
                                    

 ـيــــــــــــــث العلمـــــــــــي والبحـــــــــــــم العالـــــــــــــوزارة التعليـ
 –رة ـــــــــبسك –ر ــــــــــــد خيضـــــــــة محمــــــــــــجامع

 ةــاالجتماعيـة و ـــاإلنسانيـوم ـــة العلـــــكلي
 ةــــــوم االجتماعيــــــــــلعلم اــــــــــقس

 اعــاالجتمم ـــة علــــشعب

 
 
 

 

 

 رـــــزائـــــي الجــوق العمل فـــــي وســـن المهنــــة التكويــــسياس

 دراسة ميدانية بمركز التكوين المهني والتمهين بلعيد قالة بـ: طولقة

 
 علم االجتماعمذكرة لنيل ماجستير في: 

  علم اجتماع التربيةتخصص: 
 
 

 :الدكتور إشـراف األستــاذ                                                 الطالــب:داد ـإع
 سالطنية بلقاسمأ. د                                                قويجيل منير 

 
           
 

                             
  3102/3102السنة الجامعية: 



 





 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
 

  هدي هذا الجهد المتواضع إلى روحأ           

 رحمه هللا.   « قويجيل الحاج »الطاهرة  والدي      

 .هللارحمها  «قويجيل سعيدة»كية الز   تيعمّ إلى روح  

 الكريمة شفاها هللا و أطال في عمرها. والدتيإلى    

 .أخويّ ّّو ّختيّ أ ّ إلى 

 .الزمالءو  األصدقاءو  األهلإلى 

 .نينالمكوّ و  األساتذةة ى كاف  إل

 

 



 ـــــــــــرـشكــــــــ
 

ُةُـوزادنيُبسط هـمنُخلق رــعلىُكثي لنيالذيُفضُ  هللا د ُـأحم

ُ.ةالرسالهذهُتوفيقيُإلتمامُُعلىهُحمد ُأ،ُوُالجسموالعلم يُف

ُورــــــــالدكت اذــــــلألستُالصـــرالخــــــبالشك لُ ـــــأتفضُ 

ُ«سالطنية بلقاسم»

ُالمسؤوليةُالكبيرةُالملقاةرةُرغمُعلىُتأطيرهُلهذهُالمذكُ 

،ُحكمةُُالعلماءفيهُتواضعُُتدـعلىُعاتقهُ،ُفلقدُوج

ُنــــــــــيالمرب  

مركزُالتكوينُُاللعم  مُبالشكرُكماُأتقد ُ،نــــالباحثيوصبر

ُُُُُُُُُُاُلهمُعرفان ُة،ةُطولقـبلديُلاـعم  و ةـبلعيدُقالوالتمهينُ المهني

الذينُُكلُ  اُإلىشاكرُ كماُأعترفُ،التُـموهُليُمنُتسهيقد ُلماُ

ُيــــــسوندر  

منُساعدنيُووقفُإلىُجانبيُطيلةُكتابةُأسطرُُوأشكركلُ 

زمةُجزاهمُدنيُبجميعُالوسائلُالال ُمنُزوُ ُوكلُ ُطروحةهذهُاأل

 ه ـــــــــــــــالل  

ُ.اورُ ـــــــــــــــــوُجعلُسعيهمُمشكاُُخيرُ 

 



 فهرس العناوين
 الصفحة           العناوين                                                             

 ..........................أ.ب.ج.................................................مقدمة
 مشكلة البحث :الفصل االول

 04...............................................................................تمهيد
 50تعريف وتحديد مشكلة البحث.................................................... -1
  05-06.........................................وصياغتها...... تحديد اإلشكالية -1-1

 06..............................................................فروض الدراسة -1-2
 50-06.............................................أسباب اختيار الموضوعأهمية و  -2
 22-50.................................تحديد مفاهيم الدراسة والمفاهيم المرتبطة بها -3
 31-22...........................................................الدراسات السابقة -4

 32.............................................................................خالصة
 األسس النظرية للتكوين المهني:الفصل الثاني

 33...............................................................................تمهيد
 42-34...................................جتماعية ودراسة التكوين المهنيالنظرية اال -1
 44-42.................................................نشأة وتطور التكوين المهني -2
 01-44.............................................أنواع وأنماط التكوين المهني -2-2
 02-01.........................................التدريب المهنيينأهداف التكوين و  -2-3
 04-02..................................................وظائف التكوين المهني -2-4

 00.............................................................................ةخالص
 وتاريخي لنشأة وتطور التكوين المهني في الجزائرسوسيالمدخل ال: الفصل الثالث

 06...............................................................................تمهيد
 04-00.................جذور التكوين المهني في الجزائر قبل فترة االستعمار الفرنسي-1
 63-04.............................فرنسيحالة التكوين المهني في عهد االستعمار ال-2
  64- 63.مرحلة التوجه االشتراكي( ) المهني في الجزائر بعد االستقالل نالتكوي تطور -3
 



  01-64 تطور التكوين المهني في الجزائر من خالل مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق -4
 04-01....................................التكوين المهني في الجزائر وأنواعهياكل  -5
 04-04.....................................تقييم سياسة التكوين المهني في الجزائر -6

 85...........خالصة..................................................................
 الفصل الرابع: األسس النظرية لسوق العمل

 81...............................................................................تمهيد
 84-82..............................................النظريات المفسرة لسوق العمل -1
 80................................................العوامل المتحكمة في سوق العمل -2
 80-86........................................................مؤشرات سوق العمل -3

 88.............................................................................خالصة
 والمطابقة بين سياسة التكوين المهني مدخل لدراسة سوق العمل الالفصل الخامس: 
 وسوق العمل                  

 84...............................................................................تمهيد
 151-45........................المدخل لدراسة سوق العمل في الجزائر............. -1
 156-151........................................خصائص سوق العمل في الجزائر -2
 158-150.............................................لجزائرتقييم سوق العمل في ا -3
 111-158.........................المطابقة بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل -4
 110-111......................آليات الربط بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل -5
 114-110.........واقع وأفاق سياسة التكوين المهني واحتياجات سوق العمل بالجزائر -6

 125............................................................................خالصة
 اإلجراءات المنهجية: ادسالفصل الس

 121..............................................................................تمهيد
 122..................................................................منهج الدراسة -1
 120-122.........................................................مجاالت الدراسة -2
 120-126............................................................عينة الدراسة -3
 124-120.....................................................أدوات جمع البيانات -4



 135...........................................................................خالصة
 تفريغ وتحليل البيانات :سابعالفصل ال

 131..............................................................................تمهيد
 102-132...................................................تحليل وتفسير البيانات -1
 104-103.......................................فروضها.نتائج الدراسة على ضوء  -2
 100......................................نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة -3

 106…………………………………………………...…………خالصة
 100………………………………………………………………الخاتمة
 163-108.................................................................... المراجع

 
 

 الملخص
 المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرس الجداول
 

 رقم  ن الجدولعنوا رقم الجدول
 الصفحة

تطور شعب ومناصب التكوين المهني لوزارة العمل والتكوين  51
 المهني

60 

 132  المبحوثين حسب السن توزيع 52
 133 توزيع المبحوثين حسب الجنس 53
 133 المبحوثين إقامةمكان  54
 134 الحالة المدنية للمبحوثين 50
 130 مهنة المبحوثين خارج التكوين 56
 130 المستوى التعليمي للمبحوثين 50
 136 نوع التخصص للمتكونين 58
 130 القطاع الذي يتربص فيه المبحوثين 54
 138 المبحوثين آلباءالمستوى التعليمي  15
 138 المبحوثين ألمهاتيمي المستوى التعل 11
 134 باء المبحوثينآمهنة  12
 145 مهنة أمهات المبحوثين 13
 145 حوثين بالوكالة المحلية لتشغيلتسجيل المب 14
استطاعة المبحوثين التوفيق بين الجانب النظري والجانب  10

 التطبيقي
141 

 141 مساعدة الدروس المقدمة في المركز على تعلم المهنة 16
 142 صعوبة فهم المتكونين للدروس في المركز 10
 142 هنيالم تطابق التعليم أثناء التمهين مع برامج التكوين 18
 143 تطبيق ما يدرسه المبحوثين في التخصص أثناء التمهين 14



 143 رغبة المبحوثين في مكان تعلم المهنة 25
 144 تعبير المهن الموجودة في المركز عن حاجة المجتمع 21
 140 سماح طريقة توجيه في الحصول على عمل مستقبال 22
 140 لتعلم المهنة كفاية الدروس النظرية في التكوين المهني 23
المتواجدة في المركز على تعلم  واآلالتمساعدة التجهيزات  24

 المهنة
146 

 146 تناسب موقع مركز التكوين المهني 20
 140 طريقة تدريس األساتذة المكونون في المركز 26
 140 تناسب تخصص المبحوثين من حيث القدرات الجسمية 20
 148 للتكوين المهني األفضلية في خيار المبحوثين 28
 148 كيفية اختيار المبحوثين للتخصص 24
 144 رؤية المبحوثين للتكوين في تحقيق النجاح المهني 35
 144 أهمية التكوين المهني بالنسبة للمبحوثين  31
رغبة المبحوثين في البقاء عند صاحب العمل بعد انتهاء  32

 التربص
105 

 101 اة اليوميةطلب تخصص المبحوثين في الحي 33
 101 تفضيل المبحوثين العمل بدون شهادة التكوين المهني 34
 102 أسباب اختيار المبحوثين للتكوين المهني 30

 
  
 

 

 

 

 

 



 أ
 

 مقدمة 

ولية كتدهور معدل دتغيرات عديدة في البنية االقتصادية الشهد عقد الثمانينات  
النمو االقتصادي في الدول الصناعية ومنها ضعف التجارة الدولية وانهيار أسعار المواد 
األولية، وانعكس ذلك على الدول النامية مثل الجزائر التي انتهجت سياسات إصالحية 

، التي أثرت بشكل مباشر 8811بعد تفاقم األزمة االقتصادية لعام  8811بداية من سنة 
االقتصاد الوطني، وبما أن سياسة التكوين المهني هي جزء من السياسة االقتصادية  ىعل

 واالجتماعي.والسياسة العامة للبالد، فإن التكوين المهني هو جزء من النظام التربوي 

ذا كان  الهدف من سياسة التكوين المهني في النهاية هو توفير شغل لكل  وا 
إلى التشكيلة االقتصادية واالجتماعية الجزائرية، برزت شخص مؤهل للعمل، بالنظر 

ظاهرة البطالة كنتيجة للتحول االقتصادي واألزمة السياسية بداية التسعينات، حيث وجب 
القة بين القضاء على هذا  المرض االجتماعي، بعرض الطريقة التي تطرح مسألة الع

االقتصاد والمجتمع أو الروابط الموجودة بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل في 
 النموذج الجزائري.

ومن جهة أخرى فإن سوق العمل تأثر بفترة اإلصالح االقتصادي بارتفاع عدد 
السكان المؤهلين للعمل باستثناء األفراد المنخرطين في التعليم مما نتج عنه طول فترة 

 قاء في قوة العمل.الب

لذا كان االهتمام بالقوة البشرية في كافة المجاالت وعلى كل المستويات، وتعتبر 
طوير المنظومة التكوينية التجربة الجزائرية في الساعة الراهنة إنجاز حقيقي يهدف إلى ت

والبكالوريا المهنية، لتعميق الصلة بين سياسة كنظام المعابر أجهزة مغايرة  باستحداث
التاريخية  بأبعادها ةالتكوين المهني وسوق العمل تظهر في شكل مقاربة سوسيو اقتصادي

سياسة »واالجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطلق كانت دراستنا موجهة حول موضوع 
بمحاولة البحث والتعرف على هذه السياسة  .«الجزائرين المهني وسوق العمل في التكو 



 ب
 

من خالل مسايرتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل بالتركيز على خريجي المنظومة 
 سبعةوعليه جاءت الدراسة مقسمة إلى التكوينية من اليد العاملة وربطها بسوق العمل، 

، مشكلة البحثتحديد تعريف و ، ويضم مشكلة البحثول األفصول حيث شمل الفصل 
الدراسات و  ،يد مفاهيم الدراسة والمفاهيم المرتبطة بهاأسباب اختيار الموضوع، تحدأهمية و 
 السابقة.

، ويضم األسس النظرية للتكوين المهنيأما الفصل الثاني فقد احتوى على 
الجتماعية ودراسة التكوين المهني، نشأة وتطور التكوين المهني، أنواع وأنماط النظرية ا

 المهنيين، وظائف التكوين المهني.التكوين المهني، أهداف التكوين والتدريب 

سوسيو تاريخي لنشأة وتطور التكوين المهني في المدخل الوالفصل الثالث 
قبل فترة االستعمار الفرنسي،  ، ويحتوي على جذور التكوين المهني في الجزائرالجزائر

د حالة التكوين المهني في عهد االستعمار الفرنسي، تطور التكوين المهني في الجزائر بع
تطور التكوين المهني في الجزائر من شتراكي، االالتوجه  مرحلة االستقالل من خالل

خالل مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق، هياكل وأنواع التكوين المهني في الجزائر، تقييم 
 الجزائر. في سياسة التكوين المهني

النظريات تندرج تحته  ،األسس النظرية لسوق العملوالفصل الرابع يتمثل في 
 المفسرة لسوق العمل، العوامل المتحكمة في سوق العمل، مؤشرات سوق العمل.

والمطابقة بين سياسة التكوين مدخل لدراسة سوق العمل الوالفصل الخامس 
، خصائص سوق المدخل لدراسة سوق العمل في الجزائرتضمن و  المهني وسوق العمل

لمطابقة بين سياسة التكوين المهني اائر، تقييم سوق العمل في الجزائر، العمل في الجز 
سة واقع وآفاق سيابين سياسة التكوين المهني وسوق العمل،  آليات الربط، وسوق العمل

 العمل بالجزائر. التكوين المهني واحتياجات سوق 



 ج
 

من  ، وانطوى تحته كلاإلجراءات المنهجيةتطرقنا فيه إلى ادس أما الفصل الس
 المنهج والمجاالت والعينة وأدوات جمع البيانات.

واستخالص النتائج  لتفريغ وتحليل البياناتواألخير خصص  سابعبينما الفصل ال
ثم  ،الدراسات السابقة ثانيا، وأخيرا الخاتمةى ضوء الفروض أواًل، ثم على ضوء عل

 والمالحق.والملخص المراجع 
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 مشكلة البحث                                                             وللفصل األا
 

 تمهيد
إن أي باحث يقوم بدراسة خاصة في مجال العلوم االجتماعية ينبغي أن يضع إطارا 
تصوريا لتحديد مشكلة دراسته ولذلك يعد هذا الفصل بمثابة مدخال مفاهيميا يضبط مسار 

التكوين الدراسة من خالل تحديد اإلشكالية حيث أننا نتساءل هل توجد عالقة بين سياسة 
 المهني وسوق العمل في الجزائر؟ 

وتوضيحا للمفهومين الرئيسيين في هذا البحث والمفاهيم المتعلقة بكل منهما باإلضافة       
إلى االستعانة ببعض الدراسات التي عالجت نفس الظاهرة ومحاولة إبراز وضعية هذه 

    الدراسة وما ستؤول إليه من تلك الدراسات.                  
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 مشكلة البحث                                                      الفصل األول
 

 :مشكلة البحثتحديد تعريف و  -6

 تحديد اإلشكالية وصياغتها: -6-6
أصبحت الموارد البشرية تحتل مكانة كبيرة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء  

أو ما يسمى برأس المال البشري وكذا اقتصاد المعرفة وخاصة الشباب الذي يعد الثروة 
ا العنصر بات عمال هاما في التنمية وثروة الدائمة والطاقة المستجدة، فاالستثمار في هذ

 اجتماعية واقتصادية.
كما أن التربية والتكوين بدورهما عنصران أساسيان في العملية التطورية لبناء  

المجتمعات الحديثة مما أدى إلى ظهور تكنولوجيا التعليم االلكتروني وكذلك التعليم والتكوين 
ومفاهيم على الساحة االقتصادية  إشكاالتبرزت التغير الحاصل وفي ظل هذا  بالكفاءات

مخرجات التعليم  -سياسة التشغيل–سوق العمل -كالتكوين المهني واالجتماعية والتربوية 
ومن ثم فان الموازنة بين هذه المعطيات وعلى األخص التكوين المهني وربطه  والتكوين

تها والخضوع لقانون جعلت من الدول إعادة النظر في سياس بسوق العمل ضرورة ملحة
مكانياتها في حين ان الدول  العرض والطلب في هذا المجال والتماشي وفق احتياجاتها وا 
النامية تعاني من بعض الصعوبات والمشكالت أكثر من الدول المتقدمة كتدني المستوى 
التعليمي والمستوى الصحي وزيادة معدالت البطالة إضافة إلى تسرب عدد كبير من تالميذ 

لمدارس وذلك نتيجة لغياب سياسات وخطط اقتصادية وتربوية واضحة على المستويين ا
   الطويل والمتوسط.

والجزائر من بين الدول التي اهتمت بسياسة التصنيع والتشغيل فكان ال بد من رسم 
حيث خصصت وزارة قائمة بذاتها تسمى حاليا  أولوياتهاسياسة خاصة بالتكوين المهني ومن 

التكوين المهني ببعض العوامل والظروف والمتغيرات  تأثروالتعليم المهنيين ولقد بالتكوين 
الحاصلة اقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا وديمغرافيا بدءا بمرحلة االستعمار الفرنسي ثم 

اقتصاد السوق والمفاوضات الجارية  إلىاالستقالل والتوجه االشتراكي ثم االنتقال تدريجيا 
منظمة التجارة العالمية وتداعياتها وسياسة صندوق النقد الدولي  إلىئر الجزا مانضمابشان 

االقتصادية التي تكون السبب  األزماتوالبنك العالمي خاصة في مجال التشغيل وكذلك 
مما  وكذلك االستثمار واليد العاملة األجنبيين 8332 أزمة وأخرهاالمباشر لتسريح العمال 

ين اذا كان التكوين المهني مرتبط بسوق العمل فان هذا في عملية التكو  إخاللينتج عنه 
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عدم التوازن بين العرض والطلب  إلىبكل العوامل السابقة الذكر وبالتالي يؤدي  يتأثر األخير
فائض في التكوين  أمابين التكوين المهني واحتياجات سوق العمل مما يترتب عليه  أو

ما زيادة في التشغيل ونقصونقص  الكفاءة في التكوين في إطار الجدلية بين  في التشغيل وا 
العملية التكوينية المتمثلة في التكوين المهني من جهة وبين العملية اإلنتاجية المتمثلة في 

 سوق العمل من جهة أخرى وانطالقا مما سبق فان التساؤل الرئيسي يتمحور حول:
  ئر؟هل توجد عالقة بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل في الجزا

 :فروض الدراسة -6-1
تتمحور إشكالية البحث حول العالقة الموجودة بين سياسة التكوين المهني وسوق        

العمل في الجزائر وفي ضوء المعطيات السابقة يمكن وضع فروض نستعين بها وموجهة 
 نفيا وتفنيدا لها والتي هي: أووتحققا منها  إثباتالمسار البحث سواء 

 .سة التكوين المهني وسوق العمل في الجزائرعالقة بين سياهناك 
 يساهم التكوين المهني في تعزيز سوق العمل باليد العاملة المؤهلة في الجزائر.

 المهني واحتياجات سوق العمل في الجزائر.هناك تطابق بين مخرجات التكوين 
 :الموضوع أهمية وأسباب اختيار -1

 األهمية: -1-6

سي أهمية بالغة في الحياة االجتماعية واالقتصادية لكل إن موضوع الدراسة الحالية يكت      
 بلد.

على المستوى االقتصادي فالموضوع ضروري، وهو شرط من الشروط المطلوبة  -
 لضمان تحقيق نهضة وتنمية الجهاز الوطني لإلنتاج.

على الصعيد االجتماعي فهو يسمح ويسهل االندماج المهني، واالجتماعي للشباب  -
 الباحث عن الشغل.

 على الصعيد السياسي، فإنه يساهم في تكريس األمن االجتماعي واالستقرار. -

    كما تكمن أهميته في تحقيق التوازن بين أجزاء النظام التربوي. -

 األسباب: -1-1
سياسة التكوين المهني وسوق هناك مجموعة من األسباب جعلتنا نختار موضوع "

 ة اعتبارات أهمها:غيره من المواضيع وذلك لعد دون " العمل في الجزائر
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 التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يشهدها المجتمع الجزائري. -
 اإلصالحات التكوينية وانتهاج الجزائر سياسة إعطاء األولوية للتكوين المهني عبر   -
 برنامج اإلنعاش االقتصادي.   
لمهني بغية التعرف على محاولة الوقوف على التجربة الجزائرية في مجال التكوين ا -

 حيثيات سياسة الدولة واحتياجات سوق العمل.
 خل سوسيوتربوي.دالتعرف على النظام االجتماعي من خالل التكوين المهني كم - 
"التسرب المدرسي  من طرف الطالب بعنوان: أعدتمذكرة تخرج ليسانس  عكون الموضو  -

متغير ثاني  إضفاءمع  8332-8337وقدمت بجامعة بسكرة في موسم والتكوين المهني" 
 عليه وهو سوق العمل قصد تكملة مشوار البحث.

 
 :هيم الدراسة والمفاهيم المرتبطة بهاتحديد مفا  -3

 الدراسة والمتمثلة في كل من: يمو هونقصد بالمفاهيم هنا مف     
 اموالمفاهيم المرتبطة به"سياسة التكوين المهني وسوق العمل" 

 :التكوين المهني سياسة -3-6
 : مفهوم السياسة -3-6-6

سوسا -يسوس–ساس  :في معاجم اللغة العربية من الفعل اسةيجاء معنى السلغة:  -
  .(1)أي روض وذلل

رشادهم إلى  :أو هي (2)"القيام على الشيء بما يصلحهوالسياسة هي:" "تولي أمر الناس وا 
(3)"حالالطريق الص

 

 من خاللها تصنع اسة هي العملية التي ي"الس بـ محمد شلبي يعرفها اصطالحا: -
 (4)القرارات"

                                                 
دار لسان العرب، )بدون  بيروت، المجلد الثاني، عبد هللا العاليلي، مراجعة: ،العرب المحيط نلسا منظور،ابن  (8)و(1)

 .802تاريخ( ص 
 .465ص، 1222بيروت، دار العلم للماليين،  ،5ط، ائد الطالبر، جبران مسعود (0)
جامعة باتنة،  ،رسالة ماجستير، سياسة التشغيل في الجزائرب وعالقته التكوين المهني واقع، بروكي عبد الواحد (4)

 .12ص 8331-8338
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السياسة هي ذلك الجانب التدبيري التخطيطي والتنظيري الذي يسبق  أنويفهم من ذلك       
 أي ممارسة فعلية.

 مفهوم التكوين:  -3-6-1
 أو FORMERشكل جاء التكوين في اللغة مصدرا للفعل كون أيلغة:  -

  تكون=تشكل
     FORMATION  متكون  فهوFORMED (1)يأخذوهو في ذلك  كاوينت وجمعه 

 (3).التأليف، الصنع، اإلنشاء والشكل (2)معنى الصورة والهيئة والحدوث
 اصطالحا: -
"مجموعة المعارف النظرية والتطبيقية في  بأنهبعض المختصين في التربية  يعرفه     

 (5)."ة"إعداد المتربصين وتدريبهم مهنيا وثقافيا وتربويا في فترة وجيز أو هو  ،(4)" ميدان ما
 .(6)عملية ترويض الذات البشرية وفق خطى الجماعة""ويعرف أيضا بأنه      

 مفهوم سياسة التكوين: -3-6-3
وذلك نظرا التسامه بطابع  اإلجرائيةتحديد هذا المفهوم من الناحية  إلىالتطرق  سنحاول     

فية التعبير عن مفهوم معين بطريقة تبين كي "ف اإلجرائي هويالعمومية ويقصد بالتعر 
 (7).قياسه ويرتبط بزمان ومكان وظروف الظاهرة المدروسة"

المتخذة من طرف الدولة والمتمثلة في  اإلجراءاتكل هي: " فسياسة التكوينوبهذا المعنى 
عدة  أوالمادية والبشرية في فترة زمنية معينة  واإلمكانياتالتجهيزات والوسائل البيداغوجية 

التكوين  فيهايرها في مجال التكوين بصفة عامة بما معينة وتسخ إيديولوجيةفترات ضمن 
 ."وا عدادها بما يتوافق وسوق العملالمهني والتربية والتعليم العالي 

  
 

                                                 
 . 633تاريخ( صدار لسان العرب، )بدون  ، بيروت،معجم المصطلحات العلمية والفنيةخياط يوسف،  (0)و(1)
 .851صجبران مسعود، مرجع سابق،  (8)
 .872ص،البليدة، قصر الكتاب،)بدون تاريخ(، 8ط، التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم، اورلسان رشيد (5)و(4)
 .64-60ص ،8335، لبنان، دار الهدى، دور التربية في توحيد األمة، الكثيري فاضل بن حميدة (6)
، الكتاب الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات محاضرات في المنهج والبحث العلمي، والجيالني حسان سالطنية بلقاسم (7)

 .155ص، 8337الجامعية، 
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 مفهوم المهنة:  -3-6-4

 ومنه جاء معنى المهنة في اللغة العربية من (1)المهن إلىالمهني أي المنسوب لغة:   -
 .(2) جذبتهالثوب أي  لبتها ومهنتحأي  اإلبلهنت مالفعل مهن يمهن مهنا وتقول العرب 

  .(3)" هي الحذق بالخدمة والعمل والمهنة "
 مفهوم التكوين المهني:  -3-6-2

بعد التعرف على المصطلح من خالل تفكيكه نحاول أن نعطي له بعض التعاريف       
  التكوين المهني.لنصل إلى بناء مفهوم مركب وهو  وذلك
 أو"النظام الذي يتبع في دراسة فن من الفنون  :هبأن برعي لعقيد محمد جمايعرفه       

هو النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات  أو، وظيفةأي  أعمالدراسة  أومهنة من المهن، 
 (4)والخبرات واالتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما"

من التعلم يقصد بالتكوين المهني نوع بأنه: " بد الرحمن محمد عيسوي عيعرفه  ماك      
 (5)"المختلفة المتعلقة بمهنة معينة المهارات والخبرات والمعارف واكتساب
التعديالت لعمل مهني ويتمثل  أوالتحضيرات  أشكالكل  يسهلبأنه: " جورج القوزي يعرفه 

 (6)"ذلك في تعليم المعارف ونقل القيم األخالقية أو المعارف المهنية المتعلقة بهذه المهنة
اكتساب المعرفة وتنمية القدرات التي " على انه فيعرفه paul foulquieيبول فولكأما 

الشخصية والتقليد العائلي ونصائح  تحدد النجاح في فرع النشاط الذي توجه إليه األذواق
 (7)"الموجهين

يتبين من خالل كل ما سبق فان جل التعاريف الواردة في مجال البحث حول التكوين 
 إلىوتعلمها ونقلها  رد بالمهارات والخبرات في مجال مهنة معينةالمهني تتضمن تزويد الف

                                                 

 
 .147، ص1227، دار راتب الجامعية، قاموس العربي الشاملهيئة األبحاث والترجمة،  (1)

راهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ، المجلد الثاني، وضع حواشيه: إبمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (8)
 .428، ص1271

 .802 مرجع سابق، ص ،ابن منظور (3)
-1225، رسالة دكتوراه دولة، جامعة قسنطينة، ، التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم (6)و(5)و(4)

  . 01و82ص  1226
 .10-18بروكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص (7)
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عقيد محمد جمال برعي" و"عبد الرحمان محمد المتكونين وهذا ما يظهر في تعريف كل من "
 .العيسوى" و "جورج القوزي"

حول التكوين المهني اهتمت بالجانب -إن لم نقل كلها–غلب التعاريف أ كما نلحظ أن 
الذي جمع بين "تعريف عقيد محمد جمال برعي"  دون البنائي ماعدافهوم مالوظيفي لل
  . في تحديده لمفهوم التكوين المهني)الوظيفي والبنائي( الجانبين 

على انه "تعليم وتزويد فئة العاطلين عن العمل  إجرائيايتلخص مفهوم التكوين المهني 
تقانهاحرفة ما والمبعدين من النظام التعليمي بمعارف وخبرات حول مهنة او  في فترة زمنية  وا 

  محددة نظريا وعمليا بحيث يكون تأهيلها للدخول الى سوق العمل". تمهينية أوتكوينية 
 وين المهني:سياسة التكمفهوم  -3-6-1

على التعريف اإلجرائي وهو  سياسة التكوين المهني سنعتمد أيضا في تحديدنا لمفهوم      
اإلجراءات والقوانين التي ترسمها الدولة بهدف تطبيقها كالتالي: "هي جملة التدابير والخطط و 

على مستوى قطاع التكوين المهني مع مراعاة حجم الطلب المتوفر من اليد العاملة في سوق 
 .العمل"

 :مفهوم السوق  -0-8
ساق اإلبل وغيرها سوقها من  السوق  معنى البن منظورفي لسان العرب  جاء: لغة  -

مهرا  ساقو اإلبل والغنمكانوا إذا تزوجوا  الن العرب لسوق با كما عرف المهر سوقا وسياقا
موضوع البياعات التي يتعامل فيها وسميت بذلك  والسوق ألنها كانت الغالب على أموالهم 

 كما ورد في التنزيل.(1)سواقأ المبيعات نحوها والجمعوتساق  إليهاالن التجارة تجلب 
 ه  ع  م   ون  ك  ي  ف   ك  ل  م   ه  ي  ل  إ   ل  ز  ن  أ   ال  و  ل   اق  و  س  األ  ي ي ف  ش  م  ي  و   ام  ع  الط   ل  ك  أ  ي  ول س  الر   اهذ   ل  ام   واال  ق  و  ))
  .(2) ((اير  ذ  ن  
 بها من الوجهة االقتصاديةويقصد  :markt/marché يعني مصطلح السوق  اصطالحا:  -
 تجارية متشابهة وال يدل على مكان معين بل يشير بأعمالجماعة من التجار يقومون  أية"

والى المتبايعين فيها الذين ينافس بعضهم بعضا متصلين في عدة سلع بعينها  أوسلعة  إلى
 .(3)معامالتهم اتصاال حرا"

                                                 
 .848، مرجع سابق، صابن منظور (1)
  ( من سورة الفرقان.37اآلية رقم) (2)
 . 002خياط يوسف، مرجع سابق، ص  (3)
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( أو أجهزة مؤسسات-منظمات-أفرادمجموعة الجماهير ): "عموما السوق كما يعني        
و يمثل أو على نشاطات المؤسسة فهمبيعات المنتج المعين  ىتؤثر علالتي بإمكانها أن 

األصناف المذكورة أو مجموع األشخاص القادرين والراغبين في  مجموع المشترين من هذه
 .(1)تملك منتج أو خدمة معينة بمعنى يجب أن تتوفر الرغبة في الشراء والقدرة عليه"

ه "فكرة تجريدية يستخدمها االقتصاديون للتعبير عن االتصاالت بين وجاء على ان        
نعتبر السوق  أنيكفي  إذمشترين وليس بالضرورة يتضمن السوق منطقة جغرافية البائعين وال

 .(2)هيكال يمثل مجموعة الشروط التي تسهل عملية التبادل بين مختلف الوحدات أو نظاما

 مفهوم العمل: -3-1-6
"مجهود إرادي عقلي أو بدني يتضمن الكثير من األشياء  :نهأجاء مفهوم العمل على       

يق أهداف اقتصادية واجتماعية نفسية ويقوم بوظائف أساسية من اجل تنمية المادية لتحق
 (3) شخصية األفراد وتكيفهم مع الحياة المحيطة"
الواعي الذي يستهدف منه  رادياإلمجهود ال" بأنهكما عرف في الفكر المعاصر 

هدف ال حاجاته ومن ثم فان أي مجهود لغير هذا ال إلشباعالسلع والخدمات  إنتاج اإلنسان
 (4) " يعتبر عمال

" ذلك النشاط الذي يستهدف إنتاج وتقديم السلع والخدمات التي انه:  ويعني أيضا
(5)تشبع حاجات ورغبات األفراد اآلخرين"

 

 :مفهوم سوق العمل -3-3
بعد أن تعرضنا لمفهوم كل من السوق والعمل على حده نحاول التعرف على       

 درج جملة من التعاريف حول سوق العمل وهي كاآلتي:المفهومين بعد تركيبهما وفي ذلك ن
فيها المؤسسات عن العمال والتي  التي تفتشالمنطقة  : "بأنه  Goodmanكودمانيعرفه 

 (6)القاطنين" معظمفيها يشتغل 

                                                 
   .17ص ،، دار العلوم، بدون تاريخعنابةدراسة السوق، ، نصيب رجم  (1)
-8334ر، جامعة بسكرة رسالة ماجستي ،القتصاد السوق الجزائر اآلثار االجتماعية النتقال، تركي عبد الناصر احمد (2)

