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 :ملخـــــــــــص الدراســـــــــــــــة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد العكامؿ المؤثرة في اختيار الشباب الجامعي لفرص 
العمؿ بيف القطاع العاـ كالخاص، كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية حصصية 

 ، كقد تـ استخداـ 2014-2013 طالب متخرج مف جامعة أدرار لممكسـ 255قكاميا 
المنيج الكصفي لدراسة المكضكع، كاألساليب اإلحصائية البسيطة المتمثمة في التكرارات 
كالنسب المئكية، كقد تـ استخداـ أداة المقابمة كاالستمارة لجمع البيانات، كقد تكصمت 

 :الدراسة إلى النتائج التالية

تؤثر الخصائص الشخصية عمى اختيار الشباب لمعمؿ عمى اعتبار أف الميكؿ  .1
 .المينية تعبر عف شخصية الفرد

تؤثر الخصائص االجتماعية عمى اختيار الشباب لمعمؿ مف أجؿ تغيير  .2
 .أكضاعيـ االجتماعية كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ كظيفة في القطاع العاـ

تؤثر القيـ االجتماعية لمعمؿ عمى اختيار الشباب لفرص العمؿ في مجتمعيـ  .3
حيث أف أغمب المبحكثيف يرغب في كظيفة في القطاع العاـ مف أجؿ الحصكؿ 

 .عمى مكانة اجتماعية
كما أف اختيارىـ لفرص العمؿ يتأثر كذلؾ بالفرص المتاحة أماميـ، لذا أغمب  .4

 .  المبحكثيف يرغب في كظيفة القطاع العاـ لتكفر المعمكمات الكافية عنيا
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 [و قل ربي أرحميما  ما ربياني صصيراً ]: ماهإلى من قال اهلل في

 . والديا ال ريمين

.  حب العلم والعمل وتعبت في تربيتي وأمدتني بنصائحياا نإلى من غرست في

إلى من و توفييا  لمات الش ر واومتنان حق تعبيا وو ت فيني  ل  لمات الحب 

. في وصف ما يجول في داخلي من مشاعر نحوىا

.   وو فقيو في النظم إلى مليمتياألدبإلى التي في قلبيا  الما لم يقلو شاعر في 

 .أطال اهلل في عمرىا" أمي الحبيبة الصالية " 
 
 

       
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. نشكر اهلل كنحمده كثيران عمى تكفيقو لنا في انجاز ىذا العمؿ

". مف لـ يشكر الناس ال يشكر اهلل " كمصداقا لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

فإني أتكجو بالشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ إلى أستاذم المشرؼ الذم قبؿ بتأطير ىذا العمؿ 

." لعلى بو ميش" األستاذ الدكتكر

. د. أ بن عبد الفتاح دحماند .أ ،شوشان الطاىر. د.أ: كما أتقدـ بالشكر  كذلؾ إلى أساتذة عمـ االجتماع 
 الذيف قامكا بتحكيـ رحماني محمد، . ، أعلي أعراب. أيوسفات علي،. ، درضا نعيجة.د  ،مراد مووي الحاج

 . البحثاستمارة

 . كما أتقد بالشكر إلى كؿ الطمبة الذيف ساعدكني في البحث

لى كؿ مف أمدني بيد العكف مف قريب أك بعيد  .كا 
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 :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

يعد االىتماـ بقضايا الشباب مف المكاضيع التي حظيت كتحظى باالىتماـ الكبير مف 
قبؿ الدارسيف كالعمماء، دائما كعمى مر الكقت كفي جميع التخصصات بما فييا عمـ 

االجتماع، خاصة ما ارتبط منيا بعمؿ الشباب، ككف ىذه الفئة مف الفئات الحساسة في 
 .المجتمع التي يعكؿ عمييا في بناءه كتطكره، خاصة خرجكا الجامعات منيـ

حيث يعد اختيار العمؿ بعد التخرج قضية ميمة في حياة الشاب ألف نجاحو المستقبمي 
يتكقؼ عميو، خاصة كأف ىذا االختيار يخضع لمجمكعة مف العكامؿ المختمفة التي مف 

شأنيا أف تؤثر عميو بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تكجيو نحك سكؽ العمؿ، سكاء كاف 
 .نحك القطاع الخاص أك العاـ

فعند إقداـ الشاب عمى عمؿ معيف فإنو ال يتأتى ذلؾ مف فراغ، ألنو ينبني عمى 
مجمكعة التراكمات القبمية التي مف شأنيا أف تدفعو إلى اختيار معيف دكف اآلخر، انطبلقا 
مف خصائصو الشخصية كاالجتماعية خاصة ما ارتبط منيا بالجنس التخصص كالكضعية 

االجتماعية كاالقتصادية لؤلسرة كمنطقة السكف ىذا مف جية، كمف جية أخرل البيئة 
االجتماعية التي يعيش فييا الشاب كما تحممو مف عادات كقيـ تجاه العمؿ في كبل 

المكانة االجتماعية تصنيؼ المجتمع ألنكاع األعماؿ كنظرة المجتمع : القطاعيف مثؿ
لمعامؿ في قطاع معيف، كفي المقابؿ إدراؾ الشباب لفرص العمؿ المتكفرة لو مف خبلؿ 

 .مجيكدات الدكلة كالجامعة في ىذا المجاؿ عمى حد سكاء

كمف ىذا المنطمؽ فقد ارتأينا دراسة ىذه الفئة بالذات مف الشباب كما يدكر حكليا مف 
لعوامل المؤثرة في اختيار الشباب لفرص لغط في قضية العمؿ، لنطرح مشكمة بحث حكؿ ا

كمف دراسة ىذا المكضكع ارتأينا تقسيـ المكضكع إلى العمل بين القطاعين العام والخاص، 
 : خمس فصكؿ كالتالي



 مقدمــــــــــت 

 

  ة 

   

 الفصؿ األكؿ تضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة مف تحديد اإلشكالية، كصياغة 
الفرضيات، أىداؼ الدراسة، أىميتيا، مفاىيميا كفي األخير الدراسات السابقة كصعكبات 

أما الفصؿ الثاني فقد تـ التطرؽ فيو إلى الشباب كاختيار العمؿ، كتضمف مرحمة . الدارسة
كأشتمؿ الفصؿ . الشباب كبعض ما يمكف أف يرتبط بيا، ثـ مفيـك اختيار العمؿ كنظرياتو

الثالث عمى العكامؿ المؤثرة في اختيار العمؿ كناقشنا فيو العكامؿ الشخصية كالبيئة 
كفي الفصؿ الرابع تـ التطرؽ فيو إلى قطاعات العمؿ المتمثمة في القطاع . االجتماعية

أما الفصؿ الخامس ك األخير فقد تضمف الدراسة الميدانية لممكضكع مف . العاـ كالخاص
أجؿ التأكد مف فرضيات الدراسة، كتـ فيو عرض مجاالت الدراسة، ثـ تحميؿ البيانات 
 .                               كتفسيرىا لكؿ فرضية كاستخبلص النتائج الجزئية كصكال إلى النتائج العامة لمدراسة
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 :بناء اإلش الية: أووً 

      تسعى الجزائر جاىدة كغيرىا مف دكؿ العالـ منذ االستقبلؿ إلى تحسيف كضعيا 
االقتصادم، كذلؾ مف خبلؿ كضع العديد مف البرامج التنمكية، كاألساليب التسييرية التي 
باءت بالفشؿ في أغمبيا،  نظران لضعؼ التسيير ك قمة اإلطارات المؤىمة لذلؾ عمى مدار 

تمخض عنيا العديد مف المشاكؿ مف بينيا ارتفاع نسبة . ما يقارب ثبلث عقكد مف الزمف
الديكف، إفبلس العديد مف المؤسسات العمكمية، كالتسريح الجماعي لمعماؿ مما أدل إلى 

 . ارتفاع نسبة البطالة الذم صاحبو العديد مف المشاكؿ االجتماعية

   كؿ ىذه المشاكؿ أثقمت كاىؿ الدكلة التي كاف اعتمادىا المطمؽ عمى اإليرادات النفطية 
في تسيير شؤكنيا المالية، باإلضافة إلى التكظيؼ في القطاع العمكمي الذم أصبح غير 
قادر عمى استيعاب األعداد اليائمة مف العاطميف عف العمؿ، كفي نفس الكقت مجبر عمى 

 .تكفير الحد األدنى مف العيش ليـ مف خبلؿ تدعيمو لممكاد االستيبلكية الضركرية

  كمع كؿ ىذه األحداث التي مرت بيا الببلد أصبحت الدكلة أماـ خيار كاحد ال ثاني لو 
كىك فتح المجاؿ أماـ الخكاص كالدخكؿ في اقتصاد السكؽ، الذم أصبح كاقع مفركض مف 

قبؿ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي مف أجؿ مساعدتيا لمتخفيؼ مف عبئ المديكنية 
ككخطكة أكلى ثـ البدء بخصخصة بعض المؤسسات االقتصادية، بمنحيا . الخارجية

استقبللية مالية كقانكنية بيدؼ تحقيؽ البلمركزية في اتخاذ القرارات، ك التقميؿ مف تدخؿ 
الدكلة في القطاع االقتصادم الذم مف شأنو أف يرفع كفاءة ىذه المؤسسة، كبالتالي رفع 

حيث بدأت ىذه األخيرة . معدؿ النمك االقتصادم كتخفيؼ عبئ خسارتيا عمى الدكلة
تدريجيان بسحب يدىا مف بعض المؤسسات االقتصادية، كاحتفاظيا بالقطاع الخدماتي 

 .باإلضافة إلى بعض األجيزة االقتصادية الحساسة
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    كمع ارتفاع أعداد الشباب المتخرجيف مف كالجامعات كفي ظؿ تقمص فرص التكظيؼ 
لى كقت قريب  (القطاع العاـ)في المؤسسات العمكمية بمختمؼ مجاالتو، كالتي كانت كا 

تحتكر التكظيؼ في سكؽ العمؿ ككنيا المستقطب الكحيد الذم ال بديؿ لو، كأماـ كؿ ىذه 
التحديات بدأت الدكلة في تشجيع المبادرات الخاصة في إنشاء أعماؿ حرة  عف طريؽ 
المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة، ك التي تعتبر بمثابة المنفذ ك البديؿ لتكظيؼ طاقات 

ىؤالء الشباب تكظيؼ ايجابي، باإلضافة إلى أنيا تمثؿ الركيزة األساسية التي قامت عمييا 
اقتصادات الدكؿ المتطكرة، كمف أجؿ ذلؾ تـ خمؽ مجمكعة مف سياسات التشغيؿ المتمثمة 

 الكطني الصندكؽ  ، جيازANSEJالشباب تشغيؿ لدعـ الكطنية الككالة ):في اآلتي
 الكطنية ، الككالة PNDA الفبلحية لمتنمية الكطني ، البرنامج CNAC البطالة مف لتاميف
 ESIL (الشباب تشغيؿ)محمية بمبادرة المأجكر ، الشغؿANGEM المصغر القرض لتسيير
 برنامج   TUP.HIMOالعاممة لميد المكثؼ لبلستعماؿ العامة المنفعة ذات األشغاؿ برنامج
 اإلدماج ، جيازCPE التشغيؿ قبؿ ما عقكد ، برنامجIAIG االجتماعية الشبكة
، لكف رغـ كؿ الجيكد التي تقـك بيا الدكلة لتشجيع ىذا التكجو لدل الشباب (DAIS.الميني

أال أنو يقؼ أماميا مجمكعة مف العقبات تعيؽ نجاحيا في ذلؾ،  ألنيا ركزت عمى كضع 
السياسات كسف القكانيف كلـ تييئ األرضية االجتماعية كالذىنيات المناسبة لذلؾ، عف 
نشاء المشاريع الخاصة مف خبلؿ كافة كسائؿ اإلعبلـ  طريؽ نشر ثقافة العمؿ الحر كا 
المسمكعة المرئية كالمكتكبة كغيرىا مف الكسائؿ األخرل، كذلؾ ككف المجتمع ينظر 

لمكظيفة في القطاع العمكمي عمى أنيا ىي العمؿ الحقيقي بسبب ما تكفره ليـ مف استقرار 
في الحياة االجتماعية كاالقتصادية، كأف الدكلة ممزمة عمى تكفير فرصة عمؿ لكؿ شخص 
عاطؿ عف العمؿ، كفي نفس الكقت النظر إلى العمؿ الخاص عمى أنو عمؿ ثانكم يمكف 

ك ترجع ىذه التصكرات ك األفكار إلى مجمكعة مف . أف يمتينو الشخص في ظؿ كظيفتو
العكامؿ منيا الخصائص الشخصية كاالجتماعية المرتبطة بالشباب أنفسيـ المتمثمة في 
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متغيرات الجنس، التخصص، الحالة العائمية، االنتماء الجغرافي، عمؿ األبكيف باإلضافة 
إلى المستكل التعميمي ليما، كغيرىا مف الخصائص األخرل، أما البيئة االجتماعية فيي 
عبارة عف المحيط الذم يعيشكف فيو كيتفاعمكف معو كيكتسبكف مف خبللو مختمؼ القيـ 

الثقافية المتشكمة حكؿ العمؿ، ألف الفاعمكف االجتماعيكف ىـ المسئكلكف عف كضعيا نتيجة 
تفاعميـ مع بعضيـ البعض ك تشاركيـ المعتقدات ك المصالح ك األفكار، باإلضافة إلى 

أنيـ مف خبلؿ ىذه البيئة االجتماعية يستطيعكف التعرؼ عمى فرص العمؿ المتاحة أماميـ 
كؿ ىذا ك غيره كاف . في كبل القطاعيف مف خبلؿ ما تبذلو الدكلة ك الجامعة عمى حد سكاء

مف شأنو التأثير في اختيار الشباب لفرص العمؿ مف تفضيؿ قطاع عمى حساب األخر  
 : كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا كضع تساؤؿ اإلشكالية التالي

ما ىي العكامؿ المؤثرة في اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ  كالخاص؟  

 : التساؤوت الفرعية للدراسة

ىؿ تؤثر الخصائص الشخصية لمشباب في اختيارىـ  لفرص العمؿ بيف القطاعيف  .1
العاـ الخاص؟  

ىؿ تؤثر الخصائص االجتماعية لمشباب في اختيارىـ لفرص العمؿ بيف القطاعيف  .2
العاـ كالخاص؟ 

ىؿ تؤثر القيـ الثقافية لمعمؿ التي يحمميا الشباب في اختيارىـ لفرص العمؿ بيف  .3
 القطاعيف العاـ ك الخاص؟   

ىؿ تؤثر فرص العمؿ المتاحة في بيئة الشباب في اختيارىـ لفرص العمؿ بيف  .4
 القطاعيف العاـ كالخاص؟ 
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 :صياغة الفرضيات: ثانياُا 

 :الفرضية العامة

 :   مف خبلؿ التساؤؿ المطركح ارتأينا كضع الفرضية العامة التالية

 يتأثر اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ ك الخاص بعكامؿ متباينة. 

 : الفرضيات الفرعية     

تؤثر الخصائص الشخصية لمشباب في اختيارىـ لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ  .1
.  كالخاص

يتأثر اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ ك الخاص بخصائصيـ  .2
. االجتماعية

تؤثر القيـ الثقافية لمعمؿ المكجكدة في بيئة الشباب عمى اختيارىـ لفرص العمؿ بيف  .3
 .القطاعيف العاـ كالخاص

تؤثر فرص العمؿ المتاحة في بيئة الشباب عمى اختيارىـ لفرص العمؿ بيف  .4
. القطاعيف العاـ كالخاص

 : أىمية الدراسة: ثالثاً 

: تكتسي ىذه الدراسة أىميتيا

  أكالن مف خبلؿ مكضعيا، باعتباره المكضكع القديـ الحديث كالشغؿ الشاغؿ الذم
يؤرؽ باؿ الكثير مف المختصيف في مختمؼ التخصصات، كىك اختيار الشباب 

 .لفرص العمؿ المناسبة ليـ خاصة خريجي الجامعات
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  مف حيث محاكلة الكشؼ عف مختمؼ العكامؿ المؤثرة في االختيار الكظيفي ثانيان 
  . لطمبة الجامعة

  ثالثان محاكلة معرفة االختيار الكظيفي ليذه الفئة مف الشباب ىؿ ىك ناتج عف قناعة
 .شخصية أك التأثر بثقافة اجتماعية معينة أك مسايرة لكاقع اجتماعي معاش

  رابعان التعرؼ عمى أفكار الشباب الجامعي عف كظيفتو المستقبمية، كمدل كعيو
.     بمختمؼ فرص العمؿ المتاحة في السكؽ

 : أىداف الدراسة: رابعاً 

مف المعمـك أنو لكؿ عمؿ يقـك بو اإلنساف ىدؼ معيف يسعى مف خبللو إلى تحقيقو 
: كنحف كمف خبلؿ ىذا البحث نسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

  معرفة مختمؼ الخصائص الشخصية المرتبطة بالشباب الجامعي التي مف شأنيا أف
 .تؤثر عمى اختيارىـ لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاص

  التعرؼ كذلؾ عمى مختمؼ الخصائص االجتماعية لمشباب المؤثرة عمى اختيارىـ
 .لفرص العمؿ المتاحة في السكؽ ضمف مختمؼ قطاعات العمؿ العاـ كالخاص

  التعرؼ كذلؾ عمى تأثير مختمؼ القيـ الثقافية المرتبطة بالعمؿ في اختيار الشباب
 . لفرص العمؿ المناسبة ليـ في كبل القطاعيف

  التعرؼ كذلؾ عمى تأثير مختمؼ فرص العمؿ المتاحة في بيئة الشباب عمى
 . اختيارىـ لفرص العمؿ المناسبة ليـ بعد التخرج سكاءن في القطاع العاـ أك الخاص
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 :أسباب اختيار الموضوع: خامساً 

  يرجع سبب اختيارنا ليذا المكضكع نظران لما حظي كيحظى بو مف أىمية في
كغيرىا مف التخصصات ... مختمؼ التخصصات االجتماعي االقتصادم النفسي

 . األخرل

   باإلضافة إلى االستفيامات المطركحة مف حيث معرفة األسباب الكامنة كراء
 . سعي الشباب الجامعي لمعمؿ في قطاع عمؿ معيف عمى حساب اآلخر

 التعرؼ عمى ما ىي الدكافع الكامنة كراء اختيار الشباب لعمؿ معيف دكف اآلخر. 

  تسميط الضكء عمى ىذه الفئة الخاصة مف الشباب كما ىي الصعكبات التي
 .يمكف أف تعترضيا في مجاؿ العمؿ كمدل إدراكيـ لمفرص المتاحة أماميـ

  التعرؼ عمى مختمؼ الخصائص االجتماعية كالشخصية المرتبطة بيذه الشريحة
.      الخاصة في المجتمع

  :نمـــوذج الدراســــة: سادساً 

سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا العنصر إلى عرض التعريؼ  :مفاىيم الدراسة: سابعاً 
 .   االصطبلحي كاإلجرائي لمفاىيـ الدراسة

: التعريف اوصطالحي

يقصد بيا الصفات أك الخصائص التي تميز فرد عف غيره :  العوامل الشخصية-1
السف : مف األفراد ىذه الخصائص قد يككف مصدرىا الفرد نفسو مرتبطة بو مثؿ
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، كقد تككف مرتبطة بالمجتمع أم يكتسبيا مف المجتمع ...الجنس، التخصص
 ...  1عمؿ األبكيف المستكل التعميمي ليما الكضع االقتصادم: مثؿ

ىي كؿ الخصائص كالمتغيرات التي المرتبطة بالفرد : الخصائص الشخصية-2
كالتي يمكف أف يشترؾ فييا مع أعضاء التنظيـ، مثؿ االنتماء إلى نفس الجنس، 

السف، المستكل التعميمي، التخصص الميني كالدراسي، االنتماء السياسي، 
االنتماء إلى نفس القرية المنطقة الجغرافية، كغيرىا مف الخصائص التي يجتمع 

عمى أساسيا طرفاف أك أكثر أك يتحالفكف مف خبلليا لتحقيؽ مصالحيـ 
 . 2المشتركة

كتعبر عف مختمؼ المتغيرات المرتبطة بالشخص : الخصائص اوجتماعية-3
كيكتسبيا مف المجتمع مثؿ الحالة االجتماعية، عدد األبناء داخؿ المسكف، 

الكضعية المينية لمكالديف، كغيرىا مف الخصائص األخرل التي يمكف أف يكتسبيا 
  .    3األفراد مف المجتمع

كيقصد مجمكع السمككيات الخاصة باألفراد كالعادات كالتقاليد : البيئة اوجتماعية-4
كالعرؼ كالقيـ االجتماعية السائدة بيف أفراد المجتمع كالتي يمكف قياسيا عف 

طريؽ المعايير الثقافية كالتكقعات الفردية التي تؤثر تأثير كبير في االتجاه نحك 
 .4مشركع معيف أك مينة معينة

                                                           
1
  .21ص, 1998, يغبثع عبيعخ َبٌف نهعهٕو االيٍُخ, انٌالء انخنظًِْ نهًذّش انسؼٌدُعجذ انزؽًبٌ أؽًذ انٍٓغبٌ، -  

     101ص , 2011, (ٌ د)دٌٕاٌ انًغجٕعبد انغبيعٍخ, دنْم يصطهحبث ػهى االصخًبع انخنظْى ًانؼًم, َبصز لبسًً- 2

    81 ، ص 2010عًبٌ األردٌ ، ,دار انًسٍزح نهُشز ٔانزٕسٌع, 1، طػهى اصخًبع انبْئتيؾًذ انغْٕزي ٔآخزٌٔ، -  3

انذساسبث انبْئْت ًانمبنٌنْت  (انًسخٌٍ انزبنِ)انخطٌاث انؼهًْت نذساست انضذًٍ االلخصبدّت , يؾًذ عجذٔ ؽبفظ ٔآخزٌٔ-  4

   12، ص 2009، انمبْزح،  (ٌ د)، انًكزت انعزثً نهًعبرف 1 ، طًاإلداسّت
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ىي عبارة عف مستكل أك معيار لبلنتقاء بيف البدائؿ أك  :القيم اوجتماعية-5
 . 1الممكنات االجتماعية أماـ الشخص في المكقؼ االجتماعي

ىك ذلؾ الجزء مف االقتصاد القكمي الذم تديره أك تممكو : القطاع الخاص-6
 . 2الشركات المساىمة أك شركات األفراد

ىك مجمكع المنشآت التي تممؾ الدكلة رؤكس أمكاليا كتديرىا عمى : القطاع العام-7
   .3أسس تختمؼ عف تمؾ التي تدار بيا المرافؽ كالمنشآت الحككمية التقميدية

 : التعريف اإلجرائي لمفاىيم الدراسة

ىي عبارة عف مجمكع الخصائص االجتماعية كالشخصية : العوامل الشخصية -1
المتصمة بالمبحكث كتميزه عف غيره، سكاء اكتسبيا مف المجتمع أك كانت ىذه 

.  الخصائص مرتبطة بو

ىي كؿ المتغيرات المرتبطة بأفراد عينة الدراسة مثؿ السف : الخصائص الشخصية-2
   ...الجنس كالتخصص 

ىي عبارة عف مختمؼ الخصائص التي يكتسبيا الشخص : الخصائص اوجتماعية-3
مف المجتمع الذم يعيش فيو مثؿ االنتماء الجغرافي المستكل االقتصادم ألسرة 

 ...  عمؿ األبكيف مثبل كمستكاىما التعميمي

ىي ذلؾ الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كيتفاعؿ معو بشكؿ : البيئة اوجتماعية -4
مباشر أك غير مباشر بما يحممو مف عادات كتقاليد قيـ كثقافات مف شأنيا أف تحدد 

                                                           
، ص 2004، يصز، (ٌ د)، دار انغبيعٍخ ػهى االصخًبع انشّفِ: غزٌت يؾًذ انسٍذ أؽًذ، عجذ انجبسظ يؾًذ عجذ انًعغً-  1

292 . 

  560ص, 2008, األردٌ (ٌ د)دار انشزٔق , 1ط , 2ط, انًٌسٌػت االلخصبدّت, سًٍؼ يسعٕد-  2

  650ص, انًزعع َفسّ-  3
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اختيار الفرد لمينة في قطاع معيف دكف األخر، مف خبلؿ تصنيؼ ىذه القطاعات 
في سمـ معيف كالمكانة التي يمكف أف يخكليا العمؿ في ىذا القطاع عمى حساب 

 .قطاع آخر، باإلضافة إلى اتساع مجاؿ العمؿ في قطاع معيف

 نقصد بيا مف خبلؿ الدراسة مجمكعة التصكرات القيمية التي : القيم اوجتماعية -5
يكتسبيا الشاب مف خبلؿ احتكاكو بالمجتمع سكاء كانت رمزية أك مادية تدفعو أف 

.  يتجو لمعمؿ في قطاع معيف دكف اآلخر

كنقصد بو مف خبلؿ الدراسة كؿ المشاريع التي ينشؤىا األفراد : القطاع الخاص -6
سكاء , كيديركنيا سكاء كانت صغيرة، متكسطة أك كبيرة برأسماؿ شخصي أك قركض

تمبي حاجات في المجتمع كليا مردكد , كاف الشخص فييا أجير أك صاحب مشركع
. مادم

ىك مجمكع المنشآت التي تممكيا الدكلة كتشرؼ عمى إدارتيا، مف : القطاع العام-7
، أك تقـك (اقتصادية)أجؿ خدمة الصالح العاـ، سكاء كاف ليا عائد أك مردكد مادم 

بتقديـ خدمات لممجتمع، بحيث ال يممؾ األفراد حرية التصرؼ فييا إال مف خبلؿ ما 
  .   يخكلو ليـ القانكف، كفي حدكد مسؤكلية الكظيفة المككمة ليـ فييا

 :الميج الدراسة وأدوات جمع البيانات: ثامناً 

المنيج ىك مجمكعة العمميات البحثية كالخطكات التي يتبناىا : منيج الدراسة -1
 .1الباحث مف أجؿ تحقيؽ نتائج بحثو، كالمرتبط مباشرة بطبيعة المكضكع المدركس

ىك الطريقة التي "  الذم يعرؼ عمى أنو الوصفيكفي دراستنا ىذه سكؼ نعتمد المنيج 
يعتمد عمييا الباحث في الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة، تصكر الكاقع 

                                                           
1
    188 ، ص1998، عًبٌ، 1، ط (ٌ د) ، دار انفكز ينيش انبحذ انؼهًِيٓذي سٌٔهف، رؾسٍٍ انغٕارَخ، -  
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باإلضافة إلى أنو يصكر بدقة خصائص الظاىرة المدركسة، كيفسرىا قدر . " 1"االجتماعي
 .    2"اإلمكاف كما أنو يصكرىا كما ككيفا عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة

إطار دراستنا اعتمدنا في جمع المعمكمات عمى أداتي   في: أدوات جمع البيانات -2
االستمارة كالمقابمة، حيث كانت األكلى أساسية كالثانية تدعيمية في تحميؿ البيانات 

 .كتفسيرىا

كىي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة كاالستفسارات المتنكعة المرتبطة ببعضيا : اوستمارة
استمارة دراستنا عمى ثبلث محاكر . 3البعض بشكؿ يحقؽ اليدؼ الذم يسعى إليو الباحث

 : ىي

 .  06 إلى01كيتضمف البيانات الشخصية لممبحكثيف تغطيو األسئمة مف: المحور األول

 كيتضمف البيانات حكؿ الخصائص لبلجتماعية لممبحكثيف تغطيو األسئمة :المحور الثاني
 .18 إلى 07مف 

 إلى 19 كيتضمف البيانات حكؿ القيـ الثقافية لمعمؿ غطتو األسئمة مف:المحور الثالث
25. 

 كيتضمف البيانات حكؿ فرص العمؿ المتاحة لمشاب المتخرج تغطيو :المحور الرابع
 .    36 إلى 26األسئمة مف 

                                                           
، (ٌ د)، دار انٍبسٔنً انعهًٍخ (اسخخذاو يصبدس انًؼهٌيبث انخمهْذّت ًاالنْكخشًنْت)انبحذ انؼهًِ لُذٌهغً عبيز إثزاٍْى، -  1

 . 129 ، ص2008عًبٌ، 

 . 26، ص2000، انمبْزح،  (ٌ د)، دار انفغزاألسس انؼهًْت نكخببت انشسبئم انضبيؼْتيؾًذ يٍُز ؽغبة، -  2

  201لُذٌهغً عبيز إثزاٍْى، يزعع سبثك ص -  3
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 05 استمارة، كعند مراجعتيا تيف أف 260 استمارة، تـ استرجاع 262حيث قمنا بتكزيع 
 استمارة 255فتـ استبعادىا ليصبح لدينا في األخير, استمارات غير صالحة لمتحميؿ

 .           صالحة لمتحميؿ

 مباشرة تستعمؿ مف أجؿ مساءلة األفراد  تقنية"  كيعتبرىا مكريس أنجرس :المقابلة
   " 1.بكيفية منعزلة

حيث قمنا خبلؿ البحث بإجراء مقاببلت مع الطمبة المقبميف عمى التخرج، مف أجؿ 
التعرؼ أكثر عمى خمفيات ىؤالء الشباب اتجاه مشاريع حياتيـ المستقبمية الخاصة 

 .   بالعمؿ، كما أفادتنا ىذه المقاببلت في عممية التحميؿ بصفة عامة

 :في حدكد اطبلعنا كجد بعض الدراسات التالية:  الدراسات السابقة: تاسعاً 

 التكجيات المينية عند الشباب  "يكسؼ ضامف خطايبة"دراسة لػ: الدراسة األولى
 .20092الجامعي دراسة ميدانية في األردف سنة 

ىذه الدراسة إلى معرفة أبرز التكجيات المينية لمشباب الجامعي كبياف عبلقتيا  ىدفت
. ببعض المتغيرات االجتماعية االقتصادية كالسياسية

: اشتممت الدراسة عمى التساؤالت التالية: تساؤوت الدراسة

ما ىي أىـ التكجيات المينية عند طمبة الجامعة األردنية؟  .1

ىؿ تكجد فركؽ فردية بيف التكجيات المينية لمطمبة تعزل إلى متغيرات الجنس  .2
أك مكاف اإلقامة أك الكمية أك مستكل الدخؿ الشيرم لؤلسرة؟ 

                                                           
1
 .    197 ،ص2004, انغشائز, (ٌ د)د ثٕسٌذ صؾزأي، دار انمصجخ , ينيضْت انبحذ انؼهًِ فِ انؼهٌو اإلنسبنْت:يٕرٌس أَغزص-  

2
 عذد 2انًغهذ, انًغهخ األردٍَخ نهعهٕو االعزًبعٍخ, دراسخ يٍذاٍَخ فً األردٌ: انخٌصيبث انًينْت ػنذ انشببة انضبيؼِ, ٌٕسف ضبيٍ خغبٌجخ-  

2 ,2009    . 
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ما ىي أىـ العكامؿ التي تؤثر في اختيار كتككيف التكجيات المينية لطمبة  .3
 الجامعة األردنية؟ 

ىؿ تكجد فركؽ في نكعية العكامؿ المؤثرة في التكجيات المينية لطمبة الجامعة  .4
 تعزل لمجنس كالكمية؟

: استنادان لمتساؤالت السابقة خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة   

أغمب الشباب الجامعي يفكركف بالعمؿ كيخططكف لو كما بينت النتائج كجكد  .1
 .تأثير ايجابي لؤلسرة في مسألة عدـ إلزاـ األبناء بعمؿ معيف

لـ تظير النتائج كجكد فركؽ فردية في التكجيات المينية لطمبة الجامعة األردنية  .2
 كىذا يعني , تعكد لمتغير الجنس أك مكاف اإلقامة

العامؿ النفسي المتمثؿ في الشعكر بالراحة كاألمف كالمتعة بعيدا عف اإلرىاؽ  .3
كجاء العامؿ االقتصادم المتمثؿ , كالتعب سمعة ميمة في العمؿ عند الشباب

أما في المرتبة الثالثة فقد , في المردكد المادم في المرتبة الثانية عند الشباب
 .جاء عامؿ نكع المينة كمناسبة العمؿ لممؤىؿ بنفس األىمية

كفي , كما خمصت الدراسة إلى عدـ كجكد عبلقة بيف المينة المستقبمية كالجنس .4
  .     حيف كانت ىناؾ عبلقة بيف العكامؿ المحددة لمينة المستقبؿ كالكمية

 بعنوان أثر القيم اوجتماعية على تراجع مينة البناء في الجزائر:  الدراسة الثانية :
 .1 2008-2007" صفية بوداني"مذ رة ماجستير لـ 

 

                                                           
1
    2008-2007, عبيعخ انغشائز, يذكزح يبعسزٍز, أرش انمْى االصخًبػْت ػهَ حشاصغ يينت انبنبء فِ انضزائش, صفٍخ ثٕداًَ-  
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 : تساؤوت الدراسة

ىؿ ىناؾ تصكرات اجتماعية متدنية لمثقافة التقميدية حكؿ قيمة مينة البناء في  .1
 الجزائر؟ 

 ىؿ تختمؼ ىذه التصكرات عند األفراد باختبلؼ مستكياتيـ الثقافية؟ .2

ما ىك التصكر االجتماعي الذم يحممو المتربص في مينة البناء عف ىذا العمؿ  .3
 اليدكم؟

: فرضيات الدراسة

تكجد ىناؾ تصكرات اجتماعية متدنية لمثقافة التقميدية حكؿ قيمة مينة البناء في  .1
 .الجزائر التي ليا أثر عمى تراجعيا

 .تختمؼ التصكرات االجتماعية لؤلفراد باختبلؼ مستكياتيـ الثقافية .2

 .يحمؿ المتربص في مينة البناء تصكرات سمبية متدنية اجتماعيا عف مينتو .3

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :  نتائج الدراسة

تكجد سيركرة لتمؾ التصكرات كاألحكاـ القيمية المتدنية لمينة البناء في فكر أفراد  .1
المجتمع إلى يكمنا ىذا، مما يؤدم إلى نفكر الشباب مف ىذه المينة ألسباب نفسية 

 .(تدني قيمتيا االجتماعية)اجتماعية 

ال تختمؼ ىذه التصكرات المتدنية باختبلؼ المستكيات الثقافية إال قميبل مما أدل  .2
 .إلى نفكر الشباب مف مينة البناء في المجتمع

أما الفرضية الثالثة فقد كجدت أف التصكرات االجتماعية المتدنية ىي بمثابة إسناد  .3
عميؽ ال ينفصؿ عف إدراؾ كتصكر المتربص في التككيف الميني، فجؿ المتربصيف 
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ف تكجييـ لمتككيف  اكتسبكا صكرة متدنية عف مينتيـ قبؿ االلتحاؽ بمركز التككيف، كا 
 . مفركض ال اختيار، كحؿ مؤقت لميركب مف البطالة كليس حؿ دائـ

 اتجاىات القطريين للعمل في القطاع الخاص دراسة ميدانية لـ : الدراسة الثالثة
 .20131سنة " خضر ز ريا"

تسعى ىذه الدراسة إلى تحديد أسباب عزكؼ القطرييف عف العمؿ في القطاع الخاص 
كالعكامؿ التي تشجعيـ كالسيما الذيف يبحثكف عف العمؿ ألكؿ مرة، عمى االتجاه 

نحكل العمؿ في ىذا القطاع الخاص، كتحديد الميف كالمجاالت المرغكبة لممكاطنيف، 
. كالتي يمكف فييا إحبلؿ عمالة كطنية محؿ العمالة غير القطرية

تفترض الدراسة أنو لعزكؼ القطرييف عف العمؿ في القطاع : فرضيات الدراسة
: الخاص عدة أبعاد أىميا

بعد قيمي ثقافي متعمؽ بالنظرة التقميدية التي تعطي لمعمؿ اإلدارم المكتبي قيمة  .1
مما يدفع أكثرية المكاطنيف لبلتجاه , أكبر مف العمؿ اإلنتاجي كالسيما اليدكم منو

في العمؿ اإلدارة الحككمية، كما يرتبط بيذا البعد تراجع ثقافة االستخداـ التي 
 .تشجع عمييا ارتفاع مستكل معيشة المكاطنيف القطرييف بكتائر غير مسبكقة

بعد تشريعي يرتبط بما ىك شائع مف أف القطاع الخاص يجب أف يظؿ حرا في  .2
اختيار أساليب تنظيـ العمؿ الخاصة بو، دكف تدخؿ الدكلة في تمؾ األساليب 

األمر الذم يتيح ألصحاب المشاريع الخاصة اختيار العمالة األقؿ كمفة كاألكثر 
نتاجية، دكف النظر لمجكانب االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاألمنية ... انضباطا كا 

 .الناجمة عف استقداـ أعداد متزايدة مف العمالة األجنبية
                                                           

1
 1ط, انهغُخ انذائًخ نهسكبٌ, سهسهخ انذراسبد انسكبٍَخ ,  دراسخ يٍذاٍَخاحضبىبث انمطشّْن نحٌ انؼًم فِ انمطبع انخبص, خضز سكزٌب- 

.    لغز , 2013
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بعد تأىيمي متعمؽ بالمكاءمة بيف مخرجات التعميـ كالتدريب كاحتياجات سكؽ  .3
 .العمؿ، كالسيما متطمبات العمؿ في القطاع الخاص

: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤوت الدراسة

 لماذا يفضؿ القطريكف العمؿ في اإلدارة الحككمية؟  .1

 لماذا يفضؿ رجاؿ األعماؿ في القطاع الخاص تكظيؼ غير القطرييف؟  .2

كالدكر الذم , ما ىي العكامؿ التي تشجع القطرييف عمى العمؿ في القطاع الخاص .3
 يمكف أف تؤديو الدكلة لزيادة نسبة القطرييف العامميف في القطاع الخاص؟ 

 ما ىي الميف كأقساـ النشاط االقتصادم التي يفضميا القطرييف في القطاع الخاص؟   .4

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:نتائج الدراسة

تعكد أسباب اختيار القطرييف لمعمؿ في قطاع اإلدارة الحككمية إلى أف السبب األىـ  .1
ككف العمؿ فيو ثابتا كمستقرا كما أكدكا عمى كجكد تشريعات تضمف حقكؽ المكاطف 

كمما يمفت النظر أف أسباب مثؿ ارتفاع األجر أك طكؿ , في القطاع المذككر
, لـ تحظى سكل بنسب ضئيمة مف مجمكع المبحكثيف... اإلجازات أك سيكلة العمؿ 

أما السبب األىـ لتفضيؿ القطاع الخاص ىك األجر كالمكافآت في ىذا القطاع 
 . تتناسب كالجيد المبذكؿ

 .يفضؿ رجاؿ األعماؿ العمالة غير القطرية ألنيـ األقؿ تكمفة مف العمالة القطرية .2

لزيادة نسبة القطرييف في القطاع الخاص أكد المبحكثيف عمى أىـ إجراء كالمتعمؽ  .3
كالمزايا المعتمدة في القطاع الحككمي , بالتشريعات التي تضمف اعتماد نفس األجكر

 .كالسيما قانكف التقاعد
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بغض النظر عف , األنشطة االقتصادية التي يفضؿ المبحكثيف العمؿ فييا .4
ثـ , التخصص تبيف أف ربع المبحكثيف يفضمكف مجاؿ التعميـ يميو مجاؿ التجارة

كبالطبع فضمت اإلناث مينة التعميـ , مجاؿ الشؤكف المالية كالبنكؾ كبالتأميف
 .كالصحة أكثر مف الذككر

 .  يفضؿ رجاؿ األعماؿ العمالة غير القطرية ألنيـ األقؿ تكمفة مف العمالة القطرية .5

 : صعوبات الدراسة: عاشراً 

    ال يخمك أم بحث عممي مف صعكبات كعراقيؿ التي مف شأنيا أف تقؼ عائؽ أماـ 
: عمؿ الباحث، كخبلؿ القياـ بيذا البحث إعترضتنا مجمكعة مف الصعكبات نذكر منيا

قمت الدراسات ذات صمة بمكضكع الدراسة مباشرة، إال ما اتصؿ منيا بمتغير كاحد  .1
 .  فقط

الصعكبة في إيجاد المراجع التي تتناكؿ العناصر المتعمقة بالجانب النظرم خاصة  .2
، باإلضافة إلى نقص المراجع التي (العاـ كالخاص)ما تعمؽ منيا بقطاعات العمؿ 

 .  تتناكؿ المكضكع مف الناحية االجتماعية

كبر مجتمع الدراسة مما اضطرنا أخذ عينة لـ نستطع التقميؿ منيا أكثر مف أجؿ  .3
 .تغطية جكانب المكضكع أكثر

 استمارة،  مما اضطرنا إلى 255صعكبة تفريغ المعمكمات يدكيان ألف عددىا كبير  .4
. الذم استغرقنا كقت كبير في تعمـ العمؿ عميةSPSSاستخداـ برنامج 
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تعد مرحمة الشباب المرحمة العمرية الحساسة في حياة الفرد إذ مف خبلليا يسعى إلى 
تحقيؽ كبمكرة أىداؼ حياتو المستقبمية، خاصة ما اتصؿ منيا بمجاؿ العمؿ كالعبلقات 

االجتماعية، كمف خبلؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ التعرؼ عمى بعض ما يرتبط بيذه الفترة مف 
باإلضافة إلى مفيـك اختيار العمؿ كنظريات ... حياة الفرد مف خصائص كحاجات كمشاكؿ

 .     االختيار الميني

 مف خبلؿ ىذا العنصر سكؼ نتعرض لمفيـك الشباب كتطكر مف :مرحلة الشباب: أووً 
خبلؿ تطكر نظرة عمماء االجتماع لو، ثـ الحدكد العمرية ليذه المرحة، ككذا حاجات 

الشباب كمختمؼ المشاكؿ التي تعرضيـ كبعض الحمكؿ المقترحة لحميا، كذلؾ مف خبلؿ 
 :     مايمي

 :مفيوم الشباب (1

 :تطور نظرة علماء اوجتماع لمفيوم للشباب

كانت نظرة عمماء االجتماع لمشباب نظرة كظيفية،  خاصة في فترة األربعينيات عمى يد 
، تـ إعادة النظر في ىذه الفئة 1968،  لكف بعد االنقبلب الطبلبي عاـ "تال وت بارسونز"

حيث .االجتماعية،  كبدأت الدراسات السكسيكلكجية شيئان فشيئان تعطي اىتمامان بارزان ليا
انطبلقان مف تحميبلتو السكسيكلكجية  إلى أف الشباب عبارة عف بناء " بيار بورديو: "ذىب

عقمي أنتجو حقؿ اجتماعي،  كأف الحد الفاصؿ بيف الشباب ك الشيخكخة ىك رىاف الصراع 
في حيف إف مجمكعة عمماء االجتماع الحديثيف لـ يؤيدكه في رأيو، ك نذكر  .عمى حد قكلو
: حيث يرل ىذا األخير أف الشباب" أوليفييو غالون: "السكسيكلكجي الفرنسي: عمى رأسيـ

عبارة عف فئة اجتماعية ليا تمثبلتيا االجتماعية التي تتماشى حسب حدكد الزماف ك 
 الشباب فترة تكيؼ طكيمة غالونالمكاف الذم تتكاجد فيو ىذه الفئة االجتماعية، كيعتبر 

اليدؼ منيا البحث عمى الييئة داخؿ المجتمع حيث تتحدد ىذه المكانة بشيادة عممية أك 
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كمف خبلؿ عممية تكيؼ . مكقع ميني، األمر الذم يدفعيـ إلى تنكيع خبراتيـ االجتماعية
كتظير مف خبلؿ الشباب الذيف تكفقكا " اوستقطاب: "الشباب تبرز ظاىرتيف أساسيتيف ىما

في نيؿ الشيادات الراقية، في حيف ينعكس األمر بالنسبة ليؤالء الذيف لـ يتكفقكا في تحقيؽ 
أما ظاىرة النجاح الدراسي كأصبحكا يعانكف مف مخاطر التيميش االجتماعي كالميني، 

  فيي تعبر عمى تنامي القيـ الثقافية ك االستيبلكية التي يشترؾ فييا الشباب في "التجانس"
 .1مجتمع ما

حيث . ، حدد بعمؽ ىذا المفيـك"سيسيل فان دو فيل"كمف جية أخرل نجد أف عمؿ 
أف الشباب يعرؼ بأنو حالة انتقالية داخمية : أعاد السؤاؿ في مفيـك الشباب الذم يرمي إلى

"  عمل مستقر، إقامة مستقلة، الزواج": الجتياز ثبلث عتبات التي تحدد بداية سف النضج
الشباب ُيسجؿ ضمف مفيـك يدكر حكؿ كضعية عمرية مف الحياة تختمؼ حسب الجية 

 .2كىي تارة ثابتة ك تارة أخرل متحركة

  كفي ما يمي سكؼ نعرض مجمكعة مف الحدكد العمرية لمرحمة الشباب حسب ما تكصنا 
 .إليو مف التراث نظرم في ىذا الشأف

 حدود مرحلة الشباب (2

 25ك 16ىناؾ بعض الباحثيف مف يعتبركف أف الشباب ىـ األفراد الذيف أعمارىـ بيف 
.   3سنة إال أف ىذا التعريؼ يتجاىؿ عممية النضج التي تحدث بعد ذلؾ

 إلى 13البعض اآلخر مف الباحثيف مف يرل أف مرحمة الشباب ىي الفترة الممتدة مف ك 
 كلكف ،كليست ىذه الفترة قطعية.  أم سف اكتماؿ النضج الفيزيكلكجي أك الجسمي، سنة21

                                                           
1
 95: ، ص2011، انغشائز، (ٌ د) ،دار انخهذٍَٔخ، انمجخ انمذًٌخ1 طيذخم إنَ انخحهْم انسٌسٌْنٌصِ،: عجذ انعبنً دثهخ-  

2
 - christian baudelot ,nouvel age pour lasociologie de jeunesse, www.laviedesidees.fr, 22/10/2014,18 :15. 

