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0909/90/21 :اترخي الاس تقبال

:ممخص
تيدف الدراسة الحالية لمحاولة التعرف عمى فرص التشغيل واإلدماج الميني لخريجي الجامعة
 وكذا التعريف بميام وأىداف الوكالة، وسوسيولوجيا التشغيل، فتم التطرق لمفيوم التشغيل،الجزائرية
 ثم تحميل وتفسير معطيات ونتائج إحصائيات التشغيل واالدماج خالل الفترة،الوطنية والوالئية لمتشغيل

.)2018-2013( الممتدة من

وقد توصمت الدراسة لمجموع من النتائج كان منيا أن الوكالة الوطنية لمتشغيل ومنيا الوكالة

الوالئية لمتشغيل بالوادي تسعى لدمج أكبر عدد ممكن من طالبي العمل داخل المؤسسات بأشكاليا
 إال أن نسب االدماج ىذه اختمفت من سنة ألخرى بسبب عدة متغيرات منيا متغير الحالة،المختمفة

.االقتصادية واالجتماعية لمدولة

. التشغيل؛ االدماج الميني؛ خرجي الجامعة:كممات مفتاحية
Abstract:
The present study aims at identifying employment opportunities and professional
integration of Algerian university graduates. The concept of employment, employment
sociology was addressed, as well as the definition of the tasks and objectives of the national
and state employment agency. Then analyze and interpret the employment and integration
data, results and statistics during the period (2013-2018).
The study reached a number of results, including that the National Agency for
Employment, including the State Agency for Employment in El-Oued, seeks to integrate the
largest possible number of job seekers within the institutions in various forms, but these
integration rates varied from year to year due to several variables, including the variable
economic and social situation of country.
Keywords: Employment; Professional integration; College graduates.
:المرسل
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مقدمة:

يعتبر التعميم إحدى أىم جوانب الحياة االجتماعية التي تقوم عمييا الحضارات واألمم ،وىو أداة

ىامة إلحداث التغير االجتماعي ،كما أنو يساعد األفراد عمى التكيف مع مجتمعيم وتحقيق التوافق

االجتماعي والتقميل من االنحرافات والمشاكل االجتماعية المختمفة ،إلى جانب أنو يعد عامل أساسي لخمق

فرص لشغل مناصب عمل مالئمة ليم.

وقد سعت جميع الدول لتوفير السبل والطرق المناسبة حتى تتوافق مخرجات الجامعة مع سوق

العمل ،وذلك عبر استحداث برامج تتوافق مع إمكانيات كل دولة وخططيا المستقبمية لمحد من المشاكل

التي تواجو طالبي العمل من خرجي الجامعة ،وبدورىا الجزائر عن طريق الوكالة الوطنية لمتشغيل سعت
لتنظيم السوق الوطنية لمتشغيل ،وكذلك امتصاص البطالة بإعطاء خرجي الجامعة فرص تدمجيم في سمك

العمل لجعميم قوة بشرية منتجة تساىم في االقتصاد والدخل الوطني ،وذلك عبر فروعيا في التراب
الوطني.

فما ىي فرص التشغيل واإلدماج الميني التي تقدميا الوكالة الوالئية لمتشغيل بمنطقة الوادي لخرجي

الجامعة؟

وترجع أهمية الدراسة إلي:

 .1حث المسؤولين عن قطاع التشغيل من أجل احتواء األعداد الكبيرة لخرجي الجامعة الجزائرية عبر
استحداث برامج جديدة ومتنوعة حسب التخصصات المختمفة.

 .2حث المسؤولين عن قطاع التشغيل لوضع سياسات وخطط جديدة تتوافق مع المستجدات الدولية
والعالمية لسوق العمل.

كما يرجع الهدف من الدراسة إلى:

تشجيع الشباب لاللتحاق بالجامعة لمحصول عمى شيادات تعمل عمى دمجيم في سوق العمل خاصة بعد
تزايد ظاىرة التسرب المدرسي خاصة في الطور المتوسط.
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أوال :مفهوم الشغل:

يعرف الشغل بأنو :نشاط يمنح من قبل المشغل لشخص مستعد لتقديم خدماتو مقابل أجر معين(.)1
كما يعرف الشغل بأنو نشاط يقوم بو االنسان من أجل االستمرار في الحياة ،ومن ثمة يتضمن

طابع اإلكراه ،فالشغل يشكل أحد العوامل األساسية التي تمكن االنسان من تحقيق استقالليتو وتمكنو من