 .16ص 8335
 .25، ص8334األردن، مكتبة الرائد العلمية،  ،أصول التربية )الوعي اإلنساني(، إبراهيم ناصر (3)
 .21، ص8334، القاهرة، مجموعة النيل العربية، البطالة في الوطن العربي المشكلة والحل، الزواوي خالد (4)
  17، ص8332األردن، إثراء للنشر والتوزيع، ،إطار إدارة اإلنتاج والعمليات دراسة العمل في، النعيمي محمد جالل (5)
الجزائر، ديوان المطبوعات  ،سوق العمل والنقابات العمالية في اقتصاد السوق الحرة، الموسوي مجيد ضياء (6)

 . 11، ص8337الجامعية، 
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 .(1)" " حصيلة مقابلة بين عرض وطلب العملانه:  حمد منصورأويعرفه       
المجال الذي يلتقي فيه الباحثون عن فرص  أولمكان "ذلك انه: أبوهناك من يعرفه       

 .(2)عن العمال ويتم من خالله تحديد مستوى األجور وحجم العمالة" عمل والباحثون 
"بيار  وهنا نجد "حوض الشغل"مدلول أما مفكرو العلوم االجتماعية فقد أطلقوا عليه 

واحد لسياسات  التالقي في فضاء" :في حقيقة حوض الشغل يتمثل أنيرى كونداز" 
 .(3)المؤسسات والخصائص االقتصادية"

"ذلك المكان الذي تحدد فيه الشروط  االتجاه الماركسيويعني سوق العمل من خالل        
ال  فاألفراد الرأسماليةالتاريخية لخضوع واستغالل قوة العمل الذي يزيد من التراكم  واألشكال
 .(4) وتجعلهم خاضعين له في هذا المكان" ماليالرأسقوة عملهم التي يستغلها  إاليملكون 

 أرباباتفاق التعاريف لسوق العمل حول المكان الذي يبحث فيه  أنوبذلك نالحظ 
العمل عن العمال والعمال عن العمل بعد التعرف على مختلف التحليالت لسوق العمل من 

تبناها يلمرجعية التي خالل خبراء في كل من االقتصاد والعلوم االجتماعية وحسب الخلفية وا
بما سوق العمل يتضمن محاولة ضبط لمفهوم  إجرائياالمفكرون وفي ذلك سنورد تعريفا 

تقتضيه هذه الدراسة ومن ثمة فان سوق العمل: "هي مناصب العمل المتوفرة لدى الدولة لفئة 
دماجهمخريجي التكوين المهني وحاملي شهادات هذا القطاع   مهنيا"  وا 

  تبطة بالتكوين المهني:المفاهيم المر  -3-4
سندرج في هذا العنصر مجموعة من المفاهيم لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بمفهوم      

التكوين المهني الن المعرفة متداخلة فيما بينها ومن المفاهيم التي ترتبط بالتكوين المهني 
 نجد:

التي  العملياتليشير إلى " Education التربية يستخدم مصطلح التربية:  -3-4-6
وأشكال سلوكه األخرى وتنمية  ص واتجاهاتهخبواسطتها يمكن تنمية قدرات الش

                                                 
-8336جامعة بسكرة،  ،رسالة ماجستير، يلاتجاهات خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغ، يونس سميحة (1)

 . 22، ص8337
-14، ص8335-8334جامعة بسكرة،  ،رسالة ماجستير، التكوين الجامعي واحتياجات الوظيفة، حفيظي سليمة (4)و0)و(2)

15. 
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 مشكلة البحث                                                      الفصل األول
 

القيم االيجابية التي يؤكد عليها المجتمع الذي ينتمي إليه فهي بذلك عملية 
اجتماعية تتضمن جميع أساليب تكوين الشخصية والتي تسهم في نقل المعرفة 

ارتباط التربية بالسياق االجتماعي  علماء االجتماع أكدوقد  "األجيالالمنظمة بين 
 لمجتمع ومن بينهم: لوالثقافي 

 تهذيب أو ترويض لطبيعة اإلنسان " الذي جاء في تعريفه للتربية أنها" اميل دوركايم"      
ثارة الطبيعة االجتماعية الكامنة في اإلنسان لتحل محلها" الحيوانية، فهي بذلك حسب  (1)وا 

 .ع ظروف المجتمع الذي يعيشون فيهتكيف لألفراد م" دوركايم"
ور الطبيعي للمجتمعات تطور التربية قد يخضع للتط أنكونت"  أوجست"في حين يبين 

 "قانون المراحل الثالث"لك من خالل البشرية وذ
التربية على ما هو نافع ومفيد للفرد  امضرورة قي ""هربت سبنسرويضيف       

 .(2)والمجتمع"
 ألوانهمالبيئة تؤثر في اختالف البشر من حيث  أن إلى أشار خلدون" "ابن أنكما نجد       

في صفاتهم النفسية والخلقية ولها دخل  تأثيرالها  أنوجسومهم وميولهم ونشاطهم العام كما 
 .(3) ونظام الحكم السياسي والديني األسرةفي التقاليد والعادات وشؤون 

 واألديانالحاصل بين المجتمعات  ختالفلالالتربية راجع  تعدد وتنوع تعاريف نإ      
وحتى بين  واإلسالم، فالتربية مفهوم يختلف بين العرب والغرب والمسيحية واإليديولوجيات

 .العلوم كعلم االجتماع وعلم النفس وعلوم التربية
االجتماعي للتربية  اإلطارومن هذا المنطق فان بحوث علم االجتماع كشفت عن       
وعملياتها وذلك ما دفع علماء  أبعادهامن المنظور السوسيولوجي لفهم  دراستها وأهمية

"علم االجتماع  أسموهفرع يتخذ من التربية موضوع لدراسته  إلنشاءاالجتماع المعاصرين 
يجعل من المجتمع وظواهره مدخله لفهم السلوك  Sociology Education التربوي"
 .(4)البشري 

 

                                                 
  .88و83-12ص، 1227مركز اإلسكندرية للكتاب، ، اإلسكندرية، علم االجتماع التربوي، الجوالني عمر فادية (4)و  (1)
 .80 ص، المرجع نفسه (2)
عنابة، دار العلوم، ، علم اإلدارة المدرسية)نظرياته وتطبيقاته في النظام التربوي الجزائري(، بن حمودة محمد (3)

 . 85، ص8332
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 البيداغوجيا:  -3-4-1

 وقيادتهم وتربيتهم" األطفال"توجيه في المصطلح اليوناني  البيداغوجيامة تعني كل       
 إلى)الطفل( ولذا فهي تتضمن  النظام الذي نتبعه في تكوين الفرد أو األسلوب" أيضاوهي 

 .(1) جانب العلم بالطفل المعرفة بالتقنيات التربوية والمهارة في استعمالها"
معنى واحد لذا سنوضح  أنهماعلى  ة والبيداغوجياالتربيهناك من يورد مصطلحي        

المفاهيم التي  إشكاليةبعض االختالفات الموجودة بين المصطلحين وذلك لتفادي الوقوع في 
 :أن دراسته ومن بين هذه الفروق نجد إطارتبعده عن  أوقد تخرج الباحث 

ال تستخدم  البيداغوجياا ولغيره من الكائنات الحية بينم لإلنسانتقال  أنيمكن  التربية     
 التربية.تعتبر جزء من  البيداغوجيا أنوخاصة في مرحلة الطفولة كما  لإلنسان إال

 .(2) "طرق التدريس أو وسائله"ترد بمعنى ةفي المؤلفات االنجليزي البيداغوجيا     
فرنسية أما المتأثرة بالثقافة الالمغرب العربي  مفهوم متداول في بلدانبيداغوجيا  كما أن     

باعتبارها متأثرة بالثقافة  بلدان المشرق العربي فهي متداولة فيتربية كلمة 
 .(3)االنجلوساكسونية

 وعليه فان ما سبق تبيان لاللتباس الحاصل بين هذين المفهومين     
  التدريب المهني:  -3-4-3

مهنته والتكيف عملية تعليم وتعلم تمكن الفرد من إتقانه " نه:أيقصد بالتدريب المهني       
  .(4)قصر وقت واقل جهد"أمع ظروف العمل في 

"نوع من التعلم واكتساب المهارات والخبرات والمعارف المختلفة  نه:أويعرف على       
 المتعلقة بمهنة معينة وال يقتصر على العمال الجدد فيشمل المالحظين والمشرفين وقادة 

بنوع  إعالمهم أو اإلنتاجيةالمؤسسة زيادة كفاءتهم العمال وكذلك العمال الحاليين عندما تريد 
 .(5) "طريقة جديدة من طرق العمل أو اآلالتجديد من 

                                                 
 .12مرجع سابق، ص، اورلسان رشيد (8)و (1)
 .814مرجع سابق، ص، بن حمودة محمد (0)
 8334دار المعرفة الجامعية، ، اإلسكندرية، سيكولوجية الصناعة ،د الغنيصبره محمد علي واشرف محمد عب (4)

 .876ص
 .57ص، 8338، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،علم النفس واإلنتاج ،العيسوي محمد عبد الرحمان (5)
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هذا فيما يخص تعريف التدريب المهني وسنوضح االختالف الوارد بين مفهومي        
التكوين والتدريب المهنيين الن كثير من المراجع ال تفرق بينهما وتستخدمهما لفظين لمعنى 

 واحد.
أطول من  التكوين المهني: أناالختالف فمن حيث المدة الزمنية نجد هذا ومن بين        

وان هذا األخير قد يقتصر على فئة العاملين أو العاملين الجدد بينما  التدريب المهني
جانب الذين لم يسبق لهم ذلك كما  إلىقد يشمل فئات من سبق لهم العمل  التكوين المهني

 :أننجد 
 17يشترط فيه سنا معينة ال تتجاوز العشرين سنة وال تقل عن قد  المهنيالتكوين        

 الرابعة متوسط. أو أساسيعاما ومستوى تعليمي معين قد ال يقل عن التاسعة 
 .ال تشترط فيه الشروط السابقة الذكر التدريب المهنيفي حين 
 يالتكوين المهنة التطبيقية بينما ليالناحية العم إلىالتدريب المهني يشير  أنكما        

 .(1) معا ةجمع بين الناحيتين النظرية والتطبيقيي
ودول  الجزائر وفرنسا ، بينماالتدريبتستخدم  الدول العربية المشرقية أن وأيضا       

 .(2)التكوينتستخدم مفهوم  المغرب العربي
  التعليم التقني:  -3-4-4

م كونه له عالقة بالتكوين المهني من جانب المهن إلى هذا النوع من التعلي سنتطرق       
 والتخصصات المهنية وألنه ارتبط بالتكوين المهني في فترة االستعمار الفرنسي للجزائر.

يهدف  ألنهنظام يشكل أداة مهمة للتنمية االقتصادية للبالد " التعليم التقني() ويعتبر      
ضرورية وكذا بقية القطاعات االقتصادية األخرى الصناعة باليد العاملة الماهرة ال تزويد إلى

 ."البناء، اإلدارة، الفالحةمثل قطاع 
في النظام التربوي الجزائري  ليم العامعالتجانب  إلىوقد وجد هذا التعليم بصفة رسمية       

ويسير هذا التعليم في مؤسسات  (3)(1276-1275السنة الدراسية ) بعد االستقالل ابتداء من
 .(4)متاقنالتسمى 

                                                 
 .18، مرجع سابق، صبروكي عبد الواحد (1)
 .04، مرجع سابق، صشغيل في الجزائرالتكوين المهني وسياسة التسالطنية بلقاسم،  (0)و (2)
 .54، ص8333، عين مليلة، دار الهدى، 0، طالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري، بن سالم عبد الرحمن (4)
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المغرب والمشرق  االختالف قائم دائما في مجال المصطلحات بين أنوكما يبدو        
عند  الفني أو التعليم المهنيفي الجزائر هو نفسه  التكنولوجي أو فالتعليم التقني العربيين

 المشارقة العرب.
فة معينة حر  إلىمن التعليم الذي يؤدي  النوعوهو ذلك  " التعليم الحرفي اليدوي:  -3-4-2

وأسهل واقل في سنوات التعليم ويكفي هذا  وهو اقل في الدرجة من التعليم المهني
 .(1)"الخزف والنسيجالنوع من التعليم الدراسة االبتدائية ومثال ذلك 

 .وغالبا ما يكون هذا النوع من التعليم متوارثا في العائلة أبا عن جد       
الدراسة لعالقته بالتكوين المهني من حيث انه مرحلة في هذا الجزء من  إدراجهويعتبر      

ذلك انه توجد مراكز للتكوين المهني  إلى باإلضافةمن مراحل تطور التكوين المهني 
 الحرف اليدوية.متخصصة في 

 التعلم: -3-4-1
 أنهم إاليختلف الباحثون في ميادين التربية وعلم النفس في تحديد معنى التعلم وتفسيره       

 كلو التي نستدل عليها من التغيرات التي تطرأ على س التعلم هو العمليةأن: " يتفقون على
 .(2) الخبرة" أوالتدريب  أومع البيئة  العضوية والناجمة عن التفاعل أوالفرد 
ه دائم في سلوك الفرد بعملية تغير ش " بأنهتعريفا للتعلم  محمد الشرقاوي  أنورويوجز  

 .(3) ال يالحظ بشكل مباشر""
أن للتعليم دور كبير في رقي األمم وتحضرها وما التقدم التكنولوجي لتعليم: ا  -3-4-7

دليل على ذلك فمجتمع بدون تعليم معناه  إال الذي تشهده المجتمعات المعاصرة
كل سلوك ومهارة ذهنية نظرية أو تطبيقية على انه: " التعليمبدون إنتاج وعرف 
 .(4) "ن التربيةفعل واع وهو جزء م إلىتحولت اقترنت بمعرفة و 

 األفراد إعدادالتعليم هو :" إلىيشير  للتعليم المختصون مفهوما جديدا أوردوقد      
عدادالعاملين في الحياة   .(5)"الطاقة العاملة في المجتمع وا 

                                                 
 .22مرجع سابق، ص  ،إبراهيم ناصر( 5)و  (1)
 .874، ص8330، األردن، دار الفرقان، 4، طعلم النفس التربوينشواتي عبد المجيد،  (2)
 .815، ص8333دار قباء،  القاهرة،، أصول علم النفس الحديثه فرج عبد القادر، ط (3)
 .64-60ص ، سابق عمرج، ري فاضل بن حميدةيالكث (4)
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تساهم في تخريج عمال متدربين يمكن االستفادة  أنسة يجب در ن المأوبذلك يتبين ب      
 .منهم
عمليتين متفاعلتين  إلىران يمفهومان متداخالن ويش التعلم والتعليم أنكما يظهر      

 .ومتبادلتين
طريقة للتكوين المهني الهدف منها اكتساب  :"على انهالتمهين  يعرف التمهين:  -3-4-8

تأهيل مهني أولي معترف به يسمح للمتمهن بممارسة مهنة معينة في مختلف 
 (1)"قطاعات النشاط االقتصادي والحرفي

الخاص تحت  أوسواء في القطاع العام  اإلنتاجيةالمؤسسات والورشات تم داخل وي     
طريقة اقتصادية  التمهينمراكز التكوين المهني التي تقدم تكوينا نظريا مكمال ويعتبر  إشراف

الدول النامية لعدم تمكنها من توفير الهياكل  إمكانياتفعالة ومنظمة وهو نمط يتناسب مع 
 التمهيننظام  بإمكانوالكافية لتلبية الحاجات المتزايدة من التكوين كما انه  التكوينية الالزمة

توفير تكوين في عدد من المهن التي يصعب تغطيتها عن طريق التكوين كما هو الحال 
 (2)."للحرف التقليديةبالنسبة 

المتصلة والمنسقة التي  التأهيلتلك المرحلة من عملية " ويعني المهني: التأهيل -3-4-9
توفير خدمات مهنية بقصد تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل  تشمل

 (3)."مناسب واالحتفاظ به والترقي فيه
عملية مساعدة الفرد على " :أنه Superسوبر ويعني به عند التوجيه المهني: -3-4-61

 (4)."وتقبل صورة لذاته متكاملة ومتالئمة لدوره في عالم الشغل إنماء
صالحية وكفاءة من المتقدمين  األفراد رأكثوهو انتقاء " االختيار المهني: -3-4-66

 (5)."األعماللعمل من 
متغيرة من االتساق والتطابق  ةدينامكيوهو عبارة عن حالة ":التوافق المهني -3-4-61

 (6)."بين القدرات للفرد وحاجياته
                                                 

 .د   مرجع سابق، ص، التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (1)
 .53ص، 8338لغرب، وهران، دار ا، التربية والتكوين بالجزائربوفلجة غياث،  (2)
 . 26، ص8333، األردن، دار الصفاء، مقدمة في تأهيل المعاقين، عبيد ماجدة السيد (3)
 . 12، ص 1222، األردن، دار مكتبة الثقافة،التوجيه المهني ونظرياته، جودت عزت عبد الهادي والعزة حسني سعيد (4)
 .07، ص8333، األردن، دار الصفاء، المهنة وآدابها دراسات في قوانينبدران فارس أمية وحوسة راسم هيفاء،  (5)
 . 72، ص 8335، األردن، دار وائل، ه المهني ونظرياتهيسيكولوجية التوجالداهري صالح،  (6)
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في بريطانيا  تعرفها الكلية العالمية لتأهيل الموظفين التربية المهنية:  -3-4-63

تزويد الناشئة بكفايات أساسية تهيئهم لدخول  ىإل"مادة تعليمية تهدف :بأنها
 (1).سوق العمل أو االلتحاق بالتعليم المهني"

  الثقافة المهنية:  -3-4-64
 األنشطةيتضمن مجموعة من  أو يحتوي هي عبارة عن أسلوب من األساليب الذي      

  .اءأدومجرد  واإلنسانيةاالجتماعية  واألبعادوالتنظيمية والمهنية والتقنية  اإلدارية
أغراضها  من القيام بدورها المنوط بها وتسيير مرافقها وتحقيق األجهزةيمكن في النهاية      

 .(8) المشروعة
أن كل ما سبق من مفاهيم فإنها ترتبط بمفهوم التكوين المهني سواء من قريب أو بعيد    

الحقة من هذه  فالعالقة القائمة بين هذه المفاهيم متداخلة وبالتالي ستتضح أكثر في فصول
 .ةـالدراس

 المفاهيم المرتبطة بسوق العمل: -3-2
فهو من بين المؤشرات الضرورية االقتصاد دورا هاما في  العرضيمثل العرض:  -3-2-6

 .يختلف باختالف السلع والمنتوجات والخدمات المقدمة حيث
 واهم العوامل المؤثرة طالبي العملهم  العرض" فيقصد به: سوق العملفي مجال  أما      

 .(0) قوة العملفيه هي معدل النمو السكاني ومستوى مهارة 
ومن العوامل  "األعمال أصحاب"في سوق العمل  الطلب ويقصد به الطلب: -3-2-1

 (4)اإلنتاج وأساليبالمؤثرة فيه معدل الناتج الداخلي وتطور االستثمار 
الموجودين داخل حدود دولة  األفرادعدد :"أنهمالسكان على  يعرف السكان: -3-2-3

داخلها وخارجها معا من  أودائمة  إقامةالمقيمين  واألجانبة من المواطنين معين
وتضم السكان من الناحية الديمغرافية  (5)"المواطنين في فترة معينة من الزمن

 مجموعة من الفئات العمرية والمتمثلة في:

                                                 
(1)

  .63-52، ص8332، األردن، دار وائل، التدريس والتقويم( التربية المهنية )مبادؤها واستراتيجياتالسيد مريم،  
  .14، ص 8337-8336رسالة ماجستير، جامعة بسكرة،  ثقافة المهنية في الفكر اإلداري الحديث،ال، يزغش محمد (8)
، ع(، األردن، دار الحامد للنشر والتوزياإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائريةبن شهرة مدني،  (4)و(0)

 . 128و126، ص8332
 .62-62ص ،سابق، مرجع لتشغيل في الجزائرالتكوين المهني وسياسة اسالطنية بلقاسم،  (5)
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ن بين الصفر وحتى س أعمارهم: "وتشمل السكان الذين تتراوح واألحداث األطفالفئة  - 

 (1).الخامسة عشر"
بين  أعمارهمالسكان الذين تتراوح  "وتشمل :في العمر اإلنتاجي فئة البالغين الذين -

  (2).والخامسة والستين" الخامسة عشر
"وتشمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والستين فما  فئة الشيوخ وكبار السن: -

 (3).فوق"
 :إلى أيضاوينقسم السكان 

داخل حدود سن العمل أي بين  أعمارهموهم السكان الذين تقع سكان الفعال:"حجم ال -
 (4).لسن العمل" األقصىوالحد  األدنىالحد 

 األيديالذين يمثلون  األشخاص"وهي كافة  اقتصاديا )مهنيا(:حجم السكان الفعال  -
في  للسلع والخدمات بما اإلنتاجيةللمساهمة في العملية  والمهيأةالعاملة المعروضة 

 (5).طلين عن العمل في وقت مااالع األشخاصذلك 
وهم السكان الفعالون الذين ال يمارسون نشاطا "خارج القوى العاملة:حجم السكان  -

 المجندين في واألفراددائمة ويشمل كل من الطلبة  أواقتصاديا سواء بصورة مؤقتة 
 (6).الوطنية والمسجونين وربات البيوت ةالخدم

 .والمتقاعدون المالك العقاريون  إلى باإلضافة       
وهم السكان الذين تقع أعمارهم خارج سن العمل أو العمر " غير الفعال:حجم السكان  -

 (7).اإلنتاجي"
 
 

                                                 
 .75و78، صسابق مرجع، التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (7)و (0)و(8)و (1)
  .80، مرجع سابق، صبروكي عبد الواحد (6)و (5)و(4)
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السلع  إنتاجوهي مجموع عدد السكان الذين من وظيفتهم " القوى العاملة: -3-2-4

ان السكعليها اسم لق والخدمات التي يحتاجها كل الناس في المجتمع ويط
 (1).النشيطين اقتصاديا

 :قسمين هما إلىوتنقسم القوى العاملة 
الشخص الذي تتوافر فيه شروط القدرة " ويعرف الفرد المشتغل على انه المشتغلون: -

 (2)."على العمل والرغبة فيه والممارسة الفعلية للعمل
يعرف الشخص المتعطل على انه:" الشخص الذي يملك القدرة  المتعطلون: -

  (3).داد والرغبة في العمل لكنه ال يعمل وال يجد عمال رغم البحث عنهواالستع
فالعاطلون عن العمل هم القسم الثاني من القوى العاملة وتضم فئة المتعطلين       

األشخاص الذين سبق لهم العمل وفقدوا مناصبهم وكذا األشخاص الذين يدخلون ألول مرة 
 (4).سوق العمل

تمكين كل مواطن مؤهل من حقه في  وبأنه: "ه يعرف التشغيل التشغيل: -3-2-2
 (5).العمل"

مناصب الشغل على نطاق واسع بحيث يمكن  إحداثالعمل على " :بأنهكما جاء       
قطاع التكوين  بعين االعتبار التوسع باتجاه األخذالقضاء على البطالة والعمل الجزئي مع 

  (6).المهني
)اإلنتاجية في إحدى الفعاليات االقتصادية  لةالقوى العام مبه: "استخداويقصد       

 (7).والخدمية(
حق كل مواطن مؤهل وبالتالي يجب على الدولة  التشغيل نالحظ في التعريف االول أن     

 توفير الشغل للمؤهلين. 
أما التعريف الثاني فمن الناحية التطبيقية يتعذر فتح مناصب الشغل على نطاق واسع      

تتحكم فيه  التشغيلن يصعب تحقيقه عمليا أل أمربطالة الن القضاء عليها والتخفيف من ال
التعريف ربط  أنومن جهة أخرى نالحظ  كالسكان والسياسة واالقتصادجوانب أخرى 

                                                 
 .72وص60مرجع سابق، ص، التشغيل في الجزائرالتكوين المهني وسياسة ، سالطنية بلقاسم (7)و (5)و (4)و (0)و( 8)و (1)
  .63، ص1222قسنطينة، دار البعث،  كاالت النظرية والواقع،اإلشخروف حميد وآخرون، ( 6)
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التكوين المهني ومنه مطابقة  للقوى العاملةوذلك يدخل في التخطيط  بالتكوين المهني 

 بسوق العمل.
 .لالتجاه الرأسماليو استخدام التعريف الثالث فه أما      

 البطالة: -3-2-1
فيجب اإلشارة إلى الجانب اآلخر المقابل له الذي يتمثل في التشغيل بعد أن عرفنا       
 .بفائض التشغيلأو  بنقص التشغيلوالتي تكون إما  البطالة
تعاريف عديدة حسب االتجاهات والمدارس الفكرية وحسب المجتمعات للبطالة ونجد      
ليست  المجتمع الغربيوأيضا في  الطرح االشتراكيتختلف عن  الة بالمفهوم الرأسماليفالبط

، وعليه نورد بعض التعاريف التي قد تكون لها عالقة بالدراسة المجتمع العربيكما هي في 
  الحالية.
"عبارة عن كمية من وقت العمل غير المستخدم خالل فترة زمنية  بأنها: البطالةعرفت      
 (1).ما"

 (2)"الفقدان الكامل للعمل عند قسم من أفراد القوى العاملة"وتعرف بـ:      
 (3)الفرق بين عرض العمل والطلب عليه"كما أنها "

العوامل منها  البطالة والتشغيلفهناك العديد من العوامل التي تؤثر في كل من      
اني والهجرة بنوعيها الداخلية ، النمو السكلحجم السكان،التوزيع العمري للسكانالديمغرافية 

عمل يكون دون المستوى المهاراتي لطالب العمل  كقبول لعوامل االجتماعيةارجية ومنها اوالخ
جانب  إلىعلى عمل يتناسب وقدراته المهنية والفكرية  لالحصو  انتظاررفضه له في  أو

النظام في  اإلنتاجوتحدد نمط  القوى العاملةالتي تحكم  اإلنتاجيةطبيعة العالقات 
يختلف حسب هذه  البطالةوبدوره مفهوم  (4) المتبع في المجتمعاالقتصادي االجتماعي 
 يعمل ليس بطاال وكذلك الطالب والجندي. ابن الغني الذي ال أنالظروف فهناك من يرى 

                                                 
  .84ص ،سابقمرجع  بروكي عبد الواحد، (1)
 .82-21-32، ص، مرجع سابقالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، سالطنية بلقاسم (4)و (0)و( 8)
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 وتأثر تأثيرفهي عالقة  عمللبسوق انالحظ من التعاريف السابقة للمفاهيم المرتبطة       
زاد حجم السكان يؤثر على  إذاحجم السكان له دور في التحكم بسوق العمل وذلك  أنحيث 

 القوى العاملة ومن ثمة على التشغيل وهذا ما تشهده الدول النامية.
على التشغيل  تأثيري القوى العاملة وبالتالي كون نقص فنقص حجم السكان في إذا أما     

 تشهده الدول المتقدمة. سن التقاعد وهذا ما تأخيرمما يترتب عليه 
نقصان في التشغيل  أوزيادة  نتاج البطالة هي أنفنالحظ  التشغيل والبطالةومن جانب  

 من أخرى وعليه فان سوق العمل مرهون بهذه المفاهيم والدالالت وسيتجلى ذلك في فصول 
 الدراسة. هذه

 :الدراسات السابقة  -4
جزاء فال بد للباحث أن يستعين بكافة البحوث البحث العلمي سلسلة مترابطة األ يعتبر         

هي:"كل  الدراسات السابقةوالدراسات التي تناولت نفس الظاهرة التي هو بصددها وعليه فان 
الدراسات واألبحاث واألطروحات والرسائل الجامعية التي تطرقت إلى نفس الظاهرة التي 

 (1) "الباحث يتبناها
فان  اسة التكوين المهني وسوق العمل في الجزائر""سيوفيما يخص هذا الموضوع       

على التكوين المهني كمؤسسة تربوية ومهنية وكظاهرة  أقيمتهناك بعض الدراسات التي 
اقتصادية واجتماعية والتي لها عالقة بموضوع الدراسة ومن بين الدراسات الرائدة في هذا 

 منها: المجال نذكر
 علم االجتماع التنميةبها لنيل شهادة دكتوراه دولة في  تقدم"سالطنية بلقاسم" دراسة       

دراسة حالة الصناعات  التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر""تحت عنوان:
 .(1226-1225الميكانيكية في قسنطينة السنة الجامعية )

ماع علم االجتتقدم بها لنيل شهادة الماجستير في  "بروكي عبد الواحد"تليها دراسة       
دراسة  "واقع التكوين المهني وعالقته بسياسة التشغيل في الجزائر" تحت عنوان تنظيم وعمل

      .(8338- 8331)سنة ؛بخنشلة بششار Altratexالتراتيكس ميدانية بوحدة 

                                                 
 110، ص8334، عين مليلة، دار الهدى، منهجية العلوم االجتماعية، ي حساننسالطنية بلقاسم والجيال(1)
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في علم اجتماع  تقدمت بها لنيل شهادة الماجستير"غربي صباح"  دراسة وتتبعهما      
 دراسة التكوين اإلنتاجي فيالتنموي لمؤسسات التكوين المهني " العائد"بعنوان:التنمية 

 .(8334-8330)بمدينة بسكرة نموذجا سنة مؤسسات التكوين المهني 
 قدمية وقد رتبت هذه الدراسات في هذا البحث حسب األ

وهي دراسة تجمع بين النظري والتطبيقي وتناول فيها الباحث دراسة سالطنية بلقاسم:  -4-6
يلعبها في عالم الشغل وتهدف دراسته إلى  ن المهني واألهمية التيموضوع التكوي

  ما يلي:
الجانب اإلنساني في عملية التكوين كما  إبراز إلىتهدف هذه الدراسة  الهدف من الدراسة: -

ما يترتب عنه من الفائدة وهو الهدف األساسي للدول النامية والجزائر من إظهار  إلىتهدف 
وري الكشف عن المعوقات البنائية والدينامكية التي تحول دون هذا بينها، لذلك من الضر 

 .االستغالل

 :أبعادهذه الدراسة في ثالث  أهمية: تتمثل أهمية الدراسة -
 الطاقات البشرية بما تمثله من قيمة في القيام بالنشطات االقتصادية وفي تكوين الثروة

 ودورها الواضح في تحقيق التنمية االقتصادية.
تنظيم القوى العاملة والتي تعتبر ركنا أساسي في عملية التخطيط االقتصادي  ةأهمي

 واالجتماعي.
(1) .نوعية العنصر البشري ودوره في اإلنتاج والحاجة للعمال المتكونين 

 لقد قامت هذه الدراسة على ثالث فروض رئيسية: فروض الدراسة: -
 وقد شملت هذه الفرضية ست  في استقرار العامل في عملهيساهم التكوين المهني

 مؤشرات.
وقد شملت هذه جسمية والعقلية للعامل لبتنمية القدرات ا يرتبط التكوين المهني

 الفرضية على سبع مؤشرات.
 هناك عالقة ارتباطية بين التكوين المهني وسياسة التشغيل وشملت على ثالث  

 (2).شراتؤ م

                                                 
 .10-18، ص، مرجع سابقالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، سالطنية بلقاسم (1)
 .841-843، صالمرجع نفسه (2)
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 :ن هما:اختار الباحث لدراسته هذه مصنعي مجال الدراسة 

 .مركب المحركات والجرارات بواد حميميم بقسنطينة 
  المضاغط والمرصصاتمركب((C.C.A (1) .عين سمارة بقسنطينة 

 :العينة  
العينة بطريقة عشوائية من عمال المركبين السالفي الذكر وكان العدد  خذ الباحثأ       

في مركب  12في مركب المحركات والجرارات و 91أي  667=12+91 الفعلي هو:
عامال، في مركب المحركات  3299 المضاغط والمرصصات من مجموع العمال الذي هو

 عامال. 753والجرارات، ومجموع العمال في مركب المضاغط والمرصصات الذي هو 

 (2) .وهذه العينة موزعة حسب الورشات والفئات المهنية
 
 :وقد تعذر عليه  حصائياإلفي دراسته المنهج الوصفي والمنهج اتبع الباحث  المنهج

 (3) .الظروف الخاصة بالبالد إلىاستخدام المنهج التجريبي ويرجع ذلك 
 :أدوات جمع البيانات 
، ائهم للعمل في الورشات اإلنتاجيةقد قام الباحث بمالحظة العمال أثناء أد لمالحظة:ا (أ

افلة الح إلىوعند خروجهم وهم يسرعون  وفي المطعم، وأثناء تنقالتهم من مكان آلخر
  منازلهم. إلىللعودة 

في جمع البيانات المميزة  األداةاستخدم الباحث هذه  العمل على السجالت والوثائق: (ب
تاريخ اإلنشاء ومعرفة التطورات التي شهدت على المستوى  من حيث ،للمصنعين

التكنولوجي وتطور اإلنتاج وتوزيع العمال حسب التخصصات، كما استخدمت في جمع 
كما  .التكوين المهني وسياسة التشغيل من الوثائق الرسمية والعلمية المعلومات عن

اإلنتاج ساعدت هذه األداة الباحث االطالع على السجالت التي يسجل فيها تطور 
 (4) .العمال ودفع أجورهم وكيفية الترقية وغيابات

                                                 
 .827إلى  856من  ، ص، مرجع سابقوسياسة التشغيل في الجزائر التكوين المهني، سالطنية بلقاسم (4)و (0)و (8)و (1)
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لتطبيق بمقابلة االدرايين ورؤساء المصالح ومقابلة العمال، قام الباحث  المقابلة: ج(
 االستمارة وقد تمت على ثالث مراحل.

