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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة

 أ  

عرفتها كافة المجتمعات اإلنسانیة على مر تعتبر البطالة ظاهرة اجتماعیة واقتصادیة خطیرة 
العصور، حیث شكلت على الدوام عائقا تنمویا تعاني منه معظم دول العالم بما فیها المتقدمة، وذلك 
بالنظر إلى إفرازاتها السلبیة التي تمس جمیع مناحي الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة فضال عن 

 .األمنیة منها
من الدول العربیة لم تكن بمنأى عن هذه المشكلة، حیث شكلت البطالة احد أهم  والجزائر كغیرها

المشاكل التي یعاني منها المجتمع الجزائري وذلك مع مطلع الثمانینات أین شهد االقتصاد الجزائري تراجعا 
ة التي في مداخیله، بسبب تراجع عائدات النفط بفعل انخفاض أسعاره وذلك تزامنا مع األزمة االقتصادی

شهدها العالم یومها، فضال عن أزمات أخرى مرتبطة بهذا التراجع كإفالس العدید من المؤسسات الوطنیة 
الكبرى وحدوث انكماش كبیر في االستثمارات على مستوى مختلف القطاعات وخاصة االقتصادیة منها، 

وهیمنة القطاع العام على  مما احدث جملة من المشاكل التي تطلبت إصالحات اقتصادیة و إعادة الهیكلة
جمیع األنشطة االقتصادیة وتراكم الدیون وارتفاع معدالت البطالة، فلم تعد هذه األخیرة في بالدنا الیوم في 
حاجة إلى إثبات خطورتها، ففي ضوء تزاید معدالت البطالة خاصة بین حاملي الشهادات العلیا تزداد حدة 

ق العمل سنویا، وقد برزت ظاهرة بطالة الجامعیین في الجزائر المشكلة مع تزاید عدد الوافدین إلى سو 
بشكل ملفت لالنتباه بسبب تشجیع السیاسات الحكومیة لالستثمار واإلنفاق في التعلیم عامة والجامعي 
خاصة، وما ارتبط بهذا القطاع من توسع في المؤسسات الجامعیة عبر الوطن وكذلك مجانیة الخدمات 

د التعلیم في الجزائر نقلة نوعیة وكمیة منذ منتصف القرن الماضي، فقد ازداد عدد المرتبطة به، حیث شه
المدارس العلیا والجامعات والطلبة بشكل ملحوظ، كما تم التوسع في جمیع المجاالت و الشعب المفتوحة 
للتكوین، فقدمت بذلك الجامعات أعدادا هائلة من الخریجین الذین دخلوا سوق العمل بمختلف 

صصات فزاد بذلك العرض من طالبي العمل في ظل محدودیة المناصب المفتوحة، بسبب قلة التخ
 .االستثمارات وانكماش االقتصاد الوطني

هذا ویرافق مشكلة بطالة الجامعیین وجود صعوبة في الدخول عالم الشغل، الذي یفرض متطلبات 
هؤالء الخریجین في اغلب األحیان، إلى یتوفر عند  عدیدة أبرزها عامل الخبرة المهنیة، الشيء الذي ال

جانب استمرار الجامعات الجزائریة بتخریج اإلطارات دون معرفة االحتیاجات الحقیقیة لسوق العمل 
 .المحلیة

وفي مقابل هذا الوضع وبسبب تفشي مشكل بطالة خریجي الجامعة وتقلص مناصب العمل، مما 
قررت الجزائر تحسین نظامها في تسییر عالقات العمل  اثر على مرونة ووظیفة سوق العمل وعدم توازنه،



 المقدمة العامة

 ب  

وتكییفها مع الواقع االجتماعي واالقتصادي، تماشیا مع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة التي تسعى إلى 
الحد أو التقلیل من مشكل البطالة لهذه الفئة المثقفة وتوفیر اكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، 

ل الرئیسي للعمالة ومصدر مهم في خلق فرص العمل والضامن لعملیة فأصبحت الدولة هي المشغ
 .التشغیل

ومن خالل ما سبق وللتعرف أكثر على أسباب بطالة خریجي الجامعة وأثارها االجتماعیة 
  :واالقتصادیة، تم تقسیم هذه الدراسة إلى خمسة فصول على النحو األتي

فرضیات   ةیاتها والتي تجسدت في فرضیة عامة وأربعتضمن تحدید إشكالیة الدراسة وفرض :الفصل األول
جزئیة تغطي كل منها جانب من جوانب الموضوع،ثم بیان أسباب اختیار الموضوع وأهمیته وأهدافه، 

  .وتحدید المفاهیم فضال عن الدراسات السابقة ومنهج الدراسة
طرق إلى أهم النظریات تاریخیة لظاهرة البطالة من خالل الت -تضمن دراسة سوسیو :الفصل الثاني

المفسرة للظاهرة، دراسة تاریخیة لمشكلة البطالة، أنواع البطالة وكیفیة قیاسها،مؤشرات البطالة ومحدداتها، 
  .وفي األخیر األسباب واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للبطالة

ع البطالة في الوطن ، حیث ضم واقیتناول مشكلة البطالة في الجزائر وعالقتها بالتعلیم :الفصل الثالث
العربي، خصائص البطالة لدى خریجي الجامعة في الجزائر وأثارها، أهم إصالحات التعلیم العالي 

  .وخصائص مخرجاته  في الجزائر
وركز على معالجة الدولة الجزائریة لمشكلة البطالة من خالل مختلف سیاسات التشغیل  :الفصل الرابع

التي انتهجتها، بتوضیح أبعادها وأطرها القانونیة والتنظیمیة، نتائجها، تحدیات ومعوقات نجاحها،وعوامل 
  .تفعیل ونجاح هذه السیاسات في الجزائر

بالتطرق إلى أدوات جمع البیانات، مجاالت الدراسة،  وتضمن اإلطار المیداني للدراسة، :الفصل الرابع
  . نتائج الدراسة وأخیرا التوصیات واالقتراحات والخاتمة عرض وتحلیل البیانات المیدانیة،
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  : تمهید
ال یستطیع الباحث الشروع في دراسة مشكلة ما، دون أن تكون تلك المشكلة قد أثارت في نفسه 
جملة من التساؤالت التي استدعت اإلجابة علیها في حدود الموضوعیة والنزاهة التي تفرضها الدراسة 

دراسته، وهذا طبعا بعد أن كان قد حدد أهدافه والهدف من  هلمیة، ودون أن یدرك أهمیة موضوعالع
  .تحدیدا دقیقا

وفي هذا السیاق سیتم التطرق في هذا الفصل إلى أساسیات البحث العلمي التي تسیر وفقها 
الدراسة، والتي تتمثل في اإلشكالیة وصیاغة الفرضیات، ثم الوقوف على أسباب اختیار الموضوع وأهمیة 

زالة أي لبس یكت وتحدیدها على المفاهیم األساسیة، قصد ضبطها وأهداف الدراسة، ثم التعرف فها، نوإ
والتطرق إلى بعض الدراسات السابقة لما لها من أهمیة باعتبارها تساعد الباحث على ضبط إشكالیة بحث 

  .وفرضیاتها، وأخیرا التعریف بالمنهج المتبع في هذه الدراسة
  :إشكالیة الدراسة: أوال

ق في العمل یعد مطلبا أساسیا لعاملة یكون انطالقا من مبدأ الحتشغیل القوى ا إن االهتمام بقضیة
ألفراد المجتمع، حیث أن كل األنظمة والتشریعات الدولیة قد أكدت على ضرورة وأهمیة توفیر العمل 

أن ''من الفقرة األولى على  23 بندلحقوق اإلنسان في ال الالئق والمناسب للفرد، لذا نص اإلعالن العالمي
  .''، وحق الحمایة من التعطل...إنسان حق العمل وحریة اختیارهلكل 

لقد ظل مشكل التشغیل محور اهتمام العدید من المفكرین الذین یریدون وضع حل للمشكالت التي 
تت تهدد استقرار التي با الكبرى تواجههم في سوق العمل، وطرح البدائل الممكنة لمعالجة هذه اإلشكالیة

  . الكثیر من دول العالم الیوم
ومشكلة البطالة في الوقت الراهن تعد إحدى المشكالت األساسیة التي تواجه معظم دول العالم 

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة فلم تعد البطالة مشكلة العالم  هاتوأنظمباختالف مستویات تقدمها 
  .)1(خطر مشاكل الدول المتقدمة أیضاالثالث فحسب، بل أصبحت واحدة من ا

وفي الجزائر عرفت البطالة تطورا ملحوظا وملفتا لالنتباه خاصة مع بدایة  التسعینات  في القرن 
المخطط الى اقتصاد  ة تمثلت في االنتقال من االقتصادالماضي ،أین عرفت تحوالت اقتصادي كبیر 

كانت لها أثار كبیرة  منها  ،حیث) P.A.S ( دیةیعرف ببرنامج إعادة الهیكلة االقتصا السوق وهو ما

                                                             
  .5، ص 2007أزمة البطالة، هبة النیل العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، : محمد صالح محمد عبد الحمید) 1(
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للدولة،ومن النتائج التي  ل من المصانع مما شكل ضغطا كبیرا على الحالة االجتماعیةاالعم حتسری
ن العاطلین عن العمل م %80ت ب نسبة البطالة حیث قدر  أفرزتها األزمة االقتصادیة في الجزائر،ارتفاع

  .)1(2010لسنة سنة  30عن والتي تقل أعمارهم 
ل حتى فئة المتعلمین شمفقد توسعت لت مست كل فئات المجتمع،قد مشكلة البطالة  أنوبما 

وخریجي الجامعات من حاملي شهادات علیا ، وعادة ما یكون الخریج  الجامعي مشحونا بالحماس 
یجاد مكانة في المجتمعوالرغبة في العمل الصطدام اتبدأ هذه الشحنات بالزوال بعد لكن سرعان ما ، ، وإ

قع المعاش  وقد  یرجع السبب إلى أن الجامعات الجزائریة تعاني من عدم وجود توافق ومواءمة بین ابالو 
مدخالت ومخرجات التعلیم، أي بین ما تكونه الجامعة وما یتطلبه سوق العمل، أي وجود فجوة كبیرة بین 

الطلبة والمكاسب المهنیة التي یحتاجون إلیها في سوق الشغل، وبالتالي  المعارف األكادیمیة التي یتلقاها
یصبح من الصعب إدماج هؤالء الخرجیین في سوق العمل الذي یفرض متطلبات عدیدة قد ال تتناسب مع 
تخصصات الخرجیین الجامعیین، األمر الذي جعل الجامعة الجزائریة تشهد إصالحات عدید مست أنظمة 

حیث عرفت التخلي عن النظام الكالسیكي تدریجیا وتبني نظام  ،ول بها منذ فترة من الزمنالتعلیم المعم
)LMD (عد هو كثرة لمواءمة التكوین الجامعي مع احتیاجات عالم الشغل، لكن اإلشكال الذي طرح فیما ب

المتصاص  حجم المناصب الشاغرة  لذا كان على الدولة البحث عن السبل الكفیلةبخرجي الجامعة مقارنة 
من برنامج عقود ما قبل التشغیل  1998ستفادت هذه الفئة سنة االبطالة لدى فئة خرجي الجامعة ف مشكل

)C.P.E (، برنامج االندماج المهني ''سنوات ظهرت صیغة تشغیل أخرى أكثر أهمیة  10غیر أنه وبعد
)DAIP ( '' أیضا الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 2008في جوان ،)ENSEJ ( أو التشغیل

وهي كلها صیغ ) ANGEM(، والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر )ESIL(المأجور بمبادرة محلیة 
  .تحاول التخفیف من حدة البطالة المتفشیة لدى خریجي الجامعات

ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الراهنة التعرف عن أسباب وآثار البطالة لدى خرجي الجامعة 
لسیاسات واإلصالحات والبرامج التي قامت بها الدولة الجزائریة من أجل القضاء أو التقلیل من ومختلف ا

  : التساؤالت اآلتیة حول البطالة وفي هذا السیاق تندرج إشكالیة هذه الدراسة وتتمحور
  

                                                             
مكافحة أزمة البطالة في الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة، مداخلة في ملتقى دولي حول : الحسین عبد القادر) 1(

، ص 2011نوفمبر  16 -15لمستدامة، جامعة المسیلة، إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة ا
14 .  
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  : السؤال الرئیسي
  ة الجزائریة؟هي أسباب وآثار البطالة لدى خرجي الجامعة، وكیفیة معالجتها من طرف الدولما

  :األسئلة الفرعیة
بالشكل و  ما سبب عدم االستفادة من الكفاءات الجامعیة التي تم إعدادها علمیا ومهنیا .1

 المناسب؟
 ما هي أبرز اآلثار االجتماعیة التي تخلفها البطالة لدى خرجي الجامعة؟ .2
 ما هي أبرز اآلثار االقتصادیة التي تخلفها البطالة لدى خرجي الجامعة؟ .3
 هل المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي تتناسب مع متطلبات السوق المحلیة؟ .4
هل یوجد توازن بین عملیتي العرض والطلب على الید العاملة من خریجي الجامعة في السوق  .5

 ؟المحلیة
  :فرضیات الدراسة: ثانیا

المشكلة المطروحة، من  ساهم كل من الجانب النظري والزیارات االستطالعیة في توضیح معالمی
على ضوئها مجموعة من الفرضیات العلمیة التي یمكن  تصیغصیاغة مجموعة من القضایا التي ثم 

  .اعتبارها إطارا تنظیمیا یجمع من خالله البیانات والمعطیات التي تساعد في التعرف على مشكلة الدراسة
هي تفسیر مؤقت لإلشكالیة أو العالقة القائمة بین ظاهرتین أو أكثر، أو هي تفسیرات  الفرضیةو 
بین متغیرات الدراسة، وقد تجسدت فرضیات الدراسة الحالیة  ةشیر في طریقة للتفكیر في العالقمؤقتة ت

  :في
 :الفرضیة العامة -

  لبطلة حاملي الشهادات الجامعیة أبعاد وآثار اجتماعیة واقتصادیة
 رضیات الجزئیةالف -
 :الفرضیة الجزئیة األولى -1

إن عدم االستفادة من الكفاءات الجامعیة التي تم إعدادها علمیا ومهنیا بالشكل المناسب، یرجع إلى عدة 
  .عوامل اجتماعیة واقتصادیة

 :الفرضیة الجزئیة الثانیة -2
  تخلف البطالة لدى خرجي الجامعة آثار اجتماعیة واالقتصادیة 
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 :الجزئیة الثالثة الفرضیة -3
  .المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي ال تتناسب مع متطلبات السوق المحلیة

 :الفرضیة الجزئیة الرابعة -4
  .ال یوجد توازن بین عملیتي العرض والطلب على الید العاملة من خرجي الجامعة في السوق المحلیة

  :أسباب اختیار الموضوع: ثالثا
) شخصیة(إن انجذاب الباحث نحو موضوع دون آخر یرتبط أساسا بأسباب ذاتیة كما هو معروف ف

  :وأخرى موضوعیة، لذا فقد تم اختیار هذه الدراسة تبعا لجملة من األسباب والمتمثلة فیما یلي
 :األسباب الذاتیة - 1
تم اختیار هذا الموضوع تبعا للرغبة الشخصیة لدى الطالبة بهدف التعرف على الواقع الذي یعیشه  لقد -

 .خرجي الجامعات، والمشكالت التي تواجههم بعد التخرج أثناء البحث عن منصب عمل
تعمیق المعارف الذاتیة حول الموضوع، على اعتبار أن مشكل بطالة الجامعیین یعد مسألة جوهریة  -

 .مطروحا وهو ذو أهمیة كبیرة خاصة مع تفاقم حجم هذه الظاهرة مؤخرا وبشكل ملفت لالنتباهویبقى 
 .ل من مشاكل وخاصة جانب التشغیلممعا یشتتنا للواقع بكل ما یح -
 .اإلحساس بطبیعة الموضوع ولواقع سیاسات التشغیل في الجزائر -
 :األسباب الموضوعیة - 2
عالجت هذا الموضوع وخاصة السیاسات والبرامج اإلصالحیة قلة الدراسات واألبحاث األكادیمیة التي  -

 .التي قامت بها الدولة الجزائریة للحد من ظاهرة البطالة
 .محاولة تسلیط الضوء على فئة خرجي الجامعة الهتمام الدولة الجزائریة بها -
بطالة خرجي معرفة مدى نجاح سیاسات التشغیل التي انتهجتها الدولة الجزائریة للتقلیص من مشكلة  -

 .الجامعات
لم یتم تناول هذا الموضوع بإسهاب، حیث أصبح موضوع الساعة ألنه یمس فئة الجامعیین ومعاناتهم  -

 .من البطالة
هذا الموضوع مطروح على مستوى وسائل اإلعالم ویحضى بتغطیته واسعة، ولكن بمعالجات سطحیة  -

 . ادةال ترقى في الكثیر من األحیان إلى الدراسة العلمیة الج
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  :أهمیة الدراسة: رابعا
یة وعملیة تجعله محل اهتمام الباحثین وذوي االختصاص، حیث لمیة وقیمة علكل بحث علمي أهم

تكمن أهمیة هذه الدراسة في طبیعة الموضوع في ذاته، بتسلیطها الضوء على واحدة من أكبر المشكالت 
یواجه االستقرار االجتماعي واالقتصادي  هي أخطر ما البطالة التي تواجهها المجتمعات، باعتبار

یعتبر من مؤشرات تحقیق  ، كماأحد أهم عوامل اإلنتاج یمثل البشري وأن تشغیل رأس المالبالمجتمع، 
التنمیة المستدامة، لذلك أصبحت قضیة التوافق بین مخرجات النظام التعلیمي ومتطلبات سوق العمل من 

سب أهمیة خاصة في الوقت الحاضر، تماعیة، لذلك فهي تكابرز قضایا التنمیة االقتصادیة واالجت
  . سب أهمیة حیویة كبرى في المستقبل إن لم یتم معالجتها بشكل سلیمتوستك

  : أهداف الدراسة: خامسا
المعالم الكبرى للدراسة  تشكل أهداف الدراسة عنصرا هاما في أي بحث علمي جاد، ذلك أنها ترسم

ذه األهداف تماشیا والفرضیات التي توجه الباحث وتحدد مساره، وبالموازاة ها العامة، حیث تأتي هتجهاوتو 
  :فقد تم رصد جملة من األهداف على النحو اآلتي) الفرضیات(مع هذه األخیرة

إبراز موقف خرجي الجامعة الذین استفادوا من مختلف البرامج والسیاسات اإلصالحیة التي وضعتها  - 1
 .هذه البرامج الدولة الجزائریة ومدى الرضا عن

 .فرص عمل حقیقیة لهم حمعات، وهل هي حقا تمنتشخیص واقع برامج تشغیل خرجي الجا - 2
التعرف على األسباب الكامنة خلف االرتفاع المتزاید في نسب البطالة من عام آلخر لدى خرجي  - 3

 .الجامعات
لفت نظر وزارة التعلیم العالي ومؤسساتها إلى ضرورة تحسین محتویات المناهج الجامعیة، وجعلها  - 4

متوافقة مع خصائص الشغل أي جعل المعارف األكادیمیة التي یتلقاها الطلبة تتناسب مع المكاسب 
 .لیها في سوق العملاالمهنیة التي یحتاجون 

ولطلبة الثانویة لتفادي الوقوع في  ،قاتهم بشكل جیدتقدیم توصیات للخریجین أنفسهم الستغالل أو  - 5
  .البطالة قبل االلتحاق بالجامعة

  : هیمالمفا دیدتح: سادسا
حث العلمي مرحلة استعراض مفاهیم الدراسة وخاصة في العلوم االجتماعیة، حیث حل البمن أهم مرا -

أن لكل مفهوم أبعاد ومعاني والتي تتمحور حولها مجموعة من المؤشرات قد تختلف من مفكر آلخر، 
أو من مجتمع بحث إلى مجتمع بحث آخر وهذا ما دفع إلى تحدید وضبط مجموعة المفاهیم التي 
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الدراسة بغرض رفع االلتباس وتوضیح الغموض الذي قد یكتنف بعض المفاهیم  تتمحور حولها هذه
 : الواردة في هذا البحث منها

 : مفهوم البطالة -1
االقتصادیة المعقدة التي ال تزال تلقى خالفا بین و تعتبر البطالة من المصطلحات االجتماعیة 

في مفهومها، فضال عن الظروف القائمة  الكثیرین عند محاولة تعریفها، نظرا لتعدد وجهات نظر الباحثین
  :من أهم هذه التعاریف ما یليو في الزمان والمكان المعنیین،

 التعریف اللغوي : 
: عطله، تبطل: تعطل وتفرغ فهو بطال، بطله: من الفعل بطل، بطل الفاعل من العمل: البطالة في اللغة
  .  )1(التعطل والتفرغ من العمل: تعطل، والبطالة

 الصطالحيالتعریف ا: 

هي تلك الحالة التي یتعطل فیها جزء من قوة العمل المدنیة، فال تسهم في العملیة اإلنتاجیة رغم : البطالة
قدرتها على ذلك ورغبتها في القیام بذلك، ولهذا فالبطالة تمثل هدرا في جزء من الثروة البشریة للمجتمع، 

في حجم الناتج الذي كان من الممكن لهؤالء وبالتالي ینجم عنها خسارة لالقتصاد القومي، تتمثل 
  .  )2(المتعطلین إنتاجه لو لم یكونوا عاطلین

یكون في حالة بطالة، كل شخص بلغ سنا محددة وال یقوم ''): ONU(وحسب هیئة األمم المتحدة 
  .)3(''مل، ال مأجور وال حر، رغم أنه متاح للعمل ویبذل جهدا في البحث عنهعبأي 

حالة كل قادر على العمل، ''البطالة على أنها ) OIT(تعرف منظمة العمل الدولیة  وفي نفس االتجاه
  .)4(''یجده الألجر السائد، و اوراغب فیه، ویبحث عنه، ویقبله عند مستوى 

                                                             
  .42، ص 2007، بیروت، لبنان، 42المنجد في اللغة واإلعالم، دار المشرق، ط) 1(
  .114، ص 2001دلیل المصطلحات التنمویة، دار المدى، دمشق، سوریا، : مجید مسعود) 2(

(3) ONU :Rapport mondial sur le développement humain,de Boeck Université Bruxelles, 
2000. 
(4) Olivier Bellego et autres :Dictionnaire des questions sociales, l’outil indispensable pour 
comprendre les enjeux sociaux, harmattan, paris, 2005, p 60. 
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بأنهم األشخاص الذین یتراوح أعمارهم بین '': فئة البطالین) BIT(ویعرف المكتب الدولي للعمل 
  .)1( :في یوم معین أو أسبوع معین ضمن الفئات التالیةسنة، ووجدوا أنفسهم  59و 16

 .أي الذین ال یعملون مقابل أجر: بدون عمل -
 .أي الذین باستطاعتهم القیام بالعمل فورا: متاح للعمل -
 .أي الذین اتخذوا خطوات محددة خالل فترة معینة للبحث على عمل مأجور: یبحث عن العمل -
 التعریف اإلجرائي : 

حالة عدم توافر عمل لحاملي الشهادات الجامعیة، والذین '': في هذه الدراسة هيتعریف البطالة 
  .یمتلكون صفة القدرة والرغبة، ویسعون للحصول على عمل، ولم تتوفر لهم الفرصة لذلك

 : مفهوم العمل -2
 التي تدل على كل فعل ) ع م ل(مصدر قولهم عمل یعمل وهو مأخوذ من مادة : التعریف اللغوي

 ماعمل یعمل عمال فهو عامل، واعتمل الرجل إذا عمل بنفسه والعمالة أجر : یفعل، قال الخلیل
المهنة : القوم یعملون بأیدیهم ضروبا من العمل حفرا أو طیا أو نحوه، وقیل العمل: عمل، والعملة
 .)2(أعمال، عمل عمال، وأعمله غیره واستعمله والفعل والجمع

 العمل هو مجموعة األنشطة التي یزاولها األفراد داخل البناء االجتماعي من : التعریف االصطالحي
ئي المتخصص في إطار النشاط الكلي الذي یزاوله النشاط الجز هو و  ،أجل بناء المجتمع واستمراره

 .)3(األفراد في المجتمع
م من قبل الفرد خالل فترة زمنیة دط اإلنساني الشاق الملزم الذي یقأنه النشا یعرف العمل على

كأساس لثروة األمم وخلق كل ما هو ضروري '' آدم سمیث''معینة، وهو العنصر الذي اعتبره االقتصادي 
  .)4(لحیاة األمة ورفاهیتها

                                                             
(1) marcia qintsler : séminaire « Emploi et chômage » un Nouveau regard Sour le 
pertinence et les fondements conceptuels des statistiques 18éme conférence international de 
statisticiens du travail ,BIT Genévre ,24-11 ,5-12-2018, p :09      

  .889، ص 2003، مصر 4المعجم الوسیط، مكتب الشروق الدولیة، ط: إبراهیم مصطفى وآخرون) 2(
، ص 2001العمل وعلم االجتماع المهني، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : الزیات كمال عبد الحمید) 3(

140 .  
  .19، ص 2008اقتصادیات العمل، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، : طاقة محمد، عجالن حسن حسین) 4(
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تنجز بین اإلنسان والطبیعة یمثل العمل قاسما مشتركا بین جمیع البشر فهو بمثابة عملیة دینامیكیة 
یتم تحقیقها عبر استخدام التقنیة، وهو یمثل بذلك جملة من األنشطة ذات األهداف اإلجرائیة ینفذها 

ة ذتلك المجموعة من األنشطة المنف اإلنسان على المادة بواسطة عقله، ویدیه وعبر استخدام اآللة، وتسهم
  .)1(بدورها في تطویر أوضاع اإلنسان

  اإلجرائيالتعریف: 
العمل هو كل نشاط أو فعل بشري یدوي أو فكري یقوم به الفرد من أجل الوصول إلى الهدف المراد 
تحقیقه، بتقدیم خدمة أو زیادة اإلنتاج وتحقیق الربح ویتضمن هذا العمل أو النشاط أو الجهد المبذول أجرا 

  .یتناسب مع طبیعة نشاطه واألعباء المترتبة علیها
 : العملمفهوم سوق  -3
 التعریف اللغوي : 
  .)2(ع البضائعسوق هي جمع أسوق أو سوق وهو موضال

 التعریف االصطالحي : 
ض على الشغل أو العمل ویعبر على فیه الطلب والعر  لتقيق العمل هو ذلك المكان الذي یسو 

  .)3(رض وطلب سلعة هذا السوق بتعبیري العمل أو الشغلع
 التعریف اإلجرائي: 

سوق الشغل عن د العاملة والذي من خاللها یقوم عنصري لعرض والطلب للی مجال حیوي یتضمن
طریق عروض العمل الموجودة والتي تضمنها مختلف المؤسسات اإلنتاجیة والخدماتیة، وفي المقابل 

 .امتصاص الید العاملة المتوفرة في السوق والتي تتوفر فیها شروط العارض للمنصب

والتي تعني االتحاد أو التجمع الذي  Universitasعة من كلمة أخذت كلمة جام: مفهوم الجامعة -4
 .)4(یضم أقوى األسر نفوذا في المجال السیاسي في المجتمع من أجل ممارسة السلطة

                                                             
  .15، ص 2011، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، النوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة: التایب عائشة) 1(
  . 495، ص 1995، لبنان، 4منجد الطالب، دار الشروق، ط: أفرام البستاني فؤاد) 2(
  .26، ص 2013الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، االقتصاد والمانجمنت والقانون،: طبري سعد وآخرون) 3(
  .9، ص2002لحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، االتجاهات ا: مرسي محمد منیر) 4(
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مؤنث الجامعة، وهو االسم الذي یطلق على المؤسسة الثقافیة التي تشتمل على معاهد : التعریف اللغوي
  .)1(فلسفة والطب والحقوق والهندسة واألدبكال: التعلیم العالي في أهم فروعه

  : التعریف االصطالحي
  : تعددت واختلفت تعاریف العلماء والمفكرین للجامعة، فمنهم من یعرفها على أنها

كل أنواع الدراسات أو التكوین الموجه للبحث، التي تتم بعد مرحلة الثانویة على مستوى مؤسسة  -
 .)2(كمؤسسات التعلیم العالي من قبل السلطات الرسمیة للدولة جامعیة أو تعلیمیة أخرى معترف بها

وهناك من یعرفها على أنها مؤسسة إنتاجیة تعمل على إثراء المعارف، وتطویر التقنیات وتهیئة  -
 .الكفاءات، مستفیدة من التراكم العلمي اإلنساني في مختلف المجاالت العلمیة، اإلداریة والتقنیة

تلك المؤسسة التربویة التي تقدم لطالبها الحاصلین على شهادات : بأنهاوالبعض اآلخر یعرفها  -
الثانویة العامة وما یعادلها تعلیما نظریا معرفیا ثقافیا یتبنى أساسا إیدیولوجیة إنسانیة، یالزمه تدریب 

 .)3(مهني، یهدف إخراجهم إلى الحیاة العامة كأفراد منتجین
  : التعریف اإلجرائي

اجتماعیة واقتصادیة تضم مجموعة من األفراد، تقوم بتعلیمهم ونشر المعرفة  الجامعة هي مؤسسة
بینهم، لتكوین قوى بشریة، كما تسعى إلى تكوین وتحقیق طموحات األفراد الراغبین في الرقي العلمي 

  .والعملي، فقد وجدت أوال وأخیرا لخدمة المجتمع وحل مشاكله
  : الدراسات السابقة: سابعا

، والتي لها عالقة به سواء من حیث علميبقة هي كل دراسة سبقت البحث الالدراسات السا
الموضوع أو إطاره المرجعي أو منهجیته، وللدراسات السابقة أهمیة بالغة في إثراء أي موضوع یتم البحث 

  .)4( :ینشأ من الفراغ فالهدف منها هولم فیه ألنه 
 .االستفادة منها منهجیا، ونظریا ومن المراجع -
 : تحدید مجال العمل الحاضر بالنسبة للدراسات السابقة والذي قد یكون ب -
 ق من نتائج سابقة بالتأكید أو النفي أو التعدیلالتحق 

                                                             
  .101، ص 1986، بیروت، لبنان، 21دار المشرق، ط: المنجد في اللغة واإلعالم) 1(
  .10، ص 2000أزمة التعلیم العالي في الجزائر والعالم العربي، دار الجبل، بیروت، : بوعشة محمد) 2(
  .290، ص 2002ر المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، دا: وفاء محمد البرادعي) 3(
دارة األفراد، دار قرطبة، الجزائر، : زعیمي مراد وآخرون) 4(   .305، ص 2008دراسات في تسییر الموارد البشریة وإ
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 تجنب التكرار لمواضیع تمت دراستها. 
 سد ثغرات في أبحاث سابقة 
 اكتشاف مجاالت بحث جدیدة. 

ء حدود فاصلة بین دراسته وبین فالدراسات السابقة من الخطوات التي تساعد الباحث على إعطا
الدراسات التي لها عالقة بالظاهرة التي یتناولها، ومن خالل هذا المنطلق فقد تم اختیار أهم وأقرب 

  .الدراسات لموضوع البحث الحالي، وذلك االستعانة بنتائجها، وتجنب تكرارها وما ورد فیها
جي مؤسسات یبطالة خر '': بعنوان'' 2000''هي دراسة لخالد بن رشید النویصر سنة : الدراسة األولى

  .)1(''هاالتعلیم العالي السعودیین، واقعها وأسبابها وحلول
في اإلدارة التربویة والتخطیط، بكلیة التربیة '' درجة الدكتوراه''هذه الدراسة تدخل في متطلبات نیل 

  .2000بجامعة أم القرى، في المملكة العربیة السعودیة سنة 
  الدراسةأهداف :  

ف على واقع بطالة خرجي مؤسسات التعلیم العالي السعودیین، هدفت هذه الدراسة إلى التعر 
  : باالعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، وضم مجتمع الدراسة المیدانیة فئتین

 عضو 39فئة األكادیمیین تضم أعضاء هیئة التدریس قدر عددهم  -
 .مسؤول 37التوظیف ومدراء مكاتب العمل قدر عددهم  فئة المیدانیین تضم مسؤولي -
 نتائج الدراسة : 
یتمثل واقع الخرجین الباحثین عن عمل في القطاعین العام والخاص في أن أغلبیتهم ینتمون لمنطقة  -

 .الریاض ویحملون الشهادات الجامعیة في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جهة نظر أفراد مجتمع الدراسة هي إحجام القطاع الخاص عن و أبرز أسباب بطالة الخرجین من  -

حجام بعض الخرجین عن العمل في القطاع الخاص  توظیف الخرجین الرتفاع تكلفتهم االقتصادیة، وإ
لعدم شعورهم باألمن الوظیفي فیه واستمرار مؤسسات التعلیم العالي في التوسع في التخصصات 

 .ریة التي ال یحتاج إلیها سوق العملالنظ

                                                             
 في) دكتوراهرسالة (سعودیین، واقعها وأسبابها وحلولها، بطالة خرجي مؤسسات التعلیم العالي ال: النویصر خالد رشید) 1(

  . 2000والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،  ویةالترب اإلدارة
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دراسة سوق العمل : ظر أفراد مجتمع الدراسة هينجهة و أهم الحلول لمشكلة بطالة الجامعیین من  -
نشاء مركز معلومات وطني لتحدید العرض والطلب الوظیفي والتوسع في التخصصات  السعودي وإ

  .الدراسیة التي تلبي حاجات سوق العمل
 دراسة الحالیةعالقة الدراسة بال : 

ین، واقعها، أسبابها بطالة خرجي مؤسسات التعلیم العالي السعودی''لقد تناولت هذه الدراسة موضوع 
تشابهت مع موضوع الدراسة الحالیة المتمثل في دراسة مسألة البطالة وباألخص  بذلك هيو '' وحلولها
التعرف على واقع و  لنظري وحتى التطبیقيبالتالي االستعانة بالجانب اخرجي الجامعة في الجزائر، و  بطالة

  .بطالة خرجي الجامعة في السعودیة  بالمقارنة مع نتائجعالي في الجزائر بطالة خرجي مؤسسات التعلیم ال
  .)1(''1995لنجاح یاسین سنة : الدراسة الثانیة

  ''أسبابها ونتائجها: البطالة عند خریجي مراكز التكوین'': بعنوان
، لنیل 1995- 1994والیة عنابة خالل السنة الجامعیة عبارة عن دراسة میدانیة أجریت ب هذه الدراسة

  .في علم االجتماع'' الماجستیرشهادة ''
 أهداف الدراسة : 

مراكز التكوین المهني الذین تفاقمت  يلبحث عن الواقع الذي یعیشه خریجهدفت هذه الدراسة إلى ا
أعدادهم ضمن العاطلین عن العمل، حیث تم البحث عن طبیعة العالقتین، األولى تجسدت في العالقة 
بین وزارة التعلیم األساسي والثانوي والجامعي، ووزارة التكوین المهني والعمل والهیئة الحكومیة المكلفة 

بین مراكز التكوین والمؤسسات االقتصادیة من حیث التكوین، وقد  بالتخطیط والثانیة تمثلت في العالقة
اعتمد في هذه الدراسة على المنهج المسحي الذي یلجأ إلیه الباحثون عند دراسة حالة طبقة من المجتمع، 

  .وهي فئة خرجي مراكز التكوین المهني
 نتائج الدراسة: 
توقفت عجلة إنشاء مؤسسات ومصانع جدیدة، ورجع ذلك أساسا إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي  -

والسیاسي الذي بدأ یتدهور منذ الثمانینات حیث كان السبب في عدة أزمات، ومنها توقف االستثمارات 
 .صةجي مراكز التكوین بصفة خایخر ظاهرة البطالة بصفة عامة، وعند وهذا له تأثیر مباشر على 

 .عدم تأدیة الخدمة الوطنیة یعتبر من األسباب الرئیسیة التي منعت الشباب من التوظیف -
                                                             

ة في تنمیة الموارد البشریة، كلیة العلوم اإلنسانی) رسالة ماجستیر(إستراتیجیة التكوین ومتطلبات الشغل، : بوبكر هشام) 1(
  .153واالجتماعیة، جامعة األخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص 
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عدم التنسیق بین مراكز التكوین والشركات والمؤسسات، رغم إرسال المؤسسات كل شهر أو سنة  -
هذه لبطاقة متعلقة باإلنجازات واالحتیاجات الخاصة بها إلى مدیریة الصناعة بالوالیة، حیث لم تأخذ 

البیانات بعین االعتبار عن تحضیر البرامج والخطط العامة المتعلقة بالتكوین المهني من حیث 
االختصاصات بل واستمرت في إنجاز العدید من االختصاصات رغم األوضاع االقتصادیة 

 .واالجتماعیة الجدیدة التي تمر بها المنطقة
  اجتماعیا یتمیز بالتهمیش والفراغ یعیش الشباب البطال المتخرج من مراكز التكوین وضعا

والرفض وانعدام الثقة بینهم وبین الحكومة ما أدى بهم إلى انتهاج تصرفات مضادة للقیم 
  .المجتمعیة واألخالقیة والقانونیة

غیاب التجربة المهنیة یعد عامال رئیسیا في تحصل الكثیر من خرجي التكوین على جواب سلبي من  -
 .إلیها طرف المؤسسات التي أرسلوا

یتم رفض الشباب حاملي شهادات التكوین المهني من طرف المؤسسات بسبب عدم مالءمة الشهادة  -
 .مع االحتیاجات الحقیقیة للمؤسسة) من حیث التخصص(المهنیة 

 عالقة الدراسة بالدراسة الحالیة : 
خاللها ندرك ومن '' أسبابها ونتائجها: بالبطالة عند خرجي مراكز التكوین''عنونت هذه الدراسة 

الواقع الذي یعیشه خرجوا مراكز التكوین المهني والذي سرعان ما تفاقمت أعدادهم ضمن العاطلین عن 
العمل فهذه الدراسة تختلف مع الدراسة الحالیة كونها تختص بدراسة فئة معینة والمتمثلة في خرجي مراكز 

ي الجامعة العاطلین عن العمل، إال التكوین المهني على عكس الدراسة الحالیة والتي تدرس فئة خرج
  .ا یشتركان في دراسة مشكلة اجتماعیة واقتصادیة خطیرة وهي البطالةمأنه

  .)1(''2006لحمود سعیدة سنة '': الدراسة الثالثة
  .برامج التشغیل والقوى العاملة الجامعیة: بعنوان

في علم اجتماع '' الماجستیرشهادة ''دراسة میدانیة على خرجي الجامعة بمدینة بسكرة، قدمت لنیل 
  .2006-2005سنة الجامعیة لالتنمیة، بقسم علم االجتماع، جامعة بسكرة ل

اختیار الباحثة عینة طبقیة من مجتمع بحث متكون من القوى الجامعیة العاملة المستفیدة من برامج 
) ESIL(بمبادرة محلیة ل المأجور شغفرد، ال 50تضم ) CPE(التشغیل سواء في عقود ما قبل التشغیل 

                                                             
في علم اجتماع التنمیة، قسم علم اجتماع، ) رسالة ماجستر(برامج التشغیل والقوى العاملة الجامعیة : لحمود سعیدة) 1(

  .2006جامعة بسكرة، الجزائر، 



  للدراسة العاماإلطار : الفصل األول

 16 

 مجتمع الدراسةفرد، وقد تضمن  ANSEJ (13(لوطنیة لدعم وتشغیل الشباب فرد، وبرامج الوكالة ا 21
  .المنهج الوصفي مع أدوات جمع البیانات والمتمثلة في المقابلة واالستمارة اختارت الباحثةفرد، كما  82
 نتائج الدراسة   
للحصول على الوظائف، وهذا من خالل االمتیازات الخاصة التي  م برامج التشغیل تسهیالت إداریةتقد -

 .تجدید العقود ندیف سواء عند توفیر المناصب أو عتقدمها هذه البرامج، كسهولة التوظ
، على الرغم من أن هاهنیة للمستفیدین منعدم مراعاة برامج التشغیل للتخصصات العلمیة والم -

ة تؤكد على ضرورة التوظیف ضمن إطار الشهادة والتخصص، المناشیر الوزاریة، والمراسیم الرئاسی
 .فالمهم هو توفیر فرص عمل بغض النظر عن التخصص والشهادة

مبذول من طرف أفراد عدم مالءمة األجور المخصصة لهذه البرامج للمستوى العلمي وال الجهد ال -
العمومي وهذا بالنسبة  بالرغم من أنها تعمل وفق النظام الساعي المعمول به في الوظیف العینة،

لعقود التشغیل، أما الشغل المأجور بمبادرة محلیة فهو منفذ للحصول على منصب عمل ویتم في 
 .مرحلة الحقة لتحویله لمستوى تشغیلي أفضل

حیث أعطت األولویة للكم على غرافي، و اعتمدت على العامل الدیم إن برامج التشغیل المنهجیة -
ووضعه  امعیة كمورد بشري بحیث استثماره،لم تراعي القوى العاملة الجحساب الكیف، فهذه البرامج 

 .التشغیلي الصحیح هفي إطار 
إن عملیة تشغیل القوى الجامعیة العاملة، هي عملیة حسابیة إحصائیة، تهدف إلى تحقیق توازن في  -

یة شكلیة ال غرافیة واالقتصادیة، وقد أصبحت عملیة التشغیل عملو سوق العمل، وتحكم العوامل الدیم
 ''الرجل المناسب في المكان المناسب''تخضع لمنطق 

 عالقة الدراسة بالدراسة الحالیة :  
هذه الدراسة ركزت على دور برامج تشغیل الشباب في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات والقوى العاملة 

ء الجانب النظري للدراسة الجامعة المستفیدة من هذه البرامج المختلفة، ولهذا ساهمت هذه الدراسة في إثرا
الحالیة من خالل التعرف على مختلف برامج التشغیل في الجزائر ومدى مساهمتها في الحد أو التقلیل من 
ظاهرة البطالة لدى خرجي الجامعة، وذلك بإبراز النتائج المتوصل إلیها وتقییمها وكیفیة تفعیل ونجاح هذه 