توفير حاجاتو األساسية(.)2

ويعرف الشغل بأنو :ىو الفعل الذكي الذي يتناول بو االنسان المادة(.)3

ثانيا :سوسيولوجيا الشغل:

يرى ابن خمدون أن الصنائع إنما تكتمل بكمال العمران الحضري وكثرتو ،والسبب في ذلك أن

الناس ما لم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة إنما ىميم في الضرورة من المعاش وىو تحصيل
األقوات من الحنطة وغيرىا ،فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فييا األعمال ووفت بالضروري وزادت عميو

صرف الزائد حينئذ إلى الكماالت من المعاش ،ثم إن الصنائع والعموم إنما ىي لإلنسان من حيث فكره
الذي يتميز بو عن الحيوانات ...بل كان يرى أن األمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منيا الصنائع،

فالصنائع في نظره من مظاىر الحضارة والتمدن والعمران(.)4

ثالثا :التعريف بالوكالة الوطنية لمتشغيل:

يتم تنظيم وتسيير سوق الشغل في جميع بمدان العالم من طرف الدولة وذلك عن طريق المرفق

العمومي لمتشغيل .ظيرت المرافق العمومية لمتشغيل في البمدان الصناعية في أواخر القرن  19بسبب

مخاوف االثار االقتصادية واالجتماعية عمى البطالة .بعد استقالل الجزائر ،أنشأت الدولة مرفق عمومي

لمتشغيل والمتمثل في الديوان الوطني لميد العاممة حيث تولى مسؤولية تسيير مختمف آليات التشغيل.

أنشأ الديوان الوطني لميد العاممة في نوفمبر  1962بمقتضى المرسوم رقم  99-62المؤرخ في 29

نوفمبر  1962المتعمق بإنشاء الديوان الوطني لميد العاممة وذلك في إطار سياسة ترقية التشغيل ومكافحة
البطالة.

يعد الديوان الوطني لميد العاممة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري منذ سنة  1971بأمر رقم -42

 71المؤرخ في  17يونيو سنة  1971والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لميد العاممة ليتغير اسمو سنة
 1990ويصبح الوكالة الوطنية لمتشغيل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  90-259مؤرخ في  8سبتمبر

سنة  .1990وفي  2006تم تغيير طابعيا القانوني من مؤسسة عمومية ذات طابع اداري إلى مؤسسة
عمومية ذات تسيير خاص.
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وفي نياية سنة ،2006استفادت الوكالة الوطنية لمتشغيل من مخطط إعادة التأىيل المخصص
لتطوير شبكتيا (مختمف وكاالت التشغيل التابعة ليا سواء كانت والئية أو محمية) باإلضافة الى تقوية

الميارات اإلدارية إلطاراتيا السيما تطوير وسائل التسيير وتقديم الخدمات.

كما تعتبر الوكالة الوطنية لمتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص خاضعة ألحكام المرسوم

التنفيذي رقم  77/ 06المؤرخ في  17محرم  1427الموافق إلى  18فبراير  2006وتتمتع بالشخصية
المعنوية واالستقالل المالي وىي تعمل تحت وصاية و ازرة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.

وتمعب الوكالة دور الوساطة بين عروض وطمبات العمل المسجمة عمى مستوى بطاقيتيا ،كما

تساعد عمى تنظيم معرفة وضع سوق العمل الوطني وتطوره تعتبر األداة الفعمية لمدولة في أداء مياميا

كوسيط في سوق الشغل .كما تقوم بتنفيذ سياسة الدولة لمتشغيل كمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة

البطالة(.)5

رابعا :مهام ووظائف الوكالة الوطنية لمتشغيل:

تتمثل ميام الوكالة الوطنية لمتشغيل في تنظيم وتوفير وتطوير سوق العمل الوطنية واليد العاممة

والتأكد من أن لكل طالب عمل أو مستخدم خدمة توظيف فعالة وذات طابع شخصي ،ومنو تتكفل الوكالة
بميام تتمثل في:

 .1تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية لمتشغيل واليد العاممة وتطويرىا.
 .2جمع عروض وطمبات العمل وربط فيما بينيا.

 .3متابعة تطور اليد العاممة األجنبية في الجزائر.