 حالة 53عمل الباحث باستمارة استبيان واستمارة مبدئية طبقت على  د( االستمارة:
 (1).(عامل)

وقد استخدمت هذه التقنية للربط بين  : Technique de Delphiتقنية ديلفي هـ(
الخبراء في ميدان بتحليل آراء مجموعة من وذلك  ،اسة التشغيلالتكوين المهني وسي

 (2) .التكوين المهني وميدان التشغيل
 :أهم النتائج 
والبيانات خرج  اإلحصائيةبعد التحق من المعالجة نتائج الدراسة على ضوء فروضها:  -

 أهمها: الباحث بمجموعة من االستنتاجات
 (3) يساهم التكوين المهني في استقرار العامل في عمله وينمي قدراته الجسمية والفكرية 
  هناك عالقة ارتباطية بدرجة محدودة من االيجابية بين التكوين المهني وسياسة

 (4)التشغيل
نتائج الدراسة في ظل الدراسات  تتمحور  نتائج الدراسة على ضوء الدراسات المشابهة: -

 :كاآلتيراسات سابقة دالباحث ك االمشابهة التي استعمله
 ال يمكن االستغناء عنه في أية تنمية تستند  يشكل التكوين المهني استثمارا ورأس مال

 رشيدة. سإلى أس
  األيدياالقتصاد الوطني من  تاحتياجا ة بالتكوين الذي يلبيحالناج التنميةترتبط 

 (5).العاملة المدربة
 .يرتبط التكوين المهني بالتدرج المهني وتحسين ظروف العامل واستقراره في عمله 
 (6).قدرات العامل ومن ثم رفع كفاءته المهنية يعمل التكوين المهني على تنمية 

                                                 
 828-825، ص، مرجع سابقالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (6)و (5)و (4)و (0)و (8)و (1)
 .416و
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الج الباحث موضوعه انطالقا من أهمية التكوين ع قد بروكي عبد الواحد: ةدراس -4-1

 المهني وسياسة التشغيل والتي تتمثل في:
  التحوالت الجديدة الناجمة عن الحتمية االقتصادية في ظل المنافسة والتوجه نحو

 اقتصاد السوق.
 التكنولوجية الجديدة مع الواقع االجتماعي للتكوين المهني وسياسة التغيرات  تكييف

 (1) .التشغيل في المجتمع الجزائري 
 :إلىكما تهدف الدراسة  الهدف من الدراسة: 

  محاولة الكشف عن واقع التكوين المهني وعالقته بسياسة التشغيل في الجزائر بناءا
 .عملي فوهو كهدعلى الدراسة الميدانية 

 فهو محاولة التعرف على تقنيات البحث واكتساب خبرة عن كيفية  ف العلميالهد أما
 القراءات وجمع البيانات وتصنيفها وتوسيع دائرة المعارف لدى الباحث.

 :لقد تم وضع فرضية عامة من طرف الباحث مفادها: فروض الدراسة 
 ة ، كلما كانت قادر غيل محددة الوسائل واضحة األهدافكلما كانت سياسة التش

 حجم التكوين في المجتمع الجزائري. بعلى استيعا
 :كاآلتيووضعت ضمنها ثالث مؤشرات جاءت على شكل تساؤالت فرعية هي        

  هل واقع التكوين المهني يتماشى وسياسة التشغيل المنتهجة بالجزائر؟ 

 هل سياسة التكوين المهني تخضع لمتطلبات سوق العمل؟ 

 النمو الديمغرافي في توفير مناصب الشغل للقادرين  ةهل سياسة التشغيل تراعي نسب
 (2) فعال على العمل في المجتمع الجزائري؟

 :مجال الدراسة 
 .بششار والية خنشلة Altratex هذه الدراسة بوحدة أجريت
 ة: ـالعين 

تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وقصدية وذلك لضرورة اخذ العدد كله لمجتمع       
وكانت  فئة مستثنية من البحث قصد اخذ الباحث نظرة شاملة وحصر للمبحوثين ادالبحث ع

                                                 

 
 .13و2، مرجع سابق، صبروكي عبد الواحد (8)و (1)
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 27 إلىعامل موزعين حسب الجنس 133عامال بالوحدة اخذ منها  102العينة من مجموع 
يشمل االدرايين، مساعدين وتقنيين ومسؤولين عن  02 أما العدد الباقي عامل 10عاملة و

 األمن لذلك تم عزل هذا العدد.
 هج:المن  

ويتجلى استعمال هذا المنهج  "منهج المسح الشامل" استخدم الباحث في هذه الدراسة       
 (1)المنهجية المتمثلة في الحصر الشامل لمجتمع البحث األدواتمن خالل 

 أدوات جمع البيانات: -
المالحظة المقصودة وذلك للتعرف على سلوك األداء  أسلوب إلىلجأ الباحث  المالحظة: (أ
لفعلي للمبحوثين والسلوك التنظيمي داخل الوحدة من خالل بعض المؤشرات التي تدل عليه ا

لوظيفي إلى جانب التنقل من مكان العمل الها عالقة باألداء  ليس كالحركات العشوائية التي
 (2)مغادرتهم و 

قابلة مقابلة مع رئيس المصلحة التقنية واستجوابه، م بإجراءوقد قام الباحث  المقابلة: ب(
 (3)المسؤول على التكوين والتوجيه

استمارة تجريبية ثم طبقت بشكل نهائي وقد تضمنت خمسة  18الباحث  وزع االستمارة: ج(
 (4)سؤاال بين مفتوح ومغلق 00تحتوي على  أساسيةمحاور 

 النتائج التالية: إلىتوصل الباحث في دراسته  أهم النتائج: -
 ئر من الصعب فهمها هني وسياسة التشغيل في الجزاالعالقة بين واقع التكوين الم إن

برازها سوى   على مستوى التنظير فقط. وا 
 .تبدو العالقة بين المتغيرين وثيقة الصلة تدل على التفاعل والتكامل بينهما 

  شير إلى جدل قائم بين يقع اتبدو العالقة بينهما غامضة على مستوى التطبيق والو
 .طرفين يصعب التوفيق بينهما

                                                 
 .27 إلى 22احد، مرجع سابق، ص من بروكي عبد الو (4)و (0)و( 8)و (1)
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 عاب كل الراغبين في التكوين تكون يا كانت سياسة التكوين المهني عاجزة عن استإذ

عجز على احتواء حجم التكوين في ظل التنامي الواسع لفئة البالغين أ سياسة التشغيل 
 (1)العمر اإلنتاجي والقادرين فعال على العملفي 

 دراسة غربي صباح:  -4-3
 تساؤالت الدراسة: -
 لتكوين المهني والمردود الخارجي لمؤسسة التكوين هل هناك عالقة بين برامج ا

 ؟المهني
 المؤسسة  إنتاجطرائق التكوين النظري/الميداني وزيادة  هل هناك عالقة بين

 (2)ة؟المستقبل
 مجال الدراسة: -
ختارت الباحثة لدراستها مجموعة مراكز التكوين المهني الواقعة بمدينة بسكرة ا      

 .مسكن ببسكرة 1333الموجود بمنطقة  (3)""حساني بونابص المعهد المتخص إلى باإلضافة
 العينة: -
جي التكوين المهني من يالباحثة في دراستها العينة بطريقة مقصودة من خر  ختارتا      

مختلف  وفي-والعام الخاص-مختلف مراكز التكوين في مدينة بسكرة العاملين في القطاعين
  (4)اإلنتاجيالتكوين ينهم فيما يسمى بعملية فترة تكو  أثناء االتخصصات والذين شاركو 

  :المستخدم المنهج -
انسجاما مع الطرح المقترح  األكثرة المنهج الوصفي ألنه في هذه الدراس ةالباحث اتبعت      

   (5)الوصف المتعمق-فاالستكشا التالية:للموضوع وقد تم تجسيد هذا المنهج وفقا للخطوات 
  أدوات جمع البيانات: -
اعتمدت الباحثة على أكثر من طريقة وأداة لجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة وهي       

 كاآلتي:

                                                 
 .104-100بروكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص (1)
-8330رسالة ماجستير، جامعة بسكرة،  العائد التنموي لمؤسسات التكوين المهني،غربي صباح،  (5)و (4)و (0)و (2)

 .2-2، ص8334
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  المالحظة: (أ
من توظيف المالحظة البسيطة، وهي مالحظة مقصودة والغاية منها تمكنت الباحثة       
 هو:

 .مالحظة عالقة المتربصين بالمكونين أثناء قيامهم بالتطبيق في الورشات 
 (1)قة المكونين والمتكونين باإلدارةمالحظة عال 

 ب( استمارة االستبيان:
–وزعت االستمارة على عدد من خريجي التكوين المهني في تخصصات مختلفة      

 (2)بسيطة ومركبة ومفتوحة أسئلةبندا بين  84 وتضمنت-منهمالعاملين 
 ج( المقابلة:

 األسئلةغير المقننة بحيث ال تكون  أواستعملت الباحثة في بحثها هذا المقابلة الحرة       
مقابالت مع عدة مسؤولين في كل من المعهد الوطني  إجراءموضوعة مسبقا وقد تم 

  (3)المتخصص في التكوين المهني بمدينة بسكرة ومديرية التكوين المهني لوالية بسكرة
 وهؤالء هم:

 .المدير العام للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببسكرة 
 .مدير الدراسات في المعهد 
 .نائب مدير الدراسات في المعهد 
 .رئيس مصلحة المستخدمين في مديرية التكوين المهني ببسكرة 
 .رئيس مصلحة التنسيق بين القطاعات في المديرية 
  (4).في المديرية اإلنتاجيرئيس مكتب التكوين 

 
 
 

                                                 
 .113إلى  131من  ، صسابقمرجع غربي صباح،  (4)و (0)و (8)و(1)
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  الطرق اإلحصائية المستخدمة: -
 عض المقاييس اإلحصائية الوصفية منها:اعتمدت الباحثة على ب      
المتوسط الهندسي،  والمنوال،: وتتمثل في الوسيط مقاييس النزعة المركزية  -

أن الباحثة استخدمت المتوسط الحسابي  بحيث المتوسط التوافقي والمتوسط الحسابي
 (1)لتبيان درجة إجماع عناصر المجموعة حول نقطة واحدة

للتعبير عن درجة  احثة مقياس االنحراف المعياري استخدمت الب مقاييس التشتت: -
اختالف مفردات البحث حول نقطة معينة باإلضافة إلى ذلك استخدام احد مقاييس 

 الداللة وهو:
ر باوهو: معامل ارتباط بيرسون)ر( الخت االرتباط مقاييسوكذا احد ( 8مربع كاي )كا      
 (2)ان( بي)صدق االستالمبحوثين إجاباتثبات 
من بين القوانين التي استعملتها الباحثة  :المطبقة في الحسابات انين اإلحصائيةالقو  -

 ما يلي:
 133× النسبة المئوية =التكرار

 مجموع التكرارات               
 مجموع التكرارات المتوسط الحسابي=
 عدد الخيارات                    
 8وسط الحسابي(المت-= جذر مجموع )التكرار(3)االنحراف المعياري 

 عدد الخيارات                                
 م س(-)صم س(-)سمج         =ر=(4)قانون معامل االرتباط

 1م ص(-مج)ص×  1م س(-جذر مج)س                              

 8ت م(-= مج)ت و 8: كا(5) الداللة اإلحصائية اربختا

 م ت                                                            
                                                 

 .118-111مرجع سابق، ص ،غربي صباح( 4)و (0)و (8)و( 1)
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تساعد على فهم الظاهرة  ألنهاذلك تم استخدام بعض العروض البيانية  إلى باإلضافة      
البيانية،  األعمدةالبيانية ومنها الخط البياني،  واألشكالالمدروسة وكذلك استخدام الرسوم 

  (1).الرسوم الدائرية
 :النتائج أهم -
 ليها:نتائج الدراسة في ضوء تساؤ  -

 توصلت الباحثة في دراستها من خالل التساؤلين إلى ما يلي:
 .هناك عالقة بين برامج التكوين المهني والمردود الخارجي لمؤسسة التكوين المهني 
 (2) .هناك عالقة بين طرائق التكوين النظري/الميداني وزيادة إنتاج المؤسسة المستقبلة 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .166و161و115مرجع سابق، ص ،غربي صباح (8)و (1)
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 ةـــخالص
ضمن  إطارهاالمتعلق بموضوع الدراسة وتحديد  يللفصل المفاهيم انبعد عرض      

اشكاليتها وفروضها ومبررات اختيارها والتعريف بالمشكلة من خالل المفاهيم والدراسات 
 السابقة.
النظرية التي يركز عليها التكوين المهني وذلك من  األسسسنتناول في الفصل الموالي       

 لظاهرة التكوين المهني. ة وتفسريهاناحية النظرية االجتماعي
  وأيضا التطور التاريخي للتكوين المهني واهم أنواعه وأهدافه ووظائفه.      
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 تمهيــد

لعالمية في شتى الميادين االنتقال من المجتمع الزراعي إلى التحوالت اقتضت ا
اهتمت بالتنظير للقضايا من جانبها  علم االجتماعالصناعي وظهور اتجاهات كبرى في 

 .السوسيولوجي
 إطاريديولوجيات متباينة تحت إحدى هاته المسائل إذ عولج بأ والتكوين المهني

كفرع قائم بذاته وتحليل ما كتبه  التكوين المهنيذلك ما عزز بروز  النظرية االجتماعية
سنقدمه بداية بالنظرية االجتماعية ثم  في تبنيهم لهذا المشروع وهو ما األوائلالرواد 

 ف.والوظائ واألهداف األنواعالمراحل التي تشكل بها التكوين المهني واهم 
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 االجتماعية ودراسة التكوين المهني النظرية -1
 نظرية ابن خلدون في المهن:  -1-1

حول العمل كانت بمثابة النظرية الحديثة  إسهاماتلقد حاول ابن خلدون تقديم         
وتحليله في ذلك مستمد من الواقع االجتماعي لعصره ومن تنقالته عبر مختلف البلدان 

 .والمناطق
فالواحد من البشر ال تفي  "التعاون "هو  ابن خلدون عنصر اجتماعي عند  أهم إن       

 بأبناءلكثرتها وكثرة الصنائع فال بد في كل ذلك من التعاون عليه  اآلالتقدرته باستعمال 
( التعاون جنسه وما لم يكن هذا التعاون فال يحصل له قوت وال غذاء وال تتم حياته بدونه )

 إالفلذلك لو كان قوت يوم واحد من الحنطة مثال فال يحصل  في ذلك يبطل نوع البشر
وآالت  أدوات إلىالثالثة يحتاج  األعمالبكثير من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من 

من  أخرى (1) أنواع إلىكما تحتاج  حداد ونجار وفاخوري بصناعات متعددة من  إالال تتم 
متعددة وصنائع  آالت إلىد من هذه ويتطلب كل واح والدرس كالزراعة والحصادالعمل 
 .األولىمن  أكثر

ببعضه قدرة الواحد فال بد من اجتماع القدر الكثير  أوتوفي بذلك كله  أنويستحيل        
جنسه ليحصل على القوت له ولهم فيكون بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة  أبناءمن 
صر التعاون وينتقل من كونه العمل عندما يدخله عن أنوهكذا نجد  أضعافمنهم  ألكثر

 (2)أكثركونه وظيفة اجتماعية يعيش منها خلق  إلىوظيفة فردية يعيش منها صاحبها 
مدينة  فأهلبعد االجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم  األعمال أن" ويضيف:

 باألقلكلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى فيها  أعمالهموزعت  إذامصر  أو
 إليهكلها زائدة على الضرورات فتصرف فيما يحتاج  األعمالوبقيت  األعمالتلك  من

 .فيكون لهم حظ من الغنى" األمصار أهلغيرهم من 

                                                 
ليبيا، منشورات أكاديمية الدراسات العليا،  ،امل االقتصادي الدولي واإلقليمي في ظل العولمةلتك، االقزويني علي (1)

  . 19، ص4003
 .19مرجع نفسه، ص ال  (2)
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فتكثر مكاسبهم  أصحابهاكثرت قيمتها بين  األعمالكثرت  إذا : "نهأويضيف         
م متى زاد والصنائع ويكثر دخل المصر وخرجه ومن ث األعمال أسواقحتما، وتنفق 
 قيمتها وتضاعف الكسب في واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت  األعمالالعمران زادت 

وأمصارهم وعظمت دولهم  أموالهموكثرت  األهلالمدينة واتسعت بذلك كله أحوال 
 (1).الكهم"ومم

"فليس  :يقول األهراماتمثل ومصانعهم  لألقدمينالعظيمة  اآلثارحديثه عن وفي  
نماقوة مما عندنا  أكثر ماأجسا ألهلها جرى ذلك باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم  وا 

 (2) ."البناء أثقالعلى عملها وتضاعف القوى في حمل  أيديهمواجتماع 
التعاون وتقسيم العمل هو ميل فطري لدى الناس فان ابن خلدون يؤكد  أنعلى الرغم من و 

 أنر الطبيعة وحدها، بل يجب لتطو أو الصدفة  إلىضرورة تنظيمه وعدم تركه على 
 (3) يخضع لقيادة العقل والدولة نفسها.

ولقد حاول ابن خلدون تقديم فلسفة حول تصنيف المهن وذلك انطالقا من التمييز 
بين اإلنسان والحيوان وهذا بالفكر الذي تنشا عنه العلوم والصنائع حيث يكون استعماله 

 (4) ن شرط ضروري للعمران.االجتماعي في إنتاج سبل المعيشة وان المه
"كلها خرجت من العلوم والصنائع والسياسة فمن  أنها:أما تقسيمه للمهن فيرى 

األولى نجد الوراقة والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك ومن الثانية نجد الحياكة 
 (5)."أمثالها ومن الثالثة نجد الجندية وأمثالهاو والجزارة والنجارة والحدادة 

 (6).""بسطة وطبيعية لذا فإنها اختصت بالبدوالفالحة فيرى ابن خلدون أنها أما 
اجتماعية و فالبادية مفهوم ذو معنيين اقتصادي وجغرافي وفيها جماعة اقتصادية 

 (7).من المزارعين تتألف
                                                 

 .393إلى 303من  ص، 4002، بيروت، دار الفكر، المقدمة ابن خلدون، (6)و(3) (4)و(1)
 .14القزويني علي، مرجع سابق، ص  (3)
، باريس، منشورات جروس، بدون تاريخ، علم اجتماع المعرفة بين الفكر الخلدوني والفكر العربي، بدوي فاطمة (3)

 .33ص
 ،النظريات االقتصادية عند ابن خلدون وأسسها في الفكر اإلسالمي والواقع المجتمعي ،مزيان عبد المجيد (2)

 .939، ص9199الجزائر، الشركة الوطنية، 
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عملي وفكري ويكون جسماني  أمرملكة في "الصناعة فيرى أنها أما 
 (1)"محسوس

ها اإلنسان ويصرف فيها عمله بدون فائدة الن الدولة هي فهي كالسلعة ال يعمل في
في كل شيء وهي عبارة عن عوائد وألوان للعمران وتوجد عند أهل  السوق األعظم

 .(2)الحضر لتطور الحياة ورفاهيتها في المدن 
" والملكة صفة راسخة تحصل عند استعمال ذلك الفعل وتكراره مرة بعد أن:ويضيف 

 .(3) "هحتى ترسخ صورت أخرى 
ابن خلدون للصناعات وتعلمها  أوالهافالقيمة التي  تعليم المهنعلى فهذا دليله       

وفي ذلك يتبع مراحلها منذ  لألمةكبر معيار أمنها هو انه كان يعتبرها  لونصيب الدو 
من التفنن في  األمة إليهقمة ما تتوصل  إلىوهو التعلم الحسي التجريبي  التعلممرحلة 

 .(4)الصنائع 
من نقل الخبر والعلم فالملكة  وأتموعب أل المعاينة "نقأن: عتبر ابن خلدون يو        

 .(5) من الملكة الحاصلة عن الخبر" أدقالحاصلة عنه 
انه على قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق " ويضيف أبن خلدون:       

 .(6)" المتعلم في الصناعة وحصول ملكته
  .في مجال المهنة التدريب أوالتكوين المهني  إلى أخرى رة وهذه إشا       
فانه ال يستطيع تعلم  بإتقان وأجادهاتعلم صنعة  إذاالصانع  ": أنن ابن خلدو ويؤكد 
للنفس فال تزدحم دفعة واحدة  وألوان الملكات صفات أنوالسبب في ذلك  أخرى صنعة 

ة واحكمها ورسخت في نفسه فانه ملكة الخياط أجاد إذاال بالخياط بحيث انه اويقدم مث
 .(7) البناء" أوال يجيد من بعدها ملكة النجارة 

                                                 
 .301إلى  303من  ص ،مرجع سابق، ابن خلدون (2)و  (6)و (3) و(3)و( 9)
 .03، ص9193دار طالس،  ،دمشق العمران في مقدمة ابن خلدون،رعد محمد سعيد،   (2)
   .900، ص9193 المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،  ،نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدونشريط عبد هللا،   (3)
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الصناعات  نشأةالتي تكونها  الظواهر االجتماعيةويشرح ابن خلدون هذا النوع من       
الذي  فهو الفيلسوف الحياة االجتماعيةنفهم  أنوتقدمها شرحا يمكن والفنون والعلوم 

الوسائل تنعقد في التحضر حتى تصبح  أنما ينتجه وبمعنى و  مظاهر المجتمعيدرس كل 
هو  فاإلنسان أساتذة إشرافعليها مدة طويلة تحت  تعلمها والتمرن حقيقية يجب  فنون 

خلقت  الحضارةالذي يخلقها وهو الذي يدفعها للعمل ويرقبها وعلى الجملة فكلما تقدمت 
 (1) .جات جديدةفنونا وحا
 والعمل ةفيها من الضرور  عن الحضارة والعملابقة وهي س أصلالبداوة  أن ماك 

 (2) والضروري اسبق من الكماليفي الحضارة من الكمال 
حرف والصنائع وتنوعا كثيرا في لفي العلوم والمعارف وا اويشكل العمران ازدهار  

الحقل االجتماعي  إلىمسالة ضرورة العودة  ابن خلدون المهن واالختصاصات وهنا يبين 
 نمو الحضارات وانكماشهاوتطوره في التاريخ لمعرفة كيفية  العمرانوهو شكل ي واالقتصاد

العمل الفكري والعمل اليدوي  أنحيث  الصنائع والعلوميميز بين  كما انه ال
فالذي يعمل بفكره هو نفسه الذي يعمل بيديه  متالزمان فالحرفي عالم والعالم حرفي

 شكل عمراني واحد إلى ابن خلدون ن في نظر ينتمو  الحرفي والتاجر والعالم أنفطالما 
 .(3)شكل معرفي واحد إلى أيضافإنهم ينتمون 

 النظرية العلمية:   -1-2
أدت النظرية االجتماعية دورا كبيرا في علم االجتماع بتفسيرها للظواهر االجتماعية       

تبناها ومحاولة تحليلها وا عطاء أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية حسب المداخل التي ي
ل اأصحابها واألفكار التي بنيت عليها وهناك بعض النظريات التي برزت في هذا المج

 وحاولت تفسير التكوين المهني كظاهرة.  
النظريات التي تناولت الموضوع بفهم جديد وقراءة  إحدى النظرية العلميةوتعد        
حى في الدراسات لمفهوم المهن وشكلها وتغيرها اتخذت من "Hughes "هيوزقدمها 

 :(4) كبيرة للمتغيرات التالية أهميةتعير  أصبحتاالجتماعية التي 
                                                 

 . 930، ص9123، المجلد الثامن، بيروت، دار الكتب، 4، ترجمة عنان عبد هللا، طعلم االجتماعطه حسين،  (1)

                                                         com:http://www.alitthad. tSociology(=)avalabl a (2)   
 .  99ص، 4009الجزائر، دار مدني، وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون، مواقف ،براهيم الطيببن  (3)
 . 12مرجع سابق، ص ،وسياسة التشغيل في الجزائرالتكوين المهني  ،سالطنية بلقاسم  (4)
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  تشخيص واقع البناء المهني ابتداء من عملية التكوين وانتهاء بتحديد الموقع ضمن
 البناء التنظيمي للمؤسسة.

  غير السوية في ظاهرة المهن  (1)اليجابية ومحاولة عالج الجوانباتبيان الجوانب
 ل عملية المتابعة والتأهيل.من خال

 .مواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق الكفاءة التنظيمية 
 .دراسة المهن وفق تسلسلها الهرمي 
  الوظيفية. أواجتماعية سواء من الناحية البنائية  كظاهرةتفسير المهنة 

" على عملية المهن Tyler تايلر"بزعامة  النظرية العلميةجانب هذا تركز  إلى
واستخدام الحوافز االقتصادية غير أن القضية المحورية التي  اسة الوقت والحركةودر 

تعكس أثارها في هذا السياق تتعلق بأطروحة هذه النظرية حول مسالة التكوين والتأهيل 
ذا كانت هذه النظرية تسعى أيضا  كشرطين أساسيين للقيام بالمخطط التنظيمي للمؤسسة وا 

الواجب إتباعها لرفع كفاءة العمل واإلنتاج فان عملية  إلى اكتشاف أفضل األساليب
 (2)التكوين الداخلي تعتبر جزء من هذه العملية 

  نظم العمل وما هي انسب الطرق ألدائه؟  وعليه فان اهتمام النظرية العلمية بتحديد      
 المؤسسة كنسق مغلق ال يستبعد مسالة التكوين المهني وما تعبير النسق إلىوالنظر 
ال يمكن  أوليوكمعطى  أساسيللداللة على اعتبار هذا التكوين كمتطلب  إالالمغلق 

رة العلمية والقائلة بان ادإللاالستغناء عنه مطلقا وهذا ما تؤكده إحدى المبادئ األساسية 
العلمية هي توفير عنصر الرشد والمنطق في تحديد العالقات  لإلدارةالوظائف األساسية 

لعمل وكانت الفكرة لبحيث ركزت على الجانب الفني  (3)ة المختلفة المؤسس أجزاءبين 
علمي قوامه  أسلوب إتباعيق اإلنتاجية عن طر هي انه يمكن تحقيق زيادة  األساسية

جزئياته ودراسة كل جزئية على حده تحدد  إلىالتخصص والتدريب الفني وتحليل العمل 
يم المصنع بالشكل الذي يضمن وتصم أداؤهوالزمن الذي يستغرق  األساسيةحركاته 

                                                 
 .19، مرجع سابق، صالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسم، سالطنية بلقا  (1)
 .19المرجع نفسه، ص  (3)و (2)
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فقد اهتمت هذه النظرية دراسة  (1)انسياب الخدمات لآلالت وتحرك العامل ألداء واجبه 
  (2).الوقت والحركة
تصميم عمل مثل تعليم  وا عادةتعلم مستمر  اإلنتاجيةتصاحب  أنيجب كما 

  Tyler ". (3)"تايلر العامل الطريقة الجديدة للقيام بها وذلك ما فعله
 قات اإلنسانية:النظرية الع -1-3

والصناعية فان  (4)عملية التكوين المهني ترتبط بكل من المؤسسات التعليمية إن
الجماعات التي  وتأثير اإلنسانيلوك سالتي اهتمت بدراسة ال اإلنسانيةنظرية العالقات 

ين إلى التكو ينظر رواد هذه المدرسة  األساسوعلى هذا  العمال في سلوكهم إليهاينتمي 
فقد اهتمت بتفاعل العاملين في  (5)على انه جزء من المكانة االجتماعية للعمالالمهني 

  جميع أنواع المجاالت ومنها:
  اإلنسانيةبيئة العمال االجتماعية والعاملين ومشاعرهم. 
 ت.ابلتها مثل المشاركة في اتخاذ القرار ابحاجات العاملين ومق اهتمام المدير 

 يتم من خالل االهتمام بتنمية العالقات االجتماعية  اجيةرفع الكفاءة اإلنت إن
 (6)واإلنسانية داخل العمل

التكوين المهني باعتباره عملية تكوين يساهم في تحقيق االتساق والتوازن في  إن        
 (7)التنظيم

 شؤون العاملين برسم سياسات منها: اإلنسانيةوقد دعمت مدرسة العالقات         
 ر العمال وتوظيفهم.سياسة اختيا 
 سياسة تدريبهم والرفع من مستوياتهم. 

  والمكافآت األجورسياسة التقويم وتحديد. 

                                                 
، 4090، تقديم: دحمان مجيد، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلدارة الحديثة للمكتباتغرارمي وهيبة،  (3)و(1)

 .33وص 49و46ص
 
 .413ص ، 4003عبد الهادي، الرياض، مكتبة العبيكان، تعريب: الميداني  ،رةا، فن اإلددركر بيتر (9)
 .11-19مرجع سابق، ص  التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،سالطنية بلقاسم،  (3)و(3)و (4)
 .33، صمرجع سابقغرارمي وهيبة،  (3)

 

                                                                   fupn.sa.www. :http: avalabl atEducation.(=)  (6)  
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 سياسة الترقيات. 

 (1) .سياسة الخدمات االجتماعية 

على المدرسة الكالسيكية تعد بمثابة ثورة ورد فعل  إن ظهور مدرسة العالقات اإلنسانية
 المتعلقة بالنظرية العلمية

 لوظيفية:ابنائية ال  -1-4
محددة  أهدافوحدة اجتماعية لديها  أنهاالمؤسسة على  إلى تنظر البنائية        

متطلبات الوظيفية يتعين على لا ة منلتحقيقها وان هناك جم إلىوواضحة نسبيا تسعى 
يتوقف  أهدافهانجاح المؤسسة في تحقيق  أنالبقاء وطالما  أرادما  إذايوجهها  أنكل نسق 

كبيرة لمشكلة النظام  أهمية أعارت لبنائية الوظيفيةاسائل للغايات فان على مالئمة الو 
ركزت على حشد الموارد التنظيمية  اإلطاراالجتماعي وعالقة المؤسسة بالبيئة وفي هذا 

لمحافظة على توازن لالعاملين من خالل عمليات التنشئة والتكوين  األفرادورفع كفاءة 
 واستقرار النسق.

