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ومجتمعاتنا ن التطور العلمي والتكنولوجي السريع الذي عرفته مجتمعات العالم كافة أيبدو 
العربية خاصة والتي صاحبها مجموعة من التغيرات والمستجدات المتنوعة التي طرحت علينا 

 .العديدة من موضوعات و من بينها اشكالية التكوين المهني و التشغيل
شغل تمثل ذلك بناء من االبنية المكون للمجتمع بل تعتبر لكما أن عالقة التكوين المهني با

لتي يقوم عليها المجتمع  في تحقيق االتزان واالستقرار واالمن والتقدم واالزدهار ركيزة من ركائز ا
في جميع المجاالت االجتماعي واالقتصادي والصناعي التي تطمح اليه كل الدول ،وهذا من خالل  

 الذي االقتصادي االنفتاح عتوفير يد عاملة مؤهلة القادرة على منافسة العمالة االجنبية وخاصة م
 .مختلف قطاعات في األجنبية االستثمارات ودخول األوروبي االتحاد مع الشراكة اتفاق مهترج

عيد السياسي واالجتماعي صعلى ال إحداث تغيرات وتحوالت ساهمت كل هذه االوضاع في
 الخصوص على سياسة التشغيل في العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص ومنبواالقتصادي و 

 .ودخول  الشركات االجنبية  النامية القطاعات في يدةاحتياجات جد ظهور خالل
ونتيجة لهذه االوضاع ظهرت الحاجة الى وجود عالقة وظيفية بين التكوين والتشغيل أي   

 .لمتطلبات التشغيل يستجيب تكوين نظام الحاجة إلى
نوع بهذا تبرز اهمية هذا الموضوع من خالل الدور الذي يلعبه التكوين المهني باعتباره  

من انوع التعليم النظامي الذي يهدف الى اإلعداد التربوي واكساب المهارات المهنية لليد العاملة من 
اجل تخريج حاملي شهادات تبعا للمتطلبات الكيفية والكمية التي تتطلبها سياسة التشغيل  في 

 .مختلف التخصصات لتتحقق للتنمية الشاملة والمستدامة
ماج في سياسة التشغيل تخضع لمعايير الكفاءة والمؤهالت فإن واذا كانت متطلبات االند

هذا يستلزم توفير نظام تكويني  قادر على تلبية هذه االحتياجات، ولكن ما تفسير احتياجات 
والمهارات التي يحتاجها النشاط االقتصادي وال يستطيع التكوين المهني توفيرها رغم الكميات 

 .السنوية المخرجاتالهائلة من 
اإلجراءات إذ تناولنا في الفصل األول  هذا ما سنحاول تناوله من خالل فصول الرسالة،و 

الدراسة،  ها، ومفاهيمهاهدافأ، و هاسباب اختيار أ، و تهشكالية الدراسة، وأهميأي إ ،لدراسةلالمنهجية 
 .الدراسات السابقةو 

من منظور )مدخل مفاهيمي للتكوين والشغل أما في الفصل الثاني تناولنا 
 (سوسيولوجي



 ك
 

 نبذة تاريخ ، والذي احتوى على مدخل مفاهيمي للتكوين المهنيمن خالل التطرق الى 
 عناصر، و التكوين المهني وأهداف ،أهمية، و التكوين مفاهيم، و التكوين المهن عن تطور

مفهوم  والذي احتوى على مدخل مفاهيمي للشغل ، وبعدها انتقلنا الى  العملية التكوينية
خصائص وأهمية ، و المفاهيم المرتبطة بالشغل، ثم الشغل ظاهرة تطّور مراحل، و الشغل
من خالل  ،لشغل من منظور سوسيولوجيى اوبعها اطلعنا عل ،تحليل الشغل، و الشغل
 .دوركايم وتقسيم العمل  ،خلدون ابن عند للشغل االجتماعية المكانة

و الذي  استراتيجيات وتجارب عالمية لربط التكوين بالشغل الفصل الثالثفي حين جاء 
، عالقة التكوين المهني بمتطلبات الشغلو  واقع التكوين المهني ومتطلبات الشغليشمل 
أهمية وضع أهداف و ا ثم تناولن، عدم التنسيق بين التكوين المهني ومتطلبات الشغل وأسباب

، وبعدها تطرقنا الى  بمتطلبات الشغل استراتيجيات ربط التكوين المهني االستراتيجية
، أنواع إستراتيجيات ربط التكوينو استراتيجية ربط التكوين المهني بمتطلبات الشغل  خطوات

الشغل، وتناولنا آليات ربط التكوين المهني بمتطلبات ، وبعدها المهني بمتطلبات الشغل
التجربة ، التجربة االنجليزيمثل  المهني بمتطلبات الشغلتجارب عالمية لربط التكوين 

 تجربة كندا ،التجربة اليابانية  ،االلمانية
التطور تضمن  تحليل واقع التكوين المهني و الشغل في الجزائر الفصل الرابعأما 

 الفروعو مستويات ، ثم مكونات النظام الوطني للتكوين، و التاريخي للتكوين المهني في الجزائر
تحديات ، وبعدها في الجزائر للشغلالخلفية التاريخية ، و التكوين المهني في الجزائر وأنماط

ستراتيجيات واقع واستراتيجيات ربط التكوين المهني بالشغال، ثم الجزائرفي وصعوبات الشغل 
للنهوض بقطاع التكوين المهني في الى  ثم تطرقت ،ربط التكوين المهني بالشغل في الجزائر

   الجزائر
المنهجية للدراسة  فقد خصص لكل من اإلجراءات الفصل السادس  أما الفصل الخامس

 .والمعالجة االحصائية لبيانات الدراسة، وعرض وتحليل وتفسير بيانات الدراسةالميدانية 
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 :االشكالية -1

بين التكوين المهني ومتطلبات الشغل ليست بالظاهرة الجديدة على  المواءمةظاهرة  أن يبدو
اصبحت تطرح بإلحاح نفسها في الوقت الراهن عن اي وقت مضي، ولم تعد  نماإالمجتمعات العربية، 

شأنها فنيا يخص الفنيين والمعنيين بالتكوين المهني والشغل بل أصبحت موضوع اهتمام الساسة، وذلك 
لتطور التقني والتكنولوجي السريع، الى جانب ما تفرزه العولمة من االنفتاح االقتصادي الذي تترجمه 

الشراكة مع االتحاد األوربي ودخول المستثمرين االجانب في قطاعات مختلفة وظهور منافسة اتفاقية 
 .العمالة االجنبية

باهتمام كبير من الدول  بين التكويم المهني وعالم الشغل حضت المواءمةفي حين نجد أن ظاهرة 
منذ زمن بعيد، وذلك لألهمية التي يحتويها في خلق االنسجام  انجلترا وألمانيا وكندا واليابانالمتقدمة منها 

بين انساق المجتمع من خالل التوافق بين احتياجات عالم الشغل ومخرجات التكوين المهني، الى جانب 
التقليل من حدة البطالة المتفاقمة من اصحاب الشهادات الى القرة على مواجهة منافسة اليد العاملة 

هي الوسيلة  المواءمةواالسبانية، وهذا ما يحقق التقدم االقتصادي وبالتالي تصبح  ةاالجنبية كالصيني
  .لتحقيق توازن المجتمع والحفاظ على النظام ككل

وسبل تحقيقها دون التطرق الى أهم مطلب من مطالبها،  المواءمةعن  الحديثال يمكننا  طبعالوب
ار في الرأس المال البشري من حيث توفير المهارات وهو توفير تكوين هني فعال له القدرة على االستثم

تعليم والتكوين الالتي ال يمكن اكتسابها إال من خالل  ،والمعارف التي تتطلبها المهن الجديدة واألدوات
طاقم بيداغوجي كفأ ومكونين برامج تكوينية متطورة و على المنافسة واالبتكار وهذا يستلزم يضمن المهني 

وانتهاج ذا خبرات ومهارات عالية وتوفير االجهزة التقنية والتكنولوجية حديثة وأماكن للممارسة المهنية 
  .المواءمةاستراتيجيات قابلة للتطبيق على ارضية الواقع لتحقيق 

جات الى طبيعة حخاصة في ظل التحديات العلمية والتقانية المعاصرة والمستقبلية وانعكاساتها ع
هي الراهن الوحيد لتجاوز هذه المهن وفق آليات  المواءمة أصبحتعالم الشغل من مهن ومهارات متغيرة 

بين التكوين  المواءمةزيادة ، أهمها بناء وتطوير المناهج والبرامج التكوينية، وذلك بغية وادوات مناسبة
 .غل توفير التخصصات والكفاءة المهنية المطلوبةتحقيق شراكة فاعلة بين التكوين والش ، وبالتاليوالشغل

ما مدى موائمة استراتيجية التكوين المهني لمتطلبات الشغل : ومن هنا فالتساؤل المحوري للدراسة هو 
داري مؤسسات التكوين المهني؟  من وجهة نظر االساتذة وا 

 :الفرعية فهي التساؤالتأما 
داري مؤسسات هل تلبي استراتيجية التكوين المهني  .1 متطلبات الشغل من وجهة نظر االساتذة وا 

 التكوين المهني؟
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ما هي اآلليات المتبعة  للتنسيق بين استراتيجية التكوين المهني ومتطلبات الشغل من وجهة نظر  .2
داري مؤسسات التكوين المهني؟  االساتذة وا 

لية لزيادة موائمة ما هو موقف إداري وأساتذة التكوين المهني من بعض اإلقترحات المستقب .3
 استراتيجية التكوين المهني بمتطلبات الشغل ؟

 :اهمية الدراسة -2
تتمثل اهمية اي دراسة علمية في إبراز حساسية المشكلة وحجمها، ودراستنا هذه تعكس أهمية بالغة 

 .على الصعيدين العلمي النظري والعلمي العملي
وهو ما سوف يحويه اإلطار النظري من مفاهيم وأسس ومبادئ يقوم عليها  ألنظريفعلى الصعيد األول 

 .المنتهجة من السلطات المعنية التكوين المهني وأشكال وأنواع برامج سياسة التشغيل
باإلضافة الى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اهمية قطاع التكوين المهني في مجال  -

 والعالقة المتبادلة بين التكوين المهني والشغلتطلبات التشغيل توفير المهارات الالزمة لم
الى جانب ما تقدمه هذه الدراسة من إضافة علمية للحقل المعرفي السوسيولوجي، حيث ال تزال  -

مكتبات الجامعة تعاني بوجه عام من نقص واضح للمصادر والدراسات التي تتناول هذا الموضوع 
ين المهني ونماذج له في الدول العربية والغربية وموائمته لعالم خاصة في ما يتعلق بنشأة التكو 

 .الشغل، ومن ثم يتوقع من هذه الدراسة أن تسد بعض الفراغ في مكتبات الجامعة
  العلمي التطبيقي فإنه ال يخفي أهمية نتائج العلوم التطبيقية ودورها في تغير "أما المستوى الثاني

تمد هذه الدراسة أهميتها من التطورات العلمية و التكنولوجيا السريعة الواقع االجتماعي، و بالتالي تس
التي تفرض على التكوين المهني توفير مهارات وتخصصات ومهن جيد تتطلبه عالم الشغل خاصة 

 .الشركات األجنبية
 كما تتمثل اهمية هذه الدراسة في كونها تركز على فئات المجتمع وهما الشباب يقوم عليهما المجتمع 

 .وعماد النهضة والتطور االقتصادي والعلمي والتكنولوجي
 . مكن وضعها محل التطبيق العمليباإلضافة إلى النتائج والتوصيات والتي ي

 :اهداف الدراسة-3
 األهداف من مجموعة أو هدف له يكون عليه ان البد علمي ببحث او دراسة يقوم باحث أي إن   

او التطرق إلى أهم تأثيراتها على الواقع االجتماعي، ولهذا تسعى  بحثه، خالل من بلوغها يرجو المحددة
 :هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية

 .ومتطلبات التي يحتاجها التكوين المهني الستعادة دوره الريادي .1
 .معرفة مدى موائمة التكوين المهني للمتطلبات الشغل .2
 .للزيادة من الموائمة مع عالم الشغلمعرفة االستراتيجيات المتبعة في التموين المهني  .3
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 سباب اختيار الدراسةأ - 4
 :لقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع استنادا الى اسباب ذاتية وموضوعية وهي كتالي

 :االسباب الذاتية
 .االهتمام الشخصي بموضوعات التكوين المهني وعالم الشغل -
 .تقديم دراسة علمية يستفاد بها في الحياة المهنية ميول ورغبة -
 .السعي من خالل هذه الدراسة التعرف على مصير مخرجات التكوين المهني -

 :االسباب الموضوعية
من يبن الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع وتمسكي به قلة الدراسات العلمية حول هذا  -

 .جزائر من طرف الباحثين االجتماعين والنفسانيينالموضوع خاصة في الدول العربية وخصوصا ال
باالضافة الى النقص الذي تعاني منه الجامعة الجزائرية في ما يخص المصادر العلمية حول  -

 موضوع التكوين المهني 
 :مفاهيم الدراسة -5
 : التكوين المهني .1
الحصول على المعرفة مجموعة من النشاطات تهدف إلى ضمان " على انه ” بوفلجة  غياث ” يعرفه :

 ”1والمهارات واالتجاهات الضرورية ألداء مهنة معينة
التكوين المهني هو إعداد اإلفراد إعدادا مهنيا وتدريبهم على مهن " أما بلقاسم  سالطنية  فيرى أن    

 ”  2معينة ، قصد رفع مستوى إنتاجهم واكسباهم مهارات جديدة
 : مفهوم إستراتيجية التكوين المهني .2
خالل  ابهة ومالحقة التغيرات المتسارعة، والتكيف مع المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية منمج

عداد الكوادر الفنية والمهارية، وتطوير وتحسين طرق  االستثمار في العنصر البشري بتنمية القدرات وا 
 .وأساليب األداء عن طريق وضع خطط وبرامج ممنهجة ومرحلية

خطة عمل عامة توضع لتحقيق أهداف معينة، ولتمنع تحقيق "اإلستراتيجية بأنها كوثر كوجك عرفت 
 " مخرجات غير مرغوب فيها 

بأن إستراتيجية التكوين هي خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة أوجزته أشوك شاندا وذلك ما جمعته و
قي، لتحقيق مخرجات بحيث تكون  شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتكوين، والتي تمثل الواقع الحقي

 1مرغوب فيها

                                                           
 22، ص1992الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،بالجزائر والتكوين التربيةغياث، بوثلجة - 1
مجلة العلوم االنسانية،  -رؤية إمبريقية عن كيفية طرح و معالجة مشكلة بحث في علم االجتماع-التكوين المهني والتنمية: القاسم سالطنية -2

 02، ص2001بسكرة، العدد االول، نوفبر، جامعة محمد خيضر
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 :متطلبات عالم الشغل .3
احتياجات المحددة للمؤسسات االقتصادية االنتاجية والخدماتية ، العمومية والخاصة من اليد العاملة 

 المؤهلة كميا ونوعيا 
 :الراسات السابقة -7

 والغاز للكهرباء الوطنية بالمحطة ميدانية دراسة"التنظيمية والفعالية المهني التكوين"الدراسة االولى 
 وتسيير تنمية رسالة الماجستير، غير منشورة في وهي عبارة عن ميالط صبرينة  إعداد من" جيجل
  منتوري االجتماعية جامعة والعلوم اإلنسانية العلوم كلية والديموغرافيا االجتماع علم قسم البشرية الموارد

 2006/2002 الجامعية قسنطينة، السنة
 الدراسة تساؤالت: 

 .اإلنتاج؟ وزيادة األداء تحسين إلى يؤدي للعمال المستمر التكوين هل .1
 .لديه؟ المعنوية الروح ارتفاع وبين وكفاءاته العامل مهارات زيادة بين عالقة هناك هل .2
 العمل؟ في واالستقرار الرضى معدالت زيادة في التكوين يسهم مدى أي إلى .3

 فروض الدراسة: 
 من وانطالقا " التنظيمية والفعالية المهني التكوين بين دالة عالقة هناك" مفادها عامة فرضية
 :اآلتي الشكل على الجزئية الفرضيات من مجموعة استنبطت فقد هذه العامة الفرضية

 :الجزئية الفرضيات       
 .اإلنتاج وزيادة المستمر التكوين بين عالقة هناك .1
 .العمال لدى المعنوية الروح ارتفاع إلى المهني التكوين يؤدي .2
 .الوظيفي والرضى التكوين بين ارتباطيه عالقة هناك .3
 المؤسسة في واالستقرار االنتماء معدالت وزيادة التكوين .4

 " الراهنة الدراسة موضوع في تحليل اعتمدا الباحثة فقد هذا على وبناء:المستخدم في الدراسة المنهج
 الوصفية المداخل تطبيقات إحدى وهي بالعينة المسح طريقة على " التنظيمية والفعالية المنهي التكوين
حدى  الوصفي المنهج أساليب وا 
 . بالعينة المسح أسلوب على وباالعتماد البحث مجتمع تجانس لعدم ونظرا:الدراسة لعينة
 األدوات بين ومن الدراسة، هذه أثناء الالزمة العناية أوليتها فقد المنطلق هذا ومن-البيانات جمع أدوات

 .والوثائق السجالت – االستمارة – المقابلة – المالحظة:المستخدمة
                                                                                                                                                                                     

دراسة تطبيقية على عينة من  -التدريب في المؤسسات التعليميةاستراتيجيات تحديث وتفعيل ، إبراهيم رمضان إبراهيم الديب -1
كليـة اإلدارة واالقتصـاد ، أألكاديمية العربيـة المفـتوحة فـي الدانمرك ،الدكتوراه في فلسفة اإلدارة رسالة، المؤسسات التعليمية في دولة قطر

 03-00ص   ،2009 ،العـلـيـا قسـم إدارة األعمال الدراسـات،
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 :نتائج الدراسة
 استفادة زادت فكلما العمال، لدى أكبر فعالية تحقيق في مهما دورا يلعب المستمر التكوين أن نجد .1

 إليه، المسندة والوظائف المهام أداء في وثقته المهنية قدراته زادت كلما التكوين فرص من العامل
 والجماعي الفردي المردود وزيادة األداء تحسين على بالضرورة ينعكس مما األخطاء نسبة وقلت
 .ككل المؤسسة إنتاجية على إيجابا يؤثر والذي

 األساسية حاجاته تلبية وفي والطمأنينة، بالراحة العامل إحساس في مهما دورا يلعب التكوين أن أيضا .2
 والطمأنينة والسالمة باألمن الشعور لديه يولد و ذاته بها يحقق التي واالجتماعي النفسي في اإلشباع
 عائلته  ومستقبل على مستقبله

 في والتقدير باالحترام العامل شعور مدى وحول للعمال، الوظيفي الرضى درجة على يؤثر التكوين .3
 ميدان في الفرد فهدف العمل، في واالستقرار واالرتياح بالرضى للشعور إيجابي مؤشر وهذا عمله
 بها يعمل التي المؤسسة داخل ومرضي مرح عمل جو وجود ضرورة على عام بوجه يرتكز العمل
 اجتماعية لمكانة واكتسابه قدراته وتطوير عمله إنجاح أجل من الالزم المجهود بذل له يتسنى حتى

 العمل عن الرضى ارتباط لتأكد جاءت مجملة النتائج أيضا هذه المؤسسة وخارج الزمالء بين مقبولة
 يؤثر تنظيميا متغيرا باعتباره بالتكوين

 وتطوير اإلنتاجية رفع على تساعده وبالتالي: المؤسسة في واالستقرار االنتماء معدالت وزيادة التكوين .4
 يعني ذلك ألن أفضل، نفسية حالة في يجعله مما وطموحاته، حاجاته بعض وتحقيق ومهاراته قدراته

نما كأجراء ليسوا بالعمال وتعترف تقدر اإلدارة أن  في نجاحها يتوقف المؤسسة في فعالة كعناصر وا 
 للعمال بالنسبة حلما هذا يبقى لكن إليها، باالنتماء العمال وشعور التكامل على أهدافها تحقيق

 الكمية ونتائج الشواهد أوضحت حيث للمؤسسة، التنظيمية الفعالية تحقيق في يساهم المهني التكوين .0
 االحتياجات حسب وتخطيطها البشرية الموارد وتنمية تكوين على المؤسسة اعتماد أن الدراسة
 وتطوير العمال أداء وتحسين تنمية خالل من وذلك والنجاح، الفعالية لتحقيق ملحة ضرورة أصبحت
 وحتى ممكنة إنتاجيةأكبر  تحقق حتى العمل في طاقة لديهم من ما أقصى يبذلون وجعلهم قدراتهم
 مكانة يحتل أصبح عنصر وهو العملية، لهذه ضروري عنصر كأول التكوين فعالة ،ويعتبر تكون
 للمؤسسات بل لألفراد فقط ليس تطوير عملية أي أساس ألنه للمؤسسة العامة السياسات ضمن هامة
 .أيضا

 الفعالية تؤثر لتحقيق أخرى عوامل وجود المبحوثين أراء على وباالعتماد الميدانية الدراسة كشفت كما .6
ذلك  ويرجع الجزائرية المؤسسة فعالية بعدم المبحوثين أغلب أقر وقد النجاح في متفاوتة بدرجات
 عن البحث على ترتكز التي الحديثة التسيير أنماط مسايرة على قدرتها عدم إلى األولى بالدرجة
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 الخزينة على إتكالية سياسة لها كانت المؤسسات أغلبية كون إلى باإلضافة اإلدارة في المثلى الطرق
 .العمومية

ان هذه الدراسة لها عالقة بموضوع الدراسة ومن خالل ابراز اهمية التكوين المهني :تعليق على الدراسة
في زيادة  الكفاءة انتاجية للعامل، كما اثبتت الدراسة من خالل نتائجها على اهمية الدور الذي يلعبه 

المهني، هذا ما جعلنا ندرجها ضمن هذا االطار واعتماد النتائج المتوصل اليها إال ان هذه التكوين 
دماجه وتكيفه العامل لدى القابلية بتطوير الدراسة ركزت على دور التكوين معأ  أهدافه لتتوافق وتوجيهه وا 

، دون التطرق الى المؤسسة أي جاء اهتمامها حول اهمية التكوين بالنسبة للعامل داخل المؤسسة هداف
 .جوانب اخرى خارج المؤسسة

 ،العاملة القوى من التنموية لإلحتياجات مالءمته ومدى التقني والتدريب الفني التعليم :الثانية الدراسة
 19 – 17 الموافق ه 1433 محرم ،22-24الخامسة، السعودية،  الدورة، الرياض االقتصادي منتدى
 م 2011 ديسمبر
 :الدراسة مشكلة
 القوى من التنموية لالحتياجات التقني والتدريب الفني التعليم مخرجات مالءمة مدى ما :التالي التساؤل
 السعودية؟ العربية المملكة في العاملة
 :العلمية المناهج من أنواع أربعة استخدام على الدراسة منهجية ارتكزت:الدراسة منهجية

 في التقني والتدريب الفني التعليم تاريخ قراءة أجل من وذلك التحليلي، التاريخي المنهج :أوالا 
 الدولية التجارب استعراض في المنهج هذا استخدم كما .واقعه لمعرفة وتحليله تطوره ودراسة المملكة
 .المملكة في التقني والتدريب الفني التعليم لتطوير منها المستفادة الدروس استخالص أجل من وتحليلها

 من ومفرداتها للدراسة والنظري المفاهيمي اإلطار لتكوين االستقرائي/ االستنباطي المنهج :ثانياا 
 .الصلة ذات األدبيات مراجعة خالل

 عن إجابات إلى الوصول إمكانية يهيئ الذي الميداني والمسح التحليلي اإلحصائي المنهج :ثالثاا 
 من وذلك .الرئيسة الدراسة أسئلة عن إجابات إلى للتوصل وتحليلها البيانات جمع خالل من الدراسة أسئلة
 الخريجين، استبانة وهي المستهدفة الثالث الفئات إحدى إلى منها واحدة كل وجهت استبانات ثالث خالل
 .األعمال رجال استبانة التقني، والتدريب الفني التعليم مؤسسات استبانة

 :نتايج الدراسة
 للدولة االقتصادية والرؤية التقني والتدريب الفني التعليم رؤية بين توائم مشتركة رؤية وجود عدم -

 .ذلك في المعنية الجهات بين التنسيق غياب مع
 العمل، سوق احتياجات تلبية على قدرتها وعدم التقني والتدريب الفني التعليم مخرجات ضعف -

 في الطالب يكتسبها التي المهارات وقلة الخريجين تهيئة ضعف األولى بالدرجة يعكس مما
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 في العملي والتدريب التطبيقية بالجوانب االهتمام قلة مع التقني والتدريب الفني التعليم مؤسسات
 على الخريج قدرة عدم من الدراسة أظهرته ما هذا يفسر حيث الدراسية، والمقررات المناهج
 استبانة في المبحوثين من % 81 نسبته ما أن من الرغم وعلى العمل، بيئة مع التكيف

 والتدريب الفني التعليم في المتوافرة والتدريبية الدراسية المناهج جودة أيدوا التعليمية المؤسسات
 الساعات عدد وزيادة العملي التدريب على التركيز ضرورة على أكد التحليل أن إال التقني

 .له المخصصة
 فرص عن المعلومات خدمات خاصة العمل سوق يخص فيما انعدامها أو المعلومات ضعف -

 وجود على يساعد مما منها والمطلوب العمالة من للمعروض الدقيقة والمؤشرات ومتطلباته العمل
 الجهات أداء ضعف الدراسة أظهرت وقد لها، المستقبلي والتخطيط العمل سوق الحتياجات تحديد

 إلى استنادا   البشرية الموارد في االستثمار عملية تتطلبها التي المعلومات إدارة في الرسمية
 .المعرفة اقتصاديات

 مؤسسات لواقع ومستقلة متكاملة دراسة خالل من وتطوير تقييم إلى األهلي التدريب يحتاج -
 بنسبة المتدربين عدد انخفض حيث( وتحفيزه ومساندته ودعمه مخرجاته وكفاءة األهلي التدريب
 .)الماضية الخمس السنوات خالل % 70

 مع التطويرية العلمية والدراسات األبحاث إلى التقني والتدريب الفني التعليم مؤسسات افتقار تبين -
 حاجة الدراسة أظهرت وقد الدراسات، هذه مثل على لإلنفاق انعدامها أو المالية المخصصات قلة

 ال وهذه التحصيلية، االختبارات على الطالب تقييم أساليب تركيز برز حيث الدراسات لهذه ملحة
 للمدرسين والتقني التربوي التأهيل لضعف ذلك كان وربما المتدرب أو الخريج مهارات لقياس تكفي

 العملية على سلبا   يؤثر مما التقني والتدريب الفني التعليم مؤسسات في انعدامه أو والمدربين
 .ومخرجاتها والتدريبية التعليمية

 مالءمة ان هذه الدراسة لها عالقة وطيدة بموضوع الدراسة ومن خالل مدى مدى:تعليق على الدراسة
 العربية المملكة في العاملة القوى من التنموية لالحتياجات التقني والتدريب الفني التعليم مخرجات

السعودية، كما اثبتت الدراسة من خالل نتائجها على اهمية المواءمة بين التكوين المهني االحتياجات 
واالستفادة بها ألنها لعالم الشغل ما جعلنا ندرجها ضمن هذا االطار واعتماد النتائج المتوصل اليها 

 .من الدراسات المشتبهة لهذه الدراسة ألنهاعلى الجانب النظري وما يحتويه  اإلطالعو 

للكفايات المهنية لدى  سطيف مدينة في المهني مؤسسات التكوين تحقيق مدى": الثالثةالدراسة 
 علوم العلوم غير منشورة شعبة وهي عبارة عن رسالة دكتوراه توفيق سامعي :من اعداد" خريجي القطاع

 عباس فرحات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة واألرطوفونيا التربية وعلوم النفس علم التربية قسم
 .سطيف الجزائر
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 :تساؤالت الدراسة
 للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما :األول الرئيسي التساؤل 

 األساتذة آراء حسب خريجيها، لدى والوجدانية، المعرفية والعملية أبعادها في العامة، المهنية
 العمل؟ سوق متطلبات ضوء تخصص ،وفي عشر خمسة في المصالح، ورؤساء

 في العامة المهنية الكفايات تحقيق عدم على المؤثرة العوامل أهم ما :الثاني الرئيسي التساؤل 
 مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى والوجدانية، والعملية المعرفية :الثالثة أبعادها
 ؟ األساتذة آراء حسب تخصص، عشر خمسة في سطيف، لمدينة المهني التكوين

 :األول الرئيسي للتساؤل بالنسبة الفرعية التساؤالت
 _ بعدها في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .1

 في العمل، سوق متطلبات ضوء في و األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى المعرفي، - النظري
 ؟ اآللي اإلعالم عتاد صيانة وضبط، آليات الصناعي، االلكترونيك اإللكتروتقني،: تخصصات

 بعدها في العامة المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .2
 اإللكتروتقني،:تخصصات في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى التطبيقي، -العملي_

 سوق متطلبات ضوء وفي اآللي، اإلعالم عتاد صيانة وضبط، آليات الصناعي، االلكترونيك
 العمل؟

 بعدها في العامة المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .3
 االلكترونيك اإللكتروتقني، :تخصاصات في األساتذة آراء حسب خريجيها، لدى الوجداني،_

 العمل؟ سوق متطلبات ضوء في و اآللي، عتاد إلعالم صيانة وضبط، آليات الصناعي،
 _ بعدها في العامة، للكفايات المهنية سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .4

 في العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى المعرفي، النظري
 ؟ المعمارية النجارة التلحيم، الكهروميكانيك، الخراطة، :تخصصات

 بعدها في ة،العام المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .0
 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى التطبيقي، العملي

 ؟ المعمارية النجارة التلحيم، الكهروميكانيك، الخراطة،:تخصصات
 _ بعدها في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .6

 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى الوجداني،
 المعمارية؟ التلحيم،النجارة الكهروميكانيك، الخراطة،:تخصصات
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 _ بعدها في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .2
 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى المعرفي،  النظري

 والمالية؟ المحاسبة الجاهزة، الخياطة  والغاز، الصحية التمديدات البناء، أشغال مسير:تخصصات
 بعدها في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .8

 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى التطبيقي، -العملي
 ؟ والمالية المحاسبة الجاهزة، الخياطة والغاز، الصحية التمديدات البناء، أشغال مسير:تخصصات

 بعدها في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .9
 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى الوجداني،_

 ؟ والمالية المحاسبة الجاهزة، الخياطة والغاز، الصحية التمديدات البناء، أشغال مسير:تخصصات
في  العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .10

 العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى النظري المعرفي، -بعدها
 ؟ المياه معالجة المديرية، سكرتارية أزياء، تصصمم :وفي تخصصات

 في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .11
 العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى التطبيقي،  العملي__ بعدها

 ؟ المياه معالجة المديرية، سكرتارية أزياء، تصمم وفي تخصصات
 في العامة، المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى ما .12

 وفي العمل، سوق متطلبات ضوء في األساتذة، آراء حسب خريجيها، لدى الوجداني، بعدها
 ؟ المياه معالجة المديرية، سكرتارية أزياء، صممم :تخصصات

 بخصوص المصالح رؤساء وآراء األساتذة أراء بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .13
 لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي لدى العامة، المهنية الكفايات مجموع تحقيق مستوى
 )عشر الخمسة _ ؟ الدراسة مجال إختصاص في  سطيف،

 :كالتالي فهي الثاني الرئيسي للتساؤل بالنسبة الفرعية التساؤالت أما
  العمل سوق في السائدة التكنولوجية للمستويات مسايرتها عدم أو المناهج عامل مسايرة يّؤثرهل 

 خريجي لدى جدا، جيد أو حسن بمستوى العامة المهنية الكفايات تحقيق عدم على الجزائرية،
 األساتذة؟ آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات

 عدم أو تحقيق على سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات داخل المتوفرة األجهزة قدم أثر ما 
 حسب المؤسسات، هذه خريجي لدى جدا، جيد أو حسن بمستوى العامة المهنية الكفايات تحقيق
 ؟ األساتذة آراء
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 تحقيق في سطيف لمدينة المهني التكوين مؤسسات مؤطري و أساتذة رسكلة عدم يّؤثر هل 
 آراء حسب المؤسسات، هذه خريجي لدى جدا، جيد أو حسن بمستوى العامة الكفايات المهنية

 ؟ األساتذة
 تحقيق سطيف،على لمدينة المهني التكوين مؤسسات داخل التطبيقية الحصص نقص يؤثر هل 

 آراء حسب المؤسسات، هذه خريجي لدى جدا، جيد أو حسن بمستوى العامة، المهنية الكفايات_
 األساتذة؟

 الكفايات تحقيق على العمل، سوق مستوى على المقامة التطبيقية التربصات ضعف أثر ما 
 لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، جيد أو حسن بمستوى المهنية العامة،

 ؟ آراء األساتذة حسب سطيف،
 تحقيق على المعنية، التكوينية المؤسسات داخل المنظمة االمتحانات مصداقية نقص يّؤثر هل_  

 :يلي كما لها التابعة الجزئية والفرضيات العامتان الفرضيتان تظهر-فرضيات الدراسة 
 أبعادها في العامة المهنية للكفايات المتوسط، دون بمستوى تحقيق، هناك:األولى العامة الفرضية

 األساتذة، آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي لدى والوجدانية، والعملية المعرفية
 .العمل سوق متطلبات ضوء وفي الدراسة، مجال إختصاص عشر الخمسة في ، المصالح رؤساء و

 لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة المهنية الكفايات تحقيق عدم يرجع:الثانية العامة الفرضية
 (أ :هي معرقلة عوامل ست إلى األساتذة رأي حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي
داخل  التطبيقية الحصص األساتذة،نقص كفاءة في نقائص المستعملة، األجهزة ّقلة المناهج، في نقائص

 مصداقية االمتحانات نقص العمل، سوق مستوى على المقامة التربصات التكوينية،ضعف المؤسسات
 .التكوينية المؤسسات داخل المنظمة

 :األولى العامة للفرضية بالنسبة الجزئية الفرضيات
 خريجي  لدى المعرفي،  النظري بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك

 في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات
 .اآللي اإلعالم وضبط، آليات الصناعي، االلكترونيك اإللكتروتقني،:تخصصات

 خريجي  لدى التطبيقي  العملي بعدها في العامة المهنية للكفايات حسن، بمستوى تحقيق، هناك
 :تخصصات في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات

 .اآللي اإلعالم وضبط، آليات الصناعي، االلكترونيك اإللكتروتقني،
 مؤسسات  خريجي لدى الوجداني بعدها في العامة المهنية للكفايات ضعيف، بمستوى تحقيق، هناك

اإللكتروتقني، :تخصصات في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين
 .اآللي اإلعالم وضبط، آليات الصناعي، االلكترونيك
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 خريجي  لدى المعرفي،  النظري بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك
 :تخصصات في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين ؤسساتم

 .المعمارية النجارة التلحيم، الكهروميكانيك، الخراطة،
 لدى  التطبيقي،  العملي بعدها في العامة المهنية للكفايات المتوسط، دون بمستوى تحقيق، هناك

في  المصالح ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي
 .المعمارية النجارة التلحيم، الكهروميكانيك، الخراطة، :تخصصات

 مؤسسات  خريجي لدى الوجداني، بعدها في العامة المهنية للكفايات حسن، بمستوى تحقيق، هناك
الخراطة،  :تخصصات في المصالح ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين

 .المعمارية النجارة التلحيم، الكهروميكانيك،
 خريجي  لدى المعرفي،  النظري بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك

 :تخصصات في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات
 .والمالية المحاسبة الجاهزة، الخياطة والغاز، الصحية التمديدات البناء، أشغال مسير

 لدى  التطبيقي،  العملي بعدها في العامة المهنية للكفايات المتوسط، دون بمستوى تحقيق، هناك
في  المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي

 .والمالية المحاسبة الجاهزة، الخياطة والغاز، الصحية التمديدات البناء، أشغال مسير :تخصصات
 مؤسسات  خريجي لدى الوجداني، بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك

 مسير :تخصصات في ، المصالح ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين
 .والمالية المحاسبة الجاهزة، الخياطة والغاز، الصحية التمديدات أشغال البناء،

 خريجي  لدى المعرفي،  النظري بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك
 :غي تخصصات المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات
 .المياه معالجة المديرية، سكرتارية أزياء، مصمم

 خريجي  لدى التطبيقي،  العملي بعدها في العامة المهنية للكفايات متوسط، بمستوى تحقيق، هناك
 :في تخصصات المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات
 .المياه معالجة  المديرية، سكرتارية أزياء، مصمم

 مؤسسات  خريجي لدى الوجداني، بعدها في العامة المهنية للكفايات حسن، بمستوى تحقيق، هناك
أزياء،  مصمم :تخصصات في المصالح، ورؤساء األساتذة آراء حسب سطيف، لمدينة المهني التكوين

 .المياه معالجة المديرية، سكرتارية
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 مستوى تحقيق بخصوص المصالح، رؤساء وآراء األساتذة آراء بين إحصائية داللة ذات فروق هناك_ 
 في الخمسة سطيف، لمدينة المهني التكوين مؤسسات خريجي لدى العامة، المهنية الكفايات

 .الدراسة مجال إختصاص)عشر
 :الثانية العامة للفرضية بالنسبة الجزئية الفرضيات

 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع
التكنولوجية  للمستويات المعتمدة المناهج مسايرة عدم إلى األساتذة، آراء حسب سطيف، لمدينة

 .العمل سوق في المالحظة
 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع

في  المهني التكوين مؤسسات داخل المتوفرة األجهزة ّقلة إلى األساتذة، آراء حسب سطيف، لمدينة
 .الحاصلة التكنولوجية المستجدات وفق المختلفة اإلختصاصات

 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع
 .المهني التكوين مؤسسات أساتذة كفاءة في نقائص إلى األساتذة، آراء حسب سطيف، لمدينة

 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا ، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع
 .داخلها المنظمة التطبيقية الحصص نقص إلى سطيف لمدينة

 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع
 .العمل سوق مستوى على المقامة التربصات ضعف إلى سطيف لمدينة

 المهني  التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع
 .التكوينية المؤسسات في المنظمة االمتحانات مصداقية ضعف إلى سطيف لمدينة

 آراء رصد إلى للوصول المناسبة العلمية الطريقة كونه الوصفي المنهج استعمال تم لقد :البحث منهج
 المهنية للكفايات المدينة، هذه في المتواجدة المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى العينة لمعرفة أفراد

  .لدى خريجيها العامة
 "اإلستمارة ومقابلة" لقد استخدم الباحث  :البحث أدوات

 :نتائج الدراسة
 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 

 للمستويات معتمدة ال المناهج مسايرة عدم إلى األساتذة، آراء حسب سطيف، المهني لمدينة
 .العمل سوق في التكنولوجية المالحظة

 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 
 التكوين مؤسسات داخل المتوفرة األجهزة إلى ّقلة األساتذة، آراء حسب سطيف، المهني لمدينة

 .الحاصلة التكنولوجية المستجدات وفق المختلفة االختصاصات في المهني
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 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 
 التكوين مؤسسات أساتذة كفاءة في نقائص إلى األساتذة، آراء حسب سطيف، المهني لمدينة

 .المهني
 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 

 .داخلها المنظمة التطبيقية الحصص نقص إلى سطيف المهني لمدينة
 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 

 .العمل سوق مستوى على المقامة التربصات ضعف إلى سطيف المهني لمدينة
 التكوين مؤسسات خريجي لدى جدا، وجيد حسن بمستوى العامة الكفايات تحقيق عدم يرجع 

  .التكوينية المؤسسات في الَمقامة االمتحانات مصداقية ضعف إلى سطيف المهني لمدينة

ان هذه الدراسة لها عالقة بموضوع الدراسة ومن خالل ابراز اهمية التكوين المهني :تعليق على الدراسة
 وتعتبر ومخرجاته، كما اثبتت الدراسة من خالل نتائجها على اهمية الدور الذي يلعبه التكوين المهني،

 الفئة هذه تحقيق مدى معرفة هُدفها المهني، التكوين مؤسسات لخريجي تقييمي عمل   الدراسة هذه إذن
 داخليا تقييما بدايته في التقييم هذا اختصاص، وكان عشرة الخمسة في تحديدها تم التي العامة للكفايات

 داخل الخارجي التقييم تم بعدها األساتذة، آراء على أساسا، ذلك، في اعتمادا التكوينية، المؤسسات في
  .العمل سوق مؤسسات

الماجستير غير منشورة،  بوخنان، رسالة سليمة" اإلنتاجية والكفاءة المهني بالتكوين" :الرابعة الدراسة
 ،االجتماعية والعلوم كليةالحقوق ،والديموغرافيا االجتماع علم البشرية، قسم الموارد وتسيير تنمية تخصص
 .2002/2008سكيكدة  1955 أوت 20 جامعة

 :التساؤل الرئيسي
 المهني؟ الكفاءة اإلنتاجية والتكوين هل هناك عالقة بين

 :تساؤالت الدراسة
 اإلنتاج؟ زيادة و العمال مهارات زيادة بين عالقة هناك هل .1
 ؟ الروح المعنوية إرتفاع و الوظيفي الرضا معدالت زيادة في تساهم العمال معارف زيادة هل .2
 ؟ األداء معدالت ارتفاع و للعامل المهنية الخبرة اكتساب زيادة بين عالقة هناك هل .3
 الوصفي المنهج  اعتمد في هذه الدراسة على:المستخدم في الدراسة المنهج

 – المقابلة – المالحظة:األدوات التي تم استخدامها في هذه الدراسة بين ومن : البيانات جمع وات
 .والوثائق السجالت – االستمارة

 نتائج الدراسة
 اإلنتاج زيادة و العمال مهارات زيادة بين عالقة هناك .1
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 .الروح المعنوية إرتفاع و الوظيفي الرضا معدالت زيادة في تساهم العمال معارف هناك زيادة .2
 . األداء معدالت ارتفاع و للعامل المهنية الخبرة اكتساب زيادة بين عالقة هناك .3

ان هذه الدراسة لها عالقة بموضوع الدراسة ومن خالل ابراز اهمية التكوين المهني، :تعليق عن الدراسة
 الكفاءة وهي األساسية للمؤسسة، األهداف أهم بإحدى المهني التكوين متغير ربط تم الراهنة الدراسة في

 وتغيير سلوكاتها، وتعديل قدراتها، وتطوير البشرية الموارد مهارات زيادة إلى بالنظر وهذا اإلنتاجية
 اإلنتاج، في السرعة آجاله، واحترام اإلنتاج، بزيادة تتعلق مؤسسية ثقافة ترسيخ في تساهم والتي اتجاهاتها
 فعلية، وتؤكدهذه الدراسة على سلوكية ممارسات شكل في تجسيدها إلى تؤدي والتي الكافية بالكمية اإلنتاج
 واالبداع واالبتكار المباذرة على قادرة وذهنية فكرية طاقة باعتباره البشري المورد في االستثمار أهمية
المؤسسة، وعليه كانت االستفادة من هذه الدراسة خاصة من  أهداف وتحقيق اإلنتاج وتيرة من والرفع

 .التكوين المهني جانب المفاهيم وأهمية 

 في المتخصص الوطني بالمعهد ميدانية دراسة الشغل ومتطلبات التكوين ستراتيجية" :الخامسةالدراسة 
 علم البشرية، قسم الموارد تنميةغير منشورة،  الماجستير هشام رسالة بوبكر ، "سكيكدة – نيمهال التكوين
 قسنطينة، منتوري اإلخوة االجتماعية، جامعة والعلوم اإلنسانية العلوم والديمغرافيا، كلية االجتماع
2006/2002. 

 :تساؤل الرئيسي للدراسة
 هل استراتيجية التكوين تتوافق مع احتياجات الشغل؟

 :األسئلة الفرعية
هل معاهد التكوين الوطني تتعامل مع الموارد البشرية وفقا إلستراتيجية ومع االشخاص على أنهم  .1

 فرصة استثمارية؟
تقتصر المعاهد الوطنية على خطط والبرامج المسطرة ام تتعدى اهتماماتها أشكال أخرى من هل  .2

 التكوين التقني المتنوع؟
 هل هناك ارتباط بين البرامج التكوينية للمعاهد واألهداف المرجوة منها؟ .3
لعمليات هل مضامين التكويم للمعاهد الوطنية قادرة على انتاج الموارد البشرية المميزة والالزمة  .4

 التطوير والتحديث؟
 بحاجات سوق الشغل؟ بارتباطهاهل تتسم المعاهد الوطنية المتخصصة في تكوين الموارد البشرية  .0
 الوصفي المنهج  اعتمد في هذه الدراسة على:المستخدم في الدراسة المنهج
 02وعينة الدراسة  068تمثل مجتمع الدراسة من المكونين وقدر بـــي :الدراسة لعينة
 – المقابلة – المالحظةهي  األدوات التي تم استخدامها في هذه الدراسة بين من: البيانات جمع أدوات

 .والوثائق السجالت – االستمارة
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 نتائج الدراسة
معاهد التكوين الوطني تتعامل مع الموارد البشرية وفقا إلستراتيجية ومع االشخاص على أنهم  .1

 .فرصة استثمارية
الوطنية على خطط والبرامج المسطرة ام تتعدى اهتماماتها أشكال أخرى من ال تقتصر المعاهد  .2

 .التكوين التقني المتنوع
 .هناك ارتباط بين البرامج التكوينية للمعاهد واألهداف المرجوة منها .3
مضامين التكويم للمعاهد الوطنية قادرة على انتاج الموارد البشرية المميزة والالزمة لعمليات  .4

 .حديثالتطوير والت
 .بحاجات سوق الشغل بارتباطهاتتسم المعاهد الوطنية المتخصصة في تكوين الموارد البشرية  .0
 .إستراتيجية التكوين مع متطلبات الشغل ىتتماش .6

 ومتطلبات التكوين ان هذه الدراسة مشابهة بموضوع الدراسة ومن خالل إستراتيجية :تعليق على الدراسة
كما اثبتت من خالل نتائجها على  نيمهال التكوين في المتخصص الوطني بالمعهد ميدانية دراسة الشغل

اهمية استراتيجية التكوين المهني وتتماش مع متطلبات الشغل، هذا ما جعلنا ندرجها ضمن هذا االطار 
 .منها تشمل كل الجوانب النظرية والتطبيقية واالستفادة إليهاواعتماد النتائج المتوصل 
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 مفاهيمي للتكوين المهنيمدخل  -اوال 
 :المهن التكوين تطورعن  تاريخنبذة  -1

عبر التاريخ فهي ثمرة عمل طويل مستمر خالل األجيال  الى عصور التكوينيرجع وجود 
ويشهد على قدم هذه الظاهرة ما وصل إلينا من معلومات عن الحضارات القديمة عن طريق اآلثار 

 .حضارات قديمة وطرق معيشتها ومراكز التكوين المهني فيهاوالحفريات التي كشفت عن  ،القديمة
حيث حمل التاريخ إشارة إلى نظام  بألفي سنةترجع أصول التكوين المهني إلى ما قبل الميالد 

وحضارة الصين  النهريينرة مابين إي حضارة الفراعنة وحضا ،1المصانعة في التاريخ المصري
 حيث الصناعية، التلمذة نظام مارسوا فقد البابليون أما ،والرومانية الهندية القديمة والحضارة اليونانيةو 

 الميالد قبل 2100 سنة البابلي القانون في كان التاريخ في مرة ألول التلمذة كرذ   أن التاريخ يذكر
 يجوز فال ما حرفة ليعلمه صبيا المعلم أخذ إذا أنه على القانون ينص حيث ،حمو رابي قوانين من
وغيرها من الحضارات التي أصبح يكشف عنها  2،ةالصبي بتعليم يقم لم إذا المعلم على شكوى رفع

 في مناطق الهنود الحمر في أألمريكيتين، تتميز هذه الحقبة التارخية بسيطرة الفكر الميتافيزيقي،
 ،اإلنتاجوكانت معارف والمهارات واألساليب بدائية نظرا إلى لبدائية أساليب التفكير وبدائية وسائل 

 بنظرة الفكري العمل واتسم دونية، بنظرة اليدوي للعمل القديمة الحضارات في المجتمع نظرة اتسمت
 .3عالية تقدير

 المختلفة، والحضارات القديمة العصور في عنه الحديث العصر في المهني التكوين اختلف لقد
 ما، مهنة أو لحرفة تعليم وھ محتواه في المهني التكوين وألن تطبيقه، كيفية إلى التسمية من بداية
 التي يھ الحرفة المهنة أو لكون - مختلفة بتسميات لكن- اإلنسان بوجود ارتبط قد وجوده فإن

 .4لآلخرين وتعليمها تعلمها عله  لزاما فكان حاجاته، قضاء على تساعده
 5والكسب الشغلعلى  المواطنين وشجعت والعامل، الشغل فمجدت اإلسالمية الحضارة وجاءت

 الكريمة اآليات من العديد أهميته، فهناك يوضح بشكل الشغل على الحنيف اإلسالمي الدين حث لقد
تقانه الشغل على تحث التي الشريفة النبوية واألحاديث   .1وا 

                                                           
 .51، ص9002،األردن، ، دار الوائل، عمان مبادئها واستراتيجيات التدريس والتقويم –التربية المهنية مريم السيد، - 1
 50 -02ص  ،5299 مصر، المعارف، دار ،الصناعية التربية في جديدة اتجاهات الجواد، عبد العرب صالح -2
 مجلة، )السورية العربية الجمهورية (حالة دراسة - العربي الوطن في ومشكالته والتقني المهني التعليم واقعحلبي،  شادي -3

 509-501ص،  2012،األول تشرين ،والعشرون الثامن العدد ،والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة
4 -http://www.ens-constantine.dz/site-HG1/cours/kiram 12/02/23 de14 :23 

 .حلبي، المرجع السابق شادي  -5
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العاملين بهدف تنمية قدراتهم على العمل العام الموكل  لتكوينلقد أولى اإلسالم اهتماما كبيرا 
على مصالح المسلمين  يستأمنهممن  بتكوينيقوم  (صلى اهلل عليه وسلم)الرسول إليهم، حيث كان 

 .2ويزودهم بالنصائح واإلرشادات
وفي العصور الوسطى  لقد ظهر عدد من الفالسفة وأعادوا األعمال اليدوية اهتماما كبيرًا 

 . 3بوضع مخطط تأسيس كلية الزراعة في انجلترا
وبعد الثورة الصناعية وما ترتب عليها تطورات في منهجية التفكير من ما أدى إلى تغيرات 

واإلنتاج والذي ترتب عليه ضرورة حدوث تطور على المستوى  الشغلكمية ونوعية في وسائل 
ليتمكن اإلنسان من خاللها من السيطرة  التعليمي والتكويني أي تطوير مؤسسات التعليمية والتكوينية،

وعليه أصبح من الضروري االنخراط في هذه المؤسسات  على المعارف والمهارات المتراكمة بسرعة،
التكوينية من أجل تنمية المعارف والمهارات الالزمة للتأهيل، ليتكيف الفرد مع احتياجات الشغل 

 .الجديدة 
أضواء على النهضة الصناعية االنجليزية  (1071-1011)عام لقد شهدت الفترة الواقعة بين       

بمفاهيم واساليب جديدة، وخالل هذه الفترة القصيرة في  لمكونينالتي انبثق خاللها جيل جديد من ا
عمر الزمن تحولت انجلترا جذريا من امة زراعية ريفية إلى ورشة صناعية للعالم بأسره، فقد كانت 

 .االنتقال من مجتمع ريفي زراعي إلى مجتمع تجاري صناعيأول امة تتم بنجاح عملية 
-1191)والحرب العالمية الثانية (  1117 –1111)وأما فترتي الحرب العالمية األولى 

والتكوين وتوفير المناخ المالئم لزيادة  االنتاجفكان لها تأثير واضح في تطوير وسائل ( 1111
أو اإلجراءات التي ينبغي أن تقلل من  الشغلاإلنتاج  ودراسة معوقات األداء سواء بالنسبة لظروف 

جهد العاملين ورفع معدالت اإلنتاج، وخالل الحرب العالمية الثانية والفترة التي أعقبتها مباشرة أخذت 
وخريجي الجامعات الجدد بهدف ملء  ،وين صغار اإلداريينلتك تكوينية المشروعات تعد برامج

ومن أشهر هذه البرامج برنامج التكوين في مجال الصناعة وبرنامج  ،الوظائف اإلدارية الشاغرة
 .علميين واإلداريين خالل الحرب متكوين المهندسين وال

حيث كان  الهندمنها قد تطور التكوين في القطاع العام في مختلف الدول نذكر فوبشكل عام      
الهنود على علم بالتكوين اإلداري في القطاع العام منذ قديم الزمان، وفتحت في الهند مدارس 

                                                                                                                                                                            
 .550-511ص ،9059 ،رمص ، إيتراكلع، القاهرة،وسياسته التعليم نظام ،حكيم الحميد عبد بن المجيد عبد بن الحميد عبد-1
 أثر استراتيجية التكوين لتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي قطاع الكهرباء في العراق تموذجا،أحمد هشام السامرائي،-2

 .15-92ص ،9050 كاديمية العربية في الدنمارك،األ كلية اإلدارة واإلقتصاد، رسالة ماجستير غير منشورة، العلوم اإلدارية،
 .مريم السيد، المرجع السابق -3
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، حيث والواليات المتحدة، وفرنسا بريطانياوأكاديميات خاصة بالتكوين اإلداري، وكذلك األمر في 
ن اثنتي عشرة دولة في العالم انه في العشر سنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية قامت أكثر م

وبذلك اكتسب التكوين الذي كان لسنوات خلت يتم بصورة نادرة غير  بإقرار برامج تكوين لموظفيها،
 هذا التطور ثمرة عمل دولي منفرد ولم يكن منتظمة طابع االنتظام واالستمرار في معظم دول العالم

نما جاء نتيجة للمؤتمرات واألبحاث التي لعبت فيها  .*1األمم المتحدة دورا هاما وا 
 :التكوين مفاهيم -2

 ،معينة لعادات تعليم آومجرد للمعلومات تسجيل مجرد وليس يكتسب بيداغوجيا فعال التكوين
 إمكان مع والكفاءات المهارات وامتالك المواقف، تحليل والى البناء إلى يسعى أن ينبغي فالتكوين
 على يدل أيضا وهو2 المختلف المواقف تحليل وفي السلوك وفي التكوين في جديد من استثمارها
  .3مهنية طبيعة ذات أعمال في الراشدين سلوك في إرادي تغيير إحداث

 تؤدي والمهارات من المعارف مترابطة مجموعة بنقل تقوم عملية الباحثين احد حسب التكوين إن
   4أخرى بمهام بالقيام له يسمح عام تغيير إلى بالفرد

 والمهارات المعرفة على الحصول ضمان إلى تهدفالنشاطات  مجموعة وھ« التكوين المهني
 مجال أو نوع في والفعالية القدرة مع الوظائف من مجموعة أو مهمة ألداء الضرورية واالتجاهات

  » 5 المعينة االقتصادية النشاطات من

                                                           
 11أحمد هشام السامرائي، المرجع السابق، ص - 1
 التعليم مهمَّات تكون ما غالبا نمواً  واألقل الفقيرة الدول ففي االقتصادي، بالتطور والمهني التقني التعليم نظم ارتبطت -*

 النمو، متوسطة الدولة وفي الدول، هذه اقتصاديات لضعف وذلك إدارة، و تمويالً  الحكومة واجبات من والمهني التقني والتكوين
 الدول في اآلخر، أما النصيب اإلنتاج قطاع ويحتل التمويل، من نصيباً  الحكومة تحتل تطوراً  أكثر االقتصاد يكون حيث

 تكون نمواً  األقل الدول ففي .التطور مسؤولية التمويل هذا ويرافق التمويل، من األكبر الجزء اإلنتاج قطاع فيحتل الصناعية
 مسؤولية تكون الصناعية الدول وفي اإلنتاج، قطاع لضعف للحكومة هي والمهني التقني والتكوين التعليم نظم في األخيرة الكلمة

 المسؤولية هذه الحكومة وتشارك .والتجارة الصناعة بغرف ممثال والخدمات اإلنتاج قطاع نصيب من واألشراف واإلدارة التطوير
للمزيد من .المجتمع في الكافي االستقرار إلضفاء المختلفة والمناطق األفراد بين التوزيع في العدالة على يحافظ الذي بالقدر

، )السورية العربية الجمهورية (حالة دراسة - العربي الوطن في ومشكالته والتقني المهني التعليم واقعحلبي،  االطالع شادي
 509، 501ص  2012 األول تشرين - والعشرون الثامن العدد - والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة

2-Morineau. M, La construction d’objectifs, innovation dans la formation des enseignants, LP paris 
,MEDRA_ Formation ,1985, P :66.  
3-Demmont, M, Formation dans le vocabulaire de psychologie, Edition: paris P.U.F, 1979, P: 60. 
4-Jardilier P. Développement humain dans l’ entreprise ،paris ،P. U. F,1986, p :44 

 01،ص5229الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،بالجزائر والتكوين التربيةغياث، بوثلجة - 5
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أي نشاط يسمح باكتساب « :التكوين المهني بأنه 1111عرفت وزارة التكوين المهني سنة 
تأهيل مهني أومجموعة من المؤهالت أوالمهارات المهنية المحددة مهما كان نوعها وذلك ألي 

  1» إنسان بالغ ومستعد لنيل عمل بغض النظر عن مستوى ونوعية العمل الذي سيناله
من  نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة «عرف التكوين المهني بأنه

ناحية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدالت األداء،وطرق العمل والسلوك واالتجاهات،لما يجعل 
نتاجية عالية    2 »  هذا الفرد أوتلك الجماعة تتقن العمل بكفاءة وا 

 توصيات بشأنه أصدرت ّالتي الدولية العمل منظمة من كبيرا اهتماما المهني التكوين لقي
  منها واستغالله تطويره كيفية تخص

 .الصناعية التلمذة بشأن 1939 لسنة 60 رقم التوصية -
 .العجزة فيهم بما للبالغين المهني التكوين بشأن 1950 لسنة 88 رقم التوصية -
 .الزراعة في المهني التكوين بشأن 1956 لسنة 101 رقم التوصية -
  .المهني التكوين بشأن 1962 لسنة 117 رقم التوصية -
 في المهني والتكوين التوجيه حول وتوصية اتفاقية 1975 جوان في الستين ةدور  في أصدرت كما

 .3البشرية الموارد تنمية
 الخامسة دورا في المهني للتكوين مناقشا من هاما جانبا خصصت العربية العمل منظمة وبدورها
 لما الجانب بهذا باالهتمام أوصت ،حيث 1976وأفريل مارس خالل بموريتانيا بنواكشوط المنعقدة
 4* .المرحلة هذه في العربية للبلدان واجتماعية اقتصادية أهمية من يشكله

                                                           
دراسة ميدانية ببعض مراكز التكوين  -على التصورات الذهنية للمتربصين مدى تأثير التكوين المهني اإلقامي واضح العمري، -1

ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس العمل والتنظيم، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة سطيف، -سطيف المهني لوالية 
 .96، ص 9001-9009

 .125، ص 5269، عة االنجو المصرية، القاهرة، مصر، مطب أصول االدارة العامةعبد الكريم درويش،ليلى تكال،  -2
  .المرجع السابق -3
مجلة  -رؤية إمبريقية عن كيفية طرح و معالجة مشكلة بحث في علم االجتماع-التكوين المهني والتنميةسالطينية،  بلقاسم - 4

 512، ص9005العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد االول، نوفبر،
وتقوم الحكومات في الدول العربية بإنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية والتكوينية كما توجد جهود للقطاع الخاص في مجال  -*

التكوين المهنى حيث تقوم بعض الشركات بإنشاء مراكز التكوين لتنفيذ البرامج التكوينية سواء إلعداد العمالة الالزمة لها أو 
ارات متخصصة في بعض الدول العربية للتعليم الفني والتكوين المهنى والتقني ، كما توجد هيئات التكوين لسوق العمل، وتوجد وز 

تتمتع باستقالل إداري ومالي في بعض الدول األخرى، كما توجد مجالس التعليم والتكوين المهنى على المستويين الوطني والمحلى 
والمنظمات العمالية وتقوم هذه المجالس برسم سياسات ومتابعة تضم في عضويتها ممثلين للحكومة ومنظمات أصحاب األعمال 

 تنفيذها في مجال التكوين المهنى
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 المعارف من مترابطة مجموعة بنقل تقوم عملية" :بأنه"  P.jardillier غارداليي"يعرفه
 1."أخرى بمهام بالقيام له تسمح عام تغيير إلى بالفرد والمهارات، تؤدي
 ومهارات القدرات تنمية إلى تهدف التي العملية" :أنه "Pierre casse بيار كاس"ويرى 

 المتصلة واألدوار المهام تنفيذ إطار في وفعاليتهم كفاءتهم زيادة أجل من المهنية والتقنية األفراد
 للتكيف ضرورة أو البشرية، الموارد وتنمية الفردية للترقية وسيلة فهو أوالمستقبلية، الحالية بوظائفهم

 يسمح الذي الشيء البشرية، الموارد لتسيير فعالة ووسيلة االقتصادية والقيود الجديدة التقنيات مع
 أعضاء كل التكوين يشمل أن ويجب للعامل، استثمارا يعتبر لذلك وهو المؤسسة وتطور بنمو

 .2"المعلومات تحديد أجل من مستمرة عملية فهو ...المسؤولين فيهم بما المؤسسة
فالتطور التكنولوجي والتغير اإلجتماعي " على التحكم في التكنولوجيا،التكوين المهني  قدرت

واإلقتصادي السريع أدى إلى وضع التكوين المهني في مكانة أساسية تكمل بناء المؤسسات والنظر 
 3"إلى مخططات التكوين المهني على أنها ممر يمكننا من خالله تعديل المؤسسات 

 :التكوين المهني افواهداهمية -9
 : التكوين أهمية. أ

آلخر  قطاع من تختلف والتي لشغل المهنية االحتياجات بزيادة المهني التكوين أهمية ازدادت
 4.منه المرجوة األهداف حسب المهني التكوين وأنماط أساليب تنوع إلى أدى مما

 في ؛ألنه يساهمويعتبر التكوين المهني وسيلة تنموية للمجتمع واالقتصاد على حد سواء 
 هذه تعد كما المعروضة، الترقية امكانات طريق عن التحفيز وفي المقدم، لشغلا ونوعية كمية تحسن
 باعتباره وضرورة المهني أهمية لتكوينو  والمهن، الحرف تطور عن الناتج البطالة ضد تأمينا الوسيلة
؛ وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على 5وترقيتها البشرية الموارد وتنمية تطوير في أساسي عامل

 الناجح للتسيير األساسيةو  وهو العنصر الرأس المال البشري االستثمارمدى أهمية التكوين في 
 بغية سيشغلونها التي والوظائف للمهام جيد تكوين توفير الضروري من أنه حيث الموارد لتلك والفعال

                                                           
 ،5،5222العدد لورقلة، الجامعي المركز واإلنسانية، االجتماعية العلوم مجلة ،الجزائر في والتوظيف التكوين قريشي، الكريم عبد-1

 23 ص
2-Pierre casse, La formation performante, office de la publication universitaire, université Pari,1994, p48-49. 
3-ABDELHAK  LAMIRI ، Gererl’entreprise algérienne en économie de Marché-Prestcomm Editions-1993-p 90 . 

 سكيكدة – نيمهال التكوين في المتخصص الوطني دھبالمع ميدانية دراسة الشغل ومتطلبات التكوين إستراتيجية شام،ھ بوبكر -4
 والعلوم اإلنسانية العلوم والديمغرافيا، كلية االجتماع علم البشرية، قسم الموارد تنمية تخصصغير منشورة،  الماجستير رسالة

 99-95،ص 9009/9006قسنطينة، منتوري اإلخوة االجتماعية، جامعة
  . المرجع السابق -5
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 وتسيير المعرفة مبني على اقتصاد نحو االتجاه تزايد ظل في وأدائهم اإلنتاجية كفاءتهم مستوى رفع
 * 1  البشرية الكفاءات على يعتمد

وقد تزداد أهمية التكوين المهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية 
 الشغلالعالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب  السريعة التي يمر بها

باستمرار وفقا  ياألمر الذي يتطلب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير منظومة التكوين المهن
 ،درة على التعامل مع التكنولوجياتللمستجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة المدربة القا

  2.الشغلوللحفاظ على التوازن بين مخرجات التكوين المهني واالحتياجات الفعلية لمتطلبات 
تكوين المهني من حيث أنه يمثل أحد القطاعات األكثر للتضح لنا جليا أهمية كبيرة يوبهذا  

 :يلي  أولوية لمختلف مخططات التنمية، ويمكننا توضيح فيما
وأن عملية إعداد البرامج  الشغليساعد التكوين المهني على التشخيص الجيد الحتياجات  (1)

 . 3التكوينية يكون وفقا لمتطلبات المؤسسة اإلقتصادية لتوفير يد عاملة مؤهلة

                                                           
 محمد اإلنسانية، جامعة العلوم ، مجلةالبشرية الموارد وتنمية تثمين في التكوين دورالمختار،  حميدة اهلل، عبد يميھإبرا -1

 2 -9، ص 2005، فيفري 244-بسكرة خيضر
ال يمكن اعتبار منافع التكوين أشياء مسلمًا بها، فبعض األشخاص يعتبرون التكوين ( مالكولم بيل)وعن أهمية التكوين يقول  *

بعادًا لهم عن نشاطات أكثر أهميةتضييعًا  والكثير من األشخاص لم يتلقوا التكوينًا أو تلقوا قلياًل منه خالل حياتهم . للوقت، وا 
وبعض أرباب العمل ومديري األعمال . العملية، وهم ال يشعرون بالنقص نتيجة لذلك وال يشعرون بأي نقص في التكوين عندهم

عن نفقات ال يمكنهم تحملها، وأن التكوين هو الذي يتلقى أول التخفيضات في النفقات  ينظرون إلى التكوين على أّنه عبارة
،لكن التكوين الجيد كان دائمًا شيئًا مهما، وهو اليوم أكثر أهمية، وال يمكن ألحد اليوم أن يتعلم كل ما سوف يحتاج إليه في 

ارسه من عمل فإن هذا العمل يتغير مع الزمن، وتأتي هذه فبغض النظر عما نم. مجاله المهني في بداية ممارسته لهذه المهنة
 .التغيرات من مسببات كثيرة

إلى  ورقة مقدمة، "واحتياجات سوق العمل  سياسات عامة لربط مخرجات التكوين التقني والمهني، علي أحمد سيد علي -2
" دور منظمات أصحاب األعمال في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التكوين واحتياجات سوق العمل "الندوة القومية حول 

 .01، ص9002تشرين الثاني / نوفمبر55-2تعقدها منظمة العمل العربية، القاهرة من 
 .51، 59، ص 9005القاهرة،  الجامعية، الدار ،التدريبية االحتياجات تحديدعليوة،  السيد -3

 الموارد دور حول- والتكنولوجيا للعلوم العربية المدرسة في ناصر أكرم.د طرف من عمل كورقة قدمت دراسة وتؤكد - *
 والمنافسة المتسارع والثقافي العلمي التقدم عصر في العربي الرهان أن -الوطنية للصناعات التنافسية القدرة لتنمية البشرية

دارة وتطوير وبحث إنتاج من المستويات، جميع على البشرية الموارد تكوين على ينصب أن بد ال الحادة التجارية الصناعية  .وا 
 وبداية التسعينات، الثمانينات عقد في علية الوضع كان عما يختلف القادم للعقد البشرية الموارد تكوين أن الدراسة نفس وتضيف

 تأهيل إعادة برامج يتطلب كما عالية، وتقنية علمية بثقافة تتمتع التي العمالة من نوعا يتطلب المتسارع الثقافي التطور أن ذلك
 .الحالية للعمالة متطورة

 واضحة الفروق تظهر حيث المتقدمة، الصناعية الدول في البشرية والموارد العربية البشرية الموارد بين مقارنة الدراسة تقدم كما
 للصناعات التنافسية القدرة زيادة بهدف القادم العقد متطلبات مع العربية البلدان في متوفر هو ما وبمقارنة .والنوع الكم حيث من
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، الن التطور التكنولوجي والتغير *يساهم التكوين المهني على التحكم في التكنولوجيا (2)
ريع أدى إلى وضع التكوين المهني في مكانة مهمة تكمن واإلقتصادي الس اإلجتماعي 

  .يد باليد العاملة المؤهلةو في تز 
 يمكننا إعتبار التكوين المهني على أنه المفتاح الحقيقي لكل تنمية مهما كان نوعها،  (3)

خاصة وأنه أثبت فعاليته في كثير من المجاالت فقد أدى إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج 
وارتفاع معدله دون اللجوء إلى أيدي عاملة أجنبية، كذلك ساعد على تقليص مدة إنجاز 

 .  1المشاريع
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            

 والتأهيل والتطوير والبحث والتعليم التربية في مجاالت العربية البشرية الموارد تكوين منظومة تطوير ضرورة تتأكد الوطنية،
 .واإلدارة والتنظيم والتكوين
 بجامعة التربوية والبحوث الدراسات معهد في نشر العقول استنزاف ظاهرة حول له مقال في مرسي عبدالعليم دمحم.د ويذكر
بها  ندخل أن يمكن كان التي التقدم فرصة الثالث، العالم دول أمام من الفرصة ضياع هو العقول استنزاف ظاهرة أن القاهرة
 هناك تكون أن يمكن ال انه نحن ونقول  البشرية الممتازة الكفاءات أصحاب في تتمثل السباق أدوات ألن الحديث، العصر
 .المستمر للتكوين وتخضع قاعديا تكوينا مكونة الكفاءات هذه كانت إذا إال ممتازة بشرية كفاءات

 به أوصى ما أول في -الصناعي التحكم مجاالت في لتجربته عرضه عند بليبيا مقرة الواقع الصناعية البحوث مركز أوصى كما
 والمتغيرات الفعلية العمل بيئة إن المستمر التكوين طريق عن وذلك البشري بالعنصر التجربة باالهتمام، هذه من خالصته في
 إلى األحيان من كثير في يؤدي مما المستمرة، هذه المتغيرات لمواجهة والمتطور المستمر التفكير إلى تقودنا فيها تحدث التي

 علمية تجربة وهناك .التغيرات هذه لمواجهة المؤسسات في البشرية الموارد وتنمية التكوين إدارة تلعبه الذي الدور تطوير وجوب
 1995 عام الثانية بالوردية العمل بدء قررت عندما مصر، موتورز جنرال شركة بها قامت عديدة تجارب من ناجحة فعلية

 النصح وتقديم البشرية الموارد وتنمية اقتصاديات مفاهيم لتطبيق هاما رادو  التكوين إدارة لعبت وفيها السوق، متطلبات لمواجهة
 اهلل، حميدة عبد يميھإبرالإلطالع اكثر الرجوع للمرجع  التجربة لنجاح هذه المطلوبة التكوينية البرامج وأيضا واالستشارات،

 51المختار،المرجع السابق، ص 
1 -ABDELHAK LAMIRI , Gererl’entreprise algérienne en économie de Marché-Prestcomm Editions-1993-p 90  
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 المؤسسة مستوى على الفرد مستوى على
 التكوين أن والتمهين حيث التكوين طريق مستقبله عن في والتحكم الشخصي النمو إمكانيات للمكون
 خالل من للفرد وذلك عديدة تنمية نواحي على يعمل

  .واقع ومتطلبات الشغل معلومات في إكساب وذلك 1المتكون لدى والمعلومات المعرفة تنمية/5

 حيث للمتكون من والقدرات المهارات تنمية/9
 .المختلفة المهنية العمليات ألداء الالزمة المهارات-
 المتكون لدى والمعلومات المعرفة تنمية -
 المهنية التي تواجهه في العمل المشاكل تحليل على القدرة-
 الوقت من واالستفادة العمل تنظيم على القدرة -
 للمتكون االتجاهات تنمية/1

 العمل إلى الدافع في الرغبة تنمية -
 .والزمالء الرؤساء مع التعاون إلى االتجاه تنمية . -
 للعمل الجماعية الروح تنمية -

بين  كفاءات   المالئمة الحاالت المؤسسات االقتصادية من خالل  أرباح ارتفاع إلى يؤدي-
 العمال التى تتجسد في نوعية و جودة المنتج  الذي يتطلبه السوق

 مهنة معينةألداء  الالزمة والمهارات المعارف يحسن -
 يساعد على توفير الماهرة والمؤهلة التي تتطلبها سوق الشغل -
 2العمال يملكها التي من مستوى المهارات  يحسن -
 يساعد في توفير التخصصات الحديثة والمتنوعة التي يتطلبها الشغل -
 3التي يقوم به العمال المتكونين عن غيره من العمال  العمل ونوعية اإلنتاجية يحسن -
 5التي تحدث في واقع العمل التغيرات مع و التكيف4شغل على قادرين أفراد إعداد -
 والتطور وأساليبه العمل نظم في التغيرات مع يساهم التكوين المهني على التأقلم -

االقتصادي بتوفير  النمو ومسايرة العصر تطورات خالل مواكبة من وذلك التكنولوجي،
 .6 لذلك التخصصات و المهارات االزمة

                                                           
 .911 -919، ص 5222اإلسكندرية،  للنشر، الحديث العربي المكتب ،اإلنسانية والعالقات األفراد إدارة حنفي، الغفار وعبد الباقي عبد صالح -1
 .المرجع سابق،حنفي الغفار وعبد الباقي عبد صالح -2
 55،ص 2005، المرجع السابق: المختار اهلل، حميدة عبد يميھإبرا -3
 .59، ص5221القاهرة،  للنشر، غريب مكتبة ،1، طاإلنتاجية والكفاءة األفراد إدارة السلمي، علي -4
 .51 -59، ص 9005القاهرة،  الجامعية، الدار ،التدريبية االحتياجات تحديدعليوة،  السيد -5
 .592، ص 1999الحديث، اإلسكندرية، الجامعي المكتب ،الجديدة المجتمعات تنمية برامج تقويم فهمي، سيد محمد -6
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 .بالمسؤولية الشعور تنمية . -
 1العمل في والتميز التفوق ميةھبأ الشعور تنمية -

 داخل يمكن تعلمها أنه ال كما السابقة، المجاالت عن المجال هذا يختلف حيث  :الخبرة اكتساب/5
نما التكوين، قاعة  مواقف عدة في والمهارة واألسلوب للمعرفة العلمي والتطبيق الممارسة نتاج يھ وا 

 2.طويلة زمنية فترة خالل مختلفة
والتنسيق  التمهين أجل من جيدا مناخا يشكل الن التكوين المهني  المجموعات بين التالحم ينمي/1

تاحة  الم وصقل الخبرات الكتساب للفرد الفرصة وا 
 :هارات من خالل

 بالمهنته المستقبلية المتعلقة والبيانات بالمعلومات الفرد تزويد -
 و اإلنتاجية الفرد وفاعلية كفاءة مستوى رفع -
 3.وخبراته وطاقته الفرد لدى القدرته مكامن اكتشاف من يمكن -
 

 

                                                           
 .حنفي،المرجع السابق الغفار وعبد الباقي عبد صالح -1
 .59، ص5221القاهرة،  للنشر، غريب مكتبة ،1اإلنتاجية، ط والكفاءة األفراد إدارة السلمي، علي -2
 المرجع السابق، إستراتيجية شام،ھ بوبكر -3
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 : أهداف التكوين المهني. ب
 ّالتي المحددة بأهداف التكوين المهني تلك النتائج ويقصدعند نهاية العملية، وبعبارة اخرى  
ومن بين هذه االهداف ، 1تحقيقها سبيل في عمليات ويوظف إليها، للوصول المهنيالتكوين  تستهدف

 :هي
 وأهداف اما ،اهداف اجتماعية والتي تتمثل في التكفل بالشباب المتسرب من المنظومة التربوية

الى جان هذين الهدفين المهمين هناك أهداف ، 2اقتصادية فتتمثل في إنتاج مهارات مهنية مؤهلة
أهداف  أولويات ومن بين ،3كالقيام بعمل دراسات وبحوث مهنية وتطبيقه لخدمه المجتمعأخرى 

؛ أي طالبي العمل والتي في الغالب تكون من 4المستهدفة  الفئة للتكوين المهني هي تخصص
 .الشباب 

 أهداف بين من حيث التميز، االقتصاديينوتجدر اإلشارة هنا الى أنه هناك اختالف بين 
أن هناك  يعني ال هذا لكن للفرد واألهداف العامة التي لها عالقة بالمؤسسة االقتصادية، خاصة

 . ومتكاملة بنائيا ومتجانسة فصل بين األهداف بل هي مترابطة وظيفيا
 وهي: وهناك من يرى أن اهداف التكوين تنحصر في جملة من اإلتجاهات

حديثه،  آالت على الشغل يستطيعون أفراد بتوفير تقوم أن المؤسسة على :الجديدة االستثمارات -
 بالمورد هتماماال دون لالستثمار والمالي التقني للجانب كبير تمامھا أولوا المؤسسات من الكثير
أكد لهم مدى اهمية  وهذا ما5فسوء التصرف كبد خسائر للمؤسسات من ناحية التكوين، البشري

 التكوين المهني لليد العاملة
 المؤسسات على تطوير وتنظيم المهن أي من الكثير اجتهدت :المهن وتطوير التنظيم تغييرات -

 محلها القديمة تالشت وحلت المهن بعض أن كما جديدة، طرق وتبني القديمة العمل طرق إلغاء
 .الجانب ذاھ تعالجل التكوينو لهذا فإن المؤسسات تعتمد على مهن جديدة،

                                                           
1 -  Pierre CASSE , Op cit , p : 125-126. 

قراءة على مستوى التشريع  -التكوين المهني لفائدة المرأة الجزائرية الماكثة في البيتسعاد بن ققة ، كلثوم مسعودي،  - 2
التحدّيات و الّصعوبات و آفاق )الّتكوين المهني في الجزائر ورقة عمل مقدمة ليوم دراسي يوم دراسي بسكرة-وتشخيص للواقع

،جامعة  إستراتيجّيات الّتكوين المهني و احتياجات سوق العمل، مخبر المسألة الّتربوية في ظّل التحدّيات الّراهنة" (الّتطوير
 .9055ماي  51بسكرة،الجزائر،. محّمد خيضر 

3 -http://www.manpower.gov.om/ar/v_goals.asp 30/07/13 de 18:08 
 المرجع السابق شام،ھ بوبكر  - 4

5 -Jacques SOYER , fonction formation , ed . organisation , Paris , 2003 , p : 04. 

http://www.manpower.gov.om/ar/v_goals.asp%2030/07/13
http://www.manpower.gov.om/ar/v_goals.asp%2030/07/13
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 أن تسمح شأنها من التي الميكانيزمات وضع على تعمل المؤسسة :المهنية المسارات تطوير -
 . الفردي والمهني لموظفيها بالتطوير

حيث أن التكوين المهني أصبح حاليا يهدف من تكوين تاركي  :لشغلاالستجابة لمتطلبات ا -
ذلك أن التطور التكنولوجي  فقط إلى تكوين يهدف إلى اقتناء مهارات، الشغلالمدارس من أجل 

خبرات  الكتسابوالتقني يميل إلى التركيز على طلب يد عاملة ذات مستوى عال وتوفير فرص 
وهكذا فإن التكوين هنا ينبع من الحاجة إلى رفع مستوى األداء  تزيد من قدرته على أداء عمله،

علومات يتطلبها األداء من خالل تنمية قدرات الفرد وذلك بتوفير فرص تعلم الفرد لمهارات وم
  1"للشغلالفعال 

أي إستخالص كل قدراتها واإلستفادة : إستغالل كل اإلمكانيات المادية والبشرية الموجودة  -
 بالطرق المثلى، بالشغلمنها، فالفرد لكي ينجح وينتج إنتاجا حسنا يحتاج إلى تعلم كيفية القيام 

من اإلنتاج بأقل قدر من الجهد وفي أقل مدة  ويقصد بها الطرق التي ينتج فيها الفرد أكبر قدر
 .ممكنة 

ويهيئ بذلك ظروف التحكم في التكنولوجيا،فقد أصبح  السيطرة على التسيير التقني للتجهيزات -
  أداة للتكيف مع التغيرات واألعمال، من أجل التحكم في الصعوبات المحيط

ح إمكانية تحسين المستوى باستمرار كما بإمكان التكوين المهني من:منح التأهيل المناسب للفرد -
 شغل جديدة،قصد االلتحاق بمنصب 2قصد مواكبة التطور التكنولوجي

 إلى الحياة العملية  تحضير الشباب القادمين من المنظومة التربوية -
المعنيين من اليد العاملة المؤهلة الموارد  تلبية حاجيات المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين -

 3البشرية والمساهمة في تنظيم حركة اليد العاملة المؤهلة
 
 
 
 

 

                                                           
، دار النهضة العربية، بيروت، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي-إدارة القوى العاملة أحمد صقر عاشور، -1

  522،ص 5262
2- ALI BELOUTI, La Formation Professionnelle, Décembre 91, p 06. 