3
  09ص, 2005,  يؤسسخ شجبة انغبيعخ ،اإلسكُذرٌخ,(حنًْت انشببة اصخًبػْب ًالخصبدّب)سْكٌنٌصْب انشببة : عبرق كًبل انذسٕلً- 

http://www.laviedesidees.fr/
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 أم أف ىذه المرحمة يختمؼ تحديدىا مف ،لمعكامؿ الجغرافية أثر في تحديد سف الشباب
.    1منطقة جغرافية ألخرل

 أم سف ، سنة مرحمة المراىقة21 إلى 13كىناؾ مف يطمؽ عمى ىذه المرحمة أم مف 
  - كاألكربياألمريكي – األجنبينجده في التراث   كىذا التصنيؼ عادة ما،الشباب المبكر

حيث يقـك ىذا التصنيؼ لمرحمة الشباب عمى أساس بمكغ سف الحقكؽ المدنية يقسمكف ىذه 
كفي نفس السياؽ نجد أف ىناؾ مف . ( كشباب متأخر،شباب مبكر)المرحمة إلى مرحمتيف 

 كيصؿ بفترتيا الثانية أك المتأخرة إلى ، سنة18 بنياية األكلى كيحدد فترتيا 14يبدأىا بسف 
 بؿ أف ، أك ما بعدىا27 إلى 17مف سف   أنيا يجب أف تمتدآخركفكيراىا . 27سف 

في .  يصمكف بنيايتيا إلى حدكد الثبلثيف15بعض الباحثيف الذيف يبدؤكف بيا عند سف 
حيف يراىا آخركف عصية عمى التحديد تختمؼ بداياتيا مف فرد آلخر كمف جنس لجنس 

.      2كمف ثقافة لثقافة أخرل

في تحديد مرحمة الشباب يرجع إلى   نجد أف بعض ىذه الفركؽكمف خبلؿ ما سبؽ
النقاط المرجعية أك المعايير التي يعتمدىا الباحثكف المختمفكف عمييا في في ختبلؼ الا

لى اختبلؼ السياقات كالظركؼ التي ترل فييا الظاىرة مف جية أخرل،التحديد مف جية .  كا 
فالبعض ييتـ بالنمك الجسمي كآخركف ييتمكف بالنمك النفسي كفريؽ ثالث يركز عمى تغير 

كتختمؼ السياقات باختبلؼ الطابع الحضارم ،  االجتماعيةكاألدكارالكضع االجتماعي 
.  3 كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كما إلييا،كالنظـ االجتماعية

                                                           
1

  .   153ص, 2009يؤسسخ شجبة انغبيعخ ، اإلسكُذرٌخ، , االسخمشاس األسشُ ًأرشه ػهَ انفشد ًانًضخًغ: سعٍذ يؾًذ عضًبٌ- 

2
 28، ص 1985، يؤسسخ عبنى انًعزفخ ، انكٌٕذ ،انشببة انؼشبِ ًيشكالحو: عشد ؽغبسي- 

3
  .29ص, َفس انًزعع -  
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يعتبر مفيـك الشباب ليس مكحدان بؿ ىك مختمؼ بيف المجتمعات،  كمف ىذا المنطمؽ
حيث يعكد اختبلفو إلى تغير الزمف ك حسب الثقافات، ك كذا حسب التخصص العممي 
الذم يتناكلو، فعمـ االجتماع يركز عمى األدكار ك المكانة االجتماعية، عمـ النفس يركز 

فإنو يشير لتمؾ الفترة ما بيف : عمى الميكؿ ك االحتياجات النفسية، أما مف الناحية العمرية
، لكف مع التقدـ في مجاؿ الصحة فإف معدؿ العمر ازداد، فتـ رفع مستكل العمر 15-25
  .1 سنة30إلى 

إال أف الحدكد التي سكؼ نتناكليا في ىذه الدراسة ال تتفؽ كثيران مما عرضناه سابقان في 
 لعدة اعتبارات كما ذكرنا سابقان أىميا خصكصية عتحديد مرحمة الشباب ألف ذلؾ يخض

.  المكضكع

:  خصائص مرحلة الشباب (3
النمك الداخمي :  مف مظاىر النمك كىماكيشمؿ مظيريف :النمو الجسمي - أ

 الداخمية غير الظاىرة لمعياف كيشمؿ ذلؾ بكجو خاص النمك األجيزةالفيزيكلكجي كىك نمك 
 الخارجية حيث يزداد الطكؿ م األبعادالنمك العضكم يتمثؿ ؼأما . في الغدد الجنسية

 القكؿ بأف النمك الجسمي يجدر حيث ،كالكزف كتبدك العبلمات التي تميز الشاب عف الفتاة
 فقد يسبؽ النمك الجسمي عمى العقمي األخرل،ال يسير في تكازف مع سائر مظاىر النمك 

.  2 أك االجتماعي
 :3كيشمؿ مجمكعة مف المظاىر أىميا: النمو العقلي - ب
كيتكقؼ نمك ، في الكقت الذم يكتمؿ فيو نمك المخ العضكم: اطراد نمك الذكاء -1

  فمك كجيت ، كتصبح الفركؽ بعد ذلؾ عائد لمخبرة،18الذكاء في المتكسط عند سف 
                                                           

1
 . 95عجذ انعبنً دثهخ، يزعع سبثك، ص -  

2
 .12ْـ، ص 1423 ، يٕلع يهزمى انًزثٍٍ، انزٌبض،1ط ،حشبْت انشببة األىذاف ًانٌسبئم:  يؾًذ انذٌٔش- 

3
 .14 -12 َفس انًزعع ، ص- 
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 في العشريف كالثانية في الثبلثيف األكلى ،أسئمة لمذكاء ال تعتمد عمى الخبرة لمجمكعتيف
 . فمف تجد فرؽ

كيقصد بيا النشاط العقمي المقتصر في مجاؿ معيف كىي : بركز القدرات الخاصة -2
 .كالقدرات المفظية، متعددة مف أبرزىا قدرات الرياضيات كالمتعمقة باألرقاـ كالحسابات

كىي تككيف مكقؼ عقمي تجاه مكقؼ معيف يجعؿ : تككيف االتجاىات كتبمكرىا -3
 كمف مخاطر االتجاىات استمرارىا غالبان ،الشاب يسمؾ سمكؾ كاحد في مكاقؼ متشابية

 .كصعكبة تغييرىا في سف الشباب المبكر
كيقصد بو القدرة عمى القياـ بالعمميات العقمية دكف التقيد : ظيكر التفكير المجرد -4

 المحسكس أك ما يقرب لو بصكرة المحسكس فيك يفيـ إال فالطفؿ ال يفيـ ،بالمحسكس
 ، ككالدتو تجاىو أما الشاب فيفيـ الحب عمى أنو أمر قمبيقالحب عمى أنو تصرفات كالد

 .كيفرؽ بيف حقيقة الحب كمظاىره
 مفيـك الزمف فيتكقع المستقبؿ إدراؾباإلضافة إلى زيادة قابمية الفرد في ىذه المرحمة عمى 

 ، ككذلؾ خركجو مف التفكير السمبي إلى االيجابي فيبحث عف المسؤكلية،كيخطط لو
كيتساءؿ عف نظرة الناس لو كيشعر باليامشية حيف يككف منبكذ كبالقيمة حيف يككف 

. مسئكالن 
 :1كمف أبرز سمات النمك االنفعالي عند الشباب ما يمي: النمو اونفعالي - ت
 يقصد بو الفكرة التي يحمميا الفرد عف نفسو كقد تككف سمبية أك: مفيـك الذات -1

 . تجاه الشخصاآلخريف كىي تنشأ مف ردكد أفعاؿ ،ايجابية
 . كمشاعرأحاسيس إرادةكىك تككيف كياف مستقؿ عف الكالديف : باألناالشعكر  -2

                                                           
1

 .15ص : انًزعع انسبثك: يؾًذ انذٌٔش- 
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فالشاب في ىذه المرحمة شديد االنفعاؿ، فيك في ىذه المرحمة : غزارة االنفعاؿ كقكتو -3
ذا غضب كسر ما بيده، إلى غير ذلؾ مف التصرفات  إذا أحب أك كره بالغ في ذلؾ كا 

 .األخرل
لذا فيك يممؾ حساسية مفرطة لنقد اآلخريف لو، كيعتقد أف : الذاتية كاالعتداد بالنفس -4

 .    اآلخريف ينظركف إليو دائمان، كمف ثـ يبالغ في االىتماـ بمظيره
خذ مكانتيـ أكيسعى الشباب مف خبلؿ نمكىـ االجتماعي إلى : النمو اوجتماعي - ث

 الحصكؿ عمى ،دكار اجتماعية كارتباطات أسريةأفي الحياة بما يتضمنو ذلؾ مف مكاقؼ ك
 متعددة  يتكقع ردكاأعمؿ مبلئـ كتككيف عبلقات مينية بناءة كناجحة كتكلي ميمات ك

 كفي ىذه المرحمة تككف الميارات كالخبرات كالقيـ ،كثيركف أف ينجح الشباب في تحقيقيا
.   1 الحياة المقبميف عميياأعباءالتي يتعمميا الشباب لمكاجية 

 :تأثير خصائص الشباب على سلو يم اوجتماعي

 األمر ،كرؤية المجتمع  ترتبط بتكقعات األسرةأساسيةيتفاعؿ الشباب مع متطمبات 
الذم يسيـ بدرجة مباشرة في تطكير كنمك سمكؾ الشباب كأساليب تفاعميـ مع أنساؽ 

: المجتمع المختمفة يمكف أف نمخصيا في اآلتي
 :الدراسة الجامعية والحصول على وظيفة -1

مع بداية ىذه الكظيفة يككف الفرد قد بدأ في تكلي أحد الكظائؼ في سكؽ العمؿ أك عمى 
 كمف أىـ المكضكعات التي يتعامؿ معيا ىي مدل مبلئمة ، دراستو الجامعيةإنياءكشؾ 

 فميس ىناؾ شؾ أف ،الدراسة التي يختارىا مع كاقع كظركؼ كمتطمبات سكؽ العمؿ
التأىيؿ العممي ك الدراسي ك الحصكؿ عمى شيادة يسيـ في تزكيد الشباب بالخبرات 

 كيجعمو قادران عمى تفيـ قدر كبير مف المعمكمات التي تتطمب آفاقو،كالمعارؼ كيكسع 
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 كىناؾ خطر االنغماس في النظريات كالمثاليات التي تسيـ ،جيكدان ذىنية كتحميمية كبيرة
 فتتككف رؤيتو نحكل المجتمع كفمسفتو ،في تككيف نظرة الطالب الجامعي تجاه الحياة

كمع تخرج الطالب مف الجامعة فإف  .الخاصة كاتجاىاتو كتفاعبلتو مع الحياة بشكؿ عاـ
 ، حيث أف مفاىيمو كمبادئو سكؼ تكضع مكضع االختيار،عميو أف يكاجو الكاقع الخارجي

 حيث أف ىذه المبادئ ك المعارؼ التي بذؿ جيدان ككقتان باإلحباطكقد يشعر الخريج الجديد 
كبيران في تفيميا قد اصطدمت بكاقع الحياة كمتطمبات السكؽ كعالـ المصالح 

 . 1كاالرتباطات
 :الزواج وت وين أسرة -2

مما الشؾ فيو أف الزكاج لدل أعضاء ىذه الفئة العمرية ىك أحد المتطمبات المتعمقة 
 كيرتبط مفيـك الزكاج بتقاليد المجتمع ،بالنمك االجتماعي ك النفسي كاالستقرار المادم

كتكقعاتو فعمى سبيؿ المثاؿ نرل أف ثقافة كتقاليد المجتمعات الريفية تفترض أف زكاج 
 ماديان في أعباء األسرة تشارؾ األحياف كفي بعض ،األبناء يجب أف يحدث في سف مبكر

 إال أنو في مجتمعات المدينة قد تختمؼ المفاىيـ فيصبح زكاج الشباب ،ك تكاليؼ الزكاج
 عمى تكفير نفقات ، باستعداده المادم كقدرتو بشكؿ شخصيأساسيمرتبط بشكؿ 

.   2كمصركفات الزكاج مما قد يؤدم إلى تأخير سف الزكاج
 : حاجات الشباب (4

بؿ ىي في  حاجات الشباب ليست مجرد أحكاؿ جسمية كنفسية يشعر بيا الفرد فحسب،
بمعنى أنيا قكة دافعة كحاممة عمى العمؿ كالنشاط كبذؿ الجيد  الكقت نفسو دكافع لمسمكؾ،

رضائيا فحاجة الشباب إلى االستقبلؿ االقتصادم عف كالديو مف شأنيا أف . إلشباعيا كا 
تدفعو إلى البحث عف عمؿ، كحاجتو إلى المكانة االجتماعية مف شأنيا أف تدفعو إلى 
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كحاجتو إلى النجاح مف شأنيا أف تدفعو  الظيكر بمظير الئؽ في ممبسو كفي تصرفاتو،
إلى بذؿ أقصى ما يممؾ مف الجيد في دراستو، كىكذا يمكف القكؿ بالنسبة لجميع حاجات 
الشباب التي سنذكرىا، فإرضاء الحاجات عند الشباب يساعد عمى تحقيؽ التكيؼ النفسي 

كنحف  كالسعادة كالصحة النفسية، كعدـ اإلرضاء ىك سبب انحرافات الشباب كمشاكميـ،
إذا سممنا بيذه الحقيقة فإنو يبقى عمينا أف نسمـ بضركرة التعرؼ عمى حاجات الشباب ثـ 

شباعيا  1.مساعدتيـ عمى إرضائيا كا 
 :2كتنحصر حاجات الشباب في النقاط التالية

 كيحتاج الشباب إلى الفرص المناسبة لمتعبير عنيا، :الحاجة إلى التعبير اوبت اري -1
فمف خبلؿ األنشطة الثقافية مثؿ كتابة المسرحيات أك القصص، أك عف طريؽ الفنكف 

مكاناتيـ كالتعبير ...اليدكية،   حيث يجد الشباب العديد مف الفرص الستثمار قدراتيـ كا 
عف آرائيـ كاتجاىاتيـ بؿ التعبير عف ذكاتيـ كأنفسيـ، كبذلؾ يشبعكف حاجاتيـ إلى 

 .اإلبداع كاالبتكار
 كىذه الحاجة يتـ إشباعيا عف طريؽ الجماعات المختمفة التي :الحاجة إلى اونتماء -2

ينتسب إلييا الشباب، كمؤسسات رعاية الشباب تعتبر جماعات األنشطة التي يتـ تككينيا 
داخؿ المؤسسات مف أىـ الجماعات إلشباع الحاجة إلى االنتماء، حيث أنيا جماعات 
 . صغيرة منظمة ليا أىداؼ مرسكمة كأنشطة مصممة خصكصان لمقابمة تمؾ الحاجات

كيتـ إشباع ىذه الحاجة مف خبلؿ جماعة األنشطة أيضا،  :الحاجة إلى المنافسة -3
فاألنشطة الرياضية كالثقافية كالفنية يتنافس فييا الشباب مف خبلؿ الميكؿ كاليكايات 

 .المختمفة
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إف اإلنساف خير بفطرتو، يحب الناس كيسعى إلى خدمتيـ  :الحاجة إلى خدمة اآلخرين-4
كيشعر بالسعادة الكبيرة كىك يؤدم تمؾ الخدمات، كلذلؾ نجد الشباب يشترككف في 

جماعات الخدمة العامة التي يضحكف فييا بكقتيـ كجيدىـ في سبيؿ خدمة اآلخريف، 
 . كجماعات الخدمة العامة كالمحافظة عمى البيئة خير مثاؿ عمى ذلؾ

كؿ الشباب يشعركف بالحاجة لمحركة كالنشاط، حيث أنيـ   :الحاجة إلى الحر ة والنشاط -5
في ىذه المرحمة يشعركف بتغييرات كبيرة في شتى جكانب شخصيتيـ، كمشحكنكف بشحنة 

كبيرة مف الطاقة التي البد مف إفراغيا، كاألنشطة المختمفة تتيح ليـ الفرص المناسبة 
 . إلفراغ تمؾ الطاقة عف طريؽ الحركة كالنشاط

لى تككيف انفعاالت  -6 الحاجة إلى تحقيؽ االتزاف االنفعالي كالتكيؼ النفسي السميـ، كا 
كعكاطؼ كاتجاىات ايجابية كمقبكلة مف المجتمع الذم يعيش فيو الشاب، ىذه الحاجة 

 .تبدك ماسة بالنسبة لكثير مف الشباب
 كيتكقؼ عمى إرضاء ىذه الحاجة :الحاجة إلى تحقيق استقالل عاطفي من األسرة -7

تحقؽ النضج االجتماعي الكامؿ الذم ال مكاف فيو لمسمكؾ الطفكلي، كال لمخكؼ مف 
مكاقؼ الحياة التي تمنع مف تحمؿ المسؤكليات االجتماعية، كالشباب الذم يفشؿ في 

تحقيؽ استقبللو النفسي عف أبكيو في ىذه المرحمة فإنو لف يحققو في المستقبؿ كىك رجؿ 
 .راشد، كما أنو غالبا ما يفشؿ في زكاجو كفي عبلقاتو االجتماعية

لى إعداد :الحاجة إلى قبول الدور -8  الدكر الذم ينتظره كرجؿ ككزكج كرب أسرة، كا 
ككذلؾ بالنسبة لمفتاة فإنيا تحتاج إلى قبكؿ  نفسيـ ليذه األدكار االجتماعية المنتظرة،

لى إعداد نفسيا ليذه  دكرىا كامرأة في المجتمع ككزكجة كأـ صالحة في المستقبؿ، كا 
 . األدكار االجتماعية المناسبة لطبيعتيا



 الفصل الثاني   و اختيار العملالشباب

 

- 33 -  

 

كحقكقو، كفيـ المشاكؿ  :الحاجة إلى فيم واجبات المواطن العربي الصالح -9
لى اكتساب المعارؼ  االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في المجتمع العربي، كا 

 .كالميارات كاالتجاىات البلزمة لمكفاءة المدنية كاالجتماعية
 كيمكف :الحاجة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية وتنمية روح الجد وحب العمل -10

إرضاء ىذه الحاجة عف طريؽ إتاحة فرص تحمؿ المسؤكلية كالتدرب عمييا، كاتخاذ 
 .القرارات كالعمؿ المثمر البناء

يحقؽ الشباب في ظميا ألمف كالسبلـ  :الحاجة إلى ت وين شعور ديني قوي -11
لى بناء نظاـ محكـ مف المبادئ كالقيـ الخمقية يرشد سمككو كيكجيو في اتخاذ  العقمييف، كا 
أحكامو كقراراتو، كيككف لو بمثابة فمسفة في الحياة، كيككف تحقيؽ إرضاء ىذه الحاجة 

 .عف طريؽ التربية الدينية الصحيحة
 البلزمة لبلستعماؿ الحكيـ المنتج :الحاجة إلى تنمية الميارات والميول واوتجاىات -12

ألكقات الفراغ، كيككف إرضاء ىذه الحاجة عف طريؽ النشاط المدرسي المتكامؿ، كعف 
طريؽ تعميـ المكتبات المدرسية كالمكتبات العامة، كعف طريؽ أكجو النشاط المثمر التي 

 .تييئ ليا منظمات الشباب كمؤسسات رعايتيـ
 كىي مف أىـ الحاجات اإلنسانية لمشباب في تمؾ :الحاجة إلى الشعور باألىمية -13

المرحمة التي يشعركف في بدايتيا بمشكبلت أزمة اليكية التي سأؿ فييا كؿ شاب مف أنا؟ 
كيتـ إشباع تمؾ الحاجة مف خبلؿ األنشطة التي يأخذ الشاب دكران فييا، يشعر مف خبلليا 

 .بأنو ىاـ كذك قيمة
أف ىناؾ خبرات جديدة يجب عمى " ناش "يرل :الحاجة إلى ممارسة خبرات جديدة -14

اإلنساف أف يتعمميا، كيمارسيا كيبحث عنيا لكي يمؤل حياتو باإلشراؽ كالسعادة، كىي 
بمثابة صماـ األماف الذم يخمص اإلنساف مف الضغكط العصبية كالنفسية التي صاحبت 

 .التطكر الحضارم
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 :تأثير البيئة اوجتماعية على الشباب (5
بالنظر إلى التحديات التي يكاجييا الشباب بشكؿ عاـ فإنو مف الضركرم إعادة النظر 

 :1بالبيئة المحيطة بيـ كنذكر مف ذلؾ ما يمي
 كمف مظاىرىا عمى سبيؿ المثاؿ تطكر :التصير في البيئة الجصرافية والديمصرافية -1

المدف كتضخميا كتغير معالـ المناطؽ الريفية كظاىرة التصحر، كتعرض البيئة ألخطار 
التمكث عمى كافة أشكالو، بينما تبدك التغيرات الديمغرافية عمى شكؿ الزيادات المضطردة 
في إعداد السكاف ك اليجرة المطردة في المجتمعات الريفية إلى المدف كارتفاع معدالت 

 .العمر
أما مف الناحية االقتصادية فنجد أف ىناؾ زيادة : التصير في البيئة اوقتصادية -2

الفركؽ بيف مستكيات الدخؿ، كتفتت الطبقة المتكسطة كزيادة معدالت التضخـ كالييمنة 
االقتصادية لمدكؿ الرأسمالية، باإلضافة إلى االتجاىات االقتصادية كالثقافية نحك العكلمة، 
 .كما يراه المثقفكف مف تدخبلتيا في حياة الشعكب كفرض سيطرة الدكؿ عمى الدكؿ الفقيرة

 نرل أخطار الزحؼ الثقافي كالغزك المستمر :أما على المستوى الف ري والثقافي -3
لؤلفكار كالمعتقدات الفكرية اليدامة كالتي تتمثؿ في مخاطر اإلدماف كاالنحرافات الجنسية 
كما إلى ذلؾ، إال أف المشكمة األكبر ىي شعكر الشباب بأف اىتماماتو كطمكحاتو كقدراتو 

ال يمتفت إلييا كال يتـ االستفادة منيا، أك عند شعكره بأف أفكاره ال تنسجـ مع األفكار 
السائدة في المجتمع كما يترتب عميو مف سعيو في الخركج مف ىذه الضغكط النفسية، إما 

 .باليجرة إلى مجتمعات جديدة أك بالنزعة اتجاه التطرؼ كاالنعزالية

كمف أجؿ تفادم أخطار ىذا الزحؼ الثقافي الذم تعارض مع القيـ كالتقاليد المحمية، 
تسعى الدكؿ كالمجتمعات جاىدة بتنظيـ كتنفيذ المشركعات كطنية كالبرامج االجتماعية 

كالثقافية لمشباب في مختمؼ القطاعات، مف أجؿ المحافظة عمييـ كتنمية قدراتيـ كاالستفادة 
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مف خبراتيـ كمنحيـ الفرص الحقيقية كالفعالة االستثمار طاقاتيـ كتحقيؽ طمكحاتيـ، كقد 
يتطمب ذلؾ إحداث بعض التغيرات الجكىرية في النظـ التعميمية كاالقتصادية ك اإلدارية 
كالثقافية، كال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ مناقشة الشباب كالتعرؼ عمى مختمؼ احتياجاتيـ 

كآرائيـ كأفكارىـ، في كيفية إشعارىـ بالتضميف كمنحيـ الفرصة لممشاركة في صنع القرارات 
حيث أف المجتمعات التي ال تدرؾ ىذه المعايير تضع نفسيا في كرطة كبيرة . كتطبيقيا

تؤدم بالضركرة إلى صراع األجياؿ، كما يترتب عميو مف ضعؼ االستقرار االجتماعي 
كالصراعات اإليديكلكجية كالثقافية، حيث أف المجتمعات التي أدركت المشاركة الحقيقية 
لمشباب في تخطيط المستقبؿ كتكفير الدعـ المادم البلـز كتكفير الفرصة لبلستفادة مف 
مكاناتيـ الكبيرة، تقـك بإعداد الخطط كالبرامج كالمشاريع إلزالة ىذه التحديات  جيكدىـ كا 
عداد الشباب لممارسة أدكارىـ كتحقيؽ  كتكفير الدعـ االقتصادم  كاالجتماعي لتأىيؿ كا 

أىدافيـ، كيتمثؿ ىذا الدعـ في تكفير الفرص لمشباب لمقياـ باالستثمار كافتتاح المشركعات 
كسابو الميارات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ  عادة تأىيؿ الشباب كتدريبو كا  الخاصة، كا 

 .   1المعاصر، كتشجيع القطاع الخاص عمى فتح فرص كمجاالت العمؿ ليـ

 :اعتبارات في تحديد الم انة اوجتماعية للشباب (6
 :2عند تحديد مكانة الشباب في المجتمع يجب النظر إلى مجمكعة مف االعتبارات ىي

 فرص التعميـ المتاحة أماـ الشباب كالتطكر االقتصادم الذم يحدث في المجتمع،  -1
عطائيـ الفرص لمعمؿ في أم مجتمع يزيد مف قكة ىذا المجتمع ك  إذ أف إدخاؿ الشباب كا 

 .العكس صحيح
كقد تشمؿ القيـ القديمة كالمعايير كالمستكيات كالسمطة، : ظاىرة الرفض عند الشباب -2

كقد يمجأ الشباب أحيانان إلى اتخاذ مكاقؼ عدائية نحكل الكبار كالبعض يرجع ظاىرة الرفض 
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ما ىك كائف كما يجب أف )ىذه إلى التناقض بيف الذات المثالية كالذات الكاقعية عنده 
 .(يككف

يمثؿ الشباب الفئة العمرية األكثر نشاطان في المجتمع، كمع ذلؾ يجب عمى الشباب  -3
أف يعرؼ أف الكسط االجتماعي المحيط بو، ال يتأتى نتيجة مجيكدات الشباب فقط بؿ أف 

 .ىناؾ جزءان كبيران مف ىذه المجيكدات تأتي مف خبلؿ األجياؿ السابقة
مف أىـ خصائص الشباب التي يمكف لممجتمع أف يستفيد منيا ىي رغبتيـ في  -4

التغيير الدائـ، كتحديد كؿ ما يحيط بو مف ظركؼ كمكاقؼ كيتقبمكف كؿ جديد مف أفكار 
كتجارب، لذا يجب محاكلة استثمار نشاط الشباب لصالح المجتمع كليس ضده، كيجب أف 

 .يتـ ذلؾ بطريقة بعيدة عند الصراعات كاالضطرابات
رغـ أف الشباب عادة ما يتبنكف نكعان مف الثقافة خاصة بيـ، إال أف المجتمع ال  -5

يجب أف يتخذ مكقفان عدائيان إزاء نمطيـ الثقافي في مقارنة باإلطارات الثقافية األخرل 
ثقافة الشرائح األكبر سننان، كذلؾ منعان لحدكث التفكؾ بيف أفراد : السائدة في المجتمع مثؿ

 .المجتمع
 يجب التعرؼ عمى أىداؼ الشباب كاحتياجاتيـ كذلؾ إذا أردنا أف نبني ليـ نسقان  -6

ثقافيان خاصان بيـ، يحقؽ طمكحاتيـ كيستفيد منو المجتمع في نفس الكقت ألنو كثيران ما 
 .تككف تحركات الشباب لتغيير الثقافة التقميدية عامبلن حاسمان في تغيير ثقافة المجتمع ككؿ

 يجب أف يتـ دعـ انتماء الشباب لممجتمع كنظمو كذلؾ لبلستفادة مف طاقة الشباب  -7
ضرابات، حيث أف فقداف الشباب النتمائيـ  بطريقة ال تؤدم إلى حدكث صراعات كا 

لممجتمع يؤدم إلى ظيكر العديد مف المظاىر السمبية التي تؤثر في المجتمع تأثيران كبيران، 
كغير مرغكب فيو إذ أف فقد االنتماء قد يؤدم إلى تفكيؾ أفراده كقمة عطائيـ في القضايا 

 . الحيكية التي يكاجييا المجتمع
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عندما تككف معدالت التغيير في المجتمع سريعة فإف الماضي قد ينفصؿ عف  -8
الحاضر، كالمستقبؿ قد يبدك بعيدان أيضا لذلؾ يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار أف تككف 
التغييرات في المجتمع ذات إيقاع غير سريع، كذلؾ لبلستفادة مف تجارب الماضي 
 .كطمكحات المستقبؿ بطريقة ال تؤدم إلى شعكر الشباب بعدـ االنتماء أك االغتراب

 يجب عمى النظاـ السياسي تبني سياسة التعاكف، كالتحمي بركح الجماعة في  -9
التعامؿ مع الشباب، إذ أف ذلؾ يدرأ العديد مف اإلخطار التي تكاجو الشباب كذلؾ مف 

خبلؿ الحـز كالحكمة، كمف خبلؿ إشراؾ الشباب في العمؿ السياسي كاالجتماعي عمى أف 
 .تككف ىذه المشاركة حقيقة كفعالة

كبما أف عمماء االجتماع يعتبركف مرحمة الشباب ىي تمؾ المرحمة التي تبدأ عندما 
كاف لزامان . 1يحاكؿ المجتمع تأىيؿ الشخص ليحتؿ مكانة اجتماعية، كيؤدم دكران اجتماعيان 

عطائيـ مكانة في المجتمع  .عمى المجتمع أخذ االعتبارات السابقة مف أجؿ فيـ الشباب كا 

 :مشا ل الشباب (7
 : ىناؾ جممة مف المشاكؿ يعاني منيا الشباب يمكف أف نجمميا في األتي

، : معوقات البحث عن عمل  -1 كىي مف أبرز المشاكؿ التي يعاني منيا الشباب اليـك
كمف أبرز ىذه المعكقات نجد عدـ تكفير فرص عمؿ في االختصاص نفسو الذم درسو 
ذا كجده كحقؽ ذاتو ال يجد العائد المادم الذم يعينو  كتخصصو التعميمي فبل يجده، كا 

عمى مكاجية متطمبات الحياة، مما يدفعو لبلستسبلـ ألم نكع مف العمؿ يخفؼ بو الحمؿ 
 .2عف كاىؿ أسرتو ليرد مف نسبة اإلعالة

                                                           
 ، يغهخ انجؾٕس انززثٌٕخ ٔانُفسٍخ،  يزكش انذراسبد لهك انًسخمبم ػنذ انشببة ًػاللخو ببؼض انًخغْشاث: ْجخ يؤٌذ يؾًذ - 1

 .325ص(www.novapdf.com)، (27-26)انززثٌٕخ ٔاألثؾبس انُفسٍخ عبيعخ ثغذاد، ع 

 ،ص 1996،(ٌ د) ، انذار انًصزٌخ انهجُبٍَخ 1 طانخشبْت ً انؼًم ًحخًْت حطٌّش سٌق انؼًبنت انؼشبْت،: غًٍُخ يؾًذ يزٕنً - 2

241  . 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
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    كفي حاالت كثيرة يكزع الشباب عمى فرص عمؿ بدكف التزاـ بتخصصاتيـ الدقيقة، 
فيجد الشاب نفسو يشغؿ عمبلن لـ يعد لو إعدادان كافيان، كربما لـ يعد لو عمى اإلطبلؽ، كال 
يمتقي مع اىتماماتو كاستعداداتو كال يرضي تطمعاتو  كطمكحاتو، بؿ أف مف يحصؿ عمى 

عمؿ في مجاؿ تخصصو كالنكع الذم أعد لو سرعاف ما يكتشؼ أف ما تكفر لو مف 
معمكمات كخبرات، ال يفيد كثيران في أداء مسؤكليات العمؿ بحد معقكؿ مف الكفاءة، كذلؾ 

بسبب تخمؼ برامج اإلعداد في المدرسة كالجامعة عف التقدـ العممي ك التكنكلكجي، 
 .   1كاالنفصاؿ الحاد بيف التعميـ كالكاقع

باإلضافة إلى أف عدـ تكفر فرص عمؿ في مجاؿ التخصص الذم يدرس فيو الشباب يكلد 
عنده الشعكر بالقمؽ كاإلحباط فما فائدة سنكات التي قضاىا في التعميـ دكف أف يككف لو 
عمؿ يفرغ فيو الشخص طاقتو، كيكظؼ ما درس في ىذا العمؿ مف أجؿ أف يطكر نفسو 

كيطكر المجتمع، كبذلؾ سكؼ يؤثر ذلؾ سمبان عمى الشباب كعمى المجتمع، فبالنسبة 
لمشباب سكؼ تتبدد طمكحاتو كتقؿ دافعيتو لمعمؿ لبعده عف اختصاصو كبذلؾ تقؿ 

ككذلؾ قد يتكقع الشباب كقكعيـ في البطالة لمدة . إنتاجيتو مما يؤثر ذلؾ عمى المجتمع
معينة كالسيما عند بداية حياتيـ العممية، باإلضافة إلى محدكدية االختيارات المكجكدة 
بالنسبة لمعمؿ كقمة الكظائؼ الشاغرة كصعكبة التعييف، كما أف عدـ تكافئ الفرص في 

فكجد ما يسمى بالكاسطة لدل البعض كالتي . التعييف يعد عائؽ ميـ يقؼ أماـ الشباب
عف طريقيا يحصمكف عف العمؿ كالذم يحـر شباب آخريف ليس لدييـ ىذه الكسيمة قد 
يككنكا أصحاب كفاءات حقيقية، بينما ينظر آخريف إلى عدـ تكفر رأس الماؿ الكافي 

 .2كمعكؽ يقؼ أماميـ لمقياـ بالعمؿ

                                                           
  .90، يصز، ة ص ، ص  (ٌ د)، يغًٕعخ انٍُم انعزثٍخ انبطبنت فِ انٌطن انؼشبِ انًشكهت ً انحم: انشأي خبنذ- 1

2
-WWW.balagh.com/mosoa  ، 18:14 29-04: ، انًٕلع االنٍكززًَٔانشببة ًاحضبىبحيى نحٌٍ انؼًمانًٕسٕعخ اإلساليٍخ ، - 

  (ثزصزف). 2014

http://www.balagh.com/mosoa
http://www.balagh.com/mosoa
http://www.balagh.com/mosoa
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إف غياب الخطط في استيعاب األعداد الكبيرة مف الشباب أخذت تتدفؽ :  البطالة -2
عمى سكؽ العمؿ، قد أدل إلى قمة فرص العمؿ، كىذا معناه أف قبكؿ كـ ىائؿ مف الطمبة 

في مؤسسات التعميـ العالي كباختصاصات مختمفة دكف مراعاة الحاجة الفعمية لسكؽ 
العمؿ، قد أفضى إلى الندرة المعركفة في فرص العمؿ كالسيما فرص العمؿ المتعمقة 
بالشباب المتخرجيف مف الجامعات كالمعاىد، مما يعني أف البطالة أخذت تزداد بيف 

صفكؼ الشباب بشكؿ ممحكظ، كىذا مؤشر ينبئ بالخطر عمى الصعيد االجتماعي مما 
يجعمنا نخشى عكاقبو مستقببلن، كلعبّل مف العكاقب المترتبة عمى زيادة نسبة البطالة في 
صفكؼ ىذه الفئة االجتماعية، إحساس ىؤالء الشباب إف السنكات التي قضكىا في 

الدراسة بيدؼ الحصكؿ عمى شيادة قد ذىبت أدراج الرياح، مما يكلد لدييـ إحباطان، كمف 
 .1ثـ استثارة قمقيـ حكؿ المستقبؿ
جعؿ الشباب في نسؽ  (...البطالة ، المينة الزائمة ) حيث أف التغير المزمف 

ف . مغمؽ ككؿ مشركع لممستقبؿ أدل إلى استحالة تصكر متبلحـ لممستقبؿ كا 
عدـ انتظاـ مينيـ في الكقت اليكمي شكه اإلطارات كالمجاالت المؤقتة، ككطدت 

في األخير اشعر : األكضاع المتأرجحة كالسمككيات المتناقضة، كعمى حد قكليـ
باإلحباط ك اليأس كأتكقؼ عف البحث عف العمؿ، كأكتفي بأم شغؿ مف أجؿ 

 .2جمع الماؿ
تشير الكقائع أف ثمة إقباالن كبيران مف جانب : اإلدمان على ال حول والمخدرات  -3

الشباب عمى تعاطي المخدرات، كىناؾ العديد مف األسباب تجعؿ الشباب يتعاطكف مثؿ 

                                                           
1

 .  105-104،ص 2006، انمبْزح، (ٌ د) ،دار األفبق انعزثٍخ 1، ط2 ،طانًضخًغ انًنضز: يؾًٕد شًبل ؽسٍ- 

2
 - karim SALHI , Entre un avenir de reves et un futur reve :l’ambivalence des jeunes dans l’elaboration de 

leurs projets d’avenir,Insanyat N° :55-56 , CRASC, Oran,2012 ,p : 43. 
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ىذه المكاد لعؿ مف أىميا اإلحساس بالضياع، أم إحساس ىؤالء الشباب ببل جدكل كعدـ 
ككذلؾ . األىمية مف كجكدىـ إلى جانب ضعؼ المشاركة مع الجماعة التي ينتمكف إلييا

فإف البطالة قد تككف سببا في إدمانيـ كما أف صعكبة التكافؽ مع ضغكط الحياة كنكع 
األسمكب الذم يتخذه ىؤالء في التعامؿ معيا ربما يزيد مف التعاطي، ىذه األسباب قد 

كلّتخمص مف ىذه المشاعر . تجعؿ األفراد يشعركف بالخكاء أك الفراغ إف جاز لنا القكؿ
التي أخذت تسبب المزيد مف األلـ كالحسرة فقد كجدكا في تعاطي ىذه المكاد ما ينسييـ 

 . 1ىمكميـ، كلك لمدة زمنية مؤقتة
مف المعركؼ إف الضغكط : زيادة معدوت اإلصابة باوضطرابات النفسية والعقلية -4

الحياتية الشديدة تسبب لؤلفراد عديد مف المشكبلت النفسية، كلعبّل مف أبرزىا تمؾ 
االكتئاب، ك القمؽ، كاألعراض النفسية : االضطرابات التي يكشؼ عنيا بأعراض مف قبيؿ

الجسدية كالفصاـ كحاالت اليكس، كلقد كشؼ ىؤالء عف اضطراباتيـ بعديد مف المظاىر 
الحديث المستمر مع الذات، الحزف، بطئ االستجابة، العزلة عف : السمككية مف بينيا

 2...الناس، التفكه بألفاظ غريبة
تشير الشكاىد الكاقعية إلى أف معدالت االنتحار في : زيادة معدوت اونتحار -5

ذا بحثنا في األسباب التي تجعؿ األفراد . المجتمع العربي قد ازدادت بصكرة ممحكظة كا 
يقدمكف عمى االنتحار كالسيما الشباب منيـ عمى كجو التحديد كجدنا أف ضغكط الحياة 

تعمد في كاقع األمر إلى تككيف كضعية اجتماعية مغتربة، ذلؾ إف اشتداد الضغكط كعدـ 
تيسير السبؿ الكفيمة لمتخفيؼ منيا، تجعؿ األفراد يفقدكف معنى كجكدىـ كىذا معناه أف 

اشتداد ضغكط الحيمة تجعميـ يشعركف بالضآلة، كاألجدل مف كجكدىـ كمف ثـ تفرغ الحياة 

                                                           
1

  .104-103ص , انًزعع انسبثك:يؾًٕد شًبل ؽسٍ- 

2
  107-106انًزعع انسبثك ، ص : يؾًذ شًبل ؽسٍ-:
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مف معناىا كتتحكؿ إلى بؤس كشقاء، ربما يييئ األفراد مف الناحية النفسية إلى تقبؿ فكرة 
 .1االنتحار تخمصان مف معاناتيـ النفسية

بات كاضحان إف اإلسناد االجتماعي الذم يقدـ : ضعف مصادر اإلسناد اوجتماعي -6
إلى األفراد يخفؼ الكثير مف معاناتيـ اليكمية، كيجعميـ يعيشكف حالة مف التكافؽ النفسي 
كاالجتماعي، كبالفعؿ فمقد كجد أف األفراد الذيف يتمتعكف بكثرة مصادر اإلسناد االجتماعي 

يتمتعكف بحالة نفسية تبعث عمى االرتياح كالسركر، كعمى النقيض مف ذلؾ أف األفراد 
الذيف تقؿ مصادر اإلسناد االجتماعي عندىـ يعيشكف في حالة مف التكتر كالقمؽ 

 . 2النفسي
في ما يمي سكؼ : بعض الحلول المقترحة لعالج مشا ل الشباب في الجزائر (8

 :3نحاكؿ سرد مجمكعة مف الحمكؿ لعبلج مشاكؿ الشباب، كذلؾ فكقان لممجاالت التالية
يعد قطاع التربية القطاع األكؿ كالدائـ االتصاؿ بالشباب كالذم شيد : مجال التربية  -1

كرغـ . تطكران ىامان سكاءن مف حيث البنية التحتية كالتجييزات، كالتأطير أك عدد المتمدرسيف
التكفؿ : كؿ ىذه الجيكد المبذكلة، تـ تسجيؿ بعض السمبيات لتفادييا يجب مراعاة اآلتي

نشاء جمعيات  بالشباب المتمدرس بعد ساعات الدراسة بالنشاط في مجاؿ التربية المدنية كا 
ثقافية، الكشافة، دار الشباب، المراكز الثقافية، باإلضافة إلى تكفير اليياكؿ الرياضية 
لتمكيف الشباب مف ممارسة الرياضة، ككذا فتح المجاؿ أماـ المخصصيف في المجاؿ 

التربكم كمساىمة عمماء االجتماع كعمماء في عمـك التربية، لدراسة كمحاربة كؿ أشكاؿ 
االنحراؼ كمختمؼ الظكاىر السمبية مف تسرب مدرسي كعنؼ، كأخيران إشراؾ أكلياء 

 .         التبلميذ في متابعة أبنائيـ
                                                           

1
  108-107انًزعع  َفسّ، ص - 

2
 .  111ص, انًزعع َفسّ- 

3
 10، يغهخ انجبؽش االعزًبعً ، عبيعخ يُزٕري لسُغٍُخ ،عذد يشكالث انشببة انضزائشُ انٌالغ ًانخطهؼبث انًسخمبهْت: ٌٕسف عُصز -  

  222-218 ، ص ص 2010سجزًجز
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يمكف القكؿ إنو رغـ اإلنجازات اليامة في مجاؿ التككيف : مجال الت وين الميني -2
الميني، إال أنو ىناؾ سمبيات تتمثؿ أساسان في عدـ رغبة الشباب بصكرة عامة في التكجيو 

العمؿ الميني كأنو مصالحة " بدكنية"نحكل التككيف مع عالـ الشغؿ، أك اعتقاد الشباب 
كفي ىذا اإلطار فإف إلزامية التكفؿ بالتبلميذ الراسبيف في نياية . لمشباب الفاشؿ مدرسيان 

مرحمة التعميـ المتكسط أك في نياية التعميـ الثانكم كحتى في مستكل التعميـ الجامعي 
أحيانان، كذلؾ بفتح آفاؽ التككيف الميني كالتشجيع عميو لضماف التأىيؿ كالتككيف الميني 
لمشباب تمييدان إلدماجيـ في عالـ الشغؿ، مع التركيز عمى الميف الجديدة األكثر مبلئمة 

 .     لمتطمبات سكؽ العمؿ في مجاؿ القطاع العاـ أك الخاص عمى حد سكاء
ال ينكر أحد الجيكد الكبيرة التي تبذليا الدكلة في مجاؿ الصحة، : مجال الصحة  -3

إال أف االىتماـ بربط قطاع الشباب بالمجاؿ الصحي لـ يرقى بعد لممستكل المطمكب، إذ 
ينبغي المزيد مف التحسيس كالتكجيو في مجاؿ الكقاية الصحية، خاصة فيما يتعمؽ 

األمر الذم يتطمب تدعيمان لمحمبلت التحسيسية كضماف ... بالتدخيف، المخدرات، السيدا
كما يمكف تدعيـ حمبلت التمقيح في إطار الصحة المدرسية، إنشاء خبليا . استمراريتيا

دائمة تضـ فريقان متعدد االختصاصات مف عمماء النفس كعمماء اجتماع كأطباء لمتكفؿ 
 .بالشباب في ىذا المجاؿ

إف التكفؿ بالشباب في المجاؿ الرياضي كالثقافي كاستغبلؿ أكقات : مجال الرياضة -4
الفراغ فيما ينفع الشباب أمر ضركرم، كالعمؿ عمى تدارؾ النقائص في مجاؿ نقص 

اليياكؿ كالمجاالت المخصصة لمنشاط الرياضي كالثقافي عمى مستكل األحياء الخارجة 
إضافة إلى إعطاء أىمية لمرياضة بيف األحياء كالمدارس، . عف التجمعات السكنية الكبرل

البمديات، الكاليات كعمى المستكل الكطني، ككذا تنظيـ رحبلت ذات طابع ثقافي 
 .كبيداغكجي
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ال شؾ أف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف أخبلقيات األمـ كقيميا، ألف كؿ : المجال الثقافي -5
أمة تستمد أخبلقيا مف قيميا، كتنبع القيـ مف عقيدتيا كمف ىنا فإفساد األخبلؽ يجعؿ 

األمة عمى خطر عظيـ كلكف عندما يصؿ النخر إلى قيميا فإنيا تككف عمى شفة الياكية 
ككغيره . خاصة مع حراؾ العكلمة الفكقية، إذ تـ تجاكز الخطكط الحمراء كالثكابت المرسخة

مف المجاالت ال يخمكا المجاؿ الثقافي مف النقائص كنقص التأطير لمنشاطات الثقافية 
كفي ىذا اإلطار يمكف . كغياب القكانيف المنظمة لممراكز الثقافية، كانعداـ قاعات السينما

اقتراح الجانب الثقافي بالتأطير المناسب كالمتخصص في مجاؿ السينما كالمسرح، 
باإلضافة إلى تكعية الشباب بأىمية الشباب بأىمية الرحبلت المنظمة كالتبادؿ السياحي 

 ...لمتعرؼ عمى مختمؼ جيات الكطف

استنادان إلى ما مر يمكف القكؿ أف أية إستراتيجية يرجى أف تسيـ في حؿ مشكبلت الشباب 
نما يجب أف تدرج ضمف إطار شامؿ في  كالتكفؿ بيـ، يجب أال تقـك عمى نظرة أحادية، كا 

عبلقاتو بمختمؼ مجاالت التنمية كالتعميـ كالصحة كالتككيف الشغؿ الثقافة كاإلعبلـ 
 .                                               كالمكاطنة

مف خبلؿ ىذا العنصر سكؼ نعرض تعريؼ االختيار الميني : اختيار العمل: ثانياً 
 .كأىميتو كالنظريات النفسية كاالجتماعية المفسر لو

 : (اختيار العمل)تعريف اوختيار الميني  (1
   يرتبط االختيار الميني عمكما باتخاذ جممة مف القرارات المصيرية نحك مستقبؿ 

 :1الشخص كسنحاكؿ فيما يمي استعراض أىـ التعريفات المتعمقة بيذا المفيـك
  تعريؼ بيمارتفPemertinكليغر  Legers1988 : عبارة عف سمكؾ آني "االختيار ىك

 ."غير مدركس يتأثر بالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية المحيطة بالفرد

                                                           
1

  .     199،ص2014، دٌٕاٌ انًغجٕعبد انغبيعٍخ، ثٍ عكٌُٕ انغشائز،انًشصغ فِ انخٌصْو انًذسسِ ًانًينِ: خذٌغخ ثٍ فهٍس- 
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  تعريؼ سيبلميSillamy : القرار الذم مف خبللو نقبؿ " كالذم يرل أف االختيار ىك
 ."إمكانية أك نشاط معيف، مع العمـ أنو يتطمب مشاركة جكانب شخصية الفرد

  تعريؼ ألبكAlbau : االنخراط المبني عمى الرضا كالمعرفة باألسباب، أم "االختيار ىك
 ."األخذ بعيف االعتبار إمكانية الفرد كمعطيات العمؿ كالسياؽ االقتصادم كاالجتماعي

 :أىمية اوختيار الميني للفرد والمجتمع (2
قد تككف مينة الفرد مصدر األمف كاالستقرار كالسعادة، أك أف تككف مصدر قمؽ كتأـز 
كاضطراب كشقاء لو كلذكيو، كالمينة المبلئمة مصدر األمف كالسعادة يجب أف تتكفر فييا 

 : 1الشركط التالية
 أف يستطيع الفرد أداءىا بنجاح ألنيا تتفؽ مع حيكيتو كذكائو كاستعداداتو الخاصة. 
 أف يرضى عنيا الفرد كيميؿ إلييا ألنيا تتفؽ مع مستكل طمكحاتو كفكرتو عف نفسو. 
  تكفير المحيط االجتماعي الذم يعيش فيو جكان راضيان ال تشكبو القكانيف كالمكائح

 .الظالمة، أك اإلدارة المتعسفة أك الزمبلء المنفريف
  ينمي مف خبلليا الشخص شخصيتو كيكثؽ ارتباطو بالمجتمع، كيؤكد ذاتو فيي

ترضي في الفرد حاجتو إلى التقدير االجتماعي، كحاجتو إلى االنتماء، كتزيد مف 
 .اعتزازه بنفسو

  تشيع لدل الفرد حاجتو إلى التعبير عف شخصيتو كاإلفصاح عف رأيو كتحقيؽ
 .إمكاناتو، كالقياـ بأعماؿ نافعة كذات قيمة لآلخريف

 كأف يككف مبدع مما يزيد مف احترامو لنفسو كاحتراـ الناس لو. 
  تقدـ لمفرد ىدفان في الحياة يعمؿ عمى بمكغو راضيان مختاران. 

 .     كبذلؾ يككف لبلختيار الميني لمفرد أثران عميقان في شخصيتو كتكامميا

                                                           
1

  .   61 ،ص2010، األردٌ ،(ٌ د)، دار انشْزاٌ انخٌصْو انًينِ فِ انًؤسسبث انصنبػْت: فزؾً يؾًذ يزسً- 
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 :نظريات اوختيار الميني (3

ىناؾ العديد مف النظريات التي حاكلت دراسة االختيار الميني، ككنو حدث معيف في 
حياة الفرد يتكقؼ عميو حاضره كمستقبمو، لذا اىتـ بو عمماء النفس كاالجتماع كغيرىما مف 
العمـك األخرل عمى حد سكاء، كاختمفت نظرة كؿ عمـ في طريقة التناكؿ كؿ حسب اىتمامو 

كفي ما يمي سكؼ نعرض أىـ النظريات التي ليا عبلقة بمكضكع . إال أف اليدؼ كاحد
 :الدراسة التي تنكعت ما بيف النفسية كاالجتماعية حسب خصكصية المكضكع

 :النظريات النفسية المفسرة لالختيار الميني .1

  تعددت النظريات النفسية المفسرة لبلختيار الميني مستندة لثبلث عكامؿ أساسية ىي 
كفي ما يمي سكؼ نقتصر عمى النظريات . الشخصية، مفيـك الذات، السمات كاالتجاىات

 :المفسرة لبعدم الشخصية كمفيـك الذات نظران لعبلقتيما بمكضكع الدراسة

 ىناؾ مجمكعة مف نظرات الشخصية لبلختيار الميني، إال : نظريات الشخصية -1
الذم يعبر مف عمماء النفس المشيكريف في ىذا " جون ىووند"أننا سنكتفي بعرض نظرية 

المجاؿ، كىك أستاذ عمـ النفس بجامعة ىكيكنز في الكاليات المتحدة األمريكية، جاء 
بنظريتو المشيكرة عف االختيار الميني التي استخمصيا مف تجاربو كخبراتو الطكيمة مع 
أفراد قامكا باتخاذ قرارات كاختيارات مينية عديدة، حيث تعد ىذه النظرية انعكاس لتياريف 

 :1بارزيف في عمـ النفس الميني كىما

 يتصؼ بالطابع الشخصي كيتمثؿ في الفرض القائؿ بأف االختيار الذم يقـك األول      
بو الفرد إنما يمثؿ امتدادان لشخصيتو، كمحاكلة لتضميف أساليبو السمككية كالشخصية 

ف ما  ف الميكؿ المينية تمثؿ كصفان لشخصية الفرد كا  الكاسعة في سياؽ حياتو أك عممو، كا 

                                                           
1

  .184، ص2001، عًبٌ،  (ٌ د) ، يؤسسخ انٕراق 1، طػهى اننفس انًينِ بْن اننظشّت ًانخطبْكثذٌع يؾًذ انمبسى، - 
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نحصؿ عميو مف معمكمات نتيجة تطبيؽ اختيارات الميكؿ يمكف أف تتخذ أساسان لبلختيار 
كالتكجيو الميني، باعتبار أف الميكؿ المينية إنما ىي تعبير عف شخصية اإلنساف كأف 

 أما التيار الثاني. ىناؾ عبلقة متبادلة ككثيقة بيف الخصائص الشخصية ك الميكؿ المينية
لى دنيا العمؿ، عمى  فيتمثؿ الفكرة التي تؤكد أف األفراد يسقطكف نظرىـ إلى أنفسيـ كا 

 . عناكيف كأسماء العمؿ إف ىذا التيار مستمد مف الطابع الركائي القصصي

 يقـك االختيار الميني ليذه النظرية عمى مجمكعة : أسس اوختيار الميني للنظرية
 : 1مف األسس ىي

لى عالـ العمؿ مف خبلؿ عممية  .1 إف معظـ األفراد ينظركف لمميف المختمفة كا 
ف . التصحيح الميني الذم يقـك خبرات الفرد مع العمؿ كيستند إلى الدقة كالنفعية كا 

الشخص الذم لديو معرفة ضئيمة بالميف يجب عميو إف يمجأ إلى التصحيؼ الميني، 
 ىووندالذم يساعد عمى تزكيده بالمعمكمات البلزمة حكليا في ضكء القائمة التي كضعيا 

 .حكؿ أسماء كعناكيف الميف
تتأثر أنماط الشخصية بصفة أساسية إلى نمكذج معيف كقد تتصؿ تصرفاتو بنمكذج  .2

أك اثنيف في التعامؿ مع البيئة التي يعيش فييا، كيتضمف كؿ نمكذج خصائص سمككية 
 .معينة كيتجنب أخرل

التأكيد عمى أنماط الشخصية كالنفسية إذ يشبو كؿ فرد نمطان مف األنماط األساسية  .3
ف ىنا ستة أنماط لمشخصية  لمشخصية، كما تككف تصرفاتو متطابقة مع ذلؾ النمط، كا 

كستة لمبيئة، بحيث يمكف أف ننسب الفرد إلى نمط شخصية معيف ككذا نمط بيئي معيف، 
 .كأف البيئة تتأثر في التشكؿ حسب األشخاص الذيف يعيشكف فييا

ىناؾ ست بيئات مينية يتفؽ كؿ نكع منيا مع استعدادات األفراد كرضاىـ كميكليـ  .4
 .كتعبر عف اتجاىاتيـ كقيميـ
                                                           

1
  .187، 185ثذٌع يؾًذ انمبسى ، انًزعع انسبثك، ص ص -  
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 .ىناؾ ست تكجيات مينية تناظر البيئات المينية المذككرة .5
إف األشخاص يعممكف عمى البحث عف بيئة يستطيعكف فييا استعراض مياراتيـ  .6

نما سمككيـ ىك نتيجة تداخؿ بيف شخصياتيـ  مكاناتيـ كالتعبير عنيا كاستثمارىا، كا  كا 
كخصائص بيئاتيـ، كيمكف فيـ الشخصية إذا عرؼ نمكذج شخصيتو ككذا تنكع البيئة 

 .التي يعيش فييا
يؤثر االختيار كالتكجيو الميني تأثير كاضح عمى اختيار الفرد لمبيئة المينية المناسبة  .7

ف مستكل الترتيب اليرمي لمبيئة المينية  لو سكاءن تعرض لمتردد في اختياره أكلـ يتعرض، كا 
كيتحدد مستكل الترتيب الميني . التي يختارىا فإنو نتيجة ككظيفة لمتغيرات أخرل عديدة

اليرمي لمبيئة المينية التي يختارىا الشخص في ضكء ذكائو كتقييمو الذاتي كالعكامؿ 
 .الكراثية لمبيئية التي تدخؿ في ذلؾ

ىناؾ أداتيف لقياس أنماط الشخصية كذلؾ لممساعدة في عممية االختيار الميني  .8
مقياس التفضيؿ الميني، كمقياس االستكشاؼ الذاتي الذم تـ إعداده بقصد أف : كىما

 .يككف أداة في االختيار كالتكجيو الميني
إف االختيار الميني ال يتأثر بالتكجيو الميني الرئيسي المسيطر عميو فحسب، بؿ  .9

ف اتفاؽ . يتأثر كذلؾ بالنمط أك النسؽ الذم عميو ترتيب التكجيات الخمس األخرل كا 
الشخصيف في تكجيو رئيسي كاحد يستمـز أف يتفقا في أيضا في الترتيب اليرمي لبقية 

 .التكجيات الخمس المذككرة
ىناؾ عكامؿ أخرل عديدة تؤثر في االختيار الميني لمفرد مف أبرزىا المعرفة الذاتية  .10

لمفرد حكؿ نفسو إم التقييـ الذاتي في الضغكط االجتماعية كالبيئية المختمفة كفرص العمؿ 
ف أثر ىذه العكامؿ كالضغكط الخارجية عمى األفراد الذيف لدييـ . المتاحة في المجتمع كا 

ترتيبات ىرمية جيدة أقؿ كأضعؼ مف تأثيرىا عمى األفراد الذيف يمتمككف ترتيبات ىرمية 
 . شخصية كمينية غامضة كغير جيدة
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 حسب ىذا التكجو النظرم تصنؼ البيئات المينية إلى : البيئات المينية للنظرية
 1:ستة أنكاع ىي كالتالي

كتتمثؿ في ميف الميكانيؾ كتسيير اآلالت كقيادة الطائرات : البيئة الكاقعية اآللية .1
 .كالجرارات كغيرىا

كتتمثؿ في بيئة رجاؿ األعماؿ كالدعاة  كالسياسييف كالمدراء : بيئة اإلقناع كاالستمالة .2
 .كالباعة ممف يميزكف بميارات الكبلـ

أك اإلمتثالية كيغمب فييا االىتماـ بالعمميات كالقكاعد كالضبط الذاتي : البيئة التقميدية .3
الشديد كالتطابؽ مع القكة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعامميف في الكثائؽ ك المحفكظات 

 .كالمحاسبة
كتتميز بطابع تقديـ المساعدة كالخدمة االجتماعية مثؿ المعمـ : البيئة المساعدة .4

 .كالمكجو كاألخصائي االجتماعي
 .كتظير في بيئة الفبلسفة كالعمماء مثؿ األحياء كالرياضيات: البيئة العقمية .5
أك الفنية كتظير في بيئة الفنانيف كالمسقييف ممف يستخدمكف التعبير : البيئة الجمالي .6

 .الفني عف أنفسيـ كأفكارىـ
  ككفقا لمبيئات السابقة ىناؾ : ( األنماط المينية )التوجيات المينية حسب النظرية

 2:ست تكجيات نظرية تتكافؽ مع البيئات السابقة كىي كالتالي
يفضؿ النشاطات الحركية البدنية كالفنية، يفضؿ التعامؿ مع : التكجو الكاقعي .1

 .األشياء المحددة مثؿ األدكات اآلالت، يكره المجردات تعكزه الميارات االجتماعية
يتميز بالميارات المغكية كاالجتماعية يميؿ إلى تقديـ الخدمات : التكجو االجتماعي .2

 .االجتماعية كينفر مف اآلالت، ميارات عالية في العبلقات االجتماعية كالشخصية

                                                           
1

  186-185ثذٌع يؾًذ انمبسى ، انًزعع انسبثك، ص - 

2
  187- 186ص : انًزعع َفسّ- 
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يميؿ إلى العزلة كمعالجة المسائؿ مف خبلؿ منظكر ذاتي، يعتبر : النمط الفني .3
شخص يتصؼ باألصالة كالتأمؿ كيعاني التكتر كالقمؽ تنقصو الميارات الكتابية كالحسابية 

 .ضعؼ الميؿ لمنشاط االجتماعي
. يميؿ إلى التعامؿ مع األكراؽ كالممفات كاألرقاـ كجمع المعمكمات: النمط التقميدم .4

كىك يتجنب النكاحي الفنية كيميؿ إلى لعب األدكار الثانكية، أعماؿ السكرتارية كالمالية 
 .كاألرشيؼ

تفكيره مجرد يغمب عميو التركم كالفيـ كالتنظيـ، فيـ العالـ مف : النمط التحميمي .5
شغكؼ لممعرفة تنقصو ميارات القيادية، ييتـ بالبحث العممي . خبلؿ الدقة المنيجية

يتجنب االتصاؿ الشخصي كما ىك الحاؿ لمعامميف في مجاؿ الرياضيات كالعمـك 
 .كاإلنسانيات

يتميز بميمو لمعمؿ في المشركعات التي تستيدؼ تحقيؽ : التكجو الميني التجارم .6
األرباح، كيمتاز بقابميتو عمى فرض نفسو عمى اآلخريف كالسيطرة عمييـ كيفتقر القدرة 
دارة  العممية، االىتماـ بالقكة كالمركز كما ىك الحاؿ بالنسبة لمذيف يعممكف في البيع كا 

 .المشركعات
استندت ىذه النظريات في االختيار الميني إلى نمكذج :  نظريات مفيوم الذات -2

 ودونالد سوبر،، جينز برج،  ارك روجرزمفيـك الذات كخاصة تمؾ النماذج التي بمكرىا 
كالتي أكدت عمى ميؿ األفراد لتككيف مفاىيـ ذاتية محددة تكضح بمركر الزمف أنيـ 

يككنكف صكران ذىنية عف عالـ الميف مف حكليـ، محاكليف مقارنتيا بالصكر التي لدييـ 
كتنطمؽ ىذه النظريات مف تفسير مفيـك . عف ذكاتيـ في إطار اتخاذىـ القرارات المينية