  .الحسن للمؤسسة السير تعتبر مصادر أساسية لضمان والتأهيلالتكوين  عملية إن       
 إلىوسن السياسات التكوينية المناسبة يمكن الوصول  األفراد إعدادفمن خالل        

المتطلبات الوظيفية المصاحبة  إحدى التكوين يصبح األساسالغايات المحددة وعلى هذا 
الدولة  سياسات ل هذه العملية يمكن التنسيق بينخالالتكامل فمن  أهدافللتكامل لتحقيق 

أنصار اتجاه  (2)تحقيقه إلىوهذا ما سعى  وأهدافها أصنافهاالمؤسسة بمختلف  وسياسات
 الذين حاولوا اإلجابة عن سؤالين أساسيين هما: النسق االجتماعي

  استقراره لكي يحقق أهدافه؟ النسقكيف يضمن 
  لمحيطة به؟ عالقته بالبيئة ا النسقكيف يضمن 

التكنولوجيا، البيئة، عواطف ) أساسيةدراسة العالقات التبادلية بين أربع متغيرات       
 المشاركين  إعدادمسالة  إلىخاصة  أهمية أعاروا أنهم إال (يالتنظيمالمشاركين، الشكل 
 فيةالوظي البنائيةومن ثم يمكن القول بان  تكوينا مستمرايتطلب  اإلعدادفي التنظيم وهذا 

 (3).في التنظيم يحقق التناغم والتوازن بنائي هذا المتغير كعنصر  إلىنظرت 
                                                 

                                                                   
 .900ص مرجع سابق،التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، ، سالطنية بلقاسم (4)و (2)
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 الماركسية: -1-5

كبيرة للجانب  أهمية وأعارت الصراع والقوة والتغيرركزت الماركسية على دراسة        
ذا، ولقضية االغتراب واالستغالل االقتصادي  المحاوالت النظريةالنظر في  أمعناما  وا 
وتوعيتهم للمشاركة بفعالية  العمال إعدادلوجدنا تناول مسالة  اإلطارفي هذا التي قدمت 

دراك  لتحسين وضعهم المستغل. وا 
لضمان استمرار  األساسيةالشروط  إحدىالمتواصلة هي  التكوينعملية  إن       

 للتكوينعلى الوظيفة المزدوجة  المدخل هذا أنصاروالى جانب هذا يؤكد  الصراع والتغيير
 (1)والهيمنة  المكاناتتزكي الصراع حول  أخرى ي من ناحية تحقق التوازن ومن ناحية فه

اغلب التصورات النظرية ركزت على دراسة  أنوبناء على ما تقدم يبدو جليا       
، كما اهتمت المهنة والبناء االجتماعي –العالقات الوظيفية المتبادلة بين التكوين

دارةبمسؤولية تسيير   لتكوين المهني.نظام ا وا 
ففي بعض الدول تقع هذه المسؤولية على عاتق مؤسسات متخصصة، في حين تقع       

 في البعض األخر تحت رعاية هيئات سياسية.
 النظام الثنائيتؤكد فعالية  فإنها، أمر االختالف بين هذه الرؤى ومهما يكن من       
يندمج في الحياة  أنوعمليا قبل  قياتدريبا تطبيالشاب يكتسب  أن إلى، وهذا راجع للتكوين

، الن للمؤسسات االقتصاديةبالنسبة  أو للمتكون  أكانمعتبر سواء  إذاالعملية، فالحافز 
نظاما  المتكون  مما لو اتبع أعلى التأهيل، ومستواه من تدريبا أكثرالتكوين المهني يكون 

  (2)للتكوين آخر
مارات تكون أكثر فعالية ومردودية ألنها فاالستث للمؤسسات االقتصاديةوبالنسبة       

  .العمل في ميدان تكونتسبق لها وان  يد عاملة مدربةتستحوذ على 
 

                                                 
 .909ص مرجع سابق، التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،، سالطنية بلقاسم (4)و (1)
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 إلىلالقتصاد فعاليته وازدهاره وهذا راجع  أعطتالعوامل التي  هي وبدون شك هذه      
، لمهنيةالعملية واالحياة  إلىقبل الدخول  وتدريبيةسبون خبرات تطبيقية تيك نالمتكوني أن

تتم في ضوء عالقتها  آنالبد  التكوين المهني(1) ظاهرةفان دراسة  األساسوعلى هذا 
 (2).بالسياسة االجتماعية والتنظيمية

 ألنها التكوين المهنيتكون تكاملية تساعد على فهم  أنيمكن  المداخلهذه  إن       
 أعمالبجذورها في  وهي تضرب الفكر االجتماعي المعاصرشيوعا في  األكثر االتجاهات

منذ ظهوره حتى الوقت الحاضر وذلك باتخاذها منهجا  لعلم االجتماعالرواد المؤسسين 
  (3).والنظم لفهم وتفسير المجتمع وتنظيماته للوقائع االجتماعيةتحليليا منظما 

 :نشأة وتطور التكوين المهني -2
تحت لواء تنطوي ية قضية جوهرية تدور حول فكرة محور  قضية التكوين المهني إن      

نقل  أهدافهامن  أناعتبرنا  إذاالتربية  أهدافالسياسة العامة للدولة لذا فهو هدف من 
ثقافة أي مجتمع خاضع  من-المهنيالتكوين –جيل وهو جزء  إلىالتراث من جيل 

 على المجتمعات في جميع المجاالت. تطرأللسيرورة التاريخية وللمتغيرات التي 
على شكله  أصبح أن إلىللتكوين المهني وكيفية تطوره  األولى نشأةالوقبل الخوض في 

أهم علماء االجتماع المرتبطة بالتكوين المهني  إسهاماتالحالي وجب الوقوف على 
والمساهمين في تطوره بفضل اهتماماتهم على حسب اختالف اتجاهاتهم الفكرية على 

 تماعي واالقتصادي والسياسي.اعتبار تطور التكوين المهني هو جزء من التطور االج
والرتباط التكوين المهني بجوانب المجتمع أعطى بعد سوسيولوجيا وفضاء بالنسبة 

  رسين في العلوم االجتماعية وعلم االجتماع في تفسير مختلف ظواهر المجتمع.اللد
الدراسات  إلىن دراسة الجذور الفكرية لمسالة التكوين المهني ترجع اوعليه ف     

 .لوجيةبو رو االنث
 في تقسيم " Durkheim"دور كايم  في حين يركز علماء االجتماع على نظرية      

بالتكوين وتحسين األوضاع للداخلين الجدد إلى سوق العمل العمل االجتماعي وعالقتها 
فيعتقد دور كايم أنها ظاهرة ليست حديثة النشأة ولكن الجانب االجتماعي لها اخذ يظهر 

                                                 
 .903-904-909ص مرجع سابق،التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، ، بلقاسمسالطنية  (3)و (4)و (1)
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ر القرن الثامن عشر وهذا ما يفسره ندرة الكتابات التي عالجت هذا بوضوح منذ أواخ
 (1) الموضوع حتى هذه الفترة

في تناوله لظاهرة تقسيم العمل واتجاه النظرية  دوركايمالمحاوالت التي بذلها  إن      
تحليل الظواهر االجتماعية ومشكالت المجتمع  إلىالسوسيولوجية منذ بداية القرن العشرين 

  .بتفسير العمل والحياة المهنية النظرية االنثروبولوجيةم اهتمام ورغ
الفكرية في النظرية  أصولهمتحديد ب يالتكوين المهنرسي افقد تمحورت جهود د       

 النقاط التالية:  على السوسولوجية
  ووضع الفرد داخل نسق اجتماعي معين تبعا لمتغيري  االنثروبولوجيةالنظرية

 . المكانة والدور
  يعتمد على استخالص تعاريف وتحديد  االبستمولوجي لدوركايمأن الموقف

مستخلصة من  األمربينما هي في الواقع  ،المالحظةالظواهر انطالقا من 
وقد سمح له تحديده للظواهر  الحس العامعلى مقوالت  مسبقة ترتكزتصورات 

بالدفاع  لزامواإل صفتي الخارجية في  األساسيةاالجتماعية من خالل خصائصها 
فمن كأشياء  (2) دراسة الظواهر إلىعن موقف منهجي تجريبي متصلب يدعو 

ال دور كايم" عن تشيئ العالم يدافع "خالل صفة الخارجية 
  . "Objectification"اجتماعي

اقر  "Spencer"سبنسر أنومن ناحية المماثلة بين المجتمع والكائن العضوي نجد 
لعناصر البنائية الداخلية فيصبح التنظيم الداخلي لهما اشد بوجود نوع من التباين في ا

يتم في وقت واحد كما يؤكد  الوظائفلتباين في البناء بتباين في اتعقيدا ويرتبط هذا 
غير  بأنهتغيير تطوري يتميز  إلىيؤدي م والبناء والوظيفة الحجفي  التباين أن "سبنسر"

   (3) تحكمي
هو مدخل (4)يعتقد أن التحليل الوظيفيف "nMerto روبرت ميرتون " أما 

لهذا االتجاه هو معالجة الغموض وتوضيح المفهومات  الرئيسية سوسيولوجي واعد والمهمة
                                                 

 .14-19و 10-91، ص، مرجع سابقالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، بلقاسم سالطنية( 3)و (3)و (4)و (1)
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يهتم به في دراسة الظواهر من  أنال ينبغي اوان يقدم للباحث قائمة تحدد له ما ينبغي وم
 الوظيفي.-المنظور البنائي

في  التنظير في معالجة قضايا "Parsons(t)وت بارنسونرك"تالوتمثلت كتابات 
 األنساققضايا  أهمفقد قدم الكثير من اجل نظرية علم االجتماع وساق  علم االجتماع

متكامل يعرف في  إطاراالجتماعية في االتجاه الوظيفي المحدث وصاغ نظرياته في 
 " Système Parsonien"النسق البارسونيباسم  األمريكيةعلماء االجتماع كتابات 
 

االجتماعية يقول عن التكامل  األنساقوفي تعرضه للمشكالت التي تواجهها كافة 
يحقق درجة معينة من التنسيق  أناالجتماعي فلكي يحافظ المجتمع على وجوده ال بد 

 والضبط بين مختلف المكونات الداخلية للنسق االجتماعي.
وجهة الجتماعي ومن الوضع المركزي الذي تشغله المعايير والقيم في البناء ا إن

 .Equilibre (1)يبدو واضحا في استخدامه لمفهوم التوازن  إنمابارسونز  نظر
كايم وعلماء كونت وسبنسر ودور  أعمالوفكرة التوازن كانت متضمنة في 

حد المقومات الرئيسية التي أقد استخدم هذا المفهوم بوصفه  االنثروبولوجيا فان بارسونز
 .للنسق االجتماعي الوظيفي-ائيالبنالتحليل يرتكز عليها 

مجموعة من علماء االجتماع الذين تبنوا المنظور البنائي  بعض أراء تعتبر هذه
 التي ضمها هذا المنظور هي مسالة االتساق جتماعيةالوظيفي في دراسة الحياة اال

المجتمع  أنحول الخاصية التي تمنح المجتمع النظام والتكامل ثم  فاإلجماع، واإلجماع
تفسير  أماالمتداخلة  واألنساقمن النظم  (2)من مجموعة متساندة يتألفبوصفه  إليهظر ين

الوظائف التي تؤديها من اجل استمرار المجتمع وبقائه  أساسهذه النظم فهو ينهض على 
والنسق والوظيفة  البناءمحافظا على توازنه وعليه فان المفاهيم الرئيسية لهذا االتجاه هي 

 ريةو التص األدواتفهذه هي  ، والتساند والتضامنازن والمتطلبات الوظيفيةمل والتو والتكا
 (3)التي ترشد عملية البحث في هذا االتجاه

                                                 
 .14، صمرجع سابقني وسياسة التشغيل في الجزائر، التكوين المه، مسالطنية بلقاس (1)
 .13-13، صالمرجع نفسه (3)و (2)
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العمل طبيعة  ولح "K-Marx سكارل مارك"باإلضافة إلى ما سبق نجد محاوالت 
 واالغتراب
 مسلمات مختلفة عن تلك التي وضعها إلىيستند ماركس لعلم االجتماع  تصور إن

يدرسون تفاصيل وحدات علماء االجتماع  كان إذاانه "  Mills"رايت ميلز وحسب كونت
بناء المجتمع في  ماركس يدرس نفس هذه التفاصيل على مستوى  اجتماعية صغرى فان

ذاكليته   بأكملهاالحقيقة  يأخذالمدى فماركس رة كانوا يدرسون االتجاهات القصي وا 
ماركس  أدانفقد  لمجتمعهم بالتفاؤل وان كان تصورهمريخية امستخدما في ذلك المواد الت

 بينما مستقبل المجتمع عند مجتمع نظرة تطوريةللالمجتمع في جذوره وفروعه وان نظرتهم 
 حقبة تاريخية ممثلة في الثورة. أواله االنهيار عن طريق صورة جديدة مماركس 

الترشيد ليالته حول العقالنية و فانصبت تح "Max weber"ماكس فيبر أما
وسوق قوة العمل طابع  أهمية تأكيد إلىكما دفعه  (1)ودراسته للعقل والحياة المهنية

 واألنماطالتعيين في الشركات الصناعية  وأسلوبالعرض والطلب  أساسعلى  العمل
ومن ثمة فان االهتمام المنظم بظاهرة التكوين المهني والمهن (2)المختلفة للمستقبل المهني

تهتم  حين ظهرت جليا دراسات متخصصة األربعينياتالثالثينيات وحقبة  نهاية إلىيعود 
 :ـب

 والوظائفالمهن  سوق العمل ودراسة. 
  األسرةدراسة المؤثرات المهنية في حياة. 
  أهمحول المهن بعد الحرب العالمية الثانية ومن  ألمانيااالهتمامات المبكرة في 

 وسومبارت.   "G zimmelل  جرورج زيمرواد هذه المدرسة "
  اهتمام علماء االجتماع لمدرسة شيكاغو بدراسة تنوع المهن والتمهين سواء في

 (3)العلياأو المستويات الدنيا 

                                                 
 .13-13ص مرجع سابق،التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، ، سالطنية بلقاسم (4)و (1)
 16-13المرجع نفسه، ص (3)
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  وعلم االجتماع  علم االجتماع التنظيمي، ثم علم االجتماع الصناعيظهور
 Sociologie de la formationاجتماع التكوين المهنيعلم "و ،المهني

professionnelle"  (1)لعلم االجتماعكفروع تطبيقية. 
الكثير من علماء االجتماع لتتناول على الخصوص  أعمالوانطالقا من ذلك جاءت       

ة لمواكبة التطورات الحديثة وعلى سلتحريك المؤس أساسيمسالة التكوين كشرط ومتطلب 
المتمثلة  أساسية أبعاد أربعةفان مسالة التكوين المهني عولجت من خالل  األساسهذا 
  (2) في:

 البعد النفسي. 
  الثقافي–البعد االجتماعي. 

 .البعد االقتصادي 

 (3) .البعد السياسي 
مع مفكري علم االجتماع وكتابات لمختلف  إلسهاماتكان هذا تقديم موجز         

عملية التكوين الذي ساهم بشكل كبير في تطور  األمربدايات تحليالتهم وتفسيراتهم 
حقا بمعرفة كيفية تتبع مسيرة تطور ال مما سيتجلى وأشواطا عبر مراحل ومروره المهني

 التكوين المهني.
 

 القبيلة يتدربون على أفرادكان  إذالتكوين المهني قديم عرفته المجتمعات القبلية         
يقدمون نوعا  الحرف المعلمون في مختلف ، كما عرفته القرون الوسطى حيث كانالحرف

 (4) .الحرفةيان لصبالتعليم  من
 فقد مر ذلك بمرحلتين في التطور هما:        

 .قبل الصناعة والمرحلة الصناعية مرحلة ما -2-1
 وهما: لإلنتاج المرحلة نمطينشهدت هذه  مرحلة ما قبل الصناعة: -2-1-1

                                                 

 
 .16، صمرجع سابقالجزائر،  التكوين المهني وسياسة التشغيل في، سالطنية بلقاسم (3)و (3)و (4)و (9)
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 المنزلي واإلنتاج الحرفي الطوائفي. اإلنتاج
احتفظ  ولىاألخالل العصور الحرف  تعلم أنيمكن القول  المنزلي: اإلنتاج -أ

 لمهنةالناشئ  إعداد إلىتهدف  التربية كانت فإذا ،التدريب الفرديبنوع من 
 وتعلم آباءعلى  أبناء، حيث كانت الحرف تتوارث معنى اإلعداد بأدقخاصة 

 األب، والمشرف على تعلم الحرفة وهو المحاكاة والتعلم والتلقينعن طريق 
اتسمت بالبساطة في تلك  (1) اناإلنسحياة  أنبما  المنزل،صاحب السلطة في 

باس لوال كاألكلضروريات الحياة  فترة كان الهدف من كل هذا هو توفيرلا
 الطبيعة. أخطارومواجهة  األسرة أفرادحاجيات  إلشباع والمأوى 

 الحرفي الطوائفي: اإلنتاج -ب
الحرفي وهو نظام الطوائف  اإلنتاجفالي جانب هذا النمط من اإلنتاج ظهر نمط        
وقد ظهر في العصر الوسيط وكان يتميز بعالقات The guild system ة الحرفي

اجتماعية كبيرة حيث كان أصحاب الحرف والمهن يقومون بتدريب شبان القبيلة كل حسب 
ورقابة  إشرافتخصصه، والطائفة الحرفية تعني منظمة عمالية تمارس حرفة معينة تحت 

 ائفة بثالثة مراحل هي:الطائفة وقادتها، ويمر التدريب في الط
 (2) .مرحلة المعلم–مرحلة الصانع أو صاحب الحرفة  –مرحلة التلمذة 

 تتراوح  تكوينية التلميذ في هذه المرحلة يلتزم بقضاء فترة أو: الصبي مرحلة التلمذة
 بالحرفةسبع سنوات يتعلم من خاللها تقنيات ومهارات خاصة  إلىما بين ثالثة 

 (3) التي هو بصدد تعلمها
"التلمذة الصناعية  باسم األمريكيةالواليات المتحدة وقد طبق هذا النمط في       

بعد تطوره وفي كندا يسمى " Anew youth  Apprenticeshipالجديدة للشباب 
 (4) المسار الوظيفي للشباب ببرامج

                                                 

 
 .31-39-32 ، ص4003األردن، دار وائل،  علم االجتماع الصناعي،الحسن محمد إحسان،  (3)و(4)و (9)
، ليبيا، دار الكتب الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني وسوق العمل ،العاني علي طارق وآخرون (3)

  . 906-903، ص4003الوطنية، 
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  المتكون صانعا يصبح التكوين  بعد انقضاء فترة(: صاحب الحرفة)مرحلة الصانع
 الحرفة. شيخ أو أستاذهيعمل مستقال عن  أنيستطيع  ماهرا

  :يصبح أنخبرة كافية في ميدان عمله يمكن الصانع  يكتسب أنبعد مرحلة المعلم 
في  أماخالل القرن الثالث عشر  أوروبا ازدهاره في أوجمعلما وقد بلغ هذا النظام 
 أنهانجد النجلترا  ةنهاية القرن التاسع عشر، وبالنسب إلىالبالد العربية فقد استمر 

رس على شواطئ البحار حيث يتلقى الشبان االقرن الثامن عشر مد أوائل أقامت
 (1)فن المالحةتدريبا في 

 المرحلة الصناعية: -2-1-2
الثورة  المجتمع العمالي الحديث بعد ظهورلقد تحسنت طرائق التكوين في         

رس االمد إنشاءلمدينة استلزم ا إلىوانتقال الحرفي القروي  اآللة، واختراع الصناعية
ها ئالعامل لمهنته المستقبلية وتمكينه من انتقا إلعداد والتكوين التأهيلالصناعية ومراكز 

على النحو الذي هو عليه، والعمل على تطويرها والتعرف على ما يتم فيها من تطور في 
 إثرهاعلى خطوة عمالقة في هذا المجال وقفت  نابليون  أيام فرنساوخطت  أخرى جهات 
المختلفة رس صناعية تعني بتنمية المهارات امد ألمانيا، ثم ظهرت في وأمريكا أوروبا

 أمريكافي  أقيمتكليات للصناع كما  انجلترات أنشأتقدم ثم الالزمة لمجتمع صناعي م
الصناع والعمال بإعداد معاهد للميكانيكيين فكان هذا كله من المظاهر الكبرى للعناية 

 (2) .المهرة
ل الصناعة وظهور المجتمع اهتماما كبيرا بفض التكوين المهنيوعلى هذا فقد عرف       

في شانه  منظمة العمل الدولية أصدرتها، وزاد االهتمام به بعد التوصيات التي الصناعي
 (3) ومن بينها:

  9131 لسنة 32التوصية رقم. 
  التلمذة الصناعية. بشأن 9131 لسنة 60التوصية رقم 

                                                 

 
 .31، ص مرجع سابقن محمد إحسان، الحس  (9)
 . 42-46مرجع سابق، ص التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،سالطنية بلقاسم،  (3)و  (4) 
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 العجزة.بما فيهم  التدريب المهني للبالغينبشأن  9130 لسنة 99رقم  التوصية 
  في الزراعة المهنيبشأن التدريب  9136لسنة  909التوصية رقم. 
  التدريب المهني.بشأن  9164لسنة  992التوصية رقم 
اتفاقية وتوصية حول  9123في دورتها الستين في يونيو وحزيران  أصدرتكما        

 في تنمية الموارد البشرية.والتدريب المهني دور التوجيه 
للتكوين  التي خصصت جانبا هاما من مناقشاتهامنظمة العمل العربية  أنكما       

 وقد 9126أفريلو في دورتها الخامسة المنعقدة في نواقشوط بموريتانيا خالل مارس المهني 
للبلدان العربية  ماعيةاقتصادية واجت أهميةباالهتمام بهذا الجانب لما يشكل من  أوصت

 (1). في هذه المرحلة
عبر مراحله التاريخية فقد وجد مع ظهور  التكوين المهنيويمكن القول أن تطور       

اإلنسان وتحدد حسب التفكير البشري إلى أن وصل لما هو عليه اليوم ولعل ظهور 
يجابي في ظهور المجتمع الصناعي في أوروبا والتحوالت التي واكبته كان لها األثر اال

 التكوين المهني ومدارسه.
 

 :أنواع وأنماط التكوين المهني  -2-2
يعتبر التكوين المهني عملية تشمل جميع أفراد المجتمع انطالقا من الشباب البطال      

العاجزين الذي ال يمارس أي مهنة إلى العاملين في الميادين المختلفة ودون إهمال فئة 
  .المهن المختلفة كل حسب تخصصه بما يتناسب وقدراتهم وهذا لرفع مستواهم ليشغلون 

 :الشائعة والمعمول بها نجد كل من ومن بين أنواع التكوين المهني
 تكوين مهني قبل العمل.  
 تكوين مهني أثناء العمل. 
 ( تأهيلتكوين المتخلفين )مهني . 
 
 
 

                                                 
 .42مرجع سابق، ص  التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،سالطنية بلقاسم،   (1)
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 التكوين قبل العمل: -2-2-1

مهن يستحسن تكوينه على أداء هذا العمل ال إحدىفالعامل الجديد الذي سيعين في        
يستلم مهامه ويوجه للصغار الداخلين لسوق العمالة وفي هذا النوع من التكوين  أنقبل 

 .(1)مات مفصلة عن كل ما يتعلق بالعمليزود العامل بمعلو 
 

 التكوين أثناء العمل: -2-2-2
الذي يزاولونه  في نفس العمل أكثروهو الموجه لتزويد العمال بمعلومات ومهارات       

يظل العامل على اتصال دائم بالتطورات والتجديدات التي شملت عمله ويخص هذا  ىحت
 .(2)بالتكوين المستمرالنوع العمال المباشرين للعملية اإلنتاجية ويسمى 

 تكوين المتخلفين: -2-2-3
وهو تمكين   Vocacional rehabilititationالمهني بالتأهيل أيضاويسمى         

 معوق من االندماج االجتماعي واالقتصادي في المجتمع وذلك من خاللالشخص ال
فرصة عمل مناسبة  إيجادمهنة مناسبة لميوله واستعداداته وقدراته وبالتالي  علىتدريبه 

 (3) .تساعده بان يكون شخصا منتجا ومعتمدا على نفسه
 أنواعض البلدان يوجد في بع للتكوين المهنيالثالثة  باإلضافة إلى هذه األنواع      
التفنن – إعادة التدريب المهني- التكوين المهني السريعهناك  تونسفي فمثال  أخرى 

 (4).المهني
 أما فيما يخص التدريب فتتمثل أنواعه فيما يلي:       

 (5) .التدريب المعرفي- التدريب االجتماعي– كير التدريب الح
 .)وقت التنفيذ(من حيث الزمان  تدريب وهناك
 .)موقع التدريب(من حيث المكان ب تدري

                                                 
 .36-33مرجع سابق، ص  في الجزائر، التكوين المهني وسياسة التشغيلسالطنية بلقاسم،  (4)و  (1)

 
 . 34، ص4003، األردن، دار الفكر، 4، طالتأهيل المهني للمعوقين، الزعمط شبلي يوسف (3)و (3)

130.           -tunisie, bouslama, (sans date), p129 , , code du travail (en tunisie)maaBousl(4)  
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  من حيث الهدف ويشمل: تدريب
نمية تالسلوكي أي  التدريب–لتجديد المعلومات  تدريب–المهارات  تدريب     

 ت.االجتماعا
 .(األدوار)المحاضرات، الندوات، تمثيل  تدريب طبقا للوسيلة      
 (1).(اإلداري ي، العسكري، )الصناعي، الزراعي، الفندقتدريب طبقا لنوع العمل       
التكوين المهني والتدريب المتعارف  وأنماط أنواعغلب أ وبصفة عامة تعتبر هذه       

نه ال يخرج عن نطاق ما سبق من إعليها في األوساط المهنية وكل ما زاد على ذلك ف
 تقسيمات.

 
 :المهنيين بوالتدريالتكوين  أهداف  -2-3

 :إلىلتكوين المهني بصفة عامة يهدف ا التكوين المهني: أهداف-2-3-1
وجه  أحسنعلى  ألدائهتزويد العاملين بمهارات وتقنيات خاصة بالعمل الذي يباشرونه   

 المنشودة في المجتمع. األغراضوبالتالي تحقيق 
 في العمل وذلك  (2) المساهمة في حل المشاكل والصعاب التي تواجه العاملين

 جهد واقل تكلفة. بأقلمردود  أقصىبتبادل الخبرات والمعارف بهدف تحقيق 
  عمله واالطالع على  بشأنالتعرف على كل جديد  إمكانيةيعطي للعامل

 التكنولوجيا الحديثة.
  االرتقاء في السلم  إمكانيةالتحسين المهني وتمكين كل عامل من  إلىيهدف

 المهني وذلك بالحصول على عناصر ضرورية للثقافة العامة والفنية.
 بطالين من اجل النقص الحاصل  أصبحوان تشغيل العملة الذي إلى انه يرمي كما

 (3).عاجزين على القيام بهذه المهنة اصارو  أوفي نشاط مهنتهم األصلية 

                                                 
 .33، صمرجع سابق، غربي صباح( 9)
 .31مرجع سابق، ص  التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،الطنية بلقاسم، س (2)

، اإلسكندرية، علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظيم في المؤسسات البيروقراطية قباري محمد إسماعيل، (3)و (3) 
 .964-969، ص9199منشأة المعارف، 
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  الميادين  أوتسديد الحاجيات من اليد العاملة في بعض المهن  إلىيرمي
  الصناعية.

  في العمل  اءاألدالتكوين المهني يعمل على رفع مستوى  أنونستخلص من ذلك
والعاملين  اإلنتاجالعمل وزيادة  فاأهدورفع مستوى من يؤدونه وبذلك يحقق 

سعادهم  (1) .وا 
 :ريب المهنيدأهداف الت-2-3-2

الخبراء من واضعي البرامج ومخططي المشروعات في نظم  إليهما يهدف  أهم إن      
من اجل تنمية الخبرة  وطرق التدريب مع تنظيم األوقات وتشغيل التدريب الفني والحرفي

 الدقيق. وبناء العامل الماهر المتخصص ريةادواإلالمهنية 
 إعداد القوى العاملة الماهرة 
 (2)التكيف بسهولة مع التطور اآللي السريع  

 بيةيالبرامج التدر  إثراء. 
  غبة المتدرب للمهنة.ر تنمية 
  الجماعي.تنمية روح العمل 
 المهارة الفنية. إتقان 
 (3)وارد المادية والبشريةاستثمار الم 

 تتمثل وظائف التكوين المهني فيما يلي: وظائف التكوين المهني:  -2-4
 التعود أو تكوين العادات: -2-4-1
  التكرار الموجه للغرض.الوظائف العامة للتكوين المهني  من      
اط التكوين تصبح بمثابة عادات له، ففي بداية النش أثناءالتي يتلقاها الفرد  فاألعمال      

حركيا يركز الفرد انتباهه قد المستطاع للقيام بهذا النشاط مهما كان  أومهما كان فكريا 
دراكه ليصبح عادة هذا النشاط  دراكهوبالتالي يقل انتباهه وا  هه نحو جيو  أنويستطيع  وا 

حيث انه في بداية التشغيل تكون الحركات التي يقوم بها الفرد غير منتظمة  أخرى، أمور

                                                 
 .39مرجع سابق، ص  تشغيل في الجزائر،التكوين المهني وسياسة السالطنية بلقاسم،  ( 9)
 .964-969مرجع سابق، ص قباري محمد إسماعيل، (2)
 .941صمرجع سابق،  العاني علي وآخرون، (3)
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تصبح الحركات التي يقوم بها الفرد بعمله مع  التعود ر منسقة لكن بواسطةوبطيئة وغي
للتطلع  أمامه، ويفسح المجال القليل من االنتباه واالهتمام، هذا التعود يحرر شعور العامل

دراكانتباه  إلىتحتاج  ألعمال  (1).أكثر وا 
 تقليل الجهد الجسمي والعقلي: -2-4-2
دراكه يؤدي إلى انخفاض الجهد تعود الفرد على عمله وقلة اهتم       امه وانتباهه وا 

العقلي المبذول في أداء العمل، على عكس بداية التكوين أين يهدر الفرد جهد –الجسمي 
االنتباه وفي القيام بحركات كثيرة قد تكون بعضها ال عالقة وال أهمية لها كبير في تركيز 

طائشة ال وجود لها لديه وتبقى في أداء العمل، ولكن بعد التعود تصبح هذه الحركات ال
 (2) الحركات الالزمة ألداء العمل

 الدقة والسرعة في العمل: -2-4-3
التكوين المهني ال يزيد فقط في قدرة الفرد على القيام بالعمل بصورة فعالة بل        

يقل  إذالعمل لحركات منظمة  أداءعلى الفترة التي يستغرقها  تطرأيظهر التغيرات التي 
اتساقا ومن ثم يتعلم الفرد الدقة  أكثروتصبح الحركات  إضافياح هناك وقتا الوقت ويصب

 (3).والسرعة في الحركات ويكتسب المهارة
 

 المعنوية:رفع الروح   -2-4-4
ومستوياتهم يشعرون  أعمالهمالعاملين على اختالف  أنالحديثة  أثبتت الدراسات       

يرضي الحاجات النفسية لديهم  بإنتاج واعتزازهم بأنفسهملثقتهم  أعمالهم إلىباالطمئنان 
بينهم  اإلنسانيةويساعدهم على التقدم والترقي فترتفع معنويات العاملين وتتحسن العالقات 

 أنذا يعمل التكوين على مساعدة العامل على كوالخدمات وه اإلنتاجزيادة  إلىومن ثم 
اته صالحا لقيام في العمل ذ اإلنسانييعيش في حالة انسجام نفسي ورضا يجعل الجو 

عالقات تعاونية طيبة تخلق وسطا لنمو الشخصية وتحقيق الصحة النفسية للقوة العاملة 
 .إنتاجهاجانب زيادة  إلى

                                                 
 .33-34مرجع سابق، صالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،  سالطنية بلقاسم،( 3)و  (4)و (1)
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استرجاع االعتبار إلى  ىدأفارتباط التكوين المهني باالتجاه المعاصر للعلوم قد         
المهنة  إجادةم يقتصر على مدلوال اجتماعيا نفسيا جديدا ول فأعطاهاللصناعة  اإلنساني

 .وجدواها أهميتهاابعد من ذلك وهو تهيئة  إلىفحسب بل ذهب 
وهكذا يلعب التكوين المهني دورا فعاال من خالل الوظائف التي يؤديها ويستفيد        

منها المكون في ذات الوقت، ولعل من أهم وظائف التكوين هي التعود على العمل من 
لتالي تكون حركات الفرد دقيقة ومنظمة ويقل الجهد الجسمي خالل تكرار النشاط وبا

والعقلي وكذا الوقت ويتعلم الفرد المكون ويكتسب الدقة والسرعة ويأخذ خبرة ومهارة 
 جيدتين في مجال عمله باإلضافة إلى رفع معنوياته.

التي تلك هي وظائف التكوين المهني التي يستفاد منها خالل العملية التكوينية و         
 (9)بواسطتها تتحقق أغراضه العملية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .33-33مرجع سابق، صالتشغيل في الجزائر، التكوين المهني وسياسة  سالطنية بلقاسم، (9)
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 خـــالصة
نستخلص أن للتكـوين المهنـي أسـس نظريـة بمثابـة التخطـيط، تعـين الخبـراء فـي تحديـد      

مـا قبـل ي تشـكله مـرحلتين تمثلـت األولـى فياألهداف بالنسـبة للجانـب التطبيقـي كمـا عـرف فـ
ا نتجـــت عـــدة أنـــواع وأنمـــاط أهمهـــا: التكـــوين قبـــل التصـــنيع والثانيـــة المرحلـــة الصـــناعية، ممـــ

 العمل، والتكوين أثناء العمل، والتأهيل المهني والتي أكسبت وظائف التكوين المهني.
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 ة وتطور التكوين املهين يف اجلزائرلنشأ اترخييسوسيو الخدلل امل   الفصل الثالث

 تمهيد
 لسياسيةا التغيرات و  العهودو  لقد مرت الجزائر بأنظمة اقتصادية عديدة حسب الفترات

فكان لزاما محاولة صياغة التكوين المهني في بعده  ،االجتماعية التي عرفتها عبر التاريخو 
ذلك بغية الكشف عن أهم الجوانب و  ،خي الذي فرضته التحوالت على المجتمع الجزائري التاري

تجذره في و  تطور التكوين المهني في امتدادهو  التأثير من خالل تتبع نشأةو  ذات العالقة
ليس مما يوحي بأن التكوين المهني  ،الظروف التي شهدها المجتمع الجزائري و  األحداث

مرورا بالتاريخ  ،البداية األولى قديما اإلشارة إلىو  يستدعي المعالجة ظاهرة جديدة األمر الذي
انتهاء بالتاريخ المعاصر لإللمام بحيثيات الموضوع في شكل مقاربة سوسيوتاريخية و  الحديث

 تساعد على فهم حقيقة التكوين المهني في الجزائر.
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 :جذور التكوين المهني في الجزائر قبل فترة االستعمار الفرنسي  -1
لم يول المؤرخون القدامى اهتماما لما يسمى نشاطا حرفيا في بالد المغرب لذا تم  

النقوش التي تعود إلى و  االعتماد على الجانب األركيولوجي )األثري( لإلشارة إلى المخلفات
 المملكة النوميدية.

