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إلادماج املنهي لحاملي الشهاداث الجامعيت بىهسان
(الجصائس) :اهخقائيت سىق الشغل املحلي
فؤاد هىاز

*

ًلترح اإلالاٌ 1كشاءة في ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت بىهشان انخمادا
ّ
الخخشج .جىمً الغاًت مً رلً جدذًذ مياهت هزه الفئت
نلى جدلُل ظحروساتها بهذ فترة
غمً بيُت الشغل املحلي مً ؤحل فهم آلُاث اشخغاٌ مىكىمت الدشغُل في نالكاتها مو
مىكىمت الخيىًٍ ،ألاظشة والعُاظاث الهامت اإلاهخمت بالدشغُل.
ًجذس اللىٌ بذاًتّ ،
ّ
الجامهُت بالجضائش ًىاحهىن ؤزىاء ظحروسة
ؤن خاملي الشهاداث
ّ
بدماحهم اإلانهي اهخلائُت جخدىم في مهاًحرها ظىق الشغل ،بدُث جفشع بنادة جلُُم
حشغُلُت 2مهاسفهم الجامهُت اإلاىدعبت فترة الخيىًٍ الجامعي ،خاضت ؤزىاء معاس
البدث نً فشضت للشغل غمً قشف الهمل اإلاإحىس ،ؤو ؤزىاء اللجىء لخجعُذ مششوم
منهي في بؾاس اليشاؽ اإلالاوالحي ؤو ّ
الحش.

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.

*

ّ
 1مثلذ الىلاشاث التي داسث بحن ؤنػاء فشٍم مششوم الخهاون الجضائشي والخىوس ي خىٌ بشيالُت
ّ
املخخطحن في معإلت هفعها (الىسشاث
ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت وبهؼ الباخثحن
اإلاىهجُت ووسشاث نشع الىخائج ألاولُت والنهائُت) مجاال خطبا لخبلىس الفىشة الشئِعت لهزا اإلالاٌ
خىٌ اهخلائُت ظىق الشغل .الشىش مىضىٌ ألنػاء فشٍلي البدث وإلالُمي هزه الىسكت البدثُت.
 2وعخهمل لفل حشغُلُت بطفخه مشادفا لـ .Employabilité
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حهىغ "الاهخلائُت" 3التي ّ
جمحز ظىق الشغل )دمحم ضاًب محزاث )2162 ،الهالكت بحن
"مدلُا" ،ووهخلذ ّ
ّ
ّ
اإلاخخشححن مً اإلاىكىمت الجامهُت ومىؿم اشخغاٌ هزه العىق
ؤن
ّ
ؤبهادها ؤلاحش ّ
ائُت حعهم في ملاسبت هخائج جىفُز العُاظاث الهمىمُت ظىاء حهلم ألامش
بخدلُل الفهالُت الدشغُلُت إلاىكىمت الخيىًٍ الجامعي ،ؤو بمىكىمت الدشغُل هفعها
ّ
ًدلل بهؼ ّ
مدذداث
وبشامجها اإلاىحهت لحاملي الشهاداث الجامهُت .وإرا وان اإلالاٌ
ظحروسة ؤلادماج اإلانهي () (Dubar, 2001 Pinte, 2013 (Pérennès, 2013لحاملي
ّ
الشهاداث الجامهُت في مذًىت وهشان ،فةهه ًخىخى غمىُا مىاكشت الهالكت بحن الخشٍؿت
الخيىٍيُت الجامهُت ومياهت مخشحاتها غمً ظىق الشغل.

الدـساؤالث
جبذو ضهىباث ؤلادماج اإلانهي التي ًىاحهها خاملى الشهاداث الجامهُت ّ
حلُت في
ّ
الخخشج ،(Hammouda, N.-E. 2017) 4فاألسكام التي ًيششها
العىىاث ألاولى بهذ
الذًىان الىؾجي لإلخطاء ظىىٍا بؿشٍلت دوسٍت مىز ظىت  2113حشحر بلى جىامي اإلافاسكاث
التي ججهل مً خاملي الشهاداث الجامهُت -الزًً ًمىً جطيُفهم هكشٍا غمً الفئت
ألاهثر خكا للحطىٌ نلى الشغل الالئم بعبب معخىي جيىٍنهم -الفئت ألاهثر نشغت

 3هىؿلم في جدلُل ؤلادماج اإلانهي مً ألابهاد ؤلاحشائُت إلاطؿلح الاهخلائُت والتي جشي ّؤن ظىق الهمل
ًخخاس ما ًىاظبه مً بحن خاملي الشهاداث غمً قشف مدذد لىغهُت مهىُت مدذدة ،وهزه الاهخلائُت
ال جىفي كؿانُت ظىق الهمل .خىٌ هزا اإلاىغىم ؤهكش:
Fondeur Yannick (coord.) (2012). Pratiques de recrutement et sélectivité sur le marché du
travail. Lyon : Centre d’études de l’emploi, Rapport de recherche consulté sur halshs.
archives- ouvertes. Fr, le 15 octobre 2017.
Pelizzari, A. (2006). Emploi précaire et stratégies de crise. Une analyse qualitative des
comportements salariaux. Articulo- journal of urban Reseach (online), décembre.

 4نشع هطشالذًً خمىدة في ؤخذ للاءاث التي ّ
خططذ إلاىاكشت الىخائج النهائُت إلاششوم البدث
الجضائشي الخىوس ي واكو حشغُلُت خاملي الشهاداث الجامهُت بىاء نلى مهؿُاث الخدلُلاث الذوسٍت
التي ًجشحها الذًىان الىؾجي لإلخطاء:
Communication Représentation du travail, politique public de l’emploi et insertion
professionnelle au Maghreb, L’insertion des jeunes de 15 à 19 ans dans les pays du
Maghreb, Oran 9 et 10 mai 2017.
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ّ
لهشاشت الشغل وجللظ خكىف بدماحها اإلانهي ملاسهت مو فئاث ؤخشي مً خاملي
شهاداث الخيىًٍ اإلانهي ؤو الزًً ال ًمليىن شهاداث.5
حهخمذ هزه الىسكت البدثُت نلى اإلاهؿُاث اإلاُذاهُت لذساظت ؤششف نليها فشٍم
البدث الخابو إلاشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثلافُت ،6والتي ظمدذ لىا
7
لهُىت مً خاملي الشهاداث الجامهُت بىهشان ّ
بخدلُل ظحروساث ؤلادماج ّ
وجدبو معاساتها
اإلاهىُت خاغهت للمىؿم الاهخلائي لعىق الشغل املحلي.
ّ
الخخشج ؤو بفترة
ال جشجبـ ظحروساث ؤلادماج اإلانهي بفترة ضُاغت مؿلب الشغل بهذ
البدث نىه ،بل هي امخذاد إلاشخلتي الخيىًٍ الجامعي والثاهىي ،جلهب غمنهما الهائلت
ّ
للمخخشج الجامعي) دوسا هاما في ضُاغت اإلاأالث اإلاهىُت،
(الذالت نلى ألاضىٌ الاحخمانُت
ّ
ومً هزا اإلاىؿلم ًمثل ؤلادماج اإلانهي مجاال لخذاخل زالزت فانلحن ؤظاظُحن ،خاملحن
الظتراجُجُاث كذ جيىن مخباًىت ،وهم :خاملى الشهادة الجامهُت ،الذولت مً خالٌ
الهمىمُت للدشغُل اإلاىحهت إلاثل هزه الفئت ،والهائلت بىضفها ّ
ّ
ماظعت
ظُاظاتها
احخمانُت كانذًت.

 5كذسث وعبت بؿالت خاملي الشهاداث الجامهُت في ظبخمبر  2168وماي  2169بـ  %6885و %68نلى
ّ
اإلاسجلت لذي خاملي شهاداث الخيىًٍ اإلانهي ؤو الزًً ال ًدىصون نلى
الخىالي ،وهما ؤنلى مً اليعب
شهاداث .ؤهكش:
Activité, emploi et chômage, ONS, doc n° 840, tableaux 9, septembre 2018.
Activité, emploi et chômage, ONS, doc n° 879, tableaux 9, mai 2019, www.ons.dz
(consulté en janvier 2020).
دساط (ّ 8)2168-2164
" 6ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت بىهشان" ،بششاف نمش ّ
جيىن فشٍم