 .أحمد صقر عاشور،المرجع السابق - 3
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 جدول يبين أهداف التكوين المهني
 اهداف االقتصادية بالنسبة للفرداهداف  االهداف االجتماعية

 يسعفهم لم لمن فرصة إعطاء
 ليعيشوا تعليمهم مواصلة في الحظ
 .أفضل حياة

 إنتاجية رفع على العمل
 .األفراد

 

 كنظام المهني يهدف التكوين
 مهارة ذات عمل قوة خلق إلى

 في اإلسهام تستطيع نافعة
 .التنمية

 لديهم ليس الذين األفراد تكوين
 مهنة أي المتهان دراسي مستوى

 .1حرفة أو

 العلمية التطورات مواكبة
 2.والتكنولوجية

 

 لالستثمارات عائد ضمان
 التعليم، مجال في الضخمة
 يواصلوا الفئة التي لم تلك خاصة
 .ممهتعلي

 الشباب احترام زيادة في اإلسهام
 .والفني اليدوي للعمل

 

 لألفراد المعنوية الروح رفع
 بالنجاح إحساسهم خالل من

 3.من خالل اكتساب مهنة

 اإلنتاج بمستوى االنتفاع
 المنتجات ومنافسة والخدمات
 .العالمية األسواق في األجنبية

 قدرات الكتشاف الفرصة إتاحة
 4المتدربين

 

 روح إشاعة على يعمل
 األفراد بين التعاون

 تدريبهم نتيجة والعاملين
 .5العمل الجماعي على

إعداد القوى العاملة لمواجهة 
احتياجات التنمية الشاملة 

 .للمجتمع

 الشباب اهتمام توجيه في يساعد
 فرص نحو المدرسة يتركون ممن

 .المربحة العمالة

ومهارات  خبرات اكتساب
 االرتقاء إلى تؤهله جديدة
 .أكبر مسؤوليات وتحمل

يتعلم المتربص كيفية صيانة 
اآلالت واستخدامها على الوجه 
الصحيح الذي ال يؤدي الى 

 6.تعطيلها 

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، علم النفس التربوي، جامعة منتوري  ،تقويم تكوين اعوان األمن للنظام العموميبدبعة ، بوعلي - 1

 29-96،ص9006/9002قسنطينة ،الجزائر،
 .592، ص 1999الحديث، اإلسكندرية، الجامعي المكتب ،الجديدة المجتمعات تنمية برامج تقويم ،فهمي سيد محمد -2 
 .991، ص9000عمان،  الصفاء، دار ،البشرية الموارد إدارة ،شيخة أبو أحمد نادر -3 
 .959، ص5226، دار المستقبل، عمان، األردن، الحديثة اإلدارة أساسيات عبيدات، إبراهيم محمد الزعبي، فايز -4 
 .111، ص 2003اإلسكندرية،  الجامعية، الدار ،البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة المرسي، محمد الدين جمال -5 

 .66،ص9050، دار المسيرة،عمان، األردن،علم النفس الصناعي والمهنيمحمد شحاتة ربيع،  - 6
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 أن اإلدراك إلى بالشباب يؤدي
 والحرف الصناعة في العمل
 يتيح فنيا ونظاما مهارات يتطلب
 للعمل أكبر فرصا

 حياته في اكتساب المرونة
 1العلمية

 

 تعزيز المهارات والمطلوب
وصقلها بما يتناسب مع  تكوينها،

 .متطلبات الشغل
 

 السلوكية الجوانب تنامي 
 الجيدة

تعديل بعض المهارات بما -
يتناسب مع التكنولوجيا 

وذلك مثل مهارة  المتجددة،
الطباعة على اآللة الكتابية 
وتعديلها للطباعة على 

 2الكمبيوتر
 

 مھيمد فإنه لألميين بالنسبة -
 التعليم من الضروري األدنى بالحد
 .المهنية بالصبغة صبغه مع العام

يهدف إلستعاب االفراد 
 .3الفرد لدى والحسنةلكافة 

المعلومات المتاحة في ما 
 يختص بطبيعة عملهم

يتعلم المتربص كيفية تشغيل 
اآللة وكيف يوقفها وما هي 
المفاتيح التي تتحكم فيها، 
وكيف يشغل هذه المفاتيح 
و ما األخطار المتوقعة من 

 .4اآللة و كيف يتجنبها

 ظل في تنافسية قدرات اكتساب
 .السوق اقتصاد

البشرية  الطاقة من االستفادة-
 والمادية،أي اليد العاملة واألدوات

 ممكن حد أقصى إلى عملةالمست

 
 
 

                                                           

 . 183ص ، 1981العربية، النهضة دار ،األفراد إدارة في مذكرات ،راشد عادل أحمد -1 
 .16ص المرجع السابق، يعقوب حمدان، عبد المعطي محمد العساف،- 2
 .99ص ،9002 اإلسكندرية،مصر، الجامعة،مؤسسة شباب  ،علم النفس المهني و الصناعيق كمال، طار  - 3
 المرجع السابقطارق كمال، -4
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 : العملية التكوينية عناصر-1
 واحدة، حلقة في تنتظم والمستمرة والمتسلسلة المترابطة العناصر من مجموعة التكوين هي عملية إن

الوظيفية،  لواجباتهم أدائهم لتطوير ومعارف واتجاهات مهارات اكتساب على األفراد لمساعدة وتصمم
 :وهي مهمة 1عناصر عدة هناك التكوينية العملية هذه فلنجاح

أنه  كما عمله، مهام أداء من تمكنه لدرجة عمليا المؤهل الفرد ذلك به ويقصد(:المتربص)المتكون  .1
 بالجديد وعدم وتزويده المختلفة، المتغيرات مع والتأقلم التكيف على تساعده الزمن مع خبرة يكتسب
قناع المتكون بأهمية البد التكوينية العملية لنجاح وكذلك العلمي، أوالمؤهل الخبرة على االعتماد  وا 

 .التكوين وضرورته
 وطريقة القيام بدوره، تمكنه من والتي المالئمة، الشروط فيه تتوافر الذي الشخص هو ذلك :المكون .2

 بين يجمع الذي اختيار المكون أي الحديثة، والتطورات التغيرات مع يتالءم الذي بالشكل العمل أداء
 بما المتنوعة التكوين وسائل وأساليب استخدام على قادرا تجعله التي العلمية والخبرة العلمي المؤهل
 والناقد الموجه المرشد بدور يقوم ألن المكون وأهدافه، التكوين وطبيعة المتكونين مستوى مع يتفق

 .العلمية المناسبة المادة واختيار بإعداد يقوم كما والمالحظ
 التكوين قاعة يتم استخدامها في وتمارين تطبيقات على العلمية المادة تحتوي :العلمية المادة .9

 المكون العلمية المادة بإعداد ويقوم جماعي، بشكل يؤديه وبعضها لوحده المتكون يؤديه وبعضها
 وكذلك التكوين، في مختصين قبل يكون من تقييمها أن كما التكويني، البرنامج تنفيذ يتولى الذي
 .التكوين عملية بعد المتكونين قبل من

 المتكونين تكوينهم، فيها يزاول التي القاعات وكذا التكوين، موقع أو مكان وهي :التكوين بيئة  .1
 الصبورة كالتهوية، واإلضاءة، للعمل صحية ظروف ومن وسائل من فيها يتوفر ما إلى باإلضافة
 .والنماذج المريحة والمقاعد

 التكوين ونوعية وطبيعة تتناسب طرق وهي الوسائل، عن األساليب تختلف :التكوين أساليب .1
 البرنامج في تنفيذ المكون طرق فهي األساليب فأما والعملية، العلمية الناحية من المتكونين ومستوى

 التكوين تحقق هدف والتي المكون يجتزها التي الطرق بين ومن ،التكويني، األساليب والنماذج
  2تمثيل األدوار–الحاالت  دراسة -البحث حلقات أو والندوات -المحاضرة

                                                           
 .90، ص5225الرياض، المملكة العربية السعودية،  الكتب، عالم دار ،اإلداري التدريب أسس القبالن، بن محمد يوسف -1
 .521القبالن،المرجع السابق، ص بن محمد يوسف -2

عن أهمية التطوير ( ممارسة اإلدارة)في كتاب ( بيتر دراكا)ويذكر عميد فالسفة اإلدارة واألعمال في الواليات المتحدة األمريكية 
ويوضح . ألن التطوير الذاتي يجب أن ينبع من داخل الفرد، الذاتي للمديرين والموظفين بحيث ال تتولى المؤسسة كل المسؤولية

 :ذلك بقوله
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 :منهاج التكوين المهني
 التكوين، هو األساس الذي ترتكز عليه نجاح عملية التكوينتصميم وتطوير نظم ومناهج 

مع أن نظم تصميم المناهج والبرامج لم تعد في األصل ولم ينظر لها كأدوات لتطوير  ،برمتها
تعتبر وسائل فعالة في حل المشكالت اإلدارية والسلوكية  وعلى الرغم من وجود أشكال ولم ، األعمال

متعددة من نظم تصميم المناهج إال إنها تفتقر جميعها إلى األدوات والتقنيات الموجهة لحل مشكالت 
 . 1العمل

 :التكوينمراحل تصميم نظم 
مراحل بما  1برنامج أو منهج يتكون من  التكوينومن األساليب األساسية المستخدمة في تصميم 

  : وهي التكوينيسمى منظومة 
 التحليل     
 التصميم    
 اإلعداد     
 التطبيق    
 التقييم    

 
 
 

                                                                                                                                                                            

وألن التطوير ما هو إال تطوير الذات، فمن غير المعقول أن تأخذ مؤسسة على عاتقها مسؤولية تطوير الفرد فالمسؤولية تقع 
فال توجد مؤسسة تحل جهودها محل جهود الفرد في تطوير ذاته، ولكل مدير في أي عمل . على الفرد وعلى قدراته ومجهوداته

 .وأيضًا لتوجيهه توجيهًا صحيحاً الفرصة لتشجيع التطوير الذاتي للفرد 
ويجب أن يعهد إليه بمسؤولية مساعدة جميع األشخاص الذين يعملون معه على تركيز وتوجيه واستخدام جهودهم لتطوير الذات 

 .وبمقدور كل شركة أن توفر لمديريها تحديات التطوير بشكل نظامي. بطريقة مجدية
فالمنافسة العالمية . إن الحاجة ماسة لاللتكوين بالفعل  (:ًا لتحقيق الكثير بالقليلسرًا إداري 99)في كتابه ( جون زينجر)ويقول 

والقوة العاملة دائمة التغيير واألشكال اإلدارية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة كلها أمور قد فرضت متطلبات وأعباء ضخمة على 
ذا كان على قوة عاملة صغيرة في شركة قلصت حجمها أ. أفرادنا ن تؤدي وحدها كل األعمال فالبد من أن نرفع من مستوى وا 

 .مهاراتها
وعن أهمية التكوين في زيادة مدخول الفرد، بينت األبحاث والدراسات أن التكوين أدى إلى زيادة أجور الموظفين بنسبة تصل ما 

صل عليها الموظفون بأكثر من كما بينت األبحاث أن الشركات حققت أرباحًا تفوق نسبة الزيادة التي ح%. 55إلى % 5بين 
حققت نسبة تحسن اإلنتاجية بنسبة % 50وفي دراسة أخرى بينت أن زيادة نفقات التكوين بنسبة   .ضعفين

1%.:28 25/07/13 de 10 l?id=637http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtm  
 701، المرجع السابق،صإبراهيم رمضان إبراهيم الديب - 1

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=637
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=637
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 شكل مراحل تصميم نظم التكوين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراحل

 بيانات عن األداء الحالي. 
 من ناحية مستوى ) بيانات عن المستوى الحالي للفئة المستهدفة

 (.المعرفة والمهارات واالتجاهات الموجودة بالفعل
 المتوقعة التكوينبيانات عن األداء المستهدف ونتائج ا. 

البيانااااااااااااااااااااااااااات 
 والمخرجات

االحتياجات  تحليل
 التكوينية

  عااااان البرناااااامج  التكاااااوين المهنااااايبياناااااات عااااان مساااااتوى رضااااااء
 .التدريبي

 عن درجة التحصيل واالستيعاب والتعلم بيانات. 

 فااااي مكاااان العماااال بعااااد  لتكااااوينيبياناااات عاااان تطبيااااق البرناااامج ا
 .انتهاء البرنامج

 لتكوينأثر ا)  .بيانات عن تأثير التدريب على تحسين األداء 

 تقييم التكوين

  المناسبة التكوبنمن خالل األساليب  التكوينتقديم برامج. 

  للتأكاااااد مااااان فاعليتهاااااا وتحقيقهاااااا  التكاااااوبنمتابعاااااة تنفياااااذ بااااارامج
 .لتكوبنلألهداف ا

  التكوينتحقيق األهداف 

تكوبنتنفيذ ال  

 مواد التكوبنبة. 

 (.وسائل التدريب المساعدة)مكونبنمواد ال 

 مواد التقييم. 

  (.إذاطلب)مراجع 

تكوينإعداد مواد ال  

 التكوين األهداف. 

 المعااااااارف والمهااااااارات واالتجاهااااااات المطلوبااااااة  :المحتااااااوى
 .لتحقيق األهداف واألداء المستهدف

 العامة خطوط التكوين. 

 تصميم التكوين
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على  التكوينوهي عملية تنتقل من خطوة إلى أخرى بآلية تساعد المتخصصين في مجال 
وتطويرها، وهي ال تحتوي على أي أدوات معروفة في عالم األعمال، رغم ية التكوينالتخطيط للبرامج 

 1علمي وموضوعي ومتكامل بدونها  التكوينيأنه يستحيل تطوير أي برنامج 
 :مدخل مفاهيمي للشغل -ثانيا 

    مفهوم الشغل-1
 واألنثربولوجيا االجتماع عالم عبارة حدّ  على- شاملة واجتماعية إنسانية ظاهرة الشغل إن
 عند جسدية طاقة من اإلنسان يبذله فيما المتمّثل البيولوجي منها متعّددة، أبعاد ذات موس مارسال
 الكامنة انفعاالته ومختلف العامل بشخصية الوثيقة الصلة ذو النفسيّ  ومنها للشغل، ممارسته
 التي االجتماعية العالقات بشبكة الصلة ذو االجتماعي ومنها ومحيطه، عمله مكان مع وتفاعلها

 .العمل مجاالت داخل الموجودين األفراد بين تنسج
 اإلنسان بين تنجز ديناميكّية عملية بمثابة فهو البشر؛ جميع بين مشترًكا قاسًما شغلال ويمّثل

 األهداف ذات األنشطة من جملة بذلك يمثل وهو التقنية، استخدام عبر تحقيقها يتمّ  والطبيعة
 المجموعة تلك وتسهم اآللة، استخدام وعبر ويديه عقله بواسطة المادة على اإلنسان ينّفذها اإلجرائية

 .2اإلنسان أوضاع تطوير في بدورها المنّفذة األنشطة من
 ونفسيّ  فكريّ  جهد بذلب تنفيذها يتطّلب مهامّ  مجموعة أصنافه بمختلف شغلال اعتبار ويمكن

 . 3البشرية االحتياجات من جملة لتلبية معّينة خدمات أو سلع إنتاج بغرض وعضلّي،
 اعتبار يمكن حيث وتتنّوع؛ تتعّدد قد شغلال ظاهرة تعريف منطلقات إن عموًما القول ويمكن

 ويكتسب تكويًنا الفرد أجله من يتلقى مهنيًّا نشاًطا يمّثل أّنه بما الحرفة أو *المهنة بمثابة شغلال
 أّنه بما مهارة كذلك اعتباره يمكن كما،طويلتين وممارسة بتجربة عادة ترتبط ودراية وخبرة مهارات
 أيضا يمكن كما، منها وتمّكنه إيَّاها الكتسابه تبًعا الفرد انتقاء يتم معينة وقدرات معارف يتطلب
 منها ستمدالفرد وي بها يقوم التي المتناسقة المهامّ  من جملة يمثل أّنه بما نشاط ممارسة الشغل اعتبار

                                                           
دراسة تطبيقية على عينة من  -استراتيجيات تحديث وتفعيل التكوين في المؤسسات التعليميةإبراهيم رمضان إبراهيم الديب،  -1

كلياة ، منشورة، فلسفة اإلدارة، أألكاديمية العربياة المفاتوحة فاي الدانمركرسالة الدكتوراه غير ، المؤسسات التعليمية في دولة قطر
 22- 25، ص 9002اإلدارة واالقتصااد ،قسام إدارة األعمال الدراساات العالاياا، 

 دراسة –الجزائر حالة -السوق اقتصاد إلى التحوالت ظل في التشغيل على اھوانعكاس التكنولوجيا نقل اثر، مختار بشتله -2
 التنمية، جامعة اجتماع علم شعبة غير كنشورة، دكتوراه ، رسالةسطيف- العلمة والمراقبة القياس زةھأج صناعة بمؤسسة ميدانية
 555-502،ص9001/9009الجزائر،-قسنطينة– منتوري

3 -  Danielle Potocki Malicet . Elément de Sociologie du travail et de l’organisation .P 77. 
رغم التداخل بين الشغل والمهنة إال نه هناك اختالف سنشرح هذه الفكرة الحقا في هذا الفصل و كذلك الفرق بين الشغل و  *

 15-10الوظيفة ص
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 المهامّ  من جملة في يتمثل قد شغلال أنّ  بما وظيفة اعتباره يمكن كما رزقه،  ومصادر وجوده معاني
  .معين أجر مقابل لفرد ت وكل التي

 بدرجة اعتباره هو الشغل تعريف في عليه التأكيد يستحق ما أهم يبقى ذلك كل رغم ولكن
 رصد ضرورة عن لذلك تبًعا التغاضي يمكن وال معين، نشاط ممارسة إطار في بذله يتم جهًدا أولى

 .مادي   غير أو الهدف ذلك كان ماديًّا أجله، من والجهد النشاط ذلك ي بذل الذي الهدف
 هذا يقتصر وال البشرية الموارد على تركيزها منطلق من كبيرة قضية الشغل بأهمية تحظى

 واسعا مجاال االهتمام هذا اتخذ بحيث الدولي، المستوى إلى يمتد بل المحلي المستوى على االهتمام
 فيه، يرغب شخص لكل الشغل بضمان االهتمام ذلك صور ومن االقتصادية، التنمية بمفهوم يرتبط
 المؤهالت باكتساب أيضا االهتمام مع تامة، بحرية اختياره ويتم منتجا الشغل هذا يكون بحيث

 تتناسب التي الوظيفة العامل يشغل بحيث الشغل مجاالت في منها االستفادة يمكن التي الضرورية
 .1مؤهالته مع

 يشمل بل فقط الشغل يعني ال أنه كما البطالة عكس الحديث بمفهومه الشغل يعني وال
 على يجب والتي ومؤهالته الختصاصه تبعا للعامل المرتب التعين الشغل وضمان في االستمرارية
 .2االعتراف بها المؤسسة

 على الحصول يمكنه:عندما قاب لشغل شخص يكون: أنه على للشغل الدولية المنظمة وتعرفه
  . التغير مع ويتكيف شغله في ويتطور عليه شغل و يحافظ منصب

 جسدي أو بدني نشاط من اإلنسان يحدثه التي التأثير عمليات كافة بأنه الشغل عرف كما
 وتقسيم الشغل أساليب في تغيرات أحدثا واالقتصادي التقني التطور إن3،رأج لقاء أوقته يشغل
 من تتكون العناصر العاملين طرف من المتاحة والقدرات المؤسسات، واحتياجات هذه ورتقاء المهن،
 4 .الشغل سوق خالل

 :لشغال ظاهرة تطّور مراحل -2
 ضروريا لشغلا اعتبروا اإلغريق للبقاء، ولكن كوسيلة الشغل إلى النظر في البشرية بدأت

 العناية الوقت ذلك في يكن ولم العبيد، إلى منه كبير جانب أوكل لذلك المادية، الحاجات لتلبية
                                                           

 قاصدي جامعة ،50،مجلة الباحث،عدد9055-9000 الجزائر في الشغل سياسات أداء تقييم،الرزاق عبد لخضر موالي -1 
 525الجزائر،ص  – ورقلة مرباح،

شكالية البطالة العايب، الرحمان وعبد عدون دادي ناصر -2  حالة خالل من لإلقتصاد الهيكلي التعديل برنامج ضمن التشغيل وا 
 37 ص ، 2010 الجامعية،الجزائر، المطبوعات ديوان رالجزائ

3 -  Encyclopaedia universalisa , corpus8.paris France 2002 , p 186  
4 - Danielle Potocki Malicet , Op cit , p.62. 
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 دافع اغسطين القديس رأسهم وعلى المسحيين أما ،فحسب نبيال نشاطا بل الشغ والسياسة بالفلسفة
 .1اجتماعية حاجة الشغل فاعتبر توماس سان القديس إما النفعي، الشغل ضد كان الشغل لكنه عن

 لوثر مثل اإلصالحيين مع تزايدت روحية قيمة واكتسب الروحي الجانب مع الشغل تداخل ثم
  البشرى الوجود أهداف من رئيسا هدفا الشغل ذلك بعد ليصبح كالفن وهو اآلخر المصلح مع وتطور

 األخير هذا أصبح حيث للمال بل لإلله ليس عبادة الشغل أصبح الصناعية الثورة تطور ومع
 على حكم وبذلك كسلعة، عملهم قوة تأجير الفقراء على تفرض االجتماعي لالنضباط تعيسة أداة

 مثالي مفهوم إعطاء هيجل مثل فالسفة وحاول المأجور، بالرق ذلك البعض وسمى باالغتراب الشغل
 مع االقتصادية للعناصر الغلبة أعطى المثالية، هذه تبنى ماركس كارل لكن كوني إطار في لشغلل

 .لشغلل سام لهدف الذات تحقيق أهمية على اإلبقاء
 عبر مرَّ  قد تاريخيًّا الظاهرة تطّور أن على لشغال لظاهرة المتناولة الدِّراسات أغلب تجمع

 ضمن وتغيرت مختلفة، بصيغ ووسائله الشغل تطور منها مرحلة كل خالل تمّ  رئيسة محطات ثالث
 .وباآللة للشغبا اإلنسان عالقة مرحلة كل
 :األولى التطور حقبة -أ 

 اإلنسانية تدشين مع خطواتها وترّكزت للصناعة، األولى العهود بداية مع الظاهرة هذه انطلقت
 التي بالمادة الحرفيّ  اإلنسان عالقة ضمن نفسه فرض جديًدايرا متغ كانت التي اآللة ستخدام ال

 كانت حيث، األداة – باآللة“ الصناعة عهد آالت أولى تسمية على واصط لح ويصنعها، يحّولها
 في المناسبة األداة تغيير ليتمّ  اإلنتاج، عملية مراحل من مرحلة كلّ  حسب اآللة في تضبط األدوات

 فرضته واقع بمثابة أخرى إلى مرحلة من األداة تغيير عملية وكانت، التصنيع مراحل من مرحلة كل

                                                           

السابع  العدد، بسكرة خيضر محمد جامعة- اإلنسانية العلوم ، مجلةالعمل قضايا على وأثرها العولمة ،عوفي مصطفى -1 
 502ص ،9001 فيفري
 :يلي ما واستنتج األمر هذا بدراسة الباحثين، أحد قام وقد مرة 359 الكريم القرآن في العمل لفظ ورد لقد:اإلسالم في العمل
 مره 165)انقضى فعل من أكثر مستمرة حقيقة العمل (كاسم مره 84 و كفعل مره 275 د ترد ) اسم من أكثر فعل العمل
 المخاطب مره 56 و الجمع للخاطب مره 86  له ودعوة لألخر نداء العمل( ماضي بصفة مره 99 و مضارع بصيغة
 في العمل مفهوم فيتابع المهمة استنتاجاته في الباحث ويستمر.، فقط مره 11 االمر صيغة ) أمرا وليس طبيعة العمل.(الجمع
 له، لماخلق ميسر إنسان فكل ، والفطرة بالطبيعة العمل وأن الخير العمل هو العمل: يلي فيما وتتلخص الشريفة النبوية السيرة

 كيفا (نوع من جزاء عمل لكل.اهلل لوجه العمل يكون أن النيات أطهر.القصد نهاية والفعل الفعل بداية فالقصد بالنيات، األعمال
 جامعة -اإلنسانية العلوم العمل، مجلة قضايا على وأثرها العولمة،عوفي للمزيد من االطالع العودة الى مصطفى . كما زاد وان

 555،ص9001 السابع فيفري العدد بسكرة خيضر محمد
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 تبًعا اإلنتاج فكان ،الطاقة مصادر وفرة وعدم التاريخية، اللحظة تلك حدّ  إلى المبتكرة اآلالت قّلة
 .اإلنتاجّية العملّية مراحل من مرحلة كل في الواحدة القطعة بمعدل ويتم محدوًدا لذلك

 في البداية في عرف الذي ”لشغال ورشات“ بنظام اآللة استخدام بدايات ارتبطت وقد
 المكننة، وقليلة واألهمّية الحجم محدودة صناعّية مّؤسسات بمثابة الورشات تلك وكانت ،بريطانيا
 المشرفين من قليل عدد بها يهتم واحد مكان في المجّمعة البسيطة اآلالت من مجموعة على وتعتمد
 أو واحدة مهّمة وتؤدي النوع، نفس من البداية في الورشات آالت مختلف وكانت، الصيانة وعّمال

 .والمتكّررة البسيطة المهامّ  من مجموعة
 في يضطلعون الرجال كان بينما واألطفال، الّنساء من أغلبهم فكان المرحلة هذه عّمال أّما

 مكان في استخدامها على يتدرب آلته، سّيد الحقبة هذه عامل وكان ،والصيانة المراقبة بمهامّ  الغالب
 واتسم .لغيره الصنعة بتحفيظ يقوم بدوره وكان ل،شغلل المباشرة والممارسة الخبرة عبر ذاته اإلنتاج
 المعرفة لمستويات وفًقا المراتب ضمنها تتوزع هرمّية تركيبة تهيكله لشغ فريق بوجود لشغال مجال
 المرتبطة الفعلّية والمسئولية االستقاللية من كبير بقدر لشغال مناخ وامتاز ،الخبرة درجة على المبنّية
 عملية على مطلقة وسيطرة سيادة من اآللة مع التعامل في التقنّية خبرته من العامل يكتسبه ما بقدر

 1.مراحلها بمختلف اإلنتاج
 :الثانية التطور حقبة -ب 

 عن لشغال ظاهرة فيها ابتعدت مرحلة وهي الكبير، الكّمي اإلنتاج نحو التحّول حقبة إنها
 في اإلنتاج عملّية ضمنهما تتم كانت اللذين - الواحدة واآللة الضّيق المكان حدود في االنحصار

 سلسلة وحلت .متباعدة وأماكن مراحل على وامتداده لشغال تفتت من مرحلة لتشهد -األولى الحقبة
 تغيرت ”األداة - اآللة“ محل اإلنتاج عملية مراحل من مرحلة كلّ  في والمتخصصة المتعددة اآلالت
 قطعة بوضع اآللة رغبة تلبية في مهامه لتنحصر ونوعيتة، الحقبة هذه عامل طبيعة لذلك تبًعا

تقانه؛ عمله لممارسة ضرورّية آلته على المباشرة وسيطرته السابقة خبرته تعد ولم أخرى، أوسحب  وا 

                                                           

 11ص،ص9055مصر، ،القاهرة، والمؤسسة ملالع اجتماع وعلم الّنوعالعربية، المرأة لمنظمة -1 
 األول :بأمرين يتعلق فيما خاصة للعمل، شامل مفهوم على الماضي القرن خالل اتفق العالم إن القول يمكن :دوليا العمل مفهوم
 إلى  (1919)الدولية العمل منظمة دستور من الدولية المواثيق في ثابتان األمران هذان.الكامل التشغيل والثاني العمل، حق هو

 السويد في االجتماعية القمة إلى (1948)اإلنسان حقوق إعالن إلى (1944) وودز بروتن ومؤتمر  1944 )فيالدلفيا إعالن
 األقطار دساتير ذلك في بما الوطنية الدساتير سنته ما ذلك ويتضمن  (1996)األوربي االجتماعي العقد إلى (1925)كوبنهاجن

 العمل، المرجع السابق، قضايا على وأثرها العولمة،عوفي الدولية  لالطالع العودة الى مصطفى االتفاقيات تضمنته وما، العربية
 502ص
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 الخضوع من مسار ضمن ليندرج األولى؛ المرحلة في استقاللية من يكتسبه كان ما كل بذلك فقد
 ،العامل عن ومنفصل مباشر بشكل تفاصيلها بمختلف اإلنتاج عملية بشأن تهتمّ  مختصة لمصالح

 امتازت تاريخية مرحلة في وركيزته لشغال قاعدة صبحي  لي سريًعا العامل من النوع هذا دعمّ  وقد
  .وانتشارها الكبرى المصانع بظهور

 عام منذ انطلقت الصناعي التطور من الثانية الحقبة هذه أن Tom Burns بيرنس توم ويرى
 والهندسة الغذائية والصناعات المالبس خياطة معامل في التصنيع بانتشار اتصال في م 1850
 التعقيد ذلك افترض وقد، معّقدة إنتاج بصيرورة ارتبطت التي الصناعات تلك جملة وهي ،والكيمياء
 وخاصة له، التابع واإلداري االجتماعي التنظيم أنساق في موازًيا تطّوًرا اإلنتاج لعملّية التقنيّ  والتطّور

 .والروتين والتخصص الرقابة آلة بمس يتعلق فيما
 المّيريسن عدد نموّ  في أساسا التقني للتطّور الموازي البيروقراطي التطّور هذا حجم برز وقد 

 ،واالتصال النقل وسائل تطور مع ذلك كلّ  ترافق كما ،لشغال مجال في المختصين وتنوع واإلداريين
 ماكس“ أمثال من االجتماع وعلماء المفكرين بعض اهتمام الحقبة هذه خالل التطور هذا وجلب
 من وسطى طبقة بروز إلى أدت قد التحوالت تلك جملة أن اعتبر الذي Max Weber ”فبير

 بسّلمها تمتاز كبرى لشغ تنظيمات ضمن المنضوين المختصين والعّمال المكاتب وعّمال المّيريسن
 1.الهرمي أو التراتبي

                                                           
 المرجع السابق- 1

لقد اعتقدت الحضارة اليونانية في عصرها الكالسيكي أن ما يرفع قدر اإلنسان الحر هو بناءات الفكر وليس ما يصنعه 
تنجز من طرف العبيد لصيانة المواطن عن القيام بها، علما، كما Viles وينتج عن ذلك أن األعمال المهنية الوضيعية بيديه،

وعلى العموم، فإن التصور الذي ساد في . سبقت اإلشارة، بأنه ليس كل سكان المدينة مواطنون، فالعبيد مستثنون من ذلك
مل ي إنتاج الحاجيات الضرورية من مأكل وملبس لسكان المدينة، دون تفكير اليونان في العصر الكالسيكي هو أن وظيفة الع

في تحقيق أرباح مادية من وراء عملية اإلنتاج، ألن األهم في الحياة هو التأمل والتفكير وممارسة السياسة والخطابة وهي أمور 
ة، فال بد من أن تختص فئة من السكان في إنتاج نبيلة ترتبط بالفكر اإلنساني، ولكن لما كان الجسم البشري في حاجة إلى تغذي

حاجياته اإلنسانية، على أن هذه الفئة من السكان لن تكون هي الفئة الفضلى في المجتمع، بل على العكس إنها تحتل أدنى 
لعمل من حيث ظل ا. وقد استمر األمر بنفس الشكل في اإلمبراطورية الرومانية بالرغم من تطور الصناعة والتجارة]المراتب

يحتقر بشدة األشخاص الذين يستأجرون ألعمالهم وليس  Cicéronاختصاص الفئات الفقيرة والعبيد والفالحين، وكان شيشرون
لمواهبهموكان التصور العام هو أن كسب المال عن طريق العمل عبودية، ولم تتغير األمور كثيرا في مرحلة اإلقطاع إذ كان 

مل ويشقى من أجل الحصول على حماية السلطات المدنية ومن أجل الحصول على الخالص بأن يع Le serf لزاما على القن
وطبقة  Oratères أما الطبقتان األخريان المشكلتان للمجتمع اإلقطاعي، وهي طبقة رجال الكنيسة. في العالم اآلخر

الحون أو الصناع، فقد كانت في نظرهم فلم تكونا تمارسان أي نشاط من تلك األنشطة التي يمارسها الف Guerriers المحاربين
إال هذا النموذج اإلقطاعي لم يكن . مهام مهينة وغير مالئمة للسادة الذين يجب أن يهتموا بالسياسة والجانب العسكري أو الديني

نفسه  حاضرا بنفس الشكل وبنفس القوة في المناطق التي يسطر فيها اإلقطاع، ثم سرعان ما تكونت داخل المجتمع اإلقطاعي
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 :الثالثة التطّور حقبة -ت 
                                                                                                                                                                            

فئة اجتماعية جديدة هي فئة الصناع والتجار التي كان أعضاؤها يمارسون أنشطة حرة بعيدة عن رقابة اإلقطاعيين، األمر الذي 
وقد . دعم استقالليتهم إلى أن أصبحوا يشكلون بذور طبقة اجتماعية جديدة في المدن، خصوصا بعد تنامي قوتهم االقتصادية

ية تحول على مستوى المواقف داخل مكونات المجتمع اإلقطاعي نفسه حيث لم تعد الكنيسة ترى رافق هذه التحوالت االجتماع
في العمل اليدوي والتجارة أعماال غير فاضلة، بل على العكس مال كثير من القساوسة إلى اعتبار العمل فضيلة أساسية، وتم 

كما أصبحت الكنيسة ترى . حرف والصنائع ومختلف المهنتشجيع رجال الدين المقيمين داخل األديرة والكنائس على ممارسة ال
في الفراغ رذيلة يجب تجنبها، وقد عملت روح النهضة واإلصالح التي عرفتها أوروبا بعد ذلك على ترسيخ هذه التحوالت في 

ال في إزاحة فمارتن لوثروجان كافلن، اللذين قادا حركة اإلصالح الديني في أوروبا، ساهما بشكل فع. النظرة إلى العمل
واصبح التيار المسيحي الجديد يلح على ضرورة أن يقوم المسيحي بإنجاز . التصورات القديمة المرتبطة بالعمل وقيمته المتدنية

ولم يعد هنالك تعارض بين العمل . المهنة أو الحرفة التي أوكلها اهلل به، واعتبر ذلك واجبا من الواجبات الضروري القيام بها
وغدا النجاح الذي يحققه . كما أصبح العمل واإلخالص في إنجازه وسيلة من وسائل التقرب إلى اهلل وعبادته. ة اهللاليومي وعباد

وهذا التصور الجديد . اإلنسان بفضل التجارة أو الصناعة دليال على الحظوة الكبيرة لإلنسان عند اهلل التي يحصلها بفضل العمل
، ومع ظهور اإلرهاصات [ماكس فيبر]نساني سيكون له تأثير كبير على انطالق الرأسمالية للتقرب من اهلل وارتباطه بالعمل اإل

األولى للرأسمالية أصبحت طبقة النبالء وبشكل خاص األرستقراطية المرتبطة بالقصر، تجد صعوبة كبرى في الحفاظ على 
 Aristocratie de تدعى بأرستقراطية البذلةمواقعها، وظهرت على الساحة االجتماعية أرستقراطية جديدة ذات أصول جديدة، 

robe أخذت تنافس األرستقراطية التقليدية في ممارسة النفوذ االجتماعية، كما أن بورجوازية األعمال أصبحت تتقوى شيئا فشيئا .
ويرى المؤرخ . عملوغدا الرخاء االجتماعي مرتبطا عند هاتين الطبقتين الجديدتين بالنشاط االقتصادي، أي بممارسة التجارة وال

الفرنسي الكبير فرناند بروديل أن هذه البورجوازية الجديدة تعايشت لمدة قرون مع األستقراطية وتمكنت الطبقتان من العيش جنبا 
وقد استفادت البورجوازية من أخطاء وعثرات األرستقراطية ومن نمط عيشها ووقت فراغها، . إلى جنب في جو من التنافس الحاد

وانتهت البورجوازية إلى . درتها على استقراء المستقبل من أجل الحفاظ على ممتلكاتها نتيجة اعتمادها على الرباومن عدم ق
 لمزيد من االطالع العودة الى هذه المراجع. االمتزاج التام باألرستقراطية وتذويبها داخلها
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 من الثانية الحقبة خالل المجزأة العملّيات جملة شمل التجميع من بمسار الحقبة هذه امتازت
 المتخصصة اآلالت مهامّ  مختلف إنجاز تتولى مركزية آلة استعمال فيها وهيمن التصنيع، حقب
 إلى آلة من القطع تحويل بمهامّ  اضطلعت أنها بما التحويل بآلة وسّميت .الثانية الحقبة خالل
 .أمامها من القطع مّرت كّلما آلي بشكل تشتغل اآلالت تلك من واحدة كلّ  وكانت أخرى،
 الحقبة في يسّمون كانوا من عدد في كبيًرا تناقصا ومهامها اآللة دوائر امتداد عن نجم وقد 
 ومتابعة اآلالت مراقبة مهامّ  نحو اآللية بالمصانع منهم بقي من ،”المتخصصين بالعّمال“ الثانية
 من محّدد مجال في والدقيق العالي التخصص ذوي ”الصيانة عّمال ظهور ذلك مقابل وتكّثف سيرها،
 وعددها المتخصصة األجهزة حجم انتشار مع الفئة هذه انتشار ترافق وقد ،لشغوال اإلنتاج مجاالت

 عند والتدخل العطب ومراقبة الصيانة إجراءات معها وتطّورت اإلنتاج، مراحل من مرحلة كلّ  في
 بمراحل المرتبطة الثمن وباهظة الضخمة اآلالت مجامع انتشار مع سيما ال حدوثه، وقبل حدوثه

 ليتطلب التقليدي المراقبة أسلوب ييرتغ إلى ذلك أفضى وقد اإلنتاج؛ عملية من ومعّقدة متشابكة
 في وتكنولوجية تقنية تطورات من يستجدّ  ما مواكبة تحاول وعالية متجّددة وتقنيات جديدة كفاءات
 .التخصص مجال

 والطلب، العرض بين التوازن فيها اختلّ  مرحلة الصناعي التطّور من المرحلة هذه وتعد 
 انتباه إثارة إلى الرأسمالية المؤسسة اضطرّ  مما العائلي؛ االستهالك طلبات اإلنتاج فيها وتجاوز

 وتجديده، المنتج تطوير ومسائل اإلعالن، فظهر إنتاجه؛ يتمّ  ما اتجاه في رغباته وتحريك المستهلك
جراء  تضرورة برز كما، السوق وتوجهات وتطلعاتهم المستهلكين رغبات حول والدراسات البحوث وا 
 االمتداد معطى فرض وقد، الجديدة األسواق واكتساح عالمي نطاق على المؤسسات دائرة توسيع
 مستوى عليها فرض كما المستهلك، اعتبار نحو أكبر وتوجًها أكبر مرونة المؤسسات على العالمي
  .التكنولوجي التجديد وتوخي والحركة النشاط من أكبر

 مسار في بالمؤسسة والعاملين األعضاء مختلف إلدراج أكبر سعي إلى هذا كلّ  أدى وقد
داريين ومسيرين عّمال من الجميع مسئولية أصبح الذي االقتصادي تفوقها تحقيق  رأس أصحاب و وا 
 اختلفت التي الحقبة تلك وهي ،”الصناعية بعد ما“ بمرحلة يسّمى ما المرحلة هذه إذن توافق .المال
 من تنطلق الصناعية المؤسسات كانت فإذا الصناعية، المرحلة عن والعمل المؤسسات طبيعة فيها

 حول بتهيكلها تمتاز ”الصناعة بعد ما“ عصر مؤسسة فإن السلع، إنتاج عملية في العمل مراقبة
 جعل ما وهو وتوزيعها؛ ومعالجتها عليها الحصول ومناهج المعلومة واستخدام المعارف إنتاج عملية

 .المعلوماتية والثورة الكمبيوتر بفضل جذرية تحوالت تشهد المؤسسة
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 من جملة البشري التاريخ تطّور مدى على شهدت قد لشغال ظاهرة إن عموًما القول ويمكن
 االرتكاز من البشري االقتصاد تحّول تجسد أهّمها لعل أخرى، إلى زمنية فترة من الهيكلية التحوالت

 الذي الصناعي العمل إلى التقليدية المجتمعات اقتصاد في الماشية وتربية الزراعي العمل على
 في مصنًِّعا نشاًطا ضمنها الزراعي النشاط أصبح حيث الحديثة، المجتمعات اقتصاد قوام أضحى
 حيث األخيرة، العقود في السيما كبيرة، وتغيرات تحوالت بدورها الصناعة عرفت وقد، الحاالت أغلب
 وقد، الحديثة للمجتمعات واالجتماعية االقتصادية الحياة نمطبتغير  الصناعي لشغال طبيعة تغيرت
 واألنواع العمل طبيعة وفي العالمي االقتصاد في جذريًّا تحوالً  العشرين للقرن التقني التقّدم أحدث

  1.منه الممارسة
 ذوي العمال جيوش على القائم التصنيع على يعتمد القرن مطلع في العمل سوق كان وبينما

 الخدمات قطاع حول التركز نحو نزعت ذلك إثر على المهنية االتجاهات فإن ،”الزرقاء الياقات
 الغربية المجتمعات في العاملة اليد أرباع ثالثة من أكثر وكان، ”البيضاء الياقات أصحاب “ وعمل
 و المتخصصين، العّمال من منها%  28وكان يدوًيا،ل عم تمارس العشرين القرن مطلع مع

 الموظفين نسب وكانت المختصين، غير من 10%وحوالي المختصين، شبه العاملين من منها%35
 اليدويين العّمال أعداد تناقصت القرن أواسط ومع ،جّدا قليلة هؤالء بين من والمهنيين واإلداريين

 .2اليدوية غير األعمال في الناشطين العاملين نسبة فيه ارتفعت الذي الوقت في كبير بشكل
 في وتحّول تطّور من إنسانية كظاهرة العمل ماشهده رغم - بأّنه القول إلى تقّدم مما ونخلص

 - ممارسته وأساليب مضامينه وتعّدد أشكاله تنّوع إلى أفضى مما الحالي؛ زمننا في ، مظاهره بعض

                                                           
 11صمنظمة المرأة العربية، المرجع السابق، - 1

 نحو المصنع من بأوروبا العمل مجال بتمّدد تاريخيًّا ”الزرقاء الياقات“و ”البيضاء الياقات“ أصحاب مصطلحات شيوع ارتبط
 الغربية الصناعة أوج فترات في العمل نطاق تطّور إلى ذلك أفضى وقد .المصنع داخل العمل شئون بمتابعة المعنّية اإلدارة

 المصنع خارج واآلخر اإلنتاجية، للعمليات المباشر والتنفيذ اآلالت حيث المصنع عمق في متمركز أحدهما متكاملين، بجهازين
 .إلخ المنتج وتسويق األولية المواد وتوفير أجورهم واستخالص العمال أداء مراقبة حيث من العملية تلك تيسير على يشرف
 النعت ويرتبط المصنع، داخل بالساعد العمل يتولون الذين التنفيذيين العمال بجيوش ”الزرقاء الياقات“ أصحاب مصطلح وارتبط

 ارتبطت فقد البيضاء الياقات أصحاب عبارة أّما .الشاقة لمهامهم أدائهم عند يرتدونه الورشات عمّال كان الذي األزرق بالمنديل
 الداللة أصحبت وقد .الصخب عن البعيدة مكاتبهم من اإلنتاج عملية متابعة يتولون والذين المصانع، على بالمشرفين

 في والقابعة األجر محدودة الكادحة البروليتاريا بين أوروبا في المنبثقة الطبقية بالفوارق تتصل المصطلحات لهذه السوسيلوجية
 المالئمة العمل وظروف والمستقرة العالية األجور ذات المرفهة الطبقات وبين الهرم االجتماعي أسفل

،المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ص 5، ط(مع مداخالت عربية)ترجمة فايز الصّياغ، علم االجتماعأنتوني غدنز، -2
512- 512 
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 أن تستثني لها يمكن ال محاولة تظلّ  وضبطه العمل تعريف محاولة أن على التأكيد المفيد من يبقى
 من استجدّ  ما مع متأقلمة غير أو ”تقليدية“ األشكال تلك بدت مهما العمل، أشكال من شكل أيّ 

 من ظواهره بعض على انسحب ومهما ممارسته، أوجهو  العمل طبيعة مع وتكنولوجيّ  تقنيّ  تطّور
 المنبثقة األخرى األشكال من وغيرها بعد عن كالعمل قريب، وقت إلى مألوفة غير كانت مستجدات

  .واالتصال المعلومات تكنولوجيا عصر عن
 السابقة مظاهره مختلف على للعمل العلمي المفهوم انسحاب على التشديد المهم من ويبقى
 األجر مدفوعة هامشّية، أو رسمّية خفية، أو معلنة فكرية، أو كانت يدوية أصنافه وكلّ  والمستحدثة،

 .1 افتراضية أو المكان في متمركزة جزئّية، أو كاملة تطوعّية، أو
 الر والنظام والصناعة التقنية عرفته ما مع تالزم مهمّ  تطّور من العمل أشكال عرفته ما وبحكم

اآلباء  هؤالء تفكير محطّ  العمل كان وانتشار، تطور من وأركانه رموزه بكل عمومه في أسمالي
 االقتصادية عصره تحوالت فهم محاوالت إطار في- منهم كل اجتهد حيث االجتماع، لعلم المؤسسين

 .الحديث الصناعي المجتمع ظواهر أبرز أحد بوصفها العمل لظاهرة التعّرض في -واالجتماعية
 2لها نظرهم زوايا واختلفت الغربي الصناعي المجتمع ظواهر سة درا في هؤالء مداخل تباينت ولئن
 :المفاهيم المرتبطة بالشغل -9

  العملالشغل و  -
 والجهد العمل مقابل ي دفع بأجر تقترن التي الوظيفة أو للمهنة الضّيق المعنىيتجاوز : العمل مفهوم

 والنساء الرجال بها يقوم التي األعمال في والمتمثل المأجور، غير البشريّ  النشاط صنفلي المبذول،
 وغير واليدوي الحرفي والعمل العائلي، الزراعي النشاط وممارسة المنزلية، األعمال مثل أجر، دون
 أن العمل مفهوم وبإمكان هذا .واقتصادها األسرة حياة في مهّمة محاور األنشطة تلك وتمثل .ذلك
 مختلفة مجاالت في والّنساء الّرجال يمارسها التي والخيري التطّوعي العمل ظواهر كلّ  ليشمل يمتدّ 
 ذلك يتمّ  ولكن ،أجر أو ماديّ  مقابل انتظار دون والسياسّية، واالقتصادّية االجتماعّية الحياة من

  3آخر إلى نشاط من تختلف ومعنوّية نفسّية لحاجات إلشباع

                                                           
 91 -59صمختار بشتله المرجع السابق، 1
 العربية،المرجع السابق المرأة لمنظمة - 2

3- Danielle Potocki Malicet , Op cit , p 62. 
 ميدانية راسةد تبسة بإقليم التشغيل لديناميكية سوسيولوجي تحليلسموك،  لالطالع اكثر حول تلك الفكرة العودة الى علي -*

 الديناميكية سوسيولوجيا:الشعبة،الماجستير شهادة لنيل مكملة ،للتشغيل الوالئية بالوكالة للمسجلين االجتماعية التمثالت حول
 22-90، ص9002/9050عنابة،الجزائر،-مختار باجي اإلقليمية، جامعة التنمية و اإلجتماعية
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خاصة او اجر و هدف من خالله كسب مادي الذي يالمبذول فحين نجد ان الشغل هو ذلك النشاط 
اصبح للعمال حقوق وواجبات ت و افي ظل تطور التقني واالقتصادي وظهور المؤسسات والشرك

 قوانين تضبط عملهم وتنظمه و بهذا تحول مفهوم العمل الى مفهوم الشغل و 
وفق مجموعة من المكانزمات التي تنظم اليد العاملة المؤجرة وفق مناصب الشغل وفي ظل تنظيم 

 .*1يظهر سوق الشغل هذه العالقات
يميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية، إن لم يكن بالعمل تتحقق هوية  العمل صحيح أن

والشرب  العمل ضرورة حيوية لإلنسان تسمح له بتلبية حاجاته األساسية كاألكل ..اإلنسان وماهيته
وهذا يتم بالمنطق البدائي الذي ال توجد  وتأمين شروط وجوده ووسيلة إلنتاج ما يحتاج إليه والسكن

 ..فيه ال دولة وال مؤسسات
فهو ميزة اجتماعية باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي يقوم بدور داخل المجتمع والشغل  الشغل أما

قيمة ويجب أن  هكل مواطن الشغل ل توفيروواجب عليها .. ة الدولةيفي األنظمة العصرية مسؤول
تحظى بدخل مادي شخصي محترم حتى المرأة التي اختارت القيام بشغل البيت هي كذلك يجب أن 

وكذلك على الدولة أن تجبر مواطنيها سواء كان في القطاع العام أو الخاص .. تنال حظها من هذا
 2على القيام بهذا الدور أي اإلنتاج وااللتزام بقوانين الشغل

يظهر أنه ليس هنالك أي فرق جوهري بين المفهومين وأنهما يستخدمان في نفس  إن تحليال أوليا
السياق وبنفس المعنى؛ إال أنه يمكن اإلشارة أن كلمة شغل تستخدم بشكل واسع حين يتعلق األمر 
بالنشاط الذي يقوم به اإلنسان في المجتمعات المعاصرة مقابل أجر يتقاضاه عن ذلك، أما كلمة 

ر إضافة إلى المعنى السابق، إلى كل نشاط إنساني يدويا كان أو فكريا، مأجورا كان عمل فإنها تشي
أو بدون أجر، وهنا يمكن أن نقول بأن األم التي تربي أبناءها بنفسها تنجز عمال، أما المربية التي 

ت وكالهما يشتغل في الواقع، إال أن محفزا ،تحترف مهنة الصباغة كمورد للرزق فإنها تمارس شغال
ودوافع كل منهما قد تكون مختلفة؛ فالشغل، بصفة عامة، نشاط يمنح من قبل المشغل لشخص 

أما العمل فهو نشاط منتج، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون  ،مستعد لتقديم خدماته مقابل أجر معين
   .بمقابل مادي

                                                           

 بالوكالة للمسجلين االجتماعية التمثالت حول ميدانية راسةد تبسة بإقليم التشغيل لديناميكية سوسيولوجي تحليلسموك،  علي -1 
 باجي اإلقليمية، جامعة التنمية و اإلجتماعية الديناميكية سوسيولوجيا:الشعبة،الماجستير شهادة لنيل ، مكملةللتشغيل الوالئية
 99-95، ص9002/9050عنابة،الجزائر،-مختار

2 - http://grassinejib.blogspot.com/2013/01/blog-post_14.html 20/05/14 de 09:15 
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ولذلك ورد ذكره في القران مئات  العمل كلمة أعم وأشمل وأكثر ديمومة وقد يكون بدون مقابل،
لم يرد ذكرها في القرآن إال مرة واحدة، وتدل على نشاط بدني " شغل"كلمة :المرات، في حين أن 

متخصص في جزء محدد من العمل مقابل كسب مادي للمعيشة، ونتيجة لهذين المفهومين نجد من 
   .لديها مؤسسات للشغلالناحية التنظيمية أن بعض الدول لديها مؤسسات للعمل وبعضها 

، وال يعتبر العمل شغال، ألنه العامل يشتغل والشغال يعمل، وكل شغل يعتبر عمال :خالصة القول
ويعزى جهل الكثير من العاملين في مؤسسات . قد يكون ذهنيا والعمل الذهني في الغالب ليس شغال

عمل والشغل، لكون الجهات التي ودوائر العمل ومؤسسات ودوائر الشغل، وعدم معرفتهم الفرق بين ال
اعتمدت هذه التسميات، مراجع مهنية ولغوية وفلسفية قليلة ونادرة ومتخصصة ال يعرفها إال 

   1.المختصون
 اهمية الشغلو خصائص  -1
 :خصائص الشغل-أ

فاألجر أو الدخل المترتب عن الشغل يمثل المصدر الرئيسي للرزق و المورد  :الدخل المالي (5
 .الذي يعتمد عليه كثير من الناس في تلبية احتياجاتهم 

فالشغل يمثل أساسًا الكتساب المهارات والقدرات والممارسات، كما أنه يوفر : مستوى النشاط (9
 .بيئة مهيكلة تستوعب طاقات الفرد

الصلة التي يدخل من خاللها األفراد والجماعات في سياقات مختلفة  فالشغل يخلق: التنوع (1
 .عما يكتنف البيئة البيتية

إن الناس المستخدمين بصورة منتظمة يقضون أكثر وقتهم خالل ساعات : البنية الزمنية (5
 .الشغل وفق برنامج زمني يحدد إيقاعات النشاط

إن بيئة الشغل كثيرًا ما تفتح الفرصة إلقامة الصداقات ولمشاركة  :التواصل االجتماعي (1
 .األخرين في أنشطة متعددة داخل نطاق الشغل وخارجه

 .2إذ إن طبيعة الشغل تسبغ على المرء هوية اجتماعية مستقرة: هوية الشخصية (9
 الشغل أهمية-ب

 على الحصولمنها  Béthune et Ballard وبيار بتين حدد لقد للشغل الفوائد من عدد
 التفاعل وتوسيع اليومية، للحياة زمنية بنية تقديم يومية، نوعية خبرة وتقديم نشاط، تقديم مقابل  المال

 .المجتمع داخل هوية وتقديم االجتماعي
                                                           

1 - http://www.alkharjonline.net/articles-action-show-id-1080.htm 15/04/14 de 15:45 
 .السايق المرجع-2

http://www.alkharjonline.net/articles-action-show-id-1080.htm%2015/04/14
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 ، ويفرض يساهم الشغل أن على فأكدا  Depolos et sarchielli وسارشيلي دبولو أما 
 من كاملة سلسلة في يستثمر أن اإلنسان على اليومي الوقت ببناء ويقوم االجتماعية، الهوية بناء في

 .األنشطة
  :اإلنسان لدى للشغل وظائف خمسة فيقدم Johadaجوهادا  أما

 ...ولألسبوع لليوم، زمنية بنية يفرض الشغل إن (5
 خارج اآلخرين األشخاص مع بانتظام تجارب وتقاسم وعالقات تفاعال يفرض الشغل إن (9

 والمتنوعة ةيالمهن المعارف وتثري االجتماعية بالحقائق تربطه العالقات وهذه النووية، األسرة
 فرصة كذلك وتقديم الرسمية غير والمبادئ القواعد تشكيل إلى أيضا وتؤدي األفراد، مع

 .أخرى بطرق إليها الوصول يمكن ال والتي التجارب من أوسع مجال إلى للدخول
 هنا العامل تبعية يجعل مما المؤسسة داخل يكون وهذا بأهداف األشخاص يربط الشغل إن (1

 .واضحا أمرا
 1.المجتمع في العامل ومرتبة وهوية لوضعية المحدد هو الشغل أن (5
 كإظهار ظاهرة آثار ذات بأفعال للقيام فرصة الشغل يمثل حيث :النشاط على الشغل يحث (1

  .2العامل لدى والكفاءات القدرات
يجدر بنا أواًل تعريف المفاهيم المرتبطة به، " تحليل الشغل " قبل تعريف مفهوم  :لشغلتحليل ا-1

 3مرتبة من الخاص إلى العام أو من الجزء إلى الكل) ومن أهمها المفاهيم اآلتية 
 شغل، المهنة، تحليل الشغلالمهمة، الوظيفة، ال:  لشغمفاهيم تحليل ال

 ويعرفها البعض بأنها نوعي يتم لغرض معين شغلتعرف بأنها نشاط ( Task )  المهمة -5
، فتشغيل المخرطة مهمة، ، أو الجهد البشري المبذول من أجل غرض معينالشغلوحدة 

والعناية بها مهمة أخرى، ثم تنظيفها مهمة ثالثة، وتنشأ الوظيفة مع تراكم هذه المهام بدرجة 
" الواجب  " " Task " فيترجم لفظ " طه" أما  ،تبرر توظيف عامل أو مستخدم واحد لها

مثل إجراء عملية  ،ويعرفه بأنه موقف يبذل فيه جهد ما سواًء كان جهدًا ذهنيًا أو بدنياً 
ومع أننا نتفق مع هذا التعريف من  ،حسابية أو صعود السلم، حيث يعتبر كل منهما واجباً 

وليس  ( Task ) لفظحيث المحتوى إال أننا أميل إلى استخدام اصطالح المهمة كترجمة ل

                                                           
 552- 556،المرجع السابق، ص مختار بشتله - 1

2 -Martine Roques Mardaga- sortir du chômage 1995.pp.0-31  de 13/01/19 de 11 :45 
3-https://www.facebook.com/permalink.php?id=276193685774945&story_fbid=536247319753522  
28/03/16 de  90:95   
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ل يؤديه شغويشير إلى قطاع كبير من ال ( duty ) للواجب، ألن األخير ترجمة الصطالح
الفرد ويضم عددًا من المهام أقل من أن يكون وظيفة، مثال ذلك إجراء المقابالت وتقديم 

يتمثل في الجهود  شغلمن هنا كانت المهمة عنصرًا من عناصر ال المعلومات للجمهور
 ية التي تبذل في مواقف نوعية محددةالجزئ

تعرف الوظيفة بأنها مجموعة من المهام والواجبات التي يكلف : (Position)  الوظيفة -9
تضم عددًا من الوظائف بقدر  ، وبناًء على ذلك فإن أية مؤسسة شغلبأدائها شخص واحد

لتشابه أو عدد العاملين فيها، حيث يكلف كل منهم بمجموعة من المهام بغض النظر عن ا
الوظيفة بأنها "  كاسبو" ويعرف  االختالف بين مجموعة المهام التي يكلف بها كل منهم

 ،أو أكثر يمارسه فرد معين في منظمة معينة وفي وقت معين( أي عدد من المهام)واجب 
 ويتساوى عدد الوظائف مع عدد األفراد العاملين بالمنظمة

مثل  المؤسسةخالصة ذلك أن الوظيفة هي مجموعة من المهام التي يؤديها الفرد داخل   
وظيفة الكتابة على اآللة الكاتبة، فهي تتضمن مهمة أو مجموعة من المهام، وقد نجد مثاًل 

أربعة عاملين على اآللة الكاتبة يشغلون أربع وظائف، تعتبر كل منها وظيفة  مؤسسةبال
 . الكاتبةالكتابة على اآللة 

مجموعة من الوظائف المتماثلة من حيث مهامها الرئيسية، وقد  شغليمثل ال (Job)شغلال  -1
بأنه  شغلفيعرف ال"  طه" أما شغل، يكون هناك شخص واحد أو أشخاص متعددون يؤدون نفس ال

عبارة عن وظيفة واحدة أو مجموعة من الوظائف متشابهة الواجبات في مؤسسة واحدة، فإذا كان 
فرد واحد ال يقوم بالكتابة على اآللة الكاتبة فيمكن القول أن هناك وظيفة واحدة  مؤسساتحدى البإ

أما إذا  آلة كاتبة واحد، شغل ؤسسةويصح القول أيضًا أن بهذه الم ؤسسة،لكاتب آلة كاتبة بهذه الم
فإننا نقول أن بهذه المنظمة عشرين وظيفة آلة  شغلعشرون فردًا يعملون بهذا ال ؤسسةكان بهذه الم

ل ومهامه متشابهة بين بقية األفراد العشرين، شغما دامت واجبات هذا ال ،آلة كاتبة واحد شغلكاتبة و 
أما إذا كانت مهام اآللة الكاتبة لدى عشرة منهم تختلف عنها لدى العشرة اآلخرين، فإننا نكون بصدد 

 ل اآللة الكاتبةشغل اآللة الكاتبة العربي و شغو الحال بالنسبة لل واحد، مثلما هشغن ال شغلي
ما دامت  ،ل يعادل في مفهومة تحليل الوظيفةشغتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم تحليل ال ،األفرنجي

  . لشغمجموعة واجبات الوظيفة هي نفسها مجموعة واجبات ال
ؤديها فرد واحد أو مجموعة أفراد خالصة ذلك أن يعمل مجموعة من الواجبات والمهام التي قد ي

ل قد يكون عبارة عن وظيفة واحدة أو مجموعة وظائف متعددة ، وما دامت الوظيفية شغباعتبار أن ال
عبارة عن سلسلة من المهام التي يؤديها فرد واحد، إذن لكل عامل وظيفته، وفي ظل تماثل عدد من 
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أن الوظيفة  " يودر" لهذا يرى  ،واحد غلشتشابهها إلى حد كبير فإننا نكون بصدد  الوظائف أو
ل عادة عبارة عن شغويرجع هذا إلى أن ال) ل غير شخصيشغ، بينما المتعلقة غالبًا بالشخص

ل ينصب شغمن هنا كان تحليل ال ،مجموعة من الوظائف التي يشغلها أفراد يتعددون بتعدد الوظائف
 1. ل ينطوي على وظيفة واحدةشغهذا باستثناء ما إذا كان ال ل وليس على الوظيفية،شغعلى ال

ويقصد بالمهنة مجموعة من األعمال المتماثلة في كثير (Occupation Or Vocation) المهنة 
من المؤسسات المختلفة، فمثاًل عمل الكتابة على اآللة الكاتبة نجده في كثير من المنظمات، وتكون 

كما يعرف نفس المفهوم ، تلف المنظمات مهنة الكتابة على اآللة الكاتبةهذه األعمال المتماثلة في مخ
بأنه مجموعة متشابهة من األعمال الموجودة في مؤسسات مختلفة في أوقات مختلفة مثل مهنة 

أي أن المهنة عبارة عن مفهوم تجريدي يضم مختلف األعمال المتماثلة  إلخ... الكهرباء، والميكانيكا 
ختلف العاملين بصرف النظر عن المنظمات التي تمارس فيها هذه األعمال، فإذا التي يقوم بها م

معينة فإن مفهوم المهنة يتجاوز كاًل من األفراد  ؤسسل يتجاوز األشخاص ويرتبط بمشغكان مفهوم ال
ل وتحليل المهنة، ففي تحليل شغومن هنا يجب توخي الدقة في التفرقة بين تحليل ال ؤسسات،والم
ة العربية بالمدرسة، أما غل من مختلف مدرس اللشغاللغة العربية يهتم بجمع بيانات ال ل مدرسيشغ

ل من مختلف المدرسين العاملين في مختلف شغتحليل مهنة التدريس فيتطلب جمع بيانات ال
أما مجمل أعمال  اًل،شغذلك إذا اتفقنا على أن تدريس المادة الواحدة في مدرسة ما يمثل و  ،المدارس

 ، وقد يتسع مفهوم مهنة التدريس شغالً تدريس هذه المادة في مختلف المدارس فإنه يمثل مهنة وليس 
تحليل المهنة  نجاتيليشمل مختلف أعمال تدريس كل التخصصات في مختلف المدارس، لذا يعرف 

ث تنطبق على جميع ل بطريقة عامة، بحيشغبأنه الدراسة الدقيقة لجمع الحقائق األساسية عن ال
األعمال المتماثلة التي تتكون منها مهنة معينة لمعرفة واجباتها ومسئولياتها ، والشروط والمؤهالت 

 . 2التي يلزم توافرها في الفرد ألدائها بنجاح
ل بأنه عملية تحديد شغتحليل ال (U S E S) يعرف مكتب التوظيف األمريكي: الشغل تحليلمفهوم 

ل ما بواسطة المالحظ والدراسة، أي أنه عملية تحديد للواجبات شغالمعلومات المتعلقة بطبيعة 
بأنه عبارة عن اإلجراءات "  أبو النيل" ويعرفه  ،لشغوالمهارات والمعارف والقدرات الالزمة ألداء ال

بواسطة المالحظة والمقابلة، ل معين شغالتي بواسطتها يمكن الحصول على المعلومات الخاصة ل
                                                           

محمد -  - 1 ،محمد الحميد عبد  المهمة ، الوظيفة ، العمل ، المهنة ، تحليل العمل: مفاهيم تحليل العمل   شبكة  : المصدر  
التطويرفالسفة         http://www.pydt.net/forum/t974.htm   12/03/14 de 11 :39 

2- https://www.facebook.com/permalink.php?id=276193685774945&story_fbid=536247319753522  
28/03/16 de  90:95   
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ومن ناحية أخرى تحديد للمهارات والمعرفة والقدرات  ،لشغفهو من ناحية تحديد للواجبات المكونة لل
وتحليل  والمسئوليات المتطلبة في العامل للنجاح في األداء والتي تميز العمل عن األعمال األخرى

ل وتستوعب جميع المعلومات شغد طبيعة الل بهذا المعنى هو دراسة علمية منظمة شاملة تحدشغال
 . التي تتعلق به، وتشكل هذه الدراسة جميع نواحيه الفنية والصحية والسيكولوجية

وأهمية كل منها، وكذلك الكشف عما يتطلبه  الشغلتشمل عمليات وحركات : الناحية الفنيةفمن 
ومكانه، كما تتضمن  كوينت، ونوع الكوينل من معلومات ومهارات خاصة، وما يقتضيه من تشغال

 . أيضًا دراسة اآلالت واألدوات والعدد والمواد الخام التي تستخدم فيه
ل كاإلضاءة والتهوية ودرجات الحرارة شغتشمل دراسة الظروف الفيزيقية لل: الناحية الصحيةومن 

 منوالرطوبة، وكذلك الحوادث واألخطار واألمراض المهنية التي يتعرض لها العامل ونظم األ
 . الصناعي

تضم القدرات والمهارات والسمات الضرورية ألدائه، وتلك الالزمة للتفوق : الناحية السيكولوجيةومن 
 فيه 

ل إجرائيًا بأنه دراسة علمية منظمة تستخدم فيها شغاستخالصًا مما سبق يمكن تعريف تحليل ال
ل من حيث شغأولها معلومات عن ال مختلف الطرق واألدوات العلمية لجمع نوعين من المعلومات،

 .مكوناته ومراحله وظروفه ومسئولياته وآالته ومواده 
ل، وتعنى تحديد األنشطة والقدرات شغوثانيها معلومات عن العامل الناجح في هذا ال
والتي تميز بين األداء الناجح  ل بنجاح،شغوالمهارات والمعارف الواجب توافرها في العامل ألداء ال

ة نحو تزايد مالئمة العامل ل أهداف عملية متعددة موجهشغل، ولتحليل الشغواألداء الفاشل في هذا ال
 . 1ل وتبسيط األعمال وزيادة اإلنتاجية وخفض تكاليفهامع الشغ
 احتياجات تحديد على يتوقف المرجوة الفعالية وتحقيق المهني التكوين عملية نجاح ضمان إن
  من خالل تحليل الشغل وهذا ،2ها وتحديد وتحليلها ودراستها بدقة التكوينة

 :الشغل من منظور سوسيولوجي-6
 سمة وهو والمجتمع، الناس حياة في عامة ظاهرة باعتباره لشغال إلى االجتماع علماء ينظر

 اإلنسانية األنشطة كافة حوله تدور يوميا سلوكا يمثل وهو اإلنسانية، والجماعات الفرد لدى أساسية
 .وجماعية فردية غايات تحقيق بهدف اإلنسان معيشة أساليب من أسلوب وهو المجتمع، في

                                                           
محمد -  1 ،محمد الحميد عبد  المهمة ، الوظيفة ، العمل ، المهنة ، تحليل العمل: مفاهيم تحليل العمل   شبكة  : المصدر  

التطويرفالسفة         http://www.pydt.net/forum/t974.htm   12/03/14 de 11 :39 
2 - Joll Streff, Plan et besoins de formation , ed eska, Paris, 1993 , p29 de27/05/14 de 12 :56 
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 والزمانية المكانية النسبية مفاهيم إطار في لشغال معنى إلى ينظرون االجتماع علماء أن كما
 والمجتمعات الزمان وباختالف االجتماعي، البناء باختالف المفهوم في اختالفا هناك أن اعتبار على
 بأحوال والبسيطة البدائية المجتمعات في البشرية، تاريخ من المتقدمة المراحل في لشغال مفهوم ارتبط

 على لشغال يقوم حيث المجتمعات، تلك تعيشها التي المهنية والتقاليد والعادات والمناخ الطقس
 الحديثة المجتمعات في لشغال مفهوم من العكس على وهذا 1األفراد، بين والتشابه التماثل أساس

 المتحضر اإلنسان لحياة المميزة االجتماعية العالقات نمط في والتباين بالتغاير تتميز التي والمتقدمة
 تفوق بدرجة والمقدرة الكفاءة أساس على فيها لشغال مفهوم يرتبط حيث الصناعية المجتمعات في

 2والثقافية واالجتماعية البيئية بالعوامل ارتباطه
 من نوع هو المثمر الناجح كونه في يتحدد للحياة الحديث المنظور في لشغال معنى إن
 الذي المحور هو وهذا وبقدرتها، وبقوتها ذاتها حد في اإلنسانية بالشخصية واالعتزاز بالفخر الشعور
  "3والمعاصر الحديث المفهوم في لشغال معنى حول يدور

 سمات من سمة هي التي االجتماعية الحياة بتعقد المعاصر الحياة في لشغال مفهوم ارتبط لقد
منظور  في لشغال معنى أصبح بحيث بالنمو المرتبطة المعقدة التنظيمات ذات الصناعية المجتمعات

 الكسب مفهوم أن غير"الحياة في الكسب تحقيق إلى تهدف وأساليب وسائل" يعني والجماعات األفراد
 في اإلنسان إليها يهدف التي الوحيدة الغاية يعتبر ال المادي الكسب ألن نسبيا أمرا يعتبر المادي
 بين والترابط بالتضامن التطور أهمية الموضوع هذا حول الدراسات من العديد أكدت فقد ،شغله
 في لشغلل الكامنة الوظائف من تعتبر الظواهر وهذه ل،شغال إليها يسعى كقيمة والجماعات األفراد
 4المادي الكسب وهي لشغلل الواضحة الوظيفة مقابل االجتماعية الحياة

 :خلدون ابن عند لشغلل االجتماعية المكانة-أ
 خاصيتين في لشغلل االجتماعية المكانة بتحديد لشغال لقيمة االجتماعية المكانة نخلدو ابن ربط
 :هما

 المادية الناحية: 
 المعاش أصناف جميع في والحظوة المال صاحب الن "للمال مفيد الجاه ": خلدون ابن يقول

 إليه بها يتقرب باألعمال مخدوم الجاه صاحب أن ذلك في والسبب الجاه فاقد في وثروة يسارا أكثر

                                                           
 15المرجع السابق،ص ، مختار بشتله - 1
 591-595  ، ص 2001رة، مصر،ھغريب، القا دار ،المهني االجتماع وعلم العمل الزيات، الحميد عبد كمال - 2 

 516نفس المرجع ألسابق، ص  -  3
 512نفس المرجع السابق، ص  -  4



                                                                 (        من منظرو سوسيولوجي)مدخـل مفـاهيمـي للتكوين والشغل : الثاتيل ــالفص 

 
 

50 

 أو ضروري من حاجياته جميع في بأعمالهم له معنيون الناس و جاهه، على الحاجة سبيل في
 قيم فتتأكد عوض، غير من الناس فيه يستعمل العمل، من اإلعراض فيه فتحصل كمالي أو حاجي
 فتتوفر إخراجها إلى الضرورة تدعوه أخرى قيم و يكتسبها، لألعمال قيم بين فهو عليه األعمال تلك
  ."... ثروة و يسارا األيام مع ويزداد وقت ألقرب الغنى فتفيد كثيرة الجاه لصاحب واألعمال عليه

 يكتسبها التي والمكانة لشغلل المادية القيمة بين يربط خلدون ابن أن يتضح السابق النص من
 في ومكانة جاها يكتسب والثروة المال يمتلك الذي اإلنسان أن يعني وهذا القيمة، هذه من الفرد

 أن كما والمال، الثروة يملك ال من بها يتمتع ال المكانة وهذه ،1للمال ملكيته عن ناتجة المجتمع
 الخدمات هذه أداء في ويتنافسون يحتاجها التي الخدمات بتقديم الجاه صاحب إلى يتقربون الناس
شباع ،الخدمات لتلك أدائهم عن عليهم يعود الذي مادي عائد أكبر ينالوا حتى  صاحب حاجات وا 
 بالفطرة، إليه يحتاج أي ؛حاجي هو ما منها اإلنسانية فحاجيات والكمالية، الضرورية بأنواعها الجاه
 عن زائد هو ما ويعني كمالي هو ما ومنها األساسية حاجاته إلشباع يكفيه ضروري هو ما ومنها

 .2العيش في وبذخ ورفاهية ترف من حاجاته
 المعنوية الناحية 
 والخطابة واإلمامة والتدريس والفتيا القضاء من الدين بأمور القائمين إن" :خلدون ابن يقول 
 وأنها األعمال، قيمة هو الكسب أن ذلك في والسبب الغالب في ثرواتهم تعظم ال ذلك، ونحو واألذان
 قيمتها كانت به البلوى عامة العمران في ضرورية األعمال كانت فإذا إليها، الحاجة بحسب متفاوتة
نما الخلق، عامة إليهم تضطر ال الدينية البضائع هذه وأهم اشد، إليها الحاجة وكانت أعظم،  وا 
ن دينه، على أقبل ممن الخواص عندهم ما إلى يحتاج  الخصومات في والقضاء الفتيا من احتيج وا 
نما األكثر وفي هؤالء عن االستغناء فيقع والعموم، االضطرار وجه على فليس  الحاجة نسبة على وا 
 المراسيم و الدين حيث من الصنائع بأهل وال الشوكة، بأهل يساويهم ال قررناه الذي النحو على إليهم

نما الشرعية،   ...العمران أهل وضرورة إليهم الحاجة عموم بحسب يقسم وا 
 بها القائمون يتمتع ال من األعمال من هناك أن يرى خلدون ابن أن السابق النص من يتضح

 مجاالت في العاملين من الدينية األعمال الخصوص وجه على األعمال هذه ومن والجاه، بالثروة
 الدولة تديرها التي األعمال وهي واألذان، والخطابة واإلمامة والتدريس والتشريع والفتوى القضاء
 والذي ليشتغ من بأجر يقارن ال محدودا أجرا لهماشعا مقابل في ويتقاضون الناس مصالح في للنظر

                                                           
 16، المرجع السابق، ص مختار بشتله - 1
،  صدرت هذه السلسلة في شعبان، 55عام المعرفة،عدد  ،اتجاهات نظرية في علم االجتماععبد الباسط عبد المعطي،  - 2

 591، ص5222



                                                                 (        من منظرو سوسيولوجي)مدخـل مفـاهيمـي للتكوين والشغل : الثاتيل ــالفص 

 
 

51 

 ويتكالب والسلطان والنفوذ الثروة يمتلكون الذين من الجاه أصحاب لدى يعمل حين عليه يحصل
 .1خدمتهم على الناس

 والخلقية، الدينية بقيمها تتمسك التي البشر من نوعية األعمال هذه مثل في يعمل من فإن
 التمسك إال يمتلكون ال وهؤالء لهم، بالنسبة ضرورية ليست فهي خدماتهم إلى تحتاج ال الناس وعامة

 وال النفس عزة يمتلكون فهم( الشرف ببضاعة) خلدون ابن عنها يعبر التي الخلقية وقيمهم بمبادئهم
 األعمال أي الشريفة البضائع وهذه الرزق، من حظا منهم ينالوا حتى والسلطان الجاه ذوي يتملقون
نكار الناس لمصلحة البدني والمجهود الفكر أعمال على تشتمل الشريفة والمهن  يسعهم وال ذواتهم وا 
 .الغالب في ثرواتهم تعظم ال هؤالء أن ويرى الدنيا ألهل قدرتهم من والحط أنفسهم ابتذال

 فإن االجتماعية المكانة تحديد في هامين عنصرين كانا إذا والمال الكسب أن هذا ومعنى
 نصيبهم كان ولهذا برسالتهم، يؤمنون الذين القلة سوى عملهم إلى يحتاج ال الدينية المهن أصحاب

 2 ضئيال الكسب من
 :ابن خالدون والمهن

والمهن ويظهر هذا في تصنيفه للمهن واألعمال وأهميتها ميز بين  لشغلقد اهتم ابن خلدون با
الضروري والكمالي، وحدد الضروري في أعمال الفالحة والصناعة والتجارة، وان كان عد الفالحة 

  .متقدمة عليها، الرتباطها بالعمل واالنتاج
ت طبيعة في وأن كان: ويذهب الى ان التجارة هي أساس اقتصاد البناء البدوي لهذا يقول

الكسب فاألكثر من طرقها ومذاهبها إنما هي تحيالت في الحصول على ما بين القيمتين في 
 4والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك3الشراء

 . :تقسيم العملدوركايم و / ب
ظاهرة تتبع دائما تحول درس دوركايم ظاهرة العمل في المجتمع اإلنساني، ورأى أن هذه ال

مرحلة الميكانيكية الى المرحلة العضوية، ففي المرحلة الميكانيكية يكون المجتمع في  المجتمع من
حالة من البساطة التي تنعكس على العمل فيكون هو األخر فيها واضحًا وبسيطًا ومتشابهًا بين كل 
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المجتمعات البدوية ويطلق عليها ابن خلدون العمران البدوي، : صنف ابن خلدون المجتمع الى نوعين من المجتمعات وهما
 والمجتمعات الحضرية ويطلق عليها ابن خلدون العملران الحضري لالطالع اكثر العودة لنفس المرجع
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أفراد المجتمع، وذلك كما هو الحال في المجتمع البدوي أو الرعوي أو المجتمعات الزراعية 
 .1يطةالبس

أما في المرحلة الثانية العضوية فهي المرحلة التي يكون فيها المجتمع معقدًا وغير متجانس 
وهذا ما ينعكس على ظاهرة العمل،فيكون فيها هو األخر معقدًا ومتنوعًا وغير متجانس بين كل أفراد 

 .المجتمع، وذلك كما هو الحال في المجتمعات الحضرية و الصناعية بوجه عام
عدة دوركايم أن تطور المجتمع يؤدي الى تطور تقسيم العمل، فكلما تطور المجتمع ازداد أن قا

وكلما تباين تقسيم العمل صحبه المزيد من التطور التعقيد االجتماعي،  تقسيم العمل بين الناس،
يق والمهم في هذا القانون عند دوركايم أن التباين في الواجبات والمسئوليات هو الذي يسهم في تحق

التضامن بين الناس، أي أن تقسيم العمل عبارة عن قوة اجتماعية تخلق التفاعل والتالحم االجتماعي 
 .2بين الناس

فازدياد النمو الصناعي والعلم يؤدي الى تزايد درجة التساند المتبادل بين األفراد والجماعات في 
 .3وهذا بدوره يمثل األساس الموضوعي لنشأة نوع من التضامن االجتماعي العالي المجتمع ككل،

ويعتقد دوركايم ان تقسم العمل ظاهرة ليست  حديثة النشأة، ولكن الجانب االجتماعي لها قد 
أخذ يظهر بوضوح منذ أواخر القرن الثامن عشر، وهذا هو ما يفسر ندرة الكتابات التي عالجت هده 

                                                           
، دار النهضة قراءة معاصرة ألعمال خمسة من اعالم علم االجتماع الغربي-المفكرون اإلجتماعيون ،محمد علي محمد - 1

 505،ص5229العربية، بيروت، لبنان، 
يشير لفظة تقسيم العمل لعدد من االجزاء، يودي كل جزء شخص او مجموعة اشخاص، ويعتبر ادم سميث اول من استعمل 

سنة   Inquiry into the nature and » « causes of the weaith of nationsتعبير او تقسيم العمل في كتابه 
، وبدا نقاشه في الفصل االول من الكتاب ليوضح كيف ان تحسين قوى االنتاج جاء نتيجة تقسيم العمل و 5661

جورج فريدمان في كتابه وفي معالجة حديثة للموضوع نجد ان .ايجابياته،واستمر هذا االستعمال للمفهوم في دراسة علم االقتصاد
و . 5295وذلك سنة " تشريح العمل"اي    The anatomy of workو المترجم الى االنجليزية بعنوان 5219الصادر عام 
وجاء االستعمال السوسيولوجي  «Specialisation»اي تقسم العمل بمعنى التخصص  Division of labourيستعمل تعبير

اي تقسيم العمل االجتماعي سنة  « De la division du travail social »ي كتابه الشهير للتعبير على يد اميل دوركايم ف
 . «The Divi-sion of labour »،والذي ترجم الى االنجليزية بعنوان 5221

ويربط دوركايم بين تقسيم العمل و التباين االجتماعي ويشير الى اهمية تمو هذه الظاهرة من اجل تطور االجتماعي، 
للمزيد . مجتمعات الت تتميز بتقسيم واضح للعمل تختلف عن غيرها اذ يوجد بها تضامن عضوي اكثر من وجود تضامن آليفال

 ، المكتب الجامعي الحديث ،1،ط قاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري، من االطالع العودة الى 
 96،ض5222االسكندرية،مصر،

 559، المرجع السابق، ص إتجاهات أساسية -النظرية االجتماعيةعلي الحوات،  -2
 509،صالمرجع السابق محمد علي محمد، -3
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هذه الفترة، وذلك رغم وجود مفكرين عديدين كشفوا عن أهمية وجود هذه الظاهرة  الموضوع حتى
 .منذو فترة بعيدة
ن دوركايم يشيد بوجهة نظر كونت بإعتباره أول من أدرك الحقيقة الى مؤداها أن اكما نجد 

و تقسيم العمل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، وانما هو شرط اساسي للحياة االجتماعية، ومن ثم فه
علم النفس أن يوفيها هذا  موضوع يتناوله علم االجتماع في المحل األول، وال يستطيع االقتصاد أو

 .الموضوع حقه
ونتقل دوركايم بعد ذلك للبحث عما ان كانت هناك نماذج متعددة للتضامن االجتماعي، 

 1وانتهى الى وجود نموذجين أساسين للتضامن هما
ينتج عن التماثل و التشابه بين : Mechanical Solidarityالتضامن األلي   (5

الناس في صورة ملحوظة يسود المجتمعات البدائية أو التقليدية حيث يسود في المجتمعات 
 .شعور جمعي قوي

فهو يرجع ان االنساق السائدة في : Organic Solidarityالتضامن العضوي  (9
بالمجتمعات  عضوي، ويرتبطف الن نوع التضامن االختالو أعضاء المجتمع مصدر التباين 

 .الحديثة التي يزداد فيها تقسيم العمل 
وبهذا يقوم التضامن العضوي أساسًا على نبدأ تقسيم العمل واالتجاه نحو المزيد من التخصص 

 2في المهن والوظائف واستقاللية الفرد الذاتيةعن الجماعة التي ينتمي إليها
فهو عند ينمو هكذا يحدد التغيرات التي تطرأ على  غير ان تقسيم العمل ينمو عبر الزمن،

الظواهر االجتماعية، فإزدياد تقسيم العمل في مجتمع معين يؤدي الى اختفاء التشابه العقلي 
واألخالقي بين االفراد، ومعتقداتهم وآرائهم، واخالقياتهم التي تصبح شيئًا فشيئًا أقل تشابها ويؤدي 

 .مهارة، والخبرة الفرديةالتخصص الى تأكيد الكفاؤة، وال
يؤكد أن اسباب تقسيم العمل تكمن في الظروف االجتماعية الواقعية، فتقسيم العمل يختلف 
بإختالف حجم المجتمع وكثافة السكان، وشدة التفاعل االجتماعي، فزيادة عدد السكان هوالعامل 

االستمرار، فكثرة العدد األساسي لتقسيم العمل، فقد ترتب على ذلك شدة الصراع من أجل البقاء و 

                                                           
 501 -509المرجع السابق، ص -1
 ،9001 مصر، ، دار النعرفة الجامعية،النظرية الكالسكية -النظرية في علم االجتماععبد اهلل محمد عبد الرحمن، -2

 910 -992ص
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تفرض على الناس ضروروة التخصص المهني مما يقلل من حدة الصراع، ويتيح فرصة أوسع 
 .1للحصول على وسائل الحياة

استمرار الجماعات المهنية من اجل تنمية و ويؤكد دوركايم على اهمية العالقات االجتماعية في 
 2.االفكار االخالقية

فكرة ان المجتمع الصناعي الحديث يمكن ان يقوم على يؤكد على  دوركايم وبهذا نجد ان
انه يرى ان نوع  اتفاقيات تعاقدية بين افراد تحركهم مصالحهم الشخصية بدون اتفاق جماعي مسبق،

                                                           
 502 -509ص محمد علي محمد، المرجع السابق، - 1

 للمزيد من االطالع على مسألة تقسيم العمل هنا العديد من المراجع المهمة من بينها
، دار قراءة معاصرة ألعمال خمسة من اعالم علم االجتماع الغربي-، المفكرون اإلجتماعيونمحمد علي محمد -

 505،ص5229النهضة العربية، بيروت، لبنان، 
، 9001، دار النعرفة الجامعية،مصر،النظرية الكالسكية -لم االجتماعالنظرية في ععبد اهلل محمد عبد الرحمن،  -

 910 -992ص
 96،ض5222، المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية،مصر،1،ط قاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري،  - 2

 : يميز االقتصاديون بين نوعين من تقسم العمل
 التقسيم االجتماعي للعمل هو الذي يقوم على اساس تخصص فئة من الناس في نوع معين من االنتاج  - أ

أما القسم الفني او التقني من العمل فهو العمل الذي يقوم على اساس تخصص فئة من العاملين في  - ب
 .تصنيع سلعة ما

بقة لظهور النظام الرأسمالي، إال أن طابعها أختلف مع ظاهرة التقسيم االجتماعي للعمل تمد جذورها بعيدا في التاريخ، وهي سا
قديما قام التقسيم االجتماعي للعمل على أساس اختالف الجنس، . نشأة الرأسمالية الصناعية وشملت القطاعات اإلنتاجية كافة

همات الملقاة على فكان مثال الصيد والقنص من تخصص الرجل، أما الطبخ وتربية األوالد و األعمال المنزلية فكانت من م
أكتاف المرآة، ثم تمحور تقسيم العمل أيضًا على عناصر مثل التوزيع القبلي أو التصنيف العمري، حيث كانت هناك قبائل 

 .الخ.....الرعاة وقبائل القناصة ومحاربي
 .بعد ظهور وانتشار الزراعة نالحظ أن تقسيم العمل تمثل في انفصال الحرف عن الزراعة

ة تظهر كمهنة مستقلة مع نظام الرق و العبودية، ثم تطورت األمور في أوروبا  خالل القرون الوسطى، حيث بدأ وبدأت التجار 
، (الحرف والتجارة)بالنسبة الى االنتاج الصناعي الخاص بالمدن ( القائم على الزراعة)اختالف اإلنتاج االقتصادي في الريف 

 .سلعة واحدةكما أن كل فرد في المجتمع بدأ يتخصص بإنتاج 
أما مع ظهور الرأسمالية والثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر فتأكدت التقسيمات التي كانت قد حصلت في 

 (.الخ....كيمياه، فيزياء، معادن)السابق، ثم اخذت تتشعب أكثر فأكثر مع تشعب القطاعات 
ميز النظام الرأسمالي عن األنظمة التي سبقته، وقد إسترعت هذه ويمكننا اعتبار أن التقسيم الفني و التقني للعمل هو ما ي

الظاهرة إنتباه  آدم سميث لدرجة إنه خصص لها الفصول األولى من كتابه ثروة األمم، مالحضًا أن صناعة الدبوس الواحد قد 
 .عملية منفصلة عن بعضها 52تجزأت إلى 

، وفي ذلك اجابية كبيرة، ولكنه أّدى ايضًا الى تحسين هذه االنتاجية على ال شك ان تقسيم الفني للعمل أّدى الى زيادة اإلنتاج
 .حساب العامل وساهمت في اضعاف طاقته الفكرية وأحبطت من معنوياته، للمزيد من االطالع العودة لنفس المرجع السابق

 159،ص 9005بيروت، لبنان، ، اكاديميا، العربية -الفرنسية -انجليزية  -معجم العلوم االجتماعية فريدريك  معتوق،
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ولكنه يرى ان  االتفاق الحمعي الحديث مختلف عنه في المجتمعات ذات النظم االجتماعية البسيطة،
 .من االجتماعيكال النوعين نماذج للتضا
قائم على اساس الوعي الجمعي أما الشكل الحديث " التضامن العضوي"ان الشكل البدائي 

انما ايضا  فقائم على اساس تقسيم العمل الذي ال تتمثل وظيفته فقط في زيادة منفعة وسرور الفرد،
 . 1فرض نظام اخالقي

جلت هذه التغيرات في أبرز طرأت على النسق المهني تغيرات مهمة خالل القرن الماضي، وت
اليدوية على حساب العمل اليدوي، ويرى اكثر الباحثين  رمظاهرها في تعاظم التركيز على المهن غي

والدارسين أننا نشهد اآلن مرحلة التحول من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة الذي تكمن فيه 
 .2مو االقتصادياألفكار والمعلومات واألشكال المعارف األخرى وراء الن

يمثل العمل الركن الراسخ الثابت، في النسق االقتصادي للمجتمع، ويرتكز هذا النسق في 
المجتمعات الحديثة على االنتاج الصناعي الذي يختلف بمفهومه الحديث إختالفا عميقًا عن 

وفي ما كان العمل في  أنساق اإلنتاجية الماضية، التي اغلبها تعتمد على اإلنتاج الزراعي،
المجتمعات الحديثة قد أخذت باالبتعاد عن النشاط الزراعي، بل إن تبقى من النشاط الزراعي قد 

 .بعد أن حلت اآلالت والمعدات الحديثة بداّل من األيدي العاملة -الى حد كبير –غدا مصّنعا 
مثل قوامها اصابها تحول وتغير بعدما اصبحت التقانة ت نفسهاوالصناعة الحديثة 

والمعدات الهادفة الى زيادة  بواألسالياالساسي، وتشير التقانة الى تسخير العلوم لصنع اآلالت 
 .اإلنتاجيةءة االكف

كما أن طبعة العمل الصناعي نفسها قد تغيرت نظرا لمؤثرات االقتصادية واالجتماعية في 
العشرين، فعلى سبيل المثال  المجتمعات الحديثة ويتبين في النسق الوظيفي السائد في القرن

العمل التي نمارسها األن، وفيما  أنواعفي  عميقاتحواّل  انيقالتاحدث االقتصاد العالمي والتقدم 
واأليدي ( الياقات الّزرق)كان سوق العمل في مطلع القرن يعتمد على التصنيع القائم على 

الصحاب )عة ومتزايدة فيما يقوم به العاملة، فإن االتجاهات المهنية قد بدأت تتركز بصورة متسار 
 .في قطاع الخدمات( الياقات البيضاء

وفي مطلع القرن العشرين، كان اكثر من ثالثة أرباع المستخدمين في المجتمعات الغربية 
من العاملين شبه مهرة، %11منهم العمال المهرة، و %92يقومون بالعمل اليدوي، وكان 

لياقات البيض والمهنيون يمثلون نسبة قليلة، وفي من غير المهرة، وكان اصحاب ا %50و
                                                           

 501،ض5222، المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية،مصر،1،ط قاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري،  - 1
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أصبح العمال اليدوّيون من السكان العاملين بأجر فيما ارتفعت نسبة العاملين  أوساط القرن،
 .1الناشطين في أعمال غير يدوية
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 :واقع التكوين المهني و متطلبات الشغل -اوال 

 عالقة التكوين المهني بمتطلبات الشغل  -1
ما بين  "انفصام" من وجود حالة –كغيرها من الدول النامية  –تعاني الدول العربية 

هذه من أهم العقبات التي  "االنفصام" ، وتعد حالةالشغلمؤسسات التكوين المهني ومتطلبات 
 .تعترض مسيرة التنمية و تحقيق أهداف السياسية والتوجهات العربية في تطوير التكوين المهني

فضال عن ذلك فإن الواقع يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين مرحلة النمو التي وصل إليها 
ا ما تتخلف مرحلة نمو االحتياجات المجتمعية بمختلف أنواعها، إذ غالبو  1نظام التكوين المهني

، مما يقود إلى حالة عدم التوافق الشغلفي عالم  انيقالتقطاع التكوين المهني مع مرحلة التطوير 
 *.همانسجام بينأو ا

وانعزالها عنه في غالبية الدول  الشغلتعد حالة ضعف ارتباط نظم التكوين المهني بعالم 
 .نظم و تحد من فاعليتها وكفاءتهاالعربية من بين أهم المشكالت التي تواجه هذه ال

ولمعالجتها هذه الحالة اعتمدت منهجيات وآليات عملية تؤمن هذا الترابط وتعززه بما يضمن 
 .استمرارية التنسيق والتعاون والمشاركة فيما بينهما وتحقيق أهدافهما المشتركة

                                  
الشراكة بين مؤسسات التعليم و التدريب المهني وسوق : طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي -  1

 32ص  ،3002، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ، دار الكتب الوطنية، بنغازي،ليبيا، العمل
لصالح نظام   –ولو ضيقة نسبيًا  –تميل إلى أفضلية وجود  -حاصة في الدول المتقدمة –علما بان التوجهات العالمية  - *

للمزيد من االطالع .التكوين المهني ليكون هذا النظام أداة تغيير إجابية في المجتمع ووسيلة تطوير لقطاعات سوق العمل
 األول عمل للمؤنمر العربى ، ورقةالشباب لتشغيل والتقنى المهنى والتدريب التعليم إصالحالتميمى،  خليل على: العودة الى

 – االجتماعى والضمان، والتشغيل العمل وزارة العربية العمل منظمة ، الثانى تشرين / نوفمبر52-51)الشباب لتشغيل
 00-02ص3002الجزائر،

 عام اليونسكو منظمة أعدتها دراسة لخصت الخاص؟ القطاع مع المهني التكوين مشاركة إلى المتقدمة الدول سارعت لماذا *
 :ياتي بما الخاص القطاع مع التكوين المهني باحكام واهتمامها توجهاتها في العالم دول دوافع 1996

 .الدولي االقتصاد عولمة في التسارع-
 .العالمية االسواق وتطور المنافسة على التركيز -
 .المنافسة اجل من والخدمات السلع تطوير الى الحاجة -
 .والسيطرة التمويل دور الى المباشرة الخدمات تقديم حالة من الحكومي الدور تحول -
 طريق عن جديدة عمل فرص خلق شانة من الذي البشرى المال راس لتنمية التعليمية باالستثمارات االهتمام زيادة -

 العودة للمرجع السابق للمزيد من االطالع .التقنية وتوطين واالختراعات االبتكارات
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البد   قنيةتالستحدثات وطبيعة المهن والمهارات المتغيرة التي تفرضها الم الشغلإذ إن تركيبة 
وأن تنعكس على هيكلية نظام التكوين المهني وتؤثر في محتواه وطرائقه وتقنياته، كما أن التكوين 

 .واحتياجاته شغلالمهني البد وأن يتجاوب مع متطلبات ال
إن نضم والبنى والهياكل التنظيمية التكوين المهني وفلسفاته وسياساته السائدة ومناهجه 

لم تصل إلى مستوى التطور  -على العموم -تطورها من دولة عربية إلى أخر، إال أنها متفاوتة في
واحتياجاته المتغيرة،مما يعيق توجهات االرتباط والشراكة  لشغللالمناسب لمواجهة الواقع الجديد 

واالستخدام المعمول بها حاليا لم تحقق االتصال والتواصل بين  الشغلبينهما،كما أن سياسات 
 .مواقع اإلنتاج من ناحية و مؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرىو  الشغلات مؤسس

ذا ما أريد تحقيق الترابط و التعاون بينهما ال بد من اعتماد منهجيات واضحة تحقق الترابط  وا 
 برامجهالموجهة في بالدنا لجهاز التكوين المهني متعلقة بعدم مالئمة  االنتقاداتإن معظم  ،ألمنشود

مع عالم الشغل والتطورات الحاصلة، والتي تتطلب العمل الجاد من أجل إنجاز وتحديث برامج 
التكوين المهني تتماشى مع التغيرات ليسهل إدماج المتكونين في عالم الشعل دون اللجوء إلى أيدي 

 .عاملة مستوردة 
عل ألنهم فمن المالحظ أن خريجي مراكز التكوين المهني يصعب إدماجهم في عالم الش

يفتقرون للخبرة الالزمة، وأن هذه المؤسسات ركزت على الجانب النظري أكثر من التطبيقي، وقد 
حول إدماج الحائزين على شهادات التكوين المهني  5221إلى  5222دلت التحقيقات القائمة منذ 

 ."عرف أزمة حادة ألن نسبته كانت ضئيلة 
بشكل كبير على تنمية مواردها البشرية وتطويرها كمًا د المجتمعات الحديثة في بنائها ــــتعتم

ن في ـــــالمهني الذي يعنى بإعداد العمال المهرة والمهنيي التكونح ـــونوعًا باستمرار، ولذلك أصب
مستويات العمل األساسية يحتل مكانة بارزة ومتميزة داخل النظم التعليمية النظامية وغير النظامية، 

المختلفة في  الشغلد مجاالت ــم للحاجة الماسة إلى القوى العاملة المؤهلة لرفي معظم أنحاء العالف
 1 .القطاعات االقتصادية المختلفة

  :الشغلاسباب عدم التنسيق بين التكوين المهني و متطلبات  -2
 نفسه وأصبح يعمل بقواعد حيث انغلق على عالم الشغليجري بمعزل عن   التكوين نشاط ان

 مراكز كما أن أغلبية القطاعات االقتصادية األخرى والمؤسسات التي لديها ،وبأهداف داخلية تسير

                                  
، ورقة والتعليم التكنولوجي الجامعي في األردن( المهني)واقع التكامل بين التعليم الثانوي الفني : قاسم الرقيباتمحمد  - 1

     53ص، 3053/ 0/ 32-32الى إدارة التعليم المهني واإلنتاج، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية،العمل مقدمة 

http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
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 ،1منتصف الثمانيات في التكوين التي كان تكون لتلبية إحتياجاتها، مع بداية األزمة االقتصادية
 : هذه الوضعية أدت إلى، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص إحيتاجاتها على التكوين

 الشغلرغبات أصحاب  ال يلبي التكوين غياب العالقة مع عالم الشغل كون أن . 
 الشغلوأصحاب  لدى األسر المهني التكوين تدني صورة.  
 التكنولوجي وتطور المهن مع التطور التكوين عدم تماشي برامج . 
 قليلة المهني التكوين نسبة إدماج خريجي. 
 ومن  حل للفشل المدرسي من جهة باعتبارهمفرغة  يشكل حلقة المهني التكوين أصبح

 .عليه جهة أخرى ال يستقطب الطلب
 نتج عن هذه  تكلفهل منتج ب استثمارا التكوين أصحاب المؤسسات ال يعتبرون

 .واقتصادية اجتماعيةالوضعية تأثيرات 
 عن  الجديدة الناتجة عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستيجيب للمتطلبات

عدم توفير الكفاءات أصبح  ،لمالتطور التكنولوجي واإلنفتاح على اإلقتصاد العا
  .2يساهم في عرقلة اإلنعاش اإلقتصادي

 عداد اإلحصاءات وبخاصة تلك ا لحاجة إلى دعم األجهزة المعنية بتبادل المعلومات وا 
 .  3ومتطلبات التنمية الشغلوحاجات  بالتكوين المهنيالخاصة 

                                  
شروع تقرير حول الجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجلس االقتصادص واالجتناعي، لجنة عالقات العمل،  - 1

 33، ص 5222ماي  31-31،الدورة الثالثة عشر، التكوين المهني
عملية التكامل بين التعليم  التي تواجههاأهم التحديات والمشاكل والصعوبات : اجتماع الخبراء اإلقليمي ،ورقة عمل حول-2

، لملتقى حول دراسة معوقات التكامل بين التعليم بمملكة البحرين الثانوي الفني والتعليم التكنولوجي الجامعي، وسبل مواجهتها
 3053 أغسطس 32-32الثانوي والتعليم الجامعي وسبل عالجها ، وزارة التربية والتعليم،المملكة األردنية الهاشمية، 

 02-05،ص
 12صالعربية ، ، العمل ، منظمةاالقتصادية التحوالت ضوء في التدريب سياساتالعربى،  العمل مكتب - 3
 المفّصلة والمعلومات بيانات( التكوين المهني) التدريب مؤسسات ثلثا يخضع المثال، سبيل على مصر ففي . الحكومية *

 1700 نحو عددها ،إذ بلغ المهنيو  وموضوعي دقيق تقييم على الحصول دون التشغيل على المحّفزة البرامج أثر حول
تدريب  على تعتمد التي (التكوينية)التدريبية  البرامج معظم تعجز ذلك، إلى وباإلضافة  الحكومي القطاع إلدارة مؤسسة

 قبل من المنشود التعاون كسب عن السوق، احتياجات مع العاملة القوى مهارات لربط كوسيلة العمل منظمات ضمن (التكوين)
 الخاص القطاع

 المائة في 60 مقابل (التكوين)التدريب من النوع هذا توفر العربية الدول في الشركات من فقط المائة في 20 أن ويالحظ.*
 الشركات تعاون كسب في المبادرات بعض سجلته الذي المحدود النجاح عن القليلة األمثلة ومن.آسيا شرقي منطقة في

 فالشركات الخاص،  للقطاع المالية أو التقنية المساهمات على كبير بشكل تعتمد التي "إنجاز"و "كول-مبارك" برامج الخاصة،
 أو مالية عوائد لها يحقق وال األرباح في مباشرة يؤثر ال لكونه (التكوين)التدريب برامج في لالستثمار تميل ال العربية الخاصة

http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
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http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
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 تطوير آليات معظم تمويل يتم إذ التكوين في الخاص للقطاع هامشية مشاركة 
 * التكوينية المؤسسات إدارتها وتتولى العام القطاع قبل من التكوين وبرامج العرض

  قصور التشريعات ومحدودية المرونة اإلدارية وتفويض الصالحية على مستوى
التخطيط : ألدوات اإلدارة الحديثة، مثل التكوينية، وافتقار المؤسسة التكوينيةالمؤسسة 

دارة الموارد  االستراتيجي، والتخطيط اإلجرائي، ومعايير األداء، وتقنيات المعلومات، وا 
رية وتنميتها ضمن منظومة متكاملة، مما يحد من قدرتها على أخذ المبادرات البش

المستمر  التكوينلمواكبة التطورات في مجاالت عملها ويعيق نشاطاتها في مجال 
 .1والتواصل مع المجتمع

  ضعف آليات المتابعة والتقويم واعتماد المؤسسات والبرامج والمؤهالت مما ينعكس
 .اتج والمخرجاتسلبًا على جودة النو 

  ومتطلباته،  الشغلالمهني واحتياجات  التكوينضعف العالقة بين مخرجات منظومة
 التكوينيةفهي تعتمد أساسًا على حجم العرض والقدرات االستيعابية للمؤسسات 

األولي، وال يتوافر رؤية شاملة للتعليم  التكوينمحصورة بشكل رئيس في مجال الو 
 .ياةالح ىالمستمر مد لتكوينوا

  والمخرجات من حيث المدخالت والعملياتالتكوينية الحاجة لرفع كفاءة المنظومة، 
عداد  التكوينويشمل ذلك المناهج والتجهيزات وأساليب   .وغير ذلك المكونينوا 

  وعلى تحديد التكوينيةضعف آليات التمويل مما ينعكس سلبًا على أداء منظومة ،
 .2و اهدافهاأولوياتها 

 مكانة التكوين المهني في المجتمع إذ ينظر إليه كتعليم بنهاية مغلقة، وال يوفر  تدّني
 .فرصًا كافية لمواصلة التعليم لمستويات أعلى

  ضعف خدمات التوجيه واإلرشاد المهني وأثرها في خيارات األفراد في ضوء قدراتهم
  1.وحاجاته الشغلوخصائص 

                                                                                                 
 التدريب وطبيعة جهة، من األمد قصيرة توجهاتها بين ما صراع في اليوم فنجدها القصير، المدى على ملموسة منافع

 الشركات في يجرى الذي (التكوين)التدريب نوعية فإن ذلك، على عالوة . أخرى جهة من األجل طويل االستثماري(التكوين)
 الخاص القطاع منظمات بعض اهتمام عدم على األمثلة نسبيًا، ومن ضعيف الخاصة الشركات من العديد قبل من والمعدّ 
 و الخليجي التعاون مجلس دول في الخاصة الشركات من العديد في اإلدارية الممارسات العمالة المحلية،(التكوين) بتدريب
 الدولي للمزيد من االطالع العودة الى المكتب العمل.المحلية العمالة تدريب من بدالً  مدّربة أجنبية كفاءات تعيين تفّضل التي

 .53-50، ،ص(أولية وثيقة)المهني التكوين قطاع إستراتيجية: والتخطيط الجهوية التنمية التونسية، وزارة الجمهورية - 1
 15ص، المرجع السابق، االقتصادية التحوالت ضوء في التدريب سياساتالعربى ، العمل مكتب - 2
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  مستمر، بهدف تحسين انتاجية وتنافسية المهني ال لتكوينغياب نظام شامل لنشاطات
 2 .المنشآت وتطوير أداء األفراد

  وعدم شموليتها وضعف استثمار ما يتوافر منها،  عن عالم الشغلقصور معلومات
، مما ينعكس سلبًا على الشغلوكذلك ضعف اآلليات المستخدمة لتحديد احتياجات 

 .3رسم السياسات واتخاذ القرارات
لصياغتها وتنفيذها  التكوينيةالمهني لمؤسسات التكوين يعكس ترك سياسات واستراتيجيات 

كانت فيه العالقة بين العرض والطلب في مجال الموارد البشرية  بمراحلمفهوما تجاوزه الزمان 
دت بهالشغعالم تضخ في  التكوينيةفكانت مؤسسات . 4معدومة من معدات  ل ما يتناسب وما ُزوِّ
من ساعات العمل يجب توفيرها، دون اهتمام حقيقي " نصاب"لها  التكوينيةوهيئة  تكوينيةوبرامج 

ساعدها على االستمرار في ذلك  عالم الشغل،في هذه ( مهنا ومستويات)بالطلب على العمالة 
بل كان  يناسبه ليزيد إنتاجه،شغل كانت ال تهتم كثيرا بوضع العامل المناسب في  شغلسياسات 

هدفا اجتماعيا مجردا من البعد االقتصادي، وبالتالي كان هناك تعيين ألفراد يزيدون عن  الشغل
نتاجية مترديةمن ما يؤدي الى الحاجة   5بطالة مقنعة وا 

خفض لم تنجح كثيرا في تطبيق أنواع برامج التكوين نمجد أن الدول ذات الدخل ن بشكل عام
إذ يصعب جذب المدرسين األكفاء  ؛خل ببساطة المنخفضالمهني والسبب هو أن مستوى الد

والقدرة على تطوير المناهج محدودة كما ان الموارد  اإلبقاء عليهم بسبب انخفاض الرواتب،و 
 6صدار الشهاداتتوجد أنظمة لتقيم وإل التعليمية غير متوفرة وال

                                                                                                 
 31، ص3002،51ماي  31الشورى، لمجلس عدالمُ ،، العاملة القوى وزارة تقرير عمان، سلطنة - 1
 21علي خليل إبراهيم التميمي،المرجع السابق،ص - 2
تم إقرار هذه االستراتيجية بقرار مؤتمر العمل ،والتعليم التقنى والمهنى االستراتيجية العربية للتدريب:منظمـة العمـل العربيـة - 3

 01-01،ص 3050مارس   52 – 1مملكة البحرين ،  -فى دورته السابعة والثالثين،المنامة  (5131)العربى المرقم 
 31-3002،51ماي  31الشورى، لمجلس الُمعد، عمان العاملة، سلطنة القوى وزارة تقرير - 4
لتقنى والمهني ،المنتدى العربي حول التدريب االبعد التنظيمي لعمل مؤسسات التدريب التقني و المهني:أبو بكر عابدين-5

/ كانون الثانى / يناير/  50 - 51) واحتياجات سوق العمل،منظمة العمل العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية،
 01-02ص ( 3050

، ، مركز متطلبات و استراتيجيات الدول النامية-التعليم و التدريب في التسعينات: عبد الصمد قائد األغبري،فريدة المشرف -6
 15-10،ص5220العربية،بيروت،لبنان، التعليم التابع لألمم المتحدة، دار النهضة تطوير
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 والكمية، النوعية الناحيتين منلتكوين المهني ا على ُأدخلت التي الكبيرة التحسينات ورغم
 مع المهارات اتساق عدم إلى الدولية المقارنات وتشير، التحسينات من للمزيد حاجة هناك

 .1التكوين المهني النظام جودة وتدني الشغل احتياجات

 :بمتطلبات الشغل ربط التكوين المهني استراتيجيات أهمية وضع االستراتيجيةو األهداف -ثانيا

 :االستراتيجيةأهمية وضع  -1
المستقبلية التي تأخذ في االعتبار النظرة لمنهجية التي تتمثل في تعتبر اإلستراتجية تلك ا

تحتم إحداث تحول أساسي في والتي التغييرات التي تحدث بشكل متسارع في مختلف المجاالت 
هو إيجاد تكوين الن التحدي  الطرق المستخدمة لتمليك القوى العاملة المهارات التقنية المطلوبة،

مهني مبدع وال تقل في مستواها عن التكوين المهني في دول العالم المتقدمة وقادر على استيعاب 
 . 2التقنية القائمة
الخصائص  مع متالئمة اإلستراتيجية تتبناها التي الرؤية تكون أن الضروري من إذ كان

 في يشترك أن يجب الوطنية تيجيةاإلسترا هذه أنّ  التأكيد من بدّ  الولذلك ف ومتطلبات الشغل،

                                  
المركزية،  البنوك ومحافظي المالية رء لوزا السنوي العربية، االجتماع الخليج لدول التعاون مجلس ،الدولي النقد صندوق -1

 العربية المملكة الرياض، العربية، الخليج لدول التعاون مجلس في واإلنتاجية التوظيف لتعزيز العمل سوق إصالحات
 21،ص3052أكتوبر  01السعودية، 

، مسقـط، إستراتيجية التعليم التقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـةمجلس التعاون لدول الخليج العربية،  - 2
 51-52، ص3002عمـان، 

، أو اتجاهها، واتخاذ القرارات بشأن تخصيص استراتيجيتها لتحديد المنظمات عملية تقوم بها هو التخطيط االستراتيجي *
وهنالك العديد من أساليب تحليل األعمال . مواردها لتحقيق هذه االستراتيجية، بما في ذلك رؤوس األموال واألشخاص

باإلنجليزية، ( نقاط القوة والضعُف والفرُص والتهديداتُ )وهو إختصار للكلمات  التحليل الرباعي المختلفة، بما في ذلك
باإلنجليزية، (االجتماعية، والتكنولوجية،السياسية، االقتصاد )وهو اختصار الكلمات , PESTبيست وتحليل
( الثقافة االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية، والعوامل التنظيمية)وهو اختصار للكلمات STEERستيروتحليل

البيئة والسياسية والمعلومات والمجتمع والتكنولوجيا )وهو اختصار االتى EPISTEL ، وتحليل ايبيستل SWATباإلنجليزية
 .باإلنجليزية( واالقتصاد والقانون

جميع التخطيطات االستراتيجية تتعامل على االقل . ت الرسمية للمنظمة في مسارها المقبلالتخطيط االستراتيجي هو االعتبارا
 : مع واحد من ثالثة أسئلة أساسية

 "ماذا نفعل؟"
 "لمن نفعل ذلك؟"
 للمزيد من االطالع العودة الى الموجع التالي  "كيف يمكننا التفوق؟"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B
15:43 de 25/06/14 de 3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=SWAT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=SWAT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EPISTEL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
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 موقعه، من كلّ  لشغلا ديناميكية في مباشرة غير أو مباشرةبصفة  المؤثرة األطراف جميع تنفيذها
 معالجة أنّ  أيضا التأكيد من بدّ  ال الضّيقة، كما الحسابات عن يتعالى جماعي وطني جهد فهي

 فإنّ  ثمة ومن منّسق، غير جهد أو مفردة سياسات عبر تتحقق لن اإلستراتيجية هذه وفق البطالة
  أهداف وتوجه لشغلا فرص لزيادة مترابطة "الشغل" آليات إلرشاد الدولة لتدخل حاسمة األهمية
 1.لألداء أعلى مستويات وتحقيق الشغل توفيرول سياسات منظومة عبر تنفيذها يقع واضحة

 : األهداف العامة لالستراتيجيةو  غايات -2
 :اإلستراتيجية  غايات من-أ

تطوير وتسليح التكوين  بالمعرفة والمهارات الالزمة وصواًل إلى األهداف المنشودة ألي  •
 .مؤسسة

 .تحقيق قفزة نوعية تسهم في إحداث نهضة تعليمية على مستوى جميع المسارات •
 . المؤسسةتحقيق نتائج ومردود له أثر عميق وممتد على الفرد و  •
 .والمفاهيم الحديثة والتعاطي معهامواكبة التطورات والتقنيات  •
رة، معرفة، مها)من خالل اكتساب  التكوينيةالعملية إحداث تغيير عميق األثر في  •

 (.سلوك
 .يةالتركيز على النتائج والوفاء باالحتياجات التكوين •
 .تبني األساليب والطرق المبتكرة في تقديم التكوين  بما يضمن تحقيق األهداف •
عداد كوادر مهنية جديدة قادرة على تسلم زمام القيادة في المستقبل •   .2تأهيل وا 

 : األهداف العامة لالستراتيجية -ب
سيكون عن طريق استراتيجية تقوم على عدة أهداف عامة  هدف من التكوين المهنيإن تحقيق 

 :هي
 سريع التغيير وتمليكها مهارات  لمتطلبات عالم الشغلإعداد كوادر فنية  :الهــدف األول

التكوين ذات مستوى قادر على المنافسة في السوق العالمي، وذلك عن طريق إيجاد برامج 
تباع فلسفة مرنة  المهني تستقطب الشباب وتلبي احتياجات الصناعة اآلنية والمستقبلية وا 
 لتكوينيةمات اقادرة على االستجابة الحتياجات المستفيدين من الخد التكوين المهنيفي 

 . 3التكوين المهنيالتي تقدمها مؤسسات 

                                  
 00، ص3052/3052، للتشغيل الوطنية اإلستراتيجيةوالتشغيل،  المهني التكوين التونسية، وزارة الجمهورية -1
 .المرجع السابق -2
 52 -51لدول الخليج العربية،المرجع السابق، ص  مجلس التعاون -3
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  على تمليك الطالب القدرات  التكوين المهنيفي  التكوينيأن تعمل البرامج  :الثانيالهدف
والتنقل بين المؤسسات  عالم الشغلبما يتيح للخريجين سهولة التحرك في  للشغلالرئيسية 

 . ءم مع تطلعاتهم وطموحاتهموالقطاعات الصناعية والمهن المختلفة بما يتال
  بصفة عامة لهذا البد من العمل على  التكوين المهنيزيادة االستثمار في :الثالثالهدف

في والمهنية الفنية  اليد العاملةالستثمار في إعداد وجذب مؤسسات القطاع الخاص لإقناع 
 .التكوين المهنيمؤسسات 

  إن هناك إنفاق حكومي كبير على إذ  المهنيالتكوين رفع كفاءة مؤسسات :الرابعالهدف
، وينبغي معرفة مردود هذا اإلنفاق من حيث الكمية والنوعية التكوين المهنيمؤسسات 

عليها االستمرار في تحسين كفاءتها وفعالياتها في  التكوين المهنيذلك فإن مؤسسات و 
ودة واستخدام الوقت الذي تحافظ فيه على جودة مخرجاتها وتعمل على تطوير هذه الج

 . 1البنى التحتية بفّعالية مع التأكيد على مبدأ المحاسبة

 :ربط التكوين المهني بمتطلبات الشغل استراتيجية خطوات -ثانيا 
 :التالـي  وهي الخطواتجملة من  المهنيالتكوين وتنبع إستراتيجيـة تطوير 

  مراجعة التخصصات الحالية واستحداث التخصصات الرئيسية والفرعية والمطلوبة بناء
 . الشغلعلى مسوحات ودراسات احتياجات 

  ضرورة مراجعة البرامج والخطط الدراسية من حيث المناهج وعدد الساعات وطرق
 .التدريس والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية 

  الضرورية للتعامل مع األسواق العالمية المنفتحة على تقوية المهارات األساسية و
بعضها البعض والمتمثلة في مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وتغيير السلوك 

العمل المتغيرة، وتقليل الهدر في الموارد البشرية التي تنتقل إلى الوظيفي وزيادة مرونة 
 .دون تكوين أو تأهيل كافي الشغلعالم 

 وعلميا وفق المعايير العالمية كي يستطيع المنافسة مع العمالة  مهنياريجين تأهيل الخ
 .األجنبية والوافدة في إطار المنافسة الحرة على الوظائف 

 وأخذ ذلك في  ،تقوية العالقة مع القطاع الخاص وتقييم احتياجاته الفرعية والعددية
 قبولين وتوزيعهم علىوتحديد أعداد الم ،عند تصميم البرامج الدراسية االعتبار

 لتكوينكما تمتد مشاركة القطاع الخاص لتشمل توفير فرص ا، التخصصات المختلفة

                                  
 .المرجع السابق -1
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العملي وتوفير البيانات إلجراء البحوث والدراسات المشاركـة في األنشطة الطالبيـة 
 .بالمعارض والندوات والدعم المالـي

  نقل وكيفية بطرق عّلقيت فيما خاصة الّتعليم، مجرى نظام على تغّييرات ثاأحد 
 ومحّددة، مسّطرة طرق ووفق واحد إتجاه نحو المعرفة، إيصال إنّ ، وتلقينها المعلومات

 تبادل على يستند جديد لنظِامِ  والمكانة المجال فسح مما حاليا، المالئم األسلوب يعد لم
 من بينهم فيما لمتربصينا وبين جهة، من لمتربصوا المكون بين المعلومات وتقاسم
 .1أخرى جهة

  في تطوير مناهج وبرامج التكوين  قطاع الشغلمشاركة  لتفعلاعتماد منهجيات مناسبة
 .واحتياجاته المتغيرة الشغلالمهني، وكل ما يؤمن مواءمتها لمتطلبات 

  اإلنتاجية والخدمية في تكوين  الشغلاستثمار التجهيزات المتوفرة في مؤسسات
نتاجيتها متربصي التكوين المهني مع مراعات  .2عدم التأثير السلبي على كفاءتها وا 

  في  النظري والعملي التكوينمن المؤسسات الصناعية للمشاركة في  مكونيناستخدام
 .3.*مراكز التكوين المهني

  المستقبلية  الشغلبتوفير التنبؤات والتوقعات المرتبطة بإحتياجات  الشغلقيام مؤسسات
سية للتخطيط لبرامج وفعالية مؤسسات التكوين إذ تعد هذه المعلومات الركيزة أسا
 . 4المهني من ما يدفعها للوجه السليمة

 وذوي المهمشة الفئات دمجو  الشغل وحاجات تنسجم جديدة برامح استحداث 
 .المهني التكوين  بمنظومة الخاصة االحتياجات

 5.بعالم الشغل الخريجين لربط توظيف مكتب استحداث 
 تنمية أجل من الطلب يحركه تكوين نظام واستحداث المهارات تنمية في االستثمار 

 1الشغل مؤسسات تعزيز التنافس؛ على وقادر متنوع اقتصاد
                                  

 1-5، ص3000، حيدرة، جزائر،52بعد، عدد عن المهني للتعليم الوطني المركز عن تصدر داخلية ، نشرةالمركز أخبار -1
 20طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي، المرجع السابق، ص  - 2
سوق العمل ذوي الخبرة سواء عن طريق الدوام  إذ باإلمكان مراكز التكوين المهني اإلستفادة بمدربين من مؤسسسات  - *

لمدة فصل دراسي كامل أو سنة دراسية ،وذلك يتم وفق إتفاقيات  –وفق مبدأ اإلعارة أو تفرغ الكامل  –الجزئي  أو دوام كامل 
 تبرم بين الطرفين

التكوين المهني ة العالقات العمل، لجن -الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي - 3
 23،ص 5222، الدورة  الرابعة عشر، الجزائر، نوفبر، وعالقنه بالشغل

 21 -22المرجع السايق، ص  - 4
 3-5، ص2012،  اهلل ، رمالمهني التدريب مراكز المهني للتدريب العامة اإلدارةالجمهرية الفلسطين، وزارة العمل،  -5
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  دراسة وتحليل الشغل فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع
 .المجتمعات االقتصادية والمسئولين على اختالفهم 

 أسلوب واقعي لالختبارات واالمتحانات سواء النظرية منها أم العملية وذلك تحت  تبني
أشراف وسيطرة لجان مشتركة من القطاع الخاص، والوزارات المعنية لضمان تحقيق 

العملي واكتساب  التكوينوكفاءة الخريجين وجدوى  التكوينالمستويات المطلوبة وجودة 
 .مهارات وحوارات متعددة

 منح الشهادات سواء من جانب الوزارة المعنية أم من جانب مجتمع  ضمان نظام
المستثمرين ورجال األعمال المعنيين واعتمادها من هيئة مستقلة لالعتماد وضمان 

 2الجودة
  اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تنبني على تشخيص الكفايات انطالقا من مواصفات

 .3المهن المستهدفة
 :ات ربط التكوين المهني بمتطلبات الشغلأنواع إستراتيجي-ثالثا

 :تحديد االحتياجات المستقبلية من التخصصات المهنيةاالستراتيجية األولى  -أ
تكتسب عملية تحديد االحتياجات المستقبلية من التخصصات المهنية أهمية قصوى لدعم التنمية 

كز عليها الخطط العامة الصناعية، وذلك انطالقا من سياسة وضع الضوابط والمعايير التي ترت
 .التكوين المهنيلمشاريع 

وفيما يلي أهم العناصر التي تبين  أهمية تحديد االحتياجات المستقبلية من التخصصات المهنية 
 :على النحو التالي

تطوير منظومة التكوين المهني بكافة أنواعه ومستوياته حيث أن عبء هذا التطوير ال يقع  (1)
على كاهل الدولة وحدها بل من خالل مساهمات المجتمع المدني بكافة أطيافه حيث 

                                                                                                 
الدولية،  العمل ، منظمةاستراتيجية للعمالة و العمل الالئق:وظائف من أجل العراقالدولي،  العمل مكتب -1

  17- 14،ص3002بيروت،
ورقة مقدمة إلى ، "واحتياجات سوق العمل  سياسات عامة لربط مخرجات التدريب التقني والمهني، علي أحمد سيد علي -2

الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل دور منظمات أصحاب األعمال في تضييق "الندوة القومية حول 
 32 -00، ص3002نوفمبر، 55-2، منظمة العمل العربية، القاهرة من "
دور "، ورقة عمل مقدمة في الندوة  القومية حول دور التأهيل والتدريب المهني في تنمية المهارات البشرية: إبراهيم التومي -3

 منظمة العمل العربية،تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، منظمات أصحاب األعمال في 
 50-51، ص 3002نوفمبر،  50 – 2، القاهرة
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لتكوين المهني والتوسع فيه والتوصيات اشملت الرؤية المستقبلية على عناصر التطوير 
 .   1ر الرؤيةالالزمة لكل عنصر من عناص

ن عملية تحديد االحتياجات المستقبلية يجب أن تأتي وفقا لوفرة المعلومات المتعلقة أ (2)
 2تقنيا وماهيتها  المتكونةبالعمالة 

 3المستدامة التنمية أجل من المهنيالتكوين  ألهمية الوعي من المزيد تحقيق  (3)
 االهتمام وزيادة واإلحصاءات البيانات لتوفير العاملة القوى بوزارة المعلومات نظام تطوير  (4)

 4متطلبات الشغل حول والدراسات البحوث بإجراء
                                  

 52، ص 2010، الشباب لتشغيل القومية ملخص الخطة الدولية، العمل منظمة -1
 .المرجع السابق - 2
 200 2االول،  تشرين 31 يونيفوك، ،51 عدد ،النشرةاليونسكو،  - 3
  31عمان، المرجع السابق، ص  سلطنة - 4
 األردنّطورت بعض دول العربية مقدرات المراقبة والتقييم فيها، حيث تعتبر  :المراقبة والتقييم مخرجات التكوين المهني*
داخلية لبرامج التدريب بوضع نظام لضبط الفعالية ال األردنأمثلة على المقاربات المختلفة للمراقبة والتقييم،فقد قام  تونسو
على  األردنمن خالل التركيز على الكلفة والفاعلية الداخلية والجودة،أما من حيث الفعالية الخارجية،فتعتمد مقاربة (التكوين)

واصحاب العمل لعدد من (التكوين)إجراء استبيانات متابعة تجمع بشكل نظامى معلومات حول خريجى البرامج التدريبية 
في المتغيرات مثل (التكوين)ى الرغم من ذلك ،ال يقيس هذا النوع من المراقبة المساهمة المحددة لبرامج التدريب المؤشرات،وعل

( التكوين)بإجراء دراسات مكنتها من مقارنة مجموعة من المستفيدين من برامج التدريب تونس قابلية التوظيف، وقامت
 . بمجموعة قياس من غير المستفيدين

وتنشر الوكاالت ذات . المهني( التكوين)الكثير من الجهود لمراقبة مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب  دناألر كما ُبذلت 
الصلة إحصائياتها وتقاريرها بشكل سنوى ، حيث قام المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية بنشر العديد من التحليالت 

العديد من دراسات المتابعة (التكوين)دة جهات حكومية مقّدمة للتدريب المهني ، أجريت ع(التكوين)الرئيسية للتعليم والتدريب 
، وكان الهدف منها  1550في عام  تونس بالعمل في لتطوير المهارات والتوظيف المرصد،ولقد بدأت وظيفة  األردنفي 

ات هذه الوظيفة في الصلة وقياس نتائج مختلف التدخالت الحكومية،وكانت أحد أهم منتج تزويد السوق بالمعلومات ذات
، وهى منهجية لتطوير مؤشرات قياس فعالية خدمات التوظيف "معجم المهن" السنوات األخيرة تطوير 

،باإلضافة إلى إجراء دراسات تقييم األثر لهذه الخدمات، ووضع نموذج االقتصاد الكلى لقياس نمو العمل (التكوين)والتدريب
ريوهات،ومن أهم المشاريع المستقبلية التي سيتم القيام بها دراسات على مستوى والمتطلبات من المهارات في مختلف السينا

طالق موقع على شبكة اإلنترنت لنشر عملها(التكوين)الشركات ، التحضير الفعلى لمؤشرات التدريب   .والتوظيف ، وا 
مجها، وتقارن هذه التقنيات بين سلسلة هى الدولة الوحيدة في المنطقة التي قدمت تقنيات لتقييم األثر في برا تونس وبهذا فإن

التي تقيمها الوكالة الوطنية ( التكوين)من المؤشرات لمجموعتين هما مجموعة من المستفيدين من برامج التدريب 
السكانية،  –،مجموعة غير المستفيدين التي تشترك مع مجموعة المستفيدين بنفس الخصائص االجتماعية (للتكوين)للتدريب

الخاصة بالوكالة (التكوين)ييم األثر هو تحديد ما إذا كانت قيم المؤشرات ستختلف في غياب برامج التدريب الهدف من تق
، ولقد أجريت دراسات رائدة لتقييم األثر، وقدمت معلومات مهمة حول تطوير إطار منهجى، وال تزال (للتكوين)للتدريبالوطنية 

 خليل م دروًسا قيمة للدراسات المستقبلية لالطالع اكثر العودة للمرجع تميم علىالنتائج التمهيدية تعكس المشاكل المنهجية وتقد
 منظمة الشباب، لتشغيل األول عمل للمؤنمر العربى ، ورقةالشباب لتشغيل والتقنى المهنى والتدريب التعليم إصالحالتميمى،
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بة و تقييم هذه المؤسسات مراق تحديث إلىالتكوين المهني يحتاج  بنوعية االرتقاء إن (5)
 .1 لشغل المتطورة لالحتياجات المطلوبة المهارات توفير بغية التكوينية

 :ية من التخصصات المهنيةمعوقات تحديد االحتياجات المستقبل
عندما مناقشة االحتياجات المستقبلية، البد من الحديث كذلك عن المعوقات التي قد تحول دون 

 :بلورة هذه االحتياجات، ونذكر منها ما يلـي
 األرقام الفعلية  عدم وجود شبكة معلوماتية متخصصة يمكن الرجوع إليها للحصول على

 .دقيقةبوالتقنية، وتخصصاتها المهنية التي توضح الحجم الفعلي لأليدي العاملة 
 المهني المنتشرة في المجتمعات االعربية، والتي تحول دون دخول " العيب"ثقافة  انتشار

 2.الكثير من أبناء الوطن العربي في الوظائف التي قد توصف بالعيب المهني
 المراكز من روافد تكوينية قادرة على التحرك السريع لإليفاء بمتطلبات نظرًا لما توفره 
، ولتسليط الضوء فيما يخص االحتياجات المستقبلية من التكوين المهنيالمستقبل فيما يخص 

التخصصات التقنية للعشر سنوات القادمـة في دول العربية، فإنه ال بد من األخذ بعين االعتبار 
يرها المباشر على التي يمر بها العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات وتأثالمتغيرات المتسرعة 

المهني، كما أنه من الضرورة دراسة ما قد يصاحب ذلك من معوقات قد تحول دون  آليات التكوين
 .3دقة تحديد تلك االحتياجات للفترة المشار إليها

 :ومتطلبات الشغل الشراكة بين التكوين المهنياالستراتيجية الثانية -ب
قطاعات  مختلف في والمؤسسات المهنيمؤسسات التكوين  بين ما استراتيجية الشراكة تلعب

 حدّ  العمل على ولطالبي العمل ألرباب المهنيالتكوين  أهمية إبراز في بالغة االقتصاد، أهمية
 المهني لتكوينا بين ما وصل وصالت جسور بمثابة تعتبر التي االستراتيجية هذه إن، سواء

 واالجتماعية االقتصادية روفالظ اختالف ظل في موحداً  لباساً  أن ترتدي يمكن ال والشركات
  4والثقافية

                                                                                                 
الجزائر،  ) – 2009 الثانى تشرين / نوفمبر52-51)الجزائر، – االجتماعى والضمان، والتشغيل العمل وزارة العربية العمل
 51-53ص 

 األردن،)العربية الدول عن حالة دراسات العربية الدول للريادة في التعليموالثقافة،  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة -1
 البريطانية،  StratREALوموؤسسة اليونسكو بين مشترك مشروعالتوليفي، اإلقليمي التقرير)ومصر ُعمان، سلطنة تونس،
 02،ص3050بيروت، – العربية الدول في للتربية القليمي اليونسكو مكتب

 02-01مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المرجع السابق،ص - 2
الجهاز المركزي  ،ملخص بشـــأن دراسة عن كيفية االرتقاء والتوسع  فى مجال التعليم الفنى بمصر: البرت سيف حبيب - 3
 01، ص3053، مصر،c a o a تنظيم واإلدارةلل
 السابق اليونسكو، النشرة، المرجع  -4
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العمل التشاركي وليس في معزل عن األنشطة األخرى ذات الصلة، يجب أن يكون هناك 
الدولية، والجهات حوار دائم وتنسيق مع الجهات األخرى المعنية والمسئولين، والوزارات، والهيئات 

وذلك بهدف تجنب ازدواجية العمل، وتنسيق الجهود  ،المانحة األخرى، والجمعيات غير الحكومية
 . 1واألنشطة واستخدام اإلمكانيات والقدرات المتاحة بأفضل صورة ممكنة

 متطلبات عن تفصيلية معلومات توفرمن خالل  الشغل منظومات بها تقوم التي المهام ان (5
 برامجو  مناهج لتحديث المهني التكوين مؤسسات هتحتاج ما توفير من تمكنهاالشغل و 

 وهذا هاالمخرجات وتقويم القصيرة التكوين وبرامج التخصصات وتحديدلتكوين المهني ا
عن طريق الشغل  احتياجات مع المهنيالتكوين  مخرجات موائمة الى تدريجا يؤدي

 .الشراكة
 والمشرفين المكونين تدفع المهني التكوين ومؤسسات الشغل منظومات مابين الشراكةإن  (3

 والحقائب والمسوحات الدراسات بإعداد همكاشرا خالل من واإلبداع الذاتي التطوير الى
 . المتنوعة البرامج وتنفيذ التدريبية

 لتوفير المهني التكوين بمؤسسات يدفع لشغلا منظومات لصالح التكوينية البرامج تنفيذ (2
 او الشغل حقل او الشغل منظومات خالل من المتقدمة التقنيات ذات التكوينية المعدات

 لتكوينيةا الخدمات لقاء تجنيها التي المالية لمكاسبا من
 التكوينية القدرات يعزز وهذا للتكوين يةالشغل المستلزمات بتوفير الشغل منظومات مساهمة (1

 2.التكوين المهني مؤسسات في والمعامل للورش
 : تعزيز الشراكة مع مؤسسات سوق العمل بقطاعاته المختلفة من خاللتم 

o تعنى اللجنة بمراجعة المواصفات : تشكيل لجنة مراجعة المواصفات المهنية
المهني لضمان توافقها التكوين المهنية للبرامج الدراسية المطبقة بمشروع تطوير 

 .غلالشمع المعايير المحددة لمختلف التخصصات التي يتطلبها 
o  لتكوينتعنى اللجنة بتفعيل ومتابعة برنامج ا: الميداني التكوينتشكيل لجنة 

بالقطاعين الحكومي الشغل لدى الشركات والمؤسسات  للمتربصينالميداني 
 . 3والخاص

 :الشغلأهمية الشراكة بين التكوين المهني ومتطلبات 
                                  

 32 -00علي أحمد سيد علي، المرجع السابق، ص -1
 52-53التميمى، المرجع السابق، ص خليل على -2
 عالجها،المرجع السابقاجتماع الخبراء اإلقليمي حول دراسة معوقات التكامل بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي وسبل  -3

 02-05،ص
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 من التعاون والشراكة مع مؤسسات التكوين المهني الشغلماذا تستفيد مؤسسات 
 :ل من المشاركة مع سوق العمل مايليالشغأهم ما تجنيه مؤسسات 

o  االستفادة من أماكن العمل المتاحة في مؤسسات التكوين المهني ومن برامج التكوين
ي اإلضافي ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات الصناعية من خالل برامج التكوين الجزئ

ط التكوينية التي تقدمها مؤسسات التكوين اولتكوين المسائي وغيرها من الخدمات واألنم
 .المهني

o  اإلفادة من خبرات العلمية والتقانية واإلمكانات البحثية لألطر التكوينية في إنجاز البحوث
ل وتوظيف مختبرات البحوث المتقدمة لهذا الغرض وتقديم الشغالمشتركة لصالح مؤسسات 

 .1ستشارات التقنية وغير ذلكاإل
 المهني ومؤسسات اإلنتاج التكوينشراكة فاعلة بين مراحل 

ويمكن  ،يةالتكوينوال يمكنها أن تكون فاعلة إن لم تتطرق إلى جميع المراحل التي تمر بها العملية 
 :تلخيصها في ما يلي 

القطاعات االقتصادية من المهارات ويمكن  حاجيات اي تشخيص:تشخيصمرحلة  (5
القيام بها عن طريق تبادل المعلومات والقيام بدراسات مشتركة لتحديد حاجيات 

وتستغل في هذه العملية جميع ، النشاطات االقتصادية المرغوب في توفير المهارات لها
 . المعطيات المتوفرة من خالل الدراسات التي تقوم بها جهات مختصة

تعنى هذه المرحلة بحديد الدقي لمتطلبات واحتياجات قطاع  :مرحلة تحديد االحتياجات (3
، وذلك من خالل نوعيذات كفاءة من جانب الكمي والالشغل من اليد العاملة 

االستجابة للمتغيرات والتطورات التقنية لمواكبة التطورات التقنية كتعديل أو تغيير 
الستجابة ،لناسب، ومتابعة تحديث التجهيزات التكوينةالمناهج التدريسية في التوقيت الم

 .2للمتغيرات والتطورات التقنية في الشغل
مؤسسات اإلنتاج  ةشاركبم لتكوينيةمناهج العداد وذلك من خالل اإل: مرحلة التخطيط  (2

في هذه العملية عن طريق العاملين ممن يحذقون المهن المستهدفة ورؤساءهم كما يتم 
رق الفنية المشتركة بالتوجهات العالمية في المجال ونتائج الدراسات تطعيم أعمال الف

عطائها البعد العالمي والبعد  االستشرافية حتى يمكن أثراء المناهج التي يتم إعدادها وا 
 .المستقبلي

                                  
 طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي، المرجع السابق  -1
 32 -00علي أحمد سيد علي ،المرجع السابق، ص - 2
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التي تهدف الى ربط التكوين بالشغل  اي تنفيذ كل الخطط والقرارات: تنفيذمرحلة ال (1
تكوين  بالمؤسسة االقتصادية بما يساعد على لتكوينعن طريق ا ،يةالتكوينلعمليات كا

 الشغلومسايرة متطلبات أداء  عالم الشغلمهارات أقدر على االندماج السريع في 
 متابعة الخريجين ، وهذا من خالل بالمؤسسة االقتصادية

في قطاع الشغل عن طريق المساهمة  مكتسبات المتكونيناي تقيم ال :تقييممرحلة  (1
يمكن إدماجها  تكوينين االمتحانات واإلشراف على إعداد مشروعات ذات بعد لجا

ذلك تقيم مدى نجاعة الخطط والطرق المتبعة في تحقيق ، وك1لتكوينيةبالمناهج ا
الشراكة بين التكوين والشغل، مع الوقوف على نقاط الضعف والعرقيل التي تعيق 

 2تحقيق الشراكة، إلجاد حلول مستعجلة

 :الشغلليات ربط التكوين المهني بمتطلبات آ -رابعا

تتم عادة من خالل  الشغلالمهني ومؤسسات التكوين الشراكة ما بين مؤسسات  إستراتيجيةإن تنفيذ 
قنوات وآليات متعددة تأخذ بعين االعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية والتشريعات المطبقة في 

 :، ومن هذه اآلليات ما يأتي3واإلنتاجقطاع التكوين المهني وقطاعات التنمية 
 في مجالس إدارة الشغلتعد مساهمة مؤسسات : التكوين المهني المجالس إدارة مؤسسات (5

 الشغلالهياكل المركزية لمؤسسات التكوين المهني من آليات الفاعلة والمؤثرة في مساهمة 
 الشغلفي رسم سياسة مؤسسات التكوين المهني وتحديد محتوى المناهج وتحليل احتياجات 

 . *من مهن ومهارات وتخصصات وبرامج

                                  
 50 -51ص إبراهيم التومي ،المرجع السابق، - 1
 .المرجع السابق - 2
 22 -21ص  المرجع السابق،على خليل التميمي،  طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، -3
تعتمد مثل هذه اآللية  في بعض الدول العربية و لكن تتفاوت  في درجة ممارستها  و عتمادها من دولة عربية إلى  -*

 .أخرى
 في بعض الدول العربي - **
و أمثلة آليات التحكم تشمل . معينة وسيلة إلدارة المخاطر لضمان تحقيق أهداف العمل أو لضمان االلتزام بعملية  آللية

التحكم تسمى في بعض  آليةالسياسات ، و اإلجراءات ، و األدوار ، المصفوفة العشوائية لألقراص المستقلة، و غيرها، و
و التحكم أيضًا تعني إدارة استخدام أو سلوك أحد عناصر التهيئة ، أو نظام ، أ آلية و. األحيان إجراء مضاد أو إجراء حماية 

 خدمة تكنولوجيا معلومات
 معجم عربي عربي   -في معجم المعاني الجامع  آلية معنىللمزيد من االطالع العودة الى 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9  de 29/05/22 de 
13:45 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ضمن  **في مجالس إدارة المؤسسات التكوين الشغلكما قد يشارك ممثلون عن مؤسسات 
 ذه المؤسسات كما هو الحال في مصرالرقعة الجغرافية له

في الوقت نفسه يمكن مشاركة ممثلي عن مؤسسات التكوين المهني في مجالس إدارة المؤسسات 
 . 1الشغل
ذات  الشغلتشارك نخبة من المسؤولين والمختصين في مؤسسات : اللجان االستشارية (3

تنظر عادة في أمر تتعلق بإعداد العالقة في اللجان االستشارية للمؤسسة التكوينية التي 
 .وخطط التعاون المشتركة التكوينيةتطوير المناهج والبرامج و 

 .وما تتوصل إليه هذه اللجان من قرارات فإنها تساعد في رسم السياسات واالستراتيجيات
وهي لجان أو " اللجان أو فرق العمل القطاعية"و يطلق عليها أيضا : فرق العمل الوطني (2

ئيس التكوين المهني، وممثلي عن فرق تكون على المستوى الدولة أو التخصص الر 
 .ذات العالقة بالتخصص أو فروع التكوين المهني الشغلمؤسسات 

في هذه اآللية تكون الشراكة والتنسيق أكثر شمولية، وتتم من خاللها بحث القضايا  
  2المرتبطة بالسياسات وتطوير التكوين

ال تقوم بها مؤسسات تكون هذه اللجان على مستوى كل مهنة أو مج: اللجان المتخصصة (1
 .الشغلالتكوين المهني وتحتاجها مؤسسات 

وهناك لجان تخصصية عديدة تشكل لهذا الغرض، غير أنها تحتاج إلى تنسيق فيما بينها 
 :للوصول إلى نظرة وممارسة شمولية للتعاون في تحقيق أهدافها، ومن أمثلة هذه اللجان

في  التكوينيةمع األطر  الشغلن في مؤسسات و فيها يشارك الخبراء والمختصو : لجان المناهج -
بتقديم المعلومات  عن الشغلمؤسسات التكوين المهني من أجل تطوير المناهج، ويقوم ممثلو 

تقديم المشورة في نوعية التجهيزات الخدمية، و ذات صلة بإحتياجات القطاعات اإلنتاجية و 
لالنخراط في سلك المهن الصناعية،  ينالمتربصة المطلوبة والمالئمة في إعداد والمواد التعليمي

واالحتياجات المتغيرة  التكوينأساسيا لتأمين االرتباط العضوي ما بين المنهج  الشغلويعد دور 
 .لشغللعالم ا

و هي من اللجان مشتركة المهمة في تحديد مواصفات األجهزة والمعدات : لجان التجهيزات -
دخال تقانة جديدة في نفي  الشغلوالمواد المالئمة، وكذلك مساهمة  مؤسسات صب األجهزة وا 

                                  
 طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي، المرجع السايق -  1
 .المرجع السايق -  2



                                            واقع و استراتيجيات و تجارب عالمية لربط التكوين بالشغل: الفصل الثالث

 

  

66 

نقل المهارات والمعرفة التي ستكون مفيدة  الشغلإذ بإمكان خبراء مؤسسات  المراكز المهنية،و 
 .المهني مستقبال التكوينلمؤسسات 

بفاعلية  الشغلوهي من الجان التي يمكن أن تساهم فيها مؤسسات : لجان االختبار و التقويم -
، لتكوينيةللمواد الدراسية والبرامج اللمتربصين من خالل قيام ممثليها بدور المقومين والممتحنين 

وهذا ما يؤمن المستوى النوعي المطلوب لمخرجات المدارس المهنية ومراكز التكوين ويعمل 
 1الشغلعلى تلبية احتياجات 

حققت نتائج إجابية في توثيق الشراكة ما بين  وهي من اآلليات المهمة التي  :التــــــــوأمــــة (1
ن أسلوب أو  *والشغلمؤسسات التكوين المهني  مراكز التكوين المهني ل" عالقة التوأمة"وا 

والخدمية ذات الصلة بتخصصات وبرامج  اإلنتاجية الشغلمع مجموعة من مؤسسات 
 .لتكوينية امؤسسة التكوين المهني، خاصة المؤسسات الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية لل

 :الى ما يأتي ف هذه اآلليةاهدأو 
 .الشغلتحسين نوعية التكوين بما يتالئم حاجات  •
 و غير الموجودة في مراكز التكوين) قطاع الشغلاستثمار إمكانات التكوين المتوفرة لدى  •

 .لغرض التكوين الجزئي في مواقع العمل التي تتم معها التوأمة( المهني
في مراكز التكوين المهني على مستجدات في مجال التصنيع أو الخدمات  إطالع المكونين •

 .لنقلها للمتربصين
من خالل دورات تدريبية قصيرة و تعزيز فرص  قطاع الشغلرفع كفاءة أداء العاملين في  •

 .التكوين المستمر
 .البرامج التكوينيةو توفير تغذية الراجعة حقيقية لتطوير وتحديث المناهج  •
مما يقلص مدة التكيف  الشغلربصين إتجاهات العمل الجماعي في مؤسسات إكساب المت •

 .الشغلاالزمة لمخرجات التعليم والتكوين المهني عند التحاقهم بعالم 
المشاركة في أعمال اللجان والمجالس والمدارس واألبحاث والتعاون في حل المشكالت  •

 2.المهنيةالميدانية والعملية 
 .ينالمشاركة في كلفة التكو  •
 .عليها بين الطرفين االتفاقالمشاركة في أي أمور أخرى يتم  •

                                  
 .المرجع السابق -  1
 .و لقد اعتمدتها بعض الدول العربية خاصة االردن - *
  22المرجع السابق، ص  -  2



                                            واقع و استراتيجيات و تجارب عالمية لربط التكوين بالشغل: الفصل الثالث

 

  

68 

وهي من اآلليات التي اعتمدتها بعض الدول : المجالس أو الهياكل الوطنية المركزية (1
، وتتمثل هذه الشغلالعربية وحققت مردودات مهمة في تعزيز الشراكة بين التكوين المهني و 

ق االرتباط ما بين المؤسسات التكوينية اآللية بإنشاء هيكلية خاصة لتطوير وتعمي
 .الشغلومؤسسات 
الذي أنشأته مصر والذي يضم ممثلين عن " المجلس النوعية للتعليم التقني" على غرار 

 .الشغلمؤسسات التكوين المهني و أساتذة جامعين و ممثلين من قطاع 
ضوء إحتياجات ني في هويتولى هذا المجلس اقتراح أسس تطوير خطط وبرامج التكوين الم

 .المتغيرة واإلمكانيات المتاحة الشغل
المجلس الوطني للتدريب المهني " كما اعتمدت اليمن هذه اآللية من خالل إنشاء 

متطلبات و  الشغلالذي يتولى اقتراح سياسات موحدة لهذا التكوين لتلبية احتياجات  "التقنيو 
 .التنمية

وعضوية ممثلين لخمس وزارات فضاًل عن أحد عشرة ويرأس المجلس وزير العمل والتكوين المهني 
اد العام للعمال واتحاد عضوًا من القطاعين الحكومي والخاص يمثلون أرباب العمل واالتح

في رسم السياسات  قطاع الشغل، كما تشكل مجالس للتكوين المهني لتعزيز وتوسيع شراكة الفالحين
المؤسسة العامة "في دول عربية أخرى مثل  وهناك هياكل مركزية مشابهة1،على وفق احتياجاته

في " التكوين هيئة العامة للتعليم التطبيقي و "، والسعوديةفي " المهني التكوينللتعليم الفني و 
 .الكويت
وهي لجان أو فرق عمل مشتركة ما بين : لجان أو فرق متابعة الخريجين في مواقع العمل (2

وكيفية المواءمة  قطاع الشغلاحتياجات ومؤسسات التكوين المهني، تتولى دراسة  الشغل
 .معها من خالل تطوير البرامج والمناهج

اإلنتاجية  الشغلتواجه مؤسسات  :آلية المشاركة في النشاطات العلمية والدراسات (0
الخدمية في الدول العربية مشكالت عديدة تتعلق بكفاءة القوى العاملة وطبيعة التقانات و 

نوع المهارات تها في إحداث تغييرات مستمرة في طبيعة و المستخدمة ومستجداتها ومتابع
 .المهن، فضاًل عن المشكالت اإلدارية والمالية والتسويقو 

ولهذه اآللية دورًا أساسيا في إجراء الدراسات واألبحاث، وال تقتصر مردودية هذه اآللية في 
ل تطوير القرار فقط، بل ومن أجتقديم التوصيات ومقترحات إلى المخططين وأصحاب 
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 "االنفصام"رامج التكوين المهني، فضاًل عن ذلك فإن مثل هذه األنشطة ستقلص حالة بو 
 .و تعزيز الشراكة في ما بينها الشغلبين مؤسسات التكوين المهني و مؤسسات 

وحدات البحث  الشغلوتتجلى أهمية هذه اآللية بشكل وضوحا في حالة امتالك مؤسسات 
التي يمكن أن تكون حلقة وصل بينها وبين  "البحث والتنمية التجريبية"اي  والتطوير

مؤسسات التكوينية التي تملك قدرات بحثية، وبموجب هذه اآللية يمكن تشكيل فرق بحثية 
مشتركة من الصناعيين والباحثين والمتخصصين من كال الطرفين إلجراء مشاريع بحثية 

وير مشاريع قائمة أو دراسة جدوى إلنشاء مشاريع القيام بدراسات مشتركة لتط متكاملة أو
 1جديدة
 خاصة للتكوين المهني بالشغل واضحة لربط استراتيجيات وجود أن المالحظة تجدر وأخيراً 

 العربي، المستوى على أيضاً  بل الوطني، المستوى على فقط ليس قصوى ضرورة هي الشباب، بين
 ما غرار على لربط التكوين المهني بمتطلبات الشغل، عربية العربية إلستراتيجية الدول تفتقد حيث
 .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول في موجود هو

في ربط التكوين المهني   تساهم موحدة إستراتيجية إيجاد هو المطلوب فإن من ولذلك
مل، التكوين المهني والع وتشريعات سياسات وتنسيق توحيد خالل من سيما ال بإحتياجات الشغل،

 إطالق وتشجيع التكوين والشغل ، فرص حول معلومات وبنوك بيانات من خالل إنشاء قواعد
 .الشباب لتشغيل الوطنية المبادرات
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  ربط التكوين بالشغل مؤشرات نجاحو اآلليات 
مؤسسات التكوين المهني من  تطوير

 مؤشرات نجاح اآلليات المستخدمة أليات المستخدمة خالل مجموعة من األهداف

 لشغلالرئيسية  القدرات المتربصينتمليك -
مكانية توظيف الخريجين في مجال - وا 

واسع من القطاعات الصناعية وتحركهم 
 عالم الشغلبسهولة في 

البرامج الدراسية تكسب الخريجين مهارات عامة مشتركة بين مدى واسع من 
القطاعات الصناعية إضافة إلى المهارات التخصصية وباألخص تلك 

 .المتعلقة بالقدرات األساسية التي تتطلبها كافة القطاعات الصناعية 

إسـهام مؤسسات التكوين المهني في تطوير قدرات الكوادر الفنية -
 . عالم الشغلة وتمليكهم القدرة على التحرك في األساسي

ومدى استخدام التقنية الحديثة واألنماط  التكوينيةومرونة البرامج -
 . التكوينيةعن بعد في العملية  لتكوينالجديدة مثل ا

من مؤسسات القطاع  التكوين المهنيإقبال على االستثمار في مجال  زيادة االستثمار في التكوين المهني
 .الخاص 

المملوكة للقطاع التكوين المهني مدى الزيادة أو التوسع في مؤسسات -
 الخاص

ى االستثمار في مجال ال مؤسسات القطاع الخاص علمدى إقب-
 التكوين المهني

مدى إسهام مؤسسات القطاع الخاص في تطوير إمكانات المؤسسات -
 .القائمة

 رفع كفاءة مؤسسات التكوين المهني
 
 
 

 .يتم استغالل الحد األقصى للطاقة االستيعابية لمؤسسات التكوين المهني -
 .كفاءة وفعالية العملية التعليمية -
 منع الهدر والخسارة في إمكانات وتجهيزات مؤسسات التكوين المهني -
إدارة مؤسسات التكوين المهني بكفاءة وفعالية وتطبيق ممارسات أفضل في -

مخرجات مؤسسات التكوين المهني من الناحية الكمية مدى تحسين -
 .والنوعية 

مدى نجاح العملية التعليمية في إكساب الخريجين المهارات -
  1المستهدفة
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 المتاحة استغالل كافة اإلمكانات 
  المهني لتكوينا مناهج وتطوير تحديث-
 . الحكومية المهني التكوين مراكز ومباني ورش تحديث-
 . الحكومية المهني لتكوينا بمراكز جديدة وورش أجهزة إضافة-
 . الحكومية المهنيالتكوين  مراكز وورش مباني صيانة-

 1التكوينية بالمراكز المهني واإلرشاد التوجيه خدمات تطوير

 
 
 
 
 
 

التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم من خالل جهات يلعب فيها أصحاب -  بين التكوين والشغلالشراكة الكاملة 
تأسيس وتدعيم آلية قوية للمراقبة أي  .3العمل ومنظماتهم الدور األكبر

والتقويم وذلك بالتعاون الوثيق والتنسيق المتبادل مع الجهات والهيئات 
 .4األخرى المعنية

 منطقة  تحديد أهداف التكوين المهني على مستوى كل-
 وتشكيل المهارات إكساب تستهدف بحيث لتكوينيةا للمناهج التخطيط -

 النظري الجانب المناهج تتضمن وأن للوظيفة، اإليجابية السلوكية االتجاهات
 5والعملي

 
، مجالس إدارة: مدى فعالية مجالس الشراكة بين التكوين و الشغل مثل

 مجالس أمناء
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تدفعهم إلى المتخرجين دافعية ورغبة من 
 دة اإلنتاجيةياز 

رشاد لألفراد في مسيرة حياتهم ا- ، ونظم مرنة تسمح باالنتقال بين لمهنيةتوجيه وا 
 .مسارات التكويني أفقيا ورأسيا

نشر الثقافة المهنية بشكل جماهيري لتوسيع قاعدة المعرفة ومحو األمية المهنية -
 .1لدى أفراد المجتمع

رشاد لمسيرة ا-  في جميع المراحلالمهنية لحياة برامج توجيه وا 
 التكوين المهني

المحلي  الشغل سرعة االستجابة لمتطلبات
والعربي والدولي مع االستمرار في تحقيق 

 الجودة

بمشاركة فاعلة  لمتطلبات الشغلمتابعة وتقويم ودراسات تتبعية للخريجين ورصد 
 البالدالخبراء والممارسين  لربطمن جميع األطراف المعنية، على األخص 

 ربط معايير ومؤشرات الجودة بالتحديث المستمر-
 والممارسبن الخبراءبين  دور فاعل لروابط -

تضمين البرامج ممارسات عملية في مواقع 
 وطبقا لمتطلباته وظروفه الشغل

( التلمذة المهنية) لشغلمستوى التكوين في مواقع ا رفع تهدف الى نظم مرنة-
 .بهوتعترف 

 آلية اتصال مع أصحاب العمل ومتابعة لبرامج التلمذة الحديثة -

التركيز على ما يستطيع الخريج عمله 
وليس ما درسه، واالعتراف بالتعلم السابق 

 التكوينمهما كان مصدره واألخذ بمبدأ 
 مدى الحياة

في ضوء المعايير المهنية  آليات تقويم واختبار ومنح شهادات قائمة على الكفايات
 وفي ضوء نظم المؤهالت الوطنية واإلقليمية

اعتماد سلم مهارات ومعايير ارتقاء ترتبط ونظام وطني  -
 للمؤهالت

( المؤهالت)وجود إطار عام للكفاءات 
ي بهذا اإلطار التكوين وربط البرنامج 

 لجذب متدربين وطالب أكفاء

 2ربط المعايير المهنية بنظام المؤهالت الوطنية - المؤهالت الوطنية وفتح قنوات االتصال أفقيا ورأسياربط المعايير المهنية بنظام 
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 :بمتطلبات الشغل لتكوين المهنيلربط ا عالمية تجارب - 6

 :انجليزي التجربة -أ
 السباق دخلت التي الدول من وهي التصنيع، في عريق تاريخ لها متقدمة دولة المتحدة المملكة

 التي الحديثة الصناعة عصر دخول على القادر اإلنسان بإعداد االهتمام ضرورة بإدراكها الحضاري
 هذا وفي المتقدمة، واالتصاالت المعلومات ونظم والتكنولوجيا العلم استخدامات على أساسا تعتمد
 :مثل الصناعة المتقدمة في التكوينية البرامج بعض باستحداث المتحدة المملكة قامت اإلطار
 إعادة برنامج ، وكذاBooster Training باسم  المعروفة والتنمية التطوير أجل من التكوين
 البرنامج استمرار إلى الصناعي، باإلضافة العامل مهارات لتنمية وذلك Re-trainingالتكوين 
 (.المهنية)الصناعية  التلمذة برنامج وهو السائد، التقليدي
 .برنامج كل مدة وكذلك ، لها الملتحقين األفراد أهدافها بيان مع البرامج هذه بعرض نقوم وسوف
 في المهني والتكوين إلعداد رئيسيا مسارا المهنية التلمذة تعتبر : المهنية التلمذة برنامج .1

 السنوات من محدد عدد قضاء المتدرب من يطلب بحيث بالمدة، نظام يرتبط فهي ، إنجلترا
 ومن حرفة صاحب أي مهني كعامل مؤهال يعتبر أن قبل تحت التكوين، وذلك كمستخدم
 تركوا الذي بين التالميذ من األفراد اختيار يتم أن :المهنية التلمذة ببرنامج االلتحاق شروط

 االختبارات لعمل الشركات الصناعية ببعض إلحاقهم ويتم عشرة، السادسة سن في المدرسة
 طبقا توزيعهم ثم ، ومن البرنامج بهذا لاللتحاق صالحيتهم مدى تؤكد ّالتي الالزمة

 .لها تابعا التكويني المركز كان إذا الشركة الحتياجات
 : شقين إلى المهنية التلمذة داخل التكوين برنامج وينقسم 
 تكوينه المتدرب يتلقى األولى السنة ففي لألفراد، العملي بالتكوين ويختص: األول الشق -

 له يجري فترة كل نهاية وفي ورشة، كل في أسبوعا يمكث أن على المركز ورشاتفي 
 التاليتين السنتين في وترسل أدائها، على يتكون ّالتي المهنة في كفاءته مدى اختبار لقياس

األساسية  المهارات يكتسب حتى طويلة لفترات بها التكوين لتلقي الشركة أقسام إلى أحد
  .المهنة بمزاولة

 .متخصصين أساتذة به يتكفل الذي النظري بالتكوين ويختص :الثاني الشق -
دارة تخطيط مهمة 1964 في المنشأ الهندسية الصناعات على مجلس التكوين يتولى فيما  وا 

الحاجات  مع يتوافق وبما الصناعة، في الحادثة للتطورات طبقا سنويا المهنية برامج التلمذة ومراجعة
 .التقنية والتطورات االقتصادية



                                            واقع و استراتيجيات و تجارب عالمية لربط التكوين بالشغل: الفصل الثالث

 

  

51 

 تحسين إلى  Booster Trainingالتعزيز  الدعم برنامج يهدف : والتعزيز الدعم برنامج .2
 بالعلوم تعريفهم طريق عن وذلك العلمية، التطورات لمسايرة مهنهم  في المهرة العمال أداء

 مختلف في الحديثة االختراعات وكذا القائمة، العلوم في والمواد المستحدثة الجديدة،
 النوع هذا إلى وينظر والمعدات، اآلالت على تطوير من أدخل إلى ما باإلضافة المجاالت

 1 األداء لتحسين دوريا يؤدي العمل في الحق أنه تكوين على التكوين من
 ومختلفة ومعارف مهارات الفرد إكساب إلى البرنامج هذا يهدف : التكوين إعادة برنامج .6

 لجزء أو جديدة لمهنة األحيان بعض وفي عليه، التكوين له سبق الذي العمل األصلي عن
 وعام أشهر ستة بين إنجلترا في المطبقة التكوين إعادة برامج مدة وتتراوح ،من مهنة جديد
  .واحد
الصناعية  القطاعات في البرنامج على اإلشراف مسؤولية الصناعي التكوين مجلس ويتولى

العمال  ونقابات المصانع، أصحاب من األعمال رجال من المجلس هذا ويتألف المختلفة،
 التكوين المهني لبرامج السياسات وضع مجال في فعالة ضغط قوة ويمثل الصناعية، والغرف
دارتها  .2العمال تعليم هيئة خالل من الكبار تعليم مجال في المشاركة مع وا 

 :ةااللماني التجربة -ب
 أنواع أساس على مقسم أنه كما ,واالهتمام العناية من بالكثير ألمانيا في المهنيتكوين ال حظي ولقد

 األخذ مع اقتصاديًا، البلد وضع ضوء في ذلك وكل ،لشغلا تطلبهاي التي المختلفة االحتياجات
 .3المتغيرة وأحواله التكنولوجي التقدم بالحسبان

 برامج الثنائي،النظام  وفق برامج : مثل متعددة برامج خالل من ألمانيا في المهني التكوين يتم
 4.التأهيل المزدوج ذات التكوين برامج التكوين، إعادة برامج المهني، التكوين

                                  
، المكون القطاع خريجي لدى المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى،توفيق سامعي -1 

 22 -20، ص 3050/3055الجزائر،  –سطيف  عباس فرحات التربية،جامعة علوم منشورة، شعبة غير دكتوراه رسالة
تكوين  برنامج مسمى تحت ولكن ، النمسا ، فرنسا ، فنلندا : مثل األخرى الدول األوروبية بعض في مطبقا نجده لذا -*

 ومدة .المهنية الحياة عن االنقطاع الطويل حالة في جزئيا تالشت قد تكون ّالتي المعارف و المهارات ألنه ينعش ، إنعاشي
 محددة ساعات عدد وفق بالمصنع عمليا العامل تكوينا فيه يتلقى ،ونصف عام إلى أشهر تسعةبين  ما تتراوح التكوين هذا

للبرنامج لالطالع االكثر العودة للمرجع  المخصصة الساعات من ساعة 75 ال يتعدى نظري تكوين إلى باإلضافة أسبوعيا
 .السابق

 .المرجع السابق -2
 الدورة، العاملة القوى من التنموية لإلحتياجات مالءمته ومدى التقني والتدريب الفني التعليمالرياض االقتصادي، منتدى-3

 21 -22، ص  2011 ديسمبر 19 /17 الموافق ه 1433 محرم 22/ 24السعودية،   الخامسة،
 .المرجع السافق - 4
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 لجهود كمحصلة التكوين يتم النظام هذا إطار في : الثنائي للنظام وفقا تكوين برامج .1
 إطار في المهني بالتكوين الملتحق أن حيث المهنية والمدارس الشركات : مختلفتين جهتين

 ، 1"نفسه الوقت في وطالبا متدربا كونه بين النظام يجمع هذا
 بإكساب يهتم حيث ،التوفيقي التكوين أحيانا عليه يطلق: اإلضافي المهني التكوين برنامج .2

 لاللتحاق بهذا واجباتهم، ويشترط في التغيرات لمواكبة اإلضافية الالزمة المهارات العمال
 سنتين، لمدة خبرة لديه المتوسطة، وتكون الشهادة على حاصال العامل يكون أن البرنامج

 المؤسسات إحدى في يقضيها المتدرب متصلة، شهور ثالثة تستغرق التكوين ومدة
 ويمنح التكوين، من النوع على هذا العملي الطابع يغلب حيث ،بالتكوين الخاصة الصناعية

 .المؤسسة داخل الترقية فرصة
 أن المسلمات من يعد لم ،ألمانيا مثل متغير صناعي مجتمع في : التكوين إعادة برنامج .6

 العامة الظاهرة أن حيث حياته، طوال عليها تكون التي المهنة في ممارسة العامل يستمر
 : لعدة أسباب المهنة تغيير

 إلى مهارات وتحتاج العمل، سوق في مطلوبة أخرى مهن وظهور المهن، بعض تراجع 
 .خاصة

 الناحية ومن إشباعا، أقل واستخداما مهنيا تكوينا ينتج الذي للمهنة الخاطئ االختيار 
 حسب على العمل سوق في االختالل تصحيح في يساهم البرنامج هذا فإن االقتصادية
 ثالث البرنامج على يشرف ألمانيا في المهني التكوين لقانون وطبقا، الواقعية االحتياطات

 والتي العمالية، النقابات الصناعية، الغرف الصناعية، المؤسسات : هي رئيسية جهات

                                  
1 - Jean LAMAURE , formation et emploi , enquête sur une relation , revue projet , décembre, 
1995 , n°244,  Paris , p58. 

 العمل لهذا صاحب مع يبرم الذي العقد وهو ،"االستخدام عقد" باسم يعرف ما أو عقد التكوين بموجب األولى الصفة وتتحدد
 في األسبوع أيام باقي ويستغل ، في األسبوع يومين أو يوم يدرس المهنية بالمدرسة طالب له المدارس لقوانين ،وطبقا الغرض
 جعلت التي هي النظام هذا فعالية ،ولعل والصناعة التجارة غرف بشهادة تستخرج من المسار هذا ويتوج ، العمل موقع
 لهم يتسنى حتى ، Gymnasium"الجمنازيوم " باسم المعروفة بالمدارسالتمهيدية يلتحقون فقط األلمان الطلبة ثلث حوالي
 قانون المعروف باسم االتحادي القانون والتقنية، ويتولى المهنية المدارس في منهم البقية ينخرط الجامعات، بينما دخول
 فيما الوالية لسلطة فيخضع المهنية في المدارس تنظيمه أما المؤسسات، في التكوين هذا تنظيم مسؤولية المهني التكوين
 االلتحاق المؤهلين والتقنيين المهنيين للطلبة يسمح حين ، مرونته في أكثر النظام هذا فعالية وتتمثل.المدارس بقانون يعرف

 امتحانات في نجاحهم بعد حتى المهنية البرامج ببعض يلتحقون الجمنازيوم طلبة بعض أن  وقت ،كما أي في بالجمنازيوم
 .المدارس، لالطالع اكثر العودة للمرجع السابق بقانون يعرف فيما القبول
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 العامل طرف من المكتسبة والمهارات المعارف لقياس اختبارات إجراء عاتقها على تأخذ
 .المزدوج التأهيل ذو برنامج غرار على األخرى البرامج وكذلك التكوين، إعادة برنامج خالل

 تكويني برنامج في مهنيين مؤهلين جمع ويعني : المزدوج التأهيل ذو التكوين برنامج .6
 الدراسة إتمام شهادة على حاصل المترشح أن يكون به االلتحاق شروط ومن واحد،

 على يحصل ثم ،"المهارة متوسط عامل" المستوى المهاري في درجته وتكون اإللزامية،
 عبر والعملية المهنية المعلومات اكتساب من أجل العمل مواقع في ينفذ تنشيطي تكوين
 يخول مؤهل على العامل بعده يحصل شهر ونصف، نحو مدته وتمتد واقعية، واجبات تنفيذ
 .1ماهر عامل وظيفة في الترقية له

 الشغلربط التكوين بمتطلبات في  ةلمانياأل التجربة 
ميــــــــز التعلـــــــــيم والتكـــــــــوين المهنــــــــي فـــــــــي ألمانيـــــــــا بكونــــــــه ثنـــــــــائي الـــــــــوالء والمســــــــؤولية مـــــــــا بـــــــــين يت

وهـــــــــــذا يجســـــــــــد عمـــــــــــق الشـــــــــــراكة بينهمـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذا  المؤسســـــــــــة التكوينيـــــــــــة وســـــــــــوق العمـــــــــــل،
 :المجال، ويمكن إجاز قنوات الشراكة بمايلى

  تخطــــــــــــــيط البــــــــــــــرامج الشــــــــــــــراكة فــــــــــــــي رســــــــــــــم سياســــــــــــــة التعلــــــــــــــيم والتكــــــــــــــوين المهنــــــــــــــي و
 .تنفيذهاو 

 ــــــــــام ســــــــــوق الع ــــــــــة مــــــــــقي ــــــــــة الكمي ــــــــــي بموجبهــــــــــا تتحــــــــــدد العالق ــــــــــوفير المؤشــــــــــرات الت ل بت
ــــــــين طبيعــــــــة االحتياجــــــــات مــــــــن جهتــــــــه وجهــــــــة التكــــــــوين ا لمهــــــــي، كمــــــــا أن متطلبــــــــات ب

 .2تحدد الجانب النوعي لهذا التكوين الشغلالمؤسسات 
 ــــــــــــداني للم ــــــــــــع العمــــــــــــل مســــــــــــؤولية التكــــــــــــوين المي ــــــــــــتم تنظــــــــــــيم تتــــــــــــولى مواق ــــــــــــدربين، وي ت

بموجــــــــــب ضــــــــــوابط وتعليمــــــــــات رســــــــــمية، وتســــــــــطير الدولــــــــــة بشــــــــــكل  المهنــــــــــيالتكــــــــــوين 
 .مباشر على هذه العملية

 ـــــــ ـــــــدأ ــ ــــــــ مـــــــن حيـــــــث المب فـــــــي مواقـــــــع العمـــــــل،  التكـــــــوين ـ تمويـــــــل يتـــــــولى ســـــــوق العمـــــــل ــ
ــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل  ــــــــــتم التموي ــــــــــا مــــــــــا ي ــــــــــل"وغالب ــــــــــه " صــــــــــندوق التموي ــــــــــذي تتعــــــــــاون في ال
 3.الدولة مع مؤسسات سوق العمل في تمويله

 يةاليابان لتجربةا -ج

                                  
 .المرجع السابق - 1
 32ص طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي، المرجع السابق، - 2
 31ــ 31ص  السابق، المرجعـ  3
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 1 الدول الكبرى، مصاف في جعلتها التي واالختراعات بالتطور متميز بشكل اليابان انفردتقد 
 البشرية الموارد اهتمامها بتأهيل يعكس وهذا الطبيعية، الموارد في الشديد النقص من الرغم على
 2: التكوين في المبادئ إقرار طريق عن
 تكسبهم لمهارات تكوينية برامج في االنتظام بعد إال الصناعة بدخول لألفراد السماح عدم 

 .أخطارها وتجنب الالزمة والمعارف
 برامج التكوين ذلك في بما فرد، كل وظروف قدرات مع يتوافق بما التكوين برامج تنويع 

 .في المنزل ومهاراتهم معارفهم إلنماء الظروف تضطرهم لمن الدولة ترعاها التي بالمراسلة
 الشغل عالم إلى الجدد للداخلين المهني التوجيه ببرامج العناية . 
 تقديم االمتيازات خالل من التكوين برامج في لالنتظام واألفراد للمؤسسات الدولة تشجيع 

 .3والمالية المادية
 االحتياجات  بتلبية يسمح والمؤسسات،مما المهني التكوين مراكز بين تنسيق وجود

 .المطلوبة العاملة اليد من الضرورية
 : إلى اليابان في المهني التكوين أنواع تقسيم ويمكن
 : هما نوعين إلى وينقسم : األساسي المهني التكوين .1

 من األساسي التعليم إتمام شهادة على الحاصلون به ويلتحق : العام األساسي المهني التكوين /أ
 .واحدة سنة ويدوم المهنة، في للعمل الزمة أساسية ومعارف مهارات عاما،ويعطي 51 سن
 ويعطي الثانوية، الشهادة على الحاصلون به ويلتحق : المتقدم األساسي المهني التكوين /ب

 .سنين ثالث إلى سنتين بين ما مدته وتتراوح المهرة، للعمال متقدمة ومعارف مهارات

                                  
 .المرجع السابق الرياض االقتصادي، منتدى 1-
 الحادي القرن في بالده أهداف حول اليابان وزراء رئيس لجنة عن صدر ما هو اليابان، في اإلصالحية الرؤى آخر ولعل

 الشخصية في والمتوفرة الهائلة لإلمكانات تجاهل دون والتحديات، للواقع وتحذيراً  ناقًدا تشخيًصا التقرير تضمن إذ والعشرين،
 أو الكونية، األمية محو مسألة هي التقرير، إليها أشار التي التحديات أهم ولعل .واإلبداع والتمّيز للعطاء وقابليتها اليابانية،

 الثقافية الخصوصيات مظلة تحت واالنزواء الحضارية، العقد عن البعد كل بعيًدا معه والتواصل اآلخر معرفة على القدرة
 التعامل تحدي التحّدي هذا إلى غيرها،يضاف على ذلك ونكران والعلوم الحلول مفاتيح لديها تلك أو الحضارة هذه بأن والتوّهم

 الخصوصيات لهم يضمن بما التصرف محلًيا مع عالمًيا التفكير ضرورة إلى معه التعامل في توصلوا والذي العولمة مع
 .لإلطالع اكثر العودة المرجع السابق والقيمية، الثقافية

 .لمرجع السابقا -1
،  القاهرة،  22،  مجلة العمل العربي،  العدد التدريس وتنمية الموارد البشرية في مواقع العمل واإلنتاجأسامة ماهر حسين،  - 2

 .515-510، ص 5222
 .المرجع السابق- 3
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 المؤسسات من أو الحكومة طرف من المنشأة سواء به، الخاصة مراكزه النوعين هذه من ولكل
 المهني التكوين برنامج أتموا الذين العمال البرنامج هذا من يستفيد: المهار مستوى لرفع التكوين/جـ

  أعلى مهارات على للحصول كافية مهنية مهارات لديهم لمن أو األساسي،
 في سابقا رأينا كما المتقدمة الدول كل في البرنامج هذا يتكرر يكاد : التكوين إعادة برنامج

على  الحصول بغية مهنتهم تغيير في الراغبون البرنامج ويلتحق بهذا واأللماني، النموذج اإلنجليزي
 هذا مدة تحددت وقد ،الجديدة للمهن أكثر ارتياحهم أو األصلية مهنتهم تراجع جديد، بسبب عمل

 من مالية إعانات على خاللها  المتكونون ويحصلون واحد، عام إلى أشهر بستة البرنامج
 .1الحكومة
 في البرامج أرباع بثالثة مشاركته وتقدر التكوين المهني برامج معظم بتوفير الصناعة قطاع يتكفل
 والتعليم، التربية وزارة من المعتمدة والخاصة منها الحكومية التعليمية المؤسسات ببعضه تتكفل حين

  .2.العمل وزارة تعتمدها أو تديرها التي المؤسسات تتيحه اآلخر والبعض
 الشغللربط التكوين بمتطلبات  يةاليابانالتجربة 

يـــــــــبن المؤسســــــــــات التكــــــــــوين  "partnership"اعتمـــــــــدت اليابــــــــــان مــــــــــا يعـــــــــرف بنظــــــــــام الشــــــــــراكة 
المهنـــــــــي ومؤسســـــــــات ســـــــــوق العمـــــــــل ، وتتمثـــــــــل هـــــــــذه اآلليـــــــــة فـــــــــي إبـــــــــرام اتفاقيـــــــــة شـــــــــبه 
رســـــــــمية طويلـــــــــة األمـــــــــد فيمـــــــــا بينهـــــــــا، وبموجبهـــــــــا تقـــــــــوم مؤسســـــــــات ســـــــــوق العمـــــــــل بمـــــــــا 

 :يلي
  توفير أجهزة و معدات لمراكز التكوين المهني. 
  تقـــــــــديم خبــــــــــرات ســـــــــوق العمــــــــــل الســــــــــتثمارها فـــــــــي تطــــــــــوير المنـــــــــاهج والبــــــــــرامج الدريبيــــــــــة

 .والمساهمة في تنفيذها
 توفير فرص التكوين الميداني للمتكونين في مواقع العمل. 
  والمتميــــــــــــزين  المتكــــــــــــونينتــــــــــــوفير حــــــــــــوافز اقتصــــــــــــادية للمتــــــــــــدربين مــــــــــــن خــــــــــــالل اختيــــــــــــار

وفـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــه تقـــــــــوم مؤسســـــــــات التكـــــــــوين المهنـــــــــي بـــــــــدور  بإنجـــــــــازاتهم وتـــــــــوظيفهم،
 1.أكثر فاعلية في توجيه التكونين نحو سوق العمل

                                  
 .515-510المرجع السابق، ص  - 1
 147 المرجع السابق، ص ، االقتصادي الرياض  -2

 المنزلي واالقتصاد الزراعية و والتجارية الصناعية أو التقنية هي رئيسة ستة مجاالت إلى فتنقسم الفني التعليم مجاالت أما
 في الصناعي التعليم في الطلبة ويتركز .والتجاري الصناعي التعليم إلى الطالب غالبية ويتوجه .والتمريض األسماك وصيد

 الصناعية، لإلطالع اكثر العودة منتدى والكيمياء المدنية والهندسة والعمارة واإللكترونيات والكهرباء اآلالت هندسة تخصصات
 المرجع السابق الرياض االقتصادي
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 :التالي في اليابان في الفني التعليم قوة تبرز
 بالعمل التحاقهم وعند مشاكل، أية العمل فرص حيث من التقني التعليم من الخريجون يواجه ال (1)

 الجدد للموظفين توفر كبيرة شركات إلى معهم تعاملها في تقسم أنها نجد المختلفة الشركات في
  .دراستهم خالل يتلقونه الذي التكوين ب تكتفي صغيرة شركات وهناك خاصة، تطويرية برامج

 التسرب نسب وتكاد التقنية المعاهد بهذه االلتحاق على عال   االجتماعي الطلب أن يالحظ (2)
 .ضئيلة تكون

تكوينهم  على يحرصون كما التكوين المهني خريجي على لالعم وأرباب المصانع تحرص (3)
 يعنون وهم التعليم على لتركيزه وذلك بالقوة يتسم المصانع في التكوين و  المناسب، التكوين 

 وبالتالي .االبتكار على والمقدرة وبالمرونة للتكيف بالقابلية وتتمتع المهارات عالية إعداد بذلك
 .2الضرورة دعت كلما أعمالهم يغيروا أن أو .جديدة مهنية مجاالت إلى االنتقال يمكنهم

 :اكندتجربة  –د
 دفته والتي الكندية، المقاطعات مختلف في األساسية األنماط من التعاوني المهني التكوين يعتبر
 لتالميذ يسمح إذ العمل، سوق بخبرات التكوينية والمراكز الثانوية المدارس تالميذ تزويد إلى

  الدراسية الخطة ضمن التكوين هذا مواد احتساب التعاوني التكوين ببرامج الملتحقين التقنية المدارس
 التنفيذ، أسلوب في السابق النمط عن التكوين من النمط هذا يختلف :المتناوب التكوين .1

دور  أن إال المهني، التكوين مراكز تتواله ألنه بالضرورة للمتكونين أجور يوفر أنه ال حيث
جانبا  يحوي التكوين هذا أن طالما المهنية المهارات تلقين في محوريا دورا يبقى المؤسسات

 على مراكز العبء بتخفيض يسمح الطرفين بين االشتراك هذا العمل، موقع في يتم تطبيقيا
الالزمة  اإلمكانيات على تتوفر ال التي النامية الدول في خصوصا المهني التكوين

 وغالبا ألخرى، دولة من فتختلف البرنامج تنفيذ مدة أما التعلم، في الراغبين كل الستيعاب
 أو المؤسسة، في أخرى أشهر ستة تليها التكوين مركز في ستة أشهر لمدة تنفيذه يتم ما

 وكذا ، المتقدمة الدول في النمط هذا يطبق. بينهما ما بالتعاقب في األسبوع أيام ثالثة لمدة
 .3تسميات مختلفة تحت العربية الدول ومنها النامية

 تكون التي والمهارات المعارف تجديد إلى التكوين من النوع هذا يهدف : التجديدي التكوين .2
 بكل اإللمام في أيضا ويساهم طويلة، لمدة العمل عن االنقطاع بسبب جزئيا أغفلت ولو قد

                                                                                                 
 32ص طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميمي، المرجع السابق -  1
 .المرجع السابق -  2
 212، 210، ص ص 5201القاهرة،  للنشر، غريب مكتبة ،2، طاإلنتاجية والكفاءة األفراد إدارة ،السلمي علي -3 
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التجديدي  التكوين يهدف كما للقدرات، الجيد االستغالل بغرض المشغولة جوانب الوظيفة
فيما  العمال على المزايا مجموعة تتمثل وعموما اإلضافية، المعارف الكتساب الفرد لتهيئة
 : يلي

 .مهاراتهم وتطوير توسيع -
 .إضافية ألعمال تأهيلهم -
 .الحديثة التكنولوجيا مع للتماشي األساسية قدراتهم تهيئة -
 .1مختلفة ومهن أعمال بين واالنتقال التحرك في تفيدهم -

 الشغلكندة لربط التكوين بمتطلبات تجربة 
ـــــــــة  يشـــــــــارك ســـــــــوق العمـــــــــل فـــــــــي كنـــــــــدا مـــــــــع مؤسســـــــــات التكـــــــــوين المهنـــــــــي مســـــــــاهمة فعل

األعمــــــــــــال فــــــــــــي تخطــــــــــــيط البــــــــــــرامج وتحديــــــــــــد أهــــــــــــدافها بمــــــــــــا يــــــــــــتالءم و متطلبــــــــــــات المهــــــــــــن و 
متابعــــــــــــة تنفيــــــــــــذ مختلــــــــــــف األنشــــــــــــطة وتقــــــــــــويم نتائجاتهــــــــــــا، إن التوجــــــــــــه الســــــــــــائد فــــــــــــي كنــــــــــــدا و 

ســـــــــوق مشـــــــــاركة مـــــــــا بـــــــــين المؤسســـــــــات التكـــــــــون و تصـــــــــعيد التعـــــــــاون والتنســـــــــيق وال يتمثـــــــــل فـــــــــي
 .العمل 

فــــــــــــــالتخطيط لكافــــــــــــــة األنشــــــــــــــطة التكوينيــــــــــــــة ال يــــــــــــــتم إال بعــــــــــــــد استشــــــــــــــارات ومــــــــــــــداوالت 
مطولــــــــــة مــــــــــع أربــــــــــاب العمــــــــــل، وال يخلــــــــــو مجلــــــــــس إدارة مدرســــــــــة مهنيــــــــــة أو مراكــــــــــز التكــــــــــوين 

ــــــــــــي التكــــــــــــوين المه ــــــــــــادي ف ــــــــــــامج، وال أي مشــــــــــــروع ري ــــــــــــين عــــــــــــن إلعــــــــــــداد برن ــــــــــــي مــــــــــــن ممثل ن
ــــــــــوة العمــــــــــل 2قطاعــــــــــات ســــــــــوق العمــــــــــل ذات صــــــــــلة ، لكــــــــــونهم المســــــــــتفيدين الرئيســــــــــيين مــــــــــن ق

 3المكونة التي يجب أن يكون لهم رأي في كيفية تأهيلها و مواصفاتها
 

                                  
 .بقالمرجع السا - 1
 31ص  طارق على العاني، نصير أحمد السامرائي، على خليل التميم، المرجع السابق، - 2
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 في ربط التكوين بمتطلبات العالمية تجارب من االستفادة جدول يبين كيفية
 محليا   المشكلة العالمية تجارب في معالجتها كيفية

 .الوطني المستوى على التعليمية المتكاملة المنظومة من يتجزأ ال كجزء التكوين المهني إلى النظر
 ميولهم لتحديد عمرهم من عشرة الثالثة تتجاوز ال مبكرة سن من المهنية المواد بعض األطفال تعلم المذكورة الدول فكل مبكرة مراحل من المهني اإلرشاد تفعيل

نشاء، و األطفال رياض مرحلة من يبدأ الذي الشامل التربوي باإلصالح التكوين المهني تطوير ربط، المناسبة التعليمية الوجهة توجيهه يمكن فيها وبالتالي واتجاهاتهم،  ا 
 المهاراتي المهني البعد في والمكونين المدرسين لتطوير وطني معهد

 من التكوين المنهني مدخالت ضعف
 الطلبة

 سياسة رسم في والشراكة التكوينية، بالمؤسسات القرارات اتخاذ مجالس في الخاص للقطاع الحقيقية الشراكات خالل من وتمويله التكوين المهني في اإلستراتيجية الشراكات
 والصناعة التجارة وغرف الواليات وسلطات الحكومة بين الوثيق التعاون إلى باإلضافة المادي الدعم ن خالل، وموتنفيذها برامجه وتخطيط التكوين

 القطاع مشاركة ضعف
 التكوين المهني في الخاص

 الذاتي التطور على المستمر الحرص مع وتقديسه، الشغل عن للبحث تدفعهم التي والقيم والميول والتوجهات والمهارات بالمعارف الطلبة تزويد
 الذاتي التطور على القدرة لضمان التخصصات جميع ضمن)رياضيات،حاسوب،لغات علوم،(األساسية المواد تدريس
 الشغل لحاجات تلبيته ودرجة التكوين المهني لمخرجات المستقبلية التطلعات مع يتالءم بما التعليمية والسياسات التشريعات تغيير

 واالتجاهات الميول ضعف
التكوين المهني نحو  خريجي لدى

 الشغل
 حقيقة مؤشرات إلى استناداً  الجهود تنسيق تضمن وطنية عليا مجالس أو عليا هيئات مظلة تحت لكنها وتنفيذاً  وتمويالً  تخطيطاً  التكوين هذا في تشترك جهات عدة وجود
 متكاملة شاملة وطنية إستراتيجية وفق التكوينية المؤسسات لتوجيه للمجلس الشغل يقدمها

 واحدة جهة انفراد
 التكوين المهنيعلى  باإلشراف

 .تخصصاته نحو األفراد اتجاهات على تؤثر كما وجهته، في واقع التكوين المهني على تؤثر شد   قوى تشكل التي والقيم الثقافات تغيير
 التعليمية التوجهات مع يتناسب المهني بما العمل تجاه االجتماعية والميول للثقافة الوطني التوجيه، و إيجابياً  فيه والتأثير العام الرأي لتغيير اإلعالمية السياسات توجيه

 .والتكوينية

 الثقافية المشكلة
 نحو االجتماعية واالتجاهات

 المهنية األعمال بعض
 .الذاتي وتطورهم فرصة للمتربصين يعطي مما المهنية المواد في التوسع جانب إلى المتخصصة المهنية والمواد العامة المواد بين المزاوجة
 التكوين المهني مخرجات ضعف .المهنة ممارسة في واستمرارهم واختيارهم المكونين بإعداد فائقة عناية، و اكثر من الجانب النظري الجانب التطبيقي خالل مراحل التكوين على التركيز

 التكوينية المؤسسات إنشاء وبالتالي منطقة لكل المناسبة المهن مراعاة، و الشغل المتغّيرة متطلبات مع وتخصصاته برامجه بكل التكوين المهني تناسق بين على التأكيد
 .المناطق حاجة وفق والتخصصات للبرامج والتخطيط

التنسيق يبن التكوين و  مشكالت
 الشغل



                                            واقع و استراتيجيات و تجارب عالمية لربط التكوين بالشغل: الفصل الثالث

 

  

55 

 
 :استخالصات من التجارب العالمية -ز

 المهني بمتطلبات الشغلمن لجل ربط التموين  هدفنا هو الوصل الى إستراتيجية كانت لما
 وجسر الواقع تحليل في تساعد أن لها يمكن التي الناجحة الدولية التجارب في النظر البد من كان

 األلمانية، تجربة اإلنجليزية التجربة من كل اختيار تم وقد الذي نطمح إليه، وبين بينه الفجوة
 :التالية للمبررات تحديداً  الدول هذه اختيار تم وقد ،الكندية والتجربة اليابانية، والتجربة

 مالءمة على وقدرتها ومخرجاته التكوين المهني في تؤثر التي العوامل جميع فهم الى الحاجة 1-
 االقتصادية العوامل ومنها والثقافية، االجتماعية العوامل منها العوامل وهذه الشغل احتياجات
 دولة كل اختيار تم وقد ومؤسساته، المهنيللتكوين  اوشركاته الخاصة القطاعات دعم في المتمثلة

 .ومخرجاته التكوين المهني مسيرة في منفردة أو مجتمعة العوامل هذه أثر لبروز الدول هذه من
 العنصر في االستثمار على ليقوم االقتصاد دفة تحويل في عالمية كنماذج التجارب تلك بروز 2-

 .الطبيعية الموارد عن بديال البشري
 المخططين قبل من متكاملة كمنظومة معالجته تتم الدول تلك فيان التكوين المهني  كما  3-

 هاالمعالجات ان حيث ،بلداننا العربية  إليه تفتقر ما وهذا العامة، التربوية السياسات عن والمسئولين
 يتم الومع هذا  بينها، التبادلية العالقات إلى التطرق دون المشكلة أجزاء بعض تتناول خطية
 التكوين المهني   الخريجين متابعة
 في التعليم نظم كل بذلك مخالفة المهني، بالتكوين معنية ليست والتعليم التربية وزارة أن نجدكما 

 قطاع يتقدم أن يمكن كيف إذ العالمية للتكوين المهني،  تجربة في نجاحها إلى يشار التي البلدان
التكوين  مدخالت مخرجاته من جزء يشكل الذي العام التعليم قطاع عن بمعزل التكوين المهني

 .المهني
 
 



 
 
 
 
 

  الرابعالفصل 
 ل في الجزائرشغالتحليل واقع التكوين المهني و 

 
 
 

 التاريخي للتكوين المهني في الجزائرالتطور  -أوال
 المهنيمكونات النظام الوطني للتكوين  -ثانيا
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 الخلفية التاريخي للتكوين المهني في الجزائر  -أوال 
  :المرحلة االولى ما قبل االستقالل-1

ولم يترك االستعمار الفرنسي للجزائر شيئا يستحق الذكر في مجال التكوين المهني بسب 
المنظومة التعليمية ى تدمير كل سياسة التدمير التي أنتهجها، والتي كانت تهدف من البداية ال

حيث قضى االستعمار الفرنسي عند احتالله للجزائر على هذه ، التكوينية الموجودة اناذاكو 
المنظومة الحرفية، مثلما فعل مع باقي مكونات المنظومة التعليمة والتربوية، عندما سارع الى 

في إنشاء بعض المدارس إغالق المدارس ومطاردة العلماء ومصادرة المكتبات، ولم يبدأ في التفكير 
خوفا و  ، حيث فتح مدرسة واحدة للصناعة والحرف في منطقة القبائل،1381إال في سنة  التكوينية

 1381.1من تمرد الشباب الجزائري اغلق هذه المدرسة سنة 
أنشأت فرنسا مدرسة أخرى التكوين المهني الزراعي في الجزائر العاصمة  1331وفي سنة 

، 1191مخصصة للشباب األوروبي، ولم يسمح للشباب الجزائري ان يلتحق بها إال بعد أزمة سنة 
 11912حيث سارعت فرنسا على إثرها الى وضع مخطط عام للتكوين المهني الزراعي للكبار علم 

ة بتكوين عمال جزائريين مختصين المكلف( م ت ب)قنية و البيداغوجية أي تم انشاء المصالح الت
لخدمة اقتصادها المنهار جراء  3سنة 04و 71مؤهلين من بين اللذين يتراوح اعمارهم ما بين و 

الحرب العالمية الثانية، فبدأ بتشغيل بعض الجزائرين في بعض الوظائف الهامة التي كانت تقتصر 
 1113.4مكون سنة  األلفتأهيل الجزائريين محدودا جدا حيث لم يتجاوز على األوروبيين وبقيا 

                                                           
، ورقة عمل مقدمة في ملتقى دور التكوين امهني في تنشيط سوق العمل باالقتصاد الجزائري: صالح صالحي، أمال شوتري-1

البحرين، ، المنامة، مملكة ( األليات -السياسات -االستراتيجيات) مخرجات التعليم العالي و السوق العمل في الدول العربية 
، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية،جامعة دلمون للعلوم التكنولوجيا مملكة 0474اكتوبر 
 044،ص0477البحرين،

 .المرجع السابق -2
اية الحم:،كاتبة الدولة للتكوين المهني،وزارة العملعرض حول التعريف بقطاع التكوين المهني في الجزائر:بلقاسم محبوب -3

 40،ص7441اإلجتماعية و التكوين المهني،الجزائر،فيفري 
تعود الجذور التاريخية للتكوين المهني في الجزائر الى  زمن بعيد اي ما قبل االستعمار الفرنسي للجزائر، حيث ثبتت 

إن مدينة " ي جرماندالدراسات ان تعلم الحرف و المهن اليدوية كان مزدهرا خاصة في العهد العثماني وهذا ما يثبته  قول 
سكاك و  7444نساج حرير و  044خياطا و  7044نساجا و   0444كان يوجد حوالي  1398الجزائر وحدها في سنة 

حدادا، وعددا أخر من الحرفيين المختلفين، وكان السبب في ازدهار هذه الحرف البسيطة في الجزائر خالل هذه الفترة هو  04
ن حرف و صناعات بسيطة تدرب عليها الصبيان هجرة األندلسيين الذين نقلوا حرفهم إلى الجزائر ونشروا بها ما توصلوا إليه م

 "آنذاك
 074المرجع السابق ،صصالح صالحي، -4
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والتفاف الشعب الجزائري حولها، حاولت فرنسة استمالة  1119وبعد االندالع الثورة سنة 
 .1هذا الشعب من خالل مشروع قسنطينة، بفتح بعض من مجاالت التكوين المهني 

 تستجيب عاملة يد في هذه المرحلة هو تكوينأنشئت مراكز التكوين المهني  وكان الهدف من 
 2المعمر الفرنسي الحتياجات

 (:1181 -1119)المرحلة الثانية  مرحلة ما بعد االستقالل مباشرة -9
تخريب :" وبعد االستقالل واجهت الجزائر العهد الجديد في ظروف صعبة تمثلت في 

العتاد والوحدات الصناعية لخلق العجز في الهياكل االقتصادي للبالد كما قام المعمرون بتحطيم 
  3"اإلنتاج الوطني، وتفريغ اإلدارة من الموظـفين لشل عمل الجهاز اإلداري للبالد 

والن عملية التصنيع ذات تكنولوجيا عالية تطلبت مهارات متعددة فقد سخرت لها إمكانات ضخمة 
والمهنية للعمال واإلطارات الهدف منها القضاء النتهاج سياسة تكوين ناجحة لرفع القدرات التقنية 

  4على البطالة وتحقيق التنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية
، والقاضي بإنشاء مصلحة 1119 أوت 38وعليه تم تأسيس المرسوم المؤرخ في 

متخصصة بالتكوين المهني في جميع القطاعات العمومية لمرحلة جديدة في مسيرة التكوين المهني 
الصناعة، :الجزائر، وتجسدت من خاللها إقامة مراكز للتكوين المهني في معظم الوزارات ب

 .5والتخطيط العمراني،بهدف تغطية الفراغ وسد حاجات المؤسسة اإلنتاجية والخدمتية الفالحة،البناء،
إعادة فتح مؤسسات التكوين المهني التي أغلقت ألبوابها نتيجة مغادرة اإلطارات : فضال عن

ألوربية، وتوفير تكوين أولي ألبناء الشهداء بالدرجة األولى بهدف تحسين مستواهم وتمكينهم من ا
نشاء المحافظة الوطنية للتكوين، حيث أسندت إليها مهمة الربط  متابعة تكوين مهني في ما بعد، وا 

 .6بين مختلف النشاطات والمشاريع المقررة فيما يخص التعليم التقني والتكوين المهني

                                                           
 صالح صالحي-1
، المكون القطاع خريجي لدى المهنية للكفايات سطيف مدينة في المهني التكوين مؤسسات تحقيق مدى: توفيق سامعي -2

 0474/0477الجزائر،  –سطيف  عباس فرحات التربية،جامعة علوم العلوم، شعبة دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة
عادة تنظيم مسارها في الجزائر: محمد بلقاسم حسن بهلول -3 ، ديوان المطبوعات الجامعية  7،الجزءسياسة تخطيط التنمية وا 

  00، ص  7444سنة 
 السابق صالح صالحي،نفس المرجع -4
 .المرجع السابق -5
، الدورة الثالثة عشرة، مشروع تقرير حول التكوين المهنيالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي لجنة عالقات العمل،  -6

 20،ص 7444ماي 02-02الجزائر، 
طارات إدارية لتسيير المؤسسات سنة  -* ،  7420قامت الجزائر بإجراءات لترقية التكوين المهني بهدف توظيف مكونين وا 

مع بداية المخطط الخماسي األول ،  7414غير أن االنطالقة الحقيقية للتكوين المهني كانت بعد المؤتمر الرابع للحزب سنة 
 .مركز التي كانت من قبل  24خمسة سنوات مضافة إلى  مركز للتكوين في غضون 012حيث تقرر بناء 
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 تتميز هذه المرحلة بتطور المنظومة الفرعية لتكوين القطاعات االقتصادية وانتشارها السريع 
  طالما أنه  كان يتم تنظيم  ،الشغلكانت أنواع التكوين المهني في انسجام دائم مع عالم

مجمل عروض التكوين وفقا للحاجات المخططة، وعليه كانت هياكل تكوين القطاعات 
 1 .ية لمنظومة التكوين المهني الوطنيتشكل البنية القاعد

  لم تكن مناهج التخطيط تميز بين الحاجات االقتصادية والحاجات االجتماعية للتكوين،حيث
،ومن ثمة كان إدماج حائزي الشهادات 2لم يكن هناك تميز بين الطلب والعرض في التكوين

دون ( كون هو المكونالذي في الغالب ما ي)في الحياة العملية يتم مباشرة مع المستخدم
 3المرور بسوق العمل

  بسد قسط من  ،الشغللقد سمح هذا المنهج الذي يفضل تكافؤ العالقة بين التكوين و
 .من حيث الكم الحاجات المعتبرة من اليد العاملة،

  :(1131 -1133)تطور التكوين المهني مابين  المرحلة الثالثة-8
قامة  وتنويع أنماط التكوين، لقد تزامنت هذه الفترة مع مرحلة توسيع القدرات البيداغوجية،  وا 

 .*إطار مؤسساتي للجهاز الوطني للتكوين بأكمله
لهذا ظهرت انماط للتكوين أخرى كتكوين عن طريق  إن حاجات التكوين المتزايدة بسرعة،

ن الهدف منها مضاعة الفرص التكوين ، وكا1131والتكوين عن بعد سنة  1139التمهين سنة 
المتعلق بتنظيم أعداد التالميذ،  1139إن قانون الصادر سنة ، وتكييفها مع حاجات سوق العمل

، 4يرسخ هذه المبادئ، محددا آليات تنظيم توافد التالميذ على أطوار التعليم والتكوين والحياة العملية
ين المهني وهما التمهين والتكوين عن بعد ، وفي بداية الثمانيات تم تطوير النمطين للتكو 4العملية

والذي يهدف إلى  5 1131 جوان 98المؤرخ في  41-07باإلضافة إلى النمط التقليدي رقم 
المساهمة في تكوين العمال المؤهلين في مختلف القطاعات االقتصادي والحرفية والسماح بإستعاب 

شاب  00444حيث استفاد منه نحو 1139جزء من التسربات المدرسية، تطبيق هذا القانون منذ 
عملية اإلصالح اإلقتصادي التي شرع " يمكن إعتبار أن ، سنة 70-72تتراوح أعمارهم بين 

                                                           
 ،المرجع السابقمشروع تقرير حول التكوين المهني:المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي لجنة عالقات العمل -1
 المرجع السابق -2

 .،المرجع السابقتوفيق سامعي 3
 المرجع السابق - 4
 070صالح صالحي،المرجع السابق،ص -5
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، كانت تركز على ضرورة إصالح المنظومة التكوينية حيث أن 1138تطبيقها في أواخر عام 
 1"ة تسيير المؤسسة اإلقتصادية يعتبر أحد العوامل في تطوير العملية التكويني

 (:1113 – 1113)الفترة الممتدة بين سنة  المرحلة الرابعة-9
ليتسع التفكير فيه الى  7444لقد تم فتح ملف التكوين المهني واالصالحات االقتصادية سنة 

 (اإلدارة -المحموعات -مؤسسات اقتصادية –مؤسسات التكوين )مختلف المعنيين بعملية التكوين 
إعداد مخطط لإلصالح يرمي إلى توفير  منها 2ولقد تمخض عن هذا التفكير جملة من االجراءات

التكيف مع التحوالت المؤسساتية الوسائل الضرورية للجهاز الوطني للتكوين، حتى يتسنى له 
 :3االقتصادية واالجتماعية التي شرعت فيها البالد والمتعلقة بما يليو 
االقتصادين واالجتماعين ودعمه عن طريق إنشاء آليات للتدخل حول  تم تحديد دور المتعاملين -

 .المسائل المتعلقة بالتكوين، على مختلف المستويات
 .منح فرص إنشاء مؤسسات للتكوين في القطاع الخاص -
تحديد و ضبط المهام المسندة إلى قطاع التكوين المهني، التي تتمحور حول ثالثة أهداف  -

 :وليات التاليرئيسية، حسب ترتيب األ
المعدل  1113 ديسمبرالمؤرخ في  00-44سنة بفضل القانون  02وقد ارتفع هذا السن إلى 

سنة  12024والمتمم للقانون السابق الذكر حول التمهين ، وبالفعل إرتفع عدد الشباب المتكون إلى 
  4تخصص في هذه المرحلة 024ليتجاوز الى  774، كما تزايد عدد التخصصات من 1119

وفي هذا الصدد أصدرت الدولة مراسيم أجبرت فيها المؤسسات على تمويل تكوين مستخدميها، تم 
، خاص بترقية التكوين المهني ويتم تمويله 1118أدى بهم التفكير إلى إنشاء صندوق في سنة 

 عن طريق إقتطاع رسوم تدفعها الهيئة المستخدمة والجزء اآلخر من ميزانية الدولة 
هي المرحلة ظهرت الهياكل واإلطارات البيدغوجية العليا كالتقنيين والتقنيين السامين وفي هذه      

والمهندسين، ووضع المبادئ األساسية للتكوين التي تهدف إلى تكوين دائم ومستمر يتكفل بالشباب 

                                                           
عادة تنظيم مسارها في الجزائربلقاسم حسن بهلول ،محمد  -1 ، ديوان المطبوعات الجامعية  7،الجزءسياسة تخطيط التنمية وا 

 14،ص 7444سنة
رغم الوثبة المحققة في ميدان إنجازات المباني القاعدية للتكوين خالل الثمانينات،بقي التكوين المهني يعاني من تغيرات  -*
للمزيد اطلع على محمد ( الحاجيات الصناعية و الحرفية)التي ابعدته عن واقع عالم الشغل " ماعيةالتربويةو االجت السياسات"

 47،ص7441،المجلس االعلى لتربية،الجزائر،فيفري،مساهمة في التفكير حول منظومة التكوين المهني:بن سالم
 47،ص7441لى لتربية،الجزائر،فيفري،،المجلس االعمساهمة في التفكير حول منظومة التكوين المهنيمحمد بن سالم، -2
 24المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي،لجنة عالقات العمل، المرجع السابق،ص -3
 نفس المرجع السابق  -4
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أو تحسين مستوى  –الرسكلة  –العاطل الذي يبحث عن العمل، باإلضافة إلى عمليات وبرامج 
 .العمال 

 (:9318-9333) المرحلة الخامسة الفترة الممتدة بين سنة-1
 تم 2000 أوت7 في وتحديدا2000 سنة في للقطاع جديدة مشروع يمثل أبعادا رھظ
 وزارة العالي، التعليم وزارة المهني، التكوين وزارة عن ممثلين تتضمن التي القطاعية اللجنة تنصيب
 وشهادة المهنية البكالوريا ةشهاد ماھ شهادتين إنشاء على آنذاك االتفاق تم وقد الوطنية، التربية

 1.المهني التعليم في يلھالتأ
عليه ميدانيا والمتعلق بواقع التكوين حاليا فقد الحظنا أن التكوين المهني بدأ بتطور ويتوسع، 

نتشرت 07إختصاص تابع لـ  024حيث وصل عدد االختصاصات إلى  معاهد التكوين  شعبة، وا 
 .المهني على كامل التراب الوطني 

فمن ناحية الموارد  إن التكوين المهني بالجزائر يتوفر حاليا على موارد بشرية ومادية معتبرة،
طارات مكونة، أما بالنسبة للموارد المادية فهي تتمثل في مختلف  البشرية هناك كفاءات عالية وا 

عادة  التجهيزات الكبيرة المعقدة واآلالت المتطورة، حيث يخصص سنويا ميزانية لتحديد العتاد وا 
 .تحديثه وشراء آخر 

سعت الوزارة المعنية من خالل االصالحات التي شرعت فيها مع بداية األلفية الثانية 
االصالحات النوعية للتكوين المهني، من خالل مجموعة من االجراءات كانت ابرزها استحداث ما 

 .ييعرف بالتعليم المهن
 :أهداف هذه المرحلة

 تحديث التكوين المهني لجعله أكثر تنافسية بمساعدة المختصين وتأهيل المكونين. 
  دمج بعض الحرف الجديدة وتطوير الحرف التقليدية الموجودة مع تنظيم وتطوير ما يعرف

وذلك لتقوية عالقة التكوين المهني مع النظام التربوي ومع المحيط  بالتكوين المستمر،
بمعنى توسيع وتدعيم حيزه االقتصادي من خالل توسيع التقاطعات التي  االقتصادي؛

 .تربطه مع هذه االطراف
 تحقيق هدف استراتيجي وهو تجنب مخرجات نظام التربوي بدون تأهيل 
  وبذلك اصبح التكوين المهني هو ذلك التكوين الموجه للتالميذ الذين يرفضهم التظام

االساسي، وللعمال والبطالين في إطار التكوين المتواصل، ويتم  التربوي في إطار التكوين
                                                           

 اإلنسانية العلوم ،كلية االجتماعية العلوم قسم ، ،بسكرة بوالية ميدانية دراسة- المهني للتكوين الثانوية طلبة نظرة ،مسعودي كلثوم -1 
ورقلة  مرباح قاصدي ،ورقلة جامعة واالجتماعية،

http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598 

de10/03/14de 14:23 
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هذا النوع من التكوين في المعاهد والمراكز التكوين المهني وفي مؤسسات القطاع الخاص 
 .1أو في مؤسسات مرتبطة بقطاع معين

تلميذا ويتوقع أن  402إذ بلغت التدفقات نحو التعليم المهني  9331/9331وفي سنة 
 .من نظام التعليم ما بعد اإللزامي %00والذي سيمثل  9393تلميذا في  701400يتجاوز 

موزعة مابين التكوين المهني  ،0442مؤسسة نهاية  010وبلغت مؤسسات التكوين المهني 
مسجلة بذلك تطورا  مراكز التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،و 

كما  معاهد، 2حيث لم يتجاوز الــــــــــــــــ وين المهني التي بقي عددها ثابتا،ملحوظا باستثناء معاهد التك
 2يبينه الجدول

 لقد حافظ التكوين المهني على وتيرة نمه في المخطط الخماسي الثاني في عقد التسعنات،
 المتواصل،ومن أهم التطورات التي شهدتها هذه الفترة تطوير أنماط أخرى من التكوين مثل التكوين 

 .التكوين المسائي التكوين عن بعد،
ورغم كل هذه التجهيزات يجمع الكل بأن قطاع التكوين المهني داخل األلفية الثانية وهو 
يعاني من نقاط ضعف كثيرة أهمها عدم تغطية احتياجات المؤسسات االقتصادية، فباشرت 

 .3عديدة لقطاع التكوين المهني بإصالحاتالحكومة 
 مكونات النظام الوطني للتكوين المهني: الثالث

 :شبكات ومؤسسات التكوين المهني في الجزائر -1
شبكات،  ثالثةمن  الجزائر في المهني التكوين نظام يتكون: التكوين المهني في الجزائرشبكات -أ

 : كالتالي ممثلة وهي يةمؤسسات تكوين تتضمن كل شبكة
التكوين  ومراكز المهني التكوين معاهد وهي المهني، للتكوين العمومية المؤسسات شبكة (1)

  المهني
 ووزارة الداخلية كوزارة األخرى للوزارات التابعة المهني للتكوين العمومية المؤسسات شبكة (2)

 .السياحة
 4االقتصادية للشركات التابعة المهني التكوين مؤسسات شبكة (3)
 من واسعة شبكة على العمومي القطاع يتوفر :المهني للتكوين العمومية المؤسسات شبكة(1)

 مراكز التكوين تشكلو  ،المهنيين التكوين والتعليم وزارة وصاية تحت تقع التكوين وهياكل مؤسسات

                                                           
 .صالح صالحي،المرجع السابق - 1
 000المرجع السابق،ص  -  2
 001المرجع السابق،ص   - 3
 .المرجع السابق ،توفيق سامعي -4

http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063


    الفصل الرايع : تحليل واقع التكوين المهني و الشغل في الجزائر                                                                                
 

97 

 يتوفر 1منتدبة  وأقسام، ملحقات المراكز ولهذه ،المهني التكوين لجهاز القاعدية الشبكة المهني
التكوين  تحت وصاية وزارةواسعة من مؤسسات وهياكل للتكوين تقع القطاع العمومي على شبكة، 

 .3تكوين  منصب 350.000مؤسسة توفر 002ويبلغ عددها  2المهنيين التعليمو 
 بالهندسةن ييالمهن والتعليم للتكوين الوطني المعهد يتكلف :معاهد التكوين والتعليم المهنيين .1

 ومستخدمي المدربين ورسكلة مستوى وتحسين بتكوين تّكفليو  المؤطرين، وبتكوين البيداغوجية
 2يبلغ عدد هذه المعاهد  ،المهني التكوين برامج وتوزيع وطبع إعداد في ساهموي ،اإلدارة

 .4البالد متواجدة بستة واليات من
 التكوين في المتخصصة المعاهد تتواجد:المهني التكوين في المتخصصة الوطنية المعاهد .0

 5(2و 0المستوى )والتقنيين الساميين  "التقنيين" بتكوين وتتكفل الوطن واليات أغلب في المهني
 6.ملحقة 07لها  وتتبع 17عددها  ويبلغ

 التكوين القاعدية لجهاز الشبكة المهني التكوين مراكز تشكل: المهني التكوين مراكز .0
المستويات من  توفر تكوينات فيو ،مركزا متواجد بكل واليات القطر 200عددها  ويبلغ،المهني

 .7ملحقة 074ولهذه المراكز ملحقات وأقسام منتدبة بالوسط الريفي ويبلغ عددها  0إلى  7
 حول والبحوث الدراسات بإعداد المركز هذا يقوم :المؤهالت في والبحث الدراسات مركز .0

 .المهني التكوين بقطاع متّعلقة دراسة بكل كذلك يهتم وهو وتطوراتها المؤهالت
 مختلف في بعد عن مهنيا تكوينا المركز هذا يوفر :بعد عن للتعليم الوطني المركز .2

 ال التي التخصصات وهي مقبوال، تكوينا المتربصين فيها يتلقى أن يمكن التي التخصصات
 .العملية التطبيقات من الكثير تتطلب

 المساعدة بتقديم المعهد هذا يقوم :المتواصل التكوين وترقية لتطوير الوطني المعهد .2
 كما،المتواصل التكوين وترقية تطوير قصد وللهيئات االقتصادية للمؤسسات والتقنية البيداغوجية

 التمهين ومّعلمي مؤطري برسكلة والخاصة العمومية المؤسسات مع بالتعاون يقوم
 هذه المؤسسة مهام تتمثل :المهني للتكوين والبيداغوجية التقنية للتجهيزات الوطنية المؤسسة .1

 .التكوين المهني لقطاع والبيداغوجية التقنية التجهيزات وصيانة تركيبو  اقتناء، في

                                                           
 .المرجع السابق-1
 المرجع السابق،الماحي ثريا ،-2
 المرجع السابق  -3
 .توفيق،المرجع السابق سامعي -4
 .المرجع السابق -5
 .السابقالمرجع الماحي ثريا ، - 6
 .المرجع السابق - 7
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 الذي تتكفل التكوين إن: األخرىللوزارات  التابعة المهني المؤسسات العمومية للتكوين شيكة( 9)
العمومية،  به القطاعات العمومية األخرى يبقى جد محدود وتخص قطاعات الفالحة، األشغال

 .والرياضة البحري، البريد والمواصالت والشباب الصحة ، الصناعة، الصيد
 التكوين تشمل هذه الشبكة مدارس : للشركات اإلقتصادية التابعة التكوين مؤسساتشبكة  (8) 

 1تكوين اعة حيث منصبللمؤسسات الكبرى في ميدان الطاقة، المناجم والصن التابعة
 أهم هيئات التكوين المهني في الجزائريبين جدول 

 المهام الهيئة

المعهد الوطني للتكوين والتعليم 
 المهنيين

 الهندسة البيداغوجية للتكوين
 تحسين مستوى العمال

 تأطير مؤسسات التكوين المهني

 معاهد التكوين والتعليم المهنيين
 (.31عددها) 

 .ومستخدمي التسيير المكونينتكوين وتحسين مستوى 
إعداد برامج البيداغوجية وتوزيعها بالتنسيق مع المعهد الوطني للتكوين 

 .والتعليم المهنيين

 .ضمان التكوين بالمراسلة في مختلف التخصصات المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد
 .من طرف مؤسسات القطاع تحضير امتحانات نهاية التكوين المنظمة

المعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين 
 المستمر

 .المساعدة البيداغوجية والتقنية للمؤسسات التكوين المهني
 .تحسين مستوى الرسكلة للمكونين وأساتذة التمهين

المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية 
 .جهيزات الموجهة لمؤسسات التكوين المهنياقتناء وتوزيع وتركيب الت والبيداغوجية للتكوين المهني

الصندوق الوطني لتطوير المهن  
 والتكوين المتواصل

التكفل بتسيير الموارد المالية الناجمة من الرسوم الخاصة بالتمهين 
 .والتكوين المتواصل تحقيق برامج التمهين والتكوين المتواصل

 :مؤسسات التكوين المهني-ب
، وان احتياجات المتكونين المختلفة المهني على تلبية مختلف العديد من مؤسسات التكوين تسهر 

كانت هذه التخصصات تنتشر عبر خريطة الوطن بأكمله، وسنشير في الجدول اآلتي إلى أنواع 
 هذه المؤسسات وطبيعتها وكذا المستويات التكوينية التي تقوم بها وكذا األهداف التي تسعى لتحقيها

 
 
 
 

                                                           
 .المرجع السابق - 1
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 1جدول يمثل مؤسسات التكوين المهني

 العدد النوع
مستوى 
 الهدف الطبيعة التكوين

 تكوين اليد العاملة المحلية محلي 0الى7 102 مراكز التكوين المهني

 محلي 0الى  7 000 مالحق مراكز التكوين
تقريب التكوين المهني 

 للمناطق النائية
المعاهد الوطنية 
 والمتخصصة

 وطني 2الى0 740
تكوين اليد العاملة في 
 اختصاصات وطنية

 تقريب بعض االختصاصات جهوية 2الى0 72 ق المعاهد الوطنيةحمال
 

: من خالل هذا الجدول نستنتج أن مؤسسات التكوين المهني تنقسم إلى نوعين أساسيين هما
المستوى  مراكز التكوين المهني التي تضمن التكوين في اختصاصات معينة من المستوى األول إلى

الرابع كما يمكنها من خالل العالقة مع المعاهد الوطنية أن تضمن التكوين من المستوى الخامس، أما 
مختلف قطاعات كما تضمن ل نالمعاهد الوطنية فهي تنظم تربصات تطبيقية والتكوين التحويلي لمهنيي

 .والهيئات الناشطةأيضا المساعدة التقنية والبيداغوجية لفائدة مستخدمي المؤسسات 
منصب  010722:ذات قدرة استيعاب تقدر بـ7400ويحصى إجماليا  مؤسسة عمومية للتكوين المهني  

 70402منصب، ويضمن التأطير البيداغوجي لهذه المؤسسات  20042:بيداغوجي وقدرة داخلية بـ
أستاذ متخصص في  0240في التكوين المهني درجة أولى و 2أستاذ مختص  0404أستاذ من بينهم 

 .3استاذ التكوين المهني 4000و  0التكوين المهني درجة 
 :التكوين المهني في الجزائر وأنماطمستويات -ثالثا

   المهني التكوين مستويات-1
والتعليـم المهنييـن ضمـن مساعـي السلطـات العموميـــــة للتكفـل  تنـدرج مهـام قطـاع التكـوين

الهامـة، المنـحدرة مـن قطــاع التربيـــة الوطنية، بإدماجها في مسار التكويــن بالشريحـة الشبانيــة 
  .المهنـــي في تخصص يناسب خصوصيات الطلـــب من اليـــد العاملــة المؤهلـــة

                                                           
، 77/747/0477، سيدي فرج، الجزائر، الدورة التدريبية لتطوير نظام معلومات سوق العملوزارة التكوين المهني،  - 1

 .42ص
 .42نفس المرجع السابق، ص  -2
 .،الملرجع السابقتوفيق سامعي -3
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كما تستقطب مؤسسات التكوين المهني شرائح أخرى مــن التركيبة اإلقتصادية واإلجتماعية  
طاع التكوين والتعليم المهنيين المتبناة من طرف السلطات العمومية وفق ما وباإلمكان إبراز مهام ق

المؤرخ في  33/38نص عليه القانون التوجيهي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين رقم 
الوطنـي وعمليـة التنميـة مـن اليـد العاملـة  فيما يلي تلبيـة إحتياجـات اإلقتصـاد  98/39/9333

  :المؤهلـة وترقيتهـا عـن طريـق مختلـف أنمـاط وأجهـزة التكويـن المهنــي المدرسـة وهـي
 التكوين اإلقامي األولي     -
  التكوين عن طريق التمهين    -
 التكوين عن بعد     -
 التكوين المتواصل     -
 دروس المسائية التكوين عن طريق ال    -
  (المرأة الماكثة بالبيت)تكوين السيدات     -
 . التكوين التعاقدي    -
 العاطل عن العمل والغير متمدرس وكذلك عملية إدماج في دورات تكوينية الشباب     

  على المعارف والمؤهالت تطوير مهن اإلقتصاد الجديد المبني من اجلكل هذه االنماط و االجهزة 
اصلة تحسين األداء البيداغوجي من فزيادة على هذه المعالم، يكمن اإلنشغال البالغ األهمية في مو 

التخصصات وأنماط التكوين األكثر نجاعة، وذلك  استهدافحيث نوعية أداء مستوى التكوين و 
حتي اجات بغرض التجسيد الفعلي والدائم للعالقة اإلرتباطية بين نشاطات مؤسسات التكوين المهني وا 

  .المؤّسسات اإلقتصادية المنتجة للسلع والخدمات من اليد العاملة المؤهلة  
إن الغاية من اإلستثمار العمومي في التكوين والتعليم المهنيين متعددة األبعاد، ويمكن             

حصرها من خالل طبيعة الفئات اإلجتماعية واإلقتصادية، والتي ينبغي أن تجد التكفل المناسب 
  :وهي  1بطلبها مهما كانت خصوصية هذه الفئات

 ومة التربوية بعد الطور اإللزاميفئة الشباب دون المستوى والمنحدرين من المنظ .7
فئة البطالين أو المسّرحين عن العمل، في إطار جهار الصندوق الوطني للتأمين عن   .0

 .البطالة
الناشطين في سوق الشغل بتجديد وتحسين معارفهم في شتى الميادين التي تسمح بها   .0

 .مختلف مدونات الشعب وتخصصات التكوين المهني
المعوقين، نزالء مؤسسات إعادة التأهيل، الشباب في خطر : الفئات اإلجتماعية الخاصة  .0

 . معنوي 
                                                           

 .المرجع السابق - 1
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 : تتويــج التكويــن
األنماط واألجهزة التكوينية المذكورة أعاله، حسب مستويات التأهيل، يتوج المسار التكويني لمختلف 

 المنصوص عليها في مدونة التخصصات والشعب المهنية بشهادات دولة
 :مستويات وشهادات التكوين المهني يوضحجدول 

 مستــوى
 التكويــن

 الشهـادة
 الممنوحـة

 شـروط االلتحـاق األصناف
 بالتكويـن

 التكويــن
 النظـري

 التربـص
 التطبيـقي

المستــوى 
 األول

C.I.P.S 
شهادة التكوين المهني 

 المتخصص

عامل 
 متخصص

 معرفة الكتابة و القراءة
 اختبار بسيكوتقني+ 

 44إلى  42من 
 أشهر

 شهـر 47

المستــوى 
 الثانـــي

C.A.P 
 شهادة الكفاءة المهنية

 عامل مؤهل
+ مستوى التاسعة أساسي 

 اختار  مستـوى
 72 إلى 70من 
 شهـر

إلى  47من 
 شهريـن 40

المستــوى 
 الثالــث

C.M.P 
 شهادة التحكم المهنية

عامل عالي 
 التأهيل

مستوى السنة األولى ثانوي 
 اختبار المستـوى+
 

 07إلى  70من 
 شهـر

إلى  47من 
 شهـر 40

المستــوى 
 الرابــع

C.T 
 شهادة تقني

 تقني
+ مستوى السنة الثانية 

 اختبار المستـوى
 أشهـر( 40) شهـر 00

المستــوى 
 الخامس

C.T.S 
 شهادة تقني سامي

 تقني سامي
+ مستوى السنة الثانية 

 اختبار المستـوى
 

 أشهـر( 42) شهـر 04

     
سنشير في هذا المقام إلى مدونة القطاعات المهنية واهم تخصصات  :الشعب المهنية الفروع

 .1التكوين المهني
وفقا للمدونة الوطنية للشعب والتخصصات التكوين المهني تحدد التكوينات الممنوحة التي تتوزع  

تتمثل تخصص و  027خصصات يصل عددها إلىشعبة مهنية تتفرع كل شعبة الى عدة ت 07على 
 *2هذه الشعب

  : الجزائر في المهني التكوين أنماط-9
على عدة أنماط للتكوين المهني من المستوى  اإلعتمادلتحقيق أهداف التكوين المهني يتم       

عن طريق التكوين األولي ( أي من العامل المؤهل إلى التقني سامي) األول إلى المستوى الخامس
                                                           

 .41،40ص  نفس المرجع السابق، -1
 0441المدونة الوطنية لتخصصات التكوين المهني،وزارة التكوين و التعليم المهنيين،الجزائر - 2
 )(انظر الملحق رقم *
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 لمختلف لضمان االستجابة إسقاط يجعله يمثل ما 1األنماط هذه أو التكوين المتواصل من خالل
 ممكن بأكبر عدد التكفل لضمان كذلكو ،2 ةالتأهيلي المستويات حسب التكوين في الطلب حاجيات

 إمكانياته و المتربص ظروف وفق األنماط يكون هذه بين من تكوين نمط واختيار،المتربصين من
 القائمة المهني التكوين أنماط وتتمثل،3التكوين قطاع  قبل من األنماط لهذه المختلفة البرمجة ثم

 :يلي ما حسب الجزائر في اليوم
 ،ىهو اكثر شيوعا مقارنة بنماذج التكوين االخر  4و يعرف بالتكوين المقيم :االقامي التكوين (1)

 هذه وتتمثل ِلذلك ومجهزة متخصصة تكوين هياكل داخل التكوين من النمط هذا يجري
 التكوين في المتخصصة الوطنية المعاهد وفي التمهين و المهني التكوين 5مراكز في الهياكل
 . اَلتربص مدة طيلة المهني التكوين مؤسسة خلالتكوين داويتم  ،المهني

 في للمتربص المباشر التكوين نمط عن يعبر التمهين نمط طريق عن التكوين إن :التمهين (2)
يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أولي وينظم بالتناوب بين مؤسسات ، 6المهني الواقعي الوسط

 إنتاجية مؤسسة في أو الفعلية العمل ورشات داخل وذلك، 7التكوين المهني والوسط المهني

                                                           
1 - Séminaire International sur le financement de la formation professionnelle, 24 au 27 
septembre 2000, Ministère de la Formation et de la  Profession, Alger Min T.F.P, page 15-
16. 

نحو إستراتيجية فعالة لخلق عالقة مستقرة بين سوق التعليم و سوق العمل كحل للبطالة و طريق للتنمية  الماحي ثريا ، -2
مخبر  مداخلة ضمن ملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة للقصاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، المستدامة،

  71، ص0477نوفبر  72-72االستراتجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر، جامعة المسيلة، الجزائر 
 توفيق،المرجع السابق،ص سامعي -3
 42بلقاسم محجوب،المرجع السابق،ص  -4
 .محمد بن سالم ، المرجع السابق -5
 نفس المرجع السابق، - 6
ورقة عمل مقدمة ،التكوين المهني واليات التنسيق بينه وبين قطاع التشغيل في الجزائرواقع : بحري صابر، خرموش منى - 7

إستراتيجّيات الّتكوين المهني و احتياجات " (التحدّيات و الّصعوبات و آفاق الّتطوير)الّتكوين المهني في الجزائر ليوم دراسي
ص ، 0470ماي  72بسكرة،الجزائر،. ،جامعة محّمد خيضر  سوق العمل، مخبر المسألة الّتربوية في ظّل التحدّيات الّراهنة

42- 74 
 نجده الذي المتمهن وضعية بسبب التسمية هذه حدثت التناوبي، بالتكوين التمهين طريق عن التكوين نمط كذلك يعرف*

 11سنة  فهو للسن بالنسبة التكويني النمط بهذا اإللتحاق شروط أما التمهين، ومؤسسة األصلية التكوين مؤسسة بين يتناوب
 منه، واالستفادة التكوين و هذا في التسجيل يتمكن من كي المبكر للشباب األولوية تعطى أن هنا نالحظ سنة 81الى غاية 

 والخدمية، اإلنتاجية المؤسسة :هي أطراف التمهين، عقد من التمهين نسخة عقد على الفعلي التوقيع بعد اّلتكوين مباشرة ويتم
 أن العقد هذا في يظهر للحقوق والواجبات، فبالنسبة بالحقوق تتعلق توضيحات على العقد هذا المهني، يحتوي التكوين مركز

 سامعيلإلطالع أكثر ارجع الى  . منه في بها المعمول واإلمتيازات التخفيضات من  يستفيد كما أجر، بشبه يستفيد المتربص
 .المرجع السابق توفيق
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  الشباب من تعلُّم ممارسة من كبير عدد مكن قدو  إدارية، داخل مصالح أو خاصة أو عامة
 طرف من  بالتمهين اَلتكفل ويتم الخاصة أو العمومية المؤسسات بتوظيفهم وذلك حرفة

 مرتبطة كفايات المتمهن بذلك ويكتسب أوالمصنع العمل، ورشة في التقني أو نفسه الحرفي
 بالجانب يتعلق ما في أما ،الملموسة ظروفها مع المباشر االحتكاك طريق عن معينة بمهنة

 بكيفية بناؤه يتم معرفي جانب فهو التمهين، أي بالذات، التكويني النمط هذا وفي النظري،
 والمبادئ التقني والرسم التكنولوجيا في دروس شكل على وهو العملية التمارين وفق ملخصة
 مستوى على أسبوعي ساعي كحجم ساعات المتمهن عليها فيتحصل بالمهنة، المرتبطة العامة
 . يالمهن التكوين مراكز

 :التكويني النمط هذا وواجبات مزايا ومن
 من كل طرف من جيدة بصفة وتنظيمه استغالله تم إذا خاصة وفعال اقتصادي ّأنه هو 

 جهة من والخدمية اإلنتاجية المؤسسات ومسؤولي جهة، من المهني التكوين مسؤولي
  .1بهم المنوطة باألدوار وجه أحسن على بالقيام وذلك أخرى،

  مكانات يتناسب التكويني النموذج هذا أن أيضا يظهر  تمكنها لعدم نظرا *النامية الدول وا 
 عن فينجر المهني، التكوين مراكز داخل الالزمة والبيداغوجية التكوينية الهياكل توفير من
 .المطلوبة المصاريف نقص ذلك

  التي والحرف المهن من كبير عدد تغطية امكانية هو التمهين نموذج ايجابيات ومن 
 للحرف بالنسبة الحال هو كما للتكوين التقليدية األنماط طريق عن تغطُيتها يصعب
 .التقليدية

 إلى حر ثم يوجه  ترشحكم والبريد المراسلة طريق عن ويمارس:بعد عن المهني التكوين (3)
 اكتساب في يرغب من كل إلى بعد موجه عن المهني التكوين أن يظهر ،معين مهني مركز
 مواطن كل التكويني اّلنمط بهذا كذلك يهتم مهنية، امتحانات أو التحضير إلجراء مهني تأهيل
 المركز إنشاء تم  النمط هذا وِلتفعيل، المهني المجال في مستواه وتحسين رفع في يرغب

 دعم إنشاء ملحقات تمكن منو  ،البيداغوجية وأنشطته كلههيا تفعيل بعد، عن للتعليم الوطني

                                                           
 .المرجع السابق- 1

 حسب وذلك شهر، مدة أثناء للمتمهن، مسبق  أجر بدفع الدولة تتكفل حيث المستخدمة للمؤسسة الممنوحة المزايا **
 والتأمينات االجتماعي بالضمان والمتعلقة التمهين عن الواجب دفعها االشتراكات من المستخدم إعفاء أيضا التخصص، يتم

 األجر على الضريبة برسم الجزائي الدفع من المستخدمة المؤسسة ذلكك تعفى كما العائلية، المنح دفع العمل، حوادث من
 يسمح تدريجي تمهين تحقيق على السهر في فتتمثلُ  المستخدمة المؤسسة واجبات بخصوص للمتمهن، أما المقدم المسبق

  .العقد في عليه المنصوص المهني التأهيل باكتساب للمتربص
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 مختلفل ، "بالمراسلة الدروس" و التكوين هذا في الَمتبع األسلوب إن )الجهوي المستوى على
 هذا في التسجيل ِلسهولة نظرا المهني المستوى أوتحسين تكوين عن تبحث العمرية الفئات
 نفس ويوظف يضمن بعد عن التكوين هذا أن العلم مع المعتمدة؛ للتخصصات بالنسبة النمط

 المهنية التخصصات أن غير األخرى؛ المهني التكوين مراكز مستوى على الموجودة المناهج
 والبنوك المحاسبة :وهي متقاربة فروع ثالث ضمن تندرج وتعليمها متابعتها في شرع التي

 بعد، عن التعليم أو بالمراسلة للتكوين بالنسبة التخصصات هذه اختيار ويرجع والتأمينات
 الكفايات واكتساب متابعتها  بالفعل يمكن تخصصات فهي ؛طبيعتها إلى يبدو، ما حسب
 واإلكترونيك الميكانيك الختصاصات بالنسبة يالحظ ما عكس المراسلة، طريق عن لها التابعة

 طريق عن االختصاصات من صنفال هذا متابعة  يستحيل حيث بفروعها، والكهرباء
 على وّحتى التطبيقية؛ واألعمال الورشات مستوى على فعلي تتطلَّب حضور فهي المراسلة،
 إطار في إال استيعابها يمكن فال ؛التخصصات بهذه المتعلقة النظرية المحتويات مستوى
 .الملموسة المهنية للظروف إستنادا النظري التعليم فيتم ،الملموسة العملية التمارين

 تنظيم أساس على التكوينية الطريقة هذه تعتمد :المسائية الدروس طريق عن التكوين (4)
 دروس من اإلنتهاء بعد أي آخر النهار، في العادية المؤسسات في التكوين دروس عرضو 

 تحقيق لغرض ومدروس مكيف ساعي حجم بتكريس الدروس وتتم العادية، اإلقامي التكوين
 الذين والموظفين العمال التكوين من النمط هذا إلى جهيتو ،و اكتسابها المراد المهنية الكفايات
 تأهيل اكتساب في يرغبون والذين المختلفة، يةتوالخدم اإلنتاجية المؤسسات في يشتغلون
 .1المهني مسارهم تحسين وكذا األدائي مستواهم  رفع إلى يطمحون أو معين،

ويشمل برامج تكوين مفتوحة لكل  الخدمة، أثناء بالتكوين كذلك يسمى :المتواصل التكوين (5)
التطور التكنولوجي  العمال على أساس شروط مسبقة ويهدف إلى تكوين العامل وتكييفه مع

 الموظفين ِلصالح التكويني النمط هذا َينظم) 2إعادة تأهيله في مهنته الجديدةوالتقني وكذا 
 يبقى ،للعمال المهني المسار أثناء كل َمتواصال المفروض من ويكون ،وظيفتهم كانت مهما

 حياتهم طيلة ذلك، إلى الحاجة ظهرت إذا العمال فئة عند ومستمرا قائما، المتواصل التكوين
 تجدد يالحظ حيث لها، التابعة والكفايات المهن مجال في الحاصل للتطور نظرا وذلك المهنية
 التجديد هذا ويظهر مهنة، لكل بالنسبة الممارسة والطرق الَتقنياتو الوسائل، مستوى على هائل
 إذن يهدف ،العالم عبر الحاصلة والتكنولوجية العلمية للبحوث نتيجة ألخرى زمنية فترة من

                                                           
 .المرجع السابق - 1
، 77:المتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، الجريدة الرسمية العدد 41-40: من القانون رقم 4- 0المادة    2

 .40/40/0440: المؤرخ في
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 مهنية كفايات اكتساب ثم المهنية، للكفايات الجيد األداء تأكيد ضمان إلى التكويني النمط هذا
 ،المهني النمو مستجدات مع التكيف إمكانية للعمال يضمن ما وهذا الرسكلة إطار في جديدة
 إنتاجية للمؤسسات، والتنافسية اإلنتاجية القدرة ورفع تحسين يتم المتواصل التكوين خالل فمن

 1تكوينية أو تربوية خدمية، كانت،
 الخلفية التاريخي للتشغيل في الجزائر: ثالثا

 :االستعمارية الفترة خالل الشغل-1
 ليبقى والتجهيل التمييز أشكال كل فمارست خيراتها نهب الجزائر بدخولها فرنسا هدفت
 .التسيير أو اإلدارة عن بذلك بعيدين والمصانع، المزارع في يشتّغلون الجزائريون
 ضعف كان إذ البطالة، انتشار في دور الجزائريين العمال أوساط بين األمية لتفشي كان لقد
 كانت حيث الحرفي العمل تدمير إلى إضافة الشغل، مناصب إيجاد في عائقا والتكوين المؤهالت

 2.فرنسا نحو توجه الخامة األولية المواد
 األساليب على التعرف عند بسهولة االستعمارية الفترة خالل الشغلواقع  تصور يمكن
 البالد خيرات ونهب استغالل في فرنسا نية أن كما ،*الجزائريين حق في المتخذة االستعمارية

 بمناصب الجزائريين تشغيل أعاق مما التجهيل، سياسة على أساسا اعتمدت إستراتجية تتخذ جعلتها
 وانصب المعمرين، نصيب من ذلك كان حين في تأهيال تتطلب التي الوظائف من وغيرها إدارية،

 تم كما متدنية، وبأجور الشاقة الفالحية األعمال في الريفية العاملة األيدي استغالل على اهتمامهم

                                                           
 012المرجع السابق،ص،توفيق سامعي 1

جتماعية إنعكاسات و أفاق إقت -سياسة التشغيل في ظل التحوالت اإلقتصادية بالجزائرعيسى أيت عيسى،  - 2 صادية وا 
 12،ص 0474،اطروحة دكتوراه علوم تخصص تسير،جامعة الجزائر،

 تمركز ذلك على والدليل عيشه، ظروف تسهيل منجزاته من يهدف كان االستعمار أن بحكم أثاره المستعمر خروج ترك -*
 يفرض كان فالمستعمر"  1882 سنة منذ البحر، ضفاف وعلى الكبيرة المدن الخصبة، األراضي في يقطنون أين المشاريع
 الذين وهم األوروبيون المستوطنون وكان الجزائريين، بالنسبة اختياريا كان حين 6 السن من أبنائه على التعليم إجبارية

 هذه نجحت ولقد الفرنسية، أو العربية باللغة سواء الجزائريين تعليم بشدة يعارضون الجزائر في الثروة مصادر من يستفيدون
  بالنسبة أما% 19 "التعليم سن بلغوا الذين األطفال مجموع من  %8 يتجاوز ال األطفال تعليم نسبة كانت حيث المعارضة

 حوال الجزائريون يمثل 1954 سنة الثانوي للتعليم 1953 سنة الجزائريين األطفال وسط المدرسي التسجيل معدل كان"
 التي التمييز لسياسة كان لقد 2 ."طالب 5.146 مجموع من طالب 557عددهم كان حيث الطلبة مجموع من % 28,10

 تخوف أدنى دون مستعمراتها، في تواجدها لتدعيم األول فالمجال واالقتصادي السياسي بعدها التعليم مجال في فرنسا اعتمدتها
 تأهيال تتطلب ال قطاعات إلى تتوجه الجزائرية العمالة أصبحت فلقد الثاني المجال أما المجتمع أفراد بين الوعي انتشار من

 المتدني مستواها يالءم عمل إلى تتوق العمالة في فائض خلق إلى التعليم محدودية أدت لقد .زهيدة وبأجور لالعمال كمنفذين
 .فرنسا إلى الهجرة يفضل بعضها جعل مما
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 تتوسع كانت التي فرنسا نحو للهجرة إياهم مشجعة كادحين إلى حولتهم التي القوانين من العديد سن
 1.االستثمارات بها

إن عيش الجزائريين تحت سيطرة االستعمار الفرنسي في ضل السياسة الزراعية الفرنسية         
  *2خالل منح امتيازات ألراضي المعمرينالتي تسببت في نقص القوى العاملة وذلك من 

 تهدف ملموسة نتائج االستعمارية لألساليب كان لقد: الشغل على االستعمارية السياسة انعكاسات
 بطبيعة األمر تّعلق سواء لها، مناسبا تراه ما حسب البشرية للقوى واالستغالل السيطرة ورائها من

 إذ ؛3الشغل إلى جانب تنميط مرسوم، مسار حسب العاملة اليد وحركة األجور أومستوى الشغل
 تهتم ولم التقليدية، الحرفية الصناعات دمرت حيث الزراعية، غير المجاالت تطوير عدم إلى سعت

 والتخطيط لألراضي، األوربيين تمليك قوانين فسّنت الزراعي المجال في أما الصناعي بالقطاع
 يتصف الجزائريين تشغيل جعل ما وهذا السوق الشغل الخارجية، احتياجات حسب للزراعة

 4العمل مدة في واالستغالل بالموسمية
 (1133من االستقالل الى )غيل في مرحلة الحزب الواحد لشوضعية ا-9

االستقالل  بعد أن باعتبار البطالة أزمة من تعاني تكن لم االستقالل بعد الجزائر أن رغم و
 الجزائريون، منها استفاد شاغر شغل مناصب ورائهم تاركين الوطن أرض المعمرين غادر معظم

 سجل إذ الوضع تغير ما سرعان إذ طويال، يدم ولم االستقالل بعد مباشرة كان الوضع هذا لكن
 عبارة أغلبهم كان و ،5دائم شغل عن يبحثون الشغل عن عاطل 900.000 يقارب ما 1964 سنة
 تطور مراحل قسمنا فقد تشغيل أزمة تكون أن قبل سياسية أزمة كانت األزمة شباب؛ وألن عن

 ومرحلة الواحد الحزب مرحلة وهما هامتين سياسيتين مرحلتين حسب الجزائر في الشغل سياسة
 .6الحزبية التعددية

                                                           
 14المرجع السابق،ص  -1
،   7414، مطبعة أحمد زبانة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،تكون التخلف في الجزائر ،عبد اللطيف بن أشنهو -2

 .770-770ص
العودة وتعرضت أعمال الفالحة والحصاد لكثير من التعقيدات بسبب فقدان اليد العاملة المحلية سندا لعمليات الحصاد *

 لالطالع اكثر تكون التخلف في الجزائر:عبد اللطيف بن أشنهو للمرجع السابق الذكر 
 10،المرجع السابق،ص  عيسى أيت عيسى -3
 04المرجع السابق،ص   -4

5 - MUSTAPHA BOUTEFNOUCHT, opcit, p 33 
 ، رسالةزرالدة دائرة محلية بمبادرة المأجور األعمال برنامج ميدانية المحلية دراسة المبادرة و العمل، منصوري سعاد -6

 ، ص0440/0442الجزائر،اإلجتماع،جامعة  علم ماجيستير، قسم
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 التي الفترة تميزت*19881 سنة غاية إلى االستقالل منذ تمتد الواحد الحزب مرحلةان 
الى  الحرب التحرير من الجزائر خرجت حيث ،**مدمر شبه باقتصاد التخطيط سياسة سبقت
 وكان ،والمزارع وبالمصانع الحساسة اإلدارية المراكز في كبيرا   فراغا تاركين المعمرين مغادرة جانب
 إليجاد جاريا   فيه البحث كان الذي الوقت المستقلة،ففي للجزائر اقتصادية مشاكل خلق هو الهدف
 تكونت ومجموعات خاليا خالل من لتسييرها، المهملة المؤسسات إلى العمال تسارع تسييري نمط
 .2للمؤسسات الذاتي التسيير اعتماد عملية العمال طرف من التجاوب هذا وسهل الغرض، لهذا

شراكه دمجه خالل ترقيت الشباب من هو الواحد الحزب كان هدف  السائد النظام في وا 
 الميثاق مع األول االهتمام وهذا 1976 سنة في إال الشباب لمشاكل التطرق يتم ولم للبالد،

 من كان ، الذي1139-1133األول  المخطط الخماسي خالل من الثاني االهتمام جاء الوطني،
 مواصلة وكذا للعمل اإلضافي الطلب لتلبية شغل جديدة مناصب خلق مواصلة"أهداف أهم

  3"المقبلة العاملة اليد شرائح امتصاص
 ولقد انقسمت هذه المرحلة الى جزئين هما مرحلة النسير الذاتي ومرحلة االشتراكية

 (مرحلة التحضير والتحليل)  (:1111-1119)مرحلة التسيير الذاتي-أ
ظهرت الدولة غداة االستقالل كالمنشئ والمستثمر الوحيد بينما اختصر دور الخواص في        

إنشاء دواوين : ا ظهر نظامان في إدارة الوحدات االقتصادية وهكذ، 4ة تشبه المضاربةالقيام بأنشط

                                                           
 42،ص 1976، التربوي،الجزائر الوطني ،المعهد 1976الوطني الميثاق الوطني، لتحريرا جبهة - 1
 سيجسد التي اإليديولوجية التربية عن منعزل  يبقى أن شاب ألي يجوز ال" أنه الوطني الميثاق في جاء فقد 1976 سنة أما*

 البالد كل شباب حلولها
مما ترك مناصب ، ألف فرنسي من الجزائر 444أدى ذلك إلى مغادرة حوالي ،  1119أثناء استقالل الجزائر في سنة **

فالشيء الملفت لالنتباه أن ، إطار موظف وعامل مؤهل  044444والجزائر لم تكن تتحكم إال على . شغل شاغرة آنذاك 
من السكان النشطين، إلى جانب مغادرة العـديد مـن الجزائـريين الوطـن  %00معدل البطالة غداة االستقالل كان يقدر ب 

قامت الهـيئة  1119وفي سنة ، 000207حوالي  7420حـيث سـجلت الـهيئة المختصة بالهجرة سنة  ، متـجهين إلى فرنسـا 
فاستطاعت الجزائر تشـغيل . مما أدى إلى تشغيلهم باتباع سياسـة خاصــة ، عاطل  022444الخاصة بالهجرة بتسجيل حوالي 

حيث نـجم عنـه عدد كـبـير مـن ، كـان هذا الوضع من مخلـفات مخـطط  قسـنطينة .شخـص في نفـس الـسنة 71444حوالـي 
لالطالع . عامل بدون شغل 740.444ونـتـيجة هذا الـمخطـط هـو بـقـاء ، الـعاطـلـين عـن الـشغـل وخـاصة في قـطـاع الـبنـاء 

 .04-04ص،المرجع السابق،  تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيقودة الى قصاب سعدية ،العاكثر 
 عيسى أيت عيسى،المرجع السابق،ص    - 2
 20 -53 ص ، سبق مرجع ، سعدية فصاب - 3

 .المرجع السابق - 4
 .جهة من هذا المستعمر من المعتمدة والتفقير التهميش سياسة بسبب وهذا االستقالل بعد مرتفعا البطالة معدل كان لقد  *

 إجمالي من % 80 وصلت التي األمية ارتفاع الى إضافة أخرى، جهة من والمغرب تونس من الجزائريين المهاجرين وعودة
 الشاغرة األراضي المتالك البرجوازية الطبقة محاوالت باءت االنتظار فترة خالل االستقالل من األولى المراحل في السكان
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وطنية وشركات وطنية سواء على أساس هياكل موجودة سابقا مثل شركة الكهرباء والغاز أو ديوان 
الحبوب سواء لمراقبة جديدة لبعض النشاطات أو تطورها مثل ديوان التجارة أو الشركة الوطنية لنقل 

 .1وتسويق المحروقات
فالقـطـاع الـذي اهـتـم ، ثـل هـذه الـوضـعـيـة لم تسـمـح للـجزائـر بالتـركيـز أسـاسـا عـلى مـشـكل الشغلإن م

 .2بذلـك هـو الـقطاع الـمـسير ذاتـيا بـما فـيه القطاع الـصناعـي والزراعي
  (الواقعيةالحفاظ على نفس األهداف وبناء االشتراكية واالعتماد على :)مرحلة التسيير االشتراكي-ب

وخلـق الشـروط ، بـدأت الـدولة في إنشـاء األدوات الـتي تـمكنـها بالـقيـام بتـخـطـيط لالقـتـصاد
فــهـكذا أسسـت شـركـات وطـنـية أخـذت مكان لجان التـسـيير في الصـناعـة وتأمـيم  ،لـذلك الـمالئمة
تيجية اقتـصاديـة على الـمدى الـبعـيد، مرتكـزة السـياسـي أدى إلى تحديد اسـترا فاسـتـقرار الحكم ،المـاجـم

عادة تنـظـيم الـنـشـاط على شكل مؤسسـات وطنيـة عـلى تقـويـم الـمحروقات وعلى احـتكار الـدولـة ، وا 
 .3لـمعظم الـنـشاطات

ولـكن ذلك التنظيم لالقتصاد المعتـمد على احـتكارات الدولـة وشـركات وطنية تغطي جميع 
سـمح بالـقيام بـتخـطيط أكثـر صرامة فـي قـواعـده ( بنوك، تجارة، نقل، صناعات، منجم)القطاعات  

ي األول انـطـلـق إنـجـاز المـخـطـط الـرباعـ 1111-1118وهكذا بعد تجربــة الخـطة الـثالثـيـة .
وكان هـدف ذلـك الـمخـطـط إنـشـاء صناعات قاعديـة تـسهـل فـيمـا بعـد إنشـاء  1183-1188

مليـار  744تـقـرر مـن خـاللـه تـوظيـف *4 1188-1189ثـم جـاء مـخطـط ثانـي ، صناعـات خـفيفـة
ز عـدم تـوازن لفـائـدة قـطـاع وأدت هـاتـان الخـطـتان إلى برو ، ديـنـار مـنها الـنـصـف لـتـقويـم المحروقـات
 إلى ذاتيا   المسير القطاع في الشغل ضعف نرجع أن ويمكن 5الصـادرات أي قـطـاع الـبـتـرول والـغـاز

 .1األولى مرحلته في إال يكن لم النظام هذا كون

                                                                                                                                                                          

 قام حيثالذاتي،  التسيير طريق عن المزارع تسيير على بالسيطرة الدولة قامت الزراعة ميدان العمال، ففي يقظة أمام بالفشل
 من العديد عرف ارتجاليا كان الذي التسييري النمط هذا أن غير المعمرون، تركها التي األراضي على باالستيالء العمال

 من معين والثاني العمال طرف من ينتخب والمدير، فاألول العمال لجنة رئيس بين القرارات والعيوب، منها ازدواج النقائص
صالح الفالحة وزارة طرف  الوطني الديوان إنشاء ورغم" .القرارات اتخاذ في وعشوائية فوضى خلق ما وهذا .األراضي وا 

 الضرورية، إال بالمدخالت ذاتيا المسيرة المزارع تموين مهمة الديوان يتولى حيث مركزيا التسيير أصبح أين الزراعي، لإلصالح
 العمال انصراف عن فضال   هذا الزراعي اإلنتاج ضعف إلى أدى المزارع تسيير في واسعة بيروقراطية وظهور الرقابة انعدام أن

 .المحاصيل الختيار واضحة سياسة غياب إلى إضافة إدارية مهام إلى تأهيال   األكثر
 .  00-00ص،7447،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر المستقلة إقتصاد: أحمد هني - 1
 .04-04ص،المرجع السابق،  تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيق:قصاب سعدية - 2
 .02-02ص، المرجع السابق،  اقتصاد الجزائر المستقلة:حمد هني أ - 3
 40-47السابق،ص عيسى أيت عيسى، المرجع -4

 السابق المرجع - 5
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 في مرحلة إعادة الهيكلة الشغلوضعية  -8
وهكذا تم ، 7400قامت السلطات بإعادة هيكلة أولى لمؤسسات القطاع العام سنة         

وتقرر تقسيم الشركات الكبرى إلى عدد ، إلغاء التنظيم الفرعي الذي كان يتجسد في منشآت كبرى
 .العمومية أصغر قياسا وأسهل إدارة وأكثر تخصصا  من الشركات

وهكذا ، للمصادقة الشعبية على هذه االختيارات 1131 نةوجاء إثراء الميثاق الوطني س       
وإلدارة مناسبة للنهج الجديد قامت الدولة ، اكتشفت الجزائر أن العمل وحده هو عنصر الثروات

ومنحت استقاللية للمؤسسات الصناعية وللمستثمرات ، بإعادة تنظيم القطاعين الزراعي والصناعي
وهكذا انتقلت البالد من تعديل يعتمد على اإلجبارية ( 1133-1138)الزراعية التي في حوزتها 

 . 2إلى تعديل ينطلق من النشاط الالمركزي
  :الشغل خالل هذه المرحلة

في المشروع التنموي لفائدة قطاع البناء واألشغال ، بدأ التخلي تدريجيا على أولوية التصنيع
العمومية الذي أصبح يساهم بأكبر معدالت الشغل وقطاع اإلدارة الذي تمكن من االحتفاظ بقدرة 

 .3منصب جديد 24444و 02444تتراوح ما بين الشغل
 أبنائها بفضل الجزائرية بالدولة النهوض أجل من ةالحقيقي االنطالقة بمثابة المرحلة هذه تعد

 عليها كان التي و ،4الدولة بها مرت عصيبة جد فترة مع المرحلة هذه تزامنت لقد، األكفاء رجالها و

                                                                                                                                                                          

 والتي الصغيرة المؤسسات من العديد ظهرت حيث ،"أيضا   الصناعي القطاع إلى امتد الذاتي التسيير أن نجد الفترة هذه خالل*
 بيد فكانت الضخمة الصناعية المؤسسات أما عامل 3000 حوالي تستخدم مؤسسة 300 حوالي 1964 سنة عددها بلغ

 الصورة بنفس الصناعي القطاع إلى الذاتي التسيير نظام امتد ولقد .ممتلكاتهم على للحفاظ االستقالل بعد بقوا الذي األجانب
 في العمال انتظم الصناعية، بالمؤسسات فراغا ذلك ترك المعمرين مغادرة نتيجة حيث الفالحي، القطاع إلى بها وصل التي
 المجهودات واستمرارها،كل النشاطات مختلف بمزاولة المستعمر لتحدي منهم محاولة بنفسهم، أمورهم لتسيير تعاونيا شكل

 التسيير ولقد عرف .نفقاته في تزايدا الصناعي القطاع وعرف،متواضعة استعجالي مخطط إطار في المبذولة االستثمارية
 التمويل التموين، كصعوبة العراقيل من العديد واعترضه الكفاءات، وانعدام القرار مراكز كتعدد التناقضات من العديد الذاتي

 العام القطاع تنامي بداية مع وطنية شركات إشراف تحت المؤسسات تلك لتوضع تدريجيا يختفي جعله ما والتسويق، وهذا
إنعكاسات و أفاق  -سياسة التشغيل في ظل التحوالت اإلقتصادية بالجزائرللمزيد من االطالع الرجوع الى عيسى أيت عيسى، 

جتماعية   .40-40،ص 0474اه علوم تخصص تسير،جامعة الجزائر،،اطروحة دكتور إقتصادية وا 
 .740ص،المرجع السابق - 1
 .04ص،المرجع السابق، اقتصاد الجزائر المستقلة: أحمد هني - 2
 المرجع السابق - 3
 .عيسى أيت عيسى، المرجع السابق - 4
إفرازات جلية على البناء االجتماعي الجزائري ليشمل جميع ،  1131أحكما أفرز االنهيار المفاجئ ألسعار النفط خالل سنة  

إذ ارتفع عدد العاطلين عن ، هذه األخيرة نتج عنها عدة مشاكل ، إذ ظهرت األزمة االقتصادية في الجزائر ، المستويات 
الث أي تضاعف أربعة مرات خالل فترة ث 1131عاطل سنة  0.400.444إلى  7402عاطل سنة  004.444العمل من 
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 أكتوبر أحداث بعد خاصة ثانية، جهة من وبالشباب جهة من االقتصادي بالوضع أكثر االهتمام
 19881 سنة من

بالنسبة لمحور ، برنامجا خاصا وذو أهمية كبيرة 1131ويعتبر برنامج تشغيل الشباب لسنة 
حيث انبثق هذا البرنامج  الذي يعتمد على ، 1133وذلك راجع لإلصالحات السياسية لسنة، الشغل

آخر مرحلة من  1133وامتدادا للمخطط الخماسي الثاني باعتبار سنة  1133برنامج سنة 
ن لهذا األخير خصوصيات مهمة وذات أهداف بعيدة المدى مقارنة مع ما الحظناه إال أ ،المخطط

حيث أولت الحكومة المعنية اهتماما خاصا بموضوع تشغيل الشباب ، 2في الفترتين السابقتين
وخططت له برنامجا خاصا من أجل الوصول إلى السبل الكفيلة الستثمار هذه الطاقات الحية 

 .العاطلة عن العمل
، ويشتمل هذا البرنامج على محورين أساسين يتعلق األول بتوفير مناصب الشغل للشباب      

حيث  ،والثاني خاص بوضع شريحة من الشباب العاطل في مراكز التكوين لتهيئتهم للحياة العملية
 :يضمن هذا البرنامج 

  إنشاء نشاطات حرفية. 
  إحداث مناصب شغل جديدة مدفوعة األجر. 

البناء ، الصناعة، النقل، الغابات، ومن أهم القطاعات المكلفة بهذا البرنامج نجد قطاع الري
 .3والسكن
أن العشرية األخيرة تميزت ، وخالل تقييمنا لسير عملية الشغل في المراحل المذكورة سابقا      

بـ  حيث بلغ المتوسط الطبيعي في خلق مناصب شغل جديدة، بركود تام في مستوى الشغل
وتعتبر هذه اإلحصائيات مؤشرات على . %7,0أي ما يعادل 7440-7444فقط مابين24.444

 . 4انخفاظ مستوى الشغل من سنة ألخرى ومن عشرية ألخرى
 إحداث في ضرورة في ورغبة الشباب ومشاكل الشغل بمشاكل التكفل أجل ومن هذا أجل من

 وضع من البد كان سياسية، وحتى اقتصادية اجتماعية، كانت سواء الميادين كافة في إصالحات

                                                                                                                                                                          

وكل ذلك راجع أساسا إلى ، تؤكد على اإلنخفاظ المستمر لخلق مناصب الشغل 1113 -1138سنوات  وبهذا فإن فترة 
إعادة هيكلة المؤسسات آنذاك واالعتماد على قطاعات خدمية أكثر منها إنتاجية مما يؤثر على التراكم وبالتالي على 

نفس : مد، لالطالع اكثر نظر هذا المرجع هني غل جديدةهذا األخير الذي من شأنه خلق مناصب ش، االستثمار
 .07ص،المرجع

 ،المرجع السابق،صمنصوري سعاد -1
 74ص،المرجع السابق، سياسة تخطيط التنمية واعادة تنظيم مسارها في الجزائر: محمد بلقاسم بهلول -2
 .14ص، السابقالمرجع ، تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيق: قصاب سعدية  -3

4 -m.l.p : guide des indicateurs économique et sociaux ,1994 – 1997,p71-73. 
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 محاورها أهم من والثقافية واالقتصادية االجتماعية التنمية إلى وتسعى الشغل بترقية خاصة برامج
 ،"1والثقافية واالجتماعية العملية الحياة في واإلدماج المهني، التكوين خالل من بالشباب التكفل"

 خالل والمهني من االجتماعي لإلدماج وطني جهاز بوضع المعنية الوزارات اإلطار قامت هذا وفي
 . 2والمحلي المركزي الصعيدين على المشتركة المساعي تدعيم
 ويعود الجزائر في الشغل سوق هيكل في تغيير إحداث إلى الهيكلية اإلصالحات عملية أدت لقد
 المؤسسات طالت التي والتصفية الحل عمليات جراء الشغل، طالبي شريحة تزايد إلى ذلك

 الحكومة طرف من المنتهجة السياسة بسبب 3الشغل، على الطلب تراكم والى العمومية، االقتصادية
 هو مالحظته يمكن وما، العامة بالوظيفة الشغل عمليات بكبح العمومية، النفقات من التقليل في

 أثار قساوة عرفت التي الفترة وهي التسعينات فترة خالل الشغل عملية في المسجل الكبير العجز
 .4الهيكلية اإلصالحات

 5عرف سوق الشغل في الجزائر إنعاش 9331-9331المالحظ خالل الفترة 
الى %72.0وانخفاظ معدالت البطالة من   %04.00الى  %00.1من  الشغلإذ ارتفع معدالت  

 6خالل نفس الفترة السابقة 74.0%
شكلت مسألة الشغل إحدى االنشغاالت الكبيرة التي واجهت البالد بعد  إلى جانب التربية والتكوين،

  7.االستقالل
لقد أدت المجهودات المبذولة خالل العشريتين األوليتين والنسبة المرتفعة لالستثمار في القطاع 
االقتصاد العمومي إلى إنشاء عدد كبير من مناصب الشغل، وبتالي انخفاض محسوس لنسبة 

 8(.7402سنة  %72تم  7411سنة  %00و 7422سنة  %00)البطالة 

                                                           
 2000 ، فيفري 22 و 21 ، لوهران الجهوي التجمع الشغل، ترقية أجهزة االجتماعية،تقييم الحماية و العمل وزارة - 1
 المرجع السابق،ص، منصوري سعاد -2

عادة تنظيم مسارها في الجزائر : محمد بلقاسم حسن بهلول  - 3 ص ، ديوان المطبوعات الجامعية، سياسة تخطيط التنمية وا 
724-720. 

 .المرجع السابق -4
 .المرجع السابق -5

ورقة عمل مقدمة الدولي مخرجات التعليم العالي و سوق العمل مدحالت ومخرجات التعليم العالي في الجزائر،حميد بوزيدة ، 6
،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول 0474أكتوبر (اآلليات-السياسات-االستراتيجيات)في الدول العربية 

 10،ص 0477مملكة البحرين،-للعلوم التكنولوجية،المنامة العربية،جامعة دلمون
 22المرجع السابق، ص - 7
 22المرجع السابق، ص  - 8
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وبالنظر للتزايد السريع للشغل، الذي ولد من جهة أخرى، الحاجة إلى المؤهالت التي لم تكن 
معهودة من قبل،فإن المنظومة التربوية والتكوينية، التي واجهت من جهتها المتطلبات الدراسية لم 

 .تكن قادرة على االستجابة للطلب
ف الثمانينيات، ظهرت أنماط تكوين معتبرة من حيث الكمية، وسمح التكوين خارج نطاق وفي منتص

 .المنظومة التربوية والتكوينية في الخارج باالستجابة إلى الطلب
 .1ومع ذلك فإن التطورات المسجلة ابتداء من منتصف الثمانينات متابعة للغاية

 :الطلب و العرض على الشغل في الجزائر-9
ظل اإلصالحات االقتصادية نقائص الطلب والعرض على الشغل في الجزائر عرف في 

عجز كبير في التسيير،إن محاولة المشرع الجزائري إليجاد تنسيق في سوق الشغل الذي يعرف و 
مرونة كبيرة تتطلب منه إستراتيجية فعالة مدروسة آخذا بعين االعتبار العوامل التالية التي تحدد في 

 :العرض والطلب على العملآن واحد 
 .التغيرات الهيكلية التي يعرفها االقتصاد الوطني -
 .متطلبات النهضة االقتصادية والتنمية االقتصادية التي تسعى لها الدولة -
 .معدل النمو السكاني -
 .زيادة طلب العنصر النسوي على العمل -
 .انتشار التعليم بأشكاله فان لم يكن نوعا فاألكيد أنه يتزايد كما -
: يعتبر الطلب على الشغل دالة لثالثة عوامل رئيسية تتمثل في كل من: الطلب على الشغل -أ

 2انتشار مستويات التعليم، زيادة طلب المرأة على الشغل، ارتفاع معدل النمو السكاني

                                                           
،الدورة الرابعة عالقة التكوين بالشغل -مشروع تقرير حولالعمل،المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة عالقات 1

 70،ص7444عشرة،نوفمبر 
 00-71، المرجع السابق،الماحي ثريا - 2
إلى سنة  7414يعتبر النمو السكاني عامال محفزا لزيادة الطلب على الشغل فقد تميزت الفترة الممتدة من : النمو السكاني -/أ

 7402تراجعا معتبرا بعد األزمة االقتصادية لسنة  لكن عرفت هذه النسبة، % 0.4مرتفعة قدرت ب بزيادة سكانية  7402
التي نجم عنها مجموعة من النتائج منها سياسة تباعد الوالدات و ارتفاع مستوى التعليم و الوعي بين اآلباء و خاصة األمهات 

و سنة % 7.00إلى  7400لى تراجع معدل النمو السكاني سنة و كذلك تفاقم أزمة السكن و تدني مستوى المعيشة مما أدى إ
-7404في الفترة الممتدة من % 0.0أما بالنسبة لمعدل نمو السكان في سن الشغل فقد تراجع من % .7.10إلى  0442
نوعا ما ساعد ، واستقرت هذه النسبة في زيادتها في الفترة األخيرة 0440 -0444للفترة الممتدة من % 0.4إلى نسبة  7402

هذا التراجع في عدد السكان تزامنا مع اإلستراتيجية التي اتبعتها الدولة في الشغل في إحداث بعض التقارب بين الطلب و 
 .العرض في سوق الشغل

تغيرت في الفترة األخيرة إيديولوجية المجتمع الجزائري حيث ازداد إقبال المرأة على : زيادة طلب المرأة على العمل -/ب
% 4.2لتقفز إلى  7442سنة % 7.0كثيرة كان الطلب فيها ضئيل وارتفعت نسبة األنشطة التي تقوم بها المرأة من مناصب 
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 :كما يوضح الجدول التالي
 9313سنة حسب الفصل الرابع من ، قعالجدول نسبة الفئة العاملة من المجتمع حسب القاع االقتصادي والجنس والمو 

 المجموع االناث الذكور 
 % العدد % العدد % العدد المناطق الحضرية

 0.2 001 7.1 74 2.7 913 الزراعة
 72.0 410 02.1 047 70.4 210 الصناعة

 71.0 7700 7.0 04 07.0 7770 أشغال و بناء
 20.0 0420 24.0 102 24.0 0700 خدمات-تجارة

 744 2024 744 7702 744 2000 المجموع
  المناطق الريفية

 02.7 004 07.0 12 02.2 110 الزراعة
 74.0 020 00.0 770 0.0 027 الصناعة

 00.0 120 7.2 2 00.1 100 أشغال و بناء
 07.0 7044 00.2 722 07.0 7020 خدمات-تجارة

 744 0012 744 000 744 0401 المجموع
  التراب الوطني

 77.1 7702 2.2 42 70.2 7404 الزراعة
 70.1 7001 00 070 77.0 400 الصناعة

                                                                                                                                                                          

يرجع هذا اإلقبال المتزايد للمرأة في سوق العمل للعوامل األساسية ، بزيادة قدرها خمس مرات 7440في سنتين فقط أي سنة 
 :التالية

  ارتفاع نسبة الديون الخارجية للدولة و بعد 7402تزايد نسبة الفقر بعد أزمة. 
 ديناميكية القطاع الغير رسمي الذي ساهم في زيادة مشاركة المرأة في العمل بزيادة العمل المنزلي. 
 ارتفاع مستوى التعليم عند المرأة مما أدى لتأخر سن الزواج. 
 مساهمة المرأة في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات الذي عرف انتعاشا كبيرا في الفترة  ارتفاع

 .األخيرة
% 20.0لتصل إلى  7441في سنة % 02ثم إلى ، %02إلى  7444لقد وصلت مشاركة المرأة في قطاع الخدمات في سنة 

ت كالصناعة و األشغال و لكن القطاع الذي يحظى باهتمام كما سحلت المرأة إقباال متزايدا في كل القطاعا. 0474سنة 
 .المرأة هو قطاع الخدمات

اعتبرت الجزائر االستثمار في رأس المال البشري عامال مهما في دعم النمو االقتصادي للدول من خالل : انتشار التعليم -/ج
تجاهل األهداف األخرى لدعم الدولة للتعليم في كل  لكن اليمكننا.توفير يد عاملة مؤهلة تساهم في رفع مستويات اإلنتاجية

مستوياته و نذكر خاصة محو األمية و منع التسرب المدرسي لتفادي و الخفض من اآلفات و االضطرابات االجتماعية التي 
 إلى 7404سنة % 12فقد توصلت الجزائر إلى خفض مستوى األمية من . بدورها تؤثر على التنمية االقتصادية بالسلب

 .7444سنة % 00
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 74.0 7002 7.1 02 00.2 7024 أشغال و بناء
 22.0 2011 20.0 407 20.1 0002 خدمات-تجارة

 744 4102 744 7010 744 0027 المجموع
  0477الديوان الوطني لإلحصائيات : المصدر

من المعاهد والجامعات والمراكز التعليمية والتأهيلية في  كما تزايد بشكل ملحوظ أعداد الخرجين
السنوات األخيرة بفعل دعم الدولة لهذا القطاع من أجل نهضة علمية مؤهلة لنهضة اقتصادية لكن 

 .ما يعيب هذه السياسة المتبعة هو أنها لم تهتم إال بالكم مهملة النوع
عمل وهو عودة المتقاعدين إلى سوق العمل هناك عامل آخر ساهم في الزيادة في الطلب على ال -

هذه العوامل ، وكذلك دخول فئة األطفال في سوق العمل بسبب تطور السوق الغير رسمي للعمل
لتدابير الالزمة ووضع السياسات التي زادت في الطلب على العمل ألزمت على الدولة أخذ ا

 .سبة البطالة في أوساط الشباباالستراتيجيات المناسبة لخلق مناصب عمل جديدة وتقلل من نو 
 :يتميز هيكل السوق الجزائري للعمل بقطاعين هما: العرض على الشغل في الجزائر-ب
 .الفالحية والرعوية قطاع ريفي يشمل جميع النشاطات -
 .قطاع حضري يشمل نوعين من الممارسات المهنية الرسمية وغير الرسمية -

من اليد العاملة لكن هذه النسبة تراجعت بفعل  %10لقد كان القطاع الريفي يمتص مايقرب من 
هذه ، 0440سنة % 00ظاهرة النزوح الريفي والهروب إلى المدن نتيجة ارتفاع األجور فقد بلغت 

الظاهرة رفعت في مستوى الطلب على الشغل في القطاع الرسمي ودفعت إلى بروز القطاع الغير 
 .رسمي 

ة من اإلصالحات االقتصادية والقطاعية تهدف إلى إحداث مجموع 7444اتجهت الدولة منذ 
عادة التوازن للمؤشرات االقتصادية الكلية وتوفير  باإلضافة إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق وا 

للقطاعات المحلية في عرض العمل الشروط المالئمة للتنمية المستدامة وبالتالي زيادة الطاقات 
 .امتصاص البطالةو 
لقد شرعت الجزائر في إصالحات :  لقطاع العام و القطاع الخاص العرض على الشغل في ا -/أ

هذه ، وجه في نهاية الثمانينات وبداية التسعيناتاقتصادية واسعة بعد انتهاء عهد االقتصاد الم
اإلصالحات مست القطاع العام في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المفروض من طرف صندوق 

مؤسسات القطاع العام ونتج عن هذا البرنامج تسريح عدد  النقد الدولي الذي أدى إلى خوصصة
 .عامل لمنصبهم 044444كبير من العمال أفقد حوالي 

هذه اإلصالحات أدت النتعاش القطاع الخاص على حساب القطاع العام حيث بلغ عدد 
 1000إلى  7444المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة من طرف القطاع الخاص سنة 
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تقريبا % 44مؤسسة فقط في القطاع العام أي استحوذ القطاع الخاص على  70ل مؤسسة مقاب
 .من مجمل المؤسسات على المستوى الوطني

لقد تراجع العرض على الشغل في القطاع الفالحي : العرض على الشغل حسب القطاعات -/ب
 .0442سنة % 70إلى  0447سنة % 07من 

فقد بلغ سنة ، عمل أي تحسن بل تراجع في هذه الفترةيعرف فيها العرض على ال أما الصناعة فلم
ارتفاعا محسوسا  الشغلفقد عرف فيها     بالنسبة لقطاع الشغال العمومية%. 4.0نسبة  0440

ويعود هذا التحسن في القطاع  0442سنة % 70.0إلى  0447في % 74.00انتقل من 
تحتية والهياكل القاعدية لالقتصاد لالستثمارات الضخمة التي رصدتها الحكومة لتقوية البنية ال

مليار دينار  202و الذي خصص له 0447الوطني من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي لسنة 
من الفئة النشيطة % 20على امتداد أربع سنوات، أما قطاع التجارة و الخدمات فقد مثل حوالي 

 .في الدولة
 : في سوق الشغل الجزائري االختالل بين العرض و الطلب-ت

هناك فجوة كبيرة وفي اتساع مستمر بين الطلب والعرض في سوق الشغل واألسباب تعود لمحددات 
كال من الطلب والعرض المشار إليها سابقا، كما أن هناك أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع 

 معدالت البطالة و أهمها
 تسعينات وما نجم عنها من تسريح برامج اإلصالح الهيكلي في بداية سنوات ال تأثير

 جماعي للعمال
  الشغلوتباطؤ النمو االقتصادي الحقيقي مع تباطؤ معدالت. 

 :و يمكن توضيح تأثير هذان العاملين على سوق العمل في الجدول التالي
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لتصل  7440ستة % 00لقد ساهم برنامج التعديل الهيكلي في تفاقم البطالة التي انتقلت من نسبة 

و هذا رغم أن هذا البرنامج استطاع إعادة التوازن لالقتصاد الكلي نوعا  7441في % 04أكثر من 
تقصير الحكومة في وضع برامج للتشغيل آنذاك وغياب برامج لإلنعاش االقتصادي زادت في ، ما

الفجوة بين الطلب والعرض على العمل وزادت من المناصب المؤقتة للعمل أو ما تسمى بمناصب 
 .1والفصلية مقارنة بالدائمة وهي تعتبر حلوال مؤقتة وال تحل مشكلة البطالة العمل التعاقدية

ي زادت في تفاقم مشكلة البطالة يعتبر نظام التعليم والتكوين في الجزائر من بين األسباب التكما
والشك أن تكلفة البطالة كبيرة على االقتصاد ، خاصة عند تزايد نسب البطالة بين حاملي الشهاداتو 

 .الوطني
وكما أن افتقاد نظام التعليم لطابعه التكويني والمهني وعدم التنسيق بين السياسات التعليمية 
والتكوينية والتوظيف كان سببا في االختالل الحاصل بين جانبي العرض والطلب في سوق الشغل، 

العاملة والمهارات رغم جهود الدولة في تحسين مستوى التعليم والتكوين المهني إال أنها تفتقر لليد 
 .المؤهلة لمجاالت الشغل

يجدر اإلشارة الى أن االستثمار في الجزائر في قطاع التكوين يحتاج إلى المراجعة بحيث يصبح 
  2. المعيار هو الكيف والجودة و ليس الكم مثل ما نشهد

أن ســـوق الشـــغل فـــي االقتصـــاديات المعاصـــرة متطـــورة وتعتمـــد علـــى مهـــارات بشـــرية وتقنيـــة    .7
متقدمة، وما لـم يعـد الشـباب بمهـارات عاليـة قـادرة علـى التعامـل والشـغل بالتقنيـة المتقدمـة، فإنـه 

 .أي الشباب العرب سيواجه المزيد من البطالة الظاهرة والمقنعة 
اج الـى شـريحة مـن المبـادرين والمبـدعين، وهـؤالء هـم الـذين إن التنمية واالقتصـاد المعاصـر يحتـ .0

يقـــودون االقتصـــاد والتنميـــة ويســـتطيعون نقلـــه مـــن االقتصـــاد التقليـــدي الـــى االقتصـــاد الحـــديث، 
 .وبالتالي هم الذين يخلقون فرص عمل جديدة في سوق العمل 

مــــع اهتمــــام خــــاص أن التكــــوين يحتــــاج الــــى المزيــــد مــــن التجديــــد والتجويــــد والتنــــوع والمرونــــة، و  .0
بـــالتكوين المهنـــي المـــرتبط بطبيعـــة ســـوق الشـــغل الجزائريـــة وتطورهـــا ونموهـــا وآفـــاق تطويرهـــا، 
ومشـــكالتها فـــي المســـتقبل، ومـــع المحافظـــة علـــى قاعـــدة عريضـــة مـــن المعرفـــة والثقافـــة العامـــة، 

 .ومجاالت تخصصية مهنية وفنية متقدمة 
 :تحديات وصعوبات الشغل بالجزائر-خامسا

 :الشغل بالجزائر تحديات-1

                                                           
 .المرجع السابق الماحي ثريا ، - 1
 .السابق المرجع -2
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تواجهها الشغل بالجزائر، السيما في مجال تشغيل الشباب،  إن حجم التحديات والمعوقات التي
 :* 1كبيرة ومعقدة منها

إن الشريحة األكبر في المجتمع الجزائري هي من فئة الشباب، حيث تمثل هذه الفئة  (1)
األمر الذي يصعب من مهمة الهيئات المكلفة بمعالجة هذه  أكثر من ثلثي المجتمع،

نجاز  اإلشكالية السيما أمام تراجع القطاع العمومي عن تمويل االستثمارات، وا 
المشاريع المنشأة لمناصب الشغل المستقرة والدائمة، واستمرار التوجه نحو المزيد من 

ن عدد العمال إما بسبب تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، والتقليص م
الغلق، أو بسبب مواجهة األزمات التجارية والمالية؛ نتيجة المنافسة الحادة للشركات 
والمنتجات األجنبية،كل هذا أمام استمرار تزايد حجم طلبات الشغل الجديدة من طرف 
الشباب الذي أنهى تكوينه أو الذي رفضته المدرسة مبكرا ، حيث تنمو وتيرة السكان 

طالب شغل جديد  044.444سنويا ، أي ما يفوق  %0.0شطين بنسبة مرتفعة الن
 *2سنويا ، مقارنة بضعف النمو االقتصادي

الذي يعتبر البديل الحتمي للعديد من الشباب القادم إلى سوق : الشعل غير المنظم  (2)
الشغل، أمام ضعف بل ندرة فرص الشغل في المؤسسات المنظمة،هذا النوع من الشغل 

يشكل بؤرة استغالل فاحش للعديد من الشباب الذين عادة ما يكونون األكثر الذي 
عرضة لهذا االستغالل، سواء في مجال ظروف الشغل، أو في األجور، أو مختلف 

                                                           
أحمية، السياسة العامة في مجال التشغيل و مكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول السياسات العامة و  سليمان1

 .0444دورها في بناء الدولة و تنمية المجتمع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
ن سياسة السوق المفتوحة التي طبقت في الجزائر من خالل دراستنا لموضوع  سياسات التشغيل في الجزائر توصلنا إلى أ*

األمر الذي وسع من ،كانت لها أضرار على الطبقة العاملة إذ تنوعت صيغ التعاقد ورافقتها وضعيات إلنهاء عالقات العمل
لنسبية ، إال أن الوكاالت المستحدثة لتدعيم الشغل أثبتت قدرتها ا 1111سنة  % 04دائرة البطالة والتي وصلت إلى حدود 

ماليين منصب عمل بين دائمة و مؤقتة، و المستخلص  و من  0في التقليل من البطالة حيث قدرت اإلحصائيات ما يقارب 
أجل بلوغ توازن معقول في خلق مناصب شغل فإنه من الضروري إعطاء أهمية إضافية للفروع المتواجدة في الجنوب و 

 الهضاب العليا للمزيد اطلع على مداخلة
،الملتقى الدولي سياسات التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر، الحميد قومي، حمزة عايب عنوان المداخلة  عبد-2

بجامعة  0477نوفمبر  72-72حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة يومي 
 المسيلة،ص

االرتفاع المستمر لظاهرة االنحراف نحو األعمال اإلجرامية، وتعاطي المخدرات، والعنف ضد المجتمع، والهجرة غير *
المشروعة نحو البلدان األوروبية عبر وسائل وطرق غير مضمونة العواقب، هذه الظاهرة األخيرة التي أصبحت تشكل الشغل 

والجزائر بصفة خاصة، في عالقاتها مع الدول األوروبية المتوسطية على وجه الشاغل للبلدان العربية المغاربية بصفة عامة، 
 .التي أصبح يعيشها الشباب العربي، والجزائري بصفة خاصة نتيجة للمشاكل والصعوباتالخصوص، 
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الرقابية، من جهة، وفي الحقوق الفردية والجماعية للعامل، في غياب أو ضعف الهيئات 
 .أخرىل المؤقت من جهة ظل التوسع في تطبيق فكرة مرونة الشغل والشغ

عدم التحكم في اآلليات القانونية واالجتماعية واالقتصادية التي شرعت الدولة في   (3)
تنصيبها قصد معالجة هذه الظاهرة، والسيما تلك التي كلفت بتنظيم وتأطير سوق 

من  %02التي لم تتمكن من تحقيق سوى 1مثل الوكالة الوطنية للتشغيل )الشغل، 
بعدما كانت هذه  1111يستوجب عليها تحقيقه من التوظيف سنة  الحجم الذي كان

التي تفتقر لوسائل التقويم والقياس اإلحصائي (  %01تفوق  1138النسبة سنة 
الكافية حول حقيقة البطالة في أوساط الشباب،إلى جانب عدم انسجام والتناسق بين 

جاح التجارب العديدة ، مما يعرقل نالشغلاألجهزة القائمة على مكافحة البطالة، و 
 .2.والجهود المعتبرة التي تم القيام بها للحد من تزايد حدة هذه الظاهرة

 :الجزائر في الشغل صعوبات-9
                                                           

 الملتقى (المساهمات وأوجه القصور -)وتدابير لدعم سياسة التشغيل في الجزائر : إجراءات غالم عبد اهلل،حمزة فيشوش -1
 ،ص 0477نوفمبر  72-72يومي إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،حول  الدولي

 للمزيد من االطالع حول التشغيل وسياسات التشغيل في الجزائر تقترح عليك هذه المراجع *
 ص  2009عمان، ، حامد دار ، الجزائرية التجربة  :التشغيل وسياسة االقتصادي اإلصالح: شهرة بن مدني، 

285 
 من القتصاد  الهيكلي التعديل برنامج ضمن التشغيل إشكالية و البطالة: العيب الرحمان وعبد ,عدوان دادي ناصر 

    181- 182ص ، 2010الجامعية ،الجزائر ، المطوعات ديوان ،الجزائر حالة خالل
  أحمية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول حول

أفريل  01-02وتنمية المجتمع، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، الجزائر، السياسات العامة ودورها في بناء الدولة 
 .0، ص0444

الوافدون . سنة كانت أعلى مرتين 02، لكن البطالة تحت سن %00، كان عدد البطالين 9338في أواخر  سوق العمل -2
حدى العقبات امام الحكومات . الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وا 

% 04عمالة بدون شهادة المتوسط، من ال% 04حوالي  .%70أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات،  0440خالل 
كانت . فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات% 1شكلت المرأة، . بدون شهادات جامعية أو أعلى

الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة 
قبول أموالهم لداخل البالد،لم يكن للعمال قرار االستقالل بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان  وتهديدهم بمنع

التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على اإلضرابات، مع هذا،  UGTA ، الذي أنهى احتكار1113
ألف  0222من  في الجزائر انتقل مجموع عدد السكان النشطين يس مباشرةاستوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، ول

في المائة بينما لم يتزايد  0,0وهو ما يعادل متوسط معدل تزايد سنوي يبلغ  7442ألف سنة  1440إلى  1111شخص في 
سجيلها خالل الثمانينيات بمعدل لكن أهم زيادة تظل تلك التي تم ت. في المائة تقريبا 0عدد السكان في الفترة نفسها إال بنسبة 

 للمويد من االطالع . في المائة من عدد السكان النشطين 2نمو سنوي يقارب 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A
7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 de 13/04/14 de 13 :45 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 التالية بالخصائص الجزائر في الشغل وتتميز :
 .للحرف بالنسبة التطور وضعف المؤهلة العاملة اليد في عجز −
 الشغل واحتياجات التكوين مخرجات بين التوافق عدم −
 في الطلب من العرض لتقريب بالنسبة اختالالت ووجود الشغل سوق في الوساطة ضعف −

 .الشغل مجال
 .الشغل حول المعلومات لجمع وطنية شبكة توفر عدم −
 .االستثمار أمام عائقا يشكل والذي والمالي اإلداري المحيط في المرونة انعدام −
 .المستجدات مع التكيف الشغل على المؤسسات قدرة ضعف −
 .المشاريع أصحاب للشباب بالنسبة خاصة البنكية القروض على الحصول صعوبة −
 المنتج االستثمار حساب على (كثيرة شغل مناصب ينشئ ال الذي) التجاري النشاط ترجيح −

 .الشغل لمناصب الُموّلد
 .سنوات عدة لمدة للبطالة االجتماعية المعالجة ترجيح −
 .القطاعات بين ما التنسيق ضعف −
 العمل، عروض بعض تلبية عدم عنها نتج والتي العاملة لليد والمهنية الجغرافية الحركية ضعف −

 1العليا والهضاب الجنوب في) المحرومة المناطق في السيما
مما يعني تكوين  ،عدم تكييف أنظمة وبرامج التكوين المهني بما يتناسب مع االحتياجات الشغل

مزيدا  من اإلطارات والعمال الذين لن يجدوا مناصب عمل تناسب تكوينهم مما يجعلهم عرضة 
للبطالة اإلجبارية عند تخرجهم؛ وذلك لعدم التنسيق والتعاون بين هذه المكاتب والمؤسسات الهادفة 

سسات المستخدمة من والمؤ إلى توفير مناصب الشغل للشرائح البطالة من جهة، ومؤسسات التكوين 
حيث ال توجد مجالس تنسيق مشتركة بين جميع هذه المؤسسات للعمل على ضمان جهة ثالثة،

فاعلية الجهود المالية واإلدارية لضمان توفير مناصب شغل لجل المتخرجين من المعاهد 
ن وجدت فهي ال تؤدي دورها بالفاعلية المطلوبة  .ومؤسسات التكوين المهني، وا 

م التالئم بين مخرجات التكوين المهني والمتطلبات الشغل ادى الى ظهور نوع ونتيجة لعج
ذلك النوع من  " على أنها  2تعرف البطالة الهيكلية "الفنية" البطـالة الهيكليةمن البطالة وهو 

                                                           
 .عبد الحميد قومي، حمزة عايب، المرجع السايق - 1

2 -Jean Marie Le Page, Geneviére Grangeas, Les politiques de l4emploi, (France, édition 
Eska, 1993), p 16.  

ظهرت هذه النظرية لتفسير معدالت البطالة المرتفعة في السبعينيات و زيادة التطور التقني الذي : نظرية البطالة الهيكلية-*
طرأ على الصناعة، فقد تعرضت بعض الفئات من العمال لظاهرة التعطل بسبب عدم قدرتها على التوافق مع النظريات 

فائض في فرص العمل في أعمال و مهن أخرى و فسرت النظرية عدم التوافق  الحديثة  في الفنون اإلنتاجية، في حين ظهر
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، في القوة العاملة نتيجة لتغيير الهيكل  االقتصادي أو بمعنى أدق تغيير الهيكل اإلنتاجي التعطل
يير في هيكل الطلب على المنتجات أو تغيير الفن اإلنتاجي أو انتقال الصناعات للتوطن في كالتغ

أماكن أخرى فنتيجة للتطور التكنولوجي والتقدم العلمي فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر 
ضروري، حتى تصبح السلع والخدمات مستجيبة  للمعايير الدولية، إال  أن ذلك يتطلب يد عاملة 

تخصصة، الشيء الذي يجبر أرباب العمل والمؤسسات على االستغناء عن العمالة البسيطة م
 1.تعويضها بأخرى مؤهلة، وهكذا كلما زاد التقدم التكنولوجي كلما زادت معدالت البطالة الهيكليةو 

ويرى االقتصاديون أنه يجب إدخال االحتياطات الكفيلة عند إدخال التحسينات على 
المختلفة، بحيث يحول العمال الذين يزيدون عن الحاجة إلى أعمال أخرى تحتاج إلى الصناعات 

مزيد من العمالة، سواء كانت األعمال التي ستسند لهم في الصناعات نفسهـا أو في صناعات 
أخرى جديدة، أو صناعات مقبلة على االزدهار، ويجب إدخال برامج إعادة التدريب، والتدريب 

الزائدين عن الحـاجة توطئة  لدرء مساوئ هذا النوع من البطالة، كما يمكن التحويلي للعمال 
للمؤسسة استبقاء العمالة الزائدة من خالل منحهم إجازات مؤقتة بدون أجر، لمواجهة أي توسعـات 

 2.متوقعة، أو مسـاعدتهم على عمل مشروعات خاصة به
ن، المعاهد والجامعات دون أن هناك زيادة كبيرة في عرض خريجي المدارس و مراكز التكوي

المؤسسات الوصل بين المؤسسات االقتصادية و مما يعني فقدان همزة  ،يقابلها طلب على هذه الفئة
وهكذا ابتعدت عن عدم المالئمة، مما يحول دون توافق العرض مع  ،التعليمية في جل الدول النامية

طلبات السوق خاصة التخصصات الطلب ويرجع ذلك إلى عدم مواكبة السياسة التعليمية لمت
باعتبار أن األول أصبح مجرد مصنع بشري يقوم  الشغلوعدم وجود تكامل بين التكوين و  النادرة

بالتكوين الكمي أكثر منه النوعي، وبدون التكفل بمصير المتخرجين، في إطار التكامل بين مختلف 
 3.القطاعات االقتصادية والمؤسسات المكونة

                                                                                                                                                                          

 -عدم القدرة على االنتقال بمرونة من مكان آلخر :بين فرص العمل المتاحة و المتعطلين بمجموعة من األسباب أهمها
يتمكنوا من القيام بأعمال عدم توفير فرص تدريب مناسبة للعمال حتى .االعتبارات الشخصية في تفضيل العمال على بعضهم

 جديدة  للمزيد من االطالع العودة للمرجع السابق
 04، ص  0440المشكلة و الحل، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، ،  -البطالة في الوطن العربي:خالد الزواوي  - 1
 .722، ص  0440، الجزائر، الصفحات الزرقاء للنشر، االقتصاد و المؤسسة:الشيخ البري  - 2
، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، الخروج من البطالة نحو وضعيات مختلفة: مهدي كلو  - 3

 41ص،.0440/ 0447،  جامعة الجزائر
حجم  األخرى؛إذ تشير التقديرات بأن العالم أقاليم مع بالمقارنة األعلى أنه العربية الدول في البطالة معدل تقديرات تشير -*

، وبالمقابل بلغ معدل المشاركة %04.0وبلغ معدل المشاركة بقوة العمل  9338مليون في عام 700القوى العاملة العربية بلغ
، وبلغ معدل مشاركة المرآة العربية في قوة العمل 9331في عام  %17والمعدل العلمي    %14,1في الدول النامية 

لذلت السنة، وتزداد مشكلة البطالة أكثر عند  %22.2لمشاركة المرآة بلغ  يقابل ذلك معدل عالمي 9338في سنة  00.7%
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ا هناك أن يعني مما الشغل، الحتياجات التكوين مؤسسات مخرجات مواءمة  مستوى في نقص 
 ال الوطنية العمالة لدى المتوفرة المهارات مستوى أن يرى البعض إن بل للشغل، المطلوبة المهارات

 بين متكافئة غير منافسة خلق إلى أدى مما الوافدة، العمالة لدى المتوفرة المهارات مستوى إلى يرقى
 1الوافدة والعمالة الوطنية العمالة

وأمام كل هذه التحديات والمعوقات السلبية التي كثيرا  ما أعاقت نجاح تحقيق متطلبات 
الشغل، تبرز مجموعة اآلليات والبرامج والمخططات التي وضعتها البالد كتحد إيجابي لمواجهة 

ثال إحدى آليات مواجهة أثارها السلبية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل الم
هذه التحديات نظرا  لهشاشة البنية االقتصادية التي بدأ يعرفها النسيج االقتصادي في السنوات 
األخيرة؛ حيث لم تعد هناك مؤسسات صناعية كبيرة متكاملة على غرار ما هو موجود البلدان 

المتخصصة في مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الصناعية الكبرى؛ إذ أصبح اللجوء إلى
المجاالت الحرفية، والخدماتية، السيما تلك التي تعمل في مجال المقاولة الثانوية لصالح المؤسسات 
الصناعية الكبرى أو لفروعها في الجزائر، أحد الحلول األقل تكلفة لتحقيق التكامل االقتصادي من 

حدى الوسائل التي تضمن من خاللها التخفيف من حدة ال بطالة المتزايدة في هذه البلدان جهة، وا 
 2من جهة أخرى، السيما في أوساط الشباب المتخرج من مؤسسات التكوين المهني

 :واقع واستراتيجيات ربط التكوين المهني بالشغل -خامسا
 :عالقة التكوين المهني بالشغل في الجزائرطبيعة  -1

تتفاعل بداخلها بقوة االتجاهات الرئيسية للحاجات  هي العالقة التي الشغلإن عالقة التكوين ب
كانت  1131-1111والصراعات أالجتماعية بل أيضا مقتضيات االقتصاد،في بداية ما بين 

                                                                                                                                                                          

،و تتركز  %70.0في الجزائر مقابل متوسط عالمي  %04في الدول العربية حيث بلغت ( سنة00-72الفئة العمرية )الشباب 
من العاطلين  %40،واألردنفي  %71.1، الجزائرفي %74.0، المغربفي  %02.0البطالة في وسط المتعلمين اذ بلغت 

 السنوات خالل العمل قوة حجم في المرتفع النمو أن إلى نظرا   وذلكسنة  04-72عن العمل في مصر من الفئة العمرية 
 عرض في الهائلة للزيادة التوظيف معدالت مواكبة عدم إلى أدى مما ذاتها، بالوتيرة اقتصادي نمو يقابله لم األخيرة

 المدى على المنطقة في التشغيل تحدي مواجهة في المطروحة الحلول فاعلية على إجماع شبه وجود من الرغم العمل،على
 يتعلق فيما وأعمق أفضل نتائج إلى بالضرورة يؤدي االقتصادي اإلصالح في الشامل النهج أن منطلق من خاصة البعيد،

 البطالة تفاقم أن إال الوظائف، على المتزايد الطلب لمقابلة إضافية عمل فرص توفير على القدرة وتحسين النمو باستدامة
 إيجاد يحتم االجتماعي االستقرار لعدم وبذرة إحباط مصدر يمثل والذي العمل عن الجدد والباحثين الشباب فئة في وانحصارها

إبراهيم علي خليل التشغيل للمزيد من االطالع العودة الى هذا المرجع  معدالت زيادة إلى ترمي مباشرة آنية حلول
،ورقة ععمل مقدمة لملتقى مخرجات التعليم العالي و فجوات التعليم و التدريب و البحث العلمي و سوق العمل العربيالتميمي،

 07،ص0474مملكة البحرين ،اكتوبر -المنامة(اآلليات-السياسات-االستراتيجيات)سوق العمل في الدول العربية
 العلوم توفيرها، مجلة في العالي التعليم ودور السعودي الخاص للقطاع المطلوبة المهارات: الباحسين عبداهلل بن سامي - 1

 742،ص0442السعودية،  العربية والعشرون، المملكة واإلدارية، العدد األول، المجلد الثاني االقتصادية
 .المرجع السابق  - 2
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 الشغلبالتكوين في صلب العالقات بين الدولة والمواطنين طالما أن كال من التكوين و  الشغلعالقة 
يعد عامل أساسيا في اختالل  الشغلكانت تشرف عليهما الدولة،وفي هذا إطار كان 

المؤهلة بالنسبة لفرص  الشغلتعاني من ارتفاع كبير لمتطلبات  الشغلالمنظومة،وكانت سوق 
 الشغلألعمل وكانت الدولة من خالل مؤسساتها الصناعية وفروعها هي المقرر الوحيد في مجال 

لتكوين يجد منصب تشغيل على كبيره حيث أن كل مستفيد من ا الشغلوالتكوين ،لقد كانت حاجات 
الفور وكان هذا الوضع سببا في تجزئة سوق الشغل حسب القطاعات أالقتصادية حيث كانت عقود 

التكوين توفر فرص العمل و العمل مسبقة بعقود التكوين، و كانت القطاعات هي التي تثير الطلب و 
 1.التأهيلي

ولتمكن من االستجابة  وتفاقم البطالة،وقد تغيرت معطيات هذه العالقة من جراء توقف النمو 
لحاجات االقتصاد، يجب على االقتصاد أن يوفر لهذه العالقة إطار تنظيم يراعي عروض 

 .وأنواع التكوين الالزم لذلك الشغلومتطلبات 
 فحسب، الشغلوالتكوين ليس توازنا بين قدرات التكوين و  الشغلإن التوازن في العالقة بين 

العالقة مع سوق حقيقية لتشغيل منظمة وشفافة يحدد توازنها حجم اإلنتاج بل في انسجام هذه 
 .واألجور التي تحدد بدورها العرض والطلب في مجال التكوين وتوازنهما

ويتطلب هذا السياق الجديد إذن اقتصاد حقيقي يأخذ في الحسبان جميع العوامل التي تحدد 
 2.عملية المواجهة تقدير حقيقيا  والتكوين ويدرس الشغلالعرض و الطلب في قطاعي 

التي تقوم هي األخرى تحت الضغوط المعقدة المتقاربة  الشغلان عالقة التكوين المهني ب
التي يمارسها العرض والطلب للعمل المؤهل، وغالبا ما يدفع التقارب إلى األعلى الطلب الشامل 

 الشغلعات إلى إتاحة تحصيل مناصب للتكوين المنبثق عن األفراد،أما التنافر فإنه يأتي من التطل
 .ذات األجور المجزية لكنها تتطلب تكوينا مهنيا

ويتوقف طلبات المؤسسات على إنتاج حجم محدد من العمل الموزع حسب تنظيم داخلي 
 3.للموارد البشرية، الذي يضمن لها تكافؤا بين األجر الحقيقي ومردودية العمل الهامشية

طلب التكوين المهني للجميع بالفائدة، بينما تتطلب آليات السوق وجود احتياطي من  يعود
والتكوين جذريا في إطار تحديد الحجم الالزم  الشغلاليد العاملة غير المؤهلة، وتتغير العالقة بين 

 .لتكوينه وكذا فروع التكوين والمستويات

                                                           
،الدورة الرابعة عالقة التكوين بالشغل -تقرير حول مشروعالوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة عالقات العمل،المجلس  -1

 70،ص7444عشرة،نوفمبر 
 70،ص المرجع السابق - 2
 71المرجع السابق،ص  - 3
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وعرضه وكذا لسوق عمل واضحة في معرفة أحسن العوامل المحددة لطلب العمل المؤهل 
 1. الشغلالمعالم هي الطريقة االفضل لربط التكوين ب

لقد تم تنظيم التكوين المهني عن طريق تطبيق نظام تكوين، يهدف أساسا إلى ضمان تكوين 
لى تلبية حاجات الم جتمع إلى اليد العاملة المؤهلة تأهيلي للمتسربين من المنظومة التربوية وا 

 .رةاألعوان المهو 
كما يعتبر التكوين المهني عامل ترقية مستمرة للعمال وضمان التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للبالد،وبالتالي فهو واجب ذو منفعة وطنية مفروض على العمال والهيئات المستخدمة 

امتدادا لألمر الصادر في ( 1139)والدولة في آن واحد، ويعتبر القانون المتعلق بتخطيط التعداد 
، حيث حدد أليات تنظيم توافد التالميذ بين أطوار التعليم و التكوين المهني والحياة 1181سنة 

 2.العملية
 :واقع الطلب و العرض في مجال التكوين بالجزائر-9

يشمل أولئك الذين توقفوا عن  فيما يتعلق بالطلب يجب أن نميز بين الطلب الموجود الذي
الدراسة، والطلب الفعلي الذي يشمل الطلب المسجل بانتظام في المؤسسات التابعة لقطاع التكوين 

وعلى العموم فإن قدرات التكوين المهني  المهني والمتعلق بالذين قدموا ترشحهم لمتابعة التكوين،
ين المهني من جهة، و نقائص في مجال تعتبر دون الطلب وتشكو عجزا في الهياكل وبرامج التكو 

 .التنظيم البيداغوجي من جهة ثانية
 : طلب التكوين

 :جد معتبرة و تتشكل من أربع فئات( أو النظرية)تعتبر طلبات التكوين الموجودة  :الطلب الموجود
 من المدارس سنويا والذين يمثلون المطرودين والمتخلفين عن الدراسة في مختلف  المتسربين

 .تلميذ سنويا 244.444األطوار المنظومة التربوية، ويقدر عددهم بـــــ
  سنة، ويشكلون األغلبية  04الشباب الذين ينتظرون اإللتحاق بالتكوين وتقل أعمارهم عن

منهم على مستوى  %12،وتتوفر نسبة  %04ـ العظمى من ألبطلين حيث تقدر نسبتهم بــ
 .تعليمي يتراوح بين االبتدائي والثانوي لكنهم لم يتابعوا على اإلطالق تكوينا مهنيا

 1113في نهاية سنة  044.444الذين قارب عددهم : العمال المسرحون. 

                                                           
 70المرجع السابق، ص - 1
 .01المرجع السابق،ص - 2
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  العمال الموجودين حاليا في مناصب عملهم والذين يتحتم عليهم للمحافظة عليها ان يستفيدوا
من تكوين إلعادة تأهيلهم أويكتسبوا تأهيال جديدا، بالنظر إلى التطورات التكنولوجية في المحيط 

 1.شخص سنويا 744.444االقتصادي الجديد، ويقدر عددهم بحوالي 
 :الطلب الحقيقي

في مجال التكوين المهني يقتصر أساسا على فئة ( أو المسجل)الحقيقي إن الطلب  
بلغت نسبة الطلب  1113و 1111المتسربين من المنظومة المدرسية، وخالل الفترة الممتدة بين 

من المتخلين عن  %02من مجموع المتسربين من المدرسة، مما يعني أن نسبة  %22الحقيقي 
ن نسبة  س ال يرغبون في التكوين،الدراسة أو المطرودين من المدار  من المتخلين من  %14وا 

 .الدراسة أو المطرودين ال يستفيدون من التكوين
 :توفير فرص التكوين في الجزائر-8

تشكل قدرات االستقبال وتنوع أنماط التكوين ومدة الدراسة والمردودية الداخلية للعناصر  
منصب تكوين سنة  001.444االساسية في تحديد فرص التكوين، قدرت القدرات البيداغوجية بــــ

 2، وتتوزع هذه القدرات حسب قطاع التكوين1113
لة دون طاقتها وتبعثر التقدير للتكوين وأهم ما يالحظ هو تواجد قدرات كبيرة للتكوين مستغ

 01.444المنجز خالل عقود من الزمن، وبسبب هذه الوضعية قررت السلطات العمومية تحويل 
منصب تكوين، تدريجيا لصالح القطاعات االجتماعية  22.444مقعد بيداغوجي، بما يعادل 

 .التربوية
عددهم مرتفعا في نمط التكوين في ما يخص التخلي عن الدراسة في التكوين المهني يبقى 

ويبقى سبب هذه النسبة مجهول، فال  %01.0بالمراكز و بواسطة التمهين، وتقدر النسبة بحوالي 
ندري إن كان يعود الى نقص المحفزات واإلعالم، أم إلى تكوين غير مالئم، أم يعود ذلك إلى 

الشباب إلى االلتحاق مبكرا بسوق الصعوبات المالية التي يعانيها التالميذ وأولياءهم ؛مما يدفع 
العمل، بما فيها القطاع غير الرسمي، وفما يتعلق بالراسبين، تضم هذه الفئة المتربصين الذين 

 %42رسبوا في االمتحان النهائي،وتبقى نسبتهم ضئيلة في التكوين بالمراكز والتمهين، حيث بلغت 
 . 11133سنة 
 أزمة النمو التي عرفها القطاع في مجال توسيع قدرته لم تحل بعد، خاصة فيما يتعلق إن

                                                           
،الدورة الرابعة عالقة التكوين بالشغل -مشروع تقرير حوللجنة عالقات العمل،المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي،  -1

 07،ص 70،ص7444عشرة،نوفمبر 
 00المرجع السابق،ص  - 2
 02ص  - 3
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 ببناء الهياكل والتجهيزات وكذا التأطير. 
 صعوبة التزويد بالمكونين ذوي كفاءات. 
 االنعزال النسبي للتكوين المهني عن الوسط المهني. 
  التنسيق بين مختلف أنماط ضعف قدرات المخططات البيداغوجية للقطاع، وعليه فإن

 .التكوين وتطورها المنسجم يتوقف على دعم هذه القدرات و تطويرها
نظرا ألعداد الكبيرة التالميذ وقلة الوسائل التي يتوفر عليها التكوين المهني، فإنه ابتعد عن 

نظومة للمقصين من الم" ملجأ"مهمة األساسية المتمثلة في التلقين المهني ،ليتحول تدريجيا إلى 
 .التربوية

وظلت الجهود المبذولة دون متطلبات االقتصاد، وسرعان ما باءت عملية توسيع قدرات 
التكوين بالمراكز بالفشل، نظرا للتكاليف المالية الناجمة عن استراد التجهيزات وآجال إنجاز منشآت 

ن طريق الدروس وعليه تقرر اللجوء إلى أنماط أخرى للتكوين كالتمهين والتكوين ع االستقبال؛
المسائية والتكوين عن بعد والتكوين حسب الطلب وتطوير التكوين المهني بإشراك المتعاملين 

وستسمح تعبئة المتعاملين االقتصاديين واالجتماعين بتحقيق مايلي  ،االقتصاديين واالجتماعيين 
 :على المدى البعيد

  حقيق لقدرات التكوين المهني بأقل تكلفة بفضل استعمال تجهيزات المؤسساتتوسيع. 
  تحسين نوعية التكوين المهني، حيث تتم مرحلة من مراحل الدراسة في الوسط المهني، في

 .ظل ظروف حقيقية لإلنتاج
 1.تحضير أحسن إلدماج المتربصين اجتماعيا ومهنيا 

ضافة إلى ذلك فإن تطوير التكوين بالتن اوب الذي يعد الوسيلة المفضلة النفتاح جهاز وا 
وتنويع فرص التكوين، سيسمح بتكييف تقنيات اإلنتاج بما يتوفر عليه  الشغلالتكوين على عالم 

 .الجهاز من هياكل الدعم البيداغوجي
  في الجزائر الشغلصعوبات ربط التكوين المهني ب-9

 ، حيث انغلق علىالشغلقريب يجري بمعزل عن متطلبات  حتى وقتيعتبر التكوين المهني 
كما أن أغلبية القطاعات االقتصادية األخرى  نفسه وأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية

مراكز التكوين التي كان تكون لتلبية إحتياجاتها، مع بداية األزمة  والمؤسسات التي لديها
 ، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص إحيتاجاتها على التكوين،الثمانياتمنتصف  في االقتصادية

 : هذه الوضعية أدت إلى

                                                           
مشروع تقرير  لجنة الغالقات العمل،–المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1

 02ص المرجع السابق، حول عالقة التكوين بالشغل
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الرغبة الكبيرة للشباب في التوجه نحو التكوين الطويل المدى، و التي دفعت معظم التالميذ  -
إلى تفضيل التعليم العام اي ثانوي ألنها الوحيدة التي تفسح المجال لاللتحاق بالجامعات 

 .1شبه الكلي لمؤسسات أخرى تسمح بالدخول للجامعة وفي ظل غياب
  إن الشباب الذين يتوجهون نحو التكوين المهني يقومون بذلك عقب اختيار سلبي ال قيمة له من

 .الناحية االجتماعية و قليل الحوافز من الناحية النفسية
 إن التكوين الذي يلقن لهم غير كفيل بتحضيرهم لممارسة المهن. 
  2.في المعدل العام % 04تسرب إلى أكثر من ارتفعت نسبة 
  رغبات أصحاب العمل  ال يلبي التكوين كون أن الشغلغياب العالقة مع عالم 
  وأصحاب العمل  لدى األسر المهني التكوين تدني صورة 
  التكنولوجي وتطور المهن  مع التطور التكوين عدم تماشي برامج 
  قليلة المهني التكوين نسبة إدماج خريجي 
  ومن جهة  مفرغة باعتباره حل للفشل المدرسي من جهة يشكل حلقة المهني التكوين أصبح

 3.عليه أخرى ال يستقطب الطلب
  في الجزائر الشغلعدم توافق بين مخرجات التكوين ومتطلبات. 
 ضعف التنسيق بين القطاعات. 
 ج والتكوين، فهناك بعض المؤهالت ال يوفرها التكوين المهني،كما أن وجود فجوة بين االنتا

 .هناك تخصصات ال تجد فرص للعمل
  في كثيرا من االحيان العمالة الجديدة ال تستطيع التأقلم مع األعمال نتيجة لتدهور التكوين

 4واالنتاج

                                                           
إستراتيجية فعالة لخلق عالقة مستقرة بين سوق التعليم و سوق العمل كحل للبطالة و طريق للتنمية نحو ، الماحي ثريا 1

- كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف المستدامة،
المرجع ،عالقة التكوين بالشغل -مشروع تقرير حولالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة عالقات العمل، - 2

 04السابق،ص 
و قد أدى تخصيص التكوين المهني أساسا إلى الشباب المطرودين من منظومة التعليم دون األخذ بعين اإلعتبار بقدراتهم و *

من  من طاقات جهاز التكوين لصالح الشباب القادمين %40ميولهم و ال الحاجات الحقيقة لسوق العمل إلى تعبئة أزيد من 
 .منظومة التعليم العام

،الدورة مشروع تقرير حول عالقة التكوين بالشغللجنة الغالقات العمل،–المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي -3
 02،ص7444،الجزائر،توفمبر،70

ورقة عمل مقدمة الدولي مخرجات التعليم العالي و سوق مدحالت ومخرجات التعليم العالي في الجزائر،حميد بوزيدة ، -4
،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول 0474أكتوبر (اآلليات-السياسات-االستراتيجيات)العمل في الدول العربية 

 04،ص 0477مملكة البحرين،-العربية،جامعة دلمون للعلوم التكنولوجية،المنامة

http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
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  لغياب مهارات االتصال  ،نظراالشغلصعوبة االندماج مخرجات التكوين المهني في واقع
  1ومهارات المهنية من جهة أخرى

  الشغلغياب إستراتيجية واضحة وفعالة تقوم الموائمة بين مخرجات التكوين المهني ومتطلبات 
بحيث تقوم بدراسة ما هو مطلوب من اليد العاملة المؤهلة، وما هو مطلوب من  في الجزائر،

 2يجياتها التكوينية وتوجيه التكوين المهنيتخصصات ومهارات وعلى إثر ذلك تضع استرات
  ال سيما قي بعض الفروع كفرع 0و0و7اكتظاظ سوق العمل بالنسبة للمهن من المستوى ،

 .االعالم اآللي واإلاكترونيك
 ،هو  لكن المالحظ على الرغم من ان هناك اتجاه نحو تشجيع التمهين في السنوات األخيرة

وكان  سواء تعلق األمر بالتكوين اإلقامي أوالتمهين،وجود نفس الفروع والتخصصات ايضا 
 اإلدارة و غيرها، يفترض أن يوجه التخصصات األخرى للتكوين المهني اإلقامي مثل المحاسبة،

فضال عن أن التمهين في كثير من الحاالت ال يتبع بتدريب مهني في المؤسسات ذات العالقة 
نقص التأطير، مما يجعلنا  ستقبال،ضروف اال ألسباب عديدة كضعف النسيج الصناعي،

ما الفرق بين التكوين المهني االقامي والتمهين إن كان كليهما يتم في : نطرح السؤال التالي
 نفس الظروف والمالبسات؟؟

  وجود نفس الفروع تقريبا مهما كان موقع المؤسسة التكوينية، مما جعل هناك تكدس واضح  في
تقنيات اإلدارة والتسيير  باإلعالم اآللي، اإللكترونيك، ال سيما فيما يتعلق بعض الفروع،

فرع البناء خاصة فيما بتعلق بتخصص  وضعف واضح في بعض الفروع مثل فرع الزراعة،
السباكة والطالء وبعض تقنيات البناء الحديثة، فرع الصيد البحري الموجودة في والية واحدة 

 كم، 7244تمتلك شريطا ساحليا بطول أكثر من  الجزائرعلى الرغم من أن  ،تيزي وزوهي 
وتبرير ذلك أن وزارة الفالحة والتنمية الريفية تمتلك مركزا ومعاهد تكوينية مرتبطة بهذا الفرع، 
وهنا تطرح مسألة أخرى وهي عالقة المؤسسات التكوينية ببعضها البعض سوى تلك التابعة 

 .لوزارة أخرى معنيةلوزارة التكوين والتعليم المهنيين أو التابعة 
  عدم تطابق برامج التكوين والوسائل البيداغوجية في العديد من االختصاصات، إذ يكاد يتفق

الجميع خاصة المشرفون على مؤسسات التكوين المهني على أن جهاز التكوين المهني يعاني 
ظيم من ضعف في برامج التكوين وعجز في الكثير من الهياكل البيداغوجية في مجال التن

سواء تعلق األمر بالمشرفين عن  البيداغوجي، فضال عن ضعف التحفيزات المادية والمالية،
وما لذلك من انعكاسات على العملية  ،(المنح)أوالتالميذ الملتحقين بها(أجور،سكنات)القطاع 

                                                           
 00الرجع السابق،ص - 1
 02السابق،ص المرجع- 2
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البيداغوجية، زد على ذلك نسب الرسوب المتدنية جدا مما يطرح مسألة المعايير المعتمدة في 
 .تقييمال
 ،وليس انطالقا مما تحوزه  اعتماد مؤشر عدد السكان في توزيع مؤسسات التكوين المهني

المناطق من إمكانيات أوما تحتاج إليه من يد عاملة مؤهلة، وهذا أدى إلى عدم توازن واضح 
بين المناطق فتراكمت بعض التخصصات دون الحاجة إليها وندرت بعض التخصصات رغم 

 (مع عدم القدرة على تحويل الفائض في منطقة ألحرى)احاجة السوق إليه
 :استراتيجيات ربط التكوين المهني بالشغل في الجزائر -سادسا

لقد بدأت تتدارك : الشغلاإلجراءات التي اتخذتها وزارة التكوين و التعليم المهنيين لربط التكوين ب
 :هذا الوضع باتخاذ تدابير عديدة في هذا االتجاه منها

المؤرخ  044-00لذلك جاء المشرع الجزائري للتكوين المهني ، حيث ذكر في المرسوم رقم  •
يعتبر التكوين المهني من االستثمارات ذات " 40في المادة  1139ديسمبر 39بتاريخ 
في المؤسسة الجزائرية يشكل الوسيلة المميزة لتلبية حاجياتها من عمال مؤهلين  األولوية

لكفاءة لمتطلبات التطور التقني د البشرية لرفع مستوى التأهيل والتقويم وتطوير الموار 
 " 1التكنولوجيو 

الذي نص عليه القانون التوجيهي المتعلق بالتكوين  الشغلإنشاء مرصد للتكوين المهني و  •
 في الجزائر الشغلمهمته بإعطاء صورة واضحة للسلطات العمومية حول التكوين و  المهني،

والتكوين وماهية الكفاءات المطلوبة ان يكون أداة  الشغلإنشاء مركز دراسات لتحديد  حاجات  •
مساعدة مهمة لهيأت أخرى مثل الوكالة الوطنية للتشغيل،ومركز الدراسات واألبحاث حول 
المهن والكفاءات الذي يقوم بقياس الكفاءات الموجودة ويعد التوقعات المستقبلية للربط دائما بين 

 .لتكوين والحركية االقتصاديةا
إعادة تنظيم الصندوق الوطني لتنمية التدريب والتكوين المستمر،تشجيعا للمؤسسات على تكوين  •

 .وتأهيل عمالها،ودعم المركز الوطني لتطوير التكوين المستمر
ارات جلسات التكوين والتعليم المهني التي نظمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين مع أطراف ووز  •

معينة وزارة الصناعة وترقية االستثمارات،وزارة التهيئة اإلقليمية والبيئة والسياحة لمناقشة أوضاع 
 :وآفاق القطاع من خمس ورش

 تقييم وتطوير التكوين المهني:الورشة األولى. 
 عالقة النظام الوطني للتكوين والتعليم الوطني مع محيطه االجتماعي  :الورشة الثانية

 .واالقتصادي
                                                           

 .40في المادة  7400ديسمبر 40المؤرخ بتاريخ  044-00لمرسوم رقم ا -1
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 التكوين المهني المستمر:الورشة الثالثة. 
 التعليم المهني: الورشة الرابعة. 
 التمهين:الورشة الخامسة 

فتح وزارة التكوين والتعليم المهني لفرع حسب الحاجة ومتطلبات السوق المحلي،مثل الفرع  •
 1 عنابةالجديد لتكوين تقنيين سامين في التأمينات في عدة مدن مثل مدينة 

القيام بدراسة حول الخلل الذي يعاني منه قطاع التكوين المهني اتجاه الطلب االقتصادي سنة  •
،إنطالقا من بعض تقارير التهيئة اإلقليمية لحصر إمكانات كل المناطق ومن ثم حصر 9339

 2.المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:الفروع التي يمكن تبنيها وفقا لذلك منها
أن خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني يصعب إدماجهم في عالم الشعل  من المالحظ

 وأن هذه المؤسسات ركزت على الجانب النظري أكثر من التطبيقي، ألنهم يفتقرون للخبرة الالزمة،
حول إدماج الحائزين على شهادات التكوين  1111إلى  1118وقد دلت التحقيقات القائمة منذ 

 3" دة ألن نسبته كانت ضئيلة المهني عرف أزمة حا
والضمان  الشغلوالتعليم المهنيين ووزارة العمل و  وعلى هذا األساس سعت كل من وزارة التكوين   

االجتماعي على إيجاد صيغ مختلفة للتعاون والتنسيق فيما بينهما وذلك لمواجهة مختلف التطورات 
وتتمثل أهم آليات التنسيق فيما  ،الشغلوعروض  الشغلالحاصلة في سوق اتشغيل خاصة طلبات 

 :يلي
يعتبر نظام التكوين المهني همزة وصل بين قطاع التربية : قيادة النظام عن طريق الطلب -7

ويعمل على تحقيق معادلة معقدة بين تدفقات الطلب االجتماعي واالحتياجات  الشغلو 
من اليد العاملة المؤهلة، لذلك وضعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين شراكة منذ  الشغل

على المستوى  من خالل إبرام اتفاقات إطار على مستوى اإلدارة المركزية أو 9333
 :4حيث تم في هذا اإلطار ما يلي ،الشغلالمحلي وهذا قصد التكفل باالحتياجات 

اتفاقية إطار ممضاة مع مختلف الوزارات، القطاعات االقتصادية، هيئات الدولة،  744 -
 .الشغلاالتحادات المهنية والجمعيات والتي من بينها قطاع 

 .اتفاقية على المستوى المحلي تطبيقا التفاقيات اإلطار 2401 -

                                                           
 007-004صالح صالحي،ص - 1
 .الملرجع السابق - 2
 .7444، سنة 04الجريدة الرسمية، العدد  - 3
 االطالع اكثر عد لمبحث التشغيل في الجزائر*
 .70-74السابق، صمداخلة وزارة التكوين المهني، المرجع  - 4
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ة عامل تم تكوينه في إطار هذه االتفاقيات خالل السداسي األول لسن 000041 -
9311. 

 .عامل 01220اتفاقية خاصة على المستوى المحلي وتكوين  017إبرام  -
الذي تم تكريسه بموجب القانون : مجلس التوجيه لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين -0

يساهم ، و 9333فيفري  00المؤرخ في  41-40:التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين رقم
الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا اقـتراح هذا المجلس في إعداد وضبط السياسة 

  1التوصيات واآلراء في إطار ذلك
تحت السلطة المباشرة للوالي تتكون هذه اللجنة من العمالء : لجنة الشراكة الوالئية -0

، التربية، الشباب والرياضة والحركة الشغلاالقتصاديين ومصالح اإلدارة الوالئية المكلفة ب
بالتكفل بإحداث الروابط الالزمة للتواصل بين التكوين والمحيط االقتصادي الجمعوية وتقوم 

واالجتماعي، وكذا إعداد البطاقة البيداغوجية للتكوين المهني في الوالية وكذا تشجيع 
 .2ميكانيزمات تكيف التكوينات مع اإلمكانيات الحقيقية لإلدماج المهني للمتربصين

 :3على الخصوص المهام اآلتية هذا المرصد يضمن: الشغلمرصد التكوين المهني و  -0
 على  الشغلالتكوين والتعليم المهنيين ومتطلبات   حول  فعال  إعالمي  نظام  تأسيس

 .المستويين الوطني والجهوي
  في االحتياجات وتحديد للتزويد والتعليم المهنيين التكوين تنمية لسياسة كأداة المساهمة 

  .التكوين والمؤهالت
 التكوين أجهزة وتحسين والتقييم خالل التعريف من القرار اتخاذ في مساعدة وسيلة تقديم 

 مهنيال والتعليم
 :للنهوض بقطاع التكوين المهني في الجزائر -سابعا

في ضوء التحديات التي تّم تقديمها آنفا، يبقى من المهّم عرض بعض المقترحات التي  
يمكن استغاللها للنهوض بمستوى مؤّسسة التكوين والتعليم المهنيين على طريق التفاعل بينها وبين 

 :، وذلك كما يليالشغلمتطلبات 

                                                           
، 77:المتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، الجريدة الرسمية العدد 41-40: من القانون رقم 00المادة  - 1

 . 40/40/0440: المؤرخ في
  www.mfep.gov.dz   de 12/03/23 de 23 :13موقع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، - 2
، 77:المتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، الجريدة الرسمية العدد 41-40: لقانون رقممن ا 02المادة   - 3

 .40/40/0440: المؤرخ في
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ي والمهني، ومن ذلك تقرير التعليم ضرورة األخذ بما جاء في التقارير العالمية حول التعليم التقن.1
 اليونيسكووالتدريب في المجال التقني والمهني للقرن الحادي والعشرين، وهي مجموعة توصيات 

 1*منّظمة العمل الّدوليةو
بشأن مهارات من  9333-41الّدورة -وقد جاء في التقرير الخامس لمؤتمر العمل الّدولي

لتنمية، ال سيما ما ورد في ملّخص التّقرير الّذي أّكد على أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة وا
التجربة أظهرت أّن جميع البلدان الّتي نجحت في ربط المهارات باإلنتاجية قد وّجهت سياستها »:أنّ 

من  االستجابة للّطلب على المهارات من حيث المواءمة والّنوعيةالخاّصة بتطوير المهارات نحو 
الّطلب المتعّلقين بالمهارات، ال بّد للسياسات بشأن المهارات أن من أجل ضمان تناسب العرض و 

تطوير المهارات المناسبة وتشجيع التعّلم المتواصل وضمان تقديم مستويات عالية من الكفاءات 
 2وعدد كاف من العّمال ذوي المهارات

والتعليم المهنيين على  تطبيق معايير االعتماد األكاديمي للمرفق العمومي للّتكويناالستفادة من . 9
المستويين البرامجي والتنظيمي؛ وهذا للّرفع من مستوى البرامج التكوينية وسمعة ومكانة مؤّسسات 
التكوين والتعليم المهنيين؛ وذلك في إطار خريطة واضحة للّتكوين والتعليم المهنيين تكون وسيلة 

  هنيين، بحيث تكون خدماته أكثر تنافسية،تخطيط، تقييم وتوّقع لتوّسع قطاع الّتكوين والتعليم الم
وأكثر تفاعال مع المستجدات والمتغيرات  ،الشغلومواءمة مع متطّلبات التنمية واحتياجات  قبول،

 .العالمية
في  اإليزوومتطّلبات التأّهل للحصول على شهادة   (TQM)تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة .8

لمهنيين،على اعتبار أّن الجودة الّشاملة تقود إلى تطوير شامل إدارة مؤّسسات التكوين والّتعليم ا
، بهدف الوصول إلى درجة عالية من (أفرادا وتنظيما)مستمر يشمل كافة مراحل األداء للمؤّسسة

الّرضا عن الخدمات والعمليات التي تقّدمها المؤسسة التكوينية في ضوء تطبيق معايير ضمان 
 .الجودة

لّتعاون بين المرفق العمومي لمؤّسسات التكوين والتعليم المهنيين والقطاع تفعيل الّشراكة وا. 9
الخاص ومنّظمات المجتمع المدني، من خالل رؤى جديدة، طرح برامج جديدة، على اعتبار أّن هذا 

وهذا يتطّلب استقرارا للتحّول الّديمقراطي،  التّقارب يساهم في إدماج الّشباب في مجتمعه واقتصاد،

                                                           
 الطبعة. مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية و نمو العمالة و التنمية -41الّدورة -التقرير الخامس لمؤتمر العمل الّدولي -1

 .41،ص0440سويسرا،-مكتب العمل الّدولي، جنيف. األولى
 02للطالع اكثر عود ال ص *
 المرجع السابق - 2
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صّناع القرار على الملفات االقتصادية، هذا الّتعاون المجتمعي الّسياسي بين كّل األطراف وتركيز 
 1. سيخدم استحقاقات شباب الجزائر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،ويحّقق األهداف التنموية المسّطرة

في قطاع التكوين المهني يحتاج إلى المراجعة  الجزائرتجدر اإلشارة الى أن االستثمار في 
 :وذلك من منطلق عدة عوامل2بحيث يصبح المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم مثل ما نشهد 

في االقتصاديات المعاصرة متطورة وتعتمد على مهارات بشرية وتقنية  الشغلأن واقع    .0
عامل والعمل بالتقنية،فإنه أي الشباب متقدمة،وما لم يعد الشباب بمهارات عالية قادرة على الت

 .سيواجه المزيد من البطالة الظاهرة والمقنعة 
وهؤالء هم الذين  إن التنمية واالقتصاد المعاصر يحتاج الى شريحة من المبادرين والمبدعين، .2

يقودون االقتصاد والتنمية ويستطيعون نقله من االقتصاد التقليدي الى االقتصاد الحديث، 
 .هم الذين يخلقون فرص عمل جديدةوبالتالي 

أن التكوين يحتاج الى المزيد من التجديد والتجويد والتنوع والمرونة، ومع اهتمام خاص بالتعليم  .2
الجزائري وتطورها ونموها وآفاق تطويرها،  الشغلالمهني والتكوين المهني المرتبط بطبيعة 

من المعرفة والثقافة العامة، ومع المحافظة على قاعدة عريضة  ومشكالتها في المستقبل،
 :وذلك من خالل ،3ومجاالت تخصصية مهنية وفنية متقدمة

o  مساهمة المؤسسات االقتصادية في رسم سياسات التكوين المهني. 
o  الى التخصصات المختلفة الشغلتوفير البيانات الكمية عن حاجيات. 
o  والمناهجمشاركة المؤسسات االقتصادية في التخطيط وصياغة البرامج. 
o اسهام المؤسسات االقتصادية في تمويل التكوين المهني اسهاما فعاال. 
o 4.وضع خبرات المؤسسات االقتصادية تحت تصرف التكوين المهني 

                                                           
الّتكوين  ورقة عمل مقدمة ليوم دراسي ،الّتحديات والفرص المتاحة -الّتكوين والّتعليم المهنيين وُسوق الّشغلأحمد بلقمري،  -1

إستراتيجّيات الّتكوين المهني و احتياجات سوق العمل، مخبر " (التحدّيات و الّصعوبات و آفاق الّتطوير)المهني في الجزائر
 42 -42،ص 0470ماي  72بسكرة،الجزائر،. ،جامعة محّمد خيضر  المسألة الّتربوية في ظّل التحدّيات الّراهنة

 .74السابق،ص المرجعالماحي ثريا ، -2
، الندوة اإلقليمية، منظمة العمل العربية، مكتب العمل دور اإلرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشبابعلي الحوات،  -3

 0-7، ص 0442/ 41/ 70-77ليبيا ،   -العربي، جامعة الفاتح، قسم علم االجتماع ، طرابلس 
، تنويع التعليم الثانوي العام و المهني في الوطن العربي وربط مساراته باحتياجات سوق العملمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -4

الجمهورية الجزائرية الدمقراطية ( التعليم الثانوي العام و التقني و المهني:)مقدمة الى الماتقى حول التعليم ما بعد االساسي
بغداد جمهورية العراق،  -االمانة العامة –تحاد العربي للتعليم التقني ، اال7440ديسمبر  74الى  0الشعبية،الفترة الممتدة من 

 .70ص
وقد ساعد على نجاح هذه االليات مستوى التنظيم المتقدم لسوق العمل في هذه الدول ، ووجود منظمات كفوءة معبرة عن  *

 .ر من كلفة هذا التعليممصالحه،ففضال عن القدرات المالية الهائلة التي مكنت سوق العمل من تحمل قدرا كبي
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o ،1*االشتراك في تنفيذ العملية التدريبية توفير فرص تدريبية للتالميذ في مواقع العمل 
o  تأكيد  خالل وذلك من الشغلتكامل التخصصات وفروع التكوين المهني وارتباطه باحتياجات

اهمية وضع التشريعات التي تربط بين ممارسة المهنة والشهادة المهنية موضع التطبيق، 
بإعتبارها من الوسائل الحيوية لرفع المكانة االجتماعية واالقتصادية لمخرجات التكوين المهني، 

 .تنامي الطلب على هذه المخرجات في سوق العملمن خالل 
o بصورة  -زيادة المرونة في المناهج الدراسية وفق االحتياجات المجتمعية، ويقترح توجيهها

نحو التخصصات ذات القاعدة العريضة لتوسيع مجاالت عمل مخرجات التكوين  -عامة
هداف الوطنية طويلة األمد، المهني، من الضروري توجيه المناهج بطريقة تؤمن التوافق مع اال

 2.وتقود الى تكوين الكفايات المهنية في سوق العمل 
o مع اهمية تنويع التخصصات المهنية كأسلوب لربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل* 

ويؤخذ الموقع الجغرافي  فقد يكون من المناسب اعتماد نظام المراكز والمعاهد المخصصة،
التنموية في المنطقة بعين االعتبار في تحديد نوعية التخصصات التي يجب وطبيعة المشاريع 

ان تتوفر في هذا المركز او المعهد، فقد يفضل اعتماد المعاهد المتخصصة في المدن الكبرى 
 .وبينما يتم التوجيه نحو المعاهد المتنوعة في المدن الصغرة والمناطق الريفية

o  ناث في االلتحاق بمختلف برامج اإلو بين الذكور مع تأكيد أهمية مبدأ تكافؤ الفرص
التخصصات التكوين المهني لتصعيد مساهمة المرأة في التنميية وتمكينها من التجاوب مع و 

متطلبات المجتمعية، لكن وضع هذا المبدأ موضع التطبيق يواجه معوقات اجتماعية تتباين في 
 مشاركة االناث في هذا التعليم  حجمها من قطر عربي الى اخر، وبغية االرتقاء بمستوى

o   تأكيد اهمية تصعيد مشاركة الفئات االجتماعية ذوي االحتياجات الخاصة في التكوين المهني
 كالمعاقين بدنيا وعقليا بغية تأهيلهم لالنخراط في قوة العمل، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم 

o  على مدى ايفاء نظام ومناهج التكوين اعتماد نظام لمتابعة الخريجين في مواقع العمل للوقوف
المهني الحتياجات سوق العمل للحصول على معلومات ومؤشرات فاعلة لتطوير و تعميق 

 .ارتباطه باحتياجات سوق العمل
o ،بما يؤمن قدرتهم للتفاعل مع هياكل  تأكيد اهمية تطوير برامج اعداد المعلمي التكوين المهني

 3تطور والمعارف المستمرة في التغير وال
                                                           

 70نفس المرجع،ص  - 1
 .المرجع السابق -2
وما ينجم عنها من تنوع في " لكن خصوصية سوق العمل العربي و تزايد انتشار المنشات او مشاريع االعمال الصغيرة  *

 .احتياجات لعدة اجيال من التقنين و المهنين 
 72المرجع السابق، ص - 3
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، ورقة العمل مقدمة الى إدارة التعليم المهني واإلنتاج، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية والتعليم التكنولوجي الجامعي في األردن( المهني)واقع التكامل بين التعليم الثانوي الفني  قاسم الرقيبات،محمد  - 1

 00،ص    70ص، 0470/ 0/ 04-01الهاشمية،

 االجراءات المطلوبة األهداف 

توفير بيئة محفزة تؤدي إلى خلق تفاعل بين كافة 
 .أطراف عملية التكوينية 

 . توظيف الدور التكنولوجي في التقنيات والتجهيزات التكوين الموائمة مع مستجدات الشغل    •
 . اعتبار التكوين المهني هو نظام للتطوير االقتصاد والمجتمع   •
 .تحديث التجهيزات التكوين المهني لتتوائم مع المتغيرات والمستجدات الشغل    •
 . لمشاغل توفير متطلبات السالمة المهنية داخل ا   •
 . توفير التسهيالت التكوينية الكافية لتغطية متطلبات برامج التكوين    •
تطوير مفهوم التكوين االنتاجي وتعزيز مبدأ اإلنتاج من خالل التكوين بما يعود بالفائدة المادية على المتربص والمكون وتوفير    •

  . بيئة تشبه بيئة الشغل الحقيقية

ومراقبة تغيراته االنفتاح على عالم الشغل 
مستقبله إلعداد البرامج التي تلبي     واستقراء
  . احتياجاته

 

 التأكيد على تالئم المواد العملية والعلوم المهنية مع التقنية في عام الشغل والشغل •
 ( . في مواقع العمل)اعتماد برامج التدريب الثنائي  •
 .اعتماد مبدأ الوحدات التكوينية المتكاملة  •
 1(المحدد المهارة/ الماهر/ المهني)ج متعددة حسب مستويات العمل عتماد برام •

 :طرق ربط التكوين المهني بالشغل
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عملية التكامل بين التعليم  أهم التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها: ورقة عمل حولمعوقات التكامل بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي وسبل عالجها،دراسة اجتماع الخبراء اإلقليمي حول  - 1

 40-47،ص 0470 أغسطس 04-01وزارة التربية والتعليم،المملكة األردنية الهاشمية،  مملكة البحرين، ،بمملكة البحرين الثانوي الفني والتعليم التكنولوجي الجامعي، والجامعي، وسبل مواجهتها
 00صالمرجع السابق ، - 2
 .00،ص،المرجع السابق محمد قاسم الرقيبات  - 3

 1تم تطوير المناهج التعليمية والتدريبية واستخدام طرق تدريس حديثة •

الفنية واإلدارية للعاملين في برامج   رفع الكفايات
التكوين المهني من خالل تنفيذ برامج تدريبية 

ثناء الخدمة    (التكوين المستمر)للعاملين قبل وا 

 . اعتماد مركز التكوين المهني مع الحاجات اآلنية والمستقبلية مثل  بناء المهارات الشخصية  •
  .واالنتاجالمستمر قبل وأثناء الخدمة في مواقع العمل  لتكوينا •
 . اعتماد أسس ومعايير الختيار القائمين على األعمال اإلدارية في مستوياتها المختلفة  •
 2.التكوين والتوأمة مع القطاعات المرادفة محليا  وعربيا  وعالميا    •

تحسين مدخالت التكوين المهني وفقا  الحتياجات 
  . الفعلية واالهتمام بالمخرجات الشغل

 

 . إعادة النظر كليا  في أسس توزيع المتربصين على تخصصات التكوينية المختلفة  •
 .عدم التقيد بالتحصيل المتدني كأساس لقبول المتربصين في التكوين المهني •
 .حول أهمية العمل والتكوين المهنيبالتعاون مع جميع الجهات ( في وسائل اإلعالم المحلية المختلفة)تنظيم برامج إعالمية  •
 . التركيز على تفعيل تطبيق مبحث التربية المهنية في مرحلة التعليم االبتدائي   •
 وائمتها الحتياجات الشغلاعداد قاعدة بيانات لخريجي التكوين المهني وم •

تقوية الشراكة مع قطاعات العمل واإلنتاج 
ى الخاص لمواكبة التطورات الحديثة إلعداد قو 

  .عاملة فاعلة
 

 . إيجاد مصادر تمويل لتغطية وتحديث التجهيزات التكوينية  •
 . القطاع الخاص في  تحمل مسؤوليات التدريب  مشاركة ومساهمة  •
إشراك القطاع الخاص في اللجان الخاصة بوضع الدراسات والخطط والبرامج والمناهج المهنية التي تخدمه في مجاالته   •

 3.المختلفة 



    الفصل الرايع : تحليل واقع التكوين المهني و الشغل في الجزائر                                                                                
 

119 

 



 
 
 
 

 
 الفصل الخامس

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       اإلجراءات المنهجية للدراسة   : الفصل الخامس  

 

138 

 :الدراسة منهج -أوال
 نحو الباحث توجيه في العلمية ألهميتهتقوم عليه ور دراسة علمية بدون منهج علمي صال يمكننا ت

 من مجموعة" هو فالمنهج الدراسة، منها انطلقت التي الفرضيات من وللتحقق العامة أهدافه إلى الوصول
 في العلم الحقيقة إلى الوصول أجل من الموضوعة العامة القواعد

 المنهج على اعتمدنا فقد وأدواته، المنهج نوع يفرض الذي هو البحث موضوع أن من واعتبارا
 كون " موائمة استراتيجيات التكوين المهني وعالم الشغل " موضوع دراسةفي  االجتماعي المسحي
 معينة بجماعة والمرتبطة الواقعة الحقائق عن بالكشف تهتم التي الوصفية الدراسات ضمن تندرج الدراسة

والمنهج المسح االجتماعي هو احد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية  األفراد، من
لظروف المجتمع معين بقصد الحصول على بيانات ومعلومات كافية يمكن الدراسة العلمية  ويعرف بأنه

 . 1االستفادة بها في وضع وتنفيذ مشروعات انشائية لإلصالح االجتماعي
 :وتم االعتماد على المنهج المسح االجتماعي لعدة اسباب من بينها

شكالت االجتماعية القائمة وتحديد مدى يستفاد بالمنهج المسح االجتماع دائما في دراسة المإذ  •
تأثيرها على المجتمع تحديد ومعرفة االفراد والجماعات المهتمة بحل هذه المشكالت وتقدير المواد 

 .والتي يمكن استخدامها لعالج المشكالت ثم اقتراح الحلول لها ،واإلمكانيات الموجودة
الرأي العام نحو مختلف الموضوعات اتجاهات  تعرف علىيستفاد بالمسح االجتماعي دائما في  •

 .لتقيم الجهود المبذولة المقارنة بين طرق مختلفة لتغير االتجاه 
كثيرا ما يستخدم المسوح في الدراسات السوسيولوجية عدة اسباب وأغراض إذ تتفوق الدراسات  •

ن المسحية في هذه الناحية على منهجيات البحث االخرى السيما انها تشتمل اعداد واسعة م
اكثر من غيرها من المنهج العلمي النموذجي الحتوائها  ،كما ان الدراسات المسحية تقترب ،األفراد

 2على عدد كبير من البيانات عن مجتمع الدراسة
جميع البيانات والمعلومات بمستوى عال من الكفاءة حول اعداد كبيرة من االفراد كما تتيح فرصة  •

 3اجابات المستجوبينإلجراء المقارنات الدقيقة بين 
 بوصف الهتمامه وذلك االجتماعية، العلوم في واستخداما انتشارا األكثر المناهج ينب من و •

 الوصول بهدف علمية، بطريقة وتفسيرها وتحليلها وكيفيا كميا عنها ويعبر دقيقا وصفا الظواهر
 . الغامضة الحقائق على التعرف في تساهم وعلمية موضوعية استنتاجات إلى

                                                           
1
 222 -221، ص1991، مكتبة وهبة، مصر،11، طأصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد الحسن،  - 
 .عبد الباسط محمد الحسن، المرجع السابق -2
   496انتوني غدنز، المرجع السابق، ص -3
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قوم بدراسة شاملة لجميع مفردات المجتمع أي عن طريف الحصر ي الذيولقد تم استخدانا المسح الشامل 
الشامل وليس من شك في ان هذه المسوح كثيرة التكاليف وتحتاج الى وفت طويل وامكانيات طائلة قد ال 

 .1تتوفر كلها او بعضها للباحثين
  الدراسة مجتمع -ثانيا

 عموما االجتماعية العلوم مجال في العلمي البحث ركائز من ركيزة الميدانية الدراسة مجتمع يشكل
 من مطلوبة مواصفات من يحمله بما البحث، أهداف ويحقق يدعم الدراسة فمجتمع تحديدا، االجتماع وعلم

  .معه التعامل يصعب حيث كبيرا يكون قد البحث مجتمع وألن، الباحث
لعدم اكتمال  12وحذف  11استاذ بعد فقدان  42اداريين و 29فرد  91ولقد تم االعتماد على 

ولهذا تتعرض البحوث المسحية لبعض االجابة عليها،وهذه من عيوب المنهج المسحي االجتماعي، 
لنسبة  االنتقادات من جانب الكثير من العلماء االجتماعيين وأول ما يأخذون على المسوح االرتفاع النسبي

أفراد العينة الذين يرفضون التعاون والتجاوب مع الباحثين، إذ ترتفع نسبة الرافضين في هذه الحالة الى ما 
 2 %05يزيد على 

 :3واالنطالقة كانت من مديرية التكوين المهني بوالية بسكرة التكوين المهني مؤسسات :المكانية مجال
 0502 ماي 0الى  0502 فيفري 50 من :الزمنية مجال
 .االداريين واألساتذة بمؤسسات التكوين المهني لوالية بسكرةكل عمال  :البشرية مجال

 
 
 

                                                           
 222 -221،ص.المرجع السابق، عبد الباسط محمد الحسن  - 1
 484 -486ا انتوني غدنز، لمرجع السابق، ص  - 2
للتكوين المهني لوالية بسكرة هيكل إداري يتكفل بمتابعة وتقييم عمل المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع  تعتبر المديرية الوالئية 3

ويسهر على التنشيط والمتابعة من الناحية البيداغوجية، وتوفر الهياكل الضرورية والتجهيزات قصد تثبيت جهاز التكوين , بالوالية
ف المتربصين وعمال القطاع، باإلضافة لقيامها بعمل تصوري للخريطة الوالئية للتكوين المهني عبر تراب الوالية وكذا تحسين ظرو 

المهني وتحيينها ومتابعة تنفيذها باإلتصال مع المصالح والهيئات المعنية، كما تقوم بدفع عمليات التنسيق بين مؤسسات التكوين 
لتربية والشباب، وكذلك السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ هياكل المهني والمتعاملين اإلقتصاديين والهياكل المكلفة بالتشغيل وا

وتجهيزات التكوين المهني وصيانتها وهي تتابع تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف والتسيير والتكوين وتحسين مستوى مستخدمي 
نشأة مديرية التكوين المهني بمقتضى المرسوم نظيم المديرية التكوين المهني زيادًة على اإلشراف للسير الحسن للمسابقات واإلمتحانات ت

يحول الى مديرية التكوين المهني في الوالية  1991اوت  16الموافق  1611محرم عام  16المؤرخ في  266 – 19التنفيذي رقم 
 المستخدمون و االمالك و 

 
 



                                                                                       اإلجراءات المنهجية للدراسة   : الفصل الخامس  

 

140 

 
 

 بوالية بسكرةبطاقة فنية التكويني 
 جدول يوضح شبكة هياكل القطاع بوالية بسكرة

 
شكل يوضح شبكة هياكل القطاع بوالية بسكرة
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 بوالية بسكرة التكوينجدول يوضح انماط 

 التكوين مناصب التكوين
 2941 التكوين اإلقامي
 111 التعليم المهني
 122 الدروس المسائية
 112 نظام المعابر

 221 الفروع المنتدبة  بالوسط الريفي
 6411 المجموع

 
 بوالية بسكرة التكوينشكل يوضح انماط 
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 جدول  يبين مستويات التكوين في والية بسكرة

   مستويات التكوين
 1المستوى  112 دولة للتكوين المهني المتخصصشهادة 

 2المستوى  2292 شهادة دولة للتكوين للكفاءة المهنية
 6المستوى  691 شهادة دولة للتكوين للتحكم المهني
 6المستوى  211 شهادة دولة للتكوين ألهلية تقني

 2المستوى  621 شهادة دولة للتكوين ألهلية تقني سامي
  6211 المجموع

 
 يبين مستويات التكوين في والية بسكرة شكل
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 جدول يوضح أنواع التكوين المهني بوالية بسكرة
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مؤسسات جديدة، ستدخل حيز  16أما بالنسبة لشبكة هياكل القطاع، فإنه سيعرف انطالق اربعة 
 :كتالي 2116االستغالل مع دخول دورة اكتوبر 

 التعليم المهني العالية معهد 
 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أوالد جالل. 
  6مركز التكوين المهني والتمهين بسكرة. 
 2مركز التكوين المهني والتمهين سيدي خالد. 

 :الدراسة في المستخدمة البيانات جمع أدوات -ثالثا
 طبيعة فإن لذا والحقائق، المعلومات على للحصول األساسية الطريقة البيانات جمع أدوات تعد
 وقد الميدان من والحقائق البيانات لجمع المالئمة التقنية أو األداة انتقاء علينا تفرض التي هي الموضوع

 : التالية األدوات على الدراسة هذه في االعتماد تم
 عن جمعها يمكن ال التي خاصة البيانات جمع في األساسية الوسائل من المالحظة تعتبر :المالحظة -0

 الدراسة، موضوع الظاهرة متغيرات على الواقعي التعرف إلى تهدف حيث المقابلة، أو االستمارة طريق
نفعاالت نشاطات من الدراسة مجال المركز داخل يدور لما أعمق فهم وتحقيق  ومختلف وتوترات وا 

 األنشطة ومختلف المركز داخل المشرفين أفعال وردود األحداث عن الصادرة والتصرفات السلوكات
 . إدماجهم إعادة إلى الرامية لألحداث المقدمة

 المالحظة وتسمى المنتظمة البسيطة العلمية المالحظة هي الميدانية الزيارات أثناء المعتمدة والمالحظة
 داخل العيش تلزمهم ال ألنها" خصائصها بعض بفضل الباحثون إليها يلجأ ما عادة وهي المباشرة غير

نما الموقف،  "1المدروس أوالموقف الجماعة مع التفاعل إلى يضطر أن دون مالحظاته تسجيل يمكنه وا 
 وبفضلها متباينة، زمنية وفترات مراحل عبر تمت حيث بالمشاركة، المنتظمة العلمية المالحظة اعتماد وتم
وعالم الشغل والحصول على ة استراتيجية التكوين المهني بمواءم المتعلقة المعطيات من الكثير جمع تم

 .معلومات حل واقع التكوين المهني في والية بسكرة
 موضوع الظاهرة عن للكشف مالئمة واألكثر األنسب كونها المالحظة من النوعين هذين إعتماد وتم

 الدراسة
 :استخدام المالحظة الهدف من
  لكونها تفيد في جمع بيانات تتصل بسلوك االفراد الفعلي في بعض المواقف في بعض المواقف

 في الحياة حيث يمكن مالحظتها بدون عناء كبير 

                                                           

 .189،ص 1995،الجزائر،  قسنطينة ، الجامعية المطبوعات ،ديوان االجتماعية العلوم في تقنياته و البحث أسس دليو، فضيل -1 
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  ومن اهميتها يمكن استخدامها في الدراسة الوصفية 
 معلومات على بالحصول تسمح حيث المبحوث من مباشرة البيانات جمع في المقابلة تستخدم :ةلمقابلا-2

 عن مفصلة بيانات على للحصول أسلوب هي المقابلة أن بمعنى المدروسة، المشكلة أو الظاهرة عن دقيقة
  " 1السلوك من األنماط لهذه معينة تفسيرات أو االجتماعي السلوك أنماط
 بالذكر وأخص التكوين المهني في المسؤولين مع مباشرة المعلومات جمع في األداة هذه استخدام وقد

مدراء مؤسسات التكوين المهني وروساء مصالح  وبعض ،بسكرة واليةلتكوين المهني ب الوالئي المدير
 .بمديرية التكوين المهني ببسكرة

 :ما يلي الهدف من استخدام اداة المقابلة
  سنة وهذا  21التكوين المهني الذين يملكون الخبرة تتجاوز  المقابلة بالحوار والنقاش مع مسؤولي

 .ما اتاح الفرصة للتعمق وفهم الجيد ابعاد موضوع الدراسة
  استطعت من خالل المقابلة من الحصول على معلومات ووثائق مهمة عن التكوين المهني

 .والشغل
 السترسال في الكالم باالضافة الى ما تتميز يه المقابلة من مرونة حيث يستطيع المبحوث ا

واالستفسار عن اسئلة الغامضة او معنى بعض كلمات  لديه حول موضوع الدراسة مثال على 
 .ذلك كلمة الموائمة كان يطلب شرحها لغموض معناه 

  وانتقال الى جانب تمكنة تم طرح اسئلة كثيرة ومتنوعة بشكل متسلسل من خالل الحوار والحديث
 .من ثكرة الى اخرى بترتيب

  تضمن هذه االدات الحصول على المعلومات من المبحوث والتعرف على رأيه ومالحظة
سلوكياتهم وانفعاالتهم اثناء االجابة كما تساعد على الكشف على تناقضات في اجابة المبحوث 

 .والطلب شرح لهذه التناقض
 وعن ،عالم الشغل  استراتيجية التكوين المهني بمتطلبات موائمة حول المقابالت هذه موضوع تمحور و

 و. القادمة المراحل في إنجازها المتوقع و المستقبلية اآلفاق عن المجال،و هذا في المحققة االنجازات أهم
 : األسئلة من عدداً  ضم المقابلة دليل بناء تم عليه
له عالقة ؟  من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطييهل  (1)

 األول من تساؤالت الدراسة بالمجور
له عالقة بالمحور  ؟ عالم الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجية كيف يتم التنسيق بين (2)

 الدراسة تالثاني من تساؤال

                                                           
 111، ص  1982، ، مصر للتوزيع الكتاب ، دار  3، ط االجتماعي البحث طرقالخريجي،  اهلل وعبد الجوهري محمد -1
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له عالقة  كيف يتم الموائمة بين البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل؟ (3)
 الدراسة تبالمحور الثاني من تساؤال

 تله عالقة بالمحور الثاني من تساؤال  هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ (4)
 .الدراسة

 تله عالقة بالمحور الثالث من تساؤال سين التكوين المهني؟حما هي المشاريع المستقبلة لت (5)
 .الدراسة

ور الثالث من له عالقة بالمح ما هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بعالم الشغل؟ (6)
 الدراسة تتساؤال

  االجتماعية، البحوث في وشيوعا استخداما البيانات جمع أدوات أكثر من االستمارة تعتبر :االستمارة-3
 بياناتها معالجة أوسهولة والتكلفة الجهد الختصار بالنسبة األداة هذه تحققها التي المميزات إلى راجع وهذا

 .اإلحصائية بالطرق
 على الحصول أجل من األفراد إلى توجه التي األسئلة من مجموعة يضم نموذج":بأنها االستمارة وتعرف

 موجهة األسئلة من مجموعة البحث استمارة اشتملت وقد "أوموقف أومشكلة موضوع حول معلومات
 األولى زمنيتين، فترتين عبر تطبيقها تم حيث "بالمركز المودعين واألحداث عمال التكوين " للمبحوثين
 "اداريين التكوين المهني" المبحوثين من مجموعة على ووزعت تجريبها بغرض

 :الهدف من استخدام االستمارة
  بفضل هذه االداة تم توزيعها على افراد مجتمع الدراسة في أماكن متفرقة على مستوى دوائر

هذه الحال تم ارسال االستمارة عن طريق مديرية التكوين المهني ،  وبلديات والية بسكرة، وفب
يوم تم توزيعها زجمعها  21فلقد تم الحصول على معلومات بأقل جهد ممكن وباقل وقت تمثل في 

 .فيها
 الى جانب قلة التكاليف والجهد التنقل من مكان الى اخر في والية بسكرة. 
  االوقات التي يرونها مناسبة دون ان يتقيدوا بوقت معين ويسمح االستمارة للمبحوث باالجابة في

 .يصل في الباحث لي حمع البيانات
  سمحت االستمارة من الحصول على بيانات قد ال يستطيع المبحوث االفصاح عليها خاصة في

 .ما يتعلق بسياية الحكومة اتجاه التكوين 
 ما تعديل حاولنا ضوئها وفي إجاباتهم من استفدنا وحيث عددهم، لقلة هذا و عضو 15 ب عددهم قدر

 جمعه أمكننا ما جمع و الحقة فترة في النهائية االستمارة توزيع تم ثم األسئلة، صياغة في تعديله أمكننا
 .طبعا

 :التالي النحو على جاءت قسمين إلى التكوين عمالب الخاصة االستمارة تقسيم تم عموما و
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  يحتوي على بيانات شخصية األولالمحور: 
 .الجنس عن يستفسر :األول السؤال -
 المستوى الدراسي عن يستفسر: الثاني السؤال -
 سنوات الخبرة عن يستفسر: الثالث السؤال -
 الوظيفة عن يستفسر: الرابع السؤال -
 التربصات عن يستفسر: الخامس السؤال -
 :التالي النحو على وهي للدراسة الرئيسية المحاور على فيحتوي االستمارة من الثاني القسم أما

 تلبي استراتيجية التكوين المهني  الدراسة مجتمع أفراد رؤية تحديد تناول: الثاني المحور
 00على المحور هذا واحتوىحيث الكم،والكيف وخصوصية المنطقة، من  متطلبات الشغل

 .عبارة
 المتبعة  للتنسيق بين  اآلليات حول الدراسة مجتمع أفراد رؤية تحديد تناول: الثالث المحور

 .عبارة 00على المحور هذا واحتوى، التكوين المهني ومتطلبات الشغل استراتيجية
 المستقبلية   موقف مجتمع الدراسة عن بعض االقتراحات تناولنا فيه: الرابع المحور

 50 على المحور هذا واحتوى، لزيادة موائمة استراتيجية التكوين المهني بمتطلبات الشغل
 .عبارة
 التدرجمعتمدين على   <<ليكيرت >> مقياس على الدراسة تساؤالت على اإلجابة في ناواستخدم

 النهائية صورتها في االستمارة احتوت وقد، (غالبا، احيانا، نادرا ) والثاني األول المحور في الثالثي
  رئيسية محاور ثالثة على موزعة عبارة 61 على التكوينب الخاصة

 :اإلحصائية المعالجة أساليب -رابعا
 الدراسة، مجتمع عينة أفراد خصائص لوصف وذلك:المئوية والنسب اإلحصائية التكرارات جداول -1

 النسب بواسطة الدراسة أداتا تضمنتها التي الرئيسية المحاور خالل من استجاباتهم وتحديد
 .المئوية

 الدراسة محاور خالل من الدراسة أفراد عينة استجابات لتحديد وذلك:الحسابي المتوسط حساب -2
  المختلفة،

 عبارات من عبارة كل خالل من المبحوثين استجابات في التشتت مدى لقياس: المعياري النحراف -6
 :الدراسة هذه في التالي القياس على االعتماد تم ،فقد االستمارة المحاور

 على يدل ،مما اإلجابات متوسط عن تشتتها وعدم اإلجابات تركز يعني 01 من أقل المعياري االنحراف 
 . المبحوثين من الدراسة مجتمع أفراد أغلبية لدى االستجابات بين تقاربا هناك أن
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 استجابات تباعد إلى ويشير وتشتتها، اإلجابات تركز عدم يعني 01 يساوي أو أكبر لمعياري ا االنحراف 
 . العبارة مضمون عن المبحوثين من الدراسة عينة أفراد أغلبية

 :البيانات جمع أداتي صدق -2
 :الثبات-أ

 ،االداريين واالساتذة من الدراسة عينة على بتطبيقها االختبار بإعادة قمنا الدراسة أداة ثبات من للتأكد
 أداتي ثبات معامل لتحديد وذلك (ألفاكرونباخ )معامل باستخدام الدراسة أداتي ثبات حساب وتم

 من عبارة كل خالل من الدراسة أفراد عينة الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى لمعرفة والدراسة
 .الدراسة محاور عبارات

 . عمال التكوينب الخاصة االستمارة لمحاور الثبات معامالت يوضح ( د ) الجدول
 ضافةقد تم تعديل و تم التأكد من صدق االستبيان بعد عرضه على مجموعة من المحكمين و : الصدق-ب

بعض الفقرات في ضوء أراء المحكمين بحث تم تعديل الفقرات التي اجمع المحكمين على عدم مالئمتها، 
  1و 1.12اوح صدق االستبيان مابين بهذا يتر  بند  30 فصبح االستبيان يتكوتن من

بعد تطبيق االستبيان على عينة  ألف كرونباخلتأكد من ثبات االستبيان تم استخدام طريقة : الثبات
من عمال المدرية و مراكز التكوين المهني و قد بلغ قيمة  معامل الثبات  12استطالعية المكونة من 
   1.16المحسوبة بهذه الطريقة

 يوضح معامالت الثبات لمحاور االستبيان( د)الجدول رقم 
عدد  المحاور م

 الحاالت
عدد 

 العبارات
قيمة معامل 

 ألفاكرونباخ
متطلبات الشغل من وجهة نظر و  المهنياستراتيجية التكوين  1

داري مؤسسات التكوين المهني  االساتذة وا 
12 14 1.86 

اآلليات المتبعة  للتنسيق بين استراتيجية التكوين المهني  2
داري مؤسسات  ومتطلبات الشغل من وجهة نظر االساتذة وا 

 التكوين المهني

12 12 1.18 

موقف إداري وأساتذة التكوين المهني من بعض اإلقترحات  6
المستقبلية لزيادة موائمة استراتيجية التكوين المهني بمتطلبات 

 الشغل

12 12 1.12 

 0..5 مجموع أداة الدراسة
وهو معامل ثبات مرتفع و دال  1.18لن معامل الثبات ألداة الدراسة قد بلغ  (د)يتضح من الجدول رقم

 مما يشير الى إمكان ثبات النتائج المترتب عن هذه االداة 1.11احصائيا عند مستوى داللة أقل من 
 :الدراسة لنتائج والتفسير التحليل أسلوب-0
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 اإلسالمية الكشافة بدور المتعلقة المعطيات وتفسير التحليل أسلوب على دراستنا موضوع في االعتماد تم
 و التحليل كان إذا الميدانية،و الدراسة من عليها المتحصل ،و لألحداث االجتماعي اإلدماج إعادة في

 هو سهلة بلغة التحليل أن يعتبر " أحمد سيد غريب" أن فنجد علمية أهمية ذو البحث في التفسير
 هذه وجود كيفية تبرير أو التحليل فهو التفسير أما ، الجزئية عناصرها إلى الظاهرة مكونات تصنيف
  " 1المركب النحو هذا على العناصر

 
 
 
 
 

 

                                                           
 616،ص 1995، ،مصر الجامعية،اإلسكندرية المعرفة ،دار االجتماعي البحث تصميم أحمد، سيد غريب -1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سداسالفصل ال
 عرض وتحليل النتائج
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 :الميدانية الخاصة بالمالحظة تفسيرا لبياناتو تحليل  - أوال

 للقطاع بوالية بسكرةباإلستراتيجية المتبعة لعروض التكوين المهني البيانات المالحظات الخاصة 
 المالحظة نوع ة بسيطةظمالح

 52/30/5302االولى  المالحظة
  52/30/5302 الثانية المالحظة
  30/5302/ 52 الثالثة المالحظة
  03/30/5302 الرابعة المالحظة
   00/30/5302 الخامسة المالحظة

 تاريخ

 التوقيت 05:33الى   30:33

 المكان مدرية التكوين المهني

 المدير الوالئي للتكوين المهني -
 رؤساء مصالح مديرية التكوين المهني -
 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني -
 مراكز التكوين المهني والتمهين بمدينة بسكرة -
 مراكز التكوين المهني والتمهين لوالد جالل و سيدي خالد و الدوسن -
 مراكز التكوين المهني والتمهين لطولقة فوغالة و بوشقرون و اورالل -
مراكز التكوين المهني والتمهين للقنطرة و لوطاية و سيدي عقبة و زريبة  -

 الواد

 الحضور

 
  : المالحظات الخاصة باإلستراتيجية المتبعة لعروض التكوين المهني للقطاع بوالية بسكرةالهدف من 

 بوالية بسكرةالتكوين المهني و انجازات التي حققها  إمكانيةعلى  اإلطالع .0
المطلوبة في عالم  التخصصات نوعيةوالالكمية التكوين المهني تغطية  مدى قدرة مالحظة .5

 الشغل 
 عالم الشغلمع لموائمة لالمتبعة من طرف التكوين المهني  اإلستراتيجيةمعرفة  .0
 .كل دورة التعرف على كيفية التخطيط للتخصصات المهنية خالل .2
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كانت االنطالقة منذ  ينللمدرية التكوين والتعليم المهني األولىليست  وللعلم بان هذه الزيارات
وجملة من المالحظات اليومية ألحد مؤسسات التكوين  زياراتورتب عليه  0202 فيفري 20

األول الذي احضره على مستوى قطاع التكوين المهني،  تعتبر االجتماع ولكن المهني بوالية بسكرة 
جدا من كل عمال  وكان وجودي مرحبا به ةباحثكتم الحضور كل هذه االجتماعات ولإلشارة أنه 

أعطى لي الصالحية للحضور أي الذي  ألوالئيمدرية التكوين والتعليم المهني وعلى رأسهم المدير 
 .قة بالتكوين المهني على مستوى والية بسكرة اجتماع واإلطالع على أي وثيقة لها عال

و لكن في  00:22صباحا الى غاية  0:22على الساعة  تبدأكانت اغلب االجتماعات و 
حالة لم تكتمل المناقشات يتم متابعة العمل في الفترة المسائية إلى أن يتم العمل و يتحقق الهدف 

 . 0202رسبتمبلدورة الرئيسي من االجتماع ، وهو تحديد عروض التكوينية 
مرافقة عروض على شكل مخططات و باالجتماعات تعقد في قاعة االجتماعات، و وكانت 

مستوى عالي من الدقة في العمل في كل  وكان العمل والنقاش ذا ،(تات شو)اشكال بيانية بواسطة 
جبات لوقت وااللتزام بالواحضرتها وهذا ما تجسد من خالل االنضباط في ااالجتماعات التي 

 .والعمل
يبد   ثمحضور أغلبية أعضاء المعنيين باالجتماع ب كل اجتماع من االجتماعات كان ينعقد

الى جانب هذا االطالع على  ،بطرح انشغاالت والمستجدات التي تحدث على مستوى المدرية
انشغاالتهما النصوص القانونية المستحدثة من الوزارة المعنية بالقطاع، والتعرف على اهتماماتها و 

وهي وضع االستراتيجية المتبعة لعروض  والنتائج المرجوة منههدف من االجتماع وبعدها تحديد ال
 ةالتمهين والتكوين على مستوى الوالي

من نتائج وقرارات  "الشراكة مجلس"اجتماع اهتمام واضح بما جاء في والمالحظ هو وجود 
االتفاقيات اخرى التي تم ابرامها بين التكوين المهني تنفيذها على ارضية الواقع، الى جانب سعيا ل

 .والشركاء االقتصاديون
والحلول المراكز ثم تناول الصعوبات الموجودة  أحوال وأوضاعلتعرف على ا ها تموبعد 
أي الشروع في مخطط عروض التكوين المقترح  وبعدها، التي تواجه كل مركز الممكنة

لدورة المقبلة  معاهد ومراكز التكوين المهني،من كل التخصصات الممكنة وعدد المناصب المتوقعة 
 . إمكانيتهابما يتناسب و 

و رؤساء بوالية بسكرة لتكوين  ألوالئيثم تبدأ كل مؤسسة بشرح مخططها المقترح مع المدير 
مخطط العروض و قبول أوبعد النقاش الطويل حول كل تخصص يتم تعديل ، مصالح المدرية

 .مع تقديم احصائيات وجداول ومخططات المقترح للدورة الجديدة 
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خصصات رؤساء مصالح المدرية كانوا يشددون على فتح تو  لوالئياالمدير  أنالمالحظ 
كثر الشعب التي يكثر عليها أالفندقة والسياحة، على اعتبار من البناء و جديدة في شعبتين الفالحة و 

، وهذا االهتمام نابع من وزارة التكوين والتعليم المهنيين على اثر المشاريع عالم الشغلالطلب في 
المبرمجة على المستوى الوطني وعلى مستوى والية بسكرة الى جانب تزايد احتياجات ومتطلبات 

  .الشغل لهذه التخصصات في ظل ندرة اليد العملة المؤهلة في هذه التخصصات
نشر الوعي بأهمية  ةيكيفو  المهن هتشجيع الشباب على اختيار هذب االهتماموجود  مالحظو 

 .هذه المهن و توعية الشباب بمستقبلهم 
وكان النقاش يدور حول السبل والطرق الجديدة ألعالم الشباب بالتخصصات المهنية 

االعالمية و معارض  ت والمطويان وااليامراوالمنشو  اإلعالناتالموجودة في التكوين من خالل 
هذه الطرق لفاق جديدة و سبل حديثة تشجع الشباب على مهنة الفالحة والبناء والبد آوالسعي لخلق 

 .مع طبيعة المنطقة التي يتواجد بها المركز  ىتتماشأن 
ن والحث على زيادة يالى جانب هذا كان هناك اهتمام بالتكوين عن طريق التمهي

 .من التكوين نمطهذا الوع من التكوين وتشجيع الشباب الختيار التخصصات في هذا الن
ان هذه االفكار منقولة حرفيا ما جاء في اغلب  وإلشارةأهم النقاط التي جاءت في االجتماع 

 حضورهاالتي تم  االجتماعات
 االستراتيجية المتبعة لعروض التمهين -
 الشعب المهنيةو  عرض النصوص القانونية -
 رزنامة والمتابعتهاالتزام االساتذة بدفتر التمهين وحجم الساعي ووضع و  -
 هي التخصصات التي يجب االعتماد عليها و هي الغالبة ما -
التحضير لعروض سبتمبر تخطيط سليم وعلمي للعروض ومعرفة الميادين التي بها عجز  -

 في اليد العاملة
 شعب حسب طلب الشغل ومشاريع الدولة 0عروض التمهين في  -
 الهدف هو وجود زيادة نوعية وكمية للتكوين للوالية بهذا االتجاه -
 ومناقشة االتفاقيات االطالع على ما تقدم في اللجنة الوالئية للشراكة -
 ما هي االحصاءات و ما هي تحفضاتنا حول العروض -
 الوسائل البشرية االهمية االزمة للتمهين هو االول في -
 باس الوقائيلال يوجد فرق بين التكوين والتمهين من حيث االستفادة من العتاد و  -
 تحفيز التمهين وفك العزلة عن شباب الجنوب دراسة في الشمال -
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 دعائم اعالمية  -
 ارسال الى البلدية الثانوي الى المتوسطة  -
 تحقيق الموائمة بين التكوين المهني والشغل -

 :االولى اتتحليل المالحظ

  هناك اهتمام واضح من وزارة التكوين والتعليم المهني بتلبية احتياجات الشغل 
 هناك رغبة ودافع قوي عند اغلبية عمال التكوين المهني في تطوير هذا القطاع 
 تطلبات واحتياجات سكان وخصوصية والية بسكرةممع  لمواءمةالسعي لتحقيق ا 
  العمل على اجاد حلول ممكنة للمشكالت والصعوبات التي تواجهم كنقص االساتذة في

 بعض التخصصات 
  السعي لخلق تخصصات جديدة تغطي احتياجات عالم الشغل خاصة في المنطقة 
  شباب والمجتمع عن طريق االعالم التكوين المهني لدى ال بأهميةالعمل على نشر الوعي

 .ل االشهار المكتوب والمسموع  ومن خال
  ة كالبناء والفالحة التي تعاني نختيار تخصصات معيإلالعمل على كيفية تشجيع الشباب

 .من حالة عزوف الشباب منها
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 معرض لمنتجات و مخرجات التكوين المهنيظة الخاصة بيانات المالح

 
 المالحظة نوع بالمشاركة المالحظة 

 تاريخ 32/32/5302 

 التوقيت 05:33غاية  الى  30:33

معرض لمنتجات و مخرجات التكوين المهني و عرض للتخصصات المهنية 
 الموجودة على مستوى المؤسستين  المشاركتين في هذا المعرض 

 النشاط

 المكان دار الشباب في بسكرة القديمة -

 مدير مركز البشاش -
  35مدير مركز حي غربي -
 (المعلمين) المؤطرين -
 الملركزيناالدرين  -
  لمحتصين النفسين -
 ممثل الوالية، و ممثل البلدية -
 ممثل الشريك االقتصادي -
  ممثل مدرية السياحة -
 ممثل دار الشباب  -
 باالضافة للزوار -

 الحضور

 
 :معرض لمنتجات و مخرجات التكوين المهنيالمالحظة الخاصة الهدف من 

النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين المهني لتحفيز وتشجيع الشباب  االطالع على
 على اختيار مهنة المستقبل

 مالحظة مدى تفاعل مؤسسات التكوين المهني مع المؤسسات االقتصادية والعمومية .0
 مالحظة مدى تفاعل مؤسسات التكوين المهني مع افراد المجتمع بكل فئاته .5
بين التكوين المهني  المواءمةلتحقيق رق المستخدمة الطو مالحظة ما هي االساليب  .0

 الشريك االقتصاديو 
ومدى  والمهارات التي تم اكتسابها عن طريق التكوين المهنيالتعرف على المتربصين  .2

 قدرتها على المنافسة
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المعرض  ألمعرض من معارض التكوين المهني اذ بد كباحثة لي كانت هذه الزيارة االولى
ونظرا لمعرفة مدير مركز التكوين المهني بدور الباحثة في االعداد  ،صباح 20:22على الساعة 

باحثة  بأننيلهذا كان الجميع يعرف   للمعرض،بالحضور  نيلعمل علمي حول التكوين المهني دعا
وفي البداية عند الوصول استقبلتني استاذة بالتكوين المهني وقدمت لي شروحات عن دور التكوين 

 البشاش التي يقوم بها والعروض لشعب المهنية الموجودة في مركز واألعمالمع المهني في المجت
 .بسكرة القديمة

وكانت عبارة عن مالبس المعروضة ، المنتوجاتثم قمت بجولة في المعرض مع مشاهدة 
 .والصرف الصحيوحلويات والبناء والطالء والنجارة 

المتمثل في حلويات التقليدية و تحاورت  نهتمنتوجثم تكلمت مع المتربصات اللواتي يعرضن 
خاصة ان  لتكوينفي ا نواستمتاعه نلي بمدى راحته فأضهرنهميته أحول التكوين المهني و  نمعه

جود بعض ولكن المدهش هو و  ،نكما ينبغي حسب قوله نوتعلمه نالمعلمة جيدة التعامل معه
الثالثة  ةالشهاد هقة والخياطة، وهذعلى شهادتين من التكوين المهني وهما الحال المتربضات تحصلن

الحلويات القليدية، ولما سألت عن السبب هو عدم وجود الشغل دفعها الى السعي صناعة في 
ت مثيالتها دللحصول على شهادة اخرى يمكن يحالفها الحض في الحصول على شغل، وألسف وج

ومن بينها هل مخرجات التكوين ن، وهذه الظاهرة المتكررة تخلق جملة من التساؤالت في ذاتي يكثير 
 المهني ليس لها مستقيل في عالم الشغل؟ 

الموائمة بين التكوين  وأين ؟؟ هل هي البطالة(المتكونين)المتربصينالء ير هؤ صهو م ما
 ! المهني ومتطلبات الشغل

ثم ذهبت مشاهدة المتربصين في البناء وهم يقومون ببناء جدار لعرض مدى قدرتهم على 
والبعض منهم يقوم بلصق الرخام على االرض قمت بالحوار معهم حول المهنة ، المهنةاكتساب 
مستمتعون  ابنيجأف  ؟المهنةالختيارهم هذه  رضوناسباب االختيار هذه المهنة و هل هم و البناء 

هم من ذلك األ، وكان اختيارهم عن رغبة و وخاصة ان المعلم جيد و تعلم تطبيقي ،باختيار المهنة
وشاهدت العمل الذي قاموا به وكان جيدا للغاية لدرجة ال تعرف ان العمل  هو امكانية وجود شغل، 

 .قام به متربص في تكوين المهني
ثم تحاورت مع معلم تخصص بناء وسألته عن المتربصين وعن التخصص وعن جو الذي  

ه وقبل المتربصين وتوجد دافعية للتعلم يتم فيه تكوين المتربصين فأجابني بأنه هناك ارتياح من قبل
طالع على هذه مهنة البناء للمتربصين ولهم القدرة على التعلم بسرعة رغم انعدام الخبرة وحتى اال

ولقلة " الرمل"، ورغم قلة االمكانيات الن التعلم يتم ببعض المواد البنا وليس كلها مثل المهنة
 .لثمنها الباهض وعدد المتربصين الكثير( بالعامية السيمة)"تاالسمن"االمكانية استخدام 
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وسألته ما هو سبب كثرة المتربصين في تخصص البناء في هذا المركز رغم شكوى من 
 عزوف الشباب من هذا التخصص على مستوى المحلي والوطني؟

اجابني السبب يكمن في وجود استراتيجية مختلفة في هذا المركز وهي تقليل مدة التربص 
صول على نفس الشهادة بنفس الكفاءة حيث يتم التكوين لمدة سنة واحدة على اختالف المراكز والح

االخرى، واضافة لي انه سيتم اعتماد استراتيجية جديدة وهي المزج بين تخصصين في تخصص 
تعد هذه عوامل جذب للشباب الختيار هذه التخصصات  "البناء وتركيب السيراميك: "واحد مثال

 .مستقبال كمصار مهني
في مدة إذ الء جدار طب يقومونالء وهم طص الثم ذهبت لمشاهدة عمل متربصين في تخص

، في هذه المهنة وكان عملهم جيدا كفاءتهممدى  قاموا بالعمل وهذا مؤشر على ةصير زمنية ق
االجابة الء وكيفية اكتساب المهنة بهذه السرعة والكفاءة فكانت طتناقشت معهم حول مهنة ال وبعدها

 .السر يكمن في الرغبة والحب العمل
مع العلم الحديث حول التكوين المهني، و وبعدها تم تعرفي بممثل البلدية وتبادلنا اطراف  

بأنه متحصل على شهادة مهندس دولة في البناء، ولكن رغم هذا المستوى العلمي والوظيفة التي 
البلدية في تطوير التكوين المهني وتحديد المهن  يحتلها إال انه  ليس مدرك الدور المهم الذي تلعبه

؛ إذ سألته عن عالقة البلدية بالتكوين؟ وكيف تستطيع البلدية التي بحاج اليها المجتمع والمنطقة 
  ! ألسف قال لي البلدية ليس لها عالقة بالتكوينلمساعدة التكوين المهني ليتطور؟ 

المهني في حالة وجود الحاجة لليد العاملة في مهنة ثم اجابني تتمثل مساعدة البلدية لتكوين 
والمنظفات والكهربائي  حراسمعينة نطلب من التكوين ولكن االن عندنا اكتفاء في العمال خاصة ال

 .وبتالي ليس هنا احتياج...وغيرهم 
مجموعة من التساؤالت من بينها أليس للبلدية دور في ربط التكوين  أهذه االجابات تطر 

 !! لجنة البلديةموجب بالشغل ب
كيف ممثل البلدية ال يعرف هذا ؟؟؟وما هو دوره إذن ؟ أليس دوره هو خدمة المجتمع الذي 

 ! انتخبه ليراعي مصالحهم
 . ألسف ال اجد اإلجابة لكل هذه التساؤالت التي اثارتها هذه االجابات المتلعثمة

 احتوى المعرض على تخصصات اخرى مثل النجارة و عامل في الكهرباء و وغيرها  الى جانب هذا
كل مرة كنت اتحاور واسأل وأتناقش مع من التخصصات المهنية الموجودة في المركز 

ومع االساتذة ومع مدير المركز ومع الضيوف بهدف البحث عن اجابة عن ( المتكونين)المتربصين
  .ال املكها  جابةتساؤالت بداخلي تلح عليا باإل
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وصل ممثل الوالية واخذ يسأل كل متربص  00:33الساعة وهكذا استمر الحال الى غاية 
من المتربصين الذين يعرضون كفاءتهم المهنية في التخصص الذي اختاره مثل مهنة البناء عن 
مدة التي قضاها في التكوين وعن طريقة عملة وبعدها صفق كل الحضور على مجهدات التي 

 .بذلها المتربصين في العرض 
ثم بعد اطالع ممثل الوالئي على كل محتوى العروض المهنية التي احتواها المعرض، طلب 
منه مدير المركز في النهاية ان يتقدم لتناول المشربات والحلوة كنوع من الضيافة والترحيب كان 

 .05:33ذلك على ساعة 
 :الثانيةتحليل المالحظة 

  بالتعريف بنوعية مخرجاتها سعي مراكز التكوين المهني 
  بشكل المطلوب  فئاتهال يوجد تجاوب من طرف المجتمع المحلي لكل 
  المدعوةليس هناك تفاعل وال حضور من قبل المؤسسات االقتصادية 
  المعنية  طرافاألاتجاه التكوين المهني من قبل  والواجب بالمسؤوليةليس هنا احساس

مثل الممثل الوالئي و ممثل البلدية بل يعتبرون وجودهم والقيام بزيارة المعرض بالتكوين 
 بالتكوين والنهوضوقبول الدعوة فقط وليس من باب تطوير من باب المجاملة 

 و  والمعارض ر من العروضقيام بعدد كبيلمكانيات المالية ة االتشكو بعض المراكز من قل
 .زالمركنتوجات متنوعة من صنع طالب توفير م

 عيد االقتصادي واالجتماعي صعدم اهتمام االعالم بهذه المبادرة التي لها اهداف على ال 
 على الشغل  ظهور ظاهرة تعدد التخصصات والشهادات وعدم الحصول 
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 مع ممثلي القطاع االقتصادي المهنيوالتعليم التكوين  بيانات المالحظة الخاصة اجتماع مدرية
 المالحظة نوع سيطةب المالحظة 

 تاريخ 02/32/5302

 التوقيت  02:03 الى غاية 02:03

 النشاط اجتماع مدرية التعليم و التكوين المهني مع الممثلي القطاع االقتصادي
 المكان مدرية التعليم و التكوين المهني

 ممثلى قطاع الفالحة -
 ممثلي مركز البحث العلمي للمناطق الجافة -
 ممثلى قطاع السياحة  -
 ممثلى مؤسسة منح القروض المصغرة -
 ممثلي مؤسسة الصناعة التقليدية -

 الحضور

 
 :مع ممثلي القطاع االقتصادي المهنيوالتعليم التكوين  المالحظة الخاصة اجتماع مدريةالهدف من 

 .مع التكوين المهنيالتعرف على مدى تعاون القطاع االقتصادي  .0
 احتياجاتلتلبية قبل التكوين المهني ن واالستراتيجيات المستخدمة ممالحظة الطرق  .5

 .لقطاع االقتصادي ا
سبل تعزيز التعاون بين الطرفين التكوين نقاشات التي تحدث بين الطرفين حول الممشاهدة  .0

 والشريك االقتصادي
 .لتحقيق المواءمةول المقترحة من الطرفين لالمبادرات والح معرفة ما هي .2
 .خلق استراتيجية جديدة كالمزج بين التخصصين لجذب الشباب إلختيار مهنة المستقبل  .2

 
اذ قام احد عمال مدرية التكوين التعليم و التكوين المهني  00:22بدأ االجتماع على الساعة 

ثم تطرق الى القوانين  ،بشرح دور واهمية  التكوين المهني بالنسبة للمجتمع وجانب االقتصادي
 . سنة 50سنة الى  00رفع سن التمهين من الجديدة في قطاع التكوين المهني وهو 

التخصصات الموجودة في مدونة  وتناول سبتمبرلتطرق للتخصصات الجديدة في دورة ثم ا
التكوين المهني وتقديم قرص مضغوط لكل المشاركين في االجتماع يتضمن مدونة التخصصات 

مل عأمجال التكوين المهني و بصفة باحثة في  عضو في هذا االجتماع  وكنتن المهني، التكوي
 .على مالحظة ما يجري في االجتماع

 ؟لتدخل هل من مالحظات اوانتقاداتاذ طلب المدير الوالئي من المشاركين في االجتماع ا



  الفصل السادس:عرض وتحليل النتائج                                                                                              

 

160 

؟ اذ اشتكى معظم الحضور من  ل خاصة في الفالحة والبناءشغفي ماذا يتمثل الطلب سوق ال
ظاهرة نقص الكبير من اليد العملة في الفالحة والبناء وهذا االمر ترتب عليه مشاكل كبيرة في 
الجانب أالقتصادي فتح النقاش حول سبل تشجيع الشباب الختيار هذه المهن قدمت مديرة مركز 

تخصصات جديدة في تخصصين  اقتراحات منها انشاء والجافة  لمناطق الصحراويةالبحث العلمي ل
مركز البحث العلمي للمناطق الجافة من قبل لهذا  الممكنةالفالحة و البناء و تقديم كل المساعدات 

 .للمتربصين ألجراء تربصا تهم خاصة في الفالحة  أماكنتوفير  إلىباإلضافة 
مناصب عمل توفير لوسعى بعض من ممثلي القطاع االقتصادي لتقديم المساعدات الممكنة 

طلب المدير الوالئي من تسجيل كل طلبات واقتراحات   األخيروفي  ،لخرجي هذه التخصصات
واستمر الجتماع الى  ،ه الظاهرة وارسالها الى المدريةممثلي القطاعات االقتصادية للحد من هذ

  02:03غاية 
 : الثالثةتحليل المالحظة 

  هناك اهتمام واضح ومبادرات يقوم بها التكوين المهني يرمي من خاللها لتحقيق الموائمة
 .مع متطلبات الشغل

  نالحظ وجود استجابة لدى بعض الشركاء االقتصاديين من خالل تقديم اقتراحات وحلول
 .ودعم التعاون بين الطرفين 

 ستأذن وطلب الخروج عض االطراف االقتصادية تغيبت وهناك من حضر واكما الحظت ب
بكيفية هتمام لإلوكل هذه التصرفات توحي الى عدم المباالة و  ،متعذر بانشغاالت مهمة

 . ئمة مع التكوين المهنيخلق موا
  حيث تم لقاء كل القطاعات في مديرية كانت هناك فرصة للتدقيق و التحليل و االنتقادات

 وتفتح على قطاعات المنتج وعلى البحث
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 ملتقى حول استراتجيات الجديدة للتشغيلالمالحظة الخاصة 
 المالحظة نوع سيطةب المالحظة 

 تاريخ 30/32/5302

 التوقيت 05:33الى غاية  30:33

 النشاط ملتقى حول استراتجيات الجديدة للتشغيل
 المكان دار الثقافة محمد رضا حوحو ببسكرة

 والي والية بسكرة -
 لبلدية بسكرة ريس مجلس الشعبي البلدي -
 ممثلي القطاع العسكري -
 مدرية الضرائب -
 مدرية الضمان االجتماعي -
 مدير التضامن -
 مفتشيه العمل -
 مدرية التعليم و التكوين المهني -
 مدرية التربية -
 مؤسسات منح القروض المصغرة  -
 صحاب المقاوالت -

 الحضور

 
 ملتقى حول استراتجيات الجديدة للتشغيلالمالحظة الخاصة الهدف من 

 .بالتكوين المهني والشغلمعرفة مدى اهتمام مسؤولين والية بسكرة  .0
 .مالحظة مدى اهتمام القطاعات االقتصادية العمومية  .5
 .البطالةي سوف تطبق لتقليل من حد معرفة الطرق واالستراتجيات المطبق والت .0
 .المواءمة بين التكوين والشغل زيادةمالحظة ما هي االستراتيجية المستخدمة ل .2
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وتم مشاهدة ما يحتويه معرض  ،صباحا 30:33تم الحضور للملتقى على الساعة 
و على  ،للمؤسسات االقتصادية و مدرية التشغيل و الضمان االجتماعي و عروض التكوين المهني

 .الترحيب به و بالضيوف تمبدأ الملتقى بحضور والي والية بسكرة و  03:33الساعة 
شغيل تحدي من التحديات الراهنة تبر التوفيها اعوالي والية بسكرة كلمة  يوبعدها الق 

حاملي الشهادات ال الشباب ضعت الدولة اليات لتشغيل اكبر عدد ممكن منو  لهذاو  ،المستقبليةو 
نعمل جميع لتقليل من حدة البطالة خاصة  :"ه والي والية بسكرةقال ما للحد من ظاهرة البطالة 

إذ الجامعة والتكوين المهني يخرجون باألالف ،التكوين المهني  وة الجامعية لدى حاملي الشهاد
ال يتماشى مع عالم الشغل تخصصاتهم وتكوينهم هؤالء بان لكن يصتدم من حاملي الشهادات، 

ولم تجد الى اليد العاملة ، وفي حين مؤسسات العامة والخاصة في حاجة ماسة شغلبال  ويبقو
 "المناسبة المؤهالت والتخصصات

الى مشكلة نقص اليد العاملة في قطاع والي والية بسكرة في كلمته التي القاها ثم تطرق 
 فالحيهانها مشكلة كبيرة تعاني منها والية بسكرة وخاصة انها تعتبر منطقة  اعتبرهاالفالحة والبناء و 
مشكلة وهي نقص في المؤهالت في الفالحة نعاني من  ": وهذا من خالل قولهبالدرجة االولى 

التكوين المهني وجود وال في الفالحة اليد العملة والعمال اليدوي رغم  ،كبيرة وال نجد في البناء
طلبه المؤسسة االقتصادية والعامة والخاصة في تالذي و الواقع، المخرجات مع تطابق  عدمولكن 

والبد من تظافر الجهود وفي ظل  ،في بالدنا تحدي كبيرال بقى البطالةتخلق المناصب الشغل و 
سياسة الجزائر الالتحفيزات التي تقدمها الدولة وتعتبر معضلة التشغيل من االولويات التي تهدف 

واجتماعية  اقتصاديةع بداية العهدة الرئيسية التي تحمل افاق واعدة مبعيدة المدى للتنمية ،و 
  "شغلوالتشغيل ألجاد 

والية بسكرة بمشاريع اقتصادية كبيرة تحتاج لعدد كبير من اليد  استفادةمدى كما أضاف 
العمومية في حين الوالية تعاني نقص في اليد العاملة في البناء  واألشغالالعاملة في مجال البناء 

المؤسسات االقتصادية العمومية  والتكاتف لحل هذه المشكلة من قبل ولهذا حث الجهود للتعاون
استفادة بسكرة من برامج كبيرة واضحة " :وهذا في قوله قاوالت والمجتمع بكل افرادهالخاصة والمو 

في المساهمة في امتصاص البطالة مثل مصنع كبير إعادة تكرار البترول، محطتين للكهرباء، 
سكن، مشاريع ومصانع  02222مشروع سكة حديد جديدة، مدينة جديدة في المنطقة الغربية 

 األفاقو  ألواليةما تحتاجه ركبات فندقية خاصة في االشغال العمومية وكل االسمنت في جمورة وم
وهذا  هسواعدبواعدة سيكون للمجتمع فرصة للتشغيل الن الشغل والعمل شرف كل من يعمل 

نتمنى من هذا اليوم التحسيسي ان يأتي بثماره في ، دون عمل من يتكلملالشرف وليس 
 "القانونالدعم للكل في إطار  ،المستقبل
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وبعد انتهاء والي والية بسكرة من كلمته غادر القاعة وبدأت المداخالت وبعدها فتح النقاش  
واالسئلة الحضور حول مضمون استراتجيات الجديدة للتشغيل اذ تضمنت هذه االستراتجيات تشغيل 

خاصة في الفالحة والبناء تمديد مدة التشغيل للمستنفدين مضاعفة  التخصصات والمهنكل الفئات و 
 .نصيب المؤسسات المستفيدة من التشغيل

برامج مختلفة متعلقة بإنشاء مناصب عمل الكلمة حول  وكالة التشغيل ثم تناول ممثل
اعطاء فرصة لشريحة معينة ،واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومناصب لشباب حامل شهادة 

تعاني والية  ،العمومية واألشغالعالم الشغل خاصة الفالحة والبناء للشباب المؤهل للولوج من ا
 .ملة في الفالحة والبناء واالشغال العمومية واالنتاجية ابسكرة عجز كبير في اليد الع

و ،التحفيزات الجبائية لترقية التشغيل: عنوان المداخلةب جهاز الضرائبكلمة ممثل وبعده ألقى 
المؤهل الذي اعفاءات ضريبية على الشباب ،اعية هي المساهمة في الحياة االجتم اعتبر الضريبة

 02وفي الجنوب  سنوات 6اعفاءات لمدة  01 % لتحفيزات وهي له عيمشار صاحب و  يملك شهادة
  سنوات

 :تحليل المالحظة الرابعة

 اقتراحات واليات لحل مشكلة التشغيل سعي اطارات والية بسكرة والسلطات المحلية الجاد 
 وعي بمدى أهمية الموائمة بين التكوين المهني والمتطلبات الشغل 
  المشاريع المستقبلية للوالية بالتكوين خاصة في البناء ةالفالحة احتياجاتالسعي لربط 
 سعي لنشر الوعي في المجتمع المحلي باالليات الجديدة للتشغيل 
 الشباب باالستثمار والشغل  تشجبع 
 لة كجاد حلول لمشسات والهيئات العمومية والخاصة إلالسعي للتعاون بين جميع المؤس

 .البطالة من خالل الموائمة بين الطلب االقتصادي وتخصصات والمهن
  مالحظة مدى ادراك السالطات المحلية باهمية التكوين المهني في توفير اليد العاملة

 .المؤهلة
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 اجتماع لجنة الشراكةالمالحظة الخاصة 
 المالحظة نوع سيطةب المالحظة 

 تاريخ       5302/ 32/ 05

 التوقيت  05:33 الى غاية 30:33

 النشاط الشراكة اجتماع لجنة
 المكان بمقر والية بسكرة

 المدير الوالئي للتكوين المهني -
 .رؤساء مصالح مديرية التكوين المهني -
 ممثلى قطاع الفالحة  -
 ممثلي قطاع الزراعة الصحراوية -
 ممثلى قطاع السياحة  -
 ممثلى مؤسسة منح القروض المصغرة -
 ممثلي مؤسسة الصناعة التقليدية -
 رئسا مديرية التكوين والتعليم المهني -
 المدير الوالئي للتكوين المهني -

 الحضور

 
  الخاصة اجتماع لجنة الشراكةالمالحظة الخاصة الهدف من 
 تعرف على طبيعة العمل في لجنة الشراكة 
 مالحظة المجهود الذي يقوم به التكوين المهني إلنجاح دور لجنة المشاركة 
 مع التكوين المهني التعرف على مدى تعاون القطاع االقتصادي 
  في خلق موائمة بين التكوين والشغل راكةمدى فعالية لجنة الشمالحظة 

 0:33باالجتماع في مدرية التكوين والتعليم المهني على الساعة كانت بداية هذا اليوم 
مهني، وبعدها والرؤساء مديرية التكوين ال ،بعدما اجتمع كل مديري المعاهد ومراكز التكوين المهنيو 

، اين ينعقد االجتماع مع جميع األطراف المشاركين و المدعوين "والية بسكرة"تم التوجه الى مقر 
 .لالجتماع 

وإلشارة انه تم تقديم ملف لكل المشاركين وهو عبارة على مجموعة من االوراق تحتوي على 
قرص "وتخصيص ملفات خاصة معها ، " 0202لدورة سبتمير التكوين المهني  مشروع مخطط"

 .لرجال االعالم والصحافة "مضغوط
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ة العامة والخاصة وكل المعنيين يوقد تم ارسال الدعوات للمؤسسات والشركات االقتصاد
 .و غيرهم واإلعالمبالموضوع مثل رئس البلدية و الممثل الوالئي و الثقافة و 

 ،جتماعاتتم تجهيز القاعة الخاصة اال ريثماقليال  االنتصار عند الوصول الى الوالية تم
وهي عبارة عن قاعة كبيرة مجهزة لهذا تشبه غرفة البرلمان تحتوي على مقاعد وطاولة كبيرة 

 ،ميرةافي كل زاوية يوجد كإذ  ألكاميراتبه اظافة لتواجد  مستديرة الشكل ولكل مقعد ميكرفون خاص
 على المسرح توجدأما  ،التجهيزات بأحدثوتوجد غرفة خاصة بالتسجيل السمعي والبصري مجهزة 

 ". التات شوا"بواسطة  طاولة كبيرة مثل طاولة ألملتقيات أما العرض فيتم
عمال الها لالجتماع مع بعض نوهم يعدو وللمالحظة انني لم انتظر بل ذهبت الى القاعة 

 .قبل االجتماع لهاتفقد الجيد مالت من المديرية وهذا ما سمح لي بالتجول في القاعة و اعالو 
جميع الى القاعة و دخل مدير الوالئي لتكوين المهني لوالية بسكرة وبعد اعداد القاعة دخل ال

الثقافة، وكانت انطالقة هذا االجتماع بكلمة ترحيبية من ممثل مديرية ومعه مسؤلون من الوالية و 
وين المهني والتي تناول بها الترحيب كقبل احد المسؤولين بالوالية، ثم تلتها كلمة للمدير الوالئي للت

حققها التكوين المهني على  وعمال التكوين المهني، وبعدها تطرق الى انجازات التيبالضيوف 
ثم تطرق الى الهدف من و  ة والتجديدة في المنظومة التكوين،القرارات الوزاري ،المستوى والية بسكرة

االجتماع وهو خلق تالحم بين التكوين ومتطلبات واحتياجات الشريك االقتصادي، وصرح بان دور 
البد االستجابة الحتياجات :"كوين المهني هو االستجابة متطلبات الشغل، وهذا ما جاء في قولهالت

 ".المجتع بكل فئاته من خالل تنوع انواع اجهزة التكوين المهني
ثم تناول االستراتجية المعتمد في التكوين إذ يتم تكوين مجموعة من االساتذة كاستجابة  

استاذ  25تكوين المكونين :" في بسكرة، وهذا ما جاء في فوله لمتطلبات تطوير التكوين المهني
 " .يبدا التكوين بصفة رسمية منظمة ودائمة 0200اشهر في 6تكوين تحضيري لمدة 

، وهذا مقاله المدير وتناول ضرورة استعانة باالعالم لنشر الوعي بمدى اهمية التكوين المهني
والية بسكرة  لية حصص على اثير االذاعةوهذه اآل عالميةحصص اإل سيتم تقديم:"الوالئي للتكوين

 " .بتعريف بالتكوين المهني والخدمات التي يقدمها
تعليمة الوزير االول في ما يخص السماح لشباب الجنوب التسجيل في شمال في ثم تناول 

 : ل المدير الوالئيتسأ وبعدها. حالة توفر شروط التخصص
 هي اقتراحاتكم ؟ ما"

 ؟ انتقاداتكمما هي 
 "من اجل تغير االفكار واالستفادة من الخبرة التي تملكها
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النقاشات والحوار مع بعض ممثلي المؤسسات االقتصادية والمالحظ انه تم تناول جملة من 
على التخصصات الموجودة وعن بعض التخصصات المرغوب فيها وعن المشاريع المنجزة في 

االتفاقيات المبرمة بين التكوين المهني والشريك االقتصادي  بسكرة والمشاريع التي ستنجز وتناول
بدأ النقاش حول الصعوبات التي تواجه بعض مراكز لى المستوى الوطني والمحلي،وبعدها ع

 .التكوين المهني وما هي سبل الممكنة لحلها
بعالم  انه كان هناك اهتمام لتوضيح االستراتيجية المتبعة في التكوين المهني لربطه لإلشارة

المتعامل االقتصادي، ومع المالحظة انه هناك اهتمام  الشغل ،وتحسين من استجابته الحتياجات
كبير بجانب الفالحة والبناء وهذا ناتج على الطلب المرتفع عليهما وهذا ما جاء في قول مدير 

خالق للثروة  تهتم استراتيجية التكوين المهني بجانب الفالحة وهو قطاع: "الوالئي للتكوين المهني
حجر الزاوية  وهو سيج االقتصادي للصناعة التحويلية،نوالمحاصيل الزراعية ويخلق فرص لل

م االستثمار في زراعة المشتلة وفي هذا اعدون،ولكن ال نجد مترشحين بقوة االقتصادي الفالحة، 
مطالبون دعائم حيث اعادة االعتبار للفالحة ولكن نحن اهل القطاع ، العمل به المجال يوجد

 ."استراتيجية اعالمية من اجل االوالد وفتيات لتكوين في مجال الفالحة
استنجدنا بشركات اجنبية صينية  تهادر نلو  ،قطاع البناء في حاجة ماسة لليد العاملة"

البد التواصل مع جميع شرائح المجتمع وحمالت ، إنجاز المشاريع االقصادية واسبانية
البد من االستقبال الجيد ،كات االنترنات للوصول للناس دون مؤهالتالتحسيسية وعالمية وشب

  "عروض حسب الطلب االقتصادي ،تنفيذ كل التعليمات بحذافيرها،
هذا تماشيا مع التعليمات ، مع الطلب االقتصاديومواءمتها الموجودة  تناوب التخصصاتثم 

المعوقات المطروحة في بعض  ثم انتقل الىبة في عالم الشغل، و المطلو التخصصات 
يوجد تجاوب من  ال ألنهال يوجد نمط التمهين في قطاع السياحة التخصصات مثل السياحة، إذ 
 0هناك  ،البد من السير في تحسين الكفاءات، وكان الحث أنه قبل الخواص ومؤسسات الدولة

 .مشاريع فندقية ستنجز في والية بسكرة
التكوين المهني والممثلي الشريك االقتصادي  عمقة بينم شاتقانمع المالحظة انه دارة م

 .واالجتماعي
اهتمامات مجال الثقافة مراسلة المديرية تمثلة في المو الثقافة مدرية كلمة مدير ثم جاءت 

 ، لترميم االثار التارخية، وهذا مالترميم النسيج العمراني لمدينة بسكرة بالكفاءاتتزويد ، بالتكوين
 التكوين له اهتمام بهذا المجال؟ هل: "جاء في قوله

لما تتاح الفرصة في اطار التعاون الدولي في مشروع ترميم لمواقع اثرية سنكون طرف معكم في 
 "نكون اهل لهذه المهنةلو   ادماج المتمهنين
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وبعد تجاذب اطراف الحديث والنقاش ما اثرته هذه النقطة من افكار بين الحضور وأهل 
 .االجتماع ىلى ان انتهقطاع التكوين المهني ا

التحكم في المهنة لختام يعتبر التكوين وفي ا": وقام المدير الوالئي باختتام االجتماع بقوله
ة خدمة للمجتمع ومعرفة االنتاج بالفكر الجيدة، وهو  والتسلح بالمعارف للممارسة المهنة

 . اهمية التكوين هي مهمة المستقبلاليدوي،
 "سياسة الدولة صارمة في محاربة البطالة، واستقبالكم في كل وقتمرحبا بكم وفي االخير 

 
 :الخامسةتحليل المالحظة 

  من قبل اغلبية عمال التكوين المهني مجهودات واجتهداتالمالحظ هو وجود. 
  الدعوات التي تم ارسالها والملفات التي تم تخصصها لهم هناك تغيب واضح العالم رغم

 .التكوين المهني حول انجزات
  كما تم مالحظة تغيب عدد كبير من ممثلي المؤسسات االقتصادية، رغم ارسال الدعوات

 .لهم من قبل التكوين المهني
 ا كان متوقع منهامشاهدة ان تفعل لجنة المشاركة كان اقل م. 
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 :تحليل نتائج اداة الدراسة المالحظة

  المواضع واألماكن من في تنوعة  هناكيتضح لنا من خالل جداول المالحظات ان
االجتماعات التي انعقدت يبن مديرية التكوين المهني ومعاهدها ومراكزها الى االجتماعات 

التي يقوم بها التكوين المهني الى  المعارضالتي تمت مع القطاع االقتصادي الى 
سن المهني منتهيا باجتماع لجنة الشراكة، ولإلشارة يوجد الملتقيات التي شارك فيها التكو 

مالحظات كثيرة ومتعددة ومتنوعة ولكن قمت باختيار المالحظات التي لها مواضيع مهمة 
 .هذه الدراسة كلهالها عالقة بموضوع دراسة والى جاني ضيق المجال لذكرها 

  اك اهتمام واضح من هنكما هو واضح من خالل جملة من المالجظات التي قمت بها ان
، وهذا من خالل القوانين تلبية احتياجات الشغل بهدف وزارة التكوين والتعليم المهني

سنة أصبح من 00سنة الى غاية 06المستحدثة كرفع من سن التمهين الذي كان من 
، و صدور تعليمة 5302سنة وهذا القرار جديد تم تطبيقه في هذه السنة 50الى غاية 06

سالل بسماح يالهتمام يشباب الجنوب والسماح لهم بالتكوين في معاهد  الوزير االول
ومراكز الشمال لخلق التفاعل بين الشباب وفك العزلة عن مناطق الجنوب، وهذه 

 (30)جابة للطلب االقتصادي واالجتماعي، هذا ماورد في مالحظة رقماالجراءات كاست
 (30)و(35)و
 اغلبية عمال التكوين المهني في تطوير هذا  الرغبة والدافع القوي عند شاهدت مدى

، الى احتياجات سكان وخصوصية والية بسكرة مع الموائمةلتحقيق  اسعيالقطاع، وهذا 
هم كنقص االساتذة هالعمل على اجاد حلول ممكنة للمشكالت والصعوبات التي تواججانب 

 (32)و( 35)و( 30)هذا ماورد في مالحظة رقمفي بعض التخصصات 
 حيث االستراتيجيات المتبعة في التكوين المهني لزيادة من الموائمة بينه وبين من  اما

  :االقتصادي هي بالجان
 السعي لخلق تخصصات جديدة تغطي احتياجات عالم الشغل خاصة في المنطقة  -
التكوين المهني لدى الشباب والمجتمع عن طريق  بأهميةالعمل على نشر الوعي  -

 (02)، وهذا ما جاء في المالحظة رقم االعالم المكتوب والمسموع  ومن خالل االشهار
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تعاني الفالحة التي ة كالبناء و نالعمل على كيفية تشجيع الشباب اختيار تخصصات معي -
 .من حالة عزوف الشباب منها

 .بالتعريف بنوعية مخرجاتها من خالل المعارضسعي مراكز التكوين المهني  -
المهني لخلق بالتكوين بمخرجات تياجات المشاريع المستقبلية للوالية احالسعي لربط  -

 .المواءمة
كتقليل من مدة لتحقيق المواءمة بين التكوين والشغل مالحظة بعض االفكار المبدعة  -

وشهادة واحد التكوين في بعض التخصصات، والمزج بين تخصصين في تخصص 
 .وغير ذلك من االفكار المبدعة

 رغم ذلك ال هو مطموح اليه ولكن  اقل مافهي  فنتائجها التي حققتهالجنة المشاركة  أما
لية آ ألي عراقيل، وبتالي امر طبيعي لوجود هاننسى ان هذه االلية جديدة وفي بداية الطريق

هذه النتائج وعليه فإن  وأبعادهاالمجتمع والشريك االقتصادي هدفها  يستوعبلم  جديدة
هذا ماورد في  ،كتبوءوهذا  ألمستقبلالعهد ستتوج بنتائج اكبر في  حديثةالقليلة وهي 
 (32)مالحظة رقم و

  ال من الشريك االقتصادي وال  نإتضح لي من خالل هذه المالحظات انه ليس هناك تعاو
 :وهذا من خالل من المجتمع المحلي الهمية التكوين المهني ،

 .ال يوجد تجاوب من طرف المجتمع المحلي لكل فئاته بشكل المطلوب  -
ليس هنا احساس بالمسؤولية والواجب اتجاه التكوين المهني من قبل األطراف المعنية  -

بالتكوين مثل الممثل الوالئي و ممثل البلدية بل يعتبرون وجودهم والقيام بزيارة المعرض 
 .ل الدعوة فقط وليس من باب تطوير والنهوض بالتكوينمن باب المجاملة وقبو 

في نشر الوعي باهمية التكوين عالم لدور اإلواضح عدم اهتمام االعالم وهناك تغيب   -
 .المهني للمجتمع واالقتصاد، والتعريف بالدور الذي بقوم به التكوين المهني

غم ارسال الدعوات كما تم مالحظة تغيب عدد كبير من ممثلي المؤسسات االقتصادية، ر  -
حيث نوعية التخصصات ني للتعاون ومعرفة احتياجاتهم من لهم من قبل التكوين المه

 .وعدد اليد العاملة المؤهلة، ولكن ال يوجد تجاوب
 

 كوين التعدة معوقات تحول من زيادة الموائمة بين  توجد المالحظاتمن خالل  يتبين
 :هامنالمهني واحتياجات عالم الشغل 

قيام بعدد كبير من العروض والمعارض للتشكو بعض المراكز من قلة االمكانيات المالية  -
 .المركز متربصينو توفير منتوجات متنوعة من صنع 
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 ظهور ظاهرة تعدد التخصصات والشهادات وعدم الحصول على الشغل  -
  التي ( وان كانت هذه المبادرات محتشمة)الى جان هذه المالحظات هناك بعض المبادرات

توحي بالتفاؤل بان هنا مبادرات رامية لتطوير التكوين المهني وتشجيع الشباب على التوجه 
 بمتطلباتللتكوين المهني كنوع من االستثمار للولوج لعالم الشغل، والسعي لربط التكوين 

 :من خالل الشغل
ة مشكلليات لحل آاقتراحات و  محلية إليجادسعي اطارات والية بسكرة والسلطات ال -

 التشغيل
 وعي بمدى أهمية الموائمة بين التكوين المهني والمتطلبات الشغل -
 الجديدة للتشغيل باآللياتسعي لنشر الوعي في المجتمع المحلي  -
 الشباب باالستثمار والشغل  تشجيع -
لة كحلول لمش إليجادوالهيئات العمومية والخاصة السعي للتعاون بين جميع المؤسسات  -

 .الموائمة بين الطلب االقتصادي وتخصصات والمهنالبطالة من خالل 
  اليد العاملة  توفيرالتكوين المهني في  بأهميةالمحلية  السلطاتمالحظة مدى ادراك

 (30)و(32)و( 32)هذا ماورد في مالحظة رقم ،المؤهلة
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 :مقابلةالميدانية الخاصة بال تفسيرا لبياناتحليل و ت -0
  (0)المقابلة رقم ملخص 

 
 5302/ 32/30تاريخ المقابلة  -
 05:33الى  03:33من : وقت المقابلة -
 سنة 02خبرة  -
 مدير مركز التكوين المهني : المهنة -
 

 ؟ من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطييهل  (1)
التكوينية الذي كان موجود لمؤسسات ل رغم انه العدد المحدود قديما  كانت موجودة  التغطية

، إال أنه كانت هناك تغطية للطلب الطاقم البيداغوجي قليلةو  واألجهزةوالعتاد  ب الواليةاعلى تر 
توسع هائل لمؤسسات من نشهد العكس رغم ما ولكن اليوم  االقتصادي الذي كان موجودا آنذاك،

 تبقىشكال إللطلب االقتصادي واال توجد تغطية ل ولكنمتطور المهني وامتالكها العتاد  التكوين
مثل الفالحة والبناء التي تعاني الوالية من شح اليد  ،خاصة في بعض التخصصات ةمطروح

وهذا ما يدفع بهم الى االستعانة بيد عاملة من المناطق  ،العاملة الماهرة في هذين التخصصين
وهذا ما دفع الدولة  ،وطنيةمشكلة ليست محلية بل هي مشكلة الو  ،المسيلةو  كسطيفالمجاورة 
 .االجنبية خاصة في البناء بالشركاتاالستعانة 

 ؟ عالم الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجية كيف يتم التنسيق بين (2)
حقيقة ال يوجد تنسيق فعلي على ارضية الواقع خاصة في ظل عزوف الشباب على المهن 

 المالئمة الظروفالدولة القوانين والمؤسسات و تهيئة اليدوية التي يتطلبها عالم الشغل رغم توفير 
إال أنه ال يوجد تجاوب، الى جاني تهرب العميل االقتصادي عن المشاركة في اي شيئ يخص 

 .التكوين المهني
 كيف يتم الموائمة بين البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل؟ (3)

ديد التخصصات الجيسعى التكوين المهني الى خلق الموائمة مع عالم الشغل من خالل 
تعليم المتربصين المبادئ االولية في التكنولوجية الحديثة، استخدام طرق و ، برامج جديدةلضافة إلاب

ام ، قيام بمعارض وأيبعض االجهزة الجديدة حديثة في التكوين تتمثل في المقاربة بالكفاءات، اقتناء
 .دراسية وغير دلك
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 هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ (4)
والجانب االقتصادي ال يتعاون مجال التطبيق ، في ليس راضون ألننا لم نجد شريك ثاني 

للمتربصي التربصات والتمهن  ءإلجراال يوجد مقاوالت ثابت :معنا بأي شكل من االشكال مثال
 .التكوين المهن
  .وجد مؤسسات اقتصادية بمعنى الكلمة في والية بسكرة كما أنه ال ت

 سين التكوين المهني؟حما هي المشاريع المستقبلة لت (5)
لتحقيق المزيد من التعاون مع  د اليوم اتفاقيات جديدة محلية واتفاقية اطار مع الوزارةيوج

مختلف القطاعات االقتصادية والعمومية من أجل المزيد من التطور و التقدم بالقطاع التكوين 
ا في سبيل حسين القطاع ، الشغل لم يمشي معنوحدنا مسئولون على تطوير وت وليس،المهني
 التطوير
 شغل؟ما هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بعالم ال (6)

 الخواص اهتمامه متمركز على الفائدة نألاعادة انشاء المؤسسات الدولة االقتصادية  -
 والربح

 الزام تفعيل االتفاقيات -
 ع الجامعةم تعاونو خلق ( االساتذة)للمكونين القيام برسكلة  -
 تالميذالحلقة المفقودة بين التربية والتكوين المهني الن القطاع التربية هو الذي يوجه  -

ولهذا البد من تفعيل  التالميذ وفقط وينناعللتكوين وتفعيل هذا وليس ارسال قائمة 
 العالقة بين التربية والتكوين 

 البد من المرونة في التسيير وتفعيل القوانين -
 العودة الى تفعيل التكوين االنتاجي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل السادس:عرض وتحليل النتائج                                                                                              

 

173 

  (0)المقابلة رقم 
 5302/ 00/30تاريخ المقابلة 
 02:03الى  02:33من  :وقت المقابلة

 سنة 2خبرة 
 لتكوين المهني ستشار التوجيه بام: المهنة
 ؟ من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطييهل  (0

ومنهم في  %12ض التخصصات تم توظيف متخرجيها بنسنة ع، يوجد بحسب التخصص
وهذه االخيرة تم  ودراسة االسعار متر محققعلى هذا مهنة  ثالم القطاع العام والقطاع الخاص،

 .متخرج في المؤسسات الحكومية 00توظيف 
 ؟عالم الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجيةكيف يتم التنسيق بين  (5

تعاون كلي إنما هو قليل جدا وال أي مبادرة من طرف المؤسسات االقتصادية،  حقيقة ال يوجد 
ال نجد اي تجاوب أو القبول  نسعى إليجاد مناصب للتمهنيه، ولكن في ما يخص التكوين المهني،

دائما الرفض و عدم المباالة ،وعدم االكتراث بالتكوين المهني رغم كل الجهود التي نبذلها لتوسيع 
 .التعاون ولكن بدون فائدة تذكر

 كيف يتم الموائمة بين البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل؟ (0
ئما لتطوير وتحسين التكوين المهني، من خالل إبرام جملة من االتفاقيات، والجديد نسعى دا

   .للتعليم المهني وهي تجربة جديدة في الجزائر وخاصة في بسكرة في والية بسكرة إنشاء معهد
 هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ (2

ن الجانب االقتصادي ال يتعاون جزئي ألننا نسعى لتحسين وتطوير القطاع ولكيوجد رضى 
  في القطاع وباإلضافة الى ظاهرة العزوف التي تشهدها يعض التخصصات

 سين التكوين المهني؟حما هي المشاريع المستقبلة لت (2
ون هناك جديد خاصة مع مجلس الشراكة الذي سيفعل هذا ال أدري بالضبط ولكن األكيد سيك
 .بينهما التعاون بين الطرفين لخلق سبل التعاون 

 هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بعالم الشغل ؟ما  (2
 ما هو مطلوب من التكوين، وما هو موجود ،وطنية تدرس مناصب الشغل الوطني هيئة -
 خريطة عملالبد من ال يصلح المعهد في دائرة  -
 التمهيين قلة مناصب مشكلة اجاد حلول ل -
 .لتكوين وعالقته بالشغل والتشغيل في المنطقة دراسات استشرافي ال بد من وجود -
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ليست العبرة بالكم بل بالكيف بمعنى ليس المهم عدد المراكز والمعاهد بل العبرة بجودة  -
 المخرجات 

  (5)المقابلة رقم 

 5302/ 50/30تاريخ المقابلة 
 00:53الى  0:33من : وقت المقابلة

 سنة في  التكوين المهني 50: خبرة 
 التكوين المهني  ر معهدمدي: المهنة
 ؟ من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطييهل  .0

تخصصات ال يتم تغطيتها وذلك لعدة أسباب منها  هنا تغطية في بعض التخصصات وهناك
إنعدام وجود طلب رسمي واضح من جهات معينة تحدد فيه نوعية التخصص والعدد من التكوين 

 .المهني، لهذا ال ندري ما هو الطلب وما هو نوع وعدد هذا الطلب وبتالي ال نستطيع التكهن بهذا
 ؟ الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجيةيف يتم التنسيق بين ك .5

  وهذا راجع ،الصين والدليل على ذلك هو االستعانة باليد العاملة منالتنسيق ضعيف حقيقة 
الدولة للظروف المهنية المناسبة خاصة في بعض التخصصات مثل شعبة البناء  لتهميش

 .ادى هذا الى قطيعة وهذا ما يعرف بظاهرة عزوف الشباب  " "الخرسانة المسلحة"تخصص ك
خلق بعض االجهزة في التكوين المهني ال يعترف بها الوظيف العمومي مثل الى جانب 

داث هذا حيوجد طرف من الوزارة المالية عند استلعدم  ب وسب ،الماكثة في البيت المرأةجهاز 
موجود في مدونة الوظيف العمومي فكيف يعترف به ويوفر له  تليسهذه األجهزة الجهاز وبالتالي 

هذه االجهزة ال يوجد مراسيم قانونية باالستثناء  أما بخصوص إنشاء لها، منصب ماليوالوظيفة 
 . التعليمات الوزارية التي تم االعتماد عليها في انشاء هذه االجهزة

، أصبحنا نجسد نقص الكفاءات والمؤهالت العلمية وعزوف الشبابو  صعوباتالى جاني 
 202تخصص من بين  022نعتمد على ، ودليل على ذلك التكوين من اجل التكوين فكرة 

 تخصص
 كيف يتم الموائمة بين البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل؟ .5

 اسطيفالمقاربة بالكفاءات، تربصات بيداغوجية في يحتوي التكوين على اجهزة عصرية،
في ما يخص تبادل  االمانيوهذا من خالل تجديد اتفاقية مع  االلمانيةبالتجربة  االستعانة، ألساتذةل

وجود مجالت يصدرها المعهد الوطني للتكوين، الى جانب وكذلك   الخبرات وتطوير التكوين المهني
 .وجود الجريدة الرسمية
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ولم يأتي احد من  سنوات 5بمدة  طوبقةفي  "البالستكية وتالبي"تم فتح تخصص ولقد 
ال يوجد ة، فالحيتخصصات فالحة في بسكرة وهي منطقة  5يوجد باإلضافة أنه المتربصين 

 .ية ضرورية  مالفكري لكل حرفة ابجديتها ان الدروس االكادي النضج
 هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ .2

لم يتم و  قيل بل يوجد عدم االنسجام بين القطاعاتاال يوجد عر في الواقع  بنسبة قليلة رضون ولكن
 .بشكل جيد العنصر البشرياستثمار 
 ا هي المشاريع المستقبلة لتجسين التكوين المهني؟م .2

 تخصصات جديدة في والية بسكرة تستجيب للطلب الموجود سيتم استحداث
 .التعليم المهني في بسكرة وهناك المزيد في المستقبل 5302سيفتح دورة سبتمبر 

 الم الشغل ؟ما هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بع .2
 صرامة في تطبيق القوانين ألنه ال توجد نصوص قانونية رادعة البد من -
 تفاقياة ثنائية وثالثية ورباعيةا  طار و ا  تطبيق اتفاقيات محلية و  -
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 ( 2)المقابلة رقم 

 5302/ 32/30تاريخ المقابلة 
 00:52الى  0:03من : وقت المقابلة

 سنة 02:خبرة 
 مدير مركز التكوين المهني  :المهنة
 ؟ من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطيي (1)

  مع الشريك االقتصادي توجد بنسب أقل من المتوسط لضعف التنسيق والموائمة
 ؟ الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجيةكيف يتم التنسيق بين  (2)
 :ضعيف وذلك لعدة اسباب أهمها  التالءم
 في الوالية ال توجد مؤسسات قائمة بذاتها  -
محصورا في  وتبقىالخاص في تطوير التكوين المهني التكوين  مؤسساتساهم تال  -

 اعالم االليتخصص 
 ال يوجد تجاوب من مؤسسات االقتصادية في الوالية -
 تغيب المؤسسات االقتصادية عند الحضور لالجتماع -
تعبير او مراسل تحدد فيها المؤسسة االقتصادية احتياجاتها الكمية والنوعية ال يوجد  -

 .التخصص من التكوين المهني
 في حالة مستخدمين يتم تكوينهم  إال -
فهي عبارة  قليل جدا وان وجد التعليم المهني يتطلب شريك اقتصادي فعال وفي الواقعاما  -

 عن مبادرات قليلة جدا
 البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل؟كيف يتم الموائمة بين  (3)

بين الطرفين وهذا من خالل االستراتيجية التي موائمة ى ومحاوالت للمزيد من الهناك السع
ثراء مدونة الشعب المهنية للتخصصات الجديدة،تحسين يتبناها القطاع ك الى تدخل  وباإلضافة وا 

 .( مهندس –ليسانس )شريحة االساتذة حاملي الشهادات الجامعية 
التعليم  البكالوريا المهنية مشروعالوزير االسبق للتكوين المهني  كريم يونسولقد طرح 

 .ولكن لألسف تم إلغائها المهني كاستراتيجي جديدة لربط التكوين بالشغل
الخواص  ال يملكهالتجهيزات ذات مستوى متطور كما يتم تجهيز مؤسسات التكوين المهني ب

 .من اجل تكوين فعال يتماش مع متطلبات الشغل وهذا تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل
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 هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ (4)
 .نطمح للمزيد ولكن يوجد رضى

  
 سين التكوين المهني؟حهي المشاريع المستقبلة لتما (5)
 .عد تفعيل مجلس لجنة الشراكةبيوجد الكثير من المشاريع المستقيلة خاصة  -
برنامج  هوو  ،في الوسط المهني (االساتذة)المكونين تكوين وهي فكرة جدبدة ولقد تم طرح  -

 انعقدمستحدث على مستوى الوزارة والمتمثل في تكوين المكونين في الوسط المهني ولقد 
 .كيفية تجسيد هذه الفكرةيتمثل في  سطيفاجتماع تحضيري على مستوى والية 

التخصصات  محاجر، و طاقة شمسيةو ، صتاعة بيتروليةمثل :التخصصات الجديدة -
 عن طريق التمهين تقني سامي "االتصال أالسلكي"مثل منطقة بسكرة الجديدة 

ما وتم ارجاعه  وفق الطلب تم توقف لزمن  "اإلعالم األلي"هناك تخصصات مهجورة مثل  -
 االجتماعي خاصة للنساء الن تخصصات تهم محدودة

 
 ما هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بعالم الشغل ؟ (6)
 للتمهين  %0العملية فعالة ضريبة تطبيق  -
 وعراقيلواجه عدة صعوبات ألنها تان دتجسيدها على ارضية المي لجنة الشراكة -
 لهذا ال بد من التطبيق القوانين يوجد حيث القوانين فهي كفيلة ولكن التجسيد ال من  -

ات منها الفالجة والبناء صصعجز في عدد من التخرغم وجود التكوين هو بناء افاق مستقبلية 
ادرة لتطوير بانعدام م –هناك عائق في برامج التكوين المهني و الصناعة التقليدية و والفندقة والسياحة 

المهني يرفض  طالوس، كما انه توجد مشكلة أخرى وهي يوجد هامش للحرية والحركية ال–
 استقطاب عدد هائل من المتمهنين  سطيففي حين نجد  بسكرةصون في منطقة بالمتر 
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 ( 0)المقابلة رقم 

 5302/ 00/32تاريخ المقابلة 
 02:23الى  02:02من : وقت المقابلة

 سنه 50: خبرة 
 مدير مركز التكوين المهني  :المهنة
 ؟ من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا التكوين غطييهل  .0

االقتراحات ميدنيا تماشيا ما يتطلبه سوق الشغل وخصوصية المنطقة وكذلك  تم التكفل بتفعيل
تركيب الصحي والغاز، :الوسائل البشرية والمادية المتاحة وعليه تم ادراج التخصصات التالية

 .وعاملة في المشتلة، وتربية الماعز واالغنام، والتعمير

 ؟ عالم الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجيةكيف يتم التنسيق بين  .5
ربط الصلة والتواصل المستمرين بين هيئة التكوين المهني وهيئة المؤسسة المنتجة، ومن  ويتعين

مع اطارات  واإلداريينضاءات تجمع المتعاملين االقتصاديين اجل تفعيل ذلك وضعت الدولة ف
مؤسسات التكوين المهني، وقبلها القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي تبنى ضرورة 

تصل الى  تالحم و االنسجام المتداخليين في معادلة التكوين واالنتاج في عالقة مفصلة دائمة،
 .ارساء ثقافة تحصيل المعارف والمعلومات والكفاءات طيلة الحياة المهنية

ونتيجة لهذا السياق نصل الى الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة عند المؤسسات 
 .واستقرارها، مع تشغيل المؤهلين بفضل توسيع رقعة االنتاج االقتصادي

 ين المهني ومتطلبات الشغل؟كيف يتم الموائمة بين البرامج وتخصصات التكو  .5
لتعزيز العالقة بين التكوين والشغل تقوم المؤسسات التكوينية بوضع إستراتيجية محكمة 
لضبط مخطط التكوين النهائي، وذلك بتفضيل التكوينات المنظمة بواقع تواجد النشاط اإلنتاجي 

 وهذا ما يعرف بـــعلى المعارف النظرية التقنية المكملة للتدريب  بصيغة التناوب بين مكان التمهين
 التكوين حسب النمط التمهين

صيغة الومن اجل إضفاء طابع االلزامي والقانوني المشروع على تنظيم التكوين المهني ب
 20/25/0222 بتاريخ 60-22رقم التناوب أو التمهين، أصدرت الدولة الجزائرية مرسوم تنفيذي 

جوان  01المؤرخ في  21-10من قانون رقم  0مكرر  20المادة ن كيفيات تطبيق أحكام يتضم
 2زوما في المادة لو المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم حيث يؤكد هذا النص القانوني  0010

 "يجب على الهيئة المستخدمة ان تقوم بتعيين الهياكل المكلف بتأطير ومتابعة المتمهنين:" منه
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يجب على الهيئة المستخدمة بتعيين معلم حرفي أو معلم تمهين من بين " 0 المادةوفي 
الحرفيين المهنيين المؤهلين في المؤسسة من أجل ضمان حسن سير تكوين المتمهنين ويجب عليها 

 "م مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي اليها المتمهن بهذا التعيينيأن تعم
كوين عن طريق التمهين افضل نمط يستجيب ويكفل باحسن وجه لقد اثبتت التجربة ان الت

 :لمتطلبات الباحث عن الشغل مهما كان مستوى التمدرس عند الفرد وذلك السباب التالية 
يوفر التمهين نوعية تكوين وتاهيل لممارسة مهنة معينة بنسبة عالية، نظرا لتنظيمية بموقع  -

معلم التمهين على وضعيات مهنية حقيقية العمل اين يتمهن ويتدرب الفرد تحت انظار 
 .طبقا لمتطلبات النوعية وجودة النتاج

أثبت التمهين أنه تكوين أقل كلفة مالية مقارنة بالتكوين االقامي الذي يتطلب مقتنيات  -
 .عديدة تجلبها المؤسسة التكوينية

 .العمليضمن التمهين نجاعة وفعالية عالية في التشغيل كونه ينفذ مساره في الواقع  -
 هل يوجد رضى على مستوى التكوين الموجود اليوم؟ .2

المهني هو الوصول الى االدماج في الشغل التكوين  لالهدف من التأهيالن  يوجد رضى
 . بشكل جيدالمهني وممارسة مهنة أو حرفة 

بحاجة الى تكوين متواصل وتجديد المعارف  نان التكوين االولي لالفراد في تخصص معي
ز القابلية يواكبة التطورات التكنولوجية وتعز وتحسين مستوى طليلة الحياة المهنية الهدف من ذلك م

 .للتشغيل لدى المستخدمين
الهيئة المستخدمة هي التي تقوم بإنجاز برامج التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة 

 .ة حياتهم المهنية، مع اشرافها على المتابعة الفردية في تطبيق ذلك المستخدمين، وذلك طيل
الهدف من االستثمار في الموارد البشرية بواسطة تطوير كفاءاتهم يكمن في حفاظ المؤسسة 

 .والزوال إلفالساالقتصادية المنتج للسلع والخدمات، تفاديا  
  وسعيا لتطوير كفاءات ومهارات المستخدمين حسب مناهج ووسائل المستخدمين الحديثة 

 سين التكوين المهني؟حما هي المشاريع المستقبلة لت .0
 هناك الكثير مثل اجتماع مجلس الشراكة  -
 وزيادة في سن التمهين -
 معهد التعليم المهني العالية -
 .جالل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أوالد -
 .2مركز التكوين المهني والتمهين بسكرة  -
 .5مركز التكوين المهني والتمهين سيدي خالد -
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 ما هي مقترحاتكم لتحسين التكوين المهني وموائمته بعالم الشغل ؟ .2
 بتجارب الدول المتقدمة االستعانة -
 تشجيع االستثمار في التكوين المهني من قبل المؤسسات االقتصادية -
 رات و التجارب بين التكوين المهني والمؤسسات االقتضاديةتشجيع تبادل الخب -
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 :نتائج أداة المقابلة
نات المتحصل عليها عن طريق المالحظة واالستمارة بيالقد تم االستعانة بأداة المقابلة لتدعيم ال

 :تائج كتالياكثر على واقع التكوين المهني ومواءمته لعالم الشغل بوالية بسكرة وجاءت الن الطالع
 

  من يد عاملة مؤهلةلطلب الموجود في عالم الشغل المهني اا ة التكوينغطيفيما يخص ت
  ومن حسب التخصص، تتم تغطية الطلب ال الدراسة على انه مجتمع فراد أاجماع االغلبية

 . ودراسة االسعار متر محققأمثلة تلك التخصصات هي 
 عالم الشغلالتكوين المهني و متطلبات  استراتيجيةالتنسيق بين  ةكيفأما في ما يتعلق ب

  في الحقيقة أعترف أغلبة مجتمع الدراسة على أنه ال يوجد تنسيق فعلي بينهم وبين الشريك
االقتصادي وذلك الن تجاهل الشريك االقتصادي عالقته بالتكوين وباالضافة لعزوف 
الشباب عن بعض المهن، الى جانب النظرة الدونية وعدم االهتمام بالتكوين من طرف أفراد 

 .المجتمع
 الدولة وضعت فضاء تجمع المتعاملين االقتصاديين واالداريين مع الدراسة بأن  ويقر أفراد

س جلمن خالل جملة من القوانين واآلليات كلجنة ماطارات مؤسسات التكوين المهني، 
 بينهم  الشراكة لتفعيل التنسيق

 :وهي كتالي الموائمة البرامج وتخصصات التكوين المهني ومتطلبات الشغل يةكيف أما 
  تم التكفل بتفعيل االقتراحات ميدنيا تماشيا ما يتطلبه سوق الشغل وخصوصية

المنطقة وكذلك الوسائل البشرية والمادية المتاحة قد تم ادراج التخصصات 
تركيب الصحي والغاز، وعاملة في المشتلة، وتربية الماعز واالغنام، :التالية

 والتعمير
 المقاربة ام الطرق الحديثة في التكوين كواستخدالتكوين على اجهزة عصرية ، إحتواء

 .بالكفاءات 
   لألساتذة سطيفتربصات بيداغوجية في اجراء.  
  في ما يخص  االمانيوهذا من خالل تجديد اتفاقية مع  االلمانيةاالستعنة بالتجربة

 .تبادل الخبرات وتطوير التكوين المهني
 التكوين الموجود اليومعلى مستوى عمال التكوين المهني رضى ال وفي ما يخص

 لم يتم استثمار العنصر البشريو  عدم االنسجام بين القطاعاتبسبب  كانت نسبة الرضى قليلة
 بشكل جيد
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 :فهي لتكوين المهنيل المشاريع المستقبلة أما 
 .مجلس لجنة الشراكة ها من خاللتفعيل التي سيتمة يلبيوجد الكثير من المشاريع المستق -
برنامج  هوو  ،في الوسط المهني (االساتذة)المكونين تكوين وهي جدبدة فكرة ولقد تم طرح  -

 إنعقدمستحدث على مستوى الوزارة والمتمثل في تكوين المكونين في الوسط المهني ولقد 
 .كيفية تجسيد هذه الفكرةمن اجل  سطيفاجتماع تحضيري على مستوى والية 

التخصصات  محاجر، و شمسيةطاقة و ، صتاعة بيتروليةمثل :التخصصات الجديدة -
  عن طريق التمهين تقني سامي "االتصال أالسلكي"مثل منطقة بسكرة الجديدة 

  سنة 50الى  سنة06أصبح من  وزيادة في سن التمهين -
 إنشاء معهد التعليم المهني العالية -
 .إنشاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أوالد جالل -
 .2إنشاء مركز التكوين المهني والتمهين بسكرة  -
 .5إنشاء مركز التكوين المهني والتمهين سيدي خالد -

المهني بعالم  بين التكوينموائمته اللتحسين المقدمة من قبل عمال التكوين المهني مقترحاتكم 
 الشغل 
 البد من صرامة في تطبيق القوانين ألنه ال توجد نصوص قانونية رادعة 
  ها تعيلب امتز الو  تفاقياة ثنائية وثالثية ورباعيةا  طار و ا  اتفاقيات محلية و تطبيق. 
 ن الخواص اهتمامه متمركز على الفائدةاء المؤسسات الدولة االقتصادية إلاعادة انش 

 والربح
  ع الجامعةم تعاونو خلق ( االساتذة)للمكونين القيام برسكلة 
  بية هو الذي يوجه بين التربية والتكوين المهني الن القطاع التر  العالقة والتنسيقوتفعيل

 .المهني الطلبة للتكوين
 العودة الى تفعيل التكوين االنتاجي البد من المرونة في التسيير وتفعيل القوانين 
 واجه عدة صعوبات وعرقيلألنها تان دتجسيدها لجنة الشراكة على ارضية المي 
 تقدمةاالستعانة بتجارب الدول الم 
 تشجيع االستثمار في التكوين المهني من قبل المؤسسات االقتصادية 
 تشجيع تبادل الخبرات و التجارب بين التكوين المهني والمؤسسات االقتضادية 
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ن بين عمال التكوين المهني ضعيفة لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك إختالفات  وحتى وا 
بل هي تجسيد لواقع التكوين المهني بوالية بسكرة التي ما  ليست تناقظاتولكنها ختالفات ا وجدت

ينة من المجتمع الجزائر والعربي، الذي فقد تالحم انسجته وانسجام مؤسساته الذي هي إال ع
 سيؤدي الى اختالل التوازان وفقدان النظام العام  
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 :البيانات الخاصة باالستمارة تفسيرو تحليل  -ثالثا
 :بإداري التكوين المهنيالشخصية الخاصة البيانات  –أوال 

 والمستوى الدراسي الجنسوفقا من االداريين  الدراسةتوزيع أفراد الخاص ب (01)الجدول رقم لنا  يبين

 م
 المستوى

 المجموع جامعي ثانوي متوسط

   % ك % ك % ك

 51.78 27 38.57 22 17.31 00 - _ ذكور

 10.70 07 10.70 07 - - - - اناث

  100 21 57.20 28 17.31 00   المجموع

 
وعليه نجد  و المستوى الدراسي الجنستوزيع أفراد الدراسة وفقا نالحظ من خالل الجدول الخاص ب

 %10.70وللذكور % 38.57ان المستوى الجامعي هو أعلى نسبة لكلى الجنسين إذ يقدر بـــ
لدى الذكور وتنعدم االستجابة عندى  %17.31إلناث وبعدها نسبة النسبة في المستوى الثانوي بـــ

 .االناث 
وفق هذه النتائج المتحصل عليها والتي تمثل مجتمع الدراسة من االداريين، يمكننا القول بان 
أغلبية مجتمع الدراسة من االداريين ذا مستوى جامعي وفكري يسمح لهم بالتقييم وضعية التكوين 

االعتماد  المهني واإلستراتجية المتبعة والقدرة على تقديم االقتراحات وبناءا على هذا المستوى تم
 فكارهم في الدراسةعلى أرائهم وأ

 
 

 ذكور
 اناث

0 

0 

13.79 

0 

75.86 

10.34 

يوضح توزيع افراد الدراسة من االداريين حسب الجنس ( 01)الشكل رقم 
 والمستوى الدراسي

 جامعي ثانوي متوسط
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  من االداريين أفراد الدراسةلدى  سنوات الخبرة (02)الجدول رقم لنا يوضح 

 

 اسنوات الخبرة م
 المجموع

 % ك

 70.05 10 سنوات 10الى  02من  01

 05.23 10 سنوات 18الى  11من  02

 13.20 08 سنوات 28الى  17من  07

 100 21 المجموع

 

 من االداريين أفراد الدراسةلدى  سنوات الخبرة يوضح ( 02)الشكل رقم 

 
الخبرة مرتفعة  مدةن نسبة أ يتظح لنا من بيانات الدراسة الميدانية الواردة في الجدول أعاله

الى  2)تليها ما بين لدى عمال االداريين بالتكوين المهني ثم  %05بنسبة ( 01الى  01)ما بين
سنوات الخبرة بنسبة ( 21الى  06)و هي في الرتبة الثانية و بعدها من %78سنوات بنسبة ( 01
 .االخير هيو  13%

فراد الدراسة على قدر كبير من الخبرة التي االحصائية لبيانات الجدول، أن  القراءةتكشف 
ومقارنتها باسترتيجة تؤهلهم من إطالع على ابعاد استراتيجية التكوين المهني وقدرتهم على تقيمها 

 .اخرى اعتمدت سابقا في القطاع أو حتى مقارنتها بإستراتيجية دول اخرى

الى  02من 
 سنوات 10

35% 

 15الى  10من
 سنة
48% 

 25ا الى  6من
 سنة
17% 
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 الوظيفة وفقامن االداريين توزيع أفراد الدراسة الخاص ب( 07)رقم  الجدول لنا يبين

 الوظيفة م
 المجموع

 % ك

 73.17 11 مدير 01

 01.73 12 نائب تقني وبيداغوجي 02

 20.75 07 توجيه مستشار 07

 100 21 المجموع
 
 
 

 

 نائب تقني وبيداغوجياعند وظيفة مرتفعة  تخصص الوظيفيان نسبة اعاله الجدول يتضح من 
 وظيفة  وهي في الرتبة الثانية وبعدها %73.17بنسبة  مديروظيفة و تليها  %01.73بنسبة 

ويرجع السبب لقلة عدد المدري لخروجهم في رسكلة ،االخير  هيو  %20.75بنسبة  مستشار توجيه
محدودة  عددهم أما في ما يخص مستشار التوجيه  ،توزيع االستمارات على ألمؤسساتزمن تزامنا مع 

على اساس قلة الخبرة خاصة الذين ال يملكون الخبرة الطوبة في  ،وأغلبيتهم جدد وبتالي تم استبعادهم
ة لقلة الخبرة التي ال تتجاوز شهر أو شهريا الن منصب المستشار بجاوعليه تم اقصاء هذه اال ،التكوين

 . التكوين المهنيالتوجيه مستحدثة كاستجابة لتغيرات المستجدة في استراتيجية 

 مدير
38% 

نائب تقني 
 والبيداغوجي

41% 

 مستشار التوجية
21% 

 يوضح توزيع افراد الدراسة من االدارين حسب الوظيفة( 03)الشكل رقم 
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 تربصات م
 المجموع

 % ك

 55.07 27 داخل الوطن 01
 11.18 07 خارج الوطن 02

 100 27 المجموع

 التربصات وفقامن االداريين توزيع أفراد الدراسة الخاص ب( 00)رقم  الجدول لنا يبين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أن التربصاتتوزيع أفراد الدراسة وفقا الخاص ب الجدول في الواردة البيانات من لنا يتضح

 بلغت إذ داخل الوطن تربصات تحصلوا على ممن عمال االداريين من الدراسة مجتمع أفراد أغلب
 .%11.18 نسبتهم بلغت حيث الوطن خارجمن تحصلوا على  يليهم ، % 55.07 حوالي نسبتهم

من خالل المعطيات الواردة في الجدول نستنتج أن اغلب أ فراد الدراسة تحصلوا على 
ن وجدت فروق كبيرة بين نسب الحصول على تربصات الداخلية والخارجية ، ورغم ذلك تربصات وا 

واإلطالع الواسع الذي يؤهلهم في االسهام بآرائهم فإن أفراد الدراسة لهم من المعرفة والخبرة 
وخبراتهم في تطوير التكوين المهني والوقوف على جوانب القوة والضعف التي تتميز بها إستراتجيته 

 .المتبعة في القطاع
 

 

89% 

11% 

يوضح توزيع افراد الدراسة من االداريين حسب ( 04)الشكل رقم 
 تريصات

 داخل الوطن

 خارج الوطن
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 البينات الشخصية باساتذة التكوين المهني -ثانيا
 المستوى الدراسيللجنس و وفقا من االساتذة يوضح توزيع أفراد الدراسة  (08)الجدول رقم 

 

 م
 المستوى        
 الجنس

 المجموع جامعي ثانوي متوسط

 % ك % ك % ك % ك

 70.81 00 72.28 20 28.50 17 7.08 00 ذكور 01

 78.05 22 20.11 18 5.07 08 7.22 02 اناث 02

  100 72 72.10 71 23.01 13 1.73 07 المجموع
 

 
 

أن أغلب أفراد  المستوى الدراسيللجنس و وفقا من االساتذة الجدول توزيع أفراد الدراسة   تبين وقد
، لمستوى الثانوي  %23.01نسبة وتليها ،لكلى الجنسين %72.10بنسبة جامعي مستوىالدراسة ذا 

 .مستوى المتوسط %1.73وبعدها 
 مستوى يحملون الدراسة مجتمع معظم أن وفق هذه البيانات المتحصل عليها من الجدول نستنتج

 توظيف إمكانية باإلضافة والثقافية، العلمية المعارف بمختلف المتكونين تزويد يمكنهم جامعي وبالتالي
من آرائهم وأفكارهم في  االستفادةعلى ذلك يمكن  وبناء  في تحسين وتطوير القطاع، وتسخيرها طاقاتهم

 .ما يخص التكوين المهني
 

1 2 3 4 

0 0 0 0 

13.79 

0 

75.86 

10.34 

 يوضح توزيع افراد الدراسة لألساتذة وفق الجنس والمستوى الدراسي( 05)الشكل رقم

 جامعي ثانوي متوسط  
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 سنوات الخبرةل وفقامن االساتذة توزيع أفراد الدراسة يوضح ( 07)الجدول رقم 

 اسنوات الخبرة م
 المجموع

 % ك

 30.11 07 سنوات 10الى  02من  01

 12.10 05 سنوات 18الى  11من  02

 1.73 07 سنوات 28الى  17من  07

 7.22 02 سنة 70الى  27من  00

  100 72 المجموع
 

 سنوات الخبرةلوفقا من االساتذة الدراسة  يوضح توزيع افراد ( 07)الشكل رقم 

 
 

بنسبة ( 01الى  12)اذ يظهر من خالل الجدول ان نسبة سنوات الخبرة مرتفعة ما بين
و هي في الرتبة الثانية و  %12.10سنوات بنسبة ( 01الى  00)و تليها ما بين  30.11%

سنة ( 01الى  26)من  االخير فيو  %1.73سنوات الخبرة بنسبة ( 21الى  06)بعدها من
يتبين لنا إن معظم أفراد مجتمع الدراسة لهم من الخبرة والمعرفة المناسبة التي تؤهلهم ، و7.22%

ما يزيد من أهمية آرائهم وأفكارهم التي وهذا م ،بدورهم التكويني والتأهيلي اتجاه المتربصين امللقي
 يمكن االستفادة بها  في  هذه الدراسة

3.22 

9.67 

12.9 

74.19 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 سنة 30الى  26من 

 سنوات 25الى  16من 

 سنوات 15الى  11من 

 سنوات 10الى  02من 

 سنوات 10الى  02من  سنوات 15الى  11من  سنوات 25الى  16من  سنة 30الى  26من 
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  التربصاتوفقا من االساتذة يوضح توزيع أفراد الدراسة ( 03)الجدول رقم

 تربصات م
 المجموع

 % ك

 17.03 01 داخل الوطن 01

 7.12 02 خارج الوطن 02

 100 81 المجموع

 
 التربصاتوفقا من االساتذة يوضح توزيع أفراد الدراسة ( 03)الشكل رقم

 
 

 ممن الدراسة مجتمع أفراد معظم أن (22)رقم الجدول في الواردة البيانات من لنا يتضح
 داخل الوطنمن تحصلوا على  يليهم ، % 96.07حوالي نسبتهم بلغت داخل الوطنتحصلوا على 

 .%3.92 نسبتهم بلغت حيث
رغم النسبة الضعيفة للتربصات الخارجية إال أنها مرتفعة في التربصات الداخلية، وبال شك 
هناك إستفادة من هذه التربصات في شكل خبرات متراكمة ومعلومات وفيرة حول كل مل يخض 

 .وخبراتهم التي تخدم هذه الدراسة بآرائهموبتالي يمكنهم المساهمة التكوين المهني، 
 
 

96% 

4% 

 داخل الوطن

 خارج الوطن
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 والموائمة مع عام الشغل من حيث نوعية التخصصات  المهني التكوين ( أ
 من المتربصين لفالحيالمجال اطلبات  يبين لنا مدى تغطي التكوين المهني( 05)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 ينريااالد
 20 10 01 ت

1.70 0.88 
% 0.33 27.58 68.96 

 ةاالساتذ
 36 01 16 ت

1.78 0.78 
% 7.62 06.02 23.07 

 

والشكل البياني ( 10)من خالل جدول رقم 
مجتمع الدراسة من الغلب أراء أ نأيبدو المقابل، 

ن المهني ياتفقوا على ان قدرة التكو  واألساتذةن يير اداإل
نادرة وهذا  الفالحيلب على مجال على تغطية الط

 %30.11ريين و نسبة امن االد %75.17نسبة ب
في حين جاءت نسة  ،مالحظكما هو من االساتذة 

من افرد مجتمع الدراسة ترى  %1.73و % 7.00
غالبا ما يتم تغطية الطلب القطاع الفالحي وهي نسبة 
ضعيفة مقارنة بسابقاتها، وما نفسره من هذه النتائج 
التي تم التوصل اليها هو عدم تلبية التكوين المهني 

عالم الشغل من اليد العاملة المؤهلة في  احتياجات
ألفالحة من ما يترتب على هذه النتيجة هي انعدام 

 .التوازن وخلل في القطاع أالقتصادي 

 يبين لنا مدى تغطي التكوين المهني( 05)رقم  الشكل
 من المتربصين لفالحيالمجال اطلبات 

 

أن هذه النتيجة ما هي إال صورة من صور العجز المتجسد في الواقع الذي طالما كُثر الحديث عنه 
في الصحف وتصرحا الوزراء بالنسب واألرقام المفزعة لبلد يزخر بالمساحات الشاسعة وارتفاع نسمة 

ن ارتفاع بلد يشكو مفي بل من المفارقة أن نتكلم عن عجز في اليد العاملة في الفالحة الشباب، 
 .البطالةمعدالت 

 االساتذ االداري

68.96 
74.19 

27.58 

16.12 

3.44 
9.67 

 غالبا احيانا نادرا
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التي تركزت عليها الصناعات األخرى فهي مصدر الدفعة  األساسهي  الفالحةوبال شك ان 
ومواد الكساء  ،بالغذاء سكانال تمداألولى التي دفعت بالقطاع الصناعي إلى التقدم فهي التي 

التي تجنى ورؤوس األموال  ،أألوليةالصناعات األخرى بالكثير من المواد  تدعماألساسية وهي التي 
 .بعد بيع المحاصيل الزراعية

تشكوا من واليات الوطن بها الفالحة إال أن معظم  تحظىرغم هذه االهمية الكبيرة التي 
، بسكرةوالية  مثل الفالحي خاصة في المناطق ،*في ميدان الفالحةمشكلة نقص اليد العاملة 

 عزوف الشباب عن ممارسة هذا النشاط، ويرجع السبب الى انم ومعسكر وغليزان وخنشلةتغومس
 .الفالحي

فمن الطبيعي إذا حدث خلل في نسق معين  ألمتكاملة،إذا كان المجتمع عبارة عن االنساق 
وهذا ما حدث في مجتمعنا  التوازنوبتالي يؤدي الى اختالل  األخرى،أثر به جميع االنساق سيت

تأدية وظيفة  في عجزه في لالممتث المهني الخلل الوظيفي في النسق التكوين نتيجة ، إذالجزائري
جملة  ز  والذي أفر في النسق الفالحي أدى هذا الى خالل  ،تكوين يد عاملة مؤهلة في الفالحة وهي

ومن بين هذه النتائج التي سأستعرضها في شكل نقاط  افراد المجتمع ككلتمس من النتائج التي 
 :وهي
 في  اإلنتاج التي يدفعها المستهلك في آخر المطاف هذا الخلل الى ارتفاع تكاليفنعكس إ

كه مثلما هو حصل اليوم ارتفاع الكبير ألسعار الخضر اشكل ارتفاع اسعار الخضر والفو 
 دج للكل غرام الواحد  011.11مثل البطاطة التي يصل ثمنها الى 

  مثلما هو حاصل في والية  اإلنتاج، ةمردوديغياب اليد العاملة التي أثرت على نتيحة
نتيجة قلة اليد العملة التي تعمل على قطفها  التمورمن تلف بعض  ىكو ش  هناك ، إذ بسكرة

 **1المنتوجاألمر الذي أّثر سلبا على 
  يستنجدون باألطفال القّصر خالل  مالك االراضي الفالحيةنظرا لقلة اليد العاملة اصبح

العطل المدرسية ضاربين عرض الحائط األخطار التي تنجر عن تشغيل القصر دون 
 .تأمينهم

   بدون تأمينات مقابل اجور زهيدةالنساء والرجال كبار السنّ الى جانب تشغيل ،. 
                                                           

   de 23: 11  41/41/4441عبد الحق فكرون   جريدة الخبر، الجزائر،- 1
http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/377464.html 

بالوسط الحضري مهملين النشاط الفالحي، حيث تم تقدير ما في الوقت الذي استفاد اآلالف من الشباب من العتاد الفالحي حّولوه للعمل 
 في المائة من األراضي الفالحية ذات الجودة العالية مهملة 61نسبته 

 سنتناول هذه الفكرة بالتفصيل في الصفحات القادمة -**
 

 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/377464.html
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عملية يكمن في مكننة 1حلبمديرية المصالح الفالحية  وفي ظل تفاقم المشكلة قدمت لنا
 .المكننة ليس كل الفالحون يستطعون امتالكها، إلرتفاع ثمنهاولكن  ،الجني ربحا للوقت والجهد

التكوين المهني الفالحي قاطرة  عليه فإنو  تنقرضالقطاع الفالحي ثروة ال  على اعتبار ان
حقيقية نحو تحقيق هذه الثروة لذا ال يستطيع هذا القطاع االستغناء عن مراكز التكوين المهني، لكن 

والوقوف العزوف عالج الظاهرة هي التي تعرقل عمله، ول ف الشباب عن هذه المراكزو عز لمشكلة 
  :كر منها هي كثير نذ بسكرةالتي لهل عالقة بوالية  على أسبابها

كما  ،غير متاح للجميع واألمران مهنة الفالحة تحتاج لألموال كثيرة للعمل في هذا المجال 
تعتبر مهنة الفالحة من المهن الصعبة والخطيرة في والية بسكرة ألنها تتميز بالنخيل وبتالي تحتاج 

يمنع الشباب على  الى من يتسلقها لهذا يتم تسجيل ضحايا موت جراء السقوط من النخلة وهذا ما
 .ممارسة هذه المهنة لألخطار التي تحتويها باإلضافة الى لسعات العقارب

تعتبر الزراعة الموسمية من الزراعات المنتشرة في والية بسكرة مثل زراعة الفول والخص 
والطماطم وحتى التمر هناك حاجة ماسة ليد العاملة في فصل الخريف وجني التمور وبعد موسم 

 .صول يقل الطلب على اليد العملة بشكل كبيرجمع المح
يهدف إلى جعل القطاع الفالحي الذي التكوين المهني الفالحي  والحل لتجاوز هذه االزمة هو

ورغم هذا  من خالل تكوين يد مؤهلة في الفالحة، يستجيب كما وكيفا لمتطلبات االقتصاد الوطني
التي يفتحها الواعدة رغم اآلفاق  ،تعاني مراكز التكوين من انخفاض فادح في عدد المتكونين

  .عديد المشاكلمن الالتكوين لكنه يبقى مهّمشا ويعاني 
أن قطاع التكوين المهني حظي خالل العشرية المنقضية بخطة اصالحية عميقة و ال ننسى 

يب كما وكيفا للحاجات الراهنة والمستقبلية للمؤسسات من ترمي الى جعل التكوين المهني يستج
كما تم تسجيل عديد االنجازات  ،الكفاءات المهنية وذلك باالعتماد على مقاربات حديثة وآليات دقيقة

تتلخص في ارساء شراكة فاعلة بين اإلدارة والمهنة وفي اعداد وتحيين البرامج التكوينية حسب 
 .ا في دعم وتطويرتطور المهن والمهارات وأيض

 
 

                                                           
   http://alfallahnews.tn/?p=414 :12 16/02/14 de 10منى الحجري    -1
 سنتناول هذه الفكرة بالتحليل في جدول رقم ص *

  
 

http://alfallahnews.tn/?p=414
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  من حيث تكوين المتربصينالصناعي المجال  التكوين المهني ةغطيمدى تيبين  (01)جدول رقم 

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 01 12 02 ت

1.55 0.63 
% 6.89 41.37 51.72 

 االساتذة
 00 00 16 ت

1.48 0.67 
% 7.62 27.10 60.27 

 ة التكوين المهنيغطييبين مدى ت( 01)رقم  الشكل
 من حيث تكوين المتربصينالصناعي المجال 

 

( 27)من خالل نتائج جدول رقم  يتبين
ان اغلب أراء امجتمع  ،والشكل البياني المقابل

اتفقوا على ان قدرة  واألساتذةريين االدراسة من االد
المهني على تغطية الطلب على مجال  ينالتكو 

من  %81.32وهذا نسبة ما يحدث نادرة  الصناعي
في  ،كما هو مالحظ %71.21ريين و نسبة ااالد

من افرد  %1.73و %7.51حين جاءت نسة 
مجتمع الدراسة ترى غالبا يتم تغطية الطلب القطاع 

 .الصناعي وهي نسبة منخفضة مقارنة بسابقتها
ونستنتج ان قدرة التكوين المهني في تغطية الطلب 
على اليد العاملة المؤهلة في القطاع الصناعة 
ضعيف ولكن ال تظهر بشكل كبير هذه المشكلة، 

 الفالحي بالدرجة االولى بسكرةمنطقة لخصوصية  
الى جانب قلة المصانع والشركات العامة والخاصة لهذا لم يطرح هذا الموضوع بالحد التي طرحها 
في المجال ألفالحة ولكن ليس معنى هذا انه ليس هناك مشكل، ولهذا البد من السلطات المعنية 

 .  ةووزارة التكوين والتعليم المهني اجاد حلول ممكنة في اقرب وقت ممكن قبل أن تتفاقم المشكل
 
 
 

 االساتذة االداريين

51.72 

61.29 

41.37 

29.03 

6.89 
9.67 

 غالبا احيانا نادرا 
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من الناحية في الجزائر رغم أن تعداد اليد العاملة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والفالحة 
 في قطاع البناء واألشغال مليون 1,1عامل، منهم  ثالثة ماليين، حيث يقدر بحوالي الكمية معتبرا  

 من اليد العاملةالمجال البناء احتياجات  التكوين المهني تلبيت يبن مدى(10)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 ريينااالد
 22 04 03 ت

1.34 0.66 
% 10.34 13.79 75.86 

 االساتذة
 37 01 10 ت

1.25 0.25 
% 3.00 06.02 27.10 

 
الشكل البياني ( 01)يبين لنا جدول رقم 

ان اغلب أراء امجتمع الدراسة من المجاور 
ن ياتفقوا على ان قدرة التكو  واألساتذةريين ااالد

البناء المهني على تغطية الطلب على مجال 
نادرة وهذا ينسبة  واألشغال العمومية

 %31.07ريين ونسبة امن االد38.57%
، في حين هي نسب مرتفعة كما هو مالحظ

من افرد  %0.57و %10.70جاءت نسة 
مجتمع الدراسة ترى غالبا يتم تغطية 
احتياجات القطاع البناء واألشغال العمومية 
من اليد العملة المكونة وهي نسبة منخفضة 

 .جدا  مقارنة بسابقتها
احتياجات  يبن مدى تلبيت التكوين المهني( 10)الشكل رقم 

 من اليد العاملةالمجال البناء 

تعتبر مشكلة نقص اليد العاملة في مهنة البناء واألشغال العمومية والفالحة من المشكالت 
كمثيالتها من واليات الوطن خاصُة مع  بسكرةالتي تتصدر قائمة المشاكل التي تعاني منها والية 

 جملة من المشاريع االقتصادية المبرمجة لصالح الوالية وهذا وفق التصريح الذي ادل به والي والية
والذي اكد من خالله العجز الذي تعانيه الوالية ومدى اهمية التكوين في 01/08/2010في بسكرة 

 ناء االقتصاد وتحقيق التنمية للواليةاعدد وتكوين هذه اليد العاملة التي تسهم في ب
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النقص في اليد من في قطاع الفالحة، إال أن الجزائر ال تزال تعاني كثيرا  مليون 1,2العمومية و
 1العاملة المؤهلة التي تواكب سرعة التغيرات التي تعرفها القطاعات اإلستراتيجية

لم الشغل من اليد العاملة الماهرة في البناء جملة من اولقد ترتب عن قلة تغطية احتياجات ع
 :المشكالت
 .أو المشاريع اخرى إنجاز المشاريع سواء المتعلقة بإقامة سكناتكبير في مشكل تأخر  •
وقف المشاريع بسبب الندرة المسجلة في اليد العاملة المحلية، وأوجد أصحابها في مأزق ت  •

    2حقيقي فيما يتعلق باحترام اآلجال المحددة بدفاتر الشروط لتسليمها
جهة األولى التي تلجأ إليها الدولة الجزائرية أثناء برمجتها و ال الصينيةتعّد الشركات  •

 ، حيث تستحوذ هذه األخيرة على أكبر عدد من مشاريع البناءاستعجاليهلمشاريع 
، أغلبهم من إفريقيةمن جنسيات اليد العاملة  تم اللجوء تمنراست الجنوب مثل والياتأما  •

 .النيجر وبوركينافاسوو مالي
في هذه التخصصات  كبيرا   السكن الذي أكد أن قطاعه يشهد عجزا  حسب توضيحات وزير 

ونظرا لجملة المشاكل التي تطرحها قلة ، رغم المردودية الكبيرة لهذه المهن أل  عامل 31  يقدر بـ
على توقيعها كل من  ستسمح هذه االتفاقية التي أشرف  رام عدة اتفاقية ويتوقع أنه إباليد العملة تم 
نور الدين "ووزير التكوين والتعليم المهنيين  "المجيد تبون"عمران والمدينة عبد وزير السكن وال

شخصا في مختلف التخصصات التابعة للبناء،  31.800إلى تكوين وتأهيل حوالي  "بدوي
 13شاب سنويا في حوالي  أل  80و  أل  08وبموجب هذه االتفاقية سيتم تكوين ما بين 

 .تخصصا من المستوى المتوسط 
تكوين اإلطارات المؤهلة محليا مع تربصات خارج  -تبونيضيف  -ومن شأن هذه االتفاقية 

البالد تسمح لهم بتأطير الورشات العصرية واالندماج فيها وتمكينهم من انجاز أحياء منسجمة وفق 
التقنيات المتعارف عليها دوليا، مضيفا أنه كان يطمح إلى تكوين جميع هؤالء الشباب في الخارج 
من خالل عقود الشراكة مع شركات البناء األجنبية، غير أن العدد الكبير حال دون ذلك ليقتصر 

 .هذا النوع من التكوين على المكونين الجزائريين

                                                           
1-http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598  

03: 01على الساعة    21/12/2103  
2http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598 21/12/2103 

03: 01على الساعة     

http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598
http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598
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أن الحركية التي يشهدها قطاع البناء  وزير التكوين والتعليم المهنيينمن جانبه أوضح و 
والبرامج السكنية الكبيرة التي تطمح الحكومة إلى تجسيدها تحتاج إلى تكوين في عدة تخصصات 

 .ومهن تفتقد اليد العاملة الجزائرية إليها وهو ما ترمي إليه هذه االتفاقية
نها قطاع الفالحة سيتم تمديدها إلى قطاعات أخرى م االتفاقياتوأضاف أن هذا النوع من 

 1.لتقريب مراكز التكوين المهني من األهداف واالستراتيجيات الوطنية
الى ادارة خاصة لفريق عمل بسكرة كما انه هناك افتقار مشاريع البناء الموجودة في الوالية 

في الجزائر اذ نجد ادارة   يةنيالصشركات البناء نجزها  تنجده في المشاريع التي  مافي البناء مثل 
وأخرى مختص في الـطالء  القولبة والتسليحخاصة لكل فريق عمل مثل فريق عمل مختص في 

 تركيب الزجاج وغيرها من ألتخصصات فيحين نجد على مستوى الوالية مقاوالت متفرقة و 
العامل على الى جانب افتقار معظم هذه المقاوالت االمكانيات والهياكل الصحية التي تساعد 

غداء أو تغير مالبسه او الغسل او انجاز عملة بشكل مريح اذ ال يجد العامل اين يتناول وجبة ال
 .الراحة لبضعي دقائق وغير ذالك من الضروريات التي يحتاجها العامل الجزائري بشكل عام 

اصالت فيها الى جانب وجود هذه المقاوالت في المناطق النائية يصعب الوصول اليها او اجاد مو 
 .االنتقال اليها (المتكون)المتربصوبتالي يصعب على 

 كل هذه االسباب ساهمة في بروز ظاهرة عزوف الشباب عن مهنة البناء في والية بسكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598 
de19/04/14 DE  13 : 56 
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لتقليدية واليدوية من المجال الحر  افي تلبية احتياجات  التكوين المهنيقدرة  يبين  (11)جدول رقم 

 المتربصين حيث تكوين

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 10 17 02 ت

1.58 0.60 
% 6.89 58.62 34.48 

 االساتذة
 11 06 20 ت

2.25 0.59 
% 00.02 10.16 0.16 

 
الشكل و ( 00)كما هو مشاهد في جدول رقم 

البياني المقابل على ان هناك اتفاق ضمني في 
الرأي بين افراد مجتمع الدراسة بين االداريين 
واالساتذة على انه أحيانا ما يتم تغطية احتياجات 
مجال الحرف التقليدية واليدوية باليد العاملة ويتم 
تكونها في التكوين المهني وهذا ما أظهرته نتائج 

بين شبه متقاربة  الدراسة؛ إذ جاءت النسب
من  %85.72هي كتالي االداريين واالساتذة و 

في حين لألساتذة  %85.07 اإلداريين ونسبة
بين  ،اختلفت وجهات النظر بين االداريين واالساتذ

مقارنة  غالبا ونادرا ولكن هي نسب ضعيفة
 ، وفق هذه النتائج المتحصل عليهابسابقتهما

في تلبية احتياجات  التكوين المهني يبين  قدرة( 11)الشكل رقم 
 المتربصين المجال الحر  التقليدية واليدوية من حيث تكوين

 
وهذا راجع لقلة الطلب  بالقدر المطلوب، نستنتج ان يتم تغطية اليد العملة في مجال الحرف التقليدية

ن وجدبسكرة لقلة السياحة في والية  نتيجةالشغل عالم عليها من قبل  فهي قليلة وموسمية، ورغم أن  توا 
 هذا النسب ليست كبيرة بل متوسطة بمعنى إذا زاد الطلب تصبح هذه النسبة ال تكفي خاصة هناك

أن  نور الدين بدويمساعي لتنشيط السياحة في البالد، وهذا ما أدل به وزير التكوين والتعليم المهني 
يد من التخصصات الجدية في هذا المجال خاصة هناك مشاريع لتطوير هذا المجال وعليه سيتم فتح العد

 االساتذة االدريين
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1
 ،الجزائر 40:44على الساعة  4441/44/41نور الدين بدوي،نشرة الثامنة،القنات االولى، - 

 21011في دورة سبتمبر  غردية تمرلست ورقلةفي واليات الجنوب مثل 
المجال الفندقة و السياحة من حيث تكوين يغطي التكوين المهني احتياجات (12)جدول رقم 

 المتربصين
 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 11 01 17 ت

2.13 0.69 
% 31.03 51.72 17.24 

 االساتذة
 10 31 03 ت

2.51 0.71 
% 22.10 63.10 02.71 

 
 

( 02)يظهر من خالل جدول رقم 
والشكل البياني المجاور أن هنا تقارب في 
وجهة نظر بين افراد مجتمع الدراسة؛ إذ أجمع 
االساتذة على أنه غالبا ما يتم تلبية احتياجات 
المجال الفندقة والسياحة من اليد العاملة 

، وفي مقابل جاءت  %70.81المكونة بنسبة 
ومن خالل  % 81.32أراء االداريين بنسبة 

نسب االخرى ضعيفة مقارنة المالحظة ان ال
 . بسابقتها

حسب نتائج هذا الجدول ال تختلف 
 كثيرا على الجداول السابقة، ألن هناك عالقة 

 
يوضح مدى تغطيت التكوين المهني احتياجات  (12)شكل رقم 

 المجال الفندقة و السياحة من حيث تكوين المتربصين

 
الفخار والحلي والزرابي بالقطاع السياحي، وان كانت ة بين الصناعات التقليدية مثل صناعة وطيد

النتائج المتحصل عليها في الوقت الراهن مرضية، فإنه من المؤكد ستكون غير مرضية في الوقت 
منطقة  غوفي"القادم خاصة في ظل المشاريع السياحية المبرمجة على والية بسكرة مثل منطقة 
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الفروع المهنية  باألولوية من  به هذهتحضى صصات بناءا  على ما خلقد تم اختيار هذه التو 
البناء  :التكوين والتعليم المهنيين لما توفره من فرص لإلدماج المهني وهي كالتالي قطاع  ،طرف

الخدمات المتعلقة  بتسيير و الصناعة التقليدية والحرف اليدوية؛ و الزراعة؛ و األشغال العمومية؛ و 
 .    الصيد البحري، و الفندقة والسياحةو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و المياه والبيئة؛ 

، ولقد جاء هذا 1هذه الفروع موجودة ضمن المدونة  الوطنية للشعب المهنيةوإلشارة ان 
االحتياج المتزايد لليد العاملة خاصة في البناء والفالحة و في ظل شح اليد العاملة االهتمام نتيجة 

وى الماهرة في هذه التخصصات، وهذه المشكلة مطروحة على المستوى المحلي لوالية بسكرة والمست
باليد العاملة االجنبية  لالستنجادالوطني على مستوى الجزائر ككل، وهذا ما دفع يالسلطات المحلية 

 . االسبانبةو الصينيةخاصة 
ة بيولكن الذي نستنتجه من خالل هذه النتائج هو عدم قدرة استراتيجية التكوين المهني تل

االقتصادي خاصة في الفروع المهنية المذكورة، وهذا يرجع ربما الى عجز هذه االستراتيجية  بالطل
 .الظاهرة حدتلول لتخفيف من ححل هذه المشكلة و اجاد 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

والتكوين  عن   (F P C)جهاز   تمويل    التكوين   المتواصل   ، المتواصل  والتكوين  التمهين  لتطوير  الوطني  لصندوقل -1 
 والتعليم التكوين   وزارة،  cnam،ملتقى ، مساهمة الصندوق  في  تطوير  التمهين و التكوين المتواصل   (F P A)طريق  التمهين 

 2100مارس    26- 20  ، الجزائر،المهنيين
 
 

لقديمة منطقة أثرية وغيرها من المناطق الخالبة التي المدينة ا "نقة سيدي ناجيخمنطقة "وأثرية 
، الى جانب جملة من المشاريع الفندقة والتي في طور االنجاز مثل فندق بسكرةوالية تزخر بها 

 سكرة في وسط المدينة
  



 

 الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة                                                                                               

   

201 

 
 
 
 نوعية التخصصات متطلبات عالم الشغل من حيث تلبي التكوين المهني الموجودة  ( ب

احتياجات الشغل من القوى  على تلبية المهنيتكوين يبين مدى قدرة ( 17)جدول رقم 
 العاملة من الناحية الكمية

 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 دارييناال
 17 19 01 ت

1.72 0.52 
% 3.44 65.51 31.03 

 االساتذة
 37 00 11 ت

1.20 0.41 
% 11 21.76 23.07 

 
 

المعطيات المقدمة في جدول يتبين من خالل 
على تلبية  قدرة تكوين المهني أن( 00)رقم

احتياجات الشغل من القوى العاملة من الناحية 
نادرا ما تحدث حسب وجهة نظر االساتذة  الكمية
من %78.81 فحين جاءت نسبة 30.11%

في حين جاءت نسة التي ترى احيانا،ريين ااالد
من االداريين ترى نادرا  71.07%
 من االساتذة ترى احيانا %20.17ونسبة

والنتيجة المتحصل عليها متباينة من ما يحولنا 
الى القول أنه ليس دائما يتم تلبية احتياجات 
الشغل من حيث العدد المطلوب وخاصة في 

 بعض القطاعات كالفالحة والصناعة والبناء

 
 المهنييبين مدى قدرة تكوين ( 17)شكل رقم 
احتياجات الشغل من القوى العاملة على تلبية 

 من الناحية الكمية

 
واالشغال العمومية، وهذا ما ينعكس على اقتصاد المجتمع والقيام بالمشاريع التنموية والسؤل  

 المطروح هو لماذا ال توجد تغطية دائما من حيث الكم ليد العاملة المؤهلة؟
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 غالبا احيانا نادرا



 

 الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة                                                                                               

   

202 

 
احتياجات الشغل من القوى العاملة  التكوين المهني على تلبيتيوضح إمكانية ( 10)جدول رقم 

 من الناحية الكيفية
 

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 الداريين
 00 00 11 ت

1.37 0.47 
% 00 37.93 62.06 

 االساتذة
 10 01 10 ت

1.19 0.43 
% 0.60 06.02 02.21 

 
 

والشكل ( 03)جدول رقم  نالحظ من خالل
تغطية التكوين ضعف البياني، التي تظهر نتائجه 

حيث نوعية  منالمهني الحتياجات عالم الشغل 
التخصصات المطلوبة في عالم الشغل، وهذا ما 
تعكسه النسب المرتفعة التي ترى نادرا ما يحدث 
التالئم، وعليه كانت نسبة االساتذة التي تقدر 

 %72.07وفي الجانب االخر نسبة  %52.28بــ
إلداريين  %73.17من االداريين، وتليها نسب 

ألساتذة وهاتان االخيرتان تمثل  %17.02ونسبة 
 االتجاه الذي يمثل  احيانا وهي نسب ضعيفة ،

 يوضح إمكانية التكوين المهني على تلبيت( 10)شكل رقم 
 الكيفيةاحتياجات الشغل من القوى العاملة من الناحية 

 
نسب جدا ضعيفة،  موائمةمن االساتذة الذين يرون ان غالبا ما يحدث ال %0.60ثم تليها النسبة 

وتنعدم االستجابة بغالبا عند االداريين، وبهذه النتيجة ندرك انه هناك عجْز حقيقي يعاني منه القطاع 
والمجتنع من حيث نوعية التخصصات وجودة الكفاءات ، ولهذا قبل تحليل ونفسير الفكرة البد من 

 .القادم المقارن  بين الجانب الكمي والكيفي أوال ، وتجد هذا في الجدول
 
 

 االساتذة االدريين
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وهي عدم قدرة التكوين المهني تغطية الطلب الموجود في عالم الشغل عليها ان التنيجة المتحصل 
سواء من الجانب الكيفي وحتى من الجانب الكمي وهذا ما يثير الدهشة وهو ان عدم تلبية الطلب 

 مقارنة بين الجانب الكمي والجانب الكيفي لنتائج الدراسة يوضح (18)جدول رقم 

 نادرا احيانا غالبا 

 كمي
 10 02 10 ت
% 0.17 01.06 60.20 

 كيفي
 67 20 10 ت
% 0.17 20,12 21.02 

 

 
( 01)نحاول من خالل نتائج جدول رقم 
إمكانية والشكل المقابل، أن االختالفات بين 

التكوين المهني تغطية الجانب الكمي والكيفي 
الحتياجات عالم الشغل، وعبيه ( النوعي)

نالحظ أن نسبة ترتفع بشكل ملفت للنظر في 
من افراد  %38.52الجانب الكيفي تقدر بـ

مجتمع البحث سواء باال دارين واألساتذة اتفقوا 
على أنه نادرا ما يتم تلبية طلب عالم الشغل 

نوعية ألتخصصات وتليها نسبة  من حيث
وهي نسبة ضعيفة جدا عند احيانا  1.01%

 . %0وتنعدم في غالبا اي نسبة 

مقارنة بين الجانب الكمي  يوضح (18)جدول رقم 
 والجانب الكيفي لنتائج الدراسة

 
 

كأعلى  نسبة وهي تمثل  %  77.37وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة وتقابلها في الجانب الكمي نسبة 
مع متطلبات  موائمةوجهة نظر مجتمع البحث التي ترى أنه نادرا ما استطاع التكوين المهني تحقيق 

من الذين يرون انها  %78.17الشغل من حيث الجانب الكمي، وهي نسبة مرتفعة، وتعقبها نسبة 
 .تي ترى غاليااالستجابة ال %1.01احيانا وهي منخفضة وتليها نسبة ضعيفة جدا وهي 

 

63.73 

75.82 

35.16 

0 1.09 1.09 

 كيفي كمي

 غالبا احيانا نادرا



 

 الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة                                                                                               

   

204 

وقد يرجع الى  ، (االساتذة)من الناحية النوعية قد يرجع الى نقص بعض الكفاءات لدى المكونين 
وقد نرجع هذا  "ترميم االثار"و "مرشد سياحي"انعدام مكونين في بعض التخصصات الجديدة مثل 

قص المواد نالى ضعف محتوى المناهج والبرامج المتبعة في مؤسسات التكوين المهني ويمكن ل
كل هذه المقدمات قد تبرر عدم  ، االولية للتطبيق والممارسة الميدانية خاصة المواد الخام لغالئها

ولكن ة سوق الشغل والعمالة االجنبية ، بها منافس صول الى مستوى الكفاءة التي نستطيعالقدرة الو 
من اليد العاملة المؤهلة بالقدر عالم الشغل لكمية للطلب الموجود تغطية ا ال تتم  سبسبما هو 

 ؟المطلوب 
ي تعاني منها اغلب مؤسسنتا التكوينية ولكن ربما من بين االسباب هي ظاهرة العزوف الت

يحُوُلنا الى الشك في كفاءة السياسة التي ما هذا و واألكيد ليس هذا السبب الوحيد ألنه غير كافي، 
ذلك الجزء من الكل وهو المجتمع  ينتهجه القطاع ككل، وعلى العموم فأن التكوين المهني ما هو إال

إذ طالما عانى  ؛وبهذا فنحن كلنا مسؤولون على هذه النتيجة ،من قطاعاته ومؤسساتة وافراده
التكوين المهني من نظرة التهميش واالحتقار في عيون افراد المجتمع متجاهلين مدى قدرته على 

رجة االحترافية والجودة، ولكن الفرد والمجتمع من خالل إتقان المهنة والوصول الى د مستقبلتغير 
وغيرهم من الدول المتقدمة؛ إذ  ألمانية وفرنسةكت هذا مثال على ذلك الدول المتقدمة ادر  لألسف

بأن التكوين المهني  فرنسةسوق العمل في بأوضح بعض الباحثين المهتمين بعالقة التكوين المهني 
باعتباره  Au sein du marché de l’ emploi يلعب دورا أساسيا على مستوى سوق اعمل 

جام والتناغم بين احتياجات االقتصاد من اليد العاملة والقادمين الجدد ميكانيزما لخلق نوع من االنس
 .الى سوق العمل

ولقد كشفت هذه الدراسات بعد ذلك أن التكوين يسمح بخلق االنتظام، اي نوع من التوازن بين 
بها العرض الكمي و الكيفي في اليد العاملة والطلب عليها، وهنا تبرز االدوار الطالئيعية التي يقوم 

، أخذين بعين اإلعتبار فرنسةفي  مراكز التكوين المهني في هذه العملية االجتماعية واالقتصادية
 .جديدة تمكنهم من االندماج في وتيرة التنمية أهميتها من حيث التكوين البطالين وتزويدهم بمعارف

دلية بين التكوين ونستطيع ان نلمس في السنوات االخيرة اتجاه جديدا يحاول دراسة العالقة التبا
 Changement de l’ organisation de la production  1 المهني وتغير تنطيم االنتاج 

                                                           
1
مجلة العلوم  -رؤية إمبريقية عن كيفية طرح و معالجة مشكلة بحث في علم االجتماع-والتنميةالتكوين المهني : بالقاسم سالطنية - 

 441 -441، ص4444االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد االول، نوفبر،
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 التكوينمخرجات  المطلوبة في عالم الشغليبين مدى كفاءة المهنية ( 17)جدول رقم 
 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 الداريين
 12 17 00 ت

2.20 0.81 
% 44.82 31.03 24.13 

 االساتذة
 17 20 01 ت

2.33 0.72 
% 30.00 02.17 03.10 

 

 
يبدو من خالل النتائج المتمثلة في جدول 

والشكل البياني المقابل، أن افراد مجتمع  (17)رقم
تتفق حول نه غالبا ما تتسم بالكفاءة المهنية  الدراسة

 %05.75المطلوبة في عالم الشغل، وهذا بنسبة 
الداريين، وهي نسب أقل  %00.52الساتذه ونسبة 

الساتذة،  %73.01من المتوسط، ويليها نسبة 
من االداريين وجاءت هاتين  % 31.03ونسبة 

النسبتين لإلستجابة على احيانا، وهي نسب ضعيفة، 
 %10.81ونسبة  %20.17عدها تأتي نسبة وب

لكل من االداريين واالساتذة ترى نادرا وهي نسب 
 .ضعيفة كما هو ظاهر

 

يبين مدى كفاءة المهنية ( 17)شكل رقم 
 التكوينمخرجات  المطلوبة في عالم الشغل

 

من الكفائة يصل للمستوى المطلوب لم  التي تبين ان التكوين المهنيالدراسة من خالل نتائج  و
المطلوبة في عالم الشغل رغم االنجازات التي حققها ليس بمستوى وشكل، تخريج كفاءات مهنية أي 
شعبة مهنبة،  22تخصص و 022و المتضمنة ل  2012التخصصات لقطاع التي تم تحيينها سنة ك

 .تخصص جديد 80و ( الصناعة البترولية و المناجم)منها شعبتين جديدتين 
 
 

24.13 

14.51 
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37.09 

44.82 
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 االساتذة االدريين
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القدرة على التغطية النوعية والكمية للمتطلبات عالم الشغل، مما انجر عنه ضعف أن عدم 
 ،عالم الشغل الموجودةالمنافسة مواجهة صعوبة ما تنعكس الكفاءة المهنية لمخرجات التكوين، م

قلة الخبرات والمهارات نتيجة  ،ة البطالة عند خرجي التكوين المهنيبوهذا ما يترتب عليه ارتفاع نس
 صعوبةاالندماج االجتماعي لمخرجات التكوين  ضعفالشغل، ويترتب عليه الم يحتاجها ع التي

 .االنسجام والموائمة مع باقي فئات المجتمع، وهذا يعني عدم الحفاظ المجتمع على نظامه وتوازنه
وبتالي قبل التحدث عن مشكلة البطالة ونسبها البد أوال التحدث عن الكفاءات المطلوبة 

تقنيات وأساليب الشغل وهذه في في عالم الشغل خاصة في ظل تسارع التطور التكنولوجي غائبة الو 
، ولمواكبة من انعكاسات العولمة والمجتمع الجزائري يتأثر كغيره من المجتمع الدولي بهذه التغيرات

التكوين التي تسمح بالتكيف مع الظروف والمستجدات البيئة الجزائرية  اتالتغير يتطلب تغير اجراء
 .والعالمية

بشأن مهارات  -2005، 13الّدورة -لمؤتمر العمل الّدوليجاء في التقرير الخامس  وهذا ما
ونمو العمالة والتنمية، ال سيما ما ورد في ملّخص التّقرير الّذي أّكد  ،من أجل تحسين اإلنتاجية

التجربة أظهرت أّن جميع البلدان الّتي نجحت في ربط المهارات باإلنتاجية قد وّجهت  :على أنّ 
 : سياستها الخاّصة بتطوير المهارات نحو ثالثة أهداف، هي

من أجل ضمان تناسب العرض : االستجابة للّطلب على المهارات من حيث المالءمة و الّنوعية/أ
للسياسات من تطوير المهارات المناسبة وتشجيع التعّلم والّطلب المتعّلقين بالمهارات، ال بّد 

 المتواصل وضمان تقديم مستويات عالية من الكفاءات وعدد كاف من العّمال ذوي المهارات؛
تجعل إعادة تنظيم العمل وفقا للمتطّلبات التكنولوجيات الجديدة بعض : تقليص تكالي  التكّي /ب

 المهارات زائدة عن الحاجة؛
ال بّد لسياسات تطوير المهارات من بناء قدرات ونظم المعارف : عملّية تطوير حيويةاستدامة /ج

 .1تحّفز عملية مستدامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتحافظ عليهالداخل االقتصاد والمجتمع، 
 
 
 
 
 

                                                           
، 72األولى، الّدورة ، الطبعة مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية و نمو العمالة و التنمية: التقرير الخامس لمؤتمر العمل الّدولي - 1

 12،ص2110سويسرا،-مكتب العمل الّدولي، جنيف
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متطلبات عالم الشغل من حيث مع  تتوائماستراتيجية التكوين المهني  ( أ
 بسكرةطبيعة منطقة والية 

التخصصات الجديدة التى تم استحداثها في منظومة التكوين تستجيب يوضح (  13)جدول رقم 
 لخصوصية والية بسكرة 

المتوسط   نادرا احيانا اغالب 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االدريين
 16 07 13 ت

1.93 0.59 
% 13.79 65.51 20.68 

 االساتذة
 21 02 11 ت

1.75 0.59 
% 3.00 62.71 02.21 

 
التخصصات الجديدة التى تم يوضح (  13)شكل رقم 

استحداثها في منظومة التكوين تستجيب لخصوصية والية 
 بسكرة

 

 (11)نالحظ من خالل جدول رقم 
الشكل البياني المقابل أن نسبة كبيرة من و 

أن أحيانا يرون االداريين واالساتذة 
التخصصات الجديدة التى تم استحداثها في 
منظومة التكوين المهني تستجيب لخصوصية 

إلداريين  % 78.81، وهذا بنسبة بسكرةوالية 
ألساتذة، وهي نسب مرتفعة،  %72.1ونسبة 

 %20.75ونسبة  %72.28وتليها نسبة 
 لكل من االساتذة 

 

من االداريين و % 0.57ونسبة  %17.31واإلداريين الذين عتبره أنه نادرا، وبعدها تأتي نسبة 
 .االساتذه الذين كانت استجاباتهم غاليا وهي نسبة منخفضة

صالح  دراسةنتائج حسب وبهذا احيانا تستجيب التخصصات الجديدة لخصوصية منطقة بسكرة، و 
 ربط توزيع مؤسسات التكوين المهني بخصوصية المنطقة واحتياجاتها، وليس ضعف   صالحي

 االساتذة االدريين

20.68 

32.25 

65.51 
62.9 

13.79 

4.83 

 غالبا احيانا نادرا
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التعداد السكاني فقط، وهناك ال بد من ضروروة إشراك الجماعات المحلية البلدية والوالئية بمعيار 
ومسيري المؤسسات التكوين المهني، ألن العبرة ليست بزيادة عدد المكونين لكن بنوعية التكوين 

 1ومن ثم إمكانية االدماج

 جزائريةتجارية عالمة  "نوردڤلة " كــــخاصة التمور تعتبر منتوجات الفالحية لمنطقة بسكرة 
والسياسات  *مكانها كأحسن أنواع التمور في العالم بسبب شيخوخة النخيل والتي فقدتخالصة 

، حيث ظهرت في األسواق العالمية المجال اوقلة اليد العاملة في هذالفالحية المتعاقبة الفاشلة، 
القوية ألشهر وأشهى أنواع التمور في العالم وهي  **في غياب المنافسة نور التونسيةاآلن دڤلة 

 .. المعروف أن دڤلة نور هي أجود التمور في العالم "الجزائرية دڤلة نور"
وهنا تظهر الحاجة الملحة للمجتمع البسكري ليد عاملة تمتلك أبجديات حرفة زراعة النخيل، 

اثنتي الفالحين ثمارها إال بعد ب زراعة ممكنة، حيث ال تمنح المجتهدين من النخلة هي أصعألن 
، وباالضافة الى ألن من الكد والجهد، وتعيش عموما مائة عام ويصبح تشبيبها ضروريا عشرة سنة

الثلثين من نخيلها بفعل وباء  المغربالنخلة هي أيضا الشجرة المعرضة لالنقراض، فقد أضاعت 
fusarium  من توفير يد عاملة مؤهلة لزراعة ، ولهذا البد تونسفعلته في نخيل  البيوضكما فعل

 .والعناية بالنخلة في والية بسكرة
أما من حيث االستفادة بمنتوجات النخيل فهذا يحتاج الى تخصصات خاصة لهذا كصنع 

التي تحتاج من مربى  واالستفادة من سعف النخيل في صناعة اليدوية وغيرها من التخصصات 
مربى التمور وهو أشبه  صناعةومن بين هذه التخصصات هي يتقن هذه المهن بجودة وكفاءة 

والتي تستلزم حرفي متخصص في هذا بالعسل إضافة إلى مشروبات متنوعة من عجائن التمر 
 2.المجال

                                                           
 336صالح صالحي، المرجع السابق، ص -  1
وأصل النخيل هو المنطقة الممتدة من شمال إفريقيا إلى الشرق األوسط والخليج، ومع ذلك فهو موجود في دول عديدة مثل الصين *

يقل عن مائة نوع من التمور، وتبقى األجود في دول المغرب العربي وفي الجزائر  وباكستان وحتى في جنوب إسبانيا، ويوجد ما ال
 .بالتحديد

نما الجتهاد العراقيين، مدى اهتمام النظام الصدامي بالنخلة، حيث يجبر ** ونافست دائما العراق تاريخيا الجزائر بتمورها ليس لجودتها وا 
بيته داللة على الشموخ، ومن تجاوز األمر يكون مصير بيته أو فيلته أو قصره الهدم كل عراقي بالقوة على أن يزرع نخلة في حديقة 

وللمزيد  ومصيره هو السجن، كما تزدهر بغداد ومختلف المدن بغابات كثيفة وجميلة من النخيل، أما صناعة التمور فتزدهر بشكل رهيب
 من االطالع العودة الى

http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598 2

de 14:23  de10/03/14 

http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598%20de10/03/14
http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13598%20de10/03/14
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وهي من أجمل األشجار، حيث تزّين  م،20إلى  18 يبلغ طول النخلة العادية ما بينكما 
توفير األجواء لتزيين حدائقها وشوارعها بهذه  ةبارددول كثيرة و ، "روما وبرشلونة ومدريد"شوارع 

  .النخيلبعندنا ولم نحضر أبدا عمليات تشجير خصت عن شوارعنا النبتة الفريدة الفاتنة وتغيب 
 
وهم يكتفون ذاتيا ويستعملوه كاليفورنيا وطّوروه في  المغربأخذوا النخيل من  ألمريكيونا

ذا كانت عائلة النخيل في الجزائر تمنح في جنيها ما  وعشرين يفوق حتى في صناعة الخمور، وا 
 1...ومائة كيلوغرام يفوقما  تمنح كاليفورنياكيلوغراما من التمر فإنها في 

قلة اليد العاملة من حيث الكم إن إنتاج التمور في الجزائر يواجه مأزقا حقيقيا بسبب  
من إنتاج التمور يبقى في  %70إهمال العمال البسطاء، حيث إن أكثر من والكفاءة وهذا بسبب 

 . ''القطاعين''أشجار النخيل ويعرضها لألمراض والتعفن، بسبب عدم توفر عمال الجني أو 
خصص في أمراض النخيل وتشير دراسات تقنية تمت بالتعاون بين مكتب الدراسات التقنية المت

، ال يتم جنيه غرداية، إلى أن إنتاج نصف أشجار النخيل في والية االتحاد األوروبيو'' أغروسي''
      2 .بسبب عدم توفر العمال المهرة

لمدى أهمية النخيل وفوائدها المتعددة كان البد من توفير التخصصات المتعددة ونظرا 
 .الحتياجات المنطقةوالمتنوعة في هذا المجال كإستجابة 

 
 
 
 
 

                                                           
1 - http://www.echoroukonline.com/ara/?news=63268 DE 13/01/14 de 08/45 

 05/06/14de 09   http://www.elkhabar.com/ar/autres/reportages/281290.html  57:جريدة البخبر 2     
 .الجزائر على ثروة هامة من النخيل، تشترك فيها أكثر أقطاب معروفة هي الزيبان ووادي ريغ وورفلة وغردايةتتوفر 

ذات الشهرة العالمية النسبة األعلى '' دفلة نور''وتشير التقديرات التقريبية إلى وصول عدد النخيل المنتج في بالدنا إلى أكثر من ثالثة ماليين، تحتل  
غير أن . يطغى على إنتاج التمور في بالدنا ثالثة أنواع رئيسية، لكل منها خصائصها وثقلها في السوق، وهي دفلة نور والغرس والدفلة البيضاء  .منها

صنفا؛ نذكر بعض األسماء  21صنف، معروف منها أكثر نحو  021بعض األبحاثالتي أجريت في الموضوع وهي قليلة جدا، تشير إلى وجود أكثر من 
، ''تاكربوشت''، ''بزول الخادم''، ''الزغراية''، ''اليتيمة''، ''بنت خبالة''، ''تفزوين''، ''علي وراشد''، ''ظفر القط''، ''زقار مقار''، ''بولرطاب''الغريبة منها مثل

وهي أصناف لها طعمها المتميز، وقيمتها الغذائية .. وغيرها'' دفلة البوشطة''، ''السالوقي''، ''كبول الدفلة''، ''كنتيشي دفلة''،''تامجورت'' ''،''تانصليت''
 وتشير التقديرات سنويا إلى ماليين األطنان من التمور التي تنتج وتسوق محليا ونحو الخارج،، والصناعية

      
 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=63268
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=63268
http://www.elkhabar.com/ar/autres/reportages/281290.html
http://www.elkhabar.com/ar/autres/reportages/281290.html
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التخصصات الجديدة التى تم إستحداثها في منظومة التكوين المهني يوضح ( 15)جدول رقم 
 تستجيب للطلب اإلجتماعي

 

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االدريين
 00 10 18 ت

2.37 0.72 
% 51.72 34.48 13.79 

 االساتذة
 07 71 20 ت

1.72 0.54 
% 72.28 72.10 0.57 

 
التخصصات الجديدة التى تم إستحداثها يوضح ( 15)شكل رقم 

 في منظومة التكوين المهني تستجيب للطلب اإلجتماعي

 

والشكل ( 02)نالحظ من خالل جدول رقم
المقابل، أن هناك اختالف في وجهات النظر بين 

التخصصات الجديدة االساتذة واإلداريين حول 
في منظومة التكوين المهني  استحداثهاالتى تم 

 .االجتماعيتستجيب للطلب 
من االساتذة ترى  % 72.1إذ نالحظ  أن نسبة 

أنه غالبا ما يحدث هذا في المقابل نالحظ أن 
من االداريين ترى أنه غالبا ما  %81.32نسبة 

الجديدة للطلب سكان تستجيب التخصصات  
وفئات المجتمع البسكري من شباب ونساء وفئات 

 %70.05ألخاصة وتليها نسبة 
من استجابات االداريين التي ترى انه احيانا تستجيب هذه التخصصات للطلب االجتماعي تليها نسبة 

من استجابة االساتذة ترى غالبا وفي جين جاءت االستجابة بنادرا ضعيفة بين االداريين  % 02.21
   % 4.83و  %17.31واألساتذة و هي كتالي 

 

 

 االداريين
 االساتذة

13.79 

4.83 

34.48 

62.9 

51.72 

32.25 

 غالبا احيانا نادرا
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انخفاض مستوى التّفاعل بين مؤّسسات الّتكوين والّتعليم المهنيين الى  نورية بن غبريطوتذهب 
الكّم والّنوع على حّد سواء، ويظهر ذلك من ومتطّلبات واحتياجات التنمية وسوق العمل من حيث 

 .1خالل العالقة بين عروض وطلبات التكوين في الّتخّصصات المهنية
كما أّن هناك فجوة كبيرة بين الّطلب االجتماعي واالقتصادي على التكوين، وهذا يعود في 

وصول إلى العمل نحو توفير فرص العمل مباشرة، وهذا ما ال يتيح للّشباب الالغالب إلى الّسعي 
ومع غياب إستراتيجية واضحة تدعم النماذج المبتكرة  ،وتجربة العمل وفرص تطوير المهارات

الستيعاب الّطلب على الّشغل من خالل استخدام التكنولوجيا، ومن خالل بناء قدرات مؤّسسات 
قا من توفير التوجيه ل انطالشغاالنتقال إلى عالم ال لمساعدة الّشباب فيالّتكوين والتعليم المهنيين 

 .ل، يبقى من الّصعب سّد هذه الفجوةشغواإلرشاد المهنيين، وتنمية المهارات ووصوال إلى تجربة ال
ويعّد الّطلب االجتماعي على الّتكوين غير متوازن عادة، ففي الوقت الّذي تشهد فيه بعض  

ات اإلدارة والّتسيير عبة تقنيالتخّصصات إقباال كبيرا من طرف طالبي الّتكوين كتخّصصات ش
شعبة حرف الخدمات، نالحظ عزوفا عن متابعة الّتكوين في تخّصصات شعبة البناء واألشغال و 

، ناهيك عن توّزع الّطلب على الّتكوين (اإلنتاج النباتي و الحيوان)العمومية، وشعبة الفالحة بشّقيها
وضعّياتهم خر حسب تصّوراتهم و اب نمطا دون آمن حيث أنماط وأنظمة الّتكوين، حيث يفّضل الّشب

 .االجتماعية
كّل هذه األسباب يضاف إليها التدّني المسّجل لدى عدد من خريجي القطاع على مستوى  

المعارف والقدرات والكفايات في بعض التخّصصات، وهذا وفق ما كشفته الّدراسات المنجزة لقياس 
كالية التحّكم في معرفة األداء إلى هامشّية إش رمعون-بن غبريطجودة التكوين، حيث تشير 

 2التأهيل في نظام الّتربية والّتكوينو 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
لسكن و األشغال التكامل بين قطاعي التكوين و التشغيل، دراسة للعوائق في قطاع البناء و ا: رمعون و آخرون-نورية بن غبريط  -1

-، منشورات مركز البحث في األنثربولوجيا الثقافية، وهران(وقائع الملتقى الوطني. راهن العالقة بين التكوين و الّشغل)العمومية،
 03 ، ص2102الجزائر،

 63المرجع السابق ص  - 2
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 الشغل احتياجاتبعض ل على االستجابةعزو  الشباب  تأثير يوضح( 11)جدول رقم 
 

المتوسط  نادرا احيانا غالبا  
الحسابي   

نحرا   المعيارياال   

 11 12 22 ت االدريين
2.93 0.25 

% 93.10 6.89 00 
 11 10 17 ت االساتذة

0.21 2.18 
% 71.06 3.00 11 

 

و الشكل المقابل ( 17)نالحظ من خالل جدول رقم 
أن أغلبية أفراد مجتمع الدراسة تتفق وجهة نظرهم على 

عزوف الشباب عن بعض نظرهم على أن غالبا 
بنسبة  لمتطلبات الشغل لالستجابةالتخصصات يؤثر سلبا 

لكل من ألساتذة واإلداريين   % 17.1ونسبة  18.17%
وهي نسبة مرتفعة جدا، وتقابلها نسب ضعبفة جدا وهي 

الداريين ونسبة  %7.51استجابة بإحيانا وهي نسبة 
 من االساتذة ونعدمة االستجابة بنادرا 0.57%

بعض االسباب المهنية لعزوف الشباب عن  ومن بين
 :مهنة هي

النظرة  اليدويةوعي المجتمع و اهتمامه بمهنة  انعدام -
 .المتدنية ألصحاب هذه المهن

 

على يؤثر عزو  الشباب يوضح ( 11)رقم  شكل
الشغل احتياجاتبعض ل االستجابة  

 

الميل للربح السريع انعدام رغبة الشباب في العمل اليدوي والمجهد والتكوين طويل المدى و  -
 .المريحو 

يظهر من خالل مجريات الدراسة انعدام المساهمة الفعلية من قبل القطاع االقتصادي  كما -
 .بالشكل المطلوب

ان انظمة التعليم ساهمت في تكوين النظرة السلبية للمجتمع نحوى التكوين المهني، قد يكون  -
عدم القدرة التكوين المهني هو خيار من ال خيار له إال االنتساب لهذا النوع من التكوين بسبب 

 . 1على مواصلة الدراسة االكادمية
                                                           

 300 -327المرجع السابق، صشادي حلبي  - 1
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 االساتذة االدريين

0 0 
6.89 4.83 

93.1 95.16 

 غاليا احيانا نادرا
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 :هيللتقليل من ظاهرة العزوف و المتبعة من قبل التكوين المهني  الطرقاما في ما يخص 
العمل على تكثيف االعالنات عن اهمية التكوين المهني في هذين المهنتين  خاصة على  .0

 .مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني 
 .ول التكوين والتمهين  في جميع الشعب وخاصة مهنة الفالحة والبناءالقيام بأيام دراسية ح .2
لفعالة في الحد من هذه الظاهرة يتم عقد اجتماعا بين مدرية والقطاع االقتصادي للمساهمة ا .0

 .اتخاذ التدبير االزمةو 
كما قامت مؤسسة لونساج بإلزام طالبي القروض بإجراء تكوين مهني في التخصص مهني و  .3

في والية بسكرة اذ  2103ت هذه الفكرة على ارضية الواقع  في نهاية شهر أفريل فعال تجسد
ملف للشباب الذي يريد الحصول على قرض في الزراعة البيوت  2111تم ارسال اكثر من 

البالستيكية الى مدرية التكوين المهني وهي بدورها قامت بالعدد والتنظيم الستقبال الشباب من 
 عة البيوت البالستكية عبر مراكزها على مستوى والية بسكرة خالل فتح التخصص زرا

باإلضافة الى ان هذه الخطوة كان لها صدى على تحفيز الشباب على هذه المهن، تم االعالن  .1
على خطوة جديدة تتمثل في ارسال اصحاب طالبي قروض في المستثمرات الفالحية اذ بدا 

ملف إلجراء تكوين في هذا  0311والتي تفوق ارسال ملفاتهم الى المدرية للتكوين المهني 
 .التخصص
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 االستراتيجيات المتبعة لربط التكوبن المهني بمتطلبات عالم الشغل
 :االستراتيجية المعرفية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل ( أ

 تتالئم مع عالم الشغلالتي يتحصل عليها المتربص  في التكوين يبين المهارات ( 20) جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 06 19 04 ت

1.93 0.59 
% 13.79 65.51 20.68 

 االساتذة
 21 00 00 ت

1.58 0.71 
% 02.23 11 02.21 

 

البياني شكل الو ( 00)رقم يتضح من خالل الجدول 
احيانا يتحصل  هنأمع الدراسي يتفق على تمج لمقابل أنا
ة بمع عالم الشغل بنسالمهارات تتواءم تربصين على مال

من اإلداريين ترى انه احيانا واالساتذة نسبة  % 78.81
تتفق على انه احيانا تحدث موائمة وعلى العكس  80%

 %13.30اإلداريين ونسبة  من  %17.31جاءت نسبة 
بين ما يتحصل عليه تحدث موائمة  من االساتذة غالبا ما

المتربص مع عالم الشغل وهي ان دلت فإنها تدل على 
 .نسبة ضعيفة مقارنة مع سابقتها

بال شك ان أي مهنة تحتاج الى سنوات طويلة إلكتساب 
الخبرة المهارات المعلومات الدقيقة حول المهنية وهذا ما 

، ورغم توفرت "سر الصنعة"في عالم الحرف  يعرف
 مكانات والكفاءات لدى التكوين، تبقى للخبرة دور مهم اال

التي يتحصل عليها المتربص  يبين المهارات ( 20)شكل رقم 
 في التكوين تتالئم مع عالم الشغل

 
في الحياة المهنية التي تنعكس على اداء ومنتوج العامل، باالضافة للمدة الزمنية التي يقضيها المتربص سنة 

سنوات على االكثر وهي في الحقيقة ال تمكنه من الحصول على كل المعارف التي لها  أو سنتين أو ثالثة
عالقة بمهنته المستقبلية، لهذا يجمع األغلبية على ان التكوين يعلم المعلومات االساسية للمهنة ومن خالل 

 .الشغل والخبرة تكتمل معارفك المهنية

 االساتذة االدريين

20.68 

32.25 

65.51 

50 

13.79 
17.74 

 غالبا احيانا نادرا
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  مؤسسات االقتصادية في تطوير المناهج والبرامج التكوينية أشراكيبين مدى  (12)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 16 10 03 ت

1.55 0.68 
% 10.34 34.48 55.17 

 االساتذة
 31 07 10 ت

2.75 0.50 
% 3.00 01.63 63.10 

مؤسسات االقتصادية  أشراكيبين مدى ( 21)شكل رقم 
 في تطوير المناهج و البرامج التكوينية

 

 
و الشكل المقابل ان ( 06)رقم يظهر من خالل جدول 

من األساتذة % 70.81من اإلداريين ونسبة %88.13نسبة 
اتفقوا على انه نادرا ما يتم اشراك المؤسسات االقتصادية في 
تطوير المناهج والبرامج التكوينية، وكما هو مالحظ تشكل 
هذه النسب أغلب أراء مجتمع الدراسة، في المقابل جاءت 

االقتصادي في  الجانبنسب ضعيفة ترى غالبا ما يتم أشراك 
 %10.70النسب كتالي عملية تطوير المناهج والبرامج و 

 .ألساتذة %0.57إلداريين و 
ال يمكننا ان نتكلم عن التكوين المهني ومخرجاته بدون تكلم 
عن الجانب االقتصادي، بعتباره شريك والمستفيد االول في 
الحصول على يد عاملة ذات كفاءة مهنية عالية، وبتالي كان 

التكوينية، ولكن البرامج والمناهج البد من مشاركته في  اعداد 
نظرا  لتجاهل هذه المؤسسات دورها إتجاه التكوين المهني، 
ترتب على هذا تغيبها في المشاركة في اعداد البرامج 

 والمناهج
تكوين متربصين اليوم عمال الغد الذين سيشغلون ويسيرون هذه المؤسسات التي على اساسها يتم 

العملية التكوينية تقوم على االنسجام وتكامل االدوار بين جميع االقتصادية التي لم تكن تكترث بتكوينهم، ان 
ذا لم يتحقق هذا، يؤدي الى خلل وظيفي الذي ينعكس سلبا  على نوعية وكفاءة مخرجات التكوين  األطراف وا 

 االدريين
 االساتذة

55.17 

64.51 

34.48 

30.64 

10.34 

4.83 

 غاليا احيانا نادرا
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 . 

عالم مع  يتوائمعلى اختال  التخصصات بما  المهني برامج التكوين تطوير يوضح(  22)جدول رقم 
 الشغل

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 16 10 03 ت

1.55 0.68 
% 10.34 34.48 55.17 

 االساتذة
 32 01 11 ت

1.38 0.07 
% 11 23.07 21.01 

 

 
والشكل 02نالحظ من خالل الجدول رقم 

غلبية اإلداريين واالساتذة التكوين أن أ البياني المجاور
 صعوبةالمهني تتفق على ان المناهج التكوين المهني 

مع عالم الشغل،هذا ما تمثله نسبة الموائمة 
حدث تالتي ترى نادرا ما  %38.50و 88.13%
بين مناهج التكوين وعالم الشغل، فحين جاءت  موائمة
 ترى غالبا من اإلداريين اما االساتذة %10.70نسبة 

أما النسبة التي ترى أحيانا فهي فتنعدم اإلجاية بغالبا 
أقل من المتوسط وتكاد تكون نفسها بين اإلداريين 

 % 70.70و% 34.48 واليوهي كتواألساتذة 
 

على  المهني برامج التكوين تطوير يوضح(  22)شكل رقم 
 عالم الشغلمع  يتوائماختال  التخصصات بما 

 
نسجام وعدم عدم اال هترتب عن االقتصاديةتيجة لعدم تكامل االدوار بين التكوين المهني والشريك نو 

خاصة في ظل غياب تساند االدوار وتبادل الخبرات بين الشغل،  عالمالموائمة بين مناهج التكوين المهني و 
ومعارف الجانب االقتصادي الطرفين،إذ ال يستطيع التكوين القيام بدوره وحده بدون االستفادة من خبرات 

عن عالم الشغل، كيف يستطيع التكوين إنشاء مناهج تنسجم مع خصائص ومتطلبات واحتياجات الشغل 
 .الذي يتجاهل دوره في المشاركة والمساهمة في بناء المناهج التي تتوافق معها

وين المهني و الوسائل وهي عدم تطابق برامج التك "صالح صالحي"وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة  
 البيداغوجية في العديد من التخصصات، إذ يكاد يتفق الجميع خاصة المشرفون على

 االدريين
 االساتذة

55.17 

75.8 

34.48 

24.19 10.34 

0 

 غالبا احيانا نادرا
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مؤسسات التكوين المهني على أن جهاز التكوين المهني يعاني من ضعف في برامج التكوين 
 .1من الهياكل البيداغوجية في مجال التنظيم البيداغوجي كبيرالمهني، وعجز 

ظل  تكوين المهني مع متطلبات الشغل فيالتكلم عن مواءمة مهارات والمناهج ال يمكنناال 
هج او تبادل الخبرات والمعارف مشاركة فعلية من الجانب االقتصادي سواء في بناء المناغياب 

 .التي يحتاجها عالم الشغل 
 بةصعو والذي توصل الى  "شادي حلبي"دراسة ان نتائج هذه الدراسة تتوافق مع نتائج 

مناهج الدراسة وعالم بين ارتباط  صعوبةموائمة بين المناهج الدراسية والواقع العملي للمهنة اي ال
ها ال تختلف عن المجتمع الدراسة اجريت في المجتمع السوري فإن هوان كان هذ2الشغل واحتياجاته

 .الجزائري
التكوين المهني وعالم ومن النتائج المترتب عن انعدام الموائمة بين مهارات ومناهج وبرامج 

عدم قدرة خرجي التكوين المهني من ما يؤدي الى  ،الشغل هو قلة كفاءة خرجي التكوين المهني
 .في عالم الشغلعلى المنافسة 

مشروع ونظرا لمدى اهمية المناهج في العملية التكوينية كان االهتمام بها وهذا ما جاء في 
 1112في شهر أوت من عام ه تم اإلعالن عنالذي  اليونسكو الدولي للتعليم التقني والمهني

بهذا  1111وذلك في ضوء القرار الصادر عن المؤتمر العام السادس والعشرين لليونسكو عام 
وقد جاء القرار بعد استكمال دراسة الجدوى االقتصادية الخاصة بالمشروع الدولي والتي  ،الخصوص

لليونسكو ونتائج  1151خامس والعشرين عام جاءت بناءا على توصية سابقة للمؤتمر العام ال
 .1151اجتماعات الكونجرس العالمي األول لتطوير وتحسين التعليم التقني والمهني في برلين عام 

و المهني في الدول  التكوينأما غرض المشروع فهو المساهمة في تطوير وتحسين التعليم 
على ثالثة مجاالت رئيسية ( 1118 -1112)األعضاء حيث تركز المرحلة األول من المشروع 

 : هي
تحقيق التبادل الدولي لآلفكار والمعلومات وتشجيع الدراسات المرتبطة بسياسات  .0

 .التعليم التقني والمهني
 .دعم إمكانيات البحث والتطوير الوطني في مجال التعليم التقني والمهني .2
قليمية ودولية)توفير قواعد معلومات ومراكز توثيق  .0 خاصة بالتعليم ( وطنية وا 

 التقني والمهني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول األعضاء 

                                                           
1
 144صالح صالحي، المرجع السابق، ص - 

2
 301 -303، ، المرجع السابقشادي حلبي - 
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المانية خالل الفترة /وقد عقدت اللجنة االستشارية الدولية للمشروع اجتماعها األول في برلين
ألولويات العمل لجنة االستشارية توصياتها بالنسبة ل،حيث أصدرتها ال 22/1/1117-20 من 

،وهذا وقد  1118- 1110وع وآلية التنفيذ من خالل برنامج وميزانية اليونسكو للعاملين في المشر 
  1.تم تشكيل اللجنة االستشارية بقرار من المدير العام لليونسكو

تستخدم  "الواليات المتحدة األمريكية وكندا"ولكن األمر مختلف في الدول المتقدمة منها 
تعتبر إذ  لتطوير المناهج( DACUM)طريقة  المثالطرق خاصة لنطوير مناهجها على سبيل 

 ول شغلتطوير المناهج احدى الوسائل التي يعتمد عليها في تحليل طبيعة ال( DACUM)طريقة 
وضع مناهج دراسي مناسب في ضوء هذا التحليل، تستخدم هذه الطريقة في تطوير مناهج التكوين 

 .2والتعليم المهني
ومن بين االسباب عدم مشاركة القطاع االقتصادي مشاركة فعالة في بناء المناهج واليرامج 

 :وهيالتكوينية وتبادل الخبرات والمعار  حول واقع ومتطلبات عالم الشغل 
 ال تساهم معظم مؤسسات اإلنتاج والخدمات بالقطاع الخاص في تمويل التكوين المهني،  -
ين المهني على الفعاليات االنتاجية والخدمات في ضعف انفتاح بعض المراكز التكو  -

 3.المجتمع في مجال التكوين والصيانة والمشورة الفنية
هناك جهل بأهمية التكوين المهني ومفهومه ودوره في بناء المجتمع سواء من قبل الطلبة  -

 .4أنفسهم، أم من قبل أفراد المجتمع، وذلك بسبب غياب التوجيه اإلرشاد المهني
التقرير العالمي لرصد إليه خلص  كان البد من ربط بين المهارات وعالم الشغل وهذا ماولهذا 

إلى « تسخير الّتعليم لمقتضيات العمل: الّشباب والمهارات»، و الموسوم بــ2012التعليم للجميع 
و يقوم هذا ، تقديم تصّور إستراتيجي يهدف إلى ضمان توفير فرصة اكتساب المهارات لكّل الّشباب

األخير على  ضرورة إرساء قواعد أقوى تتعّلق بالّشباب، المهارات و العمل، فكثير من الّشباب ال 
يتمّتعون بالمهارات الالزمة للحصول على عمل الئق؛ لذلك بات من الّضروري إعطاء الّشباب 

ف مهارات العمل، فالّشباب غير المؤهل و الّذي لم يلق أّي مساعدة سيضا فرصة ثانية الكتساب
 5إلى العاطلين عن العمل، أو سيجد نفسه عالقا في فّخ العمل مقابل أجر منخفض جّدا

                                                           
، ورقة عمل مناهج وهيكلة التعليم التقني و المهني في الدول العربية وعالقتها باحتياجات التنمية والتوظي :سلمان عواد سلمان - 1

 00- 01ص،23/10/0773 -21مقدمة الىاجتماع خبراء التعليم التقني والمهني في الدول العربية، البحرين ، 
 21-06المرجع السابق،ص -2
 301 -303المرجع السابق،  ،شادي حلبي  -3
 300 -327ص  المرجع السابق، -4
، منشورات اليونسكو، باريس،تسخير التعليم لمقتضيات العمل -الّشباب و المهارات: التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع-5

 026،ص2102فرنسا،
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 عن عالم الشغلكافية للخرجين تعطى  التيمعلومات  يبين( 27) جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 06 22 01 ت

1.82 0.46 
% 3.44 75.86 20.68 

 االساتذة
 02 30 12 ت

1.77 0.80 
% 0.22 67.01 22.30 

 

 
من خالل المالحظة األولية للجدول و 
الشكل البياني المقابل ندرك، إتفاق أغالبية 
االداريين على انه احيانا يتم تقديم معلومات 
كافية للخرجين عن عالم الشغل بنسبة 

في ، % 71.78واألساتذة بنسبة  38.57%
 النسب التي تمثل نادرا ضعيفة وهي حين كانت
أما نسب التي تمثل  % 23.01و% 20.75

غالبا تقدم معلومات كافية كانت أضعف من 
 .% 7.22و % 7.00 سابقتها وهي

ما تمنح معلومات ئوبهذا يتبين انه ليس دا
، وهذا حول واقع الشغل لخرجي التكوين المهني

 .النعدام دورات ارشادية تقوم بهذا الدور

تعطى للخرجين كافية  التيمعلومات يبين ( 27)رقم  شكل
 عن عالم الشغل

 

ان من مستلزمات الموائمة هي بناء يد عاملة ماهرة تتكامل فيها معارف ومهارات ومعلومات وكل ما له 
صلة بعالم الشغل لخلق أالنسجام، وال يمكن ان يتحقق هذا إال من خالل تعرف المتربصين على ما هو 

عالم الشغل، وهذا من خالل دورات ارشادية لتوعية بالجانب النفسي واالجتماعي للمهنة وما موجود في 
هي الوضعيات المحتملة التي قد تواجه المتربص في عالم الشغل، ولي هذه الدورات االرشادية اهمية 

رات ،و االكتفاء بالغة في تحديد الشخصية المهنية لدى المتربص، رغم افتقاد مؤسساتنا التكوينية لهذه الدو 
 .بالنصائح التي قد يقدمها االستاذ
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بشكل  التطبيقيالنظري و  الجانبالتكوين المهني على  عتمديوضح مدى ا ( 20)جدول رقم 
 متوازي

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 12 15 02 ت

1.65 0.61 
% 6.89 51.72 41.37 

 االساتذة
 03 07 17 ت

1.81 0.30 
% 03.10 62.71 22.10 

 

 
والشكل ( 02)رقم يتضح من خالل الجدول 

أنه ان وجهة النظر االداريين واألساتذة ترى  ،المقابل
احيانا يعتمد التكوين المهني على التكوين النظري 

 والتطبيقي بشكل متوازي،
من اإلداريين في  %81.32ولهذا جاءت نسبة  

اما في من االساتذة ، %72.10المقابل جاءت نسبة 
ما يخص االتجاهات التي ترى انه نادرا ايتحقق هذا 

 41.37التوازن فهي متفاوتة بين الجهتين وهي نسبة 
 .االساتذة % 22.85إلداريين و  %

يتبين من خالل نتائج الدراسة انه هناك توازي  
 بين النظري والتطبيقي 

التكوين المهني على  يوضح مدى اعتمد(  20)رقم  شكل
 بشكل متوازي التطبيقيالنظري و  الجانب

 
يعتبر التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي أمر ضروري في عملية تكوين المتربصين للحصول على 

مكانية تغطية الطلب الكمي والنوعي  الحتياجات ألشغل كفاءات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة وا 
ولإلشارة ان مخرجات نمط التمهين اكثر كفاءة مقارنة بنمط التكوين اإلقامي وهذا ما تم مالحظته ومعرفته 
من خالل تصريحات معظم مسئولي التكوين المهني من خالل المقابالت و المالحظات التي اجريتها في 

 .هذه الدراسة
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الفنية و التقنية الحديثة التي تساهم في تطوير  ير األجهزةتوف يبين مدى  (28)جدول رقم 
 التكوين

 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 02 11 16 ت

2.48 0.63 
% 55.17 37.93 6.89 

 االساتذة
 02 02 00 ت

2.01 0.75 
% 21.76 17.62 07.01 

 

رقم  من خالل المالحظة االولية للجدول
ندرك هناك اختالفات بين  ،والشكل البياني

وجهات النظر بين االداريين واألساتذة في ما 
الفنية والتقنية الحديثة  ير األجهزةتوفيخص 

ولهذا  التي تساهم في تطوير التكوين المهني
ترى % 55.17جاءت اراء االداريين بنسبة 

غالبا ما يتم توفير األجهزة في حين جاءت 
االساتذة ترى انه احيانا  من% 81.73نسبة 

 .يتم توفير االجهزة
وان وجد االختالف فهو ليس كبير، وهذا 
يدل على مدى توفر المعدات الضرورية في 

 .عملية التكوينية لتحقيق الغاية

الفنية و التقنية  ير األجهزةتوفيبين مدى  ( 28)شكل رقم 
 الحديثة التي تساهم في تطوير التكوين

 

ومهما توفرت التجهيزات والمعدات الكافية الالزمة في مؤسسات التكوين المهني، دل هذا على مدى 
ية التكوينة، من حيث الظروف وزارة التكوين والتعليم المهني بالعملمن قبل االهتمام الذي توليه 

ي ومتطلبات والعتاد الذي تحتاجه، وصوال الى كفاءات عالية تزيد من الموائمة بين التكوين المهن
 .الشغل
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 االستراتيجية التنظيمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل ( أ
 التكوينية من المتربصين حسب احتياجات الشغل االحتياجاتحديد يوضح مدى ت( 27)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 18 11 00 ت

1.37 0.49 
% 00 37.93 62.06 

 االساتذة
 13 11 10 ت

1.13 0.01 
% 3.00 0.16 02.17 

 

 
نشاهد من خالل جدول رقم  والشكل 

من االداريين  %72.07البياني المقابل أن نسبة 
من االساتذة اتفقوا على انه   %53.01و نسبة 
التكوينية من  االحتياجاتيتم تحديد   مانادرا  

وهي نسب  المتربصين حسب احتياجات الشغل
 .مرتفعة جدا  

وفي المقابل نجد العكس خاصة في االستجابة 
على غالبا التي تنعدم عن االداريين وتضعف 

وهذه النسب  %3.00عند االساتذة بنسبة 
أن هذه النتائج المتحصل عليها فهي .ضعيفة جدا  

 .ال تتناقص مع النتائج السابق

التكوينية من  االحتياجاتحديد يوضح مدى ت( 27)رقم  شكل
 المتربصين حسب احتياجات الشغل

 

 كيف لتكوين المهني أن يحدد احتياجات الشغل في ظل غيابه الجانب االقتصادي؟
ال يمكن للتكوين معرفة احتياجات عالم الشغل بدون أن يفصح على احتياجاته ويقر بها ، وهذا ما يؤدي 

االنسجام والتكامل بين الطرفين على إثر تهرب الجانب االقتصادي بالقيام بدوره اتجاه التكوين الى عدم 
معتمدا في ذلك ( التخصصات)المهني من ما يوقع التكوين المهني في حيرة عند تحديد العروض التكوينية

المخرجات التي  على التنبؤ في ظل غياب طلبات ونسب محددة بدقة، وهذا ما يخلق لنا مشكلة مصير هذه
 .ال تتماش مع الطلب االقتصادي، والذي من شأنه يؤثر على فكرة الموائمة بين الطرفين
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 والتكوينبين المؤسسات االقتصادية  (حقيقي)تعاون فعلي يوضح مدى( 23)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 18 07 04 ت

1.51 0.73 
% 13.79 24.13 62.06 

 االساتذة
 30 03 11 ت

1.22 0.02 
% 11 22.10 22.30 

 

 
والشكل البياني ( 02)مالحظ من خالل جدول رقم 

المقابل أن استجابة  افرد مجتمع الدراسة كانت 
ومتقاربة إذ يرى اغلبية االداريين واالساتذة أن 

بين  (حقيقي)تعاون فعلينادرا ما يحدث 
 %33.01بنسبة  والتكوينالمؤسسات االقتصادية 

إلداريين وهي نسبة  % 72.07االساتذة ونسبة 
مرتفعه وكما هو مالحظ أن النسب الالحقة 

ضعيفة التي تعبر عن استجابة احيانا تتمثل في 
لكل من االداريبن  %22.85و 20.17%

واألساتذة وتقل النسبة في غالبا بالنسبة الداريين 
وتنعدم االستجابة بغاليا عند االساتذة  17.31%

 .كما هو مبين في الشكل البياني

 بين (حقيقي)تعاون فعلي يوضح مدى( 23)شكل رقم 
 والتكوينالمؤسسات االقتصادية 

 

في الحقيقة ال يمكن ان نتوقع ان يوجد تعاون فعلي بين التكوين المهني وعالم الشغل على إثر 
المناهج والبرامج التكوينية وتبادل الخبرات وتغيبه في تحديد إحتيجاته الكمية إنعدام مشاركته في بناء 

فعلى لغياب االنسجام والتكامل والنوعية من اليد العملة المؤهلة، ان هذا يستلزم فقدان التعاون ال
ولكن كيف نستطيع التكلم على الموائمة مع ضعف التعاون والتكامل، لهذا ظهرت جهود الدوار، افي

ومن بين  .ثة لخلق هذا التعاون سواء من خالل إنشاء قوانين ومجالس خاصة لتفعيل التعاونحثي
وتتمثل مهام  FNACهذه االجراءات إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل 

 الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، في التسيير المالي للموارد الناتجة من 
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من  % 2المتواصل والمقدرة بـ  التكوين الرسم الشبه الضريبي على التمهين، وعلىتحصيل 
للتكوين المتواصل تدفعها المؤّسسات من مجموع %  1للتكوين عن طريق التمهين و  % 1بينها 

 .المتواصل والتمهين التكوينبنشاطات اإلعالم حول تطوير  كما يقوم، الكتلة األجرية السنوية
  لرسم  % 0من الكتلة األجرية السنوية؛ أي  % 2تمّثل نسبة رسمي التكوين المهني

 لرسم التكوين المتواصل ؛ % 0و التمهين  
  صندوق " 170 – 012: يتم اقتطاع  الموارد المالية من الحساب التخصيصي الخاص

 1من طرف الوزارة النجاز البرامج السنوية المسطرة“ ترقية التمهين والتكوين المتواصل
 ولكن السؤل المطروح  ما هي المؤسسات المعنية  بدفع الرسمين ؟

 00بتاريخ  12/72قانون المالية رقم ) ة كل المؤسسات ما عدا الهيئات و االدارات العمومي
 2116ديسمبر  23ل  23/16المعّدل و المتّمم بقانون المالية رقم  0770لسنة  0772ديسمبر 
يتم  دفع هذين الرسمين من طرف  المؤسسات التي لم تقم بالمجهود التكويني .( 2112لسنة 

 2 .المعادل على األقل لهاتين النسبتين
ت التي تستفيد منها المؤسسات أو الحرفيين الذين يساهمون في تكوين  وال ننسى االمتيازا

 الشباب عن طريق التمهين 
 .اإلعفـاء مـن رسـم التمهيـن -  
 :اإلعفاء من دفع االشتراكات الضمان االجتماعي المترتبة على المتمهن بعنوان  -  
 . العائليـة المنـح -التأمين من حوادث العمـل  –الضمان االجتماعـي  -  
 3اإلعفاء من الدفع الجزافي بعنوان الضريبة على شبه رواتب المتمهنيـن -  

من أجل النهوض بنمط التكوين عن طريق التمهين الذي ال تقتصر عملية نجاحه على 
كل األطراف المتدخلة،  مشاركةقطاع التكوين المهني لوحده فإنه من الضروري أن 

المؤّسسات المستخدمة إعداد مخططات تكوين  كما أنه أصبح من الضروري على
  .4لفائدة عمالها ومستخدميها

                                                           
والتكوين  عن   (F P C)جهاز   تمويل    التكوين   المتواصل   ، المتواصل  التكوين و  التمهين  لتطوير  الوطني  الصندوق -1

 و التكوين   وزارة،  ، cnam،  ملتقى،مساهمة الصندوق  في  تطوير  التمهين و التكوين المتواصل   (F P A)طريق  التمهين 
 00- 12،ص 2100مارس    26- 20  ، الجزائر،المهنيين  التعليم

 المرجع السابق -2
، مديرية التكوين المهني، مصلحة التكوين التناوبي دلبل إعالمي جول مؤسسات التكوين المهنيوزارة التكوين والتعليم المهنيين،  -3

 20- 11، ص2110والتنسيق بين القطاعات، بسكرة، الجزائر، 
 12-01،ص المالجع السابق - 4
 

http://www.alg4.com/vb/showthread.php?t=90559
http://www.alg4.com/vb/showthread.php?t=90559
http://www.alg4.com/vb/showthread.php?t=90559
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بين  الموائمةاللجنة الوالئية للشاراكة تحقيق يوضح مدى استطاعت (  25) جدول رقم 
 التكوين المهني و الشغل

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 10 17 02 ت

1.72 0.59 
% 6.89 58.62 34.48 

 االساتذة
 20 03 11 ت

1.80 0.80 
% 11 13.00 31.06 

 

 
 
والشكل ( 22)بين من خالل جدول رقم يت

البياني ألمجاور أن وجهة نظر االداريين 
واالساتذة ال تختلف بل العكس تتقارب خاصة 
في استجابة على احيانا وكما هي مجسدة في 
الشكل البياني وعليه نالحظ أن نسبة 

ألساتذة  %80.57إلداريين ونسبة  85.72%
نسب وهي نسب متقاربة ومتوسط وبعدها تظهر 

منخفضة تمثل استجابة نادرا  وهي نسبة 
إلداريين  %70.05ألساتذة ونسبة  08.17%

 .وهي نسب ضعيفة

اللجنة الوالئية للشاراكة يوضح مدى استطاعت (  25)شكل رقم 
 بين التكوين المهني و الشغل الموائمةتحقيق 

 

 . %1الداريين وتنعدم الساتذة  %6.07وتنخفض اكثر في استجابة غالبا إذ تصل الى 
أمام إشكالية التعرف بدقة على المتطلبات اإلقتصادية من حيث الكمية والنوعية وضع قطاع التكوين 

 كذا معوالتعليم المهنيين خطة للتعاون والشراكة مع القطاعات المكلفة بميادين النشاطات األساسية، و 
تهدف الشراكة القائمة عن طريق إتفاقيات إطار المبرمة مع مختلف  وطنيه اقتصاديةهيئات ومؤّسسات 

التي يتم ، و ...(، مؤّسسات خاصة و جمعيات هيئات وزارية، منشئات عمومية) االقتصاديةالقطاعات 
 . إلى التنسيق تطبيقها على المستوى المحلي عن طريق إتفاقيات خاصة

 االساتذة االدريين

34.48 

45.16 

58.62 
54.83 

6.89 

0 

 غالبا احيانا نادرا
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 .1واإلجتماعيين في جميع مراحل التكوينالتعاون و إشراك المتعاملين اإلقتصاديين و 
من خالل التعبير عن اإلحتياجات، يتم مشاركة محترفين من أجل تقييم التربص التطبيقي في 

ستقبال المتربصين زيادة على توضيح النظرة لإلحتياجات، عن طريق الشراكة فإن ، الوسط المهني وا 
 :والتعليم المهنيين، هي إشراك المؤّسسات وأرباب العمل اإلستراتجية المقصودة من طرف وزارة التكوين 

عروض التكوين  موائمةفي تحديد شعب التكوينات المطلوبة في سوق العمل، بأسلوب يطمئن  -
 .مع إحتياجات السوق

تطوير التربص التطبيقي في الميدان المهني، من أجل تحصيل حملي الشهادة المتخرجين من   -
. ن الحرفية، والعملية الضرورية المطلوبة من طرف المستعملينمؤسسات التكوين المهني، م

 .تطوير تربصات اإلدماج في الوسط المهني بالنسبة للمكونين
 .في التكوين المتواصل لعمالهم وذلك بتعزيز معارفهم وتدعيم قدراتهم -
 .تأهيل الكفاءة المهنية لموظفيهم، على أساس خبرتهم ومكتسباتهم  -
في تطوير فروع وأنماط التكوين المطلوبة في سوق العمل بطريقة تضمن تطابق  المساهمة -

عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل من خالل االقتراحات المعبر عنها من طرف 
 الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين 

 المساهمة في تدعيم المدونة الوطنية لشعب التكوين والتعليم عن طريق إدراج فروع جديدة  -
 تستجيب لمتطلبات سوق الشغل 

شركاء منظومة التكوين ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعلين و  -
 . التعليم المهنيين و 

وخلق فضاءات  ساير القطاع أهم قطاعات النشاط اإلقتصادي من أجل عقد إتفاقيات شراكةولقد 
 :الشراكة، حقق القطاع األرقام التالية على العموم ومنذ إنطالق مسار ، للتبادل والتعاون

 .إتفاقية إطار 71إبرام  -
 إتفاقية خاصة على المستوى المحلي،  3201إبرام  -
 .2117إلى جوان  2111عامل في التكوين المتواصل منذ سنة  232002إدماج   -

 
 
  

 

                                                           
  www.mfep.gov.dz، موقع وزارة التكوين والتعليم المهنيين - 1
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واألجنبية وتسارع معدل النمو السكاني  ،إن قصور الموارد مع نقص االستثمارات المتاحة المحلية
بهدف منع انفجار األزمة  ،أعداد الخرجين تجعل حكومات الدول تلجأ لسياسة المسكنات زياةوكذا 

 طبيقلتالتكوين المهني  مدى قابلية  سياسة يوضح( 21)جدول رقم 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 17 02 10 ت

1.96 0.77 
% 27.58 41.37 31.03 

 االساتذة
 00 31 16 ت

2.72 0.78 
% 7.62 22.10 02.23 

 

 
و الشكل البياني المقابل ( 20)يجسد لنا جدول رقم 

التكوين ان الدراسة حول نالحظ أراء الفرد مجتمع 
، كما نالحظ شمولية قابلة للتطبيقسياسة  لهالمهني 

االستجابة احيانا متشابهة بين االساتذة واإلداريين 
وان اختلف في النسب وعليه يظهر ان نسبة 

ألساتذة تفوق بكثير استجابة االداريين  32.85%
 %71.07، وتليها نسبة  %01.73والتي هي 

 لكل من االداريين و %13.30إلداريين و نسبة 
واألساتذة وهذه النسب تمثل استجابة نادرا أما في ما 
يتعلق باستجابة غالبا وان كانت ضعيفة تتمثل في 

 إلداريين ثم االساتذة . %1.73و  23.85%

التكوين  يوضح مدى قابلية  سياسة( 21)شكل رقم 
 طبيقلتالمهني 

 
ينتهجها التكوين المهني ذات  يلقد جاءت نتائج الدراسة ترى أنه في احيانا تكون السياسة الت

نظرة شمولية قابلة للتطبيق، ربما نتيجة االصالحات والتحسينات التي طرأت على منظومة التكوين 
المهني، ولكن هذه النتيجة التي قد تتعارض مع نتائج معظم الدراسات التي ترى أنه يعاني نظام 

بناء أو وضع إستراتيجية أو خطط تخطيط القوى العاملة في اغلب الدول العربية من قصور في 
تفصيلية مستقبلية قصيرة ومتوسطة وطويلة لألجل ربط بين التعليم والتكوين اللذان يمثالن جانب 

 .العرض وفرص العمل الحقيقة الممكنة والتي تمثل جانب الطلب أو بمعنى ألخر تمثل سوق الشغل
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 االساتذة االدريين
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 غالبا احيانا نادرا
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دون القدرة الفعلية على القيام بدور فعال في التخطيط القوى العاملة رغم االجهزة المتخصصة في 
 .ذلك

هو تحقيق التوازن والمالءمة بين العرض والطلب  ان الدور الحقيقي لمراكز التكوين المهني
في سوق الشغل، كما تساعد في الحد من العجز في المهن واالنشطة المختلفة، غير ان الواقع 

 :الذي تشهده أغلب الدول العربية يؤكد عدم قيام هذه المراكز بدورها الفعال وهذا السباب التالية
دم التنسيق بين مراكز، سواء من حيث الجهاز التابعة حيث ان هناك ع: عشوائية التكوين المهني

 .له أو ميزانية انفاقها أو المهن المخطط التكوين فيها
تعاني أغلب الدول العربية من عدم وجود بنك : عدم توافر بنك معلومات عن سوق العمل

 :معلومات حول سوق العمل واحتياجات من المهن المختلفة، وهذا ما يؤدي الى
 ي المهن قد ال يكون عليها طلب في سوق العملالتكوين ف. 
 االزدواجية بين مراكز التكوين المهني في التعامل مع مهن مكررة. 

الى  ان مراكز التكوين المهني قد ساعدت على اختالل في سوق  "أسامة عبد الخالق"ويذهب 
الى زيادة اعداد  الشغل، حيث انها تدفع سنويا بمخرجات تعد باآلالف دون الحاجة، وهذا ما يؤدي

البطالة من ناحية، وفقد الشباب المتكون الثقة في دور مراكز التكوين المهني والقطاع ككل من 
 .1ناحية مع اهدار المال والجهد المنفق عليها

هناك خلل وجمود تكوين المتكونين، إذ أن  "صالح  صالحي"وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة 
لعقود من الزمن إلى يومنا ( 16)التكوين المهني التي يبقى عددها لم تسجل أي زيادة في المعاهد 

يشكو من شبكة التأطير إذ انه هناك صعبة بالغة في التزود بمعلمين ال على الرغم ان القطاع ،هذا
ذو كفاءة، وحتى االستعانة بخرجي الجامعة لم تحل المشكلة لطبيعة التكوين الجامعي الذي ال 

من %50اكثر من لموجودة في مراكز التكوين المهني، باالضافة الى ا يتماشى مع طبيعة المهن
فضال على ضعف التحفيزات المادية والمالية، سواء ، المكونين حائزين على الشهادة الكفاءة المهنية

وما لذلك من ( المنح)أو تالميذ الملتحقين بها ( أجور ،سكنات )تعلق االمر بالمشرفين عن القطاع 
زد على ذلك نسبة الرسوب المتدنية جدا من ما يطرح مسألة العملية البيداغوجية، نعكاسات على ا

 .2المعايير المعتمدة في التقييم
 
 

                                                           
1

، ندوة قومية حول المهني والشغيل (لتكوينا)مة بين سياسات التعليم والتدريب الصعوبات التي تعوق المواء: أسامة على عبد الخالق -
 20 -07، ص 06/16/2111 -03متطلبات سوق العمل العربية الدولية والتي عقدت بالقاهرة، مكتب العمل العربي، 

2
 114-114المرجع السابق، ص صالح صالحي،  - 
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 السياسات التي تهد تطبيق القوانين و يوضح مدى   (70)جدول رقم 
  لتحسين التكوين المهني 

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االداريين
 10 00 10 ت

2.17 0.60 
% 27.58 62.06 10.34 

 االساتذة
 12 11 01 ت

0.01 2.33 
% 06.02 01.63 0.22 

 
والشكل البياني هناك ( 23)يبين لنا جدول رقم 

اتفاق ضمني بين وجهات نظر افراد مجتمع 
الدراسة سواء بين االداريين أو االساتذة، وفي 
االستجابة وان اختلفت في النسب، وهذا ما 

 %50.70يظهر لنا حيث جاءت النسب كتالي 
ألساتذة وهذه النسب  %72.07إلداريين ونسبة 

يتم تطبيق القوانين تمثل استجابة أحيانا 
، السياسات التي تهدف لتحسين التكوين المهنيو 

 %23.85أما االستجابة بغالبا فهي تمثل 
ألساتذة وتليها االستجابة  %17.12إلداريين و

نتائج تظهر ولقد عند االداريين  %10.70بنادرا
 السياساتيتم تطبيق القوانين و  الدراسة الى أنه

السياسات التي يوضح مدى تطبيق القوانين و (  70)شكل رقم 
 تهد  لتحسين التكوين المهني

 
وان كان ليس بشكل دائم وهذا ما يتفق مع نتائج الجدول السابق  التي تهدف لتحسين التكوين المهني

مع  ىإذ نالحظ القوانين الجديدة فهي تتماش، شمولية قابلة للتطبيقسياسة  لهالتكوين المهني  وهو ان
التي تخصم من %1باإلضافة الى الضريبة  سنة78الى  سنة17هذه الفكرة كتمديد سن التمهين من 

المؤسسات التي ال تسهم في التكوين المهني الى جانب استحداث التعليم المهني في الجزائر، وال ننسى 
 ذلك من المستجدات على مستوى القطاعمجلس لجنة الشراكة الذي تم تفعيله وغير 

 
 

 االساتذة االدريين

10.34 

3.22 

62.06 

80.64 

27.58 

16.12 

 غالبا احيانا نادرا
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 لقطاع الخاص للتكوين المهني في تحسين نوعية يوضح مدى مساهمة( 71)جدول رقم 
 مخرجات التكوين

 نادرا احيانا غالبا 
المتوسط  
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 االدريين
 07 10 12 ت

1.41 0.62 
% 6.89 27.58 65.51 

 االساتذة
 16 16 11 ت

1.09 0.29 
% 11 7.62 71.02 

 

 
و التمثيل البياني ( 21)نالحظ من خالل جدول رقم 

أن أغلبة افراد الدراسة وجهة نظرهم انه نادرا ما 
يساهم القطاع الخاص في تحسين نوعية مخرجات 

لدى االساتذة  %10.72التكوين المهني بنسبة  
وهي نسبة جد مرتفعة وفي نفس االستجابة نالحظ 

عند اإلداريين أما استجابة باحيانا  %78.81نسبة 
إلداريين ونسية  %23.85فهي ضعيفة تتمثل في 

 %7.51ألساتذة وتنخفض في غالبا  % 9.67
الداريين وتنعدم عند االساتذة، ونتيجة أن المؤسسات 
الخاصة ال تسهم في تحسين التكوين رغم ما تحظى 

 المـؤسسة الخـاصة للتكـوينو  به هذه المؤسسات

لقطاع الخاص للتكوين يوضح مدى مساهمة ( 71)شكل رقم 
 مخرجات التكوين المهني في تحسين نوعية

 
، هي 2001ديسمبر  20المؤرخ في  011-01كما هو مذكور، في المرسوم التنفيذي رقم  المهنـي

مؤسسة نشأها شخص طبيعي أو معنوي للقانون الخاص من أجل تقديم تكوين مهني يهدف إلى إكتساب 
 ،منصب تكوين( 21)وتحسين تأهيل مهني بمقابل أو مجاني وتثبت طاقة بيداغوجية على األقل بعشرين 

ترمي إلى ترقية شبكة  التي إطار سياستها الوطنيةفي  جيدتقدم تكوينات تهدف إلى ضمان تأهيل مهني 
المشاركة في وضع حيز تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين المهني إلى  المؤسسات الخاصة وتهدف إلى

 .والمتواصلترقية التكوين األولي و المساهمة في المجهود الوطني لتطوير  ،تحقيق أهدافها
 ، وال لكن هدف الخواص هو الربح فقطوهذه المجهدات من أجل زيادة من الموائمة بين التكوين والشغل

 االدريين
 االساتذة

65.51 

90.32 

27.58 

9.67 6.89 

0 

 غاليا احبانا نادرا
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 االستراتيجية االعالمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل ( أ
  التكوين المهني بمعارض إعالمية يوضح قيام (72)جدول رقم 

 
المتوسط   نادرا  احيانا غالبا

 الحسابي
نحرا   اال 

 المعياري

 11 12 02 ت االداريين
2.06 0.65 

% 58.62 24.13 17.24 

 11 10 13 ت االساتذة
0.77 2.53 

% 02.17 02.71 11 

 
والشكل ( 26)نالحظ من خالل جدول رقم 

البياني المقابل، بان وجهة نظر فراد الدراسة حول 
منتجات ل إعالمية بمعارضالتكوين المهني القيام 

والتي كانت االستجابة  ،ومخرجات التكوين المهني
ونسبة   %53.01بغالبا عند االساتذة بنسبة 

وتليها نسب منخفض في ، لدى االداريين 85.72%
لدى االداريين  %20.17وهي االستجابة باحيانا 

لدى االساتذة، أما في ما بخص  %12.1ونسبة 
 %0عند االداريين ونسبة  %13.20االستجابة بنادرا 

 .تنعدم عند االساتذة
بين مجتمع الدراسة وبهذا فنتيجة هناك اتفاق 

 .إعالمية على ان التكوين المهني يقوم بمعارض

يوضح قيام التكوين المهني بمعارض ( 72)شكل رقم 
 إعالمية

 
لقد اصبح العارض اإلعالمية واأليام الدراسية عادة من العادات الحميدة التي اصبح التكوين المهني 

خلق فضاء للتفاعل بينه وبين فئات وشرائح المجتمع والمؤسسات االقتصادية العامة لينتهجها سعيا  
ت كتعريف والخاصة ناهيك عن السلطات المحلية، وتهدف هذه االستراتيجية لتجاوز بعض العقبا

الستثمار في الرأس المال البشري، وفي تقليل من ظاهرة تكوين لتشجيع المتعامل االقتصادي لبمخرجات ال
 .عزرف الشباب على بعض المهن في التكوين المهني
 
 

 االساتذة االدريين

17.24 

0 

24.13 

12.9 

58.62 

87.09 

 غالبا احيانا نادرا
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إعالم المؤسسات االقتصادية ما  يقدمه التكوين المهني من يوضح مدى   (77) جدول رقم 
  خدمات

المتوسط   نادرا  احيانا غالبا 
 الحسابي

نحرا   اال 
 المعياري

 07 09 13 ت االداريين
2.06 0.75 

% 44.82 31.03 24.13 

 02 07 26 ت االساتذة
2.10 0.52 

% 30.70 01.63 22.30 

إعالم المؤسسات يوضح مدى (  77)شكل رقم 
 االقتصادية ما  يقدمه التكوين المهني من خدمات

 

 
وشكل ( 20)رقمنالحظ من خالل جدول 

البياني المقابل ان مجتمع الدراسة اتفق في االستجابة 
يتم إعالم المؤسسات االقتصادية ما   بأنه غالبا ما

وان كانت النسبة اقل  يقدمه التكوين المهني من خدمات
إلداريين ونسبة  %00.52من المتوسط بنسبة 

ألساتذة، وتليها االيتجابة باحيانا بنسب  01.17%
الداريين ونسبة  %71.07متقاربة وضعيفة وهي 

 .الساتذة 70.70%
الساتذة  %23.01وتلبها االستجابة بنادرا وهي نسبة 

 إلداريين وهي نسب منخفظة %20.17ونسبة 
 

االقتصادية بكل ما هو جديد عالم مؤسسات االويهذا نصل الى نتيجة وهي ان التكوين المهني يقوم ب
طرف هذه  بكلومستحدث على مستوى قطاع التكوين المهني من قوانين وتوجهات وتخصصات و 

اهلل  عبد"المؤسسات ال أدري اين هو المشكل ربما لقلة وعي بمدى اهمية التكوين، وهذا ما توصل اليه 
ن في أغلبية لة عن التكويعدم وجود ادارة مسؤو الى  تلمسانفي مدينة  في دراسته"عبد السالم
، باالضافة الى رورة لجهاز مكون لتسيير الكفاءاتضال بأنهترى أغلبية المؤسسسات  ، كما والمؤسسات

 1ل ضعفا حقيقيا لمصاريف التكوين وهذا يفسر غياب اللجوء الى مكونين الخارجيينيسجت
                                                           

 
 ،تلمسانب SERORواقع التكوين والتطوير الكفاءات في المؤسسة الجزائرية دراسة بمؤسسة : وأخرون عبد اهلل عبد السالم بندي،1

 33 -30ص ،2112، الجزائر
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 االدريين
 االساتذة

24.13 
27.41 

31.03 
30.64 

44.82 

41.93 

 غاليا احيانا نادرا
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والتوجيه تم العمل تم تسطير وضبط برنامج عمل والئي خاص باإلعالم، اإلتصال بسكرة بالوالية 
  :على تجسيده ميدانيا من خالل التكفل بالعمليات التالية

 المجتمع المحلي بالدورات التكوينيةيقوم التكوين المهني بالدعاية واإلعالم يوضح ( 34)جدول رقم 

 

المتوسط   نادرا احيانا غالبا 
 الحسابي

االنحرا   
 المعياري

 االداريين
 13 12 00 ت

1.89 0.61 
% 62.06 24.13 13.79 

 االساتذة
 01 02 01 ت

1.96 0.72 
% 48.38 27.41 24.19 

 
 

تبين االحصائيات أن اغلب اراء عمال 
ترى غالبا  من  62.06 %التكوين المهني بنسبة 

التكوين المهني يقوم بالدعاية  االداريين بان
، واإلعالم المجتمع المحلي بالدورات التكوينية

وبهذا فان اغلب افراد الدراسة  %05.75ونسبة 
ترى غالبا خاصة بالمقارنة بالنسب المتبقية فهي 

 .والتي تمثل استجابة باحيانا  ونادرا   ظعيفة
، وهي يجة تتوافق مع النتائج السابقةتوهذه الن

وقد االقتصادي، العروض واعالم المتعامل 
جاءت نتائج هذا الجدول لتؤكد مدى صحة 
االفكار السابقة و التي تتمثل في اهتمام التكوين 

 المهني بالجاني االعالمي ويستخدمه

 
يقوم التكوين المهني بالدعاية واإلعالم يوضح ( 34)شكل رقم 

 المجتمع المحلي بالدورات التكوينية

 
كإستراتيجية فعالة تحسين والتطوير من نشاطه، وهذا على إثر جملة من االعمال والجهود التي يقوم بها 

 .للمنطقة بسكرةعمال مؤسسات التكوين المهني لزيادة من فعالية مؤسساتهم ربطها بمتطلبات الشغل الحالية 
ومن أجل وهذه جملة من المجهودات التي يقوم بها عمال مؤسسات التكوين المهني يوالية بسكرة، وهذا 

 رص التكوين التي توفرها المؤّسسات التكوينيةغترويج اإلعالم وتعريف الجمهور الواسع ب

13.79 

24.19 24.13 
27.41 

62.06 

48.38 

 غاليا احيانا نادرا
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  تصميم وطبع دليل عروض التكوين لهذه الدورة وكذا مختلف الدعائم اإلعالمية وتوزيعها
على مختلف الشركاء ومتعاملي القطاع من هيئات، إدارات  ومؤّسسات عمومية وخاصة 

  . ووضعها في متناول الجمهور الواسع
  القنطرة، سيدي عقبة، طولقة: تنظيم معارض إعالمية على مستوى دور الشباب ببلديات  

  .2017أفريل  28إلى 22خالل الفترة الممتدة من 
   المشاركة في تنشيط المكاتب المشتركة مع قطاع التربية خالل مرحلة التوجيه األولي نحو

 18المسار المهني والمدرسي التي ينظمها قطاع التربية الوطنية خالل الفترة الممتدة من 
، وذلك عمال بأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 2017ماي  71إلى غاية  أفريل
المتضمن تنصيب مكاتب مشتركة لإلعالم والتوجيه نحو  2011 ماي 07المؤرخ في 02

  .مساري التعليم والتكوين المهنيين
   إلى المؤّسسات التكوينية لفائدة تالميذ المؤسسات التربوية زياراتتنظيم. 
 تسجيل خارج تنظيم قوافل إعالمية تجوب مختلف القرى والمناطق النائية وفتح نقاط لل

 .المؤّسسات التكوينية 
  اإلعتماد على اإلعالم الجواري بمشاركة مختلف الجمعيات الناشطة بالوالية؛ 
  تنظيم حصص إعالمية لفائدة أولياء التالميذ لمساعدة أبنائهم على إختيار مهنة تناسب

 .ميوالتهم  ومؤهالتهم 
  بمشاركة خلية اإلعالم بالوالية والمراسلين 01/01/2017تنظيم ندوة صحفية بتاريخ ،

إدراج عروض التكوين ضمن موقع الواب  و .الصحفيين المعتمدين بالوالية واإلذاعة المحلية
  .للمديرية

   إستغالل كافة الفضاءات اإلعالمية المتاحة خاصة اإلذاعة المحلية في بث ومضات
 .حصص إذاعية مباشرة مع الجمهورإشهارية وتخصيص 

   على مستوى المقاطعات  المدرسية المشاركة في إجتماعات مجالس القبول والتوجيه
التالميذ الموجهين  واستدعاءالمهني ي و بالتنسيق مع مديرية التربية ومركز التوجيه المدرس

 1إلى الحياة العملية لإللتحاق بمؤّسسات التكوين المهني

                                                           

واليـــة الدخول التكوين لو تقرير حول - 2017بطاقة تقنية للدخول التكويني لدورة سبتمبر  ،مديريـــة التكويـن المهنـــي  -1 
 12-01،ص 2103-2100،بسكرة،الجزائر، وزارة التكوين والتعليم المهنيين ،بســكــــــرة
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 االقتراحات مستقبلية لتطوير التكوين المهني يوضح (78)جدول رقم 

 لتطوير التكوين المهنياالقتراحات مستقبلية  الرقم
 التكرارات

 المجموع
 ال نعم

 الشراكة بين التكوين المهني والجامعة 0
 70 17 02 ت
% 71.01 7.07 011 

 تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على ارضية الواقع 2
 70 26 61 ت
% 20.32 20.12 011 

 استثمار القطاع االقتصادي في القطاع التكوين المهني 0
 70 11 70 ت
% 011  -011 

 عقد التكوين المهني شراكة مع الشركات االجنبية 3
 70 11 70 ت
% 011  -011 

 تطبيق تجارب اجنبية في قطاع التكوين المهني 1
 70 00 01 ت
% 02.70 02.10 011 

 
 االقتراحات مستقبلية لتطوير التكوين المهني يوضح (78)رقم  شكل

 
90.1 

71.42 

100 

100 

87.91 

9.89 

28.57 

0 

0 

12.08 

 الشراكة بين التكوين المهني والجامعة

 تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على ارضية الواقع

 استثمار القطاع االقتصادي في القطاع التكوين المهني

 عقد التكوين المهني شراكة مع الشركات االجنبية

 تطبيق تجارب اجنبية في قطاع التكوين المهني

 نعم ال
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أن أغلبية أفراد مجتمع الدراسة والمتمثله في ( 01)خالل نتائج الجدول رقم نالحظ من 
،ذا ما يدل على مستوى الوعي ى المقترحات التي تم تقديمها لهماالداريين واالساتذة على االتفاق عل

الفكري بمدى اهمية تطوير التكوين المهني ودوره اتجاه المجتمع و دور المجتمع اتجاهه، الن 
استراتيجية التكوين المهني مرهونة بمدي مساهمة الشريك االقتصادي،و الجامعة واالستعانة تطوير 

بالتجارب وخبرات اجنبية متقدمة، من اجل تالحم وانسجام الخبرات الذي يخلق لنا استراتجية فعالة 
نة لدى التكوين المهني تستجيب لكل متطلبات عالم الشغل، ولهذا كانت في المرتبة االولية بنس

 ل 011%
o  استثمار القطاع االقتصادي و عقد التكوين المهني شراكة مع الشركات االجنبية

يالنسبة :وذلك لعدة اسباب منها  %011بنسبة في القطاع التكوين المهني و 
 :عقد التكوين المهني شراكة مع الشركات االجنبية

 .يقة سهلة وربحا للمال والوقتر الحصول على الخبرة االجنبة بط -
 .تزويد التكوين المهني بالتطلعات نحوى التطور واالزدهار -
 .اكتساب المعارف العلمية والعملية واكتساب التكنولوجيا الجديدة -
 .اكتساب طرق موائمة التكوين المهني مع الشغل -
 اكتساب االساليب الحديثة للتكوين -
 .اكتساب الخبرة تشغيل اآلالت الحديثة والجد متطورة -

 :قتصادي في القطاع التكوين المهنياستثمار القطاع اال
 .تسهم بقوة كبيرة في موائمة بين التكوين والشغل -
 القطاع االقتصادي يوفر مناصب عمل  -
 .يوفر التكوين المهني التخصصات والمهارات التي يحتاجها فعال الشغل -
لكي يتم توحيد مدونة التخصصات المهنية الموجودة كل من التكوين المهني والشريك  -

 .تصادياالق
 .لعالم الشغل النوعيةتحديد الدقيق الحتياجات الكمية و  -
 .إلدماج المتربصين اكثر في الوسط المهني -
 

وحسب وجهة نظر مجتمع الدراسة بكل من االداريين واألساتذة التكوين المهني بان هذه 
تكوين  الشراكة تزيد من استثمار المؤسسات االقتصادية في مجال التكوين المهني سواء من خالل

خاص بها وبعمالها أو من خالل المساهمة في تكاليف مؤسسات التكوين مهني لمدها بمهارات 
قد ضمن شغل ووصيفة لمخرجات  نوكفاءات ذات جودة عالية تحتاجها تلك الموئسات وبهذا نكو 
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التكوين وتخفيف من نسب البطالة  لخرجيالتكوين المهني من خالل االندماج االجتماعي المهني 
 والمؤسساتمرتفعة بين خرجي التكوين المهني باالظافة الى تبادل الخبرات بين التكوين ال

االقتصادية وهذا ما يزد من تالحم وانسجام والموائمة بين الطرفين والذي ينعكس على توازن 
 .على نظام واستقرار المجتمع والحفاظالمجتمع 

مر مهم ادراك مجتمع الدراسة بمدى أما في ما يخص الشراكة مع المؤسسات االجنبية فهذا أ
أهمية االستفادة من خبرات الشركات االجنبية التي تحمل مجموعة هائلة من الخبرات خاصة في 

التكاليف ومن  الرتفاعالنامية امتالكها  الدولالتي يصعب على عمال  الحديثة التكنولوجيالمجال 
 ستفادة من اساليب جديدة في العمال خالل هذه المشاركة نربح الكثير من الوقت والمال ،واال

وذلك لعدة  نعمأجاب بــــــ   %10.10بنسبة  الشراكة بين التكوين المهني والجامعةثم تليها 
 :منها اعتبارات

o  لمنها على شك االستفادةوجود إطارات وكفاءات عالية تمكن االساتذة من 
 تربصت

o  استراتيجيات وآليات لتطوير التكوين المهني وضعاالستفادة من التعليم العالي في. 
o  مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي من خالل ما وصلت إليه البحوث والدراسات

 .المتقدمة في الجامعة
o تبادل الخبرات والمعارف بين الجامعة والتكوين المهني. 
o تطوير مجال البحث العلمي في مجال التكوين المهني. 

 
وذلك إلعتبار أن الجامعة تهتم بالجانب النظري والتكوين   %1.51اجاب بـــ ال بنسبة أما الذين 

 .المهني يهتم بالجانب التطبيقي وبتالي حسب نظرهم ال يوجد مجال للمشاركة
  نعماجاب بــــ  %53.11بنسبة  تطبيق تجارب اجنبية في قطاع التكوين المهنيوبعدها  

 .الناحية العلمية والعمليةاتطوير التكوين المهني من  -
 اتفاقية مع المانية بهذا الخصوص خاصة بعد تجديدتطبيق التجربة االلمانية النها ناجحة و  -
 .الستغالل التجارب والمقاربات وليس استنساخ البرامج االجنبية -

الناجم عن ذلك لوجود اختالف بين كل بلد وأخر  و الاجابوا بــــ    %12.05ونسية 
 .تطبيق تجربة ناجحة في بلد معين على بلد أخروعليه صعب خصوصية كل بلد 

  %31.02بنسبة  تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على ارضية الواقعوفي المرتبة األخيرا  
 :اسباب حسب رأيهم منها دةلع نعمأجابوا بـــــ 

 .عالم الشغل فياالندماج  علىالتنوع في الشهادات يساعد  -
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 .تساعد على ربط التكوين المهني بالشغل -
 .الن الحاصل على بكالوريا مهنية يكون اكثر مردود وفعالية التي تسهم في التنمية -
 .تساعد على االندماج السريع في عالم الشغل -
 .تساهم من رفع من مستوى المتربصين -
 .تعطي مصداقية للتعليم المهني وتطوره  -
 ي استحداث مستوى السادس مهندس تطبيق -
 .التكوين المهني تطوير معارفهم لمتربصاعطاء فرصة  -
 .يمكن ان تنجح في الجزائر اوألمانيا التجربة نجحت عند كل من فرنس -

 
والمجال  ألنظاميةوهذا من اجل الحفاظ على البكالوريا  ال بـــــو أجابوا والذين    %25.83ونسبة 

 .هذه الفئة  استيعابالى عدم قدرة الجامعة  باإلضافةالبحثي محدود في هذا الجانب، 
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 :نتائج االستمارة

التكوين المهني ومتطلبات الشغل خاضة من حيث نوعية  هناك موائمة ضعيفة بين -
، إذ نجد تدني عن المستوى المطلوب في تغطية بعض المجاالت الحساسة التخصصات

وهذا ما  (01)ورقم( 10)نتائج جدول رقم مثل الفالحة واالشغال العمومية وهذا ما أطهرته 
 .جعلنا نلجأ الى اليد العاملة االجنبية خاصة الصينية واالسبانية هذا ما أبرزته النتائج

 التكوين المهني المجال الصناعي من حيث تكوين المتربصينضعيفة تغطية باإلضافة الى 
 (17)رغم ضعف النسيج الصناعي في والية بسكرة حسب نتائج جدول رقم 

تلبية احتياجات المجال الحرف التقليدية واليدوية فحين كانت النتائج متوسطة خاصة 
وهذا ما أظهرته نتائج جدول رقم  المجال الفندقة والسياحة من حيث تكوين المتربصينو 
 (02)ورقم( 00)

ال يلبي بالشكل المطلوب متطلبات عالم الشغل من حيث نوعية التكوين المهني الموجودة  -
احتياجات على تلبية قدرة تكوين المهني  بأن الدراسةما أظهرته النتائج  وهذا التخصصات

ضعفة وهذا ما توصلت اليه  الناحية الكيفية الشغل من القوى العاملة من الناحية الكمية
كفاءة المهنية المطلوبة في عالم أما من حيث ، (03)و( 00)من خالل جدول رقم  نتائج 

 .(01)فهي متوسطة من خالل جدول رقم الشغل مخرجات التكوين
استراتيجية التكوين المهني ال تتوائم مع متطلبات عالم الشغل من حيث طبيعة منطقة   -

التخصصات الجديدة التى تم استحداثها في  وعليه نجد والية بسكرة كما هو منتظر
لخصوصية والية بسكرة ولكن ليس بالمستوى الذي تطمح نظرا تكوين تستجيب منظومة ال

ومن  (02)و( 06)من خالل جدول رقماالجتماعي للطلب  وواإلمكانيات التي تزخر بها
عزوف ظاهرة العوامل التي تعوق من زيادة الموائمة بين التكوين المهني والشغل هو تأثير 

من خالل  االستجابة لبعض احتياجات الشغلعن بعض المهن أدى الى ضعف الشباب 
 (00)جدول رقم

 :االستراتيجيات المتبعة لربط التكوبن المهني بمتطلبات عالم الشغلنتائج 
أن االستراتيجية المعرفية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل ليست بالقدر  -

في التكوين  المهارات التي يتحصل عليها المتربص تبينت أنخاصة بعدما  المطلوب
مؤسسات االقتصادية في  والى جانب ضعف مشاركة م مع عالم الشغلؤ التضعيفة ال
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تطور برامج التكوين المهني على اختالف وعليه كان  تطوير المناهج والبرامج التكوينية
كافية غير معلومات التي تعطى للخرجين كما أن ال، عالم الشغل ال يوائمالتخصصات بما 
اعتمد على الجانب النظري والتطبيقي بشكل  رغم سعي التكوين المهني عن عالم الشغل

الفنية والتقنية الحديثة التي تساهم في تطوير في تكوين المتربصين وتوفير االجهزة  متواز
شريك االقتصادي دوره ، ولكن تبقى االستراتيجية المعرفية ضعيفة بسبب تجاهل الالتكوين

من خالل جدول المهم والفعال في زيادة الموائمة بينه وبين التكوين ولقد جاءت هذه النتيجة 
 (23) و (20) و( 22)  و (20)  و (21)و (07) رقم

فهي ضعيفة ليست  االستراتيجية التنظيمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل -
تحديد االحتياجات التكوينية من المتربصين حسب إذ ال يتم  بالشكل الذي نحتاج إليه

بين المؤسسات  فعليضعف تعاون بالشكل المطلوب، باالضافة الى  احتياجات الشغل
اللجنة الوالئية للشاراكة تحقيق الموائمة بين  أما في ما يخص إمكانية االقتصادية والتكوين

سياسة التكوين المهني أما في ما تعلق ال فنتائج أقل من المتوسط، التكوين المهني والشغل
فهي متوسطة من حيث  لتحسين التكوين المهني  القوانين التي تهدفو ،لتطبيقالمنتهجة 
مخرجات  مساهمة لقطاع الخاص للتكوين المهني في تحسين نوعيةفحين جاءت ، فعاليتها
وكانت هذه دون مراعات جوانب أخرى،  ضعيفة جدا الن الهدف هو الربح فقط التكوين
 (01)و( 27)و (20)و (22) و (26)و( 21)من خالل جدول رقم النتائج 

االستراتيجية االعالمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل موجودة بالشكل  -
إعالم المؤسسات  و ،يوضح قيام التكوين المهني بمعارض إعالمية ، وهذا ماالمطلوب

يقوم التكوين المهني بالدعاية  و ،االقتصادية ما  يقدمه التكوين المهني من خدمات
 (00( )02) و (00) جدول رقم  واإلعالم المجتمع المحلي بالدورات التكوينية

وكانت االستجابة بالموافقة كبيرة من كل  االقتراحات مستقبلية لتطوير التكوين المهني -
الشراكة بين التكوين المهني :تتمثل االقترحات كتالي من االداريين واالساتذهفراد الدراسة 

استثمار القطاع االقتصادي  ،تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على ارضية الواقع،والجامعة 
تطبيق  ،عقد التكوين المهني شراكة مع الشركات االجنبية، في القطاع التكوين المهني

 (03)من خالل جدول رقم  تجارب اجنبية في قطاع التكوين المهني
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 :نتائج الدراسة
احتياجات الشغل من استراتيجية التكوين المهني على تلبية الدراسة بأن قدرة أظهرته النتائج 

وال تلبي كل متطلبات عالم الشغل من حيث القوى العاملة من الناحية الكمية والكيفية ضعيفة 
 .طبيعة والية بسكرة كما هو منتظر نظرا لخصوصية المنطقة واإلمكانيات التي تزخر بها

هناك تغطية ضعيفة بين التكوين المهني ومتطلبات الشغل خاصة من حيث نوعية 
التخصصات، إذ نجد تدني عن المستوى المطلوب في تغطية بعض المجاالت الحساسة مثل 

 جعلنا نلجأ الى اليد العاملة االجنبية خاصة الصينية واالسبانية الفالحة واالشغال العمومية وهذا ما
الى انخفاض مستوى التّفاعل بين مؤّسسات الّتكوين  نورية بن غبريطوهذا ما ذهبت إليه 

والّتعليم المهنيين ومتطّلبات واحتياجات التنمية وسوق العمل من حيث الكّم والّنوع على حّد سواء، 
القة بين عروض وطلبات التكوين في الّتخّصصات المهنية، كما أّن ويظهر ذلك من خالل الع

 1 هناك فجوة كبيرة بين الّطلب االجتماعي واالقتصادي على التكوين
 .الى جانب جملة من العوامل التي تعوق من زيادة الموائمة بين التكوين المهني والشغل نذكر منها

الشريك االقتصادي وذلك الن تجاهل ضعف تنسيق فعلي بين التكوين المهني وبين  -
الشريك االقتصادي عالقته بالتكوين وباإلضافة لعزوف الشباب عن بعض المهن، الى 

 .جانب النظرة الدونية وعدم االهتمام بالتكوين من طرف أفراد المجتمع
رغم وضع الدولة فضاء تجمع المتعاملين االقتصاديين واالداريين مع اطارات مؤسسات  -

شراكة لتفعيل لل الوالئيةلمهني، من خالل جملة من القوانين واآلليات كلجنة التكوين ا
 التنسيق بينهم إال انه توجد استجابة ضعيف

 .ال يوجد تجاوب من طرف المجتمع المحلي لكل فئاته بشكل المطلوب  -
واضح لدور اإلعالم في نشر الوعي باهمية التكوين عدم اهتمام االعالم وهناك تغيب  -

 .لمجتمع واالقتصاد، والتعريف بالدور الذي بقوم به التكوين المهنيالمهني ل
 

 :نتائج االستراتيجيات المتبعة للتنسيق بين التكوين المهني بمتطلبات عالم الشغل
ربط التكوين المهني بعالم الشغل ليست بالقدر ل ن االستراتيجية المعرفية المتبعةأ/ 1

ضعف مشاركة مؤسسات االقتصادية في تطوير المناهج تبينت خاصة بعدما  المطلوب
وعليه كان تطور برامج التكوين المهني على اختالف التخصصات بما ال والبرامج التكوينية 

                                                           
التكامل بين قطاعي التكوين و التشغيل، دراسة للعوائق في قطاع البناء و السكن و األشغال : رمعون و آخرون-نورية بن غبريط  -1

-، منشورات مركز البحث في األنثربولوجيا الثقافية، وهران(وقائع الملتقى الوطني. التكوين و الّشغلراهن العالقة بين )العمومية،
 03 ، ص2102الجزائر،
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يواءم كل متطلبات عالم الشغل، رغم سعي التكوين المهني اعتمد على الجانب النظري 
زة الفنية والتقنية الحديثة التي تساهم والتطبيقي بشكل متواز في تكوين المتربصين وتوفير االجه

في تطوير التكوين، ولكن تبقى االستراتيجية المعرفية ضعيفة بسبب تجاهل الشريك االقتصادي 
 .دوره المهم والفعال في زيادة الموائمة بينه وبين التكوين 

كما هو واضح هناك اهتمام من وزارة التكوين والتعليم المهني بهدف تلبية احتياجات  -
سنة 17الشغل، وهذا من خالل القوانين المستحدثة كرفع من سن التمهين الذي كان من 

سنة وهذا القرار جديد تم تطبيقه في هذه 78الى غاية 17سنة أصبح من 28الى غاية 
 .2103السنة 

 السعي لخلق تخصصات جديدة تغطي احتياجات عالم الشغل خاصة في المنطقة  -
لتكوين المهني لدى الشباب والمجتمع عن طريق االعالم العمل على نشر الوعي باهمية ا -

 .المكتوب والمسموع  ومن خالل االشهار
العمل على كيفية تشجيع الشباب اختيار تخصصات معينة كالبناء والفالحة التي تعاني من  -

 .حالة عزوف الشباب منها
 .سعي مراكز التكوين المهني بالتعريف بنوعية مخرجاتها من خالل المعارض -
السعي لربط احتياجات المشاريع المستقبلية للوالية بمخرجات بالتكوين المهني لخلق  -

 .المواءمة
وجود بعض االفكار المبدعة لتحقيق المواءمة بين التكوين والشغل كتقليل من مدة التكوين  -

في بعض التخصصات، والمزج بين تخصصين في تخصص وشهادة واحد وغير ذلك من 
 .االفكار المبدعة

في الوسط المهني، وهو برنامج ( االساتذة)لتطبيق فكرة جديدة وهي تكوين المكونين  سعي -
مستحدث على مستوى الوزارة والمتمثل في تكوين المكونين في الوسط المهني ولقد إنعقد 

 .من اجل كيفية تجسيد هذه الفكرة سطي اجتماع تحضيري على مستوى والية 
التخصصات  وطاقة شمسية، ومحاجر، ةصتاعة بيتروليمثل :التخصصات الجديدة -

 عن طريق التمهين تقني سامي  "االتصال أالسلكي"الجديدة منطقة بسكرة مثل 
 .إنشاء معهد التعليم المهني العالية بوالية بسكرة والذي يعتبر تجربة جديدة -
ربط التكوين المهني بعالم الشغل فهي ضعيفة ليست لاالستراتيجية التنظيمية المتبعة /2

إذ ال يتم تحديد االحتياجات التكوينية من المتربصين حسب  بالشكل الذي نحتاج إليه
احتياجات الشغل بالشكل المطلوب، باإلضافة الى تعاون ضعف بين المؤسسات االقتصادية 

الهدف من لجنة الوالئية للشراكة هو التعبير عن اإلحتياجات عالم الشغل، رغم أن والتكوين، 
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ستقبال ويتم بمشاركة محت رفين من أجل تقييم التربص التطبيقي في الوسط المهني وا 
المتربصين، زيادة على توضيح النظرة لإلحتياجات، عن طريق الشراكة فإن اإلستراتجية 

في :المقصودة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، هي إشراك المؤّسسات وأرباب العمل 
ق العمل، بأسلوب يطمئن موائمة عروض التكوين مع تحديد شعب التكوينات المطلوبة في سو 

، وتطوير التربص التطبيقي في الميدان المهني، من أجل تحصيل حملي عالم الشغلإحتياجات 
الشهادة المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني، من الحرفية، والعملية الضرورية المطلوبة 

 .ط المهني بالنسبة للمكونينتطوير تربصات اإلدماج في الوس. من طرف المستعملين
مساير التكوين المهني أهم  فيالمحققة  أهم االنجازاتولكن  ال يمكننا أن نتجاهل جملة من 

قطاعات النشاط اإلقتصادي من أجل عقد إتفاقيات شراكة وخلق فضاءات للتبادل والتعاون، على 
 :العموم ومنذ إنطالق مسار الشراكة، حقق القطاع األرقام التالية 

 .إتفاقية إطار 71إبرام  -
 إتفاقية خاصة على المستوى المحلي،  3201إبرام  -
 .2117إلى جوان  2111عامل في التكوين المتواصل منذ سنة  232002إدماج   -
االستراتيجية االعالمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل موجودة بالشكل /7

و إعالم المؤسسات  بمعارض إعالمية، ، وهذا ما يوضح قيام التكوين المهنيالمطلوب
االقتصادية ما  يقدمه التكوين المهني من خدمات، ويقوم التكوين المهني بالدعاية واإلعالم 

 :وهذا ما تبرزه أهم االنجزات المحققة في هذا المجالالمجتمع المحلي بالدورات التكوينية 
لدعائم اإلعالمية وتوزيعها تصميم وطبع دليل عروض التكوين لهذه الدورة وكذا مختلف ا -

على مختلف الشركاء ومتعاملي القطاع من هيئات، إدارات  ومؤّسسات عمومية وخاصة 
  .ووضعها في متناول الجمهور الواسع 

  القنطرة، سيدي عقبة، طولقة: تنظيم معارض إعالمية على مستوى دور الشباب ببلديات  -
  .2017أفريل  28إلى 22خالل الفترة الممتدة من 

المشاركة في تنشيط المكاتب المشتركة مع قطاع التربية خالل مرحلة التوجيه األولي نحو   -
 18المسار المهني والمدرسي التي ينظمها قطاع التربية الوطنية خالل الفترة الممتدة من 

، وذلك عمال بأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 2017ماي  71إلى غاية  أفريل
المتضمن تنصيب مكاتب مشتركة لإلعالم والتوجيه نحو  2011 يما 07المؤرخ في 02

 . مساري التعليم والتكوين المهنيين
 .تنظيم زيارات إلى المؤّسسات التكوينية لفائدة تالميذ المؤسسات التربوية  -
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تنظيم قوافل إعالمية تجوب مختلف القرى والمناطق النائية وفتح نقاط للتسجيل خارج  -
 . المؤّسسات التكوينية

 اإلعتماد على اإلعالم الجواري بمشاركة مختلف الجمعيات الناشطة بالوالية؛  -
تنظيم حصص إعالمية لفائدة أولياء التالميذ لمساعدة أبنائهم على إختيار مهنة تناسب  -

 .ميوالتهم  ومؤهالتهم 
، بمشاركة خلية اإلعالم بالوالية والمراسلين 01/01/2017تنظيم ندوة صحفية بتاريخ  -

و إدراج عروض التكوين ضمن موقع  .فيين المعتمدين بالوالية واإلذاعة المحليةالصح
  .الواب للمديرية

إستغالل كافة الفضاءات اإلعالمية المتاحة خاصة اإلذاعة المحلية في بث ومضات   -
 .إشهارية وتخصيص حصص إذاعية مباشرة مع الجمهور

مستوى المقاطعات  المدرسية المشاركة في إجتماعات مجالس القبول والتوجيه على   -
بالتنسيق مع مديرية التربية ومركز التوجيه المدرسي والمهني واستدعاء التالميذ الموجهين 

 إلى الحياة العملية لإللتحاق بمؤّسسات التكوين المهني
 

موق  إداري وأساتذة التكوين المهني من بعض اإلقترحات المستقبلية لزيادة موائمة استراتيجية 
  :التكوين المهني بمتطلبات الشغل

 الشراكة بين التكوين المهني والجامعة ،تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على:تتمثل االقترحات كتالي
ارضية الواقع، استثمار القطاع االقتصادي في القطاع التكوين المهني، عقد التكوين المهني شراكة 

ي قطاع التكوين المهني، لقد تم قبول كل االقتراحات مع الشركات االجنبية، تطبيق تجارب اجنبية ف
 .من جميع أفراد مجتمع الدراسة

 
االقتراحات المقدمة  من كل فراد الدراسة من االداريين واالساتذه لزيادة الموائمة بين التكوين 

 المهني والشغل
 البد من صرامة في تطبيق القوانين ألنه ال توجد نصوص قانونية رادعة 
 تفاقياة ثنائية وثالثية ورباعية والتزام بتعيلها تطبيق اتف طار وا   .اقيات محلية وا 
  اعادة انشاء المؤسسات الدولة االقتصادية إلن الخواص اهتمامه متمركز على الفائدة

 والربح
  و خلق تعاون مع الجامعة( االساتذة)القيام برسكلة للمكونين 



 

 الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة                                                                                               

   

245 

 لمهني الن القطاع التربية هو الذي يوجه وتفعيل العالقة والتنسيق بين التربية والتكوين ا
 .الطلبة للتكوين المهني

 البد من المرونة في التسيير وتفعيل القوانين العودة الى تفعيل التكوين االنتاجي 
 تجسيدها لجنة الشراكة على ارضية الميدان ألنها تواجه عدة صعوبات وعرقيل 
 االستعانة بتجارب الدول المتقدمة 
 ي التكوين المهني من قبل المؤسسات االقتصاديةتشجيع االستثمار ف 
 تشجيع تبادل الخبرات و التجارب بين التكوين المهني والمؤسسات االقتضادية 
 

االستراتيجيات المتبعة من قبل التكوين المهني لخلق المزيد من  مدى فعاليةو نستنتج و 
لدور المؤسسات االقتصادي الموائمة مع متطلبات واحتياجات عالم الشغل، ورغم غياب الكلي 

لتفعيلة هذه االستراتيجية بال استثناء المبادرات المحتشمة التي تقوم بها بعض الجهات والمؤسسات 
االقتصادية والعمومية، الن الهدف االول لهذه الموائمة هو تلبية حاجات المجتمع بالدرجة األولى 

مكن أن يقوم اقتصاد بدون يد عاملة ماهرة ألننا ال يمكننا ان نتصور قيام مجتمع باالقتصاد وال ي
تتقن عملها وتجسد مخطط المشاريع الى مباني ومدارس ومصانع ومستشفيات وسكنات نسكنها 
وهذه اليد العاملة هي التي تصنع طعامنا وتخيط مالبسنا وغير ذلك من المهن كيف ننجز كل هذا 

 بدون يد عاملة مؤهلة ؟
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، ورقة عمل دور التكوین امهني في تنشیط سوق العمل باالقتصاد الجزائري: صالح صالحي، أمال شوتري .22
 -السیاسات -االستراتیجیات)مقدمة في ملتقى مخرجات التعلیم العالي والسوق العمل في الدول العربیة 

 .2010، المنامة ، مملكة البحرین، اكتوبر ( األلیات
 F P)جهاز   تمویل    التكوین   المتواصل   ، المتواصل  والتكوین  التمهین  لتطویر  الوطني  الصندوق .21

C)  والتكوین  عن  طریق  التمهین(F P A)    مساهمة الصندوق  في  تطویر  التمهین و التكوین
 .2011مارس    26- 21  ، الجزائر،المهنیین  التعلیم و التكوین   وزارة،  ،cnam ،  ملتقى،المتواصل

قراءة على مستوى  -التكوین المهني لفائدة المرأة الجزائریة الماكثة في البیت عاد بن ققة ، كلثوم مسعودي ، .24
التحدّیات )الّتكوین المهني في الجزائر ورقة عمل مقدمة لیوم دراسي یوم دراسي بسكرة-التشریع وتشخیص للواقع



  
 

253 

راتیجّیات الّتكوین المهني واحتیاجات سوق العمل، مخبر المسألة الّتربویة إست" (و الّصعوبات و آفاق الّتطویر
 .2014ماي  15بسكرة،الجزائر، ،،جامعة محّمد خیضر في ظّل التحدّیات الّراهنة

، سیاسات التشغیل كسیاسة لمكافحة البطالة في عبد الحمید قومي، حمزة عایب عنوان المداخلة  .25
استراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة بجامعة ،الملتقى الدولي حول الجزائر

 .2011نوفمبر  16-15المسیلة یومي 
واقع التكوین والتطویر الكفاءات في المؤسسة الجزائریة دراسة بمؤسسة : عبد اهلل عبد السالم بندي، وأخرون .26

SEROR 2009، الجزائر، تلمسانب. 
 األول عمل للمؤنمر العربى ، ورقةالشباب لتشغیل والتقنى المهنى والتدریب التعلیم إصالحالتمیمى، خلیل على .29

 نوفمبر19-15)،الجزائر – االجتماعى والضمان، والتشغیل العمل وزارة العربیة العمل منظمة الشباب، لتشغیل
 الجزائر ) – 2009 الثانى تشرین /

ورقة ، "واحتیاجات سوق العمل  التدریب التقني والمهنيعامة لربط مخرجات سیاسات ،علي أحمد سید علي  .21
دور منظمات أصحاب األعمال في تضییق الفجوة القائمة بین مخرجات "إلى الندوة القومیة حول  مقدمة

 2007تشرین الثاني / نوفمبر11-7القاهرة من  تعقدها منظمة العمل العربیة" التدریب واحتیاجات سوق العمل 
، الندوة اإلقلیمیة، منظمة العمل العربیة، مكتب اإلرشاد والتوجیه المهني في تشغیل الشبابدور علي الحوات،  .27

 .2005/ 09/ 11-11لیبیا ،   -العمل العربي، جامعة الفاتح، قسم علم االجتماع ، طرابلس 
ل مقدمة ورقة عم ،فجوات التعلیم والتدریب والبحث العلمي وسوق العمل العربي علي خلیل إبراهیم التمیمي، .10

 المنامة، (اآللیات-السیاسات-االستراتیجیات)العربیة علیم العالي وسوق العمل في الدوللملتقى مخرجات الت
 .2010 ،مملكة البحرین ،اكتوبر،
المساهمات وأوجه  -)إجراءات وتدابیر لدعم سیاسة التشغیل في الجزائر  ،حمزة فیشوش غالم عبد اهلل، .11

یومي إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة،: حول  الدولي الملتقى (القصور
 . 2011نوفمبر  15-16

 االجتماعیة العلوم قسم ، ،بسكرة بوالیة میدانیة دراسة- المهني للتكوین الثانویة طلبة نظرة ،مسعودي كلثوم .12
 ورقلة مرباح قاصدي ،ورقلة جامعة واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم ،كلیة

نحو إستراتیجیة فعالة لخلق عالقة مستقرة بین سوق التعلیم و سوق العمل كحل للبطالة و طریق الماحي ثریا ،  .11
مداخلة ضمن ملتقى الدولي حول استراتیجیة الحكومة للقصاء على البطالة وتحقیق التنمیة  للتنمیة المستدامة،

نوفبر  16-15صادیة في الجزائر، جامعة المسیلة، الجزائر المستدامة، مخبر االستراتجیات والسیاسات االقت
2011. 

 التغیرات ضوء في والمهني التقني التدریب نحو الثانویة المرحلة طالب اتجاهات،الزامل  عبداهلل بن محمد .14
 .ه 1432األول ربیعالسعودیة، ، الریاض مدینة في واالجتماعیة االقتصادیة

، واحتیاجات سوق العمل في الدول العربیة التعلیم الفني والتدریب المهنىواقع وآفاق محمد صبري الشافعي،  .15
 .2005متطلبات أسواق العمل في ضوء المتغیرات الدولیة، یونیو  منظمة العمل العربیة، ندوة

تنویع التعلیم الثانوي العام و المهني في الوطن العربي وربط مساراته باحتیاجات محمد عبد الوهاب العزاوي،  .16
، ( التعلیم الثانوي العام و التقني و المهني:)تقى حول التعلیم ما بعد االساسيل، مقدمة الى المالعمل سوق

 1771دیسمبر  10الى  1من  االتحاد العربي للتعلیم التقني  بغداد جمهوریة العراق
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، لوجي الجامعي في األردنوالتعلیم التكنو ( المهني)واقع التكامل بین التعلیم الثانوي الفني محمد قاسم الرقیبات،  .19
/ 27-29ورقة العمل مقدمة الى إدارة التعلیم المهني واإلنتاج، وزارة التربیة والتعلیم، المملكة األردنیة الهاشمیة،

1 /2012  
تم إقرار هذه االستراتیجیة بقرار ،والتعلیم التقنى والمهنى االستراتیجیة العربیة للتدریبمنظمـة العمـل العربیـة، .11

 – 11 – 6مملكة البحرین ،  -فى دورته السابعة والثالثین،المنامة  (1424)مؤتمر العمل العربى المرقم 
 .2010مارس 

التكامل بین قطاعي التكوین و التشغیل، دراسة للعوائق في قطاع البناء و : رمعون و آخرون-نوریة بن غبریط .17
، منشورات مركز (وقائع الملتقى الوطني. راهن العالقة بین التكوین و الّشغل)ومیة،السكن و األشغال العم

 .2012الجزائر،-البحث في األنثربولوجیا الثقافیة، وهران
 
 

 :الرسائل العلمية
دراسة تطبیقیة  -استراتیجیات تحدیث وتفعیل التدریب في المؤسسات التعلیمیةإبراهیم رمضان إبراهیم الدیب،  .40

فلسفة اإلدارة، أألكادیمیة غیر منشورة،  رسالة الدكتوراه، من المؤسسات التعلیمیة في دولة قطر على عینة
 2007كلیـة اإلدارة واالقتصـاد ،قسـم إدارة األعمال الدراسـات العـلـیـا، ، العربیـة المفـتوحة فـي الدانمرك

 التكوین في المتخصص الوطني دھلمعبا میدانیة دراسة الشغل ومتطلبات التكوین إستراتیجیة هشام، بوبكر .41
 والدیمغرافیا، كلیة االجتماع علم البشریة، قسم الموارد تنمیة غیر منشورة، الماجستیر رسالة  –سكیكدة – نيمهال

 .2006/2009قسنطینة، منتوري اإلخوة االجتماعیة، جامعة والعلوم اإلنسانیة العلوم
في علم النفس التربوي،  غیر منشورة، ، رسالة ماجستیرالعمومي تقویم تكوین اعوان األمن للنظامبدبعة ، بوعلي .42

 2001/ 2009الجزائر، جامعة منتوري قسنطینة،
أثر استراتیجیة التدریب لتطویر الموارد البشریة في القطاع الحكومي قطاع الكهرباء في  حمد هشام السامرائي، .41

األكادیمیة العربیة في  كلیة اإلدارة واإلقتصاد، ة،العلوم اإلداریغیر منشورة،  ،رسالة ماجستیر العراق تموذجا،
 2010 الدنمارك،

 القطاع خریجي لدى المهنیة للكفایات سطیف مدینة في المهني التكوین مؤسسات تحقیق مدى،توفیق سامعي .44
الجزائر،  –سطیف  عباس فرحات التربیة،جامعة علوم ، شعبةغیر منشورة دكتوراه رسالة، المكون
2010/2011 

، زرالدة دائرة محلیة بمبادرة المأجور األعمال برنامج میدانیة المحلیة دراسة المبادرة و العمل ،منصوري سعاد .45
 2004/2005اإلجتماع،جامعة الجزائر، علم ماجیستیر، قسم رسالة

 الموارد وتسییر تنمیة في، غیر منشورة الماجستیر رسالة، الكفاءة اإلنتاجیة و المهني بالتكوین، بوخنان سلیمة .46
سكیكدة  1955 أوت 20 جامعة ،االجتماعیة والعلوم الحقوق كلیة ،والدیموغرافیا االجتماع علم البشریة، قسم

2009/2001 
، جیجل والغاز للكهرباء الوطنیة بالمحطة میدانیة دراسة"التنظیمیة والفعالیة المهني التكوین ،میالط صبرینة .49

 العلوم كلیة والدیموغرافیا االجتماع علم قسم البشریة الموارد وتسییر تنمیةغیر منشورة،  الماجستیررسالة 
 2006/2009  السنة، قسنطینة  منتوري االجتماعیة جامعة والعلوم اإلنسانیة
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إنعكاسات و أفاق إقتصادیة  -سیاسة التشغیل في ظل التحوالت اإلقتصادیة بالجزائرعیسى أیت عیسى،  .41
جتماعیة   .2010علوم تسیر،جامعة الجزائر، منشورة،غیر دكتوراه  رسالة،وا 

 حالة -السوق اقتصاد إلى التحوالت ظل في التشغیل على اھوانعكاس التكنولوجیا نقل اثر، مختار بشتله .47
غیر منشورة،  دكتورارسالة ، سطیف- العلمة والمراقبة القیاس زةھأج صناعة بمؤسسة میدانیة دراسة –الجزائر

 2006/ 2005الجزائر،، قسنطینة منتوري التنمیة، جامعة اجتماع علم
 القوى من التنمویة لإلحتیاجات مالءمته ومدى التقني والتدریب الفني التعلیم الریاض االقتصادي، منتدى .50

 م 2011 دیسمبر 19 - 17 الموافق ه 1433 محرم ،22-24الخامسة ، السعودیة،   الدورة،العاملة
، كلیة العلوم  غیر منشورةماجستیر  رسالة، "الخروج من البطالة نحو وضعیات مختلفة "مهدي كلو ، .51

 79ص، 2001/2002االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
دراسة میدانیة ببعض  -مدى تأثیر التكوین المهني اإلقامي على التصورات الذهنیة للمتربصینواضح العمري، .52

كلیة العلوم  علم النفس العمل والتنظیم، غیر منشورة،ماجستیر ، رسالة سطیف ة مراكز التكوین المهني لوالی
 2005/2006جامعة سطیف، االنسانیة واالجتماعیة،

 االجتماعیة التمثالت حول میدانیة راسةد تبسة بإقلیم التشغیل لدینامیكیة سوسیولوجي تحلیلسموك،  یعلي .51
 التنمیةو  اإلجتماعیة الدینامیكیة سوسیولوجیاغیر منشورة،  الماجستیر رسالة، للتشغیل الوالئیة بالوكالة للمسجلین

 2010/ 2007 الجزائر، عنابة،، مختار باجي اإلقلیمیة، جامعة
 

 المواد القانونية
، 24المادة ،  02/01/2001: ، المؤرخ في 09-01: القانون رقمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  .54

 . 11:العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین، 
 25المادة ، 02/01/2001: المؤرخ في 09-01: القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .55

 .،11:العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین، ،
 – 1المادة ،  02/01/2001: المؤرخ في ، 09-01: القانون رقم مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الج  .56

  .11:العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین، ، 7
في المادة  1712بر دیسم04المؤرخ بتاریخ  277-12لمرسوم رقم ا الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .59

 .10الجریدة الرسمیة، العدد ، 72
 07المادة ،  01/01/2004بتاریخ  65-04مرسوم تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  .51

یتضمن كیفیات تطبیق أحكام و المتعلق ، 1711جوان  29المؤرخ في  09-11من قانون رقم  1مكرر
 .بالتمهین المعدل

 
 :والدوريات الرسمية وغير الرسميةتقارير 

 .2011/2019،للتشغیل الوطنیة اإلستراتیجیةوالتشغیل،  المهني التكوین وزارة ،التونسیة الجمهوریة .57
الدورة التدریبیة لتطویر نظام معلومات سوق وزارة التكوین المهني، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  .60

 .11/10/2011، سیدي فرج، العمل
 .(أولیة وثیقة)المهني التكوین قطاع إستراتیجیة،والتخطیط الجهویة التنمیة وزارة ،التونسیة الجمهوریة .61
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، إستراتیجیة ترقیة التشغیل ، وزارة العمل والتشغیل والضمان االجتماعيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .62
 .2001، و محاربة البطالة

 التجمع ،الشغل ترقیة أجهزة تقییماالجتماعیة، الحمایة و العمل وزارة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمهوریة الجزائریة  .61
 2000 ، فیفري 22 و 21 ، لوهران الجهوي

 ،رمالمهني التدریب مراكز المهني للتدریب العامة اإلدارةوزارة العمل، ، الدیمقراطیة الشعبیة فلسطین الجمهوریة .64
 .2012،  اهلل

 200 7االول  تشرین 16،31 عدد یونیفوك،النشرة -الیونسكو .65
مشروع المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي لجنة عالقات العمل، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .66

 .1777ماي    26-25،الدورة الثالثة عشرة،الجزائر،تقریر حول التكوین المهني
 لجنة الغالقات العمل،–المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .69

 .1777وفمبر،ن الجزائر، ،الرابعة عشرالدورة  ،مشروع تقریر حول عالقة التكوین بالشغل
دلبل إعالمي جول مؤسسات التكوین وزارة التكوین والتعلیم المهنیین،  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .61

 .2001التكوین المهني، مصلحة التكوین التناوبي والتنسیق بین القطاعات، بسكرة، الجزائر،  ، مدیریةالمهني
بطاقة تقنیة  ،وزارة التكوین والتعلیم المهنیین، مدیریـــة التكویـن المهنـــي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .67

 .2014-2011، ،والیـــة بســكــــــرةكوین لو تقریر حول الدخول الت- 2011للدخول التكویني لدورة سبتمبر 
التقریر . الطبعة األولى. مهارات من أجل تحسین اإلنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة ،مكتب العمل الّدولي .90

 .2001سویسرا،-، جنیف-79الّدورة -الخامس لمؤتمر العمل الّدولي
تسخیر التعلیم لمقتضیات  -الّشباب و المهاراتالتقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع، ،منشورات الیونسكو .91

 . 2012فرنسا،، باریس ،العمل
 24-2009،16ماي  26الشورى، لمجلس الُمعد،العاملة القوى وزارة تقریر ،عمان سلطنة .92
 الوطني ،المعهد 1976الوطني المیثاق ،الوطني التحریر جبهة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .91

 . 1976، التربوي،الجزائر
 البنوك ومحافظي المالیة لوزارء السنوي االجتماع ،العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس ،الدولي النقد صندوق .94

 العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس في واإلنتاجیة التوظیف لتعزیز العمل سوق إصالحاتالمركزیة ، 
 .2011 أكتوبر5السعودیة، العربیة المملكة الریاض،

 2009، المدونة الوطنیة لتخصصات التكوین المهني ،وزارة التكوین والتعلیم المهنیین الجزائر، .95
، الطبعة مهارات من أجل تحسین اإلنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة: التقریر الخامس لمؤتمر العمل الّدولي .96

 .2001سویسرا،-، مكتب العمل الّدولي، جنیف79األولى، الّدورة 
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  :الدراسة ملخص
ه التكوين المهني من زيادة في عدد مؤسسات التكوينية وظهور التعليم شهدت الذي التطور بعد

المهني في الجزائر والذي يعتبر خطوة مهمة لزيادة الموائمة بين التكوين ومتطلبات الشغل الى جانب 
 واالستراتيجيات المتبعة للزيادة من هذه الموائمة ، جملة من من القوانين واالجراءات

في التعرف على مدى موائمة التكوين المهني لمتطلبات الشغل خاصة من  الدراسة أهميةوتكمن 
الناحية الكمية والنوعية الى جانب خصوصية منطقة بسكرة وما تزخر عليه من إمكانيات، و التعرف على 

 تكوين المهني لخفق االنسجام بين تخصصاته واحتياجات الشغلاالستراتيجيات المتبعة من طرف ال
  .السوسيولوجي المعرفي للحقل علمية إضافة من الدراسة هذه تقدمه ما إلى باإلضافة

للتكوين المهني  النظرية واالتجاهات الدراسة مفاهيم فيه تناول نظري جانب على الدراسة احتوت وقد
بهما والتطور التاريخي لهما الى جانب االستراتجيات المتبعة للربط والشغل من حيث المفاهيم المرتبطة 

 الدراسة هذه لسير المنهجية إلجراءاتلخامس اا الفصل في جاء حيث للدارسة تطبيقيلا الجانب أما بينهما
 .إليها المتوصل النتائج مناقشة تم الميدانية،وبعدها الدراسة بيانات وتفسير تحليل السادس الفصل جاء ،و

 كأدوات االستبيانو  المقابلة والمالحظة استخدم كما من المنهج المسحي االجتماعي استخدم كما
ة مؤسسات التطوين أستاذ 29 من أداريين 91وهي  19بلغت التي الدراسةو عينة من البيانات لجمع

 .المهني لوالية بسكرة 
 : الدراسة نتائج وأظهرت

احتياجات الشغل من القوى استراتيجية التكوين المهني على تلبية الدراسة بأن قدرة أظهرته النتائج 
وال تلبي كل متطلبات عالم الشغل من حيث طبيعة والية بسكرة العاملة من الناحية الكمية والكيفية ضعيفة 

 .كما هو منتظر نظرا لخصوصية المنطقة واإلمكانيات التي تزخر بها
 :سيق بين التكوين المهني بمتطلبات عالم الشغلنتائج االستراتيجيات المتبعة للتن      
ربط التكوين المهني بعالم الشغل ليست بالقدر المطلوب خاصة ل أن االستراتيجية المعرفية المتبعة -

وعليه ضعف مشاركة مؤسسات االقتصادية في تطوير المناهج والبرامج التكوينية تبينت بعدما 
كان تطور برامج التكوين المهني على اختالف التخصصات بما ال يواءم كل متطلبات عالم 

في تكوين  يالشغل، رغم سعي التكوين المهني اعتمد على الجانب النظري والتطبيقي بشكل متواز 
ى المتربصين وتوفير االجهزة الفنية والتقنية الحديثة التي تساهم في تطوير التكوين، ولكن تبق

االستراتيجية المعرفية ضعيفة بسبب تجاهل الشريك االقتصادي دوره المهم والفعال في زيادة 
 .الموائمة بينه وبين التكوين 

ربط التكوين المهني بعالم الشغل فهي ضعيفة ليست بالشكل الذي لاالستراتيجية التنظيمية المتبعة  -
إذ ال يتم تحديد االحتياجات التكوينية من المتربصين حسب احتياجات الشغل بالشكل  نحتاج إليه

 .المطلوب، باإلضافة الى تعاون ضعف بين المؤسسات االقتصادية والتكوين



االستراتيجية االعالمية المتبعة اربط التكوين المهني بعالم الشغل موجودة بالشكل المطلوب، وهذا  -
و إعالم المؤسسات االقتصادية ما  يقدمه  لمهني بمعارض إعالمية،ما يوضح قيام التكوين ا

التكوين المهني من خدمات، ويقوم التكوين المهني بالدعاية واإلعالم المجتمع المحلي بالدورات 
 التكوينية

موقف إداري وأساتذة التكوين المهني من بعض اإلقترحات المستقبلية لزيادة موائمة استراتيجية التكوين 
 : هني بمتطلبات الشغلالم

 الشراكة بين التكوين المهني والجامعة ،تجسيد فكرة البكالوريا المهنية على:تتمثل االقترحات كتالي -
ارضية الواقع، استثمار القطاع االقتصادي في القطاع التكوين المهني، عقد التكوين المهني 

وين المهني، لقد تم قبول كل شراكة مع الشركات االجنبية، تطبيق تجارب اجنبية في قطاع التك
 .االقتراحات من جميع أفراد مجتمع الدراسة

 