 .4ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن االتفاقيات والسيما االتفاقيات الدولية في مجال التشغيل.
 .5ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام قانون رقم  04-19المؤرخ في  13ذي القعدة

1425ه ،الموافق لـ 25ديسمبر  ،2004والمتعمق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل ،فيما

يخصيا(.)6

خامسا :مهام الوكالة الوالئية لمتشغيل:

تعتبر الخمية االساسية في تنظيم الوكالة الوطنية لمتشغيل حيث تقوم باستقبال المتعاممين

معيا سواء من طالبي العمل او المستخدمين وتتمخص مياميا فيما يمي:

 .1البحث عن عمل لكل شخص يطمب ذلك حسب مؤىالتو المطموبة وىذا العمل من اختصاص
"مصمحة طالبي العمل" المتكون من موظفين متخصصين تقع عمى عاتقيم ميمة التنصيب وتقديم

المشورة والمعمومات والتوجيو.

 .2تنفيذ األجيزة والبرامج الخاصة بالتشغيل عمى المستوى المحمي مع الشركات وىذا العمل يقدم من
طرف مصمحة المستخدمين.
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 .3تقديم الدعم التقني في المتابعة اإلدارية :معالجة عروض العمل ،استدعاء ومتابعة طالبي العمل.
 .4المساىمة في تنفيذ تشجيع سياسة التشغيل المقدمة من طرف الدولة(.)7

سادسا :تبويب وتحميل االحصائيات المتعمقة بعدد طمبات وادماج طالبي العمل ،وعروض
العمل الخاصة بالوكالة الوالئية لمتشغيل بالوادي:

-1عدد طمبات العمل:
السنوات
عدد طمبات
العمل

2113

2114

2115

2116

2117

2118

41290

43610

29864

36306

36985

49438

من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتبين أن عدد طمبات العمل أي قيام طالبي العمل التسجيل

ضمن بطاقة طالبي العمل منذ سنة  2013إلى غاية سنة  2018ذات أعداد غير ثابتة ومستقرة فنجدىا

في سنة  2013مثمت  41290طالب عمل ،أما سنة  2014كان العدد  43610طالب عمل ،وسنة
 2015نزل عدد طالبي العمل إلى  29864طالب عمل ،لترتفع سنة  2016إلى  36306طالب عمل،
وفي سنة  2017مثل عدد طالبي العمل  36985طالب عمل ،وأخي ار سنة  2018ارتفع عدد طالب

العمل إلى  49438طالب عمل.

ويرجع التباين واالختالف في عدد طمبات العمل باختالف السنوات إلى اختالف عدد المتخرجين

من الجامعة كل سنة ،وكذلك يرجع الختالف صيغ جديدة لمتشغيل وعروض العمل في كل سنة ،كما
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يرجع االختالف عند سماع األفراد بأن ىناك شركات ومؤسسات ستقوم بالتوظيف مما يزيد في نسبة عدد
طالبات العمل ،كذلك عند انتشار خبر أن ىناك ترسيم وتثبيت في المؤسسات ،كذلك ىناك حالة يزيد فييا

عدد طالبي العمل في حالة إلغاء بطاقة طالبي العمل (التي البد من تجديدىا كل  6أشير ،إذا لم تجدد

تمغى البطاقة) ،ففي حالة إلغائيا يترتب عمى طالب العمل إعادة التسجيل ،ومن جية أخرى يعد االنضباط

في تجديد بطاقة طالبي العمل يقمل من نسب التسجيل ضمن بطاقة طالبي العمل.

-2إحصائيات طمبات العمل وفقا لمجنس:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

الذكور

30135

32099

24577

27796

26908

34098

اإل ناث

11155

11511

5287

8510

10077

15340

المجموع

41290

43610

29864

36306

36985

49438

من نتائج الجدول أعاله يتضح أن عدد طمبات العمل الخاصة بالذكور تمثمت في  ،30135أما
عدد االناث فتمثمت في  11155وذلك خالل سنة  ،2013أما خالل سنة  2014فتمثمت عروض العمل

بالنسبة لفئة الذكور ب ،32099واالناث ب ،11511وفي سنة  2015تراجعت عروض العمل بالنسبة

لمذكور إلى  ،24577أما االناث فتراجعت إلى  ،5287وفي سنة  2016مثمت عروض العمل بالنسبة
لمذكور ،27796أما االناث مثمت  ،8510وفي سنة  2017مثمت عروض العمل لمذكور ب،26908
واالناث ارتفعت عروض العمل إلى  ،10077وفي سنة  2018ارتفعت عروض العمل بالنسبة لفئة

الذكور إلى  ،34098واالناث ارتفعت إلى .15340

29

مجمة دراســـــــات في عمم اجتماع المنظمات
المجمد01 :

العدد90 :

ISSN: 2437-0827
DOI:5424/IJO/21547

السداسي األول 0902

ويرجع ارتفاع طمبات العمل بالنسبة لفئة الذكور مقارنة مع فئة االناث في الفترة الممتدة ما بين
( )2018-2013إلى أن المجتمع السوفي من المجتمعات التي ما زالت متحفظة بالنسبة لعمل المرأة
خاصة المرأة التي لم تدرس ،كما نجد في بعض األحيان حتى المرأة المتعممة عندما تتزوج تتوقف عن

العمل.

-3عدد عروض العمل:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

عدد عروض العمل

5817

7615

8760

7763

7238

9996

من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتبين أن عدد عروض العمل المقدمة من طرف القطاع

العمومي والخاص واألجنبي تمثل سنة  2013ب  5817عرض ،أما سنة  2014فمثمت عدد عروض
العمل ب  7615عرض ،وفي سنة  2015ارتفع عدد عروض العمل إلى  8760عرض ،وفي سنة
 2016تراجعت عروض العمل إلى  7763عرض ،أما سنة  2017فمثمت  7238عرض عمل لترتفع

عروض العمل في سنة  2018إلى .9996

ويرجع التذبذب واالختالف في عروض العمل خالل السنوات الممتدة من ( )2018-2013بحسب

المشاريع المفتوحة والورشات العمومية والخاصة ،وكذلك يتحكم في ذلك الوضع العام لمبالد والحالة
االقتصادية ،وكذا السياسة العامة لمدولة.
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-4إحصائيات عروض العمل بحسب القطاع:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

قطاع عمومي

913

1161

1231

789

882

1309

قطاع خاص

4699

5482

6576

6636

6089

8272

قطاع أجنبي

205

972

953

338

267

415

المجموع

5817

7615

8760

7763

7238

9996

من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن عروض العمل المقدمة من طرف القطاع

العمومي لسنة  2013مثمت  913عرض ،أما سنة  2014ارتفع عدد العروض إلى  ،1161وفي سنة
 2015مثمت عروض العمل ب ،1231وفي سنة  2016انخفضت عدد عروض العمل إلى  ،789أما

سنة  2017مثمت  ،882وفي سنة  2018ارتفع عدد عروض العمل في القطاع الخاص إلى .1309

أما عروض العمل المقدمة من طرف القطاع الخاص فتمثمت في سنة  2013بـ 4699عرض،

وفي سنة  2014مثمت  ،5482أما سنة  2015فمثمت  ،6576وسنة  2016مثمت  6639عرض ،وفي

سنة  2017نقصت عروض العمل قميال إذ مثمت  ،6089وفي سنة  2018قدرت عروض العمل في
القطاع الخاص ب.8272

وبالنسبة لعروض العمل المقدمة من طرف القطاع األجنبي فقط مثمت نسبة العروض سنة 2013

ب 205عرض ،وفي سنة  2014ارتفع عدد العروض إلى  972عرض ،أما سنة  2015مثمت ،953
وفي سنة  2016انخفضت عروض العمل إلى  ،338وفي سنة  2017مثمت ب 267عرض ،وفي سنة

 2018ارتفعت نسبيا إلى  415عرض.
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ويرجع السبب إلى االختالف في عروض االدماج والتشغيل حسب القطاع (العمومي-الخاص-
األجنبي) إلى :توجو الدولة في السنوات األخيرة لمخوصصة وفتح السوق ،لذلك نجد االدماج والتوظيف في

القطاع الخاص أكثر من االدماج والتوظيف في القطاع العمومي ،كما يرجع ضعف التوظيف في القطاع
األجنبي ألن االستثمار في القطاع األجنبي في الجزائر يشتغل غالبا في القطاعات غير موجودة في
الجزائر ،كما أنيا تحتاج يد عاممة متخصصة وذات مستوى تعميم عالي أغمب األحيان ،وىذه االستثمارات

تكون مثال في قطاع البترول –مستشفى طب العيون (كوبا) -مشاريع البنية التحتية.