البدث مً :فااد ّهىاس ،لىظذاد صًٍ الششف ،هىذ بىنلادة ،دمحم نشكىب ومُلىد لحمش ،وهى ؤًػا
مششوم مهخمذ غمً مشاسَو الخهاون الجضائشي الخىوس ي خىٌ ؤلاشيالُت هفعها.
 7لذساظت ظحروسة ؤلادماج اإلانهي ّ
جم الخهامل مو ماشش صمً ؤلادماج مً خالٌ اخخُاس ماشش ألاسبو
ظىىاث بهذ الحطىٌ نلى الشهادة الجامهُت ألاولى بانخباسها فترة هفُلت بةنادة سظم هزه العحروسة
مً خالٌ :جدذًذ الفترة كبل الحطىٌ نلى فشضت الشغل ألاولى ،هىنُت نلىد الهمل اإلاخدطل نليها
خالٌ فترة ؤسبو ظىىاث مً الخخشج ،ألاضل الاحخماعي والفئت العىظىمهىُت لألولُاء  ،CSPنذد
مىاضب الهمل اإلاخدطل نليها في الفترة هفعها ،جدذًذ فتراث البؿالت وفتراث البدث نً الشغل
وهُفُخه ،هىنُت نلىد الهمل اإلاخدطل نليها ،الهالكت بحن فشص الشغل اإلاخاخت وهىم الخيىًٍ
الجامعي ،كؿاناث الدشغُل اإلاعتهذفت ...
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بدثا نً ؤلاحابت نً حعائالث هزه الذساظت ،ؤحشي فشٍم البدث في بذاًت اإلاششوم
ّ
الخلشب مً بهؼ الفانلحن 8إلاهشفت خؿاباتهم وجمثالتهم
دساظت اظخؿالنُت ،غاًتها
خىٌ ؤلادماج اإلانهي وبىاء ّ
جطىس نً ؤلامياهُاث اإلاىغىنُت إلحشاء الخدلُم اإلاُذاوي،
وبهذ هزه اإلاشخلت ّ
جم ؤلانذاد إلاشخلتي الخدلُم اإلاُذاوي (همي ،هُفي).
ّ
شمل الخدلُم الىمي ّ
ظىىُت جػمً -نلى ألاكل -جىاحذ
نُىت مً  811وخذة
ّ
مخخشج خاضل نلى الشهادة الجامهُت ألاولى خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن  2119و،2165
ّ
مىً رلً مً اظخجىاب  846فشداّ 9
مىصنحن نلى خمعت ملاؾهاث بداسٍت في بلذًت
وكذ
وهشانّ .10ؤما الخدلُم الىُفي نً ؾشٍم اإلالابالث شبه اإلاىحهت ،فعمذ بمعاءلت بهؼ
اإلاهؿُاث ؤلاخطائُت بغُت كشاءة مػامُنها واظخيخاج بهؼ دالالتها العىظُىلىحُت،
ّ
جدبو بهؼ اإلاعاساث البُىغشافُت ّ
جم ّ
وألحل رلً ّ
للهُىت التي مثلذ اظخثىاءاث حعخىحب
الخدلُل الىىعي.11
 8دامذ الذساظت الاظخؿالنُت  8ؤشهشّ ،
خطظ مدخىاها إلحشاء  8ملابالث مو بهؼ معحري
العُاظاث الهمىمُت للدشغُل في وهشان ،ووان الغشع منها مهشفت مىاكف مىفزي هزه العُاظاث
مً فانلُتها باليعبت لحاملي الشهاداث الجامهُت ،زم ّ
جىظهذ هزه الذساظت لدشمل بحشاء ملابالث
ّ
مفخىخت مو مجمىنت مً خاملي الشهاداث الجامهُت مً اإلاخخشححن مىز ؤسبو ظىىاث ،واإلاخىاحذًً في
وغهُاث مهىُت مخخلفت ،لىيخهي ؤخحرا بلى بحشاء ملابلخحن مو نمُذًً ،ؤخذهما مً حامهت وهشان 2
وآلاخش مً حامهت دمحم بىغُاف للهلىم والخىىىلىحُا.
ّ
ّ
ّ
اإلاهىُت بالخدلُم هي اإلاخدطلت نلى الشهادة الجامهُت ألاولى في الفترة ما بحن ظىت 2119
 9الفئت
ّ
و( 2162ألجها جىفش ششؽ ألاسبو ظىىاث نلى ألاكل لخدلُل معاس ؤلادماج ملاسهت مو جاسٍخ بذاًت
ّ
الخدلُم) ،زم ّ
جم جىظُو هزا املجاٌ لِشمل خاملي الشهاداث في الفترة اإلامخذة ما بحن  2162بلى 2165
ّ
ّ
بدثا نً اإلالاسهت بحن فئخحن مخخلفخحن مً خُث فترة الخخشج الجامعي (ماشش ؤكذمُت الشهادة).
 10لخدذًذ الىخذاث ّ
العىىُت ّمىغىم الذساظت الىمُت انخمذ فشٍم البدث نلى خبحر في الذًىان
ّ
الىؾجي لإلخطاء ،وكذ واهذ مهمــخه جدذًذ مخؿـ الخدلُم اإلاُذاوي  ،plan de sondageوجدذًذ 5
ملاؾهاث مهىُت بالذساظت اإلاُذاهُت مً بحن  62ملاؾهت مخىاحذة في بلذًت وهشان وهي :الحمشي،
اإلالشي  ،البذس ،اإلاجزه ،الطذًلُت ،وبهذها ّ
جم جىصَو الىخذاث العىىُت بالدعاوي بحن مخخلف ؤخُاء
هزه اإلالاؾهاث.
 11اإلاالمذ التي بذث اظخثىائُت بهذ الخدلُل الىمي هي :خاملى الشهاداث في الهلىم الؿبُت ،خاملى
شهاداث في الهىذظت في خالت بؿالت ،خاملى الشهاداث الجامهُت الزًً اخخاسوا ؤو ؤحبروا نلى اليشاؽ
اإلالاوالحي ،خاملى الشهاداث الجامهُت الزًً ًخىاحذون في خالت وشاؽ منهي ماكذ بهذ ؤسبو ظىىاث
مً الخخشج.
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ّ
نُىت البدث مً خُث ّ
جىصنذ ّ
جخططاث شهاداتها الجامهُت هما ًلي:
حدول  :10جىشيع عيىت البحث حسب جخصصاث الشهاداث

املصدز :الخدلُم اإلاُذاوي ،ؤفشٍل 2166

هشفذ اإلاهؿُاث اإلاُذاهُت لىخائج الخدلُم الىمي ّ
جىصنا مخباًىا لحاملي الشهاداث
الجامهُت نلى الىغهُاث اإلاهىُت املخخلفت فترة بحشاء الخدلُم (الشيل .)16
الشكل  : 10جىشيع العيىت حسب الىضعياث املهىيت
77,30%
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شغل دائم

املصدز :الخدلُم اإلاُذاوي ،ؤفشٍل .2166

ّ
الذ اظت اإلاُذاهُت ّ
ّ
ؤن ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت
هما ّبُيذ هخائج هزه س
خاغو الهخلائُت ال جػمً حعاوي خكىف الحطىٌ نلى مىطب شغل خطىضا
ّ
الىمؿي مىه ،ووفم هزا اإلاىؿم اإلاخدىم في ؤلادماج ،ال جخؿابم اللُمت اإلاهشفُت للشهادة
(شهادة اللِعاوغ ؤو الهىذظت) مو كُمتها في ظىق الشغلّ ،
ووإن هزه الاهخلائُت جشفو
ّ
ّ
حشغُلُت بهؼ الشهاداث الجامهُت 12وجللـظ مً حشغُلُت شهاداث ؤخشي ،جػو
مً
ّ
ّ
بيُىٍت ،بِىما جمىذ
غالبُت خامليها في وغهُت مهىُت هشت جيىن راث ؾبُهت
 12إلاهشفت ؤهثر خىٌ وغو الخيىًٍ في البلذان اإلاغاسبُت ونالكاتها بالشهاهاث الدشغُل ؤهكش:
S. Ben Sedrine et al (2015).
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للمدكىقحن فشص الحطىٌ نلى مىطب نمل همؿي ًفخذ ؤمامهم املجاٌ للتركُت
اإلاهىُت والاحخمانُت ،وكذ ججبر هزه الاهخلائُت نلى ؤلادماج اإلانهي نً ؾشٍم اإلالاولت
بطفتها ملجإ للزًً لم ًخمىىىا مً الخمىكو غمً الهمل اإلاإحىس الذائم ،بِىما جلص ي
الباكحن جماما مً الذخىٌ بلى الشغل بانخباسه امخذادا "ؾبُهُا" لفترة الخيىًٍ في
اإلاىكىمت الجامهُت.
جازّـش الاهخلائُت نلى ظحروساث ؤلادماج اإلانهي وفم ؤسبهت ماششاثّ ،
جدذد وبشيل
ّ
ّ
فهاٌ اإلاأالث اإلاهىُت لحاملي الشهاداث الجامهُت وهي :اهخلائُت جماسظها الشهادة
الجامهُت ،اهخلائُت ًماسظها كؿام الدشغُل ،اهخلائُت ًماسظها الىىم الاحخماعي
واهخلائُت ًماسظها ألاضل الاحخماعي.

الشهاداث الجامعيت و اهخقائيت سىق العمل املحلي بىهسان
ّ
جلذم الىغهُاث ا ّ
إلاهىُت لحاملي الشهاداث الجامهُت فترة بحشاء الخدلُم اإلاُذاوي
ضىسة آهُت نً اإلاطحر اإلانهي لخشٍجي الخيىًٍ الجامعي في وهشان خالٌ الفترة ما بحن
 2119و ،2165هما جكهش هزه اإلاهؿُاث هكشة ّؤولُت خىٌ الهالكت بحن مخشحاث
اإلاىكىمت الخيىٍيُت الجامهُت ومخؿلباث الدشغُل في العىق املحلي.
ّ
للذ ّبُيذ هخائج الذ اظت اإلاُذاهُت ّ
ؤن الىغهُاث اإلاهىُت التي ًدخلها خاملى
س
الشهاداث الجامهُت (ؤححر دائم ،ؤححر غحر دائم ،وشاؽ ّ
خش ،وشاؽ ملاوالحي ،في
13
وغهُت بدث نً شغل) ما هي بال هخاج الاهخلائُت التي ًماسظها ظىق الهمل املحلي
) )Hadibi, M.-A., (coord.), 2014نلى ظحروساث ؤلادماج اإلانهي ،وهزا الىضف لِغ
الىمُت التي ّ
ّ
جلذم ضىسة نً الىغهُت اإلاهىُت ألاخحرة لحاملي
مشجبؿا باإلاهؿُاث
الشهاداث الجامهُت ؤزىاء بحشاء الخدلُم اإلاُذاوي ،بل هى ؤًػا هخاج جدلُل إلاهؿُاث
ّ
اإلاخخشححن مىز لحكت
بُىغشافُت ظمدذ بةنادة سظم ظحروساث ؤلادماج لهذد مً
خطىلهم نلى الشهادة الجامهُت (.)2165-2119
 13وهخلذ ؤن ّ
العُاق املحلي ًػفي الىثحر مً الخإزحر نلى الهذًذ مً الكىاهش اإلاشجبؿت بالشباب،
وهزه اإلاالخكاث ظبم وؤشاس بليها فشٍم بدث آخش كاسب معإلت ؤلادماج الاحخماعي للفخُاث في مىؿلت
اللبائل.
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ّ
الىمُت لإلدماج اإلانهي وفم ماششي الشهادة الجامهُت
بذاًت ،جىشف اإلاهؿُاث
ّ
(الخخطظ الهلمي للشهادة ،ظىت الحطىٌ نليها) نً مكاهش الاهخلاء اإلاباشش
للماهالث الجامهُت الىافذة نلى ظىق الشغل املحلي .فهزه ألاخحرة ،ووفم هزا اإلاىؿم،
ّ
حشغُلُتها ووفم خاحتها لها ،مىخجت
حهُذ جطيُف كُمت الشهاداث الجامهُت خعب
ّ
الخخططاث الجامهُت في
همىرحا جفاغلُا ًخخز شىال هشمُا ًشفو مً كُمت بهؼ
ّ
ظىق الشغل وٍللظ مً خكىف البلُت مً خُث بمياهُت بدماحها مهىُا.
الشكل  :10جىشيع العيىت حسب أقدميت الشهادة والىضعيت املهىيت
73,39%
50,87%

