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 ف انشكر و عر 
 التً العقل نعمة على وجل عز المولى شكر هو به نبدأ ما أول-

 خلقه سائر عن بها مٌزنا

 وبعد....العمل هذا إتمام على وأعاننا

 " نورالدٌن دحمار" المشرف األستاذ إلى موصولال الشكر ثم

 المذكرة هذه على اإلشراف بقبول تكرمه على

 .السدٌدة وتوجٌهاته القٌمة بمالحظاته

 لكم بعٌد أو قرٌب من المذكرة هذه انجاز فً ساعدنا من لك والى

 .االحترام و التقدٌر فائق جمٌعا منا

 ودعمهم حرصهم على الكرٌمٌن الوالدٌن اشكر

 المشوار طٌلة لنا قدموه الذي والمادي المعنوي

 الدراسً

العلوم  قسم أساتذة جمٌع الى العرفان و بالشكر كذلك أتوجه

 الدراسً مشوارنا طٌلة المقدمة تهممجهودا على االجتماعٌة

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 إهداء  
 الحمد هلل وكفى جم الصالة والصالم على املصطفى وعلى أله وصحبه ومن اهتدي

فخز و شزف ان اعتز بهما فىق الىاجب و ان اهدي جمزة هذا الجهد املتىاضع الى التي حملتني وهىا 

الى امي التي لى اعطيتها كل ما في الدهيا  ، ي امانالى امي التي شهزث الليالي الهام ف ، و وضعتني وهىا 

 ...اليك ًا امي اعز ما املك، ما وفيت اجزها 

الى الذي لم ًبخل علي بش يء احتجته الى من شهز و تعب من اجل راحتي اليك ًا هبع العطاء و رمز 

 ...العمل و الصزامت اليك ًا اعز مخلىق في الدهيا "ابي" حفظه هللا

 الطاهزة تغمدها هللا بىاشع رحمتهالى روح جدتي 

 الى كل إخىتي و أخىاتي كل باشمه

 «صاولي« »عبيد»الى كل من ًحمل لقب 

 «ماريا« »جاهيىا« »وصزين»الى صدًقاتي: 

 .وإلى كل ا ألصدقاء الذًن تعزفت عليهم وكل رفقاء دربي بالجامعت

   .«جلجت»الى من شاركتني هذا العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 إهداء
 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،  الرحمن الرحٌم بسم هللا

علّم اإلنسان ما لم  ، الحمد هلل الّذي علّم بالقلم  ، و الصالة و السالم على أشوف المرسلٌن 

ربً لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد اذا رضٌت و لك الحمد بعد الرضا. الحمد  ، ”ٌعلم

 كلما شكرته زادنًً و هلل خالقً الذي كلما سؤلته أعطان

 ، الحمد للمولى الذي بلغنً هذا الٌوم السعٌد الحافل بمشاعر ال توصف بآالف الكلمات 

هللّا و عونه أنهٌنا هذا العمل المتواضع. بعد هذا  . فبضل ، مشاعر امتزجت بالفرح و الفخر

مل لوجه المشوار الطوٌل من الدراسة و الّصبر و العناء لم ٌبقى لً سوى أن أهدي هذا الع

ا منه أن ٌتقبله مّنً و ٌجعل ثوابه فً مٌزان أعمالً ًٌ إلى قرة  ، الحمد هلل  ، هللا تعالى راج

 ، إلى والدي بارك هللا فً عمرهما شكًرا ، عٌنً رسول هللا صلى هللا علٌه و سلّم

و  ، إلى التً حرمت نفسها و أعطتنً…إلى من جعلت الجنة تحت قدمٌها ، إلى قرة عٌنً

إلى أمً التً …إلى من وهبتنً الحٌاة و سهرت اللٌالً من أجلً …حنانها سقتنً من نبع

أمً العزٌزة حفظها هللا. … فلتهنئً بنجاحً ٌا غالٌة  ، كانت كلماتها بمثابة البلسم الشافً 

 …إلى من ٌزٌدنً انتسابً له و ذكره فخًرا و اعتزاًزا

و  ، ٌنقصنً شًء أكون بحاجة إلى إلى من سهر اللٌالً من أجل تربٌتً و تعلٌمً حتى ال

 أبً الغالً حفظه هللا.…جعلنً أكبر فً أزكى و أطهر فضٌلة

 إلى من قاسمونً رحم والدتً سندي فً الحٌاة بعد الوالدٌن إخوتً األحباء

 أمٌر لٌكون تشجًٌعا لهما. ، لى أبناء أخً: أنسا

 إلى كل عائلة مباركٌة.

إلى من  ، هم حدائق الّدراسة و تجعل منهم أشقاءإلى كل من شائت األقدار أن تجمعنً ب

 شاركتنً هذا العمل وداد .

 فً حٌاتً العملٌة. أشكركم من القلب و أحتاج منكم الدعوات الّصادقة

 ثلجة
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 ممخص:

إنَّ موضوع التغيب العمالي و تأثيره عمى المؤسسة الجامعية ىو من المواضيع الّيامة الّتي جذبت 
 ، عمماء و الباحثين في جميع التخصصات و خاصة عمماء عمم إجتماع التنظيم و العملانتباه العديد من ال

” تغيب العمال“و ذلك لمعرفة أسباب ىذه الظاىرة  ، الّذين اىتموا بو و درسوه و عالجوه من زوايا مختمفة
التغيب في  في المؤسسات و من ثم القضاء عمييا و لو نسبيًّا. تيدف الدراسة إلى محاولة معرفة محددات

ما مدى تأثير التغيب العمالي -و الّتي انطمقت من التساؤل التالي:  ، المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج
عمى المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج؟ حيث اندرجت تحتو تساؤالت فرعية متمثمة في أسباب و أنواع 

دنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي و أخيًرا أثر التغيب عمى المؤسسة الجامعية؟ كما اعتم ، التغيب
انطالًقا من  ، و ىذا باستخدام أدوات جمع البيانات ، التحميمي الّذي يتماشى مع طبيعة الموضوع

و  ، طبقت عمى عينة من العمال في المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج  ، spssاإلستمارة و برنامج 
ة المعاينة القصدية. و خمصنا في نتائج الدراسة عامل و عاممة تم اختيارىم بطريق 60المتمثمة في 

و الّتي أكدت لنا أثر الظروف الشخصية و الظروف  ، الميدانية إلى تأكيد فرضيات البحث بنسب متفاوتة 
المينية عمى ظاىرة التغيب لدى العمال محل الّدراسة باإلضافة إلى وجود األسباب و األنواع الشائعة 

 ر تغيب العمال عمى المؤسسة الجامعية.لمتغيب مع تأكيد عالقة أث

 العامل ، العمل ، الجامعية المؤسسة ، : التغيبالكممات المفتاحية 

Résumé:  

le thème « l’absentéisme au travail et son impact sur l’institution 

universitaire » ، est l’un des sujets important qui a attiré l’attention de nombreux 

scientifiques et chercheurs dans tous les domaines ، en particulier les 

sociologues dans le domaine de l’organisation de travail ، qui s’y intéressent ، 

qui l’on étudié et traité ، sous différents angles pour comprendre les raisons de 

ce phénomène. Notre étude s’est faite à l’université de bordj bou arreridj  ، en 

menant une enquête de terrain dans un but d’étudier l’impact de phénomène de 

l’absentéisme sur l’institution universitaire de bba ، centrée sur la question 

principale suivante : Quel est l’impact de l’absentéisme du travail sur 

l’institution universitaire à Bordj-Bou-Arréridj ? En posant d’autres questions 

secondaires comme les causes et les types de l’absentéisme ، l’effet de 

l’absentéisme sur sur l’institution universitaire? Nous avons choisit l’approche 

descriptive analytique pour mener cette étude ، on utilisant déférents technique 

pour collecter les données comme le questionnaire ، et en finalité d’analyse le 

programme SPSS. Appliqué sur un échantillon de 60 ouvriers sélectionnés à 
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base d’un échantillonnage intentionnel . Les résultats de l’étude de terrain ont 

confirmé nos hypothèses ، également l’effet des circonstances professionnels et 

personnelles sur le phénomène d’absentéisme chez les travailleurs  ، en plus de 

l’existence de causes et de types d’absentéisme ، avec la confirmation de la 

relation de l’impact de l’absence des travailleurs sur l’institution universitaire. 

 Mots clés: l’absence ، le travailleur ، établissement universitaire 
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ان انتشار التغيب عن العمل شكل ظاىرة مرضية في المجتمع العربي و قد أصبحت من الموضوعات 
ي تشغل بال الباحثين و المتخصصين نظرا ألىميتيا في مختمف المجاالت . بحيث أنيا تعتبر الحديثة الت

لكن في ظل تحديات العصر ، من المتغيرات األساسية التي تؤثر عمى المؤسسة من جميع النواحي 
م في الراىنة و التي تفرض نفسيا عمى بيئة العمل تغيرت ىذه الحياة الوظيفية و ازدادت تعقدا مما ساى

بروز مشكالت عمل عديدة بحيث ان ىذه األخيرة ليست وريدة اليوم إال أنيا ازدادت في زمننا ىذا كثيرا 
.لذا وجب عمى أي مؤسسة تسعى الى تحقيق أىدافيا و ضمان استمرارىا ان تراعي ظروف العامل 

 ة التغيب لدى العمال.المينية. و لعل المؤسسة الجامعية إحدى ىذه المؤسسات التي تعاني كثيرا من ظاىر 

التغيب العمالي و تأثيره عمى »و ىذا ما سنحاول دراستو و البحث فيو من خالل موضوع دراستنا  
 حيث قمنا بتقسيميا الى خمس فصول :« المؤسسة الجامعية

تحديد  ، الفصل األول: يتعمق باإلطار المنيجي لمدراسة و يشمل اشكالية الدراسة و صياغة الفرضيات 
أىداف و أىمية الدراسة كما تم توظيف الدراسات السابقة التي ليا ، أسباب اختيار الموضوع ، ىيم المفا

 عالقة بموضوع الدراسة.

، أثاره، أسبابو، أنواعو، الفصل الثاني : تناولنا فيو اإلطار النظري لتغيب العمالي ويشمل تعريف التغيب
اقتراح الباحثين لمحاربتو و  ، طرق قياسو ، ن الجزائريالتغيب في القانو  ، دراسات العممية حولو، عواممو

 أساليب لمحاربة ظاىرة التغيب.

مفيوم المؤسسة  ، الفصل الثالث: تناولنا فيو اإلطار النظري لممؤسسة الجامعية و تشمل مفيوم المؤسسة 
ظائفيا و معوقات و  ، مقوماتيا  ، أىميتيا  ، مبادئيا و خصائصيا ، أىدافيا ، نشأة و تطورىا’ الجامعية
 الجامعة.

مجاالت الدراسة من مجال زمني و مكاني و  يتعمق باإلطار المنيجي لمدراسة و يشمل: الفصل الرابع :
المنيج المستخدم في الدراسة مع إبراز أدوات المستخدمة في جمع  ، طريقة اختيار العينة ، بشري

 المعمومات الميدانية.

 ثم البيانات وتحميل بعرض قمنا حيث ، النتائج ومناقشة لبياناتا وتحميل عرض فيضم الفصل الخامس:
 التوصيات و اخيرا خاتمة لمدراسة ثم الفرضيات ضوء في الدراسة نتائج وتحميل عرض
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 الية الدراسة:اشك .1

تعتبر المؤسسة المحور األساسي الذي يدور حولو أي اقتصاد حيث تعمل عمى تحقيق أىدافيا عن 
التنظيم ... حيث ان ىذا األخير ييتم بالعنصر البشري باعتباره  ، طريق عدة مبادئ أىميا : التخطيط 

يد من الظواىر منيا: سوء اىم عوامل نجاح أي مؤسسة إال ان كثرة ىذا التنظيم ساىم في وجود العد
 ،  عدم االتصال الجيد بين العمال و أخيرا التغيب العمالي.’عدم الرضا الوظيفي ، العالقات في العمل 

 ، و يعد ىذا األخير ظاىرة سوسيولوجية ممفتة لالنتباه في قطاع التعميم العالي و البحث العممي  
في المؤسسات الجامعية بأسموب يختمف عن التعميم حيث يقصد بو انو مرحمة تكوينية تتم بعد الثانوي 

الثانوي نوًعا ما . فالجامعة تعتبر من بين أىم القطاعات الّتي أصبحت تعني باىتمام بالغ لدى معظم دول 
و كذا المساىمة في القطاع االقتصادي و االجتماعي ، العالم و ذلك لمدور الّذي تمعبو في إنتاج المعرفة 

بما فييا المنظمات العمومية الّتي يشيد خاصة  ، عدة عمى تسيير مختمف المنظمات بالرأسمال و المسا
 في البمدان النامية نوع من النقص في الفعالية و األداء.

تعاني جامعة محمد البشير اإلبراىيمي ببرج بوعريريج من مشكمة التغيب العمالي و تنعكس سمًبا 
ب الّتي ليا أثر عمى المؤسسة الجامعية و ىذا ما دفعنا لدراسة عمييا باعتبار أنَّ التغيب جانب من الجوان

و ذلك  ، ىذه الظاىرة الخطيرة عمى جامعتنا و البحث عن إمكانية تحسين صورتيا و االىتمام بمخرجاتيا 
 من خالل طرحنا لمتساؤل التّالي : 

 ما مدى تاثير التغيب العمالي عمى المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج؟

 ت الدراسة:تساؤال

 تندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت تتمثل في:

  ىل لمعوامل الشخصية تاثير عمى التغيب العمالي في المؤسسة الجامعية ببرج
 بوعريريج؟
 ىل لمعوامل المينية تاثير عمى التغيب العمالي في المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج؟ 

 فرضيات الدراسة: .2

 إذ عنيا االستغناء باحث أي يستطيع ال التي المراحل  أىم من الفرضيات صياغة مرحمة تعتبر
التي  االتجاىات تحدد التي ىي فالفرضية ، المراد حميا لممشكمة دقيقة صورة وتعطيو الباحث مسار تحدد
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 أو لمظاىرة مقترح بتغيير نبدأ لم ما البحث خطوات في نسير أن يمكن ال حيث فييا البحث يمكن
 المشكمة

.كما يمكن اعتبار الفرضيات تفسير الباحث ألحداث التي يريد البحث فييا . و  الدراسة موضوع
 :عميو فقد قمنا بوضع الفرضيات التالية

 لمتغيب العمالي اثر عمى المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج 
 لمعوامل الشخصية تاثير عمى التغيب العمالي بالمؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج 
 ر عمى التغيب العمالي بالمؤسسة الجامعية ببرج بوعريريجلمعوامل المينية تاثي 
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 أسباب اختيار الموضوع: .3

من  القضايا التي ال تقبل الجدل في البحوث العممية ان اختيار الباحث لموضوع بحثو و دراستو 
ال يخضع عمى وجو اإلطالق ألي ضرب الصدفة أو التمقائية بقدر ما يكون وثيق الصمة بظروف 

فتتنوع أسباب اختيار الموضوع ألسباب ذاتية و أسباب  ، حاجاتو المتعددة و المتجددة المجتمع و 
 موضوعية و التي يمكن حصرىا فيما يمي:

 االسباب الذاتية: .1

 ىي مجمل االسباب الشخصية الداخمية التي أدت الى اختيار ىذا الموضوع دون غيره و ىي:

 غيب العمالي و تأثيره عمى الرغبة الشخصية في اإللمام بجوانب الموضوع الت
 المؤسسة الجامعية.

 الدراسة. موضوع حول عممية نظرة تكوين 
  اندراج ىذا الموضوع ضمن دائرة االىتمام و الميل نحو التخصص في مجال تنظيم
 و عمل .

 االسباب الموضوعية:  .2
 يمكن إجمال دوافع الموضوعية في النقاط التالية:

 لتغيب العمالي .وفرة المراجع التي تناولت موضوع ا 
 .محاولة توضيح طبيعة تغيب عن العمل داخل المؤسسة الجامعية  و تأثيرىا عميو 

محاولة توصيف واقع المؤسسة الجامعية و التعرف عمى موضوع التغيب العمالي و 
 البحث في كيفية التقميل و الحد

 أىمية الدراسة: .4

دودة سواء كانت أىداف نظرية عممية تسعى الى تحقيق أىداف مح مما ال شك فان أي دراسة
و عميو  ، أو كانت أىداف تطبيقية كمحاولة إيجاد الحمول لمشكالت ميدانية ، لمحاولة فيم و تفسير 

 فان ىذه الدراسة تسعى الى تحقيق األىداف التالية:

 إعطاء نظرة عن التغيب في المؤسسة الجامعية 
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 ى التغيب العمالي في المؤسسة محاولة التعرف عمى العوامل المينية التي ليا اثر عم
 الجامعية.
  محاولة التعرف عمى العوامل الشخصية التي ليا اثر عمى التغيب العمالي في

 المؤسسة الجامعية.
 اإلجابة عمى التساؤل المطروح ودراسة الفروض إلثبات صحتيا من عدميا 
 المؤسسة  التعرف عمى اىم العوامل او الجوانب التي تؤدي ألي التغيب العمالي داخل
 الجامعية.
 معرفة اىم االسباب الفعمية التي تؤدي الى تغيب العمالي في المؤسسة الجامعية 
 وضع مقترحات لمواجية ظاىرة التغيب في المؤسسات الجامعية 
  محاولة التعرف عمى اىم الطرق لمعالجة مشكمة التغيب العمالي او محاولة التقميل

 منيا.
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 أىداف الدراسة: .5

األىمية التي تكتسبيا ىذه الدراسة المرسومة اسة أىميتيا من مجموعة من النقاط و در تستمد ىذه ال
دراسة ميدانية بجامعة محمد البشير اإلبراىيمي  ، ب: التغيب العمالي و تأثيره عمى المؤسسة الجامعية 

 برج بوعريريج:

  فالمؤسسات الجزائرية ، أصبح ىذا الموضوع محل اىتمام الجل ان لم نقل الكل 
عامة و الجامعية الخاصة تعتبر ان ظاىرة التغيب العمالي تؤثر سمبا عمى سير النشاط و عمل 

 المؤسسة الجامعية.
  تكتسب ىذه الدراسة أىمية خاصة ألنيا تتناول موضوع حساس يرتبط باليدف

 الحديث لممؤسسة الجامعية و المتمثل في التغيب العمالي.
 المؤسسة الجامعية " موضوع جديد نسبيا موضوع" التغيب العمالي و تأثيره عمى ، 

 حيث انو يتناول الجوانب اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة الجامعية.
  تتوقف أىمية أي بحث عمى أىمية الظاىرة المدروسة و عمى قيمتيا العممية و

 العممية و مدى إسياميا في إثراء المعرفة النظرية من جية و الميدانية من جية أخرى.
 ة ىذه الدراسة من خالل توافقيا مع تطمعات الباحث و مدى إثراءىا تتضح أىمي

 لمبحث العممي و الحياة العممية و العممية لمباحث و الطمبة عموما.
 .أصبح التغيب العمالي ظاىرة سوسيولوجية تعاني منيا معظم المؤسسات الجامعية 
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 :الدراسة تحديد مفاىيم .6

البحث و الفائدة منيا صياغة النظريات الخاصة بإحدى تعتبر المفاىيم أدوات عامة تستخدم في 
فتوضيح مفيوم يساعدنا في تقريب الفيم و  ، المشكالت و استنتاج الفرضيات من اجل اختبارىا 

االتصال بين الباحثين . و بما ان الدراسة تتناول موضوع " التغيب العمالي و تأثيره عمى المؤسسة 
العامل _ المؤسسة  –يم التي ليا ارتباط بموضوع بحثنا و ىي : التغيب الجامعية " فقد تم اختيار المفاى

 الجامعة. –

 أوال : مفهوم التغيب.

 1لغة : يعرف التغيب في المغة من فعل غاب أي اختفى عن األنظار . أ
 اصطالحا: . ب

يعرفو محمود إسالم فار بأنو عدم تواجد العامل في عممو في الوقت الذي يتعين عميو طبقا 
 2نتاج ان يكون موجودالجداول اإل

 3يعرفو احمد ماىر : ىو عدم تواجد العامل في عممو ألسباب مرضية أو عارضة أو بدون إذن

و يعرف حسب معجم العموم االجتماعية : بأنو ظاىرة تساوي معدل غياب القوة العاممة المحددة 
ل دراسة القوى العاممة و يمكن دراسة ظاىرة التغيب عمى مستويات محددة مث ، خالل فترة من الزمن 

 أو دراسة العاممين في مجتمع معين ، في مجتمع بأسره 

 إجرائي: . ج

ىو انقطاع العامل عن عممو و عدم حضوره الى العمل في الوقت الذي يجب ان يكون فيو 
 من اجل أداء العمل المكمف بو.

 ثانيا :مفيوم العامل:

 4ء احدث فيو اثر فعل فعال و عمل الشي، عمال  ، لغة: اسم فاعل من عمل .أ 

                                                           
 2022جانفي  15 15:22,, نشرت فيabmedkorلبشرية, المنتدى العربي لمموارد ا  1
 .18_17, ص1987,  1محمود إسالم الفار, معجم عمم االجتماع , دار المعارف , القاىرة , مصر , ط 2
 .131,ص2003_2002احمد ماىر, إدارة موارد البشرية, دار الجامعة , اإلسكندرية , مصر,  3
 1اصر,عربي عربي,صالمعجم الوسيط , المغة العربية, المع  4
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 اصطالحا: .ب 

عرفو احمد زكي بدوي: العامل كل ذكر أو أنثى يؤدي أعمال يدوية لقاء اجر ميما كان نوعو في 
 1خدمة صاحب العمل تحت سمطة أو إشرافو

و في تعريف أخر: كممة عامل تشمل جميع األشخاص الذين يؤدون عمال تحت إدارة أو إشراف 
ل بصرف النظر عن قيمة األجر الكبير أو الصغير أو دون رب العمل أو سمطة بموجب عقد عم

 2االتفاق بنوع عمل سواء كان فنيا أو عقميا أو يدويا

و جاء أيضا  تعريف لمحمد الصغير بعمي ما نص عميو القانون الجزائري لمفيوم العامل و ىو  
ر عامل كل شخص يعيش مفيوم موحد كان في القانون األساسي لمعامل الذي تحدده المادة الثانية يعتب

من اجل حاصل عممو اليدوي أو الفكري أوال يستخدم لمصمحتو الخاصة غير من العمال أثناء ممارسة 
 3نشاطو الميني

 إجرائي: .ج 

ىو ذلك الشخص الذي يقوم بجيد عضمي أو فكري من اجل القيام بالعمل المقدم إليو سواء 
 كان في المؤسسة أو خارجيا.

 ثالثا: مفيوم المؤسسة:

 4مأخوذة من فعل أسس و تعني جمعية او شركة لغة: .أ 
 اصطالحا: .ب 

تعرف بأنيا جميع أشكال المنظمات االقتصادية المستقمة ماليا من اجل تحقيق أىدافيا 
 وىي مجيزة ومنظمة بكيفية توزع فييا الميام و المسؤوليات

5 

                                                           
 .234,ص1981احمد زكي بدوي, معجم مصطمحات عموم االجتماعية معجم مصطمحات عموم االجتماعية, مكتبة لبنان, 1
 62احمد زكي بدوي, دراسة تطبيقية في تشريعات العمل و تأمينات االجتماعية, دار الفكر العربي, القاىرة, مصر, ص  2
 38,ص 1952ائر ,مطبعة قالمة,الجزائر,محمد الصغير بعمي,تشريع في الجز   3
حورية بولعويدات, استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة , مذكرة مكممة لنيل شيادة ماجيستير غير منشورة   4

 .23,ص2008_2007في االتصال و العالقات العامة , جامعة المنتوري , قسنطينة , الجزائر, 
 .11,ص  1996سسة, ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر,عرباجي إسماعيل, اقتصاد المؤ  5
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في  ، مالياً يعرف ناصر دادي عدون المؤسسة عمى أنيا:" كل ىيكل تنظيمي اقتصادي مستقل 
أو تبادل السمع و  ، ىدفو دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج ، إطار قانوني و اجتماعي معين

بغرض تحقيق نتيجة  ، أو القيام بكمييما معًا )إنتاج + تبادل( ، الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين
و  ، الذي يوجد فيو زمانيألو ىذا ضمن شروط اقتصادية تختمف باختالف الحيز المكاني و  ، مالئمة

 1.تبعًا لحجم و نوع نشاطو

يعرفيا رائد محمد عبد ربو :تؤثر في المجتمع و تساىم بشكل كثير في النشاط االقتصادي و 
  2يتجمى ذلك من خالل خمق مناصب عمل و تحديث االقتصاد

ىي كيان اقتصادي يتكون من مجوعة من الموارد البشرية و مجموعة من : إجرائي .ج 
 ائل تقوم عمى جممة من المبادئ من اجل تحقيق أىدافيا و غاياتيا الوس

 رابعا : مفيوم الجامعة:

 والذي ،  universités الالتيني المفظ من université جامعة مصطمح لغة: يشتق .1
 واحدة.  حرفة أو واحد بعمل المشتغمين تضم أو رابطة  إتحاد أو مجموعة يعني

 اصطالحا: .2

مدارس مينية  لمتعميم العالي تتكون من كمية لمفنون الحرة و العموم و أيضايقصد بالجامعة مؤسسة 
و يتمتع أفرادىا بحرية التعميم و المناقشة  ، و أخرى لمدراسات العميا و ليا حرية التصرف في شؤونيا 

 دون تدخل خارجي و يمتزم أعضاء ىيئة التدريس بيا بمستويان عممية و أخالقية رفيعة و ليا سمطة منح
 3الدرجات في مختمف مجاالت الدراسة.

كما تعني تنظيم متعدد اإلنتاج يتكون من عناصر و نظم فرعية تتفاعل من خالليا أنماط ثابتة 
 نسبيا في إطار المنظومة االجتماعية 

كما أنيا تعرف أيضا عمى أنيا : مؤسسة تعميمية يمتحق بيا الطالب بعد إكمال دراستيم بالمدرسة 
و تطمق أسماء أخرى عمى الجامعة و بعض  ، جامعة اعمي مؤسسة معروفة في التعميم العاليالثانوية و ال

                                                           
 .11, ص 1998ناصر دادي عدون, اقتصاد المؤسسة, دار المحمدية العامة,  1
 .91,ص 2013,الجناردية  بنشر و التوزيع, عمان  1رائد محمد عبد ربو,نظرية المنظمات و المؤسسات ,ط 2

 .20_15, ص 2006,عالم الكتب, قاىرة,مصر,1ة,طمجدي عزيز إبراىيم, موسوعة المعارف التربوي  3
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 ، ألنيا تحمل معاني مختمفة من بمد ألخر  ، ىذه األسماء تسبب اختالط في فيم ،  و المؤسسات العميا 
التقاليد نجد ان دوال تتبع  ، فعمى الرغم من ان كممة كمية تستخدم لتدل عمى معيد لمتعميم العالي 

تستخدم كممة كمية لإلشارة الى مدرسة ثانوية  ، تستخدم كممة كمية أو االسبانية  ، البريطانية أو االسبانية 
 1و بالمثل فان األكاديمية تدل عمى معيد لمتعميم أو المدرسة ، خاصة

 إجرائي: .3

ميا من خالل ىي مؤسسة اجتماعية تظم مجموعة من األفراد تقوم بنشر المعرفة و العمل عمى تقد
 البحث العممي و إعداد الموارد البشرية لمحياة العممية و نقل التراث الثقافي.

  

                                                           
 .62,ص2008,دار الوراق,عمان ,االردن,1ىاشم فوزي دباس ,ادارة التعميم الجامعي,ط  1
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 الدراسات السابقة: .7

 الدراسة األولى:

دراسة حالة ، أمين أنيس سكو و محمد سعيد خداوي :دراسة أسباب التغيب في الوظيف العمومي  
 ، ل شيادة ماستر تخصص الطرق الكمية في التسييرمذكرة مقدمة لني، المديرية الوالئية لمتجارة بسعيدة 

 .2016 -2015 ، سعيدة ، جامعة الدكتور موالي طاىر

تنطمق الدراسة من البحث في  التساؤل التالي : ماىي اىم العوامل المسببة لظاىرة التغيب ?   
ر جيد مع اإلدارة العوامل الناتجة عن ظروف سواء ماتعمق منيا ببيئة العمل االتصال الغي -1الفرضيات 

 و الموظفين  عدم الرضا الوظيفي .... 

مشكل النقل ( تساىم –ظروف خارجية  -_ العوامل الخارجية في نطاق العمل )محل اإلقامة2  
في انشغال الموظف عن عممو فيضطر التغيب. أما بالنسبة لمنيج البحث و األدوات الدراسة فقد اعتمد 

قد قاموا باالستعانة بتقنية االستبيان حيث تم اختيار عينتيم بطريقة  الباحثين عمى المنيج التقويمي و
 عامل . و في األخير توصموا الى نتيجتين أساسيتين ىما : 94عشوائية المتمثمة في 

ان بيئة العمل المتسمة بالروتين أو التوتر و كذا سوء العالقة بين الموظفين و ضعف التسيير -1 
 جر الذي يتقاضاه الموظف كميا عوامل تساىم  في التغيب عن العمل .  اإلداري و عدم الرضا عن األ

ان العوامل الخارجية ليا نفس اثر المعنوي عمى التغيب إذ ان بعد المقر اإلقامة عن العمل أو  -2
 عدم توفر النقل أو انشغال الموظف بظروفو العائمية ىي األخرى تساىم في ظاىرة التغيب .  

ىذه الدراسة في الجانب النظري لمبحث من خالل متغيرىا مستقل التغيب الذي  أفادتناالتعقيب : 
 أفادنا في مجال دراستنا في تحديد المراجع التي تناولت مصطمح التغيب .

 لقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراستنا في معرفة االسباب المؤثرة في التغيب العمالي . -
اني و الزماني حيث ان دراستنا كانت ما يميز بحثنا عن ىذا البحث ىو المجال المك -

 موجية لعمال مؤسسة  الجامعية ببرج بوعريريج
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 الدراسة الثانية:

دراسة حالة ، قدور ديممي و احمد فوضيل : ظاىرة التغيب العمال و تأثيرىا عمى المؤسسة 
االجتماع مذكرة مكممة لنيل شيادة ليسانس تخصص عمم  ، مؤسسة اإلقامة الجامعية المختمطة بادرار

 .2007-2006، ادرار ، الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية ، ديموغرافيا تنظيم و عمل

تنطمق ىذه الدراسة من التساؤل الرئيسي  :ما مدى تاثير ظاىرة تغيب عمال اإلقامة الجامعية 
الى إناث بادرار عمى المؤسسة ? باإلضافة الى األسئمة الفرعية : "ما ىي االسباب التي أدت 

انتشارىا ?"ما الكيفية التي تتبعيا المؤسسة لمعالجة الظاىرة ? و لإلجابة عمى ىذه األسئمة تطرقوا الى 
 وضع فرضيات :

 يؤدي ارتفاع ظاىرة تغيب العمال الى تراجع أداء الخدمات في المؤسسة . -1 

 تغيب العمال في المؤسسة يؤدي الى إعاقة سير الحسن لممؤسسة . -2

عمال يؤدي الى تنامي العنف المفظي داخل المؤسسة . أما بالنسبة الى المنيج تغيب ال -3 
المستعمل فقد استعمموا منيج الوصفي كما تم االستعانة بأدوات جمع البيانات المتمثمة في 

 75اإلحصائيات و االستمارة تم اختيارىم لمعينة عن طريق المسح الشامل لمعمال المتكون من 
 وصموا الى عدة نتائج متمثمة في:عامل.و في األخير ت

ظيور الغياب باإلقامة الجامعية مختمطة دليل عمى قدرة المؤسسة لتشخيص  -1
 الدقيق ألسبابو.

عدم إلمام المؤسسة باآلثار الناجمة عمى إىمال المؤسسة لقياس التكاليف   -2
 الناجمة عنيا و قياميا فقط بقياس معدالتيا.

 ي ظاىرة الغياب نظرا لصعوبة معالجتيا.عدم قدرة المؤسسة عمى التحكم ف -3 

التعقيب : لقد تمت االستفادة من ىذه الدراسة في الجانب النظري و بالخصوص من المفاىيم 
 المؤسسة( . –المستعممة ) التغيب 

لقد اتفقت دراستنا مع ىذه الدراسة في البحث عن تاثير التغيب العمالي عمى  -
 المؤسسة الجامعية .
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ىذه الدراسة في الجانب الميداني حيث تمت ىذه الدراسة في اإلقامة  تختمف دراستنا مع -
 الجامعية
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 جمهُد:

ٌلخبر الخوُب مً الِظاًا الّهامت الّتي اهدشسث في ؤوطاغ اللمل و مً املىطىكاث الحدًثت الّتي حشول ًٕس الباخثحن و 

ً في مخخلٍ الِؼاكاث ٔاهذ ببِئت   ،و ذلٗ هـًسا ملجمىكت مً اللىامل الّتي جدُؽ باألًساد اللاملحن ، املٌٍٕس طىاء 

ًـاهسة الخوُب جازس طلًبا في األداء املنهي ًهى املدٗ الحُِِي لىجاح ؤو ًشل ؤي ماطظت  ، اللمل ؤو باألًساد ؤهٌظهم

و في خصم ٔل هرا ٌلّد الخوُب ؿاهسة ال بد  ، باكخباز حوُب اللامل كً كمله ًازس كلى ؤداء جدظً و جؼىز املاطظت

ث الّتي حلاوي مهها ملـم املاطظاث الجاملُت  و هرا ما طُِىدها في هرا الٌصل للخلسي مً ملالجتها ًهي مً املشٕل 

  األزاز املترجبت ، األهىاق ، ؤطباب الخوُب ، كلى مخخلٍ املٌاهُم املسجبؼت بالخوُب مً حلاٍزٍ
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 مٌهىم الخوُب :  1

 في واملخخصصحن الباخثحن ًٕس ولالتي حش الحدیثت املىطىكاث ومً اللمل ؤوطاغ في مسطیت ٓـاهسة الخویب یلخبر

 طیِىدها ما هرا وللل .كلى املاطظت بالظسوزة یازس كمله املىؿٍ كً حویب باكخباز ، واألوشؼت الِؼاكاث مخخلٍ

 و بحسائُت  ، اصؼلخیت ، لوىیت حلازیٍ مً بالخویب املسجبؼت املٌاهیم مخخلٍ كلى للخلسي

 لغت : . أ

  1هـازاأل  كً اخخٌى بملنى هاب الٌلل مً مإخىذ

 اصطالحا: . ب

 د ذ" بإهه الخوُب Sargent florins فلىروض جىت شار عزفت ُو  الصىاكُت بظبب امليشإة في الظائم الُى

 ًدخل الخوُب وال جلُُه ًمًٕ ال الري حوُبهم بظبب ؤو ،  احخىابه ًمًٕ الري الخوُب هرا ،  اللاملحن حوُب

ذ  2.ؤو طاكخحن طاكت بلي جصل ملدة الخإخس بظبب ؤو املاطظت بهلَ بظبب ؤو بظبب بطساب اللما٘ الُى

 ه ًِد  ،  الحُِِت وبهٖاز الحسب مً هىكا اللما٘ بلع لدي اللمل كً الخوُب ؤن " طه القادر عبد فزج ٌلًس

ٍ مً هٌظه اللامل ًدمي ٍ مً الهسوب ػٍسّ كً االولصاب مُى  3اللمل مُى

  ه  4مسطُت ؤو كازطت ؤو بدون بذن: هى كدم جىاحد اللامل في كمله ألطباب احمد ماهز ٌلًس

 لسي ِت اللمل بلى الحظىز  كدم خالت " بإهه الخوُب قاشيمي هاصز ؤًظا َو  هحر ؤو بزادًت بؼٍس

 زطا وكدم الظلٍُ االجصا٘ ماشساث ؤهم ؤخد املبرزة هحر ؤو املبرزة الوُاباث ٓثرة وحلخبر بزادًت

ِاض ، دةالظائ اللمل وكلُاث اللمل وؿسوي اللمل بِئت كً اللاملحن  الظائلت الظاكاث بلدد الخوُب ٍو

 5مدددة ًترة في

 لسي  كلى حدولت اللمل زهم اللمل في اللامل جىاحد كدم كلى جد٘ ؿاهسة " ؤهه كلى الخوُب علي حىفي َو

 6وحىده ؤطاض

 لسي ؤوداق و ٌلبر  كرز وبدون  مىخـمت بصىزة اللمل بلى الحظىز  كدم" بإهه الخوُب العالق عباس بشير َو

 1البا بيظبت ماوٍت كىه ه

                                                           
 .https://hrdiscussion.com         14/02/2022        14:20البشرية،       الموارد إلدارة العربي المنتدى 1
 ، الحديث الجامعي المكتب ، االجتماعية مشكالتو و المصنع الصناعي, ماعاالجت الحي ،عمم عبد المنعم عبد 2

 .102 ص ، م 1984 ، اإلسكندرية
 .102 ص ، 1978 القاىرة العربية النيضة دار التنظيم، في الصناعي النفس طو، القادر عبد فرج .3
 .131,ص2003-2002احمد ماىر ،إدارة الموارد البشرية ,دار الجامعة,اإلسكندرية, 4
 ص. ، 2011 دط، الجزائر, الجامعية، المطبوعات ديوان والعمل، التنظيم اجتماع عمم مصطمحات دليل , قاسيمي ناصر 5

40 . 
 ، 2008 دط، ،)مصر( القاىرة الحديث، الكتاب دار البشرية، الموارد إدارة في والتطبيقية النظرية عمي، الجوانب حنفي 6

 129 ص.
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 لسي ذ في كمله ملمازطت اللامل خظىز  كدم " بإهه الخوُب حامد خالد َو   " 2املددد الُى

 اجزائى:    . ج

ذ الري ًجب ان ًٖىن ًُه مً احل اداء  هى اهِؼاق اللامل كً كمله و كدم خظىزه الى مىصبه باللمل في الُى

 اللمل املٖلٍ به  

 

 أهىاع التغيب : .2

 ٓما ًلي:  ًمًٕ جصيٍُ الخوُب

 _ الخوُب االزادي : 1

ًددر كىدما ال ًدظس الٌسد الى اللمل بهدي اهجاش ؤكماال ملُىت مثل : الدظَى او االطخجمام او اكما٘ مجزلُت 

 مهمت 

_ الخوُب اللزادي: ًددر كىدما ًٖىن لدي الٌسد بظبب مشسوق ًد٘ى بِىه و بحن الحظىز الى مٖان اللمل و 2

االازادي شُىكا  هى املسض لًٕ هرا الىىق مً الظلْى ال ًمًٕ ججىبه كلى االػلَ و  مً آثر ؤطباب الخوُب

 3كلى املاطظت ان جٖىن مظخلدة لخدمل او ُب٘ى مِداز ملحن مىه

 _ الخوُب بةذن:3

 ٌلني االحاشة التي ًاخرها املىؿٍ بلد ان ًِىم بابداء االطباب املبرزة ملسئوطه و ًخم بللمهم 

 رز مبرز:_ الخوُب بظبب ك4

 كلى اللمل ؤصحاب مً اللدًد ًإن ، الحف لحظً و ًجإة املىؿٍ مً جخؼلب التي الحاالث بلع جددر ؤن ًمًٕ

 جددد و . السجل كلى الظلبي الخإزحر مً هىق ؤي لها ؤجها طمان و الوُاب مً األهىاق هره كلى للمىاًِت اطخلداد

ِت و ههام ٔل مدة و االحاشاث ؤهىاق دولت ٔل في اللمل ُىاهحن  و اللمل ُاهىن  كلى االػلق ًجب لرلٗ خظابها ػٍس

 االحاشة : ماًلي مبرز كرز بظبب الوُاب كلى شُىكا األٓثر األمثلت حشمل و حُدا ببلدْ الخاصت املىـمت اللىائذ

اة بحاشة ،  اإلحاشة ؤو اللؼلث ،  املسطُت ت الخدمت ؤداء بحاشة ،  الًى  4اللظٍٕس

 _ الخوُب الوحر مبرز:5

٘  ًخم ال اث ًهىاْ الوُاب ؤشٖا٘ حمُم ُبى ع ًخم لًٕ و بحاشة ؤخد بلى املىؿٍ ًيها ٌظعى ُد ؤُو  ما كىدما و ػلبه ًز

 الخإدًبُت  االحساءاث مً لىىق ًخظم ُد ًإهه لرلٗ الحاحت دون  مظخمس بشٖل االحاشاث ؤخد ًخم

 الباخثىن  بها ُام التي الدزاطاث بلى بطاًت  ٘  ؤهمها: ؤهماغ للخوُب هىاْ ؤهٗ بلى ًيها جىصلىا والتي الخوُب خى

 _ الوُاب الِاهىوي:1

                                                                                                                                                                                     
 .. 10 ص دس، ، 1 ط لبنان، الجامعية، الدار لممصطمحات، الشامل عجمالم ، العالق عباس بشير  1
 دط، الجزائر ، الجامعية، المطبوعات ديوان في الجزائر ، السوسيواقتصادية التحوالت ظل في العمل نزاعات ، حامد خالد 2

 .34،ص  2011

 
، دار الشروق لمنشر و التوزيع  1مي ،طرونالدي ريجو ، مدخل الى عمم النفس الصناعي و التنظيم ، ترجمة فارس حم 3

 .281،ص 1999،عممن،
 .06ص  2016-2015سكو امين انيس، دراسة اسباب التغيب في الوظيف العمومي ، مذكرة ماستر ،جامعة سعيدة، 4
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 ًُه ًخصص الري الوُاب ذلٗ وهى زطمي للُد ٓمصادُت ؤو بإداء التزامه بمىاطبت لللامل املشسق ؤُسه الري الوُاب هى

   اللؼل و الساخت ؤًام مظمى جدذ اللمل كً ًيها ًىِؼم ، األحس مدًىكت دوزٍت مىاكُد لللامل الِاهىن 

 ٓما اهه ذلٗ الوُاب الري طببه اًام اللؼل السطمُت الدًيُت و الىػىُت و هى هُاب مبرز بمِخط ى الِاهىن  

 _ االهِؼاق: 2

 ٌلني ال األخحر االطؼساباث  هرا و اإلهخاج جخٌُع ،  اللمل ٓةبؼاء الىمؽ اللزادي و االزادي الىمؽ بحن خلُؽ هى

 1باملاطظت  جىاحده زهم وؿٌُخه ًادي ال اللامل ؤن ؤي الوُاب مً هىق ؤهه ٓما،  بالِىة ًخللّ لٕىه،  اللىٍ

 _ الخوُب الٌٕسي ؤو الىٌس ي:3

ا كً كمله  ًهرا ًادي الى التهاون و اإلهما٘ في اإلهخاج و ُد  ، ُد ًٖىن اللامل خاطسا حظدًا و لٕىه هائب ًٍٕس

ل طحر اللملُت اإلهخاح ، ٌظبب بصاباث في اللمل  ىق هره اإلصاباث  و بالخالي ٌلُس  ُت و اهخٌاض اإلهخاج بظبب ُو

 :_ الخوُب ملىاطبت كائلُت4

 مسض اخد ؤًساد األطسة ، ٌلخبر مً االطباب امللِىلت و املسخص بها ُاهىهُا مثل : اشدًاد مىلىد 

 أشباب التغيب :  .3

 هىالٗ كدة ؤطباب ُد جادي الى هُاب الٌسد كً كمله هرٓس مهها ما ًلي: 

 كً اللمل و ًِدان االهخمام به:_ كدم السطا 1

و ًخضح ذلٗ مً ٓثرة الخىِل مً وؿٌُت ألخسي و ٓثرة الشٖاوي مً كمل ؤو مً كدم ملئمت اآلالث و امللداث ؤو 

  2شٖاوي مً الصملء ؤو اهخٌاض األحس ؤو الساجب ؤو ؿسوي بِئت اللمل ؤو هِص االهخمام باللاملحن

 _ كدم الشلىز باملظاولُت : 2

لٗ مً ٓثرة الوُاب الري لِع له ما ًبرزه و كدم اكتزاش اللامل بلمله و كدم الىالء و االهخماء للميشاة و و ًخضح ذ

 ٓرلٗ كدم امٖاهُت االكخماد كلى مثل هرا اللامل 

 _ املسض : 3

ً زم ال ًمًٕ ان ٌشمل املسض االصاباث او املىاكُد الؼبُت و هى االٓثر شُىكا االطباب البلى كهها لخخؼي اللمل و م

 هسابت اهه خل٘ املىاطم البازدة ًصداد الخوُب كادة 

 _ املشٕلث الخازحُت:4

 3مشأل كائلُت  ، املىاصلث ، و ذلٗ مثل: مشٕلث الظًٕ 

                                                           
 جامعة ماجيستر، مذكرة " االقتصادية المؤسسة في البشري لممورد الوظيفي الرضا عمى أثره و زىية،التحفيز عزيون 1

 113ص2007_2006سكيكدة، الجزائر،
حميمة حيفضي و امينة حنين،التغيب العمالي واثره عمى إنتاج المؤسسة،مذكرة مكممة لنيل شيادة ماسترعمم اجتماع،تنظيم  2

 .23،ص2017_2018وعمل،احمد درادرية،ادرار،
لجامعي الحديث ،، االسكندرية محمد سيد فيمي ، اسيامات الخدمة االجتماعية في التنظيمات الصناعية ، المكتب ا 3

 ،1،مصر، ط
 .181، ص 2014
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 _ كدم الخىاًّ الصخص ي : 5

ٔاالهٌصا٘ او الؼلَ و وحىد اكساض لبلع األمساض الىٌظُت و  و ًٖىن ذلٗ هدُجت ملشٕلث شخصُت او كائلُت 

 الحُاة الصخصُت هحر مظخِسة و االٓثاز مً جىا٘و املشسوباث الٕدىلُت 

 

 _ البدث كً اللمل:6

ب   ًمًٕ للمىؿٌحن االجصا٘ لحظىز مِابلت اللمل او الخدٍز

 _ زكاًت األػٌا٘ ؤو زكاًت املظىحن: 7

 ُد ًظؼس املىؿٌىن الى الخوُب كً اللمل لسكاًت األػٌا٘ ؤو اآلباء املسض ى و املظىحن

 اإلشساي الظيئ( ، ؿسوي اللمل هحر مىاطبت مثل: ازجٌاق طاكاث اللمل )األكما٘ السوجُيُت _ 8

اة اخد األصدُاء ؤو األُازب 9  _ الوُاب املٌاجئ ألطباب جخللّ بداالث ًو

 ؤزاز الخوُب:  4

 ًادي الخوُب اللمالي الى كدة ؤزاز هرٓس مهها ما ًلي:

ادة في األحىز مثل :  ، ي اللامل ألحسه مدة هُابه _ ًٖلٍ املاطظت جٖالٍُ كالُت زهم كدم جِاض 1 الن ًادي لٍص

 واحباث بطاًُت لللما٘ 

_كدم خظىز اللامل لللمل : ٌلني كدم اخترامه للبرهامج امللم٘ى به ؤي مظاهمخه في اللمل مىلدمت الن ؤداءه 2

 مىلدم لحـت هُابه و هرا ًِلل مً ؤدائه اللام

بطاًت  ، ءة و الٌلالُت و ٌظبب طوؼا ٓبحرا و هحر طسوزي كلى الصملء في اللمل _ ًادي الخوُب الى ًِدان الٌٕا3

ذ آلت جدظس إلزباث الحا٘ بلدها ًدخل املٌهىم الظلبي للمىؿٍ املىخج    الى ان املىؿٍ املخوُب ًصبذ بمسوز الُى

د مما الوائبحن مدل دلىلُ ، ؤحىزا لهم جدًم االخخُاػُحن اللما٘ مً بلدد االخخٌاؾ بلى اإلدازة جظؼس ًِد_ 4  مً ًٍص

 1اإلهخاج جٖلٌت

_ في بلع املصاوم جِىم بدشوُل اللما٘ بإٓثر مً ُدزاتهم لٖي حظد حصء مً الوُاباث و هرا ما ٌلسض اللامل 5

 2لإلزهاَ مما ًادي الى اخخما٘ اهِؼاكه كً اللمل في الُىم املىالي

َ  هـام حلخمد املاطظت ٔاهذ ما بذا الجماعي اللمل جٌلُل في كائِا الوُاب ؿاهسة حشٖل_ 6  .اللمل ًس

 املىحهت ؤو اإلهرازاث امللخـاث هدُجت ، اإلدازة ؤو وزئِظه الوُاب ٓثحر اللامل مً ٔل بحن الللُت جىجس الوُاب ٌظبب_ 7

 كمله في جِصحره بظبب بلُه
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٘  بن_ 8  ؤحسه مً حصء هى خصم مِىم مبرز بدون  الوائب وخصىصا الوائب اللامل خّ في املاطظت بدازة جخخره بحساء ؤو

 امللِص ي  مظخىاه وز  جده بلى ًادي الري الص يء

ُت ًسص جٌِده اللامل ومٖاهت دزحت _ جدهىز 9 ت ًٌِده ؤهه ٓما ، الحىاًص مخخلٍ مً واالطخٌادة التُر  في اللظٍى

دٌصه ًُه ًازس هرا ٔل ، املاطظت في السطمُت وهحر السطمُت الجماكاث ت اللمل انمٖ بلى الحظىز  كلى ٍو  ًُه واملشآز

 .الوُاب بظبب مهها خسم ُد التي االمخُاشاث اطترحاق ؤحل مً

 

د _11  ٓما ، بخدي الهىاًاث ملمازطت للخٌسن ًخوُب ُد ًهى ، هٌظه لللامل خظازة األخُان بلع في الخوُب ًٖىن  ال ُو

 1احس ؤكلى كلُه ًدز آخس مدل في لُلمل ؤًام كدة ؤو ًىم ملدة ًخوُب ُد ؤهه

 عىامل التغيب العمالي:   5

خُث ًمٕىىا ان هصىٍ هره اللىامل الى كىامل داخلُت  ، هىاْ كدة كىامل جادي املىؿٍ الى الخوُب كً كمله

 حلىد للمدُؽ الداخلي للماطظت و كىامل خازحُت حلىد الى املدُؽ الخازجي للماطظت 

 اوال: كىامل داخلُت

ما٘ مدزبحن و مخللمحن كلم جِني للُِام باألكما٘ كلى ؤخظً وحه و _ املاهلث و الٌٕاءة: جدخاج املاطظت الى ك1

ٔاهىا هحر ماهلحن جٖىن وظبت حوُبهم مسجٌلت  كلُه بذ 

 _ بِئت اللمل: حمُم الـسوي ػبُلُت املخخلٌت لها جإزحر ٓبحر في حوُب اللما٘ 2

ٔان حجم املا 3 طظت ذاث حجم صوحر ًىخٌع _ حجم املاطظت: لحجم املاطظت دوز ٓبحر في ؿاهسة الخوُب ًٖلما 

 ًيها ملد٘ الوُاب 

اجه وجدهىز  الهخٌاض ، للخوُب اللامل جدًم التي األطباب مً األحىز  اهخٌاض بن_ األحىز و املٖاًأث: 4  وطلٍ ملىٍى

 لها ًةن املٖاًإة ؤما ، مسجٌلا احس خلله مً ًخِاض ى آخس كمل كً البدث و الىؿٌُت جْس في ًٌٕس ًجلله ما مسدودًخه

ادة ٌلخبر خاًصا ازجٌاكها خُث اللامل زطا حر كلىجإز  الحظىز  كلى واملىاؿبت اللامل اهظباغ لٍص

ٔان طبب في حوُب املىؿٍ 5 ٔان اللمل شاَ  _هىق اللمل : ًسجبؽ الخوُب بىىق الىؿٌُت التي ًِىم بها اللامل ًاذا 

 بدثا كلى وؿٌُت اخسي 

ّ اك6 خماد كلى مدزطت كلُاث االوظاهُت هدُجت لخجازب "هاوزىن" ب" _ الللُاث االوظاهُت داخل املاطظت: كً ػٍس

و م ا" جخلص بان حمُم كلُاث املظلمحن االحخماكُت مم بلظهم البلع جدظم باملدبت و جظامً و جٖاًل و جخإٓد 

 هره الظماث بىطىح في املجاالث السطمُت و املىـماث 

ٔاهذ مشددة ادي ذلٗ الى  _ هىق الظلؼت داخل املاطظت: الُِادة هي الظلؼت التي7 جِسز األوامس و الخللُماث ًاذا 

و كلى اللٕع مً ذلٗ اذا اشْس السئِع كماله في اجخاذ ُساز هخج  ، اهخٌاض السطا لدي االًساد و شادث حوُباتهم 

ادة في زطاهم كً كملهم و بالخالي ًِسز هُابهم في املاطظت   1كىه ٍش
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 زاهُا :كىامل خازحُت :

ملا  ، ان املسؤة هي التي جخوُب آثر مً السحل و هي االٓثر اخخلُا لألكراز للخوُب مِازهت بالسحل _ الجيع : بدث1

 كليها مً واحباث في اللمل و في اللمل املجزلي 

ل املدة 2  اما كىد الشباب ًهى مخىطؽ و ًدظم بالخٕساز  ، _الظً : خُث هجد ان الخوُب كىد املظىحن ػٍى

ٔاالهٌصا٘ او الؼلَ و الحُاة الصخصُت هحر مظخِسة _ كدم االطخِساز الىٌس 3  ي : و ًٖىن ذلٗ هدُجت مشأل كائلُت 

_ التزاماث كائلُت : ان املسؤة متزوحت جٖىن ؤٓثر حوُبا مً هحرها و هرا زاحم لٕثرة مظاولُتها اججاه شوحها و اػٌالها و 4

 2جدبحر شاون بُتها 

لللما٘ خاصت في املدن الٕبري التي جخؼلب في هالب االخُان ما بحن طاكت _ وطائل الىِل : ٌلخبر الىِل وطُلت هامت 5

ل له ازس كلى اللامل الري ًصبذ هائبا هٌظُا زهم  ذ الؼٍى و زلر طاكاث للهخِا٘ مً مظًٕ املِس اللمل و هرا الُى

 خظىزه الجظدي و ٓرلٗ الى الخإخس اللمدي مً حهت اخسي 

ذ _ املظاًت بحن املج٘ز و مٖان اللم6 ص كلُه الباخثىن و هى املظاًت بحن مٖان اللمل واملج٘ز و الُى ل : طبب اخس ٓز

ّ و مً ًِط ي اُل مً هصٍ  ه مً املج٘ز الى اللمل ًهىاْ ًَس مً ًِط ي هصٍ طاكت في الؼٍس الري حظخوُس

 اُل حوُبا ًهىاْ كلُت بحن طًٕ و اللمل و هرا واضح بان اللامل الري ٌظًٕ بالِسب مً املاطظت ًٖىن  ، طاكت 

 الدراشاث العلميت حىل ظاهزة التغيب:  6

 ، واحظاكا األٓثر جٕسازا الدزاطاث  مً باللدًد خـي الري الظلْى طىء اللمل كً الوُاب ٔان لِد

ت مدزطت بلى ذلٗ هيظب ؤن وظخؼُم ال ؤهىا مً السهم كلى ُت كادة الوُاب ًخظمً ، ملُىت ًٍٕس  طلٓى

بت جٖىن  األخُان بلع في ٔادًمُحن مً والٕثحر ، املدًٍسً لدي ٔان هالبا ، دماناإل  مً ٍُس  وحهت األ

 اإلدازة ذاث املصاوم مً ٓثحر في مشٖلت حلخبر والتي ، لإلصلح ُابلت هصكت بصٌخه الوُاب كً هـس

 الظلٌُت 

لا ًىمى اللمل كً بالخوُب االهخمام بدؤ 1945 كام بلد    ؤٓثر الحسب جلذ التي االشدهاز ًترة ؤزىاء املدًسون ؤصبذ ، طَس

س بجمم اهخماما ؼاهُا مً ٔل في ، جدلُلها زم األهىاق ٔل مً الخِاٍز ٖا بٍس  املِاالث ، األوزاَ مً املئاث خاصت بصٌت و امٍس

ؼاهُا في صدز الري ٓخب ؤخد ٌسجل ، الحسب بلد ما كِىد ؤزىاء الوُاب كً وشسث الخللُماث وؤدلت  chadvik et all) بٍس

ٔادًمُت وزُت 100 مً ؤٓثر الٌترة جلٗ جهاًت في (1982 ٖا في ممازل ٓخاب صدز ، الوُاب مىطىق كً ؤ  الٌترة هٌع في ؤمٍس

ٔادًمُت دزاطت  سجل ٖا في ؤحٍسذ ؤكما٘ مً مشخِت اللدد هٌع بلى جصل ؤ    ، godman et al) 1984الشمالُت ) ؤمٍس

 

ٔادًمُت الدزاطاث بلى الٕخب هره حشحر س مً حدا الٕثحر ؤًظا ًىحد نٔا ، خاصت بصٌت الوُاب كً األ  والىزائّ الخِاٍز

 الوُاب  مشٖلت ؤهه زؤوه كلى ملا والخصدي للخدلُل الخاصت مداوالتهم في املخخلٌت اإلدازة ًئاث كً وشإث التي الداخلُت
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 ًمًٕ ؤهه ٌلخِدون  الرًً االحخماعي الىٌع كلم مجا٘ في وخاصت ، للباخثحن حرابا ججلله التي امللمذ بلع للوُاب ان

ذ  ؤهه كلى الوُاب في الخٌٕحر ًمًٕ ، شدًدة بدُت الوُاب وحسجُل ُُاض مًٕ ، األكما٘ ألصحاب باليظبت طائم ُو  ٍو

ذ مً ٓيظبت اكخبازه  1مدددة  شمىُت ًترة خل٘ كلُه املخلاُد الُى

 خـامااله كلى ًدسصىن  بالسطا شلىزا األٓثر األًساد ؤن ، الباخثحن لدي املٌظلت الٌٕسة ٔاهذ لِد

 اللملي الدلُل بُامت ذلٗ ومم ، بدىثهم ًسوض مً املظتهدًىن  ًهم بالسطا شلىز  األُل ؤما كملهم في

اث اللمل كً السطا مِاًِع اخخباز جٕساز مً السهم كلى ، بالوت صلىبت في جمثلذ  بذ الوُاب ومظخٍى

 2بإكمالهم املسجبؽ األًساد لسطا اليظبُت والؼبُلت الِائم الىطم هى الدزاطاث  هره مثل ججاهلخه ُد ما

 ꞉ ًلي ما والوُاب اللمل كً السطا بحن الللُت جظلٍ التي اللىامل طمً ومً

 ت جٖضىن  ُضد الوُضاب خضاالث بلضع ضت األخضىا٘ ؤو ، املضسض بظضبب ججىبهضا ًمٕضً وال ، اطضؼساٍز  زكاًضت او ، الجٍى

 ًِضد ، ومضً زضم ، لسخلضت ًضرهب ، للوُضاب مظضؼس ولٕىضه كملضه كضً زاضض ي ًٖضىن  ُضد اللامضل ًةن زم ومً ، الؼٌل

 السطا  بلدم ٌشلس ُد شخص اللمل في ًخىاحد ُد بِىما ، بالسطا ٌشلس الري الٌسد ًخوُب

 ابت طُاطاث ؤو ؤهـمت لدحها التي املىـماث بلع   في الٌسد وجىاحد خظىز  كلى الظُؼسة و الُس

 اللمل  كلى السطا جإزحر مً ؤٓبر بدزحت الوُاب كلى ًازس مما ، اللمل

 ومً ، ؤو مِبىلت ملِىلت حلخبر التي الوُاب وظبت ؤو ؤًام هي ما للٌسد واضح هحر ًٖىن  ُد ، األكما٘ مً ٓثحر في 

 ًخوُبضىن  األًضساد الضرًً بلضع لظضلْى جِلُضد األًضساد بلضى ًضادي ُضد الخىـُمُضت اإلزشضاداث فضي الضىِص ًضةن ، زضم

 3كملهم  كً كالُت بيظبت

 ضد ؤن ُضادزا اللمضل صضاخب ٔضان بذا ضادة بلضى ًضادي طضىي ذلضٗ ًضةن ، اللمضل طضاكاث كضدد جدٕمضي بشضٖل ًٍص  ٍش

ذ خظاب كلى جٖىن  الجدًدة اللمل ًتراث ألن ، اللمل كً الوُاب خاالث  اللاملحن  ًسان ُو

 ْجُٕضٍ اللضاملحن وبضحن اإلدازة طضُؼسة خضاالث بضحن الللُضت هضى حلبحضر كضً الوُضاب ؤن الىاُضم فضي ٌلخبضر مضً هىضا 

ا ًسجبؽ شِئا ولِع ، ملها ٍص  ذاجه خد في اللاملحن بظلْى هٍس

٘  _جم  ٔاهذ ًِد ، الصىاعي االحخماق خِل في الباخثحن بلع بىاطؼت الخدّ هرا مثل بلى الىصى

Hilde Behrend 1957 ٘ اث بضحن اللضام االزجبضاغ كضً وبىطضىح ٓشضٍ مضً ؤو اث الوُضاب مظضخٍى  ، البؼالضت ومظضخٍى

َ  بمضا ، ؤٓبضر ًصضبذ اللمضل مضً الؼضسد مضً لخضىيا ًضةن ، البؼالضت وظضب ازجٌضاق خالضت فضي ؤهضه بضاًتراض  فضي الخٌٕحضر ٌلضى

 الوُاب 

 ، واللامل اللمل صاخب بحن الللُت كمله في االزجٖاش هِؼت ٔاهذ Baldamus and Behrend - _ؤما     

 حلخبضر الخِدًمه اطخلداد كلى اللاملىن  ًٖىن  التي الجهىد بن الجهىد"  مظاومت " الللُاث هره كلى Behrend ؤػلّ لِد

اث جخظضم ؤجهضا حهضىدا مدضدودة  ؤو وشضس كلضى ُضادزة اإلدازة جٖضىن  ُضد بِىمضا ، واملِبىلضت كليهضا املخلضازي اللمضل حهضد ملظضخٍى

ضد ؤن كامضت بصضٌت حظضخؼُم ال ًةجهضا مضا خضد بلضى لللمضل االطضخلداد جىشَضم بكضادة  ًِضدم ، اللضام اللمضل مظضخىي  مضً جٍص
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Baldamus  واللمضل األحضس بضحن الخضىاشن  ؤن اللضاملىن  ؤدْز بذا ؤهضه ًٌتضرض خُضث ابالوُض بخصضائُاث بلضى اطضدىادا الحجض 

لت الىدُجت ًةن ؤطاطُت بصٌت للهتهاْ حلسض ذ االوسحاب املخُى  اللمل  مً ؤو الدائم املُا

 جخٍُٕ ؤن حظخؼُم ال املىـماث مً الٕثحر ؤن لدزحت ماطظُت ؿاهسة الوُاب ؤصبذ ًِد بًؼالُا في _ؤما   

ٔاث ؤن والىدُجت ، اللاملحن كدد في شدًد هِص مً حلاوي لتيا األًام جلٗ مم  ًجب ٓثحرة بًؼالُت شس

ادة % 14 - 8 بحن ما حلحن ؤن حر الوُاب مشٖلت ملىاحهت اللاملحن كدد في ٍش  وصل ، اللاملت الُد وجًى

ٍ  جخجاوش  الرًً األًساد كلى الِبع البىلِع بدؤ كىدما 1982 كام في ذزوجه بلى بًؼالُا في الُى

٘  الخداق بتهمت امللِىلت الحدود هُابهم وظبت  جخم  لم كمل طاكاث ؤحىز  كلى والحصى

 الخوُب في الِاهىن الجصائسي :  7

 َ  اللمل   بللُاث واملخللّ ُاهىهُت هصىص كدة في الخوُب بلى الجصائسي  الِاهىن  جؼس

 ًخِاض ى ؤن ، زجبخه جًٕ مهما املىؿٍ ًمًٕ ال ، األمس هرا في صساخت كليها املىصىص الحاالث باطخثىاء" 217:املادة

 مدة مم بدىاطب الساجب مً بخصم اللمل كمً مبرز هحر هُاب ٔل كلى ٌلاُب .خللها ٌلمل لم ًترة زاجبا كً

 الِاهىن  هرا في كليها املىصىص الخإدًبُت باللِىباث املظاض دون  وذلٗ الوُاب

ؼت ، املىؿٍ ًمًٕ" : 218 هصذ املادة  الساجب ًِدان دون  الخوُب زخص مً االطخٌادة ، مظبّ مبرز جِدًم شٍس

 اآلجُت: الحاالث في

 ت بيشاػه جسجبؽ دزاطاث ملخابلت  ؤو ، املصلحت طسوزة مم جخماش ى األطبىق في طاكاث ؤزق خدود في ، املماٍز

ت ها  التي الٌترة طاوي  ث لٌترة املظابِاث ؤو االمخداهاث في للمشآز  حظخوُس

 الخىـُم في كليها املىصىص الشسوغ خظب الخدَزع بمهام للُِام  ٘  به  امللمى

 ت  االهخداب  وطلُت في ًًٕ لم بذا اهخخابُت كهدة ًيها ًمازض التي املجالع دوزاث في للمشآز

 ت ؤو الىِابي بالخمثُل مسجبؼت مهام ألداء ً مشآز م ػبِا الىِابي في دوزاث الخٍٖى ٘  للدشَس   1به امللمى

 دون  للوُاب زخُص ا ث مً االطخٌادة ؤًظا املىؿٍ هىن ؤشازث اهه : ًمًٕمً ذاث الِا 219باليظبت للمادة 

ت ًِدان الساجب  املهىُت  بيشاػاجه كلُت لها التي الدولي ؤو الىػني الؼابم ذاث وامللخُِاث املاجمساث في للمشآز

 31ملدة األحس دًىكتم خاصت كؼلت في املنهي مظازه خل٘ واخدة مسة خّ كلى اهه: للمىؿٍ 211في خحن هصذ املادة 

 املِدطت  البِاق في الح  مىاطٗ ألداء مخخالُت ًىما

 

ت الٌتراث بطاًت ًمًٕ"هصذ كلى:  211ؤما املادة   املىاد في كليها املىصىص الوُاباث جساخُص ًتراث بلى للظٌس الظسوٍز

 األمس  هرا مً 211املادة بلى 219 في

                                                           
، ديوان مطبوعات 2،ط)العمومية لموظيفة العام األساسي القانون وفق-منير نوري، الوجيز في تسيير الموارد البشرية  1

 .218،ص2005عية، الجزائر ، الجام
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ٔاملت في بخدي املىاطباث 3الخاص مدًىق األحس مدة  : للمىؿٍ الحّ في الوُاب212ؤما بخصىص املادة  اًام 

 اللائلُت:

  ٍشواج مىؿ 

 ٍاشدًاد ػٌل مىؿ 

 ٍخخان ابً املىؿ 

 ٍاة شوج  املىؿ  ًو

 اة اخد الٌسوق ؤو الحىاش ي املباشسة للمىؿٍ او الصوحت  ًو

م امللم٘ى 213املادة  ّ الدشَس  به : حظخٌُد املسؤة املىؿٌت خل٘ ًترة الىالدة مً كؼلت ًو

 ػَس ُُاض ملدالث الخوُب:  8

هىاْ كدة ػَس حظخخدم لُِاض ملد٘ الوُاب في املاطظت مهها ما ًِِع  ملد٘ الوُاب الٕلي و مهها ما ًخللّ 

 بشدة هُاب و هحرها

 و مً اهم املِاًِع بىحه كام: 

كدد االًام املٌِىدة

كدد اًام اللمل
 = الوُاب الٕلي    

 ِاًِع حظخلمل في املِازهت بحن ملدالث الوُاب في املاطظاث الصىاكُت املخخلٌت و مً الجدًس بالرٓس ان هره امل

 خُث ان:

 ت اللامت  اللدد اإلحمالي ألًام اللمل ال ٌشمل كلى اإلحاشاث الظىٍى

 )1ًدظب بدُت الوُاب الِصحر )ًىم ؤو هصٍ ًىم 

 ال ًدظب كدد ؤًام اللما٘ الوائبحن ألٓثر مً طىت بظبب ػ٘ى الُىم 

    از الوُاب =ملد٘ جٕس 
كدد خاالث الوُاب

مخىطؽ كدد اللما٘
 

ٔلٌت هُاب اللامل الىاخد=
احمالي جٖلٌت الوُاب في الٌترة

كدد املىؿٌحن هائبحن خل٘ ًترة
 

 :اقتراح الباحثين ملحاربت الغياب  9

                                                           
اسامة كمال, محمد الصيرفي , ادارة الموارد البشرية, مؤسسة لورد العالمية لمشؤون الجامعية, البحرين, دط,  1

 .59,ص2006
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ههضا كضً م الخخٌُضٍ بلضى البضاخثىن  و املخخصضىن  ٌظضعي وكلُضه ، الخوُضب ؿضاهسة كلضى الِظضاء الصضلب مضً ًٖضىن  ُضد

:ّ  ػٍس

  ادة في األحىز حر الـسوي املىاطبت لللمل ٍٓص  الحىاًص  ، جًى

 جىطضُذ خللهضا مضً ًمٕضً آلُضاث بدخضا٘ مم اللمل كً الخوُب بسجلث االخخٌاؾ في بالٕمبُىجس االطخلاهت 

َ  التي اللمل كً الخوُباث  ملحن مظخىي  جٌى

 ْكملُت املساُبت في املىؿٌحن ممثلي بشسا 

 املضىازد  ُظضم بلضى املىطضىق هضرا جضْس مضً بضدال اللمضل كضً الخوُضب مضم الخلامضل اولُتمظض املضدًٍسً جدمُضل

ت   البشٍس

 حر طسوزة يهُت للخدماث اإلدازة جًى ضا - ؤللاب ُاكت( لللما٘ التًر  طضوؽ لخٌضادي )...مؼاللضت مٕخبضت -ٔاًُخحًر

 للوُاب  املىؿٍ ججىب وبالخالي اللمل و الحص٘ى كلى ًسص للساخت 

 بُت للملُاث خظىكهم كلى كلوة للمدًٍسً الىاضحت داثاإلزشا بلع ٓخابت ٘  جدٍز  مم الخلامل ٌُُٓت خى

را ، اللمل كً الخوُب س كً بزشاداث للمىؿٌحن ٓو  الخوُب  جِاٍز

 ت ومداولت ُسب كً املىؿٌحن حوُب كملُت مخابلت ت  داخل املشٖلت جٖىن  ًِد ؤطبابها ملًس  الشٓس

 بها  ًلتزمىا مىؿٌُٗ وحلل للملا كً ًخوُب ملً واضحت وطُاطت ُاهىن  وطم 

 اللمل  بلى اللىدة كىد شخصُت بمِابلث الُِام 

 1ؤشٖالها بمخخلٍ السدكُت و الصازمت للِىاهحن اإلدازة بجباق طسوزة  

 ؤدائهم  لخُُِم باللما٘ اطدثمازاث خاصت بىطم اإلدازة ُُام 

 اللمل  وؤصحاب واإلدازة اللما٘ بحن الللُاث الُِام بخدظحن 

 ب ملحاربت ظاهزة التغيب :أشالي  11

ّ   ٌظعى الباخثحن الى الحد مً مشٖلت الخوُب و املداولت الى بًجاد خل٘ى إلهِاصه        و مدازبخه وذلٗ كً ػٍس

 وطم بلع األطالُب للظُؼسة كلُه ًُما ًلي:

 ُت في الخٌظُل و الىِدًت الحىاًص و خاصت مٖاًإة : الحىافز  محصجُ اللادًحن املىؿٌحن الى التُر

 خظىزهم  في مىخـمت جٖىن  ؤن كلى اللاملحن

 حر : الىقل و اإلشكان مزافق  مدؼاث ؤو املصىم مً ُسب ًٖىن  ؤن ًٌظل و الظًٕ جًى

 لللما٘  املىخـم الحظىز  طُظمً الحاًلث

 و الوُاب بحن مباشسة كلُت هىاْ املصىم في مىاطبت طلمت جدابحر هىاْ جٖىن  ؤن ًجب : الحىادث من الىقاًت 

ىق كىد مىاطب هدى كلى اجخاذها الىاحب االخخُاػاث و اآلالث الطخخدام اللما٘ جىكُت ًجب ادرالحى   ُو

 . واحباتهم كً ًخخلىا لً ًةجهم الحىادر مً اللما٘ ًخاي ال كىدما ،  الحىادر بلع

                                                           
بن عطاء اهلل سميحة، التغيب عن العمل وانعكاسو عمى أداء العامل داخل المؤسسة، مذكرة مكممة لنيل شيادة  1

تماع و الديمغرافيا،كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة، الجزائر، ماستر،قسم عمم االج
  .48، ص2016_2015
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 حن بمًٕ : الفعال اإلشزاف  جبً اللما٘ و االلتزام ٓظب ػٍسّ كً ملحىؾ بشٖل الخوُب مً الخِلُل للمشًس

 ٓبشس  حلاملهم و باللما٘ صادُا اهخماما جـهس ؤن

 جٖىن  ؤن ًجب ،  اللما٘ مخؼلباث مساكاة خل٘ مً األحىز  ملداث جددًد ًجب: املعقىلت األجىر  معدالث 

اث كلى الحٌاؾ مً اللما٘ لخمٕحن ٔاًُت األحىز   ملِىلت  ملُىت مظخٍى

 ُصحرة مً ًترة بلد باإلزهاَ اللما٘ ٌشلس لاللم كً للخوُب السئِس ي الظبب هي : الصليمت العمل ظزوف 

ّ ا م هىاْ جٖىن  بذا اللمل حر هىاْ ًٖىن  ؤن ًجب اللمل في مىاطبت ًز  ؤمٖان ،  الٖائيخحن ،  الشسب مُاه جًى

 اللمل  مٖان في بالخلب اللما٘ ٌشلس ال ختى الخ....،  املساخُع الساخت

 ال كىدما ،  مىاطب اخخُاز و جىؿٍُ وحىد كدم بلى ؤًظا الخوُب ًادي ُد : شليم اختيار إجزاء 

ب كلى  هىاْ ًٖىن  ؤن ًجب ؤهٌظهم كلى الخوُب طُداولىن  ًةجهم ، للىؿائٍ مىاطبحن اللما٘ ٌظٖىن  جدٍز

ٔاء و ، الٌٕاءة ت اخخبازاث الر  جٖىن الىؿٌُت كىدما ،  اخخُازها ًخم التي للىؿائٍ األشخاص ملئمت مدي مللًس

   هُابه في ًٌٕس لً و كليها باللمل مٌظخم طىي ،  لللامل مىاطبت

 حن بحن املخىجسة الللُاث جادي ُد : العمل في الىدًت العالقاث  ًجب ، كً اللمل الخوُب الى اللاملحن و املشًس

حن لدي ًٖىن  ؤن ٍ املشًس  ال ؤن ًجب ؤدائهم و لخدظحن اللما٘ ًدٌص ؤن ًجب ،  اللما٘ اججاه حلاووي مُى

 ة مخٕسز  اهخِاداث في ًىومع
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 خلصت :

ت ًِد جبّحن لىا بإن الخوُب هى ؿاهسة مسجبؼت بلدم خظىز  ٔان هرا الٌصل بمثابت خىصلت ألهم الجىاهب الىـٍس

اللما٘ بلى املاطظت ؤو بخسوحهم مهها بشٖل بزادي ؤو هحر بزادي ؤي هاجج كً املاطظت  ٓما جبحن لىا ؤّن الخوُب 

ادي بلى ازجٌاق ملدالجه في املاطظت الجاملُت ُد جٖىن هره ج ، كً اللمل هى طلْى هاجج كً ؤطباب مخلددة

ي ًخجه 
ّ
الـسوي مسجبؼت باملاطظت الّتي حصجم مىؿٌيها كلى جْس اللمل في ؿسوي ملُىت ؤو مخللِت بالٌسد الر

 جٌٕحره لتْر اللمل و ذلٗ للّدة كىامل 
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 تمييد:
 

غير  ، تعد الجامعة إحدى مؤسسات التعميم و التنشئة في المجتمع و أعمى درجات اليرم في نظام التربية
عممية من الواجب أداؤىا و اإلخالص ليا. إن التعميم العالي في الجزائر مرَّ أّنيا رسالة تربوية و 

و القانية في عيد االستقالل تبدأ من  ، 1962األولى في عيد االستعمار و تنتيي سنة ، بمرحمتين
تقوم عمى مجموعة من المقومات و المبادئ و السمات فيي مكان االمتياز  ، إلى يومنا ىذا 1962

كما أنيا مكان إلنتاج المعرفة و نقميا لمن في إمكانيم  ، و المعرفة الموضوعية ، ثقيف الفكرالعقمي و ت
 كما لمجامعة العديد من الوظائف و األىداف و ىذا ما سنحاول عرضو. ، استيعابيا و االستفادة منيا 
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 مفهوم المؤسسة: .1

لمؤسسات تختمف باختالف أشكاليا فا ، يعتبر مفيوم المؤسسات مفيوم شامل جدا وواسع لدرجة كبيرة
و ىذا ما يقودنا الى التعرف عمييا  ، و أىدافيا و أحجاميا. فقد حظيت باىتمام الباحثين و المفكرين

 من خالل المفاىيم المغوية و االصطالحية و اإلجرائية.

 لغة: . أ
 في أما،  ENTREPRIلمكممة ترجمة الواقع في فيي أصميا عن نبحث عندما المؤسسة كممة إن

 ،  مؤسس ،  ويؤسس أسس فعل من مشتقة مؤسسة فكممة العربي القاموس إلى واستنادا العربية المغة
 مؤسسة

 خيرية أو اجتماعية الغاية أسس معيد أو الجمعية تعني المؤسسة فأن ،  الشامل العربي القاموس وحسب
 1اقتصادية أو

 اصطالحا: . ب
 أو شخصين من منظمة قوى وىي ، عورياش المنسقة األنشطة من نسق المؤسسة" برنارد شستر 

 2والشعوري. المدروس التنسيق خالل من األنشطة من مجموعة بإنجاز تقوم ، أكثر
 اجتماعية او اقتصادية وحدة في مندمجين األشخاص من مجموعة" مؤسسة" :قاسيمي ناصر 

 ، ذلكل الضرورية والبشرية المادية الموارد تجميع خالل من مشترك ىدف لتحقيق قانونية
 3عقالنيا. استغالال واستغالليا

 أجل من تتكون ، منظمة رسمية جماعة عن عبارة ىي ،  المنظمة أو المؤسسة :العسل إبراىيم 
 أمثمة من ، تربويا أو ، صحيا أو ، رياضيا أو ، دينيا أو ، تجاريا يكون قد معين ىدف تحقيق

 الجمعيات ، النوادي ، ستوصفاتالم ، المدارس ، البنوك ، المصانع ، الشركات :المؤسسات
 المبني الرسمي التنظيم :المؤسسات خصائص أىم من .الحزبية والجماعات ، الخيرية أو الدينية
 بين القائمة االجتماعية العالقات وعمى ، المؤسسات ليذه المنظمة والموائح القوانين عمى

 4أعضائيا
                                                           

 .209،ص2000راوية محمد حسن، إدارة الموارد البشرية، بدون طبعة ،دار الجامعة، اإلسكندرية،مصر، 1
 األزاريطة، الحديث، الجامعي المكتب ية،االجتماع المنظمات في المعاصرة عبد الحسن وأبو سيد عوض جابر 2

 .203،ص2003اإلسكندرية،مصر،
 .120،ص2011ناصر قاسيمي ،دليل مصطمحات عمم اجتماع تنظيم و عمل، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،3

 لمدراسات معيةالجا المؤسسة األولى، الطبعة االجتماع، عمم في التطبيقية واألساليب النظرية األسس العسل, إبراىيم 4
 .34،ص1997لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر
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 القرار منع في ماليا مستقل ل مركزاتشك والتي وبشرية اقتصادية خمية عن عبارة ىي المؤسسة ، 
 حسب وكذلك ، الشركاء بين المال تقيم رأس شروط عمى تعتمد المركز ىذا ومراقبة بحيث إدارة
 1كل مؤسسة. خصائص

 غير أو مباشرة بصورة البعض بعضيم مع يتفاعمون من أفراد يتكون اجتماعي نسق : المؤسسة 
 2محددة. أىداف لتحقيق معموم نطاق جغرافي ضمن ، سائدوالمعايير ال والقيم القواعد وفق مباشرة

 
 إجرائي: . ج

 من مجموعة و البشرية الموارد من مجوعة من يتكون اقتصادي كيان ىي
 غاياتيا. و أىدافيا تحقيق اجل من المبادئ من جممة عمى تقوم الوسائل

 مفهوم المؤسسة الجامعية الجزائرية : .2
 من وتنميتو المجتمع تطوير في تساىم حيث، في أي مجتمع تعد الجامعة من بين المؤسسات اليامة 

 .واإلنتاج العمل اتجاىات عمى والعممي الفكري تأثيرىا خالل
 :لغة . أ

 أو مجموعة يعني والذي ،  universités الالتيني المفظ من université جامعة مصطمح يشتق
 واحدة. حرفة أو واحد بعمل المشتغمين تضم أو رابطة  إتحاد
 اإلتحاد عمى يطمق المفظ  ىذا أصبح عشر الثالث القرن وأوائل عشر الثني القرن أواخر يف ولكن

 مرحمة وفي ، طالبا أم أساتذة كانوا سواء ، العمم رجال من عددا تضم التي النقابة أو العممي
 بعد فيما أطمقت ثم ، معا والمعممين الطالب من جمعية أو إتحادا تعني الكممة أصبحت الحقة
 3طالبا ويعمم أساتذة يستخدم الذي العممي المعيد يلتعن
 اصطالحا: . ب

                                                           
 .92،ص2013عمان، ، التوزيع و لمنشر ,الجنادرية 1 ,ط المؤسسات و المنظمات نظرية , ربو عبد محمد رائد  1
 و لمنشر الفجر دار ، 10 ط ، المفاىيم و التصور لممؤسسة الحديث ,التنظيم قيرة إسماعيل ، سالطنية بمقاسم  2
 .6،ص2008توزيع،ال
 لمطباعة آيات مركز والجامعي، دط، العالي التعميم في قضايا ناس, محمد السيد محمود، طو سعيد 3

 .7،ص2003والكمبيوتر،
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  اختمف الباحثون في تعريفيم لمجامعة بين من يعرفيا عمى أساس عنصرىا و من يعرفيا عمى
فالجامعة ال تحدد أىدافيا بمفردىا و توجييا بل تتمقاىا من المجتمع الذي  ، أساس طبيعتيا

 1يعطييا معنى وجودىا
 حضاري مستوى تعكس ، والفكري الثقافي لإلشعاع ومنارتيا بحثي ومركز ةتعميمي مؤسسة ىي 

 بشري مجتمع وىي ، لمعناصر تفاعل كل وىي متحرك ديناميكي نظام وىي ، لتقدمو وتدعو
 2االجتماعي. التفاعل قواعد عميو تنطبق

 وسائل تستعمل خاصين نسق و نظام أشخاص مجموعة " أنيا عمى ماسو ماسيا يعرفيا رامون 
 العميا". المعرفة إلى ما بطرق لموصول مختمفة ميام بين تنسق

  مؤلفة من عدة مدارس او كميات يختص كل منيا بفرع  ، يقصد بالجامعة مؤسسة لمتعميم العالي
و الجامعة عبارة عن وحدة اجتماعية ادارية منظمة تتألف من مجموعة من  ، معين من المعرفة

عضيم البعض وفق ىيكل تنظيمي واضح و منسق و الكل األفراد الذين تربطيم عالقة مع ب
يسعى الى تحقيق و بموغ أىداف محددة عن طريق تفاعميا مع البيئة المحيطة حيث انيا تتأثر و 

 .3تؤثر فييا
 :اجرائي . ج

ىي مؤسسة اجتماعية تظم مجموعة من األفراد تقوم بنشر المعرفة و العمل عمى تقدميا من 
 الموارد البشرية لمحياة العممية و نقل التراث الثقافي.  خالل البحث العممي و إعداد

 
  

                                                           
يسمينة خدنة، واقع تكوين طمبة الدراسات العميا في الجزائر، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير، تخصص تنمية و   1

 .18،ص2008_2007مية العموم االنسانية و االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة، تسيير الموارد البشرية ، ك
 .02 ،ص 2003 ،األردن،1ط لمجامعات، اإلبداعية معايبة، اإلدارة سالم عادل الخطيب، محمود أحمد2

 .17_15،ص2013خالد عبد الوىاب، القيادة و تطوير منظمات التعميم العالي،دار االيام لمنشر و التوزيع، االردن، 3
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 نشأة و تطور الجامعة: .3
 .االستعمار عهد في الجزائرية الجامعة :األول الفرع

 لخدمة مسخرة ، األخرى والمؤسسات القطاعات بقية مثل الفترة ىذه في الجامعة تكون أن البدييي من
 رغباتو وتحقيق حاجاتو تمبية األول ىدفيا أساليبو ووفق ، منظوره بحسب وموجية ، االستعمار قضايا
عداد  العممي. البث ميدان في الفرنسية اإلطارات وا 

 الجزائريين والعمالء ، المعمرين وبنات أبناء من الطمبة الفترة ىذه في الجزائرية  الجامعة احتضنت لقد"
 أنيا القول يمكن وبالتالي ، )الموظفين وكبار ، والقيادة ، األغوات(األولى بالدرجة االستعمار من المقربين

 ، نفسيا عمى منطوية فئة تكون أصبحت ىذا تشكيميا وبفضل ، "االستعمارية النخبة جامعة" تمثل
 ، وأىدافيا ، وطالبيا برامجيا حيث من أو ، إطاراتيا العممية حيث من سواء ، المجتمع عن مقطوعة

 تعيش ال ألنيا ، منو غريبة لكنيا ، موليا احتضنيا الذي المجتمع الجزائري مؤسسات ضمن مؤسسة فيي
ثم   ومن ، ولصالحو االستعمار أوضاع تعيش وانما ، رضو ا أم تعالج وال بمشاكمو تيتم وال ، أوضاعو
 االستعمار نفوذ غرس أجل من األخرى والتسمط السيطرة أدوات بقية إلى تضاف ، عممية أداة أصبحت
 ."مصالحو وصيانة ركانوأ وتقويتو جذوره وتعميق

 بحكم فييا الجامعية النخبة ألن ، الفترة ىذه في الجزائرية  الجامعة عمى واإلحباط اإلستياء سيطر لقد
 الفكري والجمود والجيل ، الفاسدة األوضاع تغيير أجل من ساكنا تحرك ولم واجبيا عن تخمت تكوينيا
 من المتفرج وقف ، االستعمار عيد ة الجزائرية فيالجامع تقف ولم ، الدولة الجزائرية يسود كان الذي

 األوضاع ىذه إبقاء عمى عممت بأنيا القول يمكن بل ، فحسب الفاسدة والسياسية االجتماعية األوضاع
 من
 من ووسيمة استعمارية جزائرية مؤسسة أنيا جانب فإلى ، أخرى جية من العممية الحقائق وتزييف ، جية

 الجزائرية ال غير . اليوية تمص ىدفيا كان وغيرىا قتصاديواال السياسي الضغط وسائل
 الوطنية الشخصية طمس عوامل من وعامال ، وثقافيا فكريا المجتمع تفكيك أدوات من أداة "إذن فيي
 ، ودينية ، واجتماعية تاريخية من فييا األكاديمية واألبحاث وقد كرست الدراسات ، األصمية الثقافة وخنق
 1."خاصة بصفة الوطني التاريخ وتزييف الوطنية لشخصيةا لتفكيك وغيرىا

خالصة القول ان الجامعة في ىذه الفترة كانت مسخرة فقط لالستعمار الفرنسي و ىذا راجع الى سياسة 
التيميش و العنصرية التي عانى منيا المجتمع الجزائري بسبب وحشية المستعمر الفرنسي محاوال بذلك 

 إبقاء الجزائر تابعة لو .
                                                           

 اإلعالم و االتصال عموم في الماجستير شيادة لنيل مكممة مذكرة ، الجزائرية، الجامعة في العامة كريمة،العالقات ساعد 1
قسنطينة ،  منتوري، ، غير منشورة، قسم العموم اإلنسانية، كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة

 .86_85،ص2011الجزائر،
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 الفرع الثاني : الجامعة الجزائرية في عيد االستقالل:
 االستقالل غداة يكن بالجزائر لم إذ" ، لمجزائريين بالنسبة الجامعي التعميم بداية ىو الجزائر استقالل يعتبر
 لم أنو إال ،  1909 سنة تنظيميا وأعيد ،  1872 سنة بنيت ، الجزائر جامعة ىي واحدة جامعة إال

 محدود عدد إال االستقالل قبل منيا يتخرج ولم ، الثانية العالمية الحرب بعد إال جزائري يأ منيا يتخرج
 والحقوق. اآلداب في غالبيتيم كان وقد ، الجزائريين من

كانت ىناك مدرستان ىما معيد الوطني لمفالحة مدرسة الوطنية متعددة  ، الى جانب جامعة الجزائر
 و سوف نتطرق الى ىذه المراحل: ، ستقمة اىتماما خاصا بالتعميم العاليالتقنيات.ليذا أعارت الجزائر الم

 المرحمة األولى:
و ىو تاريخ إنشاء أول وزارة متخصصة في التعميم العالي و البحث  1970الى  1962امتدت من 

 1966حيث فتحت جامعة وىران  ، و تتميز ىذه المرحمة بفتح جامعات مدن الرئيسية بالجزائر ، العممي
و ، ثم تمتيا بعد ذلك كل من جامعة العموم و التكنولوجيا ىواري بومدين الجزائر  1976ثم قسنطينة 

محمد بوضياف بوىران و جامعة عنابة ثم فتحت جامعة اإلسالمية_  ، جامعة العموم و التكنولوجيا 
 .كانت ىذه الجامعات مقسمة الى كميات ىي:1984األمير عبد القادر قسنطينة 

 داب و العموم اإلنسانيةكمية اآل 
 كمية الطب 
 كمية الحقوق و العموم االقتصادية 
 كمية العموم الدقيقة 

 كانت ىذه الكميات مقسمة لعدة أقسام و كانت تمر بمراحل ىي: 
  مرحمة ليسانس: تدوم ثالث سنوات بفعالية التخصصات و ىي عبارة عن نظام سنوي

 يادة ليسانسالتي تكون في مجموعيا ش ، لمشيادات المستقمة 
  شيادات الدراسات المعمقة و تدوم سنة واحدة يتم التركيز فييا عمى منيجية البحث الى جانب

 1أطروحة مبسطة لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية 
  شيادة دكتوراه الدرجة الثالثة و تدوم سنتان عمى األقل من البحث النجاز أطروحة

ة تحضيرىا الى خمس سنوات من البحث النظري و قد تصل مد ، عممية.شيادة دكتوراه دولة 
 حسب تخصصات الباحثين و اىتماماتيم. ، أو التطبيقي

 من خالل ىذه الرحمة نخمص انيا كانت تيدف الى توسيع التعميم العالي.
 عن طريق احداث وزارة متخصصة لمتعميم العالي و البحث العممي 1970المرحمة الثانية: تبدا من 

 يالت التالية:و قد اجريت التعد

                                                           
 .86جع سبق ذكره،صساعد كريمة،مر  1
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  اما  ، و تدوم اربع سنوات ، مرحمة اليسانس: و ىي ما يطمق عمييا ايضا مرحمة التدرج
 الوحدات الدراسية فيي مقاييس السداسية

 عمى سنتين وتدوم ، األولى التدرج بعد ما مرحمة أيضا عمييا يطمق ما وىي :الماجستير مرحمة 
 وتيتم ، النظرية المقاييس من مجموعة وىو ولاأل الجزء :ىما زين أ ج عمى وتحتوي ، األقل
 في يقدم بحث إنجاز في فيتمثل الثاني الجزء أما ، البحث دراسة منيجية في بالتعمق خاصة
 أطروحة. صورة

 حوالي وتدوم ، الثانية التدرج بعد ما مرحمة أيضا عمييا يطمق ما وىي :العموم دكتوراه مرحمة 
 العممي. البحث من سنوات خمس

 لمواجية ، الوطن واليات مختمف في الجامعية المراكز من مجموعة بفتح المرحمة ىذه تميزت
 العالي. التعميم عمى المتزايد الطمب

 والييكمي التشريعي بالتوسع وتتميز ، ىذا يومنا إلى1998من تبدأ" أنيا نرى المرحمة الثالثة: والتي
 يمي: فيما لتتمث إجراءات المرحمة ىذه عرفت وقد ، الجزئي واإلصالح
 1998 سبتمبر في الحكومة مجمس عميو وافق الذي ، العالي لمتعميم التوجييي القانون وضع. 
 كميات. صورة في الجامعة تنظيم بإعادة قرار 
  إلييا. الجدد الطمبة توجيو يتم ، مشتركة جذوع 13 إنشاء 
 ، عميا لألساتذة مدارس 6 ، جامعيا مركز13 ، جامعة 17 عمى يحتوي العالي التعميم قطاع أصبح وىكذا
 .1999 سنة ىذا وكان متخصصة ومدرسة معيدا 12 و ، العالي لمتعميم وطنيا معيدا11
 ىياكل تدعيم في ساىم مما ، لجامعات ومالحق جامعية أخرى و مراكز جامعات ذلك بعد ظيرت قد و

 1و تجسيد ديمقراطيتو. العالي التعميم قطاع
 أهداف الجامعة: .4

 2لى تحقيق عدة أىداف نذكر منيا:تسعى الجامعة ا
 االرتقاء بمستوى الدراسات الجامعية و تنويعيا 
 توفير أعضاء ىيئة التدريسية و الباحثين الذين يتطمبيم قطاع التعميم العالي 
 أحداث التوازن المطموب بين تقدم العموم النظرية و تطبيقيا 

                                                           

 .79_75،ص2006،دار الغرب لمنشر و التوزيع،الجزائر ،2بوفمجة غيات،التربية و التعميم بالجزائر،ط 1 
اسماء عميرة ، ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيسر في عموم   2

، 02قتصادية و عموم التسيير،جامعة قسنطينة التسيير،تخصص الموارد البشرية،كمية العموم اال
 .50_47،ص2012_2013



 الفصل الثالث: ماهية المؤسسة الجامعية 
 

38 
 

 داث التغيرات المختمفة في جوانب إعداد جيل متقدم يتسمح بالعمم و يعتمده أساسا سميما الح
 وفي جانب التخمف و القضاء عمييا ، المعرفة و تدعيميا

 مع اعتبار اإلنسان قيمة عميا و ىدفا  ، الموازنة الحقيقية بين حقوق المواطن و واجباتو
 أساسيا ضمن تطورات.

  دينية احياء التراث الوطني و اظيار قسمة التي تتفق مع المجتمع وفقا السس حضارية و
 سميمة.

  التفكير في مشكالت المستقبل و ربط معالجتيا بالمبادئ و القواعد العممية بما يضمن تنمية
 البحث المرتبط بمتطمبات خطط التنمية القومية.

  من خالل تكوين الطالب تكوينا عقميا سميما يكسبو ، اكتساب الطمبة طرق التفكير العممي
و حبا حقيقيا يجعمو يقبل التطور و التجديد و يشارك  مرونة فكرية و نظرة موضوعية لألشياء

 في إحداث التقدم لممجتمع.
  إمداد سوق العمل بذوي االختصاصات اليامة الذين تحتاجيم قطاعات المجتمع انطالقا من

 عممية متابعة الخرجين في مواقع عمميم.
  كل جامعة أوجو  تكمل، تعزيز العالقات بين الجامعات و العمل عمى خمق نوع من االتصال

النقص لدييا فتتكامل الخبرات وتثرى التجارب بالشكل الذي يخدم كل من الجامعة و 
 المجتمع.

 مبادئ الجامعة و خصائصها : .5
 ىناك مبدأين أساسيين ينبغي عمى الجامعة ان تراعييما في نشاطاتيا العممية و الفكرية و ىما:

 أما الحقيقة تحري أي ، العممي البحث ىي عةالجام من األساسية الغاية أن المبدأ األول: ىو 
 األولى الرسالة ىو العممي فالبحث ، عنو وكمحصول ، البحث ليذا كنتيجة يأتي  فيو التعميم

 لمجامعة.
 وىي األساسية ميمتيا في متفقين ، وطالب أساتذة :الناس من فريقين تجمع الجامعة أن والمعروف"

 ألصول تممكا وأشد معرفة وأوسع خبرة أكثر أحدىما ، عنيا وباحث ، لمحقيقة طالب منيما كال أن
 بواطن عن البحث في المشترك الواحد العمل في اآلخر يرشد فيو وبالتالي العممي البحث وأساليب
 .."العمم جوىر اإلرشاد وفي ، وكمياتيا األمور
 ىو بل ، بفحس عقميا عمال ليس فالبحث ، الفاصمة الحقيقة إلى السعي وىو :الثاني المبدأ 

 ، الجد ، الدقة ، األمانة يتطمب الصحيح والعمم ، كذلك وأدبي ، خمقي ذلك عمل جانب إلى
 والتضحية. المثابرة

 أما بخصوص خصائصيا فقد عدد حامد عمار عشرة خصائص لمجامعة و ىي كاألتي:
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 في ميماتيا من أساسية ميمة ذلك واعتبار ، النخب إعداد في التميز لعناصر جامعة 
 العام. المجتمعي السياق وفي التعميمية منظومةال
 متخصصة ومين لمعارف قاعدة تمثل مشتركة عامة لمعارف جامعة 
 مع يتبارزون العمم فرسان من فريقا يمثمون موجيين معممين ، األساتذة جماعة تمتقي فييا 

 1العممي والبحث المعرفة بأسمحة الحياة ومع مجاالت تخصصيم
 التأثير عن ذاتو الوقت في مسؤولة أنيا كما يؤسسيا الذي تمعالمج لتأثير جامعة ىي 

 ...مسيرتو في اإليجابي
 حيث من الحياة الديمقراطية مقومات من الحديث المجتمع في ما بكل مجتمع كذلك الجامعة 

 ومشكالتيم. بيموميم يتصل فيما الجامعية الحياة تنظيم في الطالب توسيع مشاركة
 الذاتية واالستطالعات االجتماعية والمكنات العقمية القدرات من عةمجمو  المتعمم يكتسب فييا 

 وعاداتو. وقيمو العمل وميارات
 تتالقى وانما ، خطية امتدادات في منعزلة نموىا يقتصر ال التي المعارف لشتات جامعة ىي 

 المنيجية الخصوصيات مختمف خالل من بعض مع بعضيا معرفي متكامل في وتتشابك
 رفةالمع لمجاالت

 بمحيطو ووعيا ، بالنفس وعي ، المتعمم لوعي والحركة المكونة الطاقة لتعبئة ساحة ىي ، 
 الحتماالت وتحسبا الحاضر بيموم وعيا ، حولو من العمم بو يضطرب بما ووعيا ، ومكوناتو
 تغيراتو المستقبل

 تتالقى اوانم ، خطية امتدادات في منعزلة نموىا يقتصر ال التي المعارف لشتات جامعة ىي 
 المنيجية الخصوصيات مختمف خالل من بعض مع بعضيا معرفي متكامل في وتتشابك
 المعرفة. لمجاالت

 أهمية الجامعة: .6
تجتاز األمة العربية في الوقت الراىن مرحمة تغير حضاري تبدو مالمحيا في مختمف جوانب الحياة 

محاوال استخدام العمم في ذلك و فاإلنسان العربي يصارع البيئة الطبيعية  ، العربية المعاصرة
و دون التنبؤ ألثارىا ، التكنولوجيا تتسمل الى مرافق عديدة من الحياة العربية دون سابق إعدادىا 

المنتظرة و القيم السائدة التي يصارع منيا القديم الحديثة في معركة يعوزىا البحث العممي و الدراسة 
 الواعية لمشاكل مجتمعاتنا العربية.

خالل ىذه الزوايا في التغيير الحضاري العالمي و المتمثل حاليا في       و الذي انعكس بدوره و من 
يممح الدراسي أىمية الجامعة باعتبارىا األساس األول لتطوير أي مجتمع في  ، عمى الصعيد العربي
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و إذا كانت موضوعات التعميم ذات قيمة عظمى في حياة األمم ألنيا تتصل  ، مظاىره و قطاعاتو
تتجسد  ، بتكوين النفوس و بناء العقول فان التعميم الجامعي و البحث العممي يتميزان بميزة خاصة 

 في الجامعة التي ىي الدعامة الثابتة التي تقوم عمييا نيضة األمم.
بغية الوصول الى حقائق عممية فحسب ، الجانب النظري حيث ان الجامعة لم تعد تنحصر فقط في 

.و بذلك ، بل امتدت ىذه األىمية لتشمل تطوير النسق المجتمعي في جميع جوانبو بنائية وظيفيا
تتحقق الرفاىية لجميع أفراد المجتمع .و لتحقيق ىذا كمو يجب عمى الجامعة ان تسعى الى تحقيق 

ذ جميع قراراتيا ىذا باإلضافة الى إيجاد عالقات حسنة و استقالليتيا في المجتمع من حيث اتخا
سميمة مع جميع مؤسسات محيطيا السوسيواقصادي فبيذا تصل الجامعة باعتبارىا الييئة الرائدة في 

 1 المجتمع الى تحقيق تنمية و التقدم لممجتمع.
 مقومات الجامعة: .7

مات و ىي: الطالب المدرس و الييكل ان أداء المؤسسة الجامعية لمختمف أدوارىا يستمزم ثالث مقو 
 التنظيمي و اإلداري الذي يحتوييا.

 _ الييكل اإلداري و التنظيمي لمجامعة الجزائرية: و يتكون ىذا الييكل من:1
  من رئاسة الدولة باقتراح من وزير التعميم العالي .رئيس الجامعة الذي يتم تعيينو 
  ا مناصب : الدراسات البيداغوجية اإلدارة أربعة نواب أو خمسة حسب حجم الجامعة ليشغمو ، 

البحث و الدراسات العميا و عالقات  ، التجييز  ، التخطيط و التوجيو  ، و الشؤون العامة
 2الخارجية

 أمين عام جامعة 
 :مجمس العممي لمجامعة يتكون من 

، ية لمكمياترؤساء المجالس العمم ، عمداء الكميات، مدير الجامعة ، مدير الجامعة رئيسا: نواب
ممثل واحد عن األساتذة لكل كمية ينتخب من بين األساتذة ذوي الرتبة األعمى و مسؤول المكتبة 

 3المركزية
_ الطالب الجامعي: يعتبر الطالب ىو محور العممية التعميمية و المعنى األول ليا لكي تتم ىذه العممية 2

 بطريقة جيدة يجب تييئتيا.

                                                           
 .52،ص2005،مصر، 1عبد العزيز الغريب صقر, الجامعة واسطة ، ط 1
ربوي, العدد باتنة,جمعية االصالح الت’صالح عبد الكريم قريشي , نظرة حول وضعية التعميم العام في الجزائر , مجمة اال  2

 .31,ص 13,1996
,ص 1987, حوليات جامعة الجزائر 1عبد اهلل الرحمان ,التعميم العالي في الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد 3

160. 
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ألنو التنمية حقيقية في مجتمع دون تعميم خاصة التعميم العالي و نظرا  _ األستاذ الجامعي : نظرا3
فقد اعتبر ىذا األخير بمثابة  ، ألىمية األستاذ الجامعي باعتبارة الطرف المسؤول عن تقديم المادة العممية

 الركيزة األساسية و حجز الزاوية الجامعية فيو مسؤول عن تقديم العمم و المعرفة.
 :وظائف الجامعة .8

 تقوم الجامعة بكثير من الوظائف نذكر منيا:
 _ التعميم.1
 الديني التعميم سيطرة عمى يقتصر دورىا كان حيث لمجامعة اىتمام أول التعميم يعد

 عن برامج واالبتعاد تقدم الجامعة وأصبحت الوظيفة ىذه تطورت الوقت مرور ومع ، مجتمع في تعميمية
 بعد الشاممة التنمية المشاركة في لمعمل وتأىيميم األجيال إعداد قصد المختمفة التخصصات أنواع

  1.العمل ومواقع التخصصات مختمف في والخبرات الميارات اكتسابيم
 _ البحث العممي:2

 يعتبر البحث العممي أكثر وظائف التصاقا بالجامعة لسببين ىما:
قيام بنشاطات األبحاث المرتبطة ان الجامعة تتوافر لدييا الموارد الفكرية و البشرية القادرة عمى ال .أ 

 بحاجات التنمية لمدول فيو يساعد عمى تقدميا و ازدىارىا.
ان الجامعة تعد المؤسسة الوحيدة التي يمكن عن طريقيا القيام بنشاطات األبحاث بصورة  .ب 

انضباطية وفق أكاديمية معتمدة و التي يمكن ليا ان تقدم الخدمات االستشارية التي تحتاجيا 
 المجتمع المختمفة سواء كانت حكومية ام من القطاع الخاص.قطاعات 

 _ خدمة المجتمع:3

تختصر الجامعات بالتعميم الجامعي و البحث العممي في سبيل خدمة المجتمع و االرتقاء بو من خالل 
في المساىمة في رقي الفكر و تقدم العمم و تنمية القيم اإلنسانية و تزويد البالد بالخبراء و المتخصصين 

مختمف الميادين و إعداد اإلنسان المزود بالمعرفة و طرق البحث المتقدمة ليساىم في بناء و تدعيم 
و لتحقيق ذلك كان الزما عمى الجامعة ان تقوم بتقديم الموارد البشرية ذات الميارة العالية المجتمع 

لمجتمع و إحداث تفسير لممجتمع و ان ترسخ في أعضاء ىيئة التدريس مسؤوليتيم اتجاه برامج خدمة ا
اجتماعي  ايجابي قصد تشجيع القيم األخالقية و النيوض بالطبقات االجتماعية التي تعتبر دعامة 

 المجتمع في الرقي و التقدم.

                                                           
 50_47اسماء عميرة, مرجع سبق ذكره, ص   1
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نتوصل الى ان الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر و تتأثر بالجو االجتماعي المحيط بيا . فيي تعتبر أداة 
و ىي  ، ختمفة و مصدر أساسي من مصادر الفكر و االش     الثقافي المجتمع في صنع القيادات الم

 و عموما تتمثل وظائف الجامعة الجزائرية فيما يمي: ، مركز لمتفاعل الفكري

  نشر المعارف و إعدادىا 
  نشر الدراسات و نتائج األبحاث 
 تطوير البحث و تنمية الروح العممية 
 قا لألىداف المحددةتكوين اإلطارات األزمة لتنمية البالد وف 

 عوائق الجامعة: .9

و ىذا ما  ، تربوية  ، تنظيمية ، ىيكمية ، تعاني الجامعة الجزائرية من العديد من العوائق منيا مادية 
 تطرقنا اليو:

 _ عوائق سياسية و إستراتجية:1

 في ذلك يتمثل ، إستراتيجية أىمية ذا العالي التعمم اعتبار عدم من ، الجزائر في العالي التعميم يعاني
 .بالبيداغوجي السياسي وتداخل ، الباحث لألستاذ االجتماعية المكانة انحطاط
 األساتذة تذمر إلى أدى وقد ، العشرين القرن من التسعينات خالل ، صعبة فترة الجزائرية الجامعة عرفت

 فكان رد   ،العمل عن شن اضطرابات إلى الوضع تدىور أدى وقد ، معنوياتيم وانحطاط ، الباحثين
 من كل إلى والباحثين األساتذة من كثير ىجرة أدى مما ، لممضربين شيئا يقدموا ولم ، سمبيا السمطات
 البحث وعوض ، وباحثييا أساتذتيا أقدر من شمة الجزائر أفقد مما ، العربي الخميج ودول وأوروبا أمريكا

 أن
 المجنة اجتماعات تكثيف عمى عممت ، ياتيموضع تحسين عمى والعمل ، األدمغة ليجرة الحقيقية األسباب
 غالبية تعويض يستحيل أنو إال ، الجزائرية الجامعات غادروا الذين تعويض أجل من الجامعية الوطنية
 ."المياجرة الكفاءات

التربوية  األمور من ر ا كثي أن إذ ، بالسياسي التربوي تداخل يالحظ الجامعة لقضايا المتتبع أن كما
  وىو العالي التعميم قطاع عن األول المسؤول يبقي مما ، والطالبية العمالية والنقابات ، اسيونالسي يقررىا
 الوزارة  اتخذتيا التي القرارات من كثير تطبيق عن تراجعو ، اإلجراءات ببعض القيام عن عاجز ،  الوزير
 ما طمبة طرد قرار عن التراجع وتم ، األساتذة احتجاج رغم حاليا عمى التربوي التقويم طريقة بقيت وىكذا
 من سنوات عشرة من أكثر انقضاء بعد ، بحوثيم إنياء عمى منيم البعض قدرة عدم رغم ، التدرج بعد



 الفصل الثالث: ماهية المؤسسة الجامعية 
 

43 
 

 ، ىيكمة إعادة إلى حاجة في بدورىا وأصبحت ، الجامعة إلى االجتماعي الطابع امتد وقد ، "بدايتيا
 تخمصيا

 .عمييا عالة ىم الذين اأساتذتي بعض وحتى ، وطمبتيا عماليا فائض من

 _ عوائق مادية :2

لقد توسع التعميم العالي توسعا كبيرا في الجزائر و زاد عدد الطمبة بأعداد ىائمة و ىذا ما أدى الى بروز 
 مشاكل منيا:

 خصيصا بنيت التي والبناءات اليياكل جانب إلى :والبناءات اليياكل مناسبة وعدم نقص 
 من إضافية حولت ىياكل استعمال إلى أدى العالي التعميم لقطاع الكبير التوسع فإن ، كجامعات
 العالي. التعميم األصمي إلى نشاطيا

 المواد في وخاصة الجامعات مخابر غالبية تجييز في ضعف ىناك :البيداغوجية الوسائل نقص 
صالحيا صيانتيا وعدم ، العممية األجيزة بعض غيار وقطع الكيميائية  نأ كما .الحاجة عند وا 

 عمل يعرقل مما ، والحواسيب النسخ أجيزة :مثل المعمومات تقديم أجيزة بعض في نقص ىناك
 والطالب. الباحث األستاذة

 وخاصة ، عموما العممية المراجع قمة من الجامعية المكتبات تعاني :الجامعية المكتبات ضعف 
 .ككل ةالجامع أداء عمى السمبي التأثير إلى يؤدي ما وىو ، الوطنية  بالمغة

 .عدم تعميم استعمال شبكة االتصال االلكتروني في الوقت الذي توسعت المعموماتية توسعا كبيرا 
 _ عوائق تنظيمية:3

 تعاني الجامعة الجزائرية من عوائق تنظيمية تتمثل في:الى جانب نقص الوسائل المادية 
 إذ أنيا مرت بعدت  ، ييكمي عدم االستقرار التنظيمي : عرفت الجامعة الجزائرية عدم االستقرار ال

 الذي ىيكل الجامعة في صورة معاىد. 1971أىميا اصالح ، إصالحات 
 .طغيان الدور اإلداري عمى الدور البيداغوجي المسؤولين 

 _ عوائق بيداغوجية:4

 تواجو الجامعة الجزائرية العديد من الصعوبات البيداغوجية و متمثمة في:

 ناج الدراسية لمجامعة عدة تغيرات و تعديالت اال انيا كانت في المناىج الدراسية: لقد عرفت الم
 غالبيتيا دون المستوى المطموب.
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  سوء التوجيو الجامعي: ىناك عديد من الطمبة يوجيون الى تخصصات ىم غير راغبين فييا و
و ىو ما يؤثر  ، ىذا ما يؤدي الى ضعف الحوافز و نقص رغبتيم في االجتياد و بذل الجيد

 ى مستوى التحصيل الدراسي لمطمبة.حتما عم
  سوء طرق التقويم: تعاني الجامعة من سوء تنظيم في االمتحانات و طرق االنتقال من سنة الى

 اخرى.

و  ، من ىنا نستخمص ان الجامعة الجزائرية تعاني من مجموعة من المشاكل عمى مختمف المسويات 
المر  الذي ادى بالجامعة الجزائرية الى ا ، كميا عوامل محاطة تؤثر عمى الجامعة و كردودىا 

 الوضع التي وصمت لو.

  



 الفصل الثالث: ماهية المؤسسة الجامعية 
 

45 
 

 خالصة :

و ىو  ، من خالل دراستنا تبين لنا أنَّ التعميم العالي مصدر نتاج رأس المال البشري بالنسبة لممجتمع
اسي كما أنَّ الدور األس ، استثمار حقيقي في القدرات الفكرية و تنميتيا و تطويرىا لتحقيق تنمية شاممة

كما أنَّ  ، و تنمية األفكار بالبحث العممي ، لمجامعة يكمن في إعداد اإلطارات الاّلزمة في جميع الميادين
إلى أّن التعميم العالي  ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، التعميم العالي قد عرف توسًعا و اىتماما كبيًرا

  ؤسساتيمعب دوًرا كبيًرا في النمو و تطور األفراد و الم
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 تمهيد:

 ، بعد االنتياء من الفصل النظري الذي تناولنا فيو كل من التغيب العمالي و المؤسسة الجامعية 
ميما في مسار البحث ا ألنو يمعب دورا و ىذ  ، سنحاول في ىذا الفصل إسقاط الدراسة النظرية ميدانيا

كيفية اختيار العينة و أداة جمع المعمومات باإلضافة ، العممي و الذي يمكننا من تحديد مجال دراستنا 
  الى معرفة المنيج المستخدم في ىذه الدراسة.
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 مجاالت الدراسة: .1
 المجال المكاني لمدراسة: .1

ج بوعريريج ببمدية العناصر حيث تبعد عن تقع جامعة محمد البشير االبراىيمي بوالية بر 
يحدىا من الشرق بمدية العناصر آما من الجية الغربية فتحدىا قرية  ، كمم4مركز البمدية ب 

 و من الجنوب دائرة الحمادية. ، و من الجية شمالية غابة بومرقد ، العناصر

و  وم السياسيةبيا قطبين يقع األول في مركز بمدية العناصر يضم كمية الحقوق و العم
 في الفترة المسائية تكون لطمبة التكوين المتواصل.

أيضا بيا مديرية الخدمات االجتماعية لمنقل و اإلطعام و الصحة و مديرية المنح و تظم 
 مطعم و قاعات التدريس و المحاضرات.

ن تبعد ع، أما بالنسبة لمقطب األخر فيو يقع في الجية الغربية الشمالية لبمدية العناصر
 و تضم:، كمم 4القطب األول ب 

 كمية العموم و التكنولوجيا 
 كمية الرياضيات و اإلعالم اآللي 
 كمية اآلداب و المغات 
 كمية العموم االجتماعية و اإلنسانية 
 كمية العموم الطبيعية و عموم األرض و الكون 
    عموم االقتصادية و عموم التسيير 

 بيا عدة ىياكل إدارية

 اإلدارة المركزية 
  المخابر 
 قاعات المحاضرات و التدريس 
 مكتبات خاصة بكل كمية و مكتبة مركزية 
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  1إقامة لإلناث و الذكور تحوي عدة خدمات لضمان راحة الطالب 
 مطعم مركزي خاص بالطمبة و موظفين بالجامعة 
  2كميات و أقسام التي تحتوي عمييا جامعة محمد البشير اإلبراىيمي 

  

                                                           
مركز التسجيالت ,كمية العموم و  2014_2013 نيابة المديرية المكمفة بالبيداغوجية , دليل الطالب_ التسجيالت الجامعية 1

 .2_ص2013التكنولوجيا, جامعة برج بوعريريج
 .2المرجع نفسو,ص   2
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 :المجال الزماني لمدراسة .2

فقد كانت في بداية تكوينيا لمطمبة   2000نشأة أول فروع لجامعة برج بوعريريج سنة 
عبارة عن ممحق جامعة تابع لجامعة فرحات عباس لوالية سطيف .كانت تضم في بدايتيا عمى 

بعدىا عرفت تطورا في مجاالت و  ، شعبة اإللكترونيك وإلعالم اآللي عمى مدى قصير
عمل و رغبات الطمبة الممتحقين بيا . فكان عدد الطمبة آنذاك تخصصات تتوافق و سوق ال

تم ترقيتيا  2001_09_8المؤرخ في  275_01طالب.    و بمقتضى المرسوم التنفيذي  383
أعمن رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة عن  2012_07_04و في  ، جامعي  ، الى مركز 

 عالمة محمد البشير اإلبراىيمي .ترقية المركز الجامعي الى جامعة تحمل اسم ال

تم فييا الدراسة االستطالعية األولى التي  ، و نظرا لقربنا من مكان الدراسة الميدانية 
 كما ساعدتننا في اختيار نوع العينة. ، مكنتنا من اختيار عنوان لمظاىرة و نوع المنيج 

اىدين جمع حاولنا ج 2022و الى غاية افريل  2022فمنذ بداية نصف شير جانفي 
 المعطيات و المعمومات و البيانات التي تخدم دراستنا.

سؤال تكون ىذه األسئمة مغمقة و  24لقد بدأنا توزيع االستمارات في شير ماي و فييا 
 مفتوحة.

 المجال البشري لمدراسة: .3

عامل وثم  436اجريت الدراسة عمى عمال من كال الجنسين و كان مجتمع الدراسة قدره 
 عامل. 60درىا اخذ عينة ق
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 العينة: .2

فيي من أىم القضايا الّتي تفرضيا  ، تعتبر مرحمة تحديد العينة من أىم المراحل الّتي تواجو الباحث
 منيجية البحث العممي

فتعّرف العينة عمى أنيا عممية إختيار عدد من األفراد لممشاركة في دراسة ما بحيث يكون ىؤالء 
و اليدف من اختيار العينة ىو الحصول عمى معمومات حول ، ختيار منياممثمين المجموعة الّتي يّتم اال

 1مجتمع ما. 

و ىي تعتبر جزًءا من  ، مجتمع الدراسة الّذي تجمع منو البيانات الميدانية”كما تّعرف عمى أنيا:
 2الكل.

دينا عادة ما يكون ل، و لذا فقد افترضت دراستنا: العينة القصدية و تعني أننا نختار بقصد معين
تكون العينة القصدية مفيدة في الحاالت التي  ، إلخ …(موظفين، مجموعة بعينيا نبحث عنيا)طالب

 نرغب فييا الوصول إلى العينة المرغوبة بسرعة

تساعد العينة القصدية في معرفة أراء المجتمع المستيدف لكن من المحتمل إعطاء وزن أكبر 
اسة. كل طرق اختيار العينة التالية يمكن اعتبارىا أنواًعا لممجموعات األسيل وصواًل ضمن مجتمع الّدر 

 فرعية من العينة القصدية.

عينة  ، عينة الخبراء، رّبما نختار عينة من مجموعة محّددة من الّناس مثمما في العينة النمطية  
 الحصة. 

ستخدم وسائل او ربما ن ، ربما نختار عينة من أجل ابراز التنوع كما في العينة غير المتجانسة 
االتصال غير الّرسمية لمحصول عمى مشاركين يصعب الوصول إلييم بالطرق األخرى كما في عينة كرة 

 الثمج. 

العينة القصدية:ىي التي يتم فييا اختيار عدد قميل من المفردات بطريقة يراعى فييا صفة التمثيل 
و ظروف البحث إلى اختيارعدد قميل جّدا المطموبة و عميو ال يمجأ الباحث إلى استعماليا إال إذا اضطرت

  1من المفردات.

                                                           

.49,ص1,2009احمد محمود خطيب,البحث العممي,عالم الكاتب الحديث,األردن,ط   1  
 .246رشيد زرواتي, مرجع سبق ذكره,ص   2
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 المنهج: .3

أي دراسة ميدانية تتطمب بالصورة االعتماد عمى أدوات منيجية تساعد الباحث عمى تكميم الظاىرة 
المدروسة و ذلك بجمع البيانات الميدانية و رصد المتغيرات الّتي تم وضعيا في فرضيات الدراسة 

 .تقصاء عنيا في الدراسة االستطالعيةكاحتماالت مؤقتة لالس

حيث تّم تعريف المنيج في العموم ، لذلك تّم االعتماد في دراستنا الحالية المنيج الوصفي الّتحميمي  
عبارة عن مجموعة من الخطوات و اإلجراءات المنّظمة التي يتّخذىا الباحث لحل “االجتماعية :ىو 

دوات و األساليب الّتي يستخدميا الباحث في جمع البيانات و مجموعة الطرق و األ“أو ىو  .”مشكمة بحثو
 .المعمومات و معالجتيا

  .فيو إًذا طريقة عمل محكمة التنظيم البحث عن مشكمة أو ظاىرة اجتماعية 

قد تتعدد مناىج البحث العممي في العموم االجتماعية بتعدد المواضيع المدروسة و الظواىر 
ستنا بعد اإلطالع المكّثف و النزول إلى الميدان تم اإلعتاد عمى المنيج ان موضوع درا ، االجتماعية 

من خالل جمع  ، فيو يرصد الحقائق المتعمقة بالظاىرة رصًدا واقعيًّا و دقيًقا ، الوصفي الّتحميمي 
إنَّ الوصول إلى نتائج عممية “ ، المعطيات و البيانات و تحميميا و تفسيرىا و إصدار تعميمات حوليا

تمد عمييا يجب الحرص عمى جميع البيانات و المعمومات الّتي ترصد جميع خصائص الظَّاىرة محل يع
الّدراسة و بعدىا يّتم تفسيرىا و تحميميا لإلجابة عن الفرضيات ثّم طرحيا و إيجاد حمول الظاىرة 

 2المدروسة.

ات جمع البيانات كذلك تحديد أدو ، فالمنيج الوصفي يعتمد عمى تحديد المشكمة و وضع الفروض 
و أيًضا يتم تحديد النتائج الّتي ، و تصنيفيا بغرض المقارنة و كشف العالقات الّسببية ، و أساليب تحميميا

 3 .و من ثم الوصول إلى تعميمات ، يتوصل إلييا و يحّمميا و يفّسرىا في عبارات محّددة و واضحة

                                                                                                                                                                                     
 .364،ص 1978ية ، مكتبة لبنان ، بيروت، ط،أحمد زكي بدوي ، معجم مصطمحات العموم اإلجتماع 1

عماد ,منيجية البحث في عمم االجتماع ,االشكاليات ,التقميات,المقاربات,دار ال      عبد الغني 2
 .37_36,ص2007,لبنان,

محمود توفيق ,منيجية البحث العممي مع التطبيق عمى البحث الجغرافي, مكتبة االنجمو المصرية,   3
 .43_40وص2007مصر,
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الّدراسة لتحديد أواف الّظاىرة المدروسة  و من ىنا تم استخدام المنيج الوصفي الّتحميمي في ىذه 
باستخدام أساليب االرتباط الّتي تساعد عمى تحديد العالقة و التّأثير المتبادل بين المتغيرات المستقمة و 

 1التّابعة

و كذلك لمعرفة أسباب التغّيب و تأثيرىا عمى المؤسسة الجامعية من خالل جمع البيانات و  
ثم محاولة تحميميا و تفسير ، و بعدىا تبويبيا و تصنيفيا ، ات جمع البيانات المعطيات الميدانية بأدو 

  . نتائجيا اإلحصائية و استخالص النتائج بغية تعميميا عمى أفراد المؤسسة الجامعية

 أدوات جمع البيانات: .4

فنجد ان ىناك موضوع يتطمب ، تتعدد أدوات جمع البيانات حسب طبيعة الموضوع 
ن ان ىناك موضوع يكتفي بالمالحظة فقط. فالبنسبة لبحثنا ىذا اعتمدنا عمى المقابمة  في حي

 االستمارة.

نموذج يضم مجموعة أسئمة توجو الى األفراد من اجل الحصول عمى معمومات حول 
موضوع أو مشكمة أو موقف و يتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق المقابمة الشخصية أو ان ترسل 

 2البريد الى المبحوثين عن طريق

ىي وسيمة لمدخول في اتصال بالمخبرين بواسطة طرح :» كما تعرف أيضا عمى أنيا 
 األسئمة عمييم واحدا واحدا و بنفس الطريقة.

سؤال  24و بناءا عمى ذلك تم إعداد استمارة بحث وجيت الى المبحوثين حيث تم وضع 
 محاوال حيث: 4يتراوح بين األسئمة المفتوحة و األسئمة المغموقة مقسمة الى 

، متغيرات أىميا: الجنس  5المحور األول : متعمق بالبيانات الشخصية و العامة و تشمل 
 مدة العمل. ، المستوى الدراسي، السن الحالة العائمية

المحور الثاني: متعمق بتأثير التغيب العمالي و تأثيره عمى المؤسسة الجامعية ببرج 
 بوعريريج.

                                                           
سعيد سبعون,حفصة حرابي, الدليل المنيجي في اعداد المذكرات و الرسائل الجامعية في عمم االجتماع ,دار  1

 .43_40,ص2012القصبة,الجزائر,
د. رشيد زرواتي, تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية و اإلنسانية,  زاعياش لمطباعة و النشر   2

 172ص  2012ريعة, الجزائر, ,,الطبعة الرابعة, بوز 
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الشخصية و أثرىا عمى تغيب العمالي بالمؤسسة الجامعية  المحور الثالث:حول الظروف
 ببرج بوعريريج

المحور الرابع: حول الظروف المينية و أثرىا عمى التغيب العمالي بالمؤسسة الجامعية 
 ببرج بوعريريج.
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 خالصة:

د نستنتج في األخير انو يمكن ان نعتمد عمى المنيج الوصفي في إجراء الدراسة الميدانية باالعتما
عمى أدوات جمع البيانات و ىي االستمارة و تحميل النتائج و بالتالي الوصول الى معمومات دقيقة حول 

 الموضوع.



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض نتائج االستبيان .1
 تفسير و مناقشة النتائج .2
 عرض النتائج العامة .3
 التوصيات  .4
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 ، الميدانية لدراسةإجراءات ا إلى الفصل ىذا في نتطرق وسوف والمنيجية النظرية الجوانب تختمف
 فيي العممي البحث عمييا يعتمد التي األساسية المراحل من النتائج ومناقشة البيانات تفسير عممية وتعتبر
  .المبحوثين من البيانات جمع بعد تكون خطوة

 الميدانية النتائج ومناقشة البيانات وتفسير عرض إلى الدراسة تيدف الفصل ىذا خالل ومن
 مناقشة إلى باإلضافة مئوية ونسب تكرارات من األساسية اإلحصائية العمميات عمى ذلك في معتمدين
 ليا. عامة نتائج إلى وصوال الدراسة بفرضيات المتعمقة النتائج

 :الدراسةعرض نتائج  .1
 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس:1الجدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار متغير الجنس

 %43.3 26 ذكر 

 %56.7 34 أنثى 

 %100 60 مجموع

 
و الذي يوضح توزيع عينة أفراد البحث حسب متغير الجنس و الذي  1نالحظ من خالل الجدول 

 جاءت نتائجو كما يمي:
بنسبة  26أما فيما يخص عدد الذكور فبمغ %56.7بنسبة  34حيث بمغ عدد اإلناث 

43.3% . 
يعة العمل في اإلدارة في المؤسسة الجامعية كما ان المرأة نفسر ىذا ان عمل المرأة يتالءم مع طب

 كما ان المرأة تقوم بأداء جيد مقارنة بالرجل. ، ترضى براتب قميل مقارنة بالرجل 
 ( : يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن:2الجدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار متغير السن

 30الى  20من 
 سنة

21 34.3% 

 %45.7 27 سنة40الى  31من 



 الفصل الخامس: تحليل ومناقشة المعطيات
 

59 
 

 %20 12 سنة 41فأكثر من 

 %100 60 المجموع 

 
نالحظ من خالل الجدول توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس : حيث ان أفراد العينة ينتمون الى 

في المقابل نجد المبحوثين الذين  %45.7بنسبة  27سنة حيث بمغ عددىم  40الى 31الفئة العمرية من 
أما بالنسبة لمفئة العمرية األكثر  ،  %34.3بنسبة  21سنة بمغ عددىم  30الى  20أعمارىم من  تتراوح
 . %20بنسبة  12سنة بمغ عددىم  41من 

سنة ألنيا مرحمة ما فوق  40الى  31يمكن تفسير ىذا ان الفئة العمرية لممبحوثين كانت من 
كما تكون لدييم  ، مة العطاء و النضج الفكري الشباب كما تعتبر أفضل مرحمة يمر بيا اإلنسان فيي مرح

 العزيمة و الدافعية و اإلقبال عمى العمل.
 ( : يوضح هذا الجدول توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائمية: 3الجدول رقم )

 
متغير الحالة 

 العائمية
 النسبة المئوية التكرار

 %36.7 22 أعزب

 %51.7 31 متزوج

 %11.7 7 مطمق

 %100 60 جموعم

 
و الذي يوضح أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة العائمية و  3نالحظ من خالل الجدول رقم 

 التي جاءت نتائجو كما يمي:
في  %36.7عمال عزاب بنسبة  22تمييا عدد  %51.7بنسبة  31نالحظ ان عدد المتزوجين بمغ 

 .7بعدد  %11.7حين ان نسبة المطمقين بمغ 
ذا ان فئة المتزوجين يمكنيم تحمل المسؤولية من اجل سد الحاجيات الضرورية يمكن تفسير ى

 لعائمتيم ومتطمبات الحياة المعيشية المختمفة.
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 ( يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى التعميمي:4الجدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار مستوى التعميمي

 %20 12 ثانوي

 %80 48 جامعي

 %100 60 مجموع

 
و الذي يوضح مستوى التعميمي ألفراد عينة البحث ان أول مرتبة ناليا المستوى  4يبين لنا الجدول 

في حين انعدمت في  % 20أما مرتبة ثانية ناليا ذوي مستوى ثانوي بنسبة  %80الجامعي بنسبة 
 المستوى المتوسط.

ين ينتمون الى فئة الشباب و ذلك و منو نستفسر ان اكبر نسبة ناليا أصحاب المستوى الجامعي الذ
 راجع الى ان ىذه الجامعة تفضل توظيف الحائزين عمى شيادات جامعية.

 
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السكن:5الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار متغير السكن

 %16.7 10 ريفي

 %20 12 شبو حضري

 %63.3 38 حضري

 %100 60 المجموع

 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السكن حيث نالحظ ان : عدد  5يوضح الجدول 

من إجمالي العمال  12في حين ان  %63.3بنسبة  38المبحوثين الذين ينتمون الى الحضر 
 10أما المبحوثين الذين يعيشون في الريف فبمغ عددىم  %20ينتمون الى شبو الحضر بنسبة 

 % 16.7بنسبة 
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ير ان معظم العمال يعيشون في المدينة يكون مقر سكنيم قريب من المؤسسة الجامعية يمكن تفس
 ما يسيل عمييم التنقل لمعمل لذلك وجب عمييم احترام أوقات عمميم لتفادي التأخر و التغيب عن العمل.

 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير مدة العمل :6الجدول )

 ئويةالنسبة الم التكرار مدة العمل

 %20 12 اقل من سنة

 %31.7 19 سنوات 5من سنة الى 

 10سنوات الى  6من 
 سنوات

29 48.3% 

 %100 60 المجموع

 

 6( توزيع أفراد العينة حسب متغير مدة العمل حيث كانت أعمى نسبة لمفئة من 6يوضح الجدول )
أما الفئة اقل  %31.7بة سنوات بنس 5يمي ذلك فئة من سنة الى  %48.3سنوات بنسبة  10سنوات الى 

 .%20من سنة ىي األقل تكرارا بنسبة 

كما  ، نفسر ىذا ان مدة العمل تساعد العامل اثناء قيامو بعممو كما انيا  تساىم في تحسين اداءه 
 ان ىذا العمل مالئم.

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب صعوبات في بداية العمل:7الجدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة

 %66.7 40 نعم

 %33.3 20 ال

 %100 60 المجموع

 



 الفصل الخامس: تحليل ومناقشة المعطيات
 

62 
 

( و الذي يوضح توزيع أفراد حسب صعوبات في بداية العمل حيث 7نالحظ من خالل الجدول )
من مجموع الكمي لمعمال في حين عدد  %66.7بنسبة  40نجد ان عدد أفراد العينة الذين أجابوا بنعم 

 .%33.3 بنسبة 20العمال الذين أجابوا بال 

( ان معظم أفراد العينة واجيتيم صعوبة في بداية 7يمكن تفسير نتيجة موضحة في الجدول )
عمميم و ىذا راجع الى أنيم ال يمتمكون خبرة في مجال العمل كما أنيم لم يتعودوا عمى العمل في بداية 

 ة العمل.عمميم في حين ان العمال الذين لم تواجييم أية صعوبة فإنيم معتادون عمى طريق

 ( يوضح كيفية تعامل اإلدارة مع المبحوثين في حالة تغيبهم:8الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االجابة 

 %48.3 29 انذار شفيي

 %51.7 31 انذار كتابي

 %100 60 المجموع

 

 من عدد المبحوثين الذين تقدم ليم اإلدارة إنذار كتابي 31الموضح أعاله ان  8يبين لنا الجدول 
 .%48.3من عدد المبحوثين الذين تقدم ليم اإلدارة إنذار شفيي بنسبة  29في حين ان  %51.7بنسبة 

يرجع ىذا الى تمادي العمال في الغياب الن تكراره ينعكس سمبا عمى تراجع أدائو في المؤسسة 
 الجامعية.

العامل الغير ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب ردة فعل المسؤول من غياب 9الجدول رقم )
 مبرر:

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %53.3 32 خصم من الراتب

 %38.3 23 تقديم إنذار

 %8.4 5 الحرمان من عطل الرسمية
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 %100 60 المجموع

 

نالحظ من خالل ىذا الجدول و الذي يوضح توزيع عينة البحث حسب ردة فعل المسؤول من 
جاءت نتائجو كما يمي: ان اكبر تكرار ىو الخصم من الراتب بنسبة و الذي  ، غياب العامل الغير مبرر 

 %38.3من مجموع العمال يقوم المسؤول بتقديم إنذار ليم بنسبة  23في حين نالحظ ان عدد 53.3%
 يقوم المسؤول بحرمانيم من العطل الرسمية و ىذا أحيانا فقط. %8.4بنسبة  5أما بالنسبة لمعدد 

يقوم بخصم من الراتب عامل في حالة غيابو غير مبرر ىذا راجع لطبيعة يمكن تفسير ان المسؤول 
 المسؤول و صرامتو و عدم تياونو مع العمال في وقت العمل.

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب حمول المناسبة لمتخفيض من ظاهرة التغيب:10جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %53.4 32 ضورتكريم العامل الممتزم بالح

 %33.3 20 التقميص من عدد الساعات

 %13.3 8 أخرى

 %100 60 المجموع

 

 53.4بنسبة  32يتضح لنا من خالل ىذا الجدول و الذي جاءت نتائجو كما يمي: ان العدد 
يمثل الحل  % 33.3بنسبة  20يمثل الحل األكبر و ىو تكريم العامل الممتزم أما فيما يخص العدد %

قميص من عدد الساعات. فيما يرى بعض العمال حمول أخرى متمثمة في: توفير بعض الذي ىو ت
 ، زيادة في األجور  ، الظروف مثل األكل و النقل بحكم ان مكان العمل بعيد عن المجتمعات السكنية 

 .%13.3المساواة بين العمال و تطبيق القوانين بنسبة 
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ن ىو تكريم العامل الممتزم بالحضور و ذلك من يمكن تفسير ان الحل األنسب حسب رأي المبحوثي
اجل تشجيعيم عمى ذلك و تحفيز اآلخرين لالقتداء بو مما يولد القابمية لتأدية واجبيم عمى العمل و ىذا 

 ما يساعدىم عمى االلتزام في العمل.

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب 11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %21.7 13 ئمادا

 %45 27 أحيانا

 %33.3 20 نادرا

 %100 60 المجموع

 

يشير ىذا الجدول توزيع أفراد عينة البحث حسب اىتمام المسؤول بظروف العامل الشخصية و التي 
 جاءت نتائجو كما يمي:

من المبحوثين أكدوا بان مسؤول ييتم أحيانا بظروفيم الشخصية يمييا  %45بنسبة  27ان عدد 
 13أجابوا بان المسؤول نادرا ما ييتم بظروفيم الشخصية في حين ان العدد  33.3%بنسبة  20دد الع

أجابوا بان المسؤول ييتم دائما بيم و ذلك يعود الى نتيجة تعامميم مع المسؤول و % 21.7بنسبة 
 عالقتيم بو و االقدمية في العمل.

و يعود ذلك الى عدم تكوين عالقات  يمكن تفسير ان المسؤول ال ييتم بظروف الشخصية لمعامل
في العمل معو باإلضافة الى صعوبة تعامل معو و صرامة المسؤول تجاه المبحوثين و اىتمامو بمصمحة 

 المؤسسة الجامعية فقط.

 ( : يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب تغيبهم عن العمل:13الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %95 57 نعم
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 %5 3 ال

 %100 60 المجموع

 

و الذي يوضح لنا توزيع أفراد عينة حسب تغيبيم لمعمل حيث نجد  13نالحظ من خالل الجدول 
بنسبة  3في حين عدد العمال الذين أجابوا ب ال  %95بنسبة  57ان عدد العمال الذين أجابوا بنعم 

5%. 

بيم عن العمل و ىذا راجع الى ظروف يمكن تفسير ان نسبة كبيرة من المبحوثين أجابوا بنعم لتغي
العمل قد تكون في بعض األحيان بسبب مرض و بيئة العمل التي قد ال تتالءم مع شخصية العامل 
إضافة الى مشاكل عائمية لمعامل خارج المؤسسة الجامعية. تؤدي كثرة الغيابات لدى العمال الى عدم 

ستقرار في العمل و تكوين شخصية الالمباالة و شعورىم بالمسؤولية تجاه عمميم و تسبب ليم عدم اال
 الالمسوؤلية داخل المؤسسة الجامعية.

 ( :يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب كثرة االلتزامات األسرية14الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

د العينة حسب كثرة االلتزامات األسرية و التي تؤثر عمى عمل توزيع أفرا 14يوضح جدول 
 بالمؤسسة الجامعية حيث جاعت نتائجو كما يمي :

في حين ان معظم  55%ان اغمب المبحوثين أجابوا بأنيم ال يتأثرون بااللتزامات األسرية بنسبة 
طفال مثال..... فكل ىذه تمدرس األ ، و ىذا راجع الى مرض احد األفراد  45%العمال يتأثرون بنسبة 

 الظروف تؤثر في معدل غياب العامل.

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %45 27 نعم

   

 %55 33 ال

 %100 60 المجموع
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نفسر بان العمال ال يتأثرون بااللتزامات األسرية ألنيم يفصمون بين عمميم و مشاكميم و 
 انشغاالتيم العائمية.

 المتغيبين بسبب وسائل النقل:  ( يوضح توزيع افراد عينة البحث 15الجدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرار االجابة

 %7، 36 22 نعم

 %3، 63 38 ال

 %100 60 المجموع

 

، 63(يتضح من مفردات عينة البحث أّن نسبة 15من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم )
٪ تجابوا بأنيم يجدون صعوبة 7، 36مقابل نسبة  ، ٪ال يتغيبون بسبب وسائل النقل إلى مكان العمل 3

 بالتّالي يتغيبون. و ىذا راجع الى قرب السكن.في التنقل إلى مكان العمل و 

و من خالل ىذه المعطيات يمكن التفسير بأن العامل بعيًدا عن التوترات الّنفسية الّتي يخمقيا  
مشكمة عدم وفرة وسائل الّنقل و الّتي ليا تأثير سمبي عمى تفكيره و تركيزه قبل و أثناء أدائو لعممو من 

ن من تأدية عممو عمى الوجو المطموب و يحترم أوقات العمل و يكون و من جية أخرى يتمك ، جية 
أو قرب  ، أكثر استقرار بحكم توفر وسائل النقل بكثرة كالّنقل الخاص و الّنقل العام أو قرب مقر سكنو

 المحطة البرّية من موقع المؤسسة

 قاضاه المبحوثين: ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث مدى مالئمة الّدخل الذي يت16الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 %40 24 نعم

 %60 36 ال

 %100 60 المجموع
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٪ من المبحوثون يرون أّن الّدخل الّذي يتقاضونو غير 60من خالل معطيات الجدول نجد نسبة 
مالئم و يعود  ٪ من أفراد العينة المختارة أّن الّدخل الذي يتقاضونو40في حين عّبرت لنا نسبة، مالئم 

 ذلك إلى نقص المسؤوليات الكبيرة في حياتيم اليومية أو رّبما لدييم مدخول آخر من مصدر آخر.

و منو نستفسر أّن أغمب عمال المؤسسة الجامعية ال يناسبيم الّدخل الّذي يتقاضونو فيو ال يمّبي 
و األجور تحّدد عمى أساس  ، واقحاجياتيم مقارنة مع القدرة الشرائية خاّصة مع الغالء لموجود في األس

 الخبرة و الميارات الّتي يمتمكيا العامل. ، المستوى التعميمي

 ( يوضح ان كان لبيئة العمل عالقة بتغيب المبحوثون عن العمل:17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  االجابة

 %40 24 نعم

 %60 36 ال

 100% 60 المجموع

( و الّذي يوّضح لنا بيئة العمل و عالقتيا بتغيب 17دة في الجدول رقم )من خالل المعطيات الوار 
مقابل نسبة  ، ٪ يرون أّنو ال دخل لبيئة العمل بتغيبيم عن عمميم60نجد نسبة ، المبحوثون عن العمل

 ٪ يرون بأّن ىناك عالقة لبيئة العمل بتغيبيم. 40

فر الظروف المالئمة في المؤسسة الجامعية و و منو نستفسرأّن بيئة العمل مالئمة لمعمال و ذلك لتو 
و خاصة التوترات داخل جماعة العمل فيذا يساعد المبحوثون و يؤثر  ، عدم وجود الضوضاء و الّنزاعات

 عمييم إيجابيًّا ممَّا يمنحيم الّراحة في مكان العمل.

 ( (: يوضح رضا المبحوثون أثناء قيامهم بالعمل:18الجدول رقم )

 النسبة المئوية رار التك االجابة

 %3، 28 17 دائما

 %3، 63 38 احيانا

 %3، 8 05 اطالقا
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 %100 60 المجموع

 

(و الّذي يوضح رضا العمال أثناء قياميم بعمميم 18من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم )
ي حين نجد نسبة ف، يقرون بأنيم راضون في بعض األحيان بالعمل أثناء قياميم بو 3، 63حيث أنَّ نسبة 

غير راضون إطالًقا عند  3، 8كما نجد نسبة  ، اجابوا بأنيم غير راضون دائًما بأدائيم لمعمل 3، 28
أدائيم بالعمل.و منو نستفسر أنَّ توفر الظروف المالئمة االجتماعية و الفيزيقية تساعد المبحوثون عمى 

نالحظ أنَّ أي مؤسسة ال تخمو من النزاعات كما  كما ، قياميم بالعمل ممَّا ينتج عنو الّرضا أثناء العمل
فالعدل و المساواة بين العمال و عالقة المبحوثون مع مشرفيم في العمل تساىم  ، تظير عميو من الخارج

كما أنَّ توفر الظروف المناسبة لطبيعة العمل كعدم كثرة  ، في رضا المبحوثون أثناء قياميم بالعمل 
و أيًضا الموقع الجغرافي في لممؤسسة يؤثر عمى رضا  ، زاعات و اإلضاءة الضوضاء و التوترات و الن

 المبحوثون أثناء قياميم بالعمل

 ( يوضح التزام المبحوثون بالقانون الّداخمي لممؤسسة الجامعية:19الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 %7، 96 58 نعم

 %3، 3 02 ال

 %100 60 المجموع 

 

( و الّذي يوضح لنا إلتزام  المبحوثون بالقانون 19ل المعطيات الواردة في الجدول رقم )من خال
في حين نجد نسبة  ، ٪يمتزمون بالقانون الّداخمي لممؤسسة7، 96الّداخمي لممؤسسة الجامعية نجد أَن نسبة 

 ٪ غير ممتزمون بالقانون الّداخمي لممؤسسة. 3، 3

و ذلك ألنو واجب  ، زمون بالقوانين الّداخمية لممؤسسة الجامعية و منو نستفسر أنَّ المبحوثون يمت
إحترام القانون الّداخمي لممؤسسة و يجب أنَّ يمارس ميامو بكل أمانة و بدون تحيز كما يجب عميو أن 
يّتسم في كل األحوال بسموك الئق و محترم و أن يتعامل بأدب و إحترام في عالقاتو مع رؤسائو و زمالئو 

فاحترام القانون  ، كما يجب أن يحافظ عمى ممتمكات المؤسسة في إطار ممارسة ميامو ، يوو مرؤوس
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ألنَّ ذلك من صميم مسؤوليات و واجبات الفرد تجاه المؤسسة و الغاية ىي  ، يساىم في توعية اآلخرين
ة عمى من يخالف و يفرض عقوب ، و ليس ألنَّ القانون ممزم ، أنَّ يكون إحترام القانون نابًعا من الذَّات

فعدم اإللتزام بالقانون الدَّاخمي لممؤسسة قد يؤدي إلى عقوبة المبحوثون كإرسال اإلنذار كتنبيو  ، أحكامو
أو التعويض الفردي في حالة إتالف احدى ممتمكات  ، لممعني أو الفصل عن العمل لمدة زمنية معينة

 ن عن العمل.و قد تؤدي في بعض األحيان إلى طرد المبحوثو  ، المؤسسة 

 ( يوضح سعي المبحوثون إلى إنجاز العمل المكمف إليهم في الوقت المحّدد:20الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة 

 %90 54 نعم

 %10 06 ال 

 %100 60 المجموع

 

(و الّذي يوضح سعي المبحوثون إلى إنجاز العمل 20من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم)
٪من أفراد العينة الّذي أقروا أنيم يسعون ألى 0، 90مكمف إلييم في الوقت المحّدد نالحظ أنَّ نسبة ال

٪ الذِّين أقروا أنيم ال يسعون إلنجاز 0، 10في حين تقّدر نسبة  ، إنجاز أعماليم في الوقت المحّدد
 أعماليم في الوقت المحّدد.

األعمال المكمفة إلييم في الوقت المحدد و ذلك و منو نستفسر أنَّ المبحوثون يمتزمون بإنجاز  
و عدم أخذ  ، لتطوير و تحسين مستوى المؤسسة الجامعية و لعدم تراكم األعمال مع بعضيا البعض

األعمال إلى المنزل و ألخذ فترات الراحة و عدم التعرض لمضغط فقط يطمب من المبحوث القيام بأعمال 
تركيز و تسميميا في الوقت المحدد حتى ال يتعب المبحوثون و  أكثر لذلك يجب إنجاز األعمال بدقة و

و عدم إنجاز األعمال في الوقت المحّدد قد ينتج عنو الفصل عن العمل  ، بالتّالي يكثر غيابيم المتكرر
 أو عقوبة.

 ( يوضح الظواهر الّتي يكثر حدوثها في المؤسسة:21الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة
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 %0، 10 06 يابالغ

 %7، 16 10 اختالس فترات الراحة

التاخر في مواعيد 
 العمل

44 73 ،3% 

 %100 60 المجموع

(نرى أنَّ ظاىرة التأخر في مواعيد العمل تمّثل 21من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم )
٪و 0، 10الغياب تمثل ٪كما نجد ظاىرة 7، 16٪ثم تمييا إختالس فترات الّراحة بنسبة 3، 73أعمى نسبة 

 ىي أقل ظاىرة يكثر حدوثيا في المؤسسة الجامعية.

و منو نستفسر أنَّ معظم المبحوثون في المؤسسة الجامعية يتأخرون عن العمل و قد يكون ذلك 
 ، كما يمكن التأخر في النيوض ، أو عدم وجود الّنقل ، بسبب بعد المسافة أو عرقمة في حركة المرور

س فترات الّراحة في وقت العمل قد يكون بسبب التعب و اإلرىاق أو كثرة الميام المكمفة نجد البعض يختم
كما نالحظ القميل من المبحوثون فقط من يتغيبون عن العمل و ذلك لظروف خاصة قد تكون  ، إلييم 

 أسرية أو صحية أو غياب عن عمد.

 ثون:( يوضح مساهمة األقدمية في تحسين أداء المبحو 22الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 %55 33 نعم

 %45 27 ال

 %100 60 المجموع

 

(يوضح لنا مساىمة األقدمية في تحسين أداء 22من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم )
 ٪ أقروا بأنَّ األقدمية ال تساىم في تحسين أداء المبحوثون.0، 45٪ مقابل نسبة 0، 55المبحوث بنسبة 
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فالمبحوث يكتسب خبرة من خالل  ، منو نستفسر أنَّ األقدمية تساىم في تحسين أداء المبحوثو 
كما أنَّ األقدمية تساىم في تكوين عالقات بين المبحوث و زمالئو  ، أقدميتو في العمل لمدة معينة

 ّيبوتحسين عالقتو مع رؤسائو في العمل و ىذا يساعد في تحسين أداء المبحوث و يقّمل من التغ

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب اختيار نوع عممهم:23الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار نوع العمل

 %60 36 العمل الحر

 %40 24 عمل في المؤسسة

 %100 60 المجموع

 

 ، ( الّذي يوضح اختيار أفراد العينة لنوع عمميم23من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم)
 ٪ يختارون عمميم في المؤسسة الجامعية. 0، 40بينما نسبة  ، ٪يختارون العمل الحر0، 60نجد نسبة

 ، و منو نالحظ أنَّ العمل الحر أفضل من العمل في المؤسسة الجامعية فيي تخضع لقوانين صارمة
قد إلى أنَّ عقوبات المؤسسة  ، كما يجب وجود مبرر لمغياب ، فيجب عدم التأخر و عدم الغياب المكرر

أو زيادة الميام المكمفة لممبحوثون و ذلك  ، تؤدي إلى الخصم من األجر أو الفصل من العمل لمدة معينة
 لعدم إحتراميم لمقوانين الّداخمية لممؤسسة

 (:يوضح إحتمال تغيب المبحوثون نتيجة النزاعات بين عمال المؤسسة الجامعية:24لجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 %7، 6 4 ئمادا

 %7، 66 40 احيانا

 %7، 26 16 اطالقا

 100% 60 المجموع
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( و المتعمق بتغيب العمال بسبب الّنزاعات تالحظ 24من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم)
٪من أفراد العينة يعتبرون أنَّ النزاعات بين العمال سبًبا في التغيب عن العمل و أنيم 7، 66أنَّ نسبة 

٪صّرحوا بأنيم ال يتغيبون عن العمل بسبب النزاعات الّتي تحدث 6، 26تمييا نسبة  ، اضون عنياغير ر 
 بين عمال المؤسسة الجامعية.

و منو نستفسر أنَّ المبحوثون في المؤسسة بالرَّغم من عدم رضاىم عمى الظروف العميمة الّتي 
فالمبحوث إذا  ، شّكل تحدي حقيقي المبحوثتحدث بين عمال المؤسسة إالَّ أنيم يزاولون أعماليم و ىذا ي

و قد  ، عمل في ظروف مينية سّيئة سيولد لو الشعور باإلحباط و القمق كما يسّبب لو النفور من المؤسسة
كما قد تكون  ، تكون ىذه النزاعات بسبب عدم المساواة بين المبحوثون أو عدم التكافؤ في المناصب

يجب عمى  ، فتؤثر عمى نفسية المبحوثون ممَّا يخمق نزاعات بينيم ظروف فيزيقية كالحرارة أو الضوضاء
المؤسسة الجامعية توفير الظروف الجّيدة و المساواة بين المبحوثون لجعميم يشعرون بالّراحة و األمان ممَّا 

 ينعكس إيجابيَّا عمى أدائيم و ينقص من حاالت التغيب و النزاعات.

 تفسير و مناقشة النتائج: .2

 سئمة الخاصة بالمحور األول من االستمارة حول البيانات الشخصية بان:أوضحت األ

 56.7%حيث بمغت نسبة اإلناث  ، نسبة اإلناث كانت اكبر من نسبة الذكور 
و ىذا راجع لطبيعة نشاط المؤسسة الجامعية الذي يتالءم  %43.3في حين بمغت نسبة الذكور 

 مع جنس اإلناث.
 45.7% سنة و ىذا يدل عمى 40الى  31عمارىم من من المبحوثين تتراوح أ

 تواجد عنصر الشباب في المؤسسة الجامعية حيث ان  ىذه الفئة تممك طاقات بدنية و جسدية.
 51.7 % من إجمالي المبحوثين متزوجين و ىذا مؤشر عمى وجود استقرار نفسي

و أداء العمل  فالعامل المتزوج يممك قدرة عمى تحمل المسؤولية ، و اجتماعي لدى الموظفين 
 المكمف بو.
 63.3 % من مبحوثين يتمركزون في المدينة و ىذا يدل عمى قرب المسافة بين

 مقر السكن و عمميم مما يسيل التنقل لمعمل و ىذا يعتبر مؤشر ايجابي.
 80%  و ىذا ما يدل عمى ان  ، من إجمالي المبحوثين ذو مستوى جامعي

 مستويات دراسية عالية. المؤسسة الجامعية تفضل توظيف العمال ذو
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 %48.3  فتعتبر ىذه  ، سنوات 10الى  6من المبحوثين تتراوح مدة عمميم من
المدة خبرة متوسطة الن الخبرة في العمل تسيل عممية تحقيق األىداف التي تصل إلييا المؤسسة 

 الجامعية.

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية األولى:

ة االستمارة تناولنا في المحور الثاني :" لمتغيب العمالي تأثيرا سمبيا من خالل عرضنا و تحميل أسئم
 عمى المؤسسة الجامعية"

 66.7%  من إجمالي المبحوثين أكدوا بأنيم واجيتيم صعوبة في بداية عمميم و
 ىذا يدل عمى ان العامل يكون منعدم الخبرة 

 51.7%  في حالة تغيبيم من إجمالي المبحوثين أكدوا بان اإلدارة تتعامل معيم
 و ىذا يدل عمى صرامة قوانين اإلدارة تجاه العمل. ، عن طريق إنذار كتابي

 53.3 % من إجمالي المبحوثين أكدوا بان ردة فعل المسؤول من غياب العامل
يدل ىذا عمى صرامة المسؤول و عدم تياونو  ، الغير مبرر تكون عن طريق الخصم من الراتب 

 .مع العمال في وقت العمل 
 53.4  من إجمالي المبحوثين أكدوا بان الحل المناسب لمتخفيض من ظاىرة

و ىذا يدل عمى ان ىذا الحل يحفز العمال عمى  ، التغيب ىو تكريم العامل الممتزم بالحضور 
 حضورىم لمعمل و تشجيعيم لتأدية عمميم.

العمالي تأثيرا سمبيا عمى  من خالل النتائج المتوصل إلييا نستنتج بان الفرضية القائمة بان" التغيب
 المؤسسة الجامعية" 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثانية:

 88.3%  سكن  –من إجمالي المبحوثين أكدوا ان توفير الخدمات )صحة– 
 النقل( تحفزىم عمى عدم تغيب عن العمل ..

 45%  وفيم الشخصية من إجمالي المبحوثين أكدوا بان المسؤول ييتم أحيانا بظر
 و ىذا يدل عمى عدم تكوين عالقات في العمل باإلضافة الى صعوبة تعامل معو. ، 
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 95%  من إجمالي المبحوثين أكدوا بأنيم يتغيبون عن العمل داخل المؤسسة
 الجامعية  حيث ان اغمبيم كانوا يتغيبون بسبب ظروف العمل أو بسبب المرض ....

 55% أنيم ال يتأثرون بالتزاماتيم األسرية و ىذا من إجمالي المبحوثين أكدوا ب
يدل عمى وجود دافعية لمعمل و وجود انضباط كما أنيم يفصمون بين عمميم و انشغاالتيم 

 الشخصية .
 63% و ىو  ، من إجمالي المبحوثين أكدوا بأنيم ال يتغيبون بسبب وسائل النقل

وفرة المواصالت الى انو يمتزم فالعامل بعيد عن توترات التي تخمقيا عدم  ، مؤشر ايجابي 
 بأوقات عممو.

لمعوامل الشخصية تاثير من خالل مؤشرات المحور الثالث يمكن القول بان الفرضية القائمة بان" 
عمى التغيب العمالي بالمؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج" تحققت و عميو يمكن القول ان كمما كانت عوامل 

 تغيب.الشخصية مناسبة كمما قمت ظاىرة ال

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثالثة:

 60%  من إجمالي المبحوثين أكدوا بان الدخل الذي يتقاضونو ال يالءم و اليمبي
حيث ان شعور العمال بفشميم بعدم قدرتيم عمى  ، احتياجاتيم األساسية و ىذه نتيجة سمبية 

لك لمبحث عن عمل أخر طمبا لزيادة توفير احتياجاتيم اليومية يؤدي بالعمال الى غياب و ذ
 األجر .
  60 % من المبحوثين أكدوا انو ال دخل لبيئة العمل بتغيبيم عن العمل و ىو

بحيث توفر الظروف المالئمة في المؤسسة و عدم وجود الضوضاء و التوترات  ، مؤشر ايجابي
و بالتالي عدم و النزاعات داخل جماعة العمل تساعد العمال عمى أداء عمميم بأكمل وجو 

 التغيب عن العمل.
 63 % و ىذا  ، من إجمالي المبحوثين أكدوا بأنيم راضون عن أدائيم في العمل

 ، فتوفر الظروف الفيزيقية و االجتماعية تساعد المبحوثين عمى قياميم بالعمل  ، مؤشر ايجابي
 مما نتج عنو الرضا أثناء العمل.

 96 %م بالقانون الداخمي لممؤسسة و ىذا من إجمالي المبحوثين أكدوا التزامي
 فاحترام القوانين يساىم في توعية اآلخرين. ، مؤشر ايجابي 
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 90 % من إجمالي المبحوثين أكدوا أنيم يسعون الى انجاز العمل المكمف إلييم
فانجاز العمل في الوقت المحدد يساىم في تطوير و  ، في الوقت المحدد و ىذا مؤشر ايجابي 

 مؤسسة.تحسين مستوى ال
 73%  و ىذا مؤشر سمبي  ، من إجمالي المبحوثين يختمسون فترات الراحة ، 

 فكثرة الميام المكمفة إلييم قد تسبب التعب و اإلرىاق مما يؤدي الى التغيب عن العمل.
 55 % و ىذا  ، من إجمالي أكدوا بان االقدمية تساىم في تحسين أداء المبحوثين

 مؤشر سمبي.
 60 %و ىذا مؤشر  ، حوثين أكدوا بأنيم يختارون العمل الحر من إجمالي المب

 و ىذا يدل عمى ان العمل الحر ال يخضع لقوانين صارمة كما يكون األجر مرتفع. ، سمبي 
 66%  من إجمالي المبحوثين أكدوا أنيم يتغيبون نتيجة النزاعات بين العمال في
 و ىذا مؤشر سمبي . ، المؤسسة 

 

لمعوامل المينية تاثير عمى التغيب العمالي بالمؤسسة  لمتضمنة "من خالل ىذه الفرضية و ا
 الجامعية ببرج بوعريريج" يمكن ان نقول أنيا تحققت إال حد ما.

 عرض النتائج العامة : .3

من خالل تناولنا لموضوع التغيب العمالي و تأثيره عمى المؤسسة الجامعية  و بعد قيامنا 
 المؤسسة الجامعية ببرج بوعريريج توصمنا الى النتائج التالية: بتحميل و مناقشة فرضيات الدراسة  في

 المؤسسة الجامعية متزوجون عمال اغمب  
 اغمب العمال ذو مستوى جامعي 
 كبيرة بنسبة الغياب معدل ارتفاع إلى تؤدي المناسبة غير العمل ظروف 
  كمما كانت العوامل الشخصية و المينية مناسبة كان ىناك انخفاض في معدل

 غياب ال
  النقل ...( لمعمال تحفزىم  –السكن  –ان اىتمام المؤسسة بتوفير خدمات )صحة

 عمى عدم تغيب عن العمل.
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 لممؤسسة والء ينقصيم العمال بانشغاالت اإلدارة اىتمام عدم. 
  اغمب العمال ال يالئميم األجر 

 : التوصيات .4

 من التقميل في تساعد أن نأمل التي التوصيات من مجموعة نستخمص البحث نتائج خالل من
 التغيب

 .معالجتيا يجب المؤسسة داخل المشكمة تكون قد التغيب أسباب معرفة فمحاولة

 الغياب تفادي اجل من المالئمة الظروف توفير. 
 اجتماعات مرة كل شير مع العمال لتحسيسيم بمدى أىميتيم داخل المؤسسة  عقد
 الجامعية
 التغيب من ظاىرة لمحد الصارمة القوانين اإلدارة إتباع ضرورة 
 االجتماعية لمعمال الخدمات توفير اإلدارة ضرورة . 
  تكريم العامل الممتزم بالحضور و ىذا من خالل إجابات بعض المبحوثين

 لمتخفيض من ىذه الظاىرة .
  زيادة في األجر 
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ٌَّ أ٘ يؤسسح يٕجٕدج داخم أ٘ يجتًغ كاٌ ْٙ يؼشضح نتذّذٚاخ ٔ صؼٕت          ٔ  ، اخ ٔ كزا ػشاقٛمإ

ٔ  ، أخطش يا ًٚكٍ أٌ تٕاجّٓ ْزِ انًؤسساخ انجايؼٛح ْٙ يشكهح انتغٛة انؼًانٙ ٔ تأثٛشِ ػهٗ انًؤسسح

تؼذ تطشقُا إنٗ أْى انُقاط انًتؼهقح تًٕضٕع انّذساسح يٍ خالل انجاَة انُّظش٘ ٔ انجاَة انًُٓجٙ اتَّضخ 

ٌَّ ظاْشج انتغٛة تؼذ أدذ انًشكالخ انذقٛ قٛح انتّٙ تؼٛق ًَٕ ٔ تطٕٚش ٔ تذقٛق أْذاف انًؤسسح نُا أ

ٌَّ تٕفش انًُار انجّٛذ ٔ انّسهٛى ٔ انخانٙ يٍ  ، انجايؼٛح فئرا أسادخ أ٘ يؤسسح تذقٛق أْذافٓا ٚجة أ

ٔ تانتّانٙ ُٚؼكس ػهٗ أداء  ، انتؼقٛذاخ ٔ ْزا نتسٓٛم يًٓح ػًانٓا يٍ أجم ضًاٌ يستٕٖ ٔ أداء يشتفغ

فًشكهح تغٛة انؼًال ُٚجز ػُٓا تشاكى فٙ األػًال صّى تأتٙ ػذو انّذقح فٙ انؼًم  ، حانؼايم داخم انًؤسس

ا ٚؤد٘ إنٗ يستٕٖ يتذَٙ فٙ األداء.  ًَّ  ٔ ْزا ي

 ٌَّ ٌَّ انتغٛة ٚساْى  ، انًتكشس نهؼايم ٚساْى فٙ فقذاَّ نشٔح انجًاػح االَسذابٔ يٍ ُْا َستخهص تأ كًا أ

تانؼُصش  االْتًاؤ نٓزا ٚجة ػهٗ انًسؤٔنٍٛ  ، ٔنح داخم انًؤسسحفٙ تكٍٕٚ شخصٛح ال يثانٛح ٔ ال يسؤ

ٔ  ، كًا ٚجة انٕصٕل إنٗ دهٕل نهذذ يٍ ظاْشج انتغٛة ٔ انقضاء ػهٛٓا نضًاٌ ػًم انؼًال  ، انثشش٘

  .تانتّانٙ نهًساًْح فٙ تطٕس ٔ ًَٕ أكثش نهًؤسسح انجايؼٛح
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رٌجبجامعة ببرج بوعرٌعلى عٌنة المستخدمً  دراسة مٌدانٌة   

 أخً المبحوث أختً المبحوثة تحٌة طٌبة و بعد:
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