشغيل، ويتم التسجيل على مستوى الوكالة األقرب لطالب الشغل، ويتكون ملف التسجيل 
 :لدى الوكالة من

 .طلب خطي −
 .صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية −
 .طبق األصل للشهادة الجامعية صورة −
 .شهادة اإلقامة −

 . وبعد التسجيل، تقدم للشاب بطاقة تسجيل تثبت تسجيله في القوائم

 : إرسال قائمة المسجلين إلى المندوبيةــ 2    

تقوم الوكالة المحلية للتشغيل بإرسال قائمة المسجلين بعد التأشير عليها من طرف رئيس     
تسجيل الإلى مندوبية تشغيل الشباب التابعة لنفس الوالية التي تتواجد بها الوكالة، ويتم  الوكالة،

  .إلخ......في سجل خاص يتكون من االسم واللقب، الجنس، السن، التخصص، سنة التخرج

 :استقبال قائمة طلبات ناصب العمل ـــ 3 

ء كانت ذات طابع عمومي أو تستقبل المندوبية مختلف طلبات الهيئات المستخدمة، سوا    
من  69الراغبة في تقديم فرص لتشغيل الشباب الحامل لشهادة، وهذا ما تؤكده المادة  خاص،

الفصل الثاني الخاص بمراقبة التشغيل، حيث يجب على المستخدم إبالغ الوكالة المؤهلة أو 
 .يريد شغلها البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي

 :المحلية إلى الوزارة إرسال قائمة االحتياجات ــ 1

تقوم مندوبية تشغيل الشباب بإرسال االحتياجات المحلية المتعلقة بمناصب العمل إلى     
 عتباره الوزارة الوصية، لكن هذا اإلجراء يتم فقط إذا تعلقزارة العمل والضمان االجتماعي باو 
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عكس قطاع الوظيف العمومي الذي يطلب المناصب مباشرة من  األمر بالقطاع االقتصادي،
 .الوزارة الوصية

 : بعث المناصب المالية ــ1

تقوم الوزارة الوصية بدراسة الطلبات الوطنية من مناصب العمل اآلتية من مندوبيات تشغيل     
 .الشباب، ثم تقوم بعد ذلك بإرسال المناصب المالية لتوزيعها على كل القطاعات

 :قائمة المترشحين لمناصب العمل ــ6

بعد تلقي المندوبية المناصب المالية، تقوم بإرسال حصة كل قطاع بعد تحديد االختصاصات      
 .لمترشحينالواجب توافرها في الشباب الجامعي أو التقني السامي، وبناء عليه تتحدد قائمة ا

 :CPEإشعار بالترشح لنيل منصب عمل في إطارـــ 1   

إلى اإلدارة أو الهيئة  CPEتقوم المندوبية بإرسال قائمة المترشحين لمنصب عمل في إطار     
المعنية، وبشرط أن يتوافق تخصص المترشح مع االختصاص الذي يتم تحديده من طرف اإلدارة أو 

 . الهيئة المعنية

 :جراء فحص مهني أو مسابقةاستدعاء إلـــ 1    

إستداعاءات للمترشحين من المندوبية للتوجه إلى اإلدارة المستقبلة إلجراء في هذه الخطوة تبعث     
فحص مهني أو مسابقة، وفي حال قبول المترشح تبعث معه المؤسسة المستقبلة أو المستخدمة وثيقة 

 .إلى المندوبية إلكمال اإلجراءات اإلدارية قبول

 :إمضاء محضر تنصيب االتفاقية ورسالة تعهدـــ 1    

 :تقوم المندوبية بتحرير  

 دم معين، يثبت تنصيب المترشح في الهيئة المعنية أو لدى مستخ: حضر تنصيبم
نسخة للهيئة المستقبلة، نسخة للمترشح، نسخة لمندوبية تشغيل : ويتم إعداد أربع نسخ
 .الشباب، نسخة للوزارة
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 تتضمن تحديدا لشروط تطبيق عقد ما قبل التشغيل بين مندوبية تشغيل : اإلتفاقية
الشباب والهيئة أو المؤسسة المستخدمة، ويتم إعداد أربع نسخ، نسختين للمندوبية، 

 .ونسختين للهيئة المستخدمة
 

 نسخة للمندوبية، نسخة للمترشح، نسخة للهيئة : يتم إعداد ثالث نسخ: رسالة تعهد
إمضاء محضر التنصيب ورسالة تعهد من طرف اإلدارة المستخدمة المستخدمة، يتم 
ثالث، بما فيهم المعني فيتم إمضاؤها من طرف األطراف ال االتفاقيةوالمندوبية، أما 

 .بالتنصيب

 : إحضار ملف إداري كامل إلى المندوبية ــ41
 .(1)تنهي جميع خطوات الحصول على منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل وبهذا    

 

أما بالنسبة لمصادر تمويل برنامج عقود ما قبل التشغيل، فيتم تمويله من طرف الصندوق     
 .6881سيتمبر  99المؤرخ في  183-81:الوطني لدعم تشغيل الشباب، طبقا للمرسوم رقم

متخرج من برنامج عقود ما قبل  19.999استفاد أكثر من  1992أنه سنة  إلى اإلشارةوتجدر     
رشاد في برامج يرى السيد وزير التشغيل والتضامن الوطني في عرض حول التوجيه واإلالتشغيل، و 

صحاب العمل فإن أسواء بالشباب الجامعي أو حتكاك المباشر من خالل اإلأنه وأجهزة التشغيل، 
تبرا باعتراف الطرفين، فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج حقق نجاحا مع

البرنامج وتمكنت من إعطاء نفس جديدة لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات، 
قتحام سوق بر التجربة ناجحة، حيث سمحت له بايء بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتشونفس ال

 .(2) العمل ألول مرة

                                                           

عقود ما قبل  الكفاءات، المؤسسة المصغرة،يل الشباب في ترقية العمل وتطوير دور برامج تشغ -ليليا بن صويلح - 1
مذكرة ماجستير في علم اجتماع المؤسسات االجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة،  -التشغيل، القرض المصغر

 .612، 616: ، ص، ص1991، 1991الجزائر، 
 -عرض حول التوجيه واإلرشاد في برامج وأجهزة التشغيل بالجزائر-محمد قرقب، وزير التشغيل والتضامن. أ - 2

 61-61-66ل العربية، الندوة اإلقليمية حول دور اإلرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب طرابلس، منظمة العم
 . 61، 66: ، ص، ص1993جويلية 



 في الجزائر هيئات التشغيل وأهم البرامج المرافقة لإلصالح االقتصادي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 

 

 

   - 411 - 
 

 ، ما من شأنه أنسنوياإن ما تخرجه المعاهد العليا والجامعات ومراكز التكوين المهني يزداد     
ين في سوق العمل، والحقيقة أن الخطأ عند مواجهة يحدث فائض كبير في أي مؤهل من هؤالء الخريج

جذري لهذه  ، وتكون من شأنها تزايد العقبات أمام حلقتةؤ جزئية م لهذه الظاهرة، أن يلجأ لحلو 
 .(1)المشكلة

تكوينية، ال يمكن إيقاف تزايدها، يمكن المعاهد اللجامعة أو اخريج إما من  03.999إن ما يقارب     
أن نجد لها الحلول الكفيلة لتجاوز حاجز البطالة، عن طريق التزام الدولة بتعيين الخريجين وتحقيق 

وفرص عمل حقيقية، واستغالل لإلمكانيات من  إنتاجيةأن يرافق ذلك استثمارات و التشغيل الكامل، 
 .خالل العمل كل في مجال تخصصه

 بالعدد تفي أنها ال غير الجامعية الشهادات حاملي إلى خصيصا موجهة العقود هذه أن من بالرغم    
 حيث العقود هذه تسيير أخرى سوء جهة منو  ،الخريجين طرف من المقدمة التشغيل طلبات من الهائل
 ذلك إلى ضف ،تكوينه خلفية مع يتماشى أبدا ال منصب في العمل إلى العقد هذا من المستفيد يوجه

 التفوق درجةال و  الطلب أقدمية ال فيها ىيراع فال ،المناصب هذه توزيع في والبيروقراطية المحسوبية
، شهر 24 :بـــــــــ حددت التي العقد مدةذ يستنف أن بعد العقد هذا من المستفيد أن نجد كما الشهادة، في

 عمل مناصب خلق هناك يكن لم إن منها جدوى ال وبالتالي نتظار،يجد نفسه مرة أخرى في قائمة اال
 .الخريجين الءؤ له دائمة

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، دار الميسرة، عّمان المملكة 1ط  -اقتصاديات التعليم، مبادئ راسخة واتجاهات حديثة -فاروق عبده فليه  - 1
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 :(DAIP)المهني  اإلدماجعلى  ةجهاز المساعد .2

حيث منحت من خالله الحكومة األولوية للتكفل باحتياجات خر سياسة وطنية مستحدثة، وهو آ   
من مجموع السكان الباحثين عن العمل، حيث  %09ن أزيد من و المهني للشباب، الذين يمثل اإلدماج

ربيع الثاني  61، المؤرخ في 611 – 99دخل هذا الجهاز حّيز التشغيل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 (1).1999 أفريل 68الموافق لــــ  6218

لبطالة، والذي اويندرج هذا الجهاز الجديد ضمن مخطط العمل لترقية تشغيل الشباب ومكافحة     
، لشغلل عضها البعض، الهدف منها الوصول إلى تنظيم أحسن سوقبمحاور مترابطة ب 90يحتوي 

يجاد توازن قت تحسين المؤهالت المهنية بغرض إعروض العمل، وفي نفس الو  وبالتالي رفع مستوى
لعمل على استحداث تمد هذه السياسة الجديدة لمخطط ابين العرض والطلب في مجال التشغيل، وتع

رجمته بوضع ت تمّ  الذي قية العمل المأجورر المقاوالتية، إلى جانب دعم ت وتنمية روح المبادرة النشاطات

 .(2)يندماج المهجهاز المساعدة على اإل

 :اإلدماج المهني إلى ويهدف جهاز المساعدة على 
 

 تشجيع اإلدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين. 
 رتشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير األخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب ال سيما عب 

 .(3)ن، تشغيل وتوظيفيبرامج تكو 
  المسجلين لدى تسهيل فرصة االستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل ألول مرة

العمومي والخاص،  بإدماجهم في القطاع االقتصادي( ANEM)الوكالة الوطنية للتشغيل
                                                           

دراسة ميدانية بوالية قسنطينة،  -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة -قنديرة سمية - 1
ماجستير في علوم التسيير، غ م، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطية،الجزائر،  مذكرة
 .22-21: ، ص ص1969

ملف صحفي، مارس  -استراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة -وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي - 2
1999 . 
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إلى  %61ساسا في رفع النسبة السنوية للتوظيف المستمر من أويتمثل الهدف المرجو إليه 
 .(1)، ومن جهة أخرى يولى اهتمام خاص لحاملي الشهادات والذين هم بدون وظيفة11%

 :فئــات من طالبي العمل المبتدئين 91الجهاز إلى  وقد تم توجيه
 الفئــة األولى: 

والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية  ،الشباب حاملي شهادات التعليم العالي
 .للتكوين المهني

 الفئـــة الثانية: 
أو الذين تابعوا  الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني،

 .تربصا مهنيا
 الفئــــة الثالثة: 

 .(2)الشباب بدون تكوين وال تأهيـــل
يترتب على إدماج فئات طالبي العمل المذكورين أعاله، إبرام عقود إدماج بين   

المصالح التابعة لإلدارة المكلفة بالتشغيل والمستفيد، حيث تتخذ عقود اإلدماج 
 :األشكال التالية

 ج حاملي الشهادات عقد إدما(CID) بالنسبة للفئـــة األولى: 

حيث يستفيد الشباب حاملي الشهادات من متابعة تهدف إلى تحفيز إدماجهم الدائم ضمن     
بينما  المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة، وهيئات اإلدارة العمومية على أساس عقد اإلدماج،

تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في االشتراك في الضمان االجتماعي، ومن جهة أخرى يضمن 
المستخدم تأطير الشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين في الوسط المهني والسهر على 

 .تقييمهم

 
                                                           

استراتيجية  :ملتقى دولي حول -سياسات التشغيل لمكافحة البطالة في الجزائر -عبد الحميد قومي، حمزة عايب - 1
، 1966نوفمبر  61-63الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الجزائر، 

 .99:ص
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  عقد إدماج حاملي الشهادات(CTA) الثانية بالنسبة للفئـــة: 

 %92طالب عمل حسب الديوان الوطني لإلحصائيات، أي  080.999: بـــ التي ّقيــم عددهم هذه الفئة
 .من مجموع البطالين

  عقد إدماج حاملي الشهادات(CFI) (1)ةلثالثا بالنسبة للفئـــة: 

عقد العمل المدعم : خر يسمى بـــــــــآ امن الجهاز عقدجانب أنواع العقود الثالث، تضّ إلى      
(CTA)،  والذي ينص على توظيف الشباب من طرف المستخدمين في القطاع االقتصادي مقابل

 .(2)تدابير دعم من طرف الدولة، حيث يخص الفئات الثالث دون استثناء

البي العمل طولالستفادة من عقود اإلدماج المنصوص عليها في إطار الجهاز، يجب على     
 :المبتدئين أن يكونوا

 ذوي جنسية جزائرية. 
  سنة 13إلى  69بالغين من. 
 مثبتين لوضعيتهم في الخدمة الوطنية. 
 حائزين على الشهادات ومثبتين لمستواهم التعليمي والتأهيل والمؤهالت المهنية. 
 إقامتهمالموجودة في مكان  مسجلين كطالبي عمل مبتدئين لدى الوكالة المحلية للتشغيل. 
  لشباب طالبي العمل المبتدئين، شريطة سنة بالنسبة ل 61يمكن تخفيض شروط السن إلى

 .أن يقبلوا متابعة تكوين في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل
 تكون اإلستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز أخر مماثل تقرره الدولة. 

 :دين من عقود المساعدة على اإلدماج المهني فتمثلت فييأما الجهات المستقبلة للمستف        

  سسات ؤ دماج المهني لدى المإدماج حاملي الشهادات وعقود اإلينّصب المستفيدين من عقود
 .الخاصة، واإلدارات العموميةو العمومية 
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 إدماج إما في ورشات األشغال المختلفة التي تبادر بها كوين ينّصب المستفيدين من عقود ت
 .تكوينالة ما لدى الحرفيين والمعلمين لمتابعوا   ،الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط

 : وفيما يخص مدة عقد اإلدماج، فقد تحددت كما يلي

 سنة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع االقتصادي. 
 واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات واإلدارات  سنة

 .العمومية
  ة في ورشات األشغال المختلفةسنمدة. 
 (1)سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين. 

   دماج والمتعلق بجهاز المساعدة على اإل 426-11:غير أنه وبعد تعديل المرسوم التنفيدي رقم    
 :المهني، حددت مدة العقد كما يلي

  قتصادياحدة قابلة للتجديد في القطاع االسنة و. 
  في قطاع المؤسسات( الث سنوات أخرىلث)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( 91)ثالث 

 .خاصالواإلدارات العمومية، وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير 

 (2).دون تغييرفبقيت ب (بالنسبة لمدة العقد في الورشات ولدى الحرفيين المعلمين) باقيالأما            

 : وقدرت األجرة والمنح المقدمة للمستفيدين من جهاز المساعدة على اإلدماج المهني بـــ            

 ،أجرة شهرية تقدر بــ يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات :
دج بالنسبة  69.999، وبة لحاملي شهادات التعليم العاليدج للشهر بالنس61.999

 .للتقنيين السامين
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 دج  9.999:  يتقاضى المستفيدون من عقود اإلدماج المهني أجرة شهرية تقدر بـــ
حاملي مع االقتطاع من األجرة، أي ال تدفع كاملة سواء بالنسبة لعقود إدماج )للشهر

الشهادات أو عقود اإلدماج المهني، وفي حال تمديد العقد تخفض األجرة إلى حوالي 
 .النصف

  يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود اإلدماج
المهني، وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين، من أداءات التأمينات 

لمرض واألمومة وحوادث العمل واألمراض المهنية طبقا للتشريع االجتماعية في مجال ا
 . والتنظيم المعمول بهما

 إدماج من منحة شهرية مقّدرة بــ –د الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين ييستف :
أو أجرة منصب العمل  دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين، 2.999

المشغول في حال تــّم إدماجهم في إطار إنجاز ورشات األشغال المختلفة، ويخضعون 
 (1).لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال العمل والضمان اإلجتماعي

المتعلق بجهاز المساعدة على  للمرسوم التنفيدي 2144وبعد تعديل الذي أجري سنة            
 :تنص على مايلياالدماج المهني، أصبحت األحكام المتعلقة باألجور 

  يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية يدفع مبلغها كامال، حيث
بالنسبة  دج 69.999دات التعليم العالي، وادج بالنسبة لحاملي شه 63.999: تقدر بـــ

 .للتقنيين السامين، ويحتفظ بمبلغ األجرة عندما يتم تمديد عقد اإلدماج
 دج ويدفع  9.999: يتقاضى المستفيدون من عقود اإلدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها بـــ

 .كامال
  دج عند  2.999: إدماج من منحة مقدرة بــ –يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين

، أما التعديل فيتمثل في أجرة (بقيت بدون تغيير)تربص تكويني لدى حرفيين معلمين  متابعة
الدولة للمستفيدين عندما يتــم إدماجهم في  ةدج يدفع كامال من ميزاني 61.999ة بمبلغ ريشه
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والجماعات المحلية، أو  قطاعاتالإطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها 
 (1).%31دد مبلغها بنسبة ل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحب عمأجرة منص

وللتحفيز على التوظيف، وضعت الحكومة بعض اإلجراءات لتشجيع المستخدمين على   
 :استقبال وتوظيف الشباب المستفيد من عقود اإلدماج، حيث تمثلت هذه التحفيزات فيما يلي

  المهني لدى  يترتب على توظيف الشباب المستفيدين من عقود المساعدة على اإلدماج
المؤسسات العمومية والخاصة، مساهمة الدولة في األجور في إطار عقد عمل مدعم، 
حيث تدفع هذه المساهمة لمدة ثالثة سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، 

دماج، وتحسب اإلني، وسنة واحدة بالنسبة لعقود تكوين وسنتين بالنسبة لعقود اإلدماج المه
ساسي لكل صنف من المستفيدين وكذلك حسب أشكال المساهمة باالستناد إلى الراتب األ

 :العقود كما يلي
 بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات: 

 33تكون نسبة المساهمة في السنة األولى :حاملي شهادات التعليم العالي% 
 .في السنة الثالثة %13الثانية، وللسنة  %23و

 للسنة  %29و %39السنة األولى  تقدر نسبة المساهمة في :التقنيون السامون
 .في السنة الثالثة %19الثانية، و

 بالنسبة لعقود اإلدماج المهني: 
 .في السنة الثانية %13: ،  وتقدر بــ47%تكون نسبة المساهمة في السنة األولى 

  31: تقدر نسبة مساهمة الدولة في األجر بـــ  :إدماج –بالنسبة لعقود تكوين%. 
قدمت الدولة مساهمات جديدة  وبعد طرح التدابير الجديدة فيما يخص عقد العمل المدعم   

دج شهريا بالنسبة لفئة الجامعيين، 61.999: لتوظيف الشباب في القطاع االقتصادي قدرت بـــ
دج شهربا بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي  9999ودج بالنسبة للتقنيين السامين،  69.999و
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يث تبقى هذه المساهمة ثابتة طيلة لتجديد، حني لمدة ثالث سنوات قابلة لومراكز التكوين المه
 (1).مدة عقد العمل المدعم

  يستفيد المستخدمون والحرفيون المعلمون الذي يوظفون الشباب المدمجين في الجهاز
 12-91القانون ) من التدابير المحفزة ذات الطابع الجبائي طبقا للقانون المعمول به

 .(2) (1991-61-11المؤرخ في 
 يفكوبالنسبة لمستخدمي القطاع اإلقتصادي، ّتمول الدولة عملية التكوين التكميلي للت 

مع منصب العمل خالل فترة عقد إدماج حاملي الشهادات وعقد اإلدماج المهني 
تكوين يتضمن تعهد المستخدم بتوظيف ساس عقد عمل أبطلب من المستخدم على 

مة الضرائب يدائم لحامل الشهادة، إلى جانب مساهمتها في دفع األجور وتخفيض ق

 .(3)المفروضة عليهم

ه ومراقبته، تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات مومتابعته وتقييفيما يخص تسيير الجهاز     
ر الجهاز، حيث تحدد العالقات بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات ييالتشغيل للوالية ضمان تس

هذا وتضمن  التشغيل للوالية في إطار تنفيذ الجهاز بموجب منشور من الوزير المكلف بالتشغيل ،
الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع مديرية التشغيل للوالية، متابعة المستفيدين وتقييمهم وكذا مراقبة 

 :ز خالل فترة اإلدماج سيما على ما يلياتنفيذ الجه

 اب المستفيد من عقد اإلدماج في منصب عمل يتوافق مع تكوينه وتأهيلهبتعيين الش. 
  د إدماج حاملي الشهادات في الوسط المهنيتأطير المستفيدين من عقو. 
  سال الشهري مواظبة المستفيدين من عقود اإلدماج على منصب العمل عبر اإلر

 .شر عليها المستخدمألوراق الحضور التي يؤ 
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 واالنتسابخة من عقد العمل سر إرسال نبتوظيف المستفيد عند إنهاء فترة اإلدماج ع 
 .االجتماعيللضمان 

  الفترة التعاقدية لإلدماج،  انتهاءتسليم شهادة اإلدماج المذكورة في عقد اإلدماج عند
  (1).بالنسبة للمستفيدين الذين يتم توظيفهم

 
 عالقة عقود إدماج حاملي الشهادات بسوق العمل( 11)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

بعد التخرج، حيث يعد جهاز المساعدة على اإلدماج  حاملي الشهاداتيمثل الشكل السابق مسار    
 .، باعتباره جهاز تابع للدولةأساسية له بعد حصوله على الشهادةالمهني وجهة 
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مختلف العقود 
 األخرى

CID 
 

 

 الجامعـة
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لى غاية  انطالقهوفيما يتعلق بالنتائج التي حققها الجهاز، فإنه وبعد ما يزيد عن شهر من       99وا 
ضمن عقود إدماج حاملي الشهادات  8181منها  16.131 ، بلغ مستوى التنصيبات1999جويلية 

CIDلعقود اإلدماج المهني 0911، وCIPإدماج  –لعقود التكوين 3112، وCFI.(1) 

، تم 1969جوان  96، إلى غاية 1999جوان  96هذا وحقق الجهاز خالل سنتين أي تقريبا من    
 اإلدماجلعقود  611.131ح خريجي الجامعات، وللصا 631.980، منها 281.611تنصيب 

من توظف في مشاب  199.66ثر من كاستفاد أدماج، من جهة أحرى لعقود تكوين اإل 163.980و
 (2).إطار عقد العمل المدعم عقب انتهاء فترة اإلدماج

شابا باحثا عن العمل ألول مرة استفادوا  6.601.99أن حوالي  1961 – 1969وبينت حصيلة      
من الهدف  %09من مناصب عمل في إطار المساعدة على اإلدماج المهني، وهو ما يمثل نسبة 

عمليات اإلدماج تمت في القطاع من  %09لي اكما أن حو  ،1962-6969المسطر في برنامج 
يحث على معالجة  قتصادي توافقا مع المقاربة المعتمدة في مخطط العمل ومحاربة البطالة، الذياال

شابا  126.881تفيد بأنه تم إدماج  1961 سنة النتائج المؤخرةقتصادية، كما أن البطالة معالجة ا
 (3) .من حاملي الشهادات الجامعية % 16.11ة باحثا عن العمل، من بينهم نسب

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           

التجمع الجهوي  - DAIPتقييم مدى تنفيذ جهاز اإلدماج المهني  -وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي - 1
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مداخلة السيد الطيب لوح،وزير العمل والتشغيل والضمان -وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي - 3
 .1-3: ، ص، ص1961للتشغيل، الجزائر، مارس اللقاء الوطني للمديرين الوالئيين -االجتماعي



 في الجزائر هيئات التشغيل وأهم البرامج المرافقة لإلصالح االقتصادي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 

 

 

   - 411 - 
 

 
جهاز المساعدة  إطارمناصب العمل الممنوحة لحاملي الشهادات الجامعية في ( 11: )جدول رقم

  2142-42-34إلى غاية  2111-16-14دماج المهني لوالية بسكرة من على اإل
 القطاع

 القطاع اإلداري السنة
القطاع االقتصادي 

 العمومي
القطاع االقتصادي 

 المجموع الخاص

2111 1311 411 311 1112 
2111 41 343 112 4431 
2141 2661 241 612 3146 
2144 613 446 312 4414 
2142 1111 412 161 6221 

 2136 122 43414 المجموع حسب القطاع
46111 

 46111 المجموع الكلي
 1961مديرية التشغيل لوالية بسكرة :  المصدر

    

لحاملي نالحظ من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله، تحقيق أرقام معتبرة من التنصيبات    
حيث تّم تنصيب ، 1999سنة  انطالقهفي هذا البرنامج  على مستوى القطاعات الثالث منذ  الشهادات
يشير إلى  منصب عمل، وهو ما 2193: دت غالبيتها في القطاع اإلداري بـــــطالب عمل تجس 3031

، وكذا الذي تلعبه مديرية اإلعالميإطالع طالبي العمل على البرنامج الجديد نتيجة قّوة الجانب 
 .التشغيل بالوالية في التعريف بالجهاز من خالل عالقتها باألطراف الخارجية

 ،حاملي الشهاداتصيت البرنامج حيث أصبح وجهة أغلبية ، وبالرغم من انتشار 1998أما سنة    
ي نسبة هطالب عمل و  6619راجعت بشكل ملحوظ، حيث تّم تنصيب تإال أن التنصيبات المحققة 

، ويعود ذلك إلى جملة من األسباب أهمها انخفاض عروض العمل 1999منخفضة مقارنة بسنة 
 . المقدمة

اع تفر ، إال أنها عاودت اال1998بالرغم من االنخفاض المالحظ في تنصيبات طالبي العمل سنة     
، وهي أعلى نسبة محققة في الوالية منذ انطالق 1961في سنة  1119، و 1361لتبلغ  1969سنة 

، ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى تقديم أعداد معتبرة من العروض على مستوى الوالية، وهذا البرنامج
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على غرار باقي واليات الوطن، قصد تجّنب حدوث أي غليان شعبي وخاصة من طرف الشباب 
البطّال، اقتداء بالثورات العربية التي بدأت تتأجج حينها في تونس، مصر، وسوريا،  لحاملي الشهادات

البطالين ضمن هذا الجهاز، كما تم القيام  حاملي الشهاداتل توظيف أكبر قدر ممكن مّ تحيث 
 .فيما يخص مّدة العقد وقيمة األجر الممنوح  1966بتعديالت أخرى في البرنامج سنة 

ويمكن أن نالحظ كذلك من خالل البيانات السابقة أن القطاع الذي تفرد بالريادة في عدد      
 61626: ، هو القطاع اإلداري  بـــــ1961و 1999التنصيبات المحققة خالل الفترة الممتدة بين 

لهذا القطاع نظرا  حاملي الشهاداتمنصب عمل، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تفضيل الشباب 
ء سواء كان فردي أو التي يتسم بها هذا القطاع، إال أننا لم نالحظ أن هناك تحسن في األدا يازاتلالمت

 عتماد الدول دائما على العائد من البترول، ما فتح مناصب للتشغيل فقط من أجلجماعي، وبقي ا
 .تجّنب حدوث أي غليان شعبي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في الجزائر هيئات التشغيل وأهم البرامج المرافقة لإلصالح االقتصادي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 

 

 

   - 411 - 
 

 

  :ةــــالصـــــخ
 

يف الجهود ثإلى تكسعت الجزائر كغيرها من الدول العربية والغربية  القول أنفي األخير يمكن و     

الفجوة ما بين المعروض القائمين على قطاع التشغيل بتقليص  يفي ظل سعو  ،لمواجهة ظاهرة البطالة

 ،تخفيف الضغط على سوق العملطريق البحث عن بدائل تساهم في  الطلب على الشغل عنو 

بخلق مناصب شغل حقيقية  ،عملالأصبحت الحاجة ملحة إلى تبني فكرة تدعيم الشباب الباحث عن 

هياكل وأجهزة قوية ومتخصصة قادرة  باستحداث، وذلك من خالل إستراتيجية قطاع التشغيل توفيرهاو 

متابعة يشرف على ، حيث أجل ضمان تحقيق األهداف المرجوة على تحمل المهام الموكلة إليها من

سواء البطالين من تستهدف فئة الشباب بالدرجة األولى  كما أنها، تها وزير التشغيل والتضامننشاطا

م العمل على تخفيف العديد من العراقيل ث، ومن كل الفئات، أو البطالين خريجي الجامعات والمعاهد

من هذه  االستفادة ذين يمكنهمة ثانية أخذت بخصوصية األشخاص الخاصة التمويلية منها، ومن جه

، األفراد المسرحين من في الشباب المبادر إلنشاء مؤسسة ، تتمثللبرامج التي حصرتها في ثالث فئاتا

، وكذا أصحاب المهن تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة أو الذين شملهم اقتصاديةالعمل ألسباب 

 .الحرفية والمشاريع المصغرة
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 : دـــــــتمهي
 
محطة هامة في أية دراسة بحثية، وتأتي تتويجا لبحث نظري طويل الدراسة الميدانية  تشكل     

يقوم به الباحث موضوعه، وفيها يحاول إختيار فرضيات الدراسة والوقوف على مختلف جوانبها 
 .اإلمبريقية

وعليه فبعد انتهائنا من الدراسة النظرية، ومرحلة جمع المعلومات عن موضوع الدراسة الحالية     
ننتقل إلى هذا الفصل والذي يتمثل في الدراسة الميدانية التي تعد نقطة االنطالق ألي تحقيق ميداني 

انات عن أي واقع إجتماعي سواء كان كمي أو كيفي، فهي من أهم الوسائل الضرورية في جمع البي
بطريقة ممنهجة، وهي بذلك أساس البحث العلمي الذي يبنى عليه ألنها تستهدف اإلجابة عن 
التساؤالت التي طرحت في الدراسة النظرية والتحقق من صحة أو خطأ الفروض ميدانيا، وعليه فإننا 

غرض المحدد سابقا لهذه للنتحدث في هذا البحث على الجانب الميداني الذي يساعدنا في الوصول 
أثر سياسات التشغيل على أداء العاملين في المؤسسة  والمتمثل في الكشف عن  الدراسة،

هذا بغية اإلحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة ميدانيا باتباع اإلجراءات المنهجية  الصناعية الجزائرية،
سيتم  اولها في هذا الفصل، حيثالتي سنتنالميدانية و من جمع كل البيانات الالزمة التي تمكننا 

سنتعرف على مجاالت الدراســــــــة ـــــــــــة، كما الدراس هذه توضيح اإلجراءات المنهجيــــة المتبعــــة في
، فضــــال عــن المنهــــج المتبع واألدوات المستخدمــــــــة في جمــــــــع (المجال المكاني، الزمني والبشري)

 .سيتم تفريغها وتحليلها لإلجابـــــــــة على فرضيــــــات الدراســـــــــــة البيانات التي
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 :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية .9
 :الميدانيــــــــــــــــة ةــــــــــمجـاالت الدراس: أوال   

 :المجـال المكـاني للدراســــــــــــــة -9

، (TIFIB.Biskra)أجـريت دراستنا الميدانيـة هذه بمؤسسة النسيج والتجهيز بمدينة بسكرة     
 .الكائن مقرهـا بالمنطقة الصناعية الغربية للمدينـة

هكتار، يحدهـا من الشمـال المؤسسـة  1..6هذه المؤسسـة تتربع على مساحـة تقدر بحوالي      
 .المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابـل الكهربائيـة الوطنيـة للتبغ والكبريت، ومن الغرب

بعد أن كان يتواجـد بها بعض التقنييـن اإليطاليين لتدريب  .689هذه المؤسسـة سنة  تأسست  
تم تدشينهـا من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، كمـا تم تطبيـق نظام  6891العمـال، و في عام 

عامل ، وفي عام  6.11لغ عدد  العمـال آنـذاك في حدود ، وقد ب6891التسييـر االشتراكي بهـا عام 
عامال، وبعـد عملية إعـادة الهيكلة تم تسريح المزيد من العمـال  9.8تناقص عدد العمـال  6881

ال يتجاوز هذا العدد  168.اليوم سنة عامـال، و  118، فقط 119.في سنة  حيث أصبح عددهم 
 عامال بالمؤسسة 168
 في بداية إنتاجها تقوم بنسج القماش للمدنييـن وحتى تسويقه إلى الخارج،  كانت المؤسسـة    

عتبارات داخلية وأخرى خارجية منها، لم تعـد هذه المؤسسـة تقوم بذلك، حيث 6881وبعد سنة  ، وا 
أضحى كل منتوجها موجه إلى الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني واألمن الوطني ، بصفة 

ة األمنية، وهذا بسبب فتح السوق الداخلية على السوق العالمية، وماتلى ذلك عامة مؤسسـات الدول
من دخول المصنوعات النسيجية من معظم دول العالم، فضال تراجع كمية المادة األولية المستوردة 
من الخارج، ناهيك عن إرتفاع تكلفة اليد العاملة المحلية، وتراجع كمية وجودة منتوجاتها، مع ما تلى 

من إرتفاع أسعار المنتوج المحلي ، وهذا ما جعله يتراكم في المخازن أمام إكتساح السلع  ذلك
 (1).الجاهزة المستوردة الوفيرة بأثمان أقل

                                                           

.168.-10-1.مقابلة مع السيدة مديرة مديرية الموارد البشرية بالمؤسسة يوم  - 1  



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 029 - 

 

مديريات لكل مديرية مجموعة ( 10)وتتكون مؤسسة النسيج والتجهيز وحدة بسكرة من خمسة 
 (:29ملحق رقم)مصالح ولكل مصحة فروع وموضحة كالتالي 

 .مديرية الموارد البشرية والوسائل .9
 .مصلحة الوسائل العامة -أ 

 فرع الصيانة 
 .مصلحة الموارد البشرية -ب 

 فرع الموارد البشرية. 
 فرع األجور 

 .مديرية المحاسبة والمالية .0
 .مصلحة المحاسبة والمالية -أ 

 فرع المالية. 
 فرع المحاسبة العامة. 

 .مديرية التموين والتجارة .3
 .مصلحة تسيير مخزون -أ 

  التحليليةفرع. 
 فرع تسيير مخزون. 

 .مصلحة الشراء -ب 
 فرع الشراء 

 .مصلحة التجارة -ج 
 فرع التجارة. 
 فرع الفوترة. 

 .مديرية الصيانة والوسائل العامة .4
 .مصلحة الكهرباء -أ 

 فرع الكهرباء 
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 .مصلحة الصيانة -ب 
 فرع الصيانة واالنتاج. 
 فرع التصنيع. 

 .مصلحة الملحقات -ج 
 فرع صيانة الملحقات. 
  والتسخينفرع التبريد. 

 .مديرية االستغالل .5
 .مصلحة البرمجة -أ 
 .مصلحة التحضير -ب 
 .مصلحة النسيج -ج 
 .مصلحة المراقبة -د 

 فرع المراقبة. 
 فرع التصليح. 

 .مصلحة التحضير النهائي والجاف -ه 
 فرع التحضير النهائي. 
 فرع التجهيز الجاف. 

 :أسباب إختيار المجال المكاني للدراســـــــــــــة
جاء اختياري لهذه المؤسسـة كمجال لدراستي، نظرا لعدة اعتبارات البعض منها عملي والبعض  وقد 

 :اآلخر علمي

 :أما االعتبارات العملية فتتمثل في

عنوان دراستنا يبحث عن أثر سياسات التشغيل على أداء العاملين في المؤسسة الصناعية  -
 .لنسيجيـةالجزائرية ، وهذه المؤسسة من المؤسسات للصناعات ا

كون المؤسسة تقع في محيط إقامة الباحث، وهذا ما من شأنه يساعده في تنقالته اليومية  -
 .وعلى مدار أسابيع مجال الدراسة
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وجود معرفة سابقة بالمؤسسة لدى الباحث، بحكم أنها كانت مجال دراسته الميدانية في  -
 .119.، و رسالة الماجستير 6880رسالة الليسانس 

داخل مؤسسة النسيج والتجهيز وكأني من أفرادها أتحرك بحرية تامة، أتكلم شعورنا ونحن  -
 .مع من أريد، أعطوني الحرية التامة في التنقل داخل المؤسسات

 .كذلك بالنسبة لمواقيت الدخول والخروج وتاريخ الدراسة، تركوا لي حرية االختيار -
 .نا في أوضاع المؤسسة ألكثر من مرةاستعـداد مديرة إدارة المـوارد البشرية لمقبلتنا ومناقشت -

 :أما االعتبارات العلمية فتتمثل في
ـــ طبيعة البحث نفسه والنتائج المتوخاة من إجرائــــــه، فتتمثل في بنية المؤسسة البشرية، من حيث  

 .عامل متعاقد 618كونها تضم عدد ال بأس به من العمال المتعاقدين والذي يصل إلى 
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 :المجـال الزمـــني للدراســــــــــــــة -0

 :المرحلة االستطالعيـــــــــــــــة . أ
يقصد بالمجـال الزمني الفترة التي طبقت فيها الدراسة الميدانية، وبالنسبة لدراستنا دامت مدة         

 :شهر وهي كالتالي
، حيث جرى خالله 1087ماي  81قمت باالتصال  األول بمؤسسـة النسيج والتجهيـز بسكرة يوم  -1

إيداع طلب إجراء الدراسة، وفي انتظار الموافقة تركت معلومات لدي مديرية الموارد البشرية 
 .لإلتصال بي

وذلك بعد أن اتصلت بي من طرف مديرة الموارد   ،1087ماي  11أما الزيارة الثانية كانت يوم  -2
تم استقبالي من طرفها، وحددنا البشرية حيث تمت الموافقة على إجراء الدراسـة الميدانيـة، و 

الموعد الذي سأبدأ فيه الدراسة، كما قمنا بجولة في جميع المصالح اإلداريـة وخاصة التابعة 
وكذلك .  Direction  des Ressources Humaines( D.R.H) لمديرية الموارد البشرية  

رد إلى غاية التحضير زيارة جميع الورشات من بدايـة العمل اإلنتاجي أي مخزن الخيط المستو 

 (1).النهائي ومخزن العرض الموجه البيع
قمنا بإجراء الدراسة االستطالعية حيث تمت مقابلة رؤساء المصالح أو  1087ماي  12وفي  -3

 .األقسام التابعة لمديرية الموارد البشرية، ودامت هذه الفترة لمدة يومين

 :المرحلــــــة التطبيقيـــــــة .ب 

، حيث تم خاللها إجراء اختبار أولى إلستمارتي بحثي 1087ماي  22بدأت هذه المرحلة من يوم    
من أفراد العينة كمحك إلختبار اإلستمارة، وهذه الخطوة ساعدتنا في   %11حيث طبقت على 

ضافة أخرى وتعديل صياغة  الكشف عن بعض العيوب، جرى تداركها، وذلك بحذف بعض األسئلة وا 
 .ألخر، وعلى ضوء هذا االختبار الميداني صيغت االستمارة في صورتها النهائيةالبعض ا

 11إلى غاية   1087جوان  00 يوما متتالية أي من 11وقد استغرقت مدة ملء االستمارة     
حيث كانت زيارتنا للمؤسسـة ثالثة أيام كل أسبوع، وذلك لظروف نفس العام،  من 1087 جوان

                                                           

16:لمزيد من التوضيح أنظر ملحق رقم  - 1  



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 025 - 

 

وكما أجرينا مقابلة مع الموظفين التابعين إلدارة الموارد البشرية وعددهم  ،(ظروف مهنية)الباحث 
 .1087جوان  12مديرة مديرية الموارد البشرية يوم  ة، وكانت مقابلة السيد(10)أربعة 

بداية من التي أجرينـا فيها الدراسة كانت ونظرا لحرارة الجو الكبيرة في هذه األيام، فإن الفترة     
 .اسعة صباحا إلى غاية الثانية زواال، حتى نتمكن من مقابلة العمال في المناوبة الثانيةالساعة الت
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 :المجـال البشــري للدراســــــــــــــة -3

عامال  311، والتي تضم  أجريت هذه الدراسة في مؤسسة النسيج والتجهيز وحدة بسكرة       
   موزعين بين مختلف الفئات المهنية ،2112ماي  12تاريخ  وهذا فيكما سبقت اإلشارة إليه  وموظفا
 :كاآلتي

 .إطـارا  29 : اإلطـارات -
 .عامال 71:عمال التحكم والمشرفين -

 عامال 219: عمال منفـذون

أما المجتمع المبحوث فيتمثل تبعا لمواقع العمل واإلطار القانوني للعقد في كل العمال  
مديريات مثلما يوضح  (10)خمسة موزعين على ، االدماج المدعمةالمتعاقدون في إطار عقود 

 :الجدول التالي

 يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة على المديريات( 00:)جدول رقم

 طار العقود المؤقتةالعاملين في إ عدد العمال االجمالي المديرية

 87 20 المديرية العامة وأعوان األمن

 01 20 مديرية الموارد البشرية

 08 00 مديرية المحاسبة

 02 18 مديرية التموين والتجارة

 11 66 مديرية الصيانة والوسائل العامة

 00 860 مديرية االستغالل

 801 280 المجموع
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 : مفردات مجتمع الدراسة أسس اختيــــار: ثانيا

المسح الشامل لما  يعني دراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة الموجودة، ويستخدم )): المسح الشامل

 . (1(() تكون مفردات المجتمع المدروس قليلة ومتجانسة

هذا وتجدر اإلشارة ، عامال .61 يتشكل دراسةوقد تم اختيارنا للمسح الشامل وذلك كون مجتمع ال 

عامالت كن في عطلة  11كون  نظرا، فقط عامال 81على  ي الميدانيةأجريت دراست إلى أنني 

من العمال في عطلة مرضية أثناء إجراء الدراسة، وهذا حسب ما أفادتنا به مديرة  .1أمومة، و

  .0292-25-03مقابلة يوم ال أثناءبشرية الموارد المديرية 
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 :نوع المناهج واألدوات المستخدمة في الدراسة :ثالثا

 :هج الدراسةمن .9
المنهج عنصرا أساسيا في أي بحث علمي، إذ بواسطته يضبط الباحث أسئلته وفروضه،  يعد     

مجموعة القواعد التي تنظم عملية البحث )) ويحدد الطريق الذي سيسلكه في إنجاز بحثه، فهو يمثل

 .(1(()في العلوم، وتوجه خطواتها للوصول إلى نتيجة عملية دقيقة حول الظواهر

 .كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن فقد أعتمدت علىوبالنسبة لبحثي هذا   

 :المنهج الوصفي التحليليأ ـ 

موقف،  الطريقة المنتظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو)): هوو  المنهج الوصفي التحليلي    
التحقق من صحة حقائق  أوضاع معينة بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو أحداث، أو أفراد، أو أو

 .(2)((قديمة وآثارها على العالقات التي تتصل بها، وتغيرها وكشف الجوانب التي تحكمها

يضاح خصائص ظاهرة أو)): كما ُعرف المنهج الوصفي أيضا     حالة  أنه المنهج المتبع لدراسة وا 
وتفسيرها وتحديد عالقتها في إطار ظواهرها، والتغيرات المحيطة بها  ،كما هي كائنة في الواقع معينة

 . (3(()باإلضافة إلى اإلحداثيات التي تقود إلى تعميمات متباينة

 :وقد تم توظيف المنهج الوصفي في هذه الدراسة من خالل   
 أوال في الجانب النظري على وجه الخصوص، −
قود المؤقتة، وتقييم أدائهم في المؤسسة في وصف وتحليل واقع العاملين في اطار الع −

 .الصناعية الجزائرية

                                                           

مكبة االشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية،  – المنهج العلمي والعلوم االجتماعية-شتاالسيد علي  - 1
 . 81.:، ص6889مصر، 

 .619 :ص،111.ب ط، دار الهدى الجزائر،  -منهجية العلوم االجتماعية -بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني - 2
 .688:، ص.11.ب ط، دار المعرفة الجامعية،  -تقنيات ومناهج البحث العلمي -حمد سلمان - 3
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 .وصف مختلف اإلجابات ومن ثم تحليلها في ضوء تساؤالت الدراسة −

 : أسباب اختيار هذا المنهج
 .وضع تساؤالت متعلقة بالدراسة -    
 .اختيار وتحديد طرق جمع البيانات والمعلومات -    
 .وصف النتائج وتلخيصها وتصنيفها ثم التوصل إلى تعميمات -    

 :المقارن المنهجب ـ 

ر ـــوع من التجريب غيـــــن )) هـــــــبأن "ايمــــــدورك إميـــل"ذا المنهج يوصف من طرف ــه      

 .(1)((رـــــالمباش

توظيف طالبي أهمها بين ( المقارنات)اعتمدت عليه في هذه الدراسة إلجراء جملة من الموازنات   
العمل والتخصصات العلمية والمهنية التي ينتمون إليها وأداء المهام، وكذلك بين مستويات العاملين 

أدائهم في العمل، ومؤهالتهم العلمية والمهنية وتوافقها واألعمال المنوطة بيهم وعالقة ذلك بمستويات 
فضال عن المقارنة بين الطابع المؤقت للعقود المؤقتة ومستويات األداء في العمل، كما استفدت من 

إلى جانب ماسبق  هذا المنهج في الكشف عن العالقة السلبية بين العمال المؤقتين والدائمين،
الذين يتقضاه العمال اعتمدت على هذا المنهج من خالل عقد العديد من الموازنات بين األجر 

 .غياب الحوافز وفرص الترقية بمستويات األداءالمؤقتين وأدائهم، وكذلك في محاول كشف عالقة 

 :أدوات جمع البيانات .0

من أجل فهم وتفسير الظاهرة محل البحث والوصول إلى إنجاز دراسة علمية جادة، فإنه من   
قنيات واألدوات البحثية، أو كما تعرف البديهي أن يلجأ الباحث إلى استخدام مجموعة من الت

مجموعة الوسائل والطرق واألساليب واإلجراءات )):بأدوات البحث العلمي والتي يقصد بها

، (2(()المختلفة التي يعتمد عليها الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحليلها
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حيث يختارها الباحث بهدف الوقوف على جوانب المشكلة البحثية وذلك تبعا لما تفرضه سيرورة 
 .بحثه

وفي حالة هذه الدراسة، وارتباطا مع المنهج المستخدم فيها كان لزاما علينا أن نختار ونستعين   
 .تبيـــــــــان، المقابلـــــــةساستمــــــــــارة االالمالحظة، : لجمع البيانات وتتمثل في بعدة  أدورات منهجية

 :  أــ المالحظة

هي من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون االجتماعيون في جمع المعلومات والحقائق من  
الحقل االجتماعي الذي يزود الباحثين بالمعلومات، فهي من الوسائل التي تعني مراقبة ومعاينة 

استخدامي لهذه األداة مهما ومفيدا في المرحلة  الظاهرة المراد دراستها، لهذا فقد كان
، حيث استخدمنا مرحلة الدراسة الميدانيةكذلك و العية، وفي بناء استمارة بحثي وتعديلها اإلستط

هذه المالحظة المباشرة في المقابالت التي أجريناها مع مديرة الموارد البشرية، وكذلك في حديثي 
 . بعض األحاديث مع العمال، والمالحظة غير المباشرة في مع العمال في الورشات

 :االستمــــــــــارةب ــ 

-مجموعة مؤشرات تمكن من اكتشاف أبعاد الدراسة عن طريق االستقصاء التجريبي )) :وهي
على جماعة محدودة، وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين الباحث والمبحوث، حيث  -دانييلما

أسئلة تخص القضايا التي يحتاج الباحث معلومات عنها من طرف تحتوي على مجموعة 

 (1(()المبحوث

فاالستمارة تعد أداة منظمة ومضبوطة لجمع بيانات الدراسة الحقلية، اعتمدت عليها كأداة       
 :أساسية لجمع البيانات، وذلك تبعا لجملة من االعتبارات المنهجية التالية

  يستدعي االعتماد على االستمارة للحصول على بياناتمما مفردات مجتمع الدراسة حجم. 
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  أثر سياسات التوظيف والمتمثلة بللحصول على بيانات تتعلق تعتبر االستمارة وسيلة مناسبة
 .في عقود العمل المؤقتة وأثرها على أداء العاملين بالمؤسسة الصناعية الجزائرية

تعلق أساسها بالتحقق األمبريقي للفرضية يات تصميم االستمارة وفق مجموعة من العبار لقد تم      
لى مجموعــة من األساتــذة المحكميـــن، اذ المشرف ثم عــتم عرضها على األســدها تــــساسية، بعاأل
العام أو تفرعاتها إلى  من حيث الشكل أفرزت خبرتهم على مراجعتها  سواء، حيث (أساتذة 11)

غير ذلك من المالحظات، هذه الخطوة سلوب صياغتها و ث ترتيب األسئلة وأمن حي محاور، وكذا
من التأكد من سالمة الموضوعات التي دارت حولها األسئلة من حيث ارتباطها علميا مكنت الباحث 

جراء الدراسة  في ضوء ذلكبموضوع الدراسة وأهدافها األساسية،  تم النزول إلى الميدان وا 
 .مفردات المجتمع المبحوثاالستطالعية قبل تعميم االستمارة على كل 

تم والتي ساعدت هذه الخطوة الباحث في التعرف على بعض مواطن الضعف في االستمارة    
 18تداركها وتصحيحها، وعلى ضوء هذا  تم صياغة االستمارة في شكلها النهائي، حيث تضمنت  

 :كما يليسؤاال، انقسمت إلى عدة محاور 

 مثل الجنس، السن، الحالة  عن المبحوث، أو شخصية بيانات عامة: المحور األول
 .أسئلة 18ضمن يتخره من البيانات، و نوع الشهادة المتحصل عليها إلى آ العائلية،

 ويدور حول توفير العمل لكل الشباب طالبي الشغل بغض النظر عن: المحور الثاني 
 .سؤاال 61دني مستويات األداء، ويتضمن هذا المحور تالمؤهالت العلمية، وعالقة ذلك ب

 المؤسسات الوطنية إلى  وءسؤاال، ويتناول لج 61يتضمن هذا المحور : المحور الثالث
توظيف العاملين وفق عقود العمل المؤقتة، وأثر ذلك في المساهمة في الحد من مستويات 

 .األداء
 يتناول هذا المحور غياب الحوافز ومحدودية األجرالموجهين للعاملين وفق : المحور الرابع

 .سؤاال 61د العمل المؤقتة، والذي ال يشجع على مضاعفة األداء، ويتضمن عقو 
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 :ستمارة شكل اإل 
يمارس الشكل الذي تأخذه استمارة االستبيان تأثيرا كبيرا على نوعية البيانات التي يمكن    

جمعها وعلى مدى دقتها ومستوى تقنينها، فهذا كله يؤثر ال محالة في إمكانية تحليل 
 .البيانات وتفسيرها

هها، وفي هذا السياق، تنوعت األسئلة التي طرحها الباحث، فمن حيث طريقة توجي       
كسؤال المبحوث عن سنه، مكان إقامته، حالته  تراوحت ما بين المباشر وغير المباشر

جوانب تعتبر مؤشرات  الشخصية، وغير مباشرة كالسؤال على المدنية وغير ذلك من البيانات
 .للموضوع أو المحور المعالج

ومن حيث طبيعة الصياغة، تضمنت االستمارة أسئلة مغلقة حددت لها سلفا بعض      
اإلجابات أو المتغيرات التي تمثل احتماالت اإلجابة الممكنة على السؤال، وبخصوصها 

، وفضال ((ال  ))، ((نعم  ))طلب من المبحوث أن يعبر عن موقفه في شكل نفي أو إثبات 
، وفيها لم يحدد الباحث إحتماالت ستمارة أسئلة غير مقيدةعن هذا الشكل المقيد، وجدت باال

: اإلجابة، بل تركت للمبحوث مطلق الحرية في اإلجابة عن السؤال بأسلوبه الخاص، مثل
 ماهي األسباب يا ترى؟، فيما تتمثل هذه الحوافز؟

( لقةشبه مغ) ضمنت االستمارة أسئلة مركبة توفضال عن األسئلة المغلقة والمفتوحة،       
ترك للمبحوث  ضافة على ذلك، وا  عض االجابات المقترحةبفيها، حددت للمبحوث سلفا ل

الذي يسمح ((أخرى تذكر )) جابات غير محددة، كذلك وجود إحتمال المجال لتقديم إ
 .للمبحوث بإبداء رأيه الشخصي بحرية

أفراد العينة متعلمون، أما لغة األسئلة، فقد راعت مستويات العمال التعليمية، ألن كل        
 .فقد صيغت باللغة العربية الفصحى

 المبحوثين فقد وزعت على مفردات البحثوفيما يتعلق بكيفية تعبئة االستمارة من طرف    
جابات فتمت من طرف المبحوثين في غياب الباحث القائم بالدراسة في المؤسسة، أما اإل

من : وتم ذلك خالل الفترة الممتدة .ات الحقافكانت المقابلة غير مباشرة، ثم جمعت االستمار 
 .جوان من نفس العام 22جوان إلى غاية   10
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 :المقابلـــــــةج ــ 
ضافة إلى استعمالي لإلستمارة، هناك المقابلة كأداة لجمع البيانات، هذه األداة المنهجية إ    

يرتكز على تفاعل لفظي بينهما، فيه ( باحث ومبحوث)موقف مواجهة بين فردين ))تعرف بأنها 
لدى المبحوث تدور حول خبراته وآرائه  -أو التعبيرات–يحاول الباحث استثارة بعض المعلومات 
كشفي أو شخصي أو  -أيا كانت طبيعة هذا البحث–ومعتقداته الستغاللها في بحث علمي 

، وفي هذا السياق أجريت جملة من المقابالت الحرة غير المقننة مع عدد من (1(()عالجي
المسؤولين بالمؤسسة مجال الدراسة، الذين كانت لهم عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت مباشرة 

 :أو غير مباشرة وهم
 مديرة مديرية الموارد البشرية 
 رئيس مصلحة المحاسبة 
 واالستغالل رئيس مصلحة التحضير والنسيج 

 رئيس مصلحة التجهيز النهائي 

هذه المقابالت أخذت شكل المناقشات الجماعية حينا وشكل المناقشة الثنائية في أحيان أخرى،       
حيث مكنتني هذه المقابالت من جمع الكثير من المعلومات ، وكذلك بعض التوضيحات حول العديد 

 (23:ملحق رقم).من المسائل التي لها عالقة بموضوع الدراسة
 :الوثائق واالحصاءات -د 
توفرت لي  اإلستمارة والمقابلة، بالوثائق واالحصاءات التيو  المالحظة كما استعنت إلى جانب    

رقام فإنها تتعلق بتوزيع األفراد العاملين على مختلف المديريات والمصالح بالمؤسسة، وبالنسبة لأل
السنوات الماضية، أما فيما يخص الوثائق فإنها تتعلق والحاالت التي تم إدماجها خالل واألقسام، 

بقوائم أسماء العاملين في اطار عقود  ابالهيكل التنظيمي للمؤسسة والبطاقة الفنية لهذه األخيرة، كذ
 االدماج المدعمة، وبرتبهم وبنوع األعمال التي يزاولونها داخل المؤسسة، هذه البيانات كانت لها

والحقا تحليل البيانات المتحصل عليها  تحليلها على إعداد بحثي الميدانيأهمية حيث ساعدتني بعد 
 .والتعليق عليها

                                                           

دار المعارف  -البحث العلمي االجتماعي، لغته ومداخله ومناهجه وطرائقه–ق جلبي وآخرون از علي عبد الر   1-
 .18.:، ص111.الجامعية، األزارطية، اإلسكندرية، مصر، 
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :رابعا
 لتي غالبا ما تستخـدم إضافة إلى المنهج اعتمـدنا على بعض المعالجات اإلحصائية ا    

 وهذه المعالجات اإلحصائية أفادتنـا في تصنيف وتحليل  االجتماعية، في البحوث
 البيانـات، والحصول على شواهد كمية دقيقـة، من شأنها أن تعطي وصفا كميا أكثر دقـة

 .            للنتائج المتحصل عليها 
 ويعتمد اإلحصاء في كثير من عملياته الحسابيـة على التقريـب، ويهدف التقريـب    

لى صياغتها في صورة موجـزة، تيسـر للباحث معالجتها، وتأكيـد إلى تبسيـط ا  لعمليات الحسابيـة، وا 
 .معالمها األساسيـة، كما تساعد القارئ على فهم النتائـج

 العـدد من اليميـن، ثم إضافة  هقريـب على حذف الرقم الذي يبدأ بوتقوم فكـرة الت   
 ، أو(0)، إذا كان الرقم أكبر من خمسةواحـد صحيح إلى الرقم الذي يقـع يساره مباشرة

 (1)(.0)بحـذف الرقم الذي يبـدأ به العـدد من اليمين دون إضافـة، إذا كان الرقم أقل من خمسة  
 :إلى جانب هذا إستخدمنا

 :التكرار .9
وهو تعداد كل اإلجابات المتكررة ألسئلة االستمارة ، وتلخصها بالجداول، وذلك عند عرض 

 2)) .ان الدراسةينة على استبينتائج أفراد الع
 :النسبة المئوية .0

، ويلجأ الباحث  (3)وهي الوسيلة اإلحصائية التي اعتمدنا عليها لتفسير وعرض نتائج االستمارة     
إلى استخراج النسب المئوية لمتغيرات سؤال معين من أجل المقارنة بين أكبر وأصغر نسبة، ومن ثم 

                                                           

الجزء األول، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  -البحث االجتماعياإلحصاء والقياس في -غريب سيد أحمد- 1
  .11، ص 6880

 .  407، ص 4791 ، د م ن،3هضة العربية، طدار الن-قواعد البحث االجتماعي -زيدان عبد الباقي - 2

، ص 6886مصرية ، القاهرة،  المكتبة األنجلو -أصول البحث اإلجتماعي  -عبد الباسط محسن محمد حسن  - 3
.18. 
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، التساؤالت التي طرحت في الدراسةالتحقق من الفرضيات و  عطاء التفسيرات المناسبة من أجلإ
 .وتزداد أهمية النسبة المئوية عند مقارنة نتائج عينتين في متغير واحد 

 المتوسط الحسابي .3

يعتبر المتوسط الحسابي من أكثر األساليب اإلحصائية استخداما في مجال العلوم اإلجتماعية،     
 ويرمز للمتوسط الحسابي بالرمز. (1)((ن القيم على عددهاحاصل قسمة مجموعة م))ويعرف بأنه

، األقدمية في إطار عقود األعمار: الظواهر المدروسة التالية وقد أستخدمته لوصف، ( Xس أو )
 .العمل المدعة في المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، .ديوان المطبوعات الجامعية،ط-اإلحصاء المطبق في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية -عبد الكريم بوحفص- 1
 .18:، ص111.،الجزائر
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 :عرض وتحليل البيانات الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج .0
خر مرحلة في البحث السوسيولوجي، ات الميدانية وتحليلها وتفسيرها آتعتبر مرحلة عرض البيان     

وهذا بعد جمع البيانات والمعطيات ميدانيا، وبالنسبة للخطوة األولى فقد قمت بتفريغ بيانات اإلستمارة 
المئوية،  رارات والنسبعلى الفئات والتكجداول مختلفة، بعضها بسيطة تقتصر وعرضها في 

 .خر مزدوجة وفيها تم تفريغ سؤالين في جدول واحدوبعضها اآل

انات، حيث وضعت األنواع المتشابهة من المعلومات مع يوبعد ذلك قمت بتصنيف هذه الب    
بعضها البعض، ثم في الخطوة الثانية لجأت إلى تحليل هذه البيانات المعروضة في الجداول كميا 

التكرار والنسب المئوية، فضال عن التحليل : األساليب اإلحصائية مثل ة ببعضنمن خالل اإلستعا
عطاء مختلف التفسير  ات الكمي استخدمت التحليل الكيفي وذلك من خالل التعليق على الجداول، وا 

ستخالص النتائج النهائية، وكان واضح استعانتي بالشواهد الكيفية أكثر ومناقشتها ومقارنتها ونقدها ال
 .ي بالشواهد الكمية، نظرا لطبيعة الموضوع المعالج في هذه الدراسةمن استعانت

 :مجتمع الدراسةوفيما يلي عرض البيانات المتحصل عليها من     
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 : ــ عرض وتحليل البيانات العامةأوال

 
 : المبحوثينيوضح جنس ( 92:)جدول رقم             

 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 8..8 81 ذكر

 8.6. 1. أنثى

 611 81 المجموع

 

يتضح لنـا من خالل الجـدول أن نسبـة الذكور تفوق بقـدر كبير نسبـة اإلنـاث، حيث تمثـل نسبة      
عامـال من المجمـوع الكلي للعينـة، بينمـا نجـد نسبـة اإلنـاث ال تمثل سوى  81أي  %8..8الذكور 
 .عاملة في إطار عقود اإلدماج المدعمة 1.أي  8.6%.

في مثل هذا النوع من القطاعات، فإن نسبة اإلناث تظهر أنها محدودة العدد، وخالفا لما هو شائع   
  .كما تبرز ذلك النسب المئوية أعاله

في  الموجودة األعمال كل أن ىلنسبة في صفوف العنصر النسوي، إلهذه ا صويعود سبب تناق     
 أكثر الرجال توظيف يفيداألعمال  هذهوفي مثل  ها،يمؤد طرف من كبير جهد بذل تتطلب الورشات

 .وأن معظم النساء يعملن في اإلدارات وفي المراقبة النهائية للمنتوج  ،النساء من
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 :المدنية تهمالدراسة وحال فراديوضح الفئة العمرية أل( 99:)جدول رقم

 00.22: للفئة العمرية المتوسط الحسابي
في الجدول أعاله، أن أعمار المبحوثين قد تراوحت بين يبـدو من خالل المعطيات المعروضة      

كذلك نجد أن  ،%.18.8بنسبة ( 11-1.)العمرية  رتكزون في الفئةوأن أغلبهم ي (سنة 1-11.)
في ، (10-16)في فئة  %1.9.وأن نسبة ( 0.-1.)ترتكز في الفئة العمرية  %.8,..نسبة 

 .%19.11، نسبة (11-11)أقل نسبة كانت في الفئة العمرية  حين نجد

سنة، وأن التسجيل في جهاز عقود  10 -1.ح بين و الدراسة يترا أفرادوهذا ما بين أن معظم سن     
وهي نسبة األشخاص الذين  %19.11سنة، بينما نجد نسبة  10و 68اإلدماج المدعمة يتراوح بين 

هم بعد أربعة دماجهم نهائيا بعد إتمام هذه السنة، ألن معظم العاملين في هذا الجهاز يتم إدماجإسيتم 
تكون تجريبية، ثم يمرون إلى عقد بثالث سنوات، وبعد نجاحهم يتم إدماجهم  سنوات، السنة األولى

ي مدته سنة، بعد عدم نجاحه في العقد األول الذ معه نهائيا، إال أن هناك من يعاد إبرام عقد جديد
وهي نسبة قليلة مقارنة بمجموع الفئة الشبابية، ( 10-16)هي فئة ما بين  %1.91.كما أن نسبة

-1.)ويمكن تفسير ذلك في أن المحفــزات التي تقدم في هذا الجهاز غير مشجعة لهم، أما فئتيـــن 
من البرامج باحثة  وهي النسبة األكبر والتي من الواضح أنها لجأت إلى هذا النوع( 11-1.)و( 0.

، حيث نجد أن غالبيتهم عزاب وهذا عن العمل ألول مرة، فرأت فيه سبيال إلى الولوج إلى عالم الشغل
ما يدل على أنه ليس لهم أي إلتزام أسري يجعلهم يبحثون عن عمل أخر وبراتب مغري لسد 

 الحالة العائلية
 

 السنفئات 
 أرمل مطلق متزوج أعزب

 التكرارات
النسبة 
 % ت % ت % ت % ت المئوية

.1- .0 .. 11.11  - -    .. ...8. 

.1 – 11 .9 10.81 69 01..0     11 18.8. 

16 – 10 16 69.11 18 .9.6.     .1 .1.91 

11 – 11 - - 10 60.11 1. 611 16 611 19 19.11 

 611 81 01.04 16 02.08 .1 33.33 .1 63.54 16 المجموع
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ثبات ذاته وتقديم مردو  د جيد من أجل الظفر اإلحتياجات األسرية، أو العمل بجد وبأداء أفضل وا 
، مثلما يدل على ذلك المتوسط الحسابي الوارد أسفل الجدول، حيث بلغ متوسط ب عمل دائمصبمن

 .سنة 00.22األعمار 

لحالة العائلية هي فئة الدراسة من حيث ا مفرداتخر نالحظ أن الفئة األكبر في ومن جانب آ  
المطلقون  وفئة، %11.11فئة المتزوجون تمثل  ، بينما%11.01: بة تقدر بـــالعزاب بنس

، %11.01، أي حالة واحدة فقط، وهذا ما يفسر أن نسبة %16.11، أما األرامل فتمثل 19%..1
لم تستقر مهنيا فهم ال يستطعون الزواج ما لم يتحصلوا على عمل قار أو ثابت ومستقر، كما أن 

 .للزواج وبناء أسرة الدخل المخصص للبرنامج ال يساعد الفرد في تأهيله
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 إقامــة المبحوثينيوضح مكان ( 90:)جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرارات اإلقامةمكان 

 97.92 94 مدينة بسكرة

 02.08 02 ضواحي مدينة بسكرة

 611 81 المجموع

         

الشواهد الكمية في الجدول أعاله، أن نسبة المقيمين في بسكرة هي النسبة األكبر  نالحظ       

مفردتين فقط بسنبة  أما المقيمين ضواحي مدينة بسكرة فتتمثل في ،%.88.8: وتقدر بــــــ

1..19%، 

ون بمدينة نطول أعاله أن جل أفراد الدراسة يقحصائية في الجدوعليه فإنه حسب البيانات اإل    

وهذا ما يفسر أن األجر أوالراتب الشهري المرصود لفئة   المذكورة سابقا، بسكرة وهذا ما تؤكده نسب

، أي محدود ة، ال يغري إلستقطاب يد عاملة خارج المدينةمالعاملين ضمن عقود االدماج المدع

تكاليف النقل استفادة العاملين االدماج المدعمة من مختلف الخدمات وغيرها مثل ذلك عدم كو 

واالطعام، كذلك وجود عدد لباس به من العنصر النسوي، وصعوبه التنقل اليومي من خارج المدينة 

 إلى المصنع الواقع في المنطقة الغربية، وكذلك الطابع المحافظ في المدينة
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 ( 93:)جدول رقم  
 : من طرف المبحوثينيوضح نوع الشهادة المتحصل عليها 

 

 النسبة المئوية التكرارات المتحصل عليها الشهادة
 0..1 11 شهادة الكفاءة المهنية

 .61.1 61 شهادة تقني سامي
 60.11 60 شهادة ليسانس

 0..11 11 شهادة الدراسات التطبيقية
 1..10 10 شهادة مهندس دولة

 611 81 المجموع
 

أن أكبر الشهادات المطلوبة هي شهادة نالحظ من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله،       
، وهي الشهادة األكثر طلبا في مثل هذه المؤسسة، وهي من %0..1: الكفاءة المهنية بنسبة تقدر بـــ

فهي فئة  %60.11نسبة  فئة العمال المنفذين الذين يعملون داخل ورشات النسيج، في حين نجد أن
في اإلدارة، فمنهم خاصة النساء في السكريتارية وأعوان  وهؤالء مطلوبونحاملي شهادة ليسانس، 

أما الرجال فمنهم خاصة أصحاب تخصصات العلوم اإلقتصادية فيعملون بين .... حفظ البيانات
  .المصلحة المالية ومصلحة قبل البيع

مقارنة مع فئة حاملي  وهي فئة مقبولة ،%.61.1نسبة  ونمثلفيشهادة تقني سامي  أما حاملي
، حيث نجدهم %0..11: فتقدر بـــ شهادة الدراسات التطبيقيةلحاملي شهادة ليسانس، أما نسبة 

 .عمال تحكم ومشرفون مناصب ونشغلي

أغلبهم يعملون في المخابر ، حيث أن %1..10 يمثلون نسبة حاملي شهادة مهندس دولة ما نجدك 
األمن ) الذي يتم تحويله إلى مالبس خاصة بأعوان الدولة،للتعرف على نوعية الخيط المستورد 
، وكذلك على نوعية األلوان وكيفية تحضيرها وكذلك مراقبة (الوطني، الدرك الوطني، الحماية المدنية

 .جودة العمل بعد النسيج النهائي وتسليمه لمصلحة ما قبل البيع
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هذا البرنامج، بالرغم من تفاوت نسبة  وجدت فرصة لالستفادة من اتأن كل الشهادوهذا ما يفسر  
االستفادة من شهادة إلى أخرى وهذا حسب  تفاوت الطلب من شهادة دون غيرها، نظرا لكون الهيئة 

  .المستخدمة هي التي تحدد عدد مناصب المفتوحة والشهادات والتخصصات المطلوبة
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 (94:)جدول رقم
والقطاعات  بعد الحصول على الشهادةتوظيف في مسابقات ن قد شاركوا وإن كان المبحوثيوضح 

 : المشارك فيها
 احتماالت المشاركة

 في المسابقة 
 القطاع المشارك فيه 

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 8..08 00 الوظيفة العمومية

 0.11. 1. ديةاقتصإمؤسسات  611 81 61.01 61

 11.61 11 غير عمومية مؤسسات خدماتية

 611 81 61.01 61 91.11 91 المجموع

 

قد  عامال 91أي  %91.11أن نسبة  يتبيـن من خالل الشواهـد اإلحصائية في الجدول أعاله،      
أي بنسبة  عامال 61شاركوا في مسابقات بعد حصولهم على الشهادة أو الدبلوم، في حين نجد أن 

مسابقة، وربما كان أغلبهم من تحصل على  ةفي أي واوأن شارك ملم يسبق له %61.01:تقدر بـــــــ
    .(0.-1.)الشهادة في عامه األول وهم من الفئة العمرية بين 

في  من إختاروا المشاركة %08.1المشاركة في مسابقة التوظيف نجد منهم وأن الذين سبق لهم    
شاركوا في  مسابقة االلتحاق بمؤسسات  %0.مسابقة لاللتحاق بقطاع الوظيفة العمومية، بينما 

غير  شاركوا في مسابقات لمؤسسات خدماتيةقدر  %..11اقتصادية، في حين نجد منهم نسبة 
 .عمومية مختفلة

ي قطاع كان، وهذا ما يفسر أن مفردات الدراسة ككل يقرون أنهم دائموا البحث عن العمل في أ  
وخاصة في قطاع الوظيفة العمومية الذي  وهذا ما أكدته النسبة الكبيرة التي شاركت في المسابقات،

بفتح مناصب كل  وذلك يعتبر أكثر القطاعات إستقطابا وأكثر القطاعات التي توفر فرص التوظيف
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على الموظف، من حيث وكذلك لما لهذا القطاع من إمتيازات تعود  مقارنة بالقطاعات األخرى، سنة،
مكانية الترسيم  .المستقبل المهني وا 

الخريجين الجدد الذين سرعان ماسجلوا  من أما الذين نفوا المشاركة، فيمكن تفسير ذلك على أنهم 
 .استفادوا منه ليفتح لهم المجال لدخول عالم الشغلو في هذا الجهاز 
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 (95:)جدول رقم
 المشاركاتعدد مدى  المشاركة في مسابقات  التوظيف و  يوضح 

في مسابقات  عدد المشاركات
 التوظيف

 النسبة المئوية التكرارات

 0. 1. مرة واحدة

 6.8. 6. مرتان

 61.8 61 ثالث مرات

 66.0 66 أربع مرات

 66.0 66 أكثرو  خمس مرات

 91.11 91 المجموع

 61.1 61 لم يشارك أبدا

 611 81 المجموع
 

بعدد المرات التي شارك فيها أفراد  عاله والمتعلقـةاإلحصائيـة المبينـة في الجدول أ تؤكـد الشواهـد     
شاركوا في مسابقات للتوظيف وللعديد من  المبحوثينفي مسابقات للتوظيف، أن أغلب  دراسةال

ونسبة فقط،  شاركوا مرة واحدة %0. ، والتي تتوزع على%91.1المرات، وهذا ما تشير إليه نسبة 
 شاركوا أربع مرات، %66.0في حين نجد نسبة ثالثة مرات،  %61.8و شاركوا مرتان، 6.8%.
والتي تشير إلى عدم المشاركة في  %61.1أما نسبة  وأكثر، خمس مراتشاركوا  %66.0  وكذلك

 .مسابقات التوظيف
لحصول على منصب عمل في ا المبحوثينهذه المشاركات تدل على سعي هذا ما يفسر أن و    

ن جعل عقود االدماج دائم، ونتيجة لفشلهم في عدم الحصول على منصب عمل دائم، فلم يجدوا بد م
فهم فئة أما الذين لم يشاركوا لهم إلى حين تسوية وضعيتهم ضمن هذا الجهاز، المؤقتة وجهت 

في إمكانية االستفادة من منصب عمل  الخرجين الجدد، وبجعلهم لهذا الجهاز الوجهة األولى أمال
 .دائم نظرا للتطورات األخيرة فيما يخص إدماجهم النهائي بعد أربع سنوات من إبرام العقد
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 ( 92:)جدول رقم  
العمل يوضح العالقة بين الشهادة المحصل عليها واحتمال االلتحاق بمنصب عمل قبل 

 الحالي
 عملاحتمال اإللتحاق بمنصب         

 العمل الحالي قبل 
 الشهادة المحصل

 عليها 

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0..1 11 16.81 .1 8..11 69 شهادة الكفاءة المهنية

 .61.1 61 8..61 18 61.86 11 شهادة تقني سامي

 60.11 60 68.10 .6 61.86 11 شهادة ليسانس

 0..11 11 81..1 .1 8..61 11 التطبيقيةشهادة الدراسات 

 1..10 10 18.10 10- -  شهادة مهندس دولة

 611 81 81.91 19 8.68. 9. المجموع

    
من مبحوث  19أي  %81.91تؤكـد الشواهـد اإلحصائيـة المبينـة في الجدول أعاله أن نسبة        

 الحالي اإللتحاق بأي عمل قبل اإللتحاق بالعملبأنه لم يسبق لهم  ، صرحواالعدد الكلي للمبحوثين
وتقدر  الكفاءة المهنيةحاملي شهادة أن أكبر فئة هم حيث نجد في إطار عقود اإلدماج المدعمة، 

 %68.10: تقدر نسبتهم بـــف شهادة ليسانسحاملي مبحوثين، أما  .1: والتي تقدر بـــ % 16.81
ين لم سبق لهم العمل من قبل اإللتحاق بعقود من العدد اإلجمالي للذ %8..61وتقني سامي 

أما فئة  ،شهادة الدراسات التطبيقيةتمثل فئة  %81..1اإلدماج المدعمة، في حين نجد أن نسبة 
شهادة مهندس دولة فلم يسبق لهم اإللتحاق بأي عمل من قبل اإللتحاق بالعمل في إطار عقود 

 .%18.10: وتقدر نسبتهم بــ اإلدماج المدعمة

أما الذين سبق لهم العمل في وظائف أخرى قبل اإللتحاق بالعمل في إطار عقود اإلدماج       
، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة الذين لم يسبق لهم العمل مسبقا، %8.68.فتمثل نسبتهم  المدعمة

 %8..11: وأن معظمهم من حاملي شهادة الكفاءة المهنية، نسبة تقدر بــــ
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بقا، اسوق العمل الطلب فيه أكثر من العرض، وحتى الذين سبق لهم العمل سوهذا ما يفسر أن 
ال  ضعيف كانت الوظائف التي شغلوها غير مستقرة، وكانت معظمها عند الخواص وبمرتب شهري

 .يغطي إحتياجاتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 000 - 

 

 ( 92:)جدول رقم
 :في المؤسسة (CTA) يوضح طريقة االلتحاق بمنصب عمل في اطار عقود العمل المدعمة

 النسبة المئوية التكرارات طريقة التوظيف

 06.11 .0 التسجيل في قوائم وكالة التشغيل

 18.11 11 طرق أبواب المؤسسات واالدارات مباشرة

 611 81 المجموع
 

فقط  اعتمدوا  %06إن المالحظ من خالل البيانات االحصائية في الجدول السابق، أن نسبة      
وهي نسبة كبيرة جدا  %18على طريقة التسجيل في سجالت وكالة التشغيل، في حين نجد نسبة 

 .تقريبا نصف المبحوثين، لجأوا إلى الوساطة لحجز منصب عمل لهم ضمن هذا الجهاز

الوكالة في منح الفرصة لجميع المسجلين لالستفادة من  غياب الشفافية في عملوهذا ما يفسر      
منصب عمل، خاصة في ظل تجميد المناصب بسبب التقشف واألزمة المالية التي تمر بها البالد، 
عطاء األولوية لمنح قروض قصد انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة للنهوض بالقطاع االقتصادي،  وا 

متاح أمام جميع المسجلين حال توفرهم على الشروط  حق ،بالرغم من أن االستفادة من منصب عمل
 .إلى غاية االستقرار النهائي في منصب عمل دائم ،المنصوص عليها للولوج إلى الحياة المهنية
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 (90:)جدول رقم
 :في المؤسسة (CTA) يوضح األقدمية في اطار عقود العمل المدعمة

 النسبة المئوية التكرارات األقدميةسنوات 

 81.91 19 سنوات 23سنة إلى  من

 61.18 61 سنوات 22سنوات إلى  24من

 66.11 66 سنوات 21سنوات إلى  22من 

 16.11 16 سنة 90سنوات إلى  92من 

 611 81 المجموع
 23.00:المتوسط الحسابي

فئة العاملين  هم %81.91من خالل البيانات الكمية المدونة في الجدول أعاله نجد أن نسبة      
الذين لهم أقدمية أقل من ثالث سنوات، وهي الفئة األكبر من بين أفراد الدراسة، وأن نسبة 

ذلك كونهم يخضعون مجموعة من لم يتم تجديد عقد توظيفهم في المؤسسة لحد اآلن، و  18.09%
المعايير وكذلك حسب بعض التخصصات المطلوبة، حيث حسب السيد مديرة مديرية الموارد 
البشرية، فإن بعض التخصصات خاصة في الورشات فقد تم تجديد عقدهم في العام الثالثة دون 

وات، ونسبة سن 11إلى  11لهم أقدمية ما بين  %61.18خضوعهم  للسنة التجريبة، وأن نسبة 
سنة ( .6-61)سنوات، أما بالنسبة لألقدمية بين ( 18-18)لهم أقدمية محصورة بين  66,11%

 .%16.11:فنسبتهم تقدر بــــ
أن معظم الذين كانت لهم أقدمية أكثر من ثالث سنوات فقد تم إدماجهم وتجديد  في حين نجد   

: بـــــــ (CTA) قود العمل المدعمةعقدهم، وتقدر نسبة الذين تم تجديد عقد عملهم في اطار ع
وهذا ما يدل على أن المتوسط الحسابي لسنوات  .في المؤسسة مكان العمل الحالي 11.1%

 9..11األقدمية هو 

يقدمون أداء مقبول ألجل الفوز  (CTA) اطار عقود العمل المدعمةوهذا ما يفسر أن العاملين في 
 .، بعد ثالثة سنواتمنصب عمل قار ودائم
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 (91:)جدول رقم
 :في إطار عقود العمل المدعمة العمل للعاملين ديوضح هل تم تجديد عم

 النسبة المئوية التكرارات احتماالت تقديم أداء جيد

 11.16 09 نعم

 18.09 19 ال

 611 81 المجموع

 
تم تجديد  قد %11.16نالحظ من خالل البيانات اإلحصائية في الجدول أعاله أن نسبة    

مازال لم يجدد عقد العمل  %18.09عقد العمل المبرم بينهم الذي دام لمدة سنة، بينما نجد 
 .بينهم
، بينما 9..11 قدميةمتوسط سنوات األوهذا ما يوضح أن الذين تم تجديد عقدهم لهم       

سنة، وهذا الذين لم يجدد عقد عملهم فهم من فئة الذين إلتحقوا بالمؤسسة وأقدميتهم أقل من 
، وأن محدودية وضعف إمكانية الترسيم 68ما تشير إليه كذلك النسب في الجدول رقم 

 .فر بمنصب عمل دائمظوالتثبيت في المنصب الحالي تدفعهم ألجل تقديم أداء أفضل لل
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 ( 02:)جدول رقم  
 :في المؤسسة نوها والوظيفة التي يشغلها المبحوثيوضح العالقة بين الشهادة المحصل علي

 الوظيفة التي
 يشغلها 
 والشهادة

المحصل 
 عليها

 المجموع مصلحة األمن مصلحة المراقبة مصلحة الصيانة مصلحة اإلنتاج مصلحة التجهيز

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

شهادة الكفاءة 
 0..1 11 11.11 11 .16.9 18 ...10 60 81.18 68 10.11 61 المهنية

 شهادة تقني
 .61.1 61 11.11 11 61.11 11 19.18 .1 11.81 16 10.11 16 سامي

 60.11 60 61.11 16 11.11 19 61.11 11 11.81 16 61.11 .1 نسشهادة ليسا

شهادة 
اسات الدر 

 التطبيقية
11 60.11  - -16 11.10 1. 18.18  - -11 11..0 

شهادة مهندس 
 1..10 10- -  18.18 .1 19.18 .1- -  10.11 16 دولة

 611 81 .61.1 61 .8... .. 1.81. 1. 6.98. 6. 1.91. 1. المجموع
 

في إطار أن أكبر نسبة من العاملين  يتبيـن من خالل الشواهـد اإلحصائية في الجدول أعاله،                   
وأن معظم مهام هذه  %1.81.: عقود اإلدماج المدعمة تعمل في مصلحة الصيانة والتي تقدر بـــ

الميكانيك في إطار عقود اإلدماج المدعمة هي المصلحة أو الوظائف التي يشغلها العاملين 
من العدد  %...10: والكهرباء بالنسبة لفئة أصحاب شهادة الكفاءة المهنية والذين يقدر بنسبتهم بـــــ

الوظائف اإلدارية كعون إدارة والسكرياترية بالنسبة أما ، في هذه المصلحة اإلجمالي للمبحوثين
 .ألصحاب الشهادات الجامعية

من  %.8...نسبة تستقطب هذه األخيرة  حيث ويلي مصلحة الصيانة نجد مصلحة المراقبة
، حيت نجد أن أكبر نسبة تمثل أصحاب شهادة ليسانس  العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة

ومعظم مهامها اإلشراف ومراقبة األعمال النهائية، السكريتارية، أعمال  %11.11 :وتقدر بــــ
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على نوعية العمل والقيام ببعض التجارب في اإلدارية، في حين نجد كذلك المهندسين والمشرفين 
  %18.18 :خابر ونسبتهم تقدر بــمال

تمثل أصحاب شهادة الكفاءة، ومعظم أعمالهم تتمثل في العمل تحت إشراف  %.16.9نسبة ونجد 
 %61.11: رؤساء العمال وهم فئة التقني سامي والذين تقدر نسبتهم بـــ

في مصلحة  العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمةفهي تمثل فئة  %6.98.أما نسبة      
بعد  العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمةالمرتبة الثالثة في عدد  االنتاج وهي تأتي في

أصحاب شهادة الكفاءة المهنية  تمثل فئة %81.18نجد نسبة حيث ، مصلحتي الصيانة والمراقبة
ما حاملي ليسانس لة، أآلة، كاشف آ، مسير نساج عمال التي يقومون بها تتمثل في أن األ ثحي

 .بحت فعملهم إداري .1وعدد  وتقني سامي
 %1.91.تمثل نسبة هي ، فوالتي تلي مصلحة الصيانة والمراقبة واإلنتاج وأما مصلحة التجهيز    

معظمهم من فئة حاملي شهادة الكفاءة المهنية وتقدر أن و من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة، 
وأن أعملهم تتمثل في موزع نيرة، مسير آلة ، أما فئة المهندسين وتقني سامي   %10.11 :نسبتهم بـــ

فعملهم في اإلدارة  شهادة الدراسات التطبيقيةانس و سفعملهم في المخبر، وأما حاملي شهادة لي
 .والمحاسبة

وأن  مصلحة األمنب العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمةفئة  فتمثل %.61.1أما نسبة   
 هم أصحاب حاملي شهادة الكفاءه في هذه المصلحة من العدد اإلجمالي للمبحوثين 11.11%

المهنية، وأن عملهم هو حماية المؤسسة أمنيا من كل الجوانب بداية من الحراسة، في حين نجد أن 
 .حاملي شهادة ليسانس وتقني سامي عملهم رؤساء أفواج

، وحاملي شهادة ونيذتنفومما سبق فإننا نجد أن معظم حاملي شهادة الكفاءة المهنية معظمهم عمال  
وشهادة سانس يلمعظم أعمالهم في المخابر، أما حاملي شهادة وشهادة مهندس دولة  تقني سامي

، وذا ما يفسر أن أي عمال تحكم ومشرفين يتركز في المصالح اإلداراية الدراسات التطبيقية فعملهم
المهارات اليدوية، وأن أغلب الشهادات  المطلوبة هي شهادة الكفاءة العمل في هذه المؤسسة يتطلب 

 .أن هناك توافق بين الشهادة والعمل من أجل تحسين األداء المهنية، وهذا يدل على

 
 



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 033 - 

 

 (09:)جدول رقم
 .مدى عالقة العمل في المؤسسة بوجود مؤهالت علمية متخصصة عند العاملينيوضح 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 11.18 11 نعم

 11.11 .1 ال

 611 81 المجموع
 

إجابة عن سؤال حول أن العمل في مثل هذه المجاالت يحتاج إلى مؤهالت علمية، وجدنا  وفي   
صرحوا في إجاباتهم أن العمل في مثل هذه المجاالت ال يحتاج إلى مؤهالت  %11.18أن نسبة 

علمية كبيرة، وهذا ما يؤكد أن التكوين األولي للعمل وخاصة عند العمال المنفذون ساعدهم في تقديم 
 .جيد، لهذا فحتى عدم التطابق بين المؤهل وهذه الوظيفة يساعد في تقديم أداء جيد أداء

بينما في المقابل الذين صرحوا بأن العمل في الوظيفة التي يشغلونها يحتاج إلى مؤهالت علمية    
 .1، أي %11.11أن نسبة ..، وهذا ما يفسر حسب الجدول رقم %11.11: وتقدر نسبتهم بـــــ

 .روا بأن عدم التوافق بين المؤهالت العلمية والمهنية ال يساعد في تقديم أداء جيدمفردة أق

ة، فنجد أن معظم المبحوثين من فئة مال التي كلفوا بها هي أعمال بسيطوهذا ما يبين أن معظم األع
 أصحاب شهادة الكفاءة المهنية، والمهام التي يقومون بها هي أعمال في الورشة كمسير ألة، نساج،

 .موزع نيرة هي أشغال يدوية بسيطة آل تحتاج إلى مؤهالت علمية متخصصة
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 (00:)جدول رقم
الوظائف التي  فيمن تكوين  مدى استفادة العاملين في اطار عقود العمل المدعمةيوضح 

 :التكوين وقت اإلستفادة منو  في هذه المؤسسةحاليا  يشغلونها
 وقت االستفادة 
 من التكوين

 احتماالت 
 االستفادة من التكوين

قبل االلتحاق بهذه 
 الوظيفة

بعد االلتحاق بهذه 
الوظيفة ومباشرة 

 العمل

قبل وبعد االلتحاق 
 النسبة المجموع بهذه الوظيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 .18.8 11 19.18 11 11.98 9. 11.11 61 نعم

 19..0 01 ال

 611 81 المجموع
 

لم تلقوا  أن نسبة عالية من المبحوثين صرحوا بأنهم أعـالهتشير الشواهد الكمية في الجدول و        
 .%19..0: تكوينا وتدريبا عند تعينهـم بالمؤسسـة وذلك بنسبة تقدر بـ

نسبة  أنقد استفادوا من التكوين وهي نسبة معتبرة، حيث  %.18.8بينما نجد نسبة       
التكوين بعد إلتحاقهم هذا استفادو من ذين صرحوا بأنهم تلقوا تكوين، قد من مجموع ال 11.98%

وقد صرحوا أن هذا التكوين كان داخل المؤسسـة، كان نظـري على مكونـات بهذه الوظيفة مباشرة، 
لمؤسسات الدولة، إلى جانب  الخيط المستعمـل في العملية اإلنتاجيـة في القماش الخاص الخاص

كيفية التعامل مع اآللـة، وميدانيـا مباشرة أمام اآلالت، حيث أنه قد أكسبهـم معارف ومهـارات جديـدة 
لم تكن لديهـم من قبل، كما أن هذه العمليـة وقد أفادتهـم أثناء تأدية عملهـم، بحيث طبقـوا كل ما 

 .تعلمـوه
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قبل اإللتحاق بهذه الوظيفة، أي قبل حصولهم على الشهادة  استفادوا من التكوين %11.11ونسبة 
وهناك نسبة ، من مراكز التكوين المهني، وكانت بالخصوص على آالت النسيج بصورة عامة

 .قبل وبعد االلتحاق بهذه الوظيفة قد استفادوامن تكوين 19.18%

وهي نسبة  وهذا ما يفسر أن الذين تلقوا تكوينا هم العاملين المباشرين للعمل داخل الورشات     
كان التكوين على مكونـات الخيط المستعمـل في العملية اإلنتاجيـة في القماش الخاص ، حيث معتبرة

وحسب  ،التالخاص لمؤسسات الدولة، إلى جانب كيفية التعامل مع اآللـة، وميدانيـا مباشرة أمام اآل
وهذا كذلك يفسر أن  ،والتجهيزاالنتاج  أن معظم الذين تلقوا تكوين يعملون في ورشتيمالحظتنا 

 في حين أن الذين لم يتلقوا تكوين المؤسسة تهدف من خالل هذا التكوين إلى تحسين أداء العاملين،
 .معظم أعمالهم بعيدة عن األلة، أي ال يحتاج لتكوين كبير
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 (03:)جدول رقم
 متابعة هؤالء مهنياطرق مدى عالقة مؤهالت العاملين والوظيفة المزاولة و  يوضح

طرق مرافقة ومتابعة       
 العاملين مهنيا

 احتماالت 
 توافق الوظيفة 

 مع مؤهل العاملين

العمل تحت اشراف أحد 
 الموظفين المتمرسين

تقديم العمل بعد إلنتهاء 
المباشر  منه إلى المسؤول
 النسبة المجموع للمراقبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 .10.1 11 91..1 8. 08.61 11 ال

 11.19 11 نعم

 611 81 المجموع
 

يعتبر العمل في إطار التخصص العلمي أو المهني للفرد من الشروط الضرورية الواجب       
مزاولة العمل ميدانيا وتوظيف معارفه النظرية التي توّفرها، حتى يتمكن الحامل ألي شهادة من 

تحصل عليها قبل حصوله على الشهادة، إال أنه وفي ظل عدم توفر فرص العمل، وتزايد الطلب في 
سوق العمل، أصبح الهدف األول لكل فرد هو الحصول على العمل حتى قبل التعرف على طبيعته، 

من مفردات  %.10.1حيث نجد أن نسبة  ول أعاله،وهذا ما تؤكده الشواهـد اإلحصائية في الجد
الدراسة مؤهالتهم العلمية والمهنية ال تتطابق وال تتناسب مع الوظيفة التي يشغلونها في هذه 
المؤسسة، في حين نجد في المقابل أن الذين تتطابق مؤهالتهم العلمية والمهنية مع الوظيفة التي 

 .%11.19: يشغلونها تقدر بـــــــ

مؤهالتهم ال تتطابق مع الوظيفة التي يشغلونها، فإنهم  م بأنـالنسبة للذين أدلوا في تصريحاتهأما ب
صرحوا بأنه يتم تقييم أدائهم  بطريقتين، األولى وهو العمل تحت اشراف أحد الموظفين المتمرسين 

يتم تقديم العمل بعد  %91..1: ، والطريقة الثانية والتي تقدر بــــــــ%08.61 :وتقدر النسبة بـــــــ
 .االنتهاء منه إلى المسؤول المباشر للمراقبة
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ونها لتفسير أنه على الرغم من أن أغلب المبحوثين ال تتوافق مؤهالتهم مع الوظيفة التي يشغ هذاو   
حاليا بالمؤسسة، إال أنهم  يقدمون أداء جيد من أجل الظفر بمنصب عمل دائم ، كما يتم مرافقتهم 

 . هم مثل بقية العمالوتقييم أدائ
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 (04:)جدول رقم
 التوافق بين الوظيفة والمؤهالت يساعد في تقديم أداء جيد في العمل مدى عدميوضح 

 النسبة المئوية التكرارات احتماالت تقديم أداء جيد

 11.18 11 نعم

 11.11 .1 ال

 611 81 المجموع
 

هل ترى أن عدم التوافق بين مؤهالتك :اإلجابة عن سؤالفي تشير نتائج الجدول أعاله        
 .العلمية مع الوظيفة التي تشغلها األن تساعدك على تقديم أداء جيد في عملك؟

أن عدم  ترى %11.18:الدراسة والمقدرة نسبتهم بــــــ مجتمع أن األغلبية الكبرى من نالحظ     
التوافق بين المؤهالت العلمية والمهنية يساعد في تقديم أداء جيد في العمل، في حين نجد نسبة 

تعارض ذلك، فهي ترى أن االختالف وعدم التوافق بين المؤهالت العلمية والمهنية ال  11.11%
 .يساعد في تقديم أداء جيد

لفرد ال يساعد االتي يشغلوها العلمية والمهنية وعدم التوافق بين المؤهالت وخالفا لما هو شائع فإن   
عدم التوافق بين المؤهالت العلمية والمهنية يساعد في  على تقديم أداء جيد، إال أن الذين صرحوا بأن

تقديم أداء جيد، هم الذين يشغلون وظائف بسيطة وال تحتاج  إال لتكوين بسيط مثل مسير ألة، مراقبة 
 . .....جالنوعية، أعوان األمن، نسا
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 (05:)جدول رقم
 في ضوء مؤهالت كل منهم أدائهم تقدير العاملين لمستوياتيوضح 

 تقدير العاملين لمستويات
 في العمل ألدائهم

 التي الشهادة  
 يحملوها العاملون

 المجموع غير مقبولة مقبولة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 01..1 11 - - .11.0 11 شهادة الكفاءة المهنية

 .61.1 61 - - 61.80 61 شهادة تقني سامي

 10.52 60 11.11 16 60.10 61 شهادة ليسانس

 15.20 11 11.18 .1 11.11 11 شهادة الدراسات التطبيقية

 6..10 10 - - 10.19 10 شهادة مهندس دولة

 11.61 11 81.98 81 المجموع
81 611 

 611 611 النسبة المئوية
 

غالبية المبحوثين قد عبروا عن أداء  أن تؤكـد الشواهـد اإلحصائيـة المبينـة في الجدول أعاله     
، ينمن العدد الكلي للمبحوثمبحوث  81أي  ،%81.98نسبة ال مقبول في عملهم وهذا ما تدل عليه

 .ن بالنسبة إليهم غير مقبواللم يك عملهمصرحوا أن فقد   %11.61بينما نجد أن نسبة 

من الذين عبروا عن أن أدائهم في عملهم مقبوال، يمثلون كل فئة   %.11.0في حين نجد نسبة   
شهادة  يحاملهم كل حاملي شهادة تقني سامي، بينما  %61.80حاملي شهادة الكفاءة المهنية، و

من حاملي  %11.11عبروا عن قبولهم ألدائهم في العمل، ونسبة %60.10نجد نسبة  ليسانس
 .فتمثل كل حاملي  شهادة مهندس دولة %10.19، أما نسبة الدراسات التطبيقيةشهادة 

ات الجامعية، شهادال حاملي من فئة هم   %11.61ونجد أن الذين يرون أن عملهم غير مقبول   
ثنين ،  %11.11بنسبة  حامل شهادة ليسانسواحد  حاملي لشهادة الدراسات من   %11.18أي  وا 

 .التطبيقية
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وهذا ما يفسر أن العاملين في إطار عقود العمل المدعمة يبذلون جهودا كبيرة من أجل التحكم       
الجيد في العمل، وكذا التكّيف مع المنصب واالستقرار في بيئة العمل بصفة عامة، وذلك من أجل 
 إعطاء الوجه الحسن والحصول على فرصة ثانية لتجديد العقد وربما اإلدماج والفوز بمنصب عمل

 .دائم
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 (02:)جدول رقم
 بالنسبة للمبحوثين من العمل في إطار العقود المؤقتة المتوخاة فاهداأليوضح 

 الهدف من  العمل
 في إطار العقود 

 المؤقتة
 الشهادة 
 عليها  المحصل

 اكتساب خبرة
معرفة الحياة 

 المهنية
 من أجل الراتب

اكتساب نقاط 
تساعد في 
 المسابقات

 المجموع أكن مخيرالم 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

شهادة الكفاءة 
 المهنية

22 54.55 - - 05 02.09 - - 01 22.40 22 20.5 

شهادة تقني 
 سامي

29 21.21 29 02 - - 29 33.33 22 94.50 92 92.40 

 95.20 95 92.40 25 - - 06.10 20 02 24 32.32 24 شهادة ليسانس

شهادة الدراسات 
 التطبيقية

- - - - 20 06.10 - - 24 20.33 22 22.05 

شهادة مهندس 
 دولة

- - - - - - 20 22.22 23 22.05 25 25.09 

 922 12 52.22 40 23.90 23 32.09 01 25.09 25 99.42 99 المجموع

 922 922 922 922 922 922 النسبة المئوية

 
، نالحظ أن النسبة الكبيرة والتي تقدر من خالل البيانات الكمية المدونة في الجدول أعاله         

، أنهم لم دعمةالم اإلدماج كان هدفها أول مرة حين التحقوا واشتغلوا في إطار عقود %01.11:بــــ
يكونوا مخيرين وأنهم لم يجدوا ملجأ غير التسجيل في سجالت وكالة التشغيل، في حين نجد نسبة 

، الشهري كان هدفها أول مرة هو الراتب %6..11:أخرى ليست أقل عن السابقة بكثير وتقدر بـــــ
يبحثون عن اكتساب خبرة من أجل  %66.11ألنهم بحاجة ماسة لذلك الراتب، بينما نجد نسبة 

فهم من الفئة الخرجيين الجدد وكان هدفهم هو  %6..10تهيئة أنفسهم ألعمال أخرى، أما نسبة 
 .التعرف على الحياة العملية

هدفهم أول مرة هو من أجل أكتساب نقاط إلستغاللها في مسابقات التوظيف ف %.11.6أما نسبة    
 .األخرى وهم من فئة المهندسين
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دعمة، أما إذا ما تمعنا في الم اإلدماج إطار عقودهذا بالنسبة لألهداف المتوخاة من العمل في    
الشهري بنسبة  الراتب عالقة ذلك بالشهادة، فنجد أن حاملي شهادة الكفاءة المهنية هدفهم األول هو

تمثل أنه لم يكن لهم خيار في الرتبة الثانية، في حين  %.11.1في الرتبة األولي و ،6%..91
نجد حاملي شهادة تقني سامي هدفهم األول هو إكتساب نقاط تساعد في المسابقات وهذا ما تدل 

و أكتساب خبرة بنسبة ، أما حاملي شهادة ليسانس فالنسبة األكبر كان هدفها ه%11.11عليه نسبة 
 اإلدماج إطار عقود، وبالنسبة لحاملي شهادة مهندس دولة فهدفهم من العمل في %11.11: تقدر بـ

أما هدف حاملي شهادة ، %11.18دعمة هو إكتساب ويظهر ذلك جليا من خالل النسبة التالية الم
 .%19.11الدراسات التطبيقية هو أنهم لم يكونوا مخير بنسبة 

يفسر إرتفاع نسبة المختارين للعمل في إطار العقود المؤقتة من أجل الراتب، وبسبب ليس وما      
في صفوف حاملي شهادة الكفاءة المهنية، ،  دعمةالم اإلدماج إطار عقودالعمل في لهم خيار غير 

، وكذا لقبولهم أو معدوم من أسر ذات دخل ضعيف هؤالء المبحوثينأن إلى  هذا اإلرتفاع يوحي
لعدم الرغبة في بقائهم في  ، وذلكمهما كانفي أي قطاع أو أي صيغة من صيغ التشغيل بالعمل 

، أما أصحاب الشهادات فنجد هدفهم هو إكتساب خبرة أو إكتساب نقاط تساعد في قائمة البطالين
  .المسابقات
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 (02:)جدول رقم  
 المؤقتة يتيح فرصة االستفادة من منصب عمل دائم العمل ضمن العقودمدى  إلى أي يوضح

االستفادة من منصب مدى
 عمل دائم

 الشهادة 
 حصل  عليهاتالم

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 01..1 11 611 08 08.18 .0 شهادة الكفاءة المهنية

 .61.1 61- -  66.11 61 شهادة تقني سامي

 60.11 60- -  68.10 60 ليسانس شهادة

 0..11 11- -  .11.9 11 شهادة الدراسات التطبيقية

 1..10 10- -  10.19 10 شهادة مهندس دولة

 611 81 19.11 19 86.81 99 المجموع

 611 611 611 النسبة المئوية

 

ة فرصة إستفاد من خالل البيانات الكمية المدونة في الجدول أعاله والمتعلق بمدى اتاحة      
أجابوا بإمكانية  %86.81بمنصب عمل دائم، نجد أن نسبة  اإلدماج المدعمة العاملين ضمن عقود

من منصب عمل دائم بعد تجديد عقد العمل أي بعد أربع سنوات، وذلك إما من خالل  اإلستفادة
إدماجهم في المؤسسة، أو من خالل مسابقات التوظيف المختلفة خاصة وأنهم أصبحت لهم خبرة 

  .مهنية وحصولهم على شهادة عمل تحتسب في مسابقة التوظيف كخبرة
 بامكانية اإلستفادة من منصب عملن بين المصرحين ا للبيانات اإلحصائية نجد أن متمعنوفي    

أكبر نسبة عند حاملي شهادة الكفاءة المهنية بنسبة تقدر اإلدماج المدعمة نجد أن  ضمن عقوددائم 
تمثل حاملي شهادة تقني سامي، أما حاملي شهادة  %66.11، في حين ن نجد %08.18 :بـــ

حاملي شهادة ليسانس، وحاملي شهادة الدراسات التطبيقية  أي كل %68.10ليسانس فتمثلهم نسبة 
أي كل العاملين %10.09: ، أما حاملي شهادة مهندس دولة فتقدر نسبتهم بـــ%.11.9تمثلهم نسبة 

 .والحاملين لهذذه الشهادة



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 044 - 

 

في حين نجد نسبة قليلة أجابوا بأن العمل ضمن العقود المؤقتة ال يتيح فرصة االستفادة من      
 .%19.11:وتقدر نسبتهم بــــــدائم  صب عملمن
نجد الحاملين  من منصب عمل دائم اإلستفادةامكانية وحين نقارن بين مجموع المصرحين ب     

ثمانية عمال  ، بينما نجد فقط للشهادات الجامعية كلهم صرحوا بإمكانية اإلستفادة من منصب دائم
من فئة حاملي شهادة الكفاءة  %611 من منصب عمل دائم وهم أنه ال توجد امكانية اإلستفادة ونر ي

 .المهنية، وهم من الملتحقين حديثا بالمؤسسة
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 (00:)جدول رقم 
  المعتمدة في ذلكالمعايير و  ين في إطار العقود المدعمةلمبعض العاهل تم إدماج  يوضح

 

 اإلدماج معايير 
 في المنصب

 حتمالا
 إدماج 
 بعض العالمين  

 المدعمة  في إطار العقود

 في العمل أقدمية
حسب التخصص 

 المطلوب
حسب مستويات 

 المجموع االنجاز
النسبة 
 المئوية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 81.99 81 1.99. 0. 61.89 61 08.61 00 نعم

 .11.6 11 ال

 611 81 المجموع

 
حول إذا كان سبق أن إجابات المبحوثين  من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله، يتضح       

م ضمن عقود اإلدماج المدعمة في منصب عمل دائم بالمؤسسة، إدماج بعض العمال من زمالئه
صرحوا بأن لهم بعض الزمالء من تم إدماجه في منصب عمل دائم  %81.99وجدنا أن نسبة 

، ليس لهم زمالء تم إدماجهم في منصب عمل دائم بالمؤسسة، %.11.6نسبة مقابل بالمؤسسة، 
وقد يرجع السبب في عدم علمهم بإدماج بعض الزمالء، كونهم من الملتحقين الجدد بالعمل، حيث 

المدعمة تتيح فعال فرصا معتبرة لالستفادة من منصب عمل دائم  اإلدماجتوحي النتائج أن عقود 
 .   بالمؤسسة

في منصب  إلدماججابات المبحوثين فإن المعيار الذي يرون أنه يؤخذ في االعتبار لإل وتأكيدا     
المعتمد  ، بينما المعيار الثاني وهو %08.61 :عمل دائم هو معيار األقدمية وذلك بنسبة تقدر بـــــ
 بنسبة وذلك حسب ما تدل عليه مستويات اإلنجازفي اإلدماج أو الترسيم في منصب عمل دائم، هو 

للترسيم هو ن المعيار الذي يؤخذ في االعتبار والمعتمد ، بينما نجد الذين يرون أ1.99%.
 %61.01التخصص المطلوب ونسبتهم 
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-10-1.بالمؤسسة يوم وحسب المقابلة التي أجريت مع السيدة مديرة مديرية الموارد البشرية   
، فإن كل هذه المعايير صحيحة، حيث أن معظم العاملين في إطار العقود المدعة سيتم 168.

إدماجهم بعد أربع سنوات عمل، وهنا أكدت لنا معيار األقدمية، كما أنه في هذه السنوات األربع 
 :يراعى مجموعة من الشروط  يجب أن تتوفر في العامل وهي 

 10خالل السنة نسبة  أن ال تتجاوز مدة الغيابات% 
  شهر السابقة للتثبيت .6أن ال يكون معاقب بعقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة طيلة. 
 تقويم العامل من طرف مسؤوليه المباشرين والغير مباشرين إلزامي. 

نسبة اإلنجاز، بينما هناك  وفق مسؤولين أيالوفي النقطة الثالثة أكدت لنا تقييم العامل من طرف 
ض التخصصات مطلوبة جدا، لهذا يؤخذ في االعتبار، خاصة مثال المحاسبة حيث وجدنا بع

مصلحة المالية والرواتب، كل موظفيها أحيلوا على التقاعد لهذا حسب السيدة المديرة فإن من فيها 
 . سيجدد عقدهم وسيتم إدماجهم
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 (01:)جدول رقم 
 على تقديم المبحوثين يشجعالحالي العمل  في منصب إمكانية الترسيم إن كانت يوضح

 أداء أفضل في العمل

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 80.91 .8 نعم

 11.68 11 ال

 611 81 المجموع
 

من مجموع مفردات  %80.91أن نسبة  يتضح من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله،      
تعتقد بعدم إمكانية من   %11.68نسبة  مقابلالترسيم في منصب عمل دائم إمكانية الدراسة تعتقد ب
 .حصول ذلك

بإمكانية الترسيم في هذا المنصب،  يعتقدونوهو ما يفسر أن هذه النسبة من فئة الذين        
سيكلل منصب  سنوات العمل والجهود المتواصلة والمبذولة،ألن يشجعهم على تقديم أداء أفضل،

،أما الذين يعتقدون أن إمكانية الترسيم في العمل الحالي ال يشجع المبحوثين على  بتعمل قار وثا
هدفهم في بداية التسجيل في سجل وكالة التشغيل فقط  تقديم أداء أفضل في العمل، هم الذين كان

 .من أجل إكتساب شهادة  وخبرة حتى تحسب لهم كنقاط في مسابقات التوظيف األخرى
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 (32:)رقمجدول   
على األداء  المبحوثينشجع ين العمال المرسميمع  والعمل تعاملال إذا كان يوضح

 :فضلاأل
 العمل مع المرسمين مشجع 
 على األداء األفضل

 التعاملأسلوب 

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 1..99 80 يعتبرونك مثلهم في المؤسسة

66 66.11 

80 89.61 

 11.68 11 11.86 11 ينظرون إليك بوصفك عامال مؤقتا وحسب

 .11.6 11 11.01 11 ينظرون إليك بوصفك محدود األداء

ال  ةزائد يد عاملةينظرون إليك بوصفك 
 وال أهمية اقيمة له

11 11.01 11 03.12 

 611 81 66.11 66 99.01 90 المجموع
 

ل مع يرون أن العم مفردات الدراسة من  %99.01أن نسبة تبين معطيات الجدول أعاله      
على تقديم أداء أفضل، وذلك كون أن هذه الفئة تريد أن تبرهن أن  العمال المرسمين دافع ومشجع

في حين الذين يرون أن العمل مع  ،كون عن جدارة واستحقاقتإمكانية الترسيم في المنصب الحالي 
 ، %66.11:العمال المرسمين ليس بدافع وال مشجع لتقديم أداء أفضل وتقدر نسبتهم بــــ

من خالل قرائتنا لعالقة العمال المرسمين بالعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة،  نالحظ      
أن نسبة معتبرة من المبحوثين يشعرون باالستقرار والتأقلم في عملهم في إطار عقود االدماج 

، كما تم هذا االستقرار والتأقلم في كون العمال %89.61المدعمة، وهو ما تشير إليه نسبة 
مثلهم بالضبط في كل شيء، حتى أنه خالل مقابلة  عقود االدماج المدعمةالمرسمون يعتبرون عمال 

ن تطبق على الجميع وبنفس الكيفية، ولهم نفس رد البشرية صرحت أنه نفس القوانيلسيدة مديرة المواا
 .الواجباتعليهم نفس الحقوق و 
عقود  في حين نرى أن هناك نسب قليلة ومتفاوتة ترى أن العمال المرسمون ينظرون الى عمال      

يصرحوا أن العمال  %11.68نسبة ، وأن %8..18على أنهم عماال مؤقتين  االدماج المدعمة
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صرحوا   %.11.6محدودي األداء، أما ان نسبة  عقود االدماج المدعمةالمرسمين يرون بأن عمال 
 .في المؤسسة يد عاملة زائدة ال قيمة له وال أهميةينظرون إلينا بوصفنا بأن العمال المرسمين 

وما نستنتجه من خالل المعطيات السابقة في الجدول أعاله أن طريقة تعامل العمال المرسمون     
 وهذه النظرة ، كلها كانت نظرة عادية ويرون أنهم مثلهم بالضبط،عقود االدماج المدعمة مع عمال

وفرصة للبرهنة على حقهم في الترسيم  ،بالنسبة لهم دافع ومشجع على تقديم أداء أفضل شكلت لديهم
 .واستحقاق وبجدارة 
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 (39:)جدول رقم  
 :يوضح مدى تكليف عمال العقود المؤقتة بنفس مهام العمال المرسمون

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 90.63 98 نعم
 09.37 18 ال

 611 81 المجموع
 

يتضح من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله، والمتعلق بمدى تكليف العاملين في إطار       
، يقرون بأن نفس المهام %81.11أن نسبة  عقود اإلدمادج المدعمة بنفس مهام العمال المرسمون

، المدعمة دماجإلالتي يقوم ببها العمال المرسمون هي نفسها التي يقوم بها العاملين في إطار عقود ا
ترى غير ذلك، وأن األعمال المنوطة بهم ليست نفسها التي يقوم بها  %18.18بينما نجد نسبة 
 .العمال المرسمون

وما يفسر هذا أن هذه الفئة من فئة العمال الذين ألتحقوا مؤخرا فقط بالمؤسسة، وأنه خالل       
عمال، وخاصة خالل طرح بعض األسئلة زيارتنا لورشات العمل ال حظنا عند إجراء لقاءاتنا ببعض ال

، نبين عمال العقود والعمال المرسمو  على المكلف بقسم تسيير الموارد البشرية صرح أنه ال فرق
يعتبر العاملين في هذا اإلطار عامل أو  إلدماج المدعمةفي إطار عقود ا حيث أن حسب عقد العمل

إلدماج المدعمة في إطار عقود اين يتمتع العامل 61موظف بأتم المعني، حيث وحسب الجدول 
نجد  69بشهادات ومؤهالت علمية تسمح لهم بمزاولة العمل بسهولة، كذلك إذا ما عدنا للجدول رقم 

أنهم يتمتعون بأقدمية تؤهلهم بأن يكلفوا بنفس مهام العمال المرسمون وهذا ما دل عليه المتوسط 
تكوين في المبحوثين من  تفادة نسبة كبيرة من، أما إذا رأينا إس9..11: الحسابي الذي يقدر بـــ
إلدماج العاملين في إطار عقود افي المؤسسة، لكل هذا فإن المؤسسة تكلف  الوظائف التي يشغلونها

 .المدعمة بنفس مهام العمال المرسمون
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 (30:)جدول رقم  
يتم وفق نفس معايير  العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمةتقييم عمل  إن كانيوضح 

 تقييم العمال المرسمون
 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 86.81 99 نعم

 19.11 19 ال

 611 81 المجموع
 

وخاصة عند طرحنا لسؤال هل يتم تقييم أداء عمال عقود اإلدماج  نالحظ من  الشواهد الكمية،      
من المجموع الكلي للمبحوثين  % 86.81وجدنا أن نسبة المدعمة مثل بقية العمال المرسمين، 

أن نسبة ، وفي المقابل نجد يتم وفق نفس معايير تقييم العمال المرسمونيتم تقييم أداؤهم  هصرحوا بأن
ؤالء وه ،يتم وفق نفس معايير تقييم العمال المرسمونال ، صرحوا أن تقييم أعمالهم 19.11%
 .من العمال الجدد في المؤسسة يعتبرون

إن تقييـم األداء هو نظام يتـم من خاللـه تحديد مدى كفاءة أداء العمـال والموظفين، وهو           
  وسيلـة هامـة لالدارة عند إصدار حكم موضوعي على قدرة العامل في أداء عملـه على أكمل وجـه،

ها العمال المرسمون نفس المهام التي يقوم بأن  والتي تقر 31إحصائيات الجدول رقم ؤكد توهذا ما 
وال يوجد فرق بينهم  ، وأنه%11.53بنسبة  هي نفسها التي يقوم بها العاملين في إطار العقود المؤقتة

 .جميعا إال العمل وتقديم األفضل

 

 

 

 



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 050 - 

 

 (33:)جدول رقم
المعمول بنفس الطريقة  تتم محاسبة عمال العقود في الغيابات واإلنضباط إن كانت يوضح

 :مع العمال المرسمونبها والمعتمدة 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 86.81 99 نعم

 19.11 19 ال

 611 81 المجموع
 

بمحاسبة العاملين في إطار  عاله والمتعلقـةأتؤكـد الشواهـد اإلحصائيـة المبينـة في الجدول         
المدعمة في حاالت الغيابات واإلنضباط في العمل أي أثناء أوقات الدخول والخروج  عقود االدماج

، تؤكد أن طريقة المحاسبة في %86.81بنفس الطريقة مع العمال المرسمون، نجد أن نسبة 
 %19.11الغيابات واإلنضباط، هي نفس الطريقة وال يوجد اختالف في ذلك، بينما نجد نسبة 

في طريقة المحاسبة، وأنهم يطبقون القوانيين بصراحة على العاملين ضمن صرحوا أن هناك تمييز 
 .عقود االدماج المدعمة على غرار العمال المرسمون

، أنه ال يوجد 16و 11: رقم وما نستنجه من خالل نتائج الجدول هذا ونتائج الجدولين السابقين    
 .وعمال عقود اإلدماج المدعمة، كلهم سواء في تطبيق نظام تقييم األداء فرق بين العمال المرسمون
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 (34:)جدول رقم
 من األجر يتم الخصم عقود االدماج المدعمةفي حالة غياب وعدم انضباط عمال إن كان يوضح  

 

 من األجرالخصم  تاحتماال
 الشهادة 

 حصل عليهاتالم

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 01..1 11 91.11 10 16.66 00 شهادة الكفاءة المهنية

 .61.1 61- -  66.66 61 شهادة تقني سامي

 .60.1 60 61.18 16 60.01 61 شهادة ليسانس

 0..11 11- -  11.18 11 شهادة الدراسات التطبيقية

 6..10 10- -  10.01 10 شهادة مهندس دولة

 0..11 11 81.80 81 المجموع
81 611 

 611 611 النسبة

 

في حالة الغياب : إجابات المبحوثين عن سؤالنالحظ من خالل البيانات اإلحصائية  في         
أنه في  صرحوا %81.80عن العمل أو عدم االنضباط فيه، هل يخصم من األجر، وجدنا أن نسبة 

حالة الغياب أو عدم االنضباط في الدخول والخروج أثناء أوقات العمل فإنه يخصم من األجر 
من حاملي شهادة  %16.66منهم نسبة نجدإذا ركزنا على حاملي الشهادات في حين الشهري، 

ة من حاملي شهادة تقني سامي، بينما حاملي شهادة ليسانس تمثلهم نسب %66.66الكفاءة المهنية، و
: ، وحاملي شهادة الدراسات التطبيقة ومهندس دولة تمثلهم على التوالي النسب التالية60.01%
 .%10.01و 11.18%

في حالة الغياب وعدم االنضباط ال  م يقرون أنهأنهنجد  %1..10نسبة بينما إذا الحظنا       
أي مفردة واحدة  %61.18من حاملي شهادة الكفاءة المهنية، و %91.11، منهم يخصم من األجر

 .من حاملي شهادة ليسانس

سواء  وتماشيا مع قانون العمل في كل القطاعات أن القوانيين الداخلية لكل المؤسسات          
أنه حالة الغياب عن  الخواص، مؤسسات القطاع أو أي القطاع العمومي  لدولةا مؤسساتكانت 
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ن األجر، أما نسبة الذين يرون أنه ال العمل أو عدم االنضباط في الدخول والخروج  يخصم م
من فئة حاملي شهادة الكفاءة المهنية، يخصم من األجر في حالة الغياب وعدم اإلنضباط فهي نسبة 

لهذا ال ، وأن المؤسسة ال تتدخل فيه ه من وكالة التشغيل و الشهري يأخذ مأن راتبه ونعتقدي فهم
 .  يخصم له
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 (35:)جدول رقم
  اإلدماج المدعمة عند عمال عقود العمل ساعات إذا كانتيوضح 

 :هي نفسها عند العمال المرسمون

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 .88.8 81 نعم

 19..1 .1 ال

 611 81 المجموع
 

صرحوا  %12.12يبدو من خالل البيانات اإلحصائية المعروضة في الجدول أعاله، أن نسبة        
في إطار عقود االدماج المدعمة ، هي نفسها ساعات  ينلماعالبأدائها بأن ساعات العمل التي يقوم 

ساعات في اليوم وفي مناوبات مختلفة  19أي يعملون  العمال المرسمون، يقوم بأدائهاالعمل التي 
مناوبات لكل ، بمعني يقسم اليوم على ثالثة مناوبه كل عامل في كل مرة كيف تكون( 19/11)

 .ساعات 19مناوبة 

يرون أن ساعات العمل ليس نفسها دون اإلدالء بالتعليل عن  %19..1في حين نجد نسبة         
، لكن نسب الجداول السابقة الخاصة بالخصم في حالة الغياب وعدم تمييز في المعاملةهذا ال

نفسها عند العمال المرسمين  نسبة ساعات العمل هيأن  من أجابوا بنعم أي االنضباط، تؤكد صحة
 .والعاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة

 

 

 

 

 



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 052 - 

 

 (32:)جدول رقم
 من طرف المبحوثين تناسب األجر الشهري مع المهام المنجزة مدى يوضح

 

 أسباب عدم التناسب
 
 

 احتماالت 
 تناسب قيمة األجر 
 مع المهام الموكلة

الحجم  عدم تناسب
العمل المنجز مع 

قيمة األجر 
 المدفوع

عدم تناسب األجر 
مع الشهادة 
 المحصل عليها

عدم تناسب األجر 
 المجموع والمنصب المشغول

 النسبة
 المئوية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 6..91 88 68.19 60 8..8. 6. 0..01 16 ال

 68.88 68 نعم
 611 81 المجموع

 
 مفرداتأغلبية المبحوثين من المجموع اإلجمالي لالسابق أن  لنالحظ من خالل نتائج الجدو     

، صرحوا أن قيمة األجر الشهري الذي يتقاضونه ال %6..91 تهم بـــــنسبالدراسة، والتي تقدر 
ترى أن األجر   %68.88بينما نجد نسبة يتناسب واألعمال والمهام المنوطة بهم والتي ينجزونها، 

 .الشهري الذي يتقاضونه مناسبا للمهام التي يقومون بإنجازها

دج  1111: األجر الشهري يتراوح مابين فإذا تمعنا حسب مقابلة السيدة مديرة الموارد البشرية، فإن
دج، حسب الشهادة المحصل عليها والمنصب الذي يشغله، حيث نجد خرجي معاهد 6.111إلى 

مهني أصحاب شهادات الكفاءة المهنية والذين يعملون كعمال منفذين يبدأ األجر ومراكز التكوين ال
حاب دج، وأص 9111:دج، ثم أصحاب شهادات تقني سامي بــــ 1111:الشهر في السنة األولى بـــ

دج في العام األول، ثم تزيد بنسبة قليلة في  6.111:دس بداية مننهالشهادات الجامعية ليسانس وم
 .يكون األجر الشهري مختلف عن هذا ي والثالث والرابع، ثم بعد الترسيم العام الثان

ال، يرجعون أسباب عدم تناسب األجر الشهري مع المهام التي : وفي تعليلهم في حالة اإلجابة بـــ   
، %0..01ينجزونها، أوال إلى عدم تناسب حجم العمل المنجز مع قيمة األجر المدفوع وذلك بسبة 
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ترى عدم تناسب األجر مع الشهادة المحصل عليها، في حين نجد الذين صرحوا  %8..8.ثم نسبة 
 . %68.19: عدم تناسب األجر مع المنصب المشغول نسبتهم تقدر بــــــ

هذا ربما  ، أن األجر الشهري الذي يتقاضونه مناسبا للمهام التي يقومون بإنجازها أما الذين يرون   
، ليست لهم أعمال كثيرة يقومون بها كبقية زمالئهم، وأنهم من الخرجيين ألن هذه الفئة من العمال

الجدد هدفهم أن يكون لهم راتب شهري يتقاضونه ألنهم في أمس الحاجة إليه، وأن ظروفهم 
، وهدفهم األسمى هو االجتماعية صعبة للغاية لهذا يكتفون بحصولهم على هذا الراتب الشهري الزهيد

  .من أية إعتبارات أخرى اإلدماج المهني أكثر
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 (32:)جدول رقم
بالنسبة  قيمة األجر الشهري مشجعة على زيادة مستوى األداء في العمل إن كانتيوضح 

 :للعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة
الشهادة 
المتحصل 
 عليها
احتماالت 

 اإلجابة

شهادة الكفاءة 
 المهنية

شهادة تقني 
 سامي

 ليسانس شهادة

شهادة 
الدراسات 
 التطبيقية

شهادة مهندس 
 المجموع دولة

 النسبة
 المئوية

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 68.88 68 - - 61.01 .1 60.89 11 61.01 .1 11.61 .6 نعم

 6..91 88 11.18 10 10.68 11 60.09 .6 61.18 19 11..1 19  ال

 81 10 11 60 61 11 المجموع
 النسبة 611

 المئوية
1..01 61.1. 60.1. 11..0 10..6  

 

من خالل الشواهد الكمية في الجدول أعاله، أنه حسب إجابات المبحوثين فإن  يتضح     
أغلبيتهم صرحوا بأن قيمة األجر الشهري الذي يتقاضونه غير مشجع على زيادة مستوى األداء 

من مجموع المصرحين  %11.11فنجد منهم نسبة  ،%6..91 :في العمل وذلك بنسبة تقدر بــــــ
هم من  الذي يتقاضونه غير مشجع على زيادة مستوى األداء في العمل قيمة األجر الشهريبأن 

هم حاملي شهادة ليسانس، وأن   %60.09فئة حاملي شهادة الكفاءة المهنية، وتليها نسبة 
هم فئة حاملي شهادة مهندس دولة،   %11.18حاملي شهادة تقني سامي، أما   60.18%

 .أصحاب شهادة الدراسات التطبيقية %80.68و

صرحت بأن الراتب الشهري مشجع على زيادة مستوى األداء  %68.88وفي المقابل نجد نسبة  
، وأن %11.61: وأن النسبة األكبر هم حاملي شهادة الكفاءة المهنيو بنسبة تقدر بــ، في العمل

العدد األجمالي لحاملي شهادة مهندس دولة صرحوا بأن األجر الذي يتقاضونه غير مشجع على 
 .األداء زيادرة

أن الذين صرحوا بأن األجر الشهري غير مشجع على  وأستنتج من خالل تحليلي لهذا الجدول   
، كون أن األجر الشهري يتراوح زيادة مستوى األداء كون أن األجر زهيد جدا، كما سبق وأن بينا
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، وأن دج، حسب الشهادة المحصل عليها والمنصب الذي يشغله6.111دج إلى  1111: مابين
غالء المعيشة في الجزائر ال يستطيع الفرد العيش بمثل هذا المبلغ، وهذا أكيد يجعل العامل يفكر 

 .في البحث عن مدخول أخر، أو البحث عمل في مؤسسة أخرى
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 (30:)جدول رقم
 :المدعمة حقق احتياجات العاملين في إطار عقود االدماجتقيمة األجر الشهري  إن كانت يوضح 

 

الشهادة  
المتحصل 
 عليها
احتماالت 

 اإلجابة

شهادة الكفاءة 
 المهنية

شهادة تقني 
 سامي

 شهادة ليسانس

شهادة 
الدراسات 
 التطبيقية

شهادة مهندس 
 المجموع دولة

 النسبة
 المئوية

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 18.18 18 ..... .1 ..... .1 00.00 10 - - - - نعم

 81.11 98 11.10 11 11.08 11 66.18 61 66.18 61 19.81 11  ال

 81 10 11 60 61 11 المجموع
611 

 1..01 61.1. 60.1. 11..0 10..6  
 

من  %81.11 :تهم بـــنسبوتقدر أغلبية المبحوثين، السابق أن  لنالحظ من خالل نتائج الجدو     
في المقابل  حقق أدني االحتياجات،راتب الشهري ال تهذا القيمة صرحوا أن  الدراسةمفردات مجموع 

 .حقق لهم كل احتياجاتهمتهذا الراتب  قيمةمن عينة البحث الذين صرحوا بأن  %12.21نجد نسبة 

حقق أدني راتب الشهري ال تهذا القيمة صرحوا أن الذين  والمالحظ هنا أن أغلبية مفردات الدراسة   
شهادة  وفئة حاملي ،%52.15: بنسبة تقدر بــ هم من فئة حاملي شهادة الكفاءة المهنية ،االحتياجات
، وفئة حاملي شهادة %11.11شهادة ليسانس بنسبة وفئة حاملي  ، %11.11بنسبة  تقني سامي

 ./%13.00، وحاملي شهادة مهندس دولة %10.01الدراسات التطبيقية 

 %00.00فنجد منهم  حقق لهم كل احتياجاتهمتهذا الراتب  قيمةصرحوا بأن وفي المقابل الذين     
وفئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، وفئة حاملي شهادة  %22.22من حاملي شهادة ليسانس، 

 .%22.22مهندس دولة 

، حقق أدني االحتياجاتراتب الشهري ال تهذا القيمة صرحوا أن ويمكن تفسير ذلك الذين       
وأن الراتب المتحصل عليه زهيد جدا، وهذا ما يفسر أن هذا الراتب ال يحقق أدني االحتياجات 
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بسبب غالء المعيشة، وزيادة االحتياجات في هذا الواقع المعاش، وهذه النسبة تؤكد نسبة وذلك 
 .الذين صرحوا بأن األجر الشهري الذي تنقاضونه غير مشجع على زيادة نسبة األداء

أوال ألنهم من أصحاب الشهادات ذين صرحوا أن هذا الراتب يحقق لهم كل احتاجاتهم، أما ال    
، وأنهم من الجامعة دج، وهم من الخرجيين الجدد 12111وأن راتبهم في العام األول تقريبا الجامعية 

هدفهم أن يكون لهم راتب شهري ، وأن ظروفهم االجتماعية صعبة للغاية  ، في أمس الحاجة إليه
  .، الذي به يحققون احتاجاتهم البسيطةا يكتفون بحصولهم على هذا الراتب الشهري الزهيدلهذ
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 (31:)جدول رقم  
 :مثل بقية العمال للمبحوثين تقديم إدارة المؤسسة كل مستلزمات العمل مدى يوضح

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 81.11 98 نعم

 18.18 18 ال

 611 81 المجموع
      

أن نسبة الذين صرحوا بأن إدارة المؤسسة تقدم لهم   أعـالهتشير الشواهد الكمية في الجدول         
، وقد أقروا أن هذه المستلزمات %81.11: كل مستلزمات العمل مثل بقية العمال المرسمون تقدر بـــــ
الوقاية واألمن من حوادث العمل، والعمال بالنسبة للعمال المنفذين تتمثل في اللباس وعوامل 

صرحت بأن  %18.18:الخ، بينما نجد نسبة تقدر بـــــ......اإلداريين تتمثل في المستلزمات المكتبية 
 .  إدارة المؤسسة ال تقدم أي مستلزمات، وهذا ما يبين أن هذه الفئة من العمال الذين إلتحقوا مجددا

فروق بين العمال المرسمين وعمال عقود اإلدماج المدعمة خاصة  وهذا ما يفسر أنه ليس هناك     
 (.الضمان االجتماعي)في العمل ومستلزماته، وكذلك أن كل العمال منخرطين في التأمينات 
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 (42:)جدول رقم
 :ونوعها يوضح احتمال وجود ترقيات خاصة بالعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة

  نوع الترقيات
 احتماالت

 اإلستفادة 
 من ترقية مهنية

مناصب عليا في 
 اإلدارة

رئيس عمال، قائد 
 فوج

 الترسيم في العمل
 المجموع

النسبة 
 المئوية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 11.11 18 68.80 18 9..06 1. 11.88 .6 نعم

 08.18 08 ال

 611 81 المجموع
 

من مجموع   %11.11نالحظ من خالل البيانات االحصائية في الجدول السابق أن نسبة           
وفي  االدماج المدعمة،عقود إطار مفردات الدراسة صرحوا بأن هناك ترقية بالنسبة للعاملين في 

 :تقدر بـــو نسبة كبيرة من مفردات مجتمع الدراسة  هيو  بعيدة عن سابقتهاالمقابل نجد أن نسبة 
 .االدماج المدعمةترى أنه ليس هناك ترقيات خاصة بالنسبة للعاملين في إطار عقود  08.18%

 منهمنجد  االدماج المدعمة،عقود إطار ترقية بالنسبة للعاملين في أقروا بوجود أن حين في          
يرون أن هذه  %9..06، وفي اإلدارة يرون أن هذه الترقية تتمثل مناصب عليا %11.88نسبة 

يرون أن الترقية تتمثل في  68.80تتمثل في منصب رئيس عمال أو قائد فوج، ونسبة الترقية 
 الترسيم في منصب عمل دائم، وفي المقابل نجد ، 

أن الذين يرون وجود ترقيه والمتمثلة في مناصب عليا في اإلدارة،  فإنه يتم تكليف ونستنتج       
حالة أصحابها على التقاعد، البعض منهم البعض منهم في ح الة شغور بعض مناصب العمل، وا 

سنوات في إطار عقود العمل المؤقتة، فهذا بالنسبة لهم ترقية، كما  11وخاصة الذين لهم أكثر من 
أن تجديد العقد بعد العام األول عند البعض هذا يعتبر ترقية، والترسيم في منصب عمل دائم يعتبر 

االدماج نه ليس هناك ترقيات خاصة بالنسبة للعاملين في إطار عقود أما الذين يرون أ، ترقيه
فإنهم يعللون عن ذلك بأنه ليس من حقهم أي ترقية مهما كانت ماداموا  بصفة مؤقتة، وأن المدعمة، 

ما ذكره زمالئهم ال يعتبر ترقية أبدا ما دامت الترقية غير مصحوبة بالجانب المادي، ألن الترقية 
 .صب تكون معها زيادرة في الراتب الشهريحسبهم في المن
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 (49:)جدول رقم
 :وأنواعها للمبحوثين تقديم مختلف الخدمات من طرف إدارة المؤسسة احتمال يوضح

الخدمات نوع              
 المقدمة

 احتماالت
 تقديم خدمات

 سلفة مالية
بيع بعض المقتنيات 
النسبة  المجموع المنزلية بالتقسيط

 المئوية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 81.11 81 1.00. 60 88.10 09 نعم

 1.81. 1. ال

 611 81 المجموع
 

تقديم إدارة المؤسسة لبعض  حتمالتشيـر البيانات اإلحصائيـة في الجدول السابق، والمتعلق ب    
صرحوا  %81.11عقود االدماج المدعمة، نجد أن نسبة  في إطارالخدمات االجتماعية للعاملين 

بأن المؤسسة تقدم لهم خدمات إجتماعية مثلهم مثل بقية العمال المرسمين، وفي المقابل نجد نسبة 
صرحوا بأن المؤسسة ال تقدم لهم أي خدمات تذكر، وهذا ما يفسر حسب مديرة الموارد  1.81%.

الخدمات التي تقدمها البشرية، وبعض العمال أن هذه الفئة جديدة وهذا عامها األول وليس لهم علم ب
 .المؤسسة
وفي سؤالنا عن نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة نجد أن الذين صرحوا بوجود سلفة        

: مالية تقدم للعامل وتقتطع من راتبه الشهري، حسب المبلغ وحسب الراتب الشهري تقدر نسبتهم بـــــــــ
صرحوا أنها تتمثل فقط في بيع بعض  ، في حين أن بعض الذين أقروا بتقديم خدمات88.10%

 . %1.00.: فتقدر نسبتهم بـــــــ......( تلفزيون، ثالجة، غسالة)المقتنيات المنزلية بالتقسيط،
يوجد فقط نوعين من  هفحسب المقابلة التي أجريت مع السيدة مديرة مديرية الموارد البشرية فإن      

 بيعوالثانية كل عامل خالل مساره في المؤسسة، مالية تقريبا مرة أو إثنين ل الخدمات، األولى سلفة
بعض المقتنيات المنزلية، وهذا لكل العاملين في المؤسسة بدون استثناء، فقد كان في السابق قبل 
االصالحات التي مست المؤسسة من إعادة الهيكلة العضوية والمالية، والدخول في اقتصاد 

الحج، العمرة، المخيمات )كانت هناك أنواع عديدة من الخدمات االجتماعية مثلالخ، .....السوق
 ....(ألبناء العاملين بالمؤسسةوالمخيمات الصيفية الصيفية العائلية 
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 (40:)جدول رقم
من جانب  ترقية مهنية يساعد في تقديم أداء جيدإن كان الحصول على  يوضح

 المبحوثين
 المئويةالنسبة  التكرارات االحتماالت 

 .88.8 81 نعم

 19..1 .1 ال

 611 81 المجموع
 

في حالة حصولك : بالسؤال التالي تؤكـد الشواهـد اإلحصائيـة المبينـة في الجدول اعاله والمتعلقـة    
 على ترقية مهنية هل هذا يساعدك على تقديم أفضل ما لديك في العمل؟

 :نجد أن

  أقروا أنه في حالة حصولهم على ترقية مهنية، فهذا يعتبر حافز مساعد  %.88.8أن نسبة
على تقديم أفضل ما لديهم في العمل، ويدفعكم ذلك إلى بذل أقصى ما لديهم من جهود 

ر، ، وهذا النوع من الترقيات أولها هي الترسيم والظفر بمنصب عمل دائم وقالتقديم أداء جيد
 (42:)جدول رقم جدولإلى جانب أنواع الترقيات حسب ال

 
   صرحوا بأن حصولهم على ترقية ال يساعد على تقديم أداء أفضل،  %19..1بينما نجد نسبة

لن تكون لهم حاليا أية ترقية مهنية، ولن تكون  عقود االدماج المدعمةويبررون ذلك بأن عمال 
الترقية للخبرة في العمل لهم أية ترقية إال بعد أن يتم إدماجهم بصفة دائمة، ثم بعد ذلك ترجع 

 .وشروط أخرى

وتحليلنا لهذا الموقف أن أغلبية العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة، ينتظرون اللحظة       
ثم الترقية  ،والفي منصب عمل دائم وقار أ التي يستطيعون فيها تقديم األفضل، والمتمثلة في اإلدماج

 .المتاحة في المناصب التي يشغلونها

 



 النتائجاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، عرض وتحليل البيانات ومناقشة ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــس داسالفصل ال

 

- 022 - 

 

 (43:)دول رقمج
 تطويروفرص  في إطار عقود االدماج المدعمةالعمل  بين عالقةإن كانت هناك  يوضح 

 في العمل هملقدرات المبحوثين

 النسبة المئوية التكرارات حتماالت الا

 86.18 99 نعم

 19.11 19 ال

 611 81 المجموع
 

من  %86.18من خالل ما تضمنه الجدول السابق من بيانات إحصائية أن نسبة  نالحظ   
يساعد على تطوير القدرات  في إطار عقود االدماج المدعمةأن العمل  ونر ي مجتمع الدراسةمفردات 

من  %19.11واإلنجازات في العمل، ومقابل هذه الفئة عبرت نسبة محدودة من المبحوثين ال تتعدى 
ال يساعد على تطوير  في إطار عقود االدماج المدعمة ، أن العملمجتمع الدراسةل المجموع الكلي

 .القدرات واإلنجازات في العمل

في  منصب عمل هم أن وجود ونر المبحوثين يوأستنتج من تحليلي لهذا الجدول، أن أغلبية      
مرسمون، ثم تعامل عماال هم وكأنهم مع، وتعامل العمال المرسمون إطار عقود االدماج المدعمة

إمكانية إدماجهم في مناصب عمل دائمة بعد  وراء همسعين، و معهم كبقية العمال المرسمياالدارة 
ير القدرات واإلنجازات في العمل للبرهنة على األحقية انقضاء مدة العقد الثاني، هذا دافع لتطو 

 .واإلستحقاق في الواقع المهني الجديد
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 (44:)جدول رقم
 في هذه المؤسسة في إطار عقود االدماج المدعمةإن كان المبحوث يعتبر عمله يوضح 

 محطة عبور

 النسبة المئوية التكرارات حتماالت إلا

 19..0 01 نعم

 .18.8 11 ال

 611 81 المجموع
 

لحالية في هذه الوظيفة يالحظ من الجدول السابق، أن أغلبية المبحوثين يرون أن وضعيتهم ا     
من اإلجابات، مقابل ذلك نجد نسبة  %19..0، مثلما تعكسه نسبة ة عبور ليس إالتعتبر محط

 .، أقرت عكس ذلك%.18.8: تقدر بـــــــــ

ة عبور يرون أن عدد ذين أقروا بأن وضعيتهم تعتبر محطويمكن تفسير ذلك، كون أن أغلبية ال     
سنوات حتى ( 11)وهي أربعة االدماج المدعمة في إطار عقود السنوات التي يقضيها العامل منهم 

تتاح له فرصة إمكانية الترسيم في المنصب أو الوظيفة التي يشغلها، تعتبر طويلة جدا، لهذا فهم 
يعملون في إطار عقود العمل المدعمة لكنهم دائموا البحث عن عمل بديل، وأنه في حال تمكنهم من 

دائم سوف يتخلون عن منصب عمل ط أن يكون الحصول على منصب عمل في أي قطاع كان بشر 
وهذا ما يفسر أيضا أن هذه الفئة التي  ،في هذه المؤسسة في إطار عقود االدماج المدعمة العمل

، ال يرجى منها أي أداء جاد في العمل أي أن مردودهم تفكر بالرحيل في حالة وجود البديل واألفضل
 . يكون ضعيف، عكس العامل المستقر والمثبت

بينما الفئة التي ترى عكس ذلك، هو أن هدفها هو اإلدماج النهائي في المنصب الحالي، ألن     
سوق العمل كما يرون أنه خالي من عروض العمل، لكنه مملوء فقط بالطلب عن أي منصب مهما 

 .كان فالمهم أن يكون هناك راتب شهري
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 (45:)جدول رقم
حتماالت قيام المبحوثين بالمهام الموكلة إليهم بإتقانيوضح عالقة الطابع المؤقت للعمل   وا 

الشهادة 
 متحصلال

 عليها 
 احتمال

القيام بكل  
 المهام

 الموكلة لهم 

شهادة الكفاءة 
 المهنية

شهادة تقني 
 سامي

 شهادة ليسانس

شهادة 
الدراسات 
 التطبيقية

شهادة مهندس 
 دولة

 المجموع
 النسبة
 المئوية

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 98.09 91 10.96 10 11.89 11 60.66 61 66.11 61 11.11 .0 نعم

 .61.1 61 - - - - 1. .1 - - 91 19  ال

 10 11 60 61 11 المجموع
81 611 

 6..10 0..11 .60.1 .61.1 01..1 المئوية النسبة

 

أنه على الرغم من الطابع المؤقت لطبيعة عمل  تشيـر البيانات اإلحصائيـة في الجدول السابق،     
أقروا أنهم يقومون بكل  الدراسةالعاملين ضمن إطار عقود االدماج المدعمة، إال أن أغلبية مفردات 

ومن من اإلجابات المعبر عنها،  %98.09المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه مثلما تعكس نسبة 
نجد أن نسبة حاملي شهادة  في إطار عقود االدماج المدعمةزاوية أخرى في ربط عالقة العاملين 

، وحاملي %11.11: لة لهم تقدر بـــــالمهنية من مجموع الذين أقروا بالقيام بكل المهام الموك الكفاءة
، الدراسات التطبيقية، بينما كل حاملي شهادة تقني سامي، وحاملي شهادة %60.66شهادة ليسانس 
 .أقروا بالقيام بكل المهام الموكلة لهم شهادة مهندس دولةوكل حاملي 

 دراسةمن مفردات ال %.61.1وفي مقابل ذلك نجد عدد محدود من المبحوثين ال تتعدي نسبتهم 
 المهنية وهم من فئة حاملي شهادة الكفاءة، تنفي قيامهم بكل المهام الموكلة لهم على أكمل وجه

من فئة وحاملي شهادة ليسانس من المجموع الكلي لعدد الذي ينفون  %1.، ونسبة %91بنسبة 
 .قيامهم بكل المهام الموكلة لهم على أكمل وجه
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 :ونستنتج من قراءتي لهذا الجدول مايلي      
  أن أغلبية الذين صرحوا بقيامهم بكل األعمال الموكلة لهم على أكمل وجه، هم من العمال

الذين لهم أكثر من سنتين وثالثة في المؤسسة، وأنهم تدربوا عن منصب العمل الذي هم 
هم هم الذين سيحاسبون عنه، نفذين أو في اإلدارة، وأنتعمال تحكم أو  واشاغلوه سواء كان

من المعايير التي تحتسب في عملية اإلدماج في منصب عمل دائم في ذلك ضويدخل 
 .المؤسسة

  أما نسبة الذين نفوا قيامهم بكل المهام الموكلة لهم على أكمل وجه، وذلك كونهم من
ك يدخل ن، ويعتبرون ذلؤسسة، وأنهم يعملون مع عمال مرسميالملتحقين الجدد للعمل بالم

 .في إطار التكوين
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  :نتائج الدراسة: ثانيــا

 تمكن وعملية نتائج علمية بلورة في األخيرة هذه مساهمة بمدى الميدانية الدراسات أهمية تكمن      
الدراسات  من فالفائدة بالظواهر االجتماعية، المتعلقة االجتماعية المشاكل من الكثير حل من

 ومقترحات برامج شكل في المجتمع وينتظرها الباحث في ذهن خ أفكاريترس هي الميدانية االجتماعية
 ضوء على مناقشتها يتم أن البد البحث إليها يتوصل التي العلمية للنتائج الحقيقي المعنى إن علمية،
 البحث بنتائج خالل ربطها من والتي سابقة، ودراسات ونظريات فرضيات من األخير هذا ما تبناه
 دوما والمرتبطة صريح نتائج بشكل من إليه التوصل تم لما وعمليا علميا دعما للباحث تشكل

 . لبلوغها وتحقيقها للسعي البداية منذ سطرت التي باألهداف

 :بيانات شخصية .9

عينة الدراسة معظمها من فئة الذكور، فهي األكثر حظا في الظفر بمنصب في المؤسسات ـــ   
الصناعية واالقتصادية، حيث األعمال اليدوية والمتعبة جسديا خاصة داخل الورشات، والتي 

ذكور مقابل  %81..8تليق بفئة الذكور أكثر من فئة اإلناث، وهذا ماتشير إليه نسبة 
 .إناث 8.61%.

-1.)أما الفئات العمرية المستفيدة من برامج عقود االدماج المدعمة فإن أغلبها يتراوح بين   ـــ   
وهو ما يؤكد أن جهاز عقود االدماج المدعة وجهة تستقطب هذه الفئة من خريجي الجامعات ( 10

ومعاهد ومراكز التكوين المهني الذين لم يمض وقت طويل على تخرجهم والذين يرون أن هذا 
از هو السبيـــل الوحيــد في الولــوج إلى عالــم الشغـــل، وهو ما تدل عليـــه النسب المئوية الجه

 (.10-16)لفئة  %1.91.و( 11-1.)لفئة  %.18.8و( 0.-1.)لفئـــــة  %.8...

: أما مكان اإلقامة، فقد اتضح أن معظم مفردات عينة الدراسة يقطنون بمدينة بسكرة  بنسبة تقدر بـــ ـــ
، وهذا ما يؤكد أن الراتب الشهري المرصود للعاملين في إطار عقود االدماج المدعة ال %.88.8

يغري لجذب واستقطاب يد عاملة من ضواحي المدينة، واليستطع تغطية مصاريف النقل 
 الخ ...والتغذية
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 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات .0
 :اختبار الفرضية الجزئية األولى .أ 

توفير العمل لكل طالب عمل بغض النظر عن المؤهالت العلمية والعملية، التي يحملها  يشكل    
أو الحاصل عليها، أحد أبرز األسباب وراء انخفاض وتدني مستويات األداء كما ونوعا عند العاملين 

 .في المؤسسة الصناعية الجزائرية

نيــة للتحقق من أن سياسات التشغيل الختبـار هذه الفرضية يمكن الرجوع إلى البيانات الميدا     
المعتمدة توفر العمل لكل طالب عمل بغض النظر عن المؤهالت العلمية والعملية، وهكذا تكشف 

 :البيانات المتحصل عيلها أن

سواء جامعية أو من  هاالشهادات المحصل عليها من طرف فئة المبحوثين، نجد أن جميعــــ    
لة على هذا البرنامج على اختالف النسب، بينما ترّكز أكثرهم في معاهد أو مراكز التكوين، مقب

، وهذا ما يدل على أن هذا البرنامج يستقطب حاملي الشهادة %01..1شهادة الكفاءة المهنية 
 .بصورة عامة، بداية من شهادة الكفاءة المهنية إلى شهادة مهندس دولة

م أفراد العينة قد شاركوا في مسابقات متعددة كما أن المشاركة في المسابقات، تبين أن معظ  ـــ  
فهم دائموا  %91.11ليه نسبة إومتنوعة، نظرا لعدم وجود مناصب عمل في السوق، وهذا ما تشير 

البحث عن منصب عمل، وقد كانت وجهتهم نحو جهاز عقود االدماج المدعمة، ألنه الجهاز الوحيد 
 .الذي يستقطب كل الفئات وكل المستويات

ومن ناحية أخرى فإن النسبة األكبر واألغلب من مفردات البحث، قد شاركت في مسابقات ـــ  
تشير  %61.1، بينما نسبة %91.11مرات، وهذا ما أكدته نسبة  10التوظيف من مرة واحدة إلى 

إلى عدم مشاركتها في مسابقات التوظيف، وتعتبر من فئة الخرجيين الجدد سواء من الجامعات، أو 
في امكانية جهاز عقود االدماج المدعمة، أمال ومراكز التكوين، وكانت وجهتهم األخرى المعاهد 

 .االستفادة من منصب عمل دائم خاصة في المؤسسات االقتصادية

كما أن أفراد مجتمع البحث موزعين في العمل على كل المصالح الموجودة في المؤسسة، وذلك  ـــ
ا المبحوثين، فحاملي شهادة الكفاءة المهنية أغلبهم عمال تقريبات للتخصص والشهادة التي يحملوه
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منفذون، وحاملي شهادة تقني سامي وشهادة مهندس دولة معظمهم في المخابر، وحاملي شهادة 
 .ليسانس وشهادة الدراسات التطبيقية نجدهم في اإلدارات أي عمال تحكم ومشرفين

م اإللتحاق بأي منصب عمل قبل اإللتحاق كذلك فإن أغلب أفراد مجتمع البحث لم يسبق له ـــ  
، وأن الذين سبق لهم %81.91بالعمل في اطار عقود االدماج المدعمة، وهذا ما تشير إليه نسبة 

اإللتحاق بمناصب عمل قبل العمل في اطار عقود االدماج المدعمة، فكانت غير مستقرة وعند 
 .الخواص وبمرتب شهري ال يغطي إحتياجاتهم

ة  في شفافيأما طريقة اإللتحاق بمنصب العمل في اطار عقود االدماج المدعمة، يبين عدم ال  ــــ  
منح فرص التشغيل لجميع المسجلين لإلستفادة من منصب عمل، خاصة في ظل تجميد المناصب 
عطاء األولوية للقطاع االقتصادي   بسبب سياسة التقشف واألزمة المالية التي تمر بها البالد، وا 

بالرغم من أن االستفادة من منصب عمل حق متاح أمام كل المسجلين، حال توفرهم على وذلك 
الشروط المنصوص عليها للولوج إلى عالم الشغل إلى غاية االستقرار النهائي في المنصب، وهذا 

 .68من خالل اإلجابات المعبر عنها في الجدول رقم 

غلب والكبيرة  من عينة الدراسة، محصورة أقدميتها أما من حيث األقدمية فنجد أن النسب األــــ      
من سنة إلى ثالثة سنوات وهي الفئة التي تخضع للتجربة حتى يتمكنوا من تجديد عقدهم، وبذلك يتم 

 .69إدماجهم بعد السنة الرابعة لهم، وهذا من خالل اإلجابات المرصودة في الجدول رقم 

من مفردات الدراسة لم يتلقوا ال تكوينا وال تدريبا عند تعينهم  %19..0والمالحظ هنا أن نسبة ــــ  
بالمؤسسة، على الرغم من أن عملية التكوين تعتبر الوسيلة األحسن إلعداد وتنمية الموارد البشرية، 
كساب المؤسسة ميزة تنافسية، بينما المستفيدين من تكوين قدرت  وتساعد على تحسين األداء وا 

فمنهم من تلقى تكوينه قبل اإللتحاق بالمؤسسة أي بمراكز التكوين المهني ،  ،  %.18.8نسبتهم بـ 
أما داخل المؤسسة فكان تكوينهم نظري بسيط ال يتعدى أيام مع المشرف المباشر حول مكونات 

 .الخيط في العملية االنتاجية، ثم عن كيفية استخدام اآللة

أقروا بعدم تالؤم منصب العمل مع  %.10.1إال أنه إلى جانب مع سبق نالحظ أن نسبة     
، ألنه في الوهلة األولى 1.المؤهالت العلمية والعملية حسب إجابات المبحوثين في الجدول رقم 
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أثناء التسجيل في قوائم وكالة التشغيل، كان يبدو أنهم سيوظفون فعال تبعا للتخصص، لكن الواقع 
( توفير أكبر عدد ممكن من المناصب)لكم عكس ذلك مما يدل أن المسألة تبقى مسألة اهتمام با

 (.تالؤم المنصب مع المؤهالت) على حساب الكيف

ومن جهة أخرى، فإن تقييم آداء العاملين ضمن إطار العقود االدماج المدعمة، الحظنا هناك     
نه طريقتين األولى العمل تحت اشراف أحد الموظفين المتمرسين، والثانية يقدم العمل بعد اإلنتهاء م

 .إلى المسؤول المباشر للمراقبة

فإن على الرغم عدم التوافق بين المؤهالت العلمية والمهنية إال  1. الجدول رقموحسب إجابات     
، وهذا ما يبرر إجاباتهم %11,18أن ذلك يساعد في تقديم أداء جيد في العمل وهذا ما تؤكده نسبة 

وهذا ما  %16.01مؤهالت علمية كبيرة وذلك بنسبة أن العمل في مثل هذه المجاالت ال يحتاج إلى 
 .يؤكد أن التكوين األولى النظري للعمل وخاصة عند العمال المنفذين ساعدهم في تقديم أداء جيد

تشير  %81.98وفيما يتعلق بمدى قبول أفراد عينة البحث ألدائهم داخل المؤسسة، فإن نسبة     
شغولونه مقبوال، وهذا ما يفسر أن العاملين في إطار عقود إلى أن مستوى أدائهم في الوظيفة التي ي

اإلدماج المدعمة يبذلون جهودا مضاعفة من أجل إعطاء الوجه الحسن لعملهم والحصول على 
 .فرصة ثانية  لتجديد العقد والفوز بمنصب عمل دائم

كلية، على الرغم من وبهذه النتيجة المتوصل إليها، أمكننا القول بأن الفرضية األولى لم تتحقق     
توفير )في مسألة التوظيف تبقى مسألة االهتمام بالكم قق، ألن الواقع أن الجزء األول من الفرضية تح

، وبربط (تالؤم المنصب مع المؤهالت)على حساب الكيف ( أكبر عدد ممكن من مناصب العمل
العاشرة قوى العاملة، والدراسة هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه الدراسة التاسعة حول برامج التشغيل وال

 للتخصصات التشغيل برامج مراعاة عدم)اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل 
 عن النظر بغض عمل فرص توفير هو فالمهم منها، -CPE برنامج– للمستفيدين العلمية

حيث نجد أن  ،(مؤقتة مناصب إطار في المناصب هذه كانت ولو حتى ، والشهادة التخصص
دراستنا تتوافق مع ما توصلت إليه هذه الدراسة، فقد أكدت عدم مراعاة برامج التشغيل للتخصصات 
العلمية والمهنية للمستفيدين من برامج التشغيل، على الرغم من أن المراسيم الرئاسية والمنشورات 

و توفير فرص عمل الوزارية تؤكد على ضرورة التوظيف ضمن إطار الشهادة والتخصص، فالمهم ه
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زئية التي لم تتحقق فإنه على الرغم من عدم التشغيل جبغض النظر عن التخصص والشهادة، أما ال
ضمن التخصص، إال أن ذلك لم يؤدي إلى انخفاض مستويات األداء كما وال نوعا، والسبب في ذلك 

من إطار عقود هو انتظار إمكانية الترسيم في المنصب الذي يشغوله، وبهذا نجد العاملين ض
 .اإلدماج المدعة يبذلون كل جهودهم من أجل تحسين األداء واظهار قدراتهم
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 :اختبار الفرضية الجزئية الثانية .ب 

لجوء المؤسسات الوطنية إلى توظيف العمال وفق عقود عمل مؤقتة، أحد العوامل السلبية  يشكل   
 .المساهمة في الحد من مستويات األداء لديهم في العمل

إلختبار هذه الفرضية، البد من الرجوع إلى البيانات الميدانية للتحقق من أن المؤسسات        
د عمل مؤقتة، هذا أحد العوامل السلبية المساهمة في الحد الوطنية تلجأ إلى توظيف العمال وفق عقو 

، والذين كان هدفهم األول عند %31.21، وهذا ما أكدته نسبة من مستويات األداء لديهم في العمل
اإللتحاق بالعمل ضمن هذا اإلطار، فقط من أجل الراتب فهذا يوحي أن مفردات الدراسة من أسر 

مل مهما كان نوعه لعدم رغبتهم في البقاء في قائمة البطالين وهذا ما محدودة الدخل، وأن قبولهم بالع
 .%01.11تشير إليه نسبة 

وفيما يتعلق بمدى اتاحة فرصة استفادة العاملين ضمن عقود االدماج المدعمة من منصب عمل     
، أن هناك فرصة إلمكانية (22الجدول رقم) %11.21دائم، فقد أقر أغلبية المبوحثين وبنسبة 

األستفادة من منصب عمل دائم داخل المؤسسة بعد تجديد عقد العمل أي بعد أربع سنوات، وهذا ما 
أقروا أن لهم زمالء تم إدماجهم في منصب عمل دائم  %15.22تؤكده إجابات المبحوثين بنسبة 

 .بالمؤسسة

ترسيم في منصب عمل دائم، وجدنا حسب وحول التعرف على المعايير التي تؤخذ في االعتبار لل  
من إجابات المبحوثين، صرحوا أن معيار األقدمية هو المعيار  %01.10أن نسبة   22: الجدول رقم

يرون أن  %25.99الذي يؤخذ به في الترسيم في منصب عمل دائم، بينما نجد نسبة ( 11)رقم 
جموعة من الشروط  يجب أن تتوفر في ممستويات اإلنجاز، هي كذلك معيار للترسيم، إال أنه هناك 

 :العامل وهي 
  10أن ال تتجاوز مدة الغيابات خالل السنة نسبة% . 
  شهر السابقة للتثبيت .6أن ال يكون معاقب بعقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة طيلة. 
 تقويم العامل من طرف مسؤوليه المباشرين والغير مباشرين إلزامي. 
الترسيم صرحوا أن إمكانية  %80.91فإن أغلبية المبحوثين وبنسبة (  8.رقم الجدول )وحسب      

 .يشجع على تقديم أداء أفضل في منصب عمل دائم
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، وفيما يتعلق بجوانب التعامل بين العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة والعمال المرسمون    
ن العمال المرسمون أ %1..22فقد أقر أغلبية المبحوثين وبنسبة كبيرة من إجاباتهم التي بلغت 

يتعاملون مع العاملين في إطار العقود االدماج المدعمة كأنهم مثلهم بالضبط، حيث ال يرون فرق 
ستقرار اإلبينهم، وهذا ما جعل فئة كبيرة من العاملين في إطار العقود االدماج المدعمة يشعرون ب

فإن العمل  % 22.00الجدول وبنسبة  نفس جابات أغلبية المبحوثين فيوالتأقلم في عملهم، وحسب إ
نية الترسيم في مع العمال المرسمون هو حافز لتقديم األفضل وذلك من أجل البرهنة أن حق إمكا

 .لونها يكون عن جدارة واستحقاقالمناصب التي يشغ
أقروا أن العاملين في اطار عقود  31اإلجابات في الجدول من %11.53وأيضا وبنسبة      

اإلدماج المدعمة يقومون بنفس المهام التي يقوم بها العمال المرسمون، كما أن طريقة تقييم األداء 
عقود تعلق بمحاسبة العاملين في إطار هي كذلك نفسها ، أي أنه ال يوجد فرق بينهم، حيث في ما ي

المدعمة في حاالت الغياب واإلنضباط في العمل أثناء الدخول والخروج يحاسبون بنفس  ادماج
من إجابات المبحوثين في الجدول رقم   %11.21الطريقة مع العمال المرسمون وهذا ما تؤكده نسبة 

33. 
ا أقرو  %12,12كذلك بالنسبة لساعات العمل للعاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة فإن نسبة   

أن عدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة هي نفسها بالنسبة للعمال 
 . ساعات في مناوبات مختلفة 12المرسمون، وهي 

قد تحققت بصورة وبهذه النتيجة المتوصل إليها نستطيع القول بأن الفرضية الجزئية الثانية       
ود عمل عقحقق شرط تشغيل أو توظيف العمال وفق اطار وبالتالي تواضحة لكن بصفة جزئية، 

د يعملون في راحة، وال يوجد مؤقتة مع الحد من مستويات األداء، حيث أن العاملين في إطار العقو 
محدودة وضعيفة إال  سمه مضاعفة االنتاج، أو تحسين مستويات األداء، وأن امكانية الترسيمشيء إ

الدراسة بعد أربعة سنوات مع الخضوع لمجموعة من المعايير، وهذا يتفق وما توصلت إليه 
عقود ما قبل  -المؤسسة المصغرة–دور برامج التشغيل في ترقية العمل وتطوير الكفاءات )الثامنة
ا قبل التشغيل في المحدودية الزمنية لبرنامج عقود م: التي توصلت إلى (القرض المصغر-التشغيل

إال تقديم إدماج مهني للشاب، وغياب امكانية واضحة لترسيم الشباب العاملين في هذا البرنامج، 
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يتعاملون معهم كأنهم مثلهم العاملين في اطار عقود العمل المؤقتة، الدائمون مع أن عالقة العمال 
ملين في إطار العقود المدعمة بالضبط، حيث ال يرون فرق بينهم، وهذا ما جعل فئة كبيرة من العا

يشعرون باإلستقرار والتأقلم في عملهم، وهذا مؤشر لم يتحقق، إال أنه ال توجد زيادة وتحسين في 
األداء فالعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة يعملون بصورة عادية، وال توجد مكافئات ألجل 

 .الوطني ك األمن والدرك والجيشزيادة األداء أو تحسينه، ألن نوعية القماش موجهة ألسال
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 :اختبار الفرضية الجزئية الثالثة .ج 

، من المدعمةاإلدماج  عقوديشكل غياب الحوافز ومحدودية األجر الموجهين للعاملين في إطار )) 
 .((بين العوامل غير المشجعة لهم على مضاعفة مجهوداتهم في العمل

هذه الفرضية، البد من الرجوع إلى البيانات الميدانية للتحقق من أن غياب الحوافز  إلختبار    
،  فنجد أن العاملين في إطار المدعمةاإلدماج  عقودومحدودية األجر الموجهين للعاملين في إطار 

، عقود اإلدماج المدعمة كان هدفهم أنهم لم يكونوا مخيرين، أي أنهم لم يجدوا البديل لهذا الجهاز
حتى أن األجر الذي يتقاضونه غير مناسب مع المهام التي ينجزونها، وهذا ما أكدته نسبة 

، حيث أن حجم العمل المنجز، وكذلك الشهادة المحصل عليها، ال يتناسبان وقيمة األجر 21.21%
 .المدفوع

اء في فإن قيمة األجر الشهري غير مشجعة على زيادة مستوى األد 32:كما أن حسب الجدول رقم  
، ومع غالء %21.21العمل كون هذا األجر زهيد،  وهذا ما تؤكده إجابات المبحوثين في نسبة 

المعيشة وزيادة اإلحتياجات في الواقع المعاش، فإن الراتب أو األجر الذي يتقاضونه ال يلبي 
الذين صرحوا وأقروا أن الراتب الشهري ال يلبي  %11.53أحتياجاتهم، وهذا ما تؤكده نسبة 

 .أحتياجاتهم

وفيما يتعلق بمختلف الخدمات التي تقدمها إدارة المؤسسة، فحسب إجابات المبحوثين فإن نسبة     
أقرت بأن إدارة المؤسسة تقدم بعض الخدمات للعاملين في إطار عقود  %81.11 كبيرة تقدر بــــــ

وعية الخدمات المقدمة تتمثل في سلفة مالية تقدم للعامل وتقتطع من راتبه اإلدماج المدعمة، وأن ن
تشير  18:، من إجابات المبحوثين، كما أنه حسب الجدول رقم%88.10الشهري، وهذا حسب نسبة 

من إحابات المبحوثين أن إدارة المؤسسة تقدم لهم كل مستلزمات العمل مثل بقية  %81.11نسبة 
 .العمال المرسمون

أن نسبة  11: كما أن المالحظ من خالل إجابات المبحوثين المعبر عنها في الجدول رقم    
، صرحوا أن هناك ترقية بالنسبة للعاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة، إال أن هذا 11.11%

 أي ليس بترقية ألن العاملين الذين أقروا بوجود ترقية، يرون أن تكليف البعض منهم في حالة شغور
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أن  .1: يعتبر ترقية، والمالحظ حسب الجدول رقموخاصة منصب رئيس عمال وقائد فوج لمنصب ا
أغلبية إجابات المبحوثين أقروا في حالة حصولهم على ترقية مهنية، فإن هذا يساعدنا في تقديم 

 . %.88.8أفضل ما لديهم في العمل، وهذ ما تؤكده  نسبة 

أقرت أن العمل في إطار عقود  %86.18أن نسبة  11 :وحسب إحابات المبحوثين في الجدول رقم
 .اإلدماج المدعمة يساعد على تطوير قدراتهم في اإلنجاز في العمل

 %19..0وفيما يتعلق بوضعية العاملين في إطار العقود المؤقتة في المؤسسة، فإن نسبة     
لبحث عن منصب عمل عبرت أن وضعيتهم الحالية في المؤسسة تعتبر منطقة عبور وأنهم دائموا ا

بديل، وفي حال حصولهم على منصب عمل دائم وأفضل فسوف يتخلون عن العمل في إطار عقود 
 .اإلدماج المدعمة في هذه المؤسسة

والمالحظ في العالقة بين الطابع المؤقت للعمل في إطار جهاز المساعدة على اإلدماج، والقيام    
عبرت  %98.09ز على أكمل وجه وبإتقان، فإن نسبة بالمهام الموكلة للعاملين ضمن هذا الجها

على أنهم يقومون باألعمال الموكلة لهم على أكمل وجه، حيث أن التفاني في القيام بالمهام على 
أكمل وجه، يعتبر معيار من المعايير التي تحتسب في عملية اإلدماج والترسيم في منصب عمل 

 .دائم بالمؤسسة
من استعراض هذه البيانات ومناقشتها، يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت بصورة    

واضحة لكن بصفة جزئية، فبالنسبة للعاملين في إطار عقود االدماج المدعمة هناك نقص في 
لمهنية في اإلستفادة من الحوافز المادية المختلفة، كذلك األجر المحدود والهزيل ومحدودية الترقية ا

الوظائف المؤقتة، كل هذا غير مساعد وال مشجع على زيادة المنتوج أو مضاعفته، وهذا ما يتفق وما 
عدم مالئمة األجور المخصصة لهذه البرامج للمستوى العلمي، وال : توصلت إليه الدراسة التاسعة

م الساعي المعمول به للجهد المبذول من طرف أفراد العينة، وهذا بالرغم من أنها تعمل وفق النظا
 .في الوظيف العمومي
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 :للدراسة النتائــج العامـــــــــةثالثا ــ 

وبصفة عامة، فإن الدراسة الحقلية قد توصلت إلى أن سياسات التشغيل والمتمثلة في برنامج      
عقود اإلدماج المدعمة، داخل المؤسسة مجال الدراسة تستقطب حاملي الشهادات بصورة عامة، 

ل ، وهو البرنامج الوحيد الذي يستقطب كاءة المهنية إلى شهادة مهندس دولةبداية من شهادة الكف
 .المستويات والفئات

وبخصوص طريقة اإللتحاق بمنصب العمل في إطار عقود اإلدماج المدعمة داخل المؤسسة      
مجال الدراسة فإنه تم عن طريق الوساطة والمحباة، كما توصلت الدراسة أن هذا البرنامج لم يوفق 

العمل، أي يتم  في توفير مناصب عمل تتوافق والتخصصات أو الشهادات التي يحملها طالبي
 .توظيفهم في مجاالت وحقول مختلفة ال عالقة لها بالتخصصات العلمية والمهنية التي ينتمون إليها

ومن جهة أخرى أظهرت الشواهد الكمية للدراسة الميدانية أنه على الرغم من عدم توافق المؤهالت    
ك يساعد في تقديم أداء جيد في العلمية والمهنية مع المناصب التي يشغولها المبحوثين إال أن ذل

العمل، وما يبرر ذلك اجابات المبحوثين أن العمل في مثل هذه المجاالت ال يحتاج إلى مؤهالت 
 .علمية كبيرة

كشف النتائج المتوصل إليها، أنهم لم يتلقوا ال تكوينا  ستفادة مفردات الدراسة من تكوينوبالنسبة إل  
باستثناء شبه تكوين ال يتعدي أيام قليلة مع المشرف المباشر حتى  وال تدريبا عند تعيينهم بالمؤسسة،

يساعدهم ذلك وخاصة العمال المنفذون من استخدام اآلالت، إلى جانب هذا فإن تقييم آداء العامليين 
األولى يقدم المنتوج إلى المشرف بعد اإلنتهاء من العمل، : في عقود اإلدماج المدعمة يتم بطريقتين

 .عمل تحت اشراف العمال القدماءوالثانية ال

وفي ما يتعلق بقبول العاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة على عملهم، فقد توصلت الدراسة     
أن أفراد عينة الدراسة أم مستوى أدائهم مقبول ألنهم يبذلون جهودا كبيرة ومضاعفة إلظهار قدراتهم 

مكانياتهم في العمل من أجل الحصول على فرصة  لتجديد العقد والحصول على منصب عمل وا 
 .دائم
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وبخصوص الهدف من االلتحاق بمنصب العمل ضمن عقود اإلدماج المدعمة، على الرغم الطابع   
المؤقت للوظيفة التي يزاولوها العاملين في عقود اإلدماج المدعمة داخل المؤسسة، فقد توصلت 

عند أغلب مفردات الدراسة هو الراتب الشهري أو األجر  الدراسة أن الهدف األول عند اإللتحاق
بحيث أن أغلبية المبحوثين  من أسر محدودة الدخل ، وقبولهم بالعمل في إطار عقود اإلدماج 

 .المدعمة وذلك لعدم رغبتهم في البقاء في قائمة البطاليين

خل المؤسسة مجال وما يجب أن نشير إليه أن العمل في إطار عقود االدماج المدعمة دا     
الدراسة، يضمن للعاملين االستقرار المهني ومن ثم االستقرار في حياتهم االجتماعية، وذلك بعد 
تجديد العقد األول ومدته سنة ثم التجديد للمرة الثانية لمدة ثالث سنوات، ثم االستفادة من عقد عمل 

عتبار عند الترسيم، بحيث ال دائم وهذا يخضع لمجموعة من المعايير والشروط التي تؤخذ في اال
شهر األخيرة،  12خالل السنة، وال يكون قد تعرض لعقوبة خالل  %10تتجاوز مدة الغيابات 

عقود االدماج المدعمة بالعمل إضافة إلى تقييم المسؤول المياشر، وهذا ما يدفع العاملين في إطار 
 .أكثر ومضاعفة الجهود من اإلستفادة من منصب عمل دائم

كما أن العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة يشعرون باالستقرار والتأقلم في عملهم، وال      
يوجد فرق بينهم وبين العمال الدائمون خاصة وأن المهام واألعمال التي يقوم بإنجازها العمال 

مدعمة، الدائمون هي نفس المهام واألعمال التي يقوم بإنجازها العاملين في إطار عقود االدماج ال
كما توصلت الدراسة كذلك أن طريقة المحاسبة في الغيابات واإلنضباط في الدخول والخروج 

مال الدائمون، حتى أن عدد ساعات العمل هي نفس الطريقة التي يحاسب بها الع والتأخرات هي
نفسها والتي تقدر بثمانية ساعات، أي أنه ال يوجد فرق بين العاملين في إطار عقود االدماج 

 . المدعمة والعمال الدائمون، كما أن العالقة بينهم عالقة زمالة في العمل وال يوجد تمييز بينهم

أما بخصوص األجر أو الراتب الشهري الذي يتقاضونه فقد توصلت الدراسة حسب إجابات      
اسب أغلبية المبحوثين أن األجر الذي يتقاضونه ال يتناسب وحجم األعمال المنجزة، وكذلك ال يتن

والشهادة المحصل عليها، وأن قيمة هذا األجر غير مشجع على زيادة مستوى األداء في العمل كون 
 .  هذا األجر زهيد حيث ال يلبي احتياجاتهم، هذا إلى جانب غياب الحوافز وخاصة المادية
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ة، فتتمثل وبالنسبة للخدمات التي تقدمها إدارة المؤسسة للعاملين في إطار عقود االدماج المدعم    
في سلفة مالية تقدم للعامل ويتم تسديدها باقتطاعات من الراتب الشهري، أما مستلزمات العمل 

فإن إدارة المؤسسة تقدم ذلك لكل ، الخ ...وخاصة بالنسبة للعمال المنفذون والمتمثله في اللباس
 . العمال سواء الدائمون أو العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة

ا يتعلق بفرص الترقية المهنية فقد توصلت الدراسة أن العاملين في إطار عقود االدماج وفيم   
المدعمة ال يستفيدون من الترقيه المهنية، وذلك كونهم متعاقدين ومعرضين لفسخ العقد المبرم بينهم 

دائمون، وبين إدارة المؤسسة في وقت اإلخالل باي بند من بنود العقد، والترقيه تكون فقط للعمال ال
 .فالترقية الوحيدة التي يمكن اإلستفادة منها هي الترسيم في منصب عمل دائم

وبالنسبة لوضعية العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة، فإنهم يعتبرون هذا المنصب الذي     
يشغولونه ما هو إال منطقة عبور ليس إال، وأنهم دائموا البحث عن منصب عمل ثابت، إال أنهم 

على أكمل وجه وبتفان واتقان، وذلك من أجل إنهم يقومون بكل المهام الموكلة الرغم من هذا ف على
 . الفوز بمنصب عمل دائم داخل المؤسسة مجال الدراسة
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 خــــاتــــمـــــــــــــــة
  

 خــــاتــــمـــــــــــــــة

ل هذه الدراسة في جانبيها النظري والميداني أن سياسات وبرامج التشغيل خاليتضح جليا من      
التي تعتبر الطرق والسبل األولى للتشغيل، خاصة للخرجين الجدد والحاملين للشهادات سواء الحكومية 
على في الجانب النظري  ت هذه الدراسةاشتملشهادات معاهد ومراكز التكوين، حيث  وأالجامعية 

للدراسية وعرض وتحليل خمس فصول، كما تم تناول في الجانب الميداني اإلجراءات المنهجية 
 .البيانات وتفسيرها ومناقشة نتائج الدراسة

 عن واإلدارية التسييرية التنظيمية، والمآزق األزمات تفادي المؤسسات اليوم تحاول أنفالبرغم من      
عداده وتكوينه أثناء  تتطلب والتي الخدمة، طريق توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، وا 

وقدراتهم  معارفهم في والقصور العجز مكامن وتحديد لموظفيها فعليال للمستوى منها المتابعة المستمرة
والخارجية  الداخلية البيئة متطلبات مسايرة أجل من النقص ذلك معالجة لها يتسنى حتى ومهاراتهم،
داخل  عمالال أداء ودرجة نمط تحديد في جدا قوية داللة ذات المعطيات تلك ومستجداتها، للمؤسسة
 العامل األكثر يعتبر كما عدمه، من مؤسسة أية لوجود األساسي الدافع األداء يعتبر وعليه المؤسسة،
 .واالستمرارية البقاء وهو أال الرئيسي هدفها تحقيق إسهاما في

وقد كشفت هذه الدراسة من خالل إطارها الميداني والتحليل الكمي والكيفي لمؤشرات الفرضيات     
التي تمت صياغتها في شكل أسئلة االستمارة، وتبين لنا من خالل تلك التحليالت أن نسبة تحقيق 

سياسات وبرامج  أثر)) :موضوع دراستنا الفرضيات كانت جزئية، وهذه الفرضيات تتمحور حول
 .((المؤسسة الصناعية الجزائرية التشغيل الحكومية على أداء العاملين في

فمهما كانت ماهمة هذه الدراسة في معاجة أبعاد الموضوع، إال أن هناك جوانب لم وفي األخير    
يتداركها من يأتي بعدنا من باحثين نستطيع اإلحاطة بها لسبب أو ألخر، حيث نأمل أن 

 .سوسيولوجيين
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 التـــوصيــــــــات    
 

 

 التـــوصيــــــــات

انطالقا من النتائج التي استخلصت في هذه الدراسة، كان لزاما علينا طرح مجموعة من التوصيات   

وبرامج عاملين في إطار سياسات واإلقتراحات التي من شأنها أن تساهم في توفير جانب مالئم لل

 : ، والتي بدور تساهم في تنمية المجتمعالتشغيل الحكومية

  يجب على المؤسسات المكلفة بتطبيق برامج وسياسات التشغيل في الجزائر، أن توازن بين

طبيعة الوظائف المعروضة وبين الشهادات والتخصصات، بل يجب أن توفر عمال يناسب 

ين، وهذا يعتبر من التعليمات الوزارية التي سواء لخريجي الجامعات او معاهد التكو  التخصص

 .ولم تؤخذ في الحسبان 8220جوان  92المؤرخ في  000:تضمنها المنشور الوزاري رقم

  أن توفر مناصب عمل دائمة، وأن تعمل على يجب على برامج وسياسات التشغيل الحكومية

تكون حلول جذرية  إدماج حاملي الشهادات سواء لخريجي الجامعات او معاهد التكوين وأن

 .تهدف بالدرجة األولى إلى تحسين األداء الرفع من مردود المؤسسات

  امج وسياسات التشغيل يجب أن يعاد مراجعة قيمة األجور التي يتقضاها العاملين في إطار بر

 .الحكومية، ألن تكاليف الحياة وغالء المعيشة بقيت قيمة األجر نفسه منذ سنوات

  إطار عقود اإلدماج المدعمة بأنهم مثل بقية العمال المرسمين، يجب أن يشعر العاملين في

 .أن تكون لهم بعض الحوافز المادية والمعنوية
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 :الدراسة ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع سياسات وبرامج التشغيل في المؤسسة الصناعية      
وعلى مدى التوافق والتطابق بين  الجزائرية، وأثر ذلك على أداء العاملين في إطار العقود المؤقتة،

الوظائف التي تمنح ألصحاب الشهادات ومؤهالتهم العلمية، وعلى إمكانية إدماج وترسيم العاملين في 
 .إطار برامج التشغيل المؤقتة

وفي هذا السياق تناولت الدراسة في شقها النظري، مفهوم أداء العاملين، بوصفه اإلطار التصوري     
، هذا ت وبرامج التشغيل الحكومية على أداء العاملين في المؤسسة الصناعية الجزائريةلفهم أثر سياسا

،  كما كرست هذا سياسات وبرامج التشغيل باإلضافة إلى التطرق إلى التجارب العالمية في مجال 
الجزء من الدراسة إلستعراض سياسات التشغيل في الجزائر في ظل المخططات التنموية، مرحلة 

الذاتي ومرحلة التسيير اإلشتراكي، وكذلك سياسات التشغيل في ظل مرحلة اإلصالحات  التسيير
اإلقتصادية الكبرى، إعادة الهيكلة واستقاللية المؤسسات، الخوصصة واقتصاد السوق وكذلك فترة ما 

اج بعد اإلصالحات، وكذلك هيئات التشغيل وأهم البرامج المرافقة لإلصالح اإلقتصادي من برامج اإلدم
المهني للبطالين الموجهة لكل الفئات، وبرامج اإلدماج المهني للبطالين الموجهة فقط للجامعيين 

 .وخريجي المعاهد

وفي شقها الميداني، تناولت الدراسة اختبار مدى العمل لكل طالب عمل بغض النظر عم المؤهالت    
لجوء المؤسسات يات األداء، و العلمية والعملية وما يشكله من أسباب وراء انخفاض وتدني ومستو 

، وغياب الحوافز ومحدودية األجر الموجهين الوطنية إلى توظيف العمال وفق عقود عمل مؤقتة
مضاعفة مجهوداتهم في بيان الدور الذي تلعبه في للعاملين في إطار عقود اإلدماج المدعمة، بغية 

براز ذواتهم ، وتحسينالعمل  . أدائهم وا 

ولبلوغ كل الذي سبق اإلشارة إليه، استخدمت هذه الدراسة كل من المنهج الوصفي التحليلي      
: تناياكما استخدمت ثالث أدوات لجمع البوالمنهج المقارن، واللذان يجمعان الطريقة الكمية والكيفية، 

ة لهذه األخيرة استعملت الوثائق واإلحصائيات، المقابلة الحرة غير المقننة فضال عن اإلستمارة، وبالنسب
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العاملين ضمن عقود االدماج فردا أي كل  69: خالل الدراسة الميدانية إستمارة مقننة واحدة موجهة لــــــــــ
 .المدعمة

 :وفي األخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ألخصها في األتي

خل المؤسسة مجال الدراسة طريقة اإللتحاق بمنصب العمل في إطار عقود اإلدماج المدعمة دا -
 .إنه تم عن طريق الوساطة والمحباةف
هذا البرنامج لم يوفق في توفير مناصب عمل تتوافق والتخصصات أو الشهادات التي يحملها  -

 .طالبي العمل
الرغم من عدم توافق المؤهالت العلمية والمهنية مع المناصب التي يشغولها المبحوثين إال أن  -

 .العمل أداء جيد في ذلك يساعد في تقديم
طريقة المحاسبة في الغيابات واإلنضباط في الدخول والخروج والتأخرات هي نفس الطريقة  -

التي يحاسب بها العمال الدائمون، حتى أن عدد ساعات العمل هي نفسها والتي تقدر بثمانية 
 ساعات،

وكذلك ال يتناسب والشهادة  األجر الذي يتقاضونه ال يتناسب وحجم األعمال المنجزة، -
المحصل عليها، وأن قيمة هذا األجر غير مشجع على زيادة مستوى األداء في العمل كون 

 .  هذا األجر زهيد حيث ال يلبي احتياجاتهم، هذا إلى جانب غياب الحوافز وخاصة المادية
 .العاملين في إطار عقود االدماج المدعمة ال يستفيدون من الترقيه المهنية -
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Résumé:  

 

    Cette étude vise à identifier les programmes et les réalités des politiques de 

l’emploi dans l’établissement industriel algérien, ainsi que l’impact mesuré  

sur la performance des employés sous contrats temporaires. Aussi la 

compatibilité entre les fonctions attribuées aux titulaires des diplômes et des 

qualifications , et également la possibilité d’intégration et la titularisation des 

travailleurs dans le cadre des programmes d’exploitations temporaires. 

 

   Dans ce contexte, l’étude portait dans sa partie théorique; la définition de la 

performance des employés comme cadre conceptuel afin de comprendre 

l’impact des politiques et les programmes gouvernementaux sur la qualité du 

travail dans les établissements industriels algériens. 

De plus elle aborde les expériences internationales dans ce domaine. 

 

   Et j’ai consacré ce chapitre d’étude dans le but de présenter les nombreux 

programmes d’emploi en Algérie dans le cadre des plans de développements, 

de la phase d’auto-gestion, la période de la gestion socialiste,et aussi pendant 

les grandes réformes économiques telle que la  restructuration pour 

l’autonomie des entreprises , la privatisation et  l’économie du marché, et le 

rôle des organismes chargé de l’emploi dans les différents programmes liés 

aux reformes économiques pour l’insertion professionnelle de toutes les 

catégories de travailleurs et en parallèle les programmes destinés uniquement 

aux universitaires et diplômés. 

 

    Et dans sa partie pratique sur le terrain, l’étude portait sur la durée du 

travail ou du contrat de chaque demandeur d’emploi quel que soit leurs 

qualifications, et le lien avec le manque de productivité. Et aussi l’impact des 

demandes des entreprises nationales pour embaucher que des travailleurs 

temporaires, avec l’absence des mesures incitatives et des salaires médiocres 

destinés aux contrats d’intégrations, tout ça en vue de démontrer les 

conséquences importantes dans l’amélioration du travail. 
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 الدراسة ملخص

   Afin de réaliser tout ce qui précède, l’étude a utilisée à la fois des méthodes 

analytiques descriptives et aussi comparatives, combinant la méthode 

quantitative et qualitative, ainsi l’utilisation de trois outils de collecte des 

documents et des statistiques, et également des interviews avec 96 personnes, 

tous sous contrats de fusion subventionnés. 

 

     Enfin, l’étude a atteint un ensemble de résultats résumés ci-dessous: 

- La méthode d’intégration au travail avec des contrats d’insertions se 

faisait dans la plupart de temps avec la médiation des personnes, et 

avec des amitiés et des liens. 

- Ce programme n’a pas réussi à fournir des emplois correspondants aux 

spécialités et aux certifications des demandeurs. 

- Malgré la non compatibilité entre les personnes et leurs diplômes, et 

avec beaucoup d’effort de leur part, cela n’a pas empêcher de donner 

un travail conforme et convenable. 

- La méthode de vérification de l’absentéisme et l’assiduité est la même 

que pour les travailleurs permanent, de sorte que le nombre d’heures de 

travail est le même, qui est estimé à huit heures.  

- Le salaires qu’ils perçoivent ne correspond pas a la taille du travail 

effectué, et il est disproportionné par rapport aux diplômes et certificats 

obtenus, de plus il ne satisfait pas leurs besoins quotidiens. 

- Les salariés dans le cadre des contrats de fusion subventionnés ne 

bénéficient pas de la promotion professionnel  au travail. 
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 قائمة المصادر والمـراجـع

 :معاجم .1
 .2991مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، سنة  -معجم المصطلحات االجتماعية-أحمد زكي بدوي  .1
 .21دار صادر، بيروت، المجلد  -لسان العرب -منظور   ابن .9

 

 : الكتب .9
 : الكتب باللغة العربية . أ

 .2999شمس،  عين مكتبة :القاهرة- والتطبيق النظرية بين اإلدارة- كمال حمدي ،أبو الخير .1
منشورات جامعة دمشق،  -علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل -أحمد األصفر، وأديب عقيل .9

 .1001-1002سوريا سنة 
 2991، سنة 2، طباريس بيروت عويدات منشورات ،الجزائر في الزراعية المسألة ،بعلبكي أحمد .3
، الدار ، إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقيأحمد صقر عاشور .4

 2991الجامعية، اإلسكندرية، مصر 
 المطبوعات ديوان -المؤسسة في اإلنتاجية للطاقات االقتصادي لترشيدا -طرطار أحمد .5

 ، 1993 الجزائر،، الجامعية
 .1002دار الجامعة، اإلسكندرية،  - السلوك التنظيمي -أحمد ماهر .6
، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة ، قضايا إداريةأحمد محمد صالح شمسان .7

 .1002القاهرة، 
دار قباء للطباعة والنشر  -تحديات القرن الواحد والعشرين-دارة األعمال- أمين عبد العزيز حسن .8

 .1002والتوزيع، القاهرة، 
مكبة االشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،  – المنهج العلمي والعلوم االجتماعية-السيد علي شتا  .9

 .2999االسكندرية، مصر، 
 جامعة .الرياض .السعودية العربية المملكة في التنمية إدارة ،اهلل عبد الرحمن عبد الشقاوي، .20

 .2991 العزيز، عبد الملك
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 .1001مركز دراسات  الوحدة العربية، بيروت   -مجتمع العمل -الفياللي مصطفى .22
 ،1ط  ،ة والمعاصر التقليد بين الحكومي اإلداري التنظيم  :التنظيمي السلوك عامر، الكبيسي، .21

  .2999دار الشرق، مطابع :الدوحة
 . 2990، الرياض جامعة الملك سعود السلوك اإلداريالنمر سعود محمد وآخرون،  .22
دار وائل للنشر والتوزيع،  –مدخل استراتيجي  –إدارة الموارد البشرية الهيتي، خالد عبد الرحيم،  .21

 1001الطبعة الثانية، عمان، سنة 
استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية، تسيير واتخاذ القرارات في أوكيل السعيد وآخرون،  .21

 2999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانونيإطار المنظور 
جامعة بيرزنت  -السياسات االقتصادية والتنمية البشرية في فلسطين-باسم مكحول، وأخرون  .21

2991-2999. 
عادة تنظيم مسارها في الجزائر-محمد بلقاسم حسن بهلول  .21 إعادة  -سياسة تخطيط التنمية وا 

ني، بن عكنون الجزائر، ديوان الطبوعات الجامعية، د ط، تنظيم االقتصاد الوطني، الجزء الثا
2999 

 .2999 شمس، عين مكتبة :القاهرة .الحديثة المكتبات وتنظيم إدارة حجاج، بدر حسن .29
ب ط، دار الهدى الجزائر،  -منهجية العلوم االجتماعية -بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني .29

1001. 
، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات في الجزائر، التنمية الصناعية جمال الدين لعويسات .10

 2991الجامعية، د ط، الجزائر  
 .2999دار النهضة، د ن، سنة  -السلوك التنظيمي-حامد أحمد بدر  .12
 .1001ب ط، دار المعرفة الجامعية،  -تقنيات ومناهج البحث العلمي -حمد سلمان .11
 مطابع :الرياض  .السعودية العربية المملكة في اإلداري التنظيم ،يوسف هاني خاشقجي، .12

 . 2992 الفرزدق،
 المكتبة ،والنماذج القياس وأساليب المفهوم البشري األداء تكنولوجيا ،الرؤوف عبد فيصل الدحلة .11

 . 2001عمان، الوطنية،
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، دار وائل إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشريندرة عبد الباري، الصباغ زهير،  .11
 . 1009زيع للنشر والتو 

، جامعة 2ط  -تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية-رشيد زرواتي  .11
 .1001مسيلة، الجزائر 

بيروت، دار  1ط  -معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، انكليزي ، فرنسي، عربي-زكي بدوي  .11
 .2991الكتاب اللبناني سنة

  2999.2،مركز الخبرات المهنية لإلدارة، القاهرة، تحفيز،تقييم أداء المرؤوسينزهير ثابت،  .19

 .1001دار الشروق، عمان  -إدارة األفراد -إدارة الموارد البشريةشاويش مصطفي،  .19
 .1002دار العلوم، عنابة، الجزائر،  – منهجية البحث العلمي –شروخ صالح الدين  .20
، دار الجامعة الجديدة بشريةاالتجاهات الحديثة في إدارة الموارد الصالح الدين عبد الباقي،  .22

 .1001للنشر، مصر 
 .الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان -الصناعة في االنتاج حوافز -بيومي صالح .21
تجاهات أراء الهيكلية، والتصحيحات الخوصصة -الموسوي مجيد ضياء  .22  المطبوعات ديوان -وا 

 .1988 الجزائر، الجامعية،
دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -في المنظماتالسلوك اإلنساني  -عاشور أحمد صقر .21

1001 . 
معايير األداء وقياس األداء  -اإلنتاجية القياسيةعامر سعيد ياسين، الخلف خالد يوسف،  .21

 .2992دار المريخ ، الرياض  -الفعلي
منشورات المنظمة العربية  – تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات -عبد الباري إبراهيم درة .21

 . 1002للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 
المكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة،  -أصول البحث اإلجتماعي  -عبد الباسط محسن محمد حسن  .21

2992 . 
 ،وتطبيقاته والتنظيمي والصناعي المهني النفس علم أصول ، دويدار محمد الفتاح عبد .29

 .1002    الجامعية، المعرفة دار اإلسكندرية،
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ديوان المطبوعات  -اإلحصاء المطبق في العلوم االنسانية واالجتماعية-عبد الكريم بوحفص .29
 .1001، الجزائر، 1الجامعية، ط

،ديوان  (1282-1269)التجربة الجزائرية في التنميـة والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو، ،  .10
 .2991 المطبوعات الجامعية، الجزائر

دار النهضة بيروت،  -علم االجتماع الصناعي، النشأة والتطورات-محمد عبد الرحمن عبد اهلل  .12
 .2990، 2ط
 .2991.العامة اإلدارة معهد ، دورية السعودية العربية بالمملكة الحوافز محمد، علي الوهاب، عبد .11
ليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين م -تنمية الموارد البشرية -على غربي وأخرون  .12

1001. 
 األزمة-واقع التنمية في الجزائر دراسة سوسيولوجيا الصراع الصناعي -على غربي وآخرون .11

العربية،  الوحدة دراسات ، مركز(والثقافية االقتصاديةو  واالجتماعية الخلفيات السياسية( الجزائرية
 .1999بيروت، ، 02ط
 .  1970القاهرة، المعارف، دار ،1ط ،اإلنتاجية الكفاءة لرفع األفراد إدارة ،السلمي علي .11
 األزمة :في جديدة، اجتماعية كتلة عن البحث في الجزائر ،جابي الناصر وعبد الكنز علي .11

، )بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز ،(والثقافية واالجتماعية الخلفيات السياسية) الجزائرية
2991 

دار  -لغته ومداخله ومناهجه وطرائقهالبحث العلمي االجتماعي، –ق جلبي وآخرون ز اعلي عبد الر  .11
 .1002المعارف الجامعية، األزارطية، اإلسكندرية، مصر، 

 . 1984شمس، القاهرة، عين ، مكتبةاإلنتاج إدارة في اإلنساني العنصر الوهاب، عبد محمد ليع .19
 دار الغرب اإلسالمي،  -نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين - عمار بوحوش .19

 .1001بيروت، ، 2ط
 .2992، مؤسسة زهران، األردن، إدارة الموارد البشريةعمر وصفي عقيلي،  .10
الجزء األول، دار المعرفة الجامعية،  -اإلحصاء والقياس في البحث اإلجتماعي -غريب سيد أحمد .12

 .2991اإلسكندرية 
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ر الميسرة، عّمان المملكة ، دا1ط  -اقتصاديات التعليم، مبادئ راسخة واتجاهات حديثة -فاروق عبده فليه  .11

 .1002األردنية الهاشمية ، 
 .1001دار مدني، الجزائر،  -التنظيم وعالقات العمل -فاروق مداس  .12
، 2األردن، ط –دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان  -إدارة الموارد البشرية -فيصل حسونة  .11

1009. 
 .1001، األردن، 2الدار العالمية الدولية، ط ، أساليب البحث العلمي،كامل محمد المغربي  .11
، معهد اإلدارة العامة المملكة ، إدارة األداءماريون أي هانز، ترجمة محمود مرسي وزهير الصباغ .11

 .2999العربية السعودية، 
 .1001، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية ستة إدارة الموارد البشريةماهر أحمد،  .11
، دار المعرفة اإلسكندرية علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق،  اهللمجدي أحمد عبد  .19

2991. 
، عمان، 1دار وائل للطباعة والنشر، ط – منهجية البحث العلمي –محمد أعبيدات وأخرون  .19

 .2999األردن، 
عادة تنظيم مسارها في الجزائر، إعادة تنظيم محمد بلقاسم حسن بهلول،  .10 سياسة تخطيط التنمية وا 

 .2999، بن عكنون الجزائر، ديوان الطبوعات الجامعية  1، جاالقتصاد الوطني
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائراليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائريةمحمد بومخلوف،  .12
 1002، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر إدارة الموارد البشريةمحمد سعيد سلطان،  .11
، مركز مهارات إدارة  األداء معايير وتطبيقات الجودة في األداءالغني حسن هالل، محمد عبد   .12

 .2991تطوير األداء والتنمية، مصر، 
دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان  -عرض وتحليل -إدارة الموارد البشريةمحمد فالح صالح،  .11

1001. 
، مركز دراسات والتنمية ولوحدةالفكر االقتصادي العربي وقضايا التحرر محمود عبد الفضيل،  .11

 ، 2991لبنان  الوحدة العربية، بيروت
 .2999 الفرزدق، مطابع :الرياض .المقارنة العامة اإلدارة ،فتحي محمد محمود، .11
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دار الحامد، عمان،  -االصالح الالقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية-مدني بن شهرة  .11
 .  1009سنة  2اإلردن، ط

الصادر  -للعامل العام وتولية الوظائف العامة على ضوء القانون األساسي -شريف المصطفى  .19
2919.  

 .1000األردن د ط، الشروق للنشر والتوزيع،  -إدارة الموارد البشرية -مصطفى نجيب شاويش  .19
الدار القومية، ترجمة جمال البّنا   -العمالة والتنمية االقتصادية-مكتب العمل الدولي، جنيف  .10

 .2911القاهرة سنة 
 .1002المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - أساسيات في علم اإلدارة-منال طلعت محمود  .12
عالم الكتب  -إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي-مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش صالح  .11

 1001الحديث، إربـــد، األردن، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، يجياإلدارة والتخطيط اإلستراتناصر دادي عدون،  .12

 .1002الجزائر، 
 . 1001، عمان 2، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة ، إدارة الموارد البشريةنصر اهلل حنا .11
، مؤسسة الوراق إدارة الموارد البشرية مدخل إلستراتيجي متكامليوسف حجيم الطائي وآخرون،  .11

 . 1001 2للنشر والتوزيع عمان ط
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 :الرسائل الجامعية .3

 على .تطبيقية دراسة :العاملين أداء بكفاءة اإلداري اإلشراف عالقة لحسيني،ا اهلل، عبد بن أحمد .1
 .2991بالرياض،  العسكرية المستشفيات

سياسات التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر، انعكاسات وآفاق آيت عيسى عيسى،  .9
، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، اقتصادية واجتماعية

 ، 1020، سنة 02جامعة الجزائر 
، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في علم التكوين وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم سالطنية،  .3

 ( 2991-2991) ، الجزائراجتماع، جامعة قسنطينة
دراسة ميدانية على خريجي الجامعة  -برامج التشغيل والقوى العاملة الجامعية -حمود سعيدة .4

 .1001بسكرة ، سنة ماجستير علم اجتماع التنمية، جامعة محمد خيضر –مدينة بسكرة 
أطروحة دكتوراه في  -تنظيم القوى العاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية - سعد بشاينية .5

 2991-2991علم االجتماع ، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
دراسة ميدانية على  -اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل- سميحة يونس .6

ماجستير في علم االجتماع تخصص  ، عقود ما قبل التشغيل بمدينة بسكرةالعاملين في برنامج 
 .1001علم اجتماع تنمية الموارد البشرية، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 

دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير الكفاءات، المؤسسة ليليا بن صويلح،  .7
كرة ماجستير في علم االجتماع المؤسسات ، مذالمصغرة، عقود ما قبل التشغيل، القرض المصغر

 1002، 1001االجتماعية، جامعى باجي مختار عنابة، الجزائر، السنة الجامعية 

 بمعهد التنمية، اجتماع علم في ماجستير -التشغيل و بين التكوين الجامعةي خريج -دريدي نورة .8
 2999قسنطينة، سنة  – منتوري جامعة علم االجتماع

رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في علم ، ، التنمية والتغير في نسق لبقيم االجتماعيةنويصر بلقاسم .2
 1022اجتماع، كلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية، جامعة منتوري قسنطينة سنة 

،دراسة التطوير التنظيمي وأثره على كفاءة األداء في المنظمةالحربي خديجة أحمد عبد المؤمن،  .12
 1002لى مدينة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، تطبيقية ع
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 على قطاع مسحية دراسة -الوظيفي باألداء وعالقته التنظيمي المناخ - محمد السكران ناصر .11
 العلوم كلية ة،  منشور غير ماجستير رسالة بمدينة الرياض، الخاصة األمن قوات ضباط

 .1001 األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة اإلدارية،
 -أثر الحوافز في فاعلية األداء والرضا الوظيفي في األجهزة األمنية-الوذناني عوض محمد  .19

 .2999رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف األمنية، 
،مذكرة ماجستير في علم واقع سياسة االدماج لدى خرجي الجامعة الجزائريةبلعربي أسماء،  .13

االجتماع التنظيم، غير منشورة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة 
1021  

 -1222إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة بن فايزة نوال،  .14
مذّكرة ماجستير في العلوم اإلقتصادية، غير  ))ANEM((، حالة الوكالة الوطنية للتشغيل، 9225

 1009منشورة، كلية العلم الإلقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر، 
، مذكرة ماجستير في علون ، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبوعبد اهلل وهيبة .15

 1009جزائر، التسيير، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ال
العمل والعامل في الصناعة بين التسريح واإلدماج في ظل النظام سامية بن رمضان،  .16

دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية بمدينة باتنة، أطروحة دكتوراه العلوم  المؤسساتس في الجزائر،
مية، جامعة في علم االجتماع التنظيم والعمل غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسال

 العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

رسالة ماجستير غير منشورة،  -ميزانية الدولة، إشكالية التشغيل في الجزائر -شباح رشيد  .17
 .1021 – 1022جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان السنة الجامعية 

لصناعات دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، حالة اشيبان آسيا،  .18
، مذّكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، كلية العلوم التقليدية والحرف في الجزائر

 1009االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
، دراسة ميدانية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالةقنديرة سمية ،  .12

ير في علوم التسيير، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم بوالية قسنطينة، مذكرة ماجست
 1020التسيير، جامعة منتوري، قسنطية، الجزائر، 

 العليا الشهادات حملة من عينة دراسة: مختلفة وضعيات نحو البطالة من الخروج كلو، مهدي .92
 رسالة1990-1991-1992-1993 دفعات التطبيقية، الجامعية الدراسات دولة وشهادة مهندس

 1002-2002 الجزائر، جامعة التسيير، علوم و االقتصادية العلوم كلية ماجستير غير منشورة،
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 :تجالالم .4

العولمة االقتصادية وأثرها على الوطن العربي، االستثمار األجنبي  -عبد الرحمان تومي .2
 .1001، جويلة 01مجلة دراسات اقتصادية، العدد  -المباشر

منشورات جامعة دمشق،  -علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل -أحمد األصفر، وأديب عقيل .1
 .1001-1002سوريا سنة 

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  -التقرير االقتصادي العربي الموحد -صندوق النقد العربي .2
1001. 

التوظيف واإلنتاجية في مجلس  اصالحات سوق العمل لتغزيز-خبراء من صندوق النقد الدولي .1
االجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، الرياض  -التعاون لدول الخليج

 .1022أكتوبر  01المملكة العربية السعودية 
التقرير الثالث من أربعة،  -استراتيجية التوظيف السعودية -مركز جوانا لوكالة وزارة العمل  .1

 .لسعوديةالمملكة العربية ا
 الجزائرية األزمة-واقع التنمية في الجزائر دراسة سوسيولوجيا الصراع الصناعي -وآخرون على غربي .1

 ، 02ط العربية، الوحدة دراسات مركز، (والثقافية االقتصاديةو  االجتماعيةو  الخلفيات السياسية(
 .1999،بيروت

، مجلة العلوم العمومية الجزائريةالقيادة اإلدارية للمؤسسة لوكيل الهاشمي، بغلول زهير،  .1
 2911، 01قسنطينة، الجزائر، العدد  اإلنسانية، منشورات جامعة

الميثاق العربي لحقوق االنسان، دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق وائل أحمد عالم،  .9
 1001، دار النهضة العربية، مصر االنسان في جامعة الدول العربية

-1009، سنة 01، مجلة الباحث، عدد سس النظرية لمفهوم األداءتحليل األالداوي الشيخ،  .9
1020.  

، تقييم إعادة هيكلة المؤسسة االقتصادية العمومية الطيب داودي، ماني عبد الحق .20
، مجلة الفكر، مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائرية

 .1009فري ، في02محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
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مجلة ، ، الخوصصة باعتبارها أحد األدوات األساسية لإلصالح االقتصاديبوعشة مبارك .22
 2991، 09قسنطينة، عدد  العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري،

، المجلة 2991-2999، ، الشباب واالدماج المهني واالقتصادي في الجزائرمصطفى راجعي .21
 التجريبي جيجل، دار الهدي ، الجزائرالجزائرية للدراسات السوسيولوجية، العدد 

، الجزائر، مصلحة الطباعة للمعهد 2، طالميثاق الوطني، (2911)جبهة التحرير الوطني  .22
 التربوي الوطني، 

آثار إعادة الهيكلة على سوق العمل وتدابير الحماية –روابح عبد الباقي وعلي همال  .21
، الجزائر، االنسانية جامعة منتوري قسنطينةمجلة العلوم  -دراسة حالة الجزائر -االجتماعية

 .1001ديسمبر  11العدد
-انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على مستوى العمالة في الجزائر -بن الطاهر حسين .21

حوليات، مجلة تصدر دوريا عن مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب  العربي والبحر األبيض 
 ،1002سنة  01الجزائر، العدد المتوسط، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  الملتقيات .5
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وكالة التنمية  .1

االجتماعية، برنامج الشبكة االجتماعية، مطبوعة خاصة بدائرة الحماية الفرع الجهوي بباتنة 
1001  

الديمقراطية الشعبية،  وزارة العمل والحماية االجتماعية والتكوين المهني، وكالة الجمهورية الجزائرية  .9
 .2991التنمية االجتماعية، دليل اإلجراءات، 

 التشغيل واقع-  2006)فيفري  (01والرياضية االجتماعية الشؤون لجنة الوالئي، الشعبي المجلس .3
 الوالئي، للمجلس الشعبي  2005لسنة الشتوية الدورة في مقدم موضوع - بسكرة بوالية والبطالة
 الجزائر بسكرة،

 1001، تقرير حول تقويم أجهزة الشغل في الجزائرالمجلس الوطني االقتصادي االجتماعي،  .4
 للمتغيرات وفقا أدائها ورفع المهني، التوجيه وأقسام التشغيل مكاتب تطوير - عتب حافظ .5

 تشغيل في والتوجيه المهني اإلرشاد دور عن اإلقليمية الندوة -سوق العمل واحتياجات الدولية
جويلية  22-11 :طرابلس البشرية، الموارد لتنمية العربي المركز العربية، العمل منظمة الشباب،
1001. 

مداخلة ضمن المؤتمر  -مظاهر األداء اإلستراتيجي والميزة التنافسية -سناء عبد الكريم الخناق  .6
 09-09الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، أيام 

 .1001مارس 
، ملتقى دولي سياسات التشغيل لمكافحة البطالة في الجزائرعبد الحميد قومي، حمزة عايب،  .7

تنمية المستدامة، جامعة المسيلة، استرتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق ال: حول
 .1022نوفمبر  21-21الجزائر، 

عرض حول التوجيه واإلرشاد في برامج وأجهزة التشغيل محمد قرقب، وزير التشغيل والتضامن،  .8
، منظمة العمل العربية، الندوة االقليمية حول دور االرشاد والتوجيه المهني في تشغيل بالجزائر

 . 1001جويلية  22-21-22الشباب طرابلس، 
، ملف استراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالةوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  .2

 1009صحفي، مارس 
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،  DAIPتقييم مدى تنفيذ جهاز االدماج المهني وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  .12
 . 1009التجمع الجهوي لواليات الوسط، جويلية 

مداخلة السيد الطيب لوح  وزير العمل والتشغيل لتشغيل والضمان االجتماعي، وزارة العمل وا .11
 .1020، ملتقى جهوي وسط إلطارات قطاع التشغيل، جوان والضمان االجتماعي

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مداخلة السيد الطيب لوح  وزير العمل والتشغيل  .19
 1022مديرين الوالئيين للتشغيل، الجزائر، مارس والضمان االجتماعي، اللقاء الوطني لل

رسالة وكالة التنمية االجتماعية  -برامج الدعم والنشاط االجتماعي –وكالة التنمية االجتماعية  .13
 1001، الجزائر، 01العدد 

، 1، رسالة وكالة التنمية االجتماعية، عدد برامج التشغيل واالدماجوكالة التنمية االجتماعية،  .14
 .  1001الجزائر 

15. Organisation Internationale du travail, bureau de l’oit Alger, 

programme des emplois en Afrique, marche du travail en Algérie élément 

pour une politique nationale de L’emploi profil de pays Alger octobre 

2003. 
 

 اتر اإلصدارات والمنشو  .4
 2999ديسمبر  01، الصادرة بتاريخ 92الجريدة الرسمية رقم  .1
مارس  01:هجري، الموافق لـــ 2121الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أولى ربيع الثاني  .9

1022 
 .2999المؤرخ في جوان  009المنشور الوزاري رقم  .3
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 االنترنيت .6

نقال من لصباح، جريدة ا -سياسة التشغيل تفشل في مواجهة بطالة الخريجين-جمال بورفيسي .1
 ?http://www.assabah.press.ma/index.php: موقع إنترنت

 :نقال من موقع إنترنتلحوار المتمدن، جريدة االمغرب، في ، البطالة يعقوبيالغني عبد  .9
www.rezgar.com/debat/show/art.aid   

-www.mjs: ، نقال عن90:، ص1022جوان  29وزارة الشباب والرياضة، دليل الشباب،  .3
dz.org 

، المحور الرابع لمخطط النشاط لترقية الشغل ومكافحة وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي .4
    dzwww.metss/gov.البطالة، ترقية تشغيل الشباب، نقال عن 

5. htt:// www.un.org/arabic/aboutun/human.htm/06.04.2006.12:51 

 
      

 

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=20084:2011-12-26-13-28-46&catid=67:cat-nationale&Itemid=600
http://www.metss/gov
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   TIFIBالهيكل التنظيمي لمؤسسـة
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 ي والبحـث العلمـيالـوزارة التعليم الع            20: ملحق رقم
 بسكــرة خيضـرجامعـة مـحـمـد 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية

 علم االجتماع شعبة
 

 : إستمـارة حـول
 

 

 على اإلدماج ةدراسة ميدانية على فئة العاملين في إطار جهاز المساعد
 – TIFIB -في المؤسسة الوطنية دراسة ميدانية بمؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة

 

 :مالحظـة 
تهـدف هذه االستمـارة إلى الحصول على المعلومات الضرورية حـول أثر سياسات التشغيل على    

ن وهذه المعلومـات تبقى سريـة وال تس تخـدم إال أداء العاملين بالمؤسسـة الصناعية الجزائريـة، وا 
لخانـة في ا(  X) ، لـذا نرجـو من سيادتكـم المحترمـة وضع عالمـة يـــألغـراض البحث العلمـ

 .المناسبـة
 

 تحت إشراف األستاذ الدكتور                                           بإعـداد الطال
 العقبي األزهر         الهـاني عاشـور                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1027 - 1026:  السنـة الدراسيـة
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  :معلومـات عامـة
 ذكـر              أنثى     :الجنس  .1
 (      02-01(        )02-06(        )02-01(       )02-26(        )22-22) - :السن  .2

 متزوج          مطلق           أرمل         أعزب :   الحالة العائلية  .0

 :............................مكان اإلقامة .0

 :نوع الشهادة المتحصل عليها .2

 شهادة كفاءة مهنية 
 تقني سامي 
 ليسانس 
 شهادة الدراسات التطبيقية 
     مهندس دولة 
 دراسات عليا 
  تذكرأخرى.......................................................... 

 .......................................:................التخصص في الشهادة .6

 نعم              ال    لتوظيف بعد التخرج؟  لمسابقات  أية هل شاركت في .7

 :نعم في أي قطاع شاركت: في حالة اإلجابة بــــــــ .8

  الوظيفة العموميةقطاع 
 في مؤسسات إقتصادية 
  خدماتيةفي مؤسسات 
 أخرى تذكر.................................................. 

 كم من مرة شاركت في المسابقات قبل حصولك على العمل أو المنصب الحالي؟  .9
  مرات(2)ر من ثأك (      0)أربع مرات    (   0)ثالث مرات (       2)ن امرت مرة واحدة       

 ............................................:.........التي تشغلها حاليا الوظيفةما هي  .12
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 هل سبق لك اإللتحاق بأي منصب عمل قبل المنصب الحالي؟ .11
 ال       نعم                        

  ك الحالي ؟كيف إلتحقت بمنصب عمل .12
  وكالة التشغيل قوائمالتسجيل في 
 مباشرة اب المؤسسات واإلداراتو طرق أب 
 تذكر أخرى.............................................  

 ؟الحالية ما هي أقدميتك في المهنة .10
   سنة          10أكثر من         (سنة 12-12)       (سنة9-7)      (سنة6-0 )   (    سنة1-0)

 تم تجديد عقد توظيفك في هذه المؤسسة؟هل  .10

 ال       نعم                     

      هل تلقيت تكوينا عن الوظيفة الحالية؟  .12

 ال                         نعم                   

 :نعم ، هل كان ذلك : في حالة اإلجابة بـــــ .16
                    الوظيفة هذه قبل اإللتحاق ب   
 بعد اإللتحاق بهذه الوظيفة ومباشرة العمل   
 الوظيفة بهذه اإللتحاق وبعد قبل 

 ؟     والمهنية ومؤهالتك العلمية مناسبة لتخصصك الحالية هل الوظيفة .17

 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر     

أداء مهامك رغم عدم تناسب المؤهل مع منصب م يقو   حالة اإلجابة بــــــــ ال،  كيف في .18
 العمل؟

 المتمرسين العمل تحت إشراف أحد الموظفين. 
 تقديم العمل بعد اإلنتهاء منه إلى المسؤول المباشر للمراقبة. 
 أخرى تذكر ................................................... 
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اآلن يساعدك على تقديم  التي تشغلها العلمية مع الوظيفة كعدم توافق مؤهالتترى أن هل  .19
    ؟في عملك أداء جيد

 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر           

إلى مؤهالت علمية  حتاجيال  التي تشتغل بها في مثل هذه المجاالت العمل ترى أنهل  .22
 ؟متخصصة

 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر           
 ؟مقبول في هذه الوظيفة كمستوى أدائ حسب رأيك هل .21

 نعم                 ال                       

 ..........................................األسباب يا ترى؟ماهي  : ـــــ الب حالة اإلجابة في .22
................................................................................................ 
................................................................................................ 

المساعدة على جهاز )عندما اشتغلت في إطار العقود المؤقتة  أول مرة هدفكترى ماذا كان  .20
 ؟(اإلدماج المهني

 اكتساب خبرة 
 معرفة الحياة المهنية 
 من أجل الراتب 
 األخرىاكتساب نقاط تساعد في مسابقات التوظيف 
 لم أكن مخيرا.  

فرصة اإلستفادة من  لك المهني يتيحهل ترى أن العمل ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج  .20
      ؟منصب عمل دائم

 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر           
ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج  من زمالئك تم إدماج بعض العمال هلفي هذا اإلطار  .22

 ؟بالمؤسسةدائم عمل في منصب  المهني
 .....................................نعم                ال                أخرى تذكر        
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أخذت حسب رأيك في االعتبار لترسيم نعم، ماهي المعايير التي : في حالة اإلجابة بــــــــ .26
 ؟هؤالء
 األكثر أقدمية  
 حسب التخصص المطلوب 
  والعملحسب مستويات اإلنجاز 
 أخرى تذكر..................................................................... 

هل هذا يشجعك على  منصبك أو وظيفتك الحالية،في حالة وجود إمكانية للترسيم في هذا  .27
 وتقديم األفضل؟ أداءكزيادة 

 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر       

 كيف يتعامل معك زمالؤك المرسمون؟ .28

 يعتبرونك مثلهم في المؤسسة 

 بوصفك عامال مؤقتا وحسب ينظرون إليك. 

 ينظرون إليك بوصفك محدود األداء 

 ينظرون إليك بوصفك شيء زائد ال قيمة وال أهمية له 

  تذكرأخرى................................................. 

 ك؟ءهل العمل مع عمال مرسمون يدفعك ويشجعك على تقديم األفضل وتحسين أدا .29
 .....................................نعم                 ال                أخرى تذكر      

مساعدة على اإلدماج المهني بنفس ن ضمن جهاز الو هل يكلف العاملعلى صعيد آخر  .02
 ن؟و مهام العمال المرسم

 .....................................ال                أخرى تذكر       نعم                 
 هل  يتم تقييم أداؤكم  في العمل مثل بقية العمال المرسمين؟و  .01

 ال                            نعم           
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، يتم محاسبتكم مثل (الدخول والخروجأوقات )العمل وبالنسبة للغيابات واإلنضباط في  .02
 العمال المرسمين؟

 ال                        نعم               

 ؟ك، هل يخصم من أجر هعن العمل أو عدم اإلنضباط في في حالة غيابك .00
 .....................................رال                أخرى تذك   نعم                   

 العمال المرسمين؟ المطبقة علىهي نفسها  الواجبة هل ساعات العمل اليومية .00
 .....................................ال                أخرى تذكر   نعم                   

 ؟التي تنجزها الذي تتقضاه يتناسب واألعمال والمهامهل قيمة األجر الشهري  .02
 .....................................ال                أخرى تذكر نعم                       

 :ال، هل يعود ذلك إلــــــى: ــــــفي حالة اإلجابة بــــ .06

  المدفوع قيمة األجر معحجم العمل المنجز عدم تناسب. 

 عدم تناسب األجر مع الشهادة المتحصل عليها. 

 عدم تناسب األجر والمنصب المشغول. 

 أخرى تذكر....................................................................... 

في  كئحصل عليه مشجع لزيادة مستوى أداتالشهري المأو الراتب ترى أن قيمة األجر هل  .07
  ؟العمل
 .....................................نعم                ال                أخرى تذكر     

 إحتياجاتك؟كل حصل عليه يحقق تهل الراتب الم .08

 .....................................ال                أخرى تذكر   نعم                    

كل ما تحتاجه ) لزمات العمل مثل بقية العمال المرسمينهل تقدم لكم إدارة المؤسسة كل مست .09
 ؟(في العمل

 .....................................نعم              ال                أخرى تذكر           
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 ؟المساعدة على اإلدماج المهنيهل هناك ترقيات بالنسبة للعاملين في إطار جهاز  .02
 .....................................نعم              ال                أخرى تذكر          

 نعم، ما نوعها؟: في حالة اإلجابة بــــــــــ .01
............................................................................................ 

 ؟ما لديك في العمل أفضلهل هذا يساعدك على تقديم مهنية في حالة حصولك على ترقية  .02
 نعم              ال                          

قدراتك يساعدك على تطوير  المساعدة على اإلدماج المهنيفي إطار جهاز هل العمل  .00
نجازك   في العمل؟وا 
 .....................................نعم              ال                أخرى تذكر       

 ؟ليس إالطة عبور حفي هذه الوظيفة مالحالية هل ترى أن وضعيتك  .00

 .....................................نعم              ال                أخرى تذكر          
 ؟لعملك، تقوم بكل المهام الموكلة إليك على أكمل وجه رغم الطابع المؤقتهل  .02

  .....................................نعم              ال                أخرى تذكر      
 ؟تقدم لكم إدارة المؤسسات مختلف الخدمات االجتماعية هل .06

 .....................................نعم             ال                أخرى تذكر         
 نعم، فيما تتمثل هذه الخدمات؟: في حالة اإلجابة بــــــــــ .07

 رحالت ترفيهية 
 سلفة مالية 
 بيع بعض المقتنيات المنزلية بالتقسيط 
  تذكرأخرى......................................................................... 

حسب إعتقادك ماهي األشياء التي وجب توفرها للعامل حتى يحسن ويطور في أدائه في  .08
 العمل؟

........................................................................................
........................................................................................

....................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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 دليل مقابلة                    30: ملحق رقم
 

 طلوبة؟الم اتنوع الشهادماهو  .1
 

   هل يتلقى العاملين الجدد تكوينا عن الوظيفة الحالية؟  .2

   

رغم في حالة عدم تناسب المؤهل مع منصب  العاملينكيف يتم تقيّيم أداء  .3
 العمل؟

 

هل ترى أن عدم توافق المؤهالت العلمية مع الوظيفة التي تشغلها العاملين اآلن  .4
 يساعد على تقديم أداء جيد في عملك؟   

 

هل ترى أن العمل ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج المهني يتيح للعاملين  .5
   فرصة االستفادة من منصب عمل دائم؟  

 

في هذا اإلطار هل تم إدماج بعض العمال ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج  .6
 المهني في منصب عمل دائم بالمؤسسة؟

 

 هؤالء؟ ماهي المعايير التي أخذت حسب في االعتبار لترسيم .7

على صعيد آخر هل يكلف العاملون ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج  .8
 المهني بنفس مهام العمال المرسمون؟
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، يتم محاسبتهم (أوقات الدخول والخروج)وبالنسبة للغيابات واإلنضباط في العمل  .9
 مثل العمال المرسمين؟

 جر؟في حالة الغياب عن العمل أو عدم اإلنضباط فيه، هل يخصم من األ .11

هل ساعات العمل اليومية الواجبة هي نفسها المطبقة على العمال  .11
 المرسمين؟

هل تقدم إدارة المؤسسة كل مستلزمات العمل للعاملون ضمن جهاز المساعدة  .12
 ؟(كل ما تحتاجه في العمل) على اإلدماج المهني مثل بقية العمال المرسمين

المساعدة على اإلدماج هل هناك ترقيات بالنسبة للعاملين في إطار جهاز  .13
 ؟المهني

 ؟تقدم لكم إدارة المؤسسات مختلف الخدمات االجتماعية هل .14
 

 