الذات باعتباره التنظيـ الديناميكي لمفاىيـ الفرد قيمو أىدافو كمثمو، كالذم يقرر الطرؽ 
نيا عممية ارتقائية تبدأ مف ميبلد الفرد  التي يسمؾ بيا باعتبارىا الصكرة التي تمثؿ نفسو، كا 
ف الفرد يسعى دائمان إلى تحقيؽ ذاتو  كتتميز بالتدرج خبلؿ مرحمتي الطفكلة كالمراىقة، كا 
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: كمف أبرز عمماء النفس في نظريات مفيـك الذات. باتجاه التكامؿ كاالستقبلؿ الذاتي
 كفي ما يمي سكؼ نتناكؿ نظرية . ارل روجرز، ماسلو، دونالد سوبر، إيلي جينز برج

 .1ىذا األخير
 بمكضكع االختيار الميني كاعتبره مف العمميات "إيلي جينز برج"إىتـ : نظرية جينز برج

التطكرية المستترة كالتي تعكس المكاءمة بيف ميكؿ الفرد كقيمو كقدراتو، كبيف فرص العمؿ 
المتاحة في البيئة التي يعيش فييا، كأكد عمى أىمية النضج عند الفرد كقدراتو عمى تحمؿ 
المسؤكلية في اتخاذ القرار الميني، كنظر إلى عممية االختيار الميني عمى أنيا عممية 
ف االختيار الميني عممية ال يمكف ردىا أك  تفضيؿ تختمؼ مف مرحمة إلى أخرل، كا 

 .2إرجاعيا لمكراء
كرأل جينز برج بأف عممية االختيار الميني تمثؿ حركة متبادلة بيف مجمكعتيف مف 

 كبيف العكامؿ السمات المحددة للفرد  القدرات واوستعدادات والميول،العكامؿ ىي 
 كأف أم .مطالب البيئة والضصوط اوجتماعية في المجتمع واألسرةالخارجية التي تمثؿ 

كأكد بأف قرار االختيار الميني ال . اختيار ميني يتـ نتيجة تأثير ىاتيف المجمكعتيف معان 
يمكف رده كال إعادتو لمكراء، كاستنتج في بحكثو التي أجراىا خبلؿ عقد السبعينات بإمكانية 
حدكث تغيير في القرار الميني الذم يتخذه الفرد نتيجة بعض العكامؿ الذاتية كالخارجية، 

كأبرز أىمية األسرة كقيميا ككضعيا االجتماعي كاالقتصادم، كاألمكاؿ المتاحة لدل الفرد، 
كتأثير الحياة المدرسية كالتغيرات التي تحدث في المجتمع عمى عممية اتخاذ قرار االختيار 

 .   3الميني
 : 4حدد جينز برج خصائص السمكؾ الميني بثبلث متغيرات أساسية ىي

                                                           
1
 188ثذٌع يؾًذ انمبسى ، َفس انًزعع، ص -  

2
 189ص , انًزعع َفسّ- 

3
   190ص , ثذٌع يؾًذ انمبسى ، يزعع سبثك- 

4
 190انًزعع َفسّ ص -
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سنكات  (10-8)االختيار ال يحدث فجأة بؿ يمثؿ عممية تستغرؽ فترة تتراكح بيف  - أ
 .تمر خبلليا في مراحؿ تطكر مختمفة

تتميز عممية االختيار الميني بككنيا ليست ارتدادية، قرارات الفرد األكلى بيذا  - ب
 .الصدد تعمؿ عمى خفض الحرية المتاحة لو لمقرارات البلحقة

 .إف الحمكؿ التكفيقية تمثؿ صكرة حتمية في كؿ اختيار - ت

 :أسس وقرارات اوختيار الميني عند جينز برج

كتكصؿ جينز برج كزمبلئو إلى تحديد أسس كمقكمات تتصؿ بقرارات االختيار الميني 
 : كىي كما يمي

 تتخمؿ ىذه المرحمة فترة الطفكلة كتستغرؽ السنكات    : مرحمة االختيار التحميمي
سنة، إذ يعبر فييا األطفاؿ عف تفضيبلتيـ المينية في سف مبكرة بحكالي السنة  (4-8)

الرابعة، ثـ يحصؿ لدييـ تغيير تدريجي في تكجياتيـ المينية مف خبلؿ المعب التي 
يصنعكنيا مف الطيف كالصمصاؿ، يشعر األطفاؿ بالكىف كعدـ الكفاية بسبب إحساسيـ 
بعدـ فعاليتيـ عند مقارنة أنفسيـ بالراشديف الذيف يقكمكف بتقميدىـ كالقياـ بأدكار عديدة 

 .1تشبو أدكارىـ
 تأتي بعد المرحمة السابقة يقـك فييا الطفؿ : مرحمة االختيار المبدئي التجريبي

كتقسـ إلى  (18-11)بنشاط كألعاب كىمية، كتككف خبلؿ فترة المراىقة كفي سنكات العمر
 :2المراحؿ التالية

كتتميز باىتماـ الطفؿ بالنشاط الميني،  (12-11)كتقع خبلؿ السنتيف : فترة الميؿ .1
 .كشعكره بحاجتو إلى اختيار كتحديد مينة، كيميز بيف أكجو نشاط يحبيا كأخرل ال يحبيا

                                                           
1

  190انًزعع َفسّ ص :  ثذٌع يؾًذ انمبسى- 

2
  191انًزعع َفسّ ص -
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سنة يبدأ فييا الطالب بإدخاؿ فكرة أك  (14-12)كتتخمؿ السنكات : فترة القدرة .2
 .عامؿ القدرة في اختياره الميني، متأثر بمينة أبيو كاآلخريف

كتحدث تغيرات ممحكظة عند المراىقيف كيبدؤكف  (16-15)تبدأ خبلؿ : فترة القيمة .3
التفكير في مستقبميـ الميني كحاجاتيـ كحاجة مجتمعيـ، لذلؾ كاف االتجاه نحكل مينة 
الطب إشباعان لدكافعيـ الشخصية كاالجتماعية اإلنسانية كيشعركف بأف الميف المختمفة 
تعكد إلى أساليب حياة مختمفة، كيحاكلكف تتبع مجاالت العمؿ كالفرص المتاحة كسبؿ 

 .استثمار إمكاناتيـ كمكاىبيـ في ىذا االتجاه
كيبدأ الطالب فييا بإدراؾ ضركرة اتخاذ  ( 18-17)كتتخمؿ السنتيف : فترة االنتقاؿ .4

قرارات عاجمة تتصؼ بالكاقعية حكؿ مينة المستقبؿ كتحمؿ المسؤكلية في اتخاذ القرار، 
ككنو أصبح أكثر استقبلؿ في شخصيتو كيصبح يفكر في المكانة االجتماعية كالنتائج 

 .  التي يحققيا في العمؿ الذم يختاره كفي نكع اإلعداد البلـز لمميف المختمفة
 سنة كتتصؼ بتمايز الفركؽ 23إلى 18تتخمؿ ىذه المرحمة مف : المرحمة الكاقعية 

الفردية بيف الطمبة كتنكعيا بسبب اختبلؼ أساليب التدريب كبرامجو، كحسب متطمبات كؿ 
 :1مينة، كتشمؿ ثبلث مراحؿ ىي

كتبدأ بدخكؿ الطالب الكمية كيككف أكثر اتساعان كيتميز بالمركنة : االستكشاؼ .1
 .المينية

كيصبح الطالبة فييا مرتبطيف بمجاؿ ميني معيف ككاضح في نظرتيـ : التبمكر .2
 .لمميف ككاجباتيا، كيختمؼ الطمبة في الكصكؿ إلى فترة التبمكر الكامؿ

 .كتمثؿ فترة استقرار الفرد في اختياره الميني: فترة التخصص .3
 : النظريات اوجتماعية المفسرة لالختيار الميني .2

                                                           
1

 . 192ص, ثذٌع يؾًذ انمبسى ،انًزعع انسبثك -
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تعددت كذلؾ النظريات االجتماعية المفسرة لبلختيار الميني، حيث ترتكز ىذه األخيرة 
النظرية : عمى العكامؿ الخارجية التي تؤثر في االختيار الميني كنذكر مف بينيا

 .   االجتماعية كنظرية المكاقؼ
 : النظرية اوجتماعية -1

وجيالت , Mitchellميشيل , Kurmbotz ورمبوتز تـ كضع ىذه النظرية مف قبؿ 
Gellat كتعتمد ىذه النظرية عمى أساس أف ىناؾ العديد مف العناصر 1975 ، سنة 

الخارجة عف قدرة الفرد، تمعب دكران ىامان في مجرل حياتو كميا، بما في ذلؾ قدراتو 
كيعتقد أصحاب ىذا االتجاه إف درجة حرية الفرد في اختياره . كاختياراتو التربكية كالمينية

الميني ىي أقؿ بكثير مما يعتقد الفرد، كأف تكقعات الفرد الذاتية ليست مستقمة عف 
تكقعات المجتمع منو، كالمجتمع بدكره يفترض أف يقدـ فرصان مينية معينة ترتبط بالطبقة 

كما أشاركا إلى تأثير األسرة كعامؿ ميـ يساعد عمى . االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد
التنبؤ باختيار المينة ك التكيؼ معيا، كناقش بعضيـ الصدفة كعامؿ رئيسي ميـ في 

حيث أشاركا إلى أف األحداث الكاقعة بالصدفة تمعب دكران . اختيار العمؿ كالتكيؼ معو
ىامان في تشكيؿ حياة اإلنساف، فيناؾ الكثير مف المقاءات أك المقاببلت المقصكدة التي تتـ 

بيف أفراد ال تكجد بينيـ معرفة مف قبؿ تتـ بكاسطة طرؼ ثالث تؤثر عمى حياة الفرد 
 . 1المينية بشكؿ أثر الصدفة عمى حياة اإلنساف

كخبلصة القكؿ في رأم أصحاب ىذا االتجاه أف الجانب االجتماعي ىك المسئكؿ عف 
اختيار الفرد لمينة ما، كاالستمرار فييا كليس خبرات الطفكلة كعبلقات الطفؿ مع كالديو 

كال مفيـك الذات كسعي الفرد كراء تحقيؽ صكرتو عف نفسو في .  مثبلآن روكما قاؿ 
 ، أك غير ذلؾ مف ىووند كطبيعة نمط الشخصية كما يرل سوبرعالـ العمؿ كما يرل 

                                                           
1
 . 70 ، ص 1999، األردٌ عًبٌ، (ٌ د)، يكزجخ دار انضمبفخ 1، طنخٌصْو انًينِ ًنظشّبحوا: عٕدد عشد عجذ انٓبدي، سعٍذ ؽسٍ انعشح-  



 الفصل الثاني   و اختيار العملالشباب

 

- 54 -  

 

العكامؿ التي تناكلتيا نظريات عمـ النفس في ىذا المجاؿ، إنما تمعب العكامؿ االجتماعية 
 :1كالثقافية كاالقتصادية الدكر األىـ كاألكبر كمف ىذه العكامؿ

 .الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد .1
 .دخؿ األسرة كثقافة الكالديف .2
 .الخمفية العرقية كالدينية كالقكمية .3
 .كأثر األخكة كاألخكات كالقيـ التي تؤمف بيا, األسرة كطمكحات الكالديف .4
 .البيئة كالمجتمع المحمي .5
 .المدرسة .6
 .الضغكط االجتماعية كفرص العمؿ المتاحة كتكزيع سكؽ العمؿ .7
 .كمدل تطابؽ ىذا اإلدراؾ مع إدراؾ اآلخريف لو, إدراؾ الفرد لدكره كقائد أك تابع .8
 .كضع المرأة كمكانتيا في المجتمع كما يتاح ليا مف فرص .9

 .منطقة السكف .10

 :2كعند استعماؿ ىذه النظرية في اإلرشاد الميني يجب مراعاة االفتراضات التالية

 .اتخاذ قرار ميارات تعميمية يمكف تعمميا - أ
 .األشخاص الذيف يقكمكف باالختيار الميني يحتاجكف لممساعدة ك اإلرشاد - ب
النجاح في جممة اتخاذ القرار الميني يقاس عمى أساس الميارات المكجكدة لدل  - ت

 .الطالب
 .المرشدكف يأتكف مف مجمكعات كاسعة كمتباينة - ث
 . عمى المرشدكف عدـ الشعكر بالذنب إذا أساءكا االختيار - ج
 .ال تكجد مينة كأفضؿ مينة لمفرد - ح

                                                           
1
  71انًزعع َفسّ، ص -  

2
  72عٕدد عشد عجذ انٓبدي، انًزعع انسبثك، ص-  
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 :النظرية الموقفية في اوختيار الميني -2
ترل ىذه النظرية بأف ىناؾ عكامؿ خارجة عف قدرة الفرد ال يستطيع التحكـ فييا، تمعب 
دكران ىامان في مجرل حياتو كميا، بما في ذلؾ قدراتو كاختياراتو التربكية كالمينية، كيعتقد 

أصحاب ىذا االتجاه بأف درجة حرية الفرد في عممية االختيار الميني ىي أقؿ بكثير مما 
يعتقده، كيجد أف تكقعاتو الذاتية ليست مستقمة عف تكقعات المجتمع الذم يعيش فيو 

خاصة النساء، كيعتقد ىؤالء أيضا بأف البيئة االجتماعية لمفرد بما فييا معتقداتو، كأسمكب 
 .1حياتو ليا األثر الكبير في عممية اتخاذ القرار الميني كتصكر الفرد الكظيفي

 بأف صنع قرارات الفرد كتطكيره ليكيتو الذاتية ال تحدث مف "Watts" "واتس"   كيرل
نما تحدث في ظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية، كىي تؤثر بدكرىا عمى  فراغ، كا 

  إلى أف "Hollingshead" "ىولينجرىيد"اتخاذ قراراتو، كاستقراره الميني، كلقد أشار 
الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد تأثر عمى اختياره الميني، كما أشار إلى دكر 

األسرة كعامؿ ىاـ يساعد عمة التنبؤ باختيار المينة كالتكيؼ معيا، كذلؾ الكضع 
االجتماعي لمفرد كاألسرة يمعب نفس الدكر في عممية الخيار الميني، كلقد أشار كؿ مف 

 لعامؿ الصدفة لما لو مف دكر في عممية االختيار الميني، حيث قد تتـ "وميللر" " ابلر"
لقاءات غير مقصكدة بيف األفراد ال تكجد معرفة بينيـ مف قبؿ تؤثر عمى مجرل 

اختياراتيـ المينية، كما أف لمنطقة السكف كالمكقع الجغرافي كالطقس دكران آخر في عممية 
بأف الخمفية العرقية، دخؿ األسرة، "  Lipsett" "ليبست" كيرل . اتخاذ القرار الميني لمفرد

, كضعيا االقتصادم، أثر اإلخكة األخكات كاألصدقاء، مستكل طمكح الكالديف، المدرسة
كجماعات الضغط االجتماعي ليا دكر في عممية اختيار الفرد لمينتو، كىذا االتجاه 

                                                           
1
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يتناقص مع االتجاه التحميمي الذم يكلي أىمية كبيرة لطرؽ التنشئة كالغرائز عمى عممية 
 .1االختيار الميني

 

                                                           
1
  .83عٕدد عشد عجذ انٓبدي، انًزعع انسبثك ، ص -  
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يتأثر اختيار الشباب لفرص العمؿ بعكامؿ متباينة منيا ما ىك مرتبط بالشاب نفسو مثؿ 
العكامؿ الشخصية، كالمتمثمة في خصائصو الشخصية كاالجتماعية ىذا مف جية، كمف 
جية أخرل تكجد عكامؿ مرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا الشاب، حيث نجد أنو ال يمكف 
ال فيي متداخمة جدان، كمف خبلؿ ىذا الفصؿ سكؼ  الفصؿ بيف ىذه العكامؿ إال نظريان كا 

 .        نحاكؿ التعرض ليا بشيء مف التفصيؿ حسب حدكد اطبلعنا

 : العوامل الشخصية واختيار العمل: أووً 
تؤثر العكامؿ الشخصية في الميكؿ المينية عمى الرغـ مف كجكد تشابو بيف أعضاء 

الجماعة الكاحدة، إال أف ىناؾ فركؽ فردية كاسعة تكجد بينيـ كىناؾ عكامؿ تؤثر في أفراد 
الجنس، التخصص، الحالة العائمية، الترتيب الميبلد، مينة : الثقافة الكاحدة، كمف بينيا

كفي ما يمي  . 1كغيرىا مف العكامؿ األخرل... األب كاألـ، المستكل التعميمي كاالقتصادم 
سكؼ نتطرؽ لمقكمات الشخصية كألىـ العكامؿ الشخصية التي تعرضنا ليا خبلؿ مكضكع 

 . الدراسة كالمندرجة تحت عنصرم الخصائص الشخصية كالخصائص االجتماعية
تنبني الشخصية عادة عمى مجمكعة مف المقكمات المختمفة التي ال  :الشخصية مقومات (1

غنى ألم كاحدة منيا عف األخرل إذ أف لكؿ منيا بصمة خاصة في تشكيؿ شخصية 
  2:الفرد كىي

كأيضا  اإلنساف مزكدا ببناء تشريحي فسيكلكجي كعصبي خمؽ: البيولوجية الوراثة-1
... كالكراثة ليا دخبلن ال ينكر في تككيف الشكؿ العاـ لمشخص مف قامة كزف لكف عقمي،

ىذه العكامؿ تمعب دكر في التككيف الجنسي لمفرد كتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ مف خبلؿ 
إضافة إلى ذلؾ يكلد اإلنساف كقد زكد بمككنات عقمية كمعرفية تحدد مساره  الجينات،

                                                           
1

  .  14ص  ,2003, يصز, (ٌ د)دار انًعزفخ انغبيعٍخ , د ط  ,2ط, ػهى اننفس ًاإلنخبس انًينِ, عجذ انزؽًبٌ يؾًذ انعسٕي- 

2
    16-13، ص ص 2006, اإلسكُذرٌخ,  (ٌ د), يؤسست شببة انضبيؼت, انشخصْت ًسًبحيب,  عجذ انًُعى انًٍالدي- 
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كتؤىمو لبللتحاؽ بمينة معينة تتناسب كتركيبو الجسمي العقمي كمميزاتو الفكرية  التعميمي،
 .باإلضافة إلى أنيا تحدد سمككو االجتماعي

كالمكارد  كيندرج تحتيا المكقع كالتضاريس كالمناخ كالطبكغرافيا: الجصرافية البيئة- 2
كتمعب ىذه العكامؿ دكران ميما في تحديد خصائص الثقافة  كالثركات الطبيعية كالسكاف،

 .كالحضارة كما تؤثر في السمكؾ اإلنساني

كىي المتغيرات االجتماعية التي يتكقعيا اإلنساف مف بيئتو كذلؾ : البيئة اوجتماعية-3
كىي  كاالنحراؼ مع أنماط السمكؾ التي يتعمميا اإلنساف مف بيئتو، مثؿ التقاليد العادات،

تمثؿ عامبلن ىامان في عممية التنشئة االجتماعية كتأثير النكاحي االجتماعية عمى شخصية 
حيث يقضي الفرد جزء كبير مف حياتو في تفاعؿ مع اآلخريف في البيئة المحيطة . الفرد
كتفاعؿ  كىناؾ مستكيات مختمفة ليذا التفاعؿ االجتماعي حيث ىناؾ تفاعؿ مع األفراد، بو،

 .بيف الفرد كالثقافة االجتماعية كما تمثمو مف عادات كتقاليد اجتماعية

إف اختبلؼ سمات الشخصية في المجتمعات المختمفة يرجع إلى تأثير : البيئة الثقافية-4
ىذا ككبار . الثقافة فكؿ نمط ثقافي يمكف أف يؤدم إلى تثبيت سمات معينة في الشخصية

السف قد يحافظكف عمى مقكمات شخصيتيـ القديمة، بينما يميؿ الشباب إلى سرعة  التغيير 
كيؤدم ذلؾ إلى كجكد أنماط مختمفة مف الشخصيات في المجتمع الكاحد أك الجماعة 

فدرجة قبكؿ التجديدات أك التغيرات الثقافية ال تككف بنفس الدرجة عف كؿ أعضاء  الكاحدة،
.    المجتمع
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سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر عرض بعض الخصائص : الخصائص الشخصية (2
 :  الشخصية المرتبطة بالمكضكع كىي

 : الجنس -1

 تخمؼ طرؽ المعاممة الكالديف لمطفؿ باختبلؼ جنسو سكاءن مف حيث تحقيؽ مطالبو أك 
مف خبلؿ العبلقات السائدة داخؿ األسرة، لذلؾ تعتبر التنشئة األسرية مف حيث تخصيص 

مف أىـ التجارب التعميمية لمطفؿ الصغير، كلذلؾ يتعمـ  (أنثى- ذكر)الدكار لكبل الجنسيف 
األطفاؿ أدكار الجنسيف في كقت مبكر جدان مف حياتيـ، فمنذ مرحمة الطفكلة يظير اختبلؼ 

بيف دكر األنثى كالذكر، فيفرض عمى البنت القياـ بمياـ كمسؤكليات خاصة كالتحاقيا 
بأميا كتعمميا كيفية تحمؿ مسؤكلية األعماؿ المنزلية، ككذلؾ إعدادىا لمحياة الزكجية 

النمكذجية، كما أنيا تربي منذ الصغر عمى أف تظير دائما الخضكع كالطاعة،  فإف مثؿ 
ىذه التنشئة تعيقيا في تحقيؽ ذاتيا في المجتمع عكس الذكر، الذم ينشأ عمى أف يككف 

دكره كسب الرزؽ كالعمؿ خارج المنزؿ إلى جانب أبيو فيك يعكد لمحياة العممية خارج المنزؿ 
 .1عكس البنت

كما يتأثر كذلؾ التخطيط الجنسي في اختيار المينة بدرجة كبيرة بتكقعات أفراد المجتمع 
لنمط العمؿ الذم يجب أف يقـك بو كؿ مف المرأة كالرجؿ، كتمعب التقاليد كذلؾ دكرىا في 

تحديد عدد مف أنماط األعماؿ المتيسرة لكؿ فرد، كقد أشارت دراسة تمت في جامعة أكىايك 
إلى أف النساء المتكجيات نحك اختيار ميف يشغميا الرجاؿ يتميزف بشخصية عالية ككفاءة 
أعمى مف الرجاؿ في األداء العممي كاالستقبلؿ كالمثابرة كالثقة بالنفس كالكفاءة العممية في 
البحث، أما ربات البيكت فيتميزف بشخصية أنثكية ذات سمات اجتماعية تمثؿ دكر األنثى 

                                                           
1

  .24،  ص2005، ْٔزاٌ، (ٌ د)، د ط ، دار انغزٌت يببدئ انخنشئت االصخًبػْتخٕاعخ عجذ انعشٌش ،- 
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كتشير الدراسات إلى النساء يرغبف في اختيار األعماؿ ذات المتعة كالظركؼ . التقميدية
 .  1الجيدة، في حيف يتطمع الرجاؿ إلى الميف التي تؤدم إلى النفع كاألجكر العالية

ىك عبارة عف منظكمة مف التجارب كالدراسات : التخصص أو المؤىل العلمي -2
كالخبرات كالميارات التي يتعمميا األفراد بطريقة نظامية كأصكلية في مدرسة أك معيد أك 

جامعة معترؼ بيا، كىذه المؤسسات تمنح دارسييا كتبلمذتيا شيادات مدرسية أك أكاديمية 
تبرىف تعمميـ كاكتسابيـ الخبرات كالميارات كالمعمكمات كالفنكف الداخمة في الحقكؿ 
الدراسية النظرية كالتطبيقية التي يتخصصكف فييا، كحامؿ الشيادة في دراسة ما أك 

تخصص معيف يستطيع مزاكلة األعماؿ المؤىؿ عمى القياـ بيا كممارستيا، كعند أدائو 
إياىا بصكرة صحيحة كمتقنة يتقاضى راتبان أك أجران كيحصؿ عمى درجة معينة مف 

كقد ارتفعت في . االحتراـ كالتقدير مف األشخاص العامميف معو كمف أبناء المجتمع الكبير
الكقت الحاضر أىمية الثقافة كالتربية كالسيما بعد تشعب كتعقد المجتمع كاعتماده عمى 
األساس العممية كالتكنكلكجية في اإلدارة كاإلنتاج، بحيث ال يستطيع أم الفرد في الكقت 
الحاضر إشغاؿ إم عمؿ أك مينة تحتاج إلى كفاءة كخبرة كميارة دكف حممة لممؤىبلت 

 .2العممية كالفنية التي تدؿ عمى كفاءتو كميارتو كتدريبو
إال أف حصكؿ الفرد عمى مؤىؿ عممي معيف ال يعني أنو يجب أف يرتبط بو كأف يعمؿ 

كفؽ ىذا المؤىؿ أك االختصاص فقط، كلكف يبقى ىناؾ حرية الفرد نفسو ككذا ميكلو 
كظركفو كحاجاتو التي تدفعو لعمؿ معيف، فقد يقـك الفرد بعمؿ ليس لو عبلقة بمؤىبلتو 
العممية، كىناؾ نقطة أخرل يجب ذكرىا كىي أف دخؿ الفرد المتكقع طكاؿ حياتو يؤثر 
عمى اختياره الميني كمف ثـ عمى تعميمو، فعمى سبيؿ المثاؿ يختار الشباب االلتحاؽ 

بالتعميـ العالي ليس بسبب الكضع االجتماعي الذم يتمتع بو خريجك الجامعات فحسب، 
                                                           

1
  .  60-59، ص 2005، عًبٌ، (ٌ د) ، دار ٔائم 1، طسْكٌنٌصْت انخٌصْو انًينِ ًنظشّبحو: انذاْزي صبنؼ ؽسٍ- 

2
 . 105، ص 1983 ، ة ط ،يغجعخ عبيعخ انًٕصم، انًٕصم ، انطبمت االصخًبػْت: إؽسبٌ يؾًذ انؾسٍ -  
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نما ألنو يؤىميـ لمحصكؿ عمى أجكر مرتفعة مع إتاحة الفرص أماميـ لمترقي بأسرع مف  كا 
خريجي المدارس الثانكية، كما أنو ىناؾ البعض مف خريجي الجامعات يعتبركف المؤىؿ 

   .                    1العممي أك الشيادة بأنيا اعتبار اجتماعي أكثر مف ككنيا كسيمة لمحصكؿ عمى عمؿ
 :(الترتيب الميالدي)ترتيب اوبن في األسرة -3

 اىتـ عمماء النفس بترتيب الطفؿ بيف إخكتو كتأثير ذلؾ عمى نمك شخصيتو كىذا ما 
ينعكس عمى حياتيـ العاطفية كالنفسية كالصحية، كالعبلقة بيف اإلخكة تحقؽ أغراض 
جكىرية منيا شعكر المراىؽ بالعدؿ في تكزيع الحب الكالدم عمى اإلخكة جميعا دكف 

مفاضمة أك تمييز، كتتميز مظاىر العبلقات بيف اإلخكة بقكة االتصاؿ كاالرتباط الكثيؽ فيما 
بينيـ، كىذه العبلقة الكطيدة بيف اإلخكة تتسـ بالصراحة كالكضكح كتشمؿ جميع نكاحي 

 .2حياتيـ

 فقد ألفريد آدلركمف المعركؼ أف لبلبف األكؿ مركز خاص في األسرة كما أشار إليو 
كتب في مناقشة العبلقات بيف األفراد أف ىناؾ فرؽ أساسي مف ناحية النمك النفسي بيف 
المكلكد األكؿ كالمكلكد الثاني، فالطفؿ األكؿ ىك مكضكع الرعاية كاالىتماـ لككنو الطفؿ 

الكحيد في األسرة فالعبلقة تككف مع الكبار مباشرة كذلؾ لعدـ كجكد إخكة لو، كىذا ما يجعؿ 
نمكه االجتماعي كالمغكم أقؿ مف األطفاؿ اآلخريف، كغالبان ما يككف أسمكب الكبار نحكه قائـ 
عمى التسامح،  كعندما تنجب األسرة طفؿ آخر فإف ميبلد الطفؿ الجديد يسبب أزمة لمطفؿ 
األكؿ ألنو قبؿ مجيئو كاف ىك الممؾ المتكج عمى عرش األسرة، كبعد فترة مف الزمف يأتيو 

                                                           
1
-WWW.balagh.com/mosoa  ، 18:14 29-04: ، انًٕلع االنٍكززًَٔانشببة ًاحضبىبحيى نحٌٍ انؼًمانًٕسٕعخ اإلساليٍخ ، -  

2014. 

2
   406ص, 2002, اإلسكُذرٌخ, شزكخ انغًٕٓرٌخ انغذٌخ, د ط , فِ أصٌل انخشبْت, فبعًخ عجذ انمبدر ؽسٍ, فبرٔق شٕلً انجًْٕ- 

http://www.balagh.com/mosoa
http://www.balagh.com/mosoa
http://www.balagh.com/mosoa
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منافس جديد عمى العرش كتحكؿ اىتماـ كالديو إلى المكلكد الجديد، كما أف قدرتو عمى 
 . 1القيادة تزداد فأحيانا يجعؿ نفسو رئيس عمى إخكتو

أما االبف الثاني فمركزه ال يحسده عميو، فعندما ينمك الطفؿ الثاني كيدرؾ ما حكلو ال 
يجد الكالديف مف حكلو فحسب، بؿ يجد في الميداف أيضا أخاه األكبر الذم سبقو في 
الميبلد كالذم يفكقو قكةن كجسمان ككزنان، مف ثـ يزداد إدراكو بأنو في مرحمة ثانكية مف 

كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المبلبس كالمعب القديمة التي كانت في السابؽ ألخيو، . المعاممة
كما يزيد تأـز كضع ىذا الطفؿ ىك ميبلد طفؿ ثالث مف األسرة بحيث يصبح مكقع رعاية 
جديدة مف قبؿ الكالديف فتقؿ تبعان لذلؾ مقدار الرعاية التي كانت مكجية إليو، كىنا يأخذ 

كقد يككف الطفؿ . الطفؿ الثاني ترتيبان جديدان في األسرة بيف إخكتو فيصبح طفبلن أكسط
الثاني مياالن النتزاع الرعاية كاالىتماـ ككؿ ما يستطيع الحصكؿ عميو لمنافسة الطفؿ األكؿ 

الذم سبقو في الميبلد لذلؾ تنشأ الغيرة بينيما، كعادة ما ينصح اآلباء الطفؿ األكؿ 
بالتسامح كاالستسبلـ كالتنازؿ عف خبلفو الكاقع مع أخيو الثاني، أما لبلبف األخير في 
اآلسرة  تككف معاممة الكالديف لو مختمفة عف بقية إخكانو ألف الكالديف في الغالب يككف 
السف قد تقدـ بيما كأصبح أمؿ إنجابيما لطفؿ آخر جد محدكد لذلؾ يتمقى رعاية كتدليؿ 
خاص مف طرؼ كالديو أك أحدىما، كقد تطكؿ مدة طفكلتو عف المعدؿ العادم بسبب ىذا 

 . 2التدليؿ

  كما أف االبف الكحيد في األسرة يحاط برعاية أكبر، كال يختمط بمف في سنو لذلؾ فرص 
تكيفو االجتماعي محدكدة ألف ىذا األخير يفتقر الكتساب خبرات مف قرنائو في نفس 

أما االبف الشبيو . السف، فيذا الطفؿ ينشأ مؤمنان إيماننان قكم بحقكقو كال يشعر بكاجباتو
بالكحيد فيك الطفؿ الذم يعيش مدة طكيمة منفردان بمركز ممتاز في األسرة كىذا مف خبلؿ 

                                                           
1

  51ص, 2005, (ٌ د)دار انفكز  , 1ط, ييبساث انخٌاصم بْن انًذسست ًانبْج, ريضبٌ سعذ ثذٔي , يؾًذ يزٕنً لُذٌم- 

2
    185ص ,2003اإلسكُذرٌخ، ,  (ٌ د)د ط ، يزكش اإلسكُذرٌخ نهكزبة, ػهى اننفس االصخًبػِ, خهٍم يٍخبئٍم يعٕض- 
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طكؿ فترات الكالدة بيف طفؿ كآخر، كىك شبيو بالذكر الكحيد بيف مجمكعة مف البنات أك 
 . 1العكس

 :الخصائص اوجتماعية (3
 : الوضع اوقتصادي لألسرة-1

يؤثر بدرجة كبيرة الكضع االقتصادم لؤلسرة في عممية االختيار الميني كالدراسي، 
خاصة كأف لكؿ نكع مف الدراسة متطمباتيا المادية التي تعيؽ المتعمـ مف األسرة ذات الدخؿ 

كيرل كذلؾ في ىذا المجاؿ . 2الضعيؼ عف اختياراتيـ التعميمية كالمينية عمى حد سكاء
عامر مصباح أف األسرة التي ليا دخؿ ضعيؼ تميؿ إلى تعزيز االستقبللية كالتشجيع عمى 

االنجاز في نفسية أبنائيا، كىذا مف أجؿ المساىمة في دخؿ األسرة كسد بعض 
 .  3المصاريؼ

أثبتت بعض البحكث كالدراسات أف األفراد مع مطمع المراىقة أم حكالي سف : عمل األبوين
 سنة، 20 سنة يككف تفضيمو لمينة أبيو أكثر منو في أكاخر المراىقة أم حكالي سف 13

كيمكف أف يرجع ذلؾ إلى ميؿ المراىؽ إلى التحرر مف رابط األسرة كمما تقدـ بو العمر، أما 
استيعاب الشباب لمميف التي يفضميا أكليائيـ، فيتكقؼ عمى مركز الكالد ك نفكذه كعكاطؼ 
أكالده نحكه كطبيعة عبلقتو بيـ، فقد تجعؿ ىذه االعتبارات مف الكالد مثبل يحتذم بو االبف 

 .أك يعزؼ عنو، أك يعمؿ عمى التفكؽ عميو

 :4كقد يتجمى كذلؾ تأثير الكالديف عمى األبناء في االختيار الميني مف خبلؿ ما يمي

                                                           
1

  188ص , 1996, نجُبٌ, (ٌ د)دار انكزبة انعهًٍخ , 1ط, سْكٌنٌصْب انطفٌنت, انشٍخ كبيم يؾًذ عٌٕصخ- 

2
  201ص , يزعع سبثك, خذٌغخ ثٍ فهٍس - 

3
  22ص. 2003، انغشائز،  (ٌ د)دار األيخ  , 1ط , االصخًبػْت ًانسهٌن اإلنحشافِ نخاليْز انًذسست انزبنٌّتانزُشئخ , عبيز يصجبػ - 

4
 .58يزعع سبثك ،ص ,  سْكٌنٌصْب انخٌصْو انًينِ ًنظشّبحو, صبنؼ ؽسٍ انذْزي-  
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إذ يرل األبكيف أنو مف السيؿ أف تستمر العائمة في مينتيا : مف خبلؿ كراثة المينة .1
لذلؾ يصر اآلباء عمى أف يكاصؿ كبل مف الذككر كاإلناث العمؿ الذم دأبت عميو 

 مف أبناء المزارعيف يكاصمكف %95العائمة، حيث تشير إحدل الدراسات إلى أف 
 .العمؿ الزراعي

األب الذم كاف يعمؿ بمينة معينة يريد أف يحقؽ ىذا الحمـ : الرغبة في التعكيض .2
مف خبلؿ أبنائو فمف كاف يحمـ بأف يككف طبيبان فإنو يحقؽ ذلؾ الحمـ مف خبلؿ 

 .أبنائو
قد يككف اآلباء قدكة ألبنائيـ كقد يتحد األبناء مع أبائيـ باختيارىـ كمف غير قصد  .3

لنفس المينة، كأحيانان يككف العكس ينبذ األبناء مينة أبائيـ أك مينة يختارىا اآلباء 
 .         ألبنائيـ

 كما يجب التأكيد عميو أيضان في ىذا المجاؿ أف اختيار الكالديف ميف أكالدىـ غالبان ما 
 (المكانة)يككف اختيار منحازا كغير دقيؽ، فمنيـ مف ينظر إلى المركز االجتماعي لممينة 

ال إلى صبلحيتيا البنو، كقد كشؼ التحميؿ النفسي أف الدكافع البلشعكرية المدفكنة في 
اآلباء تجعميـ يصركف عمى جبر أكالدىـ عمى مينة أك نكع مف التعميـ، بالرغـ مف عدـ 
ميؿ األبناء إليو كاستعدادىـ لو، كىذا راجع لدكافع أنانية خالصة ال عبلقة ليا بصالح 

 .  1األبناء كأكبر الظف أف األب كاف يسعى إلى بمكغ ىذه المينة كلـ يصؿ ليا

 : المستوى التعليمي لألبوين-2

بصكرة عامة فؤلسرة ذات المستكل الثقافي المرتفع تمعب دكران كبيران في مساعدة الطفؿ 
عمى التقدـ كالنجاح كمتابعتو كتكجييو، عمى العكس مف األسرة ذات المستكل الثقافي 

                                                           
1

  . 58-57، ص 2010، األردٌ، (ٌ د) ، دار سْزاٌ 1 ، طانخٌصْو انًينِ فِ انًؤسسبث انصنبػْت: فزؾً يؾًذ يزسً - 
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المنخفض التي تيتـ أكثر بالحراؾ االجتماعي، مف خبلؿ تكجيو أبنائيا نحك تخصصات 
 .1دراسية كاختيارات مينية تحقؽ ليـ ىذا الحراؾ دكنما مراعاة االختيارات الفردية لؤلبناء

 :   اونتماء الجصرافي-3

مف خبلؿ دراستنا سكؼ نقسـ االنتماء الجغرافي لمفردات عينة الدراسة إلى قسميف المدينة 
 :بعض خصائصيما ، كمف خبلؿ ما يمي سكؼ نتعرؼ عمييما كعمى(الريؼ)كالقرية 

 ذلؾ الشكؿ " عمى أنيا :  ما س فيبر المدينةكيعرؼ :(المدينة)المجتمع الحضري
الذم يسمح بظيكر أعمى درجات الفردية كالتفردية، كحينما نعرؼ المدينة ال نقتصر بذلؾ 

عمى كصؼ أسمكب كاحد لمحياة، كلكننا نصؼ مجمكعة بنى اجتماعية يمكف أف تؤدم إلى 
ظيكر أنماط متعددة كمممكسة في أساليب الحياة، فكأف المدينة عمى ىذا األساس تمثؿ بنى 

  2".اجتماعية تشجع الفردية االجتماعية كالتجديد، كىي بذلؾ كسيمة تغيير تاريخي
كمف خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أف المدينة تشير إلى ذلؾ النمط المعيشي الذم يتميز بكجكد 
نشاط اقتصادم غير زراعي بؿ صناعي كتجارم، تستقر فييا العبلقات الثانكية بيف األفراد 

. كزيادة االنفتاح عمى العالـ الخارجي (غير التقميدية)كسيادة األنساؽ القيمية الحديثة 
باإلضافة إلى أف المدينة تتميز بأنظمة الحكـ كالثقافة كالترفيو كقياـ البيركقراطية السياسية، 
كسيادة العبلقات كالتنظيمات الرسمية المحككمة بالتعاقد أكثر ما ىي محككمة بالعبلقات 

 .      3الشخصية، مقابؿ البنى البلرسمية كاألكلية التي ىي أكثر رسكخا في حياة البادية
ذا كانت البيئة االجتماعية بصفة عامة تتككف مف مجمكعة متصمة كمنظمة مف   كا 

العبلقات االجتماعية التي يبرز مف خبلليا أدكار األفراد ككظائفيـ، فإف البيئة االجتماعية 

                                                           
1

   201ص , يزعع سبثك, خذٌغخ ثٍ فهٍس- 

2
  .   33ة د، ص, اإلسكُذرٌخ,  (ٌ د )دار انًعزفخ انغبيعٍخ, ػهى االصخًبع انحضشُ, يؾًذ عبعف غٍش- 

3
 .  95، ص 1984, نجُبٌ, يزكش دراسبد انٕؽذح انعزثٍخ, 1ط, انًضخًغ انؼشبِ انًؼبصش, ؽهٍى ثزكبد- 
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الحضرية يتحدد إطارىا باليياكؿ الثقافية لممجتمع الكمي أكالن كالحضارم ثانيان، كىذا اإلطار 
 . 1يحكمو نسؽ القيـ السائدة

  ىك ذلؾ الشطر مف المجتمع الذم يقيـ فيو السكاف في :(القرية)المجتمع الريفي 
منطقة جغرافيا محددة كالتي تحدد عمى أنيا مناطؽ ريفية، كىؤالء السكاف ُأنشأت بينيـ 

عبلقات اجتماعية، كالتي مف خبلليا أقامكا جماعات كمنظمات كمؤسسات اجتماعية ريفية، 
 .2كمرافؽ مختمفة كالتي عف طريقيا يشبعكف احتياجاتيـ االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية

, التي تعد مف البنى االجتماعي البسيطة نسبيا" القرية"كمف أبرز مككنات المجتمع الريفي 
عبارة عف مجمكعة مف المساكف تككف "حيث تعرؼ في قامكس األنثركبكلكجيا عمى أنيا 

كحدة محمية صغيرة تشغؿ إقميما محدد في الريؼ، كما تعتمد في صفاتيا عمى المزارع 
كىي في األغمب صغيرة الحجـ بحيث يعرؼ سكانيا بعضيـ البعض معرفة . المحيطة بيا

شخصية كالقرية أساس المجتمع الريفي، كيككف سكانيا في أكثر الحاالت كحدة اقتصادية 
 3."الشتراكيـ في حياة األرض كاالنتفاع بيا

 : مف أىـ ما يميز ىذه المجتمعات ما يمي: خصائص ومميزات المجتمع الريفي
إف الزراعة التي تكتسب الحياة الريفية الكثير مف سماتيا : غلبة الزراعة  -1

كخصائصيا الميزة، كينطكم العمؿ بالزراعة عمى تربية الحيكانات األليفة كالنباتات بغرض 
ف  االستيبلؾ اإلنساني كالحيكاني، كما تتميز بالخدمات التي ىي ليست إنتاجية في ذاتيا، كا 
كانت الزمة كضركرية لئلنتاج كالعمؿ في تجارة التجزئة الحكانيت األسكاؽ التعميـ الصحة 

 . 4كالتكظيؼ العمكمي في المؤسسات الخدماتية كالعمؿ في الميف الخاصة

                                                           
1

    69، ص 1998، اإلسكُذرٌخ،  (ٌ د)انًكزت انغبيعً انؾذٌش , انًذّنت دساست فِ ػهى االصخًبع انحضشُ, ؽسٍٍ عجذ انؾًٍذ رشٕاٌ- 

2
  69ص, ،اإلسكُذرٌخ2005,  (ٌ د )يؤسسخ شجبة انغبيعخ, ػهى االصخًبع انشّفِ, ؽسٍٍ عجذ انؾًٍذ رشٕاٌ - 

3
  .   17ص, 1981,انكٌٕذ, (ٌ د)عبيعخ انكٌٕذ, لبيٌس االنزشًبٌنٌصْب, سهٍى شبكز يصغفى - 

4
  .  56، ص 1990نجُبٌ، , (ٌ د)دار انُٓضخ انعزثٍخ, ػهى االصخًبع انشّفِ, سبيٍخ يؾًذ عبثز- 
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كيمك متر مف ) كيقصد بيا عدد األفراد في كؿ كحدة مربعة :قلة ال ثافة الس انية  -2
كتتميز القرية بمعدؿ منخفض لمكثافة السكانية، بينما تكشؼ المدينة عمكمان عف  (األرض

معدؿ عالي مف السكاف كاالتصاالت أقؿ عددان كلكنيا أكثر كثافة كنقص معرفة اإلنساف 
 . 1باآلخريف في منطقة شاممة ككاممة

كيتميز المجتمع الريفي بككنو بسيط، كتعتبر البيئة المككنة لو : البيئة اوجتماعية -3
صغيرة عمكمان في مساحتيا كحجميا كمبانييا، ككذا في محدكدية اليياكؿ االجتماعية 

كاالقتصادية كغيرىا، لذا ينعكس عمى شكؿ العبلقات االجتماعية، فتقـك ىذه األخيرة عمى 
أساس القرابة كالمعيشة المشتركة، كالتجاكر المكاني في حيز ضيؽ كىك يتككف مف عشيرة 
أك عائمة كاحدة، أك عدة أسر ترجع ألصؿ كاحد في الغالب، كما يتميز ىذا المجتمع في 
بساطة معالجتو لشؤكنو الحيكية كاالجتماعية فيك ال يعرؼ التعقيد في أمكره، كما يتميز 
بعزلة اجتماعية نسبيان كأفراده باألمية غالبان، كنقص مستكل االستيبلؾ الثقافي، كما يتميز 

 .2بالتجانس كالتضامف كالتماسؾ كالتشابو الثقافي كالبيكلكجي
 : فترة المحاولة والتجارب السابقة في العمل -4

لقد كجد أف الشباب غالبا ما يمركف بفترات كمحاكالت سابقة في العمؿ تتصؼ بالتحاقيـ 
بأعماؿ ألمد قصير كأحيانا بالبطالة كعمى الرغـ مف يتأثر دكف شؾ بالظركؼ االقتصادية 

فإف دكر الشباب في ىذه الفترة مف المحتمؿ أف يؤثر في اتجاىاتيـ نحكل ميف , المحمية
معينة حيث تعمؿ ىذه المحاكالت عمى سد الطريؽ أماـ الفرد كتقمؿ مف دافعيتو لمبحث عف 

     3.عمؿ كما أنيا تقمؿ مف البدائؿ المتاحة أمامو

 
                                                           

1
  56ص,  ، َفس انًزععسبيٍخ يؾًذ عبثز- 

2
 .28ص, يزعع سبثك, ػهى االصخًبع انشّفِ, ؽسٍٍ عجذ انؾًٍذ رشٕاٌ - 

3
   60يزعع سبثك ، ص , سْكٌنٌصْب انخٌصْو انًينِ ًنظشّبحو صبنؼ ؽسٍ انذْزي ،-  
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مف خبلؿ ىذا العنصر نحاكؿ إبراز مفيـك البيئة : البيئة اوجتماعية: ثانيا
 :  االجتماعية كما يرتبط بيا مف عناصر متعمقة بالعمؿ كذلؾ مف خبلؿ مايمي

 : مفيوم البيئة اوجتماعية (1

 يشير إلى أنيا ذلؾ اإلطار الذم يحيا فيو إن التعريف اوصطالحي للبيئة بصفة عامة
. 1اإلنساف كيحصؿ منو عمى مقكمات حياتو كيمارس فيو مختمؼ عبلقاتو مع بنى البشر

كمف ىذا المنطمؽ يمكف أف نكرد مجمكعة المفاىيـ التالية المتمحكرة حكؿ البيئة االجتماعية  
 :كتحمؿ ىذه األخيرة معاني عدة نذكر منيا

   يمكف أف يقصد بيا مجمكع السمككيات الخاصة باألفراد كالعادات كالتقاليد كالعرؼ كالقيـ 
االجتماعية السائدة بيف أفراد المجتمع، كالتي يمكف قياسيا عف طريؽ المعايير الثقافية 

 .2كالتكقعات الفردية، تؤثر تأثيران كبيران في االتجاه نحك مشركع معيف أك مينة معينة

 كُتعّرؼ كذلؾ عمى أنيا ذلؾ اإلطار مف العبلقات الذم يحّدد فيو ماىية عبلقات 
اإلنساف مع غيره، كالذم ىك األساس في تنظيـ أم جماعة مف الجماعات سكاءن بيف 

أفرادىا بعضيـ ببعض في بيئة ما، أك بيف جماعات متباينة أك متشابية معان أك حضارة في 
 .  3بيئات متباعدة، كتؤلؼ أنماط تمؾ العبلقات ما يعرؼ بالنظاـ االجتماعي

                                                           
1
  .34،ص2010انغشائز، ,  (ٌ د)انذار انخهذٍَٔخ , 1 ط,االلخصبد انبْئِ: يؾًذ ؽًٕ, عجذ انًغٍذ لذي, يُٕر أٔسٍز-  

2
, 1ط, انذساسبث انبْئت انمبنٌنْت ًاإلداسّت (انًسخٌٍ انزبنِ)انخطٌاث انؼهًْت نذساست انضذًٍ االلخصبدّت : يؾًذ عجذٔ ؽبفظ ٔآخزٌٔ -  

  . 12، ص2009، انمبْزح ،(ٌ د)انًكزت انعزثً نهًعبرف 

3
 .38يؾًذ ؽًٕ، يزعع سبثك ص , عجذ انًغٍذ لذي, يُٕر أٔسٍز-  
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كىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا المجتمع باعتباره مجاالن لنكاحي نشاط األفراد، كمجمكع النظـ 
كاألشكاؿ كاألنماط كالعمميات االجتماعية التي تشكؿ ىؤالء األفراد، كالمينة كالسكف كالحالة 

 . 1االقتصادية كالحالة الصحية كالتعميـ ككميا متصمة ببعضيا البعض

كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف القكؿ أف البيئة االجتماعية ليا تأثير بالغ عمى حياة 
، خاصة ما اتصؿ منيا بمجاؿ (القيمي الثقافي)األفراد كالجماعات بشقييا المادم كالبلمادم

العمؿ، كفي ما يمي سكؼ نبرز أىمية تأثير القيـ الثقافية لمعمؿ في المجتمع عمى احتيار 
الشاب لفرصة عمؿ مناسبة كذلؾ كمف خبلؿ المكانة االجتماعية لممينة، تصنيؼ المجتمع 

كمف . لقطاعات العمؿ حسب الرغبة، باإلضافة إلى نظرة المجتمع لمعامؿ في قطاع معيف
جية أخرل فرص العمؿ المتاحة أماـ الشاب في بيئتو كذلؾ مف خبلؿ أفكار الشباب عف 
عالـ الشغؿ كالقطاع الذم يمكف أف يكفر فرص عمؿ أكثر ليـ، المجيكدات المبذكلة مف 
طرؼ الدكلة في ىذا الشأف، باإلضافة إلى مجيكدات الجامعة في تكجيو الخريجيف نحكل 

 .  اختيار عمؿ مناسب

  :القيم الثقافية للعمل (2
إف قيـ العمؿ مفاىيـ دينامية أم أنيا مؤثر كمتأثر بما حكليا، فيي مؤثرة في اختيارات 
األفراد ألنماط معينة مف السمكؾ، كمتأثرة بالمتغيرات المحيطة بيا سكاءن كانت تكنكلكجيا  

كلقد اختمفت كتعددت القيـ التي يحمميا المجتمع كيمقي بظبلليا ... اقتصادية أـ اجتماعية 
كمف بيف القيـ التي تكاجو . عمى خريج الجامعة حينما يفكر في التكجو إلى العمؿ الحر

العمؿ في القطاع الحككمي ىك احتبلؿ الكالء، فكما ىك معركؼ فإف ظاىرة الكالء تككف 
لؤلفراد كالجماعات، األىؿ، األصدقاء، العصبة، القبيمة كلمكطف، غير أف مفيـك الكالء تعداه 
أيضان إلى مفيـك اإلدارة كذلؾ حينما يتـ طرح فكرة الكالء لعمؿ ما بصرؼ النظر عف عبلقة 

                                                           
1
 (ٌ د) انكزَك نهكًجٍٕرز ، (انضهْزُ ،فشنسِ ، ػشبِ)يٌسٌػت انبحذ انؼهًِ ًإػذاد انشسبئم ًاألبحبد ًانًؤنفبث : عجذ انفزبػ يزاد-  

  .1313اإلسكُذرٌخ يصز ، ص 
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الفرد بو اقتصاديان، كىك يعني نشكء نكع مف االرتباط العقدم كاألخبلقي إزاء الكظيفة، كىك 
كيمكف إسقاط فكرة الكالء عمى حاؿ . يعتبر مف المستمزمات الضركرية لبلستمرار فييا

الخريج الجامعي حينما تككف ىذه الفكرة سببان قكيان لو لمتكجو لمعمؿ الحر، كىذا خمؽ لدل 
الخريج تصكران جديدان عف العمؿ الحككمي سبب لو أحكامان قيمية قد تتنافى مع متطمبات 

فالخريج يطمح لتحقيؽ نكع مف الكالء الذاتي نحكل نشاط يحظى باالىتماـ . العمؿ الحر
كيمكف أف يككف لمعناصر التالية تأثير عمى مشركع حياة الشاب المتخرج مف . 1كالتطكير

 .                 حيث الخكصصة أك العمكمية
الم انة قبؿ التطرؽ ليذا المفيـك نعرؼ أكالن : الم انة اوجتماعية للمينة .1

 بصفة عامة، كتعبر ىذه األخيرة عف الكضع الذم يشغمو الشخص أك األسرة أك اوجتماعية
الحقكؽ : الجماعة القرابية في النسؽ االجتماعي بالنسبة لآلخريف كقد يحدد ىذا الكضع

. كالكاجبات كأنكاع السمكؾ األخرل، بما في ذلؾ طبيعة كمدل العبلقات بأشخاص آخريف
كيمكف تحديد المكانة االجتماعية مف ناحية أخرل بالتعميـ كالدخؿ كالممتمكات كالتقييـ 

 .2االجتماعي لممينة كبعض األنشطة األخرل في المجتمع

ىك :  أك ما يصطمح عمييا المكقع أك المكانة المينيةالم انة اوجتماعية للمينة    أما 
بالتأكيد قميؿ الكضكح كيختص بدرجة االعتبار التي يمنحيا المجتمع لكؿ نشاط بحد ذاتو، 

التضحيات التي تؤدل إلييا، المصاعب التي يطمب التغمب عمييا )ألسباب معينة مثؿ 
كالكضع االجتماعي لمذيف يحممكف ىذه  (...ألجؿ النجاح فييا، الرفاه الذم تقدمو لمغير 

كفي ذىف مؤلفي األبحاث أف كؿ ذلؾ يشكؿ مجمكعة مف الميزات التي ال يمكف . األلقاب
. الفصؿ بينيا كتؤلؼ في نظر الجميكر كبلن مكحدان، مما ينبغي تحديد قيمتو اإلجمالية بدقة
ففي كؿ مجتمع يكجد عدد معيف مف القكاعد غير المكتكبة تخص العبلقة بيف النشاطات 

                                                           
1
 ، يغهخ انؾكًخ نهذراسبد االعزًبعٍخ ، يؤسسخ كُٕس انؾكًخ نهُشز ٔانزٕسٌع   خشّش انضبيؼت انضزائشّت ًاألػًبل انحشةفًُ غٍُخ ، -  

 . 257-256 ، ص 2013 ، 18انغشائز،عذد 

2
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المينية كالكضع االجتماعي، كتككف ىذه القكاعد في العمؽ متشابية تمامان لتمؾ التي تحدد 
بشكؿ رسمي النشاطات المينية التي كاف نببلء النظاـ القديـ يستطيعكف التفرغ ليا دكف 

أما المينة التي ال تتمتع باعتبار اجتماعي كافي فبل يستطيع . اليبكط إلى مستكل أدنى
تبنييا أحد مف أفراد الطبقات العميا دكف أف تمحؽ بو انخفاضان في مرتبتو إلى أجؿ طكيؿ 
كالعكس، فإف فردان يتقدـ في التدرج الميني يتكجو طكعان أك كرىان إلى تغيير محيطو كمف 
كانكا زمبلئو في العمؿ إلى كقت قصير كظمكا في مراكز ثانكية، كيجبره محيطو الميني 

كفي ذىف كؿ كاحد الئحة . عمى تغيير مظيره كلغتو، إذ لـ يعد دخمو كما كاف في الماضي
بالعبلقة بيف المينة كالظركؼ كالصفات الفكرية كالخمقية، بحيث يؤدم مجرد االسـ إلى 
. 1استحضار ذىني لممكقع الميني كاالجتماعي المبلئـ، كلنمكذج مف الشخصية بشكؿ آلي
كيقصد بيا كذلؾ نكعية الميف التي يختمؼ بعضيا عف البعض اآلخر في خصائص 
محددة داخؿ التصنيؼ الميني، كترتبط محددات المكانة االجتماعية بدرجة تصنيؼ 
الفضائؿ المينية داخؿ التنظيـ بمجمكعة مف المتغيرات القائمة في ثقافة المجتمع 

كحضارتو، مثؿ السبللة كالتقاليد المينية التي تمثميا كؿ جماعة مينية، فيذه الظاىرة تمثؿ 
مجمكعة القيـ الرمزية التي تتفؽ عمييا الجماعة في النظر إلى محددات المكانة لكؿ مينة 

 .  2عمى حدة

كضع كحدة لتصنيؼ الميف ىي مفيـك العمؿ الذم تـ تحديده   :تصنيف المين .2
عمى أنو مجمكعة كاجبات يجب أف تنجز مف قبؿ الفرد عمى أف يتـ التماثؿ مع عنكاف 

كغالبان ما تككف المينة مرادفة لمعمؿ لككنيا قد تشير إلى مجمكعة أعماؿ متشابية . العمؿ
تتماثؿ مع عنكاف ميف عامة كيمكف كصؼ األعماؿ كالميف ليس فقط في مجاؿ الكاجبات 
بؿ مف خبلؿ اتصافيا بالصفات األخرل مثؿ الميارة، المسؤكلية الدخؿ مستمزمات العمؿ 

                                                           
1
 ص 1985، دٌٕاٌ انًغجٕعبد انغبيعٍخ ،  انغشائز، 1ؽسٍٍ ؽٍذر ، ط:  رـ، سسبنت فِ سٌسٌْنٌصْب انؼًم،عٕرط فزٌذيبٌ، ثٍبر َبفٍم، -  

122-123    . 

