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:ملخص

تمثل مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة أحد أهم القضايا ذات اآلثار السلبية على المستوي

 ومن التفسيرات الهامة ألزمة البطالة مشكلة عدم مالئمة،االجتماعي واالقتصادي والسياسي بالجزائر

.مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل

وتبرز أهمية دراسة هذه المشكلة من نواحي عدة مثل جدوى اإلنفاق والحاجة لترشيد اإلنفاق المتزايد

 باإلضافة للتعرف على أهمية، وتأصيل أسباب مشكلة البطالة بين الشباب المتعلم،على التعليم العالي
التخطيط التعليمي في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بغية تلبية

.طموحات المجتمع من ناحية وحاجات ومتطلبات التنمية من ناحية أخرى
:لذلك ستتم اإلحاطة بمختلف أبعاد هذا الموضوع انطالقا من التركيز على النقاط الموالية

. واقع سوق الشغل في الجزائر-

. مخرجات الجامعة وفائض العمالة في الجزائر.  أهمية التخطيط التعليمي في تقليص الفجوة بطالة خرجي الجامعة، التخطيط التعليمي:الكلمات المفتاحية
Educational planning as a strategy to decrease unemployment of Algerian
universities graduates
Abstract:
The unemployment crisis and manpower employment represents one of the main
issues which have negative effects on the social, economic and political levels in Algeria,
among the important interpretations of the unemployment problem is the inadequate
output of higher education to the needs of the labor market.
The importance of studying this problem highlights in many aspects such as the
feasibility of spending and the need to rationalize the increasing spending on higher
education, and rooting causes of the unemployment problem among the educated youth,
in addition to identifying the importance of educational planning in reducing the gap
between higher education outputs and labor market needs in order to meet the aspirations
of the community on one hand, the needs and requirements of development on the other
hand.
Thus, the different dimensions of this subject would be elaborated based on the
following points :
Firstly: the reality of job market in Algeria.
Secondly : university output and surplus labor in Algeria.
Thirdly: importance of educational planning to decrease the gap.
Key words: educational planning , unemployment of university graduates.
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يعتب ررر التخط رريط التعليم رري ض رررورة حتمي ررة ،حتمته ررا الظ ررروف االجتماعي ررة واالقتص ررادية والتعليمي ررة

السائدة في الجزائر ،فقد زادت معدالت بطالة حملة الشهادات ،كما انخفضت مستويات التعليم ولرم تعرد قرادرة
علررى ترروفير اليررد العاملررة الميهلررة للقيررام باألعمرراز ،وانتهجررت الج ازئررر سياسررات زيررادة عرردد الطلبررة كمررا عل رى
حساب النوع ،وبذلك أصبحت الج ازئرر تعراني مرن مشركلة كبيررة وهري الفجروة الموجرودة برين مخرجرات الجامعرة

ومتطلب ررات س رروق الش ررغل وم ررن أهر رم األس ررباب الت رري وض ررعت الج ازئ ررر ف رري ه ررذا الم ررأزق ه ررو ي رراب سياس ررة
واستراتيجية واضحة تبحث في إيجاد التناسق بين ما هو مطلوب من قوى عاملة وبين مخرجات الجامعرة فري

هذا الزمان ،مما وضعها في محك إصالح التعليم العالي فانتهجت نظام "ز م د" لسرد الفجروة برين المخرجرات

و متطلبررات سرروق الشررغل مفترضررة بررذلك قرردرة الطالررب علررى قيرراس نرربض السرروق ومعرفررة التخصصررات يررر
المشرربعة فرري سرروق الشررغل ،لبررن التجربررة العمليررة أثبتررت عرردم قرردرة هررذا األخيررر علررى مجررارات السرروق وذلررك
لضعف مكاسبه و قدراته لذا أصبح من الضروري تأهيرل الطالرب وتدريبره علرى اقتنراص فررص العمرل ،ولعرل

الحل المناسب لذلك هو ضرورة االعتماد علرى التخطريط التعليمري ،ومرن هنرا تبمرن أهميرة هرذا الموضروع فري

محاولة لتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة الجزائرية ومتطلبات سوق الشغل.
أهداف الدراسة:

يهدف هذا الموضوع إلى تحقيق ما يلي :

-

تعريف الجامعيين بحالة سوق الشغل في الجزائر.

التعرف على واقع الجامعة الجزائرية وفائض العمالة التي تقوم بإخراجه.

معرفة أسباب اختالز سوق الشغل والسبل واآلليات الممكن إتباعها لتقليص مداها.

-

بيان الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق الشغل في الجزائر.

-

الوقوف على األسباب التي أدت إلى تزايد بطالة الجامعيين بشكل مطرد.

-

التأبيد على أهمية التخطيط التعليمي كحل مقترح من اجل سد الفجوة.

تساؤالت الدراسة:

من اجل بلوغ األهداف السالفة الذكر يتم طرح السياز الرئيسي التالي:

كيف يمكن معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق الشغل باستعمال التخطيط التعليمي؟

ويتم تجزئته إلى األسئلة التالية:
-

ما هو واقع سوق الشغل في الجزائر؟

-

ما هو واقع الجامعة الجزائرية؟ وحجم العمالة المتخرجة منها؟

-

ما هي أسباب بطالة المتخرجين الجامعيين في الجزائر ؟.

-

ما مدي أهمية التخطيط التعليمي في تثمين اإلنفاق الجامعي وعقلنة سوق العمل ؟

فرضيات الدراسة:

من اجل اإلجابة على التسايز الرئيسي يتم طرح الفرضية الرئيسية التالية:

يلعب التخطيط التعليمي دور فاعال في تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعـة ومتطلبـات سـوق الشـغل مـن

خالل قدرته على االستشراف وتتبع نبضات سوق الشغل.
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ويتم تجزئتها إلى الفرضيات التالية:
 هنرراك فررتح لمناصررب ش رغل كبي ررة فرري الج ازئررر خررالز اآلونررة األخي ررة ،ممررا انعكررس ايجابيررا علررى انخفرراضمعدالت البطالة ،لبن يبقى األمرر مقلقرا بسرب سياسرة الترقيرع المنتهجرة مرن طررف الدولرة ،وعردم قردرتها علرى

فتح مناصب شغل دائمة أو دفرع القطراع الخراص المتصراص فرائض العمالرة ،خصوصرا فري ظرل ت ازيرد حجرم

السكان والمتخرجين الجامعيين.
 لقررد انحرفررت رسررالة الجامعررة الجزائريررة عررن دورهررا األساسرري فرري تحقيررق مفهرروم االسررتثمار الحقيقرري للمرروردالبشررري وأصرربحت تسرراهم بقسررط وفيررر فرري إعاقررة التنميررة مررن خررالز اهتمامهررا بررالبم ال نرروع ،ففرري كثيررر مررن

األحيان تبون التخصصات المدرسة في الجامعة متشبعة في سوق الشغل .