-5إدماج وتوظيف طالبي العمل:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

احصائيات التوظيف

9187

11186

7290

9569

8317

9685

توظيف كالسيكي

4916

7082

4796

7167

6033

6039

توظيف DAIP

3094

3283

1895

1710

1644

2873

توظيف CTA

1177

826

599

692

640

773

من النتائج الموضحة في الجدول أعاله الذي يوضح احصائيات إدماج وتوظيف طالبي العمل،
ففي سنة  2013مثل عدد إدماج وتوظيف طالبي العمل في إطار التوظيف الكالسيكي (التوظيف في
المؤسسات االقتصادية العامة والخاصة) مثل  ،4916وفي سنة  2014ارتفع عدد إدماج وتوظيف طالب

العمل ب ،7082وفي سنة  2015انخفض االدماج والتوظيف إلى  ،4796أما سنة  2016ارتفع عدد

االدماج والتوظيف إلى  ،7167وانخفض عدد االدماج والتوظيف في سنة  2017إلى  ،6033وفي سنة
مثل عدد االدماج والتوظيف .6039
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أما بالنسبة لالدماج والتوظيف في إطار (( )DAIPجياز المساعدة عمى االدماج الميني) في سنة
 2013مثل  ،3094أما سنة  2014مثل  ،3283وفي سنة  2015انخفض االدماج والتوظيف في

إطار ( )DAIPإلى  ،1895وسنة  2016مثل عدد االدماج والموظفين في إطار ( )DAIPب،1710
وسنة  2017مثل  ،1644أما سنة  2018ارتفع عدد المدمجين والموظفين في إطار ( )DAIPإلى
.2873

أما االدماج والتوظيف في إطار (( )CTAعقد عمل مدعم) في سنة  2013مثل  ،1177أما سنة

 2014انخفض االدماج والتوظيف إلى  ،826واستمر في االنخفاض سنة  2015حيث مثل  ،599وفي

سنة  2016ارتفع إلى  ،629وفي سنة  2017مثل  ،640أما سنة  2018ارتفع االدماج والتوظيف في

إطار ( )CTAإلى .773

يعنى التوظيف الكالسكي بالتوظيف المباشر في مناصب العمل ،أما التوظيف بصيغة ()DAIP

فيعني صيغة توظيف مؤقتة (ما قبل التشغيل) يتم دفع أجورىا من قبل الدولة من أجل إكتساب طالبي
العمل خبرة مينية تفيدىم في حالة ما أجريت مسابقات في المجال الكالسيكي يمكنيم من النجاح فييا،
كما أن طالبي العمل يحصون بفرصة في حالة ما قامت المؤسسات التي يعمل بيا المدمجين فييا بفتح

مناصب توظيف النجاح في المنصب ،فيناك بعض المؤسسات تعطي نسبة  %50لممدمجين في
مؤسساتيا لمفوز بالمنصب المفتوح .أما التوظيف بصيغة ( )CTAوالذي ىو عبارة عن عقد عمل يتم فيو
التكفل باألجرة مناصفة بين المستخدم والدولة (عن طريق وكالة التشغيل) ،وىو عبارة عن صيغة من

صيغ االدماج.

ويرجع االختالف في أعداد االدماج والتوظيف في قطاعات التوظيف المختمفة بحسب نوع التوظيف

(توظيف كالسيكي -توظيف ( -)DAIPتوظيف ( ))CTAإلى عدد المناصب الشاغرة في المؤسسات
المعنية بالتوظيف ،وكذا حسب اإلمكانيات التي تتوفر عمييا الدولة من سنة ألخرى مما قد يؤثر باإليجاب

عن طريق فتح مناصب عمل وادماج وتوظيف طالبي العمل ،أو بالسمب عن طريق تقميص فتح مناصب
عمل وادماج وتوظيف طالبي العمل.

-6إحصائيات التوظيف لطالبي العمل حسب نوع العقود:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

توظيف دائم

201

654

346

88

71

90

توظيف مؤقت

4715

6428

6944

7079

5962

5999

المجموع

4916

7082

7290

7167

6033

6089
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من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن التوظيف بحسب نوع العقود بصيغة توظيف دائم
في سنة  2013مثل  ،201وفي سنة  2014ارتفع عدد الموظفين إلى  ،654أما سنة  2015انخفض
عدد الموظفين إلى  ،346لينخفض في سنة  2016ألعداد دنيا ل 88موظف في صيغة توظيف دائم،

ليستمر في االنخفاض سنة  2017ل ،71ليرتفع نسبيا سنة  2018إلى .90

أما التوظيف بحسب نوع العقود بصيغة توظيف مؤقت في سنة  2013مثل  ،4715وفي سنة

 2014ارتفع عدد الموظفين إلى  ،6428أما سنة  2015ارتفع نسبيا عدد الموظفين إلى  ،6944ليستمر
في االرتفاع إلى  7079سنة  ،2016وفي سنة  2017انخفض عدد الموظفين إلى  ،5962أما سنة

 2018مثل عدد الموظفين  5999موظف بحسب نوع العقود بصيغة توظيف مؤقت.

يقصد بالتوظيف الدائم أي ترصيم طالبي العمل في المنصب المفتوح أو عن طريق االدماج

الميني ،والذي يكون غالبا في القطاع العمومي (الوظيف العمومي) ،أما التوظيف المؤقت فإنو يأخذ صيغ

متعددة منيا )CDI( :وىو عقد غير محدد المدة ،أو ( )CDDوىو عقد محدد المدة ،أو ( )contratقابمة
لمتجديد.

ويرجع االختالف في أعداد الموظفين بحسب نوع عقود التوظيف (دائم-مؤقت) حسب السنوات إلى

أسباب تم توضيحيا سابقا والمتعمقة بالدرجة األولى بسياسة الدولة ،والوضع االقتصادي لمبالد.

-7إحصائيات عروض العمل والتوظيف لخرجي الجامعات:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

عروض عمل

2546

892

283

603

821

556

التوظيف

1285

1384

461

482

380

398
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من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن عروض العمل المقدمة لخرجي الجامعة سنة

 2013مثمت  2546عرض عمل ،وفي سنة  2014انخفضت عروض العمل إلى  ،892واستمرت في
االنخفاض سنة  2015إلى  283عرض عمل ،أما سنة  2016ارتفعت نسبيا إلى  ،603وفي سنة

 2017استمرت في االرتفاع إلى  821عرض عمل ،إال أن عدد عروض العمل انخفضت سنة 2018

إلى  556عرض عمل.

أما عدد الموظفين أي المدمجين في مناصب عمل سنة  2013مثمت  ،1285وفي سنة  2014تم

توظيف  1384من طالبي العمل المتخرجين من الجامعة ،أما سنة  2015انخفضت عدد التوظيف إلى
 ،451أال أنو ارتفع عدد توظيف طالبي العمل من خرجي الجامعة نسبيا سنة  2016إلى  ،482أما سنة
 2017انخفض عدد التوظيف إلى  ،380وفي سنة  2018ارتفع نسبيا عدد توظيف طالبي العمل من

خرجي الجامعة إلى .558

-8عروض العمل حسب القطاع لخرجي الجامعة:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

قطاع عام

1780

652

136

122

171

312

قطاع خاص

766

240

159

481

650

244

مجموع العروض الخاصة بخرجي الجامعة
()cid

2546

892

283

603

821

556
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من النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن عروض العمل الموجية لطالبي العمل
المتخرجين من الجامعة انقسمت إلى عروض عمل في القطاع العام وعروض عمل في القكاع الخاص،

إذ مثمت عروض العمل في القطاع العام لسنة  2013في  1780عرض عمل ،وفي سنة 2014
انخفضت إلى  652عرض عمل ،واستمرت في االنخفاض سنة  2015ل 136عرض عمل ،كذلك في

سنة  2016استمرت في االنخفاض النسبي لـ 122عرض عمل ،أما سنة  2017ارتفعت نسبيا إلى 171
عرض عمل ،وفي سنة  2018استمرت في االرتفاع إلى  312عرض عمل.

أما عروض العمل المقدمة من طرف القطاع الخاص لخرجي الجامعة فتمثمت في سنة 2013

ب 766عرض عمل ،إال أن عدد العمل انخفضت سنة  2014لـ 240عرض عمل ،واستمرت في

االنخفاض سنة  2015لـ 159عرض عمل ،إال أن عدد عروض العمل ارتفعت سنة  2016لـ481

عرض عمل ،واستمرت في االرتفاع سنة  2017لـ 650عرض عمل ،غير أن سنة  2018انخفض عدد
عروض العمل في القطاع الخاص لـ 244عرض عمل.