كذا و  صناعة التماثيل الفخاريةو  ومن بين الحرف التي عثر عليها حرفة النسيج 
 قوف الذي يقصد به النجار المختص في بناء السقوف كما وجد ما يدل على سبك الحديدالس
 السهام.و  صناعة األقواسو 

 على صناع المالبسل ما يدل الق  مدينة إضافة إلى ذلك وجد في بعض أثريات 
 هناك بعض الصناعات التحويلية كتحويل الزيوتو  األحذيةو  صانعي الجلودو  الدباغينو 
 . (1)اك التي كانت تستخدم في تلك الفترةتجفيف األسمو 

 من طرف ملوك نوميديا. لتستغاتنس على مناجم للحديد التي مدينة كما عثر في 
وقد عرف سكان المغرب القديم صناعة الفخار بشكل واسع الكتشاف قطع أثرية في 

وميديون وقد استخدمها الن، أوالد جاللو ، شمال األوراس، تبسة، عدة مناطق من بينها قالمة
التخزين، أما صناعة المالبس فقد استعملت المالبس الجلدية قبل و  األكلو  الشربو  للطهي

 هذا ما تؤكده الرسوم التي وجدت في ضواحي بسكرة.و  معرفة النسيج
التي كانت مستعملة و  السيوفو  الدروعو  السكاكينو  أما صناعة األسلحة فنجد الرماح

اس يمكن القول بأن أهل المغرب القدماء احترفوا هذه على هذا األسو  ،(2)في مختلف الحروب
فتلك هي أهم النشاطات  (3)ما قبل التاريخ األعمال منذ أزمنة متوغلة في القدم تمتد غلى فترة

 .(4)الحرفية التي عرفها المجتمع النوميدي
 

                                                 
 .421-427، ص4891، الجزائر، دار هومة، التطور السياسي واالقتصادي في نوميدياحارش محمد الهادي،  (1)
 .439إلى  421، ص من المرجع نفسه (1) (2)
، باتنة، مطبعة عمار قرفي، )بدون تاريخ(، مقاالت حول تراث منطقة بسكرة والتخوم األوراسيةغانم محمد الصغير،  (3)

 .19ص
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أما فيما يخص التاريخ القريب نوعا ما فقد ارتبط التكوين المهني مع بداية العهد 
 األراضي كالمصادرةو  ثماني مما تحتم على السكان سن قوانين اقتصادية تخص األموالالع
 .(1)الضرائبو 

 التجارة.و  الصناعةو  وكانت النشاطات الرئيسية تتمثل في الزراعة
األحزمة و  غطية الصوفيةوية مثل صناعة األالصناعة فمورست الصناعة اليدأما 

األحذية بقلعة بني و  الفخار بندرومةو  طلس الصحراوي باأل الزرابيو  رانيسالب صناعةو  بتلمسان
صنع و  صنع األسلحة بمناطق جرجرةو  الحدادةو  قمشة بمازونةاألو  األدوات الجلديةو  راشد

 .(2)صناعة الحلي بالجزائرو  السروج بقسنطينة
الصناعات التقليدية و  كما عرفت في القصبة بعض المراكز المتخصصة في الحرف

 .(3)خاصة بمنطقة المغرب العربيالخياطة الو  كالطرز

 وقع الجزائر المطل على البحر كان فن المالحة منتشر متمثال في تجهيزمونظرا ل
فقد شجع العثمانيون هذا النظام البحري الذي وضع خصيصا للطامحين على  بناء السفن.و 

 .(4)امتهان هذا الفن
أن مختلف  الحرف السالفة الذكر كانت لها تنظيمات خاصة حيثو  إن المهن

 الصناعات التقليدية مقسمة إلى تنظيمات مهنية مشكلة كاآلتي:
 الحرير، و  القطنو  تنظيمات الدباغين، االسكافيين، صانعي البرادع، حائكي الصوف

 المطرزين، صانعي البراميل.
 صانعي األسلحة.و  تنظيمات للنجارين، الحدادين، صانعي المجوهرات 

بيض حضارات البحر األو  البيزنطيةو  ة بالنظم الفارسيةوهذه التنظيمات العثمانية متأثر 
 .(5)المتوسط التي مست أوربا في القرون الوسطى حيث يملك المعلم الحرفة

                                                 
، ترجمة: نخبة من األساتذة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ن التخلف في الجزائرتكو  هو عبد اللطيف، نشأبن  (7) (1)

 .14-14)بدون تاريخ(، ص
، الجزائر، المؤسسة 2، ط(1381-1971النظام المالي الجزائري في أواخر العهد العثماني )ناصر الدين، سعيدوني  (2)

 .37-31، ص4897الوطنية للكتاب، 
(3) Fowns (=) A valabel at : http://www.arabia.net  

 ،4892الوطنية، ، الجزائر، الشركة 2، تقديم: الزبيري محمد العربي، طالمرآةخوجة بن عثمان حمدان،  (4)
 .449-445ص

 



 

 

 78 

 لنشأة وتطور التكوين املهين يف اجلزائر اترخييسوسيو الخدلل امل   الفصل الثالث

اتساع و  القدمو  ويحدد عدد المتعلمين من قبل تنظيم المهن حسب مقاييس المهارة
 .(1)السوق، فتتعلق المسألة بنظام إنتاج تسويقي

قبة النقابات بحيث انحصرت صالحيات األمناء في كما خضعت المهن إلى مرا
 .(2)اإلشراف على أصول المهنة

 :حالة التكوين المهني في عهد االستعمار الفرنسي  -1
 قبل التطرق إلى التكوين المهني في هذه الفترة يجب اإلشارة إلى وضعية التعليم

 لي:ي تتلخص فيماو  الثقافية الفرنسية في الجزائرو  األهداف االجتماعيةو 
 .التعليم كان في ظل اإلدارة االستعمارية 

  ر اللغة الوطنية.غيلغة التعليم كانت 

 (3)ذات أهداف خاصةو  برامج التعليم فرنسية. 

 التعليم التي كانت موجودة قبل قدوم فرنسا.و  مدارس التربيةو  غلق معظم معاهد 

 الجمعيات.و  محاربة الحركات 

 استغاللهم كمترجمين في اإلدارةو  ليمتمكين جماعة من الموالين لفرنسا من التع 
 .(1)محاربة الثقافة العربية اإلسالميةو 

 سياسة فرنسا في إبعاد المدرسة عن المجتمع. وباختصار تتمحور    

إلى جانب التعليم العام هناك التعليم التقني الذي الزم التكوين المهني طوال هذه 
التكوين المهني عهد و  يم التقنيتتمثل السياسة التعليمية في مجال التعلو  الفترة

 يلي: االستعمار الفرنسي فيما

  يعتبر التعليم التقني تعليما من الدرجة الثانية يوجه للتالميذ المسلمين خاصة
بغرض تحضير أيدي عاملة مؤهلة لمختلف النشاطات االقتصادية كالصناعة، 

 .(7)ورشات البناء في المدن الكبرى في الجزائرو  التجارة

 

                                                 
 .14بن أشنهو عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (3) و (1)
 .445سعيدوني ناصر الدين، مرجع سابق، ص (2)
 .419و 433، مرجع سابق، صالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (7) و (1)
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ي مجال التكوين المهني فقد عرفت الجزائر بعض المدارس الحرفية ففي سنة أما ف
 .(1)تلميذا 74تأسست مدرسة الصناعات التقليدية سجل بها  4911

، 4994من ذلك المدرسة المهنية سنة و  ورشات للتأهيلو  بعدها أنشئت عدة مدارس
الطرز تحت و  ت النسيجكما افتتحت عدة ورشات في المدن الرئيسية لتعليم البنات المسلما

بعدها تقرر إحداث مراكز مهنية طبقا ألحكام المرسوم الفرنسي  .(2)شعار تجديد الفن األهلي
تابعة لمدارس األهالي يدرس فيها معلمون فرنسيون من  4982أكتوبر  41المؤرخ في 

سست مدرسة كبيرة للتكوين المهني أت 4881في سنة و  خريجي الفرع الخاص لدار المعلمين
 لكن برنامج كل فريق كان مختلفا عن اآلخرو  الجزائريينو  كانت تجمع الفرنسيينو  بوهران

 النسيج.و  النحتو  الطرزو  النجارةو  تعلم هذه المدرسة مختلف المهن كالحدادةو 
 البنات.و  كانت تجمع بين البنينو  حديثةو  وقد توفرت على آالت دقيقة
رامج مدارس التكوين المهني في بحثا عن ب "Ricard"وفي نفس الفترة كتب ريكار

أهتم و  الذي قام بإحياء التراث الشعبي "شارل جونار"كان ذلك في زمن الحاكم العام و  الجزائر
 يلي: بناء على ذلك فإن التعليم المهني كان يتمحور فيماو  بالتعليم عموما

 صناعة و  دبغ الجلودو  الحديدو  دروس موجهة للعمل العادي كصناعة الخشب
 .(3)أعمال البناءو  الفخار

 الطرزو  بعث الصناعات الشعبية كالرسم على الخشبو  دروس موجهة لخدمة 
 النجارة.و  الخزفو 

 الخياطةو  الكيو  دروس موجهة للفنون النسائية مثل التعليم المنزلي كالغسيل 
 الطبخ.و 

 وكان هذا التعليم موزعا في كل من وهران، مستغانم، تلمسان، قسنطينة.
 الجزائريين عددا معتبرا في هذا النوع من التعليم. وقد بلغ التالميذ

المدية حتى ارتفع العدد إلى و  فضال عن ذلك فقد فتحت مدارس مماثلة في غرداية
 .(4)مركز 21

                                                 
، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ل وبعد االستقاللالتعليم في الجزائر قبزرهوني الطاهر،  (1)و (3)و  (1)

 .31، ص4881
 .139، ص4889، الجزء الثالث، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، تاريخ الجزائر الثقافي سعد هللا أبو القاسم، (2)
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 ذلك لتحفظ الجزائريين من التعليم الفرنسيو  أما عن تعليم المرأة لم يكن بالقدر الكافي
 تن من بين األسباب في تأخير دخول البنلعل هذا الموقف كاو  خوفهم على مصير بناتهمو 

 (1).إلى المدرسة
 إن اهتمام الفرنسيين بالبنت المسلمة هو كونها المدخل األساسي لألسرة الجزائرية

نشر التأثير الفرنسي عن طريقها باإلضافة إلى أنها عامل اقتصادي هام ففكر بعض و 
ترويج اللغة و  التأثير الفرنسيكان الهدف هو و  الفرنسيين في إحياء الصناعات التقليدية

 الفرنسية.
هو بداية التوغل داخل و  "Allix"فأقيمت مدرسة للبنات من طرف السيدة ألكس 

قد أعتبر هذا المشرع ثورة ألن البنات هن أمهات المستقبل حيث كان و  المجتمع اإلسالمي
 التعليم باللغة الفرنسية.

 ورقلةو  ميزابو  في كل من بجاية وتم الترخيص فيما بعد إلنشاء مثل هذه المدارس
هو عبارة عن استغالل و  ع ّد هذا التعليم نوعا من التكوين المهني باللغة الفرنسيةو  بسكرةو 

 .(2)لطاقة البنات الجزائريات لفائدة الحياة االقتصادية الفرنسية
 وكما هو معلوم عرفت الدول الكبرى تطورا هائال من الناحيتين االقتصادية

لم تكن اليد العاملة الفرنسية قادرة على تحريك الصناعة مما اضطرت إلى و  العسكرية،و 
 الورشات.و  استعمال اليد العاملة الجزائرية في المصانع

 تالتي مست العالم الرأسمالي أتاح 4828مة االقتصادية العالمية سنة ز كما أن األ
دالع الحرب العالمية مع انو  الحرفو  الفرصة للشباب الجزائري للتكوين في ميدان الصناعة

الثانية تأكد خاللها األهمية االقتصادية القصوى لفرنسا في الجزائر مما دفع االهتمام ببعض 
شرعت فرنسا في إعداد برنامج خاص للتعليم  4817منذ سنة و  ،(3)الصناعات في الجزائر

ة ألبناء معاهد للتعليم التقني خاصو  التقني موجه لمعلمي مراكز التمهين، ثم بناء مدارس
تلميذا من أبناء  7195تلميذا منهم  8852مؤسسة تستقبل  422السكان األصليين عددها 

 .(4)المسلمين

                                                 

 
 .117إلى  391من  سعد هللا أبو القاسم، مرجع سابق، ص (3)و (2)و (4)
 .418مرجع سابق، ص التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر،م، سالطنية بلقاس (1)
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 إضافة إلى المدارس التقنية يوجد:
 ضعفيخ ""Formation professionnelle des adultes التكوين المهني للكبار       

 لحكومة الفرنسية.إداريا لمسؤولي نيابة مديرية العمل التابعة لرئاسة ا
 17سنة حيث يتلقون تكوينا من  45من  ابتداءالتكوين المهني للكبار الشباب  يخص

 يتعلم الشاب خاللها المعارف التقنية الضروريةو  أشهر حسب طبيعة المهنة، 1يوما إلى 
 4879حيث كان سنة  (F.P.A)يتكون في هذه المراكز و  األساسية لممارسة مهنة معينةو 

 متربصا. 5489إلى  4814وصل سنة و  1132صين عدد المترب
برنامج مشروع قسنطينة الذي أعطى أهمية و  وما يميز هاته الفترة بروز التعليم التقني

 .(1)التكوين المهنيو  كبيرة للتعليم التقني
( الذي برمج سياسة خاصة للتكوين المهني 4811-4878إن المخطط الخماسي )

 عطى في مراكز التكوين المهني تكوينا قصير المدةكدعم لمشاريع المخطط بحيث أنه ي
كانت هذه و  سريع يسمح فقط للمتكون العامل معرفة األساسيات لممارسة مهنة معينةو 

بقية المناصب الشاغرة تمنح ألبناء و  المراكز مثل التعليم التقني تكون أبناء الفرنسيين
 تعليم خالل االحتالل الفرنسي بمايمكن تلخيص الصورة العامة لهذا النوع من الو  الجزائريين

 :ييل
 التكوين المهني تعليما من الدرجة الثانية يوجه إليه و  أعتبر كل من التعليم التقني

 الراسبين فقط.و  التالميذ المتأخرين

  طبيعة التعليم المقدم للجزائري خضعت لحاجة المستعمر في تكوين أيدي عاملة في
 فروع محددة.و  تخصصات

 ليس رغبة في تكوينهم بل كان نتيجة  4871ميذ الجزائريين منذ زيادة عدد التال
كانت خاصة و  تحويلها إلى الوطن األمو  للحاجة المتزايدة لنهب ثروات الجزائر

 .(2)لصناعة المعادن

 قلة من الجزائريين من الفئة و  روبيين فقطو التعليم التقني العالي كان مقتصرا على األ
 .(3)الموالية لفرنسا

                                                 

 
 .471إلى  194من  ، مرجع سابق، صالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (3)و (2)و( 4)
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مة فإن التكوين المهني وجد خصيصا لخدمة مصالح فرنسا لذا لم يعرف وبصفة عا
ترسيخ الثقافة و  التنصيرو  إقباال كبيرا من طرف الجزائريين كما أنه بني على خلفية الفرنسة

 الفرنسية.

 تطور التكوين المهني في الجزائر بعد االستقالل )مرحلة التوجه االشتراكي(  -8
االستقالل هو التفكير في مستقبل البالد في الميادين  إن ما ميز السنوات األولى من 

قد حدد ذلك في برنامج طرابلس حيث تم وضع األهداف و  االقتصاديةو  االجتماعيةو  السياسية
 .(1)العمل على تحقيقهاو  تبني نهج االشتراكية كنظامو  الرئيسية
عتبر التكوين المهني يلغي المفهوم التقليدي الذي كان ي 4811كما أن ميثاق الجزائر        

يتم في و  حال مخصصا للمحرومين من التعليم العام إذ يأتي التكوين المهني بمعناه الحقيقي
 .(2)في شكل تربية دائمة تتم داخل العمل أو في المعاهد المختصةو  مختلف فروع النشاط

 :ترقية اإلطاراتو  التكوين المهني محافظة-8-1

التنفيذي المؤقت من إصدار أمرية تنص على إنشاء تمكن المسؤولون األوائل للجهاز  
مجلس استشاري تابع مباشرة لرئاسة و  ترقية اإلطارات من جهةو  محافظة للتكوين المهني
 .(3)المجلس من جهة أخرى 

تنص على أن  4812أوت  27بتاريخ  29-12أنشئت األولى بنص األمرية رقم 
م في نفس الوقت لدى المحافظة تأسيس تو  المحافظة أنشئت لدى مندوب الشؤون االقتصادية

 يلي: ترقية اإلطارات الذي تمثلت وظائفه فيماو  المجلس الوطني االستشاري للتكوين المهني
 .يعطي المجلس رأيه حول القضايا التي تطرح عليه من طرف السلطات العمومية 

 ترقية اإلطارات.و  يطلع المجلس على تقديم برامج التكوين المهني 

 ترقية اإلطارات بالوسائل و  المتعلقة بسياسة التكوين المهني تقتراحايعطي كل اال
 المستعملة لتنفيذها.

السلطات بإنشائها لهذه المحافظة في إعداد نظام للتكوين من شأنه أن  وقد اجتهدت
 يسمح بأداء مايلي:

                                                 
مؤسسة العربية ، ترجمة: معلوف حلمي، الجزء الثاني، لبنان، الاقتصادات العالم العربيصايغ عبد هللا يوسف،  (1)

 .374و 337، ص4891للدراسات والنشر، دار نعمة للطباعة، 
 .239، ص2442، قسنطينة، جامعة منتوري، تنظيم القوى العاملة في المؤسسات الصناعية الجزائريةبشاينية سعد،  (2)
 .94-94، ص2444، الجزائر، دار األمة، تكوين اإلطارات من أجل التنمية تاوتي الصديق، (3)
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 .المساعدة في حل بعض المشاكل المترتبة عن ذهاب معظم اإلطارات 

 مواجهة تحديات نظام تخطيط منسق في و  يارات االشتراكيةالعمل على ضوء االخت
 هذا المجال.

 .إنشاء لجان تقنية مهنية 

 (1)بعث تحقيقات لتحديد احتياجات البالد من اإلطارات. 

 :ترقية العمالةو  المهني التكوين مصالح-8-1
اتخذت إجراءات أخرى السيما المرسوم الذي ينص على إجبارية إنشاء مصالح  

ترقية العمال جاء في هذا المرسوم على أن كل مؤسسة و  تهتم بالتكوين المهني بالمؤسسات
كون متوفرة على مصلحة تعامل على األقل أن  444التي تشغل و  عمومية أو خاصة

تتكفل و  ترقية اإلطاراتو  ترقية العمال معتمدة من محافظة التكوين المهنيو  لتكوين المهنيل
 تسيير هذه المصالح.و  المؤسسة المعنية بمصاريف تنظيم

في نفس التاريخ صدر مرسوم آخر ينص على إنشاء مستشار التكوين المهني الذي  
 المؤسسات العموميةو  يتكفل تحت سلطة محافظة التكوين بتحسين مستوى عمال اإلدارات

 .(2)الخاصةو 
 :التكوين المهنيو  المهني لوزارة العمل التكوين-8-8

لمساهمة في رفع المستوى التعليمي للمواطن فكان إن من بين اإلجراءات المتبعة ل
 حيث ظهر نوعان من التكوين: ،بشكل جيدو  على المعنيين بالتكوين المهني العمل بسرعة

 هو التعليم التقني للنظام التعليمي التقليدي.و  : طويل المدىاألول
 : هو التكوين المهني للكبار.الثاني

سنوات من محافظة وطنية أجرت عدة  41 سيرت هذه المرحلة الممتدة على أكثر من
 امتصاص التسربات المدرسيةو  في متطلبات التنمية ساهميإصالحات على النظام حتى 

هذا ما دفع بالحكومة إلى حل المحافظة و  ،الجهات المستخدمةو  لكن التنسيق بين المحافظةو 
نشاء وزارة العملو  الوطنية فترة المخطط  4818-4815ابتداء من  االجتماعيةالشؤون و  ا 

 الرئيسية للمخطط. االهتماماتالثالثي حيث شكل التكوين المهني أحد 

                                                 
 .91إلى  94من  ، ص، مرجع سابقتاوتي الصديق (2)و (1)

 



 

 

 17 

 لنشأة وتطور التكوين املهين يف اجلزائر اترخييسوسيو الخدلل امل   الفصل الثالث

 .(1)عرف التكوين المهني بعض التغيرات شملت األشغال العمومية
اتبعت الوزارة الجديدة للعمل التكوين المهني سياسة جديدة تلخصت في التوجهات 

 التالية:
 .الزيادة إلى أقصى حد أعداد المتكونين 

 المتطلبات الحالية للوحدات اإلنتاجية.و  اء سياسة بيداغوجية للتكوين تتماشىإرس 

 .ممارسة سياسة انفتاح ألوساط التكوين نحو الشباب الراغب في التكوين 

كما جاء المخطط الرباعي األول معتمدا على األفكار الرئيسية للمخطط الثالثي ليؤكد 
مهني تنطبق على الراغبين في الدخول إلى على ضرورة التنظير لعملية دائمة للتكوين ال

العمل على زيادة و  على العمال في مناصبهم لضمان الترقية الشاملة لإلنسانو  سوق العمل
 .(2)إنتاجيته، كما جاء المخطط الرباعي الثاني لينص على حلول مبدئية عملية لهذه المسألة

 
التكوين و  زارة العملمناصب التكوين المهني لو و  (: يوضح تطور شعب11جدول رقم )

 المهني
 عدد المؤسسات مناصب التكوين المهني الشعب السنة

4815-4818 
4853 
4855 

357 
749 

4119 

5444 
44444 
34444 

// 
19 
82 

 
 4859تقرر سنة و  سجلت النسبة الضعيفة لالنجازات خالل المخطط الرباعي الثاني

هو ما يعبر عن هذا و  وزارة كاملةذلك بتخصيص و  منح التكوين المهني البعد الحقيقي له،
 .(3)االهتمام

التكوين المهني عنصرا من عناصر الثورة الثقافية  4851يعتبر الميثاق الوطني لعام 
 التعليمو  أيضا جزء من عملية التربيةو  الكفاءة التقنيةو  للرفع الدائم لمستوى التعليم المدرسي

عددا معتبرا من مراكز التكوين القادرة تقرر برنامج واسع للتكوين العمالي يتضمن إنشاء و 

                                                 
 .459إلى  451ص من ، مرجع سابق، التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (3)و( 2)و (1)
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على أن تخرج كل سنة كحد أدنى مئة ألف عامل مختص حتى يتم تزويد االقتصاد بما 
رفع و  لهميحتى يتمكن العمال من فرصة تحسين مداخو  يحتاجه من أيدي عاملة متكونة

 مستواهم االجتماعي مما يؤكد الطابع االجتماعي للدولة.
قانون التسيير االشتراكي للمؤسسات نص و  ريعي فنجد ميثاقومن حيث المستوى التش

الترقية االجتماعية، و  على أن يكون للعامل الحق في التكوين المهني» 41في المادة 
 .«الثقافية

-51التكوين بموجب المرسوم رقم: و  كما جاء ضمن اختصاصات لجنة المستخدمين
 اللجان الدائمة للمستخدمين تسييرو  كيفية تأسيس 4851ديسمبر  29المؤرخ في  273

 العامة. اتتحديد اختصاصاتها في المؤسسو  التكوينو 
أفرد و  أما القانون األساسي العام للعامل، فقد تصدرت مسألة التكوين الباب الخامس

 .(1)إليها تسعة مواد حدد فيها بالخصوص أهداف التكوين
بهذا التأخر إال في بداية  لم تشعر الدولةو  إن التكوين المهني ظل مهمال لفترة طويلة

اعتبرت في المقدمة التكوين  4858عشرية الثمانينات فالسلطة السياسية التي جاءت عام 
 المهني كمسألة وطنية هامة حيث تبين المعطيات التالية أن:

من تالميذ المرحلة االبتدائية لم يذهبوا إلى  %17حيث  4894-4858العام الدراسي 
من المرحلة اإلعدادية لم  %17كذلك و  طفل 227444ما يقارب  المرحلة اإلعدادية، أي

 %47نخبة الثانوية  %77أخيرا من بين و  شاب 97444ينتقلوا إلى المرحلة الثانوية، أي 
إلى  4894ألف شاب يطلبون التكوين أضيفوا في جوان  77و حصلوا على البكالوريا

مقابل هذا الطلب فإن و  4891-4893للعام  747444مما يرفع العدد إلى  344444
مركزا لدفعات تصل  87ال تتجاوز  4894إمكانيات التكوين هي ضعيفة فهي في سنة 

في  21444ثم  45444أصبحوا و  4853عام  8444شابا في العام، حيث كانوا  17444
 .(2)المخطط الرباعي الثاني

 المهنيإلى غاية بداية عشرية الثمانينات كانت الدولة هي التي تتكفل بالتكوين 
 لت فيما بعد إلى وزارة.و تتحمل العبء األكبر مما دفعها إلى إنشاء كتابة دولة تحو 

                                                 
 .214-238-239بشاينية سعد، مرجع سابق، ص (1)
 .235، صالمرجع نفسه  (2)
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وأصبح التكوين المهني هدفا يجب تحقيقه، لكن قلة هياكل االستقبال التي تعدت من 
عدد الشباب المتقدمون لطلب و  مركز مع نهاية المخطط الخماسي األول 394إلى  88

 الستعانة بالمؤسسات بحكم انتشارها على مستوى التراب الوطني.التكوين دفع الدولة إلى ا
 في هذه المدة مر التكوين المهني بمرحلتين:

 : بذلت فيها الدولة جهودا معتبرة لم تؤد إلى النتائج المرجوة.ألولىا
: فتمسكت الدولة بداية الثمانينات بخطاب مفاده أنها ال تستطيع تحمل الثانيةأما 

 لتالي أضيفت مهمة أخرى للمؤسسة العامة.باو  عبء التكوين
 هناك عاملين دفعا المؤسسة العامة لتأمين تكوين القوى العاملة:

 خاصة التقني منه.و  ضعف التعليم 

 اتجاهات التكوينو  غياب أو ضعف نظام اإلعالم حول مستوى تكوين القوى العاملة 
 .(1)التنسيق ما بين االحتياجات المختلفةو 

ف الذي أقيم في المؤسسات نذكر معهد التكوين المهني بالخروب ومن بين هذا الصن
مؤسسة و  عنابةو  كذلك وهرانو  معهد التكوين المهني بالحراشو  التابع لمؤسسة سوناطراك

التكوين لما تتمتع به من و  سوناطراك بسكيكدة بصفتها الممول الرئيسي بالنسبة للتكنولوجيا
طارات عليا فيو  وسائل حديثةو  إمكانيات من ذلك فإن هدف و  ميدان استغالل المحروقات ا 

 هو بناء تكنولوجيا محلية تكميلية تتماشى التكوينيةو  الجزائر من السياسة التعليمية
خلفيته و  خصوصية العامل الجزائري و  ثقافياو  اجتماعياو  خصوصيات المجتمع اقتصادياو 

 .(2)التكوينية السيما في ميدان التصنيع
لمهني من تطور في هذه المرحلة إال أن القطاع االقتصادي ورغم ما عرفه التكوين ا

شهد تغيرات جذرية أدت إلى توقف المشاريع التكوينية بسبب النمط االقتصادي الجديد 
 تحويلها إلى وحدات صغيرةو  المتمثل في إعادة الهيكلة بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبرى 

 هتمامها بإنشاء هياكل تكوين بأعداد محدودة.متوسطة ماعدا الوزارات التقنية التي واصلت ا و 
التكوين و  رافق التكوين المهني عدة تغيرات إذ تم تداول الوصاية بين وزارة العمل

أمام التحديات التي كانت تواجه و  للتكوين المهني ةكتابة الدولو  التكوينو  وزارة التربيةو  المهني
                                                 

 .142و 239-235بشاينية سعد، مرجع سابق، ص (1)
جامعة  قسنطينة، ،التكنولوجية المستوردة وتنمية الثقافة العمالية بالمؤسسة الصناعيةغربي علي ونزار يمينة،  (2)

 .424إلى  55، ص من  2442منتوري، 
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حيات إلى الوزارة المكلفة بالتكوين قطاع التكوين المهني كان من الطبيعي أن تعاد الصال
 المهني التي وجهت جهودها نحو محورين:

 .تنمية المؤسسات التكوينية 
 (1)قانون لترقية التكوين المهنيو  وضع نظام تشريعي. 

بثالث مرات من  4894وتفسير ذلك في أن قطاع التكوين المهني تضاعف بداية من 
 52من  4897و 4894كوين المهني بين سنوات ارتفع عدد مراكز التو  حيث قدرة االستيعاب

معاهد  7منصب تكوين إضافة إلى  54444بزيادة القدرة االستيعابية ب:  252لى إمركز 
 .(2)المكونينلتكوين 

من التكوين متمثل في التمهين الذي ظهر  ما ميز هاته الفترة ظهور نمط جديد
ديسمبر  21: ـل ق، المواف4142صفر عام  28المؤرخ في  – 94382رقم:  مرسوم»بموجب 

 4144شعبان عام  21المؤرخ في:  49-94يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  4894عام 
الذي يهدف و  4898المعدل سنة ، «(3)المتعلق بالتمهينو  4894يونيو عام  25: ـالموافق ل

 .(4)إلى استغالل قدرات
طاراتها في عملية و  ورشاتهاو  المؤسسات اإلنتاجية هياكلها قد تكفل التمهين و  التكوين،ا 

هيكلة هذا و  ساهم هذا القانون في تنظيمو  متمهن 74444و 1444: ما بين ـب 4894سنة 
شراك القطاعات االقتصادية عموميةو  النوع من التكوين  ،خاصة في عملية التكوينو  ا 

 بموجب هذا القانون تغيرت مراكز التكوين المهني للكبار لتصبح مراكز التكوين المهنيو 
 .التمهينو 

كما أن صدور قانون التكوين المهني بالمراسلة سهل عملية التكوين لشريحة واسعة 
 .(5)من العمال

 قد ترك رحيل الفرنسيين بعد االستقالل فراغا حيث كانت البالد بحاجة إلى يد عاملة
طارات لتسيير المؤسسات في مختلف القطاعات مما استوجب وضع سياسة وطنية مست و  ا 

مع بداية السبعينات حينها تجسدت االشتراكية فعليا من و  ب منها التكوين المهنيفي جوان

                                                 
 .93-92بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص (1)
 91، صالمرجع نفسه  (7( )1) (2)

(3) Afif belkacem, Index chronologique de la législation sociale en Algérie (1962-1986), 

Alger, office des publications universitaires, (sans date), p165. 
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 الثقافية باإلضافةو  الصناعية-الزراعيةخالل الثورات الثالث 
لتطور التكوين المهني ليتوسع في الثمانينات و  التي أعطت دعما قوياو  إلى تأميم الشركات

 للتكفل بطالبي التكوين.بظهور نمط التمهين فزاد من توفير قدرات أكبر 
 

 :تطور التكوين المهني في الجزائر من خالل مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق   -4
هو ما و  إلى االنتقال نحو اقتصاد السوق  4899أدت اإلصالحات االقتصادية سنة 

تأكيد طابعه و  ا عادة النظر في التكوين المهنيو  جعل التغيير في السياسة التكوينية
 .االقتصادي
ليتسع  االقتصاديةاإلصالحات و  ملف التكوين المهني 4884كذا فتح في سنة وه

-اقتصاديةمؤسسات -)مؤسسات التكوين التفكير إلى مختلف الجهات المعنية بعملية التكوين
 .(اإلدارة

اتضح الدور المنوط و  توجيهي وقد اتخذت جملة من اإلجراءات تضمنها مخطط
  (1)االجتماعي للبالد.و  اديبالتكوين المهني في التطوير االقتص

 هذا المخطط بما يلي: وبذلك أوصى
 المستحقة من أجل توفير شروط و  إنشاء جهاز تحويل يشمل القطاعات المكونة

 يتمثل في المجلس الوطني االستشاري للتكوين المهني.و  التشغيلو  مناسبة للتكوين

 الوالية حسب و  إنشاء مجالس محلية استشارية للتكوين المهني )على مستوى المؤسسة
 .النشاطات(

 قاميتوسيع أنماط التكوين إلى جانب التكوين اإل. 

 التخصصات في إطار التكوين اإلقامي لهدف تكييف جهاز التكوين و  تنويع الشعب
 .حسب حاجة االقتصاد المحلي

  س في التكوين المهنيالخامو  الرابع يينإدخال المستو. 

 التسييرية بتأطير من مستوى جامعيو  التربوية دعم الموارد البشرية. 

 تحسين األداء البيداغوجي للمكونين. 