 يقوم التخطيط التعليمي بالبحث حوز كيفية إيجاد التناسب بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سروق الشرغلوهناك العديد من المداخل التي يمكن إتباعها.
منهج الدراسة:

سيتم االعتماد على المنهجين التاليين:

 -المنهج الوصفي من خالز التطرق إلى التخطيط التعليمي ومداخله؛

 منهج دراسة الحالة من خالز التطرق إلى سوق الشغل ومخرجات الجامعة الجزائرية.تقسيمات الدراسة:

من اجل تناوز هذا الموضوع بشكل دقيق سيتم التطرق إلى:
المبحث األوز :واقع سوق الشغل في الجزائر.

المبحث الثاني :مخرجات الجامعة وفائض العمالة في الجزائر.
المبحث الثالث :أهمية التخطيط التعليمي في تقليص الفجوة.
خاتمة (النتائج والتوصيات).

المبحث األول :واقع سوق الشغل في الجزائر
 -1مفاهيم أساسية:

سوق العمل :هو المنطقة الجغرافية ( مدينة ،إقليم )،،،التي تتواجد فيه الموارد البشررية الميهلرة للقيرام بالعمرل
في كل األوقات ،ويتبرون مرن جرانبين :العررض وهرو القروى العمالرة الميهلرة والمسرتعدة للعمرل ،وجانرب الطلرب

وهي حاجرة الميسسرات واالقتصراد لهرذه القروى العاملرة .1ويعررف سروق العمرل اقتصراديا بأنره تليرة تفاعرل قروى
الطلب والعرض على خدمات العمل والتي تتحدد من خاللها مستويات األجور والتوظيف.2

القوى العاملة :تتمثرل القروى العاملرة فري العناصرر البشررية العاملرة فري مختلرف القطاعرات والعناصرر البشررية
ير العاملة والتي تبحث عن العمل ومستعدة له في الحاز ،فهذا المصطلح يشير إلى قطاعين من السكان:

-

قطاع المشتغلين :وهم جميع األفراد الذين يعملون مقابل أجر؛

قطاع العراطلين :وهرم األفرراد القرادرين ،الر ار بين والمسرتعدين للعمرل فري الحراز وتتروفر فريهم شررط السرن،

ولبنهم ال يجدون عمال.

السكان النشيطون :عرف مكتب العمل الدولي السكان النشيطون بأنه مجموع السكان المشتغلين والبطالين
الذين يبحثون عن عمل وال يجدوه.3
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السكان المشتغلون :هم األشخاص الذين يمارسون عمال مقابل أج ار خالز فترة زمنية معينة.4

العاطل عن العمل :تعرف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه الفرد الذي يكون مستعدا للعمل
و ار با فيه ويتوفر فيه سن العمل ،ويبحث عن العمل لبن ال يجده.4

أشكال البطالة :تقسم البطالة إلى العديد من األشكاز ومنها:5
 البطالة الدورية :هي بطالة تنشا نتيجة لتذبذب الدورات االقتصادية ،فهي مرافقة للدورة االقتصادية

ويكون مداها من ثالثة إلى عشرة سنوات.

 البطالة االحتكاكية :ينتج هذا النوع من البطالة نتيجة التنقالت المستمرة للعاملين بين مختلف المناطق

والمهن.

 البطالة الهيكلية :تنشأ هذه البطالة نتيجة التغيرات الهيكلية في االقتصاد.

 البطالة االختيارية واإلجبارية :البطالة االختيارية هي بطالة تبون من إرادة الفرد ،بحيث ينسحب من
عمله بإرادته .أما البطالة اإلجبارية فهي تنشا لما يجبر الفرد على ترك عمله.

 البطالة المقنعة :هي بطالة تنتج عندما يكون عدد العماز يفوق الحاجة الفعلية للعمل ،فيكون هناك
عماز يتقاضون أج ار لبن يكون إسهامهم في العمل معدوما.

 البطالة السافرة :وهي بطالة الجدد والذين يبحثون عن العمل وال يجدونه ،وقد تبون دورية ،احتبابية أو

هيكلية.

 -2مدخالت سوق الشغل في الجزائر :إن المدخلة الوحيدة لسوق الشغل في الجزائر هي السكان ،وعرف
هذا األخير تطو ار متسارعا نتيجة لجهود الدولة من اجل زيادة عدد الوالدات وتقليص عدد الوفيات من خالز

توفير الرعاية الصحية واالجتماعية ورفع مستويات المعيشة ،ففي سنة  2009بلغ عدد سكان الجزائر 35.1

مليون مما يدز على أن هناك زيادة معتبرة في عدد السكان وهذا ما يمكن من توفير اليد العمالة إن أحسن
استثمارها ويمكن بيان تطور عدد الوالدات والوفيات من خالز الجدوز الموالي:
جدول رقم ( )01تطور الوالدات والوفيات في الجزائر .2007 -1990
السنوات

المواليد ( أحياء)

الوفيات

6

الزيادة الطبيعية

1990

775.000

151.000

624.000

1991

773.000

155.000

618.000

1993

775.000

168.000

607.000

1994

776.000

180.000

596.000

1995

711.000

180.000

531.000

1996

654.000

172.000

482.000

1997

654.000

178.000

476.000

1998

607.000

144.000

464.000

1999

594.000

141.000

452.000

2000

589.000

140.000

449.000

2001

619.000

141.000

478.000
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2002

617.000

138.000

479.000

2003

649.000

145.000

503.500

2004

669.000

141.000

528.000

2005

703.000

147.000

556.000

2006

739.000

144.000

595.000

2007

783.000

149.000

634.000

يالحظ من خالز الجدوز أعاله أن عدد الوالدات عرف تذبذب -نقصان -خالز  2002-1990ويفسر ذلك
بالعوامل التالية:

 دخوز المرأة عالم الشغل.