-9إحصائيات التوظيف لخرجي الجامعة بحسب الجنس:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

ذكور

344

456

144

121

144

142

إناث

914

928

309

361

266

251

المجموع

1285

1384

461

482

380

398

36

مجمة دراســـــــات في عمم اجتماع المنظمات
المجمد01 :

العدد90 :

ISSN: 2437-0827
DOI:5424/IJO/21547

السداسي األول 0902

الجدول أعاله يوضح عدد الموظفين من طالبي العمل لخرجي الجامعة حسب الجنس إذ يتضح أن
عدد فئة الذكور الموظفين في سنة  2013بمغ عددىم بـ 344منصب ،وفي سنة  2014ارتفع قميال

التوظيف إلى  ،456أما سنة  2015انخفض توظيف فئة الذكور لـ ،144وفي سنة  2016استمر
التوظيف في االنخفاض إلى  ،121إال أنو سنة  2017ارتفع عدد التوظبف نسبيا إلى  ،144وفي سنة
 2018انخفض عدد التوظيف لـ.142

أما فئة االناث في سنة  2013تم توظيف  ،914أما سنة  2014تم توظيف  ،928أما سنة

 2015انخفض عدد توظيف فئة االناث لـ ،309ليرتفع عدد التوظيف نسبيا سنة  2016لـ ،361إال أن

سنة  2017انخفض لـ  ،266ليستمر عدد توظيف فئة االناث في االنخفاض النسبي لسنة  2018لـ
 251منصب.

-11إحصائيات التوظيف لخرجي الجامعة بحسب المجال:
السنوات

2113

2114

2115

2116

2117

2118

توظيف إداري

967

1084

144

72

51

111

توظيف اقتصادي

291

300

302

410

329

287

المجموع

1285

1384

461

482

380

398
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يوضح الجدول أعاله التوظيف الخاص بخرجي الجامعة بحسب مجال التوظيف (إداري-
إقتصادي) إذ نجد أن عدد طالبي العمل المتخرجين من الجامعة الموظفين في المجال اإلداري سنة

 2013بمغ عددىم بـ ،967أما سنة  2014ارتفع ليقدر بـ ،1084إال أن سنة  2015انخفض عدد

التوظيف بشكل كبير ليقدر بـ ،144ليستمر في االنخفاض سنة  2016بـ 72موظف ،وفي سنة 2017
بمغ عدد الموظفون من طالبي العمل لخرجي الجامعة بـ ،51أما سنة  2018ارتفع عدد التوظيف ليقدر

بـ 111منصب.

أما عدد التوظيف الخاص بخرجي الجامعة في المجال االقتصادي فمثل في سنة  2013بـ،291

ليرتفع قميال سنة  2014بـ 300منصب ،ويستمر في االرتفاع النسبي سنة  2015ليقدر بـ ،302وفي سنة
 2016قدر بـ 410منصب ،لينخفض قميال سنة  2017بـ 329منصب ،ويستمر في االنخفاض سنة
 2018ليقدر بـ 287منصب توظيف لخرجي الجامعة في المجال االقتصادي.

المالحظ أن التوظيف في المجال االداري في حالة إنخفاض خالل السنوات الممتدة من

( )2018-2013وذلك بسبب الوضع االقتصادي الذي عانت منو الدولة في السنوات األخيرة ،مما أدى
لحالة تقشف مست جميع القطاعات األمر الذي رجع سمبا عمى االدماج والتوظيف في القطاع العمومي،
عمى عكس اإلدماج والتوظيف في القطاع االقتصادي والذي يشرف عنو أغمب األحيان الخواص فنجد أن

نسبة التوظيف في ىذا القطاع تقريبا ثابتة خالل المدة الممتدة ما بين (.)2018-2013

الخالصة:
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تعتبر الوكالة الوطنية لمتشغيل من المؤسسات الحكومية ال تعنى بالتوظيف بل تمعب دور الوسيط
بين طالبي العمل من جميع المستويات (حاممي الشيادات ( )CIDوخرجي مؤسسات التكوين الميني

( )CIPوغير المتحصمين عمى شيادات أو مستوى عممي ( ))CFIوبين المؤسسات المختمفة.

إذ نجد أن نسب االدماج والتشغيل في مناصب العمل سواء بصفة دائمة أو مؤقتة أو في المجال

اإلداري أو االقتصادي أو األجنبي يتحكم فييا مجموعة من المتغيرات والمؤشرات خالل الفترة الممتدة ما

بين ( )2018-2013منيا عدد المتخرجين من الجامعة ،وكذا فتح مشاريع وورشات لمتوظيف ،وأىم
متغير أو مؤشؤ ىو الوضع العام لمبالد.
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