  .البرامج التشغیلیة
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  منهج الدراسة: ثامنا
یعرف المنهج على أنه مجموعة اإلجراءات المتبعة في دراسة الظاهرة أو مشكلة البحث الكتشاف 
الحقائق المرتبطة بها، واإلجابة على األسئلة المطروحة، أي یمثل المنهج الطریقة التي یتبعها الباحث في 

لبحث، وهو السبیل الذي ا ادراسته بهدف اكتشاف الحقائق أو اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات التي یثیره
صول إلى تلك الحقائق وطرق اكتشافها مما یستوجب على الباحث إتباع منهج محدد في الدراسة و یخولنا لل

ألجل تقصي الحقائق والمعارف الصحیحة على اعتبار أنه األسلوب األمثل لذلك، كما أن طبیعة 
ا تفرض علینا المنهج المناسب والذي ینبغي ، أي أنه)1(الموضوع هي التي تحدد المنهج المناسب للدراسة

استخدامه، فكان المنهج األنسب لتحلیل وكشف جوانب هذه الدراسة أو موضوع البطالة لدى خرجي 
هو المنهج الوصفي التحلیلي، ألنه یعتبر أدق المناهج ماعیة واالقتصادیة، أسبابها أثارها االجت: الجامعة

نما المستخدمة في البحوث االجتماعیة، ف المنهج الوصفي ال ینحصر في جمع المعلومات والحقائق فقط، وإ
  . )2(یتعدى ذلك إلى تسجیل المؤشرات والدالالت التي تمكن الباحث من استخالص البیانات التي جمعها

وألن الدراسة الحالیة تهدف إلى كیفیة الحد أو التقلیل ومعالجة ظاهرة بطالة خرجي الجامعة 
هج التي تقوم بالتحلیل والتفسیر ام المنهج الوصفي الذي یعد أحد المنایدفع إلى استخدالجزائریة، فإن ذلك 

أو مشكلة محددة، وتصویرها كمیا عن طریق جمع البیانات والمعلومات  ةظاهر  لوصف المنظم العلمي
 المقننة عن الظاهرة عن طریق أدوات جمع البیانات ثم تحلیل هذه البیانات والخروج بنتائج وربطها

أهداف  متضمنة فيالبالدراسة النظریة بغیة الوصول إلى نتائج واضحة ثم اإلجابة عن التساؤالت 
  .)3(البحث

  
  
  
  
  

                                                             
  . 86، ص 1984دریة، مصر، البحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكن: شفیق محمد) 1(
  .228، ص 2008البحث العلمي ومناهجه، دار المناهج للنشر والتوزیع، األردن، : عمار الطیب دكشرو ) 2(
، ص ص 1982منهج العلوم االجتماعیة، سلسلة علم االجتماع والتنمیة القاهرة، مصر، : ح مصطفىالالفوال ص) 3(

58-59.  
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  خالصة
أن التطرق إلى هذه الخطوات تعتبر مهمة من أجل الحصول على  ىوهكذا توصلت الباحثة إل

معلومات واضحة ونتائج دقیقة، وبذلك تكون الدراسة أكثر قربا من خالل تحدید اإلشكالیة المراد دراستها، 
وتسطیر األهداف التي یرید الباحث الوصول إلیها وبیان أهمیتها، وكذلك تحدید المفاهیم الواردة في البحث 

تبطة بالظاهرة، مع االستعانة ببعض الدراسات السابقة من أجل اكتساب الخبرات ومواصلة السیر والمر 
في مختلف النظریات  غوصالمجال لبحث موضوع البطالة والعلى أفكارها وتطویرها، ومن ثم إمكانیة فتح 

عها وكیفیة قیاسها، والتیارات الفكریة التي عالجت هذا الموضوع مرورا بتاریخ نشأت مشكلة البطالة وأنوا
  . ومؤشرات ومحددات هذه الظاهرة ثم أسباب انتشارها وآثارها االجتماعیة واالقتصادیة
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  :تمهید
تواجه مختلف دول العالم، كونها یعتبر موضوع البطالة من أهم التحدیات التي واجهت والزالت 

مشكلة ذات أبعاد تاریخیة، اجتماعیة واقتصادیة حیث ظل هذا الموضوع محور اهتمام المفكرین على 
تعدد المدارس التي ینتمون إلیها والمرجعیات الفكریة التي ینطلقون منها في تحلیالتهم، فاختلفت الرؤى 

الخ، وامتد االهتمام إلى الخبراء ...واالقتصادیة ته االجتماعیة اباختالف ظروف كل مجتمع وسیاس
االقتصادیین، علماء االجتماع وحتى رجال السیاسة في محاولة منهم لتفسیر الخلل القائم في سوق العمل 

، وطرح البدائل الممكنة لمعالجة هذه المشكلة، لذا فإن هدف زیادة حجم العمالة البطالة وتفاقم مشكلة
لة ومعدلها یعد من أهم األهداف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للمخططین والتقلیل من حجم البطا

وواضعي السیاسات االقتصادیة في أي مجتمع، وبالتالي فإن تحقیق هذا الهدف یتطلب إحاطة أشمل 
وأوفر لهذه الظاهرة من خالل التعرف على أنواعها وكیفیة قیاسها ومحاولة إیجاد مسبباتها ودرجة تأثیرها 

  .لى مختلف الجوانب االجتماعیة، واالقتصادیة والسیاسیةع
  أهم النظریات المفسرة لظاهرة البطالة: أوال

تعددت النظریات االقتصادیة التي فسرت ظاهرة البطالة باختالف وجهات النظر التي ركزت علیها 
لرؤیة هذه الظاهرة، فال یمكن تجاهل األفكار االقتصادیة لمختلف المدارس والتیارات، فمشكلة البطالة 

اصة مع إلغاء أصبحت تهدد المجتمعات، نتیجة التحویالت السریعة التي أصابت االقتصاد السیاسي، خ
الحواجز الجغرافیة والجمركیة للتجارة الخارجیة والذي أحدث هزات عنیفة في االقتصاد العالمي، ومن هذا 
المنطلق یمكن توضیح أهم النظریات التي تناولت ظاهرة البطالة حسب التسلسل التاریخي وتقسیمها إلى 

  : نظریات تقلیدیة، وأخرى حدیثة كاآلتي
 : النظریات التقلیدیة .1
  أدم سمیث -ریكاردو(المدرسة الكالسیكیة( 

تقدم اقترابا جدیدا للتحلیل االقتصادي یرتكز على تصور شامل ومنسجم نشأت المدرسة الكالسیكیة ل
لسیر النظام االقتصادي واالجتماعي، ویحتل العمل المكانة المركزیة في هذا التحلیل، حیث یراه الكالسیك 

  .)1(أساس القیمة

                                                             
كلیة العلوم ) رسالة ماجستیر(غیرة والمتوسطة في التخفیف من حدة البطالة دور المؤسسات الص: بن جیمة عمر) 1(

  .64، ص 2001االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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ة مع جملة من التحویالت االقتصادیة واالجتماعیة التي یعرفها كبیكیة نشأت مواالسفالمدرسة الك
منذ الثلث األخیر من القرن الثامن عشر، والتي أصبحت تعرف منذ ذلك الحین بالثورة ) أوربا وآسیا(العالم 

إثر توفر مجموعة من العوامل االقتصادیة  15الصناعیة، هذه التحویالت بدأت تدریجیا منذ نهایة القرن 
ع نشوء الدولة القومیة والتوس(ة ی، وكذا السیاس)مال البشريالرأس مال النقدي، و الس أر (ماعیة واالجت

في  )1(، إال أن التحوالت التي تحدث في نهایة القرن الثامن عشر سوف تحدث تغیرا جذریا)االستعماري
واجتماعي جدید نظام اقتصادي  البنى االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة وسیكون اإلعالن عن میالد

  .الحر يرجوازیة الصناعیة أي النظام الرأسمالبه الدتقو 
النسیج والحدید (في اإلنتاج الصناعي  تزایداد عرفت هذه الفترة ارتفاعا موعلى المستوى الكمي فق

والزراعي نتیجة التطور الكبیر في القوة المنتجة، خاصة االختراعات المرتبطة باإلنتاج الزراعي ) والصلیب
هذه التحوالت سوف تصطحب على المستوى النوعي بتحوالت ،)الخ....ة واآللة البخاریةنالمكن(لصناعي وا

اجتماعیة هامة، فتوزیع السكان النشطین یتغیر بصفة عمیقة، وبتطور لصالح الصناعة، كما یعرف 
منشغلین في الصناعة غرافیة وارتفاع أعداد العمال الو التمدن توسعا ال مثیل له من قبل، إثر الزیادة الدیم

وكذا تشغیل النساء واألطفال في ظل ظروف وحیاة قاسیة، فساعات العمل الیومیة كانت تتعدى الخمسة 
السكن  عشرة، األجور تقتصر على ضمان الحد األدنى للعیش الشيء الذي أدى إلى تدهور في ظروف

م اقترابا جدیدا للتحلیل ة لتقدالكالسیكی في هذه الظروف نشأت المدرسة، والصحة والفقر في المجتمع
االقتصادي بوضع أسس علم جدید هو االقتصاد السیاسي، هذا العلم الذي یقوم على تحلیل موضوعي 
للظواهر االقتصادیة والتي تحكمها قوانین طبیعیة حسب المفكرین الكالسیك وسوف یحتل العمل المكانة 

  .)2(المركزیة في هذا التحلیل
ومن أهم رواد هذه ) اللیبرالیة االقتصادیة(ترتكز المدرسة الكالسیكیة على مبدأ الحریة االقتصادیة 

الذي كان له الفضل والدور البارز في تحقیق التخصیص األمثل ) 1790-1723(المدرسة آدم سمیث 
الخفیة فعل الید للموارد والتشغیل الكامل لها، وتبعا لتحقیق الرفاه االجتماعي نتیجة لمدحه لمزایا 

                                                             
، 1997یت، االقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة، عالم المعرفة، الكو : رمزي زكي) 1(

  .163ص 
  .163، ص نفسهالمرجع ) 2(
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من هذا المنطلق سوف نتعرض ألهم القوانین التي تمیز لنا موقف الكالسیك ،)میكانیزمات السوق الحرة(
  )1(:من مسألة البطالة

 خلق یحیث یرى أن كل عرض للبضائع ) 1832-1767(تیستلساي بلجون با: قانون ساي المنافذ
وبالتالي فإن البضائع المعروضة سوف تجد منفذا أو تصریفا لها عبر قانون العرض  علیها الطلب

  .جةتونقص في االستخدام الدائم للطاقة المن
  أن عدد السكان '' توماس''، حیث یرى )1834- 1766( ''لتماس روبرت مالتوس''قانون السكان

یعجز االقتصاد على و یتزاید بشكل یفوق كمیات الموارد مما یؤدي إلى زیادة الطلب على العمل 
  .تلبیتها ومن ثم عدم القدرة على امتصاص الید العاملة البطالة

  ى أن هدف النظام یر ) 1872-1823('' دور دافید ریكا''قانون التراكم االقتصادي الكالسیكي
كل '': هو تحقیق التراكم عبر الرفع من االستثمارات وتعظیم الربح لكن وحسب رأیه فإن يالرأسمال

زیادة في رأس المال والسكان سوف تؤدي إلى ارتفاع ثمن الغذاء  مما یسبب ارتفاعا في األجور فإن 
غرافي مما و ي زیادة النمو الدیمزیادة في هذه األخیرة تؤدي إلى تحسن المستوى المعیشي، وبالتالال

  . )2(یؤدي إلى الزیادة في عرض العمل
 نالبطالة االختیاریة واإلجباریة ویرو : المدرسة الكالسیكیة بین نوعین من البطالة اقتصادیو القد فرق 

أنه إذا تركت سوق العمل حرة دون تدخل خارجي فإن مرونة األسعار واألجور تضمن تحقیق العمالة 
الكاملة عند وضع التوازن وبالتالي فإنه في حالة سوق العمل الحرة ال توجد بطالة إجباریة، إذا وجدت 

  )3(بطالة فالبد أن تكون اختیاریة
 المدرسة الماركسیة: 

ة ألفكار النظریة الكالسیكیة، التي تتبنى تمجید النظام الرأسمالي ضمناقجاءت أفكار هذه المدرسة 
وتمدح مزایا الید الخفیة، واللیبرالیة االقتصادیة، ووضعت المدرسة الماركسیة لنفسها مهمة كشف عیب 

أن البطالة ظاهرة ناتجة ) 1883-1818('' كارل ماركس''النظام الرأسمالي، والقوانین التي تسیره، ویرى 
عن تطور النظام الرأسمالي الذي یهدف إلى تحقیق أقصى األرباح من خالل المنافسة، ومن أجل 

                                                             
  .64، ص ابقمرجع س: بن جیمة عمر) 1(
  .166مرجع سابق، ص : رمزي زكي) 2(
  .143، ص 2002مبادئ التحلیل االقتصادي الكلي، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، : عبد الوهاب األمین) 3(
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مد یع) المدى الطویلعلى (الوصول إلى ذلك وتحت فعل قانون المیل إلى انخفاض معدالت األرباح 
  .)1(عمالالرأسمالیون دائما إلى إدخال التكنولوجیا الجدیدة مما یترتب عنه االستغناء المتزاید عن ال

إلى أن هناك وسائل معینة یلجأ إلیها الرأسمالیون إلیقاف مفعول اتجاه األجور نحو '' ماركس''أشار 
  )2( :التزاید، مع زیادة تراكم رأس المال، وهي

 .تكثیف العمل عن طریق إطالة یوم العمل -
 .استخدام اآلالت التي تحل محل العمل اإلنساني -

بالجیش االحتیاطي '' ''ماركس''ة البطالة، مكونة بذلك ما اسماه ة إلى زیادنیوتؤدي الوسیلة الثا
ط ضا شر لرأسمالي، وهي أیاجزء ال یتجزأ من أسلوب اإلنتاج  ، مشیرا في ذلك إلى أن البطالة هي''للعمال

لوجوده، ذلك أن هناك مصلحة مزدوجة یحققها الرأسمالي من وجود هذا الجیش االحتیاطي، فهو من 
صرف النظر عن معدالت نمو السكان، ومن ناحیة بیحتاج إلیه دوما، من أید عاملة،  ناحیة یمده بما

لعمال االرأسمالي لیجبر بها  أخرى فإن البطالة التي یمثلها هذا الجیش هي وسیلة ضغط شدیدة في ید
ن كان قد حل مشكلة اتجاه األجور لالنخفاض، إال أنه قد خلق لنف سه على قبول أجور أقل، فالرأسمالي وإ

تنتقل تبدل اآلالت بالعمال فإنه في الواقع یزید من رأس المال الثالث، الذي سمشكلة أخرى ذلك أنه حین ی
انخفاض اإلنتاجي، وال یخلق فائض قیمة، في الوقت الذي یحدث فیه  عمرهاقیمته كاملة للسلعة عبر 

  .)3(ى انخفاض معدل الربحنسبي في عدد العمال الذین یخلقون فائض القیمة وهو ما یؤدي بالضرورة إل
ومن هذا المنطق وحسب كارل ماركس ال یمكن حل مسألة البطالة، إال بتجاوز تناقضات النظام 

  .، أي تجاوز منطق الربح للرأسمالي فقط، دون األخذ في عین االعتبار الطبقة العاملةيالرأسمال
 المدرسة الكالسیكیة الجدیدة: 

منعرجا حاسما في تطور علم االقتصاد ) 1871(تعتبر عشریة السبعینات من القرن الثامن عشر 
-1835('' ولیام ستانلي جوفنس''اإلنجلیزي : والتحلیل االقتصادي، وذلك انطالقا من أعمال ثالثة مفكرین

نشأ ت) 1910-1834('' لیون فالراس''، والسویسري )1921- 1840('' كارل مانجر''، والنمساوي )1882
تطور  رحلةیة الجدیدة، تواكب هذه المدرسة مالمدرسة الكالسیك وهي مدرسة جدیدة للفكر االقتصادي

التي تعرف انتصار العدید من البلدان التي تحقق ثورتها الصناعیة، أیضا ) 1914-1870(الرأسمالیة 
                                                             

  .65مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 1(
  .201مرجع سابق، ص : رمزي زكي) 2(
  .202، ص  نفسهمرجع ال )3(
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ا یعطي دفعة جدیدة للنمو، تشهد موجة جدیدة من االبتكارات خاصة في میادین الكیمیاء والكهرباء، مم
لكن هذا لم یتم دون مشاكل، فقنوات االنتعاش كانت تتخللها أزمات عمیقة وحادة كان لها مفعول 

  .)1(مزدوج
یجاد منافذ للتخفیف في أزمتها وهذا  سوف ومن جهة أخرى تحاول الرأسمالیة فتح أسواق جدیدة وإ

القتسام العالم، ومن جهة أخرى سوف تتسبب هذه األزمة الرأسمالیة الكبرى  البلدان یتم بتفاقم الصراع بین
ة العمال مما دفع هؤالء لتنظیم أنفسهم في تنظیمات عمالیة هور في ظروف معیشدفي بطالة جماهیریة وت

  .)2(أصبحت تطالب بالعمل ورفع األجور، وتحسین ظروف المعیشة والحیاة
فأنصار هذه المدرسة یرون  ،عدم وجود بطالة إجباریة كما یرى كینز كالسیكیةالنیو  ترى المدرسة

  .)3( :فرت عدة فروض منهاتواأنه إذا 
 تطابق ظروف المنافسة الكاملة في سوق العمل -
 .التجانس التام في عنصر العمل -
 .حریة انتقال العمل -
 .العلم التام بأحوال السوق -
 ضمن التخصصیالبطالة اإلجباریة سوف تختفي وس فضال عن المرونة التامة لألجور، فإن -

مثل ولكن حتى بدایة األمثل للموارد وتوزیع قوة العمل بین األنشطة االقتصادیة المختلفة توزیعا أ
كان هناك شعور عام بین أعالم االقتصادیین لهذه الفترة بأن األجور تفشل في الهبوط، تجاوبا  الثالثینات،

  .الكساد ومن ثم تنتشر البطالةمع هبوط األسعار في فترة 
ة البطالة سوى من وسیلة لعالج مشكل'' بیجو''ولم یكن أمام الكتاب الكالسیك المحدثین من أمثال 

األجور بسبب  تخفیضنه من الصعب عملیا وألنه كان من المسلم به بینهم أ ،خفض معدالت األجور
تحلیله لعالج البطالة على خفض األجور، إذ أن فعال في '' بیجو''معارضة النقابات العمالیة، وقد یركز 

ذلك یؤدي إلى هبوط نفقة اإلنتاج تجاوبا مع هبوط األسعار، األمر الذي یقضي إلى احتفاظ المنظمین 
وبالتالي إلى ) نسبة خفض األجور كبیرة نوعا ما(بالمعدالت السائدة لألرباح أو زیادتها في بعض األحوال 

'' أثر بیجو''التحلیل في األدبیات االقتصادیة  ال المتعطلین، وقد أطلق على هذعماأن یعمدوا إلى تشغیل ال
                                                             

  .178تاریخ الفكر االقتصادي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص : لبیب شنقر) 1(
  .178المرجع نفسه، ص ) 2(
  .66مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 3(
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هو أن : األول: اعتراضین جوهرین وهنا یبدي كینز، فكار التي قدمها في عالج البطالةنسبة إلى األ
 العمال یهتمون أساسا باألجور النقدیة في حدود معینة، وال یهتمون باألجور الحقیقیة، ویتضح هذا في

أنهم ال یسحبون عملهم إزاء أي انخفاض لألجور الحقیقیة، بسبب ارتفاع بسیط لألسعار، ولكنهم 
ما االعتراض الثاني فهو في أجورهم النقدیة، أ یعارضون بشدة أي خفض ألجورهم الحقیقیة بسبب خفض

عن طریق عادة في وضع یسمح لهم بتحدید أجورهم الحقیقیة، وذلك  خطا في االعتقاد بان العمال هم
 .)1(أجورهم النقدیة

 المدرسة الكینزیة: 
لقد هیأت أزمة الكساد العالمي الفكر االقتصادي لتقبل نظریة جدیدة كانت بمثابة ثورة فكریة 

جون ''اقتصادیة أحدثت انقالبا، جذریا في السیاسة االقتصادیة، أنها النظریة الكینزیة التي تنسب إلى 
النظریة العامة في التوظف ''كتابه الشهیر  1936أصدر في عام ، الذي 1946- 1884'' مایندر كینز

حیث استهدف فیه توضیح نقاط الضعف والقصور في النظریة الكالسیكیة وكشف '' وسعر الفائدة والنقود
  .)2(التناقضات المنطقیة الكامنة فیها

التي وضعتها  فأغلبیة األسس التي بنى علیها كینز أفكاره تنطلق من انتقاداته لتلك الفرضیات
ها العالم الرأسمالي في واقع األزمة االقتصادیة التي شهدالمدرسة الكالسیكیة، فانطلق التحلیل الكینزي من 

، بعد الرواج االقتصادي الذي عاشه الفكر االقتصادي الرأسمالي 1930-1929الفترة الممتدة من سنة 
'' كینز''عرفت بحالة التوظیف التام، فأفكار  قبل هذه الفترة، وهي حالة التوازن االقتصادي العام التي
ال موضوعیة لو اشها العالم والتي حاول إعطاء حفانصبت أساسا في معالجة أزمة البطالة والكساد التي ع

لألزمة عن طریق سیاسات اقتصادیة فعالة ال تتماشى والمنطق الذي كان سائدا في الفكر الكالسیكي 
یر أن كینز یرفض فكرة أن االقتصاد یشتغل في حالة من غ ،''لساي المنافذ''تمد مبدأ قانون الذي اع

زن ولكن توا إلى أن االقتصاد قد یكون في حالةالتوازن والمتناسبة مع حالة التشغیل الكامل، بل یذهب 
  )3( :وهي وفق ثالث إمكانیات

                                                             
  .67-66المرجع السابق، ص ص : بن جیمة عمر) 1(
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، )التحلیل النظري والتطبیق(االقتصاد الكلي : ساوي كاضم جاسمیحسین، الع الوادي محمد) 2(

  .56، ص 2007عمان، 
رسالة ( 2005-1990إشكالیة البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة الممتدة : بن فایز نوال) 3(

  .17، ص 2009، جامعة الجزائر، التسییر ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم)ماجستر
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 وهو التوازن الذي یتحقق عن مستویات أدنى من مستویات التشغیل الكامل، وأن : التوازن الناقص
البطالة التي تصیب الید العاملة هي بطالة إجباریة ولیست بطالة اختیاریة كما یعتمد الكالسیك، وأن 

 .وضعیة التوازن هذه تعد بالنسبة لكینز هي الوضعیة الطبیعیة لالقتصاد
 وهو التوازن الذي یتحقق واالقتصاد یعمل في مستوى التشغیل التام وهذه الوضعیة : ثاليالتوازن الم

تعد بالنسبة للكالسیك الوضعیة الطبیعة أما بالنسبة لكینز فتعد حالة مؤقتة ال تلبث األوضاع أن 
 .ترجع إلى حالتها الطبیعیة والمتمثلة في حالة التشغیل غیر التام

 ازن الذي یمكن أن یقع في مستویات تتعدى مستوى التشغیل الكامل، وتعد هذه وهو التو : التوازن الزائد
 .حالة مؤقتة'' لكینز''الحالة بالنسبة 

ترح فكرة الحریة االقتصادیة، وعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، فهو یق'' كینز''تقد نا
 .)1(تتدخل الدولة لتصحیح األوضاع

 النظریات الحدیثة .2
  2( :المال البشرينظریة رأس(  

خالل الستینات، وبالتحدید في سنة ''  BECKERبیكر''النظریة االقتصادي من مؤسسي هذه 
للتحلیل النیوكالسیكي، إذ ترتكز  لنسبة للعدید من االقتصادیین كفرع جدید، وتشكل هذه النظریة با1964
الحصول علیها، عند مزاولته  على مجموعة المؤهالت والمهارات التي یمكن للفردمجمل فرضیاته، و على 

یر جلتسییر والرفع من اإلنتاجیة واأللنشاط ما، فصاحب رأس المال یسعى إلى اكتساب الخبرات الالزمة ل
  .أیضا یسعى إلى تراكم معارفه لغرض تحسین راتبه المستقبلي

ارف ى العاملة، ومن خالل تحسین المعو بین العائد على االستثمار في الق'' بیكر''حیث قارن 
ائدة المحصل، أي مقارنة بین تكلفة االستثمار والمردودیة المحصلة، على أن فلمهارات، وبین معدل الوا

معدل العائد على االستثمار في  حسابمان استمرار المشروع، فعند تكون األولى أقل من الثالثة، لض
القوى العاملة تسمى فئة القوى العاملة لفئة معینة تجري مقارنة ذلك العائد مع عائد فئة أخرى من 

المقارنة، فإذا كان عائد الفئة األولى أكبر من عائد الفئة المقارنة، معناه أن االستثمار في تلك الفئة من 
هنیة القوى العاملة مربح ومرغوب فیه، لهذا یفضل بعض األفراد مغادرة مناصب عملهم من أجل آفاق م

                                                             
رسالة (ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الخدمي انتشار ظاهرة البطالة في الجزائر، دور الم: بن شویب نور الدین) 1(

  .66، ص 2016، قالمة، 1945ماي  8، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة )لیسانس
 .24-22مرجع سابق، ص  :بن فایز نوال) 2(
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ارة لصاحب العمل أو المشروع الذي استثمر وساهم مادیا إلرادیة تشكل خساأخرى، غیر أن هذه المغادرة 
في تأهیلهم، مما یرفع من القوى العاملة، وهذا لن یتم إال عن طریق تخفیف أجور الفئة العمالیة المتبقیة 

  .الشابة
تسرب آخر وبما أن كل فرد  يالمار في رأس المال البشري تحسبا عزوف المؤسسة عن االستث

یعتبر مكونا لرأس المال البشري في میدان التكوین والتعلیم، فإن النظریة تفترض وجود صنفین من 
فئة قلیلة ذات قدرات تدریبیة عالیة، والفئة األخرى الغالبة ال تملك مؤهالت تعلیمیة، مما : األشخاص

تتناسب  مع مؤهالتها، وفي أغلب األحیان  یؤدي إلى نقص في رأس مالها البشري، إذ تمارس أعمال
  .تكون في بطالة سافرة

لألجر دورا ممیزا لكونه یتحدد  حإذ یرى أنها نظریة تمن) J.C.Eicher(انتقد هذا النموذج من طرف 
األجر، إنما بالخصائص التقنیة  ین للید العاملة ال یتحدد بمستوىبنوع العمل كما أن طلب المستخدم

ذه النظریة لم تعطي تفسیرا لغیاب الدور الذي یمكن أن یلعبه عرض العمل في تحدید للعمل، غیر أن ه
مستوى األجور كذلك التصرفات التمییزیة الصادرة عن أصحاب العمل، حیث تبین الدراسات األمریكیة 
المتعلقة بتوزیع األجور أن هناك فروقات شاسعة بین مستویات أجور النساء والرجال حتى ولو حظي كل 

أیضا ظاهرة انقسام سوق العمل، إذ نجد هناك انقساما مرتبطا ، بنفس المستوى التأهیلي والتكوینيمنهما 
بفئة العمر، على سبیل المثال نالحظ أن فئة الشباب هي األوفر حظا لالستثمار في مجال التعلیم 

 في فترة قصیرة، على م إالوالتكوین مقارنة بالفئة األكبر سنا، بحیث ال یمكن للتكوین أن یحقق مردودا له
إضافة إلى ذلك نجد الخصائص الفردیة لألفراد والتي تلعب دورا هاما في الحصول على ، عكس الشباب

لعمال، فكلما كان االتصال االعمل، مثال تالؤم العامل مع منصب العمل أو اندماجه في مجموعة من 
  .سهال كانت العملیات اإلنتاجیة الجماعیة جیدة

 حث عن العملنظریة الب: 
ئیة لفهم المتغیرات كونات النظریة االقتصادیة الجز جاءت هذه النظریة نتیجة محاولة استخدام م

الكلیة وتحلیلها، ألن هذه النظریة تؤكد صعوبة توفر المعلومات الكاملة عن سوق العمل، مما یدفع األفراد 
  :هما ه األخیرة بسمتین أساسیینإلى السعي للتعرف على هذه المعلومات وتتسم عملیة البحث عن هذ

 .عملیة مكلفة مادیا لكل من العمال والمؤسسات أنها -
لى تفرغ من قبل األفراد لجمع هذه المعلومات -  .عملیة تحتاج إلى وقت طویل وإ
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هذه النظریة إلى هاتین السمتین لتفسیر الكم الهائل من المتعطلین مع وجود فرص عمل شاغرة  دنتست
   .)1(عائدة إلى قصور المعلومات، وعدم توفرها بدرجة كافیة عن سوق العمل

فقد استطاعت هذه النظریة في السبعینات أن توفر إضاءة مهمة لمختلف مظاهر سوق العمل وترجح 
فهذه ، )Perry(، )Hall( ،)Gordon( ،)Phelps: (من االقتصادیین من أمثال صیاغتها إلى مجموعة

النظریة تسعى إلى إدخال الحقائق في النموذج النظري لسوق الشغل، كالتخلي عن فرضیة أساسیة من 
فرضیات النموذج الكالسیكي لسوق العمل وهي المعرفة التامة بأحوال السوق وتوفر المعلومات الكافیة 

ي بمناصب العمل واألجور فهي تبین صعوبة توفیر المعلومات الكافیة، مما یدفع باألفراد للسع المتعلقة
ترجع هذه النظریة معدالت البطالة إلى رغبة األفراد في ترك ، كما من أجل الحصول علیها ولو نسبیا

م وهیكل وظائفهم الحالیة، من أجل البحث وجمع المعلومات عن أفضل فرص العمل المالئمة لقدراته
  .)2(األجور المقترن بها

   .)3( :وتعتمد هذه النظریة على الفرضیات اآلتیة

 اإلجمالي لألجور المختلفة وزیعباحثون عن العمل على علم بالتال.   
 المستمرة،  حظا في الحصول على المعلومات، من خالل حركیتهم كثراألفراد العاطلون هم أ

 .واتصاالتهم الدائمة بأرباب العمل، مقارنة باألفراد العاملین
  یقبل أجر أعلى منهبالتالي هناك حد أدنى لألجر ولن یقبل الباحث الحصول على أقل منه و. 
  كلما كان األجر المتوقع الحصول علیه عالیاةطویلكلما كانت مدة البحث عن العمل ،. 

إلى أن البطالة السائدة هي بطالة إرادیة أو مرغوبة، تنتج عن تخلص نظریة البحث عن العمل 
سعي العمال للحصول على أجر أفضل، وفرص عمل أكثر مناسبة، كما أنها ضروریة من أجل 
الوصول إلى التوزیع األمثل لقوة العمل بین االستخدامات المختلفة، طالما أنها في النهایة تؤدي 

ل متاحة، وقد ساعدت نظریة البحث عن العمل في إلى حصول كل فرد على أفضل فرص عم
تفسیر المشكل المتعلق بمدة البطالة، وبصفة خاصة ینطبق على الشباب الداخلین الجدد إلى 
سوق العمل، الذین تزداد حركتهم ودرجة دورانهم بین الوظائف المختلفة، من أجل الحصول على 

                                                             
 70، ص ابقمرجع س: بن جیمة عمر) 1(
 .25-24مرجع سابق، ص ص : بن فایز نوال) 2(
 .25المرجع نفسه، ص ) 3(
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لسوق، وهكذا یتسم هؤالء الشباب بقدر أكبر من المعلومات المطلوبة نظرا النعدام خبرتهم بأحوال ا
 .)1(الحركة مقارنة بالفئات األخرى، مما یزید من حدة البطالة في أوساطهم أثناء تنقالتهم

 والیها للبطالة، إآل إنها لم تخلحلتها نظریة البحث عن العمل عند ترغم العناصر الجدیدة التي أدخ
 )2( :من االنتقادات، نذكر منها

الدراسات التطبیقیة التي أجریت في عدد من الدول المتقدمة أثبتت أن فرصة حصول األفراد  فعالیة -
 .عن عمل جدید ترتفع في حالة عملهم بالفعل، وتنخفض بدرجة ملحوظة في حالة بقائهم عاطلین

سبب البطالة إلى  العمل بینها ترجع نظریة البحث عنالنظریة مع الواقع االقتصادي، ف عدم تطابق -
ین یعود بالدرجة بة األفراد في البحث عن عمل أفضل، یالحظ أن سبب انتشار العدید من العاطلرغ

 .في فترة الركود االقتصادي خصوصاالعمال،  حاألولى إلى تسری
  من منطق البحث عن العمل، احتمال الخروج من البطالة یرتفع بارتفاع فترة البطالة، ولكن الواقع

 .العكس، فكلما ارتفعت مدة البطالة قلت الحظوظ في الفوز بمنصب جید والدراسات التجریبیة أثبتت
 3( :نظریة العقود الضمنیة(  

، Azariadis (1975 )Bally (1974 ،)Gordon (1975(هذه النظریة  يرز مؤسسمن أب
حیث تقوم على أساس أن االتفاقیات الملزمة بین العمال وأصحاب العمل قد تكون غیر رسمیة أو 

، وتفترض نظریة العقود اغة االتفاقیات بشكل رسمي ومكتوبمعناه أنه لیس من الضروري صیضمنیة، 
الضمنیة أن العمال والموظفین على غیر استعداد لتحمل مخاطر هذه العقود، خاصة تلك التي تتعلق بعدم 

المالیة، استقرار مداخلهم الممنوحة من طرف أصحاب األعمال الذین أظهروا استعدادهم لتحمل المخاطر 
باألقدام على القیام بمشروعاتهم بینما العمال یظهرون عدم استعدادهم لتحمل المخاطر وأن یعملوا لحساب 
غیرهم، وقد تبین لدى االقتصادیین أن هذه النظریة عاجزة عن تفسیر البطالة الكینزیة بل تكتفي بإظهار 

حظة واقعیا في معظم المؤسسات والتي تتمیز دور وفعالیة عقود المداخیل الثابتة، بدال من المداخیل المال
  .باألجور المستقرة

                                                             
 .26- 25المرجع السابق، ص ص : بن فایز نوال) 1(
 .26المرجع نفسه، ص ) 2(
 .27-26المرجع نفسه ، ص ص )3(
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والطریقة الوحیدة التي تمكن أصحاب هذه النظریة من إیضاح السبب في التغیرات الواقعة على 
مستوى التشغیل، تتمثل في إضافة عامل تعویضات البطالة التي تمولها الحكومات والتي في الحقیقة 

  . سسات التي تستغني عن عمالها في أوقات الركودتعتبر بمثابة إعانات للمؤ 
 نظریة تجزئة سوق العمل  

من خالل   M.Piore و  P.Doeringer  أول من تناول فكرة ازدواجیة سوق العمل االقتصادیان
، وترتكز هذه النظریة في دراسة میدانیة لسوق العمل األمریكیة خالل 1971أعمالهما الصادرة سنة 

الستینات التي تفسر أن قوة العمل األمریكیة تتعرض لنوع من التجزئة، وتهدف النظریة إلى تفسیر ارتفاع 
في قطاعات معینة، وفي الوقت ، فضال عن أسباب تزامن وجود معدالت مرتفعة من البطالة )1(البطالة

التي  ذاته یوجد عجز في قطاعات أخرى، بافتراضها وجود نوعین من األسواق وفقا لمعیار درجة االستقرار
یتمتع بها سوق العمل وهما السوق الرئیسي والسوق الثانوي، كما تفترض أن عنصر العمل لدیه القدرة 

ه ذلك فیما بین السوقین الختالف السوقین من حیث على االنتقال والتحرك داخل كل سوق وال یتحقق ل
  :)2(خصائص األفراد والوظائف لكل منها وهما كاآلتي

هو سوق المنشآت كبیرة الحجم التي تستخدم فنونا إنتاجیة كثیفة لرأس : السوق الرئیسي: النوع األول
بعرض عمل أفضل وأجور المال بجانب العمالة على درجة عالیة من المهارة، ومن ثم یتمیز هذا السوق 

  .أعلى، وتتسم ظروف العمل فیه بدرجة من االستقرار
تضم الوظائف األقل أجر واستقرار وفي الغالب تشمل المرأة وعنصر : السوق الثانوي: النوع الثاني

الشباب وكبار السن والعمالة منخفضة المهارة، وتتضمن المؤسسة اإلنتاجیة الصغیرة التي تستخدم أسالیب 
یة كثیفة العمل، وتتأثر بالتقلبات االقتصادیة، مما یعني أن المشتغلین بها یكونون أكثر عرضة إنتاج

  .)3(للبطالة
إن الفئة األكثر عرضة للبطالة هي تلك التي تنتمي إلى السوق الثانوي أین تخضع تقلبات العمل 

التخلص منهم في أوقات فیه للظروف االقتصادیة حیث یسهل تشغیل العمال في أوقات الرواج كما یسهل 
  .)4(الكساد وهو ما یعني أن المشتغلین یكونون أكثر عرضة للبطالة

                                                             
 .28ص ،  المرجع السابق: بن فایز نوال )1(
 .71، ص ابقمرجع س: بن جیمة عمر) 2(
 .29-28مرجع سابق،  ص ص : بن فایز نوال) 3(
 .29ص : نفسهالمرجع  )4(
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  :دراسة تاریخیة لمشكلة البطالة: ثانیا
تشكل مشكلة البطالة أحد أهم الشواغل األساسیة على أجندة الوطني والسیاسي، وذلك لیس في 

المتقدمة وكذا الدول الرأسمالیة الصناعیة المتخلفة، الدول العربیة فقط، بل في الدول الرأسمالیة الصناعیة 
وذلك انطالقا من أن مشكلة البطالة في أساسها وجوهرها ظاهرة رأسمالیة، أي ترتبط بالمجتمع 

  .)1(الرأسمالي
وظلت متفاقمة خالل العقد الثاني من القرن العشرین مع تطور أزمات النظام الرأسمالي، وتصدرت 

بكندا '' هالیفاكس''مؤتمرات القمة سواء كان ذلك في  - وخاصة أوربا - لم الغربي قضیة البطالة في العا
حیث اجتمع زعماء الدول السبع الكبار في مؤتمر دول االتحاد األوربي الخمسة عشر الذي عقد في مدینة 

ین من بفرنسا وذلك ألهمیة وخطورة هذه القضیة التي تحولت إلى مأساة یعاني منها عشرات المالی'' كان''
مواطني دول االتحاد األوربي وأمریكا الشمالیة، وتشیر اإلحصائیات إلى أن نسبة البطالة في الدول 

، بینما ظلت النسبة 1973في عام  2.5%بعد أن كانت  1994في أفریل عام  %11.5األوروبیة بلغت 
 18األوروبي حالیا  ، ویبلغ عدد العاطلین في دول االتحاد%7في الوالیات المتحدة األمریكیة حوالي 

، %21.2عاما إلى حوالي  25ألف شخص وتصل نسبة البطالة بین الشباب أقل من  200ملیون و
فالبطالة تعتبر ظاهرة اجتماعیة تعاني منها كل دول العالم، لكن االختالف في النسب بین كل دولة 

أسمالیة الصناعیة المتقدمة یتم وأخرى وكذا سبل المواجهة السیاسیة واالقتصادیة لها، ففي المجتمعات الر 
، وذلك لتفادي الهزات االجتماعیة والحفاظ على االستقرار ''إعانة البطالة''تقدیم حلول اجتماعیة عن طریق 

االجتماعیة، في حین أن الدول الرأسمالیة المختلفة صناعیا ال تستطیع حسب إمكانیاتها أن تقدم مثل تلك 
  .)2(لة الكثیراإلعانات التي تكلف میزانیة الدو 

أن مشكلة البطالة هي القضیة القومیة األولى في '' جاك شیراك''الرئیس الفرنسي  اعتبرففي فرنسا 
فرنسا، وقد أمر أن تكون على رأس أولویات العمل الحكومي في فرنسا، فهو یدرك أن كل الحكومات 

تراكیة واللیبرالیة في السنوات السابقة في فرنسا قد عانت من هذه المشكلة رغم محاوالت الوزارات االش
إیجاد حل حاسم لهذه المسألة، وقد بلغ عدد العاطلین في فرنسا إلى ) 1995-1985(العشر الماضیة 

                                                             
 .7، ص 2002التعلیم والبطالة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، : بدران شبل) 1(
 القاهرة، البطالة وآثارها االجتماعیة واالقتصادیة وأسس المواجهة، دار الكتاب الحدیث،: زكریا سعد الدین األسدي) 2(

 .41ص ، 2009
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أي الذین '' المستبعدون''من القوى العاملة الحیویة في البالد، ویطلق على هؤالء العاطلین   3.3%
ماعیة، ولقد تعدت مشكلة البطالة البعد یعیشون على هامش المجتمع دون تأمینات وضمانات اجت

االقتصادي إلى بعد آخر یجعلها أكثر خطورة على المجتمع الفرنسي وهو البعد االجتماعي فقد أصبح 
هؤالء المستبعدون یشكلون مجتمعا داخل المجتمع بقواعده الخاصة ومشكالته وأزماته، والمدن الفرنسیة 

ود من قلب المدینة إلى ضواحیها ولقد أصبحت ضواحي باریس تطرد الفقراء والطبقات ذات الدخل المحد
قنابل موقوتة تنفجر من حین إلى آخر بموجات من الكبت '' مارسیلیا''و'' لیون""والمدن الكبرى مثل 

والغضب تترجم إلى موجات عنیفة، أما في الوالیات المتحدة األمریكیة فالصورة مغایرة تماما فمع تغیر 
مریكي على مدى الخمسین عاما األخیرة بشكل مذهل، حیث أصبحت المنافسة اآلن أوضاع االقتصاد األ

 %100بین اإلنسان البشري واإلنسان اآللي، فهناك شركات إلنتاج السیارات تستخدم اإلنسان اآللي بنسبة 
وبذلك استغنت عن ذوي الخبرة والمؤهالت والمهندسین واستبدلت بهم اإلنسان اآللي وأبقت على بعض 