2
 .   136، ص 2004 ، دار انٕفبء ، إلسكُذرٌخ، 1، طػهى االصخًبع االلخصبدُ: انضجع عجذ انزءٔف-  
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كىناؾ صفات أكثر انتشاران مستقاة مف األطراؼ المساندة لممينة مثؿ . كسمعة كمكانة العمؿ
نمط العيش، التأنيؽ الثقافي كمثيمييا، كتعد أصناؼ الميف طرؽ جكىرية لممجاميع كترتيب 

 . 1األعماؿ كالميف
كتعبر طبيعة العمؿ عادة عف العامؿ الذم يأتي في الطميعة لتفسير المكقع المتميز 

باالعتبار الكبير لمميف الحرة أك اإلدارية، كيقصد بذلؾ النشاطات ذات القيمة االجتماعية 
. الكبيرة كالضركرية لمجماعة، كىي تتطمب معارؼ كاسعة كتستدعي معنى المسؤكلية كالعقؿ
كتحتفظ بالضركرة بالكثير مف االستقبللية كتطبؽ في ظرؼ مبلئمة كبالتالي يذكر الدخؿ 

كترتبط جميع ىذه السمات . كاالعتبار االجتماعي طكعا،ن كلكف بقميؿ مف التكرار كاإللحاح
أما االنتقادات المتعمقة . كظيفيان بالصكرة التي يضفييا الجميكر عمى المكاقع العميا

باألكضاع األقؿ تكافقان، فبل لحمية بينيا فيي تنحصر في تعداد غير منتظـ، كبدكف أية 
تفسيرات لبعض الكقائع مثؿ النقص في الميارة الدخؿ الضعيؼ، المستكل الثقافي لزمبلء 

كتجرم األمكر ككأف في ثقافتنا رسمان بيانيان قكامو التفسير الذم يحضر في الذىف ... العمؿ
بشكؿ آلي، مف أجؿ عرض امتيازات ذكم المكقع األفضؿ، كلكنو يبقى غير كافي ألنو 

 . 2ينبغي عرض حاالت الحرماف كالتضحية المفركضة عمى الفئات األدنى
ىذا فيما يخص كجية النظر العممية في تصنيؼ الميف، أما التقسيـ االجتماعي لمعمؿ فيك 

أف أنكاع العمؿ الداخمة ضمف إطار التقسيـ االجتماعي : يتميز بصفتيف أساسيتيف كىما
لمعمؿ فيناؾ األعماؿ الحرة التي يزاكليا األفراد أنفسيـ كالتي ال تخضع لمرقابة كالتكجيو 
كاإلشراؼ، كىناؾ األعماؿ البيركقراطية التي يمارسيا األفراد في المؤسسات الكبيرة التي 
يشتغؿ فييا المكظفكف كالكتبة لقاء أجكر كركاتب معينة كىذه األعماؿ تحتاج إلى رقابة 

شراؼ، كمثؿ ىذه األنكاع مف األعماؿ ىي التي تحدد طبيعة الشرائح االجتماعية  كتكجيو كا 

                                                           
1
 .  318،ص 2006، دار انشزٔق ،  عًبٌ األردٌ، يؼضى ػهى االصخًبع انًؼبصش: يعٍٍ خهٍم انعًز- 

2
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كنكعيتيا في المجتمع، كىي التي تصنؼ األعماؿ إلى درجات مختمفة ليا أىميتيا في رسـ 
ىياكؿ عبلقات اإلنتاج في المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية، إف كؿ عمؿ مف األعماؿ 

المكجكدة في المجتمع تحتاج إلى قابيميات كميكؿ كرغبات معينة، فيناؾ مف الشباب مف 
يرل أف بريؽ العمؿ الحر مف الناحية المادية أكثر لمعانان مف بريؽ العمؿ الكظيفي، في 

حيف يرل البعض اآلخر مف الشباب الجامعي أف بريؽ العمؿ الكظيفي مف الناحية 
 .           1االعتبارية كالمعنكية فضبلن عف الناحية المادية أكثر لمعانان مف العمؿ الحر

 ككما ذكرنا آنفان بأف كؿ ما يقع في محيط :نظرة المجتمع للعامل في قطاع معين .3
الفرد كبيئتو مف تنشئة اجتماعية كحاجاتو كميكلو ككاقعو كظركفو، سكاءن كانت ظركفو 

خاصة أك ظركؼ مجتمعو يمكف أف يككف ليا تأثير في قراراتو كاختياراتو لنكع العمؿ، كما 
كقد تؤثر نظرة الناس إلى نكع العمؿ في اختيار الشباب، فكمما كاف العمؿ يتمتع باحتراـ 
، 2أفراد المجتمع كاحتراـ لشخصية الفرد الذم يعمؿ فيو كمما زاد تقرب الشاب نحكه كبالعكس

إذان كمف ىذا المنطمؽ إذا كاف التقدير الذاتي لمفرد عف مينتو يعكس مكانة المينة مف كجية 
نظر الفرد، فإف نظرة الغير لممينة مف المنظكر الذاتي أيضا تمثؿ أيضان انعكاسان لمكانة 

 .    3المينة مف كجية نظر الغير
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 : فرص العمل المتاحة في بيئة الشاب المتخرج (3
إف الخطط التعميمة كالمينية تتأثر بالفرص المتاحة لمتدريب أك الكظيفة الممكنة، كالتي 

تتحكـ فييا ظركؼ الحياة االقتصادية العامة في الدكلة، تؤثر في فرص التكظيؼ مما يدفع 
باألفراد إلى اختيار األعماؿ التي ال تتناسب مع ميكليـ كرغباتيـ بغض النظر عف 
 1.مكاصفات كشركط ىذه األعماؿ، حيث يبقى اليـ الكحيد ليـ ىك الحصكؿ عمى عمؿ

 :كمف أجؿ أف ال يقع الشباب في ىذه المشكمة يجب أف يأخذ النقاط التالية بعيف االعتبار
 :أف ار الشباب عن عالم الشصل و القطاع الذي يوفر ليم فرص عمل أ ثر .1

إف ما يستدعي االنتباه إليو في أفكار الشباب كتصكراتيـ لعالـ الشغؿ ىك ككنيـ يحممكف 
نظرة تقترب كثيران مف الكاقعية كالبراجماتية ليذا المستقبؿ الذم يسيؿ أك يصعب بحسب 

، لذا ال بد أف يتكفر لدل الشاب 2أصناؼ التعميـ كاألسرة التي ينتمي إلييا أكلئؾ الشباب
معمكمات كافية عف الكظيفة التي يرغب أف يمتحؽ بيا، بحيث تشتمؿ عمى طبيعة العمؿ، 

باإلضافة إلى . 3المؤىبلت الدراسية المطمكبة، قيكد العمؿ، االلتحاؽ بالعمؿ ك شركط العمؿ
القطاع الذم يمكف أف يكفر ليـ فرص عمؿ أكثر، خاصة كأف مسألة تشغيؿ خريجي لـ 

تعد تقتصر عمى القطاع الحككمي فقط بؿ تتعداه إلى القطاع الخاص، خاصة كأف الجزائر 
بعد االنفتاح االقتصادم كالتكجو نحكل االقتصاد الحر فتحت المجاؿ كاسعان لبلستثمار في 
. القطاع الخاص، الذم يستقطب بدكره أيضان اليد العاممة مف اإلطارات الجامعية الجزائرية
إال أف ىناؾ مشكمة يطرحيا ىذا القطاع تتمثؿ في عدـ أىمية ككفاءة ىذه اإلطارات فعبلن 
لمعمؿ في القطاع الخاص، فالجامعات كالمعاىد تخرج أعدادان كبيرة جدان تفكؽ االحتياجات 

كيكجد ىناؾ عامؿ آخر أدل بركز ىذه . المتكقعة غير أنيا ليست معدة بالشكؿ المطمكب

                                                           
1
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المشكمة، كىك انحسار الفرص الكظيفية التي كانت متاحة مف قبؿ الحككمة ففي السابؽ 
كانت تستكعب كؿ متخرج مف الجامعة، أما في الكقت الحالي فإف المساحة بدأت تضيؽ 

ف المبلحظ في الجزائر كما في أغمب الدكؿ العربية أف الكضع . بشكؿ ممفت لبلنتباه كا 
الذم يجذب خريج الجامعة إلى الجياز الحككمي، كعدـ إقباليـ عمى العمؿ في القطاع 
الخاص يسببو أف أنظمة كسياسات التكظيؼ كالتشغيؿ كالتحفيز كالتعكيض في القطاع 

الحككمي تشجع عمى االسترخاء كالبلفعالية ىذا مف جية، كمف جية أخرل يقع المـك أحيانان 
عمى أرباب القطاع الخاص الذيف يتيمكف بأنيـ يفضمكف تشغيؿ اليد العاممة األجنبية نظران 
ألنيا ترضى باألجكر الرخيصة كقبكليا بساعات عمؿ طكيمة كشاقة، كيرد أصحاب القطاع 
الخاص عمى ىذا االتياـ فيمقكف المـك عمى الشباب أنفسيـ، كعمى كزارة التشغيؿ التي ترغب 

في تشغيؿ الخرجيف كىـ غير مدربيف عمى الحياة العممية بشكؿ كافي، فضبلن عف أف 
الكثير منيـ يميمكف إلى العمؿ السيؿ كالبسيط كيتيربكف مف العمؿ المعقد، كعدـ االنضباط 

 .  1كااللتزاـ التاـ الذم يفرضو العمؿ في القطاع الخاص
ىناؾ مجمكعة مف السياسات : سياسة الدولة في توفير فرص العمل للشباب .2

 :  كالتدابير المتخذة في مجاؿ العمؿ كنذكر منيا ما يمي
إف تحقيؽ أىداؼ التعميـ بكجو عاـ كالتعميـ : في التعليم واحتياجات سوق العمل (1

الجامعي بكجو خاص ينبغي أف يتـ عمى ضكء إطار الخطة الشاممة لمتنمية، كعدـ كجكد 
عبلقة ارتباط بيف التخطيط لمتعميـ كخطة التنمية يؤدم مف ناحية إعداد المكارد البشرية إلى 

لى  نقص في بعض الميارات كاالختصاصات المطمكبة، لتنفيذ خطة التنمية مف جية كا 
خمؽ البطالة بيف الخريجيف الذيف يممككف مؤىبلت مف جية أخرل، كمع أف الدكلة قد 

تتدخؿ لمعالجة ظاىرة البطالة بيف الخريجيف الجامعييف عف طريؽ تشغيميـ في أعماؿ لـ 
عدادىـ إلييا، إال أنو يعني في كثير مف الحاالت الخسارة المادية كالضياع  يتـ تدريبيـ كا 

                                                           
1
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االجتماعي كالنفسي كفقداف الشعكر بالمسؤكلية ألنيـ يعممكف في دكائر ال تحتاج أصبلن إلى 
في حيف أف إستراتيجية التعميـ الفعالة ىي التي يجب أف تتبلءـ مع السيركرة . خدمتيـ

االقتصادية كاالجتماعية لمتشغيؿ، بمعنى آخر فإف قطاع التعميـ في الدكلة عميو أف يتبلءـ 
متطمبات عالـ الشغؿ كتكفير فرص العمؿ لمفئات مف الشباب الذيف يتخرجكف مف المعاىد 

ككثيران ما تعمؿ حككمات الدكؿ النامية عمى امتصاص ىؤالء الخرجيف في . كالجامعات
األنشطة الحككمية كفي دكائر القطاع العاـ المختمفة حتى مع عدـ كجكد حاجة اقتصادية 
إلييـ، مما ينتج عنو تكديس أعداد كبيرة مف األيدم العاممة فييا أم خمؽ حاالت البطالة 

المقنعة كنقص التشغيؿ، كما إف زيادة الضغط عمى التعميـ الجامعي أدل إلى زيادة 
العركض عمى سكؽ العمؿ، مما دفع المسئكليف في الدكلة إلى الزج بالخريجيف في أعماؿ 
تخالؼ تمامان مجاؿ تخصصيـ، ككذا نقميـ مف عمؿ آلخر مجاؿ التخصص الذم درسكه، 

إف فعالية التعميـ الجامعي في تأدية رسالتو في إعداد كتطكير المكارد البشرية البلزمة 
لعممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية تقتضي إيجاد المكازنة بيف الجنبيف الكمي كالنكعي، 
ألف االتجاه السائد في الكقت الحاضر ال يزاؿ في صالح التطكر الكمي لمتعميـ عمى حساب 

 .1التطكر النكعي
 كبالتأىيؿ كالتحميؿ السكسيكلكجي، فإف ما يحدث في سياسة التعميـ إنما يعبر عف الغياب 

كغياب عنصر التنسيؽ بيف مخططات التعميـ كسكؽ " لنظرية رأس المال البشري" الحقيقي 
 . 2العمؿ

تعتمد الكثير مف الدكؿ كمف بينيا الجزائر إلى اتخاذ سياسة لمتشغيؿ : في التشصيل (2
رغـ أف عدـ الحاجة إلييـ، في العديد مف . تيدؼ إلى امتصاص المتعمميف العاطميف

القطاعات العمكمية االقتصادية كالخدماتية لكف ىؤالء العماؿ ال يشكمكف طاقة فاعمة في 

                                                           
1
 267-266فًُ غٍُخ ،َفس انًزعع ، ص -  

2
  .  269َفس انًزعع، -  
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القكل العاممة، بؿ إنيـ في الغالب يشغمكف كظائؼ ىامشية ليس ليـ فييا أية سمطة أك 
كقد يستدعي األمر أنيـ ال يعممكف أم عمؿ ذك فائدة كىذا ما نسميو ظاىرة التشغيؿ . قرار

الناقص أك البطالة المقنعة، أم أف ىؤالء يعممكف شكميان لكنيـ في الكاقع ال يمارسكف أم 
لذا أصبحت قضية تكظيؼ الخريجيف معضمة كبرل في الجزائر، كما . أعماؿ فعمية حقيقة

زاد المشكمة تفاقمان ىك تضخـ مشكمة البطالة بينيـ حتى أضحى سكؽ العمؿ عاجزان حتى 
اآلف عف استيعابيـ بصفة شاممة كىك مطمب مستحيؿ التنفيذ، مما دفع الحككمة إلى إرجاء 

سرعة تعييف الخرجيف فكر تخرجيـ لضماف تنظيـ عممية التكزيع كتحقيؽ مبدأ تكافئ 
الفرص في التعييف أماـ جميع الخرجيف، كعمى الرغـ مف ىذا نجد أف نظاـ ضماف التعييف 

 . 1"الشيادة ضماف لمحصكؿ عمى كظيفة" لو تأثير قكم بيف اآلباء كاألبناء إيمانان بفكرة 
إف التعميـ العالي : مجيودات الجامعة في توجيو الشباب نحوى عالم الشصل .3

بالجزائر الذم يسعى إلى تطبيؽ معايير الجكدة، كيكاجو تحديان كبيران في مكاكبة النظاـ 
العالمي المزمع ترسيمو في سياؽ العكلمة، بالرغـ مف التطكر الكمي اليائؿ في شبكة 

مؤسسة التعميـ العالي، كالزيادة الكبيرة في أعداد الطمبة الذم يقدر بحكالي مميكف 
 المتمثؿ في تطبيؽ 2004ألؼ طالب، كتبني نظاـ الجكدة مف خبلؿ القياـ بإصبلح 300ك

 الذم ييدؼ إلى تحسيف نكعية التعميـ كضماف جكدة التككيف، كتأميف مرافقة LMDنظاـ 
بيداغكجية لمطالب مف خبلؿ مده بالمعارؼ الضركرية كاألدكات المنيجية التي تمكنو مف 
اختيار مسمؾ التككيف الذم يرغبو بما يتناسب كقدراتو، كمف ثـ بناء مشركعو الميني مف 
مكقع الكفاءة كالميارة كاالقتدار ىذا مف جية، كمف جية أخرل إلى انفتاح الجامعة عمى 
المحيط االقتصادم كاالجتماعي كتفعيؿ عبلقتيا مف خبلؿ الشراكة كالتدابير مع الكسط 
قحاـ المينييف بما يمبي احتياجات المحيط االقتصادم كاالجتماعي كمتطمبات  الميني، كا 

التنمية المستدامة، بما يعزز العبلقة بيف التككيف كالتشغيؿ ألف النظرة التقميدية في العممية 

                                                           
1
  .271-270ص : فًُ غٍُخ، َفس انًزعع -  
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أصبحت يتجو " ماذا تعرف"التعميمية كالتككينية كالتي كاف مركز الثقؿ يركز عمى مبدأ 
 .1" يف تستثمر ما تعرف" بمكجب اإلصبلحات إلى ربطو بمبدأ 

كعميو فإف دكر الجامعة ميـ جدان في تكجيو الشاب المتخرج نحكل عالـ الشغؿ كيتجمى ذلؾ 
 : 2مف خبلؿ النقاط التالية

عمى المستكل الكطني ال بد مف الدفع بالمقررات التعميمية التي تنمي ركح االبتكار  .1
 .كالميارات اإلبداعية حتى تتطابؽ مخرجات التعميـ مع احتياجات عالـ الشغؿ

 .تكثيؼ برامج التثقيؼ كالتدريب لتأىيؿ الشباب الخريجيف عمى فكرة العمؿ الحر .2
مف أجؿ التخفيؼ عمى القطاع العاـ في الدكلة فإنو البد مف انفتاح الجامعات عمى  .3

المراكز كاألنشطة اإلنتاجية لمقطاع الخاص، كالتعاكف المشترؾ مف خبلؿ البرامج التدريبية 
 .كالبحثية في مكقع العمؿ كالتي ترتبط بالمناىج الدراسية في الجامعات

تنشيط نقؿ خبرات الرمكز الناجحة مف رجاؿ األعماؿ إلى الشباب الخرجيف مف  .4
خبلؿ تكثيؼ لقاءات التثقيؼ كالتدريب بالكميات المختمفة، بما يسمح بتأصيؿ كترسيخ فكرة 

 .                   االقتصاد الحر كعرض القدكة الصالحة ألجياؿ الشباب مف الخرجيف الجامعييف
 تعمؿ جامعة أدرار جاىدة : إسيام جامعة أدرار في توجيو الطلبة نحو سوق العمل

في مساعدة الشباب المتخرج لمعرفة البدائؿ المتاحة في سكؽ العمؿ خاصة ما ارتبط منو 
باألعماؿ الحرة كخمؽ مشاريع صغيرة كمتكسطة، ألف القطاع العمكمي بشقيو االقتصادم 
كالخدماتي لـ يعد قادران عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف الخريجيف الجامعييف، كيظير 

 :ذلؾ مف خبلؿ ما يمي
كذلؾ بمكجب اتفاقية تعاكف كشراكة بيف جامعة أدرار : إنشاء دار المقاووتية .4

كالككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب، مف بنكدىا إنشاء دار المقاكالتية داخؿ الجامعة 
                                                           

1
 ، يغهخ انعهٕو اإلَسبٍَخ "دساست يْذانْت " حمْْى يسبىًت انضبيؼت انضزائشّت فِ ححضْش انطهبت إنَ ػبنى انشغم : أؽًذ سرسٔر-  

 .89- 88ص. 2013، يبرص10ٔاالعزًبعٍخ ، عبيعخ لبصذي يزثبػ ٔرلهخ ،عذد 

2
 .270-269ص : فًُ غٍُخ يزعع سبثك-  
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 ديسمبر 04، كتـ تنصيب المجنة التي تشرؼ عمى ىذه الدار في 2013كذلؾ في جكاف 
 متككنة مف كسطاء مف الجامعة ككسطاء مف الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ 2013

كتعرؼ دار المقاكالتية أك ريادة . 2014 فيفرم 09الشباب، كتـ االفتتاح الرسمي لمدار في 
األعماؿ بأنيا القدرة عمى تحديد الفرص في السكؽ، كتدبير المكارد البلزمة كاتخاذ 

لذا جاءت دار . التصرفات كاإلجراءات البلزمة لبلستفادة مف منيا كتحقيؽ ىذه الفرص
 (الطمبة، كنتائج البحث العممي )المقاكالتية كآلية جديدة تربط بيف مخرجات الجامعة

كاحتياجات السكؽ مف مشاريع صناعية كفبلحية كخدماتية تساىـ في تمبية احتياجات 
المجتمع كبناء ثركتو، مع تكفير جممة التسييبلت لدل الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ 

كمف مياميا أنيا تسعى إلى نشر ركح المقاكالتية أك ركح المبادرة بيف طمبة . الشباب
الجامعة مف الطمبة الذيف اختاركا العمؿ الحر كمسار لمستقبميـ، مرافقة الطالب في تحديد 

مشركعو الفكرة كخطكة أكلى أساسية، مرفقة الطالب كذلؾ في إعداد مخطط أعماؿ 
لمشركعو، إقامة دكرات تدريبية في المقاكالتية، مرافقة الطالب حامؿ المشركع في إعداد 
ممؼ مشركعو لدل الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب، تكفير كؿ التسييبلت لمطالب 
حامؿ المشركع في ىيئات الدعـ، مرافقة الطالب حامؿ المشركع بعد اإلنشاء في تسيير 

مؤسستو، كتقديـ دكرات تدريبية كاستشارات في ىذا الصدد ككذا إقامة أياـ إعبلمية 
: كتترجـ كؿ ىذه المياـ مف خبلؿ البرامج التالية. كمسابقات في الفكر المقاكالتي

 كىي مسابقة تكجو "نجوم المقاووتية " كيرافؽ الطالب صاحب المشركع ككذا"مشروعي"
 كىي تظاىرة عممية "الجامعة الصفية"لفائدة طالبة الجامعة حاممي المشاريع، باإلضافة إلى 

 . 1 أياـ يتـ مف خبلليا تقديـ محاضرات متنكعة لفائدة الطمبة حاممي المشاريع05لمدة 

                                                           
1
 .ٌٕسفبد عهً،  يغٌٕبد نهزعزٌف ثبنذر  انًمبٔالرٍخ -  
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المقاكالتية كإستراتيجية لترقية االستثمار : اليـك الدراسي التاسع حكؿ: األيام الدراسية .5
، منظـ مف طرؼ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك "أدرار نمكذجا"بالجنكب الجزائرم 

 .  2014 مارس 05التسيير بالتعاكف مع مخبر التكامؿ االقتصادم الجزائرم في 
تظاىرة تتيح الفرصة لمشباب إلبراز تطمعاتيـ : األسبوع العالمي للمقاووتية .6

كتشجيعيـ عمى تنفيذ مشاريعيـ عمى أرض الكاقع، انطمؽ ىذا األسبكع في عدة بمداف 
كتيدؼ ىذه التظاىرة . 2014 نكفمبر 17عالمية منيا الجزائر التي احتفمت بو ابتداءن مف 

براز ظركؼ  المنظمة تحت رعاية كزارة الصناعة كالمناجـ إلى تطكير المقاكالتية، كا 
استحداث المؤسسة كسبؿ تجنيد المكارد كعرض مختمؼ البرامج ككسائؿ ترقية الثقافة 

 .           المقاكالتية كتطكير تنافس المؤسسات عمى المستكل المحمي
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سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى مجمكعة مف العناصر المرتبطة بقطاعي 
العمؿ العاـ كالخاص، كذلؾ مف خبلؿ المفيـك كأنكاع المؤسسات في كبل القطاعيف، ككذا 
العناصر التي يرتكز عمييا التمييز بيف القطاعيف، كغيرىا مف العناصر األخرل كذلؾ كما 

 :     يمي

مف خبلؿ ىذا العنصر سكؼ نعرض بعض العناصر المرتبطة : القطاع الخاص: أوو
بالقطاع الخاص، مثؿ المفيـك الكبلسيكي كالحديث ليذا القطاع كمتطمبات قيامو، ككذا 

 :     أنكاع المؤسسات فيو كدكر الدكلة في حمايتو، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي

 :  مفيوم القطاع الخاص (1

القطاع الخاص في مفيكمو التقميدم يشمؿ النشاطات اإلنتاجية السمعية منيا كالخدماتية 
ذات الصيغة الفردية، األسرية أك المؤسساتية التي تقـك أساسان عمى المبادرة الحرة كالتدابير 

كنعني بالنشاطات اإلنتاجية كؿ ما يتعمؽ بخمؽ ثركات قابمة . الحرة كمخاطر السكؽ
لمتركيج، إم تمؾ التي يقابميا طمب داخمي أك خارجي مضمكف أك متكقع يتسـ بالقدرة عمى 

أك  (مدخبلت)الكفاء كبالربحية، سكاءن كاف ذلؾ الطمب ييدؼ إلى تمبية حاجات إنتاجية 
حاجات استيبلكية، كمعنى ىذا ىك أف أم نشاط إنتاجي ال يتصؼ بيذه المكاصفات كميا 

يخرج عف كظيفة كمسؤكلية كمفيـك القطاع الخاص التقميدم، كيعّرض سبلمة القطاع 
لميبلؾ عاجبلن أـ آجبلن، ثـ أف المبادرة الحرة كالتدبير الحر تعنياف أف المقاكؿ سكاءن كاف 
فردان أك أسرةن أك مؤسسةن لو الصبلحية الكاممة في اختيار النشاط اإلنتاجي، الذم يزيد 

ريادتو ككذلؾ في تصريؼ شؤكف مشركعو، أما أف المقاكؿ الخاص يكيؼ عرض سمعو 
كخدماتو حسب مكاصفات الطمب المضمكف أك المتكقع، فمعناه أنو يتعامؿ مع سكؽ أك 
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. أسكاؽ تنطكم بطبعيا عمى مخاطر كرىانات كاحتماالت ربح أك خسارة كبيرة أك صغيرة
 .1فإذا غاب السكؽ غاب معو القطاع الخاص

ال شؾ أف مثؿ ىذا التعريؼ التقميدم لمقطاع الخاص يبقى نظريان إلى حد ما في 
حيث أف ما يسمى باقتصاد السكؽ ىك في الحقيقة . األنظمة المبرالية المتقدمة العربية أساسان 

أصناؼ كأنكاع ال صنؼ كاحد، أم أنو اقتصاد مشكه بشتى االنحرافات كالقيكد كالضغكط 
سكاءن كاف ذلؾ عمى مستكل . كاالمتيازات منشأىا تدخبلت الدكلة المباشرة كغير المباشرة

التأثير في نظاـ األسعار، بما في ذلؾ األجكر كنسب الفائدة كقيمة العممة المحمية في 
أسكاؽ الصرؼ، أك عمى مستكل السياسات الضريبية المعتمدة كالتي قميبلن ما تككف حيادية 
بالنسبة لتكظيؼ المكارد اإلنتاجية بيف القطاعيف العاـ كالخاص، أك عمى مستكل اإلجراءات 

اإلدارية كالنمطية التي أكثر ما تحد مف سرعة بؿ مف حرية األفراد في أخذ القرارات في 
أك عمى مستكل االمتيازات المفرطة بؿ االعتباطية الممنكحة لمقطاع العاـ . القطاع الخاص

عمى حساب تنافس نزيو كعادؿ بيف الفعالية االقتصادية عمى الساحة االقتصادية،  كما 
يرجع تشكيو اقتصاد السكؽ في المفيـك التقميدم إلى انتياؾ الشركات العالمية كالمتعددة 

الجنسيات األسس التنافسية النزيية مف شفافية عمى مستكل األسعار كتكافئ الفرص، فيما 
يتعمؽ بالنفاذ إلى األسكاؽ الدكلية كحتى األسكاؽ المحمية كالحصكؿ عمى التقنيات اإلنتاجية 
كالتمكيبلت الضركرية كمان كنكعان كتكمفتان، كاالستفادة مف الحماية االقتصادية ك الدبمكماسية 
كالسياسية، ىذا فضبلن عف ما تفرضو ىذه الشركات مف ضغكط كشركط لما تممكو مف خبرة 

 .2تكنكلكجيا، كرأس ماؿ يتعدل في بعض األحياف دخؿ مجمكعة مف الدكؿ مجتمعة

أما القطاع الخاص في مفيكمو الحديث فيك عبارة عف ذلؾ الشؽ مف العمؿ الذم يزاكلو 
األفراد في مجتمع ما، دكف تكجيو مف الدكلة إال بحدكد ما تقتضيو مسؤكلياتيا تجاه حماية 

                                                           
1

  . 324ص , 2010نجُبٌ، , دار انُٓضخ انعزثٍخ, دساسبث يؼبصشة فِ ػهى االصخًبع, رشبد انسٍذ غٍُى- 

2
  325-324رشبد انسٍذ غٍُى، انًزعع َفسّ، ص -
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المصالح العامة لممجتمع، كتكفير البيئة المبلئمة لقياـ ىذه المصمحة، كالمقصكد بالعمؿ ىنا 
 . 1ىك كؿ عمؿ صناعي أك تجارم أك زراعي أك مالي أك غيره ككذلؾ الخدمات

كيختمؼ مفيـك القطاع الخاص باختبلؼ الفمسفات االقتصادية كاالتجاىات النظرية، 
فالنظرية االقتصادية الرأسمالية تستمد فمسفتيا انطبلقان مف قناعتيا بأف تقدـ المجتمعات 
كتنميتيا ىي نتاج تقدـ كتنمية أفرادىا، كلذلؾ ينبغي عمى الدكلة البعد عف التدخؿ في 

شؤكف القطاع الخاص كأف تكتفي بالعمؿ عمى تكفير البيئة المبلئمة لنشاطو كحرية التعامؿ 
بيف أفراده، بينما تستمد النظرية االقتصادية االشتراكية جذكرىا الفمسفية مف الفكرة القائمة 
عمى أف تقدـ أفراد المجتمع كتنميتيـ ينبع مف تقدـ المجتمع كتنميتو، كلذلؾ ينبغي عمى 
الدكؿ أف تقـك بدكر القطاع الخاص أك تكجيو مباشرة الكجية التي تضمف تقدـ كتنمية 

أم النشاط الذم يزاكلو الدكلة بيدؼ  )كمف ثـ فإف التمييز بيف القطاع العاـ . المجتمع
أم النشاط الذم ) ، كالقطاع الخاص (تكفير الخدمات العامة كاألمف الداخمي كالخارجي 

مبني عمى الفمسفة . (يزاكلو أفراد المجتمع بمحض إرادتيـ بيدؼ الربحية المشركعة
الرأسمالية كاالشتراكية، عمى فكرة حتمية الصراع بيف الرغبات كالمصالح الفردية 

ح منظكر المجتمع الرأسمالي كّفة الفرد عمى المجتمع في ميزاف . كاالجتماعية كلذلؾ يرجِّ
ح منظكر المجتمع االشتراكي كفة المجتمع عمى الفرد في ميزاف  التنمية الشاممة، كيرجِّ

 2.التنمية الشاممة

كعمى ىذا النحك يمكننا القكؿ بأف تعريؼ القطاع الخاص عمى أنو مجمؿ النشاط الحر 
، الذم يمتمكو بعض األفراد أك ... سكاءن كاف صناعي أك زراعي أك تجارم أك خدماتي

المؤسسات أك الشركات كيسيـ في تنمية المجتمع كيتكلى أفراده بمحض إرادتيـ إنتاج 
دكف تدخؿ مف الدكلة إال في حدكد ما تقتضيو مسؤكليتيا تجاه )كتبادؿ السمع ك الخدمات 

                                                           
1

  326رشبد انسٍذ غٍُى، َفس انًزعع،  ص - 

2
  326، َفس انًزعع ،ص - 
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، بيدؼ الربح في حدكد قيـ كتقاليد كمكارد المجتمع كمصمحتو (حماية المصالح العامة 
 . 1العامة كما ترسميا القكانيف الرسمية لمدكلة

كمف كاقع ىذا المفيـك يمكننا استنتاج مجمكعة مف المبادئ التي تشكؿ في مجمميا أىـ 
 :2األىداؼ التي يتكخى مف القطاع تحقيقيا نجمميا في النقاط التالية

المساىمة في التنمية الشاممة لمببلد عف طريؽ إنتاج كتبادؿ السمع كالخدمات  - أ
 .كتطكيرىا

 المساىمة في تكفير الحياة الكريمة في القطاع الخاص مف خبلؿ العمؿ الحر      - ب
 .كالكسب الذم يتفؽ كقكاعد كقكانيف كقيـ كعادات كتقاليد المجتمع

 تحقيؽ التكازف بيف اإلنتاجية العالية كالمحافظة عمى قيـ كمعتقدات المجتمع  - ت
 .كمراعاة مصمحتو العامة 

 . تنمية كاستغبلؿ مكارد المجتمع بكفاءة كفعالية - ث
 المساىمة مع جيكد الدكلة في صيانة كدعـ األمف االجتماعي كاالقتصادم  - ج

كالسياسي في الببلد، عف طريؽ حؿ مشكبلت االجتماعية المختمفة التي تعاني منيا 
 . المجتمعات الجديدة

ىناؾ مجمكعة مف العناصر يتطمب القطاع الخاص : متطلبات القطاع الخاص (2
 3:كجكدىا مف أجؿ نجاحو نذكر منيا ما يمي

فمتى كاف الفرد أك المجتمع مدركيف ألىمية المدخرات : ظيور الميل نحوى اودخار .1
كراغبيف في تحكيؿ ىذه المدخرات إلى استمارات حقيقية في المجاالت اإلنتاجية، أك 

                                                           
1

 327رشبد انسٍذ غٍُى ، َفس انًزعع ، ص - 

2
  327َفس انًزعع ، ص - 

3
يغهخ انعهٕو اإلَسبٍَخ عبيعخ يؾًذ , (دراسخ يٍذاٍَخ ثًؤسسخ صُبعٍخ خبصخ) دًس انمطبع انخبص فِ حفؼْم لْى انؼًم, ثٕنمٕاص سرلخ - 

 146ص  . 2012 يبرص 24عذد , خٍضز ثسكزح انغشائز
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الخدماتية فإف القطاع الخاص يحقؽ بذلؾ النجاح، فيجب عمى األفراد أف يككنكا 
كاعيف بأىمية االستثمار، أال يميمكا إلى االكتناز أك بناء مساكف كبيرة لغرض 

التفاخر، كبيذا يككف القطاع الخاص تحقؽ مف أىـ مطالب لنجاحو، كما يتكجب 
 .كجكد مؤسسات، كاآلليات الكفيمة بتحكيؿ المدخرات إلى استثمارات حقيقية

فمكي يؤدم القطاع الخاص دكر رائد : وجود مناخ مالئم إلنعاش اقتصاديات السوق .2
في النشاط االقتصادم فبلبد مف تييئة البيئة االقتصادية كذلؾ بإزالة كؿ المعكقات 

 . كالقيكد التنظيمية كالتشريعية
يعد مبدأ المنافسة شرطان أساسيان لمقطاع الخاص لكي يؤدم دكره : سيادة المنافسة .3

فيك يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية كتحسيف األداء االقتصادم كمف ثـ تحقيؽ الكفاءة 
 .االقتصادية، كتحقيؽ التقدـ االقتصادم كاالجتماعي

   كبيذا فإف إعطاء الدكر لمقطاع الخاص لكي يساىـ في البناء االقتصادم 
كاالجتماعي يستكجب متطمبات معينة سبؽ اإلشارة إلى أىميا كال يمكف استبعاد أية 

 .  منيا ألف ذلؾ سيؤدم إلى عرقمة المجتمع
 : أنواع المؤسسات في القطاع الخاص (3

مؤسسات : تتخذ المؤسسات الخاصة أشكاالن عديدة يمكف ضميا تحت نكعيف أساسييف
 .فردية كشركات

  :المؤسسات الفردية  -1

تنشأ ىذه المؤسسات عف جمع شخص يعتبر رب العمؿ، أك صاحب رأس الماؿ لعكامؿ 
اإلنتاج األخرل، كيقدـ ىذا الشخص رأس الماؿ المككف األساسي ليذه المؤسسة، باإلضافة 
إلى عمؿ اإلدارة أك التنظيـ أحيانان، كقد يقدـ أيضا جزءان مف عمؿ المؤسسة، كىذه المؤسسة 

التي تختمط فييا شخصيتيا القانكنية بشخصية رأس الماؿ، تعتبر الشكؿ النمكذجي 
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لممؤسسة القانكنية بشخصية صاحب رأس الماؿ، تعتبر الشكؿ النمكذجي لمؤسسة القرف 
التاسع عشر إذا اقتبست نظرية الفائدة كالربح التي أعدت مف طرؼ االقتصادييف 

حيث يحصؿ فييا رب العمؿ عمى كؿ مف الفائدة كالربح في نفس الكقت . الكبلسيكييف
إال أف التطكرات التي شيدتيا ىذه المؤسسة كاتساع نشاطيا، قد شيد . لتداخميما فيما بينيما

الفصؿ بيف كؿ مف الفائدة كالربح نظران ألف رب العمؿ أصبح يجمب األمكاؿ مف الغير أك 
البنكؾ، كبالتالي فتحصؿ ىذه األخيرة عمى الفائدة كعمى عائد رأس الماؿ، أما الربح 

فيحصؿ عميو رب العمؿ، كىك مقابؿ عممية جمع عكامؿ اإلنتاج كدمجيا في عممية اإلنتاج 
دارتيا بالمعنى الحالي  .1أم تنظيـ المؤسسة كا 

  كيأخذ ىذا النكع مف المؤسسات أشكاالن تتبايف مف مؤسسات إنتاجية إلى كحدات حرفية، 
كغالبان ال يككف عدد العامميف فييا مرتفعا، كتدخؿ ضمف مجمكعة ... تجارية أك فنادؽ

 .مؤسسات الصغيرة

   :مؤسسات الشر ات  -2

ىذا النكع مف المؤسسات الذم يتفرع إلى عدة أقساـ يتكزع فييا التنظيـ أك التسيير كرأس 
الماؿ إلى أكثر مف شخص، كقد ظيرت بذكر بعضيا منذ عيد البابمييف، كفقان آلثار حمك 

كلدل العرب أيضان في شكؿ شركة األشخاص، مركران باليكنانييف كالركماف، كمع . رابي
تطكر النشاط االقتصادم الرأسمالي كاتساع االكتشافات الجغرافية بعد القرف الخامس عشر 

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الشركات ال يمكف قياميا إال بتكفير . اكتمؿ ظيكر البعض منيا
بعض الشركط طبقان لمقانكف التجارم، مثؿ تكفير الرضا بيف الشركاء، كالذم يشمؿ مكضكع 
نشاط الشركة، كقيمة ما يقدمو كؿ شريؾ كحصة رأس الماؿ، كأف يككف خاليان مف المغالطة 

كما يشترط كجكد محؿ لنشاط الشركة أك مكضكع ليذا النشاط، إذ . ك التدليس أك اإلكراه

                                                           
1

   82انغشائز، ة ص ،ص ,  ة ط ،دار انًؾًذٌخ انعبيخ ,(يٌلؼيب فِ االلخصبد ًظبئفيب ًحسْْشىب)انًؤسست االلخصبدّت : َبصز دادي عذٌٔ- 
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باإلضافة إلى كجكد السبب . يجب أف يككف مشُركع كغير مخالؼ لمنظاـ كاآلداب العامة
كتقترف ىذه العناصر . كىك رغبة الشركاء في تحقيؽ أرباح مف كراء القياـ بإنشاء المؤسسة

باألىمية البلزمة إلمكانية تصرؼ الشركاء كالقياـ بكاجباتيـ، كتحمؿ ما يمكف أف ينشأ مف 
 : 1،  كيمكف تقسيـ ىذه الشركات الخاصة إلى ثبلث أقساـ...ضرر، كالتسجيؿ كاإلشيار

يمكف اعتبار ىذه الشراكة بأنيا إعادة إنتاج لعدد مف المؤسسات : شرا ة األشخاص- أ
حيث تسمح بتجميع رؤكس أمكاؿ أكبر، كبالتالي احتبلؿ أكبر مجاؿ لمنشاط , الفردية

 : 2االقتصادم، كتككف شركات األشخاص حسب القانكف التجارم الجزائرم كما يمي

تعد ىذه الشركة مف أىـ شركات األشخاص إذ يقدـ فييا الشركاء : شر ة التضامن* 
حيث تأخذ ىذه , في القيمة كفي طبيعة الحصة, قد تختمؼ مف شريؾ إلى آخر, حصصان 

في حيف . ، أك حصة عمؿ(مبنى أك آلة أك أصؿ حقيقي آخر)األخيرة شكبلن نقديان أك عينيان 
أف التزاميـ بكاجبات المؤسسة نحك المتعامميف معيا، تفكؽ ما يقدمكنو مف حصص ليشمؿ 

كما أف إدارتيا . ممتمكاتيـ الخاصة غير الحصص المقدمة كىذه أىـ ميزة في ىذه الشركة
كتسييرىا قد يضطمع بيا شخص أك أشخاص مف بيف الشركاء أك أجنبي عنيـ، بحيث 

تككف ممارسة التسيير باسـ الشركة التي تتمتع بشخصية قانكنية مستقمة أك باسـ قد يككف 
، أك قد يحمؿ اسمان (فبلف كشركاءه)اسـ أحد الشركاء مع اإلشارة إلى كجكد شركاء لو 

كيمكف أف يككف نشاطيا في القطاعات االقتصادية المختمفة، دكف أف يككف . تجاريان معينان 
كغالبان ما تككف ذات أحجاـ صغيرة أك متكسطة . مخالفان لمقانكف أك لآلداب النظاـ العاـ

كيتقاضى الشركاء أرباحان بنسبة ما قدمكه مف حصص في رأس ماليا كبنفس النسب 
 .3يتحممكف الخسائر إف حدثت
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 . 83َفس انًزعع ، ص انًؤسست االلخصبدّت، : َبصز دادي عذٌٔ-  
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  83َفس انًزعع ، ص - 
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كىي شركة تتككف مف طرفيف شركاء متضامنيف، كىـ مسئكلكف عف  : شر ة التوصية* 
ديكف الشركة مسؤكلية شخصية بمقدار ما يمتمككف، باإلضافة إلى حصصيـ في رأس 

كىناؾ نكعاف مف شركة . الماؿ، كشركاء مكصيف أم تتحدد مسؤكليتيـ بقدر حصصيـ
األكلى شركة تكصية عادية، حيث الشركاء المكصيف ال يمكف ليـ تداكؿ : التكصية

حصصيـ، في حيف الثانية كىي شركة تكصية باألسيـ، تتخذ فييا حصص المكصيف 
كفي ىذه الشركة ال يمكف لمشريؾ المكصي أف يقـك . طبيعة األسيـ، كىي قابمة لمتداكؿ

كبمقارنة المكصي مع المديف ليذه . بإدارة الشركة، كما أنو ال يظير اسمو في اسـ الشركة
الشركة فيـ يتشابياف إال أف األكؿ ليس لو ضماف لما يقدمو في رأس الماؿ ألنو ييدؼ إلى 

المشاركة، أم قسمة األرباح كالخسائر في حالة حدكثيا، في حيف يستطيع أف يتحصؿ 
المكصي عمى امتيازات عف الشركاء المتضامنيف، مثؿ ضماف األرباح بنسب ثابتة كتقدميا 

ف لـ تحقؽ أرباحان حقيقية فيي تتحمميا في سنكات مقبمة  .1المؤسسة حتى كا 

كىي نكع خاص مف الشركات إذ رغـ تكفير الشركط األساسية : شر ة المحاصصة * 
لمشركة فيي ال تتمتع بشخصية اعتبارية، كال رأسماؿ كال عنكاف فيي عقد يمتـز بمقتضاه 

شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع اقتصادم بتقديـ حصة مالية، أك أعمؿ 
بيدؼ اقتساـ ما ينتجو المشركع مف أرباح أك خسائر، دكف أف تشير أك أف تككف معمكمات 

كبيذا فإنيا تنظـ تنظيمان خاصان عمى أساس الذمة المالية لمشركاء، فإذا كاف . لدل الغير
أحدىـ مدير فإنو يتعامؿ باسمو كما لك كاف يعمؿ لحسابو الخاص، حيث يقتصر اآلخركف 

عمى تكظيؼ أمكاليـ في أعماؿ الشركة، في حيف يمكف أف تدار الشركة مف طرؼ 
مجمكعة مف الشركاء أك مف طرؼ شخص خارجي عنيـ، كفي كؿ الحاالت يتعامؿ 

 .2كأنيـ يعممكف لحسابيـ الخاص، كال يذكركف أسماء الشركاء اآلخركف (المدراء)المدير
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تعتبر ىذه الشركة أقؿ قدمان بالنسبة لؤلنكاع : الشر ة ذات المسؤولية المحدودة- ب
 في قانكف ألمانيا 1892األخرل، حيث لـ تظير سكل في نياية القرف التاسع عشر 
كقد اختمؼ في تحديد . 1925التجارم، ثـ دخمت في القانكف التجارم الفرنسي في سنة 

مكاف ىذا النكع مف الشركات، فمنيـ مف يضعو ضمف شركات األشخاص كمنيـ مف 
يضعو ضمف شركات المساىمة أك األمكاؿ، نظران لمشبو الذم يكجد بينو كبيف النكعيف 

كحسب القانكف التجارم الجزائرم فإف ىذه الشركة تؤسس بيف شركاء ال يتحممكف . اآلخريف
الخسائر إال في حدكد ما قدمكه مف حصص، فيذه الشركة تتميز أيضا بمحدكدية مسؤكلية 

الشريؾ بقدر الحصص التي يقدميا، كالتي تككف متساكية كغير قابمة لمتداكؿ كما أنيا 
تتميز بأف رأسماليا محدكد، كال يجب أف يككف أقؿ مف مبمغ معيف كينقسـ إلى حصص 
ذات قيمة متساكية، مبمغيا األدنى محدكد بالدينار الجزائرم، كعدد الشركاء فييا بالتالي 

أما اإلدارة فييا تككف مف طرؼ شريؾ أك . 1محدكد كال تتـ عممية االكتتاب بشكميا العاـ
أكثر، أك مف طرؼ شخص خارجي عنيـ إذ يقـك بأعماؿ اإلدارة كيرأس جمعية الشركاء 
التي تناقش حسابات كميزانية الشركة كتصادؽ عمييا، كتتخذ القرارات التي تراىا الزمة 
كيككف التصكيت تبعا لعدد الحصص التي يشارؾ بيا، بحيث عدد الحصص يقابؿ عدد 

نبلحظ أف أىمية ىذه الشركة تكمف في احتكائيا عمى مزايا شركة المساىمة مف . األصكات
ناحية تحديد المسؤكلية عمى قيمة الحصص المكتتبة، ككذلؾ عدـ انحبلليا كفقا لبلعتبارات 

كىذا ما جعميا تنتشر بكثرة في الميداف االقتصادم بالمقارنة مع األنكاع . الشخصية
غير أف غالبا ما تتخذ حجما متكسطا نظران لمحدكدية الشركاء فييا، كبالتالي قد . األخرل

كاجيت ىذه الناحية بتحكليا إلى شركات مساىمة مف أجؿ زيادة رأسماليا، كنظران ألف ىذه 
كفي الجزائر أيضان حسب القانكف التكجييي . العممية قد سمح بيا القانكف التجارم الجزائرم

 تدخؿ المؤسسات 1988 الصادرة سنة 88-01لممؤسسات العمكمية المستقمة رقـ 
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كشركات ذات  (البمدية أك كبلىما, الكالية)االقتصادية العمكمية التابعة لمجماعات المحمية 
 .  1المسؤكلية المحدكدة

 ىي شركة تتككف مف مجمكعة أشخاص يقدمكف :(المساىمة)شر ات األموال  –ج 
حصصان في رأسماليا عمى شكؿ أسيـ، كتككف قيمة ىذه األخيرة متساكية كقابمة لمتداكؿ 

ك المساىـ أك الشريؾ ال يتحمؿ . كيشترييا المساىـ عند التأسيس أك بكاسطة االكتتاب العاـ
الخسارة إال بمقدار قيمة األسيـ التي يشارؾ بيا، أم تككف المسؤكلية محدكدة بمقدار ىذه 
األسيـ، في حيف أف الشركاء يتقاضكف مقابؿ أسيميـ عمى شكؿ أرباح مكزعة، إف تحققت 
ككافقت سياسة المؤسسة، إذف فعائدات األسيـ تغير نتائج ىذه المؤسسة كال تمثؿ أعباء 

إف أىمية ىذه الشركة تكمف في سيكلة تككيف رأسماليا كفي إمكانية تجنيد رؤكس . ثابتة ليا
أمكاؿ معتبرة بعد االتفاؽ بيف المؤسسيف ك الذيف يكفركف جزءان معيف مف رأس الماؿ ثـ 

بحيث صغر قيمة األسيـ يجعؿ المكفريف الصغار بمختمؼ . يطرح الباقي لبلكتتاب العاـ
كما أف ىذه الشركات عند طرحيا لمسندات التي تشكؿ . درجاتيـ يشتركف ىذه األسيـ

خاصة كأف السندات تتميز بنسبة , قركضا ليا فيي تعمؿ عمى تجميع األمكاؿ كاستعماليا
 .فائدة ثابتة بغض النظر عف نتيجة الشركة

كبيذه الميزة قد شغمت ىذه الشركات مجاال كاسعان في النشاط االقتصادم في الدكؿ 
 مف مجمكع المؤسسات الصناعية %70الرأسمالية خاصة، حيث تزيد نسبتيا غالبا عف 

أساسان كالمؤسسات التجارية بالجممة، بينما ينخفض عددىا في القطاع الزراعي نظران 
كتعتبر ىذه المؤسسات أىـ عكف اقتصادم في دفع عجمة النمك االقتصادم في . لطبيعتو

الدكؿ الرأسمالية منذ نياية القرف التاسع عشر إلى الكقت الحالي، إذ غطت معظـ 

                                                           
1

  86َفس انًزعع، ص - 



 الفصل الرابع قطاعاث العمـــــــــــل 
 

- 94 -  

 

النشاطات االقتصادية في ىذه الدكؿ، سكاءن بالعمؿ المباشر أك التأثير غير المباشر، رغـ 
 . 1كجكد المؤسسات التابعة لمدكلة، أك المؤسسات العمكمية التي تقـك بدكر ىاـ ىي األخرل

   

ىناؾ مجمكعة مف : دور الدولة في حماية الحريات الفردية للقطاع الخاص (3
التدابير اتخذتيا الدكلة مف أجؿ حماية العمؿ في القطاع الخاص كذلؾ مف خبلؿ 

