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 بحث قفامى 

 
 
 لالت خريجي الجامعة ثمث

 
دراسة  .شغيلبرامج الت

 1ميدانية بىهران

 لىسدادزين الشرف 

 
ّ
جي الجامعت خٌى بسامج حعالج أهسوخت الدهخىزاه اإلاىطىمت بـ "جمث الث خٍس

 
ّ
بمدًىت وهسان" مىكىع الؼغل في ئهاز بسامج الظُاطت ؼغُل، دزاطت مُداهُت الد

ت بهدف ئدماج الؼباب مهىُا، وجىفير مىاؿب  العمىمُت التي وكعتها الدولت الجصائٍس

 ٌ مىـب عمل.  على عمل ذاث هابع مإكذ أو ملاوالحي بغُت مىدهم فسؿت للحـى

جي الجامع ت الاطخفادة جدىاٌو هره الدزاطت بالخدلُل بسامج الدؼغُل التي ًمىً لخٍس

ختمنها والتي جدُذ لهم ؤلا 
ّ
، أو البرامج ذاث الوابع 2دماج اإلانهي وفم علىد العمل اإلاإك

ع مً خالٌ جىفير الدعم اإلاالي واإلاسافلت  اإلالاوالحي التي حظمذ بخجظُد اإلاؼاَز

ت  .3الدظُيًر

جي الجامعت ومىاكفهم مً هره البرامج، بغُت  جلازب هره الدزاطت جمثالث خٍس

عً جـىزاتهم إلاظازهم اإلانهي اهوالكا مً مظازهم الجامعي، هما حعالج مظألت الىؼف 

                                                           
، ولُت العلىم الاحخماعُت، كظم علم الاحخماع، 0932حىان  31في دهخىزاه الجمذ مىاكؼت أهسوخت  1

 . 0وهسان ،حامعت أخمد بً اخمد 
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d’assurance chômage. 
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ً الجامعي وػهاداجه بىاكع طىق العمل ومخولباجه، وهرا العمل ٌظمذ  عالكت الخيٍى

 بخـيُف هماذج مً اإلاظخفُدًً مً هره البرامج بىاء على هره الخمثالث.

وكد ازجبى بالفىس ؤلاوظاوي بسش مفهىم الّخمثل في مجاٌ علم الىفع الاحخماعي، 

في ػيل  وجفاعله مع مخخلف الاهخماءاث الاحخماعُت للفاعلين طىاء جمٌهس ذلً

. ٌؼير (Jodelet, 1989, p. 06)معخلداث، دًاهاث، معازف، كُم، أو ئًدًىلىحُاث 

ئلى أن الخمثل هى مجمىعت مً اللُم واإلابادئ  Moscovici Sergeطازج مىطيىفِش ي 

واإلامازطاث التي ٌعخمدها ألافساد في خُاتهم، والتي جىّحه طلىههم وإدزاههم ومعازفهم، 

ً ئحاباث خٌى اطخفهاماتهم، هما ًسي بأّن الخـىز ًـبذ  وحظاعدهم على بىاء وجيٍى

باالهدؼاز، هما ٌعخبر احخماعُا ئذا وان مؼتروا بين أفساد الجماعت، وبالخالي ًخميز 

ُفت الخىاؿل الاحخماعي إدي ًو  ئهخاحُا ومخبادال بين ألافساد، ٍو

(Fisher, 1996, p. 125) وجسي دهِع حىدلي .Denis Jodelet الّخمثالث  أّن  مً حهتها"

الاحخماعُت هي عبازة عً ًىاهس معلدة، دائما وؼوت وفعالت في الحُاة الاحخماعُت" 

(Jodelet, 1989, p. 52 ،) وأّنها ػيل مً اإلاعسفت املحللت واإلاؼترهت احخماعُا، لها

في بىاء الىاكع اإلاؼترن ملجمىعت احخماعُت مدددة هرلً  حظهمهدف عملي جوبُلي، 

هى  . فالخمثل(Jodelet, 1989, p. 52)في ػيل خّع مؼترن أو معسفت طاذحت هبُعُت 

لها الفسد أو الجماعت بعملُت بىاء الىاكع الري  ت وؼان ذهني ًلىم عً هٍس ُّ هخاج عمل

 . (Abric, 1994 p. 13ًىاحهه، والري ٌعوُه معنى مددد" )

 إشكالية الدراسة 

غل لدي خاملي الؼهاداث الجامعُت اطدىادا 
ّ
 ئلىجسجبى مظازاث البدث عً الؼ

ً الجامعي الظُاطاث العمىمُت للدؼغُل بالظُاق ا لعام الري ًمّيز مىٌىمتي الخيٍى

ً الجامعي بفعل جصاًد  0999ألاولى ومىر بداًت طىىاث حعسف والؼغل.  حمهسة الخيٍى

وت الجامعُت بدُث بلغذ مإطظت  391 حعداد الولبت اإلاسجلين وجأهِثه، وجىّطع الخٍس

. أهم ما ًمّيز هره اإلاىٌىمت هى كعف جأثير الظُاكاث املحلُت على 0930حامعُت طىت 

 ً يُت، وهى ما طبم وأػاز ئلُه ول مً ًاطين دمحم فسفسة وحؼيًر وت الخيٍى الخٍس

 .(Farfara & Mekideche, 2008, p. 96-98) مىُداغ 
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أّما اإلاىٌىمت الدؼغُلُت فخخميز باهخلائُت ؿازمت ججاه خاملي الؼهاداث الجامعُت،  

بدُث جسفع مً حؼغُلُت بعم الؼهاداث وجللف مً خٌىي أخسي، وأمام هرا 

الىكع الري ًإػس على مالمذ العالكت بين اإلاىٌىمخين حاءث هره السطالت لخبدث في 

نهم الجامعي ومظازه ومً مىاكف اإلاخخسحين الجامعُين بمدًىت وهسان  مً هىعُت جيٍى

 فيهما. الاهدماجبسامج الدؼغُل ذاث العلىد اإلاإكخت وذاث الوابع اإلالاوالحي وطيروزة 

  منهجية الدراسة

اعخمدث الدزاطت على اإلالازبت الىُفُت، مظخخدمين في ذلً جلىُت اإلالابلت ػبه 

خمدىز ملمىنها خٌى ثالثت جاإلاىّحهت التي حظدىد ئلى دلُل ملابلت ًدخىي على أطئلت 

ت. جلّم  ُّ جي الجامعت خٌى أحصاء زئِظ ً الجصء ألاّوٌ أطئلت خاؿت بخمثالث خٍس

جي الجامعت خٌى بسامج مظازهم الجامعي، أمّ  ا الجصء الثاوي فخلمً جمثالث خٍس

جي الجامعت لبرامج الدؼغُل  فُما هاكؽالدؼغُل اإلالاوالجُت،  الجصء الثالث جمثالث خٍس

د اإلاإكخت. هما كمىا باطخعماٌ الخلىُت هفظها مع مظإولي وواالث الدؼغُل ذاث العلى 

 التي جلمً حظُير بسامج الدؼغُل في مدًىت وهسان.

فسدا مخدـال على ػهادة حامعُت، ومظخفُدا مً  13جيّىهذ عُىت الدزاطت مً 

طىت،  39و 00بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت وذاث العلىد اإلاإكخت، جساوح طنهم ما بين 

 جىّشعذ هما ًلي:
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، خُث جّم الخوسق في الفـل الخمهُدي  مذ زطالت الدهخىزاه ئلى أزبعت فـٌى ّظِ
ُ
ك

ألاّوٌ ئلى "البوالت والدؼغُل في الجصائس واإلاساخل الخمهُدًت لٌهىز بسامج الدؼغُل"، 

خُت عً واكع البوالت والدؼغُل في الجصائس في ًل اإلاساخ لخلدًممظخعسكين  ل ملحت جاٍز

جي  الىبري التي عسفها الاكخـاد الجصائسي. أّما الفـل الثاوي اإلاىطىم "جمثالث خٍس

ت للخمثالث  ـىاه لعسق أهم اإلالازباث الىٌٍس ـّ الجامعت خٌى مظازهم الجامعي" فخ

الاحخماعُت ومفهىمها ؤلاحسائي الري اعخمدهاه في دزاطدىا، وكدمىا فُه ملحت مىحصة عً 

ت وجوىزا جي الجامعت إلاظازهم الجامعت الجصائٍس تها، لىـل ئلى جدلُل جمثالث خٍس

ه مً خـائف ومميزاث، وهرا جدلُل هٌستهم للجامعت وهىعُت  الجامعي بما ًدخٍى

ً فيها وعالكت ذلً بظىق العمل، هما عالجىا عالكت اخخُاز الخخــاث  الخيٍى

جي الجامعت خٌى الؼهادة وكُمتها في طىق  الؼغل. باألؿٌى الاحخماعُت، وجمثالث خٍس  

جي الجامعت خٌى بسامج لفـل الثالث فلد خــىاه إلاعسفت "أّما ا جمثالث خٍس

البرامج اإلالاوالجُت ومساطُمها وأهدافها ومهامها،  جىاولىاالدؼغُل اإلالاوالجُت"، خُث 

في الجصائس، لىيخلل بعدها ئلى جدلُل أطباب ودوافع جىّحه  وواكع الٌاهسة اإلالاوالجُت

جي الجامعت ئلى الاطخفادة مً هرا الىىع مً البرامج، وجددًد جمثالتهم خىلها وخٌى  خٍس

العمل في ئهازها بغُت ملازبت اطتراجُجُاتهم مً وزاء الاطخفادة منها، ومعسفت اهخٌازاتهم 

جي الجامعت اإلاظخفُدًً  مالمذفي ألاخير  مً بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت، ليظخخلف خٍس

 على جمثالتهم. مً بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت التي ؿىفىاها بىاء

جي الجامعت خٌى بسامج الدؼغُل الخاؿت  جمثالثالفـل السابع اإلاعىىن بـ " أّما خٍس

بالعلىد اإلاإكخت"، فلد كّدمىا فُه هى آلاخس عسكا لبرامج الدؼغُل ذاث العلىد اإلاإكخت 

ج الجامعت في طىق العمل  عسحىا على ثّم  وأهدافها ومهامها ومساطُمها، وكعُت خٍس
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ىه ومدي جىافله مع مخولباث  بـفخه خامال للؼهادة الجامعُت، وهبُعت عالكت جيٍى

ً وعالكخه باإلاظخلبل اإلانهي وخٌى  طىق العمل، والىؼف عً جمثالجه خٌى هرا الخيٍى

دوز الؼهادة الجامعُت في الحـٌى على مىـب الؼغل والاطتراجُجُاث التي اعخمدها 

في ذلً، باإلكافت ئلى معسفت دوافع وأطباب جىحهه هدى الاطخفادة مً بسامج الدؼغُل 

وجمثالجه خىلها وخٌى ػسون العمل في ئهازها ومدي هجاعتها في  ذاث العلىد اإلاإكخت

ئدماج الؼباب مهىُا، هما جوّسكىا ئلى أهداف هره البرامج مً مىٌىزه وكمىا بىكع 

 جـيُفاث لىماذج مً مبدىثِىا على خظب هبُعت جمثالتهم. 

راسة نتائج
 الد 

ًجّم  ج الجامعت ججاه بسامج الدؼغُل التي اطخف الخمثالث جيٍى د ُالتي ًدملها خٍس

منها على مداز مساخل خُاجُت مدظلظلت، وهي جخخلف باخخالف الاهخماء الاحخماعي، 

ً الجامعي واللُم واإلاعاًير والاًدًىلىحُاث الفسدًت  هبُعت الخيؼئت، والخيٍى

، ومىدظباث عاٌؼها زبججا عً اأطاط   هره الخمثالث هاججتو  ،والجماعُت اإلاىدظبت

ً ؼسوعه اإلانهي طىاء كبل اإلاسخلت الجامعُت أو أثىاءها أو بعد م الفسد أثىاء مظاز جيٍى

 جخسحه منها.

هؼفذ دزاطدىا عً مجمىعت مً الخمثالث اإلاسجبوت بالظُاطاث العمىمُت اإلاىحهت  

جي الجامعت والتي ًمىً ئًجاشها في ما ًلي:  لخٍس

ة حىل  متباينة ثمثالت  الجامعي التكىين نىعي 

نهم الجامعي، خُث ًسي بعم  جي الجامعت خٌى هىعُت جيٍى جباًيذ جمثالث خٍس

ً كُمتها  فلد هىعُت الخيٍى ًُ اإلابدىثين أّن مإطظاث الخعلُم العالي خاكعت إلاىوم هّمي 

ـاث.  ـّ  اإلابدىثين جبدو الجامعت ووأّنها حظعى ئلى ئهخاج أهبر خظبفي العدًد مً الخخ

نهم والىفاءاث اإلاولىبت في طىق الؼغل، عدد مً اإلاخخسح ين دون مساعاة لجىدة جيٍى

وهرا الىكع ًدّعمه خسؾ الولبت على  الحـٌى على الؼهادة الجامعُت بىؿفها 

ت حظمذ بالخىافع على مىـب العمل دون ئعواء ألاهمُت الالشمت للُمتها  ػهادة زمٍص

يخج غُاب الخللين بالىطائل  ًُ الخىىىلىحُت الحدًثت ومؼيل العلمُت واإلاعسفُت. هما 
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ُف، خـىؿا لدي عدم ئجلان اللغاث لدي  ت على مظخىي الخًى اإلاخخسج عىائم لغٍى

ا خّدة ذلً لدي  ًُّ الخخــاث ألادبُت والاحخماعُت وؤلاوظاهُت، فُما جلل وظب

جى الجامعت  ػهادتهم الجامعُت  بأنالخخــاث العلمُت والخلىُت، في خين ًخـىز خٍس

يخج جفخلس ئلى اإلاع ًُ ً، وهى ما  اًير العاإلاُت وال جخماش ى مع ػسون الجىدة في الخيٍى

إدّ  ي ئلى ؿعىبت اهدماحهم في ؿعىباث في الخأكلم مع الىكعُاث اإلاهىُت اإلاظخلبلُت ٍو

 مىاؿب عملهم.

 
ّ
م العىامل الظىطُىدًمغسافُت اإلاإػ

ّ
سة على ألاؿٌى الاحخماعُت لحاملي جخدى

مىىىا  الؼهاداث الجامعُت في الخمثالث خٌى اللُمت الدؼغُلُت للؼهادة الجامعُت، ٍو

بين فئخين احخماعُخين مخخلفخين. جمثالث  -بىاء على معوُاث مُداهىا -أن همّيز

بدُث  لسأض ماٌ احخماعي وثلافي لألطسة ااحخماعُت جسي في الؼهادة الجامعُت امخداد  

دي. مثل هره جـبذ حؼغُلُت الؼهادة كمنها جدـُل خاؿل لىكع احخماعي واكخـا

الخمثالث خٌى الؼهادة الجامعُت ًمىً أن هجدها  عىد اإلاخخسحين الرًً ًيخمىن ئلى 

الفئاث الاحخماعُت الىطوى والعلُا )اإلاإػس: الىكع اإلانهي للىالدًً(. وجمثالث 

تاحخماعُت جسي في الؼهادة الجامعُت مجسد وثُلت  حعويها فسؿت الخىافع الـعب  ئداٍز

طىق العمل وجدظين الىكعُت الاحخماعُت ألاولُت، ومثل هره  مً أحل الىلىج ئلى

مىن ئلى الفئاث الاحخماعُت خالخمثالث هجدها خاكسة في خواباث اإلاخخسحين الرًً ًي

 الؼعبُت )اإلاإػس: الىكع اإلانهي للىالدًً(. 

زأيهم خٌى واكع الخيظُم ما بين الجامعت وطىق العمل  ن ى ًبدي هرلً مبدىث 

يُت الجامعُت ومخولباث  وت الخيٍى وسخىن مً وزاء ذلً ؿعىباث الخىفُم بين الخٍس ٍو

سهً اإلاـير الؼغل،  ل اخخالٌ بُنهما ٍو
ُّ
فاوعدام الخيظُم بين اإلاىٌىمخين ًإدي ئلى حؼي

جى الجامعت بأن مظخلبل ااإلانهي للمخخسحين.  يخج ٌعخبر خٍس ً الجامعي غامم، وٍُ لخيٍى

لديهم الخخىف خٌى اإلاـير اإلانهي لؼهاداتهم، وهرا الؼعىز ًىوبم على فئت 

وفئت اإلاظخفُدًً مً بسهامج  DAIPاإلاظخفُدًً مً بسهامج اإلاظاعدة على ؤلادماج اإلانهي 

خـىؿا أمام مددودًت علىد عملهم بمدة شمىُت مىتهُت  PIDئدماج خاملي الؼهاداث 

ىت بين غاًاث الظُاطاث العمىمُت التي جمىذ  آلاحاٌ. ِّ ٌعىع هرا الؼعىز فىازكا ب

للىلىج لظىق العمل واهخٌازاث اإلاظخفُدًً مً هره الظُاطاث الرًً فسؿت مإكخت 
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مىاكفهم الظلبُت منها  أنٌظعىن للحـٌى على فسؿت ػغل دائمت والئلت. بدُث 

لِظذ زاحعت للغاًاث السطمُت اإلاظوسة لهره الظُاطاث بل الهخٌازاتهم منها والتي ال 

 جخىافم مع همىخاتهم اإلاهىُت.   

ً والدؼغُل  ل اوعدام الدزاطت والخخوُى اإلاظبم للعالكت بين مىٌىمتي الخيٍى
ّ
ؼي ٌُ

اإلالترخت، هما ٌؼيل في الىكذ  خٌى الظُاطاث العمىمُت ئًجابُتعائلا في بىاء جمثالث 

أهداف اإلابدىثين  هفظه عائلا مً أحل بىاء اإلاؼسوع اإلانهي وججظُده. ًجدز الخرهير أّن 

بدظب جباًً أؿىلهم  تمً جىّحههم للجامعت وخـىلهم على الؼهادة مخباًى

الاحخماعُت، والخـيُف الخالي خٌى غاًاتهم ًىؼف هره الاخخالفاث في الخمثالث: 

هدف احخماعي هدف علمي معسفي، الؼهادة لهدف مادي عملي، الؼهادة لالؼهادة ل

 الؼهادة لهدف غير مدّدد، والؼهادة لهدف ئعادة ؤلادماج في املجخمع. كُمي،

ه افعدو    املؤقتة العقىد ذات التشغيل برامج نحى الجامعة خريجي ثىج 

جي الجامعت هدى الاطخفادة مً بسامج الدؼغُل ذاث العلىد جخدىم في  جىّحه خٍس

 
 
لهم لإلدماج في طىق الؼغل أمام كعف هرا  ااإلاإكخت عّدة أطباب ججعل منها ملجأ

 
 
 بدًال

ًّ
عخبر هره البرامج لدي اإلابدىثين خال

ُ
ألاخير في امخـاؾ الُد العاملت الجامعُت. ح

كخت بعد فلدان ألامل في ؤلادماج اإلانهي في في الحـٌى على مىـب عمل ولى بـفت مإ 

م هٌام ألاحس الدائم، فاإلاعاهاة مً الهؼاػت  اللواع العام أو الخاؾ عً هٍس

الاحخماعُت واإلاهىُت وؿعىباث ججظُد اإلاؼسوع اإلانهي جدفع اإلابدىثين هدى الظعي ئلى 

هدظاب الخبرة العمل في ئهاز هره البرامج بغُت الحـٌى على الخجسبت اإلاهىُت ألاولى )ا

ً زأطماٌ احخماعي(  ً عالكاث احخماعُت وجىطُع ػبىت اإلاعازف )جيٍى اإلاهىُت( وجيٍى

التي ًمىً أن ًيىن لها الدوز الحاطم في التركُت الاحخماعُت  مً خالٌ الحـٌى على 

 مىـب ػغل هموي.

ػازة ئلى أن الاطخفادة مً فسؾ الؼغل آلاهُت التي جىفسها الظُاطاث جدز ؤلا ج 

الاطخفادة مً مىٌىمت الحماًت الاحخماعُت ومً  ألاكل العمىمُت للدؼغُل جلمً على

 الخغوُت الصحُت أثىاء العلىد اإلاإكخت. 
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جى الجامعت بأّن الحـٌى على مىـب عمل أؿبذ مسهىها بيظبت ما  ٌعخبر خٍس

ل ؿدمت لدي اإلابدىثين 
ّ
ًملىه الفسد مً زأطماٌ احخماعي واكخـادي وهرا ما ٌؼي

مت في الىلىج لظىق الؼغل والالخداق به، فالؼهادة الجامعُت خٌى آلا
ّ
لُاث اإلاخدى

نها أثىاء اإلاظاز الجامعي جأحي في اإلاسجبت الثاهُت مً  والىفاءاث التي أمىً بىاؤها وجيٍى

 دماج والخفاوق مً أحل الحـٌى على مىـب العمل. خُث الخأثير في طيروزة ؤلا 

التي جلترخها الىوالت الىهىُت للؼغل  DAIPًفّلل اإلابدىثىن العمل كمً علىد 

ت اليؼان الاحخماعي، وهرا الخفلُل زاحع ألن  PIDملازهت مع علىد  التي جلترخها مدًٍس

 ػسون الاطخفادة منهما مخباًىت هما أن اإلاظخدلاث اإلاخعللت باألحس مخخلفت. 

عمل أّنهما ًمىدان مىاؿب DAIP و PIDًخـّىز اإلاظخفُدون مً بسهامجي الدؼغُل 

في السفع مً  حظهم ال جدىاطب مع اإلاياهت التي ٌظخدلها خامل الؼهادة الجامعُت، وال

مظخىي مهازاجه، فهره البرامج ذاث العلىد اإلاإكخت التي اطُخددثذ مً أحل معالجت 

ظهم 
ُ
ً الجامعي والعمل ال ح الاخخالالث والاكوساباث في العالكت الوسدًت ما بين الخيٍى

ي كُمت 
ّ
ف مع عالم الؼغل. طىي في جدو ُّ الؼهادة الجامعُت عىق مىدها فسؿا للّخى

يخج مٌاهسا 
ُ
جبدو بسامج الدؼغُل في جمثالث خاملي الؼهاداث الجامعُت ووأنها ج

ً جلظُم العمل، فبعدما وان  للهؼاػت اإلاهىُت وال حعوي فسؿا إلاىاحهت اخخالالث مىاٍش

ً البوالت أؿبدىا خالُا ٌعاوي خاملى الؼهادة الجامعُت مً الهؼاػت الىاججت ع

ٌعاهىن مً هؼاػت مىـب العمل التي طخإدي ئلى بوالت للمّسة الثاهُت بدىم 

ظخغل مً 
ُ
املحدودًت الصمىُت لعلىد العمل، فُما ًخـىز آخسون أّن هره الظُاطاث ح

ظاث اإلاؼغلت لفائدجه أهثر مما هي هافعت للمظخفُدًً منها. هما جخلم هسف اإلاإّط 

ث العلىد اإلاإكخت فىازق احخماعُت وجمُيزا ما بين الفئاث بسامج الدؼغُل ذا

إّدي 
ُ
واملجمىعاث الاحخماعُت مً هاخُت الاطخفادة مً هىعُت العلىد الخابعت لها، هما ج

م البدث عً فسؾ عمل  الاطخفادة مً هره البرامج ئلى كعف الحسان اإلانهي عً هٍس

ه جلِ
ّ
 ُع للىكذ في مىاؿب العملأخسي، هرا الىكع جلّدمه الفئت اإلاظخجىبت ووأه

 اإلاإكخت.
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  الجامعة خريجيدي ل ااختيار   وليس ملجأ باعتبارها املقاوالثية

ج الجامعت هدى ممازطت اليؼاهاث اإلالاوالجُت مً خالٌ الاطخفادة مً  ًلجأ خٍس

بسامج الدؼغُل العمىمُت بدافع أطباب كمىا بخددًدها مً خالٌ مجمىعت اإلالابالث 

ىاها مع اإلابدىثين، والتي أػازث ئلى أن الخىحه هدى هرا الىىع مً اليؼاهاث  التي أحٍس

ًيىن في خاالث منها: عىدة الجامعي مً اإلاهجس مدّمال بفىسة مؼسوع ملاوالحي وطاعُا 

جي الجامعت هدى لخ جظُده بمظاعدة بسامج الدؼغُل، أو جىحُه هره ألاخيرة لخٍس

املجاٌ اإلالاوالحي مً خالٌ خلم داز اإلالاوالجُت داخل الجامعت وشزع ووؼس ثلافت 

اإلالاولت لديهم، هما كد هجدها عىد الفسد الري ًيخلل مً العمل وأحير ئلى العمل 

هىُت والخجسبت في حظُير مؼسوع. عالوة على هملاٌو )عمل خس( بعد اهدظاب الخبرة اإلا

ذلً، جلعب الٌسوف اإلاعِؼُت الـعبت والهؼاػت الاحخماعُت واإلاهىُت  لحامل الؼهادة 

املجاٌ، هما ًمىً اللٌى بىاء على ججازب  هدى هرا الفسدمهما في لجىء الجامعُت دوزا 

دماج اإلانهي كمً العمل الىموي وفلدان ألامل في ذلً اإلابدىثين أّن خاالث الفؼل في ؤلا 

سي  كد ًيىن مدّفصا للىلىج للملاوالجُت بـفتها آخس خل للخسوج مً أشمت البوالت. ٍو

جى الجامعت هرلً بأن بسامج الدؼغُل ذاث الوابع اإلالاوالحي جدفع بـفت غير  خٍس

أن ًيىن بواال إلادة ال  مباػسة ئلى العمل غير السطمي، بدُث حؼترن على اإلاظخفُد منها

جلل عً طىت واخدة، فُعمل في هره الفترة بـفت غير زطمُت مً أحل ئعالت أطسجه 

ل اإلاؼسوع.  وحمع اإلااٌ لدفع مظخدلاث مظاهمخه الشخـُت في جمٍى

ت لظىق العمل،  جىّشِع البرامج اإلالاوالجُت ُّ عها بدون الاطدىاد ئلى دزاطت كبل مؼاَز

ع، وهرا ما ًإدي ئلى ججمُد عدد منها، وفؼل  وبدون مسافلت وجىحُه في حظُير اإلاؼاَز

عدد آخس لُـبذ ؿاخبها مدًىا للبىً بدون كدزة على حظدًد أكظان اللسق اإلاسجبى 

جى الجامعت أّن جددًد جيلفت اإلاؼاَز ع اإلالاوالجُت التي ًىف عليها باإلاؼسوع. ٌعخبر خٍس

كاهىن البرهامج غير مخىافلت مع هبُعت اليؼان اإلالاوالحي )مؼسوع ذو هبُعت خدماجُت 

ُزها بالبيروكساهُت  َميُّ
َ
ت وج ومؼسوع ذو هبُعت ئهخاحُت(، هما أّن هٌى ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

د مً جيالُفه اإلاالُت. هما ٌعخبر اإلابدىثىن  س ئكالع اإلاؼسوع وجٍص
ّ
أّن وحىد مثل هره  جإخ

في خلم ثلافت الاجياٌ على الغير لدي فئت مً املجخمع  أطهم البرامج )اإلالاوالجُت( كد
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ع،  وهصعذ عنهم ؿفت اإلابادزة والاعخماد على الىفع مً خالٌ الّظعي ئلى جدلُم اإلاؼاَز

ت جداٌو الاطخفادة مً البرامج بهدف الحـٌى على  وهرا ما أّدي ئلى بسوش فئت اهتهاٍش

ع. هما جخمّيز هرلً لدعم اإلاادي ملابل غُاب ثلافت العمل والجدًّ ا ت في حظُير اإلاؼاَز

ت جىفير مىاؿب الؼغل الخاؿّ  ًّ ت بفئت خاملي بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت بمددود

ً اإلانهي، خاّؿت  الؼهاداث الجامعُت ملازهت بما جىفسه لفئت اإلاخخسحين مً مساهص الخيٍى

ً الجامعي ال  ً الثلافت اإلالاوالجُت وال ًدّفص على ممازطتها. أّن الخيٍى  ًلّلِ

بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت فىازق احخماعُت وهىعا مً الالمظاواة بين مخخلف  يخجج

عخبر هىعا ما مهمؼت وملـُت 
ُ
الفئاث الاحخماعُت، وىن أن الفئت الاحخماعُت الؼعبُت ح

ت ئمياهُ ًّ اإلاالُت  إطهاماتهاو  اتها اإلاادًتمً الاطخفادة مً هره البرامج  بظبب مددود

 .اإلاولىبت ألاولُت

جى الجامعت عمىما مً خالٌ الاطخفادة مً بسامج الدؼغُل اإلالاوالجُت  يهدف خٍس

الخأمين الاحخماعي، الهسوب مً البوالت والحـٌى  ئلى جدلُم: ؤلادماج الاحخماعي واإلانهي،

ت مهىُت أو ئعادة اطترحاعها، جدلُم مياهت وجسك ظت ُت احخماعُت، خلم مإّط على هٍى

عائلُت، البدث عً الاعتراف، الاخترام والخلدًس، الحـٌى على الاطخلاللُت في العمل 

 وجدظين العائد اإلاادي.

لدي خاملي  اإلالاوالجُت جمىىىا معوُاث الخدلُم اإلاُداوي مً جددًد هماذج مً

الخىازثي، الىمىذج اإلالاوالحي الؼهاداث الجامعُت والتي ًمىً ذهسها فُما ًلي: الىمىذج 

ؤلاهخاجي  اإلالاوالحيالاهتهاشي، الىمىذج  اإلالاوالحيالخيؼئىي، الىمىذج  اإلالاوالحي

 اإلاىاهىاحي. اإلالاوالحيالابخيازي، الىمىذج 

أخيرا، ال جىىس دزاطدىا أن بسامج الدؼغُل كد خللذ وظبا مً الىجاح في ئدماج 

ت طىاء كمً لخام ُّ بسامج اإلالاوالجُت أو في ئهاز الدؼغُل بالعلىد ي الؼهاداث الجامع

صث في مجملها على ئبساش الثغساث 
ّ
اإلاإكخت، ئال أن جمثالث الفئت اإلاظخجىبت خىلها كد زه

 هذ لديهم مً خالٌ ججسبتهم الَعَملُت في ئهازها.والؼىائب التي جدخىيها، والتي جيىّ 
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ANEM : Agence nationale de l’emploi.   

DAIP : Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. 

CTA : Contrat de travail aidé. 

LA DAS : Direction de l’action Social. 

PID : Le programme des primes d’insertion des diplômés. 

ANSEJ : L’agence Nationale de soutien à l’emploi des jeunes 

CNAC : Caisse nationale d’assurance chômage.  





 

 

 