                                                 
 .97بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص (1)



 

 

 54 

 لنشأة وتطور التكوين املهين يف اجلزائر اترخييسوسيو الخدلل امل   الفصل الثالث

 البحث تقوم بدور المرصد في مجال إدماج حملة شهادات و  إحداث مؤسسة الدراسة
 (1).التأهيالتو  التي تتولى بصفة دائمة حول الحرفو  التكوين المهني

 البيداغوجيةو  لتكوين المهني لالستثمار الخاص تحت المراقبة التقنيةفتح ا 

  وضع نظام لإلعالم 

 استعمالها ضمن و  المحافظة على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع االقتصادي
 (2).اتفاقيات

وبذلك تعتبر الجزائر من بين الدول النامية القليلة التي أعطت للتكوين المهني أهمية 
ذلك و  ،التعليم المهنيينو  صصت له وزارة كاملة تعرف حاليا بوزارة التكوينبحيث خ ،كبيرة

عملت الجزائر إلى تغيير أهداف المنظومة و  ،ألنه هو السبيل للتحكم في التكنولوجيا المتقدمة
خاصة بعد التفتح على  ،التكوينية لتلبية حاجات االقتصاد الوطني من األيدي العاملة المؤهلة

 (3).ظهور القطاع الخاصو  تشجيع االستثمارو  ياالقتصاد العالم
السوق فرض على التكوين المهني فتح قطاعه أمام  اقتصادإن دخول الجزائر في 
 تنظيمي بصدور نص تشريعي 4884ذ سنة نتجسد ذلك مو  ،الخواص قصد االستثمار فيه

اريخ بت 148/4يعد له مرسوم رقم و  4884ماي  44المؤرخ في:  84-414هو المرسوم رقم و 
تسيير المؤسسات الحرة أو الخاصة للتكوين و  ينظم كيفية سيرو  يقنن 2444ديسمبر  24

قصد منح دروس تكوينية بمقابل نقدي  ،هي من تأسيس شخص طبيعي أو معنوي و  ،المهني
 ،بشرط أن تستقبل المؤسسة أكثر من عشرة مسجلين لمزاولة التكوين فيها ،أو بالمجان

التربوي من طرف و  التفتيش التقنيو  عة للقطاع الخاص للرقابةتخضع هذه المؤسسات التابو 
 .(4)التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهنيو  المصالح المختصة لذلك

يشمل كل و  عصرنة يغطي جميع المجاالتو  وبهذا أصبح التكوين المهني أكثر تطورا
 فئات المجتمع.

 العالمي استدعى ذلك مايلي:وفي ظل انفتاح سياسة التكوين المهني على االقتصاد 
 .تلبية حاجيات العمالء األجانب 

                                                 
  .91ص بوفلجة غياث، مرجع سابق، (3)و (2)و (1)

 

 
(4) Djenkal ameziane, guide pratique en formation professionnelle, Alger, éditions 

distributions Houma, 2003, p 27-28. 
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 .التفتح على التقنيات المهنية العالمية 

 التمهين المتواصل.و  إنشاء الصندوق الوطني للتكوين 

 الندوات سنويا.و  إقامة الدورات 

 .(1) إقامة مجلس الشراكة مؤلف من خبراء في التكوين المهني 

 لوجي.و تطور التكنربط التكوين المهني بمستوى ال 

 دخال برامج للتعريبو  تجديد المعارف  ظروف العمل.و  تطوير شروطو  ا 

 .(2) انتقاء تجهيزات تقنية بيداغوجية متطورة 

كان هذا فيما يخص التطورات التي مست الجهاز التكويني إثر انتقال الجزائر القتصاد 
 السوق.

تجاه نحو تحديث التكوين المهني واالستعداد للدخول في منظمة التجارة العالمية يعتبر ا
 في الجزائر.

 :أنواع التكوين المهني في الجزائرو  هياكل  -5
 تنقسم إلى قسمين:و  تتشرف الوزارة المعنية على شبكة من المؤسسات

 أخرى للدعم.و  هياكل التكوين
توفر تكوينها و  (CFPA)التمهين و  مراكز التكوين المهني تتمثل فيو  :هياكل التكوين-5-1

  .1إلى  4مستويات من في ال
 .7و 1 تقدم تكوينا في المستويينو (INSEP)المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني -
نجاز البرامج.و  تهتم بتكوين المكونينو (IFP)معاهد التكوين المهني -  ا 
تطوير و  تحسين مستوى اإلطاراتو  يهتم بتكوينو (INFP)المعهد الوطني للتكوين المهني -

 (3) داغوجية.الوسائل البي
 تتمثل في المؤسسات التالية:و  :هياكل الدعم-5-1

  المعهد الوطني للتكوين المهني(INFP) . 
 المؤهالت و  البحث في المهنو  مركز الدراسات(CERPEO). 

 التكوين المستمر و  ترقية التمهينو  المعهد الوطني لتطوير(INDEFOC). 

                                                 
 .84-84و 91بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص (3)و (1)
 .498، ص2441، الجزائر، دار المحمدية، إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيميعدون دادي ناصر،  (2)
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  المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد(CNEPP). 

 لوكالة الوطنية لعتاد التكوين المهني ا(ANEFP) ، وهي متخصصة في شراء
 .(1)المعدات البيداغوجية

ذلك حسب فئات و  أما من حيث أنواع التكوين المهني فيوجد في الجزائر العديد منها
من بين و  الظروف التي مرت بها البالدباإلضافة إلى  ،اإلصالحات التكوينيةو  المجتمع

 ة نذكر:األنواع الموجود
 :"formation dit en résidentielle" التكوين اإلقامي -5-8
تتمثل في و  لذلك ،مجهزةو  يجرى هذا النط من التكوين داخل هياكل تكوين متخصصة 

يضمن و  المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهنيو  التمهينو  مراكز التكوين المهني
يستكمل بفترات تطبيقية و  يلة مدة التربصالتكوين اإلقامي داخل مؤسسة تكوين معينة ط
 (2) تنظم في الوسط الصناعي لصالح المتربصين.

 :"Apprentissage" التمهين-5-4
 الهدف من نمط التكوين عن طريق التمهين هو إعطاء للمتربص المتمهن تأهيال 

 يضعه في االتصال المباشر مع المهنة داخل ورشة عمل أو لدى حرفي ماهر أو في امهني
 مؤسسة إنتاجية أو مصالح إدارية.

 من طرف الحرفي نفسه أو التقني في ورشة المصنعيتم التكفل بالمتمهن  
يتلقى الجانب و  ،يكسب المتمهن مهنته باالحتكاك المباشر مع الواقعو  أو المسؤول اإلداري 

التكوين  المبادئ العامة في مركزو  الرسم التقنيو  لنظري المتمثل في الدروس في التكنولوجياا
يسجل بعد القيام بإجراءات إبرام عقد و  ،ن المكان الذي يتابع فيه تمهينهمالمهني األقرب 

يتكفل به على مستوى المركز أستاذ معين لمتابعة عملية التكوين عن طريق و  التمهين
 (3) التمهين في الميدان.

                                                 

 
(1)et (2)et(3)  Djenkal Ameziane, Ouvrage précédent, P9. 
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  :"Formation dit a distance"عن بعد  التكوين-5-5
المراسلة يتكفل به المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد وهو تكوين يتم ب 

(CNEPD)  يتم في المهن أو التخصصات التي ال تتطلب تجهيزات خاصة أو معقدةو 
 (1) .معاهد التكوين المهنيو  يمنح نفس الشهادات أي دبلوم دولة التي تمنحها مراكزو 
  :"La formation dit en cours du soir" المسائي التكوين-5-6
يتم في مراكز التكوين المهني مساء بعد و  وهو نمط موجه بالدرجة األولى إلى العمال 

 (2) .يعتبر هذا النمط التكويني أقل تطوراو  االنتهاء من مهامهم العادية
  :"La formation continue"التكوين المتواصل -5-9
هو و  ياتهم المهنيةالموظفين طيلة حو  وهو نمط ينظم التكوين بواسطته لصالح العمال 

 تجديد المعلوماتو  نفسه التكوين أثناء الخدمة الهدف منه هو ضمان تحسين الكفاءات
 (3) .االندماج االجتماعي عند تغيير المهنةو  المهنيةو  يسمح بضمان الترقية االجتماعيةو 
 La formation"مهني لفئة الشباب دون المستوى الدراسي المطلوب تكوين-5-3

professionnelle des jeunes dits sans niveau":  
الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا ألسباب و  غير المتمدرسةو  وضع للفئات المحرومة 

حيث خصصت السلطات العمومية الرسمية المكلفة  ،اقتصاديةو  مختلفة منها اجتماعية
 ب جهاز نظامي قصد التكفل بهذه الفئة من الشبان الذينيبالتكوين المهني تنص

بهدف  ،ال يملكون المستوى الدراسي األدنى المطلوب رسميا لاللتحاق بالتكوين المهني
ا عطائهم حظوظ االندماج في و  ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع

 الحياة المهنية.و  المجتمع
يتربصون فترة ما قبل و  2444/2444وقد شرع في تنفيذه ابتداء من السنة الدراسية  

تلقينهم و  تحسين مستواهم التعليميو  تسمح بتحضيرهم مدرسيا ،ين تدوم ستة أشهرالتكو 
التي هي ضرورية لوضعهم فيما بعد في فترة التكوين المهني  ،قاعديةو عامة معلومات 

  (4) .عن طريق التمهينو  العادي في نمطي اإلقامي
                                                 

(1)et(2)et(3)et (4) Djenkal Ameziane, ouvrage précédent, P11-12et 91-92. 
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 :التكوين المهني في الحرف التقليدية-5-7
"La formation professionnelle dans les Métiers de l'artisanat":  

يمكن أن يساعده و  إن الحرفي هو ذلك العامل اليدوي الذي يشتغل لحسابه الخاص، 
 في عمله بعض األشخاص هم عموما من بين أفراد عائلته.

 أنها قديمة تتطلب الحمايةو  وتعتبر الحرف التقليدية جزء من التراث الثقافي الوطني
 تبلغ لألجيال القادمة.و  لتستمر في الوجود الحفاظ عليهاو 

التخصصات من الحرف التقليدية في و  وقد تم من أجل ذلك فتح العديد من الفروع
التكوين و  التمهينو  يضمن التكوين فيها عن طريق النمط اإلقاميو  مؤسسات التكوين المهني

 المتواصل.
 هما: رئيسيين نوتتوزع هاته الحرف في التكوين المهني على فرعي

 مجال الخدمات.و  الحرف التقليدية
شهرا في التكوين  34إلى  49من و  شهرا في التكوين المتواصل 49إلى  1وتدوم من 
تمنح فيها شهادات و  شهرا 34إلى  42أما التكوين اإلقامي فيدوم من و  ،عن طريق التمهين

 .(1)الدولة التي تكون في أنماط التكوين األخرى 
 :قطاع الخاصتكوين مهني في ال-5-11
ة التكوين المهني يتخضع تحت مدير و  ويعرف بالمؤسسة الخاصة للتكوين المهني 

 .(2)تفتح بشروط يحددها القانون و  للوالية المعنية
 :تقييم سياسة التكوين المهني في الجزائر  -6

التي يخصصها رئيس الجمهورية لمختلف في إطار جلسات االستماع السنوية  
حيث سمح  التعليم المهنيين.و  تماع لتقييم قطاع التكوينقطاعات الحكومة خصص اج
التعليم و  التعليم المهنيين بتقييم مدى تطبيق إصالح التكوينو  العرض الذي قدمه وزير التكوين

 الوقوف على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف.و  المهنيين
ين المهني التي اختصاصات التكو و  وتجلى ذلك من خالل مراجعة قائمة فروع

 ،باإلضافة إلى استحداث اختصاصات في التكوين للشباب ،بواسطتها تتحقق فرص العمل

                                                 
(1)et(2)Djenkal Ameziane, ouvrage précédent, P27 et 30 et87et 90. 
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 الفندقةو  كما عكفت هذه المراجعة على رد االعتبار للحرف اليدوية في قطاعات البناء
طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية احتلت الحرف و  الصناعة،و  الصناعة التقليديةو  الفالحةو 

  .(1)من التكوين %94اليدوية 
 كتاب جديد في التعليم المهني 11كما تم مراجعة الوثائق البيداغوجية التي خصت 

تمت مرافقة ذلك بتعزيز و  ،كتاب متخصص لصالح مراكز التكوين 544كذا انتقاء أكثر من و 
العلم إلى كافة و  االتصال، قصد إيصال المعرفةو  استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم

أيضا طور التكوين المهني إسهامه بشكل و  ،اكل التكوين المهني عبر كامل التراب الوطنيهي
حرفي من هذه و  عامل 482444بحيث استفاد حوالي  ،المتواصل للعمال كبير في التكوين

عامل  4444444العملية التي ستتوسع مع توقيع اتفاقيات جديدة موجهة لتمكين أكثر من 
 تكوين.آخر من االستفادة من ال

وتوجهت كل هذه الجهود التي خصت كذلك التعليم المهني بالمصادقة خالل شهر 
التي تم إصدار البعض و  ،التعليم المهنيينو  على قانون توجيهي خاص بالتكوين 2449فيفري 

 (2) .التطبيقيةو  من نصوصه التنظيمية
حيث أن القروض  التعليم المهنيين جهدا ماليا هاما للدولة،و  وقد رافق إصالح التكوين

مليار  23بلغت و  ،ماليير دج 1ـ:ب 4888التي قدرت في سنة و  السنوية الخاصة بالتجهيز
عليه فقد و  قدرات القطاعو  مما أدى إلى تسجيل تحسن واضح في إمكانيات 2448دج سنة 

 تم تسجيل:
  441و 2449سنة  4437إلى  4888سنة  182ارتفاع عدد مؤسسات التكوين من 

 ي طور اإلنجاز.مؤسسة أخرى ف

  سرير  17444إلى  4888سرير سنة  28444ارتفاع قدرات إيواء المتربصين من
 .2449سنة 

  أي  2449سنة  43144إلى حوالي  4888سنة  8474ارتفاع عدد األساتذة من
 .%11تسجيل زيادة بأكثر من 

                                                 
 .2449سبتمبر  41، اجتماع مصغر خصص لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بوتفليقة عبد العزيز، (2)و (1)
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 ع من إذ ارتف ،ارتفاع عدد المتربصين الذين يتم استقبالهم سنويا إلى أكثر من الضعف
 .2449خالل الدخول المهني  174444إلى أكثر من  4888سنة  254444

  خالل السنة  451444إلى  4888سنة  91144ارتفاع عدد المتخرجين سنويا من
 (1).%99أي تسجيل زيادة نسبتها  2449-2445البيداغوجية 

 وفيما يتعلق بميزانية تسيير القطاع، فقد ارتفعت هي األخرى من حوالي
 .2448مليار دج لسنة  21إلى تسجيل  4888دج سنة  مليار 9

 من جهة أخرى فإن التكوين المهني يرافق كل قطاعات السياسة الوطنية للتنمية،
فقد تم تقديم تعليما مالئما  ،الحرفيينو  باإلضافة إلى التكوين المتواصل لعمال المؤسساتو 

ماكثة بالبيت كما تم  27444و امرأة 14444لنساء الوسط الريفي حيث استفادت منه حوالي 
الجزائر و  فتح أربع مراكز موجهة للمعاقين حركيا بكل من بومرداس، األغواط، غليزان

 العاصمة.
مجموعة من التجهيزات التقنية،  4744 اقتناءوبالنسبة لتدعيم الوسائل التعليمية فتم 

 البيداغوجية.
عدة هياكل جديدة  كما تحسنت ظروف الدراسة بالنسبة للمتربصين بفضل استالم

 للنظام الداخلي.
متربص في  735يضاف إلى ذلك عدد المتربصين في المؤسسات الخاصة ب: 

 .(2)مقعد بيداغوجي 14444مجال التكوين التي تتوفر من جهتها على أكثر من 
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش الذي خصص لهذا  وقد أشار

الهامة التي قطعتها البالد في هذا المجال حيث قال في هذا الصدد:  الملف إلى المراحل
التعليم المهنيين أن يحرز تقدما أكثر من أجل تلبية االحتياجات و  ينبغي على قطاع التكوين»

يعد شرطا أساسيا من أجل ترقية  ن ذلكالمستقبلية للبالد من اليد العاملة المؤهلة ألو  الحالية
 «.كذا في سبيل تنافسية اقتصادناو  مجاالتاالستثمار في جميع ال
تحسين مجموع المنظومة التعليمية الوطنية سيظل  أن»الجمهورية: وأضاف رئيس 

 «. مكانته الالئقة وأيتبن لم يالتعليم المهنيو  منقوصا ما دام قطاع التكوين

                                                 
 العزيز، مرجع سابق. بوتفليقة عبد (2)و (1)
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وزارة و  على مختلف قطاعات النشاط» كما أمر رئيس الجمهورية في هذا الشأن:
شراف، أن تعكف االستو  المحافظة المكلفة بالتخطيطو  الضمان االجتماعيو  التشغيلو  العمل

بشكل متواصل على تحديد االحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من 
التعليم المهنيين من تكييف عروضه في مجال و  قطاعات النشاط بشكل يمكن قطاع التكوين

 (1) .«البرامجو  التربصات
التعليم المهنيين عملية و  ح رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة قطاع التكوينكما أل

أي ازدواجية في العمل مع الفروع األخرى  ،إعادة تركيز نشاطاته على مهمته األولية لتفادي
 من المنظومة التعليمية الوطنية.

ومن جهة أخرى حث رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير تكوين معلمي القطاع 
قرر أن تخصص الحكومة الموارد الضرورية لمرافقة عملية مضاعفة مراكز و  ،أكبر بشكل

توفير مناصب شغل للحائزين و  كذا توفير تربصات للمتمهنينو  عدد المتربصين،و  التكوين
 على شهادات من التكوين المهني.

وفي هذا الصدد قدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى تقترح إجراءات تحفيزية 
تشغيل و  إلشراكهم أكثر في ترقية التكوين المهني ،المستثمرين الجددو  جديدة لفائدة المؤسسات

 المتحصلين على الشهادات.
وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في األخير إلى أن الحكومة مطالبة بالسهر على 

ذوي ضمن المرشحين  ،التعليم المهنيينو  أن يكون أصحاب الشهادات في مجال التكوين
األولوية في االستفادة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب شغل، سواء عن طريق القرض 

 .(2)الصناعات التقليديةو  المصغر أو المساعدات المخصصة للفالحة
التعليم المهنيين في برنامج السيد رئيس الجمهورية و  هذا من اهتمامات التكوين انك

 في إطار سياسة االنتعاش االقتصادي.
التكييف مع و  تمتعه باالستقاللية في التنظيمو  ورغم كل هذه المجهودات التي بذلت

التعليم المهنيين يعاني الكثير جراء و  فإن قطاع التكوين ،االقتصاديةو  الحقائق االجتماعية
 اآلثار الناجمة عن السياسات التربوية في البداية.

                                                 
 بوتفليقة عبد العزيز، مرجع سابق. (2)و (1)
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الجزائر أحدث نظاما وطنيا  زيادة على ذلك فإن التطور التاريخي لهذا القطاع في
التي و  للتكوين المهني متجزئ يتشكل من عدة شبكات هياكل التكوين، وضعت بصفة تقريبية

 انسجام مثل أي جهاز منظم.و  ال تشغل بفعالية
ن أخذت األجزاء ا  و  حتى ،إن كل جزء من النظام يشتغل حسب منطق قطاعه الخاص

 دون أي ارتباط شكليو  دون تنشيط فيما بينهافي مجملها فإنها تبقى فضاءات نشاط مغلقة ب
 ال تبادل للخبرات.و 

نقص التشاور مع المتعاملين و  غياب التنسيقو  وأيضا يتميز هذا النظام بنقائص
 (1) االقتصاديين.

كذلك ال يسمح للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني أن تسلم دبلوم يساوي دبلوم دولة 
حصلت على المصادقة الرسمية من طرف اللجنة الوطنية إال إذا ت ،عند نهاية التكوين فيها

 (2) للتصديق ألن االعتماد وحده ال يكفي.
 :باإلضافة إلى هذه المشاكل هناك أيضا

 مما أدى إلى عدم اإلقبال بكثرة على  ،عدم ربط التكوين المهني بالتعليم العالي
ابعة دراستهم في عدم السماح للناجحين في الدراسات المهنية بمتو  التكوين المهني

 :السيما المتفوقين منهمو  الجامعات
  سوء التوزيع على المستوى الوطني نجد أن بعض المنشآت في غير موقعها الطبيعي

 فمراكز تكوين مهني ذات صبغة صناعية موجودة في مواقع فالحية.

  أغلبية مؤطري مراكز التكوين المهني حاملين شهادة الكفاءة المهنية(CAP)(3). 

  عدم احترام المعايير و  في توزيع الموارد البشرية داخل مؤسسات التكوين المهنيسوء
الدولية في ذلك إذ نجد أن عدد األعوان اإلداريين يساوي عدد المؤطرين 

 البيداغوجيين.

 االستجابة للطلب االجتماعي.و  عدم إمكانية مسايرة التكوين المهني للنمو الديمغرافي 

  ين المهني الحالي لتلبية االحتياجات االقتصادية في كل عدم القدرة على عرض التكو
 القطاعات.

                                                 
(1) Ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, loi d'orientation sur la 

formation et l'enseignement professionnels, (sans éditeur), 2008, P5.  
(2) Djenkal Ameziane, ouvrage précédent, P27 et 30 et 61. 

 .11بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص (3)
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 (1)التكوين المهني في الجزائر بقي مرتبط بالنواحي االقتصادية. 

 عدم التنسيق بين التكوين المهنيو  عدم مراعاة مبدأ التكوين ألجل التشغيل 
 .(2)القطاعات األخرى و 

 (3)ح( ال تسدد في وقتها لمستحقيهاالمتمهنين )المنو  المساعدات المالية للمتربصين. 

 (4)استغالل بعض المتمهنين في عمليات أخرى ال عالقة لها بموضوع التكوين. 

التعليم المهنيين في الجزائر أنها و  نالحظ من خالل عرضنا لسياسة قطاع التكوين
 فاءةفي تطوير مستمر من الناحية الكمية أما النوعية فهي تفتقد إلى الكو  لى حد ماإناجحة 

مع ذلك فإن الجزائر تبقى البلد الوحيد الذي يهتم بقطاع الشباب في إطار النظام التربوي و 
 عليه فإن الخصوصية التي تميز هذا القطاع أنه مرتبط بالموارد الطبيعيةو  منذ االستقالل

معطيات الدول الصناعية المتطورة من خالل و  البشرية التي يمكن استغاللها بما يتماشىو 
هو ما و  الثورة التكنولوجيةو  اقتصاد السوق و  ف الدولية الراهنة التي تتجلى في العولمةالظرو 

 ب االجتماعي.لاالستجابة للطو  يؤدي بالتفاعل مع القطاعات األخرى 

                                                 
 .227، ص2442، عين مليلة، دار الهدى، تنمية الموارد البشريةغربي علي وآخرون،  (1)
منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ، المجتمع العربي التحديات الراهنة وآفاق المستقبلسالطنية بلقاسم وآخرون،  (2)

 .433ص ،4888-2444
(3) Djenkal Ameziane, ouvrage précédent, P 30. 

 .83بوفلجة غياث، مرجع سابق، ص (1)
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 لنشأة وتطور التكوين املهين يف اجلزائر اترخييسوسيو الخدلل امل   الفصل الثالث

 خالصة
 وانطالقا من هذه النظرة التاريخية نجد أن النظام التربوي المتجسد في التعليم التقني

ذلك راجع لكونهما في اعتقاد المجتمع من و  ،شديد في بدايتهالتكوين المهني تطور ببطء و 
عدم اإلقبال على هذين النوعين من و  التقليل من قيمتهما في العزوفو  مخلفات االستعمار

باعتبار أن كل  ،سلم القيم داخل المجتمعو  مما انعكس سلبا على المنظومة التربوية ،التكوين
 دا كحل للفشل الدراسي في التعليم العام.التكوين المهني وجو  من التعليم التقني

فكان  ،وظل الحال كما هو عليه إلى غاية اإلصالحات التي عرفها النظام التربوي 
لى جانب التوسع إ ،استبداله بالتعليم التكنولوجيو  تطويرهو  االهتمام واضح بالتعليم التقني

 مس كل فئات المجتمعبحيث أنه أصبح ي ،التعليم المهنيينو  الهائل في برنامج التكوين
التحليل في و  سنباشره بالدراسةمساير للتطوير العالمي وفقا لما يحتاجه سوق العمل الذي و 

 الفصل الموالي.
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 األسس النظرية لسوق العمل       الرابع الفصل 

 تمهيــد
بعد أن تعرضنا إلى التكوين المهني فيي الصلين ن البياب  ن مين تييا تجويان  وانبي  

بييو   هييوو  بنشييرف فييي اييرغ المتث يير الهيياني لهييلا الدرابيي  أا ،يتطييورا التيياريتو  النظرييي 
الضوء انى أهم ال ضاوا التي  تبنوطو  للك لإللمام بالموضوفو ، العمل اللي بنتطر  إلو  

 تتعنق ب .
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 :النظريـات المفسـرة لسـوق العمـل  -1
م مواي  مين النظرييات تليت بيالتنظ ر  اا تميااي-ااقتلاديظهرت في الصكر  

  ني: تتنتص فوماو  ال ضاوا التي ترتبط ب و  لبو  العمل
 :الكالسيكيـة النظريـة-1-1
مين أجير  "  "Jaan Batiste Sayبياي  "  يان باتوبيت وعتجر ااقتلادي الصرنبي 

وب انونييي  المعيييروو ب يييانون بييياي اليييلي (1)رواد المدربييي  الكيبيييوكو  جنظريتييي  فيييوا المنافيييل 
بالتـال  إـ ع ضـرض  ـوة العمـل ي ـا  ع و العرض يخلـ  الللـا المسـاوه لـ » :و يوا أن

 «.يقابل  للا مساوه وإقا للتوازع إ  سوق تناإسية
يتفييدد ار ييير و  الطنيييت  تكييون بييو  العمييلو  ميين العييرغووعتجيير الكيبييوك ون أنيي   

 الف و ييي التييوا ني )هميين العمييل( الييلي وبييت ر انييدا بييو  العمييل ميين تيييا تعييادا العييرغ
ميين لاك فييلن التفن ييل الكيبييوكي  نظيير لنعمييل انييى أنيي  بيينع  قاجنيي  لنتبييادا فييي و  الطنييت،و 

ج بمييا فييي للييك انليير البييو  مهييل بييالر البيينش أي التشييث ل الكامييل لكافيي  اناليير ا نتييا
هلا ما نادى ب  من قجل "آدم بم ث" فيي أن العمالي  الكامني  ومكين تف و هيا اين و  ،(2)العمل

 .(3)طريق تراكم رأس الماا
 : ـالنيوكالسيك التحليـل-1-8

 ييرى ألييفات هييلا النظرييي  أن بييو  العمييل هييو بييو  تبييود فويي  المنافبيي  الكامنيي  
لبييو  منهييا تبييا ن االتلييالص التييي تم يي  هييلا وظهيير ف هييا انليير العمييل فييامي لعييدد ميين 

 انمهم التام بأفواا البو .و  المباواة ج ن  موش ارفرادو  مرون  ار ورو  بو  العمل
لكنييي فلنيي   تفييدد ميين تيييا المبييتوى اويتعنييق التلييور الن وكيبييوكي ميين المنظييور 

بييالتوظ   ومكيين أن  تف ييق للييك المبييتوى و  مبييتوى التييوا ن أقييل ميين للييكو  التييوا ني لنييدتل
 هييلا وعنييي أن هنيياك فييالغ فييي بييو  العمييل، ارميير الييلي ميين شييأن  دفييش ار ييورو  الكامييل

 من هم التكال  .و 

                                                 
 .28، مرجع سابق، ص ياسة التشغيل في الجزائرسو يالتكوين المهنسالطنية بلقاسم،  (3) (1)
 .842 -832بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (2)
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 :الكينزيـة المدرسـة-1-8
هيو أن و  رفغ " ون م نارد ك ني " شي ا مهميا مين النظريي  الكيبيوكو  فيي التشيث ل، 

كميا رفيغ جوضيوك فكيرة ارغ العمل،  في المتث ر الوف د اللي  تفدد ب  ار ور الف و و 
 وأشيييار إليييى أن تيييدتل الدولييي  فيييي النشييياض ااقتليييادي هيييو أمييير ضيييروري  ،مرونييي  ار يييور

 للك لمنش فدوث الدورات ااقتلادو .و  الطنتو  لتف  ق التوا ن ج ن العرغ
قييييد  يييياء بمصهييييوم مثييييا ر لننظرييييي  الكيبييييوكو  ف ييييث لكيييير أن  "ك نيييي "وبالتييييالي فييييلن 

أن ف يييييم و   ييييير ار يييييور نفيييييو اارتصييييياف أو اانتصييييياغ،الطنيييييت انيييييى العميييييل ا  تيييييأهر جتث
م يييييدار و  الم يييييل إليييييى اابيييييتهيكو  (1)اابيييييتتدام وعتميييييد انيييييى فعالوييييي  العيييييرغ ا  ميييييالي

 اابتهمار.
 :لـع العمـث ضـة البحـنظري -1-4

ترتكيي  هييلا النظرييي  انييى تث يير فييرغ أبابييي ميين فييروغ النمييولج الت ن ييدي لبييو  
 ،تعيامن ن فيي هيلا البيو  انيى انيم كاميل بميا   يري فوي المتمهيل فيي أن  مويش المو  ،العميل
بالتيييالي ارمييير و  ،هيييلا مهمييي  ليييعب  لنفليييوا انيييى المعنوميييات الكافوييي  اييين بيييو  العميييلو 

تبييتند امنويي  البفييث فييي و  ،ميين أ ييل الفلييوا انييى هييلا المعنومييات يالييلي  ييدفعهم لنبييع
 ات متعن ي  بالبفييثفييارولى امنوي  متتنصي  تتضيمن نص ي :هيلا النظريي  إليى بيمت ن أبابي ت ن

ميلمييي  و  الوقيييت    ييياد فيييرص اميييل  د يييدة مييينالهانوييي  تبيييتثر  فتيييرة  منوييي  و  ،ارويييااتتو 
 لن درات.

 :سـوق العمـل لنظريـة اختـال -1-5
 لننمييييييييولج الكيبييييييييوكي اربابييييييييو هييييييييلا النظرييييييييي  انييييييييى رفييييييييغ الصييييييييروغ ت ييييييييوم 

ر انيى النمييو الييلي اربييعاو   يورار بابييت اب المتعنيق  ،الن وكيبيوكي لتفن ييل بيو  العمييلو 
اربييعار فييي و  هييو  مييود ار ييورو  قييدمت فييرغ جييد ل ،الطنييتو  وف ييق التييوا ن جيي ن العييرغ

اربيعار فيي ار يل ال لي ر و  ير ش هلا ال مود إلى ا   كل من ار يورو  ،ارمد ال ل ر
نت    لللك قيد  تعيرغ بيو  العميل لفالي  مين ااتيتيا و  ،بالبرا  الكافو  لتف  ق التوا ن 

                                                 
 .848-842بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (1)
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وتعتجيير هييلا  لتييوا ن تتمهييل فييي و ييود فييالغ فييي اييرغ العمييل ايين الطنييت انويي .أو اييدم ا
 (1)النظري  أفد اامتدادات لنتفن ل الت ن دي لبو  العمل

 :نظريـة ت زئـة السـوق -1-6
ظهرت نظري  ت  ل  بو  العمل انيى إهير إ يراء اد يد مين الدرابيات الم دانوي  فيي 

لتيي أوضيفت أن قيوة العميل ارمريكوي  تتعيرغ ا ،اتوااقتلاد ارمريكي تييا فتيرة البيت ن
 أو الت  لييي  انيييى أبييياس ال نبيييو ، النيييوف، البييين، المبيييتوى التعنوميييي، لظييياهرة مييين الت بيييوم

 الت ن دو  لبو  العمل. تتعارغ هلا النظري  مش النظري و 
تييير آو  بيييو  رلوبيييى :وت يييوم هيييلا النظريييي  انيييى فكيييرة رلوبيييو  تتجنيييى و يييود بيييوق ن

 هانوي.
أن اا دوا وييي  التيييي  يييتم جهيييا بيييو  ، واضيييش هيييلا النظريييي  "piore"وأوضيييي ج يييور 

 ،تثنون فييييي كييييل بييييو  شييييالعمييييل تتبييييم وف ييييا لمعييييا  ر در يييي  اابييييت رار التييييي  تمتييييش جهييييا الم
وفليينون و  ،فييرص لنترقييي   ييدةو  يتليي  المشييتثنون فييي البييو  الرلوبييي بمهييارات االويي و 

الييلكور الييل ن تتييراوك أامييارهم تكييون فليي  و  انييى أ ييور مرتصعيي  كمييا  تمتعييون جدر يي  ابييت رار
بيين  هييي الصليي  الثالبيي  لهييلا البييو ، فييي فيي ن  تليي  البييو  الهييانوي بعييدم  42 -82جيي ن 

فليييولهم انيييى أ يييور و  فتيييوة الصلييي  العامنييي و  بانتصييياغ المهييياراتو  ابيييت رار المشيييتثن ن فوييي 
 العمالي  المنتصضي و  كبيار البينو  ا نياثو  المهيا رينو  تضيم هيلا البيو  الشيباتو  منتصض 
 .(2)المهارة

التفن يل مين قجيل و  تعتجر هيلا أهيم النظرييات التيي اتتيلت مين بيو  العميل المعال ي 
اا تمييياا  ن مميييا نيييتظ اييين لليييك ظهيييور فيييروف انموييي  تهيييتم ببيييو  -المصكيييرين ااقتلييياد  ن

 العمل.
من اوامل ف د ظهير انيم ا تمياف العميل، هيم انيم ا تمياف البيو ، هيم ب  وما  رتبط 

 (3) .مل كصروف فد ه  في انم اا تمافانم ا تماف بو  الع
 

                                                 
 .842 -842 -844بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (1)
 .842 -842، ص نفسهمرجع ال (2)

(3) Swmsa (=) Avalabel at: http://www.net/forum/archive. 
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 :المتحكمـة إـ  سـوق العمـل العوامـل -8
العميل بيالتفكم فيي بيو  العميل أو معرفي  الم ياا اا تميااي اليلي ومر تب  ر قيوة  

مؤشيرات و  هنياك اواميل أبابيو و  تتفدد انيى مبيتواا الشيروض العامي  لتنص يلا فيي المبيت جل.
 انى تب  ر بو  العمل منها:

 :النمـو السكانـ  معـدل-8-1
 يؤدي  يييادة اييدد البييكان إلييى و ييود اييرغ مت ا ييد فييي بييو  العمييل ممييا  ييؤدي إلييى  

 غرافي.و ارتصاف معدا ا اال  الدوم
 :كفـاءة  ـوة العمـلو  مستـوى مهـارة-8-8
أليييبي التعنيييوم أداة و  ميييدى تطيييوراو  إن مهيييارة قيييوة العميييل تيييرتبط بالمبيييتوى التعنوميييي 

أن الت ييدم ااقتلييادي فييي دوا العييالم ملييدرا و  م ييدان لتنييق الهييرواتو  تلتطييور الم تمعييا
أدوات التعاميل ميش و  التطور العنمي فالصل  الفالن  انى مؤهيت متوبط  ا تمنك مواهت

 بو  العمل.
 :معـدل نمـو الناتـج الداخلـ  اإل مالـ -8-8
 انييى قييوة العمييلومهييل معييدا نمييو النيياتظ الييداتني ا  مييالي العامييل الرلوبييي لنطنييت  
 (1) بالتالي انتصاغ في معدات البطال .و 
 :االستثمـار-8-8-1

إن تطييور معييدات اابييتهمار  ييؤهر انييى  انييت الطنييت لبييو  العمييل ف ييث وعتجيير 
معييدا اابييتهمار هييو المتث يير الرلوبييي الييلي وفييدد معييدا النمييو فييي ااقتليياد بااتبييار أن 

ميين هييم فهييو الييلي وفييدد الطنييت انييى ال ييد و  اابييتهمار هييو ا ضيياف  إلييى الطاقيي  ا نتا ويي 
 العامن .