 2:مايمي
  التدخؿ في كؿ صغيرة ككبيرة حيث ال يسمح لمقطاع الخاص في التدخؿ حيث تكجد

 .مشكبلت كفساد كفجكات في الثركات كالدخكؿ التي تقكد إلى كجكد طبقات مختمفة
  اإلشراؼ عمى حماية القكانيف كالعمؿ عمى تنفيذىا مف خبلؿ تعاكف القطاع العمكمي

 .مع القطاع الخاص
  أف تدخؿ الحككمة يساعد عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية كمستكيات الدخؿ المعيشة

 .بشكؿ يقمؿ الفكارؽ الطبقية
  أف تطبيؽ القطاع الخاص بشكؿ سيء، كبالتالي فإف ىناؾ مشكمة كعمى ذلؾ فإف

تدخؿ الحككمة مع القطاع الخاص يتـ عف طريؽ العبلقات التعاكنية بينيما 
كليست عمى شكؿ عدائي حيث أف التعاكف يكفر تقديـ خدمات أفضؿ كتييئة 

 .الظركؼ لممنافسة
  بعد استقبلؿ الدكؿ أصبح ىناؾ دكر حككمي أكبر لمقطاع العاـ مف حيث الدكر

, االقتصادم كالسياسي في جميع متطمبات الصحة كالتعميـ كالخدمات األخرل
نعاش كتأميف  كأيضا حدكد آمنة كمتكازنة كنظاـ ضريبي، كاستقرار كأمف كرفاه كا 

                                                           
1

  87 86ص ,  َفس انًزععانًؤسست االلخصبدّت،: َبصز دادي عذٌٔ- 

2
 .287، ص 2009 ، دار انشزٔق ، األردٌ 1 ، طإداسة  انًؤسسبث  انؼبيت  ًأسس حطبْك انٌظبئف اإلداسّت ػهْيب: سٌذ يٍُز عجٕدي- 
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مستكل حياة مناسب لتمبية حاجات أساسية مف ممبس كمسكف كعمؿ كتكفير أسعار 
 .مناسبة لمسمع كالخدمات

 القطاع العام : ثانياً 

سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر أف نتعرض لمفيـك القطاع العاـ، ثـ أسباب انتشاره 
باإلضافة إلى خصائص كسمات المؤسسات العمكمية، ككذا أنكاعيا كغيرىا مف العناصر 

 . األخرل

 : مفيوم القطاع العام (1
  ذلؾ الجزء مف االقتصاد القكمي الذم تممكو كتديره " يعرؼ القطاع العاـ عمى أنو

1.."الدكلة بشكؿ مباشر أك عف طريؽ أجيزتيا كمنشأتيا الرسمية
 

 كؿ مشركع يعجز أك يحجـ األفراد :" تعرؼ المنظمات العامة كذلؾ عمى أنيا
مكانيات، أك  كالجماعات الخاصة عف القياـ بو، إما لضخامة ما يتطمبو مف مكارد كا 

فإذا كاف مثؿ ىذا المشركع . لقمة أك انعداـ الربح الممكف تحقيقو في المدل القصير
يمثؿ منفعة أم يستفيد منو المجتمع ككؿ يشبع حاجة عامة مف حاجات المجتمع، فإف 

دارة ىذا المشركع          2."الدكلة تأخذ عمى عاتقيا ميمة إنشاء كا 
 : أسباب انتشار المؤسسات العمومية (2

لقد شيد القطاع العاـ في مختمؼ دكؿ العالـ انتشاران كاسعان سكاءن بالتأميمات أك 
باإلنشاء، كلقد كاف كراء ىذا االنتشار السريع عدة أسباب، اختمؼ االقتصاديكف في 

جانب األمف، : " ثبلث أسباب رئيسية لمتأميناتR.Gendarmeتحديدىا حيث يرل مثبل 
 J.Mailletفي حيف أف ". المصمحة المالية العامة، كالرغبة في تنمية بعض المنتجات

                                                           
1
  .  560،ص2008 ، دار انشزٔق نهُشز ٔانزٕسٌع ، عًبٌ األردٌ ،1، ط2 ، ط انًٌسٌػت االلخصبدّتسًٍؼ يسعٕد، -  

2
 .  39، ص 1999 ، ة ط ، انذار انغبيعٍخ نهُشز ٔانزٕسٌع ، اإلسكُذرٌخ ، إداسة انًنظًبث انحكٌيْتعهً شزٌف ، -  
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اليدؼ السياسي، إم جانب استقبللية الدكلة كاليدؼ االجتماعي لحماية بعض : يحبذ
أما ما سنتناكلو بالتفصيؿ ىي األسباب التي . الطبقات االجتماعية، كاليدؼ االقتصادم

  1:  كىي كما يميJ.A.Kriertعرضيا 

 :كتتفرع بدكرىا إلى عدة عناصر: األسباب السياسية .1
كتتمثؿ في التأميمات التي تتـ عمى المؤسسات التي كاف يمتمكيا : أسباب ُفرصية - أ

أشخاص أجانب أك أعداء في الكطف، مثؿ تأميمات أكربا المختمفة بعد الحرب 
لمسيارات في " رونو"العالمية األكلى كبعد الحرب الثانية، لمسكؾ الحديدية كمؤسسة 

 . بعد اكتشاؼ تعاكف مديرىا مع العدك1944فرنسا في سنة 
كمف أمثمة ذلؾ حالة كجكد عبلقات بيف جيات : أسباب األمف كاستقبللية الدكلة - ب

أجنبية كمجمكعة مف المؤسسات الداخمية، كىذا يجعؿ التخكؼ مف اتخاذ ىذه األخيرة 
كيككف ىذا التخكؼ مف مساس سيادة الكطف في . لقرارات مضادة لمصمحة الكطف

كفي نفس السياؽ فقد أسست عدة مصانع لممنتجات الحربية بمختمؼ . ظركؼ الحرب
كما أف القكة المالية كاالقتصادية لبعض المؤسسات . أنكاعيا بيف الحربيف العالميتيف

تمثؿ خطر عمى المالية العامة، كفي ىذا الصدد فقد أممت عدة بنكؾ في فرنسا في 
 كلـ يستبعد أف تككف أسباب ذلؾ التيديد الذم قامت بو األكساط المالية 1945سنة 

 .بدفع أكراؽ الخزينة التي بحكزتيا فبؿ ذلؾ بسنكات
في ىذا اإلطار فإف األحزاب المتحكمة بالسمطة في البمد : األيديكلكجية السياسية - ت

حتى كلك كاف رأسماليا، يقكمكف بإصدار أكامر طبقا لبرامجيـ كميكليـ األيديكلكجية، 
 .كىذا ما حدث في بعض الدكؿ األكربية بيف الحربيف

كتشمؿ ىذه األسباب االتجاه نحكل تكفير بعض الخدمات أك : األسباب اوجتماعية .2
المنتجات لممكاطنيف، أك لبعض الطبقات منيـ بشيء مف الدعـ أك بدكف مقابؿ، حيث 

                                                           
1

  .89-88ص ص: يزعع سبثك ,(يٌلؼيب فِ االلخصبد ًظبئفيب ًحسْْشىب) انًؤسست االلخصبدّت ,َبضز دادي عذٌٔ - 
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نرل أف الخدمات المقدمة مف أجيزة اإلعبلـ المرئية ك المسمكعة كقطاع التعميـ مثبل ال 
 .تتعمؽ فييا التكاليؼ باألسعار ك بالتالي يغيب مبدأ الربحية

 إف الدكلة تتدخؿ أحياننا لشراء المؤسسات الخاصة التي تحقؽ خسائر :أسباب اقتصادية .3
أك ال تستطيع أف الصمكد اقتصاديان ك ماليان، مثؿ قطاع البنكؾ كقطاع النقؿ كذلؾ تفاديان 

كما أف . لكقكع اضطرابات في القطاعيف باعتبارىما أساسييف في االقتصاد بشكؿ عاـ
الدكلة تقـك بتكفير إيرادات لميزانيتيا العامة بكاسطة االستغبلؿ في بعض القطاعات مثؿ 

الغابات، المعادف، الطاقة، البريد ك المكاصبلت، أك مف أجؿ تكفير المكاد األكلية 
 .بأسعار معقكلة

  إال أف جياز الدكلة أحيانان يقـك بإنشاء مؤسسات نمكذجية مف ناحية التنظيـ كاإلنتاج، 
كقد تنشأ أيضا مؤسسات في القطاعات االقتصادية التي ييرب منيا الرأسماؿ الخاص، 

كدية فييا مثؿ  سكاءن لتكاليفيا المرتفعة أك الستمزاـ التكنكلكجيا العالية كانخفاض المرد
 . الطاقة النككية

ىناؾ مجمكعة مف السمات : (العمومية)خصائص وسمات المؤسسات الح ومية  (3
 1:كالخصائص تتصؼ بيا مؤسسات القطاع العاـ نذكر منيا ما يمي

إنيا جزء مف التنظيـ السياسي لمدكلة المتمثؿ بسمطتيا التنفيذية، كما أنيا تتمتع  .1
بسمطة عامة ممزمة يحددىا نظاميا القانكني، باإلضافة إلى عمكمية ممكيتيا 

 .كشمكلية أىدافيا كتنكعيا كارتباطيا بالمصالح العامة كفمسفة المجتمع
يتمتع قادة التنظيـ اإلدارم الحككمي بمركزيات قانكنية تخكليـ تمثيؿ القيادة  .2

 .السياسية في مكاقفيـ الكظيفية كالجغرافية
تعكس التنظيمات اإلدارية الحككمية العكامؿ كالمتغيرات البيئية كالمجتمعية كتتأثر  .3

 .بدرجة كبيرة بخصائص النظاـ كدرجة النضج كاالستقرار
                                                           

1
 سٕرٌب,   (ٌ د)سهسهخ انزضب نهًعهٕيبد  ,1ط , 1 طانفكش انخنظًِْ)انخنظْى االداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصش ,عبيز انكجٍسً- 

  51-50ص ،  2004
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تضعؼ العبلقات التنافسية كاالحتكارية في عبلقات المنظمات الحككمية كتقكل  .4
 .العبلقة االعتمادية كالتكاممية فيما بينيـ

يتسـ عمميا كسمككيا بالشرعية كيترتب عمى اإلخبلؿ كالتبلعب أك التقصير بأمكاليا  .5
 .كبمكائيا المسائمة إزاء الحؽ العاـ

تؤكؿ ممكيتيا كعكائدىا لمدكلة كيتـ إنشاؤىا كتنظيميا كدمجيا كشطرىا أك إلغائيا  .6
 .بقرارات رسمية كفقان لما تقره القكانيف كاألنظمة التي استحدثت بمكجبيا

تتعرض بحكـ خصائصيا السالفة إلى السعة كالكبر كالتضخـ كتتسـ بالشكمية  .7
كالرسمية كغيرىا مف الظكاىر كاألعراض التي يسمييا العامة البيركقراطية أكثر مما 

 .تتعرض لو المنظمات الخاصة كاألىمية
عادة التنظيـ في المنظمات الحككمية بسبب تداخميا  .8 تتعدد عممية التطكير كالتنمية كا 

كارتباطيا الكثيؽ ببيئتيا مف خبلؿ العديد مف العكامؿ كالمتغيرات السياسية 
كاالقتصادية كغيرىا مف أمكر كقضايا مجتمعية يككف تأثيرىا أشد كأقكل مما 

 .  تتعرض لو المنظمات الخاصة

باإلضافة إلى الخصائص السابقة يمكف إدراج خصائص أخرل تتميز بيا منظمات القطاع 
 : 1العاـ كذلؾ

إف ىدؼ المشركعات االقتصادية ىك تحقيؽ الربح كلكف قميبلن مف : اليدؼ .1
بينما يككف , المؤسسات كالمشاريع الحككمية يككف ىدفيا األساسي تحقيؽ الربح

ىدؼ المؤسسات التجارية كاضح ككحيد، يككف ىدؼ اإلدارة الحككمية غير كاضح 
كمتعدد الجكانب إلى درجة كجكد بعض التناقضات في األىداؼ، كحتى اليدؼ 

كالنقطة الثانية ىي إمكانية قياس أداء . الكاحد لمدائرة الحككمية فقد يكتنفو الغمكض
                                                           

1
 2007األردٌ،  (ٌ د)دار انشزٔق , 1ط,  (ىْكهت األصيزة ًصنغ انسْبسبث ًحنفْز انبشايش انحكٌيْت)اإلداسة انؼبيت  :  ؽذٌذ يٕفك يؾًذ- 

  23-22-21ص ص, 
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المؤسسة االقتصادية عف طريؽ مقدار الربح كالخسارة التي تحددىا الفرؽ بيف 
كما تستطيع مثؿ ىذه المؤسسة الحكـ بتقديـ خدمات ال تطرح . التكاليؼ كاإليرادات

في السكؽ كتمكؿ مف اإليرادات العامة لمحككمة، كبذلؾ ال تكجد مقارنة بيف تكاليؼ 
الدائرة الحككمية كقيمة خدماتيا لممكاطنيف كأخيرا فإف العنصر اإلنساني ىك العنصر 

 .األساسي في اإلدارة الحككمية كيصعب التحكـ فيو
كما نبلحظو أف صناعة القرارات في مجاؿ إدارة : صناعة القرارات كنطاؽ االىتماـ .2

األعماؿ يتصؼ بكجكد عمبلء محدكديف في العدد، كأف كؿ شركة تجرم كراء 
مصمحتيا الخاصة كليا منافسكف،  فكؿ شركة ميما كانت كبيرة ليا عمبلؤىا مف 
حيث مجيزم المكاد األكلية كالمعدات كقطاع الغيار ككذلؾ الذيف يقكمكف بشراء 

باإلضافة إلى أنيا غير ميتمة بربحية كرفاىية مجيزييا كعمبلئيا كال . منتجتيا
المجتمع إال بقدر ما يحقؽ ليا السمعة االستمرارية في العمؿ كالربحية، بينما تجد 
أف اإلدارة العامة تختمؼ عف نمكذج صنع القرارات في مؤسسات القطاع الخاص 
فالحككمة ليا عمبلئيا كىـ يمثمكف المبلييف مف أفراد الشعب  كمعظميـ مف دافعي 

الضرائب كمستفيديف مف الخدمة الحككمية، كالحككمة ال تجرم كراء مصمحتيا 
الخاصة بؿ كراء المصالح العامة لممجتمع كال يكجد لمحككمة منافسكف حقيقيكف 

 .كلخدماتيا المحمية كالدكلية بؿ تقـك باحتكار الخدمة التي تقدميا
يككف المكظؼ الحككمي مسئكؿ أماـ الجيات العميا التشريعية كيعطي : المسؤكلية .3

التصريحات لكسائؿ اإلعبلـ بخصكص قضايا معينة كتمارس عمييا الضغكط مف 
قبؿ جماعات المصمحة، كقد تياجميا الصحؼ كتنتقده كتطمب منو تفسير سمككو 
كتبرير السياسة التي تحكـ اإلدارة العامة متعددة منيا سياسة إدارية، أما اإلدارة 

 .الخاصة فمف تككف أكثر مف ككنيا مسؤكلية اجتماعية أخبلقية
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تمثؿ اإلدارة العامة العمؿ الحككمي باعتبارىا أداة لتنفيذ السياسات : الصيغة الرسمية .4
العامة فيي تتعامؿ دائما عمى أساس شخص عاـ كليس خاص يحكـ اإلدارة العامة 

 كيعمؿ المكظؼ بصفة رسمية كليس بصفة شخصية، كاإلدارة العامة  .القانكف العاـ
تنشئيا السمطة العامة كتخضع لسمطة الدكلة كلمؤسساتيا السياسية الرسمية كتعمؿ 

 .ضمف إطار السياسة العامة التي يرسميا القانكف
كيقصد بو الييكؿ التنظيمي بمختمؼ صكره كمستكياتو، كيتضمف : الشكؿ التنظيمي .5

كيحدد شكؿ اإلدارة العامة البناء اليرمي لمجياز . السمطة كالقكة البشرية كالمادية
اإلدارم كما يتضمنو مف مستكيات إدارية مختمفة، كما يحدد العبلقات التي تحكـ 

ىذه المستكيات، كتشمؿ الكزارات كالدكائر المركزية كالمؤسسات الحككمية كالسمطات 
 .المحمية كالشركات العامة كغيرىا مف التنظيمات الرسمية كالشبو رسمية

رادة الشعب كما أنيا : بيئة اإلدارة العامة .6 ىدفيا يتعمؽ أساسان بالصالح العاـ كا 
. مرتبطة تمامان بتطكير كظائؼ الدكلة التي تتحكـ فييا االتجاىات السياسية السائدة
إف أىداؼ اإلدارة العامة ىي التي تحدد كظيفتيا كالتي بدكرىا تترجـ السياسات 

 .العامة كأىداؼ الدكلة إلى إنجازات
 :التمييز بين مؤسسات القطاعين العام و الخاص (4

إف منظمات القطاع العاـ الحككمية تختمؼ في أىدافيا عف تمؾ المنظمات التي ينشئيا 
فاألىداؼ العامة لممنظمة . األفراد في القطاع الخاص، إضافة إلى االختبلؼ في ممكيتيا

يديكلكجيتيا كسياستيا العامة، كتستمد  الحككمية عمى اختبلفيا تنطمؽ مف فمسفة الدكلة كا 
برامجيا ككظائفيا مف السياسات العامة كمصمحة األمة كجماىيرىا، بينما تستمد المنظمات 
الخاصة أىدافيا مف طمكحات األفراد كأمانييـ كمف أغراضيـ الشخصية حتى لك أسيمت 

كحيف تبادر الدكلة مف خبلؿ . بطريقة غير مباشرة في تحقيؽ بعض المصالح العامة
سمطتيا التنفيذية إلى إنشاء مشاريع اقتصادية بحثة كأف تبحث عف عممة صعبة، أك تحقؽ 
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أرباح كعكائد مالية فإف ذلؾ لف يجرىا مف صيغتيا الحككمية أك يدخميا في نطاؽ إدارة 
األعماؿ كما يتكىـ البعض، كعميو فإف أنشطة اإلدارة العامة تمتد كتتسع لتشمؿ األنشطة 
االقتصادية المختمفة مع ذلؾ تظؿ مختمفة مع تمؾ التي تدخؿ في إدارة األعماؿ لؤلسباب 

 :1التالية

األرباح العامة المتحققة مف ىذه المشركعات تختمؼ في تعريفيا كدكافعيا كأساليب  .1
تحقيقيا عف تمؾ المتحققة في القطاع الخاص، نييؾ عف ككنيا ليست أرباحان 

نيا ىي عكائد ككاردات تحكؿ لميزانية  خاصة تؤكؿ إلى األفراد الذيف يحققكنيا، كا 
الدكلة أسكة بالضرائب كالرسـك كبقية اإليرادات العامة، فالربح كفقان لذلؾ ال يمكف 
بؿ . اعتباره فاصبلن لمحكـ عمى جميع المنظمات التي تحققو بأنيا تتبع إدارة األعماؿ

لفظة الربح في المنظمات الحككمية كحتى االقتصادية منيا قمما تحدىا مستخدمة، 
 .كبدالن منيا نستخدـ لفظ العكائد ك المكارد كاإليرادات

يخطأ البعض الذيف يظنكف أف اإلدارة العامة لـ تكجد إال إلدارة الخدمات كأف إدارة  .2
األعماؿ ىي األب الشرعي لممشركعات االقتصادية، فمثؿ ىذه الغرض كاف شائعان 

في المراحؿ التاريخية األكلى لنشأة الفكر الرأسمالي الذم كاف يدعك لمحرية 
كأف الدكلة ينبغي أف تظؿ بعيدة عف كؿ تدخؿ . االقتصادية كفؽ لممذىب الفردم

ذا اضطرت لذلؾ فعمييا أف تدخؿ أك تدير مشركع ككأنيا  في الحياة االقتصادية، كا 
كيتجاىؿ ىؤالء التغيير كالتطكر الذم . مالؾ رأسمالي شأنيا شأف أم رب عمؿ

حصؿ في ممارسات الدكلة الرأسمالية في عصرنا الحاضر، نييؾ عف تجاىميـ 
الكمي لمعطيات الفكر اإلدارم كممارسات الدكؿ النامية التي أصبحت أغمب 

منظماتيا تدار مف قبؿ إدارتيا العامة مباشرة، فالطابع االقتصادم كتحقيؽ الفرص 

                                                           
1

   49-48ص ,  يزعع سبثك,(انفكش انخنظًِْ)انخنظْى اإلداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصش, عبيز انكجٍسً- 
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تبعان لذلؾ ال يمكف أف يجرد منظمات القطاع العاـ مف طابعيا الحككمي، أك مف 
 .ممكيتيا العامة أك يدخميا في قائمة المنظمات الخاصة

كبالنسبة لممشركعات المؤممة التي تنتقؿ ممكيتيا لمدكلة كتظؿ تعمؿ ببعض أك كؿ  .3
قكاعد كمبادئ كأسس إدارة األعماؿ فنقكؿ أف ىذه األسس ليست حكران أك ممكان 

ف مجرد العمؿ بيا يكفي ألف يجردىا مف بقية  لقطاع خاص دكف آخر، كا 
خصائصيا كسماتيا، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لظركؼ العمؿ كأساليب التعامؿ 

التجارية، فإف تطبيقيا مف قبؿ المنظمة الحككمية ال يمكف أف يمغي كضعيا 
 . القانكني أك يطغى عمى طابعيا السياسي أك يجعميا مف منظمات إدارة األعماؿ

 : تصنيف مؤسسات القطاع العام الح ومية (5

  حيف نتكمـ عف المؤسسات الحككمية كتصنيفيا فإف أكؿ معيار يمكف لمقارئ أف يستكعبو 
 لمكظائؼ كاألنشطة الحككمية فاإلدارة Gladdanجالدين ىك بسيكلة ىك ذلؾ الذم طرحو 

 : 1العامة تحتاج إلى أربعة أنكاع مف المؤسسات الحككمية لتنيض بأربع كظائؼ أساسية

كتتطمب منظمات تتكلى حفظ األمف كجمع المعمكمات : كظيفة الحماية كالصيانة .1
كاإلحصاءات كمسؾ النشاطات الحسابية ك المالية كسجبلت القكل العاممة كغيرىا 

 .مف المنظمات المركزية ذات الطابع العممي كالتقني كاإلدارم
كظيفة التشريع كالتنظيـ كالتفسير كالترخيص كتتطمب منظمات تقـك بإصدار المكائح  .2

جراء الرقابة كالتفتيش البلزميف لنفاذىا  كتفسرىا كالنظر بالتظممات كالمخالفات ليا، كا 
 .كسريانيا

                                                           
1

  53-52ص . يزعع سبثك(,انفكش انخنظًِْ)انخنظْى اإلداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصش, عبيز انكجٍسً- 
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الكظيفة الثالثة كىي تقديـ الخدمات المباشرة إما مركزيا أك محميا، كذلؾ مف خبلؿ  .3
المنظمات الصحية كالتربكية كاالجتماعية أك تمؾ المتخصصة بالنقؿ كاالتصاؿ 

 .كالبريد كالمكاصبلت كالماء كالكيرباء كالتأميف
أما الكظيفة الرابعة فيي تنظيـ العبلقات كاالتصاالت الداخمية كتحقيؽ الترابط بيف  .4

األجياؿ كالحفاظ عمى اليكية القكمية كالكطنية كالدينية لممجتمع، كىذا ما تقـك بو 
منظمات اإلعبلـ كالثقافة كالنشر كاإلعبلف كاإلذاعة كالتمفزيكف كالمنظمات اإلقميمية 

 .    كالدكلية التي تككف الدكلة طرفا فييا

 الذم صنؼ المنظمات وتزيوني      باإلضافة إلى التصنيؼ السابؽ ىناؾ تصنيؼ ثاني 
 :1أك المؤسسات الحككمية تبعا لنمط السمطة كالصبلحية التي تستخدميا

ىناؾ منظمات التي تستخدـ القسر أك الضغط عمى زبائنيا كما تفعؿ السجكف  .1
كالمعتقبلت كالمؤسسات اإلصبلحية كالعبلجية لمشاذيف كالمنحرفيف كأرباب السكابؽ 

 .كالعادات الضارة
المنظمات التي تكظؼ القيـ الدينية كالركحية لغرس الركح التعاكنية كالدكافع الذاتية  .2

في التنشئة، كجعؿ األفراد يكفكف عف بعض األنماط السمككية أك يعتادكف عمى 
أنماط أخرل العتبارات عقبلنية كمنظمات إدارة األكقاؼ كجمع الزكاة كبناء المساجد 

 ...كالكنائس كتعميـ األدياف
المنظمات المادية التي تستخدـ الحكافز المادية كتعتمد قدرتيا عمى تحقيؽ المنافع  .3

بشكؿ ركاتب كمكافآت أك عبلكات تشجيعية كتشمؿ المصانع اإلنتاجية كالمنظمات 
 .التسكيقية

                                                           
1

 53ص ,  يزعع سبثك,(انفكش انخنظًِْ)انخنظْى اإلداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصش ,عبيز انكجٍسً- 
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 مف استخداـ المنظمات المختمفة ىذه األساليب جميعا دكف مراعاة إتزيونيكيحذر 
لطبيعتيا كأف تمجأ المعامؿ كالشركات لمقسر، أك تمجأ المنظمات الدينية لمحكافز 

 .المادية ألنيا بذلؾ قد تككف أخطأت المبلئمة بيف األىداؼ كالكسائؿ

  بّيف أنكاع المنظمات تبعان لؤلىداؼ الفرعية التي تال وت بارسونزكفي األخير نجد أف 
 : 1تنشأ مف أجميا كىي

ىناؾ منظمات ىدفيا األساسي تحقيؽ التنمية االقتصادية كتحسيف الدخكؿ، كتحقيؽ  .1
 .الكفرة في النفقات أك مضاعفة المردكد مف االستثمار

كىناؾ منظمات مسئكلة عف االستثمار كالبقاء كالنماء كصيانة األنساؽ التنظيمية  .2
كالجامعات كالمدارس كالمستشفيات، إضافة إلى المنظمات المكحدة كالمنسقة 

كالمكثقة لؤلنشطة المرتبطة أك المتعارضة أك المتداخمة لضماف التكامؿ كالتكحيد 
 .بيف المنظمات جميعا

منظمات تقميدية )  كتظؿ معايير أخرل لمتصنيؼ منيا معيار الحجـ كمعيار العمر
، كمعيار المكقع الجغرافي الذم يميز المركزية كالمحمية (عريقة، مخضرمة حديثة

كأخيران معيار التكيؼ القانكني الذم يفرؽ بيف المنظمات الرسمية كالشبو رسمية أك 
 .المنظمات التابعة مباشرة لمسمطة التنفيذية كالمستقمة التابعة لمقطاع العاـ

ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ تسعى ليا : األىداف العامة للمنظمات الح ومية (6
 2:المنظمات الحككمية نذكر منيا ما يمي

كتتحقؽ مف خبلؿ كظائؼ الحماية كاالستقرار كحفظ األركاح : األىداؼ األمنية .1
كضماف الحريات كممارسة الحقكؽ األمنية لؤلفراد كالجماعات عمى مستكل القطر 

                                                           
1

   54ص, يزعع سبثك(, انفكش انخنظًِْ)انخنظْى اإلداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصش, عبيز انكجٍسً- 

2
 ص 2006, سٕرٌب, ,(ٌ د) دار انزضب 1ط , 3ط, (انخصًْى انخنظًِْ)اإلداسُ ًانحكٌيِ بْن انخمهْذ ًانًؼبصشة  انخنظْى, عبيز انكجٍسً- 

   21-20ص 
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كضد أم اعتداء خارجي عمى الدكلة، كمعالجة أم مشاكؿ داخمية تعترض األركاح 
كالممتمكات كتشارؾ كزارة الداخمية ك الدفاع بصفة أساسية في تحقيؽ ىذا اليدؼ 
كتشاركيا كزارة العدؿ إضافة إلى عدد مف التشكيبلت ك التنظيمات المتخصصة 

 .األخرل
كتترجـ مف خبلؿ المنظمات المتخصصة بالتنشئة السياسية : األىداؼ السياسية .2

كااليدكلكجيا كالمنظمات الدكلية ككسائؿ االتصاؿ بالجماىير، إضافة إلى المنظمات 
الرقابية كالشعبية التي تيتـ بمعرفة المطالب العامة كصياغتيا كتقكية الركابط بيف 

 .القمة كالقاعدة بما يضمف البقاء كاالستمرار
كزارة الخارجية، كزارة اإلعبلـ كالثقافة كمف بيف ىذه التنظيمات األساسية التي تسيـ 

 .في تنفيذ ىذه األىداؼ إضافة إلى السمطة التشريعية كالمنظمات الشعبية األخرل
كتشارؾ بتنفيذىا المنظمات القطاعية المتخصصة في شؤكف : األىداؼ االقتصادية .3

الصناعة كالزراعة ك التجارة كالنفط بمختمؼ أنشطتيا اإلنتاجية ك التسكيقية 
 .كالمخزنية كما تستمزمو مف خدمات في الصيانة

كتسأؿ عف تنفيذىا المنظمات الحككمية المتخصصة في : األىداؼ االجتماعية .4
رعاية المكاطنيف بمختمؼ األعمار كاألجناس، كخاصة األطفاؿ المعكقيف كالعجزة 
كاأليتاـ كاألرامؿ، كبقية الفئات ممف يستحقكف العكف كالمساعدة كما تشارؾ في 

تنفيذىا المنظمات اإلصبلحية كالتأىيمية كالترفييية كمنظمات الخدمة العامة عمى 
اختبلفيا تربكية كصحية، كتمؾ المسئكلة عف تكفير الماء كالكيرباء كالنقؿ اإلسكاف 
كتعد كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية ىي المسئكلة عف النيكض بيذه األىداؼ 
تساعد في ذلؾ كزارات التربية كالصحة كالتعميـ العالي كالحكـ المحمي كالبمديات 

 .كالشباب
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كيقصد بيا الخدمات التي يحتاجيا النظاـ الكمي بمختمؼ : األىداؼ الخدماتية .5
دامة ذاتو كتحقيؽ كظائفو، كتنفيذ ىذه األىداؼ  أجزائو كتنظيماتو لتسيير شؤكنو كا 
مف خبلؿ منظمات الجباية لؤلمكاؿ كاإليرادات المستحقة كتكظيفيا كاستثمارىا، مف 

كتعد كزارة المالية كما يتبعيا مف . خبلؿ منظمات المعمكمات كجمعيا كتغذيتيا
كظائؼ مصرفية كجمركية كضرائبية الجية التنظيمية الرئيسة التي تنيض بالقسط 

 .األكبر مف ىذه األىداؼ تساعدىا في ذلؾ جيات مثؿ كزارة التخطيط كالتجارة
كتتمثؿ في التأثير الذم تحدثو المنظمات عمى : األىداؼ البلتنظيمة أك الغير مرئية .6

طرؽ التفكير كأنماط التصرؼ لؤلفراد العامميف معيا مف خبلؿ تنشئتيـ اإلدارية 
أك أنيا . كالتنظيمية فيي قد تعكدىـ عمى االنضباط كااللتزاـ كقبكؿ الكاقع كما ىك

تحفز فييـ الطمكح كتقكم فييـ النظرة البعيدة لممستقبؿ كتجعميـ دعاة التغيير 
 .   كالتجديد

 :إجراءات التشصيل المتبعة من طرف الدولة للتخفيف من حدة البطالة (7
لعؿ مف أىـ اإلجراءات المتبعة لتحسيف كضعية الشغؿ كالتخفيؼ مف حدة البطالة، 
تمؾ التي تتعمؽ بالمخطط الكطني لمكافحة البطالة إضافة إلى المراىنة عمى القطاع 

 .  الخاص لتحقيؽ ذلؾ
لقد تـ الشركع في برنامج الشبكة االجتماعية منذ سنة : برنامج الشب ة اوجتماعية .1

، ليتدعـ أكثر خبلؿ مرحمة تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي كذلؾ مف خبلؿ 1992
تخصيص إعانات كتعكيضات مالية تيدؼ في مجمميا إلى حماية كتدعيـ الفآت 
األكثر فقران كاألكثر تضرران نتيجة لمقيكد التي فرضتيا طبيعة التكجو االنكماشي 

كيتككف برنامج الشبكة االجتماعية المعتمد بالجزائر مف مجمكعة . لبلقتصاد الكطني
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مف اإلجراءات اليادفة إلى تكفير مداخيؿ لفائدة الفئة التي تأثرت ببرنامج التعديؿ 
  1.الييكمي

أف جؿ البرامج المعتمدة لرفع مستكل  عمى اعتبار:برنامج عقود ما فبل التشصيل .2
التشغيؿ تمس بشكؿ عاـ الفئة البطالة بغض النظر عف مستكياتيا التعميمية كعمى 

اعتبار أف أغمبيا مكجو لمشباب الذيف ىـ دكف المستكيات الجامعية، فقد تـ تبني ىذا 
البرنامج لمفئات الجامعية بالدرجة األكلى خصكصا كأف المؤسسات الطالبة لمناصب 
العمؿ النادرة أصبل تفرض بعض القيكد التي يصعب أف يكتسبيا خريجك الجامعات 

كعمى ىذا األساس تـ . (خمس سنكات في المتكسط)مثؿ الخبرة المينية لعدة سنكات
العمؿ عمى تكسيع برنامج ترقية الشغؿ مف خبلؿ تعميـ عقكد ما قبؿ التشغيؿ 
بالنسبة لممؤسسات العمكمية كالخاصة، كتأكد ىذا التكجيو مف خبلؿ المرسـك 

 ، كالمتضمف دعـ تشغيؿ الشباب 1996-07-02 المؤرخ في 96-234الرئاسي 
إضافة إلى المرسـك التنفيذم رقـ . مف خبلؿ برنامج التككيف التشغيؿ كالتكظيؼ

مف  (FNSEJ) الذم يحدد كظيفة الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب 295-96
أما بالنسبة . خبلؿ تقديـ التسييبلت الضركرية لتمكيؿ مشاريع الشباب العاطؿ
محاكلة إدماج : لؤلىداؼ المنتظرة مف البرنامج فيمكف تمخيص أىميا في ما يمي

خريجي الجامعات لمتككيف قصير، ثبلث سنكات لمتقني السامي، أك الطكيؿ المدل 
أربع سنكات أك خمسة لمسانس أك الميندس، في سكؽ العمؿ بشكؿ يتبلءـ مع 

مؤىبلتيـ كمستكياتيـ التعميمية، باإلضافة إلى تمكيف ىذه الفئة مف اكتساب الخبرة 
المينية الكافية، ككذا زيادة إمكانية تكفير فرص العمؿ الدائمة بعد انقضاء المدة 

      CPE2.  القانكنية لبرنامج
                                                           

1
، دٌٕاٌ ، انبطبنت ًإشكبنْت انخشغْم ضًن بشنبيش انخؼذّم انيْكهِ ناللخصبد ين خالل حبنت انضزائشعجذ انزؽًبٌ انعبٌت, َبصز دادي عذٌٔ-  

    278، ص 2010، انغشائز  (ٌ د)انًغجٕعبد انغبيعٍخ 

2
 . 282- 281َفس انًزعع ، ص  ، عجذ انزؽًبٌ انعبٌت, َبصز دادي عذٌٔ- -  
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نتيجة التساع بطالة الشباب تبنت الحككمة برنامجا خاصا : جياز اإلدماج الميني .3
، مف خبلؿ إنشاء 1990لمخفيؼ مف حدتيا كآثارىا االقتصادية كاالجتماعية منذ 

صيغة جديدة إلدماج الشباب في الحياة المينية لتدارؾ النقص الذم سجمو برنامج 
كتركز ىذه الصيغة عمى تفعيؿ دكر الشركاء المحمييف مف خبلؿ . تشغيؿ الشباب

إنشاء كظائؼ كمشاريع، كمراكز تككيف لفائدة الشباب العاطؿ عف العمؿ، كما تيدؼ 
ىذه الصيغة الجديدة إلى استغبلؿ كؿ الطاقات البشرية المتاحة بما يتبلءـ كاألنشطة 
الممكف تكفيرىا أك إنشائيا عف طريؽ عممية اإلدماج في الكظائؼ المأجكرة بمبادرة 

 .  1محمية
 تشكؿ المؤسسات المصغرة إحدل :برنامج القرض المصصر والمؤسسات المصصرة .4

التكجيات الجديدة في مسار االقتصاد الكطني لتنمية التشغيؿ الذاتي نتيجة لتراجع 
ككنيا تساىـ في إنتاج السمع كالخدمات . دكر الدكلة في تكفير مناصب الشغؿ

المكجية لبلستيبلؾ مف جية كتنمية ركح اإلبداع كالمبادرة لدل الشباب المستثمر مف 
 .  2جية أخرل كبذلؾ يمكف تكفير مناصب عمؿ جديدة

                       

                                                           
1
  284 َفس انًزعع ، ص عجذ انزؽًبٌ انعبٌت،,  َبصز دادي عذٌٔ-  

2
 . 295انًزعع َفسّ، ص -  
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: مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ التعريؼ بمجاؿ الدراسة مف خبلؿ مجاالتيا المختمفة
الزمني الجغرافي ك البشرم، كفي األخير خصائص مجتمع الدراسة الشخصية كالكظيفية، 

 :     كذلؾ كما يمي

 : كتتضمف المجاالت الثبلث التالية كىي: مجاوت الدراسة: أووً 

 سنعرض مف خبللو مكقع الجامعة كنشأتيا كميمتيا :المجال الجصرافي للدراسة
 :1كأقساميا رسالة الجامعة كأىدافيا كما يمي

 المنطقة 06أجريت دراستنا الميدانية بجامعة أدرار الكاقعة بمحاذاة الطريؽ الكطني رقـ 
كىي تتربع عمى مساحة تقدر , كمـ عف مقر الكالية أدرار2الصناعية أدرار عمى بعد 

 . ىكتار43بػحكالي 

 : نشأة جامعة أدرار

 أنشأ المعيد الكطني 1986-05-06:  المؤرخ في118-86:  بمكجب المرسـك رقـ
 المؤرخ في 175-86: الذم عدؿ كتمـ بالمرسـك رقـ, لمتعميـ العالي في العمـك اإلسبلمية

، كالمتضمف إنشاء المعيد الكطني العممي لمشريعة أكؿ نكاة إلنشاء 05-08-1988
 2001-09-18 المؤرخ في 01-269: جامعة أدرار كالذم تـ بمكجب المرسـك رقـ

كىي مؤسسة , 2004-08-29:  المؤرخ في04-259كالمعدؿ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 .عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي

إف جامعة أدرار تكفر تككينان بيداغكجيان كعمميان في عدة مجاالت، لمتطكير كلضماف 
التطكر العممي كالحركية البحثية، فالجامعة شيدت قفزة نكعية كعممية لمسنة الجامعية 

، بحيث انتقمت مف ثبلث كميات إلى خمس كميات بمقتضى المرسـك 2013-2014
                                                           

1
, 2013َٕفًجز , انعذد انضبًَ, يصهؾخ االعالو ٔانزٕعٍّ, ٍَبثخ يذٌزٌخ انغبيعخ نهزًٍُخ ٔاالسزشزاف ٔانزٕعٍّ , انجغبلخ انزمٍُخ نغبيعخ أدرار- 

 .   2ص
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، كتضمنت ىذه الكميات ستة عشرة 2012-08-04:  المؤرخ في12-302: التنفيذم رقـ
-12-27 المؤرخ في 801-802-803-804-800: قسـ أنشأت بمقتضى القرار رقـ

 الصادر عف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، مما يسمح بفتح تخصصات 2012
جديدة عمى مستكل المياديف المفتكحة كالماستر، باإلضافة إلى فتح عركض جديدة في 
سيامات  الماجستير ك الدكتكراه كىذا كمو بفضؿ رعاية مدير الجامعة كجيكد الدكلة، كا 

إف ىذا التحدم . أساتذتيا كمكظفييا كطبلبيا مف أجؿ أف تحتؿ المكانة التي تستحقيا
بنظرة , يقتضي مف الجامعة أف تجعؿ مف العممية التعميمية عممية تطكيرية كعممية مستمرة

 .إستشرافية مستقبمية

 :  ليات جامعة أدرار وأقساميا

 :1تحتكم جامعة أدرار عمى خمس كميات مكزعة كالتالي

 كتتضمف ثبلث أقساـ كىي : كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمـك اإلسبلمية .1
 قسـ العمـك اإلنسانية. 
 قسـ العمـك االجتماعية. 
 قسـ العمـك اإلسبلمية. 
 .كتتضمف ثبلث أقساـ ىي: كمية األدب كالمغات .2
 قسـ المغة كاألدب العربي. 
 قسـ األدب كالمغة الفرنسية. 
  قسـ األدب كالمغة االنجميزية 
 .كتتضمف األقساـ التالية:  كمية العمـك كالتكنكلكجيا .3
 قسـ العمـك كالتكنكلكجيا. 

                                                           
1

 . 1ص, انًزعع انسبثك َفسّ- 



 الفصل الخامس الجانة الميداني للدراسة 
 

- 112 -  

 

 قسـ الرياضيات كاإلعبلـ ألي. 
 قسـ عمـك المادة. 
 قسـ عمـك الطبيعة كالحياة. 
 قسـ المحركقات كالطاقات المتجددة. 
 .كتضـ األقساـ التالية: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية .4
 قسـ الحقكؽ. 
 قسـ العمـك السياسية. 
 .كتضـ األقساـ التالية:  كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير .5
 قسـ العمـك االقتصادية. 
 قسـ العمـك التجارية. 
 قسـ عمـك التسيير . 

 : رسالة الجامعة وأىدافيا

إلى جممة مف األىداؼ التي " نسعى نحكل التميز" تسعى جامعة أدرار تحت شعار 
احتكتيا إستراتيجية تطكير التعميـ العالي المسطر في ظؿ إصبلح منظكمة التعميـ العالي 

 :1كلعؿ أىميا, كالبحث العممي في الجزائر

, إفريقيا, كطنيا, تمبية احتياجات التككيف كفقا لمتطمبات سكؽ العامؿ كالتنمية المحمية -1
 .كدكليا

, كتثميف نتائجو كاالرتقاء النكعي كالكمي بمستكل التعميـ, تشجيع اإلنتاج العممي -2
 .كالبحث العممي, التككيف

                                                           
1
 .2انجغبلخ انزمٍُخ نهغبيعخ ، انًزعع َفسّ، ص -  
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, الكطني, كالتكنكلكجية عمى المستكل المحمي, مكاكبة الجامعة لممستجدات العممية -3
 .كالعالمي, اإلفريقي

كىيئات البحث العممي , إنشاء عبلقات تعاكف كتبادؿ عممية مع مختمؼ الجامعات -4
 .كطنيا إقميميا كدكليا

كالتككيف كتنكيع , اإلسياـ في تجسيد البعد اإلفريقي لمجامعة مف خبلؿ نكعية التعميـ -5
 .مجاالت البحث في الجامعة

انفتاح الجامعة عمى المحيط السكسيك اقتصادم لغرض اإلسياـ في تحقيؽ اإلستراتيجية 
 التنمكية الكطنية الشاممة

 استغرقت دراستنا الميدانية ستة أشير تقريبا ابتداء مف شير جانفي : المجال الزمني
كبيذا يمكف تقسيميا إلى المراحؿ . 2014-2013إلى غاية جكاف لممكسـ الجامعي 

 :التالية
 حيث قمنا خبلؿ ىذه المرحمة 2014انطمقت منذ شير جانفي : المرحلة األولى - أ

باستطبلع ميداف الدراسة كالقياـ ببعض المقاببلت معا المبحكثيف مف أجؿ ضبط أبعاد 
المكضكع كفي آخر شير فيفرم تـ إعداد استمارة أكلية لمدراسة كعرضيا عمى األستاذ 

 .  المشرؼ
 كذلؾ ابتداء مف شير مارس حيث تـ فييا عرض االستمارة عمى :المرحلة الثانية - ب

مجمكعة مف المحكميف ، مف أجؿ المناقشة كتعديؿ ما يمكف تعديمو، مع االستمرار في 
إجراء مقاببلت مع الطمبة، كفي أكاخر شير أفريؿ تـ التكصؿ إلى االستمارة النيائية 

 . كعرضيا عمى األستاذ المشرؼ
حيث تـ بداية تكزيع االستمارات , انطمقت بالتحديد مف شير مام: المرحلة الثالثة - ت

 حيث تـ جمع كؿ االستمارات 2014-06-19 إلى غاية 2014-05-04بتاريخ 
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المكزعة عمى المبحكثيف، ليتـ االنطبلؽ في تبكيب البيانات المحصؿ عمييا مف أجؿ 
 .التحميؿ كالتفسير الستخبلص النتائج

 المجال البشري:    
 :  مجتمع الدراسة .1

اقتصر المجاؿ البشرم لدراستنا عمى مجمكع طمبة المسانس المقبميف عمى التخرج مف 
باإلضافة , ككنيـ الفئة المقبمة عمى سكؽ العمؿ, جامعة أدرار بمختمؼ تخصصاتيـ

حيث يقدر العدد اإلجمالي ليـ بػ , إلى أف سنيـ مناسب لخصائص مجتمع الدراسة
 .2014-2013 طالب مقبؿ عمى التخرج لمسنة الجامعية 1744

  : العينة و يفية اختيارىا .2
تعتبر العينة جزء مف مجتمع الدراسة البحث، كحجميا ىك عدد العناصر المككنة ليا كىي 

عدد المشاىدات المأخكذة مف مجتمع معيف، كالمفترض أف تككف اإلحصائيات التي 
 .  1تتصؼ بيا ممثمة لمعالـ المشاىدات في المجتمع

 مف مجتمع الدراسة %15كنظران لضيؽ الكقت ككبر حجـ مجتمع الدراسة، فقد تـ أخذ 
 : فقط حيث يقابؿ ىذه النسبة المجمكع الكمي لمعينة كتـ حسابو كالتالي

1744              100 %
                                              S =   

  S                   15 %
                                              S =262 طالب  

 
  طالب262إذف عينة الدراسة تتككف مف 

                                                           
1
, 2004, األردٌ, 1ط, دار انًُبْظ نهُشز ٔانزٕسٌع, (ينبىضو أسبنْبو أدًاحو)انبحذ انؼهًِ: فٕسي عجذ انخبنك فبئك , عهً إؽسبٌ شٕكذ-  

 .  140ص
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 ككف جامعة العشوائية الحصصيةكنظران لطبيعة مجتمع الدراسة فقد تـ اختيار العينة 
ادرار تحتكم عمى خمس كميات، ككؿ كمية تضـ مجمكعة مف األقساـ بتخصصاتيا 

المختمفة كىذا النكع مف المعاينات يسمح لنا بأخذ عينة مف كؿ كمية مناسب لحجـ الطمبة  
 .        في مجمع الدراسة

 لحساب حجـ العينة لكؿ طبقة نحدد أكال نسبة الطمبة :حساب حجم العينة في  ل طبقة
ثـ نحدد في الخطكة الثانية عدد , في كؿ كمية بالنسبة لممجمكع العاـ لمطمبة المتخرجيف

 .الطمبة المطمكب مف كؿ كمية بالنسبة لمعينة

 نسبة الطلبة في  ل  لية بالنسبة للمجموع العام للطلبة للطلبة المتخرجين : 
 :   لية العلوم اإلنسانية واوجتماعية والعلوم اإلسالمية -1

1744              100 %

  659                % S            S =        S = 37.78 38%                                                

 :  لية األدب العربي واللصات األجنبية -2

1744              100 %

  323                 % S         S =         S = 18.52 18 %

 :   لية الحقوق والعلوم السياسية -3

1744              100 %

  71                  % S         S =         S = 04.07 04 %
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   لية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  -4

1744              100 %

  309                 % S         S =         S = 17.71 18% 

 :  لية العلوم والت نولوجيا -5

1744              100% 

 382                 % S         S =         S = 21.90 22% 

 عدد الطلبة المطلوب من  ل  لية بالنسبة لعينة الدراسة: 
 
 :  لية العلوم اإلنسانية واوجتماعية والعلوم اإلسالمية -1

262              100 %
  S               38 %          S =        S = 99.56 100طالب                                                

 :  لية األدب العربي واللصات األجنبية -2

262            100 %

   S             18 %          S =         S = 47.16 47طالب  

 :   لية الحقوق والعلوم السياسية -3

262              100 %

  S                04  %       S =         S = 10.48 10طالب  
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  لية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  -4

262           100 %

   S            18 %         S =         S = 47.16 47طالب  

 :  لية العلوم والت نولوجيا -5

262           100 %

   S              22  %        S =         S = 57.64 58طالب  

                                                                         
  يوضح نسبة جنس المبحوثين حسب ال ليات لعينة الدراسة (1)جدول رقم : 

 الطلبة
 ال ليات

الطلبة المتخرجين 
 ليسانس

عينة المبحوثين  مجموع
 حسب الجنس

 العينة 

 إناث الذ ور اإلناث الذ ور
 لية العلوم اإلنسانية 

 واوجتماعية والعلوم اإلسالمية
156 

24%   
503 

76%  
659 24 76 100 

 لية األدب العربي واللصات 
 األجنبية

54 
17%  

269 
83%  

323 08 39 47 

 40  لية الحقوق والعلوم السياسية
56%  

31 
44%  

71 06 04 10 

 لية العلوم اوقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

99 
13%  

210 
87%  

309 10 37 47 

 136  لية العلوم والت نولوجيا
26%  

246 
74%  

382 22 36 58 

 262 192 70 1744 1259 485 المجموع 
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مف خبلؿ ىذا العنصر سكؼ نعرض المتغيرات : خصائص أفراد عينة الدراسة: ثانياً 

 :الشخصية كاالجتماعية لمفردات الدراسة كما يمي
 :يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس (2)الجدول رقم  (1

 
 اننسبت انخكشاس الجنس

 
ركش 
 

73 28.6% 

 
 أنزَ

 
182 71.4% 

 %100.0 255 انًضًٌع 
   

 
 كتمثؿ نسبة المبحكثيف اإلناث %71.4مف خبلؿ الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 

 ، كىي نسبة صغيرة جدان إذا ما قكرنت %28.6مقارنة، بالمبحكثيف الذككر البالغ نسبتيـ 
بسابقتيا، كيرجع الفرؽ في ىذه النسب إلى مجمكعة مف األسباب التي يمكف أف نذكر مف 

البرامج التنمكية كالتثقيفية في المنطقة التي يندرج ضمف مخططاتيا تعميـ كتثقيؼ : بينيا
مف  (المتكسطات كالثانكيات )المرأة المحمية، باإلضافة إلى قرب المؤسسات التعميمية 

أغمب القصكر في المنطقة التي كانت تستدعي في السابؽ التنقؿ ليا كاإلقامة بيا في حيف 
أف كسائؿ النقؿ غير متكفرة كاإلقامة غير مبلئمة كثقافة المنطقة التي تمنع منعا باثان خركج 

البنت لمدراسة كاإلقامة خارج البيت إال في حاالت نادرة، مقارنة بالذككر الذيف كانت 
تحرص األسرة عمى دراستيـ كلك استدعى األمر التنقؿ بيـ إلى مناطؽ أخر أكثر مبلئمة 

، أك عند أقاربيـ أك (داخميات)مف مناطؽ إقامتيـ األصمية سكاءن في مؤسسات تعميمية 
معارؼ ليـ ككف الذككر ىـ الذيف تعكؿ عمييـ العائمة في الغالب لمحصكؿ عمى مناصب 
عمؿ تضمف ليـ المكانة االجتماعية كالعيش الرغيد مستقببل، باإلضافة إلى القفزة النكعية 
التي شيدتيا جامعة ادرار في اآلكنة األخيرة مف ىياكؿ قاعدية كتخصصات جديدة، كفرة 
عمى الفتاة التنقؿ إلى كاليات أخرل مف أجؿ التعميـ الجامعي الذم كاف في أغمب األحياف 
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يقؼ حاجزان أماميا نظران لظركؼ العائمة المادية، أك الثقافة المجتمعية التي كاف كال يزاؿ 
البعض منيا راسخ في أذىاف أىؿ المنطقة حكؿ حرية تنقؿ الفتاة، ككذا خركج المرأة إلى 
سكؽ العمؿ في المنطقة حتـ عمييا تحسيف مستكاىا الدراسي لمحصكؿ عمى ميف أكثر 

 . مبلئمة ليا
 : يوضح توزيع المبحوثين حسب السن (3)الجدول رقم  (2

 
 

 كتعبر عنيا الفئة العمرية %76.5ما نبلحظو مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي 
 التي عبرت عنيا الفئة العمرية %23.5سنة، مقارنة بػ  [24 - 21]المحصكرة بيف 
 .سنة [28 - 25]المنحصرة بيف 

 حيث يعد ىذا التبايف الكاضح كالفارؽ الكبير في النسب منطقيان جدان بالنسبة لمطمبة 
الجامعييف المتخرجيف، ككف أف ىذه الفئة العمرية ىي التي ليا دافع أكبر لمتعمـ كالتي ىي 
مف المفترض أنيا عمى أبكاب التخرج، ككف البحث يتمحكر حكؿ فئة الطمبة المقبميف عمى 

قمص مف سنكات التعميـ  (LMD)التخرج، باإلضافة إلى إف نظاـ التعميـ الجامعي الجديد
مقارنة بالنظاـ الكبلسيكي القديـ، باإلضافة إلى ارتفاع نسب الطمبة الحاصميف عمى شيادة 

أما صغر نسبة الفئة العمرية الثانية يعكد إلى . البكمكريا في السنكات األخيرة مقارنة بالسابؽ
إف أغمب أفرادىا في مرحمة الحياة العممية كدراستيـ الجامعية فرصة لتحسيف مستكياتيـ في 