 ارتفاع المستوى الثقافي للزوج والزوجة.
 أزمة السكن والتي تقلل من إنشاء عائالت جديدة.
 تأخر سن الزواج.

بي ررد أن ف رري الفتر ررة  2007-2003عرف ررت زي ررادة ف رري ع رردد الر روالدات ،ويرج ررع ذل ررك إل ررى تحس ررن المس ررتوى

المعيشي وتحسن الظروف الصحية ،وزيادة عدد مناصب الشغل مما يزيد من نسبة الزواج.
أما الوفيات فعرفت تزايدا في بدايرة األمرر وذلرك حترى ايرة 1998-1997ويرجرع ذلرك للوضرعية األمنيرة

التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة ،باإلضافة إلى ارتفاع حوادث المرور.

 -3تطور عدد السكان النشيطين ومعدالت التشغيل والبطالة في الجزائر :2009-2005

حدث تطور فري عردد السركان النشريطين فري الج ازئرر فري الفتررة  2009-2005ممرا يردز علرى انتعراش سروق

الشغل في الجزائر ففي سنة  2005بلغ عدد السكان النشيطين  9.492.508ليرتفع العدد سرنة  2009إلرى
 ،10544000ممررا تسرربب فرري ارتفرراع معرردالت التشررغيل مررن 84.7إلررى  89.83وانخفرراض معرردالت البطالررة
مررن  15.3إلررى  10.2خررالز نفررس الفت ررة السررابقة؛ ويرجررع ذلررك إلررى نتررائج ب ررامج اإلنعرراش االقتصررادي األوز
 2004-2001وك ررذلك البرن ررامج الخماس رري ل رردعم النم ررو  2005-2004ويمك ررن بي رران تط ررور ع رردد الس رركان
النشيطين ومعدالت التشغيل والبطالة في الجزائر من خالز الجدوز اآلتي:

جدول رقم ( :)02تطور عدد السكان ومعدالت التشغيل والبطالة في الجزائر خالل 2009 -2005
البيان

7

2005

2006

2007

2008

2009

المستخدمون المستقلون

8.044.220

8.868.804

8.594.243

9146000

9472000

2.183.149

2.846.217

2.515.977

2655000

2762000

مناصب دائمة

3.076.181

2.900.503

2.908.861

3198000

3136000

مناصب ميقتة

2.202.843

2.429.620

2.679.977

2816000

3101000

مساعدات عائلية

582.046

692.463

489.428

477000

473000

السكان البطالين

1.448.288

1.240.841

1.374.663

1169000

1072000

السكان المشتغلين
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السكان النشيطون

9.492.508

10.109.645

9.968.906

10544000 10315000

معدز البطالة %

15.3

12.30

13.79

11.3

10.2

معدز التشغيل %

84.7

87.70

86.21

88.66

89.83

نالحظ من خالز الجدوز أعاله أن معدالت البطالة في انخفاض مستمر يتبعه بالضرورة ارتفاع في

معدالت التشغيل ،وبالر م من ذلك إال أن الوضع يبقى مقلقا حيث أن أ لبية المناصب التي تم فتحها هي
مناصب ميقتة وليست دائمة ،فنالحظ انه خالز  2009قاربت المناصب الميقتة المناصب الدائمة.

إن معظم العماز السكان المشتغلين يتمركزون في قطاع اإلدارة -التجارة والخدمات ،ينما النقص الببير

يكون على مستوى القطاع الصناعي ويرجع ذلك إلى:
 تباطي االستثمار الصناعي في الجزائر. -تسريح العماز واعتماد التقاعد المسبق.

 -ضعف التعليم الموجه لمثل هذه األعماز.

وفيما يلي جدوز يوضح توزيع العاملين على مستوى القطاعات االقتصادية:
جدول رقم( :)03توزيع السكان المشتغلين حسب القطاعات والجنس سنة .2009

8

القطاع

الذكور

اإلناث

المجموع

المعدز%

الفالحة

1131000

112000

1242000

13.1

الصناعة

847000

347000

1194000

12.6

بناء وأشغاز

1688000

31000

1718000

18.1

تجارة -إدارة

4360000

958000

5318000

56.1

المجموع

8025000

1447000

9472000

100

إن تشغيل النساء يبقى ضعيفا في الجزائر بالمقارنة مع الدوز األخرى ،وبالمقارنة مع الرجاز ويرجع

ذلك إلى نظرة المجتمع لعمل المرأة ،كما أن هناك العديد من األعماز التي ال تستطيع المرأة عملها -من
اختصاص الرجاز ،ويمكن بيان توزيع المشتغلين حسب الجنس كما يلي:

جدول رقم ( :)04توزيع السكان المشتغلين حسب الجنس

البيان

9

الذكور

اإلناث

المجموع

المستخدمون المستقلون

8025000

1447000

9472000

2327000

435000

2762000

مناصب دائمة

2569000

567000

3136000

مناصب ميقتة

2733000

368000

3101000

مساعدات عائلية

397000

77000

437000

السكان البطالين

752000

320000

1072000

8777000

1767000

10544000

السكان المشتغلون

السكان النشيطون
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18.1

10.2

81.89

89.83

 -4اٍختالالت سوق الشغل :يعاني سوق الشغل في الجزائر من العديد من االختالالت ،ويرجع ذلك إلى
التطور الببير في عدد المتخرجين من الجامعات وبالتالي زيادة عرض الموارد البشرية ،كما أن هناك عدم

توافق فرص العمل المتوفرة وميهالت الطلب على العمل ،فال يوجد هناك تناسق بين المنظومة التعليمية

واحتياجات سوق العمل ،وهناك عدم مالئمة بين بعض الوظائف واالختصاصات العاملين بها ،ومن بين
االختالالت التي يعيشها سوق العمل في الجزائر:

10

 عدم توافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق الشغل؛ ضعف التنسيق بين القطاعات؛ -وجود فجوة بين اإلنتاج والتعليم ،فهناك بعض الميهالت ال توفرها الجامعة ،كما أن هناك تخصصات ال

تجد فرص للعمل؛

 يركز التعليم على المعارف والمعلومات ،وال يركز على المهارات والسلوكيات؛ في كثير من األحيان العمالة الجديدة ال تستطيع التأقلم مع األعماز نتيجة لتدهور التعليم واإلنتاج.،،،المبحث الثاني :مخرجات الجامعة وفائض العمالة في الجزائر

نالحظ في اآلونة األخيرة زيادة كبيرة لعردد الطلبرة ،يتبعره بالضررورة زيرادة عردد المتخررجين مرن الجامعرات

وفي مختلف التخصصات ،وما يمكن استخالصه مرن تتبرع وتشرخيص للتعلريم العرالي فري الج ازئرر هرو اعتمراد
الجا معة الجزائرية على البم على حساب النوع ،فلرم يعرد التعلريم قراد ار علرى تروفير اإلطرارات الميهلرة والالزمرة
لتطرروير االقتصرراد ،كمررا لررم تعررد الدولررة قررادرة علررى ترروفير مناصررب الشررغل لهررذا العرردد الهائررل مررن المتخرررجين،

الجزئررر انتهجررت سياسررة زيررادة عرردد
ا
فحرردث هنرراك فررائض فرري العمالررة – بطالررة الجررامعيين -ويمكررن القرروز أن

الطلبة دون مراعاة ما هو مطلوب في سوق الشغل ،وألجل إيضاح ذلك سيتم التطرق إلى:
-

تطور عدد الطلبة في الجزائر.

تطور عدد الطلبة إلى عدد السكان.

تطور تأطير الطلبة في الجزائر.
فائض العمالة من حاملي الشهادات في الجزائر.
توزيع البطالين والعاملين للجامعيين سنة .2005
 -1تطور عدد الطلبة في الجزائر :برذلت الج ازئرر مجهرودات مرن اجرل زيرادة عردد المسرجلين فري الجامعرات،
وقد نجحت في ذلك والجدوز التالي يبين ذلك:

جدول رقم( :)05تطور الطلبة المسجلين في الجامعات الجزائرية
الموسم الجامعي

عدد الطلبة

1963/1962

2700

2001/2000

466084

2002/2001

543 869

11
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2003/2002

589993

2004/2003

622980

2005/2004

721833

من خالز الجدوز أعاله يتبين أن هناك زيادة كبيرة في عدد الطلبة المسجلين في الجامعات ،حيث سجل

في الموسم الجامعي  2001 -2000نحو  466084إلى  721833طالبا أي ما يقارب الضعف ،وقد
واجهت الجزائر ذلك من خالز إنشاء الجامعات والمرابز الجامعية والمعاهد عبر مختلف التراب الوطني،
مما سهل من التحاق الطلبة إلى الجامعات ،وترجع هذه الزيادات الببيرة في عدد الطلية إلى:
-

مجانية التعليم حيث تتحمل الدولة نفقات التعليم العالي بنسبة تفوق  ،%98والمتمثلة أساسا في

أجور ورواتب األساتذة ،النقل والخدمات الجامعية.
-

ديمقراطية التعليم حيث قامت الجزائر بتمكين كل أفراد الشعب من االلتحاق بسلك التعليم دون تمييز.

زيادة النمو السكاني في الجزائر وخاصة الفئة الشبانية ،فنجد أن حوالي  %65ال يفوق سنهم  35سنة

من بينهم  % 48يتراوح سنهم بين  18-06سنة وهذه الفئة تتغذى بها الجامعة في السنوات المقبلة.
أصبح الشهادات في الجزائر لها مكانة اجتماعية واقتصادية ،فأصبح هناك تطلعات من طرف اآلباء

واألبناء نحو التعليم والحصوز على شهادات عليا.،،،

 -2تطور عدد الطلبة الى عدد السكان في الجزائر :لقد عرف تطور الطلبة إلى عدد السكان تطو ار
ملحوظا فكانت سنة  757.75 1989/1988لتصل سنة  1995 /1994إلى  917.71ليتجاوز هذا
العدد األلف سنة  1999/1998حيث بلغت  ،1338.4ويرجع ذلك إلى األسباب المذكورة تنفا في زيادة
عدد الطلبة ،ويمكن بيان هذا التطور من خالز الجدوز التالي:
جدول رقم ( :)06تطور عدد الطلبة إلى عدد السكان.1999-1998 :
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السنة الجامعية 1999-1998 1998-1997 1998-1994 1991-1990 1989-1988
عدد السكان

23783000

25022000

27496000

29000000

29272000

عدد الطلبة

180217

212413

252334

357644

391872

عدد الطلبة

757.75

848.9

917.71

1233.25

1338.4

عدد العماز
 -3تطور نسبة تأطير الطلبة في الجزائر :1999-1988

إن التطور الببير في عدد الطلب يستوجب انخفاض في نسبة التاطير من اجل زيرادة مسرتوى التعلريم ،ال

انرره فرري الج ازئررر حرردث العكررس ،فقررد زادت نسررب تررأطير األسرراتذة إذ بلغررت هررذه األخي ررة فرري موسررم -1998
 12.8 1989لتصل في موسم  1999-1998إلرى  24.10أي  24طالرب لبرل مردرس ،ممرا انعكرس سرلبا
على مستوى التعليم العالي ،والجدوز التالي يبين تطور نسبة التأطير في الجزائر :1999-1998
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السنة الجامعية
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1999-1998 1998-1997 1995-1994 1991-1990 1989-1998

عدد الطلبة

180217

212413

252334

357644

391872

عدد المدرسين

14087

15171

14583

15801

16260

نسبة

12.8

14

17.3

22.63

24.10

التأطير%
وما يالحظ من خالز الجدوز السابق هو تزايد في عدد األساتذة إال أن نسبة التأطير أيضا في زيادة

مستمرة ويرجع ذلك للزيادات الببيرة في عدد الطلبة من موسم جامعي الى تخر ،ويشكل هذا تحديا أمام

الجامعة الجزائرية من اجل رفع مستوى التعليم.
 -4فاض العمالة من المتخرجين الجامعيين:

إن السياسة التي انتهجتها الجزائر فري التعلريم العرالي أدت إلرى زيرادة عردد المتخررجين مرن الجامعرات مرن

س ررنة إل ررى أخ رررى وف رري كاف ررة التخصص ررات ،والج رردوز الت ررالي ي رربن ع رردد المتخ رررجين وح رراملي الش ررهادات ف رري
الجزائر:2004-1988
جدول رقم( :)05تطور خرجي التعليم العالي في الجزائر .2004-1998
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السنة

1988

1992

1995

1997

1998

2000

2001

2003

الجامعية

1989

1993

1996

1998

1999

2001

2002

2004

عدد

91828 72737 65192 44531 39521 35671 27954 20483

المتخرجين

إن التطور الببير في عدد الطلبة المتخرجين كما يظهره الجدوز السابق ،وبالر م من فرص الشغل التي
عملت الجزائر على توفيرها لم تبن كافية الحتواء هذا العدد الببير مما ظهر فائض في العمالة المتواجد في

سوق الشغل في الجزائر وهذا بالنسبة لحملة الشهادات ،فزادة حدة البطالة بينهم ،والجدوز التالي يظهر
تطور البطالة بين حملة الشهادات في الجزائر:

جدول رقم ( :)06تطور معدل بطالة حملة الشهادات في الجزائر.2000-1977
السنة

النسبة المئوية%

1977

0.20

1985

0.60

1989

3.00

1990

3.57

1992

3.87

1995

4.40

2000

6.20
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ويالحظ من الجدوز أعاله أن معدالت البطالة بين حاملي الشهادات في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى
حيث كانت نسبة البطالة في بادر األمر  %0.2 ،1977لتصل سنة  1985إلى  %0.6وهي نسب ضئيلة
ويرردز ذلررك علررى إن الج ازئررر لررم تتبررع سياسررة زيررادة عرردد الطلبررة خررالز هررذه الفت ررة ،كمررا أن الظررروف الصررعبة

كالت دون التحاق كافة األفراد بالجامعات ،فكانت المناصب المتوفرة تبفري خرجري الجامعرات ،لبرن بعرد ذلرك

عرفت نسبة البطالة زيادات كبيرة فمن  1989الى  2000قفزت بالنصف لتصل إلى  ،%6.20وهذه النسبة

ت رردز عل ررى أن هن رراك ف ررائض عمال ررة م ررن حمل ررة الش ررهادات ف رري الج ازئ ررر ،فأص رربح س رروق الش ررغل ال يس ررد كاف ررة
الخرررجين ،فقررد جرراء فرري تقريررر التنميررة البش ررية فرري الج ازئررر أن نسرربة البطررالين مررن المسررتوى الجررامعي بلغررت

 %12من إجمالي البطالين ونسبة العاملين منهم بلغ %10.7وهذا سنة  .2005وترجرع أسرباب البطالرة برين
المتخرجين من الجامعيين إلى األسباب التالية:7
-

االنتقرراء الصررعب وعامررل الخبررة :فرري اآلونررة األخيررة فقرردت الجامعررة سررمعتها مررن حيررث النوعيررة ،فأصرربح

بذلك أربراب األعمراز يحرذرون مرن حملرة الشرهادات وال يثقرون فري مسرتوياتهم التعليميرة ،كمرا أصربحوا يطلبرون
الخبرة المهنية وهي ال تتوفر في حاملي الشهادات.
-

ضعف الطلب الخارجي على اليد العاملة الجزائرية الميهلة ويرجع ذلك النخفاض مستويات التعليم.

يرراب إسررتراتيجية واضررحة وفعالررة تقرروم بإيجرراد التناسررب بررين مخرجررات التعلرريم العررالي ومتطلبررات سرروق

ا لشررغل فرري الج ازئررر ،بحيررث تقرروم بد ارسررة مررا هررو مطلرروب مررن اليررد العاملررة الميهلررة ،ومررا هررو مطلرروب مررن
تخصص ررات ومه ررارات وعل ررى اث ررر ذل ررك تض ررع اس ررتراتيجياتها التعليمي ررة وتوج رره التعل رريم الع ررالي تح ررو االتجررراه

الصررحيح ،ولعررل الحررل مررن هررذه المشرركلة وهرري الفجرروة الموجررودة بررين مخرجررات الجامعررة وسرروق الش رعل فرري
الجزائر هو االعتماد على التخطيط التعليمي.
المبحث الثالث :أهمية التخطيط التعليمي في سد الفجوة

 -1مفهوم التخطيط التعليمـي :يعرد التخطريط التعليمري منظومرة متباملرة ،تشرترك فيهرا عردة عناصرر ،يهردف
إلررى وضررع إج رراءات واتبرراع خط روات معينررة بغيررة الوصرروز إلررى األهررداف المسررطرة ،ولررذلك ال بررد مررن وضررع
مفهوم للتخطيط التعليمي وألجل الوصوز إلى تعريف دقيق وشامل يتم سرد التعريفين التاليين:
 ا لتخطرريط التعليمرري هررو مجموعررة مررن العمليررات التعليميررة اإلداريررة الترري تتضررمن تحديررد األهررداف التعليميررةوترتيبها في أولويات وتحديد األساليب والوسائل المناسبة لتحقيرق كرل هردف تعليمري ،وذلرك ضرمن فتررة زمنيرة
مح ررددة وفر رري ضر رروء اإلمكاني ررات المادية،المالية،التبنولوجير ررة والبش ر ررية .16ونل ررتمس مر ررن التعرير ررف السر ررابق أن
التخطيط التعليمي يهتم بوضع أهداف تعليميرة مسرتقبلية ومرن ثرم تروفير الوسرائل واإلمكانرات الالزمرة للوصروز

إليها ،فهو عملية تنبيية للمستقبل.
 التخطر رريط التعليمر رري هر ررو العملير ررة التر رري يتمر ررك بموجبهر ررا اختير ررار الوسر ررائل واألسر رراليب واإلج ر رراءات الالزمر ررةالسررتخدام الم روارد واإلمكانيررات الترري يمكررن أن تترراح مررن اجررل تحقيررق األهررداف الترري يررتم العرري نحررو الوصرروز

إليها من خالز التعليم وتخطيطه ،17ونستشف من خالز ذلك أن تعريرف التخطريط التعليمري يتمشرى والمفهروم

العام للتخطيط ،فهو عملية مقصودة تهدف إلى استخدام طرق البحث العلمري فري تحقيرق األهرداف فري ضروء
احتياجات المستقبل وامكانيات الحاضر.
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ومررن خ ررالز التعر رريفين الس ررابقين يمك ررن تعري ررف التخط رريط التعليم رري بأن رره عملي ررة إداري ررة مقص ررودة ته رردف إل ررى

الوصرروز إلررى أهررداف معينررة يررتم تحديرردها مررن قبررل ،وتحديررد الطرررق والوسررائل واإلج رراءات الترري تمكررن مررن
الوصرروز إليهررا ،وفرري ضرروء احتياجررات المسررتقبل وامكانيررات الحاضررر ،ومررن اجررل ضررمان تناسررب بررين مررا هررو

مطلرروب مررن العمالررة ومررا هررو معرررض منهررا؛ ممررا يقلررل ويسررد مررن بطالررة المتعلمررين ،وركررزت التعرراريف السرابقة
على العناصر التالية والتي تعد ضرورة ويجب توفرها من اجل نجاح عملية التخطيط التعليمي:

 تحديد أهداف التخطيط التعليمي ،والتري يجرب أن تنبثرق مرن طبيعرة المجتمرع ،طبيعرة النظرام ودرجرة تطرورالمجتمع.

 -ترروفير اإلمكانررات والمروارد الضرررورية سرروءا كانررت ماديررة ،ماليررة أو بشررية وذلررك مررن اجررل بلرروغ اببررر قرردر

ممكن من األهداف.
 تحديد الوسائل واألساليب واإلجراءات من اجل ضمان تحقيق البفاءة في العملية التخطيطية.،،، -2دواعي وأهداف التخطيط التعليمي:

 -1-2دواعــي التخطــيط التعليمــي :إن السرربب الرئيسرري والررذي يبررين ضرررورة التخطرريط التعليمرري فرري هررذا

العصررر هررو حرردوث عرردم ات رزان وتناسررب بررين المتخرررجين ذوي البفرراءات والمهررارات الررذين زاد عررددهم وبررين

متطلبات سوق الشغل ،حيث عرفت الجزائر في اآلونة الخيررة نمرو تلقرائي و يرر طبيعري فري عردد المتخررجين

مررن الجامعررات ،فررال بررد مررن جعررل هررذه البفرراءات تتماشررى ومتطلبررات سرروق العمررل ،ويمكرن ذكررر أهررم األسررباب
التي جعلت من التخطيط التعليمي حتمية ضرورية فيما يلي:18

 -الزيادة المستمرة في عدد السركان ،والتري تعتبرر عرامال أساسريا فري زيرادة الطلرب علرى التعلريم وزيرادة عردد

المتخرجين الميهلين للعمل ،مما يتطلب تزايد الحاجة للتخطيط التعليمي من اجل مواجهة الفائض الببير مرن

المتخرجين وايجاد التوافق بينهم وبين متطلبات سوق العمل.

 -التغيرات الهيكلية التي ترافق عملية التطور ،فقد زادت األهمية النسبية لقطاع الصناعة والقطاع الخردمي

ونقصت أهمية القطاع الزراعي ،وهو مرا يتطلرب الحاجرة إلرى مسرتويات مرن التعلريم أببرر كمرا ونوعرا وبالشركل
الذي يتناسب مع التغيرات في الهيكل االقتصادي.
 التطور العلمي والتبنولوجي الواسع ،ولبي تتمكن الدوز ومنها الجزائر من مواببة هذا التقردم التبنولروجيال بد من تخطيط تعليمي يضمن توفير اليد العاملة المناسبة وفي الوقت المناسب.
 -التطورات االجتماعية والسياسية والثقافية في الدوز المتقدمة ييدي إلى ضرورة توجه الج ازئرر نحرو األخرذ

بالتخطيط التعليمي من اجرل تطروير وعري وثقافرة األفرراد وتحفيرزهم علرى المشراركة االيجابيرة فري كافرة جوانرب
الحياة.،،،

 -2-2أهـــداف التخطـــيط التعليمـــي :يه رردف التخط رريط التعليم رري إل ررى تحقي ررق األه ررداف اجتماعي ررة وثقافي ررة

اقتصادية وسياسية وهي على النحو اآلتي:

 األهداف االجتماعية :تتمثل األهداف االجتماعية للتخطيط التعليمي فيما يلي:
-

منح فرص متبافئة من التعليم لجميع أفراد الشعب داخل الوطن الواحد( فئة الرجاز والنساء).

جعل التعليم يتوافق مع إمكانيات وقدرات كل فرد.
المساهمة في تطوير المجتمع وتحويله إلى مجتمع حديث يتميز بالمرونة والحركة االجتماعية.
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المحافظة على هوية المجتمع ومختلف تقاليده.،،،

 األهداف الثقافية :يسعى التخطيط التعليمي إلى تحقيق أهداف ثقافية منها ما يلي:19
-

المحافظة على الثقافة اإلنسانية بوجع عام وثقافة المجتمع بوجع خاص.

ييدي التخطيط التعليمي إلى تنمية الثقافة ،تطويرها ونشرها بين أفراد المجتمع.
توفير اإلمكانيات لبافة األفراد من اجل متابعة تطور وعيهم ومداركهم.

 األهداف االقتصادية :تتبلور األهداف االقتصادية للتخطريط التعليمري فري تلبيرة احتياجرات االقتصراد مرن
اليد العمالة الميهلة والقضاء على البطالة وخاصة بين المتعلمين ومن أهم األهداف االقتصادية:

-

إحررداث التناسررب بررين الطلررب والعرررض علررى القرروى العاملررة وحسررب مسررتواها التعليمرري ،حتررى ال يحرردث

هناك فائض في مخرجات التعليم العالي يزيد عن الطلب في سوق العمل.

 تيدي زيادة معارف ومهارات العاملين وارتفاع مستوياتهم التعليمية إلى زيادة البفاءة اإلنتاجيرة مرن خرالز
زيادة إنتاجية العاملين.
 تحقيررق التنميررة والتطررور االقتصررادي والترري تتضررمن الحاجررة إلررى اببررر قرردر مررن التعلرريم كمررا ونوعررا وأبثررر

تناسب بين المتخرجين ومتطلبات سوق الشغل.

 األهداف السياسية :تتمثل هذه األهداف في:
-

تنمية الروح الوطنية وزيادة الوعي السياسي؛ مما ييدي إلى المشاركة في الحياة السياسية.

تحقيق التآزر واالنسجام بين مختلف المكونات السياسية داخل الوطن.
تنمية الشخصية الوطنية والقومية واالبتعاد عن ضياع الهوية الذاتية.

 -3أهمية التخطيط التعليمي في القضاء على بطالة خرجي الجامعات:

تسعى أي دولة للوصوز إلرى المواءمرة برين القروى العاملرة الميهلرة – وخاصرة خرجري الجامعرات -ودرجرة

الحاجررة إليهررا فرري سرروق العمررل مررن اجررل اجتنرراب الوقرروع فرري ظرراهرة البطالررة بررين المتخرررجين مررن الجامعررات،

وييدي االعتماد على التخطيط التعليمي إلى إحرداث تروازن برين الطلرب علرى القروى العاملرة وعرضرها وحسرب
مستواها وتخصصها التعليمي ،بحيث ال نجد هناك زيادة وال قلة فري اليرد العاملرة المتخرجرة مرن الجامعرة؛ أي

ال يحرردث فررائض فرري مخرجررات التعلرريم العررالي تزيررد عررن الطلررب الموجررود فرري سرروق العمررل ،وبالتررالي اجتنرراب
الوقروع فرري بطالرة المتعلمررين والترري تتضرمن هررد ار فرري المروارد البشررية مرن خررالز عرردم االنتفراع اإلنترراجي مررنهم
نتيجة عدم استخدامهم في مختلف النشاطات االقتصادية ،ويتضمن هذا األمر أيضا هد ار في البلف التري ترم

إنفاقها في التعليم ،كما قد يحصل عدم توافق بين متطلبات األعماز وميهالت األفراد الذين يقومون بذلك فقد

يكون المستوى أعلى من متطلبات العمل كما قد يكون العكس ممرا ينجرر عرن عردم االسرتخدام األمثرل للمروارد

البش ررية المتاحررة فيرريدي ذلررك ضررعف الح روافز عررن العمررل وعرردم الرضررا الرروظيفي وقصررور فرري األداء ويقررل
االنتفراع بتعلريمهم ،ومرن هنررا تبررز األهميرة الماسرة للتخطرريط التعليمري مرن اجرل تحقيررق التناسرب والتوافرق برين

عرررض القرروى العاملررة -خاصررة خريجرري الجامعررات -وبررين احتياج رات سرروق العمررل األمررر الررذي يخفررض مررن
احتماز حدوث بطالة المتعلمين.

 -4م ـداخل التخطــيط التعليمــي نوامكانيــة تقلــيص الفجــوة :تتمثررل مررداخل التخطرريط التعليمرري فرري الطرررق

واألساليب التي يمكن إتباعها من اجل وضع الخطط التعليمية ويوجد هناك العديد من المداخل ومنها:
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 الدراسة المقارنة:يعتمد هذا األسلوب على اتخاذ نموذج لدولة حققت نجاحا في هذا المجاز ،بحيث تبون
وفقررت بررين المتخرررجين مررن حرراملي الشررهادات العليررا ومتطلبررات سرروق الشررغل ،ومررن ثررم وضررع خطررة تعليميررة

تتماشررى مررع هررذا النظررام التعليمرري ال ارئررد ،20أن القيررام بإتبرراع النمرروذج ال ارئررد مررن شررانه أن ي روازن بررين حرراملي
الشهادات ومتطلبات سوق الشغل فري الج ازئرر ،فلرو اتبعتره بطريرق سرليمة فانره سروف يحقرق النجراح المطلروب

كما حققه في الدولة النموذجية.

 القــوى العاملــة :يهررتم هررذا المرردخل بتخطرريط التعلرريم وفقررا لالحتياجررات الفعليررة مررن القرروى العاملررة ،وبالتررالي
حصر ناتج نظام التعليم باحتياجات البالد من القوى العاملة وعلى ٍاثر ذلك فان هذا المردخل يسرتوجب إجرراء

تقررديرات الحتياجررات العمالررة فرري مختلررف القطاعررات فرري الرربالد ،واج رراء موازنررة بررين الطلررب والعرررض للقرروى
العاملة ،ولقد تعاظم االهتمام بهذا المدخل لألسباب التالية:

21

 تزايد الطلب علي العماز األبثر مهارة وتدريباً في جميرع التخصصرات وعلري جميرع المسرتويات وخصوصراًالمستويات الدقيقة والنادرة ،مما استدعي تخطيط التعليم لتلبية هذه االحتياجات.

 -تغيررر طبيعررة العمررل ومسررتويات المهررارة المطلوبررة للمهررن فرررض االهتمررام بررالتخطيط البيفرري للتعلرريم ليررتالءم

محتواه مع مواصفات المهن والوظائف

 -إعررداد القرروى العاملررة عررن طريررق التعلرريم يتطلررب فت ررة طويلررة قررد تمتررد إلرري عش ررين سررنة لررذلك يجررب تقرردير

االحتياجررات المباش ررة مررن القرروي العاملررة كم راً وكيف راً ،ثررم ترجمتهررا إلرري احتياجررات مهنيررة ،واتخرراذ ذلررك وس ريلة
لتخطيط التعليم لفترة قادمة.

 -الحاجة لمدخل إعداد القوى العاملة والوصوز إلي التشغيل البامل للعمالة يتطلب التخطيط التعليمي.

 استخدام مدخل القوى العاملة يقوي العالقة بين التعليم والعمالة والعمل المنتج ،باعتبار التعليم جرزء أصريلمررن عمليررة التنميررة الشرراملة ويتوقررف تحقيقهررا علرري كفايررة النظررام التعليمرري فرري تلبيررة االحتياجررات مررن العمالررة
الميهلررة والمدربررة ممررا يضررمن نشررر التعلرريم وتحسررين نوعيترره وزيررادة فاعليررة العمررل وضررمان أقصرري مسرراهمة

للتعليم في عمليات التنمية .

 أدي التطررور العلمرري والتبنولرروجي إلرري حرردوث تغييررر فرري تركيررب المهررن والوظررائف ممررا تطلررب مررن التعلرريماالهتمام بالتدريب المنظم والمستمر للحصوز علي المهارة والخبرة الالزمة لالنتقاز بين المهن والوظائف .

إن االعتماد على مثل هذا المدخل سوف يقلص الفجوة الموجرودة برين التعلريم العرالي ومتطلبرات سروق الشرغل
ذلك الن التعليم سوف يكون لما هو مطلوب من القوى العاملة.

 مدخل العائد والتكلفة :يقوم هذا المدخل على اعتبار أن التعليم استثمار له عوائد اقتصادية ،ومرن ثرم فرال

بد من معرفة العائد من التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ،وتبردو أهميرة هرذا المردخل فري تخطريط التعلريم
حيررث إنرره يمررد المخطررط التعليمرري بمعلومررات أساسررية مفيرردة عررن عالقررة التعلرريم بسرروق العمررل ،وعررن األهميررة

االقتصادية للسياسات التعليمية المختلفة ،حتى يمكن المفاضرلة بينهرا علرى أسرس موضروعية ،ومرن فوائرد هرذا

المدخل إمداد المخطط بمعلومات عن التوازن بين العرض والطلب من القروى العاملرة المتعلمرة ،كمرا يفيرد فري

رررات
تح ديررد تبلفررة كررل نرروع مررن أن رواع التعلرريم .ومررن ثررم يسرراهم فرري الترشرريد واالختيررار بررين البرردائل التخرراذ القر ا
الصحيحة.إن معرفة العائد والبلفة من التعليم سوف ييدي بأصحاب الق اررات جعرل مخرجرات التعلريم تتماشرى

ومتطلبات سوق الشغل.
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عمدت الجامعة الجزائرية إلى زيادة عدد المتخرجين من سنة إلى أخرى ،واهتمت بالبم على حساب

النرروع دون م ارعرراة متطلبررات سرروق الشررغل ،فأصرربحت هنرراك فجرروة بررين مخرجررات الجامعررة ومتطلبررات سرروق
الش ررغل األم ررر ال ررذي دفعه ررا إل ررى إجر رراء إص ررالحات جذري ررة مس ررت نم ررط الش ررهادات وط رررق تقي رريم المع ررارف
والمكتسبات بهدف خلق تنا م كبير بين المتخرجين الجامعيين وسوق الشرغل ،عرن طريرق إرسراء دعرائم نظرام

ز م د ،مفترضة بذلك قدرة الطالب الجامعي على تحديد مصيره ومجارات متطلبات سوق الشرغل لبرن الفتررة
الوجيزة لتطبيق هذا النظام كشفت في طياتهرا عردم قردرة الطالرب علرى خلرق التناسرق واالنسرجام المطلروب برين

متطلبات سوق الشغل ومخرجات الجامعة.

وفى ظل هذه الوقائع تظهرر ضررورة االعتمراد علرى التخطريط التعليمري ومداخلره ،وذلرك مرن خرالز د ارسرة

مررا هررو مطلرروب مررن م روارد بش ررية فرري سرروق الشررغل ثررم توجيرره التعلرريم نحررو ترروفير كررم ونرروع الم روارد البش ررية
المطلوبة ومن ثم إيجاد التوافق بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق الشغل.

ونخلص من هذا الموضوع بالتوصيات التالية:
 ضررورة فررتح تخصصررات تعتنري بررالتخطيط التعليمرري فرري الجامعرة الجزائريررة ،ثررم العمرل علررى فررتح مكاتررب

مساندة لرسم سياسة تخطيط القوى العاملة ومعرفة متطلبات سوق الشغل ،وهو ما تنبهت إليه الرو ازرة الوصرية
في اآلونة األخيرة فقررت فتح مكاتب خاصرة ترربط برين الطلبرة المتخررجين وسروق الشرغل ،لبننرا نررى ضررورة
تثمين هذا المسعى من خالز توفير الغطاء التشرريعي المناسرب و البفراءات الفاعلرة ،لعلنرا نسرتطيع تردارك مرا

فاتنررا خصوصررا فرري ظررل عصررر ال يرريمن إال باإلنترراج المعرفرري والفكررري والررى تحويررل األفكررار إلررى ثرروة تغنرري

الشعوب وتقوى وجودها.


ضرررورة اعتمرراد الج ازئررر علررى مرردخل إعررداد القرروى العاملررة مررن اجررل سررد الفجرروة بررين مخرجررات الجامعررة

ومتطلبرات سرروق الشررغل ،ودعررم الفكررة القائلررة أن اإلنفرراق الجررامعي إنفراق اسررتثماري ال اسررتهالبي ،أي تحويرل
الجامعة إلى مصنع ينتج وفقا لطلب سوق الشغل.

 بينت المداخلة أهمية التخطيط التعليمي فري سرد الفجروة برين متطلبرات سروق الشرغل ومخرجرات الجامعرة،
ل ررذا تظه ررر ض رررورة االس ررتفادة م ررن التج ررارب الدولي ررة ال ارئ رردة ف رري ه ررذا المج رراز ،ع ررن طري ررق تب ررادز الخبر ررات

واالتفاقيات التعاونية خصوصا بالنسبة للدوز المتجانسة و المتقاربة مع واقع الجامعة الجزائرية.

 قصررد إنجرراح نظررام ز م د و المسرراهمة فرري تقلرريص الفجرروة بررين سرروق الشررغل والتبرروين الجررامعي ،تظهررر
ضرورة االهتمام بدور الوصي قصد مساعدة الطالب على تتبع نبضات السوق واختيار التخصصرات الواعردة

التي تتناسب مع قدراته ومتطلبرات سروق الشرغل ،باإلضرافة إلرى ذلرك فردور الوصري يسرهم فري إدخراز األسرتاذ
الجررامعي إلررى الواقررع العملرري وجعلرره وسرريلة للحصرراء والحصرروز علررى المعلومررة قصررد المسرراهمة فرري إنجرراح

التخطيط المستقبلي.
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