 : ساليـا اإلنتـاج-8-8-8
إن أبال ت ا نتاج لها تأه ر انى  انت الطنت فيي بيو  العميل فيللا كانيت وبيالل  

يترتت انيى لليك و  ا نتاج كهوص  العمل أو كهوص  رأس الماا ف د  ؤهر في تنق فرص العمل
 (2) يادة معامل رأس الماا. 

                                                 
 .228و 221-222بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (1)

   )2(Develop (=) Avalabel at: http://www.arab.opiorg.htm   
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 ات سـوق العمـلمؤشـر   -8
 :العـرض مؤشـرات-8-1
 :القـوى العاملـة هيكـل-8-1-1
تضيم و  وعتجر هوكل ال وى العامن  من أهم تليالص الترك يت البيكاني فيي الم تميش 

قييوة العميييل  موييش ارفيييراد اليييل ن وبيياهمون ج هيييودهم ال بييمانو  أو اللهنوييي  رداء أي اميييل 
 يرغجيون فوي و  ون انيى أداء مهيل هيلا العميل تلل جلنتاج البنش أو التيدمات أو اليل ن و يدر 

 تن بم إلى قبم ن:و  يبفهون ان و 
 هم جدورهم  ن بمون إلى قبم ن:و  المتعطنون و  المشتثنون 

 .متعطل لم وبجق ل  العملو  ،متعطل بجق ل  العمل -
وييتم ولي  هوكييل ال يوى العامني  ميين تييا فبيات معييدات المبياهم  فيي النشيياض 

 الو : ااقتلادي بالمعادل  الت
 
 

هيلا وعنيي و  % 31وت در نبيب  قيوة العميل إليى إ ميالي البيكان فيي اليوطن العرييي بفيوالي 
بعبييارة أتييرى تشيي ر هييلا و  فييردا البيياق ن 31فييرد انييى امييل الييي:  23فييرد وعتمييد  222أن كييل 

 (2).النبب  المنتصض  إلى ارتصاف اتء ا اال  ااقتلادو 
 :يةالسكاع حسا الحالة التعليم توزيع-8-1-8

تشكل جوانات التعدادات البكانو  التال  بالتعنوم   ء هام من ال اادة ا فليالو  الي مي  
 ان طري ها ومكن:و  لتتطوط التعنوم

 ميدى و  مدى انتشارا ج ن البيكان فيي متتني  المنياطقو  الوقوو انى مبتوى التعنوم
 تطور مشكن  ارمو .

 .التعرو انى تو يش البكان فبت المؤهل التعنومي 

 الكتابييي  لنبيييالث نو  فبيييات بعيييغ المؤشيييرات التعنوموييي  الهامييي  مهيييل نبيييت ا لميييام بيييال راءةل
 التبرت المدربي.و  اابتوعاتو  نبت االتفا  بالمدارسو 

                                                 

 )2( Develop (=) Avalabel. site précédent. 

 معدل النشاط االقتصادي الخام = 

 قوة العمل

 إجمالي السكان
 ×222  
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 ينيياء و  تفد ييد ارمييواا الي ميي  فييي قطيياف التعنييوم لرفييش مبييتوى تعنييوم البييكان البييالث ن
أو النشييياض ااقتليييادي وص يييد فيييي  درابييي  المبيييتوى التعنوميييي فيييي الفالييي  المهنوييي و  الميييدارس،

 التعرو انى مبتوى التطور ااقتلادي اللي ولنت إلو  الجند.
 (1) وومكن فبات بعغ الم ا وس الهام  مهل:

 
 

 :الللـا مؤشـرات-8-8
 :التشغيـل-8-8-1

مفددات  أفد ال وانت المهم  في بيو  و  وشكل تفن ل الطنت الت موعي انى العمل
 أبيييال ت ا نتيييياجو  لمؤشيييرات الي مييي  لت  يييوم ات اهييييات اابيييتتدامالعميييل ف يييث  يييتم ت ييييد ر ا

يييييرتبط الطنييييت انييييى العمييييل انييييى المبييييتوى الت موعييييي بمعييييدا النمييييو و  مبييييتوى ا نتا ويييي و 
 ات اهات .و  ااقتلادي

 التييدمات إلييى الطاقيي  ا نتا ويي  لنم تمييشو   نطنييق التفن ييل جلبييناد ا نتيياج ميين البيينش
ومكين التعج يير و  انيى كصياءة ابيتتدامها ارمهيلو الميوارد موي  تعتميد الطاقي  ا نتا وي  انيى كو 

 Q= F(N'.R.K.T) انها كالتالي:
 ف ث:

Q. الطاق  ا نتا و : 
N. ف م ال وة العامن : 
K.رأس الماا : 
T.المبتوى الصني لإلنتاج : 
R. الطجوع : 

 Pويلضاف  معادل  تال  با نتا و  المتوبط  لنعمل 
P= F(R, KT) 

 Q= N'P (2) ان الطاق  ا نتا و  بالمعادل  اآلتو : وومكن التعج ر
                                                 

(1)et (2) Develop (=) Avalabel. Site précédent. 

 

 =  نسبة المسجلين )خام(

 حداها(إعدد المسجلين في جميع المراحل التعليمية )أو 

 ×222  
 عدد السكان من فئات العمر المقابلة لتلك المراحل التعليمية
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 خالصـة
التيي و  ،مؤشيرات و  العوامل المتفكم  فوي و  بعد التعرو انى أهم نظريات بو  العمل

مييين تيلهيييا تبيييااد انيييى فهيييم بيييو  العميييل فيييي ال  الييير اليييلي بييين وم جتفن نييي  فيييي الصليييل 
 الموالي.
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 تمهيــد
المتأثرة بالتحوالت و  االجتماعية التي عرفتها الجزائرو  إن التحوالت االقتصادية

سياسات التشغيل المتبعة في و  التي تجسدت في اإلصالحات االقتصاديةو  ،العالمية
من خالل هذا الجزء سنبين موقع سوق العمل و  ج عنه تغير في سوق العملالجزائر نت

 الجزائري ضمن مختلف اإلصالحات.
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 :لدراسة سوق العمل في الجزائر المدخل -1
 :تطـور سياسـة التشغيـل فـي الجزائـر  -1-1

قبل التطرق إلى سياسة التشغيل في الجزائر يمكن عرض موجز لسياسة التشغيل 
نظرة كل و  ،التشغيل في إطار االقتصاد االشتراكي سياسةو  ،في إطار االقتصاد الرأسمالي

 منهما إلى عنصر العمل.
 :سياسـة التشغيـل الرأسماليـة-1-1-2
لى اعتبار قوة العمل سلعة يتحدد ثمنها بموجب إ الرأسماليةتستند سياسة التشغيل   

فإنه ليس من واجب الدولة التدخل على هذا و  ،الطلبو  قانون العرضو  عوامل السوق 
ألن ذلك من  ،العاطلين عن العملو  فراد القوى العاملةألالمباشر في توفير فرص العمل 

لكن الدولة و  ،لى القوى العاملةإاختصاص المستثمرين الذين يقدرون مدى احتياجاتهم 
 تتدخل مع ذلك بصورة غير مباشرة في توفير فرص العمل عن طريق توسيع مجاالت

كما أنها تشارك عن طريق الهيئات  ،الفرديةو  االتفاقيات الدولية الجماعيةو  التصدير مثال
القواعد و  التعليماتو  تقوم بوضع القوانينو  ،تكوين األيدي العاملةو  المحلية في إعداد

القوى العاملة التي تعتبر في النظام الرأسمالي و  ديد العالقة بين أرباب العملحالالزمة لت
 (1) يلة لتحقيق غايات أخرى.مجرد وس

 :سياسـة التشغيـل االشتراكيـة-1-1-3
تستند سياسة التشغيل في ظل االقتصاد المخطط إلى اعتبار العمل مصدرا لكل  

على الدولة أن توفر فرص العمل لكل و  كما أنه واجب عليه ،حقا للمواطنو  القيم
ين عليه على أن يكون هذا العمل القادر و  الراغبين فيه ،المواطنين الذين هم في سن العمل

 ضمان االستقرار.و  مستندا على حرية االختيارو  إنتاجيا قدر اإلمكان
 (2)وبالنسبة للقوى العاملة فإنها تعتبر هدفا في حد ذاتها.

 ن سياسة التشغيل ليست سياسة قطاعية مثل السياسة التعليمية أو الصناعيةإ
نما هي عبارة عن مجموعة من و  ،ق العملليست سياسة لسو و  ،أو الفالحية أو الصحية ا 

يكون الهدف و  تطبق على مستوى كل من السياسات السابقة الذكرو  ،اإلجراءات تصمم
                                                 

 .26-26، مرجع سابق، ص لتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم، ا (1)
 .26المرجع نفسه، ص   (2)
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تحقيق التشغيل و  من هذه اإلجراءات أن تشترك كل هذه السياسات في النهوض بالتشغيل
 (1) .نجد أن كل ذلك تمحور ضمن السياسة العامة للدولةو  الكامل

الميثاق و  فإن سياسة التشغيل قد حددتها مواثيق الثورة الجزائرية وفي الجزائر
 (2) الوطني استنادا في ذلك إلى المفهوم االشتراكي للعمل.

 اجتماعيو  أن العمل هو المصدر الرئيسي لكل تقدم اقتصادي يويتمثل ف
ميزة أخالقية تساهم و  شرفو  جباأنه ليس حقا فحسب، بل و و  العنصر الرئيسي للتراكمو 

 (3) تحفظ كرامته.و  في تكوين شخصية اإلنسان
 :1793المرحلـة قبـل   -أ

استهدفت إستراتيجية التنمية الشاملة في الجزائر إلى تطبيق سياسة لحل مشكلة  
بذلك ظهرت و  ،للمجتمع الجزائري غداة االستقاللالذي يعتبر االنشغال األساسي  ،البطالة

العمل حيث قدرت نسبة تغطية طلبات  إشكالية التشغيل من خالل الحجم العام لطلب
 %69.81و 9836سنة  %69.89و 9839سنة  %61.93العمل بعروض العمل حوالي 

في سنة  %22.62قد ميزت هاته مناصب العمل المؤقتة حيث بلغت و  ،9836سنة 
 كانت أغلبها في قطاع البناءو  ،9836سنة  %23.96و 9836سنة  %29.68و 9839

 (4).المدن عمارإ برنامج و  لتحقيق برنامج بناء القرى الفالحيةذلك و  األشغال العموميةو 
من إجمالي طلبات  %3قدر معدله بـ: و  كما تميزت بهيكل طلب العمل السنوي 

كما ساهم تنظيم الهجرة إلى  ،كل ذلك من أجل التخفيف من البطالة ،العمل المسجلة
ضافة إلى عملية اإلدماج هجرة عمالية باإل 619999حيث سجلت  ،أوربا إلى التقليل منها

 اإلداري في الوظائف التابعة للقطاع العمومي.
وتميزت هاته المرحلة بتدخل الدولة في عملية تنظيم سوق العمل بإنشاء هيئات  

تقوم بإحصاء مناصب العمل و  ،الهجرة نحو فرنسا بالدرجة األولىو  تنظيم عملية التوظيف

                                                 
 .922بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (2) (1)
 .21، مرجع سابق، ص التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،   (2)
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  (3)
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عرض عمل كل  32.619حوالي ( 9836-9839تم إحصاء بين سنتي )و  الشاغرة
 .(1)سنة
 :1791-1791ن ـة بيـالمرحل -ب

لى سياسة التنمية الشاملة عن طريق تبنى سياسة إفي هذه الفترة لجأت الجزائر 
مواصلة و  استراتيجية إيجادكان من مهام المخطط الرباعي األول و  ،المخططات التنموية

وين الجماعات العمالية على عرفت هذه المرحلة عملية تكو  ،عملية استيعاب البطالة
 ،الصناعية التي يتم تشييدها سواء على المستوى الوطني أو الخارجي مستوى الوحدات

التكفل ببعض الوظائف التي كانت من و  أعطيت للمؤسسات تسيير اليد العاملةو 
التعاونيات و  السكنو  الخدمات المتعلقة بالصحةو  من بينها النقلو  ،اختصاصات الدولة

بروز و  كية باإلضافة إلى التكوين المهني، كما تميزت بارتفاع وفرة عروض العملاالستهال
 (2) فرص أخرى للدخل في قطاع التوزيع.

البحث و  ،كما أن طالبي العمل كانت لهم استعدادات كبيرة لقبول المناصب الشاغرة
 يمكن مالحظة ماو  االمتيازات المصاحبة للعملو  عن المؤسسات التي تقدم أحسن أجر

 يلي:
  :طلبا  966.669انخفاض ملموس لطالبي العمل حيث سجل معدل سنوي يقدر بـ

 طلب عمل. 669.666( التي كانت 9836-9839مقارنة مع الفترة )
 كان يشمل مناصب العمل التي و  استقرار في عرض العمل حسب مصالح التشغيل

ألمر ورشات يخص او  ،األشغال العموميةو  تتطلبها بعض القطاعات مثل قطاع البناء
 الهندسة المدنية للوحدات الصناعية التي كانت بصدد التشييد أو بورشات بناء المساكن.

  عرف سوق العمل نوعا من التجزئة المترتب عن أشكال التسيير الداخلية لليد العاملة
 (3) التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات.

                                                 
 .921بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (6)  (1)
 

 .922 -921، ص نفسهمرجع ال (3)
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 ك لعدم إعطاء االهتمام ذلو  ،تدريب الجماعات العماليةو  عدم تحقيق سياسة تكوين
عدم تجانس الطبقة العمالية داخل المؤسسات و  ،لهذه السياسة من قبل المسيرين المركزيين

 استقرارها.و  االقتصادية

 عرفت هذه المرحلة باختالل في توزيع للعمال المؤهلين بين مختلف المناطق 
 القطاعات االقتصادية.و 

 .ضعف إنتاجية العمال 

 المنتجين في مجال الفالحة  بانتقالذلك و  ،تخدام قوة العملالتغيير الجذري في اس
 بالمقارنة بالوضع الفالحي. ،ذلك نتيجة التطور الصناعيو  إلى مراكز التصنيع في المدن

  كوسيلة لضمان ديناميكية عرض العمل االندماجإستراتيجية النمو لم تعط، 
 ه من تكاليف باهظةضت عنخما تمو  ،إذا ما قورن بين حجم االستثمارات الصناعية

 .(1)بينما قدمته من مناصب شغلو 

 :1791 -1791المرحلــة  -ج
خاصة لدى الشباب الذين يمثلون فئة و  عرفت معظم بلدان العالم أزمة التشغيل

بحكم إعطاء األفضلية في العمل األكثر للمؤهلين ذوي الخبرة  ،السكان األكثر تضررا
 ،كان الشباب هم الضحايا األوائلو  ،ص سوق العملتميزت فترة الثمانينات بتقلو  ،الطويلة

 التكوين.و  على عكس السبعينات التي شهدت نموا ملحوظا للتشغيل
ومن خالل برنامج المخطط الخماسي األول الذي وضع أهداف تطور مستوى 

اتضح و  ،ذلك من أجل تلبية الطلب المتزايدو  ،مواصلة خلق فرص للعملو  إنتاجية العمل
إلى تقليص ظواهر عدم  يدولة بتنظيم سوق العمل باإلجراءات التي ترمذلك في دور ال

ذلك بتوحيد الممارسات األجرية عن طريق استخدام نسق لترقيم و  ،استقرار اليد العاملة
 (2) مناصب العمل في إطار القانون األساسي للعمل.

وم باإلضافة إلى تطور مفه ،وتوحيد االمتيازات االجتماعية الممنوحة للعمال
العمل على عقالنية استخدام اليد العاملة كضبط ، و ا عطائه أكثر أهمية مما سبقو  التكوين

 الهياكل التنظيمية.
                                                 

 .392ص  بن شهرة مدني، مرجع سابق (6) (1)
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معدال سنويا  (9892 -9899وعليه فإن مصالح التشغيل سجلت خالل فترة )
 928.922معدال سنويا لعروض العمل قدره و  ،طلبا 913.826لطلبات العمل قدره 

 عرضا.
 خماسي األول إلى الرجوع التدريجي لنمط تنظيم العمل السابقوتشير فترة ال

دخال تعديالت جديدة يتحكم فيها الجهاز اإلداري و  يرفع بعض الحواجز التي كانت و  ،ا 
هو ما أدى إلى وجود الفارق بين المتحقق و  ،9836تتحكم في سوق العمل المتواجد قبل 

 .(1)المختلفة المتوقع منه خاصة بحسب القطاعاتو  ،من مناصب العمل
حتلت المرتبة ونجد أن بصمة الدولة في التدخل تأتي من قطاع اإلدارة حيث ا

التكوين و  التعليمو  أغلبها في قطاع التربية ،ديمنصب شغل جد 669.999األولى بحوالي 
 %6.6هذا راجع إلى تزايد نسبة السكان الذي عرف نموا بـ: و  ،الصحة العموميةو  المهني
منصب  699.999األشغال العمومية قد حقق ما قيمته و  ن قطاع البناءكما نجد أ ،سنويا
يرجع ذلك إلى األولوية التي منحت لقطاع السكن من و  ،%69هذا ما يمثل نسبة و  عمل

تحقيق التأخر في إنجاز السكنات و  ،أجل انجاز ما تبقى من برنامج المخطط الرباعي
ن القطاع الصناعي لم يساهم إال كما أ ،االجتماعية المبرمجة ضمن المخطط الخماسي

 ،% 2.9بالقدر القليل من مناصب العمل حيث أن وتيرة النمو السنوية المتوسطة بلغت 
يعود ذلك إلى بداية األزمة االقتصادية و  منصب عمل 991.999زيادة مطلقة مقدارها و 

 (2) الكبرى، كما ساهمت إعادة الهيكلة في هذه النسبة المنخفضة.
المخطط الخماسي األول من توفير مناصب العمل في القطاع  أما ما نتج عن

تحويل معظم و  رغم إعادة هيكلة القطاع الفالحي ،منصب عمل 8999الفالحي ما يقارب 
لى انخفاض إيرجع هذا االنخفاض في القطاع الزراعي و  ،العمال الدائمين إلى مؤقتين

المستوى المعيشي  ضانخفاو  العوامل الطبيعية من جفافجراء  مردودية األراضي
لى مفهوم ملكية العقار الفالحي )أراضي و  مقارنة بعمال القطاعات األخرى  ،للفالحين ا 

                                                 
 .923، ص بن شهرة مدني، مرجع سابق (1)
 .929، صالمرجع نفسه  (2)
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هذا ما جعل الكثير  حبوس، هيكلة، تسيير ذاتي(. أراضيأراضي عرشية،  -تابعة للدولة
 (1) من الفالحين يتوجهون نحو قطاعات أخرى.

 بينها الصناعات الحديدية القطاعات بنشاطات أخرى من توبالمقابل استفاد
من إعادة انتشارها حيث كان من المتوقع  ،السياحيةو  اإللكترونيةو  المعدنيةو  الميكانيكيةو 

 31999( خلق حوالي 9893 -9896ما بين سنة) امعتمد امشروع 2629أن يترتب عن 
باإلضافة إلى ضعف  ،منصب عمل دائم سنوي  99399منصب عمل أي ما يعادل 

نجد أن اليد العاملة المؤهلة كان لها  ،الخاص في خلق مناصب العمل مساهمة القطاع
حيث أن االستثمار في المشاريع التي تستخدم  ،الدور الفعال في تقليص مناصب العمل

 (2) مؤهالت عالية كانت نادرة.
 :1797 -1791المرحلــة   -د
ميزا مرحلة المخطط الخماسي الثاني حيث عرفت الجزائر وضعا اقتصاديا مت 

مليون  2.1 توز اتجو  ،ن العملن عزيادة عدد السكان القادريو  بضعف معدل النمو
ذلك خالفا لتوقعات و  ،9893ليصل إلى المليون شخص سنة  9891شخص سنة 

تراجع إنشاء و  ،منصب عمل عند نهايته 829.999المخطط الخماسي الثاني في إحداث 
من و  ،9898سنة  18999ليصل إلى  9892سنة  32999مناصب عمل جديدة من 

نسبيا عند  تبقيو  تغيرتخالل الوضع العام نجد أن وضعية التشغيل حسب القطاعات لم 
باستثناء قطاع اإلدارة الذي تغير نصيبه من مجموع التشغيل اإلجمالي  ،نهاية المخطط

بذلك تبقى اإلدارة في المرتبة األولى من حيث زيادة و  ،% 61.6إلى % 66.9من 
 مناصب جديدة.

حيث االنخفاض في أسعار  ،كل ذلك نتيجة استفحال األزمة االقتصاديةو 
مما انعكس على مختلف  ،المحروقات التي يتجلى تأثيرها على االقتصاد الجزائري 

  (3) .االجتماعيةو  األنشطة االقتصاديةو  القطاعات
 ،ختلف القطاعاتمليعزز تنمية الجانب المادي في  9892جاء مشروع ميثاق و 

 لكن البنية العليا للمجتمع ،تطور هام في القوى اإلنتاجيةو  إنجازات معتبرة تحققتو 
                                                 

 .939-939و 928-929، صبن شهرة مدني، مرجع سابق (6)و (6)و (1)
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كالتسيب  ،تولد عنه ما يسميه االجتماعيون باآلفات االجتماعيةو  لم تواكب نفس التطور
 ،اإلداريةو  االجتماعيةو  المؤسسات االقتصاديةو  وحدات اإلنتاجو  في العمل بالورشات

التعطيل البيروقراطي، فهي مظاهر و  ،الروتين اإلداري و  ،ساالختالو  ،الرشاوي و  ،المحاباةو 
انعكست آثارها السلبية أكثر على التسيير و  ،فاسدة للمجتمع أساءت إلى التسيير العام
خاصة  ،كان واضحا على وتيرة تطور اإلنتاجو  ،االقتصادي كقاعدة مادية للتطور البشري 

مما أدى إلى عجز تلبية احتياجات  شهدت انهيار في أسعار البترولحيث في هذه السنة 
 قد طبع هذه الحالة ماو  السكن كثالث حاجات استراتيجية،و  التشغيلو  المجتمع من السلع

 يلي:
  9.2انخفاض معدل النمو االقتصادي إلى %. 

  9.2نقصان مستوى االستهالك العائلي بنسبة %. 

  2.6انخفاض االستثمار بنسبة%. 

 جية.تدني المخزون من المواد اإلنتا 

  :92.2هبوط الواردات بـ %. 

  منصبا أي بنسبة  32999إلى  966999نزول عدد مناصب الشغل الجديدة من
 (1).% 29 قريبة من

تجسدت في  ،هذا المسار االقتصادي بدأت السوق الوطنية تعرف اضطرابات فيو 
مما يدل على ندرة في  ،%32.1ارتفاع في المواد الغذائية بمعدل و  تضخم األسعار

هي وضعية أزمة اقتصادية نتج عنها بروز و  ،منتجات مترتبة عن عجز في اإلنتاجال
 (2) مظاهر االقتصاد غير الرسمي.
من أجل إعادة المؤسسة الجزائرية إلى وضعها  9899رغم اإلصالحات لسنة 

 حيث كانت هذه اإلصالحات على النحو التالي: ،الطبيعي
حيث  ،ومية من خالل االستقالليةإعطاء دور جديد للمؤسسات االقتصادية العم

التحكم في و  ،رأس المالو  التحسن المستمر إلنتاجية العملو  ،التكفل بشؤونها بشكل مباشر

                                                 
ائمر، ، الجزالجزائرر يرين امزمرة اصاتيراوية وامزمرة السياسرية  تشرري( و ر ية بهلول حسن بلقاسمم محممد،  (6)و (1)

 .66إلى  62 من ، ص9886مطبعة دحلب، 
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عروضها و  دراسة سوق العمل من خالل احتياجاتهاو  ،بعث روح المبادرةو  ،الشؤون المالية
خاصة  ،ة السابقةكما نص القانون إلى تغيير العقليات القديمة المكتسبة من الفتر  ،للعمل

كل ذلك  .عدم االهتمام لمستقبل المؤسسةو  ،االتكال على الدولةو  ،عقلية المسير الموظف
منه إلى و  ،آليات جديدة تحكم المؤسسة االقتصادية العمومية من االنهيار ن أجل إيجادم

 التخلي عن الطبقة العاملة مما يزيد في فجوة البطالة.

ديق المساهمة مصاحبة للقانون التوجيهي ومن بين هذه القوانين ظهرت صنا
المتابعة لتنفيذ و  حيث تهدف إلى المساهمة في التنمية ،للمؤسسات االقتصادية العمومية

منه يتولى القيام باستثمارات اقتصادية و  ،الرقابة لتسيير األموال العامةو  مخطط المؤسسة
مناصب جديدة بالتالي خلق و  لحساب الدولة عن طريق المساهمة في رأس المال

 .(1)للعمل

 أما في القطاع الخاص فكان هناك فرق بين توقعات خلق مناصب العمل
يمكن تفسير ذلك بالصعوبات التي اعترضت القطاع و  ،االنجازات في هذا المجالو 

الحصول على التجهيزات التي كانت تمول عادة عن طريق و  يعر كتجسيد المشا ،الخاص
من ثم تجميد لعملية خلق مناصب و  ،جمود االستثمارات مما أدى ،ءتباطاالستيراد الذي 

 التكامل مع القطاع العام. ضالعمل باإلضافة إلى نواق
 كما أن تطبيق قانون االستثمار الخاص قد أثر بطريقة مباشرة من حيث المبلغ

كذلك بنية االستثمار حيث اتجه إلى إعادة انتشار و  ،الضمانات الكفيلة لعملية االستثمارو 
 ل الخاصة.يماالنشاطات المهملة تقليديا من طرف الرسنحو 

النسيجية تمثل أكثر من نصف االستثمارات المنجزة و  لقد كانت الصناعات الغذائية
من المشاريع المعتمدة، فهي نسبة قليلة  % 62أصبحت ال تلبي إال و  9896قبل سنة 

 (2) مقارنة بحجم االستثمارات.
امتصاص الفائض المترتب عن و  ناصب عملتوجيه القطاع الفالحي إلى خلق م

وفائض العمالة المترتب عن تناقض االستثمارات الجديدة  ،تغير سياسة التسيير الذاتي
المالحظ أن المخطط الخماسي الثاني تميز و  ،الناجمة عن انخفاض واردات الجزائر

                                                 
 .936-939و 939-928بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (6)و (1)
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 ، بفقدان مناصب العمل نتيجة تناقض االستثمارات الجديدةو  بتقليص عرض العمل
انقطاع التموين لبعض المؤسسات من المواد األولية ما أدى إلى اضطراب القاعدة 

كحرمانها من القدرة على االحتفاظ بالعاملين  ،المادية للقطاعات اإلنتاجيةو  االجتماعية
هذا ما أدى إلى تسريح العمال و  ،الحيلولة دون مساهمتها في خلق الثروات الوطنيةو  ،فيها

 (1) ا.ألف سنوي 69بمتوسط 
 :(1777-1771وق )ـاد السـى اقتصـول إلـمرحلــة التح -ه

إال أن استفحال األزمة  ،رغم اإلصالحات االقتصادية المتعددة في نهاية الثمانينات
تضخم و  أثرت سلبا على األوضاع الداخلية في انخفاض أسعار المواد الخام المصدرة

 الديون.
استيراد و  تمويل االستثمارات الجديدة هذه الوضعية جعلت الجزائر غير قادرة على

 االختالل في التوازنات الداخليةو  مما أدى إلى تراجع في معدالت النمو ،التجهيزات
حيث بات من الضروري إعادة النظر في  ،تسجيل معدل عالي من البطالةو  ،الخارجيةو 

أكثر و  صرامةو  الشروع في انتهاج سياسة أكثر نجاعةو  السياسات االقتصادية القائمة
 ذلك بتطبيق برامج استعجاليه للتخفيف من حدة البطالةو  ،انفتاحا على االقتصاد العالمي

التصحيح الهيكلي المدعوم من طرف المؤسسات المالية و  فكان برنامج االستقرار ،الفقرو 
 ،االستعداد للدخول في نظام اقتصاد السوق من خالل تعميق اإلصالحاتو  ،العالمية

المراسيم الهدف منها تعبيد الطريق و  ت االقتصادية بمجموعة من القوانينتعززت التشريعاو 
 (2) لالتجاه نحو اقتصاد السوق.

 :تشغيـل الشبـاب برنامـج-1-1-1
الشباب بشكل مؤقت في ورشات منفعة عامة  ويتمثل هذا البرنامج في تشغيل

 طاعات الفالحة الري الوزارات المكلفة بقو  اإلداريةو  من قبل الجماعات المحلية ،المنظمة
في تكوين طالبي العمل ألول مرة دون تأهيل و  ،األشغال العموميةو  قطاع البناءو  الغاباتو 

ذلك بغية تسهيل عملية إدماجهم في الحياة و  ،خاصة المقصيين من النظام التربوي 
 المهنية.

                                                 
 .931و 932-936بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (6)و (1)
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 إن برنامج تشغيل الشباب الممول من طرف الدولة بإعانات وفق عدد المستفيدين
 دون أخذ مختلف مستويات تأهيل الشباب، ،ستوى التأجير على حسب األجر الوطنيمو 

 يلي: كان من بين أهدافه ما
 دماج أكبر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل.و  تخفيض البطالة  ا 

 .إعادة االعتبار للعمل 

 .تطور الحركة التعاونية 

 9889ديد مع بداية ونتيجة لفشل هذا الجهاز لجأت الجزائر إلى إنشاء جهاز ج
 (1) الستخالف برنامج تشغيل الشباب.