العمؿ تماشيان كمتطمبات الحياة العصرية، ككف سكؽ العمؿ أصبح يستقطب أصحاب 

 النسبة التكرار السف
  24  إلى21 مف

 
195 76.5% 

  28 إلى 25 مف
 

60 23.5% 

 المجمكع 
 

255 100.0% 
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الشيادات في جميع صكره، كالقميؿ فقط مف يستطيع الجمع بيف الدراسة كالعمؿ في آف 
 .كاحد
 : يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة العائلية (4)الجدول رقم  (3
 

 النسبة التكرار الحالة العائمية

 %95.3 243 عزبأ

 %4.7 12 متزكج

 %100.0 255  التكرار

 
 كتمثؿ أفراد عينة الدراسة العزاب %95.3مف خبلؿ الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 

.  مف المبحكثيف%4.7كىي نسبة كبيرة جدان إذا ما قكرنت بنسبة المتزكجيف المقدرة بػ 
كيرجع الفارؽ الكبير بيف النسبتيف إلى مجمكعة مف العكامؿ يمكف أف نذكر منيا عمى 

باإلضافة إلى أف , صغر سف المبحكثيف ككذا إلى جنسيـ ككف أغمبيـ إناث: سبيؿ المثاؿ
ألف االرتباط , بعض المبحكثيف ال يفضمكف االرتباط كىـ لـ ينيكا بعد تعميميـ الجامعي

 .كالمسؤكلية األسرية يمكف أف يؤثر عمى تحصيميـ الجامعي
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 : يوضح توزيع مفردات الدراسة حسب عدد أفراد أسرىم (5)جدول رقم (4
 

 النسبة التكرار عدد األفراد في األسرة
 %36.9 94 5 إلى 03 مف
 %47.1 120 8 إلى 06 مف

 %16.1 41 فأكثر 09
 %100.0 255 المجمكع

 
كتقابؿ أفراد عينة الدراسة الذيف  %47.1مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

 كتقابؿ أفراد عينة الدراسة الذيف %36.9كتمييا مباشرة , أفراد [8 - 6]عدد أسرىـ ما بيف 
أما أقؿ نسبة في الجدكؿ مقارنة بالنسبتيف السابقتيف , أفراد [5-3]عدد أفراد أسرىـ ما بيف 

 . أفراد فأكثر9كقابؿ المبحكثيف الذيف عدد أفراد أسرىـ %16.1ىي 
كمف خبلؿ النسب نجد أف أغمبية المبحكثيف ينتمكف إلى أسر كبيرة الحجـ نكعا ما، 
كىذا مف شأنو أف يؤثر عمى المستكل المعيشي ألفراد عينة الدراسة، بحيث نجد أف أسرة 

 أفراد 09يتعدل أفرادىا األربع أك خمس أشخاص ال يعيشكف مثؿ أسرة يمكف أف تفكؽ 
سكاء مف الناحية المادية أك الرعاية االجتماعية كالتعميمية بصفة عامة، كىذا مف شأنو أف 
يكجو أفرادىا إلى اختيار ميف ليست بالضركرة قد تككف مرغكبة، كلكف الميـ أنيا تساعد 

 .عمى التغمب عمى أعباء الحياة
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 :  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ترتيبيم في أسرىم (6)الجدول رقم  (5
 

 النسبة التكرار الترتيب الميبلدم لممبحكث
 %23.5 60 األكبر 
 %61.2 156 األكسط 
 %15.3 39 األصغر 
 %100.0 255 المجمكع 

 

 كتمثؿ %61.2مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
 نسبة المبحكثيف الذيف %23.5أفراد عينة الدراسة الذيف ترتيبيـ األكسط في األسرة، كتمييا 

ترتيبيـ األكبر في أسرىـ، كىذه النسبة صغيرة جدان إذا ما قكرنت بالنسبة األكلى، أما آخر 
كتضـ المبحكثيف الذيف ترتيبيـ %15.3نسبة كاألصغر مف النسبتيف السابقتيف ىي 

 .األصغر في أسرىـ
كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف أغمب المبحكثيف يحتمكف المرتبة المتكسطة في أسرىـ، 

كىذا مف شأنو أف يمنحيـ بعض االمتيازات كيحرميـ أخرل مثؿ فرص أفضؿ لمدراسة 
، بحيث نجدىـ يستفيدكف مف خبرات األكبر منيـ سننان سكاءن في مجاؿ الدراسة أك كالعمؿ

العمؿ، كىذا مف شأنو أف يكضح الرؤيا لممبحكث في اختيار تخصص دراسي بعينو أك 
 .      اإلقباؿ عمى عمؿ دكف األخر
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 :يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال ليات التي ينتمون إلييا (7)جدول رقم  (6
 

 النسبة التكرار لكميات التي ينتمي إليو المبحكثيفا
 %36.5 93  اإلسبلميةكالعمـك كاالجتماعية اإلنسانية العمـك كمية
 %18.4 47  األجنبيةكالمغات األدب كمية
 %3.9 10 السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية
 %18.4 47 رمالتسي كعمـك كالتجارية االقتصادية العمـك كمية
 %22.7 58 كالتكنكلكجيا العمـك كمية

 %100.0 255 التكرار
 

مف خبلؿ الجدكؿ نجد أف أغمب أفراد عينة الدارسة ينتمكف إلى كمية العمـك االجتماعية 
 كتمييا %36.5كاإلنسانية ك العمـك اإلسبلمية بأقساميا كتخصصاتيا المختمفة بنسبة 

، أما كمية األدب كالمغات ككمية العمـك التجارية %22.7مباشرة كمية العمـك التكنكلكجيا بػ 
 ، أما آخر النسب %18.4كاالقتصادية كعمـك التسيير فقد تحصمتا عمى نفس النسبة كىي 

  .%3.9كأقميا فكاف لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية بنسبة
مف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف أغمبية الدارسيف كالمتخرجيف مف الجامعة ينتمكف إلى 
التخصصات اإلنسانية كاالجتماعية كالشرعية، مقارنة بالتخصصات العممية كالمطمكبة عادة 

في سكؽ العمؿ أكثر، كالسبب األكؿ في ىذا يرجع عادة إلى معدالت البكالكريا الذم 
تفرض عمى الطالب االلتحاؽ بتخصص معيف دكف األخر، باإلضافة إلى أف التخصصات 
العممية  المكجكدة في الجامعة محدكدة، مما يستدعي التنقؿ إلى خارج الكالية لمراغبيف في 

 .  تخصصات أخرل غير المكجكدة فييا
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الشخصية على اختيار خصائص تأثير ال: تحليل بيانات الفرضية األولى: ثالثاً 
: الشباب لفرص العمل بين القطاعين العام والخاص

 

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع العمل الذي يرغبون  (8)الجدول رقم (1
 : اولتحاق بو بعد التخرج

 
 
 
 
 
 
  
 

 كتمثؿ %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف االلتحاؽ بكظيفة عمكمية، كيمييا كبنسبتيف متساكتيف المبحكثيف 
الذيف يرغبكف بفتح مشاريع خاصة بعد التخرج كالراغبيف بالعمؿ في القطاع العمكمي 

، أما أقؿ نسبة في الجدكؿ ىي  %14.1ك%18: االقتصادم يتكزعكف عمى النسب التالية
 .كتعبر عف المبحكثيف الذيف يرغبكف بالعمؿ في شركات خاصة7.8%

يرغبكف  (الطمبة المتخرجيف)مف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف غالبية أفراد عينة الدراسة 
 ، كىذا 74.1%االلتحاؽ بكظيفة في القطاع العمكمي بشقيو اإلدارم كاالقتصادم بنسبة 

"   كظيفة سيمة كالعمؿ فييا غير مكمؼ"يرجع لؤلسباب التالية حسب رأم المبحكثيف 
تكفؿ أكثر قدر مف الحقكؽ كالضمانات : "باإلضافة إلى ما تتمتع بو مف امتيازات مثؿ

لمعماؿ، الضماف االجتماعي، أجر منتظـ، العطؿ، االستقرار الكظيفي، عمؿ مضمكف 
، كىناؾ مف المبحكثيف مف يرل أف التخصص يفرض عميو ... "كدخؿ مستمر بعد التقاعد

ذلؾ كالبعض األخر كاف تكجيو ماديان حيث يرل حسب قكلو أف القطاع االقتصادم 

 النسبة التكرار نكع العمؿ 
 %60.0 153 عمكمية كظيفة 
 %14.1 36 العمكمي االقتصادم القطاع 
 %18.0 46 خاص مشركع 
 %7.8 20 خاصة شركة في العمؿ 
 %100.0 255 المجمكع 
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يعتبر مف أبرز القطاعات في الدكلة ذات الدخؿ الكبير : " مرغكب مف طرؼ الشباب ألنو
 ." في الميزانية إذ يعتبر ثاني قطاع لو أىمية بعد قطاع السيادة الدفاع

أما المبحكثيف الذيف يرغبكف بالعمؿ لحسابيـ الخاص عف طريؽ فتح مشاريع خاصة، 
عممي : " فقد اعتبركىا السبيؿ لتحقيؽ الطمكح عمى حد تعبيرىـ كما كرد في إجاباتيـ

، كالبعض األخر يرل أف ىناؾ ركتيف في القطاع " خاص كألحقؽ طمكحاتي كنجاحاتي
العمكمي كاستغبلؿ لمعامؿ في الشركات الخاصة، لذا يفضمكف فتح مشاريع خاصة كمف 

أفضؿ مشركعي الخاص ألف القطاع العمكمي ركتيني كالشركات الخاصة " أمثمة ذلؾ 
 ".تمتص جيد العامؿ كال تيتـ لسبلمتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس الجانة الميداني للدراسة 
 

- 126 -  

 

 : تأثير الجنس على اختيار نوع العمليوضح (9)جدول رقم  (2
 

 نكع العمؿ
 

 الجنس

 المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.ؿالعـ
 االقتصادم القطاع عمكمية كظيفة

 العمكمي
 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 خاصة شركة

 ذكر
 36 12 17 8 73 
 49.3% 16.4% 23.3% 11.0% 100.0% 

 117  أنثى
64.3% 

24 
13.2% 

29 
15.9% 

12 
6.6% 

182 
100.0% 

  المجمكع
153 

60.0% 
36 

14.1% 
46 

18.0% 
20 

7.8% 
255 

100.0% 
 

 كتمثؿ فئة المبحكثيف %60مف خبلؿ النسب المجدكلة نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
الذيف يرغبكف االلتحاؽ بكظيفة عمكمية بعد التخرج، حيث كانت فئة اإلناث ىي األكثر 

 عمى التكالي، %49.3 ك%64.3رغبة في ذلؾ مقارنة بالذككر حيث قدرة النسبتيف بػ 
كيرجع السبب في حسب رأم المبحكثيف إلى ككف ىذا القطاع فيو بعض الكظائؼ تتماشى 
كظركؼ اإلناث خاصة كأنو لدييف التزامات عائمية في أغمب األحياف إلى جانب عمميف 
خارج المنزؿ، حيث صرحت بعض المبحكثات أنيف يرغبف في القطاع العمكمي خاصة 

مجاؿ التعميـ كبعض الكظائؼ اإلدارية، بسبب سيكلة العمؿ فييا كساعات العمؿ المناسبة، 
باإلضافة إلى أف المجتمع في نظر المبحكثيف يفضؿ عمؿ المرأة في مجاؿ التعميـ أكثر 

مف أم مجاؿ آخر، بينما الذككر يفضمكف ىذا النكع مف الكظائؼ ألف إمكانياتيـ الخاصة 
ال تسمح ليـ بفتح مشاريع خاصة بيـ كالظركؼ حتمت عمييـ التكجو لمقطاع العاـ، 

باإلضافة إلى أف العمؿ فيو عمى حد تعبيرىـ مضمكف كمستقر كمدعـ مف طرؼ الدكلة 
عكس الخاص الذم ال يعرؼ االستقرار كالعامؿ فيو يحتاج إلى مدخكؿ لترتيب شؤكف 
األسرة، كىذا إذا تكفر في أحياف قد ال يتكفر في أحياف أخرل بسبب عدـ استقرار سكؽ 

 . العمؿ
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كفي المقابؿ نجد أقؿ النسبة تتمركز عند المبحكثيف الذم فضمكا العمؿ في القطاع الخاص 
أك في إطار القطاع العاـ االقتصادم، حيث تساكت  (صاحب مشركع أك أجير)بشقيو 

كقدرة النسبتيف بػ , النسبة بيف الراغبيف بالمشاريع الخاصة كالكظيفة االقتصادية العمكمية
 عمى التكالي، في حيف جاءت نسبة الراغبيف بالعمؿ كأجراء في شركات %14.1ك18%

 كىي النسبة األقؿ عمى اإلطبلؽ، حيث كانت نسبة الذككر ىي األعمى %7.8خاصة 
نظران لككف ىذا النكع مف الكظائؼ يساعد الذككر أكثر مف , دائما في الحاالت الثبلث

 .اإلناث حسب رأم المبحكثيف
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 العالقة بين التخصص واختيار المبحوث لقطاع العمل يوضح (10)جدول رقم  (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 كعبرت %60 خبلؿ النسب المعركضة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي مف
عف المبحكثيف الذيف يرغبكف بالعمؿ في كظيفة عمكمية، كتدرجت ىذه الرغبة بيف 

المبحكثيف حسب انتسابيـ لمكميات، حيث كانت أكبر نسبة عند كمية العمـك اإلنسانية 
كتمييا مباشرة كمية األدب كالمغات , %76.3كاالجتماعية كالعمـك اإلسبلمية كقدرت بػ 

، في حيف %50، أما كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية قدرة نسبتيا بػ %66األجنبية بػ 
تساكت النسب بيف كمية العمـك كالتكنكلكجيا ككمية العمـك االقتصادية كالتجارة كعمـك 

 ، كعبرتا في نفس الكقت عف أقؿ %42.6 ك %44.8التسيير، كقدرت عمى التكالي بػ
 .النسب لمراغبيف في ىذا النكع مف الكظائؼ

 نكع العمؿ 
 
 

 الكميات المبحكثيف 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 القطاع
 االقتصادم
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 شركة
 خاصة

 لية العلوم اإلنسانية  
 واوجتماعية والعلوم اإلسالمي

71 7 13 2 93 
76.3% 7.5% 14.0% 2.2% 36.47% 

 
 كالمغات اآلداب كمية

 األجنبية
31 4 11 1 47 

66.0% 8.5% 23.4% 2.1% 18.43% 

 
 كالعمكـ الحقكؽ كمية

 السياسية
5 0 3 2 10 

50.0% 0.0% 30.0% 20.0% 3.92% 

 
 االقتصادية العمكـ كمية

 يرمالتس كعمكـ كالتجارية
20 18 7 2 47 

42.6% 38.3% 14.9% 4.3% 18.43% 

 كالتكنكلكجيا العمكـ كمية 
26 7 12 13 58 

44.8% 12.1% 20.7% 22.4% 22.27% 
 255 20 46 36 153 المجمكع 

 60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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كيفسر ىذا الفرؽ الكبير في النسب إلى التخصصات التي تضميا كؿ كمية، حيث يرجع 
أختار الكظيفة " المبحكثيف السبب في اختيارىـ ىذا النكع مف الكظائؼ إلى التخصص 

كيؼ أنشأ مشركع " ، باإلضافة إلى قكليـ "العمكمية ككف التخصص يفرض عميا ذلؾ
المشركع الخاص " ، "خاص مثبل كأنا خريج أدب عربي، لماذا ال أذىب إلى التعميـ كأرتاح 

 ". يتطمب الخبرة ك التخصص كأنا ال أمتمكيما
أما المبحكثيف الذيف فضمكا كظائؼ أخرل فقد تحصمكا عمى أقؿ النسب حيث تساكت 
النسبتيف بيف الذيف يرغبكف في مشركع خاص، كالراغبيف في كظيفة القطاع االقتصاد 

 كتدرجت ىذه الرغبة عكس السابؽ، %14.1 ك%18العمكمي، حيث قدرت نسبتيـ بػ 
حيث كانت أكبر نسبة في كميتي العمـك االقتصادية كالتجارة كعمـك التسيير ككمية العمـك 
كالتكنكلكجيا، ككف التخصصات في ىذه الكميات يناسب المشاريع الخاصة كالعمؿ في 

 .المؤسسات االقتصادية العمكمية حسب رأم المبحكثيف
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يوضح العالقة بين سن المبحوثين وقطاع العمل الذي يرغبون  (11)جدول رقم (4
 العمل فيو

 

 نكع العمؿ
 

 السف

 المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 
 115 28 37 15 195 
 %76.47 %7.7 %19.0 %14.4 %59.0 24  إلى 21من

 
 60 5 9 8 38 28 إلى 25 من
 63.3% 13.3% 15.0% 8.3% 23.52% 

 
 255 20 46 36 153 المجمكع 

 60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتمثؿ %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف اكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يختاركف الكظيفة العمكمية بعد التخرج كخيار أكؿ ليـ في حياتيـ المينية، 

 %59سنة كالمقدرة بػ  [28-24]ك [23-21]حيث تساكت النسبة بيف الفئتيف العمريتيف 
كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف الكظيفة العمكمية مرغكبة مختمؼ  ,  عمى التكالي%63.3ك

 .الفئات العمرية
أما المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظائؼ أخرل فقد تساكت نسبيـ بيف الراغبيف في 

كظيفة القطاع العمكمي االقتصادم كالراغبيف في المشاريع الخاصة، حيث قدرت نسبتيـ بػ 
، ؽٍش رعزجز ألم ثكضٍز يمبرَخ ثبنُسجخ انسبثمخ، أيب انُسجخ األلم رًبيًب %18 ك 14.1%

فمذ كبَذ عُذ انًجؾٕصٍٍ انذٌٍ فضهٕا انعًم كأعزاء فً شزكبد خبصخ كخٍبر أٔل نٓى 

، بحيث أنو لـ يكف لمعمر أم تأثير عمى ىذه النسب حيث %7.8ثعذ رخزعٓى ٔلذرٔا ثـ 
 .تساكت في كبل الفئتيف العمريتيف
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يوضح العالقة بين الحالة العائلية للمبحوث وقطاع العمل  (12)جدول رقم  (5
 .المرغوب من طرفو

 نكع العمؿ
الحالة 
 العائمية

 لمجمكعا التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 االقتصادم القطاع عمكمية كظيفة

 العمكمي
 في العمؿ خاص مشركع

 خاصة شركة

 أعزب 
146 35 42 20 243 

60.1% 14.4% 17.3% 8.2% 95.29% 

 متزكج 
7 1 4 0 12 

58.3% 8.3% 33.3% 0.0% 4.70% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف المبحكثيف الذيف كقع %60مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
اختيارىـ عمى كظيفة في القطاع العمكمي، حيث تساكت النسب بيف العزاب كالمتزكجيف 

 عمى التكالي، ككف كبل الطرفيف يسعى لبلستقرار %58.3 ك %60.1كقدرت بػ 
االجتماعي مف خبلؿ االستقرار الميني ، كلف يتحقؽ ذلؾ في نظر المبحكثيف إال مف 

 . خبلؿ كظيفة القطاع العاـ بشقيو االقتصادم كاإلدارم الخدماتي
كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف المبحكثيف الذيف يطمحكف لمحصكؿ عمى كظائؼ أخرل كانت 

نسبتيـ أقؿ بكثير مف النسب السابقة، حيث تساكت عند كظيفة االقتصاد العمكمي 
 عمى التكالي، كانخفضت أكثر عند %18 ك %14.1كالمشاريع الخاصة، كالمقدرة بػ 

 .%7.8التكظيؼ في الشركات الخاصة لتصؿ إلى 
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يوضح العالقة بين عدد أفراد األسرة واختيار المبحوث لقطاع  (13)جدول رقم (6
 العمل

 

 نكع العمؿ
 

 عددأفرادألسرة 

 لمجمكعا التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 5 إلى 03 مف 
51 15 22 6 94 

54.3% 16.0% 23.4% 6.4% 36.86% 

 8 إلى 06 مف 
75 17 18 10 120 

62.5% 14.2% 15.0% 8.3% 47.05% 

 فأكثر 09 
27 4 6 4 41 

65.9% 9.8% 14.6% 9.8% 16.07% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتمثؿ %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف االلتحاؽ بكظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث تساكت النسب بيف 

 أفراد فأكثر ك المبحكثيف الذيف عدد أفراد أسرىـ مف 09المبحكثيف الذيف تتككف أسرىـ مف 
أما المبحكثيف الذيف عدد ، %62 ك%65.9:  أفراد ككانت النسبتيف كالتالي08 إلى 06

 أفراد فكانت نسبتيـ أقؿ مف النسبتيف السابقتيف كقدرت بػ 05 إلى 03أفراد أسرىـ مف 
54.3% . 

مف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف أفراد عينة الدراسة الذيف عدد أسرىـ كبير يرغبكف 
أكثر مف المبحكثيف الذيف عدد أسرىـ محدكد في كظيفة القطاع العاـ، ألنيـ يركف فييا 

المبلذ الكحيد الذم يمكف أف يضمف ليـ مستكيات العيش الضركرية، أما الكمميات فيمكف 
تغطيتيا مف خبلؿ نشاطات خارج أكقات الدكاـ الرسمي مثؿ العمؿ عمى سيارة أجرة، محؿ 

كغيرىا مف , تجارم أك مقيى انترنت، الحرؼ اليدكية مثؿ الخياطة صناعة الحمكيات
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األعماؿ األخرل التي يمكف أف تضمف مدخكؿ ثانكم غير مستقر حسب رأم المبحكثيف 
 .يخضع لطمب السكؽ

كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف النسب مساكية بيف المبحكثيف الذيف يرغبكف في فتح مشاريع 
كالذيف يرعبكف في كظائؼ االقتصاد العمكمي، كالمقدركف عمى التكالي بػ 

، حيث كانت نسبة الراغبيف في فتح مشاريع خاصة أكبر عند المبحكثيف %14.1ك18%
الذيف ينتمكف إلى عائبلت صغيرة مف المبحكثيف الذيف ينتمكف إلى العائبلت الكبيرة، 

 %14.6 ك%15أما النسبتيف الباقيتيف فقدرتا بػ  %23.4كقدرت النسبة األكلى بػ 

متساكيتاف، كالسبب يرجع إلى أف الذيف يعيشكف في أسر قميمة العدد خياراتيـ في العمؿ 
 .  تككف أحسف مف الذيف يعيشكف في أسر كبيرة العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس الجانة الميداني للدراسة 
 

- 134 -  

 

يوضح العالقة بين ترتيب المبحوث في األسرة واختياره لقطاع  (14)جدول رقم  (7
 العمل  

 

 

 

 كتعبر ،%60   مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
عف المبحكثيف الذيف يفضمكف كظيفة القطاع العاـ بعد تخرجيـ، حيث نجد أف رغبة 

المبحكثيف تختمؼ حسب ترتيبيـ في أسرىـ، كما نبلحظو مف ىذه خبلؿ النسب أنيا جاءت 
متساكية بيف المبحكثيف الذيف يحتمكف في أسرىـ الترتيب األكسط كاألصغر كيقدركف بػ 

، كتعد النسب األكبر مقارنة بمف ىـ في المرتبة الكبرل في أسرىـ إذ %61.5 ك62.2%
 . فقط%53.3قدركا بػ

كيرجع تفسير ىذه النسب إلى ككف االبف األكبر في األسرة في أغمب األحياف ال يماؾ 
نما يستغؿ الفرص المكجكدة أمامو فقط، أما مف يقعكف في الترتيب  فرصة االختيار، كا 

األكسط كاألصغر في أسرىـ، فتككف الخيارات مفتكحة ليـ أكثر مف غيرىـ، سكاءن مف حيث 
في مجاؿ العمؿ في قطاع معيف كالتي  (األكبر كاألكثر خبرة)االستفادة مف تجارب الغير 

 نكع العمؿ
 
 الترتيب في لؤلسرة

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 في العمؿ خاص مشركع
 خاصة شركة

 األكبر
 

32 11 13 4 60 
53.3% 18.3% 21.7% 6.7% 23.52% 

 األكسط
 

97 23 23 13 156 
62.2% 14.7% 14.7% 8.3% 61.17% 

 األصغر
24 2 10 3 39 

61.5% 5.1% 25.6% 7.7% 15.29% 

 المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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مف شأنيا أف ترغب فيو أك تنفر منو، أك مف حيث اإلصرار عمى رغبة معينة يطمح 
 .الشخص إلى تحقيقيا

كفي المقابؿ نجد أف النسب األقؿ في الجدكؿ تتمركز عند األشخاص الراغبيف بالعمؿ 
 %18في كظائؼ االقتصاد العمكمي أك لحسابيـ الخاص، حيث قدرت النسبة األخيرة بػ 

، كمف المبلحظ أف نسب المبحكثيف الراغبيف %14.1كىي تتساكل مع األكلى كالمقدرة بػ 
في المشاريع الخاصة تختمؼ حسب ترتيبيـ في األسرة، حيث تتساكل أكبر نسبتيف كتعبراف 

في حيف أف أقؿ نسبة ىي  , %25.6 ك%21.7عف المبحكثيف األكبر كاألصغر كقدرتا بػ 
 .  مف المبحكثيف الذيف كاف ترتيبيـ األكسط14.7%
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 نتائج الفرضية األولى : رابعاً 
مف خبلؿ تحميؿ كتفسير بيانات كمعطيات الجداكؿ نستنتج أف مجتمع الدراسة يتميز 

 إلى 21نبلحظ أف أغمب المبحكثيف إناث، تنحصر أعمارىـ مابيف : بالخصائص التالية
 سنة، كينتمي أغمبيـ إلى التخصصات اإلنسانية كاالجتماعية كالشرعية، إضافة إلى أف 24

األغمبية الساحقة عزاب كينتمكف إلى أسر كبيرة الحجـ يمكف أف يصؿ عدد أفرادىا إلى 
التسعة، كما أف أغمبيـ يحتؿ الترتيب األكسط في أسرتو، كطمكحيـ الكظيفي األكؿ بعد 

 .التخرج ىك الحصكؿ عمى عمؿ في إطار القطاع العمكمي
كتتأثر ىذه الرغبة بدكرىا بعامؿ الجنس، حيث نجد أف اإلناث ىف األكثر رغبة في ىذا 

النكع مف الكظائؼ، باإلضافة كذلؾ إلى التخصص ككف أغمب المبحكثيف يركف أف 
التخصص ىك المكجو األكؿ ليـ ليذا النكع مف الكظائؼ، كيتأثر كذلؾ ىذا الخيار 

الكظيفي بحجـ األسرة حيث كمما كانت عدد أفراد األسرة كبير كمما رغب المبحكثيف فيو 
أكثر، كما أف لمترتيب الميبلدم لممبحكث تأثير كذلؾ حيث نجد ىذه القطاع مرغكب أكثر 

إال أف السف كالحالة العائمية لممبحكثيف لـ . عند الذيف ىـ في الترتيب األصغر أك األكسط
تأثر كثيرا عمى ىذا الخيار حيث نجد أف ىذا النكع مف الكظائؼ مرغكب عند مختمؼ 

 . األعمار ميما كانت الحالة العائمية ليـ
كمف خبلؿ ىذا نستنتج أف اختيار المبحكثيف لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاص 

يتأثر بخصائصيـ الشخصية حيث نجد أف الغالبية العظمى منيـ تطمح لمعمؿ في القطاع 
العاـ بعد التخرج ككنو يتناسب أكثر مع خصائصيـ الشخصية كال تكلي القطاع الخاص 

 .              أدنى اىتماـ إال في حاالت نادرة
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تؤثر الخصائص اوجتماعية للشباب في : تحليل بيانات الفرضية الثاني: خامساً 
 اختيارىم لفرص العمل بين القطاعين العام والخاص

 

 :يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي آلبائيم (15)الجدول رقم  (1
 

 النسبة  التكرار المستكل التعميمي لؤلب
 %16.5 42 أمي 
 %25.1 64 ابتدائي 
 %25.9 66 متكسط 
 %18.0 46 ثانكم 
 %14.5 37 جامعي 
 %100.0 255 التكرار 

 

كتعبر عف المبحكثيف  %25.9مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
الذيف آباءىـ كصمكا لمتعميـ المتكسط، كىي تتساكم في نفس الكقت مع المبحكثيف الذيف 

، ليمييا مباشرة %25.1آباءىـ لـ يتعدكا مرحمة التعميـ االبتدائي حيث قدرت نسبتيـ بػ
مف المبحكثيف الذيف بمغ آباءىـ مستكل التعميـ الثانكم، كىي متساكية كذلؾ مع  18%

نسب المبحكثيف الذيف آبائيـ أمكيكف ال يعرفكف القراءة كال الكتابة، ك المبحكثيف الذيف 
 .%14.5 ك%16.5آباءىـ بمغكا التعميـ الجامعي، كالمقدر نسبيـ عمى التكالي بػ 

إذف مف خبلؿ قراءة النسب يتضح لنا أف المستكل التعميمي آلباء المبحكثيف ال بأس 
بو، خاصة كأف غالبيتيـ بيف التعميـ المتكسط الثانكم كالجامعي، كىذا مف شأنو أف يؤثر 
عمى تكجو أبنائيـ سكاء دراسيا أك مينيا، ألف األبناء غالبا ما يتأثركف بآبائيـ، كاآلباء 

 . يرغبكف بتعكيض نقصيـ مف خبلؿ أبنائيـ
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 :يوضح توزيع المبحوثين حسب مستويات أمياتيم التعليمية (16)الجدول رقم  (2

 

 النسبة التكرار المستكل التعميمي ألميات المبحكثيف
 %37.3 95 أمي 
 %39.2 100 ابتدائي 
 %14.1 36 متكسط 
 %7.8 20 ثانكم 
 %1.6 4 جامعي 
 %100.0 255 المجمكع 

 
كتعبر  %39.2مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نجد أف أكبر نسبة ىي 

عف المبحكثيف الذيف مستكيات أمياتيـ التعميمية لـ تتعدل مرحمة التعميـ االبتدائي، لتمييا 
 مف المبحكثيف الذيف أمياتيـ تعانيف األمية، كتمي ىذيف %37.3كبنسبة مساكية ليا 

 %1.9 ٔ%7.8، %14.1: النسبتيف النسب التالية كتعد األصغر تماما في الجدكؿ

 كصمف إلى التعميـ المتكسط الثانكم ٔرعجز عهى انزٕانً عٍ انًجؾٕصٍٍ انذٌٍ أيٓبرٓى
 .كالجامعي، كىي نسب صغيرة جدان إذا ما قكرنت بالنسبتيف األكليتيف

كمف خبلؿ قراءة النسب السابقة نجد أف المستكل التعميمي ألميات المبحكثيف متدني 
جدان حيث انحصر بيف األمية كالتعميـ االبتدائي، كذلؾ لعدة اعتبارات يرجع أغمبيا لظركؼ 
طبيعة المنطقة كثقافتيا، باإلضافة إلى قمة المراكز التعميمية في كقت مضى إال ما اقتصر 
منيا عمى تعميـ القرءاف، كفي مقابؿ ذلؾ الحرص عمى تعميـ الذككر لمتعكيؿ عمييـ مستقببل 

 .    لخدمة األسرة
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 :يوضح توزيع المبحوثين حسب الوضعية المينية لألب (17)الجدول رقم  (3

 

 النسب   التكرر الكضعية المينية آلباء المبحكثيف  
 %44.7 114 مكظؼ عمكمي 
 %4.3 11 مكظؼ في االقتصاد العمكمي 
 %18.8 48 عمؿ خاص 
 %5.9 15 مكظؼ في شركة خاصة 
 %26.3 67 دكف عمؿ 
 %100.0 255 المجمكع  
 

 كتعبر عف المبحكثيف الذيف %44.7نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي 
مف المبحكثيف الذيف آباءىـ  %26.5آباءىـ يشغمكف كظيفة في القطاع العمكمي، لتمييا 

آباءىـ يممككف مشاريع خاصة كىي نسبة أقؿ بكثير مف  %18.8دكف عمؿ، في حيف أف 
 %5.9سابقتييا، أما أقؿ نسبتيف في الجدكؿ فقد كانتا متساكيتاف تقريبان كىما عمى التكالي 

 كتعبر عمى التكالي عف المبحكثيف الذيف آباءىـ مكظفكف في شركة خاصة أك %4.3ك 
 . القطاع العمكمي االقتصادم

كمف خبلؿ مقارنة النسب كبشكؿ عاـ نجد أف أغمبية المبحكثيف آباؤىـ يعممكف لدل 
طبيب، مفتش، رئيس : "المصالح العمكمية كيشغمكف عدة كظائؼ متنكعة نذكر منيا

مصمحة، ممرض معمـ، مسير ادرم، إماـ مسجد، شرطي، قابض في مركز االتصاالت، 
، أما الفئة المتبقية يعمؿ أكليائيـ في القطاع الخاص فقد تنكعت ميف ىـ ..."عامؿ ميني

البناء، التجارة بمخمؼ أنكاعيا، "التي كانت في أغمب األحياف بسيطة كىي كالتالي 
 ...".المقاكالت، النقؿ كالمكصبلت
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 : يوضح توزيع المبحوثين حسب الوضعية المينية لألم (18)الجدول رقم  (4

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 تمثؿ المبحكثيف الذيف أمياتيـ %93.3نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي 

ممف أمياتيـ يعممف في  %2 ك %3.9: عاطبلت عف العمؿ، كيمييا كينسب متساكية
 كتمثؿ المبحكثيف %0.8كظيفة عمكمية أك لدييف عمؿ خاص، أما أقؿ نسبة فقد كانت 

 .الذيف أمياتيـ يعممف في القطاع االقتصادم العمكمي
كمف خبلؿ النسب نجد أف األغمبية الساحقة مف المبحكثيف أمياتيـ عاطبلت عف 

العمؿ، كىذا راجع لثقافة المنطقة التي كانت تعارض تعميـ كعمؿ المرأة، كترل بأف دكر 
المرأة ينحصر فقط في أعماؿ البيت كتربية األكالد، مما أدل إلى تقمص دكر المرأة في 
سكؽ العمؿ إلى كقت قريب، حيث سجؿ ليا حضكر بقكة في أغمب مجاالت العمؿ، 

 . خاصة التعميـ كالصحة
 

 

 

 

 

 

 النسبة  التكرار الكضعية المينية ألميات المبحكثيف
 %3.9 10 كظيفة عمكمية 
 %8 2 العمكمي االقتصادم القطاع في كظيفة 
 %2.0 5 خاص عمؿ 
 %93.3 238 العمؿ عف عاطمة 
 %100.0 255 المجمكع  
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يوضح توزيع المبحوثين حسب اعتماد دخل أسرىم على راتب  (19)الجدول رقم  (5
 :   األب فقط أو يم ن اللجوء إلى مداخيل أخرى

  
 النسبة  التكرار دخؿ أسر المبحكثيف

 %49.4 126 نعـ 
 %50.6 129 ال 
 %100.0 255 المجمكع  
 

ما نبلحظو مف خبلؿ نسب الجدكؿ أعبله أف النسبتيف متساكيتيف ما بيف المبحكثيف 
 مف %50.6الذيف يعتمد دخؿ أسرىـ عمى راتب األب فقط أك العكس، حيث نجد أف 

المبحكثيف ال تعتمد أسرىـ عمى راتب األب فقط، كقد تمجأ األسرة إلى تعزيزه بمداخيؿ أخرل 
مثؿ التجارة أك األعماؿ الحرفية مثؿ صناعة األحذية كاأللبسة التقميدية، باإلضافة إلى 

 فتمثؿ %49.4أما . الفبلحة كأعماؿ المقاكالت، كأعماؿ اإلخكة في بعض األحياف
المبحكثيف يعتمد دخؿ أسرىـ عمى راتب األب فقط كىذا مف شأنو أف ينعكس عمى جميع 
نكاحي الحياة لممبحكثيف، خاصة كأف ظركؼ الحياة أصبحت تتطمب الكثير سكاءن مف 

 .الناحية المعيشية، التعميمية، الصحية كغيرىا مف النكاحي األخرل
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يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد األفراد العاطلين عن  (20)جدول رقم  (6

 :العمل في األسرة
 

عدد األفراد العاطبيف عف العمؿ في 
 األسرة 

 ة بالنس التكرار

 %66.3 169  04  إلى 02 مف 
 %22.4 57 7 إلى  05 مف 
 %8.2 21  فأكثر 07 
 %3.1 8 كاحد 
 %100.0 255 المجمكع  

 

مف خبل ؿ الجدكؿ نبلحظ أف عدد األفراد العاطميف عف العمؿ بأسر المبحكثيف يتكزع 
 7، كأخيرا أكثر مف [7-5]، ثـ [4-2]شخص كاحد، مف : عمى أربع فئات كالتالي

 %66.3أشخاص، كحسب تكزيع النسب في الجدكؿ عمى الفئات نجد أف أكبر نسبة ىي 
كىي صغيرة جدان إذا ما  %22.4عند الفئة الثانية مقارنة بالفئة الثالثة التي بمغت نسبتيا 

 %3.1 ك%8.2أما أقؿ نسبتيف في الجدكؿ فقد جاءت عمى التكالي بػ . قكرنت بسابقتيا
 . أشخاص كشخص كاحد عاطؿ عف العمؿ في األسرة7ألكثر مف 

كحسب رأم أفراد عينة الدراسة أف أسباب ارتفاع عدد األفراد العاطميف عف العمؿ في 
ف كجد في أحياف قميمة فإنو غير مناسب،  أسرىـ يعكد إلى انعداـ فرص العمؿ دائما، كا 

باإلضافة إلى ظركؼ المناطؽ التي يعيشكف فييا التي تنعدـ فييا فرص العمؿ إال ما يرتبط 
منيا بأشغاؿ البناء أك التجارة، كالفبلحة، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلعالة في أسر 

 .المبحكثيف
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يوضح توزيع المبحوثين حسب رغبتيم في فتح مشروع إذا  (21)الجدول رقم  (7
 :  سمح ليم وضعيم المادي بذلك

 

 النسبة  التكرار الرغبة في فتح مشركع خاص 
 %32.2 82 نعـ 
 %67.8 173 ال 
 %100.0 255 المجمكع  
 

كتمثؿ أفراد عينة الدراسة الذيف ال  %67.8مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
مف المبحكثيف  %32.2يسمح ليـ الكضع المادم ألسرىـ بفتح مشركع خاص، أما 

 . يستطيعكف فتح مشاريع خاصة كىـ يمثمكف النسبة األصغر جدان إذا ما قكرنت بسابقتيا
كمف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف أغمب المبحكثيف ال يسمح ليـ الكضع المادم ألسرىـ 

بساطة دخؿ األسرة : بفتح مشاريع خاصة، كالسبب في ذلؾ يرتبط بعدة أبعاد نذكر منيا
زيادة عمى كثرة األفراد فييا مف جميع المستكيات العمرية الناتج عف عدـ تحديد النسؿ، 

، (عدـ ترشيد االستيبلؾ لدل األسرة)إضافة إلى انعداـ الثقافة االستيبلكية في المجتمع 
كؿ ىذه العكامؿ مف شأنيا أف تؤثر سمبان عمى ثقافة االدخار لدل أفراد المجتمع، التي تعكؿ 

زد عمى ذلؾ أف الثقافة البسيطة . عمييا مجتمعات الدكؿ المتقدمة لمنيكض باقتصاداتيا
ألبناء المنطقة المتمثمة في أنو عندما يتحصؿ االبف عمى شيادة جامعية فقد قطع تأشيرة 
الحصكؿ عمى الكظيفة أك باألحرل ضمنيا خاصة في القطاع العمكمي، كتنتظر منو أف 

 . يعيميا ال أف تعيمو
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 :يوضح توزيع المبحوثين حسب مساعدتيم ألسرىم ماديا (22)جدول رقم  (8

 

 النسبة  التكرار مساعدة المبحكثيف ألسرىـ
 %36.9 94 نعـ 
 %63.1 161 ال 
 %100.0 255 المجمكع 

 

كتعبر عف  %63.1مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف ال يساعدكف أسرىـ ماديان، كيعكد السبب في نظرىـ لعدة عكامؿ نذكر منيا 
انشغاؿ البعض منيـ بالدراسة كعدـ تفكيرىـ بالعمؿ إال بعد التخرج، أما المبحكثيف الذيف 

 كىي نسبة صغيرة %36.9صرحكا أنيـ يقكمكف بمساعدة أسرىـ ماديا فقد بمغت نسبتيـ 
مقارنة باألكلى، كقد تنكعت األعماؿ التي يقكمكف بيا بيف األعماؿ الحرة مثؿ األعماؿ 

الحرفية الخياطة، التجارة، المقاكالت، فتح قاعات انترنت، الحبلقة، ككظائؼ أخرل تدخؿ 
 .ضمف برامج التشغيؿ الخاصة بالشباب مثؿ عقكد ما قبؿ التشغيؿ ك اإلدماج
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 :يوضح اونتماء الجصرافي لمفردات عينة الدراسة (23)الجدول رقم (9
 

 

 
 كتعبر عف المبحكثيف الذيف %42.7نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي 

مف أفراد عينة الدراسة الذيف يقطنكف المدينة، %30.2يعيشكف في القصكر، كتمييا مباشرة 
تعبراف عمى التكالي عف المبحكثيف  %11 ك%16.1:أما أقؿ نسبتيف في الجدكؿ ىما

 . (مناطؽ شبو حضرية)الذيف يعيشكف بقصكر بيا مقر بمدية أك دائرة 
مف خبلؿ ىذه النسب نجد أف أغمبية أفراد عينة الدراسة ينتمكف إلى القصكر كذلؾ 
يرجع إلى طبيعة المنطقة، ككف الكالية شاسعة المساحة كاألغمبية الساحقة مف سكانيا 
يعيشكف في القصكر مقارنة بالمقيميف في المدينة، سكاءن كانت ىذه القصكر بسيطة مف 

حيث أساليب الحياة مثبل كاعتمادىا عمى البيكت الطينية كمساكف ليا، أك النشاط الزراعي 
كمصدر رزؽ ليا، أك تحتكم عمى بعض المرافؽ العمكمية مثؿ المتكفرة في الدكائر 

 .كالبمديات
 
 
 

 

 النسبة التكرار االنتماء الجغرافي
 %30.2 77 مدينة
 %16.1 41 البمدية مقر
 %11.0 28 الدائرة مقر
 %42.7 109 قصر
 %100.0 255 التكرار
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يوضح توزيع المبحوثين حسب فرص العمل المتاحة في مقر  (24)الجدول رقم  (10
 : إقامتيم

 

فرص العمؿ المتاحة في مقر 
 اإلقامة 

 النسبة  التكرار

 %45.5 116 عمؿ فرص تكجد ال 
 %3.5 9 تناسبني ال المكجكدة الفرص 
 %2.0 5 مناسبة عمؿ فرص ىناؾ 
 %12.9 33 حرة عمؿأ 

 
 %36.1 92  اإلدارةالحككمي العمؿ

 %100.0 255 المجمكع 
 

 %45.5مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
كتمثؿ المبحكثيف الذيف جزمكا بعدـ كجكد أم فرصة عمؿ في مقر إقامتيـ حيث كانت 

كعبارات أخرل تضمنت ..." مكانش، غير مكجكدة، تكاد تنعدـ، ال يكجد: "إجاباتيـ كالتالي
 مف المبحكثيف الذيف أقركا بكجكد فرص عمؿ كلكف %36.1نفس المعاني، كتمييا مباشرة 

في إطار القطاع الحككمي اإلدارم كذلؾ في إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ أك اإلدماج 
الميني كبالتحديد في المؤسسات التربكية كبعض المرافؽ العمكمية مثؿ البمديات، كنجد أف 

فقط مف المبحكثيف الذيف صرحكا بكجكد أعماؿ حرة في مقر إقامتيـ تدخؿ ضمف  12.9%
إطار التجارة كأشغاؿ البناء كالمقاكالت كالحرؼ اليدكية، أما آخر نسبتيف متساكيتيف 

 كتعبراف عمى التكالي عف %2 ك%3.5: كتعتبراف األصغر تمامان في الجدكؿ كىما
 . المبحكثيف الذيف يركف أف الفرص المكجكدة غير مناسبة نيائيان أك ىي مناسبة
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يوضح توزيع المبحوثين حسب فرص العمل في مقر إقامتيم  (25)الجدول رقم (11
 : مناسب لطموحيم حسب رأييم أم و

 

 

 

 

 
 
 
 

كعبرت عف المبحكثيف الذيف  %56.9مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
يركف أف فرص العمؿ المكجكدة في مقر إقامتيـ غير مناسبة لما يطمحكف إليو، مقارنة بػ 

 .مف المبحكثيف الذيف يركف أف الفرص المتكفرة مناسبة ليـ 43.1%
حيث يرجع المبحكثيف السبب في عدـ مناسبة فرص العمؿ ليـ عمى حد تعبيرىـ إلى ما 

ككف المنطقة نائية كميمشة مف ناحية : " طبيعة كثقافة المنطقة كعبركا عنيا كالتالي: يمي
المنشآت العمرانية، طبيعة المنطقة باعتبارىا نائية تقؿ فييا فرص العمؿ، يعكد السبب 

لمكعي الثقافي كأسباب جغرافيا كبشرية، قمة اإلمكانيات بالنسبة لمقصر، ألف ما أطمح إليو 
، كىناؾ مف ارجع ..."أكبر مف أف يقاـ في منطقة صغيرة كمقر إقامتي، التمييز العنصرم

نقص اليياكؿ القاعدية كالمنشآت، : " السبب إلى مشكمة التسيير حيث عبركا عنيا كما يمي
نقص المؤسسات االقتصادية في المنطقة، ضعؼ التسيير في شتى المجاالت، ضعؼ 

، كالبعض اآلخر ربط المشكمة بالفساد "سياسة ترشيد المشاريع كاالستقطاب اليادؼ
المحسكبية كعدـ تكفير فرص عمؿ لمتخصصات المدركسة في الجامعة، الرشكة بزاؼ، "

الظركؼ المادية كالمساعدات المقدمة مف الدكلة ال تمنح إال لمبعض ككذلؾ التعقد مف 
 ".     إقامة مشاريع كمدل نجاحيا

 

 

 

 

 النسبة  التكرار فرص العمؿ المناسبة لممبحكث 
 %43.1 110 نعـ 
 %56.9 145 ال 
 %100.0 255 المجمكع  
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يوضح العالقة المستوى التعليمي لألب ونوع العمل المرغوب  (26)الجدول رقم  (12
 : من الشباب بعد تخرجيم

 

 المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ 
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 شركة في العمؿ خاص مشركع
 خاصة

 أمي
30 4 8 0 42 

71.4% 9.5% 19.0% 0.0% 16.47% 

 ابتدائي
41 12 6 5 64 

64.1% 18.8% 9.4% 7.8% 25.09% 

 66 5 11 7 43 متكسط
65.2% 10.6% 16.7% 7.6% 25.88% 

 ثانكم
22 8 12 4 46 

47.8% 17.4% 26.1% 8.7% 18.03% 

 جامعي
17 5 9 6 37 

45.9% 13.5% 24.3% 16.2% 14.50% 

 المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتمثؿ %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
كتتدرج نسبيـ حسب مستكيات آبائيـ التعميمية , المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية

كتعبر عف المبحكثيف الذيف آباؤىـ أميكف، أما عند %71.5حيث أف أكبر نسبة ىي 
، %65.2 ك%64.1مستكل التعميـ االبتدائي كالمتكسط فقد تساكت النسبتيف كقدرتا بػ 

كعادت لتتساكل النسب مرة أخرل عند آخر مستكييف دراسييف آلباء المبحكثيف في التعميـ 
 .  لتشكبل أقؿ النسب في الجدكؿ%45.9 ك%47.8الثانكم كالجامعي بنسبة 

كمف خبلؿ ىذه النسب نبلحظ أنو كمما أرتفع المستكل التعميمي لؤلب كمما قؿ الطمب 
دراكيا إف العمؿ ليس  عمى كظيفة القطاع العاـ، كىذا راجع لكعي الفئة المثقفة مف اآلباء كا 
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بؿ يمكف كذلؾ النجاح في القطاع الخاص، في حيف أف , فقط في ظؿ القطاع العمكمي
األمييف يربطكف دكما العمؿ الفعمي بالكظيفة في ظؿ قطاعات الدكلة، كىذا ناتج عف تأثرىـ 

المرتبطة المذىب االشتراكي الذم ذىب كلكف فكره ال يزاؿ راسخ  (البايميؾ)بسياسات سابقة 
في أذىاف البعض كبطبيعة الحاؿ فإف أفكار اآلباء تنتقؿ إلى األبناء، باإلضافة إلى أف 
أفراد ىذه الفئة يسعكف  إلى تغيير كضعيـ االجتماعي كالحصكؿ عمى مكانة أفضؿ في 

 .   المجتمع كال يتأتى ذلؾ في نظرىـ إال مف خبلؿ ىذه الكظائؼ
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 بين الوضعية المينية لألب وقطاع العمل الذي يوضح العالقة (27)الجدول رقم  (13
 :يرغب فيو المبحوث

 
 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث تختمؼ نسبة ىذه الرغبة 
باختبلؼ الكضعية المينية آلباء المبحكثيف، لتبمغ أقصاىا عند أبناء العاطميف عف العمؿ 

، كيمييا مباشرة كبنسب متساكية المبحكثيف أبناء أصحاب المشاريع %68.7كتقدر بػ
، كتساكت النسب مرة أخر عند %57.9 ك%60.4الخاصة كالمكظفيف العمكميكف بنسبة 

المبحكثيف أبناء مكظفكف الشركات الخاصة، كالكظائؼ العمكمية االقتصادية بالنسبتيف 
 . كتعبراف عف أقؿ النسب مقارنة بالنسب السابقة%45.5 ك%46.7: التاليتيف

 نكع العمؿ 
 

 كظيفة األب 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 االقتصادم القطاع عمكمية كظيفة

 العمكمي
 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 خاصة شركة

 عمكمي مكظؼ 
66 21 20 7 114 

57.9% 18.4% 17.5% 6.1% 44.70% 

 
 االقتصاد في

 العمكمي
5 4 1 1 11 

45.5% 36.4% 9.1% 9.1% 4.31% 

 خاص عمؿ 
29 3 15 1 48 

60.4% 6.2% 31.2% 2.1% 18.82% 

 شركة في مكظؼ 
 خاصة

7 1 0 7 15 
46.7% 6.7% 0.0% 46.7% 5.88% 

 عمؿ دكف 
46 7 10 4 67 

68.7% 10.4% 14.9% 6.0% 26.27% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف المبحكثيف أبناء العاطميف عف العمؿ يرغبكف أكثر في 
بكظائؼ القطاع العمكمي، ألنيـ مف خبللو يطمحكف إلى تحقيؽ االستقرار المادم الذم لـ 

يعيشكه في أسرىـ بسبب بطالة آبائيـ، ألنو في نظرىـ ال يتحقؽ االستقرار المادم 
كاالجتماعي إال مف خبلؿ كظيفة في ظؿ القطاع العاـ، باإلضافة إلى أف الراغبيف بيذه 
الكظائؼ مف أبناء نفس القطاع يتطمعكف إلى تحقيؽ رغبات آبائيـ في الحصكؿ عمى 
كظائؼ نفس آبائيـ أك أحسف منيا، خاصة إذا كانت ىذه الكظيفة ذات قيمة اجتماعية 

، في حيف أف المبحكثيف ...كمطمكبة مف قبؿ أفراد المجتمع مثؿ أبناء المعممكف كاألطباء 
أبناء أصحاب المشاريع الخاصة يطمحكف إلى مثؿ ىذه الكظائؼ، ككف القطاع الخاص 

يفتقر لبلستقرار حسب الخبرة البسيطة ليـ مما عايشكه، كالكظيفة العمكمية أضمف كاءمف، 
خاصة كأف مشاريع آبائيـ تقتصر عمى التجارة مختمؼ أنكاعيا، المكاصبلت سكاءن نقؿ 

 ...    البضائع أك األشخاص، الفبلحة، أشغاؿ البناء كالمقكالت
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يوضح العالقة بين عدد األفراد العاطلين عن العمل في أسر  (28)جدول رقم  (14
 :المبحوثين وقطاع العمل الذي يرغبون اولتحاق بو

 

 
عدد أفراد األسرة 

 العامميف 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 خاصة شركة

 

 
  4إلى 2 مف

101 22 34 12 169 

59.8% 13.0% 20.1% 7.1% 66.27% 

 7 إلى 5 مف 
35 11 7 4 57 

61.4% 19.3% 12.3% 7.0% 22.35% 

  7 أكثر مف 
13 3 2 3 21 

61.9% 14.3% 9.5% 14.3% 9.33% 

 كاحد 
4 0 3 1 8 

50.0% 0.0% 37.5% 12.5% 3.13% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف ،%60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية كتدرجت الرغبة بيا عند المبحكثيف حسب عدد 

األفراد العاطميف عف العمؿ في أسرىـ، حيث جاءت النسب مساكية في أغمب الفئات 
 7أكثر مف :  مكزعة عمى الفئات التالية%59.8 ك%61.4، %61.9كالمقدرة بػ 

 أشخاص،  أما أقؿ نسبة 4 إلى 2 ، ك مف7 إلى 5أشخاص عاطميف عف العمؿ، مف 
مف المبحكثيف ككاف عدد العاطميف في أسرىـ شخص كاحد، كمف خبلؿ  %50فقدرت بػ 

ىذه النسب نجد أف رغبة المبحكثيف في الكظيفة العمكمية يزداد بازدياد نسبة اإلعالة في 
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أسرىـ، كيرجع السبب في ذلؾ إلى أنيا تكفر ليـ قدر مف االستقرار المادم، لتقميؿ مف 
 .نسبة اإلعالة في أسرىـ

أما المبحكثيف الراغبيف في مجاالت أخرل لمعمؿ فقد تساكت نسبيـ بيف الراغبيف في 
كلكف في شقو االقتصادم، كبيف الراغبيف في إنشاء مشاريعيـ  (العاـ)نفس القطاع 

، ؽٍش َالؽظ اررفع َست انًجؾٕصٍٍ %18 ك%14.1الخاصة كقدرت النسبتيف بػ 

مشركع خاص كتقؿ في أسرىـ نسب اإلعالة مقارنة بالمبحكثيف الذيف ترتفع انزاغجٍٍ ثفزؼ 
  .%9.5 ك%12.3 مقارنة بػ %20.1ك %37.5في أسرىـ نسبة اإلعالة،  كالمقدرة بػ  
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يوضح العالقة بين اقتصار دخل أسر الشباب على راتب األب  (29)الجدول رقم (15
 :  فقط ونوع العمل الذي يرغبون فيو الشباب

 

اقتصار دخل 
األسرة على 
 راتب األب

  مجمكعاؿ التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 شركة في العمؿ خاص مشركع
 خاصة

 نعـ 
82 18 16 10 126 

65.1% 14.3% 12.7% 7.9% 49.41% 

 ال 
71 18 30 10 129 

55.0% 14.0% 23.3% 7.8% 50.58% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث أف أكبر نسبة مف 

المبحكثيف الذيف يتجيكف إلى ىذا النكع مف الكظائؼ الذيف يعتمد دخؿ أسرىـ عمى راتب 
 في حيف أف المبحكثيف الذيف تعتمد أسرىـ عمى مداخيؿ أخرل ،%65.1األب فقط بنسبة 

، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أف المبحكثيف يرغبكف في %55كانت نسبيـ أقؿ كقدركا بػ 
تعزيز دخؿ أسرىـ مف خبلؿ ىذا النكع مف الكظائؼ، ألف القطاع الخاص يطمب رأس 

الماؿ كالخبرة الغير متكفريف بدكرىما لدل ىؤالء الفئة مف المبحكثيف، الذيف نشؤ في بيئة 
أسرية بسيطة مدخكليا المادم الكحيد يعتمد عمى راتب األب فقط، في حيف أف المبحكثيف 
الذيف يعيشكف في أسر تتعدد المداخيؿ فييا تقؿ نسبة إقباليـ عمى كظائؼ القطاع العاـ، 

ألنو لدييـ مركنة أكثر في اختيار فرص العمؿ سكاء مف حيث الخبرة المكتسبة مف 
المحيطيف بيـ أك مف خبلؿ الكضع المادم الذم يمكنيـ مف فرصة الدخكؿ إلى سكؽ 

 .العمؿ مف خبلؿ القطاع الخاص
كفي المقابؿ نجد أف أقؿ النسب في الجدكؿ تتمركز عند المبحكثيف الراغبيف بالعمؿ في 

الشؽ االقتصادم مف القطاع العاـ، كالقطاع الخاص بشقيو األجراء أك أصحاب المشاريع، 
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 ، حيث نجد أف اإلقباؿ عميو أكثر مف %18كقدرت نسبة المبحكثيف في ىذا األخير بػ 
 مقارنة %23.3المبحكثيف الذيف ال يعتمد دخؿ أسرىـ عمى راتب األب فقط كيقدركف بػ 
 .   فقط%12بالمبحكثيف الذيف يعتمد دخؿ أسرىـ عمى راتب األب فقط كالمقدركف بػ 

يوضح العالقة بين سماح الوضع المادي ألسر المبحوثين بفتح  (30)الجدول رقم (16
 :مشروع خاص واختيارىم لقطاعات العمل

 
 كتمثؿ المبحكثيف الذيف يرغبكف في %60نبلحظ أف أكبر نسبة في الجدكؿ أعبله ىي 

كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث نجد أف المبحكثيف الذيف ال يسمح ليـ كضع أسرىـ 
 مقارنة ،%63بفتح مشركع خاص أكثر رغبة في ىذا النكع مف الكظائؼ كتقدر نسبتيـ بػ 

 كيطمحكف  مف المبحكثيف الذيف يسمح ليـ كضعيـ المادم بفتح مشركع خاص،%53بػ 
 .في نفس الكقت لمحصكؿ عمى كظيفة في اإلطار العمكمي

كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف الكضع المادم لؤلسرة لو دكر في زيادة إقباؿ المبحكثيف 
أك عزكفيـ عف كظائؼ القطاع العاـ، بحيث أنيـ إذا كجدكا فرص أحسف في قطاع مكازم 
ال يضيعكف فرصتيا، ألف كظائؼ القطاع العاـ في نظرىـ تقتصر عمى أصحاب المعارؼ 

 . كالنفكذ فقط
 

 
 الكضع المادم ألسر

  المبحكثيف 

  المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 خاصة شركة

 نعـ 
44 13 19 6 82 

53.7% 15.9% 23.2% 7.3% 32.15% 

 ال 
109 23 27 14 173 

63.0% 13.3% 15.6% 8.1% 67.84% 

  المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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يوضح العالقة بين اونتماء الجصرافي للمبحوثين واختيارىم لقطاع  (31)جدول رقم (17
 :  العمل المناسب ليم

 االنتماء 
 الجغرافي

 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 االقتصادم القطاع عمكمية كظيفة

 العمكمي
 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 مدينة 
 42 11 20 4 77 
 54.5% 14.3% 26.0% 5.2% 30.19% 

 البمدية مقر 
 27 2 8 4 41 
 65.9% 4.9% 19.5% 9.8% 16.07% 

 الدائرة مقر 
 16 6 2 4 28 
 57.1% 21.4% 7.1% 14.3% 10.98% 

 قصر 
 68 17 16 8 109 
 62.4% 15.6% 14.7% 7.3% 42.74% 

 المجمكع 
 153 36 46 20 255 
 
 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 

 

 كتعبر عف المبحكثيف الذيف %60مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
يرغبكف االلتحاؽ بكظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث تختمؼ نسبة تكزيعيـ حسب االنتماء 

الجغرافي ليـ، كانت أكبر النسبة عند المبحكثيف المقيميف في مقر البمديات أك قصكر 
، أما أقؿ نسبتيف فقد جاءتا كذلؾ %62.4 ك %65.9عادية بتكزيع متساكم كقدرتا بػ 

 لممبحكثيف %54.5 لممبحكثيف المقيميف في مقر الدكائر ك%57.1متساكيتيف كقدرتا بػ 
 .المقيميف في مدينة أدرار

ما نبلحظو مف خبلؿ النسب أنو كمما اقتربنا مف التمدف قؿ الطمب عمى الكظيفة 
العمكمية كيرجع ىذا التبايف كاالختبلؼ في النسب حسب رأم المبحكثيف إلى األسباب 

ككف أف المدينة تتنكع فييا فرص العمؿ كتكثر مقارنة بالقصكر خاصة منيا التي : التالية
تفتقر لممرافؽ العمكمية، باإلضافة إلى فرص نجاح المشاريع في المدينة أضمف، مما قد 
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يقمص نسبة السعي كراء الكظيفة العامة بالنسبة لقاطنييا، في حيف أف القصكر التي يعيش 
فييا بعض المبحكثيف عمى حد تعبيرىـ أنيا تعاني التيميش مف ناحية المنشآت العمرانية، 
 .مما يؤدم إلى انعداـ فرص العمؿ فييا كالسعي خمؼ كظيفة القطاع العاـ في مكاف أخر
كفي المقابؿ نجد أف النسب األصغر في الجدكؿ تتكزع عمى الراغبيف في كظائؼ 

 مف المبحكثيف فقط مف يرغب في التكجو لمقطاع الخاص مف %18أخرل حيث نجد أف 
أجؿ فتح مشاريع خاصة بعد التخرج، كتتدرج ىذه الرغبة بدكرىا حسب مكاف اإلقامة، حيث 

 مف المبحكثيف منيـ يقيمكف في المدينة، تمييا نسبة المقيميف في قصكر بيا %26نجد 
في حيف أف أقؿ نسبة ، %14.7 ك%19.5مقر البمدية  أك القصر عادية بنسب متساكية 

 .%7.1كانت عند المبحكثيف المقيميف في قصكر بيا مقر دكائر بػ 
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين أنواع فرص العمل  (32)الجدول رقم (18
  المتاحة في مقر إقامتيم والعمل الذي يرغبون فيو بعد التخرج

 

أنكاع فرص العمؿ 
المتكفرة في بيئة 

 المبحكثيف

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
خاصة شركة  

 تكجد فرص عمؿ ال 
70 15 21 10 116 

60.3% 12.9% 18.1% 8.6% 45.49% 

الفرص المكجكدة ال  
 تناسبني

3 2 4 0 9 
33.3% 22.2% 44.4% 0.0% 3.52% 

 
 عمؿ فرص ىناؾ

 مناسبة
1 2 2 0 5 

20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 1.96% 

 حرة ؿاعـأ 
19 2 9 3 33 

57.6% 6.1% 27.3% 9.1% 12.94% 

  اإلدارةالحككمي العمؿ 
60 15 10 7 92 

65.2% 16.3% 10.9% 7.6% 36.07% 

 المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يفضمكف كظيفة في إطار القطاع العاـ اإلدارم بعد تخرجيـ، كتدرجت ىذه 

 %65.2النسبة حسب أنكاع فرص العمؿ المتكفرة في مقر إقامتيـ، حيث كانت أكبر نسبة 
كعبرت عف المبحكثيف الذيف صرحكا أنو ال يتكفر في مقر إقامتيـ إال الكظائؼ الحككمية 

 كعبرت عف المبحكثيف الذيف يركف أنو ال تتكفر %60.3اإلدارية، كيمي ىذه النسبة مباشرة 
ليـ فرص عمؿ نيائيا في مقر سكناىـ، كىي تتساكل في نفس الكقت مع نسبة المبحكثيف 

 %33.3الذيف يركف أنو تتكفر في بيئتيـ أعماؿ حرة فقط، أما أقؿ نسبتيف فقد كانت 
 كىي %20كعبرت عف المبحكثيف الذيف يركف أف الفرص المتاحة ليـ غير مناسبة، أما 
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أقؿ النسب تماما فقد عبرت عف المبحكثيف الذيف يركف أف فرص العمؿ المكجكدة في مقر 
 .سكناىـ مناسبة ليـ تمامان 

أما فيما يخص النسب المتبقية كىي أصغر تماما مف النسبة السابقة فقد جاءت كالتالي 
حيث تساكت النسب بيف الذيف فضمكا البقاء في نفس القطاع لكف بشقو االقتصادم كبيف 

 ، أما أقؿ النسب %18 ك %14.1المبحكثيف الذيف الراغبيف بفتح مشركع خاص بنسبة 
 .          عند المبحكثيف الراغبيف بالعمؿ لدل شركة خاصة%7.8فقد جاءت بػ 
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استنتاجات الفرضية الثانية : سادساً 

مف خبلؿ تحميؿ كتفسير معطيات الجداكؿ نبلحظ أف مفردات مجتمع الدراسة تتميز 
نجد أف المستكل التعميمي آلباء المبحكثيف ال بأس بو : بالخصائص االجتماعية التالية

خاصة كأف أغمبيـ زاكؿ التعميـ المتكسط الثانكم أك الجامعي في بعض األحياف، في حيف 
أف األميات أغمبيف يعانيف األمية، أما الكضع االقتصادم فقد كاف متكسط حيث أف أغمب 
المبحكثيف يعمؿ آبائيـ في إطار القطاع العمكمي لمدكلة، كيقتصر دخؿ أسرىـ عمى راتب 

 منيـ، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلعالة في أسر المبحكثيف، كما أف %50األب فقط عند 
اغمبيـ يعيش في القصكر التي في أغمب األحياف يسيطر عمييا طابع البساطة كالعمؿ فييا 

ال يرقى إلى مستكل طمكحات المبحكثيف، كما أف أغمبيـ ليس لديو تجارب سابقة في 
 . العمؿ

كمف خبلؿ دراسة الخصائص االجتماعية لممبحكثيف، كاختيارىـ لكظائؼ القطاع العاـ 
كخيار أكؿ ليـ بعد تخرجيـ، كنجد أف ىذا االختيار يتأثر بدكره بالخصائص السالفة الذكر 
حيث أف المستكل التعميمي لؤلب يشكؿ في ذلؾ فارقان كبيران في ذلؾ حيث أنو كمما ارتفع 
قؿ الطمب عمى ىذا النكع مف الكظائؼ كالعكس صحيح، كما أف الكضعية المينية لؤلب 
تمعب دكران كبيران في الرغبة في ىذا النكع مف العمؿ حيث أنيا تزداد بالدرجة األكلى عند 

أبناء العاطميف عف العمؿ بشكؿ كبير ثـ عند أبناء العامميف في نفس القطاع، كما يزيد مف 
ىذه الرغبة كذلؾ ىك اعتماد أسر المبحكثيف عمى راتب األب فقط، كقمص في نفس الكقت 

مف رغبتيـ في االتجاه لمقطاع الخاص ككف الكضع المادم ألسرىـ ال يسمح ليـ بفتح 
مشاريع خاصة، كما أف لبلنتماء الجغرافي لممبحكث كذلؾ تأثير في االتجاه نحك ىذا النكع 
مف الكظائؼ حيث أنو كمما اقتربنا مف التمدف قؿ الطمب عمى ىذا النكع مف الكظائؼ لتنكع 

 . الخيارات حسب رأم المبحكثيف
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كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف اختيار المبحكثيف لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ 
كالخاص يتأثر بخصائصيـ االجتماعية حيث أف أغمبيـ يطمح لمحصكؿ عمى كظيفة في 

 .                             القطاع العاـ مف أجؿ تحسيف أكضاعيـ االجتماعية
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تؤثر القيم الثقافية للعمل في اختيار الشباب : نات الفرضية الثالثةاتحليل بي: سابعاً 
 .لفرص العمل بين القطاعين العام والخاص

يوضح توزيع المبحوثين حسب رأييم في نوع العمل الذي يم ن أن  (33)جدول رقم (1
 :يوفر للعامل م انة اجتماعية

 

  النسبة  التكرار العمؿ الذم يكفر مكانة اجتماعية 
 %51.8 132 العمكمي القطاع في كظيفة
 %21.6 55 االقتصادم العمكمي القطاع في كظيفة
 %25.1 64 مشركع خاص عمؿ
 %1.6 4 خاصة شركة في العمؿأجير 

 %100.0 255 المجمكع 
 

مف خبلؿ النسبة المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أغمب المبحكثيف يركف في الكظيفة 
العمكمية ىي التي يمكف أف تكفر لمعامؿ المكانة االجتماعية، حيث قدرة نسبتيـ 

 مف المبحكثيف الذيف يركف في %25.1كبيرة جدان إذا ما قكرنت بػ ًْٔ َسجخ %51.8بػ
 فقط %21.6المشاريع الخاصة ىي السبيؿ لتحقيؽ المكانة داخؿ المجتمع، في حيف أف 

مف المبحكثيف الذيف يركف أف ىذه المكانة ال تتحقؽ إال عف طريؽ كظيفة في القطاع 
 كعبرت عف %1.6العمكمي االقتصادم، أما أصغر نسبة في الجدكؿ كاألقؿ تماما ىي 

المبحكثيف الذيف اعتبركا العمؿ في الشركات الخاصة السبيؿ لتحقيؽ ىذه المكانة داخؿ 
 .المجتمع

كمف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف أغمب المبحكثيف يسعكف لمحصكؿ عمى كظيفة في 
إطار القطاع العمكمي بصفة عامة بشقيو اإلدارم كاالقتصادم، كيرجع السبب في نظرىـ 
إلى ثقافة المجتمع التي تكرس فكرة أف العمؿ في الكظائؼ العمكمية ىك العمؿ الحقيقي، 
أما غيره مف األعماؿ كلك كاف مكسبيا أكثر فإنيا تظؿ في المرتبة الثانية كيمتينيا مف 

ليس لديو أم مستكل دراسي، باإلضافة إلى التصكرات لبلجتماعية المرتفعة المرتبطة بيذا 
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، كعمى العكس مف ذلؾ ما "الميـ خداـ عند الحككمة حتى عساس" النكع مف الكظائؼ
إذا كنت خداـ عند راسؾ " يرتبط بالقطاع الخاص مف تصكرات اجتماعية منخفضة مثؿ 

، "!...اليـك عندؾ كغدكا معندكش كالحياة مادة دراىـ إذا بغيت تتزكج شككف يعطيؾ بنتك
كيضيؼ المبحكثيف كذلؾ أف الكضع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي يفرض ذلؾ، كيقكؿ 

الخدما مكانش كرأس الماؿ مكانش، كلكنساج فيو الفايدة كالى " في ذلؾ أحد المبحكثيف 
" كيضيؼ مبحكث أخر ..."  خسر المشركع الحبس كالمكانة اذا كانت عنؾ تكلي مكانت

القرض " كيقكؿ آخر " القطاع الخاص يبغي راس الماؿ كأنا معنديش كلكنساج مشككؾ فيو 
 ".  المصغر مايجيب حتى حجبة أنتاع عركس كلكنساج يبغي المعريفة 
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يوضح توزيع المبحوثين حسب الطموح الذي يريدون أن يحققوه  (34)جدول رقم (2
 :من خالل وظيفتيم المستقبلية

 

 النسبة التكرار الطمكح المراد مف الكظيفة 
 %30.6 78 اجتماعية مكانة 
 %32.9 84 مادم استقرار 
 %8.2 21 اجتماعية عبلقات 
 %28.2 72 اجتماعي استقرار 
 %100.0 255 المجمكع  

 

يعبر الجدكؿ أعبله عف الطمكحات التي يرغب المبحكثيف في تحقيقيا مف خبلؿ 
كظائفيـ المستقبمية، كنبلحظ أف النسب فيو جاءت متساكية في أغمبيا، حيث قدرت النسبة 

 كعبرت عف الذيف يرغبكف في تحقيؽ االستقرار المادم، كتمييا مباشرة %32.9األكلى بػ 
كعبرت عف المبحكثيف الذيف يرغبكف في الحصكؿ عمى مكانة اجتماعية مرمكقة  30.6%

مف خبلؿ عمميـ، أما الذيف يرغبكف في تحقيؽ االستقرار االجتماعي مف خبلؿ عمميـ 
 كعبرت عف %8.2  بينما أقؿ نسبة في الجدكؿ كانت %28.2مستقببل فقدرت نسبتيـ بػ 

 .المبحكثيف الذيف يطمحكف إلى تحقيؽ عبلقات اجتماعية مف خبلؿ كظيفتيـ المستقبمية
كمف خبلؿ النسب السابقة نجد أف جؿ المبحكثيف كبنسب متساكية يطمحكف إلى تحقيؽ 

 .  مكانة اجتماعية كاستقرار مادم كاجتماعي مف خبلؿ كظائفيـ المستقبمية
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يوضح توزيع المبحوثين حسب الوظيفة التي يم ن أن تحقق  (35)جدول رقم (3
 :طموحيم الوظيفي

 

 النسبة  التكرار الكظيفة التي تحقؽ طمكح لمشاب
 79.2% 202 العمكمي القطاع في كظيفة 
 % 20.8 53 الخاص القطاع في كظيفة 
 100.0% 255 المجمكع  

 
 كتمثؿ %79.2 أف أكبر نسبة ىي مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ

, المبحكثيف الذيف يركف في كظيفة القطاع العاـ ىي السبيؿ لتحقيؽ طمكحيـ الكظيفي
كظيفة في : خاصة إذا كانت ىذه الكظيفة ضمف الكظائؼ التالية حسب رأم المبحكثيف

, أك ابتدائي, متكسط, ثانكم, أستاذ جامعي, اإلدارات المركزية مثؿ الكزارات أك الجيش
 مف المبحكثيف فيـ يفضمكف %20.8أما , ...كظيفة في القطاع االقتصادم السكنمغاز

 .  العمؿ في القطاع الخاص لحقيؽ طمكحاتيـ كىي نسبة صغيرة جدا مقارنة بالسابقة
كمف خبلؿ ىذه النسب يتضح لنا أف المبحكثيف تنحصر أنظارىـ كأفكارىـ في القطاع 

 .  العاـ فقط كال يحاكلكف إيجاد بدائؿ أخرل لمعمؿ
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين رأي المبحوث في العمل  (36)جدول رقم (4
 الذي يفر للفرد م انة اجتماعية والعمل الذي يرغب فيو بعد التخرج

 

 كتعبر عف المبحكثيف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 
الراغبيف في كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، كتختمؼ ىذه الرغبة حسب المكانة االجتماعية 
التي يمكف أف يكفرىا ليـ ىذا النكع مف الكظائؼ حيث أف أكبر نسبة مف المبحكثيف ترل 

في كظيفة القطاع العمكمي ىي التي يمكف أف تكفر ليـ ىذه المكانة في المجتمع كقدركا بػ 
 فقط مف المبحكثيف الذيف يركف أف المشاريع الخاصة ىي التي %51.6 مقارنة بػ 74.2%

 كىي نسبة أقؿ مف السابقتيف %38.2يمكف أف تضمف ليـ ىذه المكانة االجتماعية، أما 
ترل أف القطاع العمكمي االقتصادم ىك الذم يمكف أف يكفر ليا ىذه المكانة، في حيف 
جاءت أقؿ النسب تماما عند المبحكثيف الذيف يركف أف العمؿ في الشركات الخاصة ىك 

نكع العمؿ الذم يكفر 
 مكانة اجتماعية لمفرد

  المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 القطاع في كظيفة
 العمكمي

98 11 14 9 132 
74.2% 8.3% 10.6% 6.8% 51.76% 

 القطاع في كظيفة
 االقتصادم العمكمي

21 17 15 2 55 
38.2% 30.9% 27.3% 3.6% 21.56% 

 مشركع خاص عمؿ
33 8 15 8 64 

51.6% 12.5% 23.4% 12.5% 25.09% 
 شركة في العمؿأجير 

 خاصة
1 0 2 1 4 

25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 1.56% 

 المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف أغمب  . %25الذم يضمف ليـ مكانة اجتماعية كقدركا بػ 
المبحكثيف يطمح إلى تحقيؽ مكانة اجتماعية مف خبلؿ مف خبلؿ كظيفة في إطار القطاع 

    .  العمكمي
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين طموح المبحوث من  (37)جدول رقم (5
 :وظيفتو المستقبلية والعمل الذي يرغب فيو بعد التخرج

الطمكح المحقؽ 
مف الكظيفة 
 المستقبمية 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 مكانة اجتماعية 
55 9 9 5 78 

70.5% 11.5% 11.5% 6.4% 30.58% 

 استقرار مادم 
44 16 17 7 84 

52.4% 19.0% 20.2% 8.3% 32.94% 

 عبلقات اجتماعية 
11 2 6 2 21 

52.4% 9.5% 28.6% 9.5% 8.23% 

 استقرار اجتماعي 
43 9 14 6 72 

59.7% 12.5% 19.4% 8.3% 28.23% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

كعبرت  60%مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
عف المبحكثيف الذيف يطمحكف إلى عمؿ في القطاع العمكمي اإلدارم، كتختمؼ ىذه الرغبة 

حسب الطمكح الذم يسعى المبحكثيف إلى تحقيقو مف خبلؿ ىذه الكظيفة حيث أف أكبر 
 في حيف أف %70.5نسبة مف المبحكثيف تسعى إلى تحقيؽ المكانة االجتماعية كقدرت بػ 

 تسعى إلى تحقيؽ االستقرار االجتماعي، أما أقؿ نسبتيف فقد جاءت متساكيتيف 59.7%
 كعبرت عف المبحكثيف الذيف يسعكف إلى تحقيؽ االستقرار المادم %52.4كقدرت بػ 

كمف خبلؿ ىذه النسب نبلحظ أف أغمب المبحكثيف يسعى إلى . كالعبلقات االجتماعية
تحقيؽ المكانة االجتماعية بالدرجة األكلى مف خبلؿ ىذا النكع مف الكظائؼ ثـ االستقرار 
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االجتماعي كفي األخير االستقرار المادم كالعبلقات االجتماعية، كتحقيؽ كاحدة يؤدم 
 .      بالضركرة إلى تحقيؽ األخرل

يوضح توزيع المبحوثين حسب تفضيل أفراد المجتمع لقطاعات  (38)جدول رقم  (6
 العمل

 

لدل المفضؿ العمؿ قطاع 
 أفراد المجتمع 

 النسبة  التكرار 

 %49.0 125 العمكمي القطاع 

 

 %19.2 49 االقتصادم العمكمي القطاع 
 %19.6 50 خاص مشركع 
 %7.8 20 خاصة شركة في كظيفة 
 %4.3 11  األىميةنفس 
 %100.0 255 المجمكع  

 

كتمثؿ المبحكثيف الذيف يركف  %49مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
أف الكظيفة المفضمة في المجتمع ىي كظيفة القطاع العاـ، أما ثاني نسبة في الجدكؿ 

كتعبر عف المبحكثيف الذيف يعتبركف المشاريع  %19.6كاألصغر بكثير مف السابقة ىي 
الخاصة ىي المفضؿ في نظر المجتمع، كتتساكل ىذه النسبة تقريبا مع نسبة المبحكثيف 

الذيف يركف أف الكظيفة المفضمة في نظر المجتمع ىي كظيفة القطاع العاـ االقتصادم ك 
 %4.3 ك%7.8: ، أما آخر نسبتيف في الجدكؿ متساكيتيف كذلؾ كقدرتا بػ%19.2قدرة بػ 

كعبرتا عمى التكالي عف المبحكثيف الذيف يقكلكف أف الكظيفة في شركة خاصة أفضؿ، 
 .كآخر نسبة ترل ليـ نفس األىمية في نظر أفراد المجتمع

مف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف المبحكثيف يركف أف الكظيفة القطاع العمكمي ىي 
تضمف ليـ راتب بعد التقاعد كاالستقرار فييا : األنسب في نظر المجتمع ك ذلؾ نظرا لككنيا

أكثر باإلضافة إلى سيكلتيا، كاالمتيازات المتاحة ليا مف طرؼ الدكلة، ككذا المنصب في 
ىذا القطاع لو ميزة كمكانة مادية كاجتماعية في نفس الكقت حسب رأم المبحكثيف، أما 
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تفضيؿ الفئة الثاني لممشاريع الخاصة ككنيـ يركف فييا االستقبللية كحرية التصرؼ، 
المشركع الخاص أنت المدير كأنت العساس، العمؿ الخاص : " كعبركا عمى ذلؾ كالتالي

يكسب الفرد حرية في اختيار مساره الكظيفي ككذا مكانة اجتماعية كمالية كاستقبللية في 
 ..." .التصرؼ

يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين قطاع العمل المفضل  (39)رقم جدول  (7
   بين أفراد المجتمع والعمل الذي يرغب اولتحاق بو بعد التخرج 

القطاع المفضؿ 
 لدل أفراد المجتمع

  لمجمكعا التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 العمكمي القطاع 
85 18 19 3 125 

68.0% 14.4% 15.2% 2.4% 49.01% 

 
 العمكمي القطاع

 االقتصادم
25 13 8 3 49 

51.0% 26.5% 16.3% 6.1% 19.21% 

 خاص مشركع 
24 4 16 6 50 

48.0% 8.0% 32.0% 12.0% 19.60% 

 شركة في كظيفة 
 خاصة

12 0 2 6 20 
60.0% 0.0% 10.0% 30.0% 7.84% 

  األىميةنفس 
7 1 1 2 11 

63.6% 9.1% 9.1% 18.2% 4.31% 

  المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كعبرت عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، حيث تختمؼ ىذه النسبة 

 مف المبحكثيف %68باختبلؼ تفضيؿ أفراد المجتمع ليذا النكع مف الكظائؼ حيث أف 
يرغبكف بيا ككنيا ىي المفضمة في المجتمع، في حيف جاءت النسب متساكية بيف 
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المبحكثيف الذيف يركف أف الكظائؼ بمختمؼ أنكاعيا في المجتمع تحظى بنفس األىمية في 
 عمى %60 ك%63.6المجتمع كالذيف يركف أف العمؿ في الشركات أفضؿ، حيث قدرتا بػ 

التكالي، كعادة النسب لتتساكل مرة أخرل كلكنيا أقؿ مقارنة بالنسب السابقة عند المبحكثيف 
الذيف رأك أف الكظائؼ المفضمة في المجتمع ىي كظائؼ االقتصاد العمكمي كالمشاريع 

كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف أقؿ النسب .  عمى التكالي%48 ك%51الخاصة حيث قدرتا بػ 
تتمركز عند الكظائؼ األخرل حيث تساكت بالنسبة لمراغبيف بكظيفة في القطاع العمكمي 

، أما أقؿ %18 ك %14.1االقتصادم كالذيف يفضمكف مشاريع خاصة كجاءت كالتالي 
 . %7.8نسبة كانت عند الذيف يفضمكف العمؿ في الشركات الخاصة كالمقدركف بػ 
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نظرة المجتمع  يوضح توزيع المبحوثين حسب وجود اختالف في (40)جدول رقم (8
 : للعامل في قطاعات العمل

 

اختبلؼ نظرة المجتمع 
 لمعامؿ في قطاع معيف

 النسبة  التكرار 

 %58.4 149 نعـ 
  %41.6 106 ال 
 %100.0 255 المجمكع  

 
 كتمثؿ %58.4مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

المبحكثيف الذيف أقركا أف ىناؾ اختبلؼ في نظرة المجتمع لمعامؿ في القطاع الخاص 
 مف المبحكثيف ال يجدكف أف ىناؾ أم اختبلؼ في %41.6بالنسبة لمقطاع العاـ، أما 

حيث يرجعكا أصحاب الرأم األكؿ السبب في ذلؾ إلى . نظرة المجتمع لمعامؿ في القطاعيف
تفضيؿ أفراد المجتمع العمؿ في القطاع العمكمي عمى حساب القطاع الخاص، ككذلؾ  

الطمب عمى كظائفو أكثر، باإلضافة إلى أف العمؿ فيو دائـ كمضمكف كخصكصية الدخؿ 
كالمكانة داخؿ العمؿ، كما أف بعض الكظائؼ في القطاع العاـ تكسب الشخص قيمة 

عندما تككف لؾ كظيفة في "اجتماعية مثؿ الطب كالتعميـ، ألنو حسب رأم أحد المبحكثيف 
القطاع العاـ مثؿ طبيب أك دكتكر في الجامعة أك عضك في مجمس تككف لؾ مكانة مميزة 

، كىناؾ مف يرل أف عادات كتقاليد المجتمع تفضؿ العاـ عمى "عمى العكس مف ذلؾ
في معظـ األحياف يتيمكف بأكؿ "الخاص، كينظر لمخكاص حسب رأم المبحكثيف أنيـ 

باإلضافة إلى أف العامؿ ال . " حقكؽ العماؿ كاستغبلليـ كعدـ تقديـ اإلعانات البلزمة ليـ
يحس باالستقرار في القطاع الخاص ألنو يمكف أف يتكقؼ عمى العمؿ في إم كقت عكس 

 . العاـ
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب رأيتيم في العمل ضمن القطاع العام (41)جدول رقم  (9

 

رأم المبحكثيف في العمؿ ضمف 
 القطاع العاـ

 النسبة  التكرار

 %31.8 81 اجتماعية قيمة الشخص يكسب
 %26.7 68 كاجتماعي صحي ضماف
 %19.6 50 شير كؿ نياية في مضمكف مرتب
 %22.0 56 التقاعد بعد دائـ دخؿ

 %100.0 255 المجمكع 
 

 كتعبر %31.8مف خبلؿ نسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
 %26.7عف المبحكثيف الذيف يركف أف القطاع العاـ يكسب الشخص قيمة اجتماعية، أما 

مف المبحكثيف فيركف أف القطاع العاـ عبارة عف ضماف صحي كاجتماعي لمعامؿ يعكؿ 
 مف المبحكثيف ينظركف إلى المدل البعيد %22عميو في الصحة كالمرض، في حيف 

كيعتبركف ىذه الكظيفة ضماف لما بعد التقاعد كحماية مادية ألسرىـ بعد كبر سنيـ، في 
كعبرت عف المبحكثيف الذيف يركف في الكظيفة العمكمية  %19.3حيف أف أقؿ نسبة كانت 

 .مرتب مضمكف في نياية كؿ شير
كمف خبلؿ ىذا كمو نجد أف الشباب يطمح إلى تحقيؽ الكثير مف خبلؿ عممو، كبالدرجة 

األكلى فإف يسعى إلى المكانة كالقيمة االجتماعية ألنو كمف خبلليا تتعزز ثقة الشخص 
بنفسو كيصبح عمى استعداد دائـ لمكاجية متاعب كمصاعب الحياة، أما في الدرجة الثانية 
فيـ يطمحكف إلى تحقيؽ األمف ألنو يجمب الراحة كالطمأنينة كيدفع لمعمؿ أكثر كال يتأتى 
ذلؾ إال مف خبلؿ الضماف الصحي كاالجتماعي، كفي الدرجة الثالثة االحتياط المادم 
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ذا تحقؽ الطمكح األكلى الثاني  لممستقبؿ الذم ال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ مرتب التقاعد، كا 
 . كالثالث فإف المرتب حتما مضمكف

 يوضح توزيع المبحوثين حسب رأييم بالعمل في القطاع الخاص  (42)جدول رقم  (10

 

 

 النسبة  التكرار  رأم المبحكث بالعمؿ في القطاع الخاص
 %51.8 132 كمناسب فعمي عمؿ
 %32.9 84 دائمة أخرل عمى لمحصكؿ مؤقتة كظيفة مجرد
 %15.3 39 العاـ القطاع في أخرل لجانب ثانكية كظيفة

 %100.0 255 المجمكع 
 

 كتعبر عف %51.8مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 
 %32.9المبحكثيف الذيف  يركف أف العمؿ في القطاع الخاص عمؿ فعمي كمناسب، بينما 

مف المبحكثيف يركف أف العمؿ في ىذا المجاؿ مجرد كظيفة مؤقتة لمحصكؿ عمى أخرل 
 مف المبحكثيف فيعتبركف كظيفة القطاع الخاص مجرد كظيفة ثانكية %15.3دائمة، أما 

 .لجانب أخرل في القطاع العاـ
مف خبلؿ إجابات المبحكثيف نجد أف غالبيتيـ مدركيف أف العمؿ في القطاع الخاص 

عمؿ فعمي كمناسب ككف العامؿ فيو يحس بقيمة مجيكده كما يبذلو فيو، باإلضافة إلى أنو 
يقيـ عمى عممو تقييـ دقيؽ، كليس مثؿ القطاع العاـ المرتب فيو مضمكف إذا عمؿ 

المكظؼ بإخبلص أك لـ يعمؿ، رغـ ذلؾ يبقى يحتؿ المرتبة الثانية في أعيف البعض إف لـ 
ذا كجدكا البديؿ في القطاع العاـ  يكف الكؿ، ألف أفراد المجتمع يمجئكف إليو بصفة مؤقتة كا 
لف يتكانكا عنو، كالبعض األخر ىك في نظرىـ مجرد دعـ مادم لكظيفة أخرل في القطاع 

 .  العاـ
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين اختالف نظرة  (43)جدول رقم (11
 المجتمع للعامل في القطاع الخاص مقارنة بالعام والعمل الذي يرغب فيو بعد التخرج 

 

نظرة المجتمع 
لمعامؿ في 

القطاع الخاص 
 مقارنة بالعاـ

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
عمكمية كظيفة العمكمي  القطاع 

  االقتصادم
خاص مشركع  في العمؿ 

خاصة شركة  

 

 
 نعـ

91 17 30 11 149 

61.1% 11.4% 20.1% 7.4% 58.43% 

 ال 
62 19 16 9 106 

58.5% 17.9% 15.1% 8.5% 41.56% 

  المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ يتبيف لنا أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يفضمكف الكظائؼ العمكمية، حيث أف ىذه الرغبة ال تتأثر كثيران بنظرة 
أفراد المجتمع لمعامؿ في قطاع العاـ مقارنة بالخاص، حيث جاءت النسب متساكية بيف 

الذيف يركف أف ىناؾ اختبلؼ كالذيف ال يركف ذلؾ، خاصة كأف ىذا النكع مف الكظائؼ ىك 
المفضؿ في المجتمع نظرا لسيكلة العمؿ بيا كالضمانات كاالمتيازات التي يحظى بيا 

 .   العاممكف في ىذا القطاع
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين رأي المبحوث في  (44)جدول رقم (12
 العمل في القطاع الخاص والعمل الذي يرغب فيو بعد التخرج 

 
 %60يتبيف لنا مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله أف أكبر نسبة ىي 

كتعبر عف المبحكثيف الذيف يختاركف كظيفة في القطاع العمكمي كخيار أكؿ ليـ بعد 
التخرج، كتختمؼ نسب رغبة المبحكثيف ليذا النكع مف الكظائؼ حسب رأييـ بالعمؿ في 
القطاع الخاص، حيث كانت النسبة األكبر عند الذيف يعتبركف كظيفة القطاع الخاص 

 ، كتساكت ىذه %69.2مجرد كظيفة ثانكية لجانب أخرل في القطاع العاـ كقدركا بػ 
النسبة بدكرىا مع نسبة المبحكثيف الذيف يركف أف العمؿ في القطاع الخاص مجرد كظيفة 

 ، كحيف أف نسبة قميمة فقط مف %65.5مؤقت لمحصكؿ عمى أخرل دائمة كقدركا كذلؾ بػ 
المبحكثيف الذيف يركف أف ىذا النكع مف الكظائؼ عبارة عف عمؿ فعمي كمناسب كقدرت 

  .%53.8نسبتيـ بػ 

رأم المبحكثيف بالعمؿ في 
 القطاع الخاص

 المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 

 
 مناسب ك فعمي عمؿ

71 16 34 11 132 

53.8% 12.1% 25.8% 8.3% 51.76% 

 
 مؤقتة كظيفة مجرد
 دائمة أخرل عمى لمحصكؿ

55 14 8 7 84 
65.5% 16.7% 9.5% 8.3% 32.94% 

 
 أخرل لجانب ثانكية كظيفة

 العاـ القطاع في
27 6 4 2 39 

69.2% 15.4% 10.3% 5.1% 15.29% 

 المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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كمف خبلؿ ىذه النسب نجد أف أغمب المبحكثيف يرغبكف في كظائؼ القطاع العاـ 
ألنيـ ال يثقكف بكظائؼ القطاع الخاص، كمستعدكف لمتخمي عنيا في سبيؿ الحصكؿ عمى 
ذا لـز األمر تككف في المرتبة الثانية كاألكلكية لمدائمة بطبيعة  أخرل في القطاع المكازم، كا 

        .الحاؿ
يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين رأي المبحوث في  (45)جدول رقم (13

 العمل في القطاع العام والعمل الذي يرغب فيو بعد التخرج

 

رأم المبحكثيف 
بالعمؿ في القطاع 

 العاـ 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
خاصة شركة  

 
 الشخص يكسب
  اجتماعية قيمة

51 12 15 3 81 
63.0% 14.8% 18.5% 3.7% 31.76% 

 

 صحي ضماف
 كاجتماعي

 

43 7 11 7 68 
63.2% 10.3% 16.2% 10.3% 26.66% 

 في مضمكف مرتب
 شير كؿ نياية

23 10 11 6 50 
46.0% 20.0% 22.0% 12.0% 19.60% 

 بعد دائـ دخؿ 
 التقاعد

 
36 7 9 4 56 

64.3% 12.5% 16.1% 7.1% 21.96% 

 المجمكع
153 

60.0% 
36 46 20 255 

14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتمثؿ المبحكثيف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 
الذيف اختاركا كظيفة في إطار القطاع العمكمي اإلدارم  بعد تخرجيـ، كتختمؼ رغبتيـ في 

ىذا النكع مف الكظائؼ نظرا لرأييـ بالعمؿ فيو، حيث أف أغمب النسب جاءت متساكية 
 كعبرت عف المبحكثيف الذيف يركف أف العمؿ في القطاع العاـ يكسب %64 ك%63مابيف 
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الشخص قيمة اجتماعية، باإلضافة إلى أنو عبارة عف ضماف صحي كاجتماعي لمفرد كما 
 كعبرت عف المبحكثيف الذيف %46أنو يكفر لو دخؿ دائـ بعد التقاعد، أما أقؿ نسبة كانت 

كمف خبلؿ ىذه النسب نجد في اختياراتيـ العممية يتأثركف . أنو مرتب مضمكف كؿ شير
بجممة مف الرغبات الكامنة في داخميـ في أغمب األحياف تكتسي نفسي األىمية إال إذا 

 .   اطر لممفاضمة بينيا كمع ذلؾ ال يستطيع التخمي عف كاحدة عمى حساب األخرل
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 اوستنتاجات المتعلقة بالفرضية الثالثة: ثامناً 

 : مف خبلؿ تحميؿ كتفسير بيانات الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الثالثة نستنتج ما يمي

  األغمبية الساحقة مف المبحكثيف يركف أف الكظيفة العمكمية ىي التي يمكف أف
تكفر المكانة االجتماعية ألفراد المجتمع، حيث أنيا تعد مف أبرز الطمكحات 
التي يرغب المبحكثيف مف تحقيقيا مف خبلؿ كظائفيـ المستقبمية، كالكظيفة 

 .العمكمية ىي التي يمكف أف تحقؽ ليـ ىذا المطمب
  األغمبية الساحقة مف المبحكثيف يركف أف العمؿ في القطاع العاـ ىك المفضؿ

 .لدل أفراد المجتمع مما زاد مف رغبتيـ في االلتحاؽ بيذا النكع مف الكظائؼ
  أغمب المبحكثيف أقركا أف ىناؾ اختبلؼ في نظرة المجتمع لمعمؿ في قطاع

معيف حيث يركف أف القطاع العاـ ىك المميز في المجتمع عمى حساب 
الخاص، الذم يعتبره أفراد المجتمع مجرد عمؿ ثانكم يمكف أف يدعـ دخؿ 

 .الشخص إلى جانب عمؿ آخر في القطاع العاـ

كمف خبلؿ ما سبؽ نستنج أف اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ 
كالخاص يتأثر بالقيـ الثقافية المرتبطة بالعمؿ في مجتمعيـ، حيث أف أغمب 

المبحكثيف يرغب في كظيفة القطاع العاـ ككنيا تكسب الشخص المكانة االجتماعية 
 .   كالمفضمة في المجتمع
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تؤثر فرص العمل المتاحة على اختيار : الرابعةنات الفرضية اتحليل بي: تاسعاً 
 .الشباب في العمل بين القطاعين العام والخاص

يوضح توزيع المبحوثين حسب وجود أف ار ليم عن سوق  (46)جدول رقم  (1
  :العمل
 

 النسبة التكرار فكرة الشباب عف عالـ الشغؿ 
 % 44.7 114 نعـ
 55.3% 141 ال

 100.0% 255 المجمكع 
 

 %55.3مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

كتعبر عف المبحكثيف الذيف صرحكا بأنيـ ال تكجد لدييـ أية فكرة عف سكؽ العمؿ أك عالـ 
الشغؿ بصفة عامة، كالسبب في ىذا يرجع حسب رأييـ إلى مجمكعة مف المشاكؿ ربطيا 

نظران لما يدكر في أفكارنا عف صعكبات : " البعض بصعكبة التكظيؼ كعبركا عنيا كالتالي
التكظيؼ كالعمؿ بعد التخرج، ألنو ىناؾ العديد مف خريجي الجامعة تكاجييـ صعكبة في 

، كىناؾ مف المبحكثيف " إيجاد العمؿ المناسب، ألنني أرل أف مجاالت العمؿ غير متكفرة
, لـ يسبؽ لي العمؿ كال يكجد إعبلـ كافي في ىذا المجاؿ: " مف ربطيا باإلعبلـ حيث قالكا

، أما " عدـ كجكد خمفية إعبلمية عف سكؽ العمؿ, لـ اطمع عمييا ألنو ال يكجد إعبلـ كافي
سكؽ العمؿ في الجزائر متذبذب كغير مستقر كال يخضع لمعيار " البعض اآلخر فيرل أف 

أما المبحكثيف الذيف ..." باإلضافة إلى عدـ كجكد أم ارتباط في عالـ الشغؿ, مكضكعي
أجابكا أنيـ يممككف معمكمات عف عالـ الشغؿ فالمعمكمات التي تتكفر لدييـ تتمحكر حكؿ 

كالعمؿ ال يمكف أف يكجد , أف سكؽ العمؿ يفترض الخبرة كالخبرة تفترض العمؿ: " اآلتي
يجب عمى الدكلة " ، ."في ظؿ غياب الخبرة كمنو نستنتج البطالة الحتمية كالمجكء لممعرفة

أف تكفر لمشباب فرص مالية مرتفعة كدكف فكائد ألف كؿ شاب كطمكحاتو دكف حصرىـ في 
 ".دار المقاكالتية ككذلؾ عدـ تقديـ شركط مجحفة 
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  مف خبلؿ ىذه اإلجابات كالنماذج كثيرة نبلحظ أف ىؤالء الشباب يممككف نظرة 
سكداكية كسمبية عف سكؽ العمؿ كذلؾ نظران لما يسمعكنو كيشاىدكنو عمى أرض الكاقع، 

أنا : " كالبعض اآلخر لديو نظرة ايجابية تماما كقد عبركا عنيا مف خبلؿ إجاباتيـ كالتالي
عدـ مقدرة عالـ " ، " أبحث عف فرصة العمؿ كال أنتظر أف تأتيني أنشئ مؤسسة صغيرة

الشغؿ استيعاب كافة حاممي الشيادات كجكد فارؽ كبير بيف الفرص المتاحة لمشغؿ 
كحاممي الشيادات كلتفادم المشكمة يجب التفكير عمى المستكل الفردم كالسعي إليجاد 

سكؽ العمؿ يتطمب الخبرة كالشجاعة كاإلقداـ عمى العمؿ ككذا حسف "، "الحؿ كليس انتظاره
 ." التعامؿ كالمكاظبة عمى العمؿ
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يوضح توزيع المبحوثين حسب رأييم في القطاع الذي يم ن أن  (47)جدول رقم (2
 :  يوفر ليم فرص أ ثر للعمل

 

 النسبة التكرار القطاع الذم يكفر فرص عمؿ أكثر  
 50.2% 128 العاـ القطاع 
 25.9% 66 الخاص القطاع 
 % 23.9 61 كبلىما 
 % 100.0 255 المجمكع  

 

مف  %50.2مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يركف أف القطاع العاـ ىك أكثر قطاع يمكف يكفر فرص عمؿ لمشباب، 
مقارنة بالقطاع الخاص حيث كانت نسبة المبحكثيف الذيف يركف أف ىذا األخير ىك الذم 

كىي نسبة أقؿ بكثير إذا ما قكرنت , فقط، %25.9يمكف أف يفر فرص عمؿ أكثر 
بسابقتيا، أما المبحكثيف الذيف يركف أف الفرص في القطاعيف متساكية فقد قدرت نسبتيـ بػ 

 . كىي مساكية لسابقتيا23.9%
كمف خبلؿ مقارنة النسب نجد أف جؿ المبحكثيف تتجو أنظارىـ صكب القطاع العاـ 
كيبحثكف فيو عف العمؿ المناسب، مغفميف بذلؾ دكر القطاع الخاص أك غير مباليف بو، 
كيرجع السبب في ذلؾ لتقكقعيـ أفكارىـ في األكؿ أم أنو يكفر دائما أحسف الفرص، 

كجيميـ بالثاني بسبب انعداـ الفكرة أك عدـ كجكد األرضية الخصبة كالمحفزة عمى الكلكج 
ف كجدت الفكرة فينعدـ عنصر المخاطرة المرتبط بجرأة الشباب في ىذا  في ىذا المجاؿ، كا 

 . المجاؿ
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يوضح توزيع المبحوثين حسب األطراف التي يم ن أن تسيم في  (48)جدول رقم (3
 :اختيارىم الوظيفي

 

 

 
 
 
 
 
 

 
كتعبر عف  %45.9مف خبلؿ النسبة المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

المبحكثيف الذيف يركف أف أسرىـ ىي المكجو الرئيسي ليـ في اختيار الكظيفة المناسبة ليـ، 
ككف أفراد األسرة لدييـ الخبرة البلزمة في ىذا المجاؿ، كالقرار فيو مصيرم يجب أف يتخذ 

مف المبحكثيف صرحكا أنو ال  %30.2فيو رأم مجمكعة مف األطراؼ خاصة األقرب، أما 
أحد يسيـ في اختيارىـ الكظيفي بؿ يختاركف بمفردىـ، ألف القرار في البداية كالنياية يرجع 

ليـ، باإلضافة إلى أنيـ ىـ مف سيتحمؿ نتيجة االختيار في األخير، في حيف أف أقؿ 
تعبراف عمى التكالي عف المبحكثيف أجابكا أنيـ  %7.8 ك %16.1نسبتيف في الجدكؿ ىما 

 .يترككف األمر لمصدفة أك يمكف المجكء إلى األصدقاء إف دعت الضركرة لذلؾ
 
 
 
 
 
 

األطراؼ المساىمة في االختيار 
 الكظيفي لمشاب 

 النسبة التكرار

 30.2% 77 حد أال 
 % 45.9 117 األسرة 
 % 7.8 20 األصدقاء 
 % 16.1 41 لمصدفة األمر تترؾ 
 % 100.0 255 المجمكع  
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين األطراف التي تساىم  (49)جدول رقم (4
 في اوختيار الوظيفي ليم والعمل الذي يرغبون فيو بعد التخرج

المساىميف في 
االختيار 
 الكظيفي

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصادم القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

  حد أال
43 9 22 3 77 

55.8% 11.7% 28.6% 3.9% 30.19% 

  األسرة
74 16 16 11 117 

63.2% 13.7% 13.7% 9.4% 45.88% 

  األصدقاء
10 7 2 1 20 

50.0% 35.0% 10.0% 5.0% 7.84% 
 األمر تترؾ

 لمصدفة
 26 4 6 5 41 

63.4% 9.8% 14.6% 12.2% 16.07% 

  المجمكع
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر %60يتبيف لنا مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أف أكبر نسبة ىي 
عف المبحكثيف الذيف يسعكف لمحصكؿ عمى كظيفة في ظؿ القطاع العمكمي اإلدارم 

كتختمؼ ىذه الرغبة لدييـ حسب األطراؼ المساىمة في اختيارىـ الكظيفي حيث أف أكبر 
 كتساكت %63.4نسبة مف المبحكثيف يفضمكف أف يترككا األمر لمصدفة كقدرت نسبتيـ بػ 

ىذه النسبة بدكرىا مع المبحكثيف الذيف يعتمدكف عمى أسرىـ في اختيارىـ لكظائفيـ 
المستقبمية، كتساكت النسب كذلؾ عند المبحكثيف الذيف يختاركف بأنفسيـ أك يمجئكف 

 ك %55.8لؤلصدقاء في اختيارىـ لنكع  العمؿ المناسب ليـ كقدرتا عمى التكالي بػ 
كمف خبلؿ قراءة ىذه النسب نجد أف أغمب المبحكثيف ليس لدييـ تخطيط مسبؽ . 50%
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لمكظائؼ التي يمكف أف يعممكف بيا كذلؾ مف خبلؿ تركيـ األمر لمصدفة أك االعتماد 
 .  عمى األسرة في ذلؾ

يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين أف ارىم عن عالم الشصل  (50)جدول رقم  (5
 والعمل الراغبين فيو بعد التخرج 

 
 

أفكار الشباب 
عف سكؽ 

 العمؿ

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 القطاع
 االقتصادم
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 نعـ 
64 21 23 6 114 

56.1% 18.4% 20.2% 5.3% 44.70% 

 ال 
89 15 23 14 141 

63.1% 10.6% 16.3% 9.9% 55.29% 

  المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

، كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
 منيـ كىي %63.1المبحكثيف الذيف يرغبكف في كظيفة عمكمية بعد تخرجيـ، بحيث أف 

 ليس لدييـ أم فكرة عف سكؽ العمؿ بصفة عامة كذلؾ راجع إلى عدة أسباب أكبر نسبة
منيا ما يرجع حسب رأم المبحكثيف إلى صعكبة التكظيؼ خاصة بالنسبة لخريجي 

الجامعات باإلضافة إلى أنو ال يتكفر اإلعبلـ الكافي فيما يخص سكؽ العمؿ كغيرىا مف 
  مف المبحكثيف فقط صرحكا أنو يكجد لدييـ %56.1األسباب األخرل، في حيف أف 

معمكمات عف سكؽ العمؿ لكنيا بسيطة حيث تتمخص في أفكارىـ البسيطة عف عقكد ما 
 . أك إنشاء مشاريع خاصة سكاء بتمكيؿ شخصي أك خارجيقبؿ التشغيؿ أك اإلدماج 
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أما النسب الباقية فقد كانت صغيرة جدا مقارنة بالنسبة األكلى، حيث تساكت بيف 
المبحكثيف الراغبيف في اختيار نفس القطاع كلكف بكظيفة اقتصادية كبيف الذيف اختاركا أف 

، مكزعة بدكرىا %18 ك %14.1ينشئكف مشاريعيـ الخاصة ككانت النسب عمى التكالي 
عف المبحكثيف الذيف لدييـ معمكمات عف سكؽ العمؿ كالذيف ليست لدييـ معمكمات بنسب 

  .تقريبا متساكية خاصة الذيف اختاركا القطاع الخاص
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين قطاع العمل الذي  (51)جدول رقم  (6
 يوفر فرص عمل أ ثر والعمل الراغبين فيو بعد التخرج 

 

قطاع العمؿ 
الذم يكفر 
 عمؿ أكثر 

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 االقتصاد القطاع
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 شركة في العمؿ
 خاصة

 

 
 العاـ القطاع

91 22 7 8 128 

71.1% 17.2% 5.5% 6.2% 71.37% 

 الخاص القطاع 
19 9 30 8 66 

28.8% 13.6% 45.5% 12.1% 25.88% 

 كبلىما 
43 5 9 4 61 

70.5% 8.2% 14.8% 6.6% 23.92% 

  المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يفضمكف الكظيفة العمكمية، يتكزعكف كبنسب متساكية عمى الذيف يركف أف 
القطاع العاـ ىك الذم يكفر ليـ فرص عمؿ أكثر ، كالذيف يركف أف الفرص متساكية في 

 فقط مف %28.8 ، في حيف أف %70.7 ك %71.1كبل القطاعيف كفؽ النسب التالية 
المبحكثيف يركف أف القطاع الخاص ىك الذم يكفر ليـ فرص عمؿ أكثر كىي نسبة صغيرة 

مقارنة بالنسب السابقة، كيرجع ارتفاع ىذه النسب إلى عدة أسباب يمكف أف نذكر منيا 
جيؿ الشباب بالفرص المتاحة أمامو باإلضافة إلى عدـ سعيو إلى االطبلع عمى أنكاع 
العمؿ المتكفرة كالتي يمكف أف يمتحؽ بيا بعد تخرجو ككضع البدائؿ المناسبة في نفس 

 . الكقت إذا لـ تتحقؽ رغبتو في كجكد ما يناسبو
كفي المقابؿ نجد أف أصغر النسب تتمركز عند المبحكثيف الذيف فضمكا البقاء في نفس 
القطاع كلكف في كظيفة اقتصادية كبيف المبحكثيف الذيف يرغبكف في القطاع الخاص سكاء 
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صاحب مشركع أك أجير في شركة خاصة، لكف النظرة تختمؼ عند الراغبيف في المشاريع 
 منيـ أف القطاع الخاص ىك الذم يكفر ليـ فرص عمؿ أكثر %45.5الخاصة حيث يرل 

 .    كىذا راجع لحرية العمؿ فيو خاصة إذا كجدت الفكرة كرأس الماؿ كالتخطيط الجيد لممشركع
 

يوضح توزيع المبحوثين حسب رأييم في فرص العمل المتوفرة من  (52)جدول رقم (7
 : خالل برامج التشصيل

 

رأم المبحكثيف في فرص العمؿ المتكفرة مف 
 خبلؿ برامج التشغيؿ 

 النسبة التكرار

 53.7% 137 مناسبة
 30.2% 77 مناسبة غير

 16.1% 41 ةدالمكجك العمؿ لفرص مدرؾ غير الشباب
 100.0% 255 المجمكع 

 
 كعبرت عف %53.7مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نجد أف أكبر نسبة ىي 

المبحكثيف الذيف يركف أف مجيكدات الدكلة لتكفير فرص عمؿ مف خبلؿ برامج التشغيؿ 
مناسبة، حتى لك كانت في بعض األحياف ترقيعية تيدؼ إلى تيدئة أكضاع في ظركؼ 

 مف المبحكثيف %30.2، بينما "أخدـ باطؿ كما تقعد عاطؿ" معينة، أك تكريسا لمبدأ 
يركف أنيا غير مناسبة كىي نسبة صغيرة إذا ما قكرنت بسابقتيا، كعمؿ المبحكثيف ذلؾ 

غير كافية نتيجة استفادة فئة دكف "، "لكجكد المحسكبية في مجاؿ التشغيؿ المعرفة: "بقكليـ
ىدفيا إسكات الشباب كليس " ، "لكثرة العراقيؿ الممزكجة بيا" ، "فئة أخرل قانكف المعارؼ

ىنا " ، "تكفير فرص عمؿ مناسبة تسعى إلى تطكير الدكلة بؿ العكس الفساد كالسرقة
، كغيرىا مف التعميقات التي كردت تعبر عف فيض مف "تناقض بيف الفكرة كتجسيدىا

 مف المبحكثيف الذيف يركف أف %16.1غيض عند الشباب،  في حيف كانت أقؿ نسبة 
المشكؿ في عدـ إدراؾ الشباب لفرص العمؿ التي يمكف أف تكفرىا برامج التشغيؿ لممتخرج 
الجديد الذم يضيع أغمب كقتو في انتظار فتح مسابقات حسب تخصصو ليسجؿ فييا، أك 
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أف الشباب الجامعي اتكالي ال يريد العمؿ كال يستطيع أف يخمؽ "كما صرح أحد المبحكثيف 
 " .حمكؿ لنفسو

يوضح توزيع المبحوثين حسب برامج التشصيل المناسبة والمفضل  (53)جدول رقم (8
 : للشباب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتعبر عف %43.5مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يركف أف جياز اإلدماج الميني ىك البرنامج األنسب كالمفضؿ ليـ مف 

 مف %29.4كيمي ىذه النسبة مباشرة , بيف سبع برامج شغؿ تتنكع كتتدرج في األىمية
المبحكثيف الذيف يركف في الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب األنسب كاألفضؿ ليـ، في 

 %2.4، ك%3.9، %5.9 ، %6.7 ، %8.2: حيف جاءت النسب التالية كما يمي

عقكد ما قبؿ : مرتبة حسب برامج التشغيؿ التالية عمى التكالي حسب اختيار المبحكثيف
التشغيؿ، الككالة الكطنية لتسيير القركض المصغرة، البرنامج الكطني لتنمية الفبلحية، 

 .التشغيؿ المأجكر بمبادرة محمية كأخيران الشبكة االجتماعية

 النسبة  التكرار  برنامج التشغيؿ األنسب كالمفضؿ مف الشباب 
 % 29.4 75 الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب 
 5.9% 15 البرنامج الكطني لمتنمية الفبلحية 
 % 6.7 17 المصغرة القركض لتسيير الككالة الكطنية 
 3.9% 10 محمية بمبادرة المأجكر الشغؿ 
 2.4% 6 االجتماعية الشبكة 
 8.2% 21 التشغيؿ قبؿ ما عقكد 
 43.5% 111 الميني اإلدماج جياز 
 100.0% 255 المجمكع  
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مف خبلؿ قراءة نسب الجدكؿ كمقارنتيا نجد أف جؿ اىتماـ المبحكثيف منصب عمى 
جياز اإلدماج الميني كالككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب، كىذا يمكف أف نممس مف 

خبللو تكجو الشباب نحكل سكؽ العمؿ فاالتجاه األكؿ يقكد في أغمبو لمقطاع العاـ كالثاني 
 . حتما لمقطاع الخاص

يوضح توزيع المبحوثين حسب رأييم في حتمية توفير عمل ل ل  (54)جدول رقم (9
 :  شاب متخرج من الجامعة في القطاع العام

 

حتمية تكفير فرص عمؿ 
 لممتخرجيف في القطاع العمكمي

 النسبة التكرار

 68.2% 174 نعـ 
 % 31.8 81 ال 
 % 100.0 255 المجمكع  

 

كتمثؿ  %68.2مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
نسبة المبحكثيف الذيف يركف أنو يترتب عمى الدكلة تكفير فرصة عمؿ لكؿ شاب متخرج مف 

 فقط مف المبحكثيف يركف أنو ليس %31.8الجامعة في ظؿ القطاع العاـ، في حيف أف 
بالضركرة أف يعمؿ كؿ شاب متخرج مف الجامعة في إطار القطاع العاـ، ألنو ىناؾ 

: كظائؼ أخرل خارج القطاع الخاص يمكف أف يعمؿ فييا كىي في نظرىـ تتمثؿ في األتي
إنشاء مؤسسات صغيرة كتشغيؿ الشباب معو، التجارة، العمؿ في الشركات الخاصة، "

 ...". المقاكالت، االستثمار في قطاع الفبلحة 
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين رأييم في فرص  (55)جدول رقم  (10
 العمل المتوفرة من خالل برامج التشصيل والعمل الراغبين فيو بعد التخرج 

 

 

  كتعبر%60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
عف المبحكثيف الذيف اختاركا كظيفة في إطار العمؿ الحككمي اإلدارم، حيث أف أكبر نسبة 

 كتساكت %67.2منيـ ترل أف الفرص المتكفرة مف خبلؿ برامج التشغيؿ مناسبة كقدرت بػ 
في نفس الكقت مع الذيف يركف أف الشباب غير مدرؾ لفرص العمؿ المتاحة أمامو كالذيف 

، في حيف أف أقؿ نسبة كانت عند الشباب الذيف يركف أف ىذه %63.4قدركا بدكرىـ بػ 
 .الفرص المتكفرة مف خبلؿ برامج التشغيؿ غير مناسبة ليـ

كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف أقؿ النسب تمركزت عند فئات الشباب الذيف اختاركا كظائؼ 
أخرل حيث جاءت النسب متساكية عند الذيف فضمكا القطاع العاـ االقتصادم كالذيف فضمكا 

، حيث أف الذيف فضمكا المشاريع %18 ك%14.1مشاريعيـ الخاصة كفؽ النسب التالية 
الخاصة يركف أف ىذه الفرص المتكفرة مف خبلؿ برامج التشغيؿ غير مناسبة كذلؾ بنسبة 

 
رأم المبحكثيف في 

 فرص العمؿ المتكفرة 

  المجمكع التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 اوقتصادي القطاع عمكمية كظيفة

 العمومي
 مشركع
 خاص

 في العمؿ
 خاصة شركة

 

 

 137 8 16 21 92 مناسبة 

67.2% 15.3% 11.7% 5.8% 53.72% 

 77 8 24 10 35 مناسبة غير 
45.5% 13.0% 31.2% 10.4% 30.19% 

 مدرؾ غير الشباب
 ةدالمكجك العمؿ لفرص

26 5 6 4 41 
63.4% 12.2% 14.6% 9.8% 16.07% 

 255 20 46 36 153  المجمكع 
60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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 مف المبحكثيف الذيف يركف أنيا مناسبة أك أف %14.6 ك%11.7 مقارنة بػ 31.2%
    . الشباب غير مدرؾ ليا

يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين رأييم في برامج  (56)جدول رقم  (11
  التشصيل الراغبين فيو والمناسب ليم والعمل الراغبين فيو بعد التخرج

 

 كتعتبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة 
المبحكثيف الذيف اختاركا كظيفة عمكمية حيث تدرجت ىذه الرغبة حسب اختيارىـ لبرامج 

التشغيؿ المناسبة كالمفضمة بالنسبة ليـ حيث أف أكبر نسبة تمركزت عند المبحكثيف الذيف 
 كىذه النسب %73 ك %76.2يختاركف عقكد ما قبؿ التشغيؿ أك اإلدماج الميني بنسبة 

 
 برامج التشصيل

  التخرج.بعد.بو.اولتحاق.ترغب.الذي.العمل
 وظيفة المجموع 

 عمومية
ي وقتصاد القطاع

 العمومي
 مشروع
 خاص

 شر ة في العمل
 خاصة

 
 وتشصيل لدعم الوطنية الو الة
 الشباب

31 14 23 7 75 
41.3% 18.7% 30.7% 9.3% 29.41% 

 الفالحية للتنمية الوطني البرنامج 
9 2 2 2 15 

60.0% 13.3% 13.3% 13.3% 5.88% 

 
 القروض لتسيير الوطنية الو الة
 المصصرة

5 3 9 0 17 
29.4% 17.6% 52.9% 0.0% 6.66% 

 محلية بمبادرة المأجور الشصل 
7 0 1 2 10 

70.0% 0.0% 10.0% 20.0% 3.92% 

 اوجتماعية الشب ة 
4 1 0 1 6 

66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 2.35% 

 التشصيل قبل ما عقود 
16 1 2 2 21 

76.2% 4.8% 9.5% 9.5% 8.23% 

 الميني اإلدماج جياز 
81 15 9 6 111 

73.0% 13.5% 8.1% 5.4% 43.52% 

  المجموع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
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تعكس فعبل رغبتيـ في ىذا النكع مف الكظائؼ كيمييا مباشرة الذيف اختاركا الشغؿ المأجكر 
 عمى التكالي كتبدأ النسب %66.7 %70بمبادرة محمية أك الشبكة االجتماعية بنسبة 

 مف المبحكثيف البرنامج الكطني %60باالنخفاض كمما تعمؽ األمر بالقركض حيث فضؿ 
 %41.3لمتنمية الفبلحية، أما الذيف اختاركا الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب قدركا بػ 

في حيف أف جاءت أقؿ نسبة عند الذيف اختاركا الككالة الكطنية لتسيير القركض المصغرة 
 .  كعبرت عف أقؿ النسب%29.4كقدرت بػ 
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يوضح توزيع المبحوثين حسب آرائيم في مبادرة الجامعة إلنشاء  (57)جدول رقم (12
 :  دار المقاووتية

 

 النسبة  التكرار رأم المبحكثيف في إنشاء دار المقاكالتية 
 32.2% 82 الخاص العمؿ ثقافة لنشر جيدة فكرة
 مشاريع إنشاء في الطمبة أماـ المجاؿ فتح

 خاصة
128 50.2 % 

 14.1% 36  باآلخريفمقارنة الجامعة لخريجيف ميزة
 % 3.5 9  أخرلخيارات

 100.0% 255 المجمكع 
 

 مف %50.2مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يركف أف دار المقاكالتية فرصة تفتح المجاؿ أماـ الطمبة الجامعييف إلنشاء 
مشاريع خاصة، ألف الطمبة المقبميف عمى التخرج في أغمب األحياف تككف نظرتيـ محدكدة 
عف سكؽ العمؿ كيقتصر تفكرىـ عمى عقكد اإلدماج أك ما قبؿ التشغيؿ، التي عممكا بيا 

 فقط يركنيا %32.2،  في حيف أف "كاش راؾ تخدـ إدماج، عقكد" عف طريؽ الزمبلء 
عادة تكجيو طاقات الشباب في خمؽ فرص عمؿ  فكرة جديدة لنشر ثقافة العمؿ الخاص كا 

 مف %14.1يستطيعكف مف خبلليا تكفير فرص عمؿ لغيرىـ مف الشباب البطاؿ، أما 
المبحكثيف فيركف فييا الميزة لخريجي الجامعة مقارنة باآلخريف، ككنيا قريبة منيـ يكجد 
، كتسيؿ اإلجراءات اإلدارية عمى الطمبة، كىناؾ مف المبحكثيف مف  فييا التكجيو البلـز

 كىي نسبة صغيرة جدان مقارنة %3.5كانت ليـ كجيات نظر أخرل، حيث قدرة نسبتيـ بػ 
مجرد كظيفة مؤقتة كغير ُمرضية بالنسبة " بالنسب السابقة، حيث يرل البعض منيـ أنيا 

فكرة فاشمة ألف تنظيمات الدكلة مبنية عمى الفشؿ، ككذا غالبية الطمبة " ، "لمجامعييف
 " .الراغبيف في ىذا المجاؿ ىدفيـ مادم بحث مف خبلؿ استغبلؿ ىذا المجاؿ
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 : يوضح توزيع المبحوثين حسب وسيلة إعالميم بدار المقاووتية (58)جدول رقم  (13

 

 النسبة  التكرار إعبلـ المبحكثيف بدار المقاكالتية
 14.5% 37 اإلذاعةعف طريؽ 

 39.6% 101 الزمبلء خبلؿ مف
 % 31.4 80 كالممتقيات الندكات خبلؿ مف
 % 9.0 23 األساتذة خبلؿ مف
 % 5.5 14 بيا اسمع لـ

 % 100.0 255 المجمكع 
 

مف خبلؿ إجابات المبحكثيف المبكبة في الجدكؿ نبلحظ أف األغمبية الساحقة مف 
، مكزعة بدكرىا %94.5المبحكثيف لدييـ عمـ مسبؽ بدار المقاكالتية حيث قدرت نسبتيـ بػ 

عمى النسب التالية يتبيف مف خبلليا طريقة إعبلميـ بيا، حيث نجد أف أكبر نسبة ىي 
في حيف أف , كتعبر عف المبحكثيف الذيف عممكا بدار المقاكالتية عف طريؽ الزمبلء39.6%
 مف %14.5أما ,  مف المبحكثيف عممكا بالدار مف خبلؿ ندكات كممتقيات الجامعة31.4%

 مف %5.5كفي مقابؿ ذاؾ نجد أف . المبحكثيف عممكا بدار المقاكالتية عف طريؽ اإلذاعة
 . المبحكثيف ليس لدييـ عمـ مسبؽ بيذه الدار إال مف خبلؿ ممئيـ لبلستمارة

كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أنو ىناؾ إعبلـ ال بأس بو فيما يخص ىذه الدار سكاءن فيما 
 .يخص الزمبلء فيما بينيا أك مف طرؼ الجامعة
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 :يوضح توزيع المبحوثين حسب زيارتيم لدار المقاووتية (59)جدول رقم (14
 

 النسبة التكرار زيارة المبحكثيف لدار المقاكالتية 
 %29.0 74 نعـ 
 %71.0 181 ال 
 %100.0 255 المجمكع  

 

الجدكؿ أعبله يكضح زيارة المبحكثيف لدار المقاكالتية، كمف خبلؿ النسب المكضحة فيو 
 كتعبر عف المبحكثيف الذيف لـ يسبؽ ليـ زيارة ىذه الدر، %71نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

 فقط مف المبحكثيف تسنت ليـ الفرصة لزيارتيا، كالسبب في ذلؾ ككف %29في حيف أف 
ىذه الدار حديثة النشأة كالطمبة ال يممككف المعمكمات الكافية عنيا، ألنو تـ االفتتاح 

، كيضيؼ المبحكثيف إنو لـ يتسنى ألغمبيـ الفرصة 2014-02-09الرسمي ليا في 
 .لمتعرؼ عمى ىذه الدار
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب مشاريعيم المقدمة ليذه الدار (60)جدول رقم  (15

 

 النسبة التكرار مشاريع المبحكثيف في الدار
 %13.3 34 نعـ
 %86.7 221 ال

 %100.0 255 المجمكع 
 

 

 مف المبحكثيف الذيف %86.7مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف لنا أف أكبر نسبة ىي 
أقركا أنو ليس لدييـ مشاريع في ىذه الدار، كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىناؾ مف 

المبحكثيف مف يرغب بكظيفة القطاع العاـ، كالبعض األخر لـ تتككف لديو فكرة المشركع 
القركض البنكية بدكف فكائد "بعد، في حيف أف ىناؾ مف المبحكثيف مف صرح بأنو يفضؿ 

، أما المبحكثيف الذيف لدييـ مشاريع في ىذه "كأعمؿ حر دكف أف يقيد حريتي أم شخص
، حيث نجد أنيا نسبة صغيرة جدان إذا ما قرناىا بالنسبة %13.3الدار فقد قدرة نسبتيـ بػ 

 .السابقة، لكف بالنسبة لحداثة الدار كتاريخ تكزيع االستمارات فيي نسبة معقكلة جدان 
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يوضح توزيع المبحوثين حسب مناقشتيم لألساتذة حول مجال  (61)جدول رقم  (16
 العمل

 

مناقشة المبحكثيف مع 
 األساتذة حكؿ العمؿ 

 النسبة التكرار

 32.5% 83 نعـ 
 67.5% 172 ال 
 100.0% 255 المجمكع  

 

يكضح لنا الجدكؿ أعبله مناقشات الطمبة مع األساتذة حكؿ فرص العمؿ المتاحة ليـ 
مثمت المبحكثيف الذيف لـ يسبؽ  %67.5في السكؽ، حيث أف أكبر نسبة جاءت فيو ىي 

ليـ كأف دخمكا في نقاش مع األساتذة حكؿ مكضكع العمؿ، كأرجعكا السبب في ذلؾ ككف 
 مف المبحكثيف أجابكا بنعـ إم أنيـ أجركا نقاشات %32.5الفرص لـ تسمح ليـ بذلؾ، أما 

مع األستاذة فيما يخص مكضكع العمؿ، كتمحكر النقاش حكؿ معرفة معمكمات عف 
الكظائؼ المتاحة في مجاؿ تخصصيـ، باإلضافة إلى فرص العمؿ المتاحة في مختمؼ 

 .قطاعات العمؿ
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يوضح توزيع المبحوثين حسب إسيام الجامعة في توجيييم  (62)جدول رقم  (17
 نحو سوق العمل 

 

 النسبة التكرار تكجييات الجامعة نحك سكؽ العمؿ
 %61.6 157 مف خبلؿ الممتقيات

 %14.5 37 الندكات
 %14.9 38  الدراسيةاألياـ

 %9.0 23 المعارض
 %100.0 255 المجمكع 

 

، %61.6مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 

كتمثؿ المبحكثيف الذيف يركف أف إسياـ الجامعة في تكجيو الطمبة نحكل سكؽ العامؿ يتـ 
مف خبلؿ الممتقيات التي تنظميا الجامعة بيذا الخصكص، في حيف أف الطمبة الذيف يركف 
أف إسياـ الجامعة يتـ مف خبلؿ األياـ الدراسية ك الندكات جاءت نسبيـ متساكية كىي عمى 

 الذيف  ٔرعجز عٍ انًجؾٕصٍٍ%9 ، أما أقؿ نسبة فقد كانت %14.5 ك%14.9التكالي 
 .يركف أف إسياـ الجامعة يتـ مف خبلؿ المعارض
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يوضح توزيع المبحوثين حسب العالقة بين وجود مشاريع ليم  (63)جدول رقم  (18
 في دار المقاووتية والعمل الراغبين فيو بعد التخرج 

 

كجكد مشاريع 
لدل المبحكثيف 

في دار 
 المقاكالتية

 المجمكع  التخرج.بعد.بو.االلتحاؽ.ترغب.الذم.العمؿ
 كظيفة
 عمكمية

 القطاع
 االقتصادم
 العمكمي

 مشركع
 خاص

 في العمؿ
خاصة شركة  

 نعـ 
12 6 14 2 34 

35.3% 17.6% 41.2% 5.9% 13.33% 

 ال 
141 30 32 18 221 

63.8% 13.6% 14.5% 8.1% 86.66% 

 المجمكع 
153 36 46 20 255 

60.0% 14.1% 18.0% 7.8% 100.0% 
 

 كتعبر عف %60مف خبلؿ النسب المكضحة في الجدكؿ نبلحظ أف أكبر نسبة ىي 
المبحكثيف الذيف يرغبكف في اختيار كظيفة في إطار القطاع العمكمي اإلدارم بعد تخرجيـ 
كنبلحظ أف ىذه الرغبة تختمؼ عف المبحكثيف الذيف ليـ مشاريع في دار المقاكالتية كالذيف 

 كعبرت عف الذيف ال يكجد ليـ %63.8ليس ليـ مشاريع، حيث أف أكبر نسبة ىي 
مشاريع في ىذه الدار، كىي كبيرة جدا إذا ما قكرنت بنسبة المبحكثيف الذيف ليـ مشاريع 

 ، كىذا دليؿ عمى أف تكجو أغمب مفردات عينة الدراسة %35.3في ىذه الدار كالمقركف بػ 
إلى الكظائؼ العمكمية كليس لدييا رغبة أك نية في التكجو نحكل القطاع الخاص لمزاكلة 

أعماؿ حرة أك مشاريع خاصة رغـ تكفير التسييبلت المناسبة مف خبلؿ ىذه الدار 
ك %كالمرافقة المستمرة لصاحب المشركع مف البداية حتى النياية سكاء مف الناحية المادية أ

 .  المعنكية
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كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف النسب المتبقية أقؿ بكثير إذا ما قكرنت بالسابقة حيث تساكت 
النسب عف الذيف فضمكا القطاع العاـ االقتصادم كالذيف فضمكا فتح مشاريع خاصة 

 إال أف الذيف فضمكا فتح مشاريعيـ الخاصة أغمبيـ كاف %18 ك %14.1كجاءت كالتالي 
 مف المبحكثيف %14.5 مقارنة بػ %41.2لدييـ مشركع في دار المقاكالتية حيث قدركا بػ 

الذيف ليس لدييـ مشاريع في ىذه الدار كىذا يعني أف ىذه الفئة مف المبحكثيف تخطط فعبل 
 .لمتكجو نحك القطاع الخاص
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 اوستنتاجات المتعلقة بالفرضية الرابعة : عاشراً 
 :مف خبلؿ تحميؿ بيانات الجدكؿ المتعمقة بالفرضية الرابعة نستنتج ما يمي

  أغمبية المبحكثيف ليس لدييـ معمكمات سابقة عف سكؽ العمؿ كال حتى
الكظائؼ المتكفرة بالنسبة ليـ، مما أدل إلى انحصار أنظارىـ في القطاع العاـ 

فقط، ألنيـ يركف أنو أكثر قطاع يمكف أف يكفر ليـ فرص أكثر لمعمؿ، لذا 
 .يعتبركف كظائفو الخيار المناسب ليـ

  أغمب المبحكثيف يركف أف مجيكدات الدكلة عير مناسبة في تكفير فرص
تشغيؿ لمشباب، كىذا بسبب اتجاه أنظارىـ صكب البرامج التي تكفر أعماؿ في 
غفاؿ القطاع الخاص ألف أغمبيـ يعتبر  اإلطار العمكمي في أغمب األحياف، كا 

 .أنو يجب أف بكظيفة في ظؿ القطاع العاـ كيجب أف تتكفر لو
  أغمبية المبحكثيف يركف أف ىناؾ مجيكدات محمكدة مف طرؼ الجامعة في

تكجيو الطمبة نحكل سكؽ العمؿ، خاصة ما اتصؿ منيا بالقطاع الخاص مف 
أجؿ إيجاد خيارات أخرل لمعمؿ كذلؾ مف خبلؿ إنشاء دار المقاكالتية ، ككفرت 

في ذلؾ اإلعبلـ البلـز باإلضافة إلى تنظيـ مختمؼ الندكات كالممتقيات 
الخاصة بذلؾ، رغـ ىذا أال أف أنظار الشباب ال تزاؿ تتجو نحكل الكظيفة 

 .  العمكمية
مف خبلؿ ىذا نستنتج أف اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ 

كالخاص يتأثر بالفرص المتاحة أماميـ في سكؽ العمؿ حيث أف أغمب المبحكثيف 
يفضؿ كظيفة القطاع العاـ ككنو لـ تتكفر لو المعمكمات الكافية عف مختمؼ 

 . الكظائؼ كفي مختمؼ القطاعات
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 النتائج العامة للدراسة : حادي عشر
العكامؿ : مف خبلؿ الدراسة النظرية كالميدانية لمكضكع الدراسة المتمحكر تحت عنكاف

المؤثرة في اختيار الشباب لفرص العمؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاص كبعد تحميؿ البيانات 
 : ثـ التكصؿ إلى

إف اختيار الشباب المقبؿ عمى التخرج لعمؿ مناسب لو في أحد قطاعات العمؿ سكاءن 
كاف العاـ أك الخاص يخضع لعكامؿ متباينة، كيعبر عف جممة مف التراكمات التي يكتسبيا 
ىذا الشباب خبلؿ مرحمة حياتو أم خبلؿ تنشئتو االجتماعية بمختمؼ مؤسساتيا انطبلقان 
مف البيت إلى الجامعة، حتى يترجميا في اختياره لكظيفة يطمح ليا عند خركجو لسكؽ 
العمؿ، كىذه العكامؿ منيا ما ىك مرتبط بالشاب نفسو كيعبر عف خصائصو الشخصية 
كاالجتماعية، كمنيا ما ىك مرتبط بالبيئة االجتماعية العامة التي يعيش فييا خاصة ما 

دراكو لمختمؼ ما يحيط بو مف فرص  .اتصؿ منيا بقيـ العمؿ كا 
حيث نجد أف اختيار الشاب لمعمؿ يتأثر بخصائصو الشخصية عمى اعتبار أف 

الميكؿ المينية إنما ىي تعبير عف شخصية اإلنساف، كأف ىناؾ عبلقة متبادلة ككثيقة بيف 
الخصائص الشخصية كالميكؿ المينية حسب ما جاء في نظرية الشخصية لبلختيار 

كىذا الخطكة الميمة ال تتـ كذلؾ بمعزؿ عف خصائصو االجتماعية كالبيئة التي . الميني
يعيش فييا، حيث نجد أف كؿ شاب مقبؿ عمى التخرج يطمح لمحصكؿ عمى كظيفة 

يستطيع أف يغير مف خبلليا كضعو االجتماعي ميما كاف، كىذا ما تأكده نظرية مفيـ 
: الذات بأف عممية االختيار الميني تتمثؿ في حركة متبادلة بيف مجمكعتيف مف العكامؿ

السمات كالقدرات كاالستعدادات كالميكؿ، كبيف العكامؿ الخارجية التي تمثؿ مطالب البيئة 
كالضغكط االجتماعية في المجتمع كاألسرة، كأم اختيار ميني ال يتـ إال بتأثير ىاتيف 
المجمكعتيف المتمثمة في العكامؿ الذاتية كالخارجية، كمف بينيا أىمية األسرة كقيميا 

ككضعيا االجتماعي كاالقتصادم، كاألمكاؿ المتاحة لدل الفرد كتأثير الحياة المدرسية 
كالتغيرات التي تحدث في المجتمع، كىك يذىب إليو كذلؾ أصحاب النظرية االجتماعية 

لبلختيار الميني في أف درجة حرية الفرد في اختياره الميني ىي أقؿ مما يعتقده كمعتقدات 
الفرد الذاتية ليست مستقمة عف تكقعات المجتمع منو، لذا يسعكف في أغمب األحياف 

لمحصكؿ عمى الكظائؼ المرغكبة كالمفضؿ اجتماعيان مف أجؿ الكصكؿ إلى ما يطمحكف 
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إليو مف خبلليا، كال يتحقؽ حسب رأييـ ذلؾ إال مف خبلؿ كظيفة في القطاع العاـ ألنيا 
 .   تعتبر رغبة مف طرؼ أفراد المجتمع كالمناسبة أكثر لتحقيؽ طمكحاتيـ
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 :خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إف مكضكع عمؿ الشباب العمؿ كالعكامؿ المؤثرة فيو يثير الجدؿ كيشغؿ باؿ 
الكثير مف المتخصصيف، عمى مستكل الرأم العاـ العالمي كالمحمي الكطني عمى 

حد سكاء، خاصة الشباب الجامعي الباحث عف فرصة عمؿ مناسبة حسب 
التخصص الذم درسو، كالتي في أغمب األحياف لف يتحصؿ عميو بسيكلة بسبب 
قمة الفرص المعركضة، كالرتفاع المتزايد في أعداد الطمبة المتخرجيف سنكيا مف 

 .الجامعات الجزائرية في كبل الجنسيف

كمف خبلؿ دراستنا ليذا المكضكع عف طريؽ جمع المعمكمات، تحميؿ البيانات، 
كاستخبلص النتائج، التي تكصمنا مف خبلليا إلى أف اختيار الشباب لفرص 
العمؿ يتأثر بعكامؿ متباينة، تتنكع بيف الخصائص الشخصية كاالجتماعية 

باإلضافة إلى عكامؿ البيئة االجتماعية المرتبطة بالقيـ الثقافية لمعمؿ، ككعي 
الشباب بمختمؼ الفرص المتاحة أمامو بعد التخرج، إذ يركف في كظيفة القطاع 
العاـ ىي السبيؿ لتحقيؽ طمكحاتيـ المستقبمية، كمف خبلؿ ما سبؽ ارتأينا تقديـ 

 : االقتراحات التالية

ربط التككيف الجامعي بمتطمبات سكؽ العمؿ خاصة كأف الشباب المقبؿ  (1
ىؿ ىناؾ فرص عمؿ متاحة حسب تخصصي؟ ىؿ : عمى التخرج يتساءؿ

تخصصي يضمف لي فرص عمؿ في القطاع العاـ أك الخاص؟ ىؿ ىناؾ 
فعبل تخطيط كدراسة في خمؽ التكازف بيف التخصصات الجامعية المتكفرة 

 كمتطمبات سكؽ العمؿ؟ 
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المساىمة أكثر في نشر ثقافة العمؿ في القطاع الخاص مف أجؿ تخفيؼ  (2
الضغط عمى القطاع العاـ، كذلؾ مف خبلؿ تحسيف صكرتو اجتماعيا مف أجؿ 

 .  اإلقباؿ عميو أكثر
تشجيع المبادرات الخاصة عف طريؽ تقديـ التسييبلت البلزمة في ذلؾ  (3

 .كتكفير بيئة العمؿ المناسبة
كضع حمكؿ فعمية لمقضاء عمى البطالة في أكساط الشباب ألنيـ  (4

ىؿ البرامج التي تضعيا الدكلة لمتخفيؼ مف البطالة كخمؽ فرص : يتساءلكف
عمؿ لمشباب عمى المدل الطكيؿ أـ حمكؿ مؤقتة؟ كما مكقع الشباب خريج 

 الجامعة مف ىذه الحمكؿ كىؿ تتماشى فعميا مع تخصصو كطمكحاتو؟ 
خمؽ تغطية إعبلمية مناسبة أكثر، مف أجؿ إطبلع الشباب عمى ما يدكر  (5

 .         في سكؽ العمؿ كما يمكف أف يتكفر لو مف مناصب عمؿ
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، (ف ت) ،دار األفاؽ العربية 1، ط2،جالمجتمع المنجز : محمكد شماؿ حسف .42
 ،2006القاىرة، 

الخطوات العلمية لدراسة الجدوى اوقتصادية : محمد عبدك حافظ كآخركف  .43
، المكتب العربي لممعارؼ لمنشر 1 الدراسات البيئية كالقانكنية، ط(المستوى الثاني)

 .    2009كالتكزيع، القاىرة،
الدار  , 1ط, اوقتصاد البيئي: محمد حمك, عبد المجيد قدم, منكر أكسير .44

 2010الجزائر، ,  (ف ت)الخمدكنية
ت بكزيد صحراكم، , منيجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية:مكريس أنجرس .45

  .2004, الجزائر, (ف ت)دار القصبة 
موقعيا في اوقتصاد وظائفيا )المؤسسة اوقتصادية : ناصر دادم عدكف .46

 .الجزائر، ب س, ب ط ،دار المحمدية العامة , (وتسييرىا
ش الية التشصيل ضمن برنامج ناصر دادم عدكف، عبد الرحماف العايب،  .47 البطالة وا 

 (ف ت)، ديكاف المطبكعات الجامعية التعديل اليي لي لالقتصاد من خالل حالة الجزائر
 .2010، الجزائر 
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 :القواميس والمعاجـــم

ديكاف المطبكعات , دليل مصطلحات علم اوجتماع التنظيم والعمل, ناصر قاسمي .1
 .2011, (ف ت)الجامعية

،  األردف،(ف ت) دار الشركؽ ،1 ط، 2 ج،الموسوعة اوقتصادية ،سميح مسعكد .2
2008. 

 .1997، مكتبة الشقيرم،  السعكدية, مصطلحات علم اوجتماع, سمير أحمد السيد .3

عداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات : عبد الفتاح مراد .4 موسوعة البحث العلمي وا 
 . اإلسكندرية مصر،(ف ت)، الكرنؾ لمكمبيكتر  (انجليزي ،فرنسي ، عربي)

، عماف (ف ت )، دار الشركؽ معجم علم اوجتماع المعاصر: معيف خميؿ العمر .5
 .2006، األردف

  :وتـــــــــالمج

تقييـ مساىمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطمبة إلى عالـ الشغؿ : أحمد زرزكر .1
، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح كرقمة "دراسة ميدانية " 

 .2013، مارس10،عدد 
دراسة ميدانية بمؤسسة ) دكر القطاع الخاص في تفعيؿ قيـ العمؿ ،كلقكاس زرقةب .2

 عدد ،الجزائرحمد خيضر بسكرة  مجمة العمـك اإلنسانية جامعة ـ،(صناعية خاصة
 2012 مارس 24

فني غنية، خريج الجامعة الجزائرية كاألعماؿ الحرة، مجمة الحكمة لمدراسات  .3
 .2013 ، 18 عدد ،االجتماعية ، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع الجزائر

 مجمة ،قمؽ المستقبؿ عند الشباب كعبلقتو ببعض المتغيرات: ىبة مؤيد محمد .4
 ، مركز الدراسات التربكية كاألبحاث النفسية جامعة بغداد،البحكث التربكية كالنفسية

 (.www.novapdf.com )،(27-26)ع 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
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دراسة ميدانية في :  التكجيات المينية عند الشباب الجامعي، يكسؼ ضامف خطايبة .5
  .2009 ،2عدد ،  2 المجمد،المجمة األردنية لمعمـك االجتماعية, األردف

يكسؼ عنصر، مشكبلت الشباب الجزائرم الكاقع كالتطمعات المستقبمية، مجمة  .6
 .2010 سبتمبر10 عدد ،الباحث االجتماعي ، جامعة منتكرم قسنطينة

 نيابة مديرية الجامعة لمتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو ،البطاقة التقنية لجامعة أدرار .7
 .2013 نكفمبر ، العدد الثاني، كالتكجيواإلعبلـمصمحة ،

:  ةـــــــل الجامعيــــالرسائ

 جامعة محمد ، رسالة دكتكراه،اتجاىات الشباب نحك التككيف العسكرم: غربية سمرة .1
 . غير منشكرة2011-2012، خيضر بسكرة

: ةـــــع األجنبيـــــالمراج

1. christian baudelot ,nouvel age pour lasociologie de jeunesse, 
www.laviedesidees.fr, 22/10/2014,18 :15 

2. karim salhi , entre un avenir de reves et un futur 
reve :l’ambivalence des jeunes dans l’elaboration de leurs 
projets d’avenir,insaniyat n0 :55-56 , crasc, oran,2012 . 

 

:  المواقع اولي ترونية

: المكسكعة اإلسبلمية ، الشباب كاتجاىاتيـ نحكل العمؿ، المكقع االليكتركني .1
WWW.balagh.com/mosoa  ، 18:14 29-04-2014. 

 

http://www.laviedesidees.fr/
http://www.balagh.com/mosoa


 

 



 

209 
 

 :  دلـيـــــــــــــــــــــل المقابلــــــــــــــــــــة

 كيؼ ينظر المجتمع لمعامؿ في القطاع العاـ؟ .1
 كيؼ ينظر المجتمع لمعامؿ في القطاع الخاص؟ .2
 ما ىي أسباب اختيار أفراد المجتمع لنكع مف الكظائؼ دكف األخرل؟ .3
 ىؿ ىناؾ تمييز بيف الكظائؼ حسب القطاع العاـ كالخاص؟ .4
 ما ىي الميف التي يفضميا أفراد المجتمع حسب رأيؾ؟  .5
 ما ىي الميف التي ينفر منيا أفراد المجتمع حسب رأيؾ؟ .6
  ىؿ تطمح لفتح مشركع خاص في المستقبؿ؟ .7
 ىؿ يمكف أف تمتحؽ بكظيفة ال تتفؽ مع مؤىمؾ العممي؟ .8
 ىؿ يكجد شخص في العائمة لديو مشركع خاص كترغب العمؿ معو؟ .9

ىؿ ترل أف شيادتؾ الجامعية تخكلؾ الفرصة أكثر مف غيرؾ لمعمؿ في القطاع  .10
 العمكمي؟

 ما ىي تكقعاتؾ لمستقبؿ الشباب العممي في مدينة أرار؟      .11



 

 

 :استًبرح رقىحـــــح انشؼجٍـــــح انذًَقراطٍــــح انجسائرٌـــانجًهىرٌ

ٌ ــث انؼهىـــٌ وانجحـــو انؼبلــوزارح انتؼهٍ

 ادرارح ـــجبيغ

 اإلساليُخ و االجتًبػُخ وانؼهىو اإلَسبَُخكهُخ انؼهىو 

ح  ـــــــــوو االجتًبػٍــــــــــو انؼمـــــــقس

يبجستُر ػهى االجتًبع انتُظُى و انؼًم  : انتخصض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ثىكًُشــنؼم:  األستبر انذكتىرإشراف

 

 ثبوٛ ِسؼٛدح  :انطبنجخ

 

 

 

 
  2013/2014معي االموسم الج

 

 :أخي الطالب أختي الطالبة تحية طيبة وبعد

ٔحٓ فٟ إطبس إػذاد ِزوشح رخشج السزىّبي ِزطٍجبد  اٌحظٛي ػٍٝ شٙبدح 
العوامل المؤثرة في اختيار الشباب لفرص عمل بين القطاعين "اٌّٛسِٛخ ة,اٌّبخسز١ش 

 ح١ث ٔسؼٝ ِٓ خالٌٙب إٌٝ ِؼشفخ ٔظشح اٌطبٌت اٌدبِؼٟ اٌّمجً ػٍٝ "العام و الخاص 
اٌزخشج ٌسٛق اٌؼًّ ٚٚػ١ٗ ثّخزٍف فشص اٌؼًّ اٌّزبحخ أِبِٗ سٛاء فٟ اٌمطبع اٌؼبَ أٚ 

ٚ ثٍّئىُ , ِٚب ٟ٘ ِخزٍف اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فٟ  رى٠ٛٓ ٘زٖ إٌظشح ٔحٜٛ اٌؼًّ ,اٌخبص 
ٚسبّ٘زُ فٟ دفغ ػدٍخ اٌجحث , رىٛٔٛا لذ أفذرُ ٚاسزفذرُ حأػضائٟ اٌطٍجخ ٘زٖ  االسزّبس

ٚٔؼٍّىُ أٔٗ ٌٓ ٠زُ اسزخذاَ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد إٌٝ ألغشاع اٌجحث اٌؼٍّٟ . اٌؼٍّٟ فٟ خبِؼزٕب
 .ٚفمط

فٍ انخبَخ انتٍ تتُبست و اإلجبثخ انتٍ تؤيٍ  (×)اإلجبثخ تكىٌ ثىضغ انؼاليخ : يالحظخ
 .                                   ثهب

 ًشكشًا

 

 

 

 



 

 

 انجُبَبد انشخصُخ: انًحىر األول

 روش                   أٔثٝ:                 اٌدٕس (1

 : ..........................................اٌسٓ (2

 : ....................................اٌزخظض (3

 اٌحبٌخ اٌؼبئ١ٍخ         أػضة                ِزضٚج              ِطٍك (4

 :..............................................ػذد أفشاد أسشره (5

 األوجش              األٚسط               األطغش:   رشر١جه فٟ األسشح (6

انخصبئض االجتًبػُخ وتأحُرهب ػهً اختُبر انشبة نفرص انؼًم ثٍُ انقطبػٍُ انؼبو : انًحىر انخبٍَ

 و انخبص  

 ِب ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ رشغت االٌزحبق ثٗ ثؼذ رخشخه ؟  (7

 ٚظ١فخ فٟ ِدبي اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ 

  ِّٟٛٚظ١فخ فٟ اٌمطبع االلزظبدٞ اٌؼ 

 فزح ِششٚع خبص 

  (ششوخ خبطخ)ٚظ١فخ فٟ اٌمطبع اٌخبص 

 ٌّبرا؟ : فٟ وً األحٛاي

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 

 ِب ٘ٛ اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ألثٛن ؟ (8

 أِٟ             اثزذائٟ           ِزٛسط                ثبٔٛٞ           خبِؼٟ

    

 ِب ٘ٛ اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌذره؟ (9

            خبِؼٟثبٔٛٞ                 ِزٛسط           اثزذائٟ             أِٟ

  

 ؟ ٟ٘ اٌٛضؼ١خ ا١ٌّٕٙخ ٌألةِب (10

 ِٛظف فٟ ِدبي اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ                   ِب ٔٛع اٌٛظ١فخ......................... : 

 ِِّٟٛٛظف ثبٌمطبع االلزظبدٞ اٌؼ   

 (ِششٚع)ػًّ خبص 

 (ششوخ خبطخ)ِٛظف ثبٌمطبع اٌخبص 

 ْٚػًّ د 

 



 

 

 ؟ ٟ٘ اٌٛضؼ١خ ا١ٌّٕٙخ ٌٛاٌذرهِب (11

 ِٛظفخ فٟ ِدبي اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ      ِب     ٔٛع اٌٛظ١فخ....................... : 

 ِِّٟٛٛظفخ ثبٌمطبع االلزظبدٞ اٌؼ 

 (ِششٚع)ػًّ خبص 

 (ششوخ خبطخ)ِٛظفخ ثبٌمطبع اٌخبص  

 ْٚػًّ د 

 

 : ......................................ػذد األفشاد اٌؼبط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ فٟ األسشح (12

 

 ً٘ ٠ؼزّذ دخً أسشره اٌشٙشٞ ػٍٝ سارت األة فمط؟ (13

   ٔؼُ                               ال

 ِب ٟ٘ اٌّذاخ١ً األخشٜ اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب األسشح ً٘ ٟ٘؟: (ال)       إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

  (أشخبص, ثضبئغ )               ردبسح        وشاء ػمبساد         س١بسح أخشح 

: خ١بساد أخشٜ أروش٘ب

..................................................................................................................

 .................................................................................................................. 

 ً٘ ٠سّح ٌه اٌٛضغ اٌّبدٞ ألسشره ثفزح ِششٚع خبص ؟ (14

          ٔؼُ                                 ال 

 

 ؟ (ِسبػذح األسشح ِبد٠ب)ً٘ رسبػذ فٟ إػبٌخ أسشره  (15

          ٔؼُ                                ال

ِب ٔٛع اٌؼًّ اٌزٞ رمَٛ ثٗ؟ : (ٔؼُ)   إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

..................................................................................................................

       .................................................................................................................. 

 

 :  االٔزّبء اٌدغشافٟ (16

 

 اٌذائشح ِمش ثٗ لظش            ثٍذ٠خا يِمش ثٗ لظش           ِذ٠ٕخ             

 

ِب ٟ٘ فشص اٌؼًّ اٌّزبحخ فٟ ِمش البِزه؟  (17

 ..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 ً٘ فشص اٌؼًّ اٌّزبحخ فٟ إٌّطمخ اٌزٟ رم١ُ ف١ٙب ِٕبسجخ ٌّب رطّح ٌٗ؟ (18

       ٔؼُ                                ال 

  إٌٝ ِبرا ٠شخغ اٌسجت حست سأ٠ه؟ : (ال)ارا وبٔذ االخبثخ ثـ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

 

  نقطبع انؼًم انًُبست ةتأحُر انقُى انخقبفُخ نهؼًم ػهً اختُبر انشب:  انًحىر انخبنج

 ِب ٟ٘ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠فضٍٙب أفشاد اٌّدزّغ ٚفك رظ١ٕف لطبػبد اٌؼًّ حست سأ٠ه ؟  (19

  ًٚظ١فخ اٌمطبع اٌؼبَ أفض 

  ًٚظ١فخ اٌمطبع اٌخبص أفض 

 ِششٚع خبص 

 ٔفس األ١ّ٘خ 

إٌٝ ِبرا ٠شخغ اٌسجت حست سأ٠ه؟ 

 .................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 ً٘ رخزٍف ٔظشح اٌّدزّغ ٌٍؼبًِ فٟ اٌمطبع اٌخبص ثبٌٕسجخ ٌٍمطبع اٌؼبَ حست سأ٠ه؟  (20

              ٔؼُ                         ال 

  إرا وبٔذ اإلخبثخ ٔؼُ إٌٝ ِبرا ٠شخغ اٌسجت حست سأ٠ه؟ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

 و١ف رشٜ اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌخبص؟ (21

 ػًّ فؼٍٟ ِٕٚبست 

 ِدشد ٚظ١فخ ِؤلزخ ٌٍحظٛي ػٍٝ أخشٜ دائّخ 

  َٚظ١فخ ثب٠ٛٔخ ٌدبٔت أخشٜ فٟ اٌمطبع اٌؼب 

:  سأٞ آخش أروشٖ

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 .................................................................................................................. 

 و١ف رشٜ اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ؟  (22

  ٠ىست اٌشخض ل١ّخ اخزّبػ١خ 

 ٟضّبْ طحٟ ٚاخزّبػ 

  ِشرت ِضّْٛ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙش 

  دخً دائُ ثؼذ اٌزمبػذ 

: سأٞ أخش اروشٖ

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

  

 حست سأ٠ه ِب ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفش ٌٍؼبًِ ِىبٔخ اخزّبػ١خ أفضً؟  (23

    َٚظ١فخ فٟ اٌمطبع اٌؼب 

  (ِششٚع)ػًّ خبص           

   أخ١ش 

 إٌٝ ِبرا ٠شخغ اٌسجت فٟ رٌه حست سأ٠ه؟ 

 رظٛساد اخزّبػ١خ ِزٛاسثخ 

  ثمبفخ اخزّبػ١خ سبئذح 

: خ١بس أخش اروشٖ

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

 ِب اٌزٞ رطّح إٌٝ رحم١مٗ ِٓ خالي ٚظ١فزه اٌّسزمج١ٍخ؟  (24

  ِىبٔخ اخزّبػ١خ 

 ٞاسزمشاس ِبد 

   ػاللبد اخزّبػ١خ 

 ٟاسزمشاس اخزّبػ 

:  خ١بس آخش أروشٖ

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

ِب ٔٛع اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رحمك ٌه طّٛحه اٌٛظ١فٟ؟   (25

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 تأحُر فرص انؼًم انًتبحخ فٍ ثُئخ انشبة ػهً اختُبرِ نقطبع انؼًم : انًحىر انراثغ

 أٔذ وشبة ِمجً ػٍٝ اٌزخشج ً٘ ٌذ٠ه فىشح ػٓ ػبٌُ اٌشغً أٚ سٛق اٌؼًّ ؟ (26

     ٔؼُ                           ال 

ِب ٟ٘ ؟    : (ٔؼُ)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................. 

ٌّبرا؟  : (ال)إرا وبٔذ ثـ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 حست سأ٠ه ِب ٘ٛ لطبع اٌؼًّ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفش ٌه فشص ػًّ أوثش؟ (27

 َاٌمطبع اٌؼب 

   اٌمطبع اٌخبص 

  اٌؼًّ اٌحش 

 وال ّ٘ب 

: أخشٜ أروش٘ب

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 



 

 

 ِب سأ٠ه فٟ ِدٙٛداد اٌذٌٚخ ٌزٛف١ش فشص ػًّ ٌٍشجبة ِٓ خالي ثشاِح اٌزشغ١ً اٌّمزشحخ؟    (28

    ِٕبسجخ 

  غ١ش ِٕبسجخ 

     إرا وبٔذ اإلخبثخ غ١ش ِٕبسجخ ً٘ اٌسجت ٠ؼٛد إٌٝ أٔٙب؟ 

  غ١ش ِٕبسجخ فؼال 

  اٌشجبة غ١ش ِذسن ٌفشص اٌؼًّ اٌّٛخٛدح 

: سأٞ آخش أروشٖ

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 أٞ ثشٔبِح ِٓ ثشاِح اٌزشغ١ً اٌزب١ٌخرفضٍٙب ٚ رٕبسجه فٟ ٔفس اٌٛلذ؟ (29

 اٌشجبة رشغ١ً ٌذػُ اٌٛط١ٕخ اٌٛوبٌخANSEJ 

 اٌفالح١خ ٌٍز١ّٕخ اٌٛطٕٟ اٌجشٔبِحPNDA  

 اٌّظغش اٌمشع ٌزس١١ش اٌٛط١ٕخ اٌٛوبٌخANGEM 

 ً(  اٌشجبة رشغ١ً ) ِح١ٍخ ثّجبدسح اٌّأخٛس اٌشغESIL 

 االخزّبػ١خ اٌشجىخ ثشٔبِح IAIG  

 اٌزشغ١ً لجً ِب ػمٛد ثشٔبِح CPE 

 إٌّٟٙ اإلدِبج خٙبص DAIS. 

 

 ً٘ ٠زشرت ػٍٝ اٌذٌٚخ رٛف١ش فشطخ ػًّ ٌىً شبة ِزخشج ِٓ اٌدبِؼخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ؟  (30

       ٔؼُ                                ال 

ِبٟ٘ اٌفشص األخشٜ اٌّزبحخ أِبِٗ حست سأ٠ه؟  : (ال)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

ٌفبئذح اٌطٍجخ  (ANSEGٌٛٔسبج )ِب سأ٠ه فٟ ِجبدسح اٌدبِؼخ إلٔشبء داس ِمبٚالر١خ ثبٌزٕس١ك ِغ (31

 :اٌدبِؼ١١ٓ

 فىشح خ١ذح ٌٕشش ثمبفخ اٌؼًّ اٌخبص 

   فزح اٌّدبي أِبَ ٌطٍجخ ٌٍزفى١ش فٟ إٔشبء ِشبس٠غ خبطخ 

 ٓ١ِضح ٌٍشجبة اٌدبِؼٟ ِمبسٔخ ثب٢خش٠ 

: أخشٜ اروش٘ب

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 



 

 

 و١ف ػٍّذ ثذاس اٌّمبٚالر١خ؟  (32

  ػٓ طش٠ك اإلراػخ 

 خالي اٌضِالء ِٓ 

 إٌذٚاد ٚ اٌٍّزم١بد 

 خالي األسبرزح ِٓ 

 

 ً٘ سجك ٌه ٚأْ صسد داس اٌّمبٚالر١خ إٌّشأح ثبٌدبِؼخ؟  (33

      ٔؼُ                           ال 

 

 ً٘ ٌذ٠ه ِششٚع فٟ ٘زٖ اٌذاس ؟  (34

      ٔؼُ                          ال 

 

  :(ٔؼُ)       إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

  ٖأٔذ ػبصَ فؼال ػٍٝ أدبص ً٘ 

  ِدشد فىشح ٠ّىٓ طشف إٌظش ػٕٙب 

: أخشٜ أروش٘ب

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 ٌّبرا ؟ : (ال)      إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ

 ٓ١ٌس ٌذ٠ه فىشح ػٓ ِششٚع ِؼ١ 

  َرفضً ٚظ١فخ فٟ اٌمطبع اٌؼب 

:     أخشٜ اروش٘ب

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ِٓ ٠ّىٓ أْ ٠سُٙ فٟ اخز١بسن إٌّٟٙ؟ (35

  ال أحذ 

  األسشح 

 األطذلبء 

  رزشن األِش ٌٍظذفخ 

:   خ١بس آخش أروشٖ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 ً٘ ٕ٘بن سؤاي وبْ ٠دت أْ أطشحٗ ػ١ٍه ٌُٚ أفؼً؟ (36

 ٔؼُ             ال

ِب ٘ٛ؟  (ٔؼُ)أرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ 

................................................................................................................ 

.................................................................................................................. 

 

 