عمال للمراقبة، وذلك في أمریكا وكذا الیابان، فانخفض عدد القوى العاملة في أمریكا خالل شهر مارس ال
ملیون شخص، فالعدید من  124.3ألف عامل وبلغ عدد أفراد القوى العاملة  753بتسریح  1990

العمالة  الشركات األمریكیة نقلت مصانعها إلى بلدان العالم الثالث للتخلص من العمالة ورخص أجر
  .)1(العربیة والسعي نحو تحقیق أكبر فائدة ممكنة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
 .43-41المرجع السابق، ص : األسدي زكریا سعد الدین) 1(
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  أنواع البطالة وكیفیة قیاسها: ثالثا
 :أنواع البطالة .1

هناك اتفاق حول تقسیم محدد للبطالة، بل نجده یختلف من اقتصادي إلى آخر فلها أشكال  لیس
متعددة تختلف فیما بینها باختالف األسباب المؤدیة لظهور كل نوع منها فیمكن إدراج التقسیم اآلتي نظرا 

  :الشتماله على كل األنواع
قوة العمل ولكنهم متعطلون وعاجزون عن تعني وجود أفراد ینتمون إلى : )الصریحة(البطالة السافرة   .أ 

الحصول على أیة فرصة عمل، رغم رغبتهم في العمل وقدرتهم علیه، والبطالة السافرة تظهر بشكل 
فهي الحالة التي یوجد فیها أفراد . )1(واضح في فائض العرض في سوق العمل مقارنة بالطلب علیه

إنتاجیتهم معدومة، ویعد هذا النوع من البطالة األكثر قادرین عن العمل ولكنهم ال یشتغلون، وبالتالي 
 :، وهنا یمكن التمیز بین نوعین من البطالة السافر)2(شیوعا
یتمثل هذا النوع من البطالة في األفراد القادرین على العمل والراغبین فیه، : البطالة اإلجباریة: النوع األول

، فیبقى الفرد العاطل عن العمل )3(األجور السائدة ویبحثون عنه وال یجدون فرص عمل متاحة لهم في ظل
مجبرا على التعطل من غیر إرادته، وتنقسم البطالة اإلجباریة إلى أنواع عدة تختلف باختالف مسبباتها 

  )4( :وهي كاآلتي
 لعل هذه التسمیة مقتبسة من المیكانیك حیث ال تتالءم الدوالیب فتسبب احتكاكا : حتكاكیةالبطالة اال

، وعند تطبیق هذا المصطلح في مجال العمل یعني أن دوالب الطلب على العمل ال یلتقي وصوتا
بدوالب یناسبه من عرض العمل، وعدم التناسب هذا قد یكون بسبب المكان أو سبب نوع المهارات، 
فحینها ینتقل العامل من منطقة جغرافیة إلى أخرى أو یغیر مهنته  مع افتراض امتالكه لمؤهالت هذه 

لمهنة الجدیدة، فإن الحصول على فرصة عمل یحتاج بال شك إلى وقت یتم فیه البحث عن ا
اإلمكانات المتاحة والمفاضلة یبنهما، فتظهر البطالة االحتكاكیة نتیجة لحركیة أسواق العمل، وتعني 

                                                             
، مصر، 1واإلسالمیة، دار الفكر الجامعي، ط مشكلة البطالة في المجتمعات العربیة: ید عبد السمیع أسامةلسا) 1(

 .15، ص 2007
 .59، ص ابقمرجع س: بن جیمة عمر) 2(
 .59المرجع نفسه، ص ) 3(
ة والمحبطة منها خالل عقد التسعینات، مجلة اقتصادیات یتصنیفات البطالة ومحاولة قیاس الهیكل: البشیر عبد الكریم) 4(

 .153-149، ص 2004ن بوعلي، الشلف، ، جامعة حسیبة ب1شمال إفریقیا، العدد 



  تاریخیة لظاهرة البطالة وتداعیاتها - دراسة سوسیو: الفصل الثاني

 34 

لى داخل سوق الشغل نتیجة التغیرات التي تطرأ على النشا ط بذلك تدفقات األفراد المستمرة من وإ
والمتغیرات االقتصادیة، وفي نفس الوقت عدم تدفق المعلومات بالصورة المثلى، إذن فهي نتیجة 
طبیعیة لضعف المعلومات حول سوق الشغل، إذ أن عدم تأمین قناة تربط ما بین الباحثین عن 
الشغل والمشتغلین یدفع إلى احتساب فئة من السكان ضمن العاطلین على الرغم من توفرهم على 

اءات مطلوبة في السوق وتوفر عروض الشغل المناسبة لهم، وعادة ما تكون البطالة االحتكاكیة كف
بین األفراد قصیرة األجل ومن العوامل التي تؤثر فیها هو مدى توفر المعلومات عن سوق العمل 

ة مؤقتة، وسوق العمالة وتكلفة البحث عن العمل، وبالتالي السمة الممیزة للبطالة االحتكاكیة هي بطال
وأن االحتكاك بسوق العمل البد من أن یسمح بوجود الوظیفة المناسبة، باإلضافة العتبارها بطالة 
اختیاریة من حیث أنها ناشئة عن الرغبة الطبیعیة لبعض األشخاص العاملین في ترك أعمالهم 

شباب الذي الحالیة والبحث عن أعمال أفضل سواء من ناحیة ظروف العمل، أو األجور أو رغبة ال
 .یدخل سوق العمل ألول مرة في البحث عن الوظیفة المناسبة والتي تالءم شروطهم

 ینشأ هذا النوع من البطالة بسبب عدم التوافق بین الكفاءات وفرص العمل عندما  :البطالة الهیكلیة
في  تتغیر أنماط الطلب واإلنتاج، وذلك من جراء التحوالت االقتصادیة التي تحدث من حین آلخر

هیكل االقتصاد كاكتشاف موارد جدیدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، أو ظهور سلع جدیدة تحل محل 
السلع القدیمة، وعلیه تصبح مؤهالت العمالة غیر متوافقة مع فرص العمل المتاحة، فیحدث انخفاض 

طلب على حاد وكبیر في طلب المستهلكین، حیث ینكمش الطلب على الصناعات التقلیدیة ویزداد ال
الصناعات الحدیثة فتزداد معدالت البطالة ویقترن ظهورها بإحالل اآللة محل العنصر البشري مما 
یؤدي إلى االستغناء عن عدد كبیر من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغیرات في قوة العمل 

حدث توافق بین كدخول المراهقین والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبیرة، وفي هذه الحالة قد ال ی
مؤهالتهم وخبراتهم من جهة، وما تتطلبه الوظائف المتاحة من جهة أخرى ولعل ما لحق بعمال 
مناجم الفحم في خمسینیات وستینیات القرن الماضي مثال دقیق على طبیعة البطالة الهیكلیة الناجمة 

ا والوالیات المتحدة عن تغیر هیكل الطلب، ففي هذه الفترة أغلقت كثیر من مناجم الفحم في أورب
بسبب إحالل النفط محل الفحم كمصدر للطاقة، وكذلك یصنف ضمن البطالة الهیكلیة حاالت 
البطالة الناتجة عن تغیرات هیكلیة في سوق العمل في الدول النامیة بسبب هجرة العمال من الریف 

 .إلى المدن وارتفاع معدالت البطالة في المناطق الحضریة
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حتكاكیة والبطالة الهیكلیة، ویجمعهما عامل مشترك هناك تشابه بین البطالة االیتضح هنا أن 
لكونهما یرتبطان بانتقال العمال من عمل إلى آخر، ویبدو أنهما یختلفان نظریا وعلمیا، فالبطالة 
 االحتكاكیة مؤقتة، والعمال المعنیون بها لدیهم مهارات مرتفعة، بینما العمال الموجودین في البطالة

الهیكلیة غیر مؤهلین للعمل إال بعد إعادة التدریب والتعلیم اإلضافي والتي تحتاج لمدة أطول ومعالجتها 
  .تكون أصعب

تعتبر البطالة الهیكلیة في البلدان المتقدمة بطالة اختیاریة ولیست إجباریة عكس الدول النامیة : مالحظة
حیث في الدول المتقدمة یكون القضاء علیها بتوفیر التي تعتبرها إجباریة ألن طریقة معالجتها تختلف، 

اإلمكانیات والوسائل المادیة والفنیة، إلعادة تأهیل وتدریب العمالة المستغنى عنها، وذلك لاللتحاق مرة 
أخرى بالعمل، أما الدول النامیة فتجد صعوبة كبیرة لحلها لقلة اإلمكانیات المادیة والفنیة مما یجعلها شبه 

  .)1(ي منها اقتصاد البلددائمة یعان
 البطالة الدوریة نتیجة من نتائج فشل ''تعد  )2(تعریف األمم المتحدة األمریكیة حسب : البطالة الدوریة

 .''الطلب االقتصادي بسبب تغیرات في مستویات النشاط خالل فترة معینة
رات الكساد التي تنتج فالبطالة الدوریة هي البطالة المرتبطة بالدورة االقتصادیة التي تظهر في فت

عن حالة انكماش اإلنتاج بسبب نقص الطلب على المنتجات مثال، وبالتالي قد تتوقف بعض المشاریع 
  .)3(كلیا أو جزئیا مما یؤدي إلى تسریح عدد من القوة العاملة

البطالة الدوریة تحدث عندما تنخفض فرص العمل في االقتصاد الوطني نتیجة انخفاض الطلب 
  )4( :السلع والخدمات الذي یحدث لسببینعلى 

وتتمثل في انخفاض الدخول الحقیقیة لألفراد، وبالتالي انخفاض قوتهم : أسباب طویلة األجل
  .الشرائیة، وهي أكثر شیوعا في البلدان النامیة

                                                             
 .259، ص 1997مقدمة في االقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، مصر، : اللیثي محمد علي وآخرون) 1(
 .19، ص 2004البطالة في الوطن العربي المشكلة والحل، مجموعة النیل العربیة، مصر، : ي خالداو الز ) 2(
رسالة ( 2004-2001جة مشكلة البطالة في الجزائر خالل الفترة دور سیاسة التشغیل في معال: لي فارسشال) 3(

 .5، ص 2005-2004وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، قتصادیة ، كلیة العلوم اال)ماجستیر
 .61-60مرجع سابق، ص ص : بن جیمة عمر) 4(
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أسباب مؤقتة عارضة حیث تدفع الظروف العارضة باألفراد إلى إنقاص طلبهم على السلع 
محددة، یعود بعدها الطلب الكلي إلى االرتفاع، وهو الوضع األكثر شیوعا في البلدان  والخدمات لفترة

  المتقدمة
 البطالة الموسمیة:  

تنجم البطالة الموسمیة بسبب قصور الطلب على العمال في مواسم معینة، فكثیر من النشاطات 
ستغناء المؤقت عن بعض واألعمال تخضع لتقلبات موسمیة تؤدي إلى تراخي النشاط مما ینتج عنه اال

العمال، فهذه األعمال الموسمیة تكسب دخال للعمال ولكن هذا الدخل ینقطع بانقطاع العمل، أي بانتهاء 
العمل العرضي، ویمكن الحد من هذه المشكلة عن طریق تحسین طرق اإلنتاج الزراعي، ونشر الزراعة 

زراعي في أكثر من موسم واحد، وربما على مدار المكثفة والزراعات المحمیة وهكذا یتم استخدام العمل ال
السنة، أما بالنسبة للصناعات والحرف الموسمیة فیتم الحد منها عن طریق تدریب أصحاب الحرف على 

  .)1(التي یكونون فیها متعطلین مهن حرفیة أخرى تالءم المواسم 
عن تذبذب الطلب على العمل وتشترك البطالة الموسمیة مع البطالة الدوریة في أن كال منهما ینشأ 

  .)2(غیر أن التقلبات الموسمیة أكثر انتظاما
  :  ختیاریةالبطالة اإل: النوع الثاني

یشتمل هذا النوع من البطالة األفراد الذین یقدرون على العمل، إال أنهم ال یرغبون فیه في ظل األجور 
وع األغنیاء الذین یرفضون العمل في السائدة، بالرغم من وجود وظائف متاحة لهم وعادة یشمل هذا الن

ظل هذه األجور، وتختفي هذه البطالة بمجرد ظهور وظائف مناسبة ذات أجور عالیة تتفق مع 
  .)3(خیاراتهم

على البطالة التي » جون مینارد كینز«والبطالة االختیاریة عبارة عن وصف أطلقه االقتصادي االنجلیزي 
حب خدمة عملهم نظرا ألنهم ال یختارون العمل بأقل من مكافأة قیام مجموعة من العمال  بس إلىتؤدي 

حقیقیة معینة، فهي البطالة التي یرجحها الفرد العاطل عن العمل اختیاریا، إما بتفضیله لتعویضات 
 . )4(البطالة كمصدر للدخل أو لبحثه عن عمل ذو مزایا أحسن

                                                             
 .61ص ،سابق المرجع ال: بن جیمة عمر )1(
 .193، ص 2007اقتصادیات العمل، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، : مدحت القریشي) 2(
 .61مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 3(
 .20، ص ابق مرجع س: عبد السمیع أسامة السید) 4(
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 :البطالة المقنعة  .ب 
یا بین الدول الفكر االقتصادي االجتماعي، حیث كان متفشهذا النوع من البطالة هو األشهر في 

لك االقتصاد االشتراكي، ومازال األكثر انتشارا في بناء االقتصاد العربي عامة، التي كانت تدور في ف
تأثر اإلنتاج ولو وتشیر البطالة المقنعة إلى زیادة حجم القوى العاملة عن الحاجة الفعلیة للعمل، بحیث ال ی

ملة بمعنى ان هذه الفئة من العمال تبدوا ظاهریا اء الزائد من حجم القوى العناء عن ذلك الجز تم االستغ
  .)1(أنها في حالة عمل ولكنها فعلیا ال تقدم أي إضافة لإلنتاج

وتزداد البطالة المقنعة ظهورا وانتشارا في البلدان النامیة التي تتمیز بمحدودیة فرص العمل نتیجة 
اج، ویعد هذا النوع من أخطر وأصعب أنواع البطالة من حیث التعامل معها وكذا لضیق مجاالت اإلنت

عالجها، ویمكن الحد من هذا النوع من البطالة عن طریق نقل العمالة الزائدة من قطاع إلى قطاعات 
 .)2(أخرى وهنا یبرز دور الدولة في توفیر المناخ الالزم لالستثمار

 :أنواع أخرى للبطالة  .ج 
 تمثل العاطلین الدائمین الذین ال یبحثون عن العمل حتى ولو كان موجودا، رغم : الجامدة البطالة

تمدون على فوائد أنهم قادرون علیه، نجد ضمن هذا النوع من البطالة أغنیاء الدول النامیة الذین یع
  .)3(عقاراتهم أموالهم أو إیجارات

 عمال، حیث یفضلون البقاء عاطلین على ناجمة عن عدم قبول األفراد بعض األ: البطالة السلوكیة
  .)4(تنظیف الشوارع: أن یعملوا فیها خشیة التأثیر على مكانتهم االجتماعیة، مثال

 بناء الدول المجاورة للبلد یظهر هذا النوع من البطالة عندما یتوافد العدید من أ: البطالة الوافدة 
في أي وظیفة في البلد الذي یقبلون علیه هاربین من شبح البطالة الذي طاردهم في بلدهم للعمل 

مما یجعلهم یزاحمون أبناء البلد المعنى على الوظائف المتاحة، خاصة وأنهم یقبلون أجورا تقل بكثیر 
عل أثر طالة نتیجة قوى العمل العاطلة بفعما یقبله العمال المحلیون، ومن هنا نشأت ساللة من الب

 .)5(ة بشكل أساسيالمزاحمة والمرتبطة بقبول أجور متدنی
                                                             

 .17، ص ابق سالمرجع ال: عبد السمیع أسامة السید )1(
 .61مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 2(
 .260، ص ابقمرجع س: ونوآخر اللیثي محمد علي ) 3(
 .62مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 4(
 .62المرجع نفسه، ص ) 5(
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 هي تلك العمالة التي یتم االستغناء عنها، وذلك نتیجة استخدام أسالیب تكنولوجیة  :البطالة الفنیة
متقدمة تتطلب تأهیل علمي معین، ومهارات فنیة علمیة وهي تحدث نتیجة للتقدم التكنولوجي في 

 .)1(وسائل اإلنتاج ونظم المعلومات ووسائل االتصاالت والتي تتطلب حجم أقل من العمالة
  :)2(ابه البطالة الهیكلیة والبطالة الفنیة، إال أنه یمكن إبراز أوجه االختالف بینهما فیما یأتيوكثیرا ما تتش

إن البطالة الهیكلیة تخص الفئة العمالیة غیر الفنیة، في حین أن البطالة الفنیة تتطلب حجما أقل من  -
 .محل العمالاآلالت  العمال نتیجة إحالل

التمییز العنصري في بعض المجتمعات، وفي هذه الحالة یضطر ثم إن هناك بطالة تنشأ بسب  -
نما بسبب العرق، باإلضافة إلى البطالة بسبب الدین  العامل إلى عدم العمل، لیس بسبب الكفاءة وإ

 .كاالستغناء عن العمال بسبب مذاهبهم الدینیة أو بسبب الجنس
 واالحتكاكیة فإذا نسبنا عدد األفراد الذین  یضم هذا النوع كال من البطالة الهیكلیة: البطالة التوازنیة

هم في كل من هاتین البطالتین إلى مجموع القوة العاملة نحصل على ما نسمیه بالبطالة التوازنیة، 
  . )3(ویكون هذا المعدل متباینا أحیانا في الدولة الواحدة من زمن ألخر

 :قیاس البطالة .2
قیاسها لبیان حجم المشكلة أي حساب نسبة إن التعرف على ظاهرة البطالة یتطلب بالضرورة 

  .األفراد العاطلین إلى قوة العمل المتاحة
  .الرسمي والعلمي ویتعین أن نمیز بین مقیاسین للبطالة  هما

 4( :المقیاس الرسمي للبطالة(. 
معدل البطالة وفقا لهذا القیاس كنسبة بین عدد العمال العاطلین إلى العدد الكلي للعمال  یعرف

  : المشاركین في القوة العاملة في فترة زمنیة معینة أي

= معدل البطالة 
	 العاطلینعدد 	

			قوة	العمل
 × 100 

                                                             
 .62سابق ، ص المرجع ال: بن جیمة عمر)1(
 .63-62المرجع نفسه ، ص ص  )2(
 . 63المرجع نفسه، ص ) 3(
مشكلة البطالة وأثر برامج اإلصالح االقتصادي علیها دراسة تحلیلیة تطبیقیة، الدار الجامعیة : علي عبد الوهاب نجا) 4(

 .14-10، ص 2005اإلسكندریة، مصر، 
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الذین یرغبون في العمل بالطبع في  ویشیر مصطلح قوة العمل هنا إلى جمیع األفراد العاملین والعاطلین
  .ظل األجور السائدة
  حجم البطالة+ حجم العمالة = أي أن قوة العمل 

وعلى الرغم من بساطة هذا المقیاس واتصافه بعدم الدقة إال أنه أكثر مقاییس سوق العمل انتشارا، 
قارنة بین معدالت البطالة وهو المقیاس الذي تأخذ به الدول كافة، وكذلك منظمة العمل الدولیة عند الم

  .فیما بین الدول المختلفة، وفي داخل الدولة الواحدة على مدى الفترات الزمنیة المختلفة
  :وتختلف طریقة قیاس معدل البطالة من دولة إلى أخرى وتتمثل أهم أوجه االختالف في النقاط التالیة

 .الفئة الزمنیة المحددة للعمل -
 .دمة في قیاس معدل البطالةتباین مصادر البیانات المستخ -
 الفئة العمریة -
 1(المقیاس العلمي للبطالة(. 

ن الناتج الفعلي في االقتصاد یاس فإن العمالة الكاملة تتحقق في المجتمع عندما تكو قوفقا لهذا الم
ال للناتج المحتمل، وبالتالي یكون معدل البطالة الفعلي مساویا لمعدل البطالة الطبیعي غیر معاد

التضخمي، بینما إذا كان الناتج الفعلي في االقتصاد أقل من الناتج المحتمل یكون معدل البطالة الفعلي 
أكبر من معدل البطالة الطبیعي، وفي هذه الحالة، یعاني المجتمع من وجود بطالة بالمفهوم العلمي، 

  .دام األمثل لهاویحدث ذلك إما بسبب عدم االستخدام الكامل لقوة العمل أو بسبب عدم االستخ
  :ویتم حساب معدل البطالة كاآلتي

  - 1= معدل البطالة 
إنتاجیة	متوسطة	فعلیة

		إنتاجیة	متوسطة	محتملة
   

طاعات المجتمع أعلى متوسط لإلنتاجیة فیما بین قوتعرف اإلنتاجیة المتوسطة المحتملة على أنها 
  .أي متوسط اإلنتاجیة الذي یتم تحقیقه فعال

  اإلنتاجیة المتوسطة المحتملة  ×قوة العمل =  الناتج المحتمل
 .اإلنتاجیة المتوسطة الفعلیة ×قوة العمل = الناتج الفعلي 

  

                                                             
 .15-14المرجع السابق، ص ص : نجا علي عبد الوهاب) 1(
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  مؤشرات البطالة ومحدداتها: رابعا
 :مؤشرات البطالة .1

 :)1(یلي تكمن مؤشرات البطالة فیما
الوقت نفسه مؤشرات ه، وفي یعد هذا األخیر مقیاسا للبطالة، كما سبقت اإلشارة إلی: معدل البطالة -

 .لها
یمكن من خالل هذا المؤشر استنتاج أصناف المجتمع الذین تمسهم البطالة بشكل  :مؤشر اإلنتقائیة -

 .أكبر ونحصل علیه بقسمة نسبة البطالة من كل صنف على نسبة البطالة اإلجمالیة
ة في العمل وهي عبارة عن قدرة صنف معین من البطالین على إیجاد فرصة ثانی :مؤشر العمالة -

ویمكن الحصول على مؤشر العمالة عن طریق قسمة عدد البطالین ألكثر من سنة على عدد 
 :البطالین الكلي أي

= مؤشر العمالة 
سنة	من	ألكثر	البطالین
	عدد	البطالین	الكلي

  

تكمن في تقدیر خطر الشغل المستقبلي، أو بتعبیر آخر عدد األفراد الذین یكونون : قابلیة اإلنجراح -
 :بطالین في المستقبل، ویتم الحصول على هذا المؤشر عن طریق قسمة

  :محددات البطالة .2
 :)2(یمكن توضیح محددات البطالة كاآلتي

في أعداد تؤدي زیادة معدالت النمو السكاني وما یترتب علیها من زیادة : حجم السكان اإلجمالي  .أ 
السكان الناشطین اقتصادیا إلى زیادة عرض العمل العتباره یعد من بین أهم العوامل في تحدید 
جانب العرض، ومع عدم قدرة الطلب على العمل على تغطیة ما هو معروض من قوة العاملة 

 .ستؤدي حتما إلى زیادة حجم البطالة ومعدلها

                                                             
 .58مرجع سابق، ص : بن جیمة عمر) 1(
، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة )رسالة ماستر( ،في دول المغرب العربي البطالة ومحدداتها: بن حمودة نجیب) 2(

 .9-8، ص ص 2015- 2014دي مرباح، ورقلة، صوعلوم التسییر، جامعة قا
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أحد أهم العوامل المؤثرة في األداء االقتصادي، فهو  یعتبر اإلنفاق العام :حجم النفقات العمومیة  .ب 
األداة الرئیسیة للدولة في تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة، وبالتالي فإن كفاءة تخصیصه 
یعكس أثرا ایجابیا نحو توفیر الموارد المالیة الالزمة للنمو االقتصادي، ومن بین األهداف التي تسعى 

 .یق سیاسة اإلنفاق، حفز النمو االقتصادي وخلق مناصب شغل جدیدةالدولة لتحقیقها عن طر 
یعرف الناتج المحلي اإلجمالي على أنه  كل السلع والخدمات النهائیة  :الناتج المحلي اإلجمالي  .ج 

ما خالل فترة زمنیة معینة، ویحتوي على قیمة السلع المنتجة ویتبین أن هذا التعریف  المنتجة في بلد
 .السلع المنتجة والخدماتنقدي یعطي قیمة 

هناك عالقة عكسیة بین معدل التضخم وفقا للمنطق التقلیدي ومنحنى فیلیبس، حیث  :معدل التضخم  .د 
أنه في ظروف الرواج االقتصادي یزداد الطلب الكلي، وترتفع مستویات األسعار، ویقترن ذلك بزیادة 

بطالة، ویحدث العكس في حاالت الطلب على العمل ویرتفع مستوى التشغیل، ومن ثم یقل معدل ال
الركود، غیر أن الفكر االقتصادي الحدیث قدم ما یعرف بظاهرة الركود التضخمي، حیث یزداد كل 

أن العالقة بین كل من |من حجم ومعدل البطالة مع ارتفاع معدالت التضخم، لذا فإنه یمكن القول 
 .  معدل التضخم ومعدل البطالة غیر واضحة االتجاه

  :أسباب البطالة وآثارها: خامسا
 :أسباب البطالة .1

مختلفة، فهناك موجات من االنكماش في االقتصاد وهناك تقلبات موسمیة،  سبابألالبطالة تحدث 
السلع، وهناك وقصور نوعي وكمي في التعلیم، وضعف في اإلنتاجیة وتغیر دوري في الطلب على 

  .)1( :د األسباب الرئیسیة للبطالة فیما یأتيالخ، ویمكن تحدی...وأصحاب العمل  منازعات بین العمال
ادي واالجتماعي، وعدم عدم ربط عملیة إعداد وتقییم المناهج التعلیمیة والتدریبیة بالواقع االقتص -

'' كولین باول''ا یطرأ من تغیرات في سوق العمل ویظهر من ملخص الدراسة التي قدمها ممواكبتها ل
أنه لیس هناك رؤیة واضحة متفق علیها ''التعلیم في المملكة من منظمة الیونسكو في ندوة مستقبل 

ألولویات التعلیم الجامعي وللتغییر الذي تحتاجه المجتمعات في التدریس والبحث یجعل برامج التعلیم 
الجامعي  مواكبة للتحدیات التي تواجه المجتمعات في المستقبل، وأنه یجب إحداث طرق تضمن أن 

عالیة ومواكبة للتحدیات وأنه یجب تفعیل طرق تضمن إبرام اتفاقیات  ةنوعی تكون البرامج ذات
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ومشاركات بین الحكومات والمؤسسات والمصانع وبین المجتمع وعلى برامج التعلیم الجامعي أن 
ؤولیة أخالقیة تضمن تضطلع بمسؤولیة فكریة في سبیل إعداد الحرفیین المؤهلین والمبدعین، وكذا مس

 ''نیرةة ومستمواطنة مسؤول
الزیادة المطردة في العمالة الوافدة، والحصول علیهم بسرعة أكبر من الحصول على العمالة  -

المواطنة، بسبب عدم توافر الشباب المواطن المدرب، وبسبب طول المفاوضات بین المنشآت 
 .الخاصة ومكاتب لتوظیف العمالة المواطنة

أسباب متعلقة بالعمل في القطاع الخاص مثل تدني األجور المعروضة من قبل بعض منشآت  -
ضع بعض و  و،أدم وفائها باحتیاجاته الضروریة القطاع الخاص، حیث ال یقبل بها المواطن لع
 .الشروط المتشددة كالمؤهل العالي والخبرة الطویلة

لة حیث حلت الفنون اإلنتاجیة المكثفة لرأس المال تفاقم آثار الثورة العلمیة والتكنولوجیة على العما -
محل العمل اإلنساني في كثیر من قطاعات االقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر 

فقد تكون التكنولوجیا الحدیثة سببا في البطالة، فاستخدام التكنولوجیا الحدیثة أدى إلى ، العمل البشري
ل، أو عدم تكافؤ إمكانات الشخص مع الوسائل المتطورة التي االستغناء عن عدد كبیر من العما

  .یتطلبها سوق العمل
نسبة من البطالة مصدرها اجتماعي أو خارجي، فهناك عزوفا عن مهن غیر مقبولة اجتماعیا، ولذا  -

سببا من أسباب البطالة، هذه المهن التي ) أو بتسمیة أخرى األعراف والتقالید(یعد الوضع االجتماعي 
  .العمل حتى ولو كانت بأجور غیر منخفضة ایقبل بها عادة طالبو لن 

التوجه نحو العمل في القطاع الحكومي والعزوف عن العمل في القطاع الخاص وعزوف العمالة عن  -
أي تعتبر الممارسات السلوكیة  )1(التي تتطلب عمال یدویا وفنیا ومجهودا بدنیا كبیرا یةالحرف والمهن

في معظم المجتمعات النامیة عموما والبلدان العربیة خصوصا من المقومات الرئیسیة التي تساعد في 
تهیئة الظروف لتأسیس بیئة صالحة وحاضنة مناسبة لتفشي البطالة في المجتمع، حیث تؤكد  

بمناسبة ذكرى تأسیسها على الدور الدراسات التي قامت بها منظمة العمل العربیة، التي أجرتها 
السلبي الذي تلعبه السلوكیات االجتماعیة في تحدید أشكال وصور سوق العمل لدى المجتمعات 

أن یعمل  حبذین في الدراسة أكدوا أن أسرهم تمن المشارك% 64العربیة، من خالل اإلشارة إلى أن 
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أن یبقى ابنها  حبذر من ذلك أنها تمحدود، واألخط أبنائها في وظیفة راقیة، حتى لو كان دخلها
ن الدخل فیه أعلى من مدخول الوظیفة وأال یعمل في عمل یدوي حتى لو كاعاطال عن العمل 

بمعنى آخر تكریس مفاهیم مجتمع المظاهر والنفاق االجتماعي وغیرها، بدال من غرس '' الراقیة''
  .   )1(مفاهیم الكد واالجتهاد والعمل

  :آثار البطالة.2
 :آثار اجتماعیة، اقتصادیة وسیاسیة والمتمثلة كاآلتي: تقسیم آثار البطالة إلى یمكن
 جتماعیةاالثار اآل: 

تعتبر البطالة من األمراض االجتماعیة التي یواجهها المجتمع لما یترتب على هذه الظاهرة من آثار 
اجتماعیة سیئة قد تؤدي إلى انقسام وتفكك المجتمع الذي تنتشر فیه، حیث قدر للبطالة االنتشار بشكل 

اقة اإلنتاجیة، وتفید واسع بین صفوف الفئات العمریة القادرة على العطاء والتي تملك مخزونا من الط
سیئة على الصحة النفسیة والجسدیة وأن نسبة كبیرة من العاطلین  لبطالة آثارلالعلمیة أن اإلحصائیات 

 )2( :عن العمل تعتریهم جملة من الخصائص السایكلوجیة التي تتوقف عند البعض منها
 .یفتقد العاطل عن العمل إلى تقدیر الذات ویشعر بالفشل -
 .ض قیمته وأهمیته االجتماعیة وأنه أقل من أقرانه الذین یزاولون أعمال وأنشطة إنتاجیةالشعور بانخفا -
 .وجد أن نسبة منهم یسیطر علیها الملل وأن یقضتهم العقلیة والجسمیة منخفضة -
 .أن البطالة تعیق النمو النفسي بالنسبة للشباب الذین مازالوا في مرحلة النمو والنضوج العقلي -
قص باإلضافة إلى أنه یورث األمراض االجتماعیة الخطیرة د عند الفرد شعورا بالنبطالة تولأن ال -

 .كرذیلة والسرقة والنصب واالحتیال
إن زیادة عدد العاطلین یمثل البیئة المناسبة لدخول الجریمة، فعجز العاطل عن إشباع حاجاته 

اإلشباع، ألن البطالة تؤدي إلى لتحقیق هذا ، الضروریة بالطرق المشروعة یؤدي به إلى سلوك الجریمة
لفشل ر با، فیسیطر على الشباب المتعطل شعو العزلة وفقدان األهمیة االجتماعیة للعاطل عن العمل

قته بالمجتمع، ویتولد لدیه شعورا أعمق بالیأس من إمكانیة تحسین حالته واإلحباط مما ینعكس على عال
لتحدي الذي فرضته البطالة مما یجعله سهل لاعیة في المستقبل وبذلك تقل مقاومته النفسیة واالجتم
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االستهواء، وسهل التعرض والتأثر بالتیارات اإلنحرافیة فیقوم على بعض الجرائم كالسرقة، والتعدي على 
  . )1( .الخ...أمالك الدولة، المخذرات، التزویر، التزییف
  :)2(كذلك نجد من آثار البطالة كاآلتي

ف العائلي وحاالت نالعاطلین التي تؤدي إلى تفشي العارتفاع في حاالت األمراض النفسیة بین  -
 .االنتحار والطالق، وما یتبع ذلك من ظواهر اجتماعیة سلبیة كالتفكك األسري وتشرد األطفال

ة الذي ء، ففي تحقیق حول األسرة والمیزانیبناسلبي على التحصیل الدراسي لأل لبطالة األولیاء تأثیر -
من فشل التالمیذ في % 50تلمیذ وجد أن  3771ینة تتكون من على ع 2001اجري في فرنسا سنة 

 .ءولیاالسیئ للعائلة بسبب بطالة األ الدراسة یعود إلى الوضع المادي
كذلك زیادة حجم الفقر الذي یعتبر من العوامل المشجعة على الهجرة خاصة الهجرة غیر الشرعیة  -

 .لدى الشباب
أن هناك عالقة ارتباط عكسیة قویة بین البطالة ومستوى المعیشة، فكلما زادت البطالة انخفض كما  -

مستوى المعیشة وبالتالي تؤدي إلى الحرمان من إشباع الحاجات االقتصادیة بسبب الدخل غیر 
 .المستقر

االستقرار  تؤثر البطالة سلبا على مشاركة الشباب في الحیاة االجتماعیة خاصة بالنسبة لفرصهم في -
والزواج وتأسیس أسرة، وبالتالي تأخیر سن الزواج إلى ما بعد الثالثین حیث ال یمتلك الشباب عوامل 

 .  توفیر السكن وغیر ذلك، مما یترك آثار سیئة على الشباب
 اآلثار االقتصادیة:  

قتصاد ، فإن أصاب أي االبطالة یمكن وصفها بأنها داء یسري في عروق ودماء اقتصادیات العالم
من مجمل القوى البشریة العامة في أي مجتمع، فإنه یمكن القول بأن مراحل % 5نسب تتجاوز بفي العالم 

وعوارض التراجع قد بدأت بالظهور على جسم االقتصاد، بتزاید تلك النسبة إلى معدالت أعلى سیخلق 
  .آثار سیئة على صحة االقتصاد لذلك البلد
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نعكاس طبیعي لسالمة بقیة القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة إن سالمة الوضع االقتصادي هو ا
مجتمع مثل المكون  يألاألخرى، أي أنه یعكس مدى التكامل والتناغم ما بین المكونات األساسیة 

  .)1(االجتماعي والسیاسي
  )2( :ومن اآلثار االقتصادیة للبطالة نذكر

العمل  عن نلیمالعا منتمل، من جراء تعطل أعداد انخفاض اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج المح -
 .واإلنتاج

ظهور الكساد االقتصادي للسلع الموجودة في المجتمع، ألن الرواج لدى أي مجتمع مرتبط بأن هناك  -
 .إنتاجا لدى أفراده، واإلنتاج مرتبط بالعمل

ات المقدمة للعاطلین عن العاطلین وتختلف هذه التكلفة باختالف البلدان واختالف اإلعالن عالةإتكلفة  -
 .العمل

ألشخاص العاطلین عن العمل یصبح خسارة اإلنفاق على التعلیم حیث أن التعلیم الذي انفق على ا -
  .غیر مجدي أثناء التعطیل عن العمل فاقاإن
 اآلثار السیاسیة:  

  :)3(أما اآلثار السیاسیة فیتمثل أهمها فیما یأتي
عدم االستقرار السیاسي واألمني، فزیادة عي یقود في كثیر من األحیان إلى عدم االستقرار االجتما -

وقت الفراغ لدى العاطلین یؤدي إلى انتشار الكثیر من األمراض االجتماعیة والنفسیة التي تدفع للقیام 
 .باألعمال اإلرهابیة

والحرمان من طرف دولته، وهذا یضعف لدیه الشعور  باإلقصاءطل عن العمل یشعر االفرد الع -
 .باالنتماء والوطنیة

أن األفراد الجائعة والنفوس المملوءة بالحقد والمرارة والیائسة من إمكانیة تحقیق حیاة كریمة تعتبر أشد  -
تهدیدا لكیان الدولة، فخطر انخفاض مستوى المعیشة یؤدي إلى السخط الشعبي العام، الذي یحمل 

 .سات وخیمة على االستقرار السیاسي للبلدانعكا
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  : خالصة
تعد مشكلة البطالة كما أوضحنا أنها واحدة من أخطر المشكالت التي تواجه المجتمعات، فبعد 

بین معظم عرض مختلف النظریات التي حاولت تفسیر مشكلة البطالة، تبین أن هناك جدال واختالفا 
فكرة وجود سوق تنافسي للعمل  تبنىالنظریات التقلیدیة للبطالة ت أنا یتعلق بهذا الموضوع، إذ مالمفكرین فی

حیث یرى الكالسیك أن سوق العمل في حالة توازن باستمرار والناتج هو دائما عند مستوى التشغیل 
ك بعض هنا الكامل وهذا غیر مقبول فلو أن الناتج كان عند مستوى أقل من مستوى التشغیل الكامل فإن 

دا للتحلیل یفي العمل ولكنهم ال یجدون مناصب عمل، إال أن الحقائق تكون أكثر تأی العمال یرغبون
ة یعن وجهة نظر الكالسیك، فالزیادة في الطلب الكلي المترتبة على سیاسة مالیة أو نقدیة توسع كینزيال

لنظریات اإنما تؤدي إلى زیادة الناتج الحقیقي أكثر من زیادة األسعار في األجل القصیر، كذلك نجد 
ستطیع تفسیر الظواهر الحدیثة تاقعیة على النظریات السابقة لكي افة للبطالة فروضا أكثر و ضالحدیثة قد أ

في سوق العمل، لهذا جاء هذا الفصل كمحاولة لتقدیم مختلف أنواع البطالة، والتي تأخذ أشكاال متعددة 
ب طبیعة النشاط االقتصادي حس تختلف وتتغیر إما حسب طبیعة البطالة، أو حسب نمط التشغیل أو

هذا فضال عن األسباب االقتصادیة واالجتماعیة التي ساهمت في زیادة تفشي هذه في المجتمع،  السائد
الظاهرة والتي تظهر هذه األخیرة مدى تأثیرها على الجانب االقتصادي من ضیاع في القوة العاملة، 
 ونقص في الناتج الوطني وتأثیرها كذلك على المجتمع مخلفة أزمات اجتماعیة واقتصادیة كالفقر والحرمان

  . ومختلف الجرائم التي تظهر في المجتمع
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  : تمهید
المفاهیم التي حظیت بأهمیة كبرى في المجتمعات المعاصرة من حیث یعتبر مفهوم البطالة من 

البحث والتحلیل، وهي من اشد المخاطر التي تهدد استقرار تماسك المجتمعات عموما والمجتمعات العربیة 
بشكل خاص، فمنذ أمد بعید وبلدان العالم العربي تنتهج مسارات تنمویة مختلفة بهدف تحقیق النمو 

ر أن تلك المسارات أثبتت أنها غیر قابلة لالستمرار على المدى المتوسط أو البعید ففي االقتصادي، غی
منتصف الثمانینات أثر االنخفاض الكبیر في عائدات النفط على السیاسات والمشاریع التنمویة السائدة، 

عادة الهیكلة، فقد أدت تلك  السیاسات مما أحدث جملة من المشاكل التي تطلبت إصالحات اقتصادیة وإ
إلى هیمنة القطاع العام على جمیع األنشطة االقتصادیة وتراكم الدیون وارتفاع معدالت البطالة، ولم تعد 
هذه األخیرة في بالدنا الیوم في حاجة إلى إثبات خطورتها، ففي ضوء تزاید معدالت البطالة خاصة بین 

ن إلى سوق العمل سنویا، وانكماش فرص حاملي الشهادات العلیا وتزاید المشكلة مع تزاید عدد الوافدی
العمل ومحدودیتها، إذ أصبح التعلیم العالي في البلدان العربیة عامة وفي الجزائر یعاني العدید من 
المشاكل التي تشوه صورة الجامعة الجزائریة إال أن أبرزها الفجوة بین مخرجات الجامعة واحتیاجات سوق 

إلى غیاب التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي وسوق العمل، لذا نجد العمل والسبب راجع بالدرجة األولى 
أن موضوع البطالة قد استحوذ وبشكل رئیسي على عنایة أصحاب القرارات السیاسیة وكذا اهتمام الباحثین 
في المجالین االجتماعي واالقتصادي باعتباره موضوع یفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولیة 

  ).الدول النامیة(العربیة خصوصا عموما و 
  :واقع البطالة في الوطن العربي: أوال

كانت االقتصادیات العربیة قد مرت في عالم ما بعد  1973قبل ظهور ثورة أسعار النفط عام 
الحرب بفترة من التطور الهادئ الذي تمثل في تحقیق معدالت نمو ال بأس بها في الناتج المحلي 

ر األسعار، وتحقیق درجات ال بأس بها من التوازن الخارجي، إذ كانت معدالت اإلجمالي، وفي استقرا
البطالة متواضعة بسبب ارتفاع معدالت التوظیف نتیجة لزیادة االتفاق الحكومي ونمو العمالة الحكومیة 

یرا وارتفاع معدالت االستثمار والنمو االقتصادي، وقد شهدت فترة الخمسینیات والستینات نموا سكانیا كب
كنتیجة حتمیة النخفاض معدل الوفیات، وتأثرت بذلك األهرام السكانیة العربیة، حیث أصبحت تعكس 
قاعدة سكانیة شبابیة واسعة، سرعان ما ستفرز زیادة كبیرة في قوة العمل في المراحل الالحقة، أضف إلى 

تقاللها السیاسي حیث حرصت ذلك أنه في عالم ما بعد الحرب الذي نالت فیه كثیر من البلدان العربیة اس
حكومات هذه البلدان على االرتقاء بمستوى المعیشة، فقامت بزیادة اإلنفاق على التعلیم فقللت من أعداد 
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الذین دخلوا أسواق في سن مبكرة، وااللتزام بتعیین خرجي الجامعات والمعاهد العلیا والفنیة، في وقت كانت 
في توسع مستمر وأنشأت أیضا أنظمة ) الخ...، المرافق العامةالتعلیم، الصحة(فیه الخدمات الحكومیة 

) الخ...رواتب للتقاعد، تأمینا صحیا، تأمینا ضد إصابات العمل والعجز والشیخوخة(للتأمینات االجتماعیة 
وبشكل عام زاد النصیب النسبي لألجور من الدخل القومي وتحسین أوضاع العمالة ومستوى المعیشة 

  .)1(مع الفترة االستعماریةنسبیا بالمقارنة 
لكن هذا ال یعني عدم وجود بطالة في البلدان العربیة في تلك الفترة، فقد كان إرث المرحلة 

وكان الجهد اإلنمائي الذي بذل أضعف من أن یقضي ) الخ...الفقر، المرض، الجهل(االستعماریة ثقیال 
عرفت البالد العربیة، وخاصة غیر النفطیة  تماما على كل هذا اإلرث في فترة وجیزة من الزمن لذلك فقد

السكانیة الكبیرة نسبیا، أنواعا مختلفة من البطالة في تلك الفترة ومختلف أشكال التشغیل  األحجاموذات 
  .)2(الناقص

لترسم بعد ذلك مالمح عصر جدید استمر حتى أوائل  1973وجاءت ثورة أسعار النفط في عام 
اضح أو ضاع العمالة والتوظیف، ومن خالل تضامن البلدان األعضاء في الثمانینات وتأثرت فیه بشكل و 

أمكن وألول مرة في التاریخ إحداث تعدیل جوهري في توزیع الدخل العالمي لمصلحة '' األوبك''منظمة 
-1979(، والثانیة عام )1974 -1973(مجموعة هذه البلدان عن طریق صدمتین سعریتین األولى عام 

لمجموعة البالد العربیة النفطیة، زادت فیها المداخیل بمستویات قیاسیة خالل الفترة ، فبالنسبة )1980
، وارتفع متوسط دخل الفرد بما یقارب مستواه في البلدان الصناعیة المتقدمة، وزادت )1973-1982(

شوارع، طرقا، میاه، (معدالت االستثمار ووضعت برامج وخطط طموحة لبناء شبكة البنیة األساسیة 
قامة بعض الصناعات التحویلیة في مجال ) الخ...هرباءك والتوسع في بناء المناطق العمرانیة وإ

البتروكیماویات، ولما كانت مجموعة هذه البلدان تتسم عموما بانخفاض حجمها السكاني، فقد أدت إلى 
وبأجور توظیف جمیع عناصر قوة العمل المحلیة، وخاصة خرجي الجامعات والمعاهد العلیا والفنیة 

مرتفعة، إال أنه نظرا لمحدودیة قوة العمل المحلیة وقصورها على أن تفي بأعباء العمل المطلوب لتلك 

                                                             
  .118-117، ص ص ابقمرجع س: رمزي زكي )1(
  .118المرجع نفسه، ص  )2(
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االستثمارات الضخمة، فقد رحبت حكومات هذه البالد باستقبال العمالة العربیة وغیر العربیة ومن مختلف 
  .)1(التخصصات المهنیة والفنیة

أما مجموعة البالد العربیة غیر النفطیة فإن معظمها عند مشارف السبعینات كانت قد وصلت إلى 
حالة من اإلنهاك االقتصادي الذي سرعان ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغیل، فبدأت تظهر في 

االعتماد على  هذه البالد آثار تعثر برامج التنمیة وأخطائها وانخفاض معدالت االدخار المحلي وتزاید
التمویل الخارجي وتراجع التصنیع والمشاكل التي واجهته، ونتائج إهمال القطاع الزراعي الذي تتركز فیه 
أغلى مصادر معدالت النمو السكاني، وبدأت أفواج الهجرة من الریف إلى المدینة تتزاید بسبب ضعف 

عف معدالت االستثمار فان الحكومات التنمیة في القطاع الزراعي وانسداد فرص العمل فیه،كذلك مع ض
مستمرة بتعیین الخریجین من الجامعات والمعاهد العلیا والفنیة، قد أدى إلى حالة من البطالة المقنعة في 
اإلدارات الحكومیة ومشروعات القطاع العام، كما أدى الى نمو مستمر في بند األجور فیما یخص 

  .)2(الموازنة العامة للدولة 
من ضغوطات مرحلة السبعینات في البالد العربیة غیر النفطیة، فإن ثمة عوامل مختلفة،  بالرغم     

  )3( :توافرت آنذاك وخففت من حرج الموقف وقللت من ضغوط مشكلة البطالة منها
خروج أعداد كبیرة من فائض العمالة إلى الخارج بحثا عن فرص العمل، بعد أن سهلت حكومات هذه  .1

سوریا، األردن، الیمن، (السفر والهجرة والعمل بالخارج ففي دول المشرق العربي الدول من إجراءات 
اتجهت أعداد غفیرة إلى بالد الخلیج العربیة النفطیة التي استوعبت آنذاك تلك األعداد، ) الخ...لبنان

نظرا لما كانت تنفذه من مشروعات استثماریة ضخمة في البنیة األساسیة، أما في بالد المغرب 
 .فقد اتجه فائض العمالة فیها إلى البالد األوروبیة) الخ....تونس الجزائر، المغرب(عربي ال

زیادة حجم المعونات االقتصادیة التي قدمتها البالد العربیة األعضاء في األوبك للبالد العربیة غیر  .2
 .النفطیة، وهي معونات قدمت في شكل هبات، وقروض مسیرة وتمویل لبعض المشروعات

                                                             
  .118المرجع السابق، ص : رمزي زكي )1(
  .121المرجع نفسه، ص  )2(
  123ص المرجع نفسه ، )3(
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رد الضخمة التي حصلت علیها هذه البالد في شكل قروض خارجیة، مما ساعد حكومات هذه الموا .3
البالد على استمرار التوظیف الحكومي، وتمویل بعض المشروعات العامة ومن ثم خلق فرص 

 .إضافیة للعمل
تدهورت أسعار النفط بشكل حاد واستمرت حتى أوائل التسعینیات، وكان  1982بتداءا من عام إ

  .)1(ك تأثیر سلبي قوي في أحوال التشغیل والعمالة في البالد العربیة النفطیة وغیر النفطیةلذل
وبشكل عام فالبطالة أصبحت من اشد المخاطر التي تهدد استقرار وتماسك المجتمعات العربیة، 

قة ولیس بخاف أن أسبابها تختلف من مجتمع عربي آلخر وحتى أنها تتباین داخل نفس المجتمع من منط
 : ألخرى ویمكن في هذا الصدد حصر أبرز أسباب تفاقم ظاهرة البطالة إلى

حیث أن هذه الكثافة تؤدي إلى التهام كل فرص العمل المتاحة في سوق : زیادة الكثافة السكانیة .1
العمل، أو بمعنى آخر عدم وجود التناسب بین فرض العمل المتاحة وبین الطلب علیها من القوى 

 .)2(البشریة
ق األعداد الكبیرة للعمل، ومن ثم تساهم بضغوط غرافیة تلعب دورا مهما في تدفو دیمك فالعوامل اللذل

واضحة في ارتفاع مستوى البطالة فهي تؤثر ال محاولة على أي محاوالت للتنمیة، فضال عن تأثیرها 
  . )3(االقتصادیةالسلبي على مستوى المعیشة والدخل  الفردي ومستوى الخدمات، وعدم كفایة الموارد 

عدم التنسیق بین قنوات التعلیم والجهات المسؤولة عنها وما یحتاجه سوق العمل، أي أنه یوجد  .2
، فالكثیر من )4(فائض في بعض التخصصات في مهنة معینة، بینما یوجد عجز في مهنة أخرى
ة، وهناك الكثیر البلدان العربیة ال تضع التعلیم واحتیاجات أسواق العمل ضمن عالقة ارتباط مالئم

من المؤشرات التي توضح أن المردود االجتماعي واالقتصادي للتعلیم منخفض جدا في البلدان 
 .العربیة
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تخلي الدولة عن سیاسة التعیین لجمیع الخریجین كما كان في الماضي، مما أدى إلى انتشار البطالة  .3
العشرین، كانت ملتزمة بتعیین كل الخریجین بین الخرجین، فالدولة حتى أوائل الثمانینات من القرن 

 .)1(فكان ذلك إسهاما في حل مشكلة البطالة
فقد تسبب التزاید غیر المخطط في تیارات الهجرة المكثفة في المناطق : زیادة الهجرات الداخلیة .4

الطاردة للسكان مثل الریف إلى المناطق التي تجذب العمال مثل الحضر والمدن، وذلك بهدف 
عن فرض العمل مما أدى إلى زیادة معدل نمو الباحثین عن العمل على معدل النمو الطبیعي البحث 

للسكان في مناطق الجذب، وهذا سبب عدم توافر الخدمات في المناطق الریفیة، ویضاف إلى هذه 
المشكلة الداخلیة، مشكلة تقلص الهجرة الخارجیة، فقد كانت أسواق العمل الخارجیة، وخاصة دول 

یج تستوعب أعداد كبیرة من العمالة المصریة سابقا، أما اآلن فقد استغنت عن بعضها خاصة الخل
 . )2(بعد استكمال بنیتها األساسیة واحتیاجاتها التنمویة في ظل انخفاض أسعار النفط

انخفاض معدل نمو اإلنفاق العام الموجه للخدمات االجتماعیة الضروریة، كالتعلیم والصحة  .5
 .)3(خ، إلى خفض موازي في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدماتال...واإلسكان

الخصخصة وعدم قدرتها على استیعاب العمالة، حیث نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام  .6
موجة تسریح هائلة من العمال والموظفین، خاصة العمالة ذات األجور المرتفعة، أو خفض رواتب 

ت الخصخصة التي تجري على نطاق واسع أكبر مصدر لنمو البطالة في العمال وقد أصبحت عملیا
البلدان العربیة حیث یقوم األجانب الذین یمتلكون هذه المشروعات یترحیل أرباحها للخارج، حیث بلغ 

تم  2002، بحلول عام )4(ملیون عامل 1.4عدد العاملین في قطاع األعمال في مطلع التسعینات 
ألف عامل من خالل نظام المعاش المبكر أو  500، وتم تسریح 388شركة من أصل  114بیع 

 .)5(نظام التقاعد أو تجمید التوسعات واالستثمارات فیها فأدى إلى زیادة عدد العاطلین وانتشار البطالة
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وقد أدى في بعض القطاعات إلى االستغناء عن طاقات بشریة عاملة إلحالل : التقدم التكنولوجي .7
و أمر یكاد یكون مستهدفا من قبل أصحاب رؤوس األموال في المشروعات الكبرى اآلالت محلها، وه

 .والصغرى
حیث مازالت هذه الدول العربیة تستخدم مجموعة طرق إنتاجیة تقلیدیة، : قلة االهتمام بالبحث العلمي .8

نتاج سلع ال تتواءم مع السوق العالمي، مما یضعف القدرة التصدیریة لالقتصاد القومي، مما یؤثر  وإ
 .في النهایة سلبا على كل من مستوى الدخل ومستوى العمالة

عموما وبعد عرض األسباب الموضوعیة التي تأثرت بها أوضاع العمالة والتشغیل في البلدان 
  العربیة، فإن السؤال اآلن هو كیف تبدوا صورة البطالة في هذه البلدان في ضوء هذه الظروف؟

سم معالم هذه الصورة، وهي الفقر الشدید، فاإلحصائیات الرسمیة وهنا تواجهنا عقبة جوهریة عن ر 
الوطنیة واإلحصائیات الدولیة تشیر إلى واقع مشكلة البطالة في هذه البلدان، وعموما فإننا على مستوى 

، كان قد قدر معدل البطالة في 1994القومي نجد أن التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 
ملیون  67.5حوالي  1993من قوة العمل العربیة التي بلغت عام  %10ة بحوالي االقتصادیات العربی

ملیون عاطل،  أما منظمة العمل العربیة فقد  6.8عامل مما یعني أن عدد المتعطلین یصل إلى حوالي  
من قوة العمل العربیة، وهو ما % 15.5قدرت معدل البطالة على مستوى جمیع البلدان العربیة بقرابة 

،وبشكل عام تتمثل مشكلة البطالة في البلدان  مالیین بطال في البلدان العربیة 10وجود ما یزید عن  یعین
العربیة، في ذلك التباین الموجود بین النمو الحادث في قوة العمل سنویا، وهو نمو مرتفع بسبب القاعدة 

و المتواضع للطلب على العمالة الشبابیة للهرم السكاني وزیادة إقبال النساء على سوق العمل، وبین النم
 %04و  %03سنویا، وتشیر اإلحصائیات إلى أن قوة العمل العربیة تنمو سنویا بمعدل یتراوح ما بین 

  .)1(مالیین عامال سنویا إلى سوق العمل  03ملیون    2.3أي دخول عدد یتراوح ما بین 
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  مشكلة البطالة لدى خرجي الجامعة في الجزائر: ثانیا
مشكلة البطالة في الجزائر منذ منتصف التسعینیات، مع تنفیذ برنامج التصحیح الهیكلي  برزت

، ماأدى إلى غلق العدید من المؤسسات )FMI(والتحري االقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي 
تي ألف عامل، وقد تزامن هذا التحول مع الظروف السیاسیة واألمنیة ال 400العمومیة وتسریح أكثر من 

مرت بها البالد، والتي أدت إلى تراجع االستثمارات المحلیة واألجنبیة، ونتیجة ذلك أخذ معدل البطالة في 
  .)1( .وفق اإلحصائیات الرسمیة 2000سنة  %29التزاید حتى بلغ قرابة 

وقد مست هذه الظاهرة حتى فئة المتعلمین، حیث تشهد البطالة بین الجامعیین تضخما متزایدا 
توسع الكمي في حملة الشهادات العلیا، وكذا عدم مالءمة برامج التعلیم والتكوین مع متطلبات بسبب ال

سوق العمل، حیث یوجد فائض كبیر في أعداد الخرجین الذین یعانون من البطالة في التخصصات التي 
إلیها  تقدمها مؤسسات التعلیم العالي، في الوقت الذي یوجد فیه نقص واضح في مجاالت أخرى تحتاج

المؤسسات بفرعیها العام والخاص، إلى جانب ذلك یرجع سبب ظهور بطالة الجامعیین إلى تراجع سیاسة 
التعیین المباشر لحاملي الشهادات الجامعیة، والتي كانت من أهم مهام الحكومة الجزائریة، حیث كانت 

دیة العمومیة ضمن سیاسة تتكفل بتعیین الخریج الجامعي في القطاعات الحكومیة والمؤسسات االقتصا
اجتماعیة متكاملة وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه األجهزة ألن السیاسة الخاصة بإنشاء عدد 
كبیر من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة العمال األجراء الدائمون في مجمل 

میز تطور الشغل بسلسلة من العوامل منها األزمة الوظائف، أما خالل النصف الثاني من الثمانینات ت
وتغیر دور الدولة في تعیین الخریجین وتغیرت معه كذلك مشكلة البطالة لتظهر  1986النفطیة لسنة 

بطالة الجامعیین الیوم بدال من بطالة األمیین في السبعینیات وقد ظل معدل بطالة حاملي الشهادات 
، ویرجع هذا االرتفاع المستمر إلى 2008سنة  %22.8ى أن بلغ الجامعیة یرتفع سنة بعد أخرى، إل

وصول عدد كبیر من خرجي الجامعات إلى سوق العمل، إلى جانب أن المشكلة هنا لم تقتصر على 
العدد فقط، ألن المهم هو النوعیة التي یجب أن یتمیز بها هذا الكم، وهو ما یرتكز أساسا على نوعیة 

  .)2(لقوى البشریة ومدى مالءمته لمتطلبات سوق العملالتعلیم الذي تلقته هذه ا
                                                             

، في االقتصاد الدولي )رسالة ماجستیر(آثار سیاسة التشغیل على التنمیة المستدامة في الجزائر، : جباري عبد الرزاق )1(
  .128، ص 2017/2015رحات عباس، سطیف، والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ف

، علم اجتماع التنظیم، كلیة )ریرسالة ماجست(واقع سیاسة اإلدماج لدى خرجي الجامعة الجزائریة، : بلعربي أسماء )2(
  .67- 66، ص ص 2013/2014العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 
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وبالرغم من اعتبار عدم التناسق بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق العمل من أهم 
األسباب الكامنة وراء انتشار وتزاید بطالة الجامعیین في الجزائر، إال أنه لیس بالسبب الوحید، إذ یرجع 

  : اب والتي سیتم عرضها كاآلتيتفاقمها إلى العدید من األسب
  .)1( :أسباب متعلقة بطبیعة التعلیم الجامعي .1
 .التوسع السریع وغیر المخطط في التعلیم الجامعي -
انخفاض درجة المواءمة بین مخرجات التعلیم الجامعي وبین حاجات سوق العمل من ناحیة الكیف  -

التعلیم بسوق العمل ارتباطا وثیقا، فالطالب  والكم، وهذا خالفا للتجربة األلمانیة حیث یرتبط فیها نظام
یقضي معظم وقته في مصنع أو شركة، إذ یحدد أصحاب العمل ما الذي یجب أن یتعلمه وأین ومتى 
ویقوم الطالب المتدرب بتوقیع عقد تدریب مع موقع عمله، وفي نفس االتجاه تعزز الصین أیضا 

البحوث عن طریق إنشاء مجمعات العلوم  التعاون بین القطاعات المختلفة والجماعات معاهد
 .والمناطق االقتصادیة عالیة التكنولوجیا

اعتماد التعلیم الجامعي على أسالیب غیر دقیقة في اختیار المدخالت من الطالب، وعلى أسالیب  -
 .تقلیدیة في التدریس والتدریب والتقویم

 .لجامعيضعف برامج التوجیه واإلرشاد األكادیمي والمهني في التعلیم ا -
التوجه العام بسلك التعلیم األكادیمي والعزوف عن التوجه نحو التعلیم المهني حیث یظهر الترهل في  -

أعداد من یخوضون في التعلیم األكادیمي والكلیات اإلنسانیة خاصة كلیات اآلداب واالقتصاد والعلوم 
 .االجتماعیة واإلنسانیة

ة في توزیع أعداد الطلبة، حیث یتم ذلك خالفا فشل أو سوء سیاسة التخطیط والبرمجة المركزی -
لمؤهالتهم ورغباتهم الكثیرة منهم، مما یؤدي إلى الفشل أو إلى تخریج  طلبة بكفاءات ضعیفة أو غیر 
مؤهلین وغیر راغبین بالعمل، كما أن التأثیر یمتد نتیجة فشل سیاسة التوزیع هذه إلى أزمة تمس 

بین بهذه التخصصات، حیث یشغل زمالؤهم الكراسي التخصصات األخرى أو طلبة آخرین راغ
 .المخصصة لهم

األمیة المهنیة أو المیدانیة التي یعاني منها معظم الخرجین والتي بسببها یواجه هؤالء صعوبات في  -
 .تطبیق ما تعلموه، والخوف والقلق من مواجهة المهنة

                                                             
  .75-73، ص السابقالمرجع :بلعربي أسماء  )1(
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قة بتخصصاتهم أو بما درسوه، سوء توزیع الخرجین أو توزیعهم عشوائیا على قنوات لیس لها عال -
وهذا على عكس ما یدعى بسیاسة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهو ناتج عن سوء 

 .فهم أو سوء تخطیط أو عدم توافر أجهزة العمل المساعدة أو عدم توفر المشاریع التي توظفهم
لیم مما یؤدي بالخریج إلى إن عدم الربط بین سیاسة التعلیم والتوظیف یؤدي إلى تراجع عائد التع

اختیار إما العمل في مجاالت بعیدة عن تختصصه، أو یبقى عاطال، وهذا ما نراه واضحا في الجزائر، 
حیث أنه في الفترة قبل التسعینیات كانت هناك احتیاجات التشغیل تفوق المتخرجة، أما بعد التسعینیات 

  .)1(ات المتخرجةإلى یومنا هذا فإن احتیاجات التشغیل أقل من الدفع
 :أسباب متعلقة بظروف وطبیعة العمل المحلي .2

أما فیما یتعلق بطبیعة وظروف سوق العمل المحلي، فهو یعاني من تشوهات كثیرة والتي أحدثت 
  )2( :خلال واضحا في أداء العمالة من خالل

 .عدم توازن آلیات العرض والطلب على الید العاملة المؤهلة في السوق المحلیة -
المهارات المتوفرة لدى الخرجین ال تتوافق مع طبیعة األعمال التي تقدمها جهات التوظیف في  -

 .القطاعین العام والخاص
مستوى االتصال بین الجامعات وبین جهات التوظیف لیس بالفعالیة المطلوبة، ففي المقابل نجد أن  -

وقوع الخرجین في البطالة، فإن رجال الوالیات المتحدة األمریكیة ولتفعیل هذا االتصال وتفادیا منها 
األعمال وكذا العدید من المؤسسات یقومون بالعدید من األنشطة، كالمشاركة في إدارة وتمویل 
المعاهد المختلفة والمشاركة في تخطیط المناهج، تحدید المهارات والمعارف الالزمة للعمل في كل 

ن أهم الدالئل على االرتباط الوثیق بین صناعة، إعداد برامج إثناء الصیف لتدریب الطالب، وم
الجامعات وجهات التوظیف في الوالیات المتحدة، قیام المؤسسات الصناعیة ورجال األعمال بإنفاق 

ملیون دوالر سنویا في إعداد البرامج الخاصة برفع مستوى الفنیین والتكنولوجیین  200 - 40ما بین 
لقوا برامج لتحدیث وتطویر مهاراتهم في المؤسسات وغیرهم، لذلك نجد أن معظم الخرجین الذین ت

 .الصناعیة یلتحقون بسوق العمل مباشرة

                                                             
- 125ص، ص 2005ات الجامعیة، الجزائر، العولمة واقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوع: المساوي ضیاء مجید )1(

126.  
  .77-75مرجع سابق، ص : بلعربي أسماء )2(
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عدم توفیر فرص عمل في اختصاصات معینة بسبب التضخم في أعداد الخریجین وتركزهم في  -
 .اختصاصات معینة تفوق الحاجة لهم بعد التخرج

ى التعلیم العالي، أصبح أرباب العمل بعد التدني الذي عرفه مستو : االنتقاء الصعب وعامل الخبرة -
على درایة بنوعیة التعلیم الذي یتلقاه الطلبة، لهذا یخضعونهم الختبارات میدانیة في التخصص 
واختبارات ثقافیة وحتى نفسیة للحصول على أحسن العناصر، وال یتوقف األمر عند هذا الحد فقط بل 

 .خصوصا في اآلونة األخیرةأصبح أغلب أرباب العمل یطلبون الخبرة المهنیة، 
بسبب ضعف المستوى التعلیمي في : ضعف الطلب الخارجي على الید العاملة الجزائریة المؤهلة -

الجزائر، ألننا نجد ظاهرة الطلب على الید العاملة األجنبیة متفشیة في جمیع البلدان، وخیر مثال 
للید العاملة ذات المستوى العالي من على ذلك ما قامت به الجزائر في سنوات السبعینات من استیراد 

االتحاد السوفیاتي سابقا، وألمانیا الشرقیة والیابان لتكوین الید العاملة الجزائریة، لكن العكس ال 
 .نالحظه في الجزائر ما عدا بعض االستثناءات المتمثلة في هروب األدمغة

 .أسباب متعلقة بالبیئة المحیطة بالجامعة .3
نمو السكاني أثر كبیر في تحدید حجم الفئة النشطة اقتصادیا، ومن ثم فهو یؤثر لل: النمو الدیمغرافي -

 -2001خالل الفترة % 1.77على معدالت البطالة، حیث عرفت الجزائر نموا سكانیا بلغ نسبة 
 37.52إلى أكثر من  2001ملیون نسمة سنة  30.88أین ارتفع عدد السكان ألكثر من  2012

من عدد الید العاملة النشطة اقتصادیا خالل نفس الفترة لتنتقل  هو ما زاد، و 2012ملیون نسمة سنة 
 .)1( 2012ملیون شخص سنة  11.42لتصل إلى  2001ملیون شخص سنة  8.57من 

العادات والتقالید االجتماعیة التي تسود في بعض المجتمعات وتقلل من قیمة بعض األعمال والمهن  -
في ظل  )2()مهنة التدریس(المجتمع إلى فئة المعلمین واألساتذة  فال یقبل بها الخریجون، كذلك نظرة

تدني رواتبهم ومستواهم المعیشي، مما دفع بالكثیر منهم إلى البحث عن مصادر أخرى لتحسین 
 .)3( مستوى المعیشة

                                                             
  .128مرجع سابق، ص : جباري عبد الرزاق )1(
  .77مرجع سابق، ص : بلعربي أسماء )2(
، ص 2005، عمان، األردن، 1ي الوطن العربي، دار العرفان للنشر والتوزیع، طالتربیة ف: نشوان یعقوب حسین )3(

278.  
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التوجه العام للناس والمتعلق باهتمامهم ومیولهم وتوجهاتهم القیمیة، ومثال ذلك أن التدریس مهنة  -
محترمة بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة، ولهذا نجد أعداد كبیرة من اإلناث في الجزائر یقبلن 
على الكلیات المعنیة بذلك على حساب باقي المهن التي تعاني نقص في اإلطارات والید العاملة 

 .)1(المؤهلة
  .خصائصها وآثارها: البطالة لدى خریجي الجامعة في الجزائر: ثالثا

البطالة في الجزائر تخص فئة كبیرة من غیر المتعلمین، فقد ظهرت في الواقع خاصیة رغم أن 
أخرى تتمثل في بطالة المتعلمین خاصة الجامعیین والمثقفین، وهو مخالف لما هو سائد، حیث أن 
التحصیل العلمي للفرد یجب أن یزید من فرصة الحصول على عمل ولیس العكس، وبالنظر إلى خریجي 

العالي نجد أنه یغلب علیه تدریس العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة على حساب العلوم التكنولوجیة، التعلیم 
  .مما یؤثر سلبا على مستوى التوافق بین مؤهالت الخریجین، والمتطلبات المتغیرة لسوق العمل

 :خصائص البطالة لدى خریجي الجامعة في الجزائر .1
مة في المجتمع والتي تنفرد عن باقي أنواع البطالین، كونها هذا النوع من البطالة یمس النخبة المتعل -

 .متخرجة من معاهد ومدارس وجامعات تابعة لقطاع التعلیم العالي
 .التزاید المستمر في نسبة بطالة الجامعیین -
فالجامعات الجزائریة ال تزال مستمرة بتكدیس اإلطارات : ضعف المواءمة بین قطاعي التعلیم والشغل -

االحتیاجات الحقیقیة والتخصصات الدقیقة المطلوبة في سوق العمل لدى القطاعین العام دون معرفة 
والخاص، ولهذا فخریجي الجامعات یجدون صعوبة في الحصول على مناصب عمل ألن حجم 

وذلك بسبب جمود المناهج والبرامج  )2( .الطلب علیهم قلیل ومعاییر توظیفهم في المسابقات صعبة
طلبة في كافة المراحل التعلیمیة، حیث یتوقف نجاح الطالب وانتقاله من مرحلة إلى التي یتلقاها ال

أخرى على مدى نجاحه في االختبارات الكتابیة، والتي تعتمد أسالیب التقویم فیها على مدى حفظ 
الطالب للمعلومات والمعارف بعید عن المجال التطبیقي وعدم الكشف عن قدراته ومواهبه، وهذا 

                                                             
  .77مرجع سابق، ص : بلعربي أسماء )1(
  .70، ص نفسهالمرجع )2(
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زیادة عدد الطلبة داخل الصفوف وعدم قدرة األساتذة على التعامل مع هذا العدد الكبیر إال  یؤدي إلى
 .)1(باألسالیب التقلیدیة

فالتوجه الحالي للبالد هو انفتاح اقتصادي ودخول : عدم التكافؤ بین خریجي التخصصات المختلفة -
لى التخصصات العلمیة الشركات االقتصادیة األجنبیة إلى الجزائر مما یستدعي التركیز ع

واالقتصادیة الجدیدة غیر أن ما یحصل في الجزائر هو أنها مازالت تنتج المتخرجین في العلوم 
االجتماعیة واإلنسانیة بغزارة، فبطالة الجامعیین تظهر بشكل متفاوت بین الخریجین نظرا لطبیعة 

 .)2(التخصصات المدروسة
 :)3(كاآلتيومن خصائص بطالة خریجي الجامعة أیضا نجد  -
تتوجه أعداد كبیرة من الشباب الجامعي البطال إلى : تمركز عمل الجامعیین بالقطاع غیر الرسمي -

القطاع غیر الرسمي بعد أن فشلوا في العثور على فرص أفضل للعمل، مثل العمل مع األهل دون 
 .لتعلیميمردود أو بأجر زهید أو االلتحاق بعمل ال یتالءم مع التخصص الجامعي والمستوى ا

فاإلناث الجامعیات هن األكثر تأثر بالبطالة من : التفاوت في نسب بطالة الجامعیین بین الجنسین -
حیث الذكور وحیث بلغ معدل البطالة بینهن حوالي ثالثة أضعاف معدل البطالة بین الذكور 

 . 2004بالنسبة للذكور حسب إحصائیات سنة  %1.3بالنسبة لإلناث و  %7الجامعیین وذلك بـ 
یدل ارتفاع معدل البطالة بین حاملي الشهادات الجامعیة على أن : تفضیل األقدمیة على الشهادة -

سیاسات التنمیة الوطنیة والنمو االقتصادي تتحیز لغیر المتعلمین حیث تعتمد في كثیر من األحیان 
 .ء حل البطالة الجامعیینعلى إعادة التدریب والتأهیل بدال من إحیا

حیث لم یعد ینظر للتعلیم على أنه رأس مال ثقافي ومادي للفرد : تناقص القیمة االجتماعیة للتعلیم -
نفس الوقت، بل أصبح مضیعة للوقت فینظر الكثیر أفراد المجتمع، وهو ما أدى إلى تناقص قیمته 

 .ة بینهماالجتماعیة والجامعیین أنفسهم نتیجة ارتفاع معدالت البطال
 

 

                                                             
  .278مرجع سابق، ص : نشوان یعقوب حسین) 1(
  .71 - 70مرجع سابق، ص ص : بلعربي أسماء )2(
  .72-71 ص ، صالمرجع نفسه )3(



  التعلیم العالي ومشكلة البطالة في الجزائر: الفصل الثالث

 60 

 :آثار البطالة على خریجي الجامعة في الجزائر .2
أوضحت العدید من الدراسات التي أجریت عن العمالة والبطالة في العدید من الدول العربیة ان 
ارتفاع معدل البطالة سیساهم في تفاقم الفقر، كما أن معدالت البطالة كانت أغلبها في صفوف الفقراء، 

وحوالي  %38حوالي  1995یاس مستوى المعیشة بلغت نسبة البطالة في سنة وحسب التحقیق الوطني لق
لذلك فالبطالة تشكل السبب الرئیسي لتفشي معظم اآلفات االجتماعیة وهي ظاهرة . )1(منهم فقراء 27%

نما تمس البناء االجتماعي داخل البلد، إضافة  سلبیة ال یقتصر تأثیرها على الفرد البطال في حد ذاته، وإ
تأثیرها االقتصادي وحتى السیاسي، ومن هذا المنطلق سیتم التطرق إلى بعض النتائج أو اآلثار  إلى

المترتبة عن بطالة الجامعیین في الجزائر، هذا الشكل الذي یعد أخطر أنواع البطالة حسب اعتراف 
  )2( :لنتائجالكتاب االقتصادیین والباحثین االجتماعیین وحتى أصحاب السلطة والقرار ومن أهم هذه ا

لقد أدى التوسع العام في توفیر التعلیم من ناحیة، واإلخفاق في محاوالت : تخفیض قیمة الشهادة -
تخطیط القوى البشریة من ناحیة أخرى، إلى سلسلة من المشكالت المتعلقة بالتفاعل بین توفیر التعلیم 

ني، والوفرة الزائدة في عدد والطلب المهني، أي انعدام التوافق بین العرض التعلیمي والطلب المه
الخریجین وطبیعة األعمال التي ال تتطلب قدرة فائقة، حیث حذرت بعض الدراسات من تجاوز 
المستوى التعلیمي المناسب لطبیعة العمل، ألن هذا التجاوز لن یكون له عائد في دخل الفرد، لهذا 

ال یحبذون " رامبرجر"ط في التعلیم مثل فإن الخبراء الذین حللوا اآلثار الممكنة التي تنجم عن اإلفرا
رفع مستویات التعلیم لممارسة أعمال بسیطة، ألنه لن یكون لها أي معنى اقتصادي، بل تؤدي فقط 
إلى تغییر جهة البطالة من بطالة الفئة المتعلمة إلى بطالة الفئة األقل تعلما أو غیر المتعلمة، مع 

هدر األموال الكبیرة نتیجة عدم استفادة الخریجین مما المحافظة على مستوى البطالة، إضافة إلى 
تلقوه، وما انفق علیهم خالل فقرة الدراسة أو نتیجة تأخرهم الدراسي، هذا ما یحدث فعال في الجزائر 
حیث نرى مهندس دولة یعمل كسائق سیارة أجرة أو حامال لشهادة ماجستیر یبیع الجرائد على 

وجة، حیث نخسر حامل الشهادة سنوات من عمره، وتخسر الرصیف، فینتج عن هذا خسارة مزد
 .الدولة مالییر الدینارات لتكوین إطارات جامعیة

                                                             
  .87، ص ابقمرجع س: عمر بن جیمة) 1(
  .80 - 79مرجع سابق، ص ص : بلعربي أسماء) 2(
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یعتبر هذا األثر من أخطر النتائج االجتماعیة واالقتصادیة في آن : التسرب المدرسي في سن مبكرة -
سن الخامسة عشر  واحد، وهذا بسبب اآلثار المترتبة عنه، وقد ثبت علمیا أن الطفل عندما یصل إلى

یصبح بمقدوره التمییز جیدا بین األشیاء، حیث یبدأ التفكیر في مستقبله ویتأثر كثیرا بمحیطه، 
وبالتالي عندما یالحظ معظم حملة الشاهدات الجامعیة بطالین، فإنه یفضل التوقف عن الدراسة 

م للتعلیم الذي أصبح الیوم مبكرا، وهذا بمساعدة األفراد الموجودین في المجتمع، والتي تغیرت نظرته
 .تضییعا للوقت بعدما كان محفزة في السابق

تسعى األمم التي تحاول التقدم والرقي إلى االهتمام بتكوین وتطویر مواردها البشریة، : انتشار الجهل -
ألنها تشكل أوراقا رابحة ومهمة لحیاة المؤسسات والدول، وكما هو معروف علمیا أنه إذا لم یقم 

م بمراجعة معلوماته دوریا فإنه سیفقدها، إذا ماذا سیصبح حال الطفل الذي ترك مقاعد شخص متعل
الدراسة في سن الخامسة عشر بعد عدة سنوات من البطالة، وهذا ما تتخوف منه معظم المجتمعات 
التي تعاني من هذه الظاهرة، ألنها تعلم جیدا أنه إذا استمر الحال هكذا فإنها ستصبح مجتمعات 

 .ة في المدى الطویلجاهل
نظرا للتطور الهائل الذي یسود عالم الیوم، ومن : اللجوء إلى استیراد الید العاملة المؤهلة من الخارج -

أجل مواكبة كل هذه التطورات وخاصة التكنولوجیة منها فرضت على الدول تغییرات هیكلیة في 
ظاهرة البطالة التي یعاني منها  مبناها االجتماعي واالقتصادي، لكن المشكل في الجزائر یكمن في

حملة الشهادات الجامعیة والتي ال تسمح لها بمواكبة التغیرات التكنولوجیة بسبب ضعف تكوین 
الجامعیین وهو ما یحتم علیها في أغلب األحیان استیراد ید عاملة مؤهلة عالیا من الخارج كما حصل 

 .في السبعینیات أثناء بناء القاعدة الصناعیة
الهدف األساسي ألي طالب جامعي هو الحصول عل : الهجرة إلى الخارج وهروب األدمغةزیادة  -

ذا لم یجد هذا  شهادة تمكنه من الحصول على منصب عمل یعوضه عما فاته في سنوات الدراسة، وإ
المتعلم ما یرغب فیه في بلده فإنه یبحث عنه في مكان آخر، وهذا ما یحدث في الجزائر على غرار 

ل العربیة من هجرة حاملي الشهادات الجامعیة نحو الخارج، خصوصا وأن األجر الذي باقي الدو 
یمكن أن یتحصل علیه صاحب الشهادة الجامعیة في بلده ضعیف جدا مقارنة بالفئات األخرى 
إضافة إلى الفرق الهائل في مستوى وظروف المعیشة، وهذا یجعله یتحمس أكثر للهجرة، والنتیجة 

ا السلوك خسارة مزدوجة للمجتمع الجزائري، األولى هي أنه من الممكن ان یصبح المستخلصة من هذ
هذا الشاب المهاجر عالمیا أو باحثا كما هو الحال مع عدة علماء جزائریین هاجروا فال یستفید منهم 
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وطنهم، أما الخسارة الثانیة فهي مالیین الدینارات التي اقتطعت من مداخیل الموظفین وأنفقت في 
ین هؤالء المهاجرین، وفي هذا النطاق یرى بعض كتاب االقتصاد أن إنفاق األموال العمومیة في تكو 

 .أغراض ال یستفید منها المجتمع، هي ظلم لألجیال التي تم في عهدها جمع هذه األموال
ضعف روح المواطنة لدى البعض من هؤالء وهذا ما یالحظ فعال في أغلب االنتخابات التي أجریت  -

من عزوف الشباب الجامعي البطال على وجه الخصوص عن انتخاب واختیار ممثلیه في  مؤخرا،
 .)1(مختلف المجالس، على اعتبار أن انتخابهم لن یوفر لهم عمال دائما أو سكنا مالئما

فالبطالة من وجهة نظر العاطل عن العمل لظروف خارجة عن إرادته تمثل فشل الجماعة التي 
الحالة فهو یتهم الدولة أو المجتمع أو النظام السیاسي بالفشل في خلق فرص عمل ینتمي إلیها، وفي هذه 

تشبع أهم احتیاجاته األساسیة أي الحاجة إلى العمل والشعور بقیمة الذات واحتیاجاته المادیة من مأكل، 
 إلخ، وهنا تظهر مشاعر االغتراب وعدم االنتماء لدى الفرد العاطل...ملبس، مسكن ورعایة صحیة 

  .)2(فینفصل بالتدریج عن النظام القائم ثم یصبح معادیا معه
  :أهم إصالحات التعلیم العالي في الجزائر: رابعا

تعود بدایة التعلیم العالي في الجزائر فعلیا بعد االستقالل، أین مر هذا األخیر بالعدید من المراحل 
ع مختلف متطلبات التنمیة والتطورات تخللتها جملة من اإلصالحات وذلك بهدف تكییف التعلیم العالي م

  .)3(التكنولوجیة الحاصلة
   :وتتمثل مراحل التعلیم العالي في الجزائر فیما یلي

 )4( :مرحلة االستقالل -
قبل حصول الجزائر على االستقالل كانت تملك جامعة واحدة وهي جامعة الجزائر والتي تعد أول 

األصل للجامعة الفرنسیة والتي كانت تضم أربع وكانت نسخة طبق  1907جامعة في الوطن العربي 
كلیة اآلداب، الحقوق، العلوم والطب، وبعد االستقالل بقیت الجامعیة الجزائریة تسیر بنفس : كلیات وهي

                                                             
  .81المرجع السابق، ص : بلعربي أسماء) 1(
  .232، ص ابقمرجع س: رمزي زكي) 2(
إشكالیة التنسیق بین سیاسة التعلیم العالي وسیاسة التشغیل في الجزائر، مجلة میالف : بوعتروس دالل، بوكرب محمد) 3(

  . 96، ص 2015اسات، العدد األول، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، جوان للبحوث والدر 
مشروع تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر الواقع : بروش زین الدین، بركان یوسف) 4(

  .811، ص 2012واآلفاق، المؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان جودة التعلیم العالي، 
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األسلوب الذي تركه االستعمار، وذلك من حیث البرامج التعلیمیة، وهیئة التدریس وحتى أنظمة االمتحانات 
 .والشهادات

 :1971ات السبعینات مرحلة إصالح -
عرفت الدولة الجزائریة عدة انجازات في میدان التصنیع وفي مختلف القطاعات األخرى، وكان 

الثقافي، الفالحي والصناعي حیث تم التركیز على استیراد التكنولوجیا : المشروع التنموي ذو األبعاد الثالثة
التقلیدیة للمجتمع الجزائري، ونظرا للنقص بشكل رئیسي من أجل تغییر البنى االجتماعیة واالقتصادیة 

الكبیر في اإلطارات التي یقوم علیها هذا المشروع، وكان المشروع الخاص بالجامعة بشكل عام یفرض 
  .)1(الجزأرة، الدیمقراطیة والتعریب: ثالثة أهداف وهي

بعد قیام الجزائر بإتباعها سیاسة الصناعات المصنعة وتحدیث االقتصاد الجزائري، جاءت إصالحات 
التعلیم العالي استجابة الحتیاجات التنمیة من اإلطارات الجزائریة وقد تزامنت هذه اإلصالحات مع 

 : ومن أهداف اإلصالح) 1977 - 1974(الرباعي األول المخطط 
 )2( :دیمقراطیة التعلیم -

والتي تعني حسب نصوص اإلصالح ضرورة تجنب السقوط في التعلیم االنتقائي المفرط والذي 
تحتكره نخبة اجتماعیة، أي إتاحة فرص متكافئة لجمیع الطلبة الجزائریین لاللتحاق بمؤسسات التعلیم 

وتیرتها في سنة العالي، وقد شرع في تطبیق الدیمقراطیة في الجامعة الجزائریة منذ االستقالل لتزداد سرعة 
 1971/1972، مما سمح بتضاعف عدد الطالب، فبعد أن كان العدد في مستهل السنة الدراسیة 1971

طالبا، وقد نجم ) 51893(یقدر ب  1977/1978طالبا، أصبح في السنة الجامعیة ) 23413(یقدر ب 
زائر، حیث ارتفع عدد عن هذا النمط الدیمقراطي انتشار عدد كبیر من مؤسسات التعلیم العالي في الج

مؤسسة خالل السنة الدراسیة  32إلى  1987/ 1986مؤسسة خالل  21مؤسسات التعلیم العالي من 
1988 /1989 .  

  
 

                                                             
  .11، ص 1992، الجزائر، 2أصول التربیة والتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: تركي رابح) 1(
، ص 1989المهام الحضریة للمدرسة والجامعة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، : خلیفة محمد العربي) 2(

209.  
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 )1( :التعریب -
في الجامعات والتكوین الجامعي، لكن هذا  كان یجب أن تحتل اللغة الوطنیة المكانة التي تلیق بها

مغادرة الكفاءات األجنبیة مع سیاسات توظیف : التحدي لم یكن سهال، وكانت له عدة مخلفات سلبیة منها
وقضیة التعریب في الجزائر تكسب أهمیة كبرى، من أجل استكمال االستقالل . عشوائیة لسد هذا الفراغ

الجزائر، فالجامعة الجزائریة كانت تقتصر قبل اإلصالح على القومي واستكمال معالم الشخصیة في 
استخدام لغة واحدة وهي الفرنسیة في جمیع االختصاصات باستثناء اآلداب العربیة وبعض االختصاصات 
نما هي قضیة  في العلوم االجتماعیة، فالتعریب ال یعد مجرد عملیة ضروریة إلعادة التوازن في البالد، وإ

  .)2( :نیه الكلمة، ویعتمد التعریب على المبادئ التالیةوطنیة بكل ما تع
بما أن اللغة العربیة من بین األدوات األساسیة التي كونت شخصیتنا التاریخیة وثقافتنا الوطنیة،  -

 .فینبغي أیضا أن تكون لغة حیاتنا االقتصادیة واالجتماعیة وبالتالي لغة التربیة والتعلیم في الجزائر
 .باللغة الوطنیة في مختلف المواد وفي مختلف مراحل نظام التربیة والتكوینتوحید التكوین  -
تقانها إحدى المهام األساسیة للمجتمع الجزائري في مجال التعبیر عن  - تعمیم استعمال اللغة العربیة وإ

كل مظاهر الثقافة وأن الجزائر باستعادتها توازنها من خالل التعبیر عن ذاتها الوطنیة ستساهم في 
 . ثراء الحضارة الوطنیة اإلنسانیة بصورة أفضلإ
هي إستراتیجیة وطنیة تهدف إلى االعتماد على الكفاءات العلمیة الجزائریة وتجسدت عبر برامج : الجزأرة

مختلفة لتكوین هیئة تدرس مكونة من جزائریین الستخالف األساتذة األجانب الذین كانوا یشكلون األغلبیة 
  )3( :والجزأرة تعنيالساحقة في الجامعات، 

 .عتماد البالد على أبنائها لتحقیق أهدافها التربویةاإلطارات بصورة مستمرة غایتها ا جزأرة -
 .إختیار أهداف التعلیم الجامعي وقیمته في ضوء واقع الجزائر بما یحقق تنمیتها الشاملة -
 .جزأرة اإلطارات واألساتذة من خالل إدخال نظام تكوین ما بعد التدرج -
قامة ندوات وطنیة من  - جزأرة البرامج التكوینیة، وذلك من خالل لجان مختصة في هذا المجال وإ

 .أجل ذلك

                                                             
  .110، ص 2004، القاهرة، 1المجتمع والسیاسة، دار الفجر، طو  الدولة الجزائریة الحدیثة االقتصاد: دبلة عبد العالي) 1(
  .160مرجع سابق، ص : تركي رابح) 2(
  .160، ص نفسهالمرجع  )3(
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إن هذا الهدف لم یعد باألهمیة التي كان علیها خالل السنوات التي تلت االستقالل، فاالستعانة 
  .أمر في غایة األهمیةبالخبرات األجنبیة وتبادل التجارب بین دول العالم في میدان التعلیم الجامعي، 

 أهم اإلصالحات على مستوى التعلیم العالي في الجزائر:  
إن رغبة السلطات العمومیة الجزائریة في تحسین مكانة الجامعة الجزائریة والوصول بالتعلیم العالي 

وذلك انطالقا من ) لیسانس، ماستر، دكتوراه(د .م.إلى مصاف الدول المتقدمة، انتهجت الدولة نظام ل
  .)1(في عشر جامعات لیتم تعمیمه بصورة تدریجیة 2005- 2004
هو مخطط یعتمد على المقاربة بالكفاءات، یهدف إلى تحقیق تعلیم ذي جودة ) LMD(د .م.نظام ل

  )2( :بتجسید مرحلي لعدة نشاطات) نوعي(
 .الحركیة، التعاون، البحث والتطویر -
 .ي الماسترفتح مدارس الدكتوراه والتي یرتكز علیها التعلیم ف -
 .إرساء قواعد بیداغوجیة والتعلیم عن بعد -
 .فتح شبكات موضوعاتیة متمیزة للمساهمة في المنافسة واالبتكار -
 .البحث عن موارد للتمویل خارج النفقات العمومیة -
 .العمل التعاوني لحل المشاكل الجهویة والخارجیة -
 .بیئي ووضع آلیات مراقبة لتجسید دور الجامعة في المجتمع تشخص نظام -

مصدرها من البیداغوجیة النشطة التي تترك للطالب مجاال واسعا ) د.م.ل(تأخذ نوعیة التعلیم في نظام 
  :للمبادرة مما یستلزم التعلیم بـ

 .الخ...میدانیةالتوفیق بین الجانب النظري والتطبیقي مع التركیز على الملتقیات، إجراء دراسات  -
تنشیط الوصایا، الكفاءات الخارجیة، إطارات المؤسسات، االستقبال (مرافقة األساتذة للطلبة  -

 ).الخ...واالستشارة
 الخ...إنجاز شبكة معلوماتیة، العتاد السمعي البصري، المكتبات -

 

                                                             
  .98، ص ابقمرجع س: دالل، بوكرب محمد بوعتروس) 1(
معیة، الجزائر، د، دیوان المطبوعات الجا.م.د تجوید التعلیم في نظام ل.م.مرجع ل: ري كمال، حرز اهللا عبد الكریمابد) 2(

  .13، ص 2015
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اف من األوروبي وجاءت األهد) Processus deBologne(من برنامج بولون ) د.م.ل(انبثق نظام 
  .)1( :تطبیق النظام الجدید بصفة رسمیة كاآلتي

ضمان تكوین نوعي یأخذ بعین االعتبار التكفل بتلبیة الطلب االجتماعي في مجال اإللتحاق بالتعلیم  -
 .العالي

تحقیق تأثیر متبادل مع المحیط االجتماعي واالقتصادي بتطویر كل التفاعالت الممكنة بین الجامعة  -
 .جد فیهوالمحیط الذي تتوا

 .تكوین آلیات التكیف المستمر مع تطویر المهن والحرف -
 .تقویة المهمة الثقافیة للجامعة بترقیة القیم العالمیة التي یعبر عنها الفكر الجامعي -
 .التفتح أكثر على التطور العالمي، وعلى الخصوص في مجال العلوم والتكنولوجیا -
 .المشاركةترسیخ أسس الحكومة والتي ترتكز على التشاور و  -
فتح تخصصات مالئمة وتوافق متطلبات مختلف المؤسسات ووفقا للتطورات التي یعرفها سوق  -

 .العمل
في الجزائر والتي جاء لترسیخها وتجسیدها على أرض الواقع، لكن ) د.م.ل(تعتبر هذه أهم أهداف نظام 

ن ما یمكن مالحظته هو أن الجامعة الجزائریة ال تزال بعیدة كل البعد عن مح یطها السوسیوا اقتصادي، وإ
جل التخصصات ال تالئم احتیاجات سوق العمل، األمر الذي نتج عنه  بروز ما یسمى ببطالة حاملي 

  .الشهادات الجامعیة
  خصائص مخرجات التعلیم العالي في الجزائر: خامسا

حظي التعلیم الجامعي في معظم دول العالم بإقبال شدید علیه، بتخصصاته المختلفة وذلك ابتداءا 
من خمسینیات القرن المنصرم، اي بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث غیرت حكومة البلدان المختلفة 

حاق به ألنها وخاصة المتقدمة منها اتجاهها نحو التعلیم الجامعي، وأصبحت تشجع األفراد على االلت
، وهذا ما نجده )2(تنظر إلیه على أنه محرك االقتصاد الوطني من خالل رأس المال البشري الذي یكونه

في الجزائر حیث حققت سیاسة التعلیم العالي العدید من اإلنجازات وذلك بتخریجها للكوادر العلمیة 
التي تقوم بها الدولة، وفي مقابل ذلك المتخصصة والمؤهلة في میادین مختلفة نتیجة المجهودات المعتبرة 

                                                             
  .812، ص ابقمرجع س: الدین، بركان یوسفبروش زین ) 1(
  .7، ص ابقمرجع س: بلعربي أسماء) 2(
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عانت هذه الساسة العدید من النقائص والمشاكل التي أخذت تتفاقم السیما فیما یتعلق بجودة مخرجات 
التعلیم العالي حیث سجلت زیادة الفجوة بین مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل في الجزائر، ما 

ي الشهادات الجامعیة، هذه األخیرة تعتبر من المشاكل تسبب في بروز وشكل ملفت ظاهرة بطالة حامل
  .)1(التي تهدد استقرار المجتمع والتي تنعكس آثارها على جمیع المجاالت

 خصائص مخرجات التعلیم العالي:  
  )2( :تتمیز مخرجات التعلیم العالي التي یستقبلها سوق العمل بما یلي

عدد هائل من الطلبة مثقفین بكم معرفي هائل لكن ناقصي الخبرة المهنیة عند دخولهم  تخریج -
 .عالم الشغل

 .وجود فوارق بین المكتسبات العلمیة وما هو مجسد في سوق العمل -
عدم اهتمام الطالب بشكل عام بالتحصیل العلمي بقدر اهتمامه بالحصول على شهادات تؤهله  -

 .للحصول على وظیفة مستقبال
عدم إلمام الطالب بالمجاالت المهنیة التي یمكن أن تتناسب وتخصصه وهذا ما یؤدي إلى التركیز  -

 .على تخصصات معینة دون أخرى
صعوبة االندماج في عالم الشغل نظرا لغیاب مهارات االتصال والقیادة من جهة وغیاب المهارات  -

  .المهنیة من جهة أخرى
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .93، ص ابقمرجع س: بوعتروس دالل، بوكرب محمد) 1(
ومخرجات التعلیم العالي في الجزائر، الملتقى العربي األول حول مخرجات التعلیم العالي  مدخالت: بوزیدي حمیدة) 2(

  .84، ص 2010أكتوبر  28- 26 المنامة،  وسوق العمل في الدول العربیة،



  التعلیم العالي ومشكلة البطالة في الجزائر: الفصل الثالث

 68 

  :خالصة
ماعیة الناجمة عن البطالة، لها ترجمة ومعاني اقتصادیة واضحة تنعكس إن أغلب المشاكل االجت

مباشر على قضایا ومصالح األفراد والجماعات سواء في األجل القصیر أو الطویل، حتى باتت من 
األمور التي یجب الوقوف عندها ودراستها سواء من حیث أسبابها أو نتائجها وانعكاساتها االجتماعیة 

سیاسیة، وخاصة فیما یتعلق بتفاقم بطالة الجامعیین في مختلف دول العالم دون استثناء، واالقتصادیة وال
وذلك بسبب سوء التسییر ونقص المرافق والمؤطرین، ونقص التوظیف بالنسبة للمتخرجین الجدد طلبة 

شكلة مقارنة بطلبة النظام الكالسیكي، وهذا ما تعاني منه الجامعة الجزائریة التي تواجه م) د.م.ل(
االهتمام بالكم على الكیف، في إعداد الطالب الذي جعلها تفكر في عدة إصالحات كان آخرها اتباع نظام 

وهذا حتى تستجیب لمتطلبات العصر وتتماشى مع ما یعرفه المجتمع الدولي من تطورات ) د.م.ل(
عالم الشغل، لكن  ثقافیة، ومن أجل  مواءمة تكوینها الجامعي مع احتیاجات- اقتصادیة وسوسیو-سوسیو

اإلشكال الذي طرح فیها بعد هو كثرة خرجي الجامعة بالمقارنة مع حجم المناصب المستحدثة خاصة مع 
اتجاه غالبیة الوافدین إلى قطاع الوظیف العمومي الذي ال یستطیع استیعاب مجمل مخرجات الجامعة، لذا 

خرجي الجامعة التي تعتبر القوة  یجب البحث عن السبل الكفیلة بامتصاص مشكل البطالة لدى فئة
  .المحركة لكل مجتمع
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  : تمهید
سعت جاهدة منذ االستقالل الى النهوض باقتصادیاتها،  يتعتبر الجزائر من بین الدول النامیة الت  

جاهدة القضاء على  ومحو آثار التخلف الذي خلفه االستعمار، وعلى هذا األساس حاولت الجزائر
المشكالت التي واجهتها جراء انتشار ظاهرة أو مشكل البطالة التي یعاني منها الشباب وخاصة خریجي 
الجامعات والذین یعدون أهم فئة في الجزائر، وبسبب تفشي مشكل البطالة وعدم توازن سوق العمل مع 

، مما أثر على مرونة ووظیفة المخرجات العلمیة، أي زیادة خریجي الجامعات ونقص مناصب الشغل
سوق الشغل وعدم توازنه، لذلك قررت الجزائر تحسین نظامها في تسییر عالقات العمل وتكییفها مع الواقع 
االجتماعي واالقتصادي، تماشیا مع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة التي تسعى إلى الحد أو التقلیل 

ر أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، فأصبحت الدولة هي من مشكل البطالة لهذه الفئة المثقفة وتوفی
  . المشغل الرئیسي للعمالة ومصدر مهم في خلق مواطن العمل والضامن لعملیة التشغیل

  .اإلطار التاریخي لسیاسات التشغیل في الجزائر: أوال
 :1999الجزائر ما قبل  يوضع التشغیل ف .1

عرض السیاق التاریخي لسیاسات التشغیل في الجزائر من خالل وضع التشغیل ضمن ثالث مراحل  یمكن
  :رئیسیة

 م1979 -  1967وضع التشغیل في مرحلة االقتصاد المخطط : المرحلة األولى.  
 تطورا سریعا بسبب النمو الدیمغرافي) 1979-1967(  عرفت الفئة النشطة في الجزائر خالل الفترة

شخص في  9600، إذ بلغت هذه الفئة من السكان )1( 1978سنة  %3,9المتزاید الذي وصل معدله إلى 
خالل  127000شخص في المخطط الرباعي األول، و 108000المخطط الثالثي وارتفعت إلى 

  .)2(المخطط الرباعي الثاني

                                                             
شكالیة التشغیل ضمن برنامج التعدیل الهیكلي القتصاد الجزائر، : دادي عدون ناصر، العایب عبد الرحمان )1( البطالة وإ

  .168، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، قسم العلوم )رسالة ماجستیر(، 2010 - 2000سیاسات التشغیل وسوق العمل خالل الفترة : كحل الراس لیندة )2(

  .64، ص 2010االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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عدد المشتغلین سنة  في المقابل عرف التشغیل في الجزائر خالل هذه الفترة تحسنا فبعدما كان
وحسب المخططات التي  1996شخص سنة  2880000شخص أصبح  1720000م یبلغ 1978

  :)1(كانت التزایدات المتتالیة لمستویات التشغیل كالتالي) 1979 -  1967( دتها الفترة الممتدة بین شه
  بنسبة البطالة  منصب شغل جدید مما سمح بخفض معدل  48190خالل المخطط الثالثي تم خلق

، 1969سنة  564186إلى  1967سنة  525801ضئیلة مقابل ذلك فان عدد السكان ازداد من 
وهذا بسبب زیادة الفئة ) 1969سنة  %23، 1967سنة  %23,1(إلى أن معدل البطالة بقي ثابتا 

تعتبر مناصب الشغل التي تم خلقها خالل هذه الفترة أغلبها في القطاع العاملة خالل هذه الفترة،
مقارنة بقطاع البناء واألشغال العمومیة الذي ال یشمل سوى % 49,52لفالحي بمعدل یقدر با

  .من مجموع العاملین خالل نفس الفترة% 4,62
  عرفت البطالة ارتفاع طفیف، الذي كان یقدر )1973ـ 1970(أثناء المخطط الرباعي األول ،

 672495إلى  1970سنة  شخص 527670وهذا راجع إلى زیادة عدد البطالین من % 32,7ب
 192520، كما عرفت هذه الفترة ارتفاع في عدد مناصب الشغل المقدرة بـ 1973شخص سنة 

من  ٪44منصب شغل، وقد عرف قطاع الفالحة خالل هذه الفترة ارتفاع هام حیث بلغت نسبته 
مجموع التشغیل من  ٪7,12مجموع التشغیل مقابل قطاع البناء واألشغال العمومیة والذي ال یمثل إال 

  .الكلي
 مع  ٪2,22نسبي ب  عرف معدل البطالة انخفاض) 1977ـ 1974(المخطط الرباعي الثاني  وخالل

ارتفاع في خلق مناصب الشغل مقارنة بالمخطط الرباعي األول، حیث بلغ عدد مناصب الشغل 
، 797936إلى  1974سنة  67537منصب مع ارتفاع في عدد البطالین الذي بلغ  357080

من  ٪34,2خالل هذه الفترة عرف القطاع الفالحي أعلى نسبة في مجال التشغیل بمتوسط یساوي 
  .)2(من التشغیل الكلي 11,56قارنة بقطاع األشغال العمومیة التي ال تمثل سوى مجموع التشغیل م

  
  

                                                             
و عبد اللطیف )1( ُ ه دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1980ـ  1962التجربة الجزائریة في التخطیط : بن أَسنْ

  .378، ص 1982
، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة )رسالة ماجستیر(دراسة تحلیلیة لتطور التشغیل في الجزائر، : العائب أبو بكر )2(

  .20ـــ  16، ص 2003الجزائر، 
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 1984ـ  1980التشغیل خالل فترة الثمانینات : المرحلة الثانیة.  
شهد تطور مناصب الشغل اتجاهین متعاكسین تماما في النصفین األول والثاني من عقد 

  .الثمانینات
عرفت هذه الفترة تطبیق المخطط الخماسي األول الذي عرف خالله االقتصاد  :1984 ـ 1980الفترة 

الجزائري توازن أكثر من خالل التركیز على رأس المال، كما شهدت البطالة خالل هذه الفترة انخفاض 
خالل هذه الفترة انخفض منصب، 845000مناصب الشغل فقد بلغ أما عدد  ٪11,66معتبر وصل إلى 

  .)1(من مجموع التشغیل الكلي ٪13,23، أما الصناعة فوصلت إلى ٪28,14ي إلى التشغیل الفالح
عرفت هذه الفترة تطبیق المخطط الخماسي الثاني، الذي عرف من خالله : 1989 ـ 1985الفترة 

رة المخطط الخماسي منصب خالل فت 845000انخفاضا في مناصب الشغل الجدیدة، إذ انخفض من 
منصب، وبالتالي عودة معدل البطالة إلى الصعود لیصبح  255000إلى  1984 ـ 1980األول 
  .)2(بسبب تقلیل عدد العمال في المؤسسات، نتیجة انخفاض عدد مناصب الشغل 16,86٪

، فإن عدم قدرة 1986لقد ارتبطت أزمت التشغیل وتوسع البطالة باألزمة االقتصادیة العالمیة لسنة 
ا أدى إلى تراجع إنتاجها، ومع وجود فائض في العمالة لم یعد إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة هو م

مطلع التسعینات لیتدهور بذلك وضع التشغیل أكثر  في إال التسریح، والذي شرع فیه خرآهناك حل 
  .)3(فأكثر
 1999ـ  1990وضع التشغیل في مرحلة التحول الى اقتصاد السوق : المرحلة الثالثة.  

التي تبنتها الجزائر ضمن برنامج االستقرار االقتصادي، وبرنامج إن اإلصالحات االقتصادیة   
میدان الشغل في الجزائر في عشریة التسعینات، حیث تدهورت  ىالتعدیل الهیكلي، قد خلفت آثارا عل

األوضاع الخاصة بالتشغیل إثر تطبیق اإلصالحات االقتصادیة من طرف المؤسسات المالیة الدولیة، 
مارات جدیدة إلى جانب الطرد الكلي أو الجزئي للعاملین إثر عملیات إعادة هیكلة وذلك بسبب غیاب استث

المؤسسات االقتصادیة العمومیة التي لم تحقق مردود اقتصادي مقبول، كما تجدر اإلشارة إلى أن الوافدین 
 1994 ـ 1990الجدد لسوق العمل في عشریة التسعینات هم من موالید سنوات السبعینات، فخالل الفترة 

                                                             
  .25ـ  24، ص ص المرجع السابق: العائب أبو بكر )1(
  .72ـ  70سابق، ص  مرجع: كحل الراس لیندة )2(
  .26مرجع سابق، ص : العائب أبو بكر )3(
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بلغ عدد الوافدین الجدد لسوق العمل ملیون طالب شغل في حین بلغت مناصب الشغل التي تم توفیرها 
  .)1(منصب شغل جدید 40000من قبل االقتصاد الوطني خالل هذه الفترة أي 

فبالرغم من االیجابیات التي عرفتها هذه الفترة والمتمثلة في خلق مناصب شغل معتبرة من خالل   
  :)2(مجموعة من السلبیات نذكر منها هناك ت التي اعتمدتها الدولة، إال أنالمخططا

 االختالالت القطاعیة : ب الهیكلیة للبطالة والتي من بین أسبابهالم یتم القضاء على األسبا
 .واالختالالت الجهویة وكذلك عدم التوافق بین التشغیل والتكوین

 وصدمة أسعار النفط، واالنكماش االقتصادي من  يوباإلضافة إلى حالة الركود االقتصادي العالم
خالل االنخفاض في عدد مناصب العمل في القطاع العمومي المنتج وتطور القطاع الغیر رسمي، 

 .)3(واإلصالحات بهدف التخفیض من حدة البطالةزائر إلى تبني مجموعة من البرامج مما دفع الج
 :1999لجزائر ما بعد سنة اوضع التشغیل في  .2

انعكاس على حجم العمالة،  2014ـ  2001صادي المطبقة خالل فترة كان لسیاسة اإلنعاش االقت لقد
  .ولقد تمیزت هذه السیاسة بمرحلتین

  2009 ـ 2001(المرحلة األولى:(  
لقد ساهمت قطاعات االقتصاد الوطني في هذه المرحلة في تحسین وضع التشغیل وذلك من خالل 

  ).2009 ـ 2005(جانب برنامج دعم النمو  الى) 2004 ـ 2001(تصادي برنامج اإلنعاش االق
  4( )2004ـ  2001(دعم اإلنعاش االقتصادي برنامج(: 

ملیار دج، وجه أساسا للعملیات والمشاریع الخاصة بدعم المؤسسات  525خص لهذا البرنامج مبلغ 
وتقویة الخدمات العمومیة في مجاالت كبرى، وتزامنت هذه العملیات مع  والنشاطات اإلنتاجیة الفالحیة

مجموعة اإلجراءات الخاصة باإلصالحات المؤسساتیة، ودعم المؤسسات الوطنیة، وقسم برنامج دعم 
اإلنعاش االقتصادي إلى أربعة برامج، كل برنامج یخص قطاع معین، وكل قطاع یتكون من قطاعات 

  :فرعیة وذلك كاآلتي

                                                             
  .79مرجع سابق، ص : كحل الراس لیندة )1(
  .31ـــ  28مرجع سابق، ص : العائب أبو بكر )2(
  .91ـــ  89ص مرجع سابق، : شاللي فارس )3(
، مجلة أبحاث اقتصادیة 2010ـ  2000لسیاسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر  دراسة تقییمیة: نبیل بوفلیح )4(

داریة، عدد    .253ـ  252، ص ص 2012، جامعة بسكرة، 12وإ
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خصصت له أكبر نسبة من المبالغ المخصصة للبرنامج : طاع األشغال الكبرى والهیاكل االقتصادیةق
وذلك بهدف تدارك  ٪40,1ملیار دج عل مدى أربع سنوات أي بنسبة  210,5حیث استفاد من مبلغ 

ئر سنة العجز والتأخر الحاصل في القطاع نتیجة لتأثیرات كل من األزمة االقتصادیة التي عرفتها الجزا
، واإلصالحات االقتصادیة التي طبقتها في فترة التسعینات، والتي أجبرت الحكومة على تقلیص 1986

  .لمالي للمیزانیة العامةاالتوازن  ةاإلنفاق الحكومي الموجه لالستثمار بغیة استعاد
ج، من إجمالي المبلغ المخصص للبرنام ٪38,8خصصت له نسبة  :قطاع التنمیة المحلیة والبشریة

وهذا یدل عل سعي الحكومة لتحقیق التوازن الجهوي بین مناطق الوطن وتحسین المستوى المعیشي 
  .للمواطن في المناطق الریفیة

من  ٪12,4ملیار دینار جزائري، أي نسبة  65,4خصص له مبلغ  :قطاع الفالحة والصید البحري
برنامج الوطني للتنمیة الفالحیة إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، وقد استفاد هذا القطاع من ال

)PNDA ( 2000ابتداء نمن سنة.  
من إجمالي المبلغ المخصص  8,6ملیار دج أي نسبة  45خصص له مبلغ  :دعم اإلصالحات

دعم ترقیة القدرة  للبرنامج، وجه لتمویل اإلجراءات والسیاسات المصاحبة لهذا البرنامج الذي یهدف الى
  .التنافسیة للمؤسسات الوطنیة والعامة

  1()2009ـــ  2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي(:  
عبارة عن سیاسة مكملة لإلنعاش االقتصادي، یهدف إلى وضع أكبر قدر ممكن من االستثمارات 

 4203خصص له مبلغ  ،بطالة والفقرالمحلیة واألجنبیة بهدف تسریع وتیرة النمو والتقلیص من ظاهرة ال
  .األول بمنطقة الجنوب، والثاني بمناطق الهضاب العالیا: ملیار دج، وأضیف له برنامجین

 تم إعداد هذا البرنامج وفقا لتعلیمات رئیس الجمهوریة في الوالیات اآلتیة :برنامج تنمیة الجنوب :
 ،ملیار دج 432، الوادي، وخصص له مبلغ أدرار، األغواط، بسكرة، بشار، تمنراست ورقلة، إلیزي

 .تحسین مستوى المعیشة والتنمیة االقتصادیة: ویضم
 مثله مثل  ملیار دج یعتبر 668خصص له مبلغ قدره   :البرنامج التكمیلي لتنمیة الهضاب العلیا

لیعزز البرنامج المقرر لوالیات الجنوب یأخذ بعین االعتبار الممیزات والخصوصیات الجغرافیة، وجاء 
 .المساواة من حیث التنمیة لصالح السكنات المحلیة

                                                             
، كلیة )رسالة ماجستیر(، 2001سیاسة التشغیل وفاعلیة برامج اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر منذ : زكریا مسعوي )1(

  .14ـ  12، ص 2013لوم التسییر، جامعة سطیف، العلوم االقتصادیة وع
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 1()2014 ـ 2010: (ضمن البرنامج الخماسي سیاسات التشغیل: المرحلة الثانیة(.  
ملیار دج،  21214على برنامج إنفاقي بحجم  2010ماي  24صادق مجلس الوزراء في الجزائر بتاریخ 

الكلي، وبالتالي تحسین الطلب على وسائل اإلنتاج بما یمس قطاعات عدیدة ألجل تحفیز الطلب الداخلي 
بمواصلة مجهودات التنمیة من خالل تنفیذ برامج  2014 ـ 2010الفترة  في ذلك الید العاملة، وتمیزت

  .االستثمار العمومي واالستمرار في تنفیذ مخطط العمل لترقیة التشغیل ومحاربة البطالة
 صادي المحدث بمناصب الشغلفیما یخص االستثمار في القطاع االقت:  

وانجاز المشاریع الكبر  2014 ـ 2010ملیار دج من أجل االستثمار خالل  11648خصص مبلغ 
  :الخاصة بالهیاكل القاعدیة التي تتطلب ید عاملة مكثفة مثل

 انجاز برنامج ملیون وحدة سكنیة. 
 ا األخیرووضع جهاز تسییر وصیانة هذ) غرب شرق ـ(هاء مشروع الطریق السریع إن. 

 ملیار دج، من أجل مرافقة  350خصص مبلغ مالي قدر بـ  :فیما یخص ترقیة تشغیل الشباب
اإلدماج المهني لخریجي الجامعات والتكوین المهني وكذا لدعم المؤسسات المصغرة وتمویل 

  .أجهزة التشغیل المؤقت
 مؤسسة مصغرة سنویا بالنسبة لجهازي الوكالة  45000تم إنشاء  :إنشاء المؤسسات المصغرة

الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، مما یؤدي إلى توفیر 
 .منصب شغل مباشر كمعدل سنوي 113000

 عارض عمل مبتدئ كمعدل سنوي أي مجموع  300.000تم إدماج  :اإلدماج المهني
  .مدمج 1500000

  :األبعاد الرئیسیة لسیاسات التشغیل ومحاربة البطالة: نیاثا
تعتبر سیاسة التشغیل ومكافحة البطالة جزء ال یتجزأ من سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة   

في الجزائر، وهذا ال یكون إال بوضع استراتیجیات ناجعة للتكفل بالخریجین الجامعیین خاصة القادمین 
ث لم تقصر الحكومة الجزائریة في البحث عن سیاسات وآلیات لحل مشكلة البطالة یإلى سوق العمل، ح

، وتعتبر هذه اآللیات والبرامج التي اعتمدتها الدولة متعددة )2(مبدیة اهتمام كبیر بفئة حاملي الشهادات
خلق ومتنوعة ومختلفة المناهج والطرق، منها ما یتعلق بالتشغیل المباشر، ومنها ما یتعلق بتشجیع 

                                                             
  .153مرجع سابق، ص : كحل الراس لیندة )1(
  .102ـ  101، ص مرجع سابق : دالل، بوكرب محمد بوعتروس )2(
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المؤسسات التي توفر المزید من فرص العمل، ومنها ما یتعلق بتنظیم بعض أنماط التوظیف الخاصة 
ببعض الفئات العمالیة، مثل حاملي الشهادات الجامعیة، التكوین المهني، الباحثین عن العمل والقادمین 

ون تأهیل، األمر الذي من مختلف مؤسسات التعلیم والتكوین العالي والمتوسط، حتى بالنسبة لمن هم د
شكل ما یمكن وصفه بالتجربة الوطنیة في مجال التشغیل بصفة عامة، وتشغیل خریجي الجامعات بصفة 

  .)1(خاصة، على أساس أن هذه الشریحة تشكل اإلشكالیة المعقدة لسیاسة التشغیل في الجزائر
  :)2(وتتمثل مختلف أجهزة وبرامج التشغیل فیما یلي

تأسس منذ مطلع التسعینات بهدف التشغیل المؤقت للشباب بإنشاء  :ني للشبابجهاز اإلدماج المه .1
مناصب عمل مأجورة بمبادرة محلیة، واإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس مشاریع یقترحها 
الشباب في شكل تعاونیات فردیة أو جماعیة، كما یهدف إلى جعل الشباب یكتسبون خبرة مهنیة داخل 

 .شهر 12داریة لفترة تتراوح ما بین ثالثة أشهر و وحدة إنتاجیة أو إ
الهدف منه تمكین  1989تم إنشاء هذا الصندوق سنة  ):FAEJ(صندوق دعم تشغیل الشباب .2

الشباب من الحصول عل عمل بمبادرة محلیة أو إنشاء ما یسمى بالتعاونیات، حیث یساهم فیها 
 .والباقي تساهم به البنوك ٪30الشباب ب 

على تتمثل أهم نشاطات هذا الجهاز في الحفاظ  ):CNAC(الوطني للتأمین عن البطالة الصندوق  .3
العمل، خاصة بالنسبة للعمال المسرحین ألسباب  ىمناصب العمل أو المساعدة على العودة إل

 :اقتصادیة في إطار عملیات تسریح العمال وتتمحور هذه النشاطات حول اإلجراءات اآلتیة
 شهر 23لة ومراقبة المنظمین إلى الصندوق لمدة دفع تأمین من البطا. 
 الدعم والمساعدة من أجل الرجوع إلى العمل. 
  المساهمة في إنشاء مؤسسات خاصة بالبطالین الحاملین لشهادات التكوین المهني أو التعلیم العالي

 .أو حتى الذین یملكون خبرة في میدان معین
 96/223بمرسوم تنفیذي رقم  1996ه الوكالة سنة أنشأت هذ ):ADS(وكالة التنمیة االجتماعیة  .4

، مهمتها محاربة الفقر، البطالة والتهمیش االجتماعي، كما أوكلت 1996جوان  29الصادر بتاریخ 

                                                             
، كلیة العلوم االقتصادیة )رسالة دكتوراه(اختالالت سوق العمل وفعالیات سوق التشغیل في الجزائر، : قصاب سعدیة )1(

  .170، ص 2007ر، جامعة سطیف، وعلوم التسیی
، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم )شهادة لیسانس(سیاسة التشغیل في الجزائر، : سایح حنان، بوعناني فاطمة الزهراء )2(

  .62-60، ص 2013التسییر، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان، 
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، واألعمال ذات )ESIL(، العمل المؤقت )CPE(لها مهمة تسییر ومتابعة العقود ما قبل التشغیل
العمل وفقا لما یتوفر من مناصب عمل، وحسب وزارة  المنفعة العامة، كما تعمل على إدماج طالبي

 .2000خریج جامعي في إطار هذه الوكالة إلى غایة سنة  35344العمل تم إدماج حوالي 
حكومة جهاز یهدف إلى إنشاء مكثف تبنت ال 1990في سنة  :الوظائف المأجورة بمبادرة محلیة .5

لمنتجة والقلیلة التأهیل، األشغال غیر امناصب الشغل لمدة سنة واحدة تقتصر هذه الوظائف على ل
مؤقتة تتركز  ، إال أن هذه الوظائف2004شاب في سنة  2500اإلجراء بتوظیف حوالي  سمح هذا

 .في مجملها في القطاع الخدمي
أنشئ هذا الجهاز على أساس : العامة وذات االستعمال المكثف للید العاملة األشغال ذات المنفعة .6

ر من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، واألهداف الرئیسیة لهذا البرنامج هي القرض الممنوح للجزائ
تنمیة وتطویر المجتمعات السكانیة األقل نموا بهدف إنشاء عدد معتبر من مناصب الشغل المؤقتة مع 
تطور وصیانة الهیاكل العمومیة، وذلك بتطبیق األشغال ذات المنفعة االقتصادیة واالجتماعیة، من 

 .منصب شغل 175.131انة الملحقات من طرف البلدیة والوالیة، وقد سمح هذا الجهاز بإنشاء صی
على جهاز جدید لتأطیر  اعتمدت الحكومة ):ANSEJ( الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب .7

الشباب  ؤسسة عمومیة مكلفة بتشجیع وتدعیم، وهي م1996جویلیة  2سیاسة دعم التشغیل في 
دیهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، یستفید الشاب صاحب المشروع من خالل مراحل البطال، الذین ل

 :إنشاء مؤسسته وتوسیعها من
  تكوین استقبال، إعالم، مرافقة،(مساعدة مجانیة.( 
 واإلعفاء من الضرائب في مرحلة االستغالل لحقوق الجمركیة في مرحلة االنجازتخفیض ا. 
 حالیا، یعتبر من أهم البرامج المطبقة  1998برنامج تم إطالقه في  ):CPE(عقود ما قبل التشغیل  .8

موجه إلدماج الشباب المتحصلین على شاهدات جامعیة والذین یدخلون سوق الشغل ألول مرة، 
ویهدف إلى زیادة العروض وتشجیع وتسهیل إدماج المتحصلین على شهادات علمیة في سوق الشغل 

اإلدماج  ىهم عقد ما قبل التشغیل في اكتساب تجربة تساعدهم علمن خالل الفرصة التي یمنحها إیا
 .أصحاب العمل ىالنهائي لد

تتكون الوكالة من مجموعة من اإلدارات والهیئات التي  ):ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار .9
تعمل على مساعدة المستثمرین، حیث تركز عل تقییم المشاریع ودراستها ومن ثم اتخاذ القرارات 
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بشأنها سواء بالقبول أو الرفض، تهدف إلى تشجیع وتطویر االستثمار من خالل الخدمات التي 
 .تقدمها

أنشأت هذه الوكالة بموجب قرار اللجنة : ANGEM)(المصغر  الوكالة الوطنیة لتسییر القرض .10
، حیث یعتبر القرض المصغر من بین اآللیات التي اتخذتها الدولة لحل 2003دیسمبر1الحكومیة في 

 مشكل البطالة، فهو بذلك موجه للذین یمارسون عمال مؤقت أو غیر مضمون، ولكل من یرغب في
والخدمات، ولقد كان بحث وتطویر نشاط منتج للسلع خلق منصب عمل ذاتي بنفسه مما یسمح ب

ویتراوح القرض  1999االنطالق الرسمي لتنفیذ هذا النوع من التمویل للتشغیل في شهر جویلیة 
 .)1(شهر 60إلى  12دج، وهو قابل للتسدید على مرحلة مابین  35000ودج  5000المصغر بین 

هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أنشأت بموجب  ):ANEM( الوكالة الوطنیة للتشغیل .11
 42/71المعدل والمكمل لألمر رقم . 1990ـ  09ـ  08المؤرخ في  259/90التنفیذي المرسوم  

، وبذلك فان الوكالة تعتبر من بین أقدم الهیئات العمومیة للتشغیل في 1971ـ 06ـ  17المؤرخ في 
وكالة محلیة، تكمن مهامها  165یریة جهویة وحوالي مد 11الجزائر، وتتكون من المدیریة العامة، 

 .األساسیة  في تنظیم الشغل  وتسییر العرض والطلب
، حیث كان ینشط عن طریق 2003تم إنشاء صندوق الزكاة الجزائري في سنة  :صندوق الزكاة .12

بموجب  2005 ، بعد ذلك تم إنشاء المدیریة الفرعیة للزكاة سنة)المركزیة والوالئیة القاعدیة(اللجان 
مرسوم تنفیذي والمتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، حیث تنص المادة 
الثالثة منه على إنشاء مدیریة الزكاة التي تكلف باإلشراف على جمیع موارد الزكاة وتوزیعها وتحدید 

تقدیم قرض مصغر یمنح طرق صرفها، ومن أهم الصیغ التي یمنحها هذا الصندوق أنه یتكفل ب
  .)2(للقادرین عل العمل، ویسدد في أجل  ال یتعدى أربع سنوات

قتصادیة  االجتماعیة في لقد كانت سیاسة التشغیل دوما جزءا ال یتجزأ من سیاسات التنمیة اال
اعتبار أنه ال یمكن االهتمام بالجوانب المادیة دون الجوانب البشریة، بحكم أن الهدف من  البالد على

یستدعي توفیر فرص التنمیة في النهایة هو توفیر القدر الكافي من سبل العیش الكریم للمواطن، وهو ما 
ین الى سوق العمل الباحثین عنه، ووضع البرامج الناجعة للتكفل بالقادمو لكل القادرین على العمل   عمل

                                                             
، 2001لدراسات الجامعیة واإلنسانیة، األكادیمیة للتشغیل في الجزائر، التكوین المهني وا: رواب عمار، غربي صباح )1(

  .69ص 
  .62، ص مرجع سابق: ني فاطمة الزهراءسایح حنان، بوعنا )2(
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من الجامعات  ومعاهد التكوین المختلفة، وعلیه سیتم استعراض لمختلف األبعاد واألهداف الرئیسیة 
لسیاسات التشغیل التي تم انتهاجها، والتي كانت تحكمها عوامل وظروف من المؤكد أنها تختلف عن 

أن أبعاد سیاسة التشغیل الحالیة  نه یمكن القولبغض النظر عن نجاحها أو فشلها، فاالظروف الحالیة و 
متعددة الجوانب، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي، وما یتعلق بالجانب التنظیمي  والهیكلي، 

  .)1(وما إلى ذلك من الجوانب األخرى
ماعیة الناتجة بالنسبة للبعد االجتماعي، فیركز على ضرورة القضاء على مختلف اآلفات االجت

 ىوالمتوسطة خاصة، والعمل عل ةسیما بالنسبة للشباب عامة ، وذوي المؤهالت الجامعیالة العن آفة البط
بعادهم عن كل ما یجعلهم عرضة للیأس  هؤالء الشباب في المجتمع توفیر الظروف المناسبة إلدماج ، وإ

د ثانیا، والتهمیش واإلقصاء وما یترتب على ذلك من أفكار وتصرفات تضر بهؤالء الشباب أوال وبالبال
ونقصد بها اللجوء إلى الهجرة السریة  وما یترتب على ذلك من مخاطر الموت في  البحر، واإلدمان على 

 ، واالنتحار والتمردوجه، بما فیه الجرائم اإلرهابیةوما ینتج عنه من مظاهر إجرامیة متعددة األ المخدرات
سات السلبیة المتعددة المظاهر التي تفرزها ، وما أدى ذلك من االنعكاعلى قیم وتقالید وقوانین البالد

  .       )2(ظاهرة البطالة
سیما المؤهلة منها في خلق رورة استثمار القدرات البشریة البینما یرتكز البعد االقتصادي على ض

الثروة االقتصادیة عن طریق توظیفها في مختلف المجاالت وقطاعات النشاط بما یسمح بإحداث التنمیة 
واالجتماعیة للبالد، وتطویر أنماط اإلنتاج وتحسین النوعیة والمردودیة ومنافسة المنتوج  االقتصادیة

  .)3(األجنبي، ومواكبة التكنولوجیا السریعة التطور
بینما ترمي األبعاد التنظیمیة والهیكلیة لسیاسة التشغیل إلى تحقیق مجموعة من األهداف یمكن 

یمكن إیجازها و المتعددة األبعاد  ومحاربة البطالة یة التشغیللترقتخالصها من وثیقة المخطط الوطني اس
  :)4(كالتالي

                                                             
السیاسات : السیاسة العامة في مجال التشغیل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العالمي حول: أحیمة سلیمان )1(

  .2، ص 2009أفریل  27ـ  26مع، جامعة الطاهر موالي، سعیدة، العامة ودورها في بناء الدولة وتنمیة المجت
سیاسة التشغیل كسیاسة لمكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى الدولي حول إستراتیجیة : قومي عبد الحمید، عایب حمزة )2(

  .2، ص 2011نوفمبر  16ـ  15الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، بجامعة المسیلة، 
  .2المرجع نفسه، ص : )3(
  .3مرجع سابق، ص : أحمیة سلیمان )4(
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  الوصول إلى تنظیم أحسن لسوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل وتحسین المؤهالت
 .المهنیة بغرض إیجاد التوازن بین العرض والطلب في مجال التشغیل

 الطلب على التشغیل وبالتالي جعل المؤهالت تتناسب مع حاجیات سوق العمل، للوصول  تكییف
 .تدریجیا إلى التوافق بین مخرجات التعلیم وسوق الشغل

  العمل على تصحیح االختالالت الواقعة في سوق العمل، وتوفیر الشروط المناسبة للتقریب بین حجم
 .ازن بین العرض والطلب في مجال التشغیلعرض العمل وحجم الطلب علیه بغرض إیجاد التو 

 تحسین المؤهالت المهنیة بهدف تحقیق تحسین قابلیة التشغیل لدى طالبي العمل. 
 دعم االستثمار في القطاع االقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة. 
 سیما في موقع العمل وفي الوسط المهني، لتسهیل االدماج في عالم الشغلترقیة التكوین المؤهل، ال. 
 ترقیة سیاسة تحفیزیة باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل. 
 الشباب ىسیما لدتنمیة روح المقاولة  ال. 
  ترقیة الید العاملة المؤهلة على المدى القصیر والمتوسط، وتكییف فروع وتخصصات التكوین حسب

 .حاجیات سوق العمل، ودعم التنسیق بین المتدخلین عل مستوى سوق العمل
 نشاء هیآت قطاعیة مرا عاة الطلب اإلضافي للتشغیل وعصرنة آلیات المتابعة والمراقبة والتقییم وإ

 .لتنسیق جهود مختلف المتدخلین في مجال التشغیل
 أحسن  تتحكم في تسییر سوق العمل ومعرفته العمل على التحكم في مختلف العناصر األساسیة التي

ك المعطیات ومختلف األدوات الضروریة إلدخال عن طریق نظام المعلومات واإلحصائیات وبنو 
  .التصحیحات والتعدیالت الالزمة على مخطط العمل

  :األطر القانونیة والتنظیمیة لسیاسات التشغیل: ثالثا
بمجموعة من النصوص  تأطیرهاالتشغیل في الجزائر اقتضى حتمیة إن تعدد أبعاد وأهداف سیاسة 

القانونیة والتنظیمیة، التي تضبط عملیات تجسیدها میدانیا إال أنه یصعب حصر مجموع النصوص 
صدارها بهدف وضع  سیاسات التي تضعها السلطات السیاسیة في الالقانونیة والتنظیمیة التي تم وضعها وإ

سبیل المثال القانون المتعلق بتنصیب ، لكن یمكن أن نذكر منها على )1(مجال التشغیل ومحاربة البطالة

                                                             
  .3المرجع السابق، ص : أحمیة سلیمان )1(
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حیات تنظیم في میدان أن تضمن الدولة صال ىالعمال ومراقبة التشغیل الذي نص في مادته الثالثة عل
  : )1(سیما في مجالالتشغیل ال

 التشغیل وترقیته المحافظة على. 

 الدراسات االستشرافیة المتعلقة بالتشغیل. 

 ر التشغیل ومراقبتهالمقاییس القانونیة والتقنیة لتأطی. 

 أدواة تحلیل وتقییم سیاسة التشغیل. 

 بمعرفة سوق العمل وتطوره حأنظمة اإلعالم التي تسم. 

، الذي حدد أهدافه في مادته األولى )2(والقانون المتعلق بالتدابیر التشجیعیة للدعم وترقیة التشغیل       
یة التشغیل عن طریق تخفیف األعباء منه، والتي تتمثل في وضع التدابیر التشجیعیة لدعم وترق

  .االجتماعیة لفائدة المستخدمین وتحدید طبیعة ومختلف أشكال المساعدة
التي كلفتها السلطات العمومیة  ة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها،المرسوم التنفیذي المحدد لمهام الوكالو       

ق العمل، یمكن أن نذكر منه على بمجموعة من المهام األساسیة في مجال التشغیل ورصد تفاعالت سو 
  :)3(سبیل المثال

 تنظیم معرفة وضعیة السوق الوطنیة للتشغیل والید العاملة وتطورها وضمان ذلك. 
 تطویر األدوات واآللیات التي تسمح بتنمیة وظیفة رصد سوق العمل. 
 الحركیة الجغرافیة والمهنیة لطالبي العمل، والمشاركة مع المؤسسات والهیئات المعنیة في  تشجیع

تطبیق عملیات التحویل المهني، أو التكوین التكمیلي الخاص بتكییف مؤهالت طالبي العمل مع 
 .متطلبات عروض العمل المتوفرة

 ا الدولة والجماعات المحلیة وكل المشاركة في تنظیم وتنفیذ البرامج الخاصة بالتشغیل التي تقرره
عالمها بتسییر البرامج وانجازها  .مؤسسة معنیة وإ

 البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصیب العمال الجزائریین في الخارج. 
 تطویر مناهج تسییر سوق العمل، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل. 

                                                             
  .2004دیسمبر  26الصادرة في  83، جریدة رسمیة، عدد 2004دیسمبر  25المؤرخ في  19ـ 4القانون  )1(
  .2006دیسمبر  11، الصادرة في 80 ، جریدة رسمیة، عدد2006دیسمبر  11المؤرخ في  21ـ  6القانون  )2(
  .2006أفریل  19، الصادرة في 9، جریدة رسمیة، عدد 2006فیفري  18المؤرخ في  77ـ  6المرسوم التنفیذي  )3(
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 التشریع والتنظیم المتعلقین بتشغیل األجانب،  متابعة تطور الید العاملة األجنبیة في الجزائر في إطار
 .عمال األجانب وتسییرهااقة الوطنیة للوتنظیم البط

، الذي یهدف إلى تشجیع )1(والمرسوم التنفیذي المتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج المهني
لتدابیر األخرى اإلدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئین، إلى جانب تشجیع كافة أشكال النشاط وا

  .سیما عبر برامج التكوین والتشغیلرامیة إلى ترقیة تشغیل الشباب الال
إلى جانب العدید من النصوص القانونیة األخرى المتعلقة بتشجیع خلق المقاوالت والمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة وتلك المتعلقة ببعض الهیئات واألجهزة األخرى الناشطة في مجال التشغیل، إما 

                                                                                           .)2(فة مباشرة أو غیر مباشرة كالصندوق الوطني للتأمین على البطالة وهیئات التنصیب الخاصةبص
  :نتائج سیاسات التشغیل في الجزائر: رابعا

األمر ال یمكن أن نتحدث عن فعالیة سیاسة التشغیل في بلد یعاني من قلة االستشارات في حقیقة 
ومعدالت نمو ضعیفة ومتذبذبة، ففي الجزائر لقد انعكست سیاسات التشغیل وبالرغم من أنها ظرفیة على 

  :)3(مستوى البطالة كاآلتي
 .2014 سنة %10م إلى 1999سنة  %30انخفاض معدالت البطالة في الجزائر من  -
 .دخول المرأة الجزائریة عالم الشغل مقارنة بما كانت علیه سابقا -
 ).2016 - 2005(انخفاض مستوى التسرب المدرسي في السنوات األخیرة  -

حققت سیاسات التشغیل في الجزائر نتائج إیجابیة بفضل العدید من اآللیات والبرامج التي  قد
  :)4(انتهجتها الدولة والتي ساعدت على التقلیص من نسبة البطالة، ومن أبرز هذه النتائج نجد كاآلتي

 الذي سمح باستكمال العدید من 2004و 2001تنفیذ برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ما بین  -
 .المشاریع العالقة، وانطالق عدة ورشات، والتي ترجمت بخلق عدد هام من مناصب شغل

 .تحسین مستوى االستثمار الوطني وكذلك األجنبي -

                                                             
  .2008أفریل  30، الصادرة في 22، جریدة رسمیة، العدد2008أفریل  19المؤرخ في  126ـ  8المرسوم التنفیذي  )1(
  .4مرجع سابق، ص : سلیمان أحمیة )2(
، )2014 -1990(فعالیة وانعكاسات سیاسات التشغیل على البطالة والفقر في الجزائر خالل الفترة : بوزار صفیة )3(

دیسمبر  09 -08ملتقى دولي حول تقییم سیاسات اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة، تیبازة، الجزائر، 
  . 564، ص 2014

  .12مرجع سابق، ص  عایب حمزة، ومي عبد الحمید،ق )4(



 آلیات مكافحة البطالة لدى خرجي الجامعة ودعم التشغیل في الجزائر: الرابع الفصل

 83 

نتائج أجهزت التشغیل المؤقت وأجهزت خلق النشاطات التي تدخل في إطار ترقیة تشغیل  -
 2007 - 1999 منصب عمل في فترة ما بین 2695.528الشباب، والتي سمحت بتمویل 

 .ملیار دینار جزائري 150: بتكلفة مالیة تقدر بــ
النمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات والمستخلص من القطاعات المولدة للشغل، السیما  -

قطاع البناء في الجزائر، فقد كان للسیاسات الدور الكبیر في هبوط معدلها إذ ترى تراجعا في 
 :دول التاليمعدل البطالة كما هو مبین في الج

  یبین النتائج التي حققتها سیاسات التشغیل في الجزائر :)01(جدول رقم

  نسبة البطالة  السنوات
1999  29.3%  
2001  27.3%  
2004  17.3%  
2005  15.3%  
2006  12.3%  
2007  11.8%  
2010  10.0%  

  .12قومي عبد الحمید،عایب حمزة، المرجع السابق، ص : المصدر    
مالیین  3التنمیة المتتالیة أدت إلى تراجع هام في نسبة البطالة بفعل إحداث ما یفوق إن برامج 

لى ارتفاع معدل النمو  منصب شغل خالل العشریة الماضیة في القطاعات اإلداریة واإلنتاجیة، وإ
 %10، انخفض إلى غایة 2010االقتصادي خارج قطاع المحروقات، كما أن معدل البطالة في سنة 

، كذلك نجد أن نسبة البطالة عند %10.2م التي كان فیها معدل البطالة یقدر بنسبة 2009بسنة مقارنة 
لدى اإلناث، وبالنسبة لمعدل البطالة لدى فئة حاملي الشهادات العلیا فقد  %19.1و %21الذكور بلغت 

  ).عند اإلناث %33.6عند الذكور،  %11.1( %21.4قدرت بــ 
والذي ) 2014، 2010(مة الجزائریة أقرت البرنامج الخماسي وتجدر اإلشارة إلى أن الحكو 

من موارده لتحسین التنمیة البشریة في مجال التشغیل حیث أن البرنامج الخماسي یهدف  %40یخصص 
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منصب في إطار  1500.000منها  2014مالیین منصب شغل في غضون سنة  3إلى استحداث 
  .   البرامج العمومیة لدعم التشغیل

  :تحدیات ومعوقات نجاح سیاسات التشغیل في الجزائر: خامسا
سیما في مجال تشغیل تشغیل في الجزائر الإن حجم التحدیات والمعوقات التي تواجهها سیاسات ال

الجزائر من المجتمعات التي تشكل فیها هذه الشریحة أكثر من ثلثي  نالشباب كبیرة ومعقدة، باعتبار أ
سیما أمام تراجع القطاع ال مة الهیئات المكلفة بمعالجة هذه اإلشكالیةالمجتمع، األمر الذي یصعب من مه

العمومي عن تمویل االستثمارات، وانجاز المشاریع المنشأة لمناصب العمل المستقرة والدائمة، واستمرار 
التوجه نحو المزید من تحویل المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص والتقلیص من عدد العمال إما 

لغلق، أو بسبب مواجهة األزمات التجاریة والمالیة خاصة نتیجة المنافسة الحادة للشركات بسبب ا
والمنتجات األجنبیة، كل هذا أمام استمرار تزاید حجم طلبات العمل الجدیدة من طرف الشباب الذي أنهى 

طالب عمل  300000سنویا، أي ما یفوق  ٪3,2 ةتكوینه، حیث تنمو وتیرة السكان النشطین بنسبة مرتفع
  . )1(جدید سنویا مقارنة بضعف النمو االقتصادي العام

  :)2(ومن أبرز التحدیات التي تواجه الحكومة الجزائریة في هذا المجال أي مجال التشغیل  
  العمل الغیر منظم، ویعتبر البدیل الحتمي للعدید من الشباب القادم إلى سوق العمل، أمام ضعف أو

المؤسسات المنظمة، هذا النوع من العمل الذي یشكل بؤر استغالل فاحشة ندرة فرص العمل في 
للعدید من الشباب الذي عادة ما یكون األكثر عرضة لهذا االستغالل سواء في مجال ظروف العمل 

 .أو في األجر أو في مختلف الحقوق الفردیة والجماعیة للعامل وفي غیاب أو ضعف الهیئات الرقابیة
 ضعها قصد آللیات القانونیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي شرعت الدولة في و عدم التحكم في ا

سیما تلك التي كلفت بتنظیم وتأطیر سوق العمل مثل الوكالة الوطنیة للتشغیل معالجة هذه الظاهرة وال
من الحجم الذي كان یستوجب علیها تحقیقه من التوظیف سنة  ٪25التي لم تتمكن من تحقیق سوى 

إلى جانب عدم االنسجام والتناسق بین  ٪87تفوق  1987ما كانت هذه النسبة سنة بعد 1996
األجهزة القائمة على مكافحة البطالة والتشغیل مما یعرقل نجاح التجارب العدیدة والجهود المعتبرة التي 

 .تم القیام بها للحد من تزاید حدة هذه الظاهرة

                                                             
  .11مرجع سابق، ص : أوحمیة سلیمان )1(
  .565ــ  564، ص ص بوزار صفیة، مرجع سابق )2(
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 ال اإلجرامیة في أوساط الشباب الجزائري البطال االرتفاع المستمر لظاهرة االنحراف نحو األعم
 .كتعاطي المخدرات والعنف، الهجرة غیر الشرعیة نحو البلدان األوروبیة بطرق غیر شرعیة

 ،هو عدم  كما أن معوقات نجاح التجارب والبرامج العدیدة التي تسعى إلى الحد من بطالة الشباب
المتوسط بما یتناسب واالحتیاجات التي تتطلبها سوق تكیف أنظمة وبرامج التعلیم والتكوین العالي و 

العمل، مما یعني تكوین مزیدا من اإلطارات والعمال الذین سوف لن یجدوا مناصب شغل تتناسب مع 
تكوینهم مما یجعلهم عرضة للبطالة عند تخرجهم، وذلك لعدم التنسیق والتعاون بین هذه المكاتب 

الشغل ، ومؤسسات التكوین العالي خاصة وكذلك المؤسسات والمؤسسات الهادفة إلى توفیر مناصب 
ضمان  ىالمستخدمة، حیث ال تتوفر مجالس تنسیق مشتركة بین جمیع هذه المؤسسات للعمل عل

فاعلیة الجهود المالیة واإلداریة لضمان توفیر مناصب عمل كل المتخرجین من المعاهد والجامعات 
 .ال تؤدي دورها بالفاعلیة المطلوبةومؤسسات التكوین المهني، وان وجدت فهي 

 القطاع  القطاع العمومي بسبب غیاب ىاعتماد سیاسة التشغیل في الجزائر اعتمادا كلیا عل
االقتصادي الخاص الذي یعتبر المستوعب األكبر للبطالة في أي بلد مما خلق البطالة المقنعة في 

 .القطاع العام
التي كثیرا ما أعاقت نجاح سیاسات التشغیل تبرز  وأمام كل هذه التحدیات والمعوقات السلبیة

مجموعة اآللیات والبرامج والمخططات التي وضعتها البالد كتحد ایجابي لمواجهة أثارها السلبیة، حیث لم 
تعد هناك مؤسسات صناعیة كبیرة متكاملة على غرار ما هو موجود في البلدان الصناعیة الكبرى، إذ 

الصغیرة والمتوسطة المتخصصة في مختلف المجاالت الحرفیة والخدماتیة، المشاریع  إلى أصبح اللجوء
السیما تلك التي تعمل في مجال المقاولة الثانویة لصالح المؤسسات الصناعیة الكبرى أو لفروعها في 

الوسائل التي تضمن  ىالجزائر، أحد الحلول األقل تكلفة لتحقیق التكامل االقتصادي من جهة واحد
حدة البطالة المتزایدة السیما في أوساط الشباب المتخرج من الجامعات ومعاهد التكوین التخفیف من 

  .)1(المتخصصة
  :عوامل تفعیل ونجاح سیاسات التشغیل في الجزائر: سادسا

یساهم الحكم الراشد بدرجة كبیرة في عملیة ترشید السیاسة العامة التشغیلیة وفعالیتها وعقالنیتها، 
السیاسات من حیث التسییر بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنه أن یساعد فاقتران هذه 

  :في تحقیق ما یلي
                                                             

  .12مرجع سابق، ص : أحمیة سلیمان )1(
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المستدامة، خاصة  لعبت الدولة دورا هاما في تحقیق التنمیة :دور الدولة في تفعیل سیاسات التشغیل .1
وتحسین الید العاملة من تعلیم تدریب  نشاءإالكبرى فقد كان لها دور كبیر في في الدول الصناعیة 

وتكوین باإلضافة إلى توفیر المعلومات االقتصادیة والهیاكل القاعدیة، وترقیة البیئة الثقافیة 
االجتماعیة، أي البیئة التي تحتضن التنمیة وتحفز على إنشاء المیزة التنافسیة الشاملة لألمة و 

  . )1(والمحافظة علیها وتطویرها
القطاع الخاص أصبح فاعل في الحیاة االقتصادیة ومساهم أساسي في تنمیة وباعتبار أن 

االستثمارات، وخلق فرص العمل والتخفیف من حدة البطالة وجب على الدولة المعاصرة أن تسعى إلى 
  :)2(تشجیع تنمیة هذا القطاع وجعله مستدیما من خالل اآللیات اآلتیة

 خلق بیئة اقتصادیة مستقرة. 
 سوق تنافسیة والحفاظ علیها إیجاد. 
 بناء مؤسسات لخلق فرص العمل. 
 جلب االستثمارات والمساعدة على نقل المعرفة والتكنولوجیا. 
 حمایة البیئة والموارد البیئیة. 

وقد أثبتت التجارب في الدول اآلسیویة في میدان التصنیع والتنمیة من خالل تبیینها لسیاسات صناعیة 
  :)3(زات أساسیة وهيأنها تتمیز بأربع ممی

 من خالل القدرة والرغبة في تغییر السیاسات إذ ثبت عدم جدواها :المرونة.  
 من خالل توجیه الحوافز الحكومیة بطریقة متمیزة بین األنشطة ومختلف القطاعات  :االنتقائیة

 .االقتصادیة بحسب المعاییر التي تصنعها الدولة
 ول أهداف السیاسات الصناعیة، وبما یحقق التوافق بین من خالل تحقیق التوافق العام ح :التناسق

 .السیاسات المتبعة، ویوفر االنسجام بین كل األطراف الفاعلة في المیدان االقتصادي واالجتماعي
 التركیز على تعزیز دفع عملیة التطور واالرتقاء بدال من مجرد الضبط والتوجیه. 

                                                             
دور الدولة في التنمیة البشریة في البالد النامیة في ظل العولمة، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، : عبد اهللا موساوي )1(

  .55، ص 2010، جامعة الشلف، 6عدد 
، )رسالة ماجستیر(، 2014ـ 1999حوكمة السیاسة العامة للتشغیل وتأثیرها عل البطالة في الجزائر : الحقي ربیعة )2(

  .63، ص 2015اسة والعالقات الدولیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، قسم العلوم السی
دور الدولة في التجارب التنمویة اآلسیویة مع تركیز خاص على المجال االجتماعي : عبد الشفیع محمد عیسى )3(

  .30ـ  29، ص ص 2011، 53ومنظومة االبتكار، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، عدد 
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 :عن المحاور الرئیسیة التي ینبغي أن تركز علیها الدولة في مجال التشغیل ومكافحة البطالة هي أما
   بعث االستثمارات واستحداث المؤسسات وخلق بیئة اقتصادیة مناسبة لجلب االستثمار وتحقیق النمو

الالزمة، وهذا یتطلب جملة من اإلجراءات من بینها إصالح السیاسات والمؤسسات وتوفیر الحوافز 
لمنشئ ون سیاسات محكمة لبعث االستثمار امن أجل تحقیق األفضل للمواطنین، وهذا لن یتحقق د

 .)1(لمؤسسات دینامیكیة تخلق الثروة والشغل
 قاعدة معلومات حقیقیة،  ىمبنیة عل ىضرورة رسم سیاسة عامة تشغیلیة وفق إستراتیجیة طویلة المد

نع القرار وبوضع برامج وآلیات كفیلة بمعالجة المشكل، وعدم من شأنه أن یساعد الجهات المعینة بص
االكتفاء بالحلول اآلنیة، كما أنه البد على الدولة صیاغة تشریعات مناسبة لسوق العمل الجزائري، 
والتي من شأنها أن تساهم في خلق فرص حقیقیة للعمل، وكذلك وضع مجموعة التدابیر واألطر التي 

صنع القرار التي ت التي لها عالقة بموضوع البطالة والتشغیل في عملیة تضمن مشاركة جمیع الفئا
فع عن حقوقهم، هذا ألن المشاركة لها امصالح هذه الفئة، وخلق مؤسسات تتكفل بمشاكلهم وتدتمس 

أهمیة بالغة في ترشید السیاسة العامة للتشغیل ألنها تساعد على إعطاء شرعیة للقرارات المتخذة سواء 
 .)2(السلطة السیاسیة أو مستوى اتخاذ القرار على مستوى

  تحقیق الالمركزیة اإلداریة وهذا یتطلب تدعیم بصالحیات كبیرة واستقاللیة التسییر والمسؤولیة
والوسائل البشریة، حتى تسمح للسلطات المحلیة بتحریك برامج عملها، فالالمركزیة تشكل عامال  

ت وتسمح باالستغالل الفعلي للثروات المحلیة والتغطیة أساسیا في اختیار األولویات، االستثمارا
الكاملة الحتیاجات الشباب المحلیة الضروریة، كما أن تعزیز السلطات الوطنیة للطاقات التنظیمیة 
والفنیة للجماعات المحلیة سوف یساهم في زیادة الفاعلیة االقتصادیة لألشغال المحلیة، فالالمركزیة 

العامة والخاصة ذات البعد الوطني لصالح وحداتها إلنتاج   مراكز القراراتتعني أیضا تشجیع تحویل 
السلع والخدمات أو االنجاز على مستوى المحلي بتزویدها بالمهارات البشریة، والثروات المالیة 
المناسبة، كما أن تعزیز الالمركزیة بتسییر النشاطات االقتصادیة على المستوى القطاعي یكون 

                                                             
، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم )رسالة ماجستیر(سیاسة التشغیل الجزائر، : فاطمة الزهراء سایح حنان، بوعناني )1(

  .60، ص 2013التسییر، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، 
، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات )رسالة ماجستیر(ترشید السیاسة العامة التشغیلیة في الجزائر، : حمزة عبد القادر )2(

  .180، ص 2014امعة الجزائر، الدولیة، ج
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وحدات اإلنتاج وهذا  ىیة التامة ألجهزة التسییر مدعمة باستقاللیة  حقیقیة على مستو بتحمل المسؤول
 .)1(یساهم بخلق مناصب شغل جدیدة

 :دور القطاع الخاص في تفعیل سیاسات التشغیل .2
التنمیة المستدامة، إال أنها ال تعتبر القوة الوحیدة ألن  لتحقیق باعتبار أن الدولة هي القوة الكبرى

التنمیة تعتمد على خلق الوظائف التي توفر ما یكفي من الدخل لتحسین المستوى المعیشي، ویشمل هذا 
على مجموعة من المشاریع الخاصة بالتصنیع والتجارة وفیما یتعلق بدور القطاع الخاص في  القطاع

التركیز على تفعیل برامج التشغیل من خالل بذل جهود على المستویات  مجال التشغیل فإنه یجب
  :)2(اآلتیة
 ویتعلق بإجراءات جانب العرض حیث تحتاج الجزائر لالرتقاء بنوعیة التعلیم المهني  :المستوى األول

اع والتدریب والتكوین، كإدراج مكونات من التعلیم المهني ضمن التعلیم العام والعمل على إشراك القط
الخاص في تصمیم المناهج والمساهمة في تمویل برامج التدریب المهني، وتقویة االرتباط بین 

 .المهارات المكتسبة والتوظیف في القطاع الخاص
 والتدریب للتأكد من توفر مواصفات ومتطلبات العمل لدى طالبي العمل الجدد. 
 سوق بتكلفة توظیف الملتحقین الجدد والمتعلق بإجراءات تحدید األجور، وتخفیض : المستوى الثاني

 .العمل من خالل تقدیم الحوافز المالئمة لمؤسسات القطاع الخاص
 برامج  ىویتعلق بإجراءات مراقبة البرامج وسیر عمل األسواق، فیشمل العمل عل :المستوى الثالث

 .التشغیل، وتعزیز التنسیق فیما بینها وتحسین فاعلیتها
  :بأن یلعب دورا محوریا في االستثمار والتشغیل من خاللوعلیه فالقطاع الخاص معني 

  یجب على القطاع الخاص في الجزائر التقید بالقانون من خالل الخضوع للمساءلة من سلطة الحكومة
 .في إطار رقابة الدولة على القطاع، وهذا من أجل أن تسود الصرام والدقة في تنفیذ األعمال

 والمعلومات اص والعام، من خالل توفیر القطاع الخاص لألموال بناء شراكة فعالة بین القطاع الخ
 . وكل المعارف الضروریة الكفیلة بخلق فرص العمل

                                                             
، 2006، األردن، 1الدولة والتنمیة في الوطن العربي، مؤسسة الوراقة للنشر والتوزیع، ط: الزبیدي كاظم، لطیف حسین )1(

  .494ص 
  .105ـــ  104مرجع سابق، ص ص : الحقي ربیحة )2(
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  إشراك القطاع الخاص ببرامج ومشاریع التنمیة، وتنویع قاعدة االستثمار لتطویر القطاعات التنمویة
 .المختلفة كالتعلیم، البحث العلمي والتطویر الثقافي

 استقرار وظیفي، نظام األجور(التباین في المزایا الوظیفیة مقارنة مع ما یقوم به القطاع العام  إزالة (
 .من أجل جذب العاملین والحد من انتشار ظاهرة البطالة

  :)1(دور المجتمع المدني في تفعیل سیاسة التشغیل .3
یشكل قنوات اتصال ویسمح یمتد ویربط بین األفراد والدولة والذي  یعد المجتمع اإلطار العام الذي

ستقاللیة وفاعلیة المجتمع المدني تتوقف على مدى السیاسات العامة، فا بمشاركة فردیة وجماعیة في رسم
مدى قدرته على التوزیع العادل للثروات المادیة بین األفراد،  ىقوة األساس االقتصادي للمجتمع، وعل

فتفعیل دور المجتمع المدني العربي یحتاج إلى درجة معقولة من التطور االقتصادي واالجتماعي فكلما زاد 
المستوى االقتصادي واالجتماعي كلما زاد نشاط منظمات المجتمع المدني والعكس، وبالتالي فإن 

المدني یكون لها تأثیر قوي وبشكل خاص في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة عندما مؤسسات المجتمع 
تعمل بالتعاون مع قطاع الحكومة والقطاع الخاص من خالل تبني البرامج والسیاسات االقتصادیة التي 

ة، للتقلیل من حدة البطالة والتكفل بمشاكل الشباب، كما أن اتحادات العمال والنقابات المهنی ىتسع
وجمعیات رجال األعمال والجمعیات الصناعیة واإلعالم كلها تساهم في خلق ظروف اجتماعیة تؤدي إلى 

  .توعیة وتنشیط الفئات الشبابیة ومن ثم إمكانیة إدماجهم في سوق العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .106المرجع السابق، ص: الحقي ربیحة )1(



 آلیات مكافحة البطالة لدى خرجي الجامعة ودعم التشغیل في الجزائر: الرابع الفصل

 90 

  :خالصة
دیات التي یعتبر االهتمام بقضایا التشغیل وتكثیف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة من أهم التح

سیما الجزائر، األمر الذي یحتم علیها توفیر الشروط الالزمة ووضع هیاكل قویة تواجهها دول العالم ال
ومتخصصة وانتهاج استراتیجیات اقتصادیة فعالة تسمح لها بتحقیق األهداف المرجوة، ورغم اإلمكانیات 

لجزائر تبقى اآللیات المعتمدة في ظل للحد من ظاهرة البطالة في ا مسخرة والجهود والتدابیر المتخذةال
داریة كثیرة، فضال عن عدم قدرة الشباب البطال  إستراتیجیة التشغیل غیر كافیة تشوبها تعقیدات قانونیة وإ
في االندماج والتكیف مع الحلول المقترحة من قبل الحكومة سواء لبطئ اإلجراءات المتخذة وتعقیداتها أو 

البد من مساهمة كل األطراف المعنیة من أجل نجاح سیاسات  ، ولهذاقار الشباب لروح المبادرةافت
التشغیل وكذلك التنسیق بین كل القطاعات والهیاكل وتدعیم وتحفیز االستثمار المولد لمناصب الشغل 

 .والعمل على عصرنة قطاع التشغیل وربطه بسوق العمل
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  :تمهید
أن تتوقف عند الحدود النظریة إن معالجة إشكالیة بحثیة تتعلق ببطالة خریجي الجامعة، ال ینبغي 

بالمعطیات الواقعیة، حیث یتوجه الباحث إلى  ناالتي تزود ةالمیدانیستدعي ضرورة التطرق للدراسة بل ت
میدان الدراسة مزودا بكم نظري وأدوات منهجیة متعددة ناهیك عن تحدید مجاالت الدراسة الثالث 

والعینة المبحوثة، وكذا األسالیب اإلحصائیة، فیبدأ الباحث في جمع البیانات ) الزمني، مكان بشري(
الیب التي اعتمدها لغرض تفسیرها واستخالص النتائج منها، وعلى هذا األساس جاء هذا بالوسائل واألس

  .وتكملة للفصول النظریة التي سبقته االفصل بكل محتویاته المذكورة تدعیم
 :جمع البیانات أدوات:أوال

من أجل فهم وتفسیر الظاهرة محل البحث والوصول إلى إنجاز دراسة علمیة جادة، فإنه من 
یهي أن یلجأ الباحث إلى استخدام مجموعة من التقنیات واألدوات البحثیة أو كما تعرف بأدوات البحث البد

مجموعة الوسائل والطرق واألسالیب واإلجراءات المختلفة التي یعتمد علیها  «العلمي، والتي یقصد بها 
  .)1(»الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحلیلها

 لظاهرة المدروسة من أجل التحقق منع واو في هذه األدوات المستخدمة طبیعة الموض تتحكم  
أداة في بحثه وذلك لما تتصف به المنهجیة بالمرونة  نموض البحث وقد یستخدم الباحث أكثر فر 

  .)2(خرىاألداة ألوباعتبار كل أداة مكملة ل
لتي ترتبط بالمنهج المستخدم، حیث وفي هذه الدراسة تم اختیار األدوات المنهجیة المناسبة وا  

  :تمثلت فیما یلي
  :المقابلة )1

وتعني المواجهة أو المعاینة أو االستجواب وهي تقوم على االتصال الشخصي بین الباحث 
والمبحوث وجها لوجه، وتحدث مناقشة ومحادثة موجهة من أجل جمع البیانات التي یرید الباحث الحصول 

في  علیها الستغاللها في البحث العلمي ولالستعانة بها في التوجیه والتشخیص والعالج، حیث تتكون

                                                             
، اإلسكندریة، مصر، 4ادین علم االجتماع ومناهج البحث العلمي، المكتبة الجامعیة، طمی: حسین عبد الحمید رشوان )1(

  .108، ص 2000
، 2، دار القصبة، ط)ترجمة بوزید صحراوي وآخرون(منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، : موریس أنجرس )2(

  .204الجزائر، ص 
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أبسط صورها من مجموعة من األسئلة أو البنود التي یقوم الباحث بإعدادها وطرحها على المبحوث ثم 
 .)1(تسجیل اإلجابات

  : مع 2018 ـ 05ـ 20بتاریخ  -قالمة -الة الوالئیة للتشغیل بوالیةفي هذه الدراسة تم إجراء مقابلة بالوك
 مستشارة رئیسیة في التشغیل مكلفة باالتصال والتكوین: المیة السیدة أوجاني. 
 إلصغاءفي التشغیل مكلفة با مستشارة رئیسیة: السیدة بوغازي نادیة. 

 :حول الموضوع مع اإلحصائیاتبعض  ألخذ -قالمة -بوالیة كما تم االتصال بمدیریة التشغیل
 2018 ـ 05ـ  20اآللي بتاریخ  مهندسة دولة في اإلعالم: السیدة دوارة سعاد. 

خاللها من جانب الباحثة توضیح موضوع الدراسة والهدف منه وطرح استفسارات  تم هذه المقابلة
جمع بیانات  ىحیث ساعدت عل ،حول جملة من المواضیع المرتبطة بخریجي الجامعة البطالین

أسئلة المقابلة ومختلف اإلجابات معلومات ومن ثم توضیح عدة مسائل مرتبطة بموضوع الدراسة، وكانت و 
  :والمعلومات المتحصل علیها كاآلتي

: ما هي نسبة البطالة لدى خریجي الجامعة المسجلة لدى مصلحتكم خالل السنوات: 01السؤال رقم 
  .؟2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012
 مدیریة التشغیل  عدد خریجي الجامعة البطالین من طرفحول  إحصائیات ا السؤال تم إعطاءذفي ه

 :حیث كان عدد البطالین الجامعیین، كاآلتي
السنوات      

  الجنس
2014  2015  2016  2017  2018  

  1915  2147  2245  1754  2005  ذكور
  4441  4927  4156  3218  3208  إناث

  6356  7072  6401  4972  5213  المجموع

  رأیك ما هي أسباب انتشار ظاهرة بطالة خریجي الجامعة؟ حسب ):02(السؤال رقم 
 أسباب انتشار ظاهرة بطالة خریجي الجامعة هي: 
 الجامعة ال تأخذ بعین االعتبار احتیاجات سوق الشغل فیما یخص التخصصات المطلوبة. 
 الشباب المتخرج من الجامعات یفضل العمل في القطاع العام. 

                                                             
، 2009، دار الثقافة، عمان، األردن، "ه وأدواته وطرقه اإلحصائیةمفاهیم"أسالیب البحث العلمي : عطوي جودة عزة )1(

  .110ص 
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 البطالة مشكلة تساهم في التقلیص من لیس هناك مؤسسات اقتصادیة كبرى. 
  والیة قالمة تعاني من تهمیش الدولة لها فهي تفتقر على غرار والیات أخرى مجاورة ألدنى المرافق

 .الضروریة للعیش الكریم
 االستثمارات تكاد تكون منعدمة بالوالیة. 
 بالدرجة األولى لكن هذا المجال غیر مستغل بالدرجة التي تكفل خلق مناصب شغل والیة فالحیة. 

  ما هي التخصصات التي ترتفع فیها نسبة البطالة بالترتیب؟ ):03(السؤال رقم 
 علوم اجتماعیة 
 علوم اقتصادیة 
 علوم إنسانیة 
 علوم تقنیة 
 أدب عربي 

  التوظیف؟ دهل تراعي مؤسسات التشغیل التخصص عن ):04(السؤال رقم 
  نعم
  ال

  :هل یوجد أفراد حصلوا على مناصب شغل دائمة ):05(السؤال رقم 
  نعم 

  ال
 إذا كانت اإلجابة نعم، هل من إحصائیات حول ذلك؟. 
  حول هذا السؤال إحصائیاتال توجد. 

  هل ترى في عقود اإلدماج بالصیغة الحالیة أنها كفیلة بالحد من ظاهرة البطالة؟ ):06(السؤال رقم 
  نعم
  ال
 إذ كانت اإلجابة ال فلماذا؟. 
  ىبسبب محدودیة عقد العمل بحیث بعد انتهاء مدة العقد المحددة سوف یجد الفرد نفسه مرة أخر 

 .بطال
  انتهاء مدة العقدالمؤسسات ترفض تحمل عبئ التكفل بطالب العمل عند. 

2 

4 

3 

5 

1 

x 

x 

x 
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  هل من جدید فیما یتعلق بسیاسة تشغیل خریجي الجامعة؟ ):07(السؤال رقم 
 نعم، فهناك عدة برامج مستقبال تسعى لخلق التوافق بین متطلبات سوق العمل 

 .امعةوالتخصصات المدروسة بالج
  هل من جدید فیما یتعلق بسیاسة اإلدماج؟  ):08(السؤال رقم 

  نعم
  ال

  كانت اإلجابة نعم فما هو رأیك فیها؟إذا 
 لمدة ثالث سنوات فإن المؤسسة ملزمة بإبقاء العامل والتكفل به في إطار عقد  إذا تم إمضاء عقد

، CTA( contrat de travail aidé(عقد عمل مدعم یعرف ب وهو ما:عمل غیر محدودة المدة
لكن المؤسسات وخاصة القطاع الخاص تتحایل في تطبیق هذه  ،نيفالدولة تدعم اإلدماج المه

 .التعلیمات الجدیدة
من حدة البطالة لدى خریجي  التخفیف ؤسسات التشغیل في الحد أوما مدى مساهمة م ):09(السؤال رقم
  .الجامعات؟

 دور)ANEM ( الوساطة فهي ال تخلق مناصب عمل بل تعمل على تلقي عروض العمل وربطها
 .عملبطلبات ال

  برامج التشغیل المحدثة من طرف الدولة والمتمثلة في جهاز المساعدة على اإلدماج المهني ساهمت
 .بشكل كبیر في امتصاص البطالة خاصة لدى خریجي الجامعة

  هل لسیاسة التشغیل آثار إیجابیة على المستوى االجتماعي واالقتصادي؟ : )10(السؤال رقم 
  نعم
  ال
  اآلثار؟ هذه كانت اإلجابة نعم فما هي إذا
  15توفیر دخل ولو بسیط كما هو الحال في إطار جهاز المساعدة على اإلدماج المهني حیث یبلغ 

 .ألف دینار جزائري لخریجي الجامعة
 العیش بكرامة وتلبیة أدنى احتیاجاته وتوفر له مستوى معیشة دون المتوسط. 
  واالجتماعي فانه یتعذر علیه اإلحساس بتحقیق ذاته واالنسجام مع أما بخصوص االستقرار النفسي

 . غلب علیه اإلحساس بالتهمیش واإلحباط، یالمجتمع الذي ینتمي إلیه

x 

x 
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 : االستمارة )2
المبحوثین من أجل الحصول على المعلومات  هي عبارة عن نموذج یضم مجموعة أسئلة توجه الى    

حول موضوع الدراسة یتم ملؤها مباشرة من طرف المبحوث وقد ترسل عن طریق البرید وتسمى االستبیان 
  .)1(البریدي

مجموعة مؤشرات تمكن من اكتشاف أبعاد الدراسة عن طریق االستقصاء  «: كذلك تعرف على أنها
بین الباحث المبحوث، حیث تحتوي  ةینة، فهي أداة االتصال الرئیسیجماعة مع ىعل) المیداني(التجریبي 

  .)2(»على مجموعة أسئلة تخص القضایا التي یحتاج الباحث معلومات عنها من طرف المبحوث
في هذه الدراسة تم تصمیم االستمارة ثم عرضها على األستاذ المشرف لتصحیحها، حیث قام بإعادة      

ا وتغییر أسلوب صیاغتها وغیر ذلك من المالحظات، وبناءا على توجیهاته ترتیب األسئلة وحذف بعضه
عدادها في شكلها النه محاور  05لى سؤاال انقسمت ا 37ائي، وقد تضمنت ونصائحه تم تصحیحها وإ

  :كاآلتي
 الجنس، السن، الحالة : أسئلة تدور حول بیانات عامة عن المبحوثین مثل 08تضمن  :المحور األول

 .الخ....المستوى التعلیميالعائلیة، 
 الجامعیة التي تم  اتأسئلة تتعلق بأسباب عدم االستفادة من الكفاء 08تضمن : المحور الثاني

 .إعدادها علما ومهنیا
 أسئلة تتعلق باآلثار االجتماعیة واالقتصادیة التي تخلفها البطالة لدى  09تضمن  :المحور الثالث

 .خریجي الجامعة
 أسئلة تتعلق بمدى تناسب المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج  05تضمن : المحور الرابع

 .الجامعي مع متطلبات سوق العمل
 أسئلة تدور حول مدى توازن عملیتي العرض والطلب على الید العاملة  07تضمن : المحور الخامس

 .من خریجي الجامعة في السوق المحلیة
أنواع األسئلة التي أو طبیعة صیاغتها، ومن  طریقةفیما یخص شكل األسئلة فقد تنوعت من حیث 

  :تضمنتها هذه االستمارة نجد كاآلتي
 رأیهوالتعبیر عن  اإلجابةللمبحوث في  وهو طرح السؤال مع إعطاء الحریة المطلقة :السؤال المفتوح. 

                                                             
  .131، ص 2008، الجزائر، 1منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، دار الجسور، ط: حامد خالد )1(
  .282، ص 2004منهجیة العلوم االجتماعیة، دار الهدى، الجزائر، : حسان سالطنیة بلقاسم، الجیاللي )2(
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 وهو طرح السؤال مع اإلجابة بنعم أوال أو ربما :السؤال المغلق. 
 وهو طرح السؤال مع تحدید للمبحوث ): مركب(لسؤال شبه المغلق السؤال المتعدد اإلجابات أو ا

ى بعض اإلجابات المقترحة، وال یبقى على المبحوث سوى اختیار الجواب المناسب باإلضافة إل
  .بإبداء رأیه الشخصي بحریة مبحوثالذي یسمح لل -أخرى تذكر-احتمال

فقد وزعت على مفردات العینة في والیة فیما یتعلق بكیفیة تعبئة االستمارة من طرف المبحوثین، و 
، الركنیة، حمام دباغ، هیلیوبولیس، بومهرة أحمد: قالمة وبعض البلدیات والدوائر التابعة لها مثل

وكانت االستمارة مرفقة بمعلومات حول موضوع الخ،...بوعاتي محمود، مجاز عمار، برج صباط
ستمارة فأغلبها تم ملؤها بغیاب القائم بالدراسة، أما الدراسة وأهدافه، أما فیما یخص تقدیم أو توزیع اال

ل بعض اإلجابات التي تمت من طرف المبحوثین  فكانت في حضور الباحثة لتقدیم شرح أكثر حو 
استمارة على فئة خریجي ) 75(تسهیل اإلجابة المناسبة، وقد تم توزیع األسئلة الواردة في االستمارة و 
استمارة فقط وهذا راجع إلى عدة أسباب تتمثل في ضیاع بعض ) 69(الجامعة البطالین وتم استالم 

عادتها في الوقت المناسب، وقد تم االعتماد على  ) 65(االستمارات وعدم اهتمام المبحوثین بملئها وإ
ت خالل استمارة فقط بسبب إلغاء بعض االستمارات الغیر صالحة، حیث تم توزیع وجمع االستمارا

  .2018-  05- 21إلى  2018 -05-10الفترة الممتدة بین 
 :مجاالت الدراسة :ثانیا

 : المجال الجغرافي .1
عبارة عن حیز جغرافي ویقصد به المجال الذي تمت في نطاقه الدراسة المیدانیة، وكانت والیة قالمة 

  .فیه هذه الدراسة أجریتالذي المكان 
والیة الطارف وعنابة وسكیكدة،  من الشمال داخلیا بالشمال الشرقي للجزائر یحدها تقع والیة قالمة

أما  ،2كلم6,102لبواقي، تبلغ مساحتها ومن الشرق سوق أهراس ومن الغرب قسنطینة ومن الجنوب أم ا
: وتنقسم والیة قالمة إلى عشر دوائر هي ،٪3,5، علما أن نسبة النمو سنویا 482430عدد سكانها فیبلغ 

دائرة قلعة بوصبع، دائرة قالمة، دائرة هیلیوبولیس، لخزارة، بوشقوف، حمام النبائل، واد الزناتي، عین 
لى    .)1(بلدیة 34مخلوف، حمام دباغ، هواري بومدین، وإ

                                                             
على  2018ـ 05ـ  21بتاریخ  Https:// www dcommerce : Guelma. Dz: التعریف بوالیة قالمة نقال عن )1(
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في  نسبة للمجازر التي وقعت بها" 1945ماي  8جامعة "معة والمعروفة باسم في والیة قالمة جا  
  :)1(تحتوي على سبعة كلیات وهي كاآلتي ،هذا التاریخ من قبل االحتالل الفرنسي

 كلیة العلوم والتكنولوجیا. 
 كلیة الریاضیات والمعلوماتیة والعلوم المادیة. 
 كلیة العلوم الطبیعیة وعلوم الحیاة واألرض والكون. 
 كلیة العلوم االقتصادیة والتجارة واإلدارة. 
 وم السیاسیةكلیة الحقوق والعل. 
 كلیة األدب واللغات. 
  واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم. 

وبالتحدید في مختلف  - قالمة–فئة خریجي الجامعات بوالیة  ىفي هذه الدراسة تم توزیع االستمارات عل
، برج صباط بوعاتي محمود، مجاز عمار،الركنیة، حمام دباغ، هیلیوبولیس، : البلدیات والدوائر اآلتیة

  .إضافة الى حي مجالدي حسین بوروایح والحاج مبارك الواقعان في والیة قالمة
حي مجالدي حسین ب وبالتحدید -قالمة–الوكالة الوالئیة للتشغیل بوالیة كذلك تم إجراء مقابلة ب  

المؤرخ في  259 /90مرسوم التنفیذي البوروایح، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أنشئت بموجب 
المؤرخ في  99 ـ 2العاملة المنشأ بالمرسوم رقم المتضمن تنظیم الدیوان الوطني للید  1971ن جوا 17
  .1972نوفمبر  29

 :المجال الزمني .2
  المیداني للدراسة، أي الفترة اإلطاریمثل المدة الزمنیة المستغرقة النجاز ما جاء في 

اإلطار المنهجي وجمع البیانات وتحلیلها،  التي قضاها الباحث في إجراء الدراسة المیدانیة بدءا من إعداد
  .وصوال إلى النتائج والتوصیات

من أجل إجراء مقابلة  -قالمة–وقد تم االتصال األول بمدیریة النشاط االجتماعي والتضامن بوالیة   
، حیث تم إیداع طلب إجراء المقابلة لكن تم رفض الطلب من طرف رئیس أحد 2018أفریل 29یوم  

، وذلك بسبب عدم توفر مختلف المعلومات واإلحصائیات لدى المصلحة 2018أفریل  30المصالح یوم 
  .حول مشكلة البطالة لدى خریجي الجامعة

                                                             
على الساعة  2018ـ  05ـ  21بتاریخ  Https:// www Univ- Guelma. Dz: نقال عن 1945ماي  8جامعة  )1(
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، جرى 2018ماي  13یوم  -قالمة–أما االتصال الثاني كان بالوكالة الوالئیة للتشغیل بوالیة   
نفس الیوم من طرف المدیر، كما تم  خالله إیداع طلب إجراء المقابلة حیث تم الموافقة على الطلب في

من أجل الحصول على بعض اإلحصائیات  2018ماي  20االتصال بمدیریة التشغیل بوالیة قالمة یوم 
الخاصة ببطالة خریجي الجامعة بوالیة قالمة والتي لم تتوفر لدى الوكالة الوالئیة للتشغیل، حیث تمت 

  .الیومالموافقة من طرف مدیر مدیریة التشغیل في نفس 
أما فیما یخص توزیع االستمارات على أفراد العینة المتمثلین في خریجي الجامعة الذین یعانون   

  .2018ماي  21إلى غایة  2018ماي  10من مشكلة البطالة، فقد تم في الفترة الممتدة ما بین 
  :المجال البشري. ج

والتي تتشابه في  بدراستهاوحدات التي یرغب الباحث وهو جمیع ال،ویقصد به مجتمع البحث   
خریجي الجامعة فان  ىجملة من الخصائص، وعلى ضوء موضوع الدراسة الذي یدور حول البطالة لد

العام لمجتمع البحث هو خریجي الجامعة العاطلین عن العمل، ونظرا التساع مجتمع البحث  اإلطار
الخطوات والمراحل الهامة للبحث وضیق الوقت المخصص للبحث تم اختیار نوع العینة والذي یعتبر من 

وال شك أن الباحث یبدأ بالتفكیر في عینة البحث منذ البدء في تحدید مشكلة البحث وأهدافه، ألن طبیعة 
البحث هي التي تتحكم في نوع العینة، وتعتبر هذه األخیرة من أهم العناصر المنهجیة في الدراسة فتمثل 

انیة، ویستخدم أسلوب البحث بالعینة عند استحالة دراسة جمیع المجتمع الذي تجمع منه البیانات المید
أفراد المجتمع لظروف تتعلق بالتكلفة أو الوقت أو طبیعة المجتمع المدروس دون أن یؤدي ذلك الى 

  .دراسته االبتعاد عن الواقع المراد
باختیارها طبقا  ألن الباحث یقوملقصدیة وقد سمیت بهذا االسم لقد تم اختیار العینة العمدیة أو ا  

للغرض الذي یستهدف تحقیقه من خالل الدراسة، ویتم اختیار مفردات العینة على أساس توفر صفات 
، فترتبط مبررات استخدام )1(محددة تكون هي الصفات التي تتصف بها مفردات المجتمع محل البحث

ائن باختیار العینة، وقد ال العینة العمدیة بدرجة كبیرة على تقدیرات خاصة وأهداف معینة في ذهن الك
، لذلك تم أخذ عینة عمدیة )2(تتمثل العینة العمدیة تمثیال صحیحا أو كلیا للمجتمع المستهدف دراسته

باستخدام كرة الثلج الشبكیة، فیها یتعرف الباحث على فرد من المجتمع األصلي یقوده الى أفراد آخرین، 
تتطلب قدرة من الباحث على إقناع من یتعرف إلیهم من  وهكذا یتسع نطاق معرفة الباحث بهذا المجتمع

                                                             
  .00:11عل الساعة  2018ـ  05ـ  21یوم  .http:// minishawi. comموقع منشاوي للدراسات واألبحاث   )1(
  .166، ص 2002الحاج حمید عبد اهللا، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي، الدار الجامعیة، القاهرة،  )2(

http://
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إلى مفردات أخرى، وتستخدم في حالة عدم توفر قائمة بكل أفراد  مع الدراسة بالتعاون معه في إرشادهمجت
  .)1(المجتمع األصلي

  :تم مراعاة مجموعة من الخصائص أثناء اختیار حجم العینة والمتمثلة فیما یلي: حجم العینة
 تجمع بین شخصین مختلفین حیث ضمت إناث وذكور. 
  سنة فما فوق 30سنة إلى غایة  20أن یتراوح السن من. 
  التعلیم الجامعي(تضم مستوى عالي من التعلیم.( 
  البطالین(اقتصرت على الفئة المتخرجة التي ال تعمل.(  

  .عرض وتحلیل البیانات المیدانیة: ثالثا

 .البیانات العامة .1

 .یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 02(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس
  %50.76  33  ذكور
  %49.23  32  إناث

  %100  65  المجموع

أن نسبة  الخاص بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس نالحظ) 02(استنادا إلى بیانات الدول رقم 
، أما نسبة اإلناث فبلغت % 50.76اإلناث والذكور متقاربة، حیث كانت النسبة األعلى للذكور تقدر بـ 

، مما یوضح عدم وجود فارق كبیر بین النسبتین وذلك راجع إلى كون الظاهرة تمس الجنسین 49.23%
ة على وجود مساواة حقیقیة على حد السواء وكالهما یتأثران بها، هذه من جهة ومن جهة أخرى هذا دالل

  .في التعلیم بین الذكور واإلناث

  

  

  

                                                             
  .موقع منشاوي للدراسات واألبحاث، مرجع سابق )1(
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب الفئات العمریة): 03(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  السن
]20- 24[  18  27.69%  
]25- 29[  28  43.07%  
  %29.23  19  فما فوق 30[

  %100  65  المجموع

والخاص یتوزیع أفراد العینة حسب متغیر السن، أن أعلى ) 03(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
سنة، وتمثل على العموم فئة  26و 25من أفراد العینة تتراوح أعمارهم بین  %43.07نسبة وهي 

صب شغل، المتخرجین البطالین الذین تخرجوا حدیثا ولیس لهم درایة بعالم الشغل، أو ألنهم لم یجدو منا
سنة  30فهي فئة من یتجاوز سنهم  %29.23أو ألنهم معنیون بالخدمة الوطنیة، أما النسبة الثانیة وهي 

وهم على األغلب خرجي الجامعة البطالین أو الذین یمارسون أعمال حرة مؤقتة ال تتناسب مع مؤهلهم 
الزالوا یزاولون دراستهم  وهي فئة المتمدرسین أي الذین %27.69العلمي، أما النسبة األخیرة وهي 

  .وبالتالي فهم لیسوا معنیین بالشغل بعد
  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة): 04(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الحالة المدنیة
  %69.23  45  أعزب
  %30.76  20  متزوج
  /  /  مطلق
  /  /  أرمل

  %100  65  المجموع

من أفراد  %69.23الحالة العائلیة ألفراد العینة حیث نجد أن أعلى نسبة وهي ) 04(الجدول رقم  یوضح
في حالة زواج، وعلى هذا األساس نستنتج أن العزوبة هي  %30.76العینة في حالة عزوبیة، بینما نجد 

ة واالجتماعیة التي یعیشها الحالة العائلیة الغالبة بالنسبة ألفراد العینة، ویمكن تفسیر ذلك بالظروف المادی
، )03(سنة كما هو مبین في الجدول رقم  29و 25فئة الشباب المتخرجین والذین تتراوح أعمارهم بین 

ومن ثم عدم قدرتهم على توفیر مستلزمات الزواج وبناء أسرة وخاصة العمل والسكن، أما الفئة الثانیة 
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ملت على األغلب فئة اإلناث أو من هم أكبر سنا فش %30.76من أفراد العینة أي ما نسبته  1/3وتمثل 
وهؤالء ربما ساعدتهم الظروف وذلك من خالل ) 03(سنة كما هو مبین في الجدول رقم  30أي ما فوق 

  .ممارسة بعض األعمال والنشاطات التي قد تخرجهم من مأزق البطالة ومن ثم الزواج وبناء أسرة
  حسب المستوى التعلیمي یوضح توزیع أفراد العینة): 05(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المستوى التعلیمي
  %55.38  36  لیسانس
  %41.53  27  ماستر

  %3.07  02  ماجستیر
  %100  65  المجموع

توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیم ،حیث أن أعلى نسبة وهي ) 05(یوضح الجدول رقم 
للمتحصلین على  %41.53على شهادة اللیسانس ثم تلیها نسبة  تمثل نسبة األفراد المتحصلین 55.38%

ألفراد العینة المتحصلین على شهادة ماجستیر، ومنه  %3.07شهادة الماستر، وفي األخیر نجد نسبة 
نستنتج ان معظم الخریجین البطالین لدیهم شهادات لیسانس، وهذا راجع إلى فقدان األمل في الحصول 

دوى مواصلة الدراسة، بینما شملت النسبة الثانیة فئة ممن فضلوا مواصلة على عمل وبالتالي عدم ج
الدراسة والحصول على الماستر أفضل من البطالة، أو ألن هذه الشهادة قد تمنحهم فرصة الحصول على 

  .عمل أفضل مقارنة مع من تحصلوا على مستوى اللیسانس
  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب التخصص): 06(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص
  %9.23  06  علوم اجتماعیة

  %21.53  14  علوم إنسانیة
  %20  13  علوم اقتصادیة

  %15.38  10  علوم تقنیة
  %33.84  22  تخصصات أخرى

  %100  65  المجموع
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توزیع أفراد العینة حسب التخصص، حیث نالحظ أن أعلى نسبة هي ) 06(یوضح الجدول رقم 
أدب عربي، لغة : والتي تمثل أفراد العینة المتخرجین والدارسین لتخصصات مختلفة تمثلت في 33.84%

للخریجین في  %21.53الخ، ثم نجد نسبة ...فرنسیة، علوم شرعیة، الحقوق والعلوم السیاسیة وتربیة بدنیة
 لفئة %10للخریجین في تخصص علوم اقتصادیة، ثم  %20تخصص علوم إنسانیة، تلیها نسبة 

والمتمثلة في خریجي العلوم االجتماعیة، وعلیه نستنتج أن  %9.23تخصص العلوم التقنیة وأخیرا نسبة 
البطالة قد مست جمیع التخصصات الجامعیة بسبب الكم الهائل للخریجین حاملي الشهادات الجامعیة 

زاد من  سنویا وفي جمیع التخصصات، دون وجود فرص عمل تتناسب مع عدد الخریجین الشيء الذي
  .ارتفاع نسبة البطالة وفي مختلفة التخصصات

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب طرق اختیار التخصص): 07(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %4.61  3  إجباري
  %95.38  62  طوعي

  %100  65  المجموع

المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب اختیارهم للتخصص ان أعلى نسبة ) 07(تشیر بیانات الجدول رقم 
من أفراد العینة أجابوا بأن اختیارهم للتخصص كان طوعي، في حین أن نسبة  %95.38تمثلت في 

له، أجابت بإجباري، وهذا راجع إلى وجود حریة لدى الطالب في اختیار التخصص المناسب  4.61%
الشيء الذي یساعد على وجود نوع من االرتیاح لدى الطلبة في دراسة التخصص الذي یرغبون فیه وعلى 

  .أكمل وجه

  ).الجدید - الكالسیكي(یوضح توزیع أفراد العینة حسب نظام التدریس ): 08(جدول رقم 

  النسبة المئویة    التكرار  النظام
  %20  13  كالسیكي

  %80  52  جدید
  %100  65  المجموع

الخاص بنوع النظام الذي درس فیه أفراد العینة إلى أن أعلى نسبة تمثلت ) 08(تشیر بیانات الجدول رقم 
من أفراد العینة بنظام  %20من المبحوثین درسوا نظام جدید، في حین أجابت نسبة  %80في 
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رغم حداثة یعانون من مشكلة البطالة، ) LMD(كالسیكي، والمالحظ أن معظم خریجي النظام الجدید 
تطبیق هذا النظام في الجامعات والذي كانت تعتقد علیه تطلعات كبیرة في تمكین خریجیه من الولوج إلى 

  .عالم الشغل أفضل من النظام الكالسیكي

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب المدة الزمنیة للتخرج): 09(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المدة الزمنیة
  %52.30  34  سنوات 3 - 1
  %18.46  12  سنوات  4-6     
  %29.23  19  سنوات فما فوق 7    

  %100  65  المجموع

توزیع أفراد العینة حسب الفترة الزمنیة للتخرج حیث نالحظ أن أعلى نسبة قدرت ) 09(یوضح الجدول رقم 
 %29.23سنوات، ثم تلیها نسبة  03سنة إلى غایة  بالنسبة ألفراد العینة المتخرجین منذ %52.30ب 

 06إلى  04لفئة الخریجین منذ  %18.46سنوات فما فوق وأخیرا نسبة  07بالنسبة للمتخرجین منذ 
سنوات، وهذا یبین أن مشكلة البطالة قد مست معظم الخریجین في مختلف سنوات التخرج القدیمة 

حسب نتائج هذا الجدول، كذلك عدد  2017إلى غایة  2010والجدیدة على حد السواء أي منذ حوالي 
الخریجین الجدد یفوق عدد الخریجین في السنوات األولى وهذا ما یؤكد على أن هذا األخیر قد فقد األمل 

التجارة، الزراعة، : في حصوله على منصب عمل دائم فیلجأ إلى ممارسة مختلف األعمال الحرة مثل
 .لخریج الجدید، كما نستنتج أن نسبة البطالة تسیر نحو الزیادة ال النقصانإلخ، هذا على عكس ا...البناء 

 .بیانات تتعلق بأسباب عدم االستفادة من الكفاءات الجامعیة التي تم إعدادها علمیا ومهنیا  .2
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  .یوضح األسالیب المعتمدة للحصول على منصب عمل): 10(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  األسالیب المعتمدة  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %81.48  44  مسابقات التوظیف  %83.07  54  نعم

  %3.70  02  إعالنات
  %11.11  06  وكاالت خاصة بالتوظیف

  %3.70  02  أسالیب أخرى
  %100  *52  المجموع

  %16.92  11  ال
  %100  65  المجموع

 .العینة بل هو عدد اإلجاباتهذا العدد ال یمثل عدد أفراد : مالحظة*

من أفراد العینة یسعون للحصول  %83.07أن أعلى نسبة قدرت ب ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 
على منصب عمل وذلك من خالل لجوء هؤالء األفراد إلى مسابقات التوظیف والتي بلغت أعلى نسبة 

في العمل ویبحثون عنه باللجوء إلى  وهذا راجع إلى أن معظم أفراد العینة یرغبون %81.48تمثلت في 
مثل هذه المسابقات وأن ثقتهم بها كبیرة أو ألنها الطریقة األسهل واألكثر استخداما من طرف خریجي 
الجامعات، أما بالنسبة لفئة خریجي الجامعة الذین یبحثون عن عمل باالعتماد على الوكاالت الخاصة 

وهي نسبة منخفضة بالمقارنة  %11.11لغت نسبتهم إلخ فب)  ... ADS(و ) ANEM(بالتوظیف مثل 
خراجه من  مع النسبة األولى وعلیه نستنتج أن وكاالت التوظیف تساعد على إدخال األفراد عالم الشغل وإ
مأزق البطالة لكن بصفة مؤقتة فقط، أما النسبة األخیرة من األفراد الذین یرغبون في العمل ویبحثون عنه 

وهو ما  %3.70سالیب أخرى متمثلة في البحث عن أعمال حرة فبلغت نسبتهم باستخدام اإلعالنات وأ
یؤكد على فقدانهم األمل في الحصول على منصب عمل باستخدام األسالیب المعتمدة في ذلك، أما النسبة 

فتمثل فئة الذین ال یبحثون عن العمل وذلك إما ألنهم تیقنوا من عدم حصولهم  %16.92الباقیة وهي 
باستخدام مختلف األسالیب المعتمدة في ذلك وعدم ثقتهم بمدى موضوعیة وشفافیة تلك على عمل 

  .األسالیب أو أنهم حاولوا وفشلوا في ذلك
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  .یوضح النشاط الذي یمارسه الخریج الجامعي في الوقت الحاضر): 11(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  النشاط الحالي
  %9.23  06  الدراسة

  %35.38  23  أعمال حرة
  %6.15  04  ربة بیت

  %6.15  04  )أستاذ مستخلف(تعلیم 
  %3.07  02  موظف في إطار عقود ما بعد التشغیل

  %3.07  02  عون إدارة
  %36.92  24  ال أمارس أي نشاط

  %100  65  المجموع

الذي یمثل النشاط الذي یمارسه الخریج الجامعي في الوقت ) 11(من خالل الجدول رقم  یتضح 
من أفراد العینة أنها ال تمارس أي نشاط فهي  %36.92الحاضر، حیث أجابت نسبة كبیرة قدرت ب 

تعتبر فئة البطالین الذین الیجیدون أي نشاط أو عمل خارج مجال تخصصهم أو ال یرغبون في ممارسة 
شاط ال یتواءم مع مستواهم التعلیمي وهم على األغلب فئة الخریجین الجدد الذین لم تتجاوز مدة أي ن

حیث لم یتعرضوا لمشكل البطالة بشكل كبیر ) 09(سنوات وهو ما یؤكد علیه الجدول رقم  03تخرجهم 
ى ممارسة أعمال ومؤثر یجعلهم یفكرون بممارسة أعمال أخرى، أما بالنسبة ألفراد العینة الذین لجاوا إل

وهذا راجع إلى سوء األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة كذلك تأثرهم بمشكل  %35.38حرة فبلغت نسبتهم 
البطالة والرغبة في الخروج من هذا المأزق لتكوین وبناء أسرة وتوفیر مستلزمات الزواج كما هو موضح 

لذین الزالوا یواصلون دراستهم وذلك من من أفراد العینة ا %9.23، كذلك نجد نسبة )04(في الجدول رقم 
أجل تحسین مستواهم التعلیمي وبالتالي زیادة حضوضهم في الحصول على منصب عمل، أما بالنسبة 

الموزعة بین ممارسة مهنة التعلیم كأستاذ مستخلف وربة  %6.15للفئات األخرى والتي بلغت نسبتهم 
نصب أستاذ مستخلف في التعلیم االبتدائي أو بیت، فهؤالء الذین أسعفهم الحظ في الحصول على م

كساب خبرة مهنیة...المتوسط    .إلخ وهو ما یساعد بالتعرف واالقتراب من واقع العمل وإ
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  .یوضح صعوبات الحصول على منصب عمل): 12(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %75.38  49  نعم
  %24.61  16  ال

  %100  65  المجموع

أقرت  %75.38نالحظ أن نسبة كبیرة من أفراد العینة تمثلت في ) 12(استنادا إلى بیانات الجدول رقم 
نقص المناصب في التخصص، : بأن هناك صعوبات اعترضتها للحصول على منصب عمل من بینها

یه المحسوبیة والوساطة، طلب المؤسسات للخبرة المهنیة، نقص المعلومات حول عرض العمل والطلب عل
من عینة الدراسة أجابت بأنها لم تعترضها أي صعوبات للحصول على  %24.61إلخ في حین نجد ...

منصب عمل وعلى هذا األساس نستنتج أن هناك صعوبات تعترض الخریج الجامعي أثناء بحثه عن 
عمل قد تعود إلى طبیعة التخصص أو المؤهل العلمي وعدم توافقه مع سوق العمل أو عامل الخبرة 

وبالتالي قلة عروض العمل . یعود الى نسبة المتخرجین وكثرة مطالب العملوالمحسوبیة والوساطة، وكذلك 
بالمقارنة مع الكم الهائل للخریجین وطالبي العمل وعلیه تصبح هناك صعوبة في الحصول على منصب 
عمل وتقل الفرص حول ذلك وعلى هذا األساس یلجأ الخریج الجامعي البطال إلى ممارسة أعمال أخرى 

  ) 11(لیه نتائج الجدول رقم وهو ما تؤكد ع

  .یوضح مدى الرغبة في الحصول على منصب عمل مستقبال): 13(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %96.92  63  نعم
  %3.07  02  ال

  %100  65  المجموع

أفراد العینة صرحوا بأنهم یرغبون في  من %96.92أن أعلى نسبة ) 13(یتضح من خالل الجدول رقم 
لیس لدیهم أي طموح في  %3.07الحصول على منصب عمل مستقبال، في حین نجد نسبة ضئیلة جدا 

الحصول على وظیفة أو منصب عمل دائم مستقبال، ومنه نستنتج أن أفراد العینة رغم الصعوبات التي 
إال أنهم لم یفقدوا بعد ) 12(جدول رقم اعترضتهم في الحصول على منصب عمل كما هو موضح في ال

  .األمل في الحصول على وظیفة مناسبة
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  .یوضح مدى احتمال مساهمة الوضع االقتصادي في ارتفاع نسبة البطالة): 14(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %76.92  50  نعم
  %23.07  15  ال

  %100  65  المجموع

إلى أن أعلى نسبة من المبحوثین أكدوا على أن ) 14(في الجدول رقم  اإلحصائیةتشیر المعطیات 
وعلیه فأغلبیة المبحوثین  %76.92الوضع االقتصادي یساهم في ارتفاع نسبة البطالة حیث بلغت 

یرجعون سبب ارتفاع نسبة البطالة وتقلص عروض العمل هو الوضعیة االقتصادیة للبالد بسبب قلة 
الخاصة، وخلق الكثیر من المؤسسات المفلسة أدى إلى تسریح العمال وارتفاع االستثمارات العمومیة و 

نسبة البطالة وكذلك انخفاض معدالت النمو االقتصادي، وسیطرة االستثمار األجنبي مما أدى إلى وجود 
من أفراد العینة أجابوا بالنفي حول  %23.07عدد هائل من البطالین في الجزائر، في حین نجد نسبة 

ة الوضع االقتصادي في ارتفاع نسبة البطالة حیث یرجعون ذلك إلى أسباب أخرى قد تتعلق مساهم
إلخ، أو ألنهم لیسوا على درایة بالوضع ...بطبیعة التعلیم في الجامعات والمناهج المعتمدة في ذلك 

  . االقتصادي السائد في البالد

  .الوساطة والمحسوبیة یوضح مدى احتمال تفاقم ظاهرة البطالة بسبب): 15(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات    االحتماالت
  %90.76  59  نعم
  %9.23  06  ال

  %100  65  المجموع

صرحوا أن الوساطة  %90.76أن أغلبیة أفراد العینة بنسبة ) 15(نالحظ من خالل الجدول رقم 
والمحسوبیة سبب من أسباب تفاقم ظاهرة البطالة، وعلى هذا األساس نستنتج أن نظرة المبحوثین لسوق 
العمل أصبحت سلبیة تشاؤمیة ال یرون فیها إال الفساد، حیث ال یتم االلتزام بمعاییر التوظیف من طرف 

جة عن نطاق السیطرة ولیست لها أیة عالقة المسؤولین على ذلك بل یتم االعتماد على معاییر أخرى خار 
حول صعوبات الحصول على ) 12(بأسالیب ومبادئ التوظیف الصحیح وهذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم 

منصب عمل المتمثل في انتشار الوساطة والمحسوبیة وبالتالي تفاقم ظاهرة البطالة، أما بالنسبة ألفراد 
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انتشار ظاهرة البطالة المتعلقة بالوساطة والمحسوبیة حیث بلغت  العینة الذین أجابوا بالنفي حول سبب
بسبب ثقتهم بمعاییر التوظیف السائدة أو أنهم حصلوا على مناصب العمل عن طریق %9.23نسبتهم 

  .مبدأ الكفاءة والجدارة

  .یوضح سبب حصول بعض خریجي الجامعات على مناصب شغل في زمن قصیر): 16(جدول رقم 

  النسبة المئویة  تكراراتال  االحتماالت
  %13.75  11  الكفاءة

  %65  52  الوساطة
  %21.25  17  الرشوة

  %100  *80  المجموع

  .هذا العدد ال یمثل عدد أفراد العینة ألن هناك من أجاب على أكثر من احتمال: مالحظة*

سبب حصول خریجي الجامعات على مناصب شغل في زمن قصیر، حیث ) 16(الجدول رقم  یوضح
من المبحوثین الذین أكدوا على عامل الوساطة، في حین نجدها قدرت ب  %65سجلت أعلى نسبة 

من أفراد العینة  %13.75لدى أفراد العینة الذین أرجعوا سبب ذلك إلى الرشوة، وفي األخیر  21.25%
عامل الكفاءة، نالحظ من خالل هذه المعطیات اإلحصائیة أن أغلبیة المبحوثین قد فقدوا یؤكدون على 

األمل في الحصول على وظیفة على أساس الكفاءة والشهادة مما یفسر إجابتهم على حصول بعض 
خریجي الجامعة على مناصب عمل في زمن قصیر، إلى وجود وساطة ورشوة بسبب عدم احترام معاییر 

  ).  15(عدم مصداقیة المسابقات وهذا ما أكدت علیه نتائج الجدول السابق رقم التوظیف و 
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  .یوضح أسباب انتشار ظاهرة بطالة خریجي الجامعة): 17(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %17.64  18  عدم مالئمة التكوین الجامعي لسوق العمل

  %19.60  20  لمؤهلكعدم توفر فرص العمل المناسبة 
  %1.96  02  عدم رغبة الشباب في العمل

  %9.80  10  ضعف المرتبات الشهریة
  %6.86  07  االعتماد على األیدي العاملة األجنبیة

  %37.25  38  عدم وجود فرص عمل أساس 
  %6.86  07  أسباب أخرى

  %100  *102  المجموع

عدد اإلجابات ألن هناك من أجاب على أكثر من هذا العدد ال یمثل عدد أفراد العینة بل هو : مالحظة*
  .احتمال

إلى أسباب انتشار ظاهرة البطالة لدى خریجي الجامعة، حیث ) 17(تشیر بیانات الجدول رقم 
ألفراد العینة الذین أجابوا بعدم وجود فرص عمل  %37.25تباینت اإلجابات وكانت أعلى نسبة تقدر ب 

القتصادي للبالد وقلة االستثمارات التي تساهم في خلق فرص عمل أساسا وذلك راجع إلى تدهور الوضع ا
وهذا ما ینتج عنه تقلص عروض العمل واختالل بین العرض والطلب في سوق العمل، وهو ما تؤكد علیه 

من أفراد العینة یرجعون سبب انتشار البطالة إلى  %19.60في حین نجد نسبة ) 14(نتائج الجدول رقم 
ل المناسبة مع المؤهل العلمي وهذا راجع إلى طبیعة التخصصات الجامعیة أو مدى عدم توفر فرص العم

أهلیة التكوین الجامعي والمناهج الجامعیة التي یتلقاها الطالب أثناء مشواره الدراسي وبالتالي عدم التنسیق 
مالئمة من المبحوثین أجابوا بعدم  %17.64بین التعلیم واحتیاجات سوق العمل، كذلك نالحظ نسبة 

التكوین الجامعي لسوق العمل أي عدم اطالع الجامعة على احتیاجات سوق العمل واالكتفاء بتخریج الكم 
الهائل من الطلبة الجامعیین بمختلف التخصصات التي ال تتناسب مع سوق العمل كون هذا األخیر 

س الخبرة المهنیة بسبب یبحث عن عمال مؤهلین وذو كفاءات عالیة علما بأن الجامعة تمنح التكوین ولی
غفال الجانب المیداني بشكل كبیر، وفي األخیرة نجد نسبة  أكدوا  %9.80تركیزها على الجانب النظري وإ

الموزعة بین االعتماد على األیدي العاملة األجنبیة  %6.86على ضعف المرتبات الشهریة، وتلیها نسبة 
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أن المرتبات الشهریة ال تكفي لسد حاجیات األفراد وكذلك سیطرت  أیضاوأسباب أخرى وعلیه نستنتج 
  .األیدي العاملة األجنبیة مما أدى إلى انتشار البطالة في الجزائر

 .بیانات تتعلق باآلثار االجتماعیة واالقتصادیة التي تخلفها البطالة لدى خریجي الجامعات .3

  .یوضح تقییم المشوار الدراسي): 18(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االتاالحتم
  %15.38  10  إیجابي
  %73.84  48  سلبي

  %10.76  07  مضیعة للوقت
  %100  65  المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن مشوارهم  %73.84أن أعلى نسبة ) 18(یتضح من خالل الجدول رقم 
بـ مضیعة للوقت، نستنتج أجابوا  %10.76أجابوا بـ ایجابي تلیها  %15.38الدراسي كان سلبي،في حین 

أن البطالة قد تؤدي بالخریج الجامعي إلى تغییر رأیه حول الدراسة فیتحول من نظرة ایجابیة إلى نظرة 
  .سلبیة تعكس تأثره بالبطالة

  .یوضح احتمال الندم على مزاولة الدراسة): 19(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %89.23  58  نعم
  %10.76  07  ال

  %100  65  المجموع

صرحوا بأنهم نادمین على الدراسة  %89.23أن أعلى نسبة ) 19(نالحظ من خالل الجدول رقم 
من أفراد العینة صرحوا بعدم الندم على مزاولة الدراسة، وهو ما یؤكد على أن البطالة  %10.76في حین 

إلى الندم على الدراسة واعتبارها مضیعة للوقت خاصة  قد تؤثر على نفسیة الخریج الجامعي مما یؤدي به
سنوات، متناسیا كل الفوائد التي قدمتها له بغض النظر عن عدم  3وأنه یستغرق فترة طویلة تزید عن 

  ).18(إیجاده عمال وهذا ما أكدت علیه نتائج الجدول رقم 
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  .یوضح مدى الرضى على المؤهل العلمي المحصل علیه): 20(جدول رقم 

    النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت
  %78.46  51  نعم
  النسبة المئویة  التكرارات  سبب عدم الرضى  %21.53  14  ال

  /  /  غیر مطلوب في سوق العمل
  %64.28  09  لم یوفر لي فرص عمل

عدم مواءمة المؤهل لفرص 
  العمل المتوفرة

03  21.42%  

  %14.28  02  أسباب أخرى

  %100  14*  المجموع  %100  65  المجموع

  هذا العدد ال یمثل عدد أفراد العینة بل عدد اإلجابات: مالحظة*
مدى رضى أفراد العینة على المؤهل العلمي المحصل علیه، حیث نالحظ أن ) 20(یوضح الجدول رقم 

عدم توفیر هذا المؤهل لفرص  نستنتج ان صرحوا بالرضى عن مؤهلهم العلمي %78.46األغلبیة بنسبة 
الخ ، بینما نجد ...عمل راجع الى أسباب أخرى كالوساطة والرشوة و الوضع االقتصادي السائد في البالد

من المبحوثین أكدوا بدعم الرضى وذلك بسبب عدم توفیر هذا المؤهل العلمي لفرص العمل  21.53%
سبب عدم الرضى عن المؤهل العلمي  یرجعون %21.42، وكذلك نجد %64.28وهو ما تؤكده نسبة 

صرحوا بأسباب أخرى متمثلة في التطلع  %14.28إلى عدم مواءمة المؤهل لفرص العمل المتوفرة، و
، ومنه فالبطالة قد تغیر من نظرة الخریج الجامعي لمؤهله ) ماجستیر، دكتوراه(للحصول على مؤهل أعلى 

بسبب عدم توفیر هذا المؤهل العلمي لفرص عمل،  العلمي المحصل علیه من نظرة إیجابیة إلى سلبیة
 .فضعف المؤهل العلمي یجعله غیر مؤهل للحصول على عمل
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یوضح مدى الموافقة على ممارسة خرجي الجامعة ألعمال ال تتناسب مع مؤهالتهم ) 21(جدول رقم 
  .العلمیة 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %43.07  28  موافق
  %35.38  23  إلى حد ما موافق

  %13.84  09  غیر موافق
  %7.69  05  غیر موافق إطالقا

  %100  65  المجموع 

مدى موافقة أفراد العینة على ممارسة خرجي الجامعة ألعمال ال تتناسب مع ) 21(یوضح الجدول رقم 
أجابوا بـ موافق  %35.38و  %43.07مؤهالتهم العلمیة حیث نالحظ أن األغلبیة أجابوا بـ موافق بنسبة 

بـ غیر موافق إطالقا، نستنتج أن نسبة ضئیلة  %7.69أجابوا بـ غیر موافق و %13.84إلى حد ما ثم 
من أفراد العینة یرفضون العمل بغیر شهادتهم الجامعیة ومستواهم الدراسي، بالمقابل نجد أن أغلبیة أفراد 

م العلمیة وذلك راجع إلى تأثیر طول مدة العینة یوافقون على ممارسة أعمال ال تتناسب مع مؤهالته
ن لم تكن تتوافق مع مستواهم العلمي وهذا  البطالة التي جعلت من أفراد العینة یقبلون بأي مهنة حتى وإ

  .الذي یوضح لجوء أغلب أفراد العینة إلى ممارسة األعمال الحرة) 11(أكدت علیه نتائج الجدول رقم 

 .العمل في غیر مجال التخصیص باجر زهیدیوضح مدى الرضى عن ) 22(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %24.61  16  نعم
  %43.07  28  ال

  %32.30  21  ربما
  %100  65  المجموع 

مدى رضى أفراد العینة عن العمل في غیر مجال التخصص وبأجر زهید، ) 22(یوضح الجدول رقم 
من أفراد العینة كانت إجابتهم بـ ربما،  %32.30بـ ال، ثم  من أفراد العینة  %43.07حیث أجابت نسبة 
أجابوا بنعم، نستنتج أن أغلبیة أفراد العینة كانت إجابتهم بغیر راضي، ویعود  %24.61وفي األخیر نجد 

السبب في ذلك إلى أن األجر ال یكفي لسد حاجیاتهم، وكذا اإلحساس بعدم أهمیة تخصصهم ومؤهلهم 
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الجامعي ال یتواءم مع سوق العمل وبالتالي فهو مضیعة للوقت كذلك رغبة الخریج  العلمي وأن تكوینهم
الجامعي في اكتساب خبرة مهنیة میدانیة واستثمار إمكانیاته وتطبیق ما قام بدراسته على أرض الواقع، أما 

وبأجر  بقیة أفراد العینة الذین أجابوا بنعم وكذلك ربما حول الرضى عن العمل في غیر مجال التخصص
 زهید فبسبب سوء أوضاعهم المادیة واالجتماعیة فال یوجد حل آخر یخلصهم من مشكلة البطالة التي

إذ ) 21(تالحقهم منذ فترة طویلة، وهذه النتائج جاءت متناقضة نوعا ما مع نتائج الجدول رقم  أصبحت
نستنتج أن الخریج الجامعي قد یمارس أعمال ال تتناسب مع مستواه العلمي وخارجة عن مجال تخصصه 

  . لكن األجر یكون كافي على األقل فالهدف من العمل هو جني المال
  .دى احتمال ممارسة بعض األعمال الحرةیوضح م) 23(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %55.38  36  نعم
  %44.61  29  ال

  %100  65  المجموع

العینة مارست أعمال حرة تمثلت  من افراد %55.38نالحظ أن أعلى نسبة ) 23(من خالل الجدول رقم 
البناء، الفالحة، خیاطة، حالقة، العمل داخل مقهى، : أغلبها في التجارة وبعض األعمال األخرى مثل

ن كان ال یتوافق مع مستواه ....مطعم الخ فالخریج الجامعي یستطیع أن یمارس أي نشاط عملي وإ
من المبحوثین لم  %44.61في حین نجد التعلیمي من أجل تخطي مشكلة البطالة ولو بشكل مؤقت، 

یمارسوا أي أعمال حرة فهم في أغلب األحیان یفضلون العمل والحصول على راتب شهري وعمل مستقر 
ودائم دون اللجوء إلى طرق أخرى للكسب أو ألنهم ال یجیدون ممارسة أي عمل آخر خارج عن نطاق 

  .تخصصهم
  

  

  

  



 إجراءات الدراسة المیدانیة: الفصل الخامس

 115 

یوضح العمل البدیل الذي قد یمارسه الخریج الجامعي من أجل الخروج من مأزق ) 24(رقم  جدول
 .البطالة

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %8.33  06  الفالحة

  %6.94  05  البناء
  %63.88  46  التجارة

  %20.83  15  أعمال أخرى
  %100  72*  المجموع

  .العینة بل عدد اإلجاباتهذا العدد ال یمثل عدد أفراد : مالحظة.*

من أفراد العینة صرحوا بأن العمل البدیل  %63.88نالحظ أن أعلى نسبة ) 24(من خالل الجدول رقم 
أجابوا بأعمال أخرى تمثلت في الخیاطة،  %20.83الذي قد یمارسه الخریج الجامعي هو التجارة، و

أجابوا بالبناء، نستنتج أن أغلبیة  %6.94أجابوا  بالفالحة وأخیرا  %8.33الخ، ثم تلیها ....الحالقة
خریجي الجامعة یجدون في التجارة الحرة العمل البدیل األنسب لهم لتفادي مشكلة البطالة، فالتجارة تعتمد 
على رأس مال حسب اإلمكانیات، إضافة إلى أنها ال تتطلب جهد بدني كبیر وهي أكثر مردودیة من 

ثل الفالحة والبناء وذلك كون هذان المجاالن یتطلبان جهدا حیث المال على عكس األعمال األخرى م
كبیرا مما ال یتناسب مع شروط العمل المناسب لغالبیة هؤالء وهذا ما یؤكد نتائج الجدول السابق رقم 

)23 .(  

 یوضح القیمة االجتماعیة للتعلیم في المجتمع) 25(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %13.84  09  عالیة
  %64.61  42  متوسطة
  %20  13  ضعیفة

  %1.53  01  ضعیفة جدا
  %100  65  المجموع
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صرحوا أن للعلم قیمة  %64.61أن أعلى نسبة من أفراد العینة ) 25(نالحظ من خالل الجدول رقم 
صرحوا أن قیمة العلم  %13.84صرحوا أن للعلم قیمة ضعیفة و %20متوسطة في مجتمعنا، تلیها 

من المبحوثین یرون أن للعلم قیمة ضعیفة جدا، وعلیه نستنتج أن نظرة  %1.53عالیة وفي األخیر 
الخریج الجامعي للقیمة االجتماعیة للتعلیم أخذت تتغیر وتأخذ منحنى سلبي بسبب تأثیر طول مدة 

  .البطالة

  الوقت الحاضریوضح نظرة المجتمع لخرجي الجامعة في ) 26(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %50.76  33  عالیة
  %3.07  02  عالیة جدا

  %43.07  28  متدنیة
  %3.07  02  متدنیة جدا

  %100  65  المجموع

صرحوا أن نظرة المجتمع  %50.76أن أعلى نسبة من أفراد العینة ) 26(نالحظ من خالل الجدول رقم 
من أفراد  %3.07صرحوا بمتدنیة، وفي األخیر نجد نسبة  %43.07لخریجي الجامعة عالیة، تلیها 

العینة موزعة بالتساوي في عالیة جدا ومتدنیة جدا، وعلى هذا األساس نستنتج أن بسبب الكم الهائل لعدد 
ظرة المجتمع لهؤالء في الوقت الحاضر نظرة الخریجین الجامعیین وعدم االستغالل األمثل لهم أصبحت ن

متدنیة نوعا ما، حیث أنهم قد یشكلون أعباء على المجتمع عامة، وعلى أسرهم خاصة، ألن معظمهم في 
  .  سن یحمل المسؤولیة
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بیانات تتعلق بمدى التوافق بین المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي مع متطلبات . ج
  .سوق العمل
  یوضح احتمال المشاركة في مسابقات التوظیف بعد التخرج) 27(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  سبب عدم القبول  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت 
  %30.76  16  طلبهم للخبرة المهنیة  %80  52  نعم

مسابقة شكلیة ألن المناصب 
  لدیها أصحابها

36  69.23%  

  %100  52*  المجموع
        %20  13  ال

  %100  65  المجموع

  .هذا العدد ال یمثل عد أفراد العینة بل عدد اإلجابات: مالحظة*

من أفراد العینة صرحوا بأنهم قد شاركوا في  %80نالحظ أن أعلى نسبة ) 27(من خالل الجدول رقم 
مسابقات التوظیف بعد التخرج لكن الحظ لم یسعفهم وكان من أسباب فشل هؤالء األفراد حسب رأیهم بأن 

، في حین نجد %69.23هذه المسابقات شكلیة والمناصب لدیها أصحابها وهذا ما یؤكده نسبة 
ات إلى طلب الخبرة المهنیة الشيء الذي ال یتوفر لدى یرجعون سبب عدم الترشح لهذه المسابق 30.76%

خرجي الجامعات وعلى هذا األساس نستنتج أن سبب فشل الخریج الجامعي في مسابقات التوظیف راجع 
في أغلب األحیان إلى نوعیة هذه المسابقات والقائمین علیها ومدى شفافیتها حیث أصبحت ال تقوم على 

نما تتدخ من  %20ل فیها عوامل أخرى كالمحسوبیة والعالقات الشخصیة، كذلك نجد الكفاءة والجدارة وإ
أفراد العینة لم یشاركوا في هذه المسابقات بسبب فقدان األمل والحصول على منصب عمل باعتماده على 

   .مثل هذه المسابقات وعدم ثقته بها ومدى مصداقیة تطبیق معاییرها

  

  

  

  



 إجراءات الدراسة المیدانیة: الفصل الخامس

 118 

  دة من الخبرات العلمیة المكتسبةیوضح مدى االستفا) 28(جدول رقم     
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %9.23  06  إلى حد كبیر
  %67.69  44  إلى حد ما

  %16.92  11  لم أستفد
  %6.15  04  إطالقا|لم أستفد 
  %100  65  المجموع

أفراد العینة صرحوا بأنهم قد استفادوا إلى  من %67.69أن أعلى نسبة ) 28(تشیر بیانات الجدول رقم 
من  %9.23أجابوا بعدم االستفادة، ثم  %16.92حد ما من الخبرات العلمیة المكتسبة، تلیها نسبة 

أجابوا بعدم استفادتهم إطالقا من الخبرات  %6.15المبحوثین أكدوا باستفادتهم إلى حد كبیر وفي األخیر 
ظم أفراد العینة قد استفادوا الى حد ما من مختلف الخبرات المكتسبة أثناء العلمیة المكتسبة، نستنتج أن مع

مشوارهم الدراسي، فال یجب أن نتناسى كل الفوائد التي تقدمها الدراسة بغض النظر عن عدم إیجاد عمال 
  .مناسبا

  یوضح تقییم الخریج الجامعي للمستوى التعلیمي الذي تلقاه بالجامعة ) 29(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %64.61  42  عالي 
  %9.23  06  عالي جدا

  %24.61  16  ضعیف
  %1.53  01  ضعیف جدا

  %100  65  المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن المستوى  %64.61أن أعلى نسبة ) 29(نالحظ من خالل الجدول رقم 
من المبحوثین أجابت  %9.23أجابت بضعف، ثم  %24.61التعلیمي الذي تلقوه بالجامعة عالي، تلیها 

  .أجابت بـ ضعیف جدا %1.53بـ عالي جدا، وفي األخیر 
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نستنتج أن المستوى التعلیمي الذي یتلقاه الخریج الجامعي بالجامعة عالي نوعا ما لكنه ال یتوافق مع 
ده في الخریج الجامعي متطلبات سوق العمل هذا األخیر الذي یشترط عامل الخبرة المهنیة وهو ما ال نج

غفال الجانب المیداني یؤدي إلى عدم أهلیة هذا المستوى التعلیمي   . بسبب التركیز على الجانب النظري وإ

  یوضح تقییم الخریج الجامعي لمدى جودة المدرسین بالجامعة) 30(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %64.61  42  عالیة

  %10.76  07  عالیة جدا
  %18.64  12  ضعیفة

  %6.15  04  ضعیفة جدا
  %100  65  المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن المدرسین  %64.61أن أعلى نسبة ) 30(نالحظ من خالل الجدول رقم 
أجابوا بـ عالیة جدا وفي  %10.76أجابوا بـ ضعیفة، ثم  %18.64بالجامعة یتمیزون بجودة عالیة، تلیها 

لمبحوثین صرحوا بأن جودة المدرسین ضعیفة جدا في الجامعة، ویرجع سبب من ا %6.15األخیر نجد 
االختالف والتباین بین هذه المعطیات اإلحصائیة حول جودة المدرسین إلى االختالف في المستوى 

  .التعلیمي الخاص بالمدرسین

  یوضح مدى التوافق بین مناهج التعلیم في الجامعات مع سوق العمل) 31(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %13.84  09  تتناسب إلى حد كبیر

  %43.07  28  تتناسب إلى حد ما
  %38.46  25  ال تتناسب 

  %4.61  03  ال تتناسب إطالقا
  %100  65  المجموع

أن أغلبیة المبحوثین أكدوا على أم مناهج التعلیم في الجامعات ) 31(من خالل الجدول رقم  نالحظ
من المبحوثین أجابوا بأنها ال  %38.46تلیها  %43.07تتناسب إلى حد ما مع سوق العمل بنسبة 

ل، من أفراد العینة تؤكد بأن مناهج التعلیم تتناسب إلى حد كبیر مع سوق العم %13.84تتناسب، ثم 
  .أجابوا بأنها ال تتناسب إطالقا %4.61وفي األخیر 
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وعلى هذا األساس نستنتج انه یجب إعادة النظر في مختلف مناهج التعلیم في الجامعات وجعلها تتوافق 
  . مع متطلبات سوق العمل

جي الجامعة في السوق یبیانات تتعلق بمدى توازن عملیتي العرض والطلب على الید العاملة من خر . د
  المحلیة

  ولة في التخفیف من مشكلة البطالةیوضح احتمال مساهمة الد) 32(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %38.46  25  نعم
  %61.53  40  ال

  %100  65  المجموع

أفراد العینة صرحوا بعم مساهمة الدولة  من %61.53أعلى نسبة  أن) 32(نالحظ من خالل الجدول رقم 
من المبحوثین صرحوا بعكس ذلك، نستنتج أن  %38.46في التخفیف من مشكلة البطالة في حین نجد 

التقلیل من مشكلة بطالة  أومختلف سیاسات وبرامج التشغیل التي انتهجتها الدولة الجزائریة من أجل الحد 
  .  نسبة البطالة كون هذه الظاهرة تستمر بالتفاقم عبر الزمنخرجي الجامعة لم تساهم في التخفیف في 

یوضح الجهود المبذولة للتخفیف من بطالة خرجي الجامعة من طرف القطاع العام ) 33(جدول رقم 
  والخاص

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %36.92  24  نعم
  %63.07  41  ال

  %100  65  المجموع

أن أغلبیة المبحوثین صرحوا بأنه ال توجد جهود مبذولة من طرف ) 33(من خالل الجدول رقم  یتضح
 %36.92في حین نجد  %63.07القطاع العام والخاص للتخفیف من بطالة خرجي الجامعة بنسبة 
  .أجابوا بنعم وأكدوا على أن هناك جهود من أجل التخفیف من البطالة

نستنتج أن مشكلة البطالة في تزاید مستمر حیث أنها لم تتأثر بمختلف اآللیات التي وضعتها الدولة 
الجزائریة للحد من هذه الظاهرة مثل جهاز المساعدة على اإلدماج المهني، دعم المؤسسات الصغیرة 
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ن هناك جهود مبذولة الخ، فأغلبیة المبحوثین ال یعتبرون أ...والمتوسطة، فتح مسابقات التوظیف كل عام 
  )32(للتخفیف من البطالة كون هذه الظاهرة تتجه نحو الزیادة ال النقصان وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم 

  یوضح احتمال فعالیة ونجاح برامج التشغیل بمختلف أنواعها ) 34(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %52.30  34  نعم
  %47.69  31  ال

  %100  65  المجموع

من أفراد العینة ترى بأن برامج التشغیل  %52.30نالحظ أن أعلى نسبة ) 34(من خالل الجدول رقم 
بمختلف أنواعها برامج ناجحة، حیث تخفف من حدة بطالة خرجي الجامعات وهذا لعدم توفر فرص عمل 

ي حل ولو مؤقت للبطالة قد كذلك اكتساب الخبرة المهنیة سواء في مجال التخصص أو مجاالت أخرى وه
من أفراد العینة صرحوا بعدم فعالیة  %47.69تفتح آفاق جدیدة للدخول في سوق العمل، في حین نجد 

ونجاح برامج التشغیل وذلك نظرا للتعقیدات اإلداریة ومشاكل العالقات الشخصیة التي تعیق استفادة 
العمل، والتوظیف یكون بصفة عشوائیة أحیانا األفراد عن هذه البرامج، كذلك عدم االستقرار في منصب 

  .وفي غیر مجال التخصص

نستنتج أن هذه البرامج تسوي وضعیة الشباب البطال ولو بصفة مؤقتة وتقربه من واقع العمل وعلیه غیاب 
  . التخطیط على المستوى البعید في هذه البرامج

  مدى مساهمة برامج التشغیل في تخفیف الضغط على سوق العمل یوضح ) 35(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %36.92  24  إلى حد كبیر

  %12.30  08  إلى حد كبیر جدا 
  %44.61  29  إلى حد ضعیف 

  %6.15  04  إلى حد ضعیف جدا
  %100  65  المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن برامج التشغیل  %44.61نالحظ أن أعلى نسبة ) 35(من خالل الجدول رقم 
أجابوا بأن هذه البرامج  %36.92تساهم إلى حد ضعیف في تخفیف الضغط على سوق العمل تلیها 
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من المبحوثین أجابوا بأنها تساهم إلى كبیر جدا، وفي األخیر نجد  %12.30تساهم إلى حد كبیر، ثم 
ضعیف جدا، نستنتج أن برامج التشغیل تساهم في تخفیف من أفراد العینة كانت إجابتهم بـ حد  6.15%

الضغط على سوق العمل إلى حد ما حیث تعتبر وسیلة للخروج من وضعیة البطالة واالقتراب من واقع 
  ). 34(العمل لكن لمدة قصیرة، وهذا ما یؤكد نتائج الجدول رقم 

بین عروض العمل وطلبات  یوضح احتمال مساهمة سیاسات التشغیل في خلق توازن) 36(جدول رقم 
  العمل

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
  %35.38  23  نعم
  %64.61  42  ال

  %100  65  المجموع
أفراد العینة صرحوا بأن سیاسات  من %64.61نالحظ أن أعلى نسبة ) 36(من خالل الجدول رقم 

صرحوا بعكس  %35.38التشغیل ال تساهم في خلق توازن بین عروض وطلبات العمل، في حین نجد 
  .ذلك وأجابوا بـ نعم

نستنتج بأن مكاتب التشغیل ال تعمل على خلق توازن بین عروض وطلبات العمل، ألن طلبات العمل 
عروض العمل، فهذه المكاتب تعمل على استقبال طالبي  كثیرة ولیست كل المؤسسات تعمل على قبول

العمل من كل المستویات قصد تسجیلهم وتوجیههم وتلقي عروض العمل وبالتالي العمل على ربطها 
  .بطلبات الشغل

  یوضح أكثر البرامج المساهمة في التخفیف من حدة البطالة لدى الشباب) 37(جدول رقم 

  المئویةالنسبة   التكرار  برامج التشغیل
  %30.66  23  برنامج عقود ما قبل التشغیل

  %44  33  برنامج عقود اإلدماج المهني لخرجي الجامعات 
  %6.66  05  برنامج القروض المصغرة

  %18.66  14  برنامج المؤسسة الصغیرة والمتوسطة
  %100  75*  المجموع 

هناك من أجاب على أكثر من  هذا العدد ال یمثل عدد أفراد العینة بل عدد اإلجابات ألن: مالحظة*
  .احتمال
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من أفراد العینة صرحوا بأن برنامج عقود  %44أن أعلى نسبة ) 37(یتضح من خالل الجدول رقم 
اإلدماج المهني لخرجي الجامعات هو أكثر البرامج المساهمة في التخفیف من حدة البطالة، تلیها نسبة 

تخص برنامج المؤسسة الصغیرة  %18.66ة تخص برنامج عقود ما قبل التشغیل، ثم نسب 30.66%
  .تخص برامج القرض المصغر %6.66والمتوسطة وفي األخیر نجد 

نستنتج أن عقود اإلدماج المهني لخریجي الجامعات هي أكثر البرامج الناجحة والفعالة حیث أنها تخفف 
  .من نسبة بطالة خرجي الجامعة ولو بصفة مؤقتة

  :نتائج الدراسة: رابعا
 :الدراسة على ضوء الفرضیات الجزئیةنتائج  .1

بعد تفریغ وتحلیل البیانات كمرحلة أخیرة من مراحل البحث العلمي االجتماعي، یجب على الباحث أن 
یعود إلى نقطة البدایة في بحثه وهي فرضیات الدراسة التي وردت في الفصل األول من أجل التأكد من 

  :التساؤل الرئیسي للدراسة وهو كاآلتي مدى صحتها أو بطالنها وبالتالي اإلجابة على
 .ما هي أسباب وآثار البطالة لدى خریجي الجامعة وكیفیة معالجتها من طرف الدولة الجزائریة؟ -

إن عدم االستفادة من الكفاءات الجامعیة التي تم "والتي مفادها  :اختبار الفرضیة الجزئیة األولى  . أ
 ".إلى عدة عوامل اجتماعیة واقتصادیة إعدادها علمیا ومهنیا وبالشكل المناسب، یرجع

یتضح أن هناك صعوبات قد تعترض الخریج الجامعي أثناء ) 12(من خالل بیانات الجدول رقم 
بحثه عن عمل والمتثلمة في عدم توافق المؤهل العلمي مع احتیاجات سوق العمل كذلك طلب مؤسسات 

الرشوة كذلك قلة عروض العمل وكثرة مطالب التوظیف للخبرة المهنیة، انتشار المحسوبیة والوساطة، و 
العمل بسبب الكم الهائل للخریجین الجامعیین وعلیه تقل الفرص حول إیجاد منصب عمل فیلجأ أغلبیة 
الخریجین البطالین إلى ممارسة أعمال ال تتناسب مع مؤهلهم العلمي بسبب الظروف المادیة واالجتماعیة 

لي ال یتم االستفادة من هذه الكفاءات بالشكل المناسب وهو ما یؤكد التي یعیشها الخریج الجامعي، بالتا
  ).11(علیه الجدول رقم 

یتضح أن سبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم االستفادة من ) 14(أیضا من خالل الجدول رقم 
یة الكفاءات التي تم إعدادها علمیا ومهنیا هو تراجع الوضع االقتصادي للبالد وقلة االستثمارات المحل

  .المولدة لمناصب العمل
أنه ال یتم االلتزام بمعاییر التوظیف الصحیحة بل یكون االعتماد ) 15(كذلك نجد في الجدول رقم 

على معاییر أخرى لیست لها أیة عالقة بأسالیب ومبادئ التوظیف السلیم، وهو ما تؤكد علیه نتائج 
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ي یوضح أن أغلبیة المبحوثین فقدوا األمل الذ) 16(، وكذلك ما نجده في الجدول رقم )12(الجدول رقم 
في الحصول على وظیفة على أساس الكفاءة ونوع الشهادة المتحصل علیها بسبب انتشار الوساطة 

  .والرشوة وعدم مصداقیة مسابقات التوظیف
الذي یوضح أسباب بطالة خریجي الجامعة، من خالل عدم ) 17(كذلك ما نجده في الجدول رقم 

ساسا وهو ما یؤكد على تدهور الوضع القتصادي للبالد، وهذا ما نجده في نتائج وجود فرص عمل أ
  ).14(الجدول رقم 

وعلى هذا األساس یتضح مدى صحة وتحقیق الفرضیة الجزئیة األولى التي مفادها أن عدم  -
 .االستفادة من الكفاءات الجامعیة یرجع إلى عدة عوامل اجتماعیة واقتصادیة

تخلف البطالة لدى خریجي الجامعة آثار اجتماعیة ''وهي كاآلتي  :ئیة الثانیةار الفرضیة الجز اختب  . ب
 ''واقتصادیة

یتضح أن البطالة قد تؤدي بالخریج الجامعي إلى تغییر نظرته حول  ) 18(من خالل بیانات الجدول رقم 
على نفسیة  حیث تؤثر البطالة) 19(الدراسة من نظرة إیجابیة إلى سلبیة وهو ما نجده في الجدول رقم 

  .الخریج الجامعي مما یؤدي به إلى الندم واعتبارها مضیعیه للوقت
یتضح أن تأثیر طول مدة البطالة یؤدي بالخریج الجامعي إلى ممارسة ) 21(أیضا من خالل الجدول رقم 

أعمال ال تتناسب مع مؤهالتهم العلمیة وخارجة عن مجال تخصصهم، وهو ما نجده في الجدول رقم 
الذي یؤكد على أن الخریج الجامعي یلجأ ) 24(أیضا نجد الجدول رقم ) 23(لك الجدول رقم وكذ) 22(

إلى ممارسة أعمال ونشاطات حرة والمتمثلة خاصة في التجارة الحرة والتي یرى فیها العمل البدیل 
  .واألنسب لتخطي مشكلة البطالة

معي البطال أصبحت متدنیة نوعا ما أن نظرة المجتمع للخریج الجا) 26(یتضح من خالل الجدول رقم  
حیث أنه یصبح عبئ على المجتمع عامة وعلى أسرته خاصة، ألن معظمهم في سن یحمل المسؤولیة، 
وهذا ما أدى بالخریج الجامعي إلى النظرة السلبیة حول القیمة االجتماعیة للتعلیم وهو ما أكدت علیه نتائج 

  ).25(الجدول رقم 
تخلف : تي تؤكد صحة وتحقق الفرضیة الجزئیة الثانیة والمتمثلة في من خالل هذه النتائج وال -

   ''البطالة لدى خرجي الجامعة آثار اجتماعیة واقتصادیة
 



 إجراءات الدراسة المیدانیة: الفصل الخامس

 125 

المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي ال '': والمتمثلة في: ر الفرضیة الجزئیة الثالثةاختبا. ج
  ''تتناسب مع متطلبات السوق المحلیة

یتضح لنا أنه قد تتوافق المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي ) 27(من خالل الجدول رقم 
إلى حد ما مع متطلبات سوق العمل إال أنه قد تتدخل عوامل أخرى تعیق تحصله على منصب عمل مثل 

مختلف مناهج  حیث یجب إعادة النظر في) 31(الخ وهو ما نجده في الجدول رقم ....الوساطة والرشوة 
التعلیم في الجامعات والتي تتناسب نسبیا أي إلى حد ما مع متطلبات سوق العمل وعلى هذا األساس 
فنوعیة المناهج الجامعیة ومدى فعالیتها قد تؤثر على نوعیة المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج 

  .الجامعي
ي الذي یتلقاه الخریج الجامعي عالي نوعا یتضح أن المستوى التعلیم) 29(كذلك من خالل الجدول رقم 

ما، حیث ال یتوافق مع متطلبات سوق العمل هذا األخیر الذي یشترط الخبرة المهنیة الشيء الذي ال نجده 
من خالل . في الخریج الجامعي علما أن الجامعة تمنح التكوین ولیس الخبرة بسبب طبیعة مناهجها

غفال ال   عدم أهلیة هذا المستوى التعلیمي جانب المیداني وهو ما یؤدي إلى التركیز على الجانب النظري وإ
المعارف والخبرات التي یكتسبها الخریج الجامعي ال ''نستنتج أن الفرضیة الجزئیة الثالثة والتي مفادها أن 

  .تحققت نسبیا'' تتناسب مع متطلبات السوق المحلیة
ال یوجد توازن بین عملیتي العرض والطلب على الید '' : المتمثلة في : ار الفرضیة الجزئیة الرابعةاختب. د

  ''العاملة من خرجي الجامعة
والتي بینت أن برامج التشغیل ناجحة نسبیا حیث تخفف من حدة بطالة ) 34(من خالل نتائج الجدول رقم 

خرجي الجامعة، فهي حل مؤقت للبطالة كذلك تمنح خبرة مهنیة وتفتح آفاق جدیدة للدخول في سوق 
العمل إال أنه ال یوجد تخطیط على المستوى البعید في هذه البرامج من خالل عدم االستقرار في منصب 

الذي مفاده ان برامج التشغیل تساهم الى حد ما في ) 35(العمل، وهذا ما یؤكد علیه نتائج الجدول رقم 
ون هذه األخیرة تخفیف الضغط على سوق العمل، لكنها ال تخلق توازن بین عروض وطلبات العمل ك

  .كثیرة بسبب العدد الكبیر لخرجي الجامعات بالمقارنة مع عروض العمل المحدودة
ال یوجد توازن بین عملیتي العرض والطلب  ''وبالتالي نستنتج صحة الفرضیة الجزئیة الرابعة التي مفادها 

   ''على الید العاملة من خرجي الجامعة
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 :السابقةنتائج الدراسة على ضوء الدراسات  .2
من خالل هذه الدراسة اتضح أن أسباب بطالة خرجي الجامعة تكمن في عدم توفر فرص العمل 
المناسبة مع المؤهل العلمي أي أن طبیعة التخصصات والمناهج الجامعیة التي یتلقاها الطالب أثناء 

  .مشواره الدراسي ال تتواءم مع متطلبات سوق العمل
تیاجات سوق العمل، واالكتفاء بتخریج الكم الهائل من الطلبة أیضا عدم اطالع الجامعة على اح

حاملي الشهادات الجامعیة بمختلف التخصصات التي ال تتناسب مع متطلبات سوق العمل هذا األخیر 
الذي یستدعي توفر الخبرة المهنیة وهو ما ال نجده في الخریج الجامعي، وهذا ما أشارت إلیه دراسة 

بطالة خرجي مؤسسات التعلیم العلمي السعودیین، واقعها، أسبابها : تحت عنوان'' دالنویصر خالد بن رشی''
وهي دراسة مماثلة لموضوع الدراسة الحالیة السیما في النتائج المتوصل إلیها وكان من أبرز '' وحلولها

استمرار مؤسسات التعلیم في التوسع في التخصصات : أسباب بطالة الخریجین في هذه الدراسة هي
  .لنظریة التي ال یحتاج إلیها سوق العملا

بعنوان البطالة عند خرجي مراكز التكوین، أسبابها، نتائجها والتي '' دراسة یاسین نجاح''كذلك نجد 
  :تشابهت مع الدراسة الحالیة من حیث أسباب تفشي ظاهرة البطالة وهي كاآلتي

 .وبالتالي توقف االستثمارات تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي والسیاسي منذ الثمانینات -
غیاب التجربة المهنیة یعد عامال رئیسیا في تحصل الكثیر من خرجي التكوین على جواب سلبي  -

 .من طرف مؤسسات التوظیف
یتم رفض الشباب حاملي شهادات التكوین المهني من طرف المؤسسات بسبب عدم مالءمة  -

 .الشهادة المهنیة مع االحتیاجات الحقیقیة للمؤسسة
حول برامج التشغیل والقوى العاملة الجامعیة فإنها تشترك مع '' محمود سعیدة''أما فیما یخص دراسة 

الدراسة الحالیة من حیث تقییم سیاسات التشغیل التي قامت بها الدولة من أجل التخفیف من ظاهرة 
  :البطالة وقد كانت أهم النتائج المشتركة بین الدارستین كاآلتي

 .ال تراعي التخصصات العلمیة والمهنیة فالمهم هو توفیر فرص عملبرامج التشغیل  -
 .عدم مالءمة األجور المخصصة لهذه البرامج للمستوى التعلیمي -
  ''الرجل المناسب في المكان المناسب''عملیة التشغیل عملیة شكلیة ال تخضع لمنطق  -
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 :النتائج العامة للدراسة .3
خالل ما سبق ومجمل نتائج التساؤالت الفرعیة والتي كانت بمثابة أبعاد للتساؤل الرئیسي والمتمثل هذا  من

ما هي أسباب وآثار البطالة لدى خریجي الجامعة وكیفیة معالجتها من طرف الدولة : األخیر في
  :الجزائریة؟، تم استخالص النتائج اآلتیة

ات سوق العمل فیما یخص التخصصات المطلوبة واالكتفاء الجامعة ال تأخذ بعین االعتبار احتیاج -
بتخریج عدد هائل من الطلبة حاملي شهادات التعلیم العالي بمختلف المؤهالت والكفاءات التي ال 
تتناسب مع سوق العمل، حیث أنها تمنح التكوین ولیس الخبرة، بسبب طبیعة ونوعیة المناهج التي 

 .اره الدراسيتقدمها للطالب الجامعي أثناء مشو 
انتشار الوساطة والرشوة وعدم توفر الخبرة المهنیة لدى خرجي الجامعة من أكثر الصعوبات التي  -

 .تعترضه أثناء بحثه عن عمل
 .عدم االلتزام بمعاییر التوظیف یؤدي إلى تفاقم ظاهرة بطالة خرجي الجامعة -
تسبب في عدة أزمات منها غلق الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي بدأ بالتدهور منذ الثمانینات  -

العدید من المؤسسات والمصانع وتسریح العمال وبالتالي توقف االستثمارات وهذا ماله تأثیر مباشر 
  .على ظاهرة البطالة بصفة عامة، وبطالة خرجي الجامعة بصفة خاصة

مما یعیش الخریج الجامعي البطال وضع اقتصادي صعب حیث ال یستطیع تلبیة أدنى احتیاجاته  -
یؤدي به إلى ممارسة أعمال ال تتناسب مع مستواه العلمي من أجل الهروب من شبح البطالة والعیش 
بكرامة، أما فیما یخص الوضع النفسي واالجتماعي الذي یعیشه الخریج الجامعي البطال، فیتمیز 

هودات مبذولة بالتهمیش والفراغ والرفض وانعدام الثقة بینه وبین الحكومة حیث یرى أنه ال توجد مج
من طرف الدولة للتخفیف من حدة البطالة، كذلك نظرته السلبیة فیما یخص الدراسة وأنها مضیعة 

  .للوقت ألنه أصبح یشكل عبئ على المجتمع وعلى أسرته لعدم تحمله مسؤولیة نفسه على األقل
ق العمل حیث ساهمت سیاسات التشغیل التي انتهجتها الدولة الجزائریة في تخفیف الضغط على سو  -

المقدمة من  -قالمة–اتضح من خالل إحصائیات بطالة خرجي الجامعة بالوكالة الوالئیة للتشغیل 
طرف مدیریة التشغیل أن نسبة البطالة على األغلب في تزاید بالمقارنة مع عدد الخریجین سنویا، 

تسوي وضعیة وأحیانا تنخفض بنسب ضئیلة وذلك راجع إلى مدى فعالیة سیاسات التشغیل التي 
 . الشباب البطال ولو لفترة زمنیة محدودة
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  .التوصیات واالقتراحات :خامسا
أسبابها وأثارها  :من خالل ما تم التوصل إلیه من نتائج حول موضوع بطالة خریجي الجامعة
  :االجتماعیة واالقتصادیة، یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات واالقتراحات كاآلتي

  بكافة أطواره من اجل تكوین ید عاملة مؤهلة تتالءم ومتطلبات سوق العمل، ضرورة إصالح التعلیم
والنهوض بهذا القطاع باعتباره قطاعا حیویا وحساسا یلعب دورا هاما في تحقیق التنمیة االجتماعیة 

 .واالقتصادیة
  ضرورة االهتمام بجودة الطالب الجامعي وتخریج كوادر ذات قدرات ومهارات عالیة تتناسب مع

 .لمستوى الجامعي المطلوبا
  إعداد دراسات بالتنسیق مع الجامعات لقیاس جودة مخرجات هذه الجامعات، والبحث عن نقاط

 .الضعف وعالجها
  ،تطویر مناهج البحث العلمي وتجدیدها وتبني استراتیجیات من شانها الرفع من كفاءة المتخرجین

 .وبالتالي سهولة اندماجهم في سوق العمل
 موضوع البطالة وخاصة بطالة خریجي الجامعة احد األهداف ذات األولویة في  یجب ان یشكل

 .اإلستراتیجیة اإلنمائیة الوطنیة
  تحسین وتعزیز آلیات الوساطة في سوق العمل، وربط مختلف طلبات العمل بما یتناسب مع عروض

 .العمل
 تشغیلیة تتماشى  وضع نظام معلوماتي فعال ودقیق لسوق العمل، حتى یسهل من اتخاذ سیاسات

 .وظروف سوق العمل المحلیة
  یجب على المؤسسات التعلیمیة أن تنقل االتجاهات الحدیثة في میادین العمل إلى داخل أروقتها حتى

 .یسهل على الخریج الجامعي الدخول عالم الشغل واالندماج فیه بسهولة
 تشجیع االستثمار وتحقیق اإلنعاش االقتصادي. 
 قافة المقاولةتنمیة ودعم وتشجیع ث. 
 دعم وتشجیع القطاع الزراعي والسیاحي والصناعي. 
  توعیة طلبة الثانویة بتقدیم ندوات داخل مدارسهم حول كیفیة اختیار التخصص الجامعي الذي یتوافق

 .مع مستواهم التعلیمي وباألخص الذي یوفر لهم مناصب عمل مستقبال
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 وفقط، بل یجب العمل على تطویر الذات  على الخریج الجامعي عدم انتظار الوظائف الشاغرة
  .واكتساب المهارات ومحاولة التفكیر في مشروع عمل خاص للخروج من مأزق البطالة

  :خالصة
من خالل تحلیل البیانات والمعطیات اإلحصائیة الواردة في هذا الفصل، تم التوصل إلى انه بالرغم من 

لحد من ظاهرة البطالة في الجزائر، تبقى اآللیات المعتمدة اإلمكانیات المسخرة والجهود والتدابیر المتخذة ل
داریة فضال عن عدم قدرة خریجي  في ظل إستراتیجیة التشغیل غیر كافیة تشوبها تعقیدات قانونیة وإ
الجامعة الذین یعانون من مشكلة البطالة في االندماج والتكیف مع الحلول المقترحة من قبل الدولة، حیث 

الجامعي دور فعال في المجتمع إن لم یتم استغالل مخرجاته وهي الموارد البشریة التي تم لن یكون للتعلیم 
تكوینها علمیا، كما أن هذه الكفاءات لن تتمكن من أداء دور فعال وریادي في سوق الشغل إن لم توضع 

قي خطط وسیاسات للتنسیق بین المؤسسات الجامعیة من جهة وباقي مؤسسات العمل التي تنتمي لبا
  .القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة من جهة أخرى
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لتحقیقه أمال في مستقبل مشرق زاخر باألمان الشهادة والتخرج هما الحلم الذي یسعى إلیه الشباب 
لالنخراط في مؤسسات المجتمع المدني وتحقیق الذات التي نعیش جمیعا من أجل الوصول بها واألحالم 

  .إلى مراتب عالیة ومكانة أفضل
متسكعین في الطرقات  التخرج لیجدوا أنفسهمأجل یمضي الشباب فترة دراستهم في جد وكفاح من 

العامة أو المقاهي بانتظار فرص العمل التي قد ال تأتي إلى بعد أعوام، حیث یعیشون حاالت الفراغ 
في حصولهم على عمل یتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم  األملواإلحساس بالتهمیش والیأس وفقدان 

 جتمع الجزائري بكافة مؤسساته وكذااالجتماعیة التي یعرفها المفبالرغم من التطورات االقتصادیة و العلمیة، 
طرف الدولة في إعداد سیاسات ووكاالت تهدف إلى خلق مناصب عمل لدى  من المجهودات المبذولة

خریجي الجامعات، إال أن البطالة بینهم في ارتفاع مستمر فاآللیات التي تتبعها في حل المشكلة هي 
صل إلى الحلول النهائیة وهي القضاء على بطالة هذه الفئة، حیث أثر ذلك على بمثابة حلول مؤقتة لن ت

أصبح و  ،سوق العمل الجزائري الذي شهد تراجعا كبیرا في توفیر مناصب العمل لدى خریجي الجامعة 
والمادیة عند  للخروج من حالة النقص والتبعیة االجتماعیةو  العمل المؤقت وغیر الرسمي الوسیلة البدیلة

ن أهمیته في كونه إطار مؤهل وكفء له أهمیة كبیرة لو تم لشباب الجامعي، هذا الشباب الذي تكما
استثماره واستغالل طاقاته بالشكل المناسب، فیبقى هو أمل المستقبل وسبب ازدهار وتقدم المجتمع إذا ما 

  .توفرت له اإلمكانیات الالزمة
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  :دلیل المقابلة
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: ما هي نسبة البطالة لدى خریجي الجامعة المسجلة لدى مصلحتكم خالل السنوات: 01السؤال رقم 

 .؟2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012
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  ما هي التخصصات التي ترتفع فیها نسبة البطالة بالترتیب؟ ):03(السؤال رقم 
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 علوم اقتصادیة 
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 إذا كانت اإلجابة نعم، هل من إحصائیات حول ذلك؟. 

  هل ترى في عقود اإلدماج بالصیغة الحالیة أنها كفیلة بالحد من ظاهرة البطالة؟ ):06(السؤال رقم 
  نعم
  ال
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  اآلثار؟ هذه إذا كانت اإلجابة نعم فما هي
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Année :2014 
Trimestre :02 
TAB (01) : Répartition des chomeurs par niveaux d’insruction et Par sexe (*). 

Niveaux Masculin Féminin Ensenble 
Sans instruction 4097 1098 5195 
Niveau 
fondamental 

878 128 1006 

Niveau moyen 3925 2503 6428 
Niveau secondaire 316 160 476 
Niveau 
universitaire 

2005 3208 5213 

Total 11221 7097 18318 
(*) Inscrits auprés de L'ANEM et des agences privées,non placés. 

 

TAB (02) : Répartition des chomeurs par sexe et par tanches d'age (*) . 
Tanches d'age Masculin Féminin Ensemble 
15- 19 ans 259 116 375 
20- 24 ans 1469 1892 3361 
25- 29 ans 2458 2302 4760 
30- 34 ans 2611 1419 4030 
35- 39 ans 1884 728 2612 
40- 44 ans  1149 339 1488 
45- 49 ans 903 201 1104 
50- 54 ans 470 100 570 
55- 59 ans 18 0 18 
Total 11221 7079 18318 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement privées,non placés 

 
 
 



 

 
 

 
 
Année :2015 
Trimestre :02 
TAB (03) : Répartition des chomeurs par niveaux d’insruction et Par sexe (*). 
Niveaux Masculin Féminin Ensenble 
Sans instruction 214 104 318 
Niveau 
fondamental 

1094 132 1226 

Niveau moyen 4227 876 5103 
Niveau secondaire 1545 1267 2812 
Niveau 
universitaire 

1754 3218 4972 

Total 8834 5597 14431 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences privées,non placés. 

 
TAB (04) : Répartition des chomeurs par sexe et par tanches d'age (*). 
Tanches d'age Masculin Féminin Ensemble 
15- 19 ans 179 45 224 
20- 24 ans 1543 1698 3241 
25- 29 ans 1826 2125 3951 
30- 34 ans 2113 987 3100 
35- 39 ans 1145 274 14119 
40- 44 ans  1169 207 1376 
45- 49 ans 400 180 580 
50- 54 ans 359 51 410 
55- 59 ans 100 30 130 
Total 8834 5597 14431 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement privées,non placés 

 
 
 



 

 
 

 
 
4éme trimestre 2016 
TAB (05) : Répartition des chomeurs par niveaux d’insruction et Par sexe (*). 
Niveaux Masculin Féminin Ensenble 
Sans instruction 169 76 245 
Niveau 
fondamental 

980 101 1081 

Niveau moyen 4339 793 5132 
Niveau secondaire 2258 1465 3723 
Niveau 
universitaire 

2245 4156 6401 

Total 9991 6591 16582 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences privées,non placés. 

 
TAB (06) :Répartition des chomeurs par sexe et par tanches d'age (*). 
Tanches d'age Masculin Féminin Ensemble 
15- 19 ans 206 84 290 
20- 24 ans 1728 1845 3573 
25- 29 ans 2314 2763 5077 
30- 34 ans 2339 1130 3469 
35- 39 ans 1325 346 1671 
40- 44 ans  1561 351 1912 
45- 49 ans 0 0 0 
50- 54 ans 518 72 590 
55- 59 ans 0 0 0 
Total 9991 6591 16582 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement privées,non placés 

 
 
 



 

 
 

 
 
4éme trimestre 2017 
TAB (07) : Répartition des chomeurs par niveaux d’insruction et Par sexe (*). 
Niveaux Masculin Féminin Ensenble 
Sans instruction 270 91 361 
Niveau 
fondamental 

1498 129 1627 

Niveau moyen 6429 881 7310 
Niveau secondaire 2470 1783 4253 
Niveau 
universitaire 

2145 4927 7072 

Total 12812 7811 20623 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences privées,non placés. 

 
TAB (08) : Répartition des chomeurs par sexe et par tanches d'age (*). 
Tanches d'age Masculin Féminin Ensemble 
15- 19 ans 267 110 377 
20- 24 ans 1757 2134 3891 
25- 29 ans 2746 3308 6054 
30- 34 ans 2782 1299 4081 
35- 39 ans 1869 412 2281 
40- 44 ans  2398 468 2866 
45- 49 ans 0 0 0 
50- 54 ans 993 80 1073 
55- 59 ans 0 0 0 
Total 12812 7811 20623 
(*)Inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement privées,non placés 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
Année :2018 
Trimestre :01 
TAB (09) : Répartition des chomeurs par niveaux d’insruction et Par sexe (*) 
Niveaux Masculin Féminin Ensenble 
Sans instruction 238 95 333 
Niveau 
fondamental 

7059 1116 8175 

Niveau secondaire 2357 1843 4200 
Niveau 
universitaire 

1915 4441 6356 

Total 11569 7495 19064 
(*) Se baser sur les inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement 
privées,non placés. 
 

TAB (10) : Répartition des chomeurs par sexe et par tanches d'age (*) 
Tanches d'age Masculin Féminin Ensemble 
15- 19 ans 143 48 191 
20- 24 ans 1219 1142 2361 
25- 29 ans 2606 3510 6116 
30- 35 ans 2555 1629 4184 
36- 39 ans 1788 482 2270 
40- 49 ans  2318 564 2882 
50 et plus 940 120 1060 
Total 11569 7495 19064 
(*) Se baser sur les inscrits auprés de L'ANEM et des agences de placement. 

 
 