49,13%

حاملى الشهاداث قبل 2012
حاملى الشهاداث بعد 2012

26,61%

في وضعيت البحث عً شغل

في وضعيت شغل

املصدز :الخدلُم اإلاُذاوي ،ؤفشٍل .2166

ّ
ًفشع جدلُل الاهخلائُت بىضفها آلُت مخدىمت في ظحروسة ؤلادماج اإلانهي الخفشٍم
بحشائُا بحن مشخلخحن مخهاكبخحن .جشجبـ اإلاشخلت ألاولى باالهخلائُت التي ًماسظها الخىحُه
الجامعي اإلاشهضي بىاء نلى ّ
مهذالث البيالىسٍا والخشٍؿت الخيىٍيُت اإلالترختّ ،ؤما الثاهُت
ّ
ّ
للمخخشححن ووغهُاتهم في
فخإحي بهذ فترة الخيىًٍ الجامعي وجاشش نليها مأالث اإلاهىُت
ظىق الشغل (ؤححر دائم ،ؤححر غحر دائم ،وشاؽ ّ
خش ،وشاؽ ملاوالحي) وهىنُخه،
وهاجان اإلاشخلخان جخػهان في غالب ألاخُان لخإزحراث حمهشة الخهلُم الهالي في الهذًذ
ّ
الخخططاث الخيىٍيُت ،خطىضا الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت واللغاث.
مً
بلغ نذد خاملي الشهاداث الجامهُت اإلاخىاحذًً في خالت وشاؽ منهي فترة بحشاء
الخدلُم اإلاُذاوي  516مبدىزا ،وهى ما ًخىافم مو وعبت  %61867مً مجمىم اإلابدىزحن
الخذسج و ّ
اإلالذس نذدهم بـ ّ .846
ّ
جىصنذ الفئت
الحاملحن لشهادة حامهُت في مشخلت
الىغهُاث ا ّ
ّ
إلاهىُت ،وبذا الهمل
اإلاخىاحذة في خالت وشاؽ منهي بؿشٍلت غحر مدعاوٍت نلى
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اإلاإحىس غحر الذائم (الهمل غحر الىمؿي) الحالت ألاهثر بشوصا ( )%59819ملاسهت مو خالت
الهمل اإلاإحىس الذائم ( )%26828واليشاؾاث اإلاهىُت ّ
الحشة ؤو اإلالاوالجُت (8)%64862
ال جلخطش الخفاوجاث بحن اإلاأالث اإلاهىُت للفئت اإلابدىزت نلى الىغهُاث اإلاهىُت
ّ
ألاخحرة بىاء نلى ماششي
جخطظ الشهادة وظىت الحطىٌ نليها ،بل ًخهذاه لِشمل
ّ
وعب جىاحذهم في كؿاعي اليشاؽ "الهام" و"الخاص" خطىضا نىذما ًخهلم ألامش
بيعب اظخفادتهم مً الشغل اإلاإحىس الذائم (شغل همؿي) نلى الشغم مً جلاسب وعب
جىصَو خاملي الشهاداث نلى كؿاعي الدشغُل (الهام  ،%5586الخاص .)%4484
الشكل  :10جىشيع العيىت حسب أقدميت الشهادة ووضعياث الشغل
65,33%
54,10%

حاملى الشهاداث قبل 2012

11,12%

17,43%

28,47%
23,55%

حاملى الشهاداث بعد 2012
في حالت وشاط
منهي حسأو
مقاوالحي
املصدز :الخدلُم اإلاُذاوي ،ؤفشٍل .2166

في حالت شغل غير
دائم

في حالت شغل
دائم

للذ ّبُيذ الذساظت اإلاُذاهُت -نىذ جدلُل اإلاشخلت ألاولى مً الاهخلائُت -الخإزحر
ّ
حشغُلُت الشهاداث الجامهُت خطىضا
الهىس ي لجمهشة الخيىًٍ ( )massificationنلى
في ّ
جخططاث الهلىم الاحخمانُت (نلم الاحخمام ،نلم الىفغ ،الذًمغشافُا ،الفلعفت،
الهلىم العُاظُت ،الخاسٍخ) والاكخطادًت واللاهىهُت وآلاداب واللغاث ،فعالظت
الخخططاث باليعبت لحاملي شهاداث البيالىسٍا ّ
ّ
الجذد -
اهخلائُت الاهدعاب إلاثل هزه
ّ
ّ
بفهل ّ
مهذالث البيالىسٍا اإلاخذهُت -جيخج حمهشة الخيىًٍ وجللظ مً وعب اظخفادة
ّ
الىـمؿي ،في خحن ّ
الشغل ّ
ؤن سفو ملاًِغ الاهخلائُت لالهدعاب
مخخشحيها مً قشف
ّ
ّ
لخخططاث ؤخشي مثل الهلىم الؿبُت -بىاء نلى هخائج الباوالىسٍاً -يخج جدىما ّ
كبلُا في
ّ
وٍللل مً ّ
ّ
خذة اهخلائُت ظىق
اإلاخيىهحن (ؾبِب نام ،ضُذلي ،حشاخت ألاظىان)
حهذاد
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ّ
الخخططاث وٍشفو مً خكىف اظخفادتهم
الهمل ؤمام خاملي الشهاداث في مثل هزه
مً الشغل الىمؿي ولى بهذ كػاء فترة وححزة غمً الهشاشت ّ
اإلاهىُت.
ّ
الخخططحن (نلىم
ال جشجبـ الفىاسق بحن حشغُلُت خاملي الشهاداث في هزًً
احخمانُت ونلىم ّ
ؾبُت) ؤزىاء مىاحهت الاهخلائُت اإلاباششة لعىق الشغل بفترة ججعُذ
ّ
وإهما ّ
جمخذ لدشمل الاهخلائُت اللبلُت التي ًماسظها الخىحُه اإلاشهضي نلى
اإلاششوم اإلانهي،
اخخُا اث خاملي شهاداث البيالىسٍا .باإلميان اللىٌ ّ
ّ
الخخططاث التي جشجفو فيها
ؤن
س
ملاًِغ الاهخلاء كبل الذخىٌ بلى مىكىمت الخيىًٍ الجامعي ججذ وعبُا ظالظت في
الخخشج ،في خحن ّ
ّ
ّ
الخخططاث
ؤن معاساث الخيىًٍ في
مىاحهت اهخلائُت ظىق الهمل بهذ
ّ
الهذدًت لحكت الخيىًٍ وٍجذ
الجامهُت اإلاشجبؿت باإلاهذالث الذهُا جيخج الجمهشة
خاملىها ضهىباث إلاىاحهت اهخلائُت ظىق الهمل ؤزىاء ظحروسة بدماحهم اإلانهي.14
هالخل مً خالٌ مهؿُاث الخدلُم اإلاُذاوي ؤن اهخلائُت ظىق الهمل التي ًىاحهها
خاملى الشهاداث الجامهُت في وهشان هي اظخمش ّ
اسٍت الهخلائُت ّ
كبلُت مشجبـ باإلاىكىمت
ّ
15
للخخططاث الجامهُت
الخيىٍيُت الجامهُت بدُث ولما اسجفهذ مهاًحر الاهدعاب
(مهذالث شهاداث البيالىسٍا واسجفهذ ّ
مهذالث بهؼ اإلاىاد اإلاطىفت ؤظاظُت) ولما صاد
رلً في الخللُظ مً ّ
خذة اهخلائُت ظىق الهمل والهىغ صحُذ.

ً 14ذفو جذوي مهذالث الحطىٌ نلى شهادة البيالىسٍا و /ؤو مهذالث بهؼ اإلاىاد اإلاطىفت ؤظاظُت بلى
مهاودة احخُاص الشهادة بدثا نً جدعحن هزا اإلاهذٌ لاللخداق باليلُاث "راث العمهت اإلاهىت"
ّ
ّ
الؿب ،ؤو اإلاذاسط الهلُا لخيىًٍ ألاظاجزة) ،ووعب اإلاترشححن ألاخشاس -ول ظىت  -مً
(خطىضا ولُاث
ّ
ٌ
الزًً ظبم لهم الحطى نلى البيالىسٍا حهبر نً رلً.
ّ
الخخططاث التي
 15حهؿي نخباث اإلاهذالث التي جدذدها ظىىٍا وصاسة الخهلُم الهالي للدسجُل في
جلترخها الخاسؾت الخيىٍيُت ضىسة واضحت نً جشاجبُت اهخلائُت جشفو مً هثافت الخىاحذ الؿالبي في
ّ
جخططاث ّ
مهُىت (ا لهلىم الاحخمانُت ،اللغاث ،الهلىم الاكخطادًت والهلىم العُاظُت) في ملابل
ّ
بخخططاث الهلىم الؿبُت.
الهمل نلى جدذًذ نذد اإلالخدلحن
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الجدول  :10السضا حىل الشهادة الجامعيت في الحصىل على الشغل حسب أقدميت
الشهادة