 :جهـاز اإلدمـاج المهنـي للشبـاب-1-1-1
تأسس منذ مطلع التسعينات بهدف التشغيل المؤقت للشباب بإنشاء مناصب عمل  

اإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس مشاريع يقترحها الشباب و  ،مأجورة بمبادرة محلية
 التي تصحيح النقائصو  كان هدف الجهاز إزالةو  ،أو جماعية ديةفي شكل تعاونيات فر 

 الشراكة المحلية.و  التركيز على المبادرةو  هرها برنامج تشغيل الشبابظأ
 ويهدف أيضا إلى تمكين الشباب من اكتساب خبرة مهنية في وحدة إنتاجية

ت المحلية مع تكفل السلطا ا،اثني عشر شهر و  أو إدارية خالل فترة تتراوح بين ثالثة
بتوظيف الشباب بمقابل أن المؤسسات العمومية هي التي تدعم صندوق المساعدات 

الذي يخضع فيه كل مشروع و  ،مساعدتهم في إنشاء مؤسسات مصغرةو  ،لتشغيل الشباب
هذا اإلجراء الشباب العاطلون عن العمل الذين تتراوح  ، ويخصلدراسة تقنية اقتصادية

القادرين على تقديم مساهمة شخصية تتراوح و  المؤهلينو  سنة 61إلى  98أعمارهم من 
على  %39مع استفادة مساهمة البنك بـ:  ،من تكلفة المشروع %69إلى  %1نسبتها من 

من تكلفة  %69و 99أما مساهمة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بين  ،األكثر
، أما %93وات بنسبة كما أن تسديد قيمة القرض البنكي يتم على مدة خمس سن ،المشروع

 (2) قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فهو بدون فوائد.
 

                                                 
 .631 -632، ص بن شهرة مدني، مرجع سابق (6)و (1)
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 :عقـود مـا قبـل التشغيـل-1-1-6
قلة مناصب العمل و  المعاهد المتخصصةو  نتيجة تزايد عدد خريجي الجامعات

 ،اإلداريةو  ضمن مختلف مجاالت األنشطة االقتصادية ،سواء المؤقتة منها أو الدائمة
هدف هذا الجهاز هو التكفل بعروض و  ،الجزائر برنامج عقود ما قبل التشغيل وضعت
باإلضافة إلى تشجيع  ،تشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العملو  ،العمل

هو موجه للعاطلين عن العمل من و  ،شهرا 96المستخدمين لتوظيف الجامعيين بعد فترة 
 98لتقنيين الساميين( الذين تتراوح أعمارهم بين حاملي الشهادات الجامعية )التدرج أو ا

لمدة ستة و  يمكن امتدادها بصفة استثنائية مرة واحدةو  ،تبلغ مدة العقد سنةو  ،سنة 61و
 تشغيل الشباب بتمويلو  يلتزم الصندوق الوطني لدعمو  ،ذلك بطلب من المستخدمو  ،أشهر

دج  2199و دج للجامعيين 2999وفق ما يعادل  ،دفع أجور المستفيدين من هذه العمليةو 
تتغير مع تغير المدة أي و  أي مدة سنة ،بالنسبة للتقنيين الساميين خالل المرحلة األولى

يعوض و  الشهري الواقع على عاتق الدولة ينخفض فإن الراتب ،في حالة قبول التمديد
دج للتقنيين 6999و دج للجامعيين 2999من طرف المستخدم لتصبح  %99بنسبة 
، كما يتحمل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب باالشتراكات االجتماعية الساميين
 . %3بنسبة 

 .من إجمالي حاملي الشهادات في اإلدارات % 26ما يقارب  وتم توظيف
 :(2111 -1779مرحلـة ) -و
وهي مرحلة نموذجية سمحت بانطالق األشغال ذات المنفعة العمومية لالستعمال  

 بإحداث مناصب عمل مؤقتة في القطاعات الخاصة بالطرق، الغاباتالمكثف لليد العاملة 
 منها:و  األشغال البسيطة في مجال الري و 

 ذلك ضمن مخطط تحدده السلطات الوالئية.و  الواليةو  صيانة طرق البلدية 

 مكافحة التصحر.و  التخفيف من ظاهرة الجفافو  غرس األشجار 

 نشاء شو  صيانة الهياكل الهيدروغرافيةو  تصليح  (9)تطهير المياه.و  بكات توزيعا 

                                                 
 .692 إلى 316 من بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص (9)
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مليون دوالر  19أي ما يعادل  ،مليار دينار 2.96وقد خصصت الجزائر قيمة 
 6922من أجل إنشاء  كذلو  ،التعميرو  ثلث المبلغ الممنوح من قبل البنك الدولي لإلنشاء

 الفالحة %26تخص الطرقات بـ: و  ،لكل ورشة 9.931.819ورشة بقيمة مالية قدرها 
 % 9.6و %6.1أشغال التهيئة و  العمران %62.6الصغرى  الري منشآت  %69الري و 

 أشغال أخرى.
 6999أما بالنسبة لسنة  ،(9888-9889سنتي )وأغلب المشاريع تم انجازها 

 مما أدت ،لم يبق إال األشغال التكميلية في إطار األموال المتبقية التي لم تصرف
  منصب شغل دائم. 26.999منه تم إنشاء و  شخص 929999إلى تشغيل 

 :(2111-2111مرحلـة )-ز
-6999وتخص المخطط الثالثي لدعم اإلنعاش االقتصادي الممتد على المرحلة ) 

 8منصب شغل ثابت سنويا لغالف مالي تكميلي قدره  66999من أجل إنشاء  ،(6992
 مليار دينار.

ة قد سمح المكثف لليد العامل لاالستعماو  إن جهاز األشغال ذات المنفعة العامة
إال أنه  ،دج سنويا 999292بتوفير مناصب عمل مؤقتة بتكلفة متوسطة حيث كانت 

 تميز بنقائص تمثلت في:
 عدم تشجيع البلديات في االشتراك في اختيار القطاعات للمشاريع المؤثرة 

 في الحياة اليومية للمواطن.

 .التعقيدات اإلدارية في تمويل ورشات هذا الجهاز 

 أو وطني. ي رنامج فقط على المستوى المحلي دون جعله جهو هذا الب راقتصا 

 .(9) المساهمة الضعيفة في ترقية القطاع الخاص 
 :خصائـص سـوق العمـل فـي الجزائـر  -2
 يتميز سوق العمل الجزائري بالعديد من الخصائص أهمها: 

 :تجـزؤ سـوق العمـل  -2-1

 هما:و  ينقسم سوق العمل الجزائري إلى سوقين رئيسيين
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 كل منهما ينقسم إلى أسواق فرعية.و  سوق العمل غير الرسميو  لعمل الرسميسوق ا
 :سـوق العمـل الرسمـي -2-2

يخضع لمجموعة من القوانين الملزمة و  وهو سوق مستقر ضمن وظائف الحكومة 
 من بينها:و  ألطراف التعاقد

 :الحكومـي القطـاع-2-2-1
العامة في ضوء أوضاع  الشركات الكبيرةو  وهم الذين يعملون في القطاع الحكومي

 ثبات الدخل.و  توفر قدرا كبيرا من االستقرار في العمل ،أو تعاقدية الئحية
تتميز هذه المجموعة بتمتعها بنظام و  من ثم الترقيةو  ،كما تفتح فرص زيادة التأهيل

 (1)العمل النقابي.و  التأمين االجتماعي
 إتاحة فرص العمل من حيث ،ويمثل هذا القطاع أهم أسواق العمل في الجزائر

ذلك و  ،مرونة التشغيلو  مبادئ 9889قد كرست التشريعات منذ و  العمل على إنشائهاو 
 يلي: تتعلق هاته القوانين فيماو  للحفاظ عليه

 ممارسة حق اإلضراب.و  الوقاية وحل نزاعات العمل الجماعية 

 التحكم من طرف السلطات العمومية.و  المراقبة 

  االجتماعيةية الحماو  واجبات العاملو  حقوق. 

 الدفاع عن العمل.و  النقابات 

 حماية المؤجرين للمؤسسات المهيكلة.و  الحفاظ على التشغيل 

 .آليات التقاعد المسبق 

 .التأمين عن البطالة 

لو بشكل جزئي بأن تبقى الحكومة وفية و  غيرها ساهمتو  كل هذه القوانين
خالل زيادة العاملين في  على الرغم ما تبذله الجزائر منو  المتصاص جزء من البطالة

القطاع الحكومي لكن نلمح زيادة البطالة المقنعة التي مست الجزائر في عهد نظام 
 .(2)السياسة االجتماعيةو  التخطيط المركزي 

                                                 
  .988-989بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (6)و (1)
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بالحد األدنى لألجور و  ويتمتع العمال التابعين للقطاع العمومي باستقرار الوظائف
ر هذا القطاع تتسم باالنخفاض بالمقارنة مع ن كانت أجو ا  و  ،طبقا للقانون األساسي للعامل
 (1) أسواق العمل الفرعية األخرى.

 :المؤسسـات العموميـة قطـاع-2-2-2
 اقتصادياو  من المجتمع الجزائري سياسيا يتجزأإن المؤسسة العمومية هي جزء ال  
عليه فكل تحول يحدث في المجتمع الجزائري على المستوى السياسي أو و  ،مجتمعياو 
 مستقبلها.و  على تسييرهاو  يؤثر بشكل ما على وضعية المؤسسة العمومية ،قتصادياال

باعتبارها مؤسسة تابعة  9828فقد أنشئت المؤسسة العمومية بقرار سياسي عام 
 (2)مازالت تحمل هذه السمة لكن ثمة تحوالت قد طرأت على المؤسسة المذكورةو  ،للدولة

التي أثرت على و  ،هة التحوالت التي عرفتها الجزائركانت في فو و  اجتماعياو  بنيويا وظيفيا،
 ،سوق العمل بفعل السياسة التنظيمية للمؤسسات االقتصادية العمومية في الجزائر

 ، ثم الهيكلةاالشتراكيو  التطور المرحلي المتمثل في دعم الدولة في شكليه التسيير الذاتيو 
تنفيذ مبدأ الخوصصة باالتفاق مع و  االستغناء تدريجيا عن التوظيفو  ،(3)ا عادة الهيكلةو 

مما ترتب عن ذلك انخفاض عدد العاملين بشركات القطاع  ،المؤسسات المالية العالمية
تغير  ،التام مع عدم السماح بتعيين عمال جددو  بفعل سن التقاعد بنوعيه المسبقو  ،العام

 (4) جزائر.دور هذا القطاع من استيعاب لليد العاملة إلى مصدر مسبب للبطالة في ال
 :القطـاع الخـاص-2-2-3
نجد و  ،كذلك من عمل معهم من أفراد العائلةو  ،هم الخاصباحسوهو فئة العاملين ل 

هذه الفئة من و  ،أو في المدن في مجال الحرفة ،ذلك في األرياف في مجال الزراعة
ب أي كلما زاد نصيو  ،العاملين تعتبر من الكتلة الرئيسية من مجمل العمالة في المجتمع
 قطاع من القوى العاملة زاد الوزن النسبي لهذه الطائفة من العاملين.

 وتبقى قضية البطالة في هذا المجال من الصعب تحديدها بصفة رسمية. 

                                                 
 .699-988 بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص (6)و (1)
، قسمنطينة، ديموان المطبوتما  سروو  المسرتهو  والمسسسرة الاوماتيرة  ااترراذ نمرو   شوية سمي  اسسمالم،  (2) (2)

 .39الجامعية، بدون تاريخ، ص 
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وظهر القطاع الخاص كشريك فعال في التنمية منذ تطبيق سياسة التفتح 
دم االستقرار ما يميز هذا القطاع هو عو  ،خوصصة المؤسسات العموميةو  االقتصادي
خاصة لدى المؤسسات و  ،ذلك للتهرب من الضمانات المترتبة عن الوظيفةو  الوظيفي
 (1) يختص بثالث أنواع من أسواق العمل:و  المصغرة

 :سـوق القطـاع الخـاص التقليـدي-2-2-1
يستخدم تكنولوجيا و  9886وتمثله المشروعات المنشأة وفق قانون االستثمار لسنة 

 رأس مال منخفض.و  ط عدد العمال أربع أشخاصبه متوسو  ،بسيطة
 :سـوق القطـاع الخـاص الحديث-2-2-1
إلى  91متوسط عدد العمال من و  رأس مالو  ةفيستخدم هذا القطاع تكنولوجيا كثي 

عليه التشريعات الخاصة ي تسر و  جمركية عديدةو  يتمتع بإعفاءات ضريبيةو  ،عامل 69
 بقانون العمل.

 :القطـاع األجنبـي-2-2-6
 يشمل فروع الشركات الدولية المتعاقدةو  ،يستخدم تكنولوجيا متطورة 

غالبا من خريجي  ،مؤهالت كبيرةو  ذات خبرةو  ،يستوعب يد عاملة متميزةو  ،مع الجزائر
بدرجة أقل في قطاع و  ،ينشط في ميدان المحروقاتو  ،الجامعات الوطنية أو الخارجية

المستويات العالية من و  ون فيه باألجور المرتفعةيتمتع العاملو  ،األشغال العموميةو  البناء
   (2) التكوين.و  التدريب

 :سـوق العمـل غيـر الرسمـي-2-3
بحيث ال  ،هو سوق تتزايد فيه حركية العملو  ويمثل السوق الرئيسي الثاني للعمل 

يحدده مستوى البطالة في سوق العمل الرسمي فإذا و  ،يضبطه أي تشريع أو تنظيم قانوني
فإنه من الضروري أن تكون درجة  ،درجة االستيعاب في السوق المنظمة قليلة كانت

أن نمو العمل في القطاع غير الرسمي يتحدد حسب و  ،حركية السوق غير الرسمية كثيرة
 الدورة االقتصادية.
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ويتميز باالفتقار إلى الحماية االجتماعية نظرا للقيود القانونية التي تحكم نظام 
يحتل شبكة و  ،الدخول فيه بسهولةو  هذا السوق  باإلضافة إلى مرونة ،ماعيةالتأمينات االجت

خاصة الدول التي طبقت اإلصالح االقتصادي سواء نتيجة ، واسعة على مستوى العالم
  (1)قد مس حتى الدول الصناعية.و  لهذه السياسات أو نتيجة لألزمات االقتصادية

الطلب على و  دد المشتغلين فيهويتسم هذا السوق بصغر حجم الوحدات مقياسا بع
الذي أدى إلى إنشاء فرص للعمل بجانب عدد كبير من الداخلين الجدد و  ،العمل فيه

القيمة ضعيفة خاصة و  ظروف عمل سيئةو  كما أنه يمتاز بشروط ،لسوق العمل سنويا
 لدى المرأة.

بحيث ارتفع نسبة العاملين  ،ويشكل في الجزائر تطور ملفت للعمل غير الرسمي
يتمحور العمل غير الرسمي في و  ،من مجموع الوظائف 9886سنة  %91.61فيه إلى 

 التجارة غير الرسمية.و  األشغال العموميةو  قطاعات الفالحة، البناء
 (2) ن هذه الظاهرة منتشرة في سوق العمل الجزائري.إوبصفة عامة ف

 :جمـود سـوق العمـل -2-1
العمل الجزائري أن يصبح  إن ضعف االنتقال من عمل آلخر جعل من سوق 

هو إما جمودا أفقيا أي االنتقال من عمل لعمل آخر أفضل من حيث ظروف و  ،جامدا
ذلك راجع لعدم تجانس عنصر العمل في حد و  ،المكافآتو  األجرو  التكوينو  العمل كالترقية

 ذاته.
 يعنى ضعف الترقيات بناء على الكفاءة دون اعتبارات أخرى و  أو جمودا رأسيا

غالبا ما يكون الجمود في األسواق المنظمة و  الي زيادة األجور زيادة ملموسةبالتو 
 التي تحدد مواصفات معينة للوظيفة من حيث درجة الشهادة ،تشريعيةو  العتبارات تنظيمية

 مهارة العامل.و  التربص دون النظر لطبيعة العملو  مدة التكوينو 
 (3) وتوجد وظائف يصعب على الكثير من الفئات في المجتمع الحصول عليها.

 :انتشـار ظاهـرة البطالـة-2-1
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فالبطالة  ،من سمات سوق العمل الجزائري انتشار ظاهرة البطالة بجميع أنواعها
ات عند تنامي االختالالت يبداية الثمانينو  اتيالصريحة بدأت تظهر مع نهاية السبعين

 يتوقف الجهاز الحكومو  مع تطبيق سياسة اإلصالح ،ي االقتصاد الجزائري الهيكلية ف
قيام المؤسسات العمومية بالتخلص من و  ،المعاهدو  على تعيين المتخرجين من الجامعات

حيث ظهرت البطالة  ،العمال سواء بالتقاعد المبكر أو المسبق أو بالتسريح الجماعي
 (1) دى الطبقات الحاملة للشهادات العليا.خاصة لو  ،بشكل مقلق في المجتمع الجزائري 

 :ظاهـرة نقـص التشغيـل-2-6
هي قلة استغالل أحد العناصر و  ،إن سوق العمل الجزائري يتميز بنقص التشغيل

لكن و  ،يشمل مفهوم نقص تشغيل الحاالت التي يمارس فيها الفرد عمالو  المكونة لإلنتاج
تسمى كذلك بالبطالة الجزئية أو و  ،يا(ساعة أسبوع 29أو  61الوقت أقل من المعتاد )
أما نقص التشغيل غير الظاهر فيكون عند مستوى إنتاجية  ،نقص التشغيل الظاهر

هو ما يعرف بالبطالة و  ،المهارات للعنصر البشري و  منخفضة أو دون استغالل القدرات
 (2) المقنعة.

 عرضوفي هذا الصدد تأثر سوق العمل في فترة اإلصالح سواء من جانب ال
مما أدى إلى  ،حيث أن العرض تأثر بمعدل النمو السكاني الذي كان مرتفعا ،لبالطأو 

 ارتفاع معدل اإلعالة بانخفاض نسبة المشاركة السكانية في قوة العملو  زيادة العرض
مما جعل األمية  ،خاصة المتسربين من المدارسو  ،ارتفاع نسبة الشباب في قوة العملو 

فقد تأثر عدد  ،عمل، أما الطلب المتمثل في أصحاب األعمالتمثل حوالي ثلث قوة ال
التمويل مع اقتناء وسائل اإلنتاج و  االستثمارات التي تكون توقفت بسبب أزمة التموين

 كثيفة رأس المال.
كل ذلك جعل خصائص مميزة لسوق العمل في فترة اإلصالحات من جمود 

قوة العمل انعكست هذه المعطيات  طول مدة البقاء فيو  نقص التشغيلو  انتشار للبطالة
 (3) بشكل مباشر على سوق العمل.
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 :تقييـم سـوق العمـل فـي الجزائـر  -3
لقد اتبعت السلطات العمومية في كل أشكال وجودها )الدولة، الجماعات المحلية، 

 باالرتجاليةبالنسبة لسوق العمل سياسة تتميز  ،المؤسسات العمومية، القطاع التعاوني(
هذا حسب و  ،ل مختلفة المجال )محلية، جهوية، وطنية(وجود أسواق للعمو  تنسيقعدم الو 

  (1) مستويات التخصص.
خريجي و  الجامعيةو  إضافة إلى سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا

حيث تكفلت  ،كانت من أهم مهام الحكومة الجزائرية ،المدارس المتخصصةو  المعاهد
المؤسسات االقتصادية العمومية ضمن سياسة و  قطاعات الحكوميةالدولة بتعينهم في ال

ألن السياسة  ،هذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه األجهزةو  ،اجتماعية متكاملة
الخاصة بإنشاء عدد هائل في مناصب العمل في القطاع العام نجم عنه ارتفاع في نسبة 

من  %22.1 يث أصبحوا يمثلون نسبةح ،العمال األجراء الدائمون في مجمل الوظائف
خالل و  9822سنة  %61بينما لم تتجاوز هذه النسبة  9896مناصب الشغل سنة 

( 9898 -9891الموافقة للمخطط الخماسي الثاني )و  ،(2)النصف الثاني من الثمانينات
اإلجراءات و  9892طية لسنة فتميز تطور الشغل بسلسلة من العوامل منها الصدمة الن

تغير سوق و  ،مما أدى إلى تغير دور الدولة في تعيين الخريجين ،دية األخرى االقتصا
الثمانينات بدال من بطالة األميين في  في العمل ليظهر في شكل بطالة المتعلمين

 السبعينيات.
المجتمع و  من ثمة مدة التكوين تتطلب تكاليف كثيرة يتحملها الفردو  إن مدة التعليم

 ا العائد الخاص بالنسبة للفرد للحصول على أفضل الوظائفهر هذه التكاليف يبر و  ،معا
يتمثل في االرتفاع و  ة نظر المجتمعهمن وج ،كذلك العائد االجتماعيو  ،جرأأحسن و 

سوق العمل يؤدي إلى تراجع عائد و  عدم التناسق بين التعليمو  ،بإنتاجية العمالة المؤهلة
التخصصات مقابل فائض في  بالتالي يكون هناك عجز في بعضو  ،التكوينو  التعليم

وعدم مواكبتها لمتطلبات  السياسة التعليمية هذا راجع إلى قصورو  ،تخصصات أخرى 

                                                 
بوغنبمموز اهز،مر، الجممز   :، ترجممةوالتنميررة  ةحرراوصف فري التحويررل اصجتمراتي  التشررغيل اليرناتمنماجي سمفير،  (1)
 .669ثاني، الجزائر، ديوان المطبوتا  الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، بدون تاريخ، ص ال
 .611بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (2)
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المطبقة في الجزائر عاجزة عن تلبية حاجات  سوق العمل، وعليه فإن السياسة التعليمية
الزيادات غير العادية التي تدفع بها و  يظهر ذلك في نقص المهاراتو  ،سوق العمل

يرجع و  ،لسوق العمل ياحقيق االمدارس سنويا دون أن يكون ذلك طلبو  المعاهدو  تالجامعا
فال يمكن لسوق  ،التنسيق السليم بين الوزارات المعنيةو  هذا كذلك إلى غياب التخطيط

 (1)يم للقوى العاملة.عداد الهائلة إال في ظل تخطيط سلالعمل استيعاب األ
 

ات لتتفاقم خالل فترة ينهاية الثمانينلقد بدأت وضعية سوق العمل في التدهور 
يات مما أدى إلى نيازدادت تفاقما في األلفو  ،ات أي فترة اإلصالحات االقتصاديةيالتسعين

 اضطرابات كبيرة في الخريطة العامة للشغل في الجزائر.
 المطابقة بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل: -1

 ل:سوق العمـو  التكوين المهنيفي الربط بين سياسة  هدور و  التوجيه المهني  -1-1
الذي ، "f.Parsonsنز علـى يـد "فرانـك بارسو  9898نشـأ التوجيـه المهنـي عـام 
بأن األفراد يستطيعون اتخاذ قرارات  نزيعتقد بارسور و  يعتبر المؤسس األول في أمريكا

شروط و  سماتهم الشخصية،و  مهنية صحيحة إذا كانت لديهم معلومات دقيقة عن قدراتهم
 لقد وضع شرطين أساسيين للتوجيه المهني يتمثالن في:و  النجاح في المهن المختلفة

 ميوله.و  استعداداتهو  معرفة قدراتهو  وجود دراسة للفرد 
  ما تتطلبه هذه المهنو  يده بالمعلومات الكافية عن المهن المختلفةو تز 

لقد طبق و  هميول حتى يستطيع أن يختار من بينها المهنة التي تناسبو  من استعدادات
لعل أهمية التوجيه ، و بارسونز الجانب الذي يتمثل بتزويد األفراد على اختيار المهن

تساعدهم على و  المهني في قدرته على مساعدة األفراد بمعلومات عن المهن التي تناسبهم
اتخاذ قرارات مهنية صحيحة فهو يشكل ضرورة هامة خاصة في مجتمع اليوم الذي يعج 

 (2)انقراض مهن أخرى.و  تطور التكنولوجيا وظهور مهن جديدة، و ةبالمهن المختلف

                                                 
 .612 -611بن شهرة مدني، مرجع سابق، ص  (1)
 .23السيد مريم، مرجع سابق، ص  (2)
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المنهج العلمي في تحديد و  ومن ثم فان التوجه المهني يستخدم األساليب العلمية
 اقتراح الحلول المناسبة لها.و  المشكالت

 مع بيئته و  التوجيه عملية إنسانية تهدف إلى مساعدة الفرد في التكييف مع نفسه
 جاما مع ظروف حياته.ليكون أكثر انس

  المساعدة على فهم القيم التكنولوجية الحديثة التي تساعد على التكييف مع متطلبات
 .ةالحياة التكنولوجي

  يعملون فيه من خالل سمساعدة المتكونين على التكييف مع متطلبات العمل الذي
 حدودها.و  احترام قدراتهاو  التعامل معهاو  اتجاهات ايجابية نحو اآلالت

 تدريبيا.و  تربوياو  داد المتكونين للمهن إعدادا نفسياإع 

 التعامل مع و  كيفية البحث عن العمل المناسبو  توجيههم إلى طرق التقدم إلى العمل
 (1) أصحاب العمل.

هم أخصائيون ، و التوجيه المهنيو أعمال التوجيه مستشار و  يتولى القيام بنشاطات
الجامعة أما في الجزائر فيعرف بمستشار يتلقون تكوينهم في هذا الميدان على مستوى 

يتم توظيفه عن طريق المسابقة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها و  التقييمو  التوجيه المهني
يمكن أن يترشح لمسابقة الدخول في هذا و  الخاص بهمو  في القانون األساسي الحالي

 المهني،و  السلك حاملو شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي
 هادة جامعية معادلة لها كما يمكن أن يلتحق بهذه الدرجة عن طريق امتحان مهنيأو ش

 أو التسجيل في قائمة التأهيل، األعوان النفسانيون التقنيون المرسمون العاملون في القطاع
 الذين يثبتون عددا من سنين األقدمية بهذه الصفة.و 

يكلف و  يه المهني"وسيتم مستقبال في هذا اإلطار إنشاء سلك " مفتش التوج
التقييم على مؤسسة أو عدة مؤسسات التكوين المهني التي و  مستشار التوجيه المهني

توجيه طالبي و  كل العمليات المرتبطة بإعالم (2)تنشيطو  تخطيطو  يشرف عليها بتنظيم
 المرشحين لمسابقة الدخول في مؤسسات التكوين المهني كما يساعد المتربصينو  التكوين

                                                 
ــأيــاد محمــود عبــد الكــريم والمحيــاوي زنــاد ســعد،  (1) ــيإدارة مؤسســات الت ــي والتقن ، المركــز العربــي للتــدريب دريب المهن

 .966-969و 992، ص 6999المهني وا عداد المدربين، 
(2) Djenkal Ameziane, Ouvrage précédent, P 53 et 80- 81- 82. 
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يشرف على حسن تنفيذ برنامج األعوان النفسانيين التقنيين و  أثناء تكوينهم الممتهنينو 
 ينسق أعمالهم.و  العاملين تحت إشرافه

 الدراساتو  التقييم في انجاز التحقيقاتو  يشارك مستشار التوجيه المهني
 (1) الشغل.و  االستطالعات التي تنفذ في إطار البحث عن التكييف فيما بين التكوينو 

 توضيحات حول وضعية المهنة في عالم الشغلو  إلى تقديم شروحا باإلضافة
درجة الخطورة فيها و  متاعبها منها أهمية المهنة في سوق العمل محاسنها ومساوئها،و 

الحياة المهنية فيها بحيث يصبح المرشح ملما بمعلومات كافية تجعله قادرا على  رتطو 
 وعي.و  ار مهنة مستقبله عن درايةيالقيام باخت
المؤسسة و  مصيري بالنسبة للمتربصو  مهم جدا ار المهني السليميما أن االختك

 يتفادى ضياع سنوات من حياته بسبب اإلهمالو  فالمتربص الذي أحسن االختيار يستقر
أما المؤسسة فتستقر في تنظيمها بفضل ، و البحث عن تخصصات أخرى من جديدو 

 ف عادية بدون اضطراباتيتواصل التكوين في ظرو و  استقرار المتربصين فيها
 (2)هياكل التكوين تكون مضمونة في نسب مرتفعة. ةمردوديو  ال تسرب،و 

إن عمل التوجيه ال يقتصر على كل ذلك فحسب بل يتواصل طيلة مسار التكوين 
 افقة المتربصين بواسطة عمل إعالمي تحسيسي يعرفهم بكل الميكانيزماتر في شكل م

 لضمان المساعدة في االندماج.التنظيمات التي وضعتها الدولة و 
الصناعي، حيث و  م لفائدة المتربصين فترات تدريبية في الوسط المهنيظكما تن

يحضرهم و  يعيشون حقيقة وواقع تطبيق المهنة التي يتكونون فيها، وهو أمر هام يساعدهم
 (3)عد تخرجهم.بسوق الشغل و  لالندماج في الحياة المهنية

تماد جملة من التقنيات لمعرفة الفرد وما يمتلكه من ويتم خالل عملية التوجيه اع
قدرات ومدى مالءمته لموطن الشغل المعروض أو موطن التدريب والتكوين المهني. ومن 

 بين هذه التقنيات ما يلي: 
 

                                                 
 

)9(et(2) Djenkal Ameziane, Ouvrage précédent, P 55. 
(3)  Ipide, P 56. 
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 :تنظيـم حصـص فـي تقنيـات البحـث عـن الشغـل-1-1-1
إبراز كفاءاتهم  تنظم هذه الحصص التنشيطية لفائدة طالبي الشغل لتمكينهم من

وقدراتهم وذلك من خالل إلمامهم بجملة من التقنيات التي تيسر إدماجهم في سوق الشغل 
جراء محادثة مع  ومن بين التقنيات إعداد السيرة الذاتية واإلجابة على عروض الشغل وا 

 صاحب المؤسسة قصد االنتقاء والحصول على موطن شغل.
 :يـه وتحديـد المسـار المهنـيمحادثـة المساعـدة علـى التوج-1-1-2

وهي عملية تستدعي مراحل تختلف من شخص آلخر حسب الوضع النفسي 
 واالجتماعي. يوالعلمي والمهني والمحيط االقتصاد

 :بنـاء المشـروع المهنـي وتجسيـده علـى أرض الواقـع ومتابعتـه-1-1-3
ديد من البلدان وقد تعززت مختلف هذه المراحل المتعلقة بالتوجيه المهني في ع

طالبي الشغل وترتكز هذه  يبمقاربات جديدة ومن أهمها اعتماد المقاربة المحلية وتبن
بما فيهم الشركاء االجتماعيين لوضع  ،(1)محليا المقاربة على تشريك مختلف المتدخلين

الخطط المحلية للتشغيل من خالل تشخيص مكامن التشغيل وتعزيز الشراكة في هذا 
 (2) اإلطار.

وتبين من خالل دراسة سالطنية بلقاسم المعتمدة كدراسة سابقة في هذا البحث أن 
نما وجهوا إليها من %68.69نسبة  طرف  من عمال المركبين لم يختاروا مهنتهم الحالية وا 

 (3) إدارة المؤسسة وهي النسبة المسيطرة.
سبا بعد أن يعتبر التوجيه المهني أداة مهمة لمساعدة الفرد على أن يجد عمال منا

أو تدريبه ويكمن دور التوجيه في التماشي مع احتياجات سوق العمل بحيث  يتم تكوينه
 .الستعداداتايوجه األفراد إلى المهن التي تفتقر إليها السوق وفقا للقدرات و 

 :آليـات الربـط بيـن سياسـة التكويـن المهنـي وسـوق العمـل  -1
لتكوين المهني وسوق العمل تتم من خالل إن تنفيذ منهجيات الربط ما بين سياسة ا

قنوات وآليات متعددة تأخذ بعين االعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية والتشريعية 

                                                 
(1) (2) Employment (=) Avalabel at: http://www.europa.eu.int. social/ local 
 

 .612، مرجع سابق، ص التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائرسالطنية بلقاسم،  (3)

http://www.europa.eu.int/
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 هااآلليات نذكر بعض هذه ومن ،المطبقة في قطاع التكوين المهني وقطاعات اإلنتاج
 :المعتمدة في هذا المجال

 :التمـرن عـلى تقنيـات البحـث عـن الشغـل -1-1
يستفيد المتربصون في التكوين المهني زيادة على البرامج الرسمية من نشاطات 
هامة تعلمهم وتمرنهم على تقنيات ومنهجية البحث عن الشغل قصد تحضير أنفسهم 

 النسجام أحسن وأفضل في عالم الشغل.
 ويحتوي برنامج تقنيات البحث عن الشغل على عدة أجزاء منها:

 :الجـزء األول-1-1-1
ص للتحليل الوضعي فيما يتعلق بالبحث عن الشغل ويبقى الهدف الرامي مخص

إليه على هذا المستوى هو تنمية السلوكيات من النوع العاطفي لدى المتربصين الذين هم 
حقيقية ومحتويات الوثائق، مثل وصف  (1)مطالبون بالتدريب على تحليل أوضاع

التفكير في ، ستعداد للمحاورة أو المقابلةالشخصية في وثيقة السيرة الذاتية، التحضير واال
 القيام بإنشاء شركة أو مقاولة فردية وخاصة.

 :الجـزء الثانـي-1-1-2
مخصص الكتساب المعارف والمعلومات واكتشاف المحيط االقتصادي 
واالجتماعي مثل التعرف على طبيعة وأنواع المقاوالت أو الشركات الموجودة في القطاعين 

 من يديرها؟ لمن ترجع ممتلكاتها العقارية؟ العام والخاص،
 :الجـزء الثالـث-1-1-3

جراءات التوظيف من فهم ي لشