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الحمد هللا الذي هدانا ومن علينا بنعمة اإلسالم ، أحمد هللا و أشره على نعمة الطاهرة و الباطنة  
ف الحمد هللا الذي وفقني بالنجاح ، والشكر له أن وفقني على إتمام المذكرة الشكر كل الشكر  

الذي مد لنا يد العون بصبره وإرشاداته وتوجيهاته  بوالف لف ل إبراهيم  األستاذ المشرف الدكتور  
ودعه إلنجاز هذا العمل الذي أسأل هللا العلي القدير أن يتقبله مني كما ال يفوتني أن أتقدم  
بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا وتفضوا بقراءة هذا البحث وتحملوا عناء مناقشته  

الحترام لجميع أساتذة وعمال وطلبة جامعة صديق بن يحي  وتقييمه وتثمينه كما نوجه الشكر وا
  –جيجل  –تاسوست  
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وكل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد وأخيرا أسأل هللا العلي القدير أن يجعل عملنا هذا  
 خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا ويجعله في ميزان حسناتنا  
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 تمهيد:

وصول البحث إلى معرفة حقيقة للظواهر يجب التقصي عن جميع الحقائق المحيطة بها، والتي من  إن
خاللها يستطيع الباحث الوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة، وذلك باالستعانة بأدوات البحث العلمي والتي تعتبر 

فصل إلي أساسيات البحث مفتاح الدخول والتعمق في الظاهرة ومعرفتها جيدا. لذلك سوف نتطرق في هذا ال
العلمي التي تسير وفقها الدراسة، والتي تتمثل في اإلشكالية، أسباب اختيار الموضوع، أهميته وأهداف الدراسة 
وتحديد مفاهيمها وبعض الدراسات السابقة حول متغير من متغيرات الدراسة مع إبراز أوجه التشابه واالختالف في 

 ادة من هذه الدراسات.       دراستنا، مع توضيح جوانب االستف
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 أوال: أسباب اختيار الموضوع: 

يشكل جملة من األسباب، سواء كانت  تأتي من فراغ، بل من الخلفيات ما أن إي دراسة علمية ال
ذاتية أو موضوعية من شانها أن تدفع وتحفز الباحث علي المضي في بحثه، وتكشف حقائق عالقة في 

 ذهنه أو ذات صلة بواقعه وتأتي الدراسة لجملة من األسباب وهي: 

 األسباب الذاتية:

 ائر.الرغبة الشخصية والميل لطبيعة الموضوع ولواقع التشغيل في الجز   ✓

 رغبة التعمق في الموضوع واالطالع علي مختلف جوانبه.  ✓

 معايشتنا للواقع بكل ما يحمله بمعني الكلمة من مشاكل وخاصة التشغيل.  ✓

 مدي معرفة نجاعة السياسة التشغيلية التي تتخذها الدولة لمحاولة التقليص من حدة البطالة.  ✓
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 األسباب الموضوعية:  

 .cpeقبل التشغيل قلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع وخاصة برنامج عقود ما ✓

 محاولة تسليط الضوء علي فئة شباب خريجي الجامعة باهتمام الدولة بها. ✓

إن عملية البحث مازالت مستمرة ومتطورة ، فالدراسات السابقة أينما كانت والتي عالجت  ✓
ولكن في دراستنا سندعم بشكل عميق وتشخيصنا  موضوع التشغيل والبطالة من زوايا معينة

 للواقع والظاهرة المدروسة.

 ثانيا: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة من خالل التحليل والتفسير وأيضا كون اإلشكال يمس شريحة كبري من 
 المجتمع الجزائري والتي تعتبر بمثابة طاقة المستقبل والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 معظم العاطلين عن العمل من سياسات التشغيل كون هذه األخيرة غير كافية من جهة، والاستياء  ✓

 تغطي طموحات اآلفاق المستقبلية في البالد.

أهمية الموضوع في ظل المعطيات والتغيرات الطارئة في وقتنا الراهن خاصة االجتماعية  ✓
 واالقتصادية.........الخ.

 

  ثالثا: أهداف الدراسة:

إجراء أي بحث وا عداد إي موضوع يكون من اجل تحقيق غاية ما، فالبحث العلمي يقوم  أن 
 بالكشف عن الحقائق والبحث عنها، أو يقوم بتشخيص مشكل ما وا عطائه حلوال أن أمكن.

 ولذا تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق ما يلي:

 ي رضاها عن هذا البرنامج.براز موقف الشريحة التي يمسها برنامج عقود ما قبل التشغيل ومد ✓

تشخيص واقع برنامج تشغيل الشباب وخاصة برنامج عقود ما قبل التشغيل في ظل فرص عمل  ✓
 حقيقية.

قياس اتجاهات خريجي الجامعة العاملين في ظل برنامج عقود ما قبل التشغيل نحو سياسة التشغيل  ✓
 في الجزائر.
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 الجزائر تخفض من نسبة البطالة.سياسة التشغيل التي انتهجتها  ما إذا كانتمعرفة  ✓

 رابعا: اإلشكالية:

، بما فيها الجزائر قضية التشغيل، لما لهذه العربي أن ابرز التحديات التي تشهدها أقطار الوطن 
المسالة من ارتباط وثيق باالستقرار السياسي والتنمية االقتصادية والرقي االجتماعي، علي اعتبار أن 

ن وشرط من شروط تحقيق الذات وحفظ الكرامة اإلنسانية وتجسيم المواطنة الشغل حق طبيعي لكل مواط
الفعالة، وبناءا علي ذلك يعتبر التشغيل عامال من العوامل التي تساهم في تحسين مستوي االستهالك 

   )1(باعتباره احد المؤشرات الثالثة للتنمية البشرية.

تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي سعت جاهدة منذ االستقالل إلي النهوض باقتصادها، ومحو أثار 
التخلف الذي خلفه االستعمار، وعلي هذا األساس حاولت الجزائر جاهدة القضاء علي المشكالت التي 

احل، كانت في بدايتها واجهتها جراء هذا ومن بينها مشكل البطالة، حيث في مجال التشغيل مر بعدة مر 
بإعطاء العمال المبادرة بفسح المجال في التسيير ، وهو ما أطلق عليه بالتسيير الذاتي، ثم أتت بعدها 
مرحلة المخططات التنموية، والتي ركزت بدورها علي تبني أهداف التنمية الوطنية، والحرص علي اكتساب 

ية قوية، حيث أن سياسة التشغيل ارتكزت خالل هذه المعارف التكنولوجية والعلمية لبناء قاعدة اقتصاد
 المرحلة علي عاملين هما:

الحرص علي إحداث فرص العمل وخلق مناصب الشغل تكون موجهة لكل العمال القادرين علي  (1
 العمل.

العمل علي تغطية حاجات االقتصاد الوطني من الخبرات والكفاءات الالزمة لتحقيق برامج التنمية   (2
 االجتماعية، والسعي لكون المناصب المستحدثة مركزة بصفة أساسية في الفروع اإلنتاجية.االقتصادية و 

هذه المرحلة لم يطرح مشكل التشغيل، بل أظهرت الحاجة ملحة في ضرورة تقديم أيادي  وخالل 
عاملة وبأسرع وقت ممكن للقطاع االقتصادي، خاصة إطارات تكون قادرة علي تلبية المتطلبات التنمية 

 االجتماعية كما وكيفا.

                                                           
، مداخلة في إطار لتجسيد وتنفيذ سياسات التشغيلاآلليات القانونية والتنظيمية والبرامج المختلفة التي وضعت بخوش هشام:  -  1

 13بشرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، اياماللتشغيل ودورها في تنمية الموارد االملتقي الوطني سياسة 
 .2011افريل 14و
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سا علي خلق مناصب عمل أما في المرحلة الثانية التي كانت بداية الثمانينات فقد ارتكزت أسا  
جديدة في الفروع غير اإلنتاجية، إذ شكلت مداخيل البترول المورد األساسي لعمليات االستثمار، غير أن 

مما أدي إلي ارتفاع نسبة البطالة، حيث  1986هذه العملية تراجعت بمجرد انهيار أسعار البترول وازمة
الجديدة منها، مما دفع بالجزائر إلي إتباع  شهدت هذه الفترة تراجع ملحوظ في مناصب العمل خاصة

اقتصاد السوق، مع إعطاء القطاع الخاص روح المبادرة واللجوء إلي االستثمار وهذا ما يعرف بإعادة 
هيكلة المؤسسات وخوصصتها مما أدي بها في األخير إلي تسريح الكثير من العمال مما شكل ضغطا 

 وازنها.كبيرا علي الحالة االجتماعية للدولة وت

لقد أصبح عائق التشغيل، وخاصة تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا التي يلزم علي الدولة 
االهتمام بها، ومن النتائج التي أفرزتها األزمة االقتصادية في الجزائر وارتفاع نسبة البطالة بدال من 

سنة  30عمارهم عنمن العاطلين عن العمل تقل أ 80% القضاء عليها، حيث قدرت إجماليا ب  
حسب توقعات صندوق النقد الدولي فان الجزائر تتراجع نسبة البطالة فيها خالل  ىأما عل 20101لسنة
،مما جعل مشكلة البطالة من بين أهم االنشغاالت التي يتعين علي الدولة % 3. 9إلي  2013عام

 .2) )ا شاهدوا تعليما عاليمواجهتها من خالل تناقص فرص العمل التي وفرت لعدد المتكونين والذين 

وبذلك نجد أن الجامعة الجزائرية شدت عدة إصالحات عميقة وجذرية مست أنظمة التعليم منذ فترة 
تكوينها  لمؤائمة LMDمن الزمن، حيث عرفت التخلي عن النظام الكالسيكي تدريجيا وتبني نظام  

الجامعي مع احتياجات عالم الشغل، لكن هذا اإلشكال الذي طرح فيما بعد كثرة خريجي الجامعة بين 
مقارنة حجم المناصب المستحدثة خاصة مع اتجاه الوافدين إلي قطاع الوظيف العمومي التي ال تستطيع 

مشكل البطالة لدي فئة  استيعاب معظم مخرجات الجامعة، لذا كان البحث عن السبل الكفيلة المتصاص
خريجي الجامعة التي تعتبر القوة المحركة لكل مجتمع من خالل توفير فرص ومناصب العمل وفق 
التخصصات الجامعية إلثبات ذاته وتحقيق طموحاته، حيث كانت جملة من السياسات وخطط التشغيل، 

 لوطنية لدعم وتشغيل الشبابفقد وضعت مجموعة من البرامج للقضاء علي البطالة من بينها الوكالة ا

                                                           
ملتقي دولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء علي البطالة ، مداخلة في إطار مكافحة أزمة البطالة في الجزائرلحسين عبد القادر:  - 1

 .14، ص2011نوفمبر 16و 15وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة يومي
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ENSEJأو التشغيل المأجور بمبادرة محليةESIL والوكالة الوطنية لتسير القرض المصغرANGEM  وعقود
 .DAIPوبرنامج اإلدماج المهني  CPEما قبل التشغيل

 وبالرغم من اهتمام الدولة الجزائرية بالتشغيل، وبالرغم من تعدد البرامج واألجهزة التي بدورها تهتم
بتشغيل الشباب في ظل سوق العمل وبعيدا عن سياسة العرض والطلب، سنحاول في دراستنا الحالية 

 اإلجابة عن التساؤل التالي:

ما هي اتجاهات خريجي الجامعة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل نحو سياسة 
 التشغيل في الجزائر؟

 وتندرج تحته مجموعة من التساؤالت الفرعية:

فروق ذات داللة إحصائية بين طبيعة المؤهل العلمي واتجاهات خريجي الجامعة نحو هل توجد  .1
 السياسة الوطنية للتشغيل؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل  .2
 في الجزائر تعزي لمتغير الجنس؟ 

خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات  .3
 في الجزائر تعزي إلي متغير السن؟

 خامسا: فرضيات الدراسة:

أن أية دراسة تطبيقية يجب أن تستند علي مجموعة من الفرضيات التي تعبر عن الفكرة والرأي 
أو النفي، ويأتي هذا واالنطباع األول للباحث عن الظاهرة قيد الدراسة، وهذه الفرضيات تحتمل التأكيد 

 التأكيد أو النفي علي عاتق الباحث وعلي قدراته في االستنتاج واالستنباط.

ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء علي اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية 
 للتشغيل في إطار عقود ما قبل التشغيل انطالقا من إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية.

 تبلور فرضيات البحث المتمثلة في:وت

 :الرئيسية الفرضية
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات خريجي الجامعة في إطار برنامج عقود ما قبل    
 .أولية متغيرات ىالتشغيل نحو سياسة التشغيل في الجزائر تعزي إل

 :على النحو التالي وهي فرعية وتضم هذه الفرضية ثالثة فرضيات

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبيعة المؤهل العلمي واتجاهات  ضية الفرعية األولي:الفر 
 خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة  الفرضية الفرعية الثانية:
 الوطنية للتشغيل في الجزائر تعزي لمتغير الجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة  الفرضية الفرعية الثالثة:
 الوطنية للتشغيل في الجزائر تعزي إلي متغير السن.

هناك رضا كبير من طرف خريجي الجامعة لسياسة التشغيل المتبعة من طرف  ة الثانية:الفرضي
 الدولة.

 سادسا: تحديد المفاهيم:

إن تحديد المفاهيم والمصطلحات ألي دراسة علمية، تكتسي أهمية بالغة في مسار البحث العلمي 
مطلبا ضروريا، كما يعتبر تحديد في النبراس الذي يرسم المعالم األساسية لمسار وأهداف الدراسة، فهي 

 . (1)المفاهيم والمصطلحات العلمية امرأ ضروريا في البحث االجتماعي

 االتجاه: -1

 (2)اتجه من مصدر الفعل وجه، يتجه، اتجاها، توجه.أ_ لغة: 

لم يتفق العلماء والباحثون حول تعريف واحد لمصطلح االتجاه وذلك يرجع الختالف    ب_ اصطالحا:
 وجهات النظر ويمكن ذكر بعض تعاريف لالتجاه فيما يلي:

                                                           
 .517، ص1990، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد الحسن - 1
 .636، ص 2،2001، دار الكتب العلمية، لبنان، طمعجم الطالب) عربي، عربي(:  يوسف شكري فرحات - 2
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علي انه:" ميل أو نزعة يتعلمها الفرد من بيئته االجتماعية ويستعملها في تقييم  Attitude يعرف  
 .(1")األشياء بطريقة متميزة ومتماسكة

يث تم في هذا التعريف علي التركيز علي الجانب االجتماعي المتمثل في البيئة االجتماعية إال ح
 أن هذا ال يكفي بل يتضمن التطوير.

بأنه:" استعداد يكتسب نتيجة لما يمر به الفرد من خبرات ثم تتبلور بالتدريج، حتى  دويداركما عرفه 
وعالقاته بالناس ونظرته إلي شتي نواحي الحياة، وهو يبدأ يتخذ صورا ثابتة نسبيا تؤثر علي سلوك الفرد، 

". حيث ركز (2)علي صورة نزاعات جزئية مشتقة ثم ال تلبث أن تتألف وتترابط وتتماسك في شكل واضح
 دويدار في تعريفه علي الجانب النفسي الذي يمر به الفرد من استعداد وخبرات.

 التعريف اإلجرائي:

التجاه هو عبارة عن موقف أفراد عينة البحث سواء بالقبول أو الرفض لقضية خريجي الجامعة في ا  
 إطار عقود ما قبل التشغيل نحو سياسة التشغيل .

 خريجي الجامعة: -2
 (3)شخص حاصل علي درجة جامعة. خريج: -أ
 (4): من أنهى علومه وتدرب عليها: خريج الجامعة.الخريج -ب

 التعريف اإلجرائي:

الجامعة هم األشخاص الذين أنهوا دراستهم وتحصلوا علي درجة علمية ويعملون في إطار  خريجي
 عقود ما قبل التشغيل.

 _ سياسة التشغيل: 3

                                                           
 .230، ص 1998، 3، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري:  - 1
 .157، ص1998المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، دار علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئهعبد الفتاح دوارد:  - 2
3.ar/25/05/2017 14.30h-com/ar/dict/ar -www.almanny  - 

 .256، ص1982، ماي 1، دار العلم للماليين، بيروت،طمعجم الرائد الصغيرجبران مسعود:  - 4

http://www.almanny-/
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"هو األسلوب الذي يتبناه المجتمع إزاء فرص العمل للقوي على انها  بلقاسم سالطنية هاعريفي
بين العمال وأرباب العمل أفراد كانوا، شركات أو  المتاحة، وفي إعداد وتكوين أفرادها وفي تنظيم العالقات

مؤسسات عامة وخاصة عن طريق التعليمات والقواعد والقوانين وتعكس سياسة التشغيل إيديولوجية النظام 
أن سياسة  ىعل  اذ صب اهتمامه .(1)االقتصادي االجتماعي القائم ونظرته للعمل وحق المواطن فيه"

صادي واالجتماعي والبيئة الثقافية كل مجتمع مما يعني أنها تعكس إلي حد التشغيل ترتبط بالمناخ االقت
 بعيد التوجيهات اإليديولوجية التي يتبناه النظام القائم.

: "السياسة التي تهدف إلي تحقيق العمالة الكاملة وتنمية فرص على انها يعرفها زكي بدوي  اما
نجد في هذا التعريف بعض السطحية لذا  .(2)العمل نمو متناسقا في مختلف الصناعات و المناطق"

والعمومية ألننا نجد أن سياسة التشغيل ترتبط بعضوية الفرد أي تحديد العمر اإلنتاجي للعمل إي سواء 
 كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل، دون التركيز عن النخبة المثقفة.

 

 

 التعريف اإلجرائي لسياسة التشغيل:

انخراط كل شخص خريج الجامعة في نشاط منظم يكسبه وضعا اجتماعيا وماليا تحت سقف  هي
 برنامج عقود ما قبل التشغيل.

 سابعا: الدراسات السابقة:

تستمد الدراسات السابقة أهميتها من كونها الموجه األساسي للباحث الذي يحدد من خالله تموضع دراسته 
 ون دراسته إعادة أعمال غيره من الباحثين.بالنسبة لباقي الدراسات، حتى ال تك

وألجل إعداد قمنا علي بعض الدراسات التي اقترنت في طرحها من موضوع دراستنا قمنا بعرضها، 
حيث جاء هذا العرض بما تكتسبه الدراسات السابقة والمشابهة أهمية كبري في إي بحث علمي يراد له أن 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علم اجتماع التنمية، معهد التشغيل في الجزائر التكوين المهني وسياسةبلقاسم سالطنية:  _ 1

  .61، ص1995_1996علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 .178، ص1994، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، طمعجم المصطلحات العلوم اإلدارية، انجليزي، فرنسي، عربيزكي بدوي:  - 2
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إلي تناول هذا الموضوع تناوال متطابقا) دراسات سابقة( أو علي يستفيد أعمال اآلخرين ممن سبقوا الباحث 
 األقل دراسة بعض جوانبه) دراسات متشابهة( وبالتالي سيتم استعراضها:

 الدراسة األولي:

وهي عبارة عن دراسة للطالبة : نورة دريدي، بعنوان" خريج الجامعة بين التكوين والتشغيل"، أعدت 
م اجتماع التنمية، بمعهد علم االجتماع جامعة منتوري_ قسنطينة، وتم انجاز لنيل شهادة الماجستير في عل

 .1999_ 1998أو تقديم هذه الدراسة خالل السنة الجامعية

تتمحور إشكالية الدراسة حول واقع خريج الجامعة، من ناحية إن التكوين الجامعي مصدر لتخريج 
قع خريجي الجامعة بين التكوين الذي يتلقونه اآلالف سنويا، حيث قدمت الطالبة محاولة للتعرض لوا

 بالجامعة، وبين مناصب الشغل الموفرة لهم.

 وقد احتوت الدراسة علي فرضية رئيسية مفادها:

 " للتكوين النظري الجامعي انعكاسات في واقع التشغيل".

 ومنها تفرعت الفرضيتان الفرعيتان:

 تعتبر الدراسات العليا تكوينا من اجل التكوين. ✓

 تعتبر البطالة التقنية احدي مظاهر التشغيل. ✓

وللتأكد من صحة الفرضيات، اعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي كونه األنسب لمثل هذه 
 الدراسات.

 وقد قسم مجتمع الدراسة إلي قسمين:

 طلبة الدراسات العليا في فروع علمية، إنسانية، وتقنية تخرجوا أو علي أبواب التخرج.  األول:

معلمو وأستاذة التعليم األساسي من خريجي الجامعة، الذين لم يكن يتوقع عملهم في هذا المجال،  ني:الثا
 باعتبارهم نموذجا للبطالة التقنية.

 هذا، كما استعانت الطالبة بأدوات بحثية تتناسب والمنهج المعتمد، تمثلت في:
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ة التدريس، ولمدة تفوق السنة، قامت بها في مؤسستين تعليميتين خالل فتر المالحظة بالمشاركة:  -
 إلي جانب المالحظة بالمشاركة في مجتمع الدراسات العليا، باعتبارها احد أفراده.

سؤاال، تنوعت بين األسئلة الشخصية أسئلة عن مرحلة التدرج،  20وكانت مقسمة إلي  االستمارة: -
 عليا.والدراسات العليا وعن التشغيل، وكانت موجهة أساسا لطلبة الدراسات ال

وكانت مع المعلمين واإلداريين، وهي عبارة عن مقابلة مقننة حول البيانات الشخصية، المقابلة:  -
 وكيفية االلتحاق بالعمل والمشاكل المهنية.

بهدف توضيح العالقة بين التكوين المقابالت مع الخبراء من أهل االختصاص والخبرة:  -
 الجتماع، علم النفس والعلوم االقتصادية.والتشغيل، وقد ضمت مقابالت مع أساتذة من علم ا

اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات علي بعض ملفات المعلمين، التي استطاعت الحصول الوثائق:  -
 عليها) كملف التوظيف، الملف المالي.......(.

 وأخيرا، جاءت نتائج الدراسة كالتالي:

وهو ما  %3,34حبا في الدراسة، حيث بلغت النسبةاتجاه الطلبة للدراسات العليا هربا من البطالة، ال   ❖
 يعكس تذمر هذه الفئة وعدم رضاها عن التكوين خالل مرحلة التدرج.

القيمة العلمية للتعليم العالي نتيجة لضعف شبكة العالقات االجتماعية، وهو ما يفسر تردي  تدهور  ❖
 اإلطار المؤسسي األكاديمي لتكريس هامشية التكوين الجامعي وتغيير المضمون االجتماعي للجامعة.

قلة المراجع  تراجع مكانة البحث العلمي في الجامعة لجملة من المعوقات المادية بالدرجة األولي، وهو  ❖
 وصعوبة التطبيق.

من المبحوثين لن تتوفر لهم خيارات أخري غير التعليم  %100توصلت الدراسة إلي أن نسبة  ❖
، كون البطالة تترصد معظم خريجي %25األساسي، وعلي الرغم من ذلك فهم راضون بهذه المهنة بنسبة

 رات والخبرات الجامعية.الجامعة، وهي وضعية تنذر بالخطر وتعكس تشبع سوق العمل باإلطا

توصلت الدراسة إلي أن هناك تباينا كبيرا بين الدراسات الجامعية النظرية و الممارسات العملية في   ❖
 .(1)عالم الشغل

                                                           
لجزائر، ا، رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، خريج الجامعة بين التكوين والتشغيل:  نورة دريدي - 1

1999-1998. 
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 أوجه التشابه:

تلتقي دراستنا مع هذه الدراسة، في أن كون هذه األخيرة تبحث عن العالقة الموجودة تكوين) تعليم( 
 األساسي الذي تدور حوله إشكالية الدراسة هو خريجي الجامعة. تشغيل، كما إن المحور

 أوجه االختالف: 

أوجه االختالف يكمن في إن دراستنا تبحث عن معرفة اتجاه خريجي الجامعة نحو سياسة التشغيل، 
بينما تبحث هذه الدراسة عن ممارسة خريج الجامعة لمعارفه ومكتسباته العلمية والتي يحصل عليها من 

 فترة تكوينه الجامعي في الواقع العملي. خالل

 جوانب االستفادة:

تتمثل هذه الدراسة مرجعا أساسيا بالنسبة لدراستنا، وخاصة من الناحية النظرية، بحيث وجهتنا هذه 
األخيرة إلي معرفة إلي الكثير من المراجع التي لها عالقة بموضوعنا، كالمراجع الخاصة بالتعليم العالي 

 والتشغيل.

 الدراسة الثانية:

عبارة عن الدراسة للطالبة: ليليا بن صويلح، بعنوان" دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل 
المؤسسة المصغرة، عقود ما قبل التشغيل، القرض المصغر" ، وقد أنجزت لنيل  –وتطوير الكفاءات 

اعية، وكان ذلك بقسم علم شهادة الماجستير في علم االجتماع تخصص: علم اجتماع المؤسسات االجتم
 .2003-2002االجتماع، جامعة عنابة خالل السنة الجامعية: 

وقد تمحورت إشكالية الدراسة حول تحديد دور برامج تشغيل الشباب والتي تضم: المؤسسة المصغرة 
وعقود ما قبل التشغيل والقرض المصغر في التخفيف من مشكلة البطالة وخلق مناصب عمل دائمة تكون 

جهة بالخصوص لفئة الشباب البطال، مما يسمح بتطوير كفاءاته واستثمار قدراته، وقد تمت صياغة مو 
 التساؤل المركزي التالي:

 ما هو دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير الكفاءات؟ ✓

 وقد انبثق من هذا التساؤل، تساؤالت فرعية علي النحو التالي:
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 خصوصية كل برنامج من برامج تشغيل الشباب؟ وما هو سر تعددها؟ ما هي  ➢

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

إلي أي حد يمكن لهذه البرامج أن تساهم في إحداث توازن في سوق العمل، وبالتالي التخفيف من   ➢
 حدة البطالة عموما وبطالة الشباب بوجه خاص؟

الموضوع، قسمت الباحثة المجتمع الكلي إلي فئات متجانسة متعددة بذلك علي ونظرا لطبيعة 
مفردة 29مقياس أساسي يتعلق بنوع البرنامج المستفاد منه، وبالتالي كانت عينة البحث تحتوي علي 

 موزعة علي ثالث فئات أو طبقات علي النحو التالي:

 فرد(.55فئة مستفيدة من برنامج عقود ما قبل التشغيل) (1

 افراد(.10ئة مستفيدة من برنامج القرض المصغر)ف (2

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

وقد اعتمدت الطالبة علي منهج تحليل الخطاب، والذي اعتبرته األنسب للدراسة، مع استعمال أدوات بحثية 
 تمثلت في:

وتصرفات المستفيدين  في مالحظة سلوك -حسب الطالبة –وقد استعملت  المالحظة بالمشاركة: ❖
من هذا البرنامج ، مما خلق نوعا من االرتياح بين الطالبة وعينة البحث، وهو ما سهل عملية جمع 

 البيانات والمعلومات.

لقد شكل االعتماد علي هذه األداة مادة أساسية لجمع البيانات، وقد استخدمت  السجالت والوثائق: ❖
د الرسمية، المراسيم التنفيذية والمناشير الوزارية المتعلقة بإنشاء هذه األداة من خالل االطالع علي الجرائ

 مختلف برامج التشغيل.

 : كان االعتماد علي هذه األداة وتطبيقها في مرحلتين: المقابلة ❖

في هذه المرحلة، تم إجراء مقابالت حرة في شكل حوارات ومناقشات حول موضوع  لمرحلة األولي:ا 
برامج تشغيل الشباب، وتم ذلك أثناء القيام بالدراسة االستطالعية وأجريت مع المسؤولين والمديرين، كمدير 

 مندوبية تشغيل الشباب ومدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
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ه المرحلة تم توجيه المقابالت وجعلها مقننة باالعتماد علي دليل مقابلة خالل هذ المرحلة الثانية: 
موجهة للمسؤولين علي برامج التشغيل، وقد تضمن دليل المقابلة ست أسئلة مفتوحة لإلجابة علي تساؤالت 

 الدراسة مع اختالف األسئلة من برنامج آلخر.

 وبالنسبة لنتائج الدراسة، توصلت الطالبة إلي:

برنامج المؤسسة المصغرة في ترقية العمل وخلق مناصب شغل وبالتالي مساهمته مساهمة محدودية  -
 ضئيلة في إحداث توازن علي سوق الشغل.

قبل التشغيل في تقديم إدماج مهني للشباب، وغياب إمكانية  المحدودية الزمنية لبرنامج عقود ما -
 واضحة لترسيم الشباب العاملين في هذا البرنامج.

لقرض المصغر، أظهرت النتائج محدودية هذا البرنامج في التخفيف من حدة البطالة بسبب بالنسبة ل -
 .(1)ضعف تكفل البنوك، مما يدعو إلي إعادة النظر في الممارسات البنكية

 :أوجه االختالف

تتعلق نقاط االختالف في، كون دراستنا ركزت علي برنامج واحد من برامج التشغيل وهو عقود ما 
 يل، حيث أربطناه بخريج الجامعة لمعرفة اتجاه العاملين في هذا البرنامج نحو سياسة التشغيل.قبل التشغ

 جوانب االستفادة:

بالنسبة لهذه الدراسة، االستعانة بالجانب النظري الذي احتوته الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة 
 التشغيل.

 أوجه التشابه:

ول بصفة خاصة برنامج واحد وهو عقود ما قبل التشغيل، حيث يكمن وجه الشبه في إن دراستنا تتنا
 أما دراسة الطالبة فتعتمد علي مجموعة من البرامج التشغيلية.

 الدراسة الثالثة:

                                                           
دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير الكفاءات" المؤسسة المصغرة، عقود ما قبل التشغيل، ليليا بن صويلح:  - 1

 .2002-2003، رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع، جامعة عنابة، الجزائر،القرض المصغر"
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عبارة عن مذكرة ماجستير للطالبة: حمود سعيدة، الموسومة ب: "برامج التشغيل والقوي العاملة 
مدينة بسكرة_" وقد قدمت لنيل شهادة الماجستير في علم الجامعية_ دراسة ميدانية علي خريجي الجامعة 

 .2006-2005اجتماع التنمية، بقسم علم االجتماع بجامعة بسكرة وكان ذلك خالل السنة الجامعية

دارية  تدور إشكالية الدراسة حول برامج التشغيل الراهنة وما تقدمه من امتيازات مهنية ومادية وا 
 هذه البرامج، والتساؤل الرئيسي الذي انطلقت منه الدراسة يتمثل في اآلتي:للقوي الجامعية العاملة ضمن 

 هل تقدم برامج التشغيل امتيازات مهنية خاصة للقوي الجامعية العاملة؟ ✓

 وتفرعت عن هذا التساؤل تساؤالت فرعية، مفادها:

 عية العاملة؟هل تقدم برامج التشغيل امتيازات إدارية من اجل تسهيل عملية توظيف القوي الجام  ➢

هل تقدم هذه البرامج امتيازات مهنية من اجل تحقيق تأهيل مهني للقوي الجامعية العاملة ضمن   ➢
 إطارها؟

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

القوي الجامعية العاملة المستفيدة  من وقد اختارت الباحثة عينة طبقية من مجتمع بحث متكون من 
مفردة(، الشغل المأجور بمبادرة  50)CPEبرامج التشغيل سواء في إطار عقود ما قبل التشغيل 

 82مفردة(، بمجموع  13) ANSEJمفردة(، وبرنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 21)ANILمحلية
 مفردة.

الوصفي األنسب وبطبيعة الحال مع أدوات جمع  ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة، كان المنهج
 بيانات تتناسب والمنهج المعتمد، تمثلت في:

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

 سية في البحث، وقد تضمنت محاور خاصة بتساؤالت الدراسة:األداة الرئي االستمارة: ❖

 البيانات األولية، وتتضمن أسئلة حول المعطيات الشخصية لمفردات العينة. أوال:
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 طبيعة العمل، يقصد بها نوع النشاطات التي يمارسها أفراد العينة ضمن برامج التشغيل. 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:

ينة وهنا، يجب اإلشارة إلي أن طبيعة األسئلة التقويمية لألوضاع المهنية حسب رأي أفراد الع سادسا:
 األسئلة تختلف حسب طبيعة البرنامج ولكنها ال تخرج عن إطار المحاور السابقة.

تعتبر تكميلية لم تم الحصول عليه من خالل االستمارة والمقابلة وتضمنت الوثائق والسجالت:  ❖
 محورين:

 التشغيل.االطالع علي النصوص التشريعية الخاصة بإنشاء برامج   ➢

 اإلحصاءات الرسمية للتشغيل والبطالة علي المستوي المحلي.  ➢

 كما استخدمت الطالبة أيضا أساليب المعالجة اإلحصائية، مثل:

 التوزيع التكراري، النسب المئوية، اختبار كا.

 وبالنسبة للنتائج، كانت كالتالي:

برامج التشغيل تسهيالت إدارية للحصول علي الوظائف وهذا من خالل االمتيازات الخاصة إلي  تقدما -
 هذه البرامج، كسهولة التوظيف سواء عدم توفير المناصب أو عند تجديد العقود.

عدم مراعاة برامج التشغيل للتخصصات العلمية والمهنية للمستفيدين من برامج التشغيل، علي الرغم  -
اشير الوزارية والمراسيم الرئاسية تؤكد علي ضرورة التوظيف ضمن إطار الشهادة والتخصص، من إن المن

 فالمهم هو توفير فرص عمل بغض النظر عن التخصص والشهادة.

عدم مالئمة األجور المخصصة لهذه البرامج للمستوي العلمي، وال للجهد المبذول من طرف أفراد  -
فق النظام الساعي المعمول به في الوظيف العمومي، هذا بالنسبة العينة، وهذا بالرغم من أنها تعمل و 

لعقود ما قبل التشغيل، أما الشغل المأجور بمبادرة محلية فهو عن منفذ للحصول علي منصب عمل، يتم 
 في مرحلة الحقة تحويله لمستوي تشغيلي أفضل.
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األولوية للكم علي حساب  إن برامج التشغيل المنتهجة اعتمدت علي العامل الديمغرافي بحيث أعطت -
يجب استثماره ووضعه في إطاره  الكيف، فهذه البرامج لم تراعي القوي العاملة الجامعية كمورد بشري 

 التشغيلي الصحيح.

إن عملية تشغيل القوي الجامعية العاملة هي عملية حسابية إحصائية تهدف إلي تحقيق توازن في  -
واالقتصادية أصبحت عملية التشغيل كعملية شكلية ال تخضع إال سوق العمل، وبحكم العوامل الديمغرافية 

 (.1)للمعايير الكمية والنفعية التبادلية بين األفراد، وال تخضع لمنطق الرجل المناسب في المكان المناسب

 أوجه التشابه:

الجامعة) من بين أهم النقاط التي تتشابه فيها هذه الدراسة مع دراستنا يكمن في معرفة رأي خريجي 
القوي العاملة الجامعية( في برامج التشغيل، من ناحية االمتيازات المقدمة للعاملين في هذا البرنامج، منها 

 الجانب المادي ، وظروف العمل........الخ.

 أوجه االختالف:

فيتمثل في كون هذه الدراسة تبحث في جملة من البرامج التشغيلية التي تخص خريجي الجامعة 
قبل التشغيل، التي تخص الشباب بصفة عامة كالمؤسسة المصغرة والشغل المأجور بمبادرة  كعقود ما
 محلية.

  جوانب االستفادة:

أفدتني هذه الدراسة خاصة في الجانب النظري الذي تم فيه توضيح خصوصيات كل برنامج من 
ج الذي يمكنني إجراء برامج التشغيل مما سهل علي التمييز بين مختلف هذه البرامج واختيار البرنام

 الدراسة عليه أو حوله.

 

 

 

                                                           
" دراسة ميدانية علي خريجي الجامعة مدينة بسكرة"، رسالة ماجستير ، قسم برامج التشغيل والقوي العاملة الجامعيةسعيدة حمود:  - 1

 .2005ـ 2006علم االجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 خالصة الفصل:

بعد التعرض لموضوع الدراسة واإلحاطة بجميع جوانبه الممكنة من تحديد لإلشكالية المراد 
دراساتها وتسطير الهدف الذي نريد الوصول إليه وبيان أهميتها، وتحديد المفاهيم البارزة والمرتبطة 
بالظاهرة مع االستعانة ببعض الدراسات السابقة من اجل اكتساب الخبرة ومواصلة السير علي أفكارها 
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وتطويرها، سنستعرض فيما سيأتي فصلين خاصين بمتغيري الدراسة، وذلك توضيحا لهما من ناحية 
 التطور التاريخي.
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  الفصل الثاني    

 الجامعة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

تشير بعض األدبيات التي تناولت التعليم العالي بوجه عام والتعليم الجامعي بوجه خاص إلي إن 
الجامعات التي تعد احدي أهم مؤسسات التعليم في المجتمع الحديث، وتعتبر أعلي درجات السلم التعليمي 



35 
 

،ولتكافؤ الفرص ولتلبية  ، وتؤكد األدبيات أيضا علي أن عدم توفير هذا التعليم يعتبر انتقاصا لهذا السلم
احتياجات سوق العمل من الخبراء والمتخصصين ذوي القدرات الفاعلة والكفاءة العلمية العالية، سواء في 
الجوانب التقنية أو اإلدارية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها ، وينظر إلي الجامعة كتنظيم اجتماعي 

، كما تعتبر الجامعة من أهم التنظيمات االجتماعية كونها مثل التنظيمات والمؤسسات االخري وغيرها
الرافد لكل التنظيمات الموجودة في المجتمع فهي تعد أفراد مؤهلين ومدربين علي مختلف المهن 

 .ى والتخصصات التي تحتاجها العديد من التنظيمات االخر 

بالتخصصات والموارد  كما تعتبر الجامعة المؤسسة العلمية واألكاديمية التي تزود سوق العمل
البشرية الالزمة لمتطلبات التنمية الشاملة في المجتمع فهي من وجهة نظره تعتبر التنظيم األم لكل 

 التنظيمات االخري.

وفي هذا الفصل سوف نتطرق ألهمية التعليم العالي ، ثم سنحاول التعرض للتطور التاريخي للتعليم 
ده للجامعة الجزائرية، إذ نتطرق لمختلف التطورات التي عرفتها العالي عبر مختلف المراحل، ثم ننتقل بع

 وأخيرا سنعرض للنظريات المفسرة لها.

 

 

 

 

 

 

 

 أوال:التعليم العالي

 أهمية التعليم العالي: -1
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االهتمام بالتعليم العالي في العصر الحديث من بين أهم المؤشرات التي توضح تقدم الدول  يعد
 ورقيها نظرا لبلوغه األهمية التالية:

يعتبر التعليم العالي االستثمار األصيل الذي يشكل القاعدة األساسية لكل استثمار آخر، فهو  ➢
ة نظرا لقدرته علي تخريج متخصصين قادرين الدعامة األولية لألمن القومي وجوهر المنافسة العالمي

علي فهم ومعرفة التقدم العلمي الهائل واالنجازات التقنية وقبوال لتغيرات الهائلة في مختلف مجاالت 
 الحياة.
تزويد المجتمع باحتياجاته من المهارات والقدرات التي تطلبها عملية التنمية والتي تساهم مساهمة  ➢

 لعلمية والتكنولوجية في المجتمع.فعالة في تطوير المعرفة ا
يسمح بظهور واكتشاف القدرات والطاقات البشرية الخالقة والمبدعة التي يمكن استخدامها  ➢

 (1)الستغالل مجمل الموارد االقتصادية.
التعليم العالي والبحث العلمي علي وجه الخصوص يعمل علي زيادة معدالت النمو، األمر الذي  ➢

من معدل زيادة النمو في اقتصاديات الواليات المتحدة األمريكية % 18ليان حواdenisonأكد عليه 
 يعود إلي تقدم التعليم العالي والبحث العلمي. 1957و 1929 خالل الفترة

يمكن التعليم العالي من اكتساب معلومات وتوظيفها وتطبيقيها وبالتالي كيفية التوصل إلي المعرفة  ➢
عة عقلية ويدوية من خالل استخدام األسلوب العلمي في التفكير وتقبل الجديد واكتساب مهارات متنو 

 (2)والقدرة علي االبتكار.
إن الجامعة هي الدعامة الثابتة التي تقوم عليها نهضة األمم، فنشاط الجامعة اليوم لم يعد قاصرا  ➢

تعد تقتصر علي علي التعليم النظري وحده، بل امتد إلي الدراسات التطبيقية العالية، ومهمة الجامعة لم 
تطوير العلم من اجل العلم والوصول إلي الحقائق العلمية، إنما امتدت لتشمل تطوير المجتمع والنهوض 

 (3)به في جميع جوانبهن والمساهمة في حل المشكالت وتحقيق الرخاء والتوافق بين المجتمع وحاجاته.

                                                           
، مجلة المؤسسة، 2012-2004تطور قطاع التعليم العالي في الجزائر خالل الفترةي الشيخ، بن زرقة ليلي: الداو  -1

 .12،ص 4،2015العدد

 .13الداوي الشيخ، بن زرقة ليلي، المرجع نفسه،ص  -2

دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر،  أطروحة، دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي: غربي صباح -3
 .53، ص2014بسكرة، 
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يعد التعليم قوة اجتماعية باعتباره أهم الوسائل التي يمكن ألي مجتمع من أحداث التغير السريع  ➢
والمنشود، والتعليم الجامعي والعالي له قوته وأهميته الخاصة باعتباره المسؤول األساسي عن إعداد 

 (1.)الشباب وتهيئتهم للحياة وسوق العمل في مستوي العصر

 العالي:وظائف التعليم  -2

، 1998 ، المنعقد سنةUNESCOحددت وظائف التعليم العالي في المؤتمر العالمي لمنظمة ال
 وقسمت إلي ثالثة وظائف رئيسية هي:

 التعليم: 2-1

، فمن المتوقع أن تقوم الجامعات بأعداد الكوادر المطلوبة التي (2)وهو أول وظيفة للتعليم العالي
 .(3)والتقنية، المهنية واإلدارية، ذات المستوي العاليستقوم بشغل الوظائف العلمية 

 البحث العلمي: 2-2

نتاج معرفة جديدة من أهم وظائف التعليم العالي)الذي يقتصر علي حفظ  أصبح البحث العلمي وا 
 المعلومة القديمة(، حيث أن الجمع بين التعليم والبحث هو ما أدي إلي ظهور الجامعة الحديثة في القرن 

في كل من اسكتلندا وألمانيا علي الترتيب، والتي اهتمت بالبحث العلمي، فهو "عملية فكرية  19و18
منظمة يقوم بها الباحث من اجل تقصي الحقائق بشأن مسالة أو مشكلة معينة)موضوع البحث( بإتباع 

لتعميم طريقة علمية منظمة)منهج البحث ( بغية الوصول إلي حلول مالئمة للعالج والي نتائج صالحة ل
 علي المشاكل المماثلة.

يعد البحث العلمي من الركائز األساسية للنهوض الحضاري في أي بلد، فاالكتشافات تأتي من 
 خالل البحث والتمحيص ومتابعة األحداث واألفكار ومحاولة تطويرها ودعمها ورعايتها.

                                                           
المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية للتربية التعليم وعالقته بالعمل والتنمية البشرية في الدول العربية، علي السيد طنيش:  -1

 .41،ص20/22/1996المقارنة واالدارة التعليمية، القاهرة 
، رسالة لنيل شهادة ( 1967-2012أثر سياسات االنفاق العام علي قطاع التعليم العالي في الجزائر)محمد السعيد بن غنيمة:  - 2

-2014الماجستير في العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، السنة الجامعية
 .19، ص2015

، دار الشروق للنشر والتوزيع، االساليب االبداعية في التدريس الجامعيلطيف بعارة، ماجد محمد الخطايبية: حسين عبد ال -3
 .26،ص 2002االردن،
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ر االبتكارية ألستاذة فكثير من االبتكارات، االكتشافات واالختراعات ما هي إال نتيجة لألفكا
 الجامعات والطالب المتميزين.

وبالرغم من أن مهمة إنتاج معرفة جديدة تقع أساسا علي مؤسسات التعليم العالي، فان معظم 
أعضاء هيئة التدريس ال يجرون إال القليل من البحوث، ويرجع ذلك إلي أن معظم وقت المدرسين 

مل اإلبداعي)عبء كبير: أعداد كبيرة للطلبة( بالضافة إلي مخصص للتدريس، مما ال يتيح لهم مجاال للع
 ذلك فان كثيرا من البحوث تتطلب أمواال وتمويال، لإلنفاق علي الباحثين وتوفير المصادر الالزمة.

 .(1)وتسخر نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع بما يحقق التنمية والتطور في مجاالت الحياة كافة

 خدمة المجتمع: 3-2

المفروض أن تتأقلم الجامعات لتتالقي واحتياجات المجتمع، فالجامعة في العصور الوسطي من 
كانت تهتم أكثر بعلوم الدين وفلسفة أرسطو أكثر من التنمية االقتصادية، وبعد الثورة الصناعية بدأت 

فرضتها بتوفير تعليم في تخصصات  19 تتأقلم بشكل جزئي مع احتياجات المجتمع، حيث بدأت في القرن 
الوظائف الجديدة التي ظهرت منها: العلوم، الهندسة، المحاسبة. لكن فقط في القرن العشرين أصبحت 
الجامعة تدرس تقريبا جميع التخصصات التي يتطلبها المجتمع الجديد بما فيها علم االجتماع، إدارة 

 األعمال........الخ.

 

 

 أهداف التعليم العالي: -3

مهمة التعليم العالي متشعبة االتجاهات واألدوار وبعيدة األثر في المجتمع، وبشكل عام يمكن  أن
 تلخيص األهداف التي تسعي الجامعة إلي تحقيقها هي:

 تأهيل وا عداد كفاءات بشرية قادرة علي تحمل مسؤوليات الحياة العملية. ➢
 (1)المعرفة البشرية بكل أشكالها.االهتمام بالبحث العلمي وكشف أسرار الطبيعة وتنمية  ➢

                                                           
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، صرالمعا اإلداري التعليم الجامعي، مفهوم حديث في الفكر  إدارة:العبادي هاشم فوزي -1

 .554،صاألردن
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نما تمتد  ➢ جراء البحوث، وا  االهتمام بالنشر، حيث ال تقتصر مهمة الجامعة علي إعداد الباحثين وا 
 لتشمل تقديم نتائج عن طريق وسائل النشر.

 حماية التراث اإلنساني والحفاظ علي إنتاج الفكر البشري. ➢
 عية.القيادة الفكرية وخدمة أهداف التنمية االجتما ➢
 تفسير وتبسيط نتائج البحوث العلمية. ➢
 النظر في مشكالت المجتمع المحيط ومحاولة فهمها وتحليلها، ثم البحث عن حلول مناسبة لها. ➢
 تحقيق مبادئ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية والمساواة بين المواطنين. ➢

والظروف السائدة في المجتمع والعالم  ومن الطبيعي أن تتأثر أهداف الجامعة بالمتغيرات والعوامل
ككل. وعليه فأهدافها ال بد أن تتغير وتتطور بتنوع المطالب التي تفرضها العوامل الخارجية علي 

 الجامعة.

 لكن هذه األهداف علي اختالف بنياتها ومناهجها وبيئاتها وهما:

 مع وتطويره.: أي تخريج متخصصين أكفاء يستطيعون اإلسهام في تنمية المجتالتعليم -أ

يجاد حلول للمشكالت التي يواجهها البحث العلمي -ب : بتطوير مستويات المعرفة والعلوم  وا 
 المجتمع.

 
 
 

 مكونات التعليم العالي : -4

التعليمية التي توفرها الجامعات تعتمد علي عدة عناصر والتي تسمي بمدخالت إن الخدمة 
 احتياجات األطراف المستفيدين.العملية التعليمية وهذا لتلبية ومخرجات 

 مدخالت ومخرجات العملية التعليمية: 4-1

                                                                                                                                                                                     
، الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات إدارةمحمد عوض، جويجان اغادير عرفات:  الترتوري -1

 .76،ص2006دار المسيرة، عمان،
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علي الطلبة  تعد مسالة تحديد المدخالت من األمور التي لم يتفق عليها، فهناك من يقتصرها
الملتحقين بالمرحلة التعليمية ألول مرة، علي اعتباران كل اإلمكانات التي وفرت للمؤسسة التعليمية أينما 
وجدت لصالح الطلبة، فهم إذن المدخالت وهم المخرجات في الوقت نفسه، وهناك من يري ان المدخالت 

قيق أهداف النظام بما فيهم الطلبة، وان تشكل مجموعة الموارد المادية والبشرية التي رصدت من اجل تح
جميعها سواء كانت تكاليف رأسمالية جارية أو ثابتة تسبب خسارة إذا لم يحسن استغاللها علي الوجه 

 .(1)األكمل وتحقيقها لألهداف التي وضعت من اجلها

 

 وتتمثل المدخالت في: المدخالت:1-1-4 

 الطلبة: 4-1-1-1 

التدرج/ الدراسات العليا، فالطالب في مرحلة التدرج هم الذين يلتحقون هناك طلبة التدرج وما بعد 
بالجامعة للحصول علي درجة الليسانس، أما طلبة الدراسات العليا هم الذين حصلوا علي الشهادة 

 الجامعية األولي ويدرسون للحصول علي درجة الماجستير أو الدكتوراه.

لتعليمية والتي يتم من خاللها إعدادهم والتأثير في يمثل الطلبة المدخل األساسي في العملية ا
سلوكهم، اتجاهاتهم وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تجعل إسهامهم أكبر من خالل التطوير النوعي 
للتعليم الذي أتيح لهم الحصول عليه، وهو ما يمثل الهدف األساسي من العملية التعليمية، سواء ارتبط هذا 

ليم استهالك، أي انه يمثل حق الفرد في الحصول عليه، أو ارتبط بالتعليم كاستثمار، من الهدف يكون التع
خالل االستثمار في تكوين الخريج باعتباره رأسمال بشري حاله في ذلك حال االستثمار في تكوين رأس 

 المال المادي.

 هيئة التدريس: 1-1-2- 4 

ي العملية التعليمية، حيث تتوقف العملية يعتبر عضو هيئة التدريس المدخل األساسي والمهم ف
التعليمية علي حجم هيئة التدريس وكفاءتها)تعتمد العملية التعليمية بدرجة كبيرة علي ما يتاح من أساتذة(، 
بحيث يتناسب عددهم مع الحاجة إليهم، فال يزداد العدد عن الحاجة فتظهر معه حاالت عدم استخدام 

                                                           
 متنوري ، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير، جامعة علي جودة التعليم العالي وأثرهاهيئة التدريس  أعضاءكفاءة نوال نمور:  -1

 .17، ص2012قسنطينة، 



41 
 

منهم، وهو ما يؤدي إلي هدر وضياع للموارد التي استخدمت في للبعض أو استخدام جزئي للبعض 
تكوينهم وا عدادهم، وتقتضي تكاليف مرتفعة في الغالب، كما أن توفر عدد اقل من األستاذة بالقياس إلي 
حاجة هذه العملية يؤدي إلي إعاقة وعرقلة العملية التعليمية، وانخفاض نوعيتها بسبب ارتفاع نسبة الطلبة 

التدريس، وارتفاع عبء التدريس بالشكل الذي ال يتيح لعضو هيئة التدريس الفرصة الكافية  إلي هيئة
 لتطوره الذاتي من ناحية، وال يتيح له االرتفاع بنوعية العملية التعليمية من ناحية أخري.

 الوسائل المادية: 4-1-1-3 

والتي تشمل المباني بكل مرافقها والبد أن تكون وفق مقاسات  تتمثل في الفضاءات البيداغوجية
معتمدة تضمن للعملية التعليمية فرصا اكبر للنجاح، يضاف إليها المكتبات  والقاعات والتجهيزات 
والمختبرات وورش العمل....التي تحتاجها المؤسسة التعليمية بدرجة أو باخري، والتي تحدد بمعايير 

دد مقدار وكيف ما تحتاجه المؤسسة تبعا لطبيعة تخصصها وا عداد الطلبة ومواصفات عالمية، تح
 .(1)والعاملين بها وطبيعة النشاط الذي يمارسه طلبتها

هذا باإلضافة إلي الوسائل التعليمية التي تستخدم من قبل هيئة التدريس والطلبة في عملية التعليم، 
 وتتمثل في: المطبوعات، الكتب، أجهزة العرض......

 العملية التعليمية: 4-1-2 

ويقصد بها في المؤسسات التعليمية عمليات التدريس والتدريب والمقررات الدراسية والمناهج، التي 
يجب أن تكون مناهج حديثة تواكب التطورات والمستجدات العلمية والثقافية، وان تتالءم مع متطلبات 

نجد لها مكانا في دنيا العمل، وليس تخريج البيئة والمجتمع، وان يوفر النظام التعليمي تخصصات 
تخصصات زائدة عن الحاجة وال نجد لها المكان المناسب لمزاولة العمل، األمر الذي يؤدي إلي البطالة 

 ألنها عمالة فائضة.

ثم أن من عناصر المنهج بمفهومه الواسع أساليب وطرق التدريس التي هي الوسائط لنقل المعرفة 
بد أن تكون المدرسين الذخيرة الكافية من هذه الطرق وكذلك القدرة علي استخدام إلي  الطلبة، لذا ال

                                                           
 .18،19نوال نمور، المرجع السابق، ص ص -1
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التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة المساندة لمفردات المنهج، كي يكون باإلمكان إيصال المعرفة إلي 
 الطلبة باقتدار وكفاءة عالية وهو شرط أساسي لتحقيق الجودة.

لتقويمات واالختبارات التي تتبع من اجل قياس وتقويم نمو الطلبة والعنصر اآلخر في المنهج هو ا
وتحصيلهم الدراسي، لذا ينبغي عدم الركون إلي نمط واحد في تقييم تحصيل الطلبة سواء في االختبارات 

 .(1)الفصلية أو النهائية

 المخرجات: 4-2

وتتمثل في أعداد المتخرجين من الطلبة  وهي النتائج النهائية للعمليات التي أجريت علي المدخالت
الذين يجب تخريجهم من خالل تحقيق الشروط الكمية والنوعية)مخرجات العملية التعليمية تتمثل في عدد 

 الخريجين من الناحية الكمية، وكفاءتهم من الناحية النوعية(.

 المستفيدون من العملية التعليمية: 4-3

 :(2)التعليمي هم إن العمالء المستفيدين من النظام

 الطلبة: 4-3-1

أول األطراف المستفيدة من العملية التعليمية التي تقدمها الجامعات ولم تقم هذه الجامعات  وهم
وتمارس أوسع النشاطات أهمية في المجتمع إال من اجل إعدادهم لحياة أفضل. لذا تم إدخال مواضيع 

الجديدة بحيث يكون دراسة جديدة مثل التكنولوجيا والمعلوماتية والتدريبات والمناهج العلمية علي المناهج 
 الطالب أكثر تحضيرا للعمل في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية.

 أولياء األمور: 4-3-2

يعد أولياء األمور من ابرز عمالء النظام التعليمي ومؤسساته لسببين، أولهما: أنهم أودعوا أبناءهم 
أبناءهم مشاريع تحقق  إلي الجامعات كي تعدهم لحياة مستقبلية أفضل في كل جوانبها، إذ يرون في

طموحاتهم ويسعدهم كثيرا تحقيقها. ثانيهما: أنهم المساهمين في توفير األموال الالزمة لهذه 
                                                           

، 2007، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،1، طادارة الجودة الشاملة في القطاعين االنتاجي والخدميمهدي السامرائي:  -1
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المؤسسات)المؤسسات الخاصة(، فمن حقهم إذن أن يطلعوا علي نوعية الخدمة المقدمة البناءهم، 
 يها أو إخفاقها.والمشاركة في توفير عوامل النجاح لها وبحث األسباب المؤدية إلي تدن

 أرباب العمل: 5-3-3

ويعد أرباب العمل أيضا من عمالء النظام التعليمي أو المستفيدين منه، ويتمثل أرباب العمل في 
المديرين والمشرفين ورؤساء األقسام والمديرين الذين يعملون في المؤسسات العامة والخاصة، والذين سوف 

الجامعات، لذا فان هؤالء يتوقعون أن يكون المتخرج علي قدر كاف يعمل تحت إشرافهم المتخرجون من 
من الخبرة والكفاءة المهنية والفنية والسلوكية للعمل الذي يمارسه والذي اسند إليه واعد له في مؤسسات 
التكوين والتعليم، وبموجب ما يمتلكه أرباب العمل من خبرة ميدانية فإنهم اقدر من غيرهم علي تشخيص 

القوة والضعف في أداء هؤالء المتخرجين، لذا فان استماع مؤسسات التكوين والتعليم لمقترحاتهم جوانب 
ذا  الخاصة بتطوير كفاءة المتخرجين تكون أكثر نفعا ألنها أكثر دقة وموضوعية في عمليات التقويم، وا 

 (1)ب العمل.كان البد من تحسين جودة أداء المتخرجين فان أفضل ما يتم االعتماد عليه هم أربا

 المجتمع: 3-4- 4

وهو العميل النهائي  للنظام التعليمي، الذي تصب فيه حصيلة الجهود التعليمية كافة من إعداد 
رساء  لألفراد وانجاز للبحوث والدراسات وتقديم المنشورات والمساهمة في حل المشكالت االجتماعية وا 

 البنية االجتماعية علي ركائز حضارية ثابتة.

المجتمع ينتظر من أبنائه المتعلمين القدرة علي تطوير الواقع نحو األحسن في جوانبه  أن
ذا كان  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، الن زمام األمور ستكون الحقا بيد هؤالء األبناء، وا 

 البد من النهوض السريع بالمجتمع، فان هذا النهوض ال يكون إال بهم.

 التعليم العالي في الجزائرثانيا: 

 التعليم العالي في الجزائر تطور -1

                                                           
 .20نوال نمور، المرجع السابق، ص -1
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إن تطور التعليم وخصوصا التعليم العالي في الجزائر مر بمراحل تاريخية هامة، نستعرض أهم 
حيثياتها واإلجراءات التي عرفها هذا النظام في كل مرحلة علي أساس التسلسل التاريخي، وهذه المراحل 

 هي:

 عالي في العهد االستعماري:التعليم ال 1–1

كانت المساجد والزوايا، قبل وأثناء العهد االستعماري المكان الوحيد لتعليم اللغة والدين، ونشر 
الثقافة اإلسالمية، لذا عمل االستعمار الفرنسي القضاء علي هذه المراكز الثقافية والدينية من خالل تحويل 

ض اآلخر إلي مراكز نشاط الهيئات التبشيرية المسيحية، فيما بعضها إلي معاهد للثقافة الفرنسية، والبع
 (1)عمل علي هدم الكثير منها بحجة إعادة تخطيط المدن الجزائرية.

 نشأة الجامعة الجزائرية: 1 -1-3
يعود نظام التعليم العالي إلي العهد الكولنيالي، فقد مرت مرحلة إنشاء الجامعة الجزائرية عبر 

    1879 مدرسة عالية في الطب والصيدلة، ثم سنة 1859 طويلة، حيث أنشئت بالجزائر في سنة سيرورة
جامعة الجزائر، والتي ستسير   1909 مدارس الحقوق، العلوم واآلداب والتي سيعطي جميعها معا سنة

بنفس مستوي علي منوال سابقاتها بفرنسا، لكن التعليم في الجزائر في تلك المدارس أو الجامعة لم يكن 
ذلك الموجود في فرنسا، فقد كان يهدف إلي تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيين المتواجدين بالجزائر، وكذا 
تكوين نخبة مزيفة من المثقفين الجزائريين مقطوعة الصلة عن الجماهير الشعبية، من اجل خدمة 

 1962فرنسية المنشأ والنمط سنةالمتطلبات االستعمارية، وعلي هذا ظلت الجامعة الجزائرية والتي كانت 
تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية، وخاضعة كما هو معلوم لقوانين التعليم العالي الفرنسي، وظلت 
محافظة علي طابعها وروحها الفرنسيين في دراساتها وأبحاثها وطلبتها الذين يتابعون الدراسة بها، حيث لم 

(، فتخرج منها محامي واحد فقط 1919_1914حرب العالمية األولي)يتخرج منها جزائري واحد إال بعد ال
، كما لم ينشا بها قسم لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية، علي غرار قسم اللغة واألدب 1920 سنة

الفرنسي منذ إنشائها حتى االستقالل، ذلك الن المستعمر كان يري أن في نشر التعليم في الجزائر سواء 
خالصا لهذه السياسة العنصرية ضد تعليم كان جامعي ا أو غيره، يمثل اكبر خطر علي وجوده، وا 

الجزائريين، كانت الجامعة الجزائرية شبه مقفلة األبواب في وجه الشباب الجزائري، فعدد جد ضئيل من 
تابه، الجزائريين كان لهم الحظ في االرتقاء للتعليم العالي، وفي هذا الصدد يحصي موريس فيوليت في ك

                                                           
 .92المرجع السابق،ص غربي صباح،  - 1
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طالبا في  507، و1948_1947طالبا خالل  258، و1929 طالبا مسلما عام 77مجموع 
من السكان الجزائريين، وبحلول الفترة  15342، وهو ما يعادل طالبا واحدا لكل من 1954_1953
طالب الذين  500طالب جزائري في جامعة الجزائر من بين ال 600لم يكن هناك سوي  1962_1961

 (1)المؤسسة الجامعية، وهكذا فقد كانوا يشكلون األقلية. كانت تعدهم

وبشكل عام، كان التعليم الفرنسي في الجزائر من إلي تعليم كل االوربين وتجهيل اكبر ما يمكن 
تجهيله من الجزائريين. وبصفة عامة، كانت تلك وضعية التعليم الذي انشاته حكومة لالحتالل الفرنسي 

 .1962والي غاية االستقالل عام  1830 حتالل عام في الجزائر منذ بداية اال

أن هذه الوضعية وان كشفت عن شئ فإنها تكشف بان العلم والمعرفة هما سالح فتاك للسيطرة 
 علي الشعوب وسلب حرياتها.

 (:1970_1962التعليم العالي بعد االستقالل) 2–1

واجهت الجزائر غداة حصولها علي استقاللها، تركة استعمارية ثقيلة بكل المقاييس، وكان بناء دولة 
عصرية وحديثة يتطلب النهوض بكل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية علي حد السواء، وكان 

علي الشعب الجزائر في مقدمة األولويات المستعجلة الفضاء علي سياسة التجهيل التي مارستها فرنسا 
طيلة قرن وربع قرن، ولم يكن ذلك ممكننا إال بتأسيس نظام تعليمي، يتيح فرصة التعليم لكل الجزائريين 

، تغيرت رسالة الجامعة الجزائرية تغيرا جذريا من  1962 بدون استثناء، منذ إعالن استقالل الجزائر عام
 الجزائرية القيام بالمهام التالية:حيث األهداف والوسائل وقد ألقى علي عاتق الجامعة 

 إقامة نظام جامعي جديد يراعي وضعية البالد، التي تتميز ببنية اقتصادية وموارد بشرية محدودة.  ➢
إقامة نظام جامعي قادر علي منح البالد بما فيها القطاع االقتصادي وفي أسرع اآلجال، ما يحتاج   ➢

 يف.إليه من اإلطارات الضرورية من حيث الكم والك
إقامة نظام جامعي يلبي متطلبات التنمية مع مراعاة المعايير المعروفة في البلدان المتقدمة، وذلك في   ➢

 أسرع وقت ممكن.
 وجوب تفادي تسرب الطلبة.  ➢
 تكوين إطارات ذات مستوي عالي بإمكانها مواجهة مشاكل التخلف.  ➢

                                                           
 .37،ص2001، 1، دار األمة،الجزائر، ط،تكوين اإلطارات من اجل التنمية :الصديق تاوتي - 1
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 توسيع التعليم الجامعي وتوفيره لجميع الراغبين فيه.  ➢
التعليم الجامعي بعده العلمي والتقني، وربطه بالحقائق الوطنية، وتوجيهه نح الفروع التي  إعطاء  ➢

 يحتاجها االقتصاد الوطني.

لقد شهدت تلك الفترة تطبيق أولي مخططات التنمية الوطنية وهو ما عرف بالمخطط الثالثي للتنمية 
 10756 الطلبة، والذي قدر ب ، رافق ذلك المخطط تطور محسوس في إعداد 1970_1967 في الفترة

طالب، وقد اثر هذا التطور مشاكل كبيرة علي مستوي هياكل االستقبال الجامعية، التي أصبحت غير 
قادرة علي اإليفاء بالحاجة، مما تطلب إيجاد حلول مستعجلة، مثلما حدث مع وزارة الدفاع التي تنازلت 

 علي بعض ثكناتها العسكرية في وهران.

د الدولة الحديثة للنهوض بقطاع التعليم العالي زيادة ملحوظة في عدد الطلبة كما صاحب جهو 
 المسجلين.

فعلي العموم، ظلت الجامعة الجزائرية محتفظة ببناءاتها المادية والبيداغوجية التي ورثتها عن اإلدارة 
 صل عنها.الفرنسية، فبقيت تابعة في نظامها وتسييرها للجامعة الفرنسية، بل كانت صورة طبق األ

 (:1980_1971التعليم العالي في الفترة ) 1-3

تميزت هذه المرحلة بتخلي الجامعة الجزائرية عن نظامها االستعماري القديم، حيث ظهرت ألول مرة 
صالح التعليم العالي، كما شهدت تقسيم الكليات إلي  1970 سنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وا 

 :(1)المتجانسة، كما تم إدخال تعديالت علي مراحل الدراسة الجامعية كالتاليمعاهد تضم الدوائر 

 مرحلة الليسانس.   ➢
 مرحلة الماجستير.   ➢
 مرحلة دكتوراه العلوم.   ➢

في عملية إصالح شاملة للتعليم العالي، في برامجه وأهدافه  1971 وقد شرع ابتداء من سنة 
ومناهج البحث العلمي، كما شهدت تلك المرحلة تطبيق وطرق و أساليب تكوين اإلطارات الجامعية 

 المخططات التنموية التالية:

                                                           
 .64_61،ص ص  1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التربية والتكوين في الجزائربوفلجة غياث:  - 1
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 (:1973_1970المخطط الرباعي األول) 1-3-1

 10756ارتفع عدد الطلبة بشكل لم تسبق معرفته من قبل، حيث تضاعف مجموع الطلبة من 
ابتداء من ذلك الوقت ، إذ أصبح التعليم الجامعي 1970 طالب سنة 19311  ىال 1968 طالب سنة

تم تكوين المنظمة الوطنية  1973 يحتل مكانة إستراتيجية هامة في سياسة البالد التنموية، وفي سنة
 للبحث العلمي، كما تم كذلك تكوين المجلس الوطني للبحوث العلمية.

 (:1977_1974المخطط الرباعي الثاني) 1-3-2

لة بمستويات التنمية التي سجلت في مختلف تميزت هذه المرحلة بكونها أكثر طموحا وأكثر ص
 المجاالت، ومن أهم أعمال هذه المرحلة:

 تكوين اإلطارات العليا الالزمة لتنمية البالد.  ➢
 تدعيم ديمقراطية التعليم في مختلف مراحله بما فيه الجامعي.  ➢
 .1971تدعيم عملية إصالح التعليم الجامعي، والذي شرع فيها سنة  ➢
 ع احتياجات التنمية.تكثيف التعليم م  ➢

 بمعني إن التخصصات والفروع المدرسية ينبغي أن تتماشي مع متطلبات التنمية التي تمر بها البالد.

 يومنا هذا: ىال 1981 التعليم العالي من سنة  4–1

بواسطة سياسة التعريب في بعض الفروع العلمية واإلنسانية، كما تميزت  1984 عرفت الفترة قبل 
بظهور تخصصات في مستوي الفرع الواحد، ففي علم االجتماع مثال ظهرت به تخصصات جديدة 

نقطة التحول  1983 كسوسيولوجيا األسرة، الديمغرافيا، علم االجتماع الصناعي....الخ، وتعتبر سنة
تخطيط التعليم العالي حتى  ىليم العالي والتخطيط، وكان يهدف هذا المشروع إلالحقيقية في سياسة التع

حسب حاجة االقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الخريطة معرفة التنبواءات علي المستوي   2000 سنة
اقتصادية لمختلف المناطق الجغرافية، وكذا -الجهوي والوطني مع األخذ بعين االعتبار المميزات السوسيو

 .(1)اقتصادي لمؤسسات التعليم في مختلف المناطق-طار السوسيواإل

                                                           
، ديوان المطبوعات  1، حوليات جامعة الجزائر، العددالجزائرية الديمقراطية الشعبيةالتعليم العالي في الجمهورية عبد هللا ركيبي:  - 1

 .161، ص1987_1986الجامعية، الجزائر،
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 وقد تمحورت أهداف مشروع الخريطة الجامعية حول:

 تطابق التكوين مع التشغيل.  ➢
 تحسين مردود قطاع التعليم.  ➢
 تنظيم عدد الطلبة.  ➢
 تطوير البحث العلمي.  ➢

سياسة التكوين التي تنتهجها الجامعة أما فترة التسعينات، فكانت تستوجب إعادة النظر الجدية في 
الجزائرية، خاصة في ظل االقتصاد الحر الذي تدخله الجزائر تدريجيا، وما يحمله من مستجدات، فتم 
الرجوع إلي تطبيق نظام الكليات، تتولي هي نفسها)الجامعة( مهمة التنسيق بين أعمال الكليات والمصالح 

 ي الكلية المهام التالية:التقنية واإلدارية المشتركة، حيث تتول

 التعليم علي مستوي التدرج وما بعد التدرج.  ➢
 تفعيل البحث العلمي.  ➢
 التكوين وتحسين المستوي وتجديد المعارف.  ➢

 وقد واصل عدد الطلبة ارتفاعه، حيث بلغ الفرق بين عدد المسجلين فيما بين الدخول الجامعي
قد وصلت الزيادة في عدد المناصب مقعدا، ول 16586 حوالي  1971_1970و  1963_1962

 منصب. 175087 ىال 1999و1990 البيداغوجية فيما بين

يبدو جليا أن المجهودات التي بذلت فيما يختص بتطوير التعليم العالي، أدت إلي نتائج ملموسة 
طالب  39554الي 1990طالب عام 22917خاصة من الناحية الكمية، فارتفع عدد الطلبة من 

، تزايد كمي ال يعكس النوعية المطلوبة في الخريج الجامعي، حيث أن اإلشكال المطروح حاليا  1998عام
علي الساحة يتصل بالدرجة األولي بنوعية التعليم العالي، فآراء اغلب األطراف الفاعلة في العملية 

دني المستوي بل إلي البيداغوجية)المسؤولين اإلداريين والبيداغوجين علي المؤسسات واألساتذة( تشير إلي ت
حباط لكل األساتذة والطلبة، ولكنها  رداءته في بعض األقسام ، حيث أصبحت هذه الصورة مصدر تذمر وا 

 (.1)أيضا مصدرا لرغبة ملحة في العمل علي إحداث التحسينات الالزمة للرفع من المستوي 

                                                           
"، الجزائر تأمالت حول تطور التعليم العالي في الوطن العربي ومدي مساهمته في عملية التنمية "عرض لتجربةمحمود بوسنة:  - 1

 .20_7،ص2000، جامعة منتوري قسنطينة،13د مجلة العلوم اإلنسانية، العد
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فير اإلمكانيات البيداغوجية وإلخراج الجامعة الجزائرية من األزمة التي تمر بها حاليا، البد من تو 
والعلمية والبشرية والمادية والهيكلية التي تسمح لها باالستجابة لتطلعات المجتمع، وهذا ما ترجمه مشروع 

)ليسانس، ماستر، دكتوراه(، الذي جاء لتحقيق  LMDإصالح التعليم العالي في هيكلته الجديدة لنظام الـ
 جملة من األهداف أهمها:

 الجامعة علي أساس تسيير أنجع.استقاللية   ➢
إعداد مشروع جامعة يشمل االنشغاالت الحلية والجهوية والوطنية علي المستوي االقتصادي والعلمي   ➢

 واالجتماعي والثقافي.
تحقيق تأثير متبادل فعلي بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي، وهذا بتطوير ميكانيزمات   ➢

 التكيف المستمر.
 ين نوعي يأخذ بعين االعتبار تلبية الطلب الشرعي في الحصول علي تكوين عالي.تقديم تكو   ➢
بيداغوجية نشطة يشرف فيها الطالب علي تكوينه، وتكون الفرقة البيداغوجية بمثابة دعم ودليل   ➢

 ونصيحة ترافقه طيلة مساره التكويني.

 ستماع لمحيطها ومتفتحة علي العالم.وفي كلمة واحدة إنشاء جامعة جديدة تتسم بالحيوية والعصرنة في اال

 

 

 

 : LMD(: يوضح مقارنة بين الهيكلة الحالية للتعليم العالي والهيكلة المقترحة1شكل رقم)

 

 

 

 

 
 المــــاجسـتـيـــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهادة الدراسات

 لــيـــســــانـــس

الدراسة شهادة  

 مهندس معماري،بيطري
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف إصالح التعليم العالي ،  المصدر:
 . 5 -4،ص 2004جانفي

 : (1)يتضح من المخطط السابق أن هيكلة نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه تهدف إلي ما يلي

 تطبيقية أو مهنية. تحويل مجموع كل شهادات الدراسات الجامعية إلي ليسانس  ➢
إعادة تكييف الشهادات التي مدتها أربع سنوات حاليا)ليسانس، شهادات الدراسات العليا(إلي ليسانس   ➢

 عامة مدة الدراسة بها ثالث سنوات وماستر بحث مدتها خمسة سنوات.

 أهداف التعليم العالي بالجزائر: -2

 :(2)يهدف التعليم العالي بالجزائر إلي تحقيق ما يلي

 تكوين اإلطارات الكفئة من اجل خدمة التنمية الوطنية.  ➢
 تنمية الروح العلمية ونشر الدراسات ونتائج البحوث.  ➢
يجاد حلول لها.  ➢  يساعد في دراسة المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمع وا 
 :(3): ويقصد بها تحقيق ما يليديمقراطية التعليم العالي  ➢

إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبة الجزائريين الذين انهوا بنجاح دراستهم الثانوية كل حسب  •
 كفاءته العقلية بغض النظر عن مكانته االجتماعية.

 ربط جميع جهات الوطن الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا. •

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم الجامعي الجديد"نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه" اإلصالحتقييم تطبيق احمد زرزور:  - 1

 .103،102، ص ص2006_2005علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .50المرجع نفسه،ص احمد زرزور، - 2
 .159،ص3،1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طيمأصول التربية والتعلرابح تركي:  - 3
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 م الجامعية والسكن.توفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية، المنح والمطاع •

 :(1)ويعتمد التعريب علي المبادئ التالية التعريب: ➢
بما أن اللغة العربية من بين األدوات األساسية التي كونت شخصيتنا التاريخية وثقافتنا الوطنية، فينبغي  •

 أيضا أن تكون لغة حياتنا االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي لغة التربية والتعليم في الجزائر.
 توحيد التكوين باللغة الوطنية في مختلف المواد وفي مختلف مراحل نظام التربية والتكوين. •
تقانها احدي المهام األساسية للمجتمع الجزائري في مجال التعبير عن  • إن تعميم استعمال اللغة العربية وا 

لوطنية ستساهم في إثراء كل مظاهر الثقافة، وان الجزائر باستعادتها توازنها من خالل التعبير عن ذاتها ا
 الحضارة اإلنسانية بصورة أفضل.

 مشكالت الجامعة الجزائرية: -3

 مشكلة التحجيم:  3-1

تشكل مشكلة التحجيم تحديا مختلفا للجامعة الجزائرية منذ الثمانينات، ويعكس لنا هذا التدفق األرقام 
وزارة التعليم العالي والبحث المسجلة في كل دخول جامعي، حيث يصل العدد إلي مليون طالب حسب 

 :(2)العلمي ويرتبط هذا المشكل حسب مختلف المصادر بمجموعة من العوامل نوجزها فيما يلي

 مبدأ تساوي فرص االلتحاق بالتعليم العالي.  ➢
 النمو الديمغرافي الذي تشهده الجزائر وتوسع عدد الملتحقين باألطوار االبتدائية الثانوية.  ➢
 المجتمع لليد العاملة المؤهلة لمسايرة المستجدات االقتصادية ومتطلبات سوق العمل. زيادة حاجات  ➢
الطلب المتزايد علي التعليم العالي نتيجة الوعي الثقافي والعتبارات اقتصادية واجتماعية تربط بتحسين   ➢

 الدخل والمستوي المهني في إطار الحراك االجتماعي ومواجهة شبح البطالة.
 رتبطة بسياسات القبول والتقويم ومركزية التوجيه والتقويم.العوامل الم  ➢
 مجانية التعليم العالي وا همال التوعية بسبب نقص الموارد التمويلية والمؤطرين والهياكل.  ➢
 مشكالت اإلعادة والتسرب والتحويل.  ➢

                                                           
 .52سميحة يونس، المرجع السابق، ص - 1
، دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس سطيف، ص ومشكالت الجامعة الجزائريةLMDإصالح التعليم العالي الراهنزرقان ليلي:  - 2

 .5،6ص
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لتعليم كل هذه العوامل أدت إلي تفاقم هذه المشكلة التي انجرت عنها مشكالت أخري أعاقت تطور ا
 :(1)العالي وارتبطت ب

بزيادة الحاجة للتمويل لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الطلبة من حيث القاعد البيداغوجية والهياكل،   ✓
 ميزانية التسيير، البحث العلمي، التأطير.

نجد أيضا مشكلة اإلطارات الالزمة كما وكيفا، وهنا نسجل ضعفا في هذا الجانب اضطرت الجامعة   ✓
 يف أساتذة، عمال، إدارة......بعيدا عن المقاييس الموضوعية والعلمية.لتوظ
زيادة بطالة الخريجين التي أصبحت ظاهرة معروفة في المجتمع الجزائري نتيجة ضعف الشهادات   ✓

 وقلة المناصب المفتوحة.
 نقص الفعالية والحافز عند الطلبة واألساتذة.  ✓
 إهمال البحث العلمي.  ✓
 ا عن وضع أفضل واستثمار أحسن لقدراتهم وتحسين تكوينهم.هجرة األدمغة بحث  ✓

 :مشكلة صعوبة التمويل 3-2

وتعد من المشكالت المطروحة بقوة لدي كثير من الدول العربية والغربية، فقطاع حساس كقطاع 
التعليم العالي يحتاج إلي ميزانية كبيرة وتسيير عقالني وتوزيع عادل خاصة وانه يعتمد علي التمويل 
الحكومي إال انه في الجزائر رغم ما تخصصه من ميزانيتها للتعليم العالي إال أن هذه الزيادة يضعف 
تأثيرها بسبب زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكاليف وتضخم األسعار ومتطلبات جودة التعليم العالي، خاصة 

ل التعليم العالي الذي يعد ما تعلق بالبحث العلمي واألجور مما يضعف دور البحث العلمي في دعم وتموي
 في كثير من الدول من أهم مصادر التمويل وتجمع مختلف المصادر علي أن هذا المشكل يعود إلي:

تنامي الحاجة للموارد المحلية لتمويل التعليم بسبب المنافسة من مختلف القطاعات بمعني زيادة   ➢
 الحاجة للموارد المالية الحكومية من القطاعات االخري.

ص تفتح الجامعة علي المجتمع والبيئة االقتصادية الوطنية والعالمية للبحث عن مصادر جديدة نق  ➢
 للتمويل.

 مجانية التعليم وغياب سياسة تدعم مشاركة الطالب في نفقات الطالب.  ➢

                                                           
 .12،ص1993، الجزائر،24، جريدة المدرسة والحياة، العددالمنظومة التربوية واقع وتطورخراط رشيد:  - 1
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 تزايد عدد الطلبة أدي لصعوبات مالية وال توازن.  ➢
 تناقص الدعم الحكومي لقطاع التعليم العالي.  ➢

 ة التأطير: مشكل 3-3

إن مشكل التأطير يرهن البحث العلمي الذي يعد الوظيفة األساسية للجامعة بعد التكوين، إال أننا 
نواجه اليوم تحديا مخيفا وهو إن عدد األساتذة الدائمين وحسب اللجنة الوطنية إلصالح النظام التربوي 

استاذ مؤقت ومشارك، في  120 في صنف الماجستير، 2248 ألف أستاذ،  17,  765هو 2002 سنة
الف أستاذ دائم، خاصة في ظل التوزيع غير العادل للكفاءات رغم الزيادة المعتبرة في 35حين أننا بحاجة

استاذ ويرتبط هذا الشكل بعدة عوامل ومؤشرات نوجزها فيما  25 229,المقدرة ب 2005_2004 سنة
 :(1)يلي

أعداد هائلة من الملتحقين بالتعليم العالي ال تتناسب التوسع الكبير في التعليم العالي، مما نتج عنه   ➢
 وعدد المؤطرين.

 نقص التأهيل العلمي والبيداغوجي لطلبة الدراسات العليا، وعدم وجود برامج تدريبية لألستاذ الجامعي.  ➢

 سوء الظروف المادية والمعنوية لألستاذ الجامعي مع غياب الحوافز.  ➢

 سياسات توظيف غير واضحة.  ➢

 ر غير واضحة ومعقدة في الترقية.معايي  ➢

 تراجع اإلمكانات البحثية بفعل سياسات الحد من األنفاق وعدم استقاللية الباحثين.  ➢

 (2)ضعف الدافع إلجراء البحوث لعدم وجود مستفيدين .  ➢

 التأخر في رجوع األساتذة المكونين بالخارج مع هجرة الكفاءات العالية.  ➢

 العليا.ضعف التكوين في الدراسات   ➢

 مشكلة الهياكل والتجهيز: 3-4

                                                           
 .7زرقان ليلي، المرجع السابق، ص - 1
في سلسلة إصدارات مخبر الموارد البشرية، إشكالية التكوين والتعليم  ،الجامعة الجزائرية واقع وأهدافعمار عماري، قطاف ليلي:  - 2

 .108، ص2004إفريقيا والعالم العربي، العدد األول، 
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يعتبر تزايد عدد الطلبة والصعوبات المالية للتعليم العالي من العوامل الرئيسية لنقص ضبط الهياكل 
والتجهيز، فقد أصبحت ظاهرة االكتظاظ هي السمة المالزم لكل الجامعات الجزائرية رغم الزيادة المالحظة 

فهي ال تفي بحاجات الطلب المتزايد سنويا والتي ترجع النعدام في الكثير من الجامعات ورغم ذلك 
التخطيط واالستراتيجيات الحادة. إضافة لهذا نجد نقصا في التجهيزات والوسائل الحديثة التي تعد اليوم 
األداة الرئيسية الكتساب المعارف واللحاق بالركب، وربط ما هو نظري بما هو تطبيقي، هذا مع نقص 

الحديثة منها وقاعات االنترنت وان وجدت فسمتها االكتظاظ، إضافة لتدني الخدمات  المراجع خاصة
 (.1)الجامعية مما ال يسمح بالتكوين الجيد

 المداخل النظرية المفسرة لدراسة موضوع الجامعة: -4 

التي تناولت موضوع الجامعة أو التعليم  إن الوقوف أو التطرق ألهم النظريات السوسيولوجية
الجامعي، خطوة أساسية في بحثنا كون هذه النظريات بمثابة المداخل التي تحدد تموضع البحث من 

 الوجهة النظرية.

 االتجاه الوظيفي: 1 –4

 رؤية أصحاب هذا االتجاه من خالل تصور العالقة المتبادلة بين القطاع)النظام( التعليمي وبقية النظم
 االجتماعية االخري، علي اعتبار أن النظام التعليمي احد األنظمة الفرعية للنسق االجتماعي، وبالتالي ال

 يمكن تحليله إال من خالل وظيفته في تحقيق التكامل الداخلي بين مكونات هذا المجتمع.

اعية كما أيضا يعد نظاما أساسيا في البناء االجتماعي ككل، ويؤثر في جميع النظم االجتم
 االخري)السياسية واالقتصادية واالجتماعية(، ويحافظ علي بقاء النسق واستمراره.

ومنه كان اهتمام الرواد األوائل لهذا االتجاه بالنظام التعليمي بصفة عامة، والجامعة بصفة خاصة 
  :(2)يلي محاولين إبراز وظيفتها الرئيسية في المجتمع، ومن أهم رواد هذا االتجاه ما

                                                           
 .67،60، ص ص1،2000،دار الجيل، دب، طأزمة التعليم العالي بالجزائر والعالم العربيمحمد بوعشة:  - 1
 .188-187ص ،ص2005، اإلسكندرية"، دار المعرفة الجامعية، والتطور النشأةعلم االجتماع "عبد هللا محمد عبد الرحمان:  - 2
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يري دور كايم  إن المكونات الداخلية للجامعة تعمل علي نقل القيم العامة التي من كايم:  دورإميل  -
شانها خلق التجانس والتضامن االجتماعي، كما تعمل علي اكتساب الفرد المهارات النوعية المتخصصة 

 العمل. كايم بتقسيم والضرورية للمهام العملية التي سيقوم بها مستقبال، أو ما يعرف عند دور

تعتبر التنظيمات البيروقراطية محور تحليالت "فيبر"، حيث ان المعاهد العليا والمدارس  ماكس فيبر: -
 المتخصصة والجامعات هي التي تحدد طبيعة المجتمع)تقليدي، حديث(.

ماعية من خالل األنماط المختلفة من التعليم والتدريب التي تقدمها لألفراد، وهي التي تمنحهم المكانة االجت
 والمهنية في المجتمع.

حظي التعليم الجامعي بأهمية بالغة ضمن تحليالت بارسونز للنظام التعليمي، تالكوت بارسونز:  -
حيث اعتبر الجامعة"التنظيم األم" الذي يمد مختلف تخصصاتهم، وبالكوادر والمهارات البشرية الالزمة 

 لقوي العمل واإلنتاج.

اهتم أيضا بالجامعات المهنية التي تعمل في الجامعات من خالل التركيز علي أهمية التدريب  كما -
 المهني والفني لهذه الفئة األكاديمية.

 نظرية التحديث:  2–4  

التي تتبناه العديد من علماء االجتماع المحدثين المهتمين  تعتبر من احدي النظريات السوسيولوجية
بتحليل العالقة بين التعليم والتحديث والتنمية، من خالل أبرازها ألهمية المؤسسات االجتماعية والتعليمية 
وعلي رأسها الجامعة، فهي تقوم بعملية التجديد في مختلف جوانبها والتأكد علي أهمية التحوالت في أنماط 

لوك والقيم، وتؤكد علي االهتمام بالنظام التعليمي من اجل تكوين عناصر بشرية قادرة علي استيعاب الس
 التكنولوجيا والتعامل معها.

 ومن ابرز أراء وأفكار رواد هذا االتجاه نجد:

حاول "ماكليالند" قياس معدالت توجيه األبحاث في المجتمع ومدي تأثيره علي دافيد ماكليالند:  -
تنمية، كما ركز علي متغيرات سيكولوجية كاالنجاز والدافعية والقيم والمعتقدات، واعتبارها أهم عملية ال

 .(1)سمات الشخصية التحديثية التي يجب نقلها وتبنيها في الدول النامية لتحقيق التنمية

                                                           
 .186، ص1991، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، : سوسيولوجيا التعليم الجامعيعبد هللا محمد عبد الرحمان - 1
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تمثلت إسهامات هذين المفكرين في تحليلهما لدور المؤسسات التعليمية انجلز ودافيد سميث:  -
لجامعة، لتحديد العالقة بين التعليم والتنمية، انطالقا من كون عملية التحديث اكتساب اكبر عدد من كا

 السكان لسمات واتجاهات وقيم مثل: الخبرة والرغبة في التغيير والتجديد.

 نظرية رأس المال البشري:  3- 4

لعالقة المتبادلة بين نظام تناولت هذه النظرية التعليم من منظور اقتصادي، فقد جاءت تحليالتها ل
التعليم ومخرجاته من القوي العاملة باعتبارها استثمار لرأس المال البشري، ونوع من االستثمار اإلنتاجي 

 وكأحد األسس لعملية التنمية الشاملة.

 ومن أهم رواد هذه النظرية:

مها االقتصادي قدالمال البشري كان بفضل اإلسهامات التي س  تيودور شولتر: إن تطور نظرية را -
األمريكي"شولتر"، وذلك بالتركيز علي اعتبار مهارات الفرد ومعرفته شكل من أشكال رأس المال البشري، 
واعتبار التعليم نوع من االستثمار، كما ركز علي أهمية التعليم والعمل علي زيادة النفقات االقتصادية 

المال البشري طالما انه يصبح جزء من الفرد  للمؤسسات التعليمية، حيث ذهب إلي اعتبار التعليم رأس
الذي يتلقاه، فيمكن بيعه وشراؤه....ومن جهة أخري، فان هذه النظرية جاءت لتأكيد المقوالت والدراسات 
التي اعتبرت بان القوة المحركة للنمو االقتصادي هم البشر، والتعليم باألساس ينتج لعملية اإلنتاج بكاملها 

مل الخارجية االيجابية، فالمتعلم هو األقدر علي استخدام رأس المال البشري المادي، أن تستفيد من العوا
 (1)بما يؤدي إلي زيادة اإلنتاج وتطويل أساليب جديدة وأفضل لإلنتاج.

وعليه فان النظام التعليمي بمختلف مؤسساته يعد عامال أساسيا في تحقيق التنمية، وعنصر مهما 
 القوي البشرية الالزمة. من عناصر االستثمار إلعداد

ولم تقتصر تحليالت نظرية رأس المال البشري علي أفكار سولتز، ولكن ظهرت بعض التحليالت 
االقتصادية الهامة المعبرة عن مضامين أخري تهتم بتحليل العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

يم العالي والجامعات، حيث ذهبت معا، وكانت لهذه التحليالت تأثيرات عديدة علي مؤسسات التعل
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بعضها"التحليالت" إلي القول بان تأثير النفقات التربوية علي النمو االقتصادي هو تأثير ضعيف، وان 
 .(1)هناك أثرا قويا علي مستويات الدخل القومي علي نفقات التعليم

ط وهو الجانب إن ما يؤخذ علي نظرية رأس المال البشري هو تركيزها علي دراسة جانب واحد فق
االقتصادي، واعتبار االستثمار البشري من أهم أنواع االستثمار التي تؤدي إلي خلق نظام اقتصادي 
حديث، كما ركزت علي أهمية النمو االقتصادي، واقتصرت تحليالتها علي التنمية االقتصادية فقط دون 

 ات التنمية الشاملة.إبالء االعتبار للتنمية االجتماعية التي تعتبر جزءا هاما في عملي

 االتجاه الماركسي المحدث:  4-4  

تري الماركسية المحدثة أن التعليم هو الركيزة األساسية إلعادة إنتاج العالقات االجتماعية 
األفراد في البناء االجتماعي ووضعهم الطبقي يتحدد تبعا  واالقتصادية في المجتمع، وعليه فان تموقع

لوضعهم التعليمي، وبالتالي يصبح التعليم معيارا للتصنيف واالنتقاء ووسيلة لفرض القوة والهيمنة في يد 
الطبقة الحاكمة لتعمل علي إنتاج إيديولوجياتها، ولهذا ينتهي األمر بالفقراء إلي ترك مستقبلهم في 

 عليمية بما فيها الجامعة.المؤسسات الت

وعلي هذا األساس، حدد اصجاب هذا االتجاه دور النظام التعليمي في المجتمع في إعادة اإلنتاج 
االجتماعية بين طبقة حاكمة تملك زمام هذا  االجتماعي، إي إعادة إنتاج عالقات القوة وتكريس الالمساواة

 النظام التعليمي، وأخري ال يحق لها التطلع لتحقيق درجات عليا من التعليم.

  نظرية األنساق االجتماعية: - 5

تعود نظرية األنساق االجتماعية إلي بداية الخمسينات حيث ظهرت ألول مرة عند علماء 
حيث عرض أسس افكار: التحليلية البيولوجية عن طريق ما عرف البيولوجيا، وخاصة"لدونج برتاليفي"، 

ب نظرية األنساق العامة، ثم امتدت إلي علماء االجتماع والنفس والتربية، وكان لنمو علم اجتماع التنظيم 
 وتطوره أهمية خاصة في استخدام هذه النظرية لدراسة التنظيمات االجتماعية.

"شارلز بروو" من المحاوالت الهامة التي حاول فيها استخدام وتعتبر محاولة عالم اجتماع التنظيم
هذه النظرية، وبذلك بدراسة القوة التنظيمية داخل مجموعة من المستشفيات الجامعية التعليمية محلال 
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البناءات الداخلية ومدي الدور الذي تشكل به التنظيمات واآلراء واالتجاهات وسلوكيات أعضائها. كما 
هات الحديثة هذه النظرية في تحليل مظاهر التغيير التنظيمي، والعالقات المتبادلة بين استخدمت االتجا

 التنظيمات باعتبارها انساقا فرعية.

وعلي العموم، يري رواد هذه النظرية إن األنساق المفتوحة تؤدي دورها في عمليات التنمية وحل 
وحة التي تتفاعل مباشرة مع بيئتها، ويركزون مشكالت وقضايا المجتمع المتعددة، ويرون في األنساق المفت

عليها في دراساتهم وتحليالتهم للمؤسسة التعليمية، مثل المدارس والجامعات مؤكدين علي انه ال يمكن أن 
مؤسسة تعليمية بدون انفتاحها وتعاملها مع البيئة الخارجية التي تحيط بها، عكس  تعيش أو تستمر

 .(1)ها ذلكاألنساق المغلقة التي ال يتح ل

وتحاول بعض الدراسات ن تحلل بعض المؤسسات التعليمية دورها في المجتمع، خاصة إن هذه 
المؤسسات تعتمد علي مصدر المدخالت في المجتمع التي تعيش فيه وتشمل هذه المدخالت كل مضمون 

هذه العالقة  العملية التعليمية، كما تعتبر مخرجات المؤسسة التعليمية عنصرا أساسيا لتوضيح نوعية
المتبادلة: عالقة الجزء بالكل، ومن ثم أصبحت عالقة المدخالت_ المخرجات للمدارس والمؤسسات 
التعليمية الجامعية احد االهتمامات الحديثة التي يتناولها العلماء والمهتمون بقضايا التعليم في الوقت 

 الحاضر.

عند دراسته اإللمام بجميع عناصره سبق، يتضح أن الجامعة نظام مفتوح، يجب  وبناءا علي ما
الموجودة يمكن من تطوير وتفعيل دور الجامعة في  وعدم إهمال أي عنصر، الن االهتمام بكافة العناصر

المجتمع، والمتمثل في إمداد هذا األخير بأفراد علي مستوي الكفاءة والمهارة المطلوبة لخدمة قطاعاته 
الجامعة أن تعمل كنسق مفتوح وفي بيئة تتسم باألخذ والعطاء،  المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة، فعلي

وذلك باالقتراب من مشاكل المجتمع ومحاولة معالجتها بالطرق واألساليب العلمية الصحيحة، حتى تكون 
 هناك عالقة تبادلية ارتباطيه وتكاملية بينها.
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 خالصة الفصل:

يم العالي عرف توسعا واهتماما كبيرا، خاصة بعد من خالل دراستنا للفصل األول تبين لنا أن التعل
 الحرب العالمية الثانية.

إذ يعتبر سوق العمل الوجهة التي يقصدها خريج الجامعة بعد حصوله علي شهادته العلمية، فهو 
 بذلك ينشد وظيفة تالءم طموحاته وفي مجال تخصصه.

فتها، مع إبراز التحديات والمعوقات وفيما يلي سنحاول التعرض لسياسة التشغيل والتطورات التي عر 
 التي تعرضت لها.
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 الفصل الثالث   

 التشغيل  سياسة  
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 تمهيد:

تظهر أهمية الحديث عن مسالة التشغيل بمختلف تجلياته انطالقا من كونه يعبر بشكل صادق عن 
واقع إي مجتمع،ونظرا كذلك كون التشغيل والعمل يمثالن محور اهتمام جميع شرائح المجتمع، لكان 

طرح متكامل بالمقابل ال يمكن إدراك هذا الدور و األبعاد العميقة للموضوع بأهمية التشغيل إال في ظل 
يشمل مختلف جوانب الموضوع ألنه وكما ذكرنا سابقا فان هذا المجال تصب فيه روافد متنوعة تنوع 
الحياة االجتماعية كما انه ذو مداخل مختلفة تجعل منه حقال خصبا للدراسات واألبحاث ذات التوجهات 

فإننا سوف   لب سوسيولوجيواألهداف والمرامي المختلفة، ومن هنا ومن منطلق كون بحثنا يصب في قا
نحاول التعرض للموضوع انطالقا من أهدافنا المحددة سابقا، لذلك سيكون التشغيل والسياسات المتعلقة به 

 عامة وفي الجزائر خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: بعض المقاربات النظرية للتشغيل:
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لقد حظيت دراسة مسالة التشغيل بقسط وافر من طرف المدارس االقتصادية الكبرى علي وجه من 
البحث والخصوص، فموضوع التشغيل ما كان ليحظي بهذا البحث  والتنظير لوال ارتباطه بموضوع أو 
 إشكالية البطالة التي أصبحت مصدر قلق حقيقي لكل البلدان علي حد السواء، ذلك الن تداعياتها
ومخلفاتها تمتد إلي ابعد من الجانب االقتصادي وعلي وجه الخصوص الجانب االجتماعي الذي يعد حقال 
خصبا ومجاال رحبا تتفرغ فيه مخلفات البطالة وأثارها غير المرغوب فيها ، ومما يغذي الطرح تداعيات 

رهاصات االنفتاح االقتصادي العالمي الذي تغطيه مظلة العولمة ، ولهذه اال عتبارات وغيرها فان وا 
 موضوع وأهداف بحثنا يملي علينا ضرورة تناول وتحليل االتجاهات الفكرية التي تصب في هذا اإلطار.

  التشغيل عند أتباع المدرسة الكالسيكية:  1-1

، وقد تزامن انتشار أفكارها مع اتساع أفكار ومبادئ الثورة 18تعود جذور هذه المدرسة إلي القرن 
نتاج واسع ومبادئها، واهم ما جاءت به مسالة التقسيم العميق  الصناعية وما ميزها من توجهات رأسمالية وا 

للعمل، تستند هذه المدرسة علي مجموعة من األفكار التي أسس أصولها ادم سميث كما يرجع الفضل في 
 .MARCHALو  DAVIDRICARDO،MALTOSتطوير أفكارها إلي 

 .(1)ة األمم" و" محاولة في قانون السكان"ومن ابرز انتاجاتهم الفكرية " ثور 

 ترتبط معظم أفكار هذه المدرسة حول مسالة التشغيل بشكل خاص بمجموعة من المفاهيم االخري 
كمفهوم الثروة التي ينظر إليها سميث علي أنها ذلك الدخل المادي التي تصلح إلشباع الحاجات البشرية 
التي يحصل عليها اإلنسان من عمله بشكل مباشرا أو من خالل المبادلة، فالعمل هو المصدر الرئيسي 

مار الفائض االقتصادي كما للثروة ومصدر الربح يتمثل في العمل أو قوة العامل المبذولة، وهذا عبر استث
األجور وقال إن ارتفاعها يفضي إلي الرخاء االقتصادي واالجتماعي مما ينتج عنه ارتفاع  SMITHأشار 

في الطلب علي العمل، فتوصل إلي أن نقطة انطالق التنمية هي التشغيل الكامل وقد يتضح ذلك في 
يؤدي إلي زيادة فرص االستثمار فينبثق عن ذلك  ازدياد الطلب الكلي علي اليد العاملة أو رأس المال مما

 johnbcتقسيم أعمق للعمل، إي كلما زاد معدل االستثمار ارتفع الطلب علي اليد العاملة، كما فسر
نما علي الموارد الطبيعية واليد العاملة  SMITHآراء ورأي أن مستوي التشغيل ال يتوقف علي الطلب وا 

 لمدرسة الكالسيكية علي نقاط أساسية تتمثل في:وحجم االدخار، وترتكز اهتمامات ا
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 العرض يخلق الطلب المساوي له. ➢
 .(1)العرض يتجه نحو التشغيل الكامل ➢

كما يفترض رواد هذه النظرية التشغيل الكامل المقصود هنا ليس أن البطالة تساوي الصفر، إذ 
البطالة توجد بعض ثغرات  عادة ما يعاني سوق العمل من وجود بعض العاطلين عن العمل، والي جانب

العمل، لذلك ليس من قبيل التناقض القول اقض القول بوجود توازن في سوق العمل طالما يتطلب من 
العمال العاطلين عن العمل البحث عن فرص العمل كما يتطلب وقتنا من أصحاب العمل للتمكن من 

 .(2)توظيف عمال جدد

وعلي ضوء ما سبق ذكره فان ما يمكن مالحظته علي أفكار هذه المدرسة أنها ترتكز في تحليلها 
علي المدى البعيد حيث تربط المشكلة السكانية بتراكم رأس المال والنمو االقتصادي، ولعل أهم نقد يمكن 

لجانب االجتماعي المؤثر توجيهه لهذه المدرسة يتمثل في إغفالها للبعد اإلنساني في عملية اإلنتاج وكذا ا
في العمل، فمجمل أفكارها تمحورت حول سبل اإلنتاج واالستهالك وتحقيق الثورة مما ينتج عنه من 

 فروقات اجتماعية تزول معها كل االعتبارات للقيم واألخالق أمام مبدأ الربح والعائد المالي.

 التشغيل لدي الفكر الماركسي:  1-2 

فكرة فلسفية تري في المادة  19ماركسية التي تعود جذورها إلي القرن من أهم مبادئ المدرسة ال 
حقيقة أو واقعا وحيدا يجعل من الفكر ظاهرة مادية تنطبق عليه نفس المبادئ المعتمدة في بين مفهومي 

ويميز الظواهر االخري الرأسمالي ،  MARXالعمل المجرد وقوة العمل، وتعد هذه ميزة أساسية في فكر 
 . (3)لي يعطي العامل أجرا مقابل قدرته أو قوته علي العمل وليس مقابل العمل وقوة العملفالرأسما

وقد واكبت تحليالت ماركس خطوات النظام الرأسمالي حيث يري إن " انخفاض معدل الربح يفضي 
ص  إلي نقص االستهالك ، أما في حالة زيادة اآلالت فان ذلك يؤدي إلي عدم كفاية الطلب الفعلي أو نق

مستوي التشغيل الكلي أو االستخدام الكلي المحقق في النظرية الكالسيكية والذي يعطي أهمية كبيرة 
 لالزمات ذات المدى الطويل". 
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إن ارتفاع رأس المال يؤدي إلي انخفاض حجم التشغيل وعدم استغالل العمال، وذلك معناه 
العمال وحسب عالقة معدل الربح فان  انخفاض القيمة المضافة التي يتمثل مصدرها األساسي في قوة

انخفاض القيمة المضافة وارتفاع رأس المال يؤدي إلي انخفاض األرباح وبالتالي حجم التشغيل، وهي 
 .(1)حالة عدم التوازن التي تكلم عنها كارل ماركس

البدنية و الفكرية التي  إن اليد العاملة تعني في االقتصاد السياسي الماركسي مجموعة القابليات
يحتاج إليها اإلنسان في عملية إنتاج الخبرات المادية أو ككل بضاعة تملك اليد العاملة بدورها قيمة وقيمة 
اليد العاملة تتحدد بمجموع الحاجات الحيوية الضرورية لتعويض الطاقة التي يصرفها العامل ) كالتغطية 

رورية للعناية بأسرة العامل وتربية أبنائه وتعليمهم لضمان تجديد واللباس والسكن( وبالحاجات الحيوية الض
اليد العاملة في المجتمع مع تجديد دائما ومستمرا، فالبضاعة التي يطلق عليها اسم اليد العاملة تتميز إذا 

لها عن البضائع االخري كونها ينبوعا إلنتاج قيم جديدة ال يدفع عنها الرأسمالي المستغل إي مقابل ويستعم
 علي شكل أن السلع تركيب للقيم االستعمالية والقيم التبادلية.

ويمكن زيادة استخدام اليد العاملة بطريقة تقليص العمل الالزم إي ساعات العمل الالزمة لتجديد 
اليد العاملة وهذا ما يسمي " القيمة النسبية" إن تراكم رأس المال إي إضافة قسم من فضل القيمة إلي رأس 

 هو الشرط الممهد للتكرار الموسع لإلنتاج.المال 

وهذه الظاهرة إي ظاهرة التراكم تكون مصحوبة بانخفاض نسبي في الطلب علي اليد العاملة علي 
الرغم من التكاثر العددي للبروليتاريا الذي يزداد مع نمو الرأسمالية فال تجد اليد العاملة فرصة لكي تعمل 

العاطلين الذين يتركهم النظام الرأسمالي بانتظار فترات النهوض  وينشا جيش احتياطي للصناعة، جيش
من األزمات لكي تتوفر لديهم أيد قليلة كما يؤدي إلي استفحال االستغالل البطالة والبؤس من جهة لدي 

 .(2)العدد األكبر من أبناء المجتمع، فالعمل في ظل الرأسمالية يصنع القصور لألغنياء واألكواخ للعمال

ر النشاط االقتصادي في حالة توظف كامل عندما ال يوجد االبطالة احتكاكية فقط بمعني أن ويعتب
كل من يرغب في العمل بمعدل من األجر، هذا النوع من األعمال البد أن يحصل عليه إال انه بسبب 

                                                           
 .10ص ، 1995، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيقسعدية قصاب:  - 1
 . 73،79، ص ص 6، دار الطليعة، دب، طتطور الفكر الماركسيالياس فرح:  - 2
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ي وقت االضطرار إلي التعطل عندما يرغب الفرد في االنتقال من عمل آلخر لهذا البد من أن يوجد في إ
 .( 1)من السنة وفي إي دولة قدر معين من البطالة، وهي التي تسمي البطالة االحتكاكية

تحمل النظرية االقتصادية لماركس في طياتها بعدا إيديولوجيا جعل منها قائمة علي أنقاض نظريته 
، كما إن كل الرأسمالية، فالدراسات والواقع يثبتان ا ن إي مجتمع يعيش ظاهرة البطالة بشكل أو بآخر

المؤشرات في االستثمار أدي ذلك إلي انخفاض معدل التشغيل. في أن الواقع يثبت أن العكس هو 
الصحيح وغال لما كان االستثمار احد الدعائم االقتصادية التي تعمل كل الدول علي الرفع من وتيرتها 

قانونية من شانها استقطاب  سواء بتهيئة الظروف االقتصادية والمادية وحتى عن طريق استحداث منظومة
االستثمارات يشتي أنواعها، إضافة إلي أن معظم إن لم نقل كل النظريات االقتصادية وعلي اختالف 
توجهاتها ترجع الفضل في ارتفاع معدالت التشغيل إلي االستثمار، ومن جهة أخري فان ما قد يعاب علي 

فعيل العملية اإلنتاجية يتمثل في رضا نظرية ماركس عدم تسليطها الضوء علي عامل جوهري في ت
العامل عن العمل ومدي ما يلعبه ذلك في تفعيل العملية اإلنتاجية وكذلك االستثمارية، فما الغاية من 
المساواة بين الجهد المبذول واألجر المدفوع في حين أن العامل غير راض عن ظروف العمل وعالقاته 

بعد اإلنساني في هذا المجال وهذا ما قد يجد مبررا له في مع اآلخرين، وباختصار فانه قد اغفل ال
 الظروف االقتصادية وحتى االجتماعية المتسمة بالخصوصية التي ولدت فيها هذه النظرية.

 :  التشغيل عند المدارس اإلدارية 1-3

إن الجهود التي بذلت في سبيل التوصل لقواعد ومبادئ من شانها أن تحكم اإلدارة واألبحاث 
والمحاوالت التي استهدفت استيضاح مبادئها العلمية هي في واقع األمر تعبر عن مراحل زمنية بارزة تلك 

تقريبا وما حمله من اختراع لآلالت  18 التي ولدت من رحمها هذه الجهود إذ ترجع إلي منتصف القرن 
نحو أسواق جديدة أمام المختلفة وتطور وسائل النقل التي كان لها الفضل في فتح الباب علي مصراعيه 

الشركات والمنتجين واالنتقال من نمط اإلنتاج األسري البسيطة إلي المصانع، ومن هنا بدأت مالمح 
اإلدارة الحديثة في صورة فصل الملكية عن اإلدارة مما ترتب عن ذلك من تعقيدات ومشاكل وحتى 

التغلب عليها بشكل يحقق الزيادة في خالفات استلزمت إيجاد حلول علمية وعملية في الوقت ذاته تسمح ب
 .(2)اإلنتاج عبر أتباع الطريقة المثلي في األداء وكل ذلك من اجل الحد من إسراف الوقت والجهد

                                                           
 .220، 219، ص ص 1980دار النهضة العربية، ئية، : موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصاعبد العزيز سيد فهمي هيكل_  1
 .38، ص 1996، دب ، ، الشركة العربية للنشر والتوزيع األسس العلمية لإلدارة_ هدي سيد لطيف:  2
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تعد المدرسة الكالسيكية من أوائل المدارس التي تعرضت للتنظيم اإلداري، حيث يركز النموذج 
تباع سياسات رشيدة فيما يخص شؤون األفراد ،  البيروقراطي علي أهمية تقسيم العمل ومركزية السلطة وا 

إذ يتم توضيح المعايير الموضوعية للعمل، بحيث يتم اختيار من تطبق عليهم هذه المعايير وفي ذلك 
 يجب استبعاد التحيز علي أساس كان سواء دينيا أو طبقيا في عملية االختيار.

للمدرسة الكالسيكية فيرجع الغرض من ظهورها أما حركة اإلدارة العلمية باعتبارها النموذج الثاني 
كان هناك عجز في العمالة الماهرة في الواليات المتحدة  19 إلي زيادة اإلنتاجية، ففي بداية القرن 

األمريكية، ولكي تزداد اإلنتاجية كان البد من البحث عن طرق للرفع من كفاءة العمال، وكمحاولة إليجاد 
بوضع مجموعة مبادئ تكون جوهرها ما يعرف باإلدارة العلمية وارتكزت  حل لهذه المعادلة قام تايلور

أفكاره علي االختيار العلمي للعمال، تدريب وتنمية العمال بطريقة علمية، اإلخالص والدقة والتعاون بين 
 .(1)اإلدارة والعمال

عمال لزيادة فبالرغم من أن تايلور ركز علي وجوب أحداث ثورة فكرية كاملة من حيث اإلدارة وال
اإلنتاج واألرباح إال انه اصطدم بردة فعل سلبية من العمال وأرباب العمل الن طريقته تؤدي إلي التخلي 

 عن عدد من العمال.

كما تعتبر المدرسة السلوكية من المدارس البارزة في التنظيم اإلداري ويرجع ظهورها إلي عدم 
جية وتحقيق االستقرار واالنسجام في أماكن العمل بدرجة نجاعة المنهج الكالسيكي في رفع الكفاءة اإلنتا

كافية، ومن ابرز نماذج هذه المدرسة حركة العالقات اإلنسانية ومجمل آراء هذه الحركة تتمحور حول 
انتقادها لفكرة القوة المركزية التي نادت بها المدرسة الكالسيكية وركزت علي القوة المشتركة، فهي تبين 

 .(2)اءة واالهتمام بالجوانب اإلنسانية للعمال واالستقطاب الفعال والتدريباعلي درجات الكف

إن البعد التحليلي لهذه المدارس والحركات الفكرية كان منحصرا في بؤر معينة من العالم، وكانت 
دراساتها وأفكارها تقوم علي هدف واحد يتمثل في زيادة اإلنتاج ومضاعفة الربح، في حين إن الكثير من 

ل العالم كانت ترزح تحت وطأة االستغالل والسيطرة ضف إلي ذلك كله عامل أخر يتمثل في الذهنيات دو 
والثقافات وحتى درجة الوعي العمالي ورغم تركيز التيار الكالسيكي علي البعد التقني وا غفال البعد 

                                                           
 .39، ص نفسه_ هدي سيد لطيف، المرجع  1
 .41المرجع السابق، ص  _ هدى سيد لطيف، 2
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ل ومعطيات الواقعية تظهر اإلنساني، بالمقابل تركيز التيار الثاني علي البعد اإلنساني، غير أن واقع الحا
 عجز وقصور هذه النظريات عن مالمسة الواقع ومواكبة التحوالت التي يعرفها الواقع بجميع ميادنه.

 أهداف سياسة التشغيل:ثانيا: 

ان إي سياسة مهما كان مجالها تستمد قيمة بعدها االستراتيجي من األهداف التي يمكن أن تحققها 
 علي ارض الواقع.

 :(1)هذا اإلطار فانه يمكن حصر أهم أهداف سياسة التشغيل فيما يلي وفي

توفير فرص العمل لكل مواطن أو فرد من القوة العاملة الراغبة في العمل من اجل كفالة حرية  ➢
 اختيار العمل.

 الرفع من مستوي الفعالية االقتصادية وزيادة الناتج القومي. ➢
 دخل الفرد.الرفع من المستوي المعيشي عبر زيادة  ➢
تحقيق استقرار العامل والذي يعني دوام استخدام العامل في عمله وتقليص التغيرات علي الحد  ➢

 االدني عن طريق حماية العامل من التعسف بكل أنواعه.
 ضبط أساليب ومواعيد التحسينات التقنية بشكل ال يؤثر علي القوة العاملة بعد تعينها. ➢
 قيق تأهيل مهني واكتساب مهارة في األداء.تكوين وا عداد القوى العاملة لتح ➢
تنظيم عالقات العمل ووضعها في اإلطار القانوني والتشريعي الذي تحدده تشريعات العمل  ➢

 الخاصة بكل دولة.

 مراحل سياسة التشغيل في الجزائر:ثالثا: 

إن االنشغال بمسالة التشغيل استلزم من الجزائر وعلي نظيراتها من حكومات العالم تكثيف العناية 
بالقوي العاملة عن طريق اخذ زمام األمور فيما يتعلق بتبني سياسة التشغيل ، وذلك كله استنادا إلي 

ضرورة القضاء علي  التطور النظري للمواثيق الجزائرية عبر إستراتيجية وطنية مدروسة ، مستندة علي
البطالة وتمكين المواطنين من حقهم في العمل، وسوف نحاول فيما يلي تتبع كرونولوجيا سياسة التشغيل 
في الجزائر في ضوء الفترات االقتصادية والتاريخية فقد كانت هذه السياسة مواكبة لمختلف التحوالت ، 

 وفيما يلي  أهم هذه المراحل والتحوالت:
                                                           

 .125، ص 1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،1980_1962: التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيطعبد اللطيف بن اشنهو_  1
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 :   1966_1962تقالل والركود االقتصاديمرحلة االس -1

عاشت أوضاعا متدهورة ورثتها عن  1962 بعد حصول الجزائر علي االستقالل السياسي سنة
الحقبة االستعمارية الطويلة كان من مظاهرها الحالة االجتماعية المفككة والوضعية االقتصادية والهشة 

ألف عامل فرنسي  900في ظل مغادرة حوالي  صاحبتها آليا وضعية مماثلة في مجال التشغيل خاصة
ألف  300للجزائر تاركين خلفهم مناصب عمل شاغرة وفي المقابل فان الجزائر لم تكن تتوفر إال علي 

إطار بما فيهم موظف وعامل مؤهل ، وقد بلغت نسبة البطالة عشية االستقالل مستويات فاقت 
رة عدد هائل من الجزائريين باتجاه فرنسا ، حيث من مجموع السكان الناشطين، إضافة إلي هج%33حدود

وفي السنة التي تليها تم تسجيل قامت به الهيئة  1963مهاجر سنة  631.222سجلت ما يقارب 
ألف عاطل مما استدعي أتباع سياسة خاصة للتشغيل مع مراعاة الوضعية  256المختصة بتسجيل حوالي

عتبار استعداداتهم وقدراتهم وما حصلوا عليه من علم وخبرة االجتماعية لهؤالء العاطلين واألخذ بعين اال
  .(  1 )وان تتاح لهم حرية اختيار هذا العمل

إن مثل هذه الوضعية لم تسمح للجزائر بالتركيز علي مشكل التشغيل، فالقطاع الذي اهتم بذلك هو 
استطاع  1965، 1962 الممتدة بينالقطاع المسير ذاتيا بما فيه القطاع الزراعي والصناعي، ففي الفترة 

 ألف دائمين في الزراعة، وفي سنة  65 ألف عامل منهم حوالي  200هذا القطاع إن يمتص حوالي 
كانت الجزائر علي أعتاب حقبة جديدة وحاسمة كان أولي بوادرها تسطير بعض األهداف بغرض  1965

مثلت هذه األهداف في تبني قرارات تخص إعطاء بعد جديد لالستقالل السياسي يحمل معنا اقتصاديا، وت
قطاع البنوك ليغدو قطاعا تابعا للدولة، ولم يكن ذلك ليأتي بثماره إال في ظل تأميم الثروات الباطنية في 

باستثناء المحروقات ، كل هذه التحوالت كان لها األثر الواضح علي مختلف قطاعات  05/1966/ 08
تحوالت كان من شانها ضرب  1962 الجزائر بالمقابل سنة النشاط االقتصادي للجزائر، وقد عرفت

المجهود المبذولة تمثلت في إتالف كل ما من شانه مساعدة الجزائر علي تقسيم وضعها االقتصادي 
وكان نتائج هذا التعداد تشير  1966 ، إذ لم تعرف الجزائر تعدادا إال في سنة1960كالتعداد العام لسنة 

 234100عامل نشيط يتضمن  2832200مليون نسمة منهم  11.8ائر حواليإلي بلوغ عدد سكان الجز 
عامل،  ويتوضح من خالل هذه  1300000مهاجر في الخارج، كما ضم القطاع الزراعي حوالي 

المعطيات إن حصة المستغلين في القطاع الزراعي كانت لها حصة األسد، في حين إن بقية القطاعات 
                                                           

، دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، اإلنسان الميثاق العربي لحقوق : وائل احمد عالم _ 1
 .36،38، ص ص 2005مصر،
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 1035000، التجارة، البناء والنقل مجتمعة ال تشغل سوي ما يعادل علي  غرار الخدمات ، الصناعة 
 فرد في حالة بطالة. 870000إي ما قيمته  %28عامل، أما معدل البطالة فقد بلغ حدود 

 إن السياسة المنتهجة من اجل الحد من آفة البطالة في ذلك الوقت قد سعت الي:

مل وان تكون فرص العمل الجديدة منتجة بقدر توفير فرص العمل لكل السكان القادرين علي الع -
 اإلمكان.

العمل علي تغطية حاجات االقتصاد الوطني من الخيرات والكفاءات الضرورية للقيام بعملية التنمية  -
 .(1)االقتصادية واالجتماعية

ولعل هذه المحطة الهامة في تاريخ الجزائر كانت بمثابة نقطة االنطالق لتهيئة الظروف المناسبة  
من اجل حقبة جديدة تمثلت بوادرها في انتهاج أسلوب التخطيط، فانطلقت تجربة التخطيط بإطالق 

من شانها  المخطط الثالثي والتحضير له ولم تعرف هذه المرحلة القدر الكافي من االستثمارات التي
القضاء علي البطالة ، وهذا ما يجد مبررا له في الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية التي تعبر عن 

 مرحلة انتقالية في تاريخ الجزائر المستقلة.

 :1989_ 1967مرحلة تطبيق مخططات التنمية -2 

هداف التنمية عرفت الجزائر العديد من مخططات التنمية والتي ركزت معظمها علي تبني أ 
االجتماعية المرتكزة بشكل جوهري علي تحقيق مكتسبات وبنية قاعدية من التكنولوجيا ونقلها وابتكارها 
وتجديدها، كل ذلك في سبيل بناء اقتصاد وطني قومي يستند أساسا علي صناعة وطنية صلبة دون 

دؤوب علي ترقيتها والنهوض  إغفال ضرورة االهتمام التام بكافة مجاالت النشاط االخري والعمل بشكل
بها، إلي إن احد المكاسب الكبرى للثورة السياسية و االقتصادية في الجزائر يتمثل في القفزة الكبرى التي 
سجلها تطو ر التشغيل خصوصا منذ تطبيق أسلوب التخطيط حتى أصبح العمل مأمونا لكل طالب 

  .(2) هيل من مؤسسات التعليم أو التكوين(وأصبح علي األخص مضمونا لكل من تحصل علي كفاءة) التأ

ومن بين أهداف التنمية يتمثل في ضرورة القضاء علي البطالة وتمكين كل مواطن من حقه في 
الميثاق الوطني إن تشغيل مجموع المواطنين القادرين علي العمل يجعل من مسالة  العمل، وهذا مايؤكده

                                                           
 .39وائل احمد عالم، المرجع السابق، ص _  1
عادة تنظيم مسارها في الجزائر. تطور التشغيل_محمد حسن بلقاسم بهلول  2 ، 1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2، ج: سياسة تخطيط التنمية وا 
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أحداث مناصب الشغل غرضا أساسيا للتنمية والمطلوب بهذا الصدد هو انتهاج سياسة مكثفة وعلي أوسع 
 نطاق ألحداث مناصب الشغل بغرض القضاء علي البطالة بتوفير الشغل للمواطن.

 : 1969_1967الثالثيالمخطط  2-1

لقد شكل موضوع رفع فرص العمل هدفا لبرنامج التنمية الوطنية والتي عرفت النور في إطار 
المخطط الثالثي الذي استهدف بناء قاعدة مادية النطالق األعمال الكبرى للتنمية، فإجمالي الحجم 

ري سمح باستحداث يزيد عن مليار دينار جزائ 3االستثماري المعتمد والذي بدا بمتوسط سنوي يقارب 
 فرصة عمل موزعة بين مختلف القطاعات والفروع االقتصادية. 100000

 :1973_1970المخطط الرباعي االول 2-2

لم يتعرض المخطط في أي جزء من أجزائه إلي سياسة التشغيل بشكل صريح وواضح، فاالتجاه 
من خالله تلبية الحاجات االجتماعية للتربية العام لهذا المخطط يتمثل في رفع المستوي الثقافي والتقني 

 وتلبية حاجات االقتصاد الوطني من العمال المؤهلين.

ألف  265 وبهذا فان المتوسط السنوي لعدد مناصب العمل المستهدفة خالل هذا المخطط تعادل
 ة.منصب عمل جديد  خارج القطاع الفالحي والذي نجده يستثني مرة أخري من إيجاد فرص عمل جديد

يتضح من خالل تحليل هذه المرحلة أن قطاع المنشات الكبرى واألشغال العمومية قد استحوذ علي 
حصة األسد من حيث توفير فرص العمل، وهذا ما يفسره التوجيه العام للدولة أثناء هذه الفترة والرامي إلي 

 .(1)خوض غمارهاتجسيد بنية هيكلية تمثل قاعدة للصناعات الثقيلة التي كانت الجزائر تنوي 

 :1977_1974المخطط الرباعي الثاني 2-3 

شكل هذا المخطط المرحلة الثانية لعملية التخطيط في الجزائر حيث أن األهداف األساسية الخاصة 
بمحور التشغيل في هذه المرحلة تتمثل في إنشاء مناصب شغل منتجة ودائمة، عد استهدف المخطط 

الزراعة خالل الفترة التي يغطيها، ووصلت الزيادة في مناصب  ألف وظيفة خارج قطاع 450استحداث 
 خالل الرباعي الثاني. %49، 41خالل الرباعي األول و  %8، 12 العمل المحدثة إلي حوالي
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ويالحظ خالل هذه الفترة التطور المعتبر للتشغيل في قطاع البناء واألشغال العمومية، الصناعة، 
دارة فتبقي حصته من التشغيل معتبرة وهي الخاصية التي امتازت بها كل النقل والمحروقات، أما قطاع اإل

 ، كما عمل أن تكون فرص التشغيل الجديدة منتجة بقدر اإلمكان. %8مراحل التشغيل في الجزائر بنسبة 

 :1984_ 1980المخطط الخماسي االول  4 –2 

 :(1)ومن أهم األهداف التي تم تسطيرها في إطار هذا المخطط

 تحسين البنية الهيكلية لالقتصاد ككل. -

 الرفع من مستوي إنتاجية العمل. -

مواصلة خلق مناصب شغل جديدة لتلبية الطلب اإلضافي للعمل، وكذا مواصلة امتصاص شرائح  -
 اليد العاملة.

نشيط، إي  3.186.600 أن الشئ المالحظ في هذه الفترة هو ارتفاع عدد السكان الناشطين الي
كما أن مناصب الشغل المتوقعة  1984 سنة وذلك عام 18 عمرهم ال تتجاوز,52% 3سنوية تقدربزيادة 

منصب عمل موزع بين مختلف القطاعات ، ومن المفروض أن  175.000,1لهذه المرحلة تقدر ب 
تغطي هذه المناصب كل الطلب اإلضافي، وكذا الحفاظ علي الفائض لتغطية الطلب علي العمل، إذ ال 

كوين لهذه المناصب المقترحة من اجل تلبية متطلبات االقتصاد الوطني الذي يستعمل وسائل بد من ت
 تكنولوجية حديثة من اجل التحسين من مستوي اإلنتاجية.

والذي بلغ أقصي حدا  1983لقد شهد المخطط ارتفاعا محسوسا في عروض العمل خاصة سنة 
فرص عمل خالل هذه المرحلة قطاع البناء له، وياتي في مقدمة القطاعات التي ساهمت في خلق 

، وذلك 1984لسنة  % 52,25ونسبة  1983من العرض الكلي لسنة  %43 واإلشغال العمومية بنسبة
 تماشيا ومؤهالت طالبي العمل في هذه الفترة.

منصب جديد واستطاع التكفل  105.000وكنتيجة لهذه المرحلة نجد أن المخطط قد حقق حوالي 
 4,16%إلي  1979سنة  ,17% 9 ب اإلضافي للعمل، كما قلص معدل البطالة منمن الطل 2,2%9

 .1984سنة 
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دخال تعديالت جديدة يتحكم  وتشير هذه الفترة إلي الر جوع التدريجي لنمط تنظيم العمل السابق وا 
 1973فيها الجهاز اإلداري وذلك برفع بعض الحواجز التي كانت تتحكم في سوق العمل المتواجد قبل 

وهو ما أدي إلي وجود فرق بين المتحقق من مناصب العمل والمتوقع منه خاصة بحسب القطاعات 
 . (1)المختلفة

  :1989_1985المخطط الخماسي الثاني 2-5

مقارنة بالمخطط السابق، نجد اختالفا كبيرا في مجال التشغيل ومعطياته فهذه المرحلة شهدت 
 74 سياسة التشغيل وسوق العمل، فبالرغم من تخصص مبلغاشتداد األزمة االقتصادية مما اثر علي 

مليار دينار جزائري كاستثمارات لهذا المخطط، إال أن معدالت خلق مناصب الشغل شهدت انخفاضا 
منصب سنة  125.000ليصل المعدل السنوي لخلق مناصب الشغل إلي  1985 محسوسا بداية من سنة

زم الوضع وخاصة مع ارتفاع عدد السكان الناشطين تقهقر ، ثم إن هذا االنخفاض زاد من حدة تأ1985
فقط وهي نسبة  74.000إي بزيادة قدرها  3.914.000ب  1986التشغيل اإلجمالي، حيث قدر سنة 

، وهذا ما يعني وجود  %4, 3ىضعيفة إذا ما قورنت بمعدل تزايد السكان في تلك الفترة والذي وصل إل
 .(2)هاختالل بين عرض العمل والطلب علي

إن مرحلة المخطط الخماسي الثاني عرفت ميزة أساسية وهي مراعاة خصوصية هذه الفترة في 
إحداث مناصب الشغل، حيث تم التوجه أساسا نحو التركيز علي اليد العاملة المؤهلة وتقويم الفترات 

يتميز الوضع السابقة، وهو ما يدل علي ذلك ما جاء في التقرير العام لوزارة التخطيط حول المخطط: 
الحالي للتشغيل عموما بنقص في تأهيل اليد العاملة، مما أدي إلي إنتاجية عمل دون المتوسط في جل 
المؤسسات، وبالتأكيد فقد أحرز علي تقديم ملموس في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، غير أن التوزيع 

أو القطاعات ) الفالحة، الري، القطاعي والمجالي للتشغيل المؤهل ال يزال غير مالئم لبعض المناطق 
 التعليم، المجموعات المحلية.....الخ(.
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إن النتيجة الهامة والتي يمكن التوصل إليها من خالل استعراض سياسة التشغيل في الجزائر منذ 
 :(1)بدء التخطيط، هي أن هذه السياسة عرفت مرحلتين أساسيتين هما

 المرحلة األولي:  2-5-1 

وتشكل فترة إلستراتيجية طويلة  1980هذه المرحلة منذ بداية البرنامج الثالثي وحتى عام  تمتد
المدى للتنمية الوطنية، وخالل هذه المرحلة ارتكزت سياسة التشغيل بصفة أساسية علي عاملين هامين 

 هما:

 ضرورة خلق مناصب عمل بما يتطابق والنمو الحالي في إعداد القوي العاملة. -

 كون المناصب الجديدة مركزة بصفة أساسية في الفروع اإلنتاجية بقدر اإلمكان.أن ت -

 

 المرحلة الثانية: 5-2 –2

وتبدأ مع بداية المخطط الخماسي األول، أين كان التركيز علي خلق مناصب عمل جديدة في 
الفروع غير اإلنتاجية، وان تساهم القطاعات والفروع اإلنتاجية في إحداث مناصب العمل الجديدة، ولكن 

 ليس بنفس مستوي القطاعات والفروع االخري.

 هذه، هو القضاء علي البطالة في نهاية سنةأن الهدف الذي كان منتظرا من سياسة التشغيل 
، إال إن االقتصاد الوطني لم يتمكن من توفير فرص عمل تستوعب جميع العاطلين عن العمل،  1980

 سواء كانوا طالبي عمل سبق لهم إن عملوا، أو طالبي عمل يدخلون سوق العمل ألول مرة.

 .(2)جاهه نحو االنخفاضلذا فقد يبقي معدل البطالة مرتفعا علي الدوام رغم ات

 مرحلة آفاق التشغيل وما بعد المخططات التنموية: 6 –2

في سياسة إنمائية جديدة اصطالح علي تسميتها باإلصالح  1987دخلت الجزائر منذ أواخر عام
االقتصادي الجديد فأمام الوضع االقتصادي الداخلي والدولي، والذي تطلب تغيير التسيير، وجدت 

 الوطنية نفسها مضطرة التخاذ احد هذين اإلجراءين أو االثنين معا:المؤسسة 

                                                           
 .102، 98سميحة يونس، المرجع السابق، ص ص   1

  .98المرجع نفسه، ص _  2



74 
 

طغي بصورة كبيرة علي   1967مراجعة سياسة التشغيل التي كان الحساب االجتماعي خالل الفترة  -
الحسابات االقتصادية، وقد اقتضت هذه المراجعة في إطار تطبيق سياسة الهيكلة تخفيض حجم التشغيل، وكانت 

 تسريح مئات اآلالف من العمال علي فترات مختلفة.نتيجة هذا 

إغالق باب التشغيل الجديد أمام القوة العاملة الجديدة، ريثما يتم امتصاص فوائض األيدي العاملة التي  -
تشكو منها الوحدات االقتصادية البطالة المقنعة، فالعدد اإلجمالي للمتعطلين عن العمل) بطالة مقنعة+ بطالة 

 .(1)من القوة العاملة %619,عاطل ويمثل هذا الرقم  974.000هو  1987صرح به عام سافرة( والم

لم يكن هناك سياسة عمومية مستقلة لتشغيل الشباب، إذ  1989بعد استقالل الجزائر والي غاية 
كان الشباب الباحث عن منصب عمل يجد بسرعة مناصب شغل في إطار موضوع سياسة قطاعية 

بدأت السلطات العمومية في وضع وتطوير سياسة خاصة  1987ابتداء من سنة مستقلة بذاتها، لكن 
بتشغيل الشباب السياسات القطاعية المختلفة، فقد كان التشغيل هدفا مشتركا لكل القطاعات ولم يكن، 
حيث عرفت هذه السنة اعتماد الحكومة ألول برنامج مستقل لتشغيل الشباب، والذي كان موجها للشباب 

 ومموال من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية    fcclسنة وصندوق المساعدة 24 و 16بين 

علي تشغيل الشباب البطال،  faejمنصب شغل لصالح الشباب، 200.000 وكان يهدف لخلق
منهم في مناصب شغل دائمة،  60.000شاب بطال،  100.000 وبعد سنتين من عمر البرنامج تم إدماج

تم تقديم  1988آخرين في التكوين المهني هذا من جهة، ومن جهة أخري وبعد أحداث اكتوبر 40.000
برنامج خاص بتشغيل الشباب نظرا للتزايد ألشباني علي العمل في مقابل تناقص العرض الحكومي لها، 

، وانهيار إيرادات الميزان التجاري من 1986 عار البترول بدءا من سنةخصوصا بعد االنهيار الكبير ألس
صادرات المحروقات والذي اثر في تراجع االستثمارات العمومية، والتي بإمكانها خلق فرص شغل بصفة 

 .(2)مستمرة 

تم وضع برنامج خاص في أهمية كبيرة بالنسبة لمحور التشغيل والذي يعتبر  1989وفي سنة 
مخطط الخماسي الثاني. وقد تم وضع هذا البرنامج لتجاوز العقبات إلي الشباب فيما يخص مجال امتداد لل

ماي  22المؤرخ في    143-90واجه  DIPJالعمل، ومن جانب آخر جاء هذا المرسوم التنفيذي رقم من 
وع سنة المتضمن ترتيبات اجل تغطية اإلدماج المهني للشباب  من نقائص البرنامج األول الموض 1990
من جهة، ومن اجل وضع حل مستعجل إلشكالية تشغيل الشباب من جهة ثانية، بحيث تنشا في  1987
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كل والية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب تشغيل الشباب المكلف بمساعدة الشباب علي انجاز مشاريع 
 البنكية.أحداث نشاطات بصفة فردية أو جماعية، وذلك من خالل دعم االستفادة من القروض 

 :(1)وفيما يلي سنعرض أهم األهداف والمبادئ األساسية لجهاز اإلدماج المهني للشباب والمتمثلة في

 تفضيل الشغل المنتج والدائم وخلقه بأقل تكلفة.  -1

تنمية روح المبادرة في الشباب، وتسهيل حصولهم علي التكوين القروض والتجهيزات الضرورية   -2
 النطالق مشاريعهم .

الشراكة علي المستوي المحلي والوطني بتوعية الشباب والجمعيات ومجموع المتدخلين في تنظيم   -3
 برامج اإلدماج المهني للشباب.

تثمين القدرات والموارد االقتصادية المتاحة محليا ، كل إمكانيات التشغيل المتوفرة لتستجيب   -4
 بصورة فعالة للطلب المحلي.

عامة، يهدف البرنامج للوصول إلي تحقيق اإلدماج المهني واستغالل للشباب المؤهل عن  وبصفة
تشجيعه علي خلق مناصب شغل بنفسه من خالل التعاونيات، كما يهدف لتوفير مناصب شغل للشباب 

 بدون تأهيل من اجل إدماجهم في مؤسسات عمومية وخاصة.

 سية:محاور أسا 3ويضم جهاز اإلدماج المهني للشباب 

: ويتم ذلك عن طريق خلق مناصب شغل مؤقتة لخدمة ESILالشغل المأجور بمبادرة محلية  (1
 أشهر. 6إلي  3نشاطات ذات منفعة عامة، وتختلف مدة العقد من

إنشاء نشاطات اقتصادية دائمة لحساب الشباب عن طريق تكوين مؤسسات صغيرة أو تعاونيات  (2
 من كلفة المشروع. %30ب ب حرفية، ويساهم صندوق مساعدة تشغيل الشبا

 إدماج الشباب المقاولين وأصحاب التعاونيات الفالحية في برامج تكوينية مختلفة.  (3

أخذت عملية تنفيذ برنامج تشغيل الشباب الذي وضعته الحكومة تأخذ في التباطؤ،  1991 بعد سنة
التي وضعت للقضاء سنوات من انطالق سياسة اإلدماج بدأت تسجل نقائص ، كما إن الحلول  6 وبعد

 1990 علي بطالة الشباب أبدأت محدوديتها، فالتعاونيات الشبانية التي استفادت من تمويل البنوك عام
تعاونية اتجهت اغلبها إلي الخدمات والحرف بينما احتضنت  8388: 1996والتي بلغ عددها نهاية 
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 52 ، وبقيت 360 عاونيات الفالحيةتعاونية أخري في البناء واألشغال العمومية في بلغ عدد الت 1987
 منها غير عملية.

لقد تم توجيه عدة انتقادات لسياسة اإلدماج المهني علي أساس أنها قدمت مساعدات مالية للشباب 
من القروض   60%دون اعتماد معايير مضبوطة لالنتقاء، وهذا ما أدي إلي حصيلة مخيبة، حيث أن 

دون تسديد، كما أن الذي كان موجها أساسا للشباب البطال الذي  التي قدمت للتعاونيات الشبانية بقيت
 يطلب العمل ألول مرة تم استعماله لصالح من فقدوا مناصب عملهم.

وتكييف أهدافها مع التحوالت  1989ومن اجل تجاوز نقائص سياسة تشغيل الشباب لسنة
الشباب متكيفة مع التطورات التي  االقتصادية واالجتماعية الجديدة جرى التفكير في سياسة لدعم تشغيل

بمثابة نقطة تحول في مسار تدخل الدولة وفي صيغة  1996. وتعتبر سنة 1995 عرفتها البالد منذ
إشرافها وتدخلها خلق برامج وأجهزة جديدة لتشكيل بديل لجهاز اإلدماج المهني، والذي ثبت فشله، 

 1996سعينات ، إذ بلغت نسبة البطالة سنة باإلضافة إلي تفاقم حدة البطالة خصوصا في أواخر الت
مليون شخص. وفي نفس السنة نظم منتدى دولي حول تشغيل  2,2، وقد شملت أكثر من  26 %حوالي

المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي فيه ممثلون رسميون أفارقة وأوروبيون  CNESالشباب شارك
لجمعيات التي تعني بإدماج الشباب وتم بحث وخبراء دوليون في مسال التشغيل إضافة إلي ممثلين ل

مسالة تشغيل الشباب في ضوء السياسات الجديدة للتعديل الهيكلي وكيفية وضع برامج جديدة متكيفة مع 
 المعطيات الحالية.

ومن هنا بدأت تتراجع مفاهيم المساعدة والتمويل الحكومي لصالح مفاهيم الدعم والتسهيالت، 
فصاعدا بوظائف التوجيه واالستشارة وخلق برامج جديدة لتحفيز تشغيل اإلطارات وستكفي الدولة من اآلن 

 296-96الشابة وترقية الشغل الذاتي، وفي سبيل تحقيق األهداف المسطرة ، صدر المرسوم التنفيذي رقم
التي تسير  ANSEJالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1996سبتمبر  8المؤرخ في 

 .(1)سات المصغرة وتهدف إلي إدماج الشباب البطال إلي الحياة المهنيةالمؤس

بعث برنامج جديد عرف ب :  1998 وبعد مرور سنتين من خلق هذا البرنامج ، وبالضبط سنة
 1998ديسمبر  2المؤرخ في  402 -98عقود ما قبل التشغيل ، المنشأ بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
المجلة الجزائرية للدراسات السيوسيولوجية، العدد التجريبي، دار الهدي،  ،1988/1996: الشباب واإلدماج المهني واالقتصادي في الجزائرمصطفي راجعي_  1
 .47، 39،ص ص 2005جيجل، جوان 
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الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالب العمل بدون خبرة مهنية والذين يطلبون موجه لحاملي الشهادات 
 العمل ألول مرة.

وبعد سنة من تاريخ إلنشاء هذا البرنامج ، أنشا برنامج آخر يتعلق بالقرض المصغر ، والذي وجه 
ي تعاني من البطالة أساسا نحو ترقية الشغل الذاتي وتنمية ثقافة االستثمار خاصة لدي الفئات الشابة الت

 وليست مؤهلة لالستفادة من برنامج المؤسسة المصغرة.

 : 2005-1999بعد اإلصالح  التشغيل في فترة ما 2-7

 إن التشغيل في فترة ما بعد اإلصالح يقع في صلب اهتمامين: 

، وضرورة االهتمام األول متعلق بضرورة تدعيم التوازنات المالية الكلية المحققة في الفترة السابقة 
 1998سنة   32%إلي حدود  1986 سنة %17تخفيف ضغوط سوق العمل نتيجة ارتفاع البطالة من 

 .(1) %17حدود 2004وبلغت سنة 

المالحظ رغم نتائج التوازنات المالية االيجابية وخاصة تحسن واستدامة النمو االقتصادي، إن 
في ظل اإلصالح ، غير أنها تبدو قابلة للتسيير السياسة االجتماعية بما فيها نقص التشغيل عرفت تدهورا 

وال تقبل أي عائق في تطور االقتصاد الوطني وهو ما يسمح بانطالقة حقيقية لالقتصاد في ظل ما يسمي 
 .(2)   1999-2004ببرامج اإلنعاش االقتصادي الذي يغطي الفترة 

والذي اخذ علي عاتقه استحداث في ظرف  خمس سنوات النمو  2009_2005والبرنامج الخماسي
ما مجموع مليوني منصب شغل منها مليون واحد منصب شغل عن طريق التوظيفات ، وفي هذا الميدان 

 منصب شغل تتوزع علي النحو التالي: 717.000استحداث مجموع قرابة  2004سجلت سنة 

 أجرته المؤسسات العمومية.منصب شغل  114.00 •

 أجرة الوظيف العمومي, 47 ,670 •

 عن طريق برنامج عقود ما قبل التشغيل. 56 ,056 •

 أجراه القطاع الفالحي. 30 ,610 •

 اجرته المؤسسات الخاصة.30 ,610 •

                                                           
 .264ل، المرجع السابق، ص _ محمد بلقاسم حسن بهلو  1
 .265المرجع نفسه، ص _  2
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 .ANSEJعن طريق18,247 •

 عن طريق المؤسسات الصغرى. 15,700 •

المنتظر استحداثها بفعل وتيرة االستثمارات  كما تجدر اإلشارة إلي انه زيادة علي مناصب الشغل
 100، فان مكافحة البطالة ستستفيد كذلك من مساهمة برنامج أحداث  2009الي 2005بالنسبة للسنوات 

،  2004محل في كل بلدية لفائدة العاطلين عن العمل، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية سنة
األقل في مجاالت متنوعة من الخدمات والصناعات منصب علي  300.000والذي سيتيح إحداث 

 التقليدية، وقد رصد لهذا البرنامج االعتمادات في قانون المالية.

 تحديات ومعوقات سياسة التشغيل في الجزائر:رابعا: 

تواجه سياسة التشغيل في الجزائر تحديات ومعوقات كبيرة السيما في ما يخص الشباب، وذلك 
باعتبار الجزائر من المجتمعات التي تشكل فيها الشريحة أكثر من ثلثي المجتمع، األمر الذي يصعب من 

ستثمارات، مهمة الهيئات المكلفة بمعالجة هذه القضية، ال سيما تراجع القطاع العمومي عن تمويل اال
وانجاز المشاريع المنشاءات لمناصب العمل المستقرة والدائمة، واستمرار التوجه نحو المزيد من تحويل 
المؤسسات العمومية إلي القطاع الخاص، والتقليل من عدد العمال إما بسبب الغلق، أو بسبب مواجهة 

اسات التشغيل في الجزائر في األزمات االقتصادية والمالية وعموما يمكن حصر تحديات ومعوقات سي
 : (1)النقاط التالية

من ابرز التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية في هذا المجال إي مجال التشغيل العمل الغير  ➢
وهو البديل الحتمي للعديد من الشباب القادم إلي سوق العمل،  LECONIE INFORMELSمنظور رأي 

أمام ضعف بل ندرة فرص العمل في المؤسسات المنظمة، هذا النوع من العمل الذي يشكل بؤر 
استغالل فاحش للعديد من الشباب الذي عادة ما يكون األكثر عرضة لهذا االستغالل، سواء في مجال 

في مختلف الحقوق الفردية والجماعية للعامل، وفي غياب أو ضعف  ظروف العمل، أو في األجور، أو
 الهيئات الرقابية.

عدم التحكم في اآلليات القانونية واالجتماعية واالقتصادية التي شرعت الدولة تنصيبها قصد معالجة  ➢
التي لم هذه الظاهرة،السيما تلك التي كلفت بتنظيم وتاطير سوق العمل،) مثل الوكالة الوطنية للتشغيل 

                                                           
، مدخلة مقدمة في إطار الملتقي الدولي (2014 -1990فعالية وانعكاسات سياسات التشغيل علي البطالة والفقر في الجزائر خالل الفترة )_ بوزار صفية:  1

 .564، المركز الجامعي تبيازة،ص2014ديسمبر 09 – 08ام حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، اي
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 1996 من الحجم الذي كان يستوجب عليها تحقيقه من التوظيف سنة %25 تتمكن من تحقيق سوي 
( التي تفتقر لوسائل التقويم والقياس اإلحصائي   %87تفوق  1987بعدما كانت هذه النسبة سنة  

هزة القائمة الكافية حول حقيقة البطالة في أوساط الشباب. إلي جانب عدم انسجام والتناسق بين األج
علي مكافحة البطالة والتشغيل ، مما يعرقل نجاح التجارب العديدة والجهود المعتبرة التي تم القيام بها 

 .(1)للحد من تزايد حدة هذه الظاهرة

ارتفاع ظاهرة اآلفات الخطيرة في أوساط الشباب الجزائري الغير عامل ونقصد بذلك االرتفاع المستمر  ➢
ألعمال اإلجرامية، تعاطي المخدرات، والعنف ضد المجتمع، والهجرة غير لظاهرة االنحراف نحو ا

 مشروعة نحو البلدان األوربية عبر الوسائل والطرق الغير المشروعة والغير مضمونة.

ضعف وعدم تكيف برامج واليات التكوين والتعليم العالي في الجزائر مع سوق العمل ومتطلبات سوق  ➢
ج التكوين والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل أو العمل في الجزائر. العمل، إي تكيف آليات وبرام

 هذا ما يجعل المتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين عرضة للبطالة الحتمية عند تخرجهم.

اعتماد سياسة التشغيل في الجزائر اعتماد كلي علي القطاع العمومي بسبب غياب القطاع  ➢
عب األكبر للبطالة في إي بلد، مما خلق البطالة المقنعة في القطاع االقتصادي الذي يعتبر المستو 

 العمومي.

سياسة التوظيف عن طريق عقود ما قبل التشغيل واأليادي البيضاء، هذه العقود التي أقصاها أربع  ➢
 سنوات علي ابعد تقدير، مما يوحي بانخفاض نسبة البطالة.

 .(2)والمعاهد العليا في الجزائر من سنة آلخري ارتفاع النمو السكاني وخريجي الجامعات  ➢

   

 

 

 

 

                                                           
 .564، 565بوزار صفية، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .565، صالسابقالمرجع  ;بوزار صفية- 2
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 خالصة الفصل:

مما تقدم نجد أن السياسة الوطنية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية 
هدفها الهروب إلي األمام فنجد انه ال جدوى من االستفادة من عقود  عمل محددة في  أنها سياسة ترقيعية

الزمان وال تفي بادني متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع األسعار، كما أنها ال تستجيب إلي الكم من طلبات 
ن أنفسهم التشغيل المودعة علي مستوى الهيئات المختصة . في ذلك باإلضافة أن اغلب المستفيدين يجدو 
 أمام نفس المشكل بعد انقضاء مدة العقد أو إفالس المؤسسة المصغرة نتيجة عوامل اقتصادية.

وعلي هذا األساس يجب أن تراعى الجامعة الجزائرية إن أرادت هي فعال الوصول إلي المستوى 
ار بشري الدولي ربط مخرجاتها بسوق العمل ربطا وثيقا مبني علي أسس علمية مدروسة من اجل استثم

 حقيقي يساعد علي التنمية الشاملة للبالد.
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 الفصل الرابع
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      العالي ليم    لتعا
 التشغيل  وسياسة

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

محور اهتمام العديد من المفكرين  تعتبر عمليتي التعليم العالي  وسياسة التشغيل من أهم العمليات لقت
لما لها أهمية كبري علي جميع األصعدة بصفة عامة و الناحية االقتصادية بصفة خاصة، ألنها تعتبر من 

 المفاهيم المعقدة والشائكة إذ يصعب الفصل بينهما.

تمثلة حيث سوف نفصل في هذا الفصل عن العالقة الموجودة بينهما، ثم نتطرق إلي جوهر الدراسة الم
 في ما يلي: اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل.
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 التعليم العالي وسياسة التشغيلاوال: 

يمكن دراسة االنسجام بين سياسة التشغيل والتعليم العالي من خالل دراسة التأثير المتبادل لكل 
 السياسيتين علي السياسة األخرى.

العالي ، فأن تأثيرها علي سياسة التشغيل يظهر من خالل عنصرين أساسيين يتعلق فبالنسبة للتعليم 
األول بمدى مواكبة مخرجات التعليم والتكوين الحتياجات سوق العمل وكذلك درجة تكيف الشعب 

 والتخصصات معها، أما الثاني فيرتبط بدرجة تأهيل وكفاءة اليد العاملة.
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التكوين والتعليم العالي الحتياجات سوق العمل نجد أن هذا  فعند الحديث عن مدى مواكبة مخرجات
النوع من االنسجام غير محقق بدليل أن حجم طلبات العمل الجديدة من طرف الشباب الذي أنهى تكوينه أو 

 .(1)الذي لفضته الدراسة مبكرا في تزايد مستمر، حيث تنمو وتيرة السكان النشطين بنسبة مرتفعة

نسجام من الجانب اآلخر، بمعني درجة انسجام سياسة التشغيل مع التعليم العالي وبالتالي موضوع اال
، فان ذلك يتطلب معرفة مدى قدرة سياسة التشغيل علي توفير فرص العمل للوافدين الجدد لسوق العمل 

تي تسبق ووفقا لمؤهالتهم وكفاءاتهم، وهنا تجدر اإلشارة إلي طبيعة أجهزة التشغيل المعتمدة خالل الفترة ال
لتطبيق إستراتيجية ترقية التشغيل ومكافحة البطالة والمتمثلة في عقود ما قبل التشغيل ،األنشطة ذات المنفعة 
العامة ذات االستخدام المكثف لليد العاملة التي تتولى إدارتها وكالة التنمية االجتماعية، أجهزة دعم المشاريع 

غيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر، الصندوق المصغرة متمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تش
 .(2)الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والصندوق الوطني للزكاة

إن مناصب العمل الموفرة من خالل برنامج عقود ما قبل التشغيل الموجه في األساس إلي الخريجين 
ن العاطلين عن العمل كوسيلة لتسهيل اندماجهم في سوق العمل بتوفير الخبرة الجامعيين والتقنين السامي

الالزمة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد هي عبارة عن مناصب عمل مؤقتة وبأجور زهيدة ال تتناسب مع 
اني شهاداتهم ، أما فيما يخص المشاريع المنشأة في إطار أجهزة دعم إنشاء المؤسسات ، فإنها في الواقع تع

من عراقيل أهمها طول إجراءات قبول الملفات وصعوبة الحصول علي التمويل من طرف البنوك، باإلضافة 
 إلي تعثر بعض المشاريع نتيجة لغياب المتابعة وصعوبة تسديد القروض وفوائدها في اآلجال المحددة لها.

ن نقول عندها أن سياسة كل ذلك جعل من مساهمة هذه األجهزة تكون غير كافية للدرجة التي يمكن أ
 التشغيل قد نجحت في تحقيق االنسجام بين مناصب العمل المفتوحة والشباب الحاملين للشهادات العليا.

 واقع سياسة التشغيل والتعليم العالي ثانيا: 

إن تشخيص واقع سياسة التعليم العالي في الجزائر يبين أنها تعاني العديد من المشاكل، إال أن أبرزها 
عدم مالئمة مخرجات الجامعة الحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وهذا ما ترجم في انتشار ظاهرة هو 

بطالة حاملي الشهادات، خاصة وانه في وقت مضي كان مجرد الحصول علي شهادات جامعية يقابله 
                                                           

تقييم االنسجام الداخلي والخارجي لسياسة التشغيل في الجزائر مع التركيز علي سياسة التعليم العالي :  سايبي صندرة، عطية مفيدة - 1
 .55، ص2015، جوان1، جامعة قسنطينة43، مجلة العلوم اإلنسانية، العددوسياسة التجارة الخارجية

 .57سيابي صندرة، عطية مفيدة، المرجع السابق، ص - 2
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ه الظاهرة تهدد الحصول الفوري علي وظيفة، لكن المعادلة أثبتت الواقع المعاش عدم صحتها أين أصبحت هذ
كيان المجتمع وتشوه صورة الجامعة الجزائرية وتثير الفضول حول أين يكمن الخلل هل هو سياسة التعليم 
العالي المعتمدة والتي من المفروض أنها تجيب عن مختلف احتياجات المجتمع أم انه يكمن في سياسات 

الظاهرة أم انه يرجع إلي عدم وجود تنسيق  واستراتيجيات التشغيل المعتمدة في سبيل التقليص من حدة هذه
 بين سياستي التعليم العالي والتشغيل؟

أن السعي لتسليط الضوء علي إشكالية التنسيق بين سياسة التعليم العالي وسياسة التشغيل في الجزائر 
م االرتباط يعد مسألة ذات أهمية كبيرة، فالمجتمعات المتقدمة في عالم اليوم هي التي تعمل علي تقوية ودع

والتنسيق بين سياسة التعليم العالي وسوق العمل، وذلك عن طريق وضع إستراتيجية تقوم علي تقوية فتح 
تخصصات مالئمة وتوافق متطلبات مختلف المؤسسات ووفقا للتطورات التي يعرفها سوق العمل، إلي جانب 

اقتصادي من خالل خلق شراكة ذلك العمل علي محاولة دمج الجامعة الجزائرية في محيطها السوسيو 
 .(1)بينهم

 

 

 اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيلثالثا: 

إن الحديث عن اتجاهات خريجي الجامعة نحو سياسة التشغيل، أمرا قد يطول خاصة إن برامج 
جي الجامعة التشغيل في الجزائر عديدة ومتنوعة ، لكن سنحاول في هذا الصدد الحديث عن اتجاهات خري

 العاملين في احد البرامج التشغيلية المؤقتة، والمتمثلة في برنامج عقود ما قبل التشغيل.

 :CPEبرنامج عقود ما قبل التشغيل -1 

برنامج عقود ما قبل التشغيل من بين البرامج المسيرة من طرف مندوبية تشغيل الشباب التي  يعتبر
تسهر علي توفير مناصب شغل لهم. وعلي هذا يمكننا القول بان عقود ما قبل التشغيل يخص الشباب طالبي 

ن الساميين الذين هم منصب عمل ألول مرة ودون أية خبرة مهنية وأيضا حاملي شهادات التعليم العالي والتقني

                                                           
للبحوث  ، مجلة ميالفإشكالية التنسيق بين سياسة التعليم العالي وسياسة التشغيل في الجزائردالل بوعتروس، محمد بوكرب:  - 1

 .95، ص2015والدراسات، العدد األول، المركز الجامعي ميلة، جوان
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في وضعية بطالة. يوظف حاملي الشهادات الذين تم اختيارهم في إطار عقود ما قبل التشغيل لدي 
  .(1)مستخدمي القطاعات العمومية والخاصة

حيث تقوم الوكالة الوطنية لدعم الشباب بتسيير هذا الجهاز ، والذي يخص برنامج مكافحة بطال 
سنوات( إضافة إلي 4سنة والحائزين علي شهادة التعليم العالي)الباكلوريا+ 19 الشباب الذين تفوق أعمارهم

المعاهد الوطنية للتكوين تقني سامي والباحثين علي منصب شغل ألول مرة، يتم تمويل عقود ما قبل التشغيل 
 من طرف حساب الخزينة الخاص، وتكون األجور محددة كما يلي:

دج شهريا عند  4500دج شهريا بالنسبة للعام األول و 7000 يتقاضي الحائزون علي شهادة جامعية -
 أشهر. 6تمديد الفترة التي تتجاوز

دج شهريا عند تمديد الفترة  3000دج شهريا خالل العام األول و 6000يتقاضي التقنيون السامون   -
 .(2)اشهر6التي ال تتجاوز 

 

 

 أهداف برنامج عقود ما قبل التشغيل: 1-1

 بالنسبة للشباب: 1 -2-1

 معالجة مشكلة بطالة الشباب الحائز علي شهادات والمقصين من البرامج السابقة لتشغيل الشباب. ➢

 السماح للشباب الحائزين علي شهادات االستفادة من خبرة مهني ومهارة توافق اختصاصاتهم. ➢

 الرفع من إمكانيات اإلدماج المهني الدائم بعد فترة ما قبل التشغيل. ➢

 تخدم:بالنسبة للمس 2- 1 – 1

                                                           
، رسالة ماجستير ، تنمية الموارد سياسات التشغيل في الجزائر"عقود ما قبل التشغيل كأجراء مؤقت للحد من البطالةبوجمعة كوسة:  - 1

 .87، ص2006_2005حمد خيضر بسكرة، البشرية، كلية اآلداب العلوم االجتماعية، معهد علم االجتماع، جامعة م
شكالية معالجة البطالة في الجزائر  خالل الفترةن يعبد القادرلحس - 2 ، مداخلة في إطار الملتقي 2009_ 2000: سياسة التشغيل وا 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2011افريل14و13الوطني سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية، يومي
 .190ص



87 
 

تحسين نسبة التاطير بإدخال التقنية من خالل توظيف يد عاملة مؤهلة مع العلم انه يطلب من 
المرشحين المؤهلين االستفادة من عقود ما قبل التشغيل ، وتمنح الوكاالت المعنيين شهادة تسجيل وتقوم 

 .(1)بإرسال قوائم األسماء شهريا إلي مندوبيات تشغيل الشباب

 ومجال التطبيق في عقود ما قبل التشغيل األولية: الشروط المؤهلة

تخص هذه الشروط الشباب الحاصلين علي شهادات التعليم العالي والتقنيين الساميين المتخرجين من 
المعاهد الوطنية للتكوين يؤهل لالستفادة من ترتيبات عقود التشغيل األولية المذكورين في الشرط األول الذين 

 :(2)اليةيستوفون الشروط الت

 الجنسية الجزائرية. ➢

 سنة.35_19تتراوح أعمارهم ما بين  ➢

 اإلعفاء من التزامات الخدمة الوطنية. ➢

 طالبي التشغيل للمرة األولي. ➢

 .اشهر6تحدد مدة عقد التشغيل األولية بسنة واحدة ويمكن تمديدها استثنائيا مرة لمدة  ➢

المؤرخ في  96/295المرسوم التنفيذي رقم: : عقد التشغيل األولي منصوص عليه في أحكام مالحظة
08/09/1996. 

 

 معايير التأهيل بالنسبة للشباب ذوي الشهادات: 1-2  

يخص برنامج عقود ما قبل التشغيل جميع الشباب ذوي الشهادات الذين درسوا في مؤسسات التعليم 
سامي التسجيل ضمن جهاز عقد العالي، وكذا خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، الحائزين علي مستوي تقني 

سنة ، حيث يدخل تاريخ التسجيل في 35_19عقود ما قبل التشغيل ، يشترط أن تتراوح سن الشباب ما بين 
الحسبان إلثبات شرعية السن، ويجب أن يكون الشباب معفي من التزامات الخدمة الوطنية، وبهذا الصدد 

ول مرة أي بعبارة أخري انه لم يعمل من قبل في يمكن أن يدرجوا ضمن ملف التسجيل. طلب التشغيل أل
إطار عقود ما قبل التشغيل. تلتزم الوكاالت المحلية للتشغيل بتوفير المعلومات المرتبطة بطلبات عقود ما 

                                                           
  .190ن، المرجع نفسه، ص يعبد القادر لحس - 1
 .88بوجمعة كوسة، المرجع السابق، ص - 2
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رسالها بعد التأشير عليها،  قبل التشغيل الخاصة بناحيتها ، وا عداد قوائم الشباب المؤهلين حاملي الشهادات وا 
غيل الشباب التابع لنفس الوالية التي تنتمي إليها وكالة التشغيل المحلية، طلبات عقود ما قبل إلي مندوب تش

 .(1)التشغيل لنفس المنصب يمكن اللجوء إلي سنة التحصل علي الشهادة وا عطاء األولوية ألقدم البطالين

 :المزايا المخصصة للمستخدمين والتزاماتهم اتجاه الشباب حاملي الشهادات 3 – 1 

يدمج الشباب حاملي الشهادات المؤهلين بالنسبة لجهاز عقود ما قبل التشغيل لدي الهيئات العمومية  ➢
 والخاصة بما فيها تلك التابعة للمؤسسات واالدارت العمومية.

يستلزم علي المستخدم احترام تخصص الشباب، ويتوجب عليه منحهم منصب شغل يناسب الشهادة  ➢
مقارنة مع اإلدماج الدائم، ويجب %20توظيف متعدد تقبل نسبة فشلالمتحصل عليها، وفي حالة 

التوضيح بأنه ضمن هيئة مستخدمة واحدة ال يمكن أن يتجاوز عدد العمال الموظفين اإلجمالي 
للمؤسسة أو الهيئة، وال ينطبق هذا الحكم علي المؤسسة المصغرة والصغيرة التي تتوفر علي األقل 

 مأجورين.10

 لعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل:عالقات ا 4- 1 

يحل توقيع العقد بين المترشح الذي تم اختياره من مستخدم ومندوب التشغيل محل عقد ما قبل 
التشغيل، ال يقيم عالقة عمل حسب األحكام التشريعية والتنظيمية، إنما يقترح  عالقة تعاقدية بين التكوين 

مل الشهادة باحترام شروط التعاقد التي تربطه بالمستخدم في واإلدماج ذات الطابع المؤقت مع التزام حا
 المستقبل بالمواظبة علي تطبيق الدروس التطبيقية والنظرية التي تقدم له عند االقتضاء وهذا بغرض توظيفيه.

كما يلتزم بالتحاقه بمنصب العمل الذي يعين فيه مع خضوعه لألنظمة الداخلية لكل تنظيم، وله الحق 
 نوية مدفوعة األجر.في عطلة س

اال انه ال يمكن التسجيل للمرة الثانية في جهاز عقود ما قبل التشغيل وذلك بعد انتهاء مدة العقد ولم 
 .(2)يوظف او يدمج

 كيفية عمل برنامج عقود ما قبل التشغيل: 5 – 1

                                                           
 .89_88المرجع نفسه، ص ص  - 1
 .90_89بوجمعة كوسة، المرجع السابق،ص ص - 2 
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يقصد باليات عمل هذا البرنامج، الطرق المختلفة والخطوات المعتمدة من اجل التطبيق الميداني لهذا 
البرنامج ، والذي يهدف إلي تحقيق إدماج مهني ألكبر عدد من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، ويمكن 

 إجمال أهم هذه المراحل وتجسيدها بشكل بياني وفقا للمخطط التالي:

  ( : مخطط بياني يوضح مختلف مراحل تطبيق عقود ما قبل التشغيل03شكل رقم)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
 .130: ليليا بن صويلح، المرجع السابق،ص المصدر
 خالصة الفصل:

أن الكشف عن العالقات المعقدة بين الجهاز االقتصادي اإلنتاجي من خالل سياسة التشغيل والجهاز 
المتواصل عن االرتباط بين أنواع التعليم العالي، التربوي التكويني من خالل التعليم العالي يدعو للبحث 

برامجه ، طرق التكوين ووسائله، مناهج التعليم ومدى مسايرتها للتطورات الحاصلة علي مستوي سوق العمل، 
بمعني هل هناك تتطابق أعداد خريجي الجامعة وطرق إعدادهم مع ما تتطلبه في المؤسسات االقتصادية 

 اصة في ظل التحوالت التكنولوجية المذهلة في جميع األصعدة.واالجتماعية من تخصصات خ

 وفيما يلي سنحاول التطرق لإلجراءات المنهجية للدراسة.    

 

 مندوبية تشغيل الشباب

D E J 

 طالبي العمل القطاع اإلقتصادي و اإلداري  ANEM الوكالة المحلية للتشغيل

 الوزارة الوصية

 

01 

02 

07 06 03 08 

(05)  

04 
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 الفصل الخامس
جراءات المنهجية  اال 

 للدراسة
 

 

 

 

 تمهيد:

األكثر أهمية  تحتل الدراسة الميدانية مكانة هامة في البحث السوسيولوجي، ذلك ألنها تعتبر الجزء
فيه، فمن خاللها يتم طرح مشكلة البحث في الواقع، إضافة أن هذا النوع من الدراسة يدعم الجانب 
النظري، حيث يسمح للباحث بإثبات أو نفي الفرضيات والتساؤالت المطروحة حتى يتمكن من استخالص 

 النتائج.
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فقد خصص لتحديد والتعرف علي وفي هذا الفصل الذي يعتبر امتداد وتجسيد لما طرح من أهداف 
أهم اإلجراءات المدرجة ضمن هذا الجانب الميداني والمتمثلة أساسا في مختلف مجاالت الدراسة الميدانية 
والمنهج المستخدم فيها إضافة إلي أدوات جمع البيانات ، والعينة وطريقة ضبطها إضافة إلي أساليب 

 المتوصل إليها.التحليل التي سنعمدها من اجل تحليل النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت الدراسةأوال: 

 المجال الجغرافي)المكاني(: -1 

يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في المكان الذي يحتويه مجتمع البحث، ودراستنا هذه تم إجراؤها 
بعد  2003في مختلف كليات جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل،حيث تم إنشاء جامعة جيجل عام
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فبعدما كانت مجرد ملحقة لجامعة قسنطينة أصبحت مدرسة  1986ن المراحل كانت بدايتها عامسلسلة م
 عليا لألساتذة قبل أن يتم ترقيتها بعد ذلك إلي مركز جامعي ثم إلي جامعة.

 21620ومنذ تأسيسها شهدت الجامعة تطورا ملحوظا من حيث عدد الطلبة الذي يقدر حاليا ب
 يين وهما:موزعين علي القطبين الجامع

وهو القطب الرئيسي بمقر الوالية ويضم حاليا اإلدارة  القطب الجامعي المركزي بجيجل: -أ
 المركزية وثالث كليات:

 كلية العلوم والتكنولوجيا. ➢
 كلية العوم الدقيقة واإلعالم اآللي. ➢
 كلية علوم الطبيعة والحياة. ➢

بعد زيارة رئيس  2007لقد تم افتتاح هذا القطب الجامعي سنة القطب الجامعي بتاسوست:  -ب
الجمهورية وكانت البداية بكليتين وهما: كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية كلية الحقوق 

تم افتتاح كلية جديدة وهي كلية العلوم االقتصادية ،  2009والعلوم السياسية، وفي نهاية سنة
تم افتتاح الكلية الرابعة وهي كلية العلوم اإلنسانية  2013في بداية سنة التجارية وعلوم التسيير، و 

 واالجتماعية.

 ويضم هذا القطب حاليا أربع كليات وهما:

 كلية الحقوق والعلوم السياسية. ➢
 كلية اآلداب واللغات. ➢
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ➢
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. ➢

 المجال البشري: -2
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ونقصد به مجتمع البحث الذي تشمله الدراسة وهو"المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي 
تستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة ويمثل هذا المجتمع المستهدف إلي يهدف الباحث دراسته 

 (1)ويتم تعميم النتائج فيما بعد".

وفي ضوء دراستنا، التي تتمحور حول خريجي الجامعة وسياسة التشغيل في الجزائر، فان اإلطار 
العام لمجتمع البحث هو خريجي الجامعة العاملين في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، حيث أجريت 

قدر  هذه الدراسة علي عينة من العاملين بمختلف كليات جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل حيث
 ( موظف وموظفة موزعين كاألتي:75عددهم ب )

 موظف.14كلية الحقوق والعلوم السياسية ➢
 موظف.10كلية اآلداب واللغات ➢
 موظفين. 5كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ➢
 موظف. 13كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ➢
 .موظف12 كلية العلوم والتكنولوجيا ➢
 موظفين.6الدقيقة واإلعالم االليكلية العلوم  ➢
 .موظف 15كلية علوم الطبيعة والحياة ➢

 المجال الزمني: -3

إن تحديد المجال الزمني ألي دراسة ميدانية من األمور األساسية والمشروطة إلجراء بحث علمي 
 ويقصد به الوقت المستغرق إلجراء هذه الدراسة .

   إلي:وعليه يمكن تقسيم فترة الدراسة الميدانية 

وتتمثل في وضع خطة الدراسة الميدانية ووضع اإلجراءات المنهجية  المرحلة األولي: 3-1   
وتصميم االستمارة في صوتها األولية وعرضها علي مجموعة من المحكمين وكان ذلك في الفترة 

عد ثم أجريت التعديالت عليها وصياغتها في صورتها النهائية ب 13/04/2017الي غاية09/04/2017
 عرضها علي األستاذ المشرف.

                                                           
 .112، ص2000، 1، عالم الكتب، مصر، طاإلعالميةالبحث العلمي في الدراسات محمد عبد الحميد:  - 1
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تم من خاللها االتصال برؤساء مصلحة المستخدمين لمختلف كليات جامعة  المرحلة الثانية: 3-2  
محمد الصديق بن يحي بجيجل وذلك بقصد التزويد بعدد الموظفين الخريجين من الجامعة الذين يعملون 

والحصول علي الهيكل التنظيمي لها  16/04/2017في إطار عقود ما قبل التشغيل وكان ذلك في الفترة
 بعد الحصول علي الموافقة من طرف مدير الجامعة.

تم من خاللها القيام بتوزيع االستبانة علي الموظفين وكان ذلك في يوم  المرحلة الثالثة: 3-3 
انه، وقد استب 75، حيث استمرت العملية ثالثة أيام وقد كان العدد اإلجمالي لالستبيانات 17/04/2017

 .23/04/2017انتهت العملية باسترجاع كل االستبيانات من طرف الموظفين في يوم 

 المنهج المستخدمثانيا: 

يعد المنهج أساس أي دراسة علمية ألنه كفيل بتوجيه الباحث في مختلف مراحل البحث ويقصد 
وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث به"مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثه، 

 (1)إذ هو ينير الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد، مساعي، أسئلة وفرضيات البحث".

ونظرا لتعدد مواضيع علم االجتماع تعددت المناهج المتبعة، وعليه فان الدراسة الحالية تسعي 
يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل لمحاولة معرفة أراء واتجاهات ومواقف أفراد خريجي الجامعة الذين 

نحو سياسة التشغيل في الجزائر، ومن هذا المنطلق نجد أن المنهج المناسب إلشكالية هذه الدراسة 
وفرضياتها يتحدد في المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف بأنه" طريقة من طرق التفسير والتحليل بشكل 

 (2)معروفة بالنسبة إلينا". علمي منظم من اجل البرهنة عليها إذا كانت

 :وطرق اختيارها عينة الدراسةثالثا: 

إن العينة يعرفها موريس أنجرس" بأنها مجموعة فرعية من عناصر مجتمع البحث معين يتم 
إعدادها بطريقة تنطوي علي نفس عملية دراسة المجتمع األصلي،ولكن يجب أن تتوفر علي جميع 

                                                           
 .176،ص2008، 3الجزائر،ط، ديوان المطبوعات الجامعية، تدريبات علي منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي:  - 1
 .101،ص3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط مناهج البحث العلمي وطرق تحديد البحوثعمار بوحوش :  - 2
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ه العينة نجد عدة طرق حسب طبيعة مجتمع البحث وظروف خصائص المجتمع األصلي والختيار هذ
 ( 1".)الباحث في هذه العينة

وقد اعتمدت في هذه الدراسة علي الحصر الشامل لجميع الموظفين وذلك الن مجتمع البحث 
فرد  من خريجي الجامعة العاملين في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل  75صغير والذي يقدر ب 

امعة الصديق بن يحي بجيجل تعتبر عينة ممثلة، وحتى أن العدد الموجود ال يتطلب بمختلف كليات ج
اخذ جزء منه لذلك ارتأيت إجراء الدراسة لجميع الحاالت، الن العدد ليس كبير لدرجة إنني فضلت جمع 
المعلومات عن طريق الحصر الشامل بالعينة يشمل كل فئات خريجي الجامعة الموظفين في إطار عقود 

 مفردة المراد دراستها.75قبل التشغيل كما هو موضح في الجدول إي أن مجمل عدد العينة بلغ  ما

 (: مواصفات العينة كالتالي:01الجدول رقم )

 عدد المنصبين الكليات
 13 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 10 كلية اآلداب واللغات
 14 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 05 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 12 كلية العلوم والتكنولوجيا

 06 كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي
 15 كلية العلوم الطبيعة والحياة

 75 المجموع

 
 : مجتمع البحثخصائص  -

 الجنس)ذكر، انثي(. ➢
 فوق(.سنة فما  36، 35الي 31، من30الي26، من25الي20السن.)من ➢
 المؤهل العلمي)ليسانس، ماستر، مهندس دولة، دراسات تطبيقية (. ➢

 العمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع(: 02)رقم جدول                 .

                                                           
، 2004، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة ، الجزائر،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية)تدريبات عملية(موريس أنجرس:  - 1

 .301ص
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 يةئو النسبة الم التكرار الفئة 

 0 0 سنة 25إلى  20من 

 22,7 17 سنة 30 إلى 26 من

 61,3 46 سنة          35إلى  31من 

 16,0 12 سنة فما فوق  36من 

 100,0 75 المجموع

 SPSS) ال) نتائج على باالعتماد ةالباحث إعداد من :المصدر  

 أن الجدول من يتبين حيث العمر، متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (02رقم) الجدول يبن
 46الفئة  هذه ضمن األفراد سنة  حيث بلغ عدد 35الي31الفئة من  كانت العمرية الفئات في أعلى نسبة

 ضمن األفراد عدد بلغ سنة،حيث 30الي26الفئة من  تلتها ثم ( ،% 61.3بلغت.) مئوية عامال بنسبة
 فيفما فوق سنة  36الفئة من  (، بعد ذالك جاءت %22.7بلغت ) مئوية عامال بنسبة 17الفئة  هذه

لوجود  التبرير وأما (،%16.0) بلغت مئوية وبنسبة 12 ضمنها األفراد عدد بلغ حيث الثالثة، المرتبة
 الخبرة مع تملك العمرية الفئات تلك أن إلى فيعود الدراسة، عينة ألفراد بالنسبة السن في كبيرة عمرية فئات
وهذا راجع إلي أن عقود ما قبل التشغيل  مناصبهم في عليهم للحفاظ المؤسسة تسعى لذلك الوقت، مرور

م كبر سنها وهذا حسب بنود عقود ما قبل التشغيل الذي يفتح أبوابه من يعطي الفرصة لهذه الفئة رغ
  (% 0بلغت) مئوية بنسبة الرابعة المرتبة في حلت سنة فقد 25 إلي 20من  الفئة أما ،سنة35الي19سن
كبيرة من  إدخالالمؤسسة رغم  أن على يدل ما وهذا ،منعدمينالفئة  هذه ضمن األفراد بلغ عدد حيث

  ال تزال بعيدة عن تطلعاتهم أنها إالالعاملين الشبان 

  الجنس متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع:  (03رقم) جدول

 ةالمئويالنسبة  التكرار الجنس

 9,3 7 ذكر

 90,7 68 أنثى
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 100,0 75 المجموع

 SPSS) ال) نتائج على باالعتماد ةالباحث إعداد من :المصدر                  

أصل  من ( %90.7مئوية ) وبنسبة 68بلغ  اإلناث عدد أن (03) رقم الجدول خالل من نالحظ
 عينة الدراسة، أفراد من (9.3%) مئوية وبنسبة 7الذكور  عدد بلغ حين في الدراسة، عينة أفراد مجموع
الذكور الذين يرفضون اإلناث هم األكثر إقباال علي هذا البرنامج  علي عكس  أن نرى  فإننا وبذلك

المشاركة في هذا البرنامج وهذا راجع إلي أن نسبة األجر ال تكفيهم في متطلباتهم الحياتية ، وبالتالي 
نستنتج أن الذكور ال يريدون العمل في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل ألنه برنامج مؤقت غير دائم ، 

ما يجعلها تدخل في جميع المجاالت ومن بينها وهذا ما يخلق للمرأة منصب وحظ في عالم الشغل م
المقاوالتية ، وهذا واضح في الدراسة السابقة التي تبنيناها والتي طرحت فكرة أن المرأة العاملة لها فرصة 

 الشغل. في

 المؤهل العلمي متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع(: يمثل 04 )رقم جدول

 

 SPSS) ال) نتائج على باالعتماد ةالباحث إعداد من :المصدر                       

أن  نالحظ حيث العلمي، المؤهل متغير حسب الدراسة عينة أفراد ( توزيع04رقم ) الجدول يوضح
 في لماسترا مستوى  فئة وجاءت عامال، 51 عددهم بلغ حيث ليسانس مستوى  لهم العينة أفراد من % 68.0

وهذا ما يفسر علي  % 14.7بلغت  مئوية وبنسبة 11الفئة  هذه ضمن األفراد عدد بلغ حيث الثانية المرتبة
دراسات تطبيقية  فئة وجاءت، حداثة برنامج التعليم العالي الحديث الذي أفراده ما زالوا في إطار التعليم 

 بلغت ، مئوية% 13.3وبنسبة  الدراسة عينة أفراد مجموع من 10عددهم  بلغ حيث الثالثة المرتبة في معمقة

 يةمئوالنسبة ال التكرار  الفئة 

 68,0 51 ليسانس

 14,7 11 ماستر

 4,0 3    مهندس دولة

 13,3 10                  دراسات تطبيقية معمقة

 100,0 75 المجموع
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وبنسبة  الدراسة عينة ضمن فقطعمال  4 فهناكمهندس دولة  شهادة على الحاصلين فئة ،أما(% 09.3 )
، أما النسبة العالية في الجدول هي نسبة األفراد العاملين شهادة ليسانس وبالتالي أن هناك مشاركة %4.0

 . قوية لخريجي الجامعة الحاملين شهادة ليسانس

 أدوات جمع البيانات:رابعا: 

عملية جمع البيانات في الدراسة العلمية ركيزة أساسية يتوقف عليها نجاح هذه األخيرة أو  تعتبر
 فشلها، فهي الوسائل التي يتم استخدامها للحصول علي بيانات في الميدان الذي تجري الدراسة فيه.

ات ولكوننا انطلقنا من نفس الفرص إي العمل بأسلوب البحث العلمي فقد استعنا في جمع البيان
 المتعلقة بموضوع الدراسة والمتمثلة في المالحظة والمقابلة واالستمارة والوثائق والسجالت.

 المالحظة: -1 

او الحوادث بقصد تفسيرها  وهي أول أداة لجمع البيانات تم استعمالها باعتبارها المنبه للظواهر
 (1)واكتشاف أسبابها وعواملها والوصول إلي القوانين التي تحكمها.

لقد استخدمت المالحظة البسيطة وذلك من اجل االستماع إلي األحاديث التي تدور بين العاملين 
 عن هذا البرنامج ، وكذلك أفدتني في عملية تحليل البيانات.

 المقابلة: -2

وكانت ثاني أداة استخدمت لجمع البيانات والمقابلة هي حوار لفظي وجها لوجه بين باحث قائم 
المبحوث أو مجموعة من المبحوثين، وعن طريق ذلك يحاول القائم بالمقابلة الحصول علي بالمقابلة وبين 

المعلومات التي تعبر عن اآلراء واالتجاهات واإلرشادات والمشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي أو 
 (2)الحاضر.

يجل وحتى أيضا بإجراء مقابلة مع رئس مصلحة اإلحصائيات واإلعالم اآللي بج توفي دراستنا قم
مع فئة من  الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، 

                                                           
 .156، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،أصول البحث العلميحسن عبد الحميد رشوان:  - 1
 .336، ص1983، دار النهضة العربية، مصر،مقدمة في البحث االجتماعيمحمد علي محمد:  - 2
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صباحا وكانت حول اإلحصائيات  11:30علي الساعة 12/04/2017حيث أن المقابلة األولي كانت يوم 
ين الذين يعملون في إطار عقود ما والوثائق الرسمية التي تخص دراستنا من بينها عدد الخريجين الجامع

وكانت مقابالت 16/04/2017قبل التشغيل لمختلف كليات جامعة جيجل، أما المقابلة الثانية فكانت بتاريخ
حرة من فئة من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل،  وقد تشابهت أراء  أطراف المقابلة في 

خبرة مع إدراكهم لغياب وجود منصب شغل ، كما أن الظروف اعتبار هذه التجربة تجربة الكتشاف ال
المالية واالجتماعية وغيرها هي التي دفعتهم الختيار نوع من هذا البرامج من التشغيل، كما أن الكثير 
منهم يصرحون بأنهم لم يوجهوا إلي االختصاص الذي يفضلنه هم بل يعملون كسكريتاريين أو يعملون في 

لح اإلعالم اآللي، فال هم ظفروا بمنصب عمل دائم  وال هم اكتسبوا خبرة في مجال المكتبات أو في مصا
 تخصصهم.

علي الساعة  6/04/2017والمقابلة الثالثة مع رئيس الوكالة الوطنية للتشغيل، وكان ذلك في 
لك فهو صباحا فقد عبر عن تفائله لهذا البرنامج الذي يري فيه إقباال كبيرا للعمال وما دام هو كذ11:15

 برنامج ناجح.

أما عن قضية اختيار تشغيل الشباب فقد صرح باقدمية الشهادة وحتى التخصصات فقد صرح في 
 هذه النقطة أن فئة خريجي اإلعالم اآللي هي الفئة األكثر طلبا ثم تليها التخصصات االخري.

ا هي االخري في كما اشتملت مختلف المقابالت التي قمنا بها علي مجموعة من اإلجابات أفادتن
 ضبط أسئلة االستمارة.

 االستمارة: -3

تعتبر من األدوات األكثر استخداما لجمع البيانات والحقائق في الدراسات االجتماعية إلمكانياتها 
 من جمع البيانات ومعلومات يتعذر الحصول عليها دون استطالع اآلراء والتعرف علي المواقف.

وعثمان محمد غنيم بأنها أداة لجمع البيانات والمعلومات والتي يعرفها ربحي مصطفي عليان 
  (1)المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي علي عدد من األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي.

 وقد مر بناء االستمارة بعدة خطوات منها:

                                                           
 .81، ص2000للنشر والتوزيع، األردن،، دار الصفاء مناهج البحث العلمي النظرية والتطبيقربحي مصطفي عليان، عثمان محمد غنيم:  - 1
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 تصميم االستمارة: 3-1

الدراسة وحسب فرضياتها ، وقد قمنا بإعداد تم تصميم وصياغة أسئلة االستمارة انطالقا من مشكلة 
استبانه أولية وأثناء صياغة األسئلة حاولنا قدر المستطاع أن تكون اللغة سهلة واألسلوب المستعمل بسيط 
وواضح، حتى ال يكون غموض والتباس في فهم مضمون االستبيان من طرف المبحوثين وقبل تجربتها 

( أساتذة انظر قائمة المالحق، وقد 5ستاذة والذي قدر عددهم )قمنا بتحكيمها من طرف مجموعة من األ
قدمت أسئلة االستمارة إلي األستاذ المشرف الذي ابدي مالحظاته، وبناءا علي توجيهاته ونصائحه تم 

 تصحيحها وا عدادها في الشكل النهائي. 

 (: مما نتج عن التحكيم ما يلي:05الجدول رقم )

 السؤال بعد التعديل السؤال قبل التعديل الرقم
 المنصب الذي اشغله يالئم تخصصي. هل المنصب الذي تشغله يالئم تخصصك. 01
المنصب الذي اشغله يالئم شهاداتي  هل المنصب الذي تشغله يالئم شهادتك الجامعية. 02

 الجامعية.
 تم إلغاؤه قبولك للعمل في غير تخصصك لقلة مناصب العمل. 04
هل تخصصك هو الذي فرض عليك برنامج عقود ما قبل  05

 التشغيل.
تخصصي هو الذي فرض علي اختياري 

 لبرنامج عقود ما قبل التشغيل.
الهدف من برنامج ما قبل التشغيل يؤدي إلي اكتساب الشباب  09

العاملين في إطاره خبرة مهنية تؤهلهم المتالك منصب عمل 
 دائم.

لتشغيل هو الهدف من برنامج ما قبل ا -
 اكتساب الشباب العاملين للخبرة المهنية.

تضمن الخبرة في إطار برنامج عقود ما  -
 قبل التشغيل لشغل منصب عمل دائم.

 برنامج عقود ما قبل التشغيل برنامج ناجح. هل عقود التشغيل عمل فعال. 11
إن االختيار في عقود ما قبل التشغيل يكون عن طريق  14

 الشهادات
ر في عقود ما قبل التشغيل يتم عن االختيا

 طريق الشهادات.
األجر الذي تتقاضاه في إطار عقود ما قبل التشغيل غير كاف  15

 وال يعكس مجهودتنا الوظيفية.
اآلجر الذي تتقاضاه في إطار عقود ما 

 قبل التشغيل غير كاف.
عبارة وقد تم تقسيمها إلي جزئيين علي النحو 19في صورتها النهائية علي  وقد اشتملت االستبانة
 التالي)انظر المالحق(:

الجزء األول: ويتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث وتضم أسئلة حول: الجنس، المؤهل 
 العلمي، العمر.
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بعد تحكميها وتجريبها قمنا  عبارة وذلك19بينما الجزء الثاني: يتضمن عبارات االستبانة  وتكونت من 
بحذف بعض العبارات وتعديل البعض األخر وقد ارتأينا إلي المزج بين العبارات السالبة والعبارات 

 الموجبة وذلك بهدف الحصول علي إجابات أكثر مصداقية.

وقد اعتمدنا في إعداد االستبانة  علي مقياس ليكرت ذوي الخمس احتماالت في قياس اتجاهات 
د حسب التصنيف)غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة( في تحديد إجابات كل اإلفرا

عبارة وتتحدد بدائل اإلجابة التي انطوي عليها استبان هذه الدراسة في خمس بدائل سنوضحها في الجدول 
 التالي:

 االستبيان (: يوضح البدائل المحتملة لإلجابات المعتمد عليها في06رقم)جدول 

التقدير أو الدرجة الممنوحة في حالة  االحتمال أو البديل
 العبارة االيجابية

التقدير الممنوح في حالة العبارة 
 السلبية

 (5) (1) غير موافق بشدة
 (4) (2) غير موافق

 (3) (3) محايد
 (2) (4) موافق

 (1) (5) موافق بشدة
 

اإلجابة ب: غير موافق بشدة علي العبارة االيجابية يتضح من خالل الجدول أعاله انه في حالة 
 من قبل المبحوث، فان ذلك يعني  وجود اتجاه ايجابي.

وفي حالة اإلجابة ب: غير موافق بشدة علي العبارة السلبية من طرف المبحوث ، فان ذلك يعني 
 وجود اتجاه سلبي.

حصول علي الدرجات الخام حتى لإلجابة علي بنود االستبيان تم وضع معيار طريقة التفريغ وال
يسترشد به المستجيب أثناء إجابته باالعتماد علي مقياس ليكرت لألبعاد الخمسة للتعبير عن درجة 
الموافقة علي هذه البنود ، وفي عرض إجابات أفراد العينة تم تصنيفها وفقا للمتوسطات الحسابية لإلجابة 

 ار الذي يوضحه الجدول الموالي.وبالنسب المئوية التي تقابلها علي أساس المعي
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 (: يوضح معيار تصنيف إجابات عينة الدراسة وفق مقياس ليكرت07الجدول رقم)

 درجات اإلجابة حدود درجة الموافقة  البدائل

 5 %100 ≤ %80 موافق بشدة

 4 %80 > %60 موافق

 3 %60 > %40 محايد

 2 %40 > %20 غير موافق

 1 %20 > 00 غير موافق بشدة

 

 كيفية قياس االتجاهات:

إن االتجاهات هي عبارة عن مجموعة من األحكام التي يكونها الفرد نحو مختلف المواضيع،    
ويكون االتجاه علي عالقة كبيرة بثقافة الفرد ومميزات شخصيته ، وفي هذه الدراسة سوف نركز علي 

ة للتشغيل في اتجاهات خريجي الجامعات العاملين في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل نحو سياسة الوطني
الجزائر، علي اعتبار أنهم من خالل عملهم في هذا البرنامج وبواقع خبراتهم ، األقدر علي الحكم علي طبيعة 

 هذا البرنامج وبالتالي تكون اتجاهاتهم نحوه علي قدر كبير من المصداقية.

تتنوع اتجاهاتنا بتباين المواقف التي نتعرض لها، ويمكن رصد هذا التنوع في االتجاه في ضوء عدد 
من األبعاد، مثل الشدة)قوية أو ضعيفة(، الوجهة)ايجابية أو سلبية(، ولكي نصنف اتجاه فرد ونستخدمه في 

التي تهدف جميعها إلي وضع فهم سلوكه والتنبؤ به، نحتاج إلي قياس هذا االتجاه بأحدي وسائل القياس، و 
الشخص بناءا علي استجابته، علي انه متصل يمتد إلي القبول التام إلي الرفض القاطع، ويمكن تصور هذا 
علي  انه يشبه الخط المستقيم الذي يمتد بين نقطتين، تمثل إحداهما أقصي درجات القبول لموضوع االتجاه، 

نتصف المسافة بين النقطتين مواقف الحياد تجاه وتعكس االخري اشد درجات الرفض له، ويشكل م
  .(1)الموضوع

                                                           
 .65،ص1994، دار غريب، القاهرة، سيكولوجيا االتجاهات، عبد المنعم شحاتة: ةعبد اللطيف خليف - 1
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ويعبر الفرد عن موقفه من موضوع االتجاه، إي درجة قبوله أو رفضه، إي موقع الفرد علي تباعد 
ما يكون تلقائيا ،  السابق، وهذا التعبير إما أن يكون لفظيا نتيجة سؤال الفرد )وهذا ما نستعمله في بحثنا( ، وا 

ما أن  يكون التعبير عنه عمليا كأن يمارس الفرد سلوكا يترجم نحو موضوع معين، وهي إشكال يمكن وا 
 التعرف عليها ومالحظتها وبالتالي يتم قياس االتجاه.

والن االتجاه تكوين فرضي، فيمكن االستدالل عليه من خالل إجابات عن أسئلة توجه للمبحوثين تكون 
 ه، ومن المقاييس الشائعة في قياس االتجاه نجد:علي صلة وثيقة بالموضوع المراد قياس

 مقياس بوجاردس. ➢
 رستون.تمقياس  ➢

 مقياس ليكرت. ➢

 اختبار االستمارة: 2–3

 بعد عرض االستمارة للمحكمين من خاللها أعطوا المالحظات التالية والمتمثلة في:

 تفكيك بعض العبارات ، حيث أن االحتمال ال يقس إال اتجاه واحد. ➢
 العبارات المتشابهة.حذف بعض  ➢
القيام بإعادة صياغة بعض العبارات لتسهيل الفهم للمبحوث لإلجابة عنها وحتى أيضا  ➢

 لتسهيل عملية قياس االتجاه لهذه العبارة .

 الصدق: 3-3

يعرف صدق أداة الدراسة علي انه "مدي تمكن أداة جمع البيانات أو أجزاء القياس من قياس 
إذا تمكنت أداة جمع البيانات من قياس الغرض الذي صممت لقياسه، فإنها المطلوب قياسه، ويعني ذلك 

تكون بذلك صادقة كما يقصد بالصدق شمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل 
 1من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها".

 دى صدقها باالعتماد على الطرق التالية: ويمكن التاكد من م

                                                           
 .179، ص2001، 2، دار الفكر، عمان، طوأساليبه وأدواتهالبحث العلمي  مفهومه : وآخرون ذوقان عبيدات - 1
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 صدق المحكمين -1-3 3

مبحوث 75تم التأكد من صدف أداة االستمارة من خالل تطبيق االستمارة التجريبية علي عينة من 
سؤاال حول محاور الفرضيات، ولمعرفة فهم واستيعاب المبحوثين لألسئلة الواردة فيها، 19تضمنت 

سمحت التجربة األولية لالستمارة من تدارك بعض العيوب والنقائص، من خالل ولإلجابة عنها دون لبس، 
ضافة أخري مثال:  إدخال بعض التعديالت عن طريق تغيير صياغة وحذف بعض التساؤالت وا 

 بالنسبة للبيانات الشخصية السؤال المتعلق بالسن كان غير محددا أصبح محصورا في مجاالت. -

: قمنا بحساب كل بند بصفة منفردة وفق للمعادلة اإلحصائية صدق المحتوي)صدق المحكمين( -
 التي اقترحها لوتشي: 

 

N1-N2 

N                                                        

 عدد المحكمين الذين اعتبروا أن البند يقيس السلوك المراد قياسه.:N1 حيث: 

 N2 يقيس السلوك المراد قياسه.:عدد المحكمين الذين اعتبروا أن البند ال 

  N.العدد اإلجمالي للمحكمين: 

وبعدها قمنا بتجميع كل القيم المحصل عليها في البنود، وبقسمة مجموع صدق البنود اإلجمالي 
 وهي صادقة.0.83تحصلنا علي قيمة صدق مساوية ل 19.علي 15.8والمساوي 

 بنود االستبيان وقيم صدقها (: يمثل استجابات المحكمين نحو09جدول رقم ) 

 قيمة الصدق  رأي المحكمين البنود

 ال يقيس يقيس

1 5 0 1 

2 5 0 1 
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3 5 0 1 

4 5 0 1 

5 5 0 1 

6 4 1 0.6 

7 4 1 0.6 

8 4 1 0.6 

9 4 1 0.6 

10 5 0 1 

11 4 1 0.6 

12 5 0 1 

13 4 1 0.6 

14 4 1 0.6 

15 4 1 0.6 

16 5 0 1 

17 5 0 1 

18 5 0 1 

19 5 0 1 

 15.8 مج.ص.ب

 

بعد حساب صدق المحتوي لكل بند نقوم بحساب مجموع صدق المحتوى اإلجمالي الذي كان 
 ، ولمعرفة قيمة صدق المحتوي الكلي لالستبيان يجب التعويض في المعادلة التالية: 54.8يساوي 

 54.8                 مجموع محتوي البنود        

    0.83= =  = مج.ص.ب                 

 19            عدد البنود                   
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  0.83قيمة صدق بنود االستمارة هي:

يمكن القول أن هذا  ومنه   0.60< 0.83أي 0.60ما يالحظ علي هذه القيمة أنها أكبر من 
االستبيان صادق لما اعد لقياسه والذي يمثل في معرفة اتجاهات خريجي الجامعات نحو السياسة الوطنية 

 للتشغيل. 

 صدق المقياس -2 3-3

 نتائج االتساق الداخلي 3-3-2-1 

 نامع المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانةيقصد به 
بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 للمجال والدرجة الكلية األولمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال  (10)جدول  

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 000 .0* 541,** المنصب الذي أشغله يألئم تخصصي.  .1

 0.000* 448,**   المنصب الذي اشغله يألئم شهاداتي الجامعية.  .2

 0.000* 036,-   ى خيارات أخر  وجود لعدم يلعمل في غير تخصصبا تقبل  .3

 000.0 491,** قبل التشغيل.  برنامج عقود ما  هو الذي فرض علي اختيار يتخصص  .4

 0.000* 422,** قبل التشغيل.  برنامج عقود ما  هو الذي فرض علي اختيار يتخصص  .5

 .0000 397,** قناعة بذلك.  ىعل قبل التشغيل سجلت في إطار عقود ما  .6

 011, 292,* المادية.  يقبل التشغيل يلبي رغبات العمل في إطار  عقود ما  .7

 0.000 372,** مهنية.ال خبرةللاكتساب الشباب العاملين  هو  قبل التشغيل الهدف من برنامج  عقود ما  .8
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9.  
لشغل  قبل التشغيل الي تأهيل الشباب العاملين ما تضمن الخبرة في إطار برنامج عقود

 منصب عمل دائم.
**,615 000.0 

 0.000 621,** التشغيل للتخفيف من حدة البطالة.قبل  يهدف برنامج عقود ما  .10

 0.000 685,** برنامج ناجح. قبل التشغيل _ برنامج عقود ما  .11

 0.000 616,** أن سياسة التشغيل الوطنية تهدف الي إيجاد مناصب عمل مؤقتة ودائمة.  .12

 0.000 553,** مدة العقد.   منصب دائم في نفس المؤسسة بعد انتهاء قبل التشغيل _ يضمن برنامج عقود ما  .13

 0.000 564,** .تعن طريق اقدمية الشهادا تمي قبل التشغيل االختيار في عقود ما  .14

15.  
اتنا مجهودوال يعكس حجم غير كاف  قبل التشغيل ما األجر الذي تتقاضاه في إطار عقود 

 .الوظيفية
,016 ,891 

16.  
قبل  ما زيادة األجر الذي تتقاضاه في إطار  عقود  _ يستحسن علي المؤسسة التي تعمل فيها

 المتحصل عليها. تحسب الشهادا التشغيل
,196 ,092 

17.  
للخرجين الجامعيين  قبل التشغيل( الموجهة ما ) برنامج عقود السياسة الوطنية للتشغيل الحالية
 في مستوي تطلعاتهم المهنية.

**,476 0.000 

 0.000 535,** التشغيل التخصصات الجامعية.  يراعي  برنامج عقود ما قبل  .18

 030, 250,* الكتساب خبرة مهنية في اعتقادك بأن مدة العقد كافية   .19

 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر                   . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

، األول والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال  التاليجدول يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادق  α= 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 لما وضع لقياسه.

  :Reliabilityبات اإلستبانة ث 3-4  

انة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستب
تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة وعدم 

 تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.
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 من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ  ناوقد تحقق

 يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة( 08جدول رقم)

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات N محاور االستبيان م
اتجاهات خريجي الجامعة نحو  01

 توفير فرص عمل مؤقتة
75 09 03،06،05،07،09،10 

11،12،13 
0.730 

اتجاهات خريجي الجامعة نحو  02
فرص التشغيل والتخصصات 

 الجامعية

75 10 01،02،04،14،15  ،08 
16،17،18،19 

0،621 

 0،751 19 75 معامل الثبات الكلي
 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

كانت مرتفعة لكل كرونباخ ( أن قيمة معامل ألفا 08واضح من النتائج الموضحة في جدول )
قيمة معامل ألفا  كانتلكل مجال من مجاالت اإلستبانة. كذلك ( 0.87,  0.77مجال وتتراوح بين ) 

وتكون اإلستبانة في صورتها  ( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،0.75اإلستبانة كانت )فقرات لجميع 
إستبانة يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات ( قابلة للتوزيع. وبذلك ؟النهائية كما هي في الملحق )

الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة 
 واختبار فرضياتها.

 السجالت والوثائق: -4    

اإلضافية تعتبر السجالت والوثائق من األدوات التي تسمح للباحث بالحصول علي المعلومات 
لبعض المحاور فقط في البحث التي قد ال يحصل عليها أثناء إجراء المالحظة ، وال أثناء المقابلة وال 
حتى أثناء توزيع االستمارة، وال بأدوات أخري ، فهي أداة مساعدة ومكملة ووظيفتها تبرز في التحليل 

 (1.)والتفسير و التعليل

 ساعدتنا ومنها: وقد اعتمدنا في موضوع الدراسة علي التي

الحصول و االطالع علي بيانات حول المراسيم القانونية والمناشير الوزارية حول عقود ما  ➢
 قبل التشغيل.

                                                           
 .181رشيد زرواتي، مرجع سابق، ص - 1
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االطالع علي عدد الخريجين الجامعيين الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل  ➢
 بمختلف كليات جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل.

 مي للجامعة بمختلف فروعها.الحصول علي الهيكل التنظي ➢
االطالع علي الحصيلة النهائية للخريجين الجامعيين الذين يعملون في إطار عقود ما قبل  ➢

 التشغيل من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بوالية جيجل.
 البطاقة التعريفية للجامعة أفدتني في تحديد المجال الجغرافي. ➢

 خدمةأساليب المعالجة اإلحصائية المستخامسا: 

جابات  تستدعي الضرورة في بعض األبحاث العلمية استخدام بعض األساليب اإلحصائية حلول وا 
 .(1)علمية دقيقة

للوصول إلي نتائج أدق فقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية  SPSSولقد استخدمنا برنامج ل
 وتمثلت فيما يلي:

المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي: يستخدم هذا األمر  النسب ➢
 .بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

 

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ ➢
 .t-testاختبار داللة الفروق  ➢

حيث يستخدم هذا األسلوب اإلحصائي"  :( ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  ) ➢
لفحص نتائج المقارنة بين أكثر من متوسطين ، أو إذا ما كان هناك فرق دال علي متوسطين 

 .(2)أو أكثر عند مستوي احتمال معين" 

االرتباط مجموعة  معامل بيرسون لمعرفة االتساق الداخلي الختبار ثبات االستمارة ولمعامل ➢
 من الخصائص وهي كالتالي:

 ضعيف ويدل علي عالقة غير هامة. 0.2معامل االرتباط األقل من  -

                                                           
 .109، ص1974، دار النهضة العربية، دون مكان النشر،2، ط: قواعد البحث االجتماعيزيدان عبد الباقي - 1

، دار وائل للنشر، فهم وتحليل البيانات اإلحصائيةspssالنظام اإلحصائي  الزعبي  محمد بالل و الطالفحة عباس:  - 2
 .219،ص3،2012عمان،ط
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 ضعيف ويدل علي وجود عالقة ضعيفة. 0.39الي 0.2معامل االرتباط من -

 متوسط ويدل علي عالقة جيده وهامة. 0.69الي 0.4معامل االرتباط من  -

 ع ويدل علي عالقة قوية.مرتف 0.89الي 0.7معامل االرتباط من -

 1مرتفع جدا ويدل علي عالقة شبه تامة. 0.9معامل االرتباط أكثر من -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .182غربي صباح، المرجع السابق،ص - 1
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 خالصة الفصل:      

إن تحديدنا لإلجراءات المنهجية للدراسة في هذا الفصل مكننا من تحديد مجال وعينة الدراسة بدقة 
 صالحية األدوات المراد تطبيقها علي عينة مجتمع الدراسة.والمنهج المستخدم، وكذا التأكد من 

كما تمكنا أيضا من تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وهذا ما سيساعدنا علي 
 تحصيل نتائج هذه الدراسة بطريقة منهجية منظمة.

حث وفرضياته من جهة في ضوء البيانات المحصل عليها بعد تفريغ االستبيان من جهة، وأسئلة الب
ثانية، البد من عرض وتحليل هذه البيانات للتحقق من صحة ما تم اقتراحه من فرضيات، ومن ثم العمل 
علي تفسير ما تم التوصل إليه من نتائج، وصوال إلي تقدير مدى تحقيق هذه الدراسة لألهداف التي 

 سطرت لها، هذا ما سنتطرق إليه في الفصل السادس.
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 الفصل السادس
رض وتفسير    ع

 وتحليل البيانات
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 تمهيد:

بعد عرضنا لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية في الفصل السابق، سنتناول في هذا الفصل 
عرض وتحليل النتائج التي خرج بها البحث الميداني في ضوء فرضيات الدراسة، ثم مناقشة وتفسير هذه 

الدراسة النظرية والدراسات السابقة، وفي ضوء الفرضيات المقترحة، وصوال إلي مناقشة النتائج في ضوء 
 عامة للوقوف علي مدي تحقيق الدراسة الميدانية ألهدافها الميدانية.
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 عرض وتحليل البياناتأوال: 

 عرض وتحليل البيانات بشكل كلي  01

  االستبيان  المعنوية لجميع عبارات اختبار اإلشارة ومستوى  وقيم والنسب المئوية يوضح التكرارات (: يمثل11الجدول رقم)

 النسب المئوية  الفقرة 

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

بية
نس
ة ال

همي
األ

وية 
معن
ى ال

ستو
م

 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

المنصب الذي أشغله يألئم  1
 تخصصي.

2.28 7.7 17.9 17.9 51.3 2.18 0.43 0.000 

المنصب الذي اشغله يألئم شهاداتي  2
   الجامعية.

1.87 7.7 38.5 17.9 30.8 1.89 0.37 000.0 

 يلعمل في غير تخصصبا تقبل 3
 ى خيارات أخر  وجود لعدم

1.87 7.7 33.3 25.6 30.8 2.03 40.0  0 00. 0 

هو الذي فرض علي  يتخصص 4
قبل  برنامج عقود ما  اختيار

  التشغيل.

2.12 5.1 30.8 15.4 43.6 2.02 40.0 000.0  

قبل  العمل في إطار عقود ما_  5
الخريجين  جميع متوفر  التشغيل

 الجامعين.

2.28 5.1 25.6 12.8 48.7 2.16 34 .0 000.0 

قبل  سجلت في إطار عقود ما 6
  قناعة بذلك. ىعل التشغيل

1.89 10.3 23.1 35.9 28.2 2.09 41.0 000.0 

قبل  العمل في إطار  عقود ما 7
  المادية. يالتشغيل يلبي رغبات

2.02 5.1 28.2 25.6 41.0 1.96 39.0 000. 0 

قبل  الهدف من برنامج  عقود ما 8
اكتساب الشباب  هو  التشغيل

2.12 5.1 30.8 15.4 43.6 2.14 42.0 0000. 
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  مهنية.ال خبرةللالعاملين 

 تضمن الخبرة في إطار برنامج عقود 9
قبل التشغيل الي تأهيل الشباب  ما

 لشغل منصب عمل دائم. العاملين

2.15 5.1 23.1 28.2 38.5 2.10 42.0 000.0 

قبل التشغيل  يهدف برنامج عقود ما 10
  للتخفيف من حدة البطالة.

2.00 5.1 33.3 25.6 28.2 2.10 42.0 000.0 

برنامج  قبل التشغيل برنامج عقود ما 11
 ناجح.

1.97 10.3 25.6 25.6 33.3 2.12 42.0 000.0 

أن سياسة التشغيل الوطنية تهدف  12
إيجاد مناصب عمل مؤقتة  الي

  ودائمة.

2.15 5.1 28.2 20.5 38.5 2.23 44.0 0.000 

 قبل التشغيل يضمن برنامج عقود ما 13
منصب دائم في نفس المؤسسة بعد 

  مدة العقد.  انتهاء

2.07 5.1 30.8 23.1 33.3 2.08 41.0 000.0 

 قبل التشغيل االختيار في عقود ما 14
 .تالشهادا عن طريق اقدمية تمي

1.92 7.7 38.5 17.9 25.6 2.00 4.0 000. 0 

 األجر الذي تتقاضاه في إطار عقود  15
وال يعكس غير كاف  قبل التشغيل ما

  .اتنا الوظيفيةمجهودحجم 

2.10 5.1 33.3 23.1 23.1 2.07 41.0 000.0 

_ يستحسن علي المؤسسة التي  16
زيادة األجر الذي  تعمل فيها

قبل  ما تتقاضاه في إطار  عقود 
المتحصل  تحسب الشهادا التشغيل
  عليها.

2.00 7.7 38.5 7.7 38.5 2.15 43.0 000.0 

)  السياسة الوطنية للتشغيل الحالية 17
قبل التشغيل(  ما برنامج عقود

للخرجين الجامعيين في  الموجهة
 مستوي تطلعاتهم المهنية.

2.05 5.1 30.8 23.1 35.9 2.13 42.0 000.0 
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0.05مستوي داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند*  . من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر :SPSS 

 ( يمكن استخالص ما يلي:11من جدول )

( أي أن المتوسط الحسابي 4)الدرجة الكلية من 2.18ساوي ي األولى   المتوسط الحسابي للفقرة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي  (Sigو القيمة االحتمالية ). %،0.43 النسبي

0.05مستوى داللة  عن درجة الحياد وهي أقل  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  غير وهذا يعني أن هناك 2

و القيمة  ،  %37أي أن المتوسط الحسابي النسبي1.89ساوي ي الثانية المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0 .000تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

ل وهذا يعني ان هناك غير موافقة من قب %40الفقرة أقل  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه 
 . أفراد العينة علي هذه الفقرة

القيمة و  %، 40 أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.03ساوي ي الثالثة المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة 00.00 تساوي  (Sigاالحتمالية ).  مما ،

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40تساوي  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  ،% 0. .40أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.02ساوي ي الرابعةالمتوسط الحسابي للفقرة 
0.05فقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه ال 0 .000تساوي  (Sigاالحتمالية ).  مما ،

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40تساوي  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  ، %43أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.16ساوي ي الخامسة المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  000.0تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

 _ يراعي  برنامج عقود ما قبل 18
  التشغيل التخصصات الجامعية.

2.12 7.7 30.8 12.8 38.5 2.13 42.0 000. 0 

 في اعتقادك بأن مدة العقد كافية  19
 الكتساب خبرة مهنية

2.0 6.5 30.0 20.7 36.1 2.09 41.0 000.0 



118 
 

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40اكبر  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  ،% 41أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.09ساوي  ي السادسة المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  00.00تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

ا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد وهذ% 40اكبر  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  %،39.0 أي أن المتوسط الحسابي النسبي1.96ساوي ي السابعةالمتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  00.00تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

يعني أن افراد العينة غير موافقين % مما 40أقل من  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
 . علي هذه الفقرة

القيمة و  %،42أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.14ساوي ي الثامنة المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05 عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياُ  .0000تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40اكبر  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  %، 42  أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.10ساوي ي التاسعةالمتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  000.0تساوي  (Sigاالحتمالية ).   مما

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40اكبر   يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  العينة علي هذه الفقرة.

القيمة و  %، 42أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.10ساوي ي ة العاشر المتوسط الحسابي للفقرة 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.0.00تساوي  (Sigاالحتمالية ).    مما

أفراد وهذا يعني آن هناك حياد من قبل % 40اكبر  يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
  العينة علي هذه الفقرة.

 %،42أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.12ساوي ي الحادي عشر المتوسط الحسابي للفقرة 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  00.00تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 
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0.05   وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
  العينة علي هذه الفقرة.

 %، 44أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.23ساوي ي الثانية عشر المتوسط الحسابي للفقرة 
يُا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائ 0.000تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 

0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

 %،41أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.08ساوي ي الثالث عشر المتوسط الحسابي للفقرة   
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sigاالحتمالية ).القيمة و 

0.05  وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

 %، 40 أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.00ساوي ي عشر  الرابعالمتوسط الحسابي للفقرة 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 

0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40يساوي  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.من 

 %،41 أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.07ساوي ي الخامس عشر المتوسط الحسابي للفقرة 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 

0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

 %،43 أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.15ساوي ي السادس عشر المتوسط الحسابي للفقرة 
دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة 0.000تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 

0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

 %،42 أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.13ساوي ي السابع عشر المتوسط الحسابي للفقرة 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).و 
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0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

%، 42أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.13الثامن عشر  يساوي  المتوسط الحسابي للفقرة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيُا عند مستوى داللة  0.000( تساوي Sigوالقيمة االحتمالية ).

0.05   وهذا يعني آن هناك حياد % 40اكبر  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
  من قبل أفراد العينة علي هذه الفقرة.

، والقيمة %41أي أن المتوسط الحسابي النسبي2.09المتوسط الحسابي للفقرة التاسع عشر يساوي 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوي الداللة 0.000( تساوي SIgاالحتمالية)  مما .

وهذا يعني آن هناك حياد من قبل أفراد % 40اكبر  ستجابة لهذه الفقرة يدل علي أن متوسط  درجة اال
  العينة علي هذه الفقرة.

 تحليل إجابات أفراد العيينة ومدى موافقتهم للعبارات الواردة في االستبيان  02

 يمثل مدى مالئمة منصب العمل مقارنة بالتخصص(: 12الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

01 21 28 15 20 03 4 30 40 06 08 2.80 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

  28%موافقون و  %40الجدول يمثل مدي مالئمة منصب العمل في مجال التخصص، حيث أن 
ممن عارضوا فكرة العمل في مجال  %04غير موافقون بشدة، وهي نسبة عالية اذا ما قارناها بالنسبة 

 تخصصهم.

ان من النتائج السابقة نستنتج ان عقود ما قبل التشغيل يختار منصب العمل علي حسب 
التخصص وذلك يرجع انه تم اختيار كل فرد حسب التخصص فانه ال يكون هناك ضغط كبير في 

 ناصب عمل معينة علي مناصب أخري وبالتالي تحقق التوازن بين متطلبات السوق .م
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وبالنسبة التجاه أفراد العينة حول مدي مالئمة العمل في مجال التخصص، يوضح المتوسط 
أن افراد العينة ال يشغلون في مناصب عمل تالئم تخصصهم، وهذا ما أكدته  2.80الحسابي والذي بلغ 

 نتائج الدراسة.

 يمثل مدي مالئمة المنصب للشهادة الجامعية(: 13الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

02 20 26.7 23 30.7 01 1.3 25 33.3 06 08 2.65 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

موافقون علي  33.3%الجدول التالي مدى مالئمة المنصب للشهادة الجامعية، نالحظ أن  يوضح 
غير  %26.7غير موافقون ، و %30.7أن مناصب العمل تالئم شهاداتهم الجامعية، في حين آن 

 محايدين. %1.3موافقون بشدة ، و

العينة عملهم غير مالئم مقارنة بالشهادة  ان افراد 2.65اما بالنسبة للمتوسط الحسابي فيظهر 
 الجامعية التي يمتلكونها.

 يمثل مدى القبول للعمل في غير التخصص لعدم وجود خيارات اخرى (: 14الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

03 08 10.7 05 6.7 16 21.3 34 45.3 12 16 3.49 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

موافقون علي 45.3%التالي يمثل مدي القبول للعمل لعدم وجود خيارات اخري ، حيث ان الجدول 
غير موافقون  %10.7موافقون بشدة، و %16محايدين و %21.3العمل في غير مجال تخصصهم، منهم 

 غير موافقون . % 6.7بشدة،
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أن ألفراد العينة اتجاه ايجابي نحو قبولهم للعمل في مجال  3.49حيث يبين لنا المتوسط الحسابي 
التخصص، وهذا بغض النظر عن وجود خيارات أخرى ، فبرنامج  عقود ما فبل التشغيل هو الحل 

 المناسب لهم رغم محدودية االجر وكذا المدة.

 يمثل تخصصك هو الذي فرض عليك اختيار برنامج عقود ما قبل التشغيل(: 15الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

04 06 08 30 40 09 12 30 40 00 00 2.84 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

الجدول التالي يمثل تخصصك هو الذي فرض عليك اختيارك لبرنامج عقود ما قبل التشغيل، إذ 
محايدين  %12موافقين وغير موافقين بشدة وهي نسبتين متساويتين، في حين أبدى   %40تبين النتائج ان

ين أن مما إذا كان التخصص هو السبب الذي دفعهم للتسجيل في برنامج عقود ما قبل التشغيل، في ح
 أفراد العينة لم يجيبوا علي موافقتهم بشدة.

 فهو اتجاه متوسط. 2.84وبالنسبة لالتجاه العام ، بلغ المتوسط الحسابي 

 (: يمثل العمل في اطار عقود ما قبل التشغيل متوفر لجميع خريجي الجامعة16)الجدول رقم

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

05 14 18.7 38 50.7 05 6.7 18 24 00 00 2.36 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

ول التالي يوضح العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل متوفر لجميع خريجي الجامعة، حيث الجد
هذا البرنامج مؤقت وذلك لوجود عوامل هي التي تمنح منصب  غير موافقون وهذا يعني ان %50.7أن 
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من افراد العينة موافقون بان المناصب متوفرة لجميع الخريجين ، في  %24في إطار هذا البرنامج ، أما 
 محايدين. %6.7غير موافقون بشدة و    %18.7حين أن 

ما يعني االتجاه سلبي فهم يرون  وهذا 2.36أما بالنسبة لالتجاه العام، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 بان العمل في اطار عقود ما قبل التشغيل غير متوفر لجميع الخريجين الجامعيين.

 يمثل إجابات المبحوثين في حالة تسجيلهم في اطار عقود ما قبل التشغيل(: 17الجدول)

رقم 
 العبارة

 المتوسط بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

06 02 2.7 19 25.3 14 18.7 35 46.7 05 6.7 3.29 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

الجدول أعاله إجابات المبحوثين في حالة تسجيلهم في اطار عقود ما قبل التشغيل وهم  يوضح
غير موافقون، وهذا  %25.3محايدين و %18.7موافقون في حين ان  %46.7علي قناعة بذلك، حيث

راجع أن أفراد العينة يرون أن برنامج عقود ما قبل التشغيل هو حل مؤقت، أي أن يعملوا بدل البقاء في 
 شبح البطالة.

وهذا ما يعني انه يتراوح بين االتجاه االيجابي  3.29اما بالنسبة للمتوسط الحسابي فهو 
 والسلبي)محايد(.

 يمثل مدي تلبية برنامج عقود ما قبل التشغيل لرغباتهم المادية (:18الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

07 32 42.7 32 42.7 05 6.7 06 08 00 00 1.80 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر
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غير  %42.7الجدول أعاله مدي تلبي برنامج عقود ما قبل التشغيل لرغباتهم المادية، حيث  يبين
موافقون بشدة وغير موافقون بمعني تساوي النسبتين وهذا راجع ان برنامج عقود ما قبل التشغيل يراعي 

ري بان برنامج عدة اعتبارات منها الدخل الضعيف الغير كاف للفرد وغالء المعيشة مما يجعل الفرد ي
 موافقون وهي نسبة ضعيفة. %08عقود ما قبل التشغيل ال يلبي رغباتهم في حين ان 

وهو ما يؤكد أن أفراد العينة يبدون اتجاها ايجابيا نحو عدم  1.80اما بالنسبة للمتوسط الحسابي فهو
 تلبية عقود ما قبل التشغيل رغباتهم المادية.

 عقود ما قبل التشغيل هو اكتساب للشباب الخبرة المهنية الهدف من برنامج(: 19الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

08 08 10.7 10 13.3 16 21.3 37 49.3 04 5.3 3.25 

  SPSS : من إعداد الطالبة بناء على مخرجاتالمصدر

الجدول أعاله هدف البرنامج عقود ما قبل التشغيل هو اكساب الشباب العاملين الخبرة يبين 
موافقون وهذا ما يدعم النتائج التي توصلت اليها الدراسة السابقة حول برامج  %49.3المهنية، حيث

وا خبرة من المبحوثين يرون بأنهم حقق  %86التشغيل والقوي العاملة الجامعية والتي توصلت الي ان 
غير موافقون بشدة ما إذا كان البرنامج يهدف إلي  %10.7محايدين و %21.3مهنية ، في حين أن 
 تحقيق الخبرة المهنية.

فهو اتجاه ايجابي يصل الي حالة عدم التأكد مما يعني ان افراد  3.25وقد بلغ المتوسط الحسابي 
 الخبرة المهنية. العينة اعترضوا علي ان الهدف من برنامج هو اكساب الشباب
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: يمثل مدي ضمان الخبرة في اطار عقود ما قبل التشغيل إلي تأهيل الشباب (20الجدول رقم)
 العاملين لشغل منصب عمل دائم

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

09 17 22.7 20 26.7 13 17.3 23 30.7 02 2.7 2.64 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

الجدول التالي تضمن الخبرة في اطار عقود ما قبل التشغيل إلي تأهيل الشباب العاملين يوضح 
عقود ما قبل التشغيل تضمن  موافقون بان الخبرة في اطار %30.7لشغل منصب عمل دائم، حيث أن 

غير موافقون لعدم وجود الخبرة  %26.7إلي تأهيل الشباب العاملين لشغل منصب عمل دائم، في حين ان
 محايدين. %17.3غير موافقون بشدة وتأتي  % 22.7و

من خالل النتائج نستنتج ان الخبرة ضرورية في اطار عقود ما قبل التشغيل وهذا لوجود  معايير 
 ا النوع من العقود.تحكم هذ

وهو ما يعبر عن اتجاه سلبي بأقل درجات السلبية وهو ما يفسر  2.64وقد بلغ المتوسط الحسابي 
ان افراد العينة ال يوافقون علي ان الخبرة في اطار عقود ما قبل التشغيل ال تضمن الي تأهيل الشباب 

 العاملين لشغل منصب عمل دائم.

: يمثل مدي إمكانية أن برنامج عقود ما قبل التشغيل في الحد او التخفيف من (21الجدول رقم)
 البطالة

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

10 09 12 10 13.3 14 18.7 37 49.3 05 6.7 3.25 
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 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله مدي امكانية عقود ما قبل التشغيل في الحد أو التخفيف من حدة البطالة 
 18.7موافقون بان البرنامج يساهم من حدة البطالة في حين ان  %49.3بالنسبة ألفراد العينة ، حيث أن 

غير موافقون بان برنامج عقود ما قبل التشغيل ال يساهم في التخفيف من حدة  % 13.3محايدين و  %
البطالة مما يفسر انه برنامج غير فعال، وهذا ما يعني و أنهم يفضلون البطالة علي برنامج عقود ما قبل 

 التشغيل ألنه برنامج مؤقت .

لبي ألفراد العينة بأقل درجات وهذا ما يعني انه اتجاه س 3.25وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
 السلبية الممكنة.

 يمثل مدي اعتبار ان برنامج عقود ما قبل التشغيل برنامج ناجح(: 22الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

11 19 25.3 19 25.3 19 25.3 15 20 03 04 2.52 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

 %25.3يوضح الجدول أعاله مدي اعتبار ان برنامج عقود ما قبل التشغيل برنامج ناجح، حيث أن 
غير موافقون بشدة وغير موافقون ومحايدون فهي نسب متساوية فهم ينددون باعتراضهم لهذا البرنامج ألنه 

 موافقون بشدة. % 04موافقون علي هذا البرنامج بأنه ناجح و %20مؤقت وغير ناجح ، في حين ان

ية ، فالعاملون فهو يعبر عن اتجاه سلبي بأقل درجات السلب 2.52بالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ
 في برنامج عقود ما قبل التشغيل من افراد العينة يرون هذا البرنامج غير ناجح. 

 يمثل أن سياسة التشغيل الوطنية تهدف الي ايجاد مناصب عمل مؤقتة ودائمة(: 23الجدول رقم)

رقم ٍ  
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي
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  % ك % ك % ك % ك % ك 

12 08 10.7 09 12 28 37.3 29 38.

7 
01 1.3 3.08 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله أن سياسة التشغيل الوطنية تهدف الي ايجاد مناصب عمل مؤقتة ودائمة، 
ايجاد مناصب عمل مؤقتة ودائمة، في موافقون بان سياسة التشغيل الوطنية تهدف الي  %38.7حيث أن 
غير موافقون بعدم أن  %12محايدين وهي نسبتين متقاربتين مقارنة بالنسب السابقة و %37.3حين أن 

 هذه السياسة ال تهدف إلي إيجاد مناصب عمل مؤقتة ودائمة.

السياسة الوطنية ال  اقل درجات السلبية وهذا ما يدل ان 3.08وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
 تهدف إليجاد عمل مؤقت ودائم على حد السواء.

يمثل مدي ضمان برنامج عقود ما قبل التشغيل منصب دائم في نفس المؤسسة (: 24الجدول رقم)
 بعد انتهاء مدة العقد

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

13 31 41.3 25 33.3 10 13.3 08 10.7 01 1.3 1.97 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله مدي ضمان برنامج عقود ما قبل التشغيل منصب دائم في نفس المؤسسة بعد 
موافقون بشدة عن هذا البرنامج ال يضمن لهم منصب دائم في  غير %41.3انتهاء مدة العقد، حيث أن 

موافقون ، إذ  % 10.7محايدين و %13.3غير موافقون و %33.3نفس المؤسسة بعد انتهاء مدة العقد و
نستنتج انه من اإلجابات السابقة وحسب أغلبية اإلجابات  تري بان برنامج عقود ما قبل التشغيل ال يمنح 

نفس المؤسسة بعد انتهاء مدة العقد، وهذا راجع أن وجود منصب واحد أو منصبين منصب عمل دائم في 
ويتداول فيه الكل أي يصعب علي برنامج عقود ما قبل التشغيل االختيار بينهم ، كذلك إن هذا البرنامج 
ئم يعتمد علي الخبرة المهنية ، أما الذين صرحوا بان برنامج عقود ما قبل التشغيل يضمن لهم منصب دا
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في نفس المؤسسة فهم معتمدين علي المعريفة)المحسوبية( أو الوساطة أو أنهم علي حسب الجهد المبذول 
 واالنضباط في العمل.

وهو ما يعني أن ألفراد العينة اتجاه ايجابي نحو ان  1.97وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
 مؤسسة بعد انتهاء مدة العقد.برنامج عقود ما قبل التشغيل ال يضمن منصب دائم في نفس ال

 أن االختيار في عقود ما قبل التشغيل يكون عن طريق اقدمية الشهادات(: 25الجدول رقم)

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

14 12 16 16 21.3 17 22.7 26 34.7 04 5.3 2.92 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله أن االختيار في عقود ما قبل التشغيل يكون عن طريق اقدمية الشهادات، 
موافقون بان االختيار يكون عن طريق اقدمية الشهادات وهذا راجع ان هذا العقد يراعي  34.7%حيث أن

الشهادات وهذا لضمان الخبرة المهنية ومراعاته لألقدمية في العمل لضمان السير الحسن في  الي اقدمية
العمل ، بحيث انه ليس هناك معايير أخري يتم بها االختيار كما يري البعض كالمعرفة الشخصية 

 وغيرها.

طريق اقدمية ان افراد العينة يرون بان االختيار ال يكون عن  2.92اما المتوسط الحسابي فقد بلغ 
 الشهادات.

(: يمثل استجابة أفراد العينة لألجر الذي يتقاضونه في اطار عقود ما قبل التشغيل 26)الجدول رقم
 غير كاف وال يعكس مجهوداتهم الوظيفية

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

15 11 14.7 03 04 06 08 15 20 40 53.3 3.93 
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 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يمثل الجدول أعاله استجابة أفراد العينة لألجر الذي يتقاضونه غير كاف وال يعكس مجهوداتهم  
موافقون وعلي العكس فكانت نتائج عدم الموافقة  %20موافقون بشدة ثم تأتي  %35.3الوظيفية، حيث أن 

وهذا ما يفسر ان برنامج عقود ما قبل التشغيل  % 14.7ضعيفة ، حيث بلغت نسبة غير موافق بشدة 
يجب ان يرفع نسبة الدخل للعاملين فيه لكي يرتفع ادائهم في العمل مما يخلق لديهم رضا عن عملهم، 

نامج مؤقت ولهذا ال يجب استغالل العامل المؤقت من طرف الن برنامج عقود ما قبل التشغيل بر 
 لغير موافق. %4لمحايد و % 8المسؤولين والموظفين الدائمين، و

فهو اتجاه يتراوح بين التأييد والمعارضة بمعني أنهم ال  3.93وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
 يوافقون وال يرفضون.

يمثل من المستحسن علي المؤسسة التي تعمل فيها زيادة االجر الذي يتقاضاه في (: 27الجدول رقم)
 اطار عقود ما قبل التشغيل يكون علي حسب الشهادات المتحصل عليها

رقم 
 العبارة

مواف  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 ق

المتوسط  بشدة موافق  
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

16 03 04 01 1.3 09 12 34 45.3 28 37.3 4.10 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله من المستحسن علي المؤسسة التي تعمل فيها زيادة االجر في اطار عقود ما 
 %37.3موافقون ثم تأتي  %45.3قبل التشغيل يكون علي حسب الشهادات المتحصل عليها، حيث ان

 % 1.3بشدة وعلي العكس كانت نتائج عدم الموافقة ضعيفة، حيث بلغت نسبة غير موافق بشدة  موافقون 
  12%ومحايد

أي ان لدي افراد العينة اتجاه ايجابي من المستحسن  4.10وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
شهادات ، فهم علي المؤسسة التي يعملون فيها زيادة األجر الذي يتقاضونه في إطار العقود حسب ال

يرون أن األجر المقدم لهم في اطار عقود ما قبل التشغيل كافي ألنه يتناسب مع الجهد المبذول، وحتى 
 أيضا مع الشهادة الجامعية المتحصلين عليها.
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 يمثل آراء أفراد العينة أن السياسة الحالية)عقود ما قبل التشغيل( الموجهة للخريجين (:28الجدول رقم) 
 لعاتهمتطفي مستوى 

رقم 
 العبارة

المتوسط  بشدة موافق   موافق  محايد موافق غير  بشدة غير موافق 
 الحسابي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

17 28 37.3 12 16 19 25.3 13 17.3 03 04 2.34 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

السياسة الحالية)عقود ما قبل التشغيل ( الموجهة للخريجين  الجدول أعاله أراء افراد العينة ان يبين
محايدين في حين  %25.3غير موافقون بشدة و %37.3في مستوي تطلعاتهم المهنية، حيث ان

 لموافقون بشدة وهي نسبة ضعيفة. % 04غير موافقون و %16موافقون و %17.3ان

تجاه سلبي فهذا يعني ان معظمهم غير وهو ما يعني اال 2.34وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ 
 راضين عنها، وبالتالي أنها سياسة ال تستطيع ان تخفف من شبح البطالة لدي خريجي الجامعة.

 

يمثل استجابات أفراد عينة البحث بمدى ان عقود ما فبل التشغيل يراعي التخصصات  (:29الجدول رقم)
 الجامعية

رقم 
 العبارة

المتوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 الحسابي

 % ك % ك % ك % ك % ك

18 17 22.7 30 40 09 12 19 25.3 00 00 2.40 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

الجدول أعاله استجابات افراد عينة البحث بمدي مراعاة ان عقود ما قبل التشغيل يراعي يوضح 
قبل موافقون فنالحظ أن برنامج عقود ما  %25.3غير موافقون و %40 التخصصات الجامعية ، حيث أن

التشغيل يراعي التخصصات الجامعية وهذا ما أكدته القرارات الوزارية والمراسيم تؤكد علي ضرورة 
 محايدين. %12غير موافقون بشدة و  %22.7التوظيف ضمن إطار الشهادة و
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وهو ما يعبر عن اتجاه سلبي بلغ اقل درجات السلبية التي تكاد  2.40فقد بلغ المتوسط الحسابي 
التأكد ، وهذا ما يعني ان افراد العينة مترددون في اصدار الحكم علي ان عقود ما قبل تصل إلي عدم 

 التشغيل يراعي التخصصات الجامعية.

 يمثل استجابات المبحوثين بان مدة العقد كافية الكتساب خبرة مهنية  (:30الجدول رقم)

المتوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق  غير موافق بشدة رقم العبارة
 الحسابي

 % ك % ك % ك % ك % ك

19 00 00 04 5.3 13 17.3 49 65.3 09 12 3.84 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

يوضح الجدول أعاله مدى كفاية مدة العقد الكتساب خبرة مهنية بالنسبة ألفراد عينة البحث، حيث 
غير موافقون  %5.3موافقون بشدة و %12محايدين و %17.3موافقون بان مدة العقد كافية و %65.3أن 

بان المدة غير كافية ومن األفضل زياداتها حتى يتمكنوا من اكتساب خبرة اكبر تمكنهم في وقت الحق 
من تطبيقها في مناصب العمل الدائمة ، وبالتالي نفسر من خالل النتائج التالية أن اغلب المبحوثين يرون 

 ريدون الترسيم.أن مدة العقد كافية الكتساب الخبرة وي

وهو اتجاه بين التأييد والمعارضة، بمعني أنهم ال يوافقون  3.84وبالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ
 وال يرفضون. 

 ثانيا: مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية االولي: -3

 يمثل نتائج اختبارات و الفروق بين المتوسطات التجاه افراد العينة تبعا للجنس (:31الجدول رقم)

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  غير * الفرق بين المتوسطات . من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر :SPSS 

 القيمة االحتمالية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين العنوان
 711, 822, 076, 30 2,280 داخل المجموعات 

 092, 44 4,067 بين المجموعات 

 / 74 6,347 المجموع 
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( لمعرفة Tمن خالل المؤشرات االحصائية المبينة في الجدول اعاله والتي تمثل نتائج اختبار)
العينة نحو اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل  الفروق بين المتوسطات التجاه افراد

في ضوء متغير الجنس، وتشير النتائج كما هو مبين في الجدول التالي السابق ال توجد فروق ذات داللة 
احصائية بين اتجاهات خريجي الجامعة الذكور واإلناث نحو السياسة الوطنية للتشغيل عند مستوي 

 ا يدل علي أن الفرضية الجزئية األولي  غير محققة.مم 0.05الداللة

توقعنا في الفرضية االولي وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو 
السياسة الوطنية للتشغيل تعزي لمتغير الجنس وهذا ما توصلنا اليه بعد المعالجة االحصائية فمن خالل 

واإلناث يتبن أن الفرق لصالح اإلناث وهذا ما يدل علي النساء لديهن  مقارنة المتوسطات الحسابية للذكور
مما %90.7اتجاهات أكثر ايجابية نحو السياسة الوطنية للتشغيل وذلك من خالل النسبة المرتفعة وتقدر

خلق جو من التنافس مع الرجل في مختلف المراكز الوظيفية، وان النساء أكثر حظا بمناصب العمل في 
ما قبل التشغيل، حيث أصبحت لها مكانة اقتصادية وكونها تقبل العمل المؤقت أكثر من  اطار عقود

 الذكور.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية:  -4

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين بين متوسطات استجابات أفراد العينة لعبارات االستبانة  :( 32جدول )
 تبعا لمتغير السن

 القيمة االحتمالية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين مصدر العنوان
 065, 1,644 505, 30 15,150 داخل المجموعات 

 307, 44 13,517 بين المجموعات 

 / 74 28,667 المجموع 

 

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير * الفرق بين المتوسطات  . من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر :SPSS 

من خالل المعطيات االحصائية المبينة في الجدول اعاله والتي تمثل نتائج اختبار تحليل التباين 
اتجاهات  بين متوسط استجابات افراد العينة للفرضية الثانية حول هل توجد فروق ذات داللة احصائية

خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل تبعا لمتغير العمر، وللتحقيق من صحة هذه الفرضية قمنا 
بتطبيق اختبار تحليل التباين بين متوسطات درجات افراد العينة في مقياس االتجاه نحو اتجاه خريجي 

ج في الجدول أعاله ال توجد فروق الجامعة في اطار سياسة التشغيل في ضوء متغير السن ، وتدل النتائ
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وهذا ما يدل علي أن الفرضية  غير  0.05ذات داللة احصائية بين اعمار المبحوثين عند مستوي الداللة
 محققة.

يتبن لنا من خالل المعالجة االحصائية للفرضية الجزئية الثانية ويعود ذلك ان اغلب العاملين 
وهذا راجع ان هذه الفئة التي  %61.3سنة بنسبة35الي31ا بين الخريجين الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم م

تتراوح اعمارهم ضمنها تملك الخبرة فلذا تسعي المؤسسة للحفاظ علي مناصبهم وان عقود ما قبل التشغيل 
 يعطي لها الفرصة رغم كبر سنها.

 

 

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: -5

ل التباين بين متوسطات استجابات افراد العينة (: يوضح نتائج اختبار تحلي33جدول رقم)
 لعبارة االستبانة تبعا للمؤهل العلمي

0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  .    من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر :SPSS 

علي وجود فروق ذات داللة  من خالل الجدول اعاله والذي يوضح نتائج الفرضية الثالثة التي تنص
إحصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل تبعا للمؤهل العلمي ، ولتحقيق من 
صحة هذه الفرضية قمنا بتطبيق اختبار تحليل التباين بين متوسطات درجات افراد العينة في مقياس 

لمؤهل العلمي، وتدل نتائج الجدول اعاله علي االتجاه الخريجين نحو سياسة التشغيل في ضوء متغير ا
وجود فروق ذات داللة احصائية نحو اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل في متغير 

 مما يدل علي ان الفرضية محققة. 0.05المؤهل العلمي عند مستوي الداللة 

 القيمة االحتمالية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين العنوان
 0.76 0.778 0.96 30 28.94 داخل المجموعات 

 1.241 44 54.60 بين المجموعات 

 / 74  المجموع 
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ان اغلب الخريجين الجامعيين الذين يتبن من خالل المعالجة االحصائية للفرضية الجزئية الثالثة 
وهذا راجع إلي هناك مشاركة  %68يعملون في اطار عقود ما قبل التشغيل يحملون شهادة ليسانس بنسبة

 شبه قوية للخريجين الذين يحملون هذه الشهادة.

 نتائج التساؤل الرئيسي للدراسة: -4

التساؤل الرئيسي للدراسة الموسومة)ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية  لإلجابة علي
 للتشغيل؟( تم االعتماد علي قاعدة القرار التالية:

H0.هناك اتجاه سلبي من طرف أفراد العينة حول السياسة الوطنية للتشغيل في الجزائر : 

H1 سياسة التشغيل المتبعة في الجزائر.: هناك اتجاه ايجابي من طرف أفراد العينة حول 

 (: يوضح نتائج اختبار التساؤل الرئيسي34الجدول رقم)

 المحسوبةTقيمة  مستوى المعنوية عدد العيينة المتوسط الحسابي 

المتوسط 
 العام

2.82 74 0.00 52.24 

 SPSS: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات المصدر

الموافقة _الموافقة العالية جدا=)مدي الموافقة والذي بدوره ولتحليل هذه النتائج يجب تحديد   
 الموافقة العالية جدا(/المنخفضة جدا

 0.80=5(/1-5=)مدي الموافقة

 إي تكون مجاالت الحكم كما يلي:

 : الموافقة منخفضة جدا. 01.80 - 01.00 -

 : الموافقة منخفضة. 02.61 - 01.80 -

 : الموافقة متوسطة. 03.42 - 02.62 -

 : الموافقة عالية. 04.23 - 03.43 -

 فاكثر: الموافقة عالية جدا. 04.24 -
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، 03.42 - 02.62، فانها تنحصر ضمن المجال2.93وبما إن قيمة المتوسط الحسابي تساوي 
 ومنه يمكن القول بان اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل متوسطة.

 

 اسات السابقةمناقشة نتائج الدراسة بنتائج الدر ثالثا: 

ما يمكن تسجيله علي أساس النتائج التي تم التوصل إليها من خالل مناقشتنا لفرضيات هذه 
 الدراسة هو وجود نقاط اتفاق وتشابه وايضا نقاط اختالف بينها ، وبين نتائج الدراسة السابقة ما يلي:

المراسيم القانونية تفرض أن برنامج عقود ما قبل التشغيل ال يراعي التخصصات الجامعية ، رغم أن  -
االختيار علي أساس التخصص أو الشهادة ولكن نجد أن الواقع يفرض ذلك ، حيث أن لو اختير كل 
فرد حسب تخصصه ألصبح هناك ضغط في مناصب عمل علي مناصب أخرى ، وبالتالي لن يتحقق 

 التوازن في سوق العمل إي عدم توازن الطلب مع العرض.
قبل التشغيل في التخفيض من نسبة البطالة وخاصة في أوساط الشباب،  يساهم برنامج عقود ما -

وحسب دراستنا نجد آن برنامج عقود ما قبل التشغيل خفض من نسبة البطالة في أوساط خريجي 
 الجامعة .

 مالئمة األجور المخصصة في إطار عقود ما قبل التشغيل وتعكس مجهوداتهم الوظيفية. -
 د ما قبل التشغيل وهذا لوجود معايير تحكم هذا النوع من العقود.الخبرة ضرورية في إطار عقو  -
تعتبر مدة العقد كافية الكتساب خبرة للفرد، فبذل زيادة مدة العقد إلي ثالث سنوات أخري  عليهم  -

 بالترسيم .

 النتائج العامة للدراسة:رابعا: 

جامعة نحو السياسة الوطنية من خالل الدراسة الميدانية التي أجريت حول موضوع"اتجاهات خريجي ال
 للتشغيل"، وفي محاولة التحقق من نتائج الفرضيات الثالثة نستخلص ما يلي:

عدم تحقق الفرضية الجزئية األولي التي تنص علي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ➢
اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل تبعا لمتغير الجنس ، وذلك من 
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عند مستوى 0.82(، حيث قدرت قيمة )ف(31ل النتائج المبينة في الجدول رقم)خال
 .0.05الداللة

عدم تحقق الفرضية الجزئية الثانية التي تنص عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ➢
اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل تبعا لمتغير السن ، وذلك من خالل 

 .0.05عند مستوى الداللة 1.64(، حيث قدرت قيمة )ف(32في الجدول)النتائج المبينة 
تحقق الفرضية الجزئية الثالثة التي تنص علي وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات  ➢

 خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
 

 صعوبات الدراسة:خامسا: 

ر من اختصاص ويلتقي عنده أكثر من علم من بيت تلك التخصصات )علم إن الموضوع يتنازعه أكث ✓
النفس، علم االقتصاد... ، ولكن حاولنا المحافظة علي االرتباط بتخصصنا علم االجتماع تنظيم 

 وعمل.
ندرة المراجع والكتب التي تناولت عقود ما قبل التشغيل، خاصة وان هذا النوع من البرامج غير معمول  ✓

 في الدول األخرى، مما تعذر علينا إيجاد مراجع عن الموضوع. به
سجلنا بعض التناقضات في إجابات االستمارة ربما يعود ذلك إلي عدم فهم األسئلة بالمعني المقصود  ✓

 من السؤال.
لقد خلصنا من خالل هذه الدراسة أن التشغيل في الجزائر ال يزال رهين الحسابات السياسية والتالعب  ✓

 ام علي حساب فئة كبيرة من الشباب.باألرق

 اقتراحات الدراسة:سادسا: 

اتخاذ التدابير حول عقود ما قبل التشغيل من ناحية مراعاته للتخصصات الجامعية، فعليه أن يتبع  ✓
 المراسيم القانونية والوزارية من حيث التوظيف علي أساس التخصص والشهادة.

إنشاء شبكة وطنية تتولى عملية التوجيه واإلرشاد للعاملين واألفراد الذين يريدون االنضمام  محاولة ✓
إلي برنامج عقود ما قبل التشغيل، وهذا من اجل تفادى انعكاسات بين العاملين والجهات الخاصة في 

 ذلك.
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والمحسوبية في إتباع ما جاء في بنود عقود ما قبل التشغيل بكل مصداقية واالبتعاد عن الوساطة  ✓
 التوظيف.

تحديد المسؤوليات من طرف المؤسسات التي تقوم الوكالة بتوزيع العاملين فيها ، وذلك لتجنب  ✓
 االستغالل لهؤالء العمال المؤقتين.

 مراقبة العاملين في إطار هذا البرنامج من اجل تنصيب األفراد الكفء. ✓
 وذلك من اجل الخروج من دائرة التخلف. تحقيق الترسيم وذلك لكي ال يبقي يدور في حلقة مفرغة ✓
محاولة فتح المجال التطوير واالبتكار للعاملين في هذا البرنامج من اجل خلق روح التنافس واإلبداع  ✓

 بين العمال مما يخلق لهم رضا  لهذا البرنامج.
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 خالصة الفصل:

من خالل تطرقنا في هذا الفصل من عرض بيانات الشق الميداني للدراسة، والمتمثلة في عرض وتحليل 
نتائج الدراسة ومناقشة نتائج هذه األخيرة في ضوء الفرضيات التي حددت سلفا وفي ضوء الدراسات التي 

النتائج العامة للدراسة  تناولت هذا الموضوع مبرزين أهم نقاط االختالف والتشابه، وأخيرا قمنا باستخالص
 باإلضافة إلى بعض التوصيات واالقتراحات الخاصة بالدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 خاتمة:

هذه الدراسة حول"اتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل"، حيث حاولنا  تناولت
تسليط الضوء علي برنامج من برامج التشغيل الخاصة بالشباب خريجي الجامعة والمتمثل في برنامج 

 عقود ما قبل التشغيل.

سات التشغيلية التي تهدف لذا اعتمدت الحكومة الجزائرية علي مجموعة من التدابير واآلليات والسيا
الي التخفيض من نسبة البطالة، فمن بين هذه السياسات التشغيلية التي تبنتاها الجزائر وهو برنامج عقود 

، الذي فتح منافذ 1998ما قبل التشغيل، الذي يعتبر سياسة حالية دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل سنة
 صل علي شهادات.جديدة للتشغيل تكون موجهة خاصة للشباب المتح

وبما أن البرنامج الذي يعتبر محور انشغاالت الساعة وان موضوع التشغيل من المواضيع الحساسة  
سواء من الجانب السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، وبما أن لهذا البرنامج أهمية حالية في سوق 

ه الشباب برنامج الشغل وخاصة لخريجي الجامعة، استدعى بالضرورة الدخول في هذا البرنامج الذي اعتبر 
أنشئ المتصاص نسبة البطالة في الجزائر، وبالتالي حاولنا جاهدين علي مدار فصول بحثنا هذا، أن نجد 
إجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية البحث والذي كان علي الشكل التالي: ما هي اتجاهات خريجي 

 الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل؟

ي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات خريجي الجامعة نحو في حين تم التوصل ال
 السياسة الوطنية للتشغيل وفقا لمتغير الجنس و السن.

كما نختم هذه الدراسة أيضا بأملنا في أن تحضي دراستنا ودراسات مشابهة بعين االعتبار ، وان 
 علي هذا البرنامج من برامج التشغيل.توصل هموم ومعانات آالف من الشباب إلي المعنيين والمشرفين 
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 قائمة المراجع: 
 الكتب: -أ

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات  إدارةالترتوري محمد عوض، جويجان اغادير عرفات:  -
 .76،ص2006، دار المسيرة، عمان،ومراكز المعلومات

، دار وائل فهم وتحليل البيانات اإلحصائيةspssالنظام اإلحصائي  الزعبي  محمد بالل و الطالفحة عباس:  - 
 .219،ص3،2012للنشر، عمان،ط

 .37،ص2001، 1، دار األمة،الجزائر، ط،تكوين اإلطارات من اجل التنميةالصديق تاوتي:  -
، مؤسسة الوراق للنشر صرالمعا اإلداري التعليم الجامعي، مفهوم حديث في الفكر  إدارة:العبادي هاشم فوزي -
 .554،صاألردنوالتوزيع، 
 .185، دار الصديقية، الجزائر، دس، ص  من روائع حضارتناالسباعي مصطفي:  -
  . 73،79، ص ص 6، دار الطليعة، دب، طتطور الفكر الماركسي: الياس فرح - 
  . 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التربية والتكوين في الجزائربوفلجة غياث:  -
 .212،ص2000، القاهرة،1، الدار العربية، القاهرة للكتاب،ط: مواجهة العولمة في التعليم والثقافةحامد عمار - 

 .156، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،أصول البحث العلميحسن عبد الحميد رشوان:  -
 
 
 
 
، اآلليات القانونية والتنظيمية والبرامج المختلفة التي وضعت لتجسيد وتنفيذ سياسات التشغيلبخوش هشام:  

مداخلة في إطار الملتقي الوطني سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
 .2011افريل 14و 13محمد خيضر بسكرة، ايام

، مداخلة في إطار ملتقي دولي حول إستراتيجية الحكومة مكافحة أزمة البطالة في الجزائرقادر: لحسين عبد ال - 
في القضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة 

 .14، ص2011نوفمبر 16و 15يومي
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 .175، ص1990، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طالبحث االجتماعي : أصولعبد الباسط محمد الحسن - 
 .636، ص 2،2001، دار الكتب العلمية، لبنان، طمعجم الطالب) عربي، عربي(:  يوسف شكري فرحات - 
 .230، ص 1998، 3، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري:  - 
، 1998، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئهدوارد: عبد الفتاح  - 

 .157ص
.ar/25/05/2017 14.30h-com/ar/dict/ar -www.almanny  - 

 .256، ص1982 ، ماي1، دار العلم للماليين، بيروت،طمعجم الرائد الصغيرجبران مسعود:  - 
، مخبر التطبيقات النفسية إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية:  فضيل دليو وآخرون  - 

 . 13، ص2006، 2والتربوية+ مخبر علم اجتماع اتصال، جامعة منتوري قسنطينة، ط
 .30، دس، ص2الجزائر، ط، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، أصول التربية والتعليمرابح تركي:  - 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علم التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم سالطنية:  _ 

  .61، ص1995_1996اجتماع التنمية، معهد علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، طانجليزي، فرنسي، عربيمعجم المصطلحات العلوم اإلدارية، زكي بدوي:  - 

 .178، ص1994
، رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري خريج الجامعة بين التكوين والتشغيل:  نورة دريدي - 

 .1998-1999قسنطينة، الجزائر، 
ير الكفاءات" المؤسسة المصغرة، عقود ما دور برامج تشغيل الشباب في ترقية العمل وتطو ليليا بن صويلح:  - 

 .2002-2003، رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع، جامعة عنابة، الجزائر،قبل التشغيل، القرض المصغر"
" دراسة ميدانية علي خريجي الجامعة مدينة بسكرة"، برامج التشغيل والقوي العاملة الجامعيةسعيدة حمود:  - 

 .2005ـ 2006رسالة ماجستير ، قسم علم االجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه علوم في علم مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعليم العالي في الجزائر_ سمية الزاحي:  

 .52، ص2014_ 2013، 2ات والتوثيق، جامعة قسنطينة المكتبات، معهد علم المكتب
  

، 17/01/2010: مالمح التعليم لجامعي االوروبي)علي الخط (الحوار المتمدن، _ درهمان بودريس 

،متاح علي االنثرنت10/02/2017،)تاريخ االطالع(2891ع http: »ww 

 .112، ص2000، 1عالم الكتب، مصر، ط، اإلعالميةالبحث العلمي في الدراسات محمد عبد الحميد:  - 
، ديوان المطبوعات الجامعية، تدريبات علي منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي:  - 
 .176،ص2008، 3الجزائر،ط
، ديوان المطبوعات الجامعية،  مناهج البحث العلمي وطرق تحديد البحوثعمار بوحوش :  - 
 .101،ص3الجزائر،ط

http://www.almanny-/


142 
 

، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية)تدريبات عملية(موريس أنجرس:  - 
 .301، ص2004دار القصبة ، الجزائر،

 .336، ص1983، دار النهضة العربية، مصر،مقدمة في البحث االجتماعيمحمد علي محمد:  - 
، دار الصفاء للنشر البحث العلمي النظرية والتطبيقمناهج ربحي مصطفي عليان، عثمان محمد غنيم:  - 

 .81، ص2000والتوزيع، األردن،
، 2،2000، مكتبة العبيكان، الرياض، طالبحث في العلوم السلوكية إليالمدخل صالح بن حمد العساف: - 

 .43ص
 .179، ص2001، 2ط، دار الفكر، عمان، وأساليبه وأدواتهالبحث العلمي  مفهومه : وآخرون ذوقان عبيدات - 
 

 .109، ص1974، دار النهضة العربية، دون مكان النشر،2، ط: قواعد البحث االجتماعيزيدان عبد الباقي -  
 .36، ص 1971، 1، دار النهضة العربية، دب، طالطلب الفعلي:  رفعت المحجوب - 
 .85، ص 2005، 1الجزائر، ط ، ديوان المطبوعات الجامعية،النظرية االقتصاديةضياء مجيد الموسوي:  - 
 .359، ص1979، دون دار نشر، الجزائر، االقتصاد السياسيعارف دليلة:  - 
، ص 1995، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيقسعدية قصاب:  - 

10. 
 
، 1980دار النهضة العربية، ئية، واالحصا: موسوعة المصطلحات االقتصادية عبد العزيز سيد فهمي هيكل_  
 .220، 219ص ص 
 .38، ص 1996، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، دب ، االسس العلمية لالدارة_ هدي سيد لطيف:  
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،1980_1962: التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيطعبد اللطيف بن اشنهو_  
 .125، ص 1982الجزائر، 
، دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق االنسان في الميثاق العربي لحقوق االنسان: وائل احمد عالم _ 

 .36،38، ص ص 2005جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، مصر،
، 2، جاعادة تنظيم مسارها في الجزائر. تطور التشغيل: سياسة تخطيط التنمية و _محمد حسن بلقاسم بهلول  

 .154، ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
،  1، دار الحامد، االردن، طاالصالح االقتصادي وسياسة التشغيل. التجربة الجزائريةمدني بن شهرة:  _ 

 .167، ص 2009
، رسالة ماجستير، جامعة محمد الوطنية للتشغيلاتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة سميحة يونس: _  

 .94،97، ص ص 2007_2006خيضر، بسكرة، 
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المجلة الجزائرية للدراسات  ،1988/1996: الشباب واالدماج المهني واالقتصادي في الجزائرمصطفي راجعي_  
 .47، 39،ص ص 2005السيوسيولوجية، العدد التجربي، دار الهدي، جيجل، جوان 

 -1990فعالية وانعكاسات سياسات التشغيل علي البطالة والفقر في الجزائر خالل الفترة )صفية: _ بوزار  
، مدخلة مقدمة في اطار الملتقي الدولي حول تقييم سياسات االقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، (2014
 .564، المركز الجامعي تبيازة،ص2014ديسمبر 09 – 08ايام 

 
، مجلة 2012-2004تطور قطاع التعليم العالي في الجزائر خالل الفترةالداوي الشيخ، بن زرقة ليلي:  - 
 .12،ص 4،2015المؤسسة، العدد

، اطروحة دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، جامعة دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي:غربي صباح -
 .53، ص2014-2013محمد خيضر، بسكرة، 

المؤتمر السنوي الرابع للجمعية التعليم وعالقته بالعمل والتنمية البشرية في الدول العربية، علي السيد طنيش:  -
 .41،ص20/22/1996المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية، القاهرة 

، ( 1967-2012العام علي قطاع التعليم العالي في الجزائر) أثر سياسات االنفاقمحمد السعيد بن غنيمة:  - 
رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة مولود معمري ، تيزي 

 .19، ص2015-2014وزو، السنة الجامعية
، دار الشروق للنشر ب االبداعية في التدريس الجامعياالساليحسين عبد اللطيف بعارة، ماجد محمد الخطايبية:  -

 .26،ص 2002والتوزيع، االردن،
، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير، علي جودة التعليم العالي وأثرهاهيئة التدريس  أعضاءكفاءة نوال نمور: -
 .17، ص2012-201قسنطينة،  متنوري جامعة 

، ص ص 2007، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، االردن، وتخطيطهاقتصاديات التعليم فليح حسن خلف:  -
246،247. 
، دار جرير للنشر والتوزيع، 1، طادارة الجودة الشاملة في القطاعين االنتاجي والخدميمهدي السامرائي:  -

 .131، ص2007عمان،
  
،  1، حوليات جامعة الجزائر، العددطية الشعبيةالتعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراعبد هللا ركيبي:  - 

 .161، ص1987_1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
تأمالت حول تطور التعليم العالي في الوطن العربي ومدي مساهمته في عملية التنمية محمود بوسنة:  - 

 .20_7،ص2000قسنطينة، ، جامعة منتوري 13"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الجزائر "عرض لتجربة
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، مذكرة مقدمة لنيل الجامعي الجديد"نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه" اإلصالحتقييم تطبيق احمد زرزور:  - 
، ص 2006_2005شهادة الماجستير، قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا، جامعة منتوري قسنطينة، 

 0+.103،102ص
 
 .159،ص3،1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طوالتعليمأصول التربية رابح تركي:  - 
، دراسة ميدانية بجامعة فرحات ومشكالت الجامعة الجزائريةLMDإصالح التعليم العالي الراهنزرقان ليلي:  - 

 .5،6عباس سطيف، ص ص
 .12،ص1993الجزائر،، 24، جريدة المدرسة والحياة، العددالمنظومة التربوية واقع وتطورخراط رشيد:  - 
، سلسلة إصدارات مخبر الموارد البشرية، إشكالية الجامعة الجزائرية واقع وأهدافعمار عماري، قطاف ليلي:  - 

 .108، ص2004التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي، العدد األول، 

 .67،60، ص ص1،2000يل، دب، ط،دار الجأزمة التعليم العالي بالجزائر والعالم العربيمحمد بوعشة:  - 
،ص 2005"، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، علم االجتماع "النشاة والتطورعبد هللا محمد عبد الرحمان:  - 

 .188-187ص
، 1991، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، : سوسيولوجيا التعليم الجامعيعبد هللا محمد عبد الرحمان - 

 .186ص
 .65،ص1994، دار غريب، القاهرة، سيكولوجيا االتجاهاتعبد اللطيف خليفة، عبد المنعم شحاتة:  - 
تقييم االنسجام الداخلي والخارجي لسياسة التشغيل في الجزائر مع التركيز علي :  سايبي صندرة، عطية مفيدة - 

، 2015، جوان1، جامعة قسنطينة43اإلنسانية، العدد، مجلة العلوم سياسة التعليم العالي وسياسة التجارة الخارجية
 .55ص

، إشكالية التنسيق بين سياسة التعليم العالي وسياسة التشغيل في الجزائردالل بوعتروس، محمد بوكرب:  - 
 .95، ص2015مجلة ميالف للبحوث والدراسات، العدد األول، المركز الجامعي ميلة، جوان

-لمؤتمر العالمي للتعليم العالي في القرن الحادي والعشرينية والعلم والثقافة: امنظمة األمم المتحدة للترب - 
 .28، ص1998أكتوبر  9-5باريس  -الرؤية والعمل

، رسالة سياسات التشغيل في الجزائر"عقود ما قبل التشغيل كأجراء مؤقت للحد من البطالةبوجمعة كوسة:  - 
آلداب العلوم االجتماعية، معهد علم االجتماع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ماجستير ، تنمية الموارد البشرية، كلية ا

 .87، ص2006_2005
شكالية معالجة البطالة في الجزائر  خالل الفترةن يعبد القادرلحس -  ، مداخلة 2009_ 2000: سياسة التشغيل وا 

، كلية الحقوق والعلوم 2011افريل14و13وميفي إطار الملتقي الوطني سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية، ي
 .190السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص
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 قائمة لجنة المحكمين:
 

 الجامعة الدرجة العلمية اسم ولقب األستاذ
 جامعة جيجل استاذ مساعد )ب( شيهب عادل

 جامعة جيجل استاذ مساعد )أ( شربال مصطفي
 جامعة جيجل استاذ محاضر)أ( حيتامة العيد

 جامعة جيجل اساتذة محاضرة)أ( سيساوي فضيلة
 جامعة جيجل استاتذة مساعدة)ب( بن يحي سميرة

 

 

 

 

 

 المنصب الذي اشغله يألئم شهاداتي الجامعية.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26,7 26,7 9,6 20 ال اتفق جدا 

 57,3 30,7 11,1 23 ال اتفق

 58,7 1,3 5, 1 محايد

 92,0 33,3 12,0 25 اتفق

 100,0 8,0 2,9 6 اتفق جدا

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

 قبولك للعمل في غير تخصصك لعدم وجود خيارات

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,7 10,7 3,8 8 ال اتفق جدا 

 17,3 6,7 2,4 5 ال اتفق
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 38,7 21,3 7,7 16 محايد

 84,0 45,3 16,3 34 اتفق

 100,0 16,0 5,8 12 اتفق جدا

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

عقود ما قبل التشغيل.   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18,7 18,7 6,7 14 ال اتفق جدا 

 69,3 50,7 18,3 38 ال اتفق

 76,0 6,7 2,4 5 محايد

 100,0 24,0 8,7 18 اتفق

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

متوفر جميع العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل    

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,7 2,7 1,0 2 ال اتفق جدا 

 28,0 25,3 9,1 19 ال اتفق

 46,7 18,7 6,7 14 محايد

 93,3 46,7 16,8 35 اتفق

 100,0 6,7 2,4 5 اتفق جدا

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

 سجلت في إطار عقود ما قبل التشغيل وأنت على قناعة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 42,7 42,7 15,4 32 ال اتفق جدا 

 85,3 42,7 15,4 32 ال اتفق

 92,0 6,7 2,4 5 محايد

 100,0 8,0 2,9 6 اتفق

Total 75 36,1 100,0  
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Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

 

 

 

 

 العمل في إطار  عقود ما قبل التشغيل يلبي رغباتك

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,7 10,7 3,8 8 ال اتفق جدا 

 24,0 13,3 4,8 10 ال اتفق

 45,3 21,3 7,7 16 محايد

 94,7 49,3 17,8 37 اتفق

 100,0 5,3 1,9 4 اتفق جدا

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

 الهدف من برنامج  عقود ما قبل التشغيل هو  اكتساب الشباب العملين للخبر المنيةة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  جداال اتفق  17 8,2 22,7 22,7 

 49,3 26,7 9,6 20 ال اتفق

 66,7 17,3 6,3 13 محايد

 97,3 30,7 11,1 23 اتفق

 100,0 2,7 1,0 2 اتفق جدا

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

تأهيل الشباب العاملين لشغل منصب عمل دائم. تضمن الخبرة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل الي  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12,0 12,0 4,3 9 ال اتفق جدا 

 25,3 13,3 4,8 10 ال اتفق

 44,0 18,7 6,7 14 محايد

 93,3 49,3 17,8 37 اتفق

 100,0 6,7 2,4 5 اتفق جدا
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 تخصصك هو الذي فرض عليك اختيارك  لبرنامج

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8,0 8,0 2,9 6 ال اتفق جدا 

 48,0 40,0 14,4 30 ال اتفق

 60,0 12,0 4,3 9 محايد

 100,0 40,0 14,4 30 اتفق

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 75 36,1 

Excludeda 133 63,9 

Total 208 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,751 19 

Total 75 36,1 100,0  

Missing System 133 63,9   

Total 208 100,0   
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