جىهىغ هزه الاهخلائُت اإلاماسظت بالخذاوٌ بحن مىكىمتي الخيىًٍ والدشغُل نلى
ّ
وحشغُلُتها ،ونلى جمثالتها لذي خامليها ،خطىضا نىذما جيىن
كُمت الشهادة الجامهُت
ّ
ّ
الخخشج مخالصمت (كُمت الشهادة) بما مو وغهُت
الىغهُت اإلاهىُت بهذ ؤسبو ظىىاث مً
الهشاشت اإلاهىُت هدُجت هشاشت نلىد الهمل ،ؤو مو خالت البؿالت.
الجدول  :10السضا عً دوزالشهاداث الجامعيت حسب الخخصصاث الجامعيت

ّ
جبذو املحؿت الثاهُت في جدلُل الاهخلائُت التي ًماسظها ظىق الشغل ؤمام خاملي
الجامهُت راث داللتّ ،
ّ
ألجها ال جىخفي بةنادة جدذًذ حشغُلُت الشهاداث التي
الشهاداث
حعمذ باالظخفادة مً فشص ؤلادماج اإلانهي اإلامىىت فدعب ،بل جىاضل فهالُتها مً
خالٌ جشجِب "ؤخلُتها" (ؤي الشهاداث) غمً الىغهُاث اإلاهىُت املخخلفتً .جذس
ّ
الخزهحر ّ
ؤن اللؿام الهام ،وفلا لىخائج الخدلُم اإلاُذاويً ،مثل ّ
ؤهم كؿام حشغُل ًىفش
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ّ
اإلاسجلت في هزا
فشص الشغل الىمؿي (اإلاإحىس والذائم) في بلذًت وهشان ،واليعب
العُاق حهىغ الفىاسق بِىه وبحن اللؿام الخاص (وعبت  %76866مً خاملي
الشهاداث في خالت وشاؽ دائم في اللؿام الهام ملابل  %23884في اللؿام الخاص).
جبحن هزه اإلاهؿُاث ّ
ّ
ؤن العُاظاث الهمىمُت للدشغُل ال جضاٌ فانال خاظما في
بدماج خاملي الشهاداث الجامهُت غمً الهمل الىمؿي خطىضا في كؿاناث الىقُف
الهمىمي ،16ف ــي خحن ًىاضل "اللؿام الخاص" جىشَغ ضىسجه الىمؿُت الشائهت لذي
خاملي الشهاداث الجامهُت هدُجت غهفه في جىفحر اللذس اليافي مً الشغل الالئم
والذائم.
ّ
ّ
اإلاخدطل نليها بهذ الحطىٌ نلى الفشص
اإلاهىُت
جبذو اإلالاسهت بحن الىغهُاث
اإلامىىت 17للشغل غشوسٍت في جدلُل الاهخلائُت ودوسها في جىصَو الىغهُاث اإلاهىُت
للمخخشححن خعب ّ
ّ
جخطظ شهادتهم .للذ ّبحن جدلُل اإلاعاساث اإلاهىُت املخخلفت للفئاث
اإلابدىزت  -واإلاخىاحذة في خالت وشاؽ منهيّ -
ؤن ظىق الهمل املحلي في وهشان ٌهُذ جشجِب
ّ
حشغُلُت شهاداث مهُىت بدُث ًجزلها مجزلتها "الحلُلُت" التي حهىع كُمتها
ّ
اإلاخخشج".
"ألاوادًمُت" و"ضىستها لذي
ّ
جىضح بهؼ مهؿُاث الخدلُم اإلاُذاوي ضىسا نً اإلاأالث اإلاهىُت لحاملي الشهاداث
ّ
وجإزحراث الاهخلائُت وفم ماشش الشهاداث الجامهُت ظىاء حهلم ألامش بعىت الحطىٌ
ّ
بخخططها ،بدُث:
نليها ؤو
ّ
ّ
ؤكذمُت الحطىٌ نلى الشهاداث الجامهُت ،في غالب ألاخُان ،نامال
 جمثلفانال في الخإزحر نلى ظحروسة ؤلادماج اإلانهي ،فاإلالاسهت (همُا وهىنُا) بحن
اإلاخدطلحن نلى الشهاداث كبل ظىت  2162وهكشائهم الزًً ّ
ّ
جدطلىا نليها بهذ
ّ
اإلاسجلحن في
 16في ظىت  2165ؤوسدث الهذًذ مً الخلاسٍش الصحفُت الىؾىُت مهؿُاث بشإن نذد
ّ
معابلاث الخىقُف اإلاىكمت مً ؾشف وصاسة التربُت لاللخداق بمهىت الخهلُم (الابخذائي ،اإلاخىظـ،
الثاهىي) والزي بلغ نذدهم  :ؤهثر مً مُلىن خامل لشهادة حامهُت مً ؤحل الخىافغ نلى ما ًلاسب
 41ؤلف مىطب نمل.
 17لم هىخف في هزا العُاق بخدلُل الىغهُت اإلاهىُت ألاخحرة بل ّجمذ بنادة سظم وغهُاث اإلاعاس اإلانهي
خالٌ ألاسبو ظىىاث التي جلذ فترة الحطىٌ نلى الشهادة ،وهزه الؿشٍلت مىىدىا مً جدلُل :خالت
الاظخلشاس في وشاؽ منهي هش ،خاالث الخىاوب بحن الشغل الهش والبؿالت ،خاالث الخىاوب بحن
اليشاؽ الحش واليشاؽ اإلانهي نىذ الخىاص ...
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-

-

-

-

-

هزه العىت حهىغ الفىاسق بحن اإلاأالث اإلاهىُت مً خُث :الخىاحذ غمً
الىغهُت ّ
ّ
اإلاهىُت (شغل
وغهُت بؿالت ؤو وغهُت شغل ،ؤو مً خُث هىنُت
دائم مإحىس ،شغل مإحىس غحر دائم ،وشاؽ خش ،وشاؽ ملاوالحي).
ّ
ًدخل خاملى الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت والاوعاهُت اليعب ألاغهف مً
خُث حشغُلُتهم غمً قشف الهمل اإلاإحىس الذائم ( )%65821وٍخمىكهىن
بيعب ؤنلى غمً قشف الهمل غحر اإلاإحىس ( ،)%6586في خحن ًإحي اليشاؽ
الحش/اإلالاوالحي 18في اإلاشجبت الثالثت بيعبت  8%69821خالت اليشاؽ اإلانهي ّ
ّ
الهش
(نمل مإحىس غحر دائم) جياد جيىن خالت بيُىٍت حشمل -بيعبت مشجفهت -ختى
ّ
الخخططاث كبل ؤسبو ظىىاث ؤو ؤهثر مً
مً خطلىا نلى شهاداتهم في هزه
جاسٍخ بحشاء هزا الخدلُم.
وعبت اظخفادة خاملي الشهاداث في الهلىم اللاهىهُت والهلىم الاكخطادًت مً
ّ
اإلاسجلت في الهلىم
فشص الشغل الذائم ( )%23868ؤنلى مً اليعبت
الاحخمانُت ،وؤكل منها مً خُث جىاحذها غمً قشف الهمل اإلاإحىس غحر
الذائم (.)%56853
وعبت الاظخفادة مً فشص الشغل الذائم لذي خاملي الشهاداث في
ّ
ّ
جخططاث اللغاث وآلاداب جلاسب  ،%31وهزه اليعبت اإلاشجفهت مشجبؿت في
غالبها بفشص الخىقُف التي اظخدذثها كؿام التربُت والخهلُم مىز .2162
جخلاسب وعب الخىاحذ في وغهُت الشغل اإلاإحىس الذائم بحن خاملي الشهاداث
ّ
جخططاث الهىذظت والهلىم شبه الؿبُت (في خذود  ،)%31هما جدشابه
في
وعب جىاحذهم في وغهُاث اليشاؽ اإلانهي غحر اإلاإحىس ( ،)%57وجدعاوي
نىذما ًخهلم ألامش بالخىاحذ غمً اليشاؽ اإلانهي ّ
الحش ؤو اإلالاوالحي.
ّ
ججذس ؤلاشاسة بلى ّ
ؤن هزه الذساظت اإلاُذاهُت كذ ؤهـذث جشاحو
ّ
ّ
جخططاث
حشغُلُت خاملي الشهاداث في
)(Kadri & Benguerna, 2014

ً 18إحي اللجىء لليشاؽ ّ
الحش /ؤو اإلالاوالحي بهذ فشل مداوالث الحطىٌ نلى مىطب نمل غمً
قشف الهمل اإلاإحىس الذائم ،وهزه الىغهُت اإلاهىُت خطىضا باليعبت لحاملي الشهاداث كبل 2162
جمثل خال للخشوج مً خالت الهشاشت اإلاهىُت والاحخمانُت.
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الهىذظت (مانذا شهاداث مهىذط مهماسي) ،خطىضا بهذ فشع هكام
لِعاوغ -ماظتر -دهخىساه  LMDنلى هزا الىىم مً الخيىًٍ
(" )Miliani, 2017, p. 139-147مهىذظىن في خالت بؿالت" ؤو في "وغهُت
ّ
ّ
الخخشج هى ضىسة نً ضهىباث ؤلادماج
مهىُت هشت" بهذ ؤسبو ظىىاث مً
اإلانهي لذي خشٍجي الهذًذ مً اليلُاث واإلاهاهذ التي ّ
جيىن في مثل هزه
ّ
الخخططاث.
ّ
 ًمثل خاملى الشهاداث في الهلىم الؿبُت (ؾبِب نام ،حشاخت ؤظىان،ضُذلي) ،الاظخثىاء الىخُذ غمً فئت خاملي الشهاداث الجامهُت في مىاحهت
ّ
الخخشج ،فهم الفئت ألاهثر اظخفادة مً قشف الهمل اإلاإحىس
الاهخلائُت بهذ
ّ
الخخططاث (¼ منهم في خالت
الذائم بيعبت حهادٌ ¾ مً خشٍجي هزه
وشاؽ غحر دائم) ،هما ّ
ؤن اليشاؽ اإلانهي غحر الذائم ال ٌهذو ؤن ًيىن في غالب
ألاخُان خالت قشفُت ال جلبث ؤن جضوٌ بفهل جإزحر ؤكذمُت الشهادة.

حاملى الشهاداث الجامعيت في مىاحهت اهخقائيت قطاعاث الدشغيل
و اهخقائيت حىدزيت
ّ
جماسط كؿاناث الدشغُل  -ممثلت في الخذماث ،الضسانت ،الطىانت ،ألاشغاٌ
الهمىمُت والبىاء -وهزا الىىم الاحخماعي شيلحن آخشًٍ مً الاهخلائُت نلى ظحروساث
ّ
بُيذ الذ اظت اإلاُذاهُت ّ
ؤن كؿام الخذماث،
ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت.
س
ّ
بمخخلف ؤوشؿخه ،هى اللؿام الزي ًىفش ؤهبر كذس مً فشص الشغل لحاملي
الشهاداث الجامهُت بيعبت حهادٌ  ،%84829في خحن ال حشهذ باقي اللؿاناث الثالزت
مجخمهت 19ظىي جىاحذا مدذودا وعبخه ال جخهذي 8%65876

 19وعبت جىاحذ خاملي الشهاداث في كؿام الضسانت جلذس بـ  ،%2866ووعبتهم في كؿام ألاشغاٌ
الهمىمُت والبىاء جلذس بـ  %4829ووعبتهم في كؿام الطىانت جلذس بـ ّ .%8878ؤما كؿاعي الضسانت
ّ
والاشغاٌ الهمىمُت فشغم ّؤجهما ٌشهذان جىاحذا غهُفا لحاملي الشهاداث بال ّؤجهما ًخمحزان ؤًػا
باسجفام خاالث الهشاشت اإلاهىُت هدُجت السجفام وعب نلىد الهمل اإلااكخت .فدالت الهالكت بحن
مخشحاث الخيىًٍ الجامهُت وهزًً اللؿانحن حعخلضم دساظت هىنُت خىٌ خالت الدشغُل غمنهما.
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الشكل  :10جىشيع العيىت حسب قطاعاث اليشاط املنهي
4,28%

قطاع الخدماث

8,77%
2,66%

قطاع الصىاعت
قطاع ألاشغال العمىميت
قطاع الصزاعت
84,29%
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ألاولُت لهزه اإلاهؿُاث بلى ّ
ّ
خذة الاهخلائُت التي جماسظها كؿاناث
حشحر اللشاءة
الضاسنت والطىانت وألاشغاٌ الهمىمُت نلى خاملي الشهاداث الجامهُت .فهزه
اللؿاناث الثالزت ال جىخفي فلـ بخللُظ فشص الشغل غمنها بل جشفو مً وعبت
جىاحذهم غمً الشغل غحر الىمؿي (اسجفام وعب الشغل غحر الذائم) .فالهالكت بحن
ّ
الجامهُت وهزه اللؿاناث الثالزت ،بغافت ليىجها حهىغ واكو
مخشحاث الخيىًٍ
حشغُلُت خاملي الهذًذ مً الشهاداث الجامهُت الىاجج نً نذم جيافا الهالكت بحن
الخشٍؿت الخيىٍيُت ومجاالث الشغل ،فهي جاهذ ّ
ؤن كؿام الخذماث هى اإلاالر اإلانهي
ألاه ّم إلدماج خاملي الشهاداث نلى اخخالف ّ
جخططاتهم وؤضىلهم وهىنهم الاحخماعي،
ّ
ووإن الجامهت ومىكىمتها اإلاهشفُت ّ
جيىن للؿام واخذ.
ّ
جبحن اإلالاسهت بحن معاساث ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت في اللؿاناث
حلُا مً خُث ّ
الثالزت جباًىا ّ
خذة اشخغاٌ اهخلائُت ظىق الهمل في وهشان ،بدُث ًإخز
ألاوٌ مً هزه الاهخلائُت ٌ
شيلحن مخخلفحن :الشيل ّ
خادً ،للظ خكىف ؤلادماج لذي
بغؼ ّ
ّ
ّ
ّ
جخطظ شهاداتهم ،ؤو ظىت الحطىٌ نليها ؤو
الىكش نً
اإلاخخشححن
غالبُت
حيغ خامليها ؤو ؤضىلهم الاحخمانُتً .خجلى هزا الشيل مً الاهخلائُت في كؿاناث
ّ
فُخخظ
الطىانت ،الضسانت وألاشغاٌ الهمىمُت والبىاءّ .ؤما الشيل الثاوي مً الاهخلائُت
به بلؿام الخذماث ،وهى ؤكل ّ
ألاوٌ إلاا ّ
خذة مً ّ
ًخمحز به مً ظالظت في جىفحر فشص
ؤلادماج ولىىه في اإلالابل ال ًػمً ¼ فشص الهمل الىمؿي ؤو الالئم جلشٍبا .الشيل
ّ
الثاوي مً الاهخلائُت التي ًمخاص به كؿام الخذماث شذًذ الخإزش باإلااششاث الخالُت:
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ّ
جخطظ الشهادة الجامهُت ،ظىت الحطىٌ نليها ،الىىم الاحخماعي لحامل الشهادة
الجامهُت وؤضىله الاحخمانُت.
زالزت ضىس ًمىنها ؤن حشحر بلى مفاسكت ججمو بحن الؿبُهت ّ
العلعت لالهخلائُت في
كؿام الخذماث وهىنُت الشغل في كؿام الخذماث ،فهزا ألاخحر:
 ًػمً ؤهثر فشص ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت لىً رلً ال ٌهجيبالػشوسة غمان هىنُت الشغل وليىهه ًيخج ؤهثر فشص الشغل الهشت لذي هزه الفئت.
 ًيخج كؿام الخذماث -وفم اهخلائِخه -جشاجبُت في الىفاءاث بحن خامليّ
ّ
اإلاهىُت التي جدخلها هزه الفئت
الىغهُاث
الشهاداث الجامهُت ،وٍىهىغ رلً نلى
ّ
ّ
اإلاخيىن فيها ،بدُث ًدُذ
بالخخططاث
غمً مىكىمت الدشغُل ونلى نالكاث رلً
ّ
ألكلُت منهم ؤلادماج غمً قشف الهمل اإلاإحىس الذائم ،وٍدُل ؤغلبهم نلى وغهُاث
الهمل اإلاإحىس غحر الذائم ،هما ًجبر الهذًذ مً هاالء نلى "كبىٌ فشص الشغل
ّ
ّ
بخخططاث
جخططاث شهاداتهم ،وفم ظحروسة جلغي الانتراف
اإلاخاخت" بهُذا نً
نلمُت في ظىق الهمل( 20واكو حشغُلُت خاملي الشهاداث في ّ
جخططاث نلم الاحخمام،
نلم الىفغ ،الهلىم العُاظُت ،الذًمغشافُا ،نلم اإلاىخباث ،الجغشافُا ،الترحمت .)...
الجدول  :10جىشيع حاملي الشهاداث الجامعيت في قطاع الخدماث حسب جخصصاث
الشهاداث الجامعيت

ؤهم ما ّ
ّ
ّ 20
جخططاث الهلىم
ًمحز كؿام الخذماث هى الخىاحذ اإلالفذ لحاملي الشهاداث مً
الاحخمانُت وؤلاوعاهُت واللغاث بيعبت جلاسب ¾ بِىما ال جضٍذ وعبت جىاحذ باقي الشهاداث راث الؿابو
الخلجي نً ¼.
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ّ
الهش في كؿام الخذماث بيُىٍا ،خطىضا
 ًياد ًيىن معاس ؤلادماج اإلانهيّ
ّ
جخططاث الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت،
نىذما ًخهلم ألامش بدامالث الشهاداث في
بِىما جبذو شهاداث الهلىم الؿبُت الاظخثىاء الىخُذ مً خُث وعبت الاظخفادة مً
هىنُت الشغل بغؼ الىكش نً الىىم الاحخماعي لحامليها.
ّ
بخخططاث الشهاداث الجامهُت في كؿام الخذماث بل
ال جشجبـ هزه الاهخلائُت
ًماسط هزا ألاخحر ،ونلى غشاس باقي كؿاناث اليشاؽ الاكخطادي ،اهخلائُت ؤخشي وفم
الىىم الاحخماعي ،21فةرا واهذ الذ اظت اإلاُذاهُت كذ ّبُيذ ّ
ؤن الفئت ألاهثىٍت ملاسهت مو
س
هكحرتها الزوىسٍت هي الفئت ألاهثر جىاحذا في كؿام الخذماث (بيعبت  %61829ملابل
ّ ،)%39876
فةن هزا الامخُاص الهذدي ال ًلبث ؤن ًخالش ى نىذما ّ
ًخم جدلُل جلً
اإلاهؿُاث الىمُت والىُفُت مً خُث هىنُت الشغل ،بدُث ًىشف اهخلائُت جفػُلُت
ّ
الهذدًت (خاملي الشهاداث مً الزوىس) نلى خعاب
جشجح هىنُت الشغل لفائذة ألاكلُت
ّ
الهذدًت (خاملي الشهاداث مً ؤلاهار).
ألاغلبُت
الشكل  :10جىشيع العيىت في قطاع الخدماث حسب الىىع

67,07%
49,39%

الركىز
إلاهاث

25,61%

28,11%

25%

4,82%

وضعيت وشاط حسأو وضعيت أحيرغيردائم
مقاوالحي

وضعيت أحيرالدائم
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ّ

ّ

 21بُيذ الذساظت اإلاُذاهُت ؤن فئت خامالث الشهاداث الجامهُاث ( 266بؿالت ،ؤي ما وعبخه % 25819

مً مجمىم اإلاعخجىبحن اإلالذس نذدهم بـ  846مبدىزا) هي ألاهثر بدثا نً شغل ملاسهت مو فئت الزوىس
ّ
ّ
وٍخىصنىن هما ًلي:
( 624بؿاال ،ؤي  %64875مً مجمىم اإلاعخجىبحن اإلالذس نذدهم بـ  846مبدىزا)
الهلىم شبه الؿبُت ( %83بهار %67 ،روىس) ،اللغاث وآلاداب ( %7585بهار %2485 ،روىس) ،الهلىم
الاحخمانُت ( %66بهار %39 ،روىس) ،الهلىم الاكخطادًت والهلىم اللاهىهُت ( )%5682 %4388وؤخحرا
نلىم الهىذظت ( %5482بهار و %4588روىس).
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ؤسبو هخائج ًمىً الىكىف نىذها مً ؤحل ملاسبت اهخلائُت ؤلادماج اإلانهي مً مىكىس
الىىم الاحخماعي:
 ؤلاهار مً خامالث الشهاداث الجامهُت ّهً ألاهثر نشغت لهشاشت نلىد
ّ
جىاحذهً في هزه الىغهُت اإلاهىُت
الهمل ملاسهت مو هكشائهم الزوىس .فةرا واهذ وعبت
حهادٌ الثلثحن مً مجمىم اإلاخىاحذاث في كؿام الخذماثّ ،
فةن هزه اليعبت ال حهذو ؤن
جخجاوص ½ باليعبت للزوىس في اللؿام هفعه.
 كؿام الخذماث هى ّؤوٌ كؿاناث اليشاؽ بهخاحا لحاالث الالمعاواة بحنّ
الجيعحن مً خُث هىنُت الشغل وهىنُت نلىد ؤلادماج اإلانهي ،هما ًمثل ؤهثر
حشغُلُت الهذًذ مً ّ
ّ
ّ
الجامهُت
جخططاث الشهاداث
اللؿاناث بظهاما في الخفؼ مً
خطىضا نىذ ؤلاهار.
 ال ٌهؿي كؿام الخذماث الفشص هفعها للخىاحذ غمً وغهُاث اليشاؽّ
الحش ؤو اليشاؽ اإلالاوالحي ،فمعاسا ؤلادماج اإلانهي في هزا اللؿام روىسٍان بامخُاص (وعبت
الزوىس غمً ألاوشؿت ّ
الحشة ؤو اإلالاوالجُت في كؿام الخذماث جلاسب ¼ ،بِىما ال
جخهذي اليعبت راتها  %5لذي فئت ؤلاهار مً مجمىم خامالث الشهاداث في خالت وشاؽ
منهي في كؿام الخذماث).
الشكل  :10جىشيع حاملي الشهاداث في العلىم الاحخماعيت والاوساهيت
في قطاع الخدماث حسب الىىع
74,32%
54%

ذكىز
13,52%

28%
12,16%

إهاث
نشاط حر او
مقاوالتي

في حالة شغل غير
دائم

18%

في حالة شغل دائم
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 خاالث حعاوي فشص ؤلادماج اإلانهي بحن الجيعحن مشجبؿت بكشف الهمل اإلاإحىسالذائم في اللؿام الهام ،مو ؤفػلُت وعبُت لإلهار.22
جىفي هزه الىخائج الاهؿبام اللائل ّ
ؤن "دملشؾت" الاهدعاب للخهلُم الهالي
ّ
و"حمهشجه" في ّ
قل "املجاهُت" كذ وفشجا فشضا مخمازلت لإلدماج اإلانهي لحاملي الشهاداث
الجامهُت مً الجيعحن ،فهذم جيافا الفشص بُنهما جاهذه فهالُت الاهخلائُت الجىذسٍت
اإلاخدالفت مو كؿاناث الدشغُل ،وهزا الىغو ًمىً ؤن ّ
ًفعشه الخباًً الثلافي
"للمشاسَو اإلاعخلبلُت" بحن الجيعحن (الضواج ،الهجشة ،الشغل ،مىاضلت الذساظت.)...

ألاصل الاحخماعي لحاملي الشهاداث الجامعيت :الاهخقاء غيراملعلً
جىشف هخائج الخدلُم اإلاُذاوي مالمذ نالكت ممىىت بحن ظحروسة ؤلادماج اإلانهي
ّ
ّ
جاهذ ّ
ؤن معاس
لحاملي الشهاداث الجامهُت وؤضىلهم الاحخمانُت والثلافُت ،23بدُث
ّ
ّ
ؤلادماج اإلانهي ال ًخإزش فلـ باالهخلائُت اإلاباششة التي ًماسظها ظىق الهمل وفم ماششاث
الشهادة الجامهُت وكؿاناث الدشغُل والىىم الاحخماعي ،بل ًخػو ؤًػا -وبؿشٍلت
غحر مهلىت -بلى جإزحراث ألاضىٌ الاحخمانُت .وفي هزا العُاقً ،ىفي جدلُل بهؼ
اإلااششاث العىظُىلىحُت ألولُاء خاملي الشهاداث الجامهُت مً خُث معخىٍاتهم
الذساظُت ومهنهم وجىصَههم نلى خشٍؿت الفئاث العىظُىمهىُت للىكىف نلى الخباًىاث
الاحخمانُت والثلافُت بحن ششواء البدث مً خاملي الشهاداث الجامهُت ،وهزا اإلاهؿى
ًجهل مً حمهشة ّ
ّ
الخخططاث الخيىٍيُت( 25خطىضا في
الخهلُم الهالي 24في الهذًذ مً
 22وعبت خاملي الشهاداث الجامهُت مً الزوىس غمً وغهُت ؤححر دائم حهادٌ  %25866بِىما جشجفو
هزه اليعبت بلى  %28862ملاسهت باإلهار .الخفىق ألاهثىي مً خُث اليعب ًذنمه الخفىق الهذدي
ؤًػا مً خُث الاظخفادة مً خكىف الخىاحذ غمً قشف الهمل اإلااحىس الذائم.
 23بحشائُا ّ
جم الانخماد نلى اإلااششاث الخالُت لخدلُل جإزحر ألاضل الاحخماعي والثلافي لحاملي الشهاداث
الجامهُت نلى ظحروسة ؤلادماج اإلانهي :اإلاعخىي الذساس ي لألب وألام ،آخش مهىت لألب وألام وهىنُت
الىخذة العىىُت ) (ménageوميىهاتها .هزه اإلااششاث مجخمهت ظمدذ بشظم ضىسة مىحضة نً الفئت
العىظىمهىُت  CSPألولُاء خاملي الشهاداث الجامهُت ومأالتهم اإلاهىُت ملاسهت مو اإلاطحر اإلانهي
ألبىائهم.
ّ
 24وعخهمل نباسة حمهشة الخهلُم الهالي في هزا الىظ بىضفها مشادفا
ّ
الىمُت جاهذ هزا الىغو،
 .massification de l’enseignement supérieurالهذًذ مً اإلاهؿُاث
فهذد ماظعاث الخهلُم الهالي ّ
اإلاىصنت نبر التراب الىؾجي بلى غاًت جهاًت  2169بلغ  616ماظعت،
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الهلىم الاوعاهُت والاحخمانُت واللغاث) -والزي ًبذو في قاهشه ماششا نلى دملشؾت
الخهلُم الهالي -ظُاكا مىاظبا إلنادة بهخاج الخفاوجاث في اإلاأالث اإلاهىُت بحن خاملي
الشهاداث.
ما هي ألاضىٌ الاحخمانُت لحاملي الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت والاوعاهُت راث
ّ
الؿبُت
الدشغُلُت الػهُفت؟ وما هي ألاضىٌ الاحخمانُت لحاملي الشهاداث في الهلىم
ّ
مدذودًت دوس الجامهت
راث الدشغُلُت الهالُت؟ هما ظاالان بحشائُان هلترخهما إلالاسبت
(ومً وسائها اإلاذسظت) في بهخاج خشان منهي )ً )Derras, 2014ػمً بذاًت معاس جشكُت
احخمانُت بهذ الحطىٌ نلى الشهادة الجامهُت بىضفها ماششا للىجاح الاحخماعي.
ّ
ّ
اإلاخخشححن في الفترة ما بحن
جىشط ألاضىٌ الاحخمانُت لششواء البدث
( )2165-2119اهخلائُت مػانفت ،جبذؤ بالكهىس ؤزىاء ّ
الخىحُه الجامعي وفم مهاًحر
ّ
ّ
املحطل نليها في البيالىسٍا ،وٍخىاضل
جبرس ؤظاظا بؿشٍلت بُذاغىحُت بىاء نلى الهالمت
ّ
ّ
جإزحرها لُخمكهش مً خالٌ الىغهُاث اإلاهىُت التي ًدخلها خاملى الشهاداث خالٌ
ّ
ّ
للخخشج .للذ ظبم ؤن ّبُيذ هخائج هزا الخدلُم اإلاُذاوي الخفاوجاث بحن
العىىاث ألاولى
ششواء البدث مً خُث بدماحهم اإلانهي وهىنُخه ،فةرا واهذ حشغُلُت خاملي الشهاداث
ّ
الؿبُت مشجفهت وجدُذ الاظخفادة مً قشوف الشغل الىمؿي (قشف الهمل
في الهلىم
اإلاإحىس الهمىمي) ّ
فةن حشغُلُت هكشائهم مً خاملي الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت
وؤلاوعاهُت حهاوي مً وغو نىس ي ملاسهت مو الفئت ألاولى ،هكشا لػهف حشغُلُت
شهاداتها خطىضا في كؿام الخذماث ،واسجفام وعب هشاشت نلىد الهمل اإلامىىت،
ومهاهاتها مً خاالث الخهؿُل نً الاظخفادة مً الحم في الشغل.
ّ
ًىشف جباًً اإلاأالث ّ
الؿبُت
اإلاهىُت بحن هاجحن الفئخحن (خاملى الشهاداث في الهلىم
وخاملى الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت والاوعاهُت) نً اخخالفاث ؤخشي حشمل
ّ
ؤضىلهم الاحخمانُت ،بدُث ًبذو هزا اإلااشش ووإهه ًماسط اهخلائُت غمىُت جشظم
مىصنت هما ًلي 51 :حامهت 63 ،مشهضا حامهُا،
ألاظاجزة وملحلخحن ( )12حامهُخحن.
 25نلي بشاحل (بششاف) ،دساظت جلُُمُت إلاذي فهالُت هكام ٌ.م.د ( )LMDفي ماظعاث الخهلُم الهالي
في غىء آساء ألاظاجزة والؿلبت ،وهشان ،ميشىساث  ،CRASC/DGRSDTص.82-66 .
21

مذسظت وؾىُت نلُا،

66

مذسظت نلُا لخيىًٍ
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ّ
مهالم خشٍؿت احخمانُت للمىدعبحن لليلُاث الجامهُت وخشٍجيها وفم ؤضىلهم
"الثلافُت" بىاء نلى ماششي اإلاعخىي الذساس ي لألولُاء وخالتهم اإلاهىُت وهىنُت شغلهم.
بذاًت ،جىشف هخائج الخدلُم اإلاُذاوي نً جباًً في اإلاعخىٍاث الذساظُت ألولُاء
خاملي الشهاداث الجامهُت اإلاخىاحذًً في خالت وشاؽ منهي ،بدُث جبلغ وعبت آلاباء
الزًً لهم معخىي ًتراوح بحن الابخذائي واإلاخىظـ ما وعبخه  %5786في خحن جشجفو
اليعبت هفعها لذي ّ
ألامهاث لخبلغ  ،%6686وجضداد الفشوكاث بحن اإلاعخىٍاث الخهلُمُت
ّ
بحن ألاولُاء نىذما ًخهلم ألامش باإلاعخىي الجامعي ،بدُث جلاسب وعبتها نىذ آلاباء
( )%2683غهف ما هى ّ
مسجل نىذ ّ
ألامهاث (.)%6686
الشكل  : 10املسخىي الدزاس ي ألولياء حاملي الشهاداث الجامعيت في حالت وشاط
منهي
11,10%
21,30%

الجامعي

23%
21,10%

الثاهىي

24%
21,20%

املخىسط
الابخدائي

42,10%
36,40%

أباء حاملي الشهاداث الجامعيت

أمهاث حاملي الشهاداث الجامعيت

ًىدذس خاملى شهاداث الهلىم الاحخمانُت والاوعاهُت (وختى ّ
خشٍجي اللغاث وآدابها)
مً ؤولُاء روي معخىٍاث حهلُمُت مىخفػت ملاسهت باليعب ا ّ
إلاسجلت لذي ؤولُاء خاملي
ّ
الؿبُت ،وجضداد هزه الفشوكاث الخهلُمُت بُنهما وغىخا نىذما
الشهاداث في الهلىم
ّ
ًخهلم ألامش باإلاعخىي الخهلُمي الجامعي ،فةرا وان ؤهثر مً زلثي ؤباء خاملي الشهاداث
الجامهُت للفئت ألاولى لهم معخىي دساس ي ابخذائي ؤو مخىظـ وفلـ  %6484لهم
معخىي حامعيّ ،
فةن هزه ألاخحرة جبلغ  %4189لذي ؤولُاء خاملي شهاداث الهلىم
حهبر نً ّ
الؿبُت و ّ
ّ
جمحز هزه الفئت.
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الجدول  :10املسخىي الدزاس ي آلباء حاملي الشهاداث الجامعيت في حالت وشاط منهي

ّ
ّ
الجامهُت (الفئت
جبحن الذساظت اإلاُذاهُت الفشوكاث هفعها بحن فئتي خاملي الشهاداث
ّ
ألاولى :نلىم احخمانُت بوعاهُت ،الفئت الثاهُت :نلىم ؾبُت) نىذما ًخهلم ألامش باإلاعخىي
ّ
الذساس ي ّ
ًمثـل اإلاعخىي
ألمهاث ششواء البدث اإلاخىاحذًً في خالت وشاؽ منهي ،بر
الذ اس ي الابخذائي واإلاخىظـ كشابت ¾ ؤمهاث الفئت ألاولى ،في خحن ّ
جلذس اليعبت هفعها
س
ّ
لذي ؤمهاث الفئت الثاهُت  ،% 59861هما جخىاضل الفشوكاث هفعها بحن الفئخحن نىذما
ّ
ًخهلم ألامش باإلاعخىي الجامعي ّ
ألمهاث خشٍجي الفئخحن.
ّ
ّ
ّ
الخهلُمُت لألولُاء خاملي الشهاداث ضىسة
اإلاسجلت خىٌ اإلاعخىٍاث
حهؿي اليعب
نً مهالم بهؼ الفشوكاث الثلافُت (اإلااشش :اإلاعخىي الذساس ي لألولُاء) بحن خشجي
ّ
الؿبُت وختى الؿلبت
مهاهذ الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت وخشٍجي مهاهذ الهلىم
اإلاىدعبحن لهما ،بدُث جىشف نً مالمذ اهخلائُت غمىُت جػمً الخيىًٍ الجامعي
ّ
الخخططاث التي
للمىدذسًٍ مً نائالث راث "معخىٍاث حهلُمُت مىخفػت" غمً
ّ
حشهذ حمهشة للخهلُم الهالي واهخفاغا في حشغُلُت شهاداتها ،وجدُذ مجاالث الخيىًٍ
ّ
الخخططاث التي
الجامعي "للمىدذسًٍ مً نائالث راث معخىٍاث حهلُمُت مشجفهت" في
حشهذ اهخلائُت ضاسمت في ّ
مهذالث الاهدعاب ،وحهشف حشغُلُت مهخبره ّ
لخشٍجيها.
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الجدول  :10املسخىي الدزاس ي ألمهاث حاملي الشهاداث الجامعيت في حالت وشاط
منهي

جكهش ؤهثر الفشوكاث الاحخمانُت بحن ألاضىٌ الاحخمانُت للفئخحن نىذما ّ
ًخم ملاسبت
ّ
ًخىضح ما ًلي:
جىصَو ؤولُائهم 26نلى خشٍؿت الفئاث العىظُىمهىُت  CSPبدُث
ّ
الؿبُت مً ؤظش ًماسط ؤولُائهم (خطىضا
 ًىدذس خاملى الشهاداث في الهلىمآلاباء) مهىا ّ
جطىف في خاهت مهً الفئاث الىظؿى ( )%6386والفئاث الهلُا (،)%2287
ّ
في خحن ال ًمثل اإلاىدذسون مً ؤظش ًماسط ؤولُائهم مهىا جطىفهم في خاهت الفئاث
الشهبُت ظىي  ،%6386وهزا الىغو ًجهل مً الهلىم الؿبُت التي حشهذ حشغُلُت
مشجفهت ّ
جخططا جيىٍيُا للفئاث الىظؿى واإلاِعىسة.
 ًىدذس خاملى الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت مً ؤظش ًماسطّ
ؤولُائهم (خطىضا آلاباء) مهىا جطىف في خاهت مهً الفئاث الشهبُت ()%5288
ّ
والفئاث اإلاخىظؿت خطىضا "الذهُا منها" ( ،)%41في خحن ال ًمثل اإلاىدذسون مً ؤظش
ًماسط ؤولُائهم مهىا جطىفهم في خاهت الفئاث اإلاِعىسة ظىي  ،%787وهزا الىغو

ّ 26
ًخىصم آباء خاملي الشهاداث الجامهُت اإلاخىاحذًً في خالت وشاؽ منهي نلى الىغهُاث الخالُت:
وغهُت وشاؽ منهي دائم = ، %2289وغهُت وشاؽ منهي ماكذ=  ،%387وغهُت وشاؽ منهي ّ
خش/
وجمثل خالت ّ
ّ
ألامهاث اإلااهثاث بالبِذ
معخخذم=  ،%2489خالت جلانذ=  ،%4886خالت بؿالت= .%184
الطفت الشائهت لذي ّؤمهاث خاملي الشهاداث في الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت واللغاث وختى الهلىم
اللاهىهُت ،وجخجاوص  %81ملاسهت بالىغهُاث ّ
اإلاهىُت ألاخشي.
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ّ
ّ
جخططا جيىٍيُا
الخخططاث الخيىهُت التي حشهذ حشغُلُت غهُفت
ًجهل مً هزه
للفئاث الشهبُت والىظؿى.
الجدول  :10الفئاث السىسيىمهىيت ألباء حاملي الشهاداث الجامعيت

ّ
جبذو فشغُت جإزـش معاساث ؤلادماج اإلانهي باألضىٌ الاحخمانُت راث داللت نىذما
ّ
ّ
جخططاث الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت ملاسهت
ًخهلم ألامش بداملي الشهاداث في
الؿبُت بدُث ً ّ
ّ
دبحن ما ًلي:
بداملي الشهاداث في الهلىم
اإلاخخشححن مً ّ
ّ
جخططاث الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت مىدذسًٍ
 ؤهثر مًّ
الخخططاث في
مً ؤضىٌ احخمانُت شهبُت لزا حعهم حمهشة الخيىًٍ في مثل هزه
جللُظ خكىف اظخفادتهم مً قشف الهمل الىمؿي وجشفو مً هشاشتهم ا ّ
إلاهىُت
وبؿالتهم.
ّ
ّ
الخخططاث ،وهزه الفئت هي ألاهثر
اإلاخخشححن مً هزه
 جمثل الفخُاث ¾ّّ
جإزـشا باالهخلائُت ظىاء مً خُث الىىم الاحخماعي ؤو مً خُث ؤضىلها الاحخمانُت
ّ
ؤزىاء الخـىحُه الجامعي ومعاس ؤلادماج اإلانهي .اإلالمذ الخالي" :الفخاة اإلاىدذسة مً
ألاضىٌ الاحخمانُت الشهبُت ،والحاضلت نلى شهادة حامهُت في ّ
جخططاث الهلىم
الاحخمانُت وؤلاوعاهُت واإلاخىاحذة غمً الهشاشت اإلاهىُت البيُىٍت" جمثل همىرحا
شائها إلاكاهش هزه الاهخلائُت.
ّ
الخخططاث مً خُث
ال ًخخلف اإلالمذ الزوىسي لحاملي الشهاداث في مثل هزه
اإلاأالث اإلاهىُت نما هى ظائذ نىذ ؤلاهار ،لىً ما ّ
ًمحز هزه الفئت هى اججاهها هدى
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"اليشاؽ ّ
الحش" ؤو "اليشاؽ اإلالاوالحي الفشدي" هشبا مً قشف الهمل اإلاإحىس غحر
الذائم بهذ فشلهم في الاظخفادة مً قشف الهمل الىمؿي ،وهزا ًترافم نمىما مو غُام
جإهُل الشهاداث ( déqualificationول وشاؾاث خاملي الشهاداث في الهلىم
الاحخمانُت واإلاخىاحذًً في مثل هزه الىغهُت ال ٌشخغلىن وفم ّ
جخططاث شهاداتهم).
حعمذ هزه الىخائج ولى في ضىستها ّ
ألاولُت بمىاضلت بهؼ الىلاشاث العابلت 27خىٌ
مياهت الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت في الجامهاث الجضائشٍت (هىسٍت بً غبرًـ -سمهىن،
مطؿفى ّ
خذاب ،)2118 ،وختى في الهالم الهشبي (ظاسي خىفي ،هىسٍت بً غبرًـ -سمهىن،
مطؿفى مجاهذي )2164 ،في قل مدذودًت حشغُلُت خامليها خطىضا بهذ جبجي همىرج
ّ
الخخططاث ا ّ
إلاهشفُت التي ؤضبدذ جمثل زلال دًمغشافُا مهخبرا
الخيىًٍ  ،LMDفهزه
ّ
الخخططاث اإلاهشفُت الخلىُت -وراث مأالث مهىُت هشت جيخج في غالبها ا ّ
ّ
إلاهؿلحن
ملاسهت مو
ّ
نً الشغل -ما هي بال اوهياط ّ
لخغحراث ؾىٍلت اإلاذي ؤظهمذ في حشيل حمهشة الخهلُم
ّ
غمنها خطىضا بهذ حضؤسة الخإؾحر الهلمي والبُذاغىجي ،والخهشٍب الىلي للهلىم
الاحخمانُت والاوعاهُت ّ
وجىظو هلاؽ الخيىًٍ ظىىاث  6992 -6982في قل مدذودًت
نالكاتها مو خاحُاث ؤلاكلُم ).(Ferfera & Mekideche, 2002, p. 98-101
ّ
الخخططاث التي حعخلؿب خالُا اإلاىدذسًٍ
جبذو ضهىباث ؤلادماج اإلانهي في هزه
الشهبُت ّ
ّ
ّ
للخدىالث التي ؤوحذث ،بهذ ظىىاث
ووإجها هدُجت
مً ألاضىٌ الاحخمانُت
ّ
 ،2111واكها مغاًشا للجامهت وؾالبها ملاسهت بمالمذ "الؿالب الىالظىُحن" لعىىاث
العخِىُاث مً اللشن اإلااض ي (8)Guerid, 2007, p. 295

 27خ ّ
طظ مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثلافُت الهذًذ مً الىذواث الفىشٍت إلاىاكشت
مياهت الهلىم الاحخمانُت والاوعاهُت ولخلُُم خطُلتها ودوس اإلااظعاث الجامهُت في بلىسة مياهتها
الحالُت ،وؤهخج في رلً هطىضا مهخبرة ،لىً بلُذ معإلت حشغُلُت خاملي شهاداتها ومأالتهم اإلاهىُت
مدذودةً .مىً ؤن هزهش في هزا العُاق الىذوة اإلاىظىمت "خىضلت اإلاهاسف في الهلىم الاحخمانُت
ّ
وؤلاوعاهُت" التي هكمذ ظىت  2114بمىاظبت الزهشي الخمعحن الهذالم الثىسة الخدشٍشٍت ،والىذوة
ّ
اإلاىظىمت "معخلبل الهلىم الاحخمانُت في الهالم الهشبي" التي هكمذ بالششاهت مو مشهض دساظاث
الىخذة الهشبُت والجمهُت الهشبُت لهلم الاحخمام ظىت .2162
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خاجمت
جىشف ظحروساث ؤلادماج اإلانهي لحاملي الشهاداث الجامهُت نً اهخلائُت ّ
مخهذدة
ّ
وجخطظ الشهادة ،كؿاناث الدشغُل ،الىىم الاحخماعي ،ألاضل
ألابهاد (هىم
الاحخماعي) ،جازش بشيل مخباًً في خكىف الىلىج لعىق الهمل ،وفي سظم ؤغلب
معاساث ؤلادماج ؤو التهمِش والاكطاء.
وؤمام الاهخلائُت التي حهترع غالبُت ظحروساث ؤلادماج ،جبذو فشص خاملي
ّ
الشهاداث الجامهُت في مىاحهتها غحر مخيافئت هكشا لللت دساًتهم بمخؿلباث ظىق
الشغل املحلي وغهف مهشفتهم بدشغُلُت شهاداتهم ؤزىاء فترة الخيىًٍ وبهذهاً .مىً
اللىٌ ؤًػا ّ
ؤن غُاب فىشة اإلاششوم اإلانهي ؤو غهف جبلىسه نىذ غالبُت خاملي الشهاداث
الجامهُت ٌعانذ في الشفو مً ّ
خذة هزه الاهخلائُت ،وهزا ما ًػو الهذًذ مً مىكىماث
الخيشئت (الهائلت ،اإلاذسظت ،الجامهت) في مإصق ؤمام بشيالُت ؤلادماج اإلانهي .وفي قل
ّ
جللظ فشص الهمل غحر الىمؿي نلى غشاس فشص الهمل الىمؿي (اظخلشاس ؤصحاب
نلىد الهمل اإلااكخت ونذم وحىد الحشان اإلانهي) ،جبذو مهالم غُام الخإهُل وغُام
الانتراف بمعاس جيىٍنهم الجامعي ّ
ووإجهما ظمخان جؿبهان غالبُت ظحروساث ؤلادماج اإلانهي
لحاملي الشهاداث الجامهُت ،فبلذس ما ٌهىغ ؤصمت الىمىرج الخؿي وؾلىط الهبىس
غمىه -والزي ًبذؤ بالذساظت ،وٍخىاضل باإلدماج ،زم الشغل اإلاعخلش والخلانذ
ّ
ّ
ًاشش نلى ّ
مهىكاث بىاء اظخلاللُت هزه الفئت ؤزىاء مشوسها بلى
) - (Pinte, 2013فةهه
مشخلت الششذ )هىاس.)2121 ،
جفخذ هخائج هزا الخدلُم اإلاُذاوي املجاٌ إلزشاء بهؼ الىلاشاث العابلت خىٌ
ّ
والخغحراث التي حهشفها خشٍؿتها مىز بذاًت ألالفُت الثاهُت
اإلاىكىمت الخيىٍيُت الجامهُت
في الجضائش .ؤولى هزه الىلاشاث ًثحرها دمحم ضاًب محزاث نىذما ٌعخهشع باهىساما ظىق
ًبحن ّ
الشغل ،بدُث ّ
ؤن مىكىمت الدشغُل في الجضائش جىاحه زالزت جدذًاث جخمثل في:
"الشفو مً كابلُت الدشغُل باليعبت للشباب وخطىضا خاملي الشهاداث الجامهُت،
جدذي دًىامُىُت اليشاؽ غحر الشظمي وجدذي هىنُت الشغل" (محزاثً .)2112 ،مىً
لخىظُو البدىر اإلاُذاهُت خىٌ اإلاطحر اإلانهي لخشٍجي مىكىماث الخيىًٍ ؤن ًدذر
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التراهماث اإلاهشفُت الػشوسٍت إلاىاضلت الىلاشاث خىٌ هىنُت الخهلُم وآفاكه اهؿالكا
مً جدلُل اإلاأالث اإلاهىُت ملخشحاث الخشٍؿت الخيىٍيُت الجامهُت التي ؤهخجذ ماخشا
دواجشة بؿالحن.
جشجبـ زاوي الىلاشاث -نلى ظبُل اإلاثاٌ ال الحطش -بىاكو الهالكت بحن الجامهت
واملجخمو 28وإهخاج الىخب .للذ ظبم ؤن ؤشاس حماٌ غشٍذ بلى ّ
الخغحراث التي شهذتها
الجامهت وؾالبها ) (Guerrid, 2007, p. 279-310في الجضائش ظىىاث  6961و2111
خطىضا في ّ
قل جشاحو همىرج "الؿالب الىالظُيي" ،وجىامي "الؿالب الشائو الزي ال
ّ
ّ
ًخخاس ّ
جخطظ جيىٍىه بل ًىخفي بالخـهبحر نً سغباجه الخيىٍيُت ،وَهشف ؤهه لً ًدطل
ّ
ّ
جخظ ؾلبت الهلىم
جخطظ جيىٍىه ،وهزه الكاهشة التي واهذ
نلى شغل مهما وان
ّ
ؤلاوعاهُت والاحخمانُت ّ
ّ
الؿب وؤلانالم آلالي
الخخططاث اإلاشمىكت مثل
جىظهذ لدشمل
والهىذظت اإلاهماسٍت" .29في هزا العُاق ًمىً لبهؼ اإلاهؿُاث اإلاُذاهُت اإلالترخت في هزه
الىسكت البدثُت ؤن جثري بهؼ الىلاشاث خىٌ الجامهت -بىضفها ّ
ماظعت للحذازت
والخدذًث -وفانليها خطىضا في قل حمهشة الخيىًٍ وظُاكاجه املحلُت راث اإلاىىى
الشهبىي (حامهت في ول والًت).

 28جمثل الىلاشاث التي داسث بحن باخثي مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثلافُت (نىطش
نُاش ي ،خعً سمهىن ،نبذ الحمُذ ؤبشوان ،دمحم ابشاهُم ضالىي ،بشحر دمحم  )...مدؿت ّ
مهمت مً ؤحل
ّ
جدبو معاس جدلُل الهالكت بحن املجخمو والجامهت في الجضائش .ؤهكش :غشٍذ حماٌ( ،جيعُم وجلذًم)
( .)6998الجامعت اليىم .وهشان :ميشىساث .CRASC
Ibid., 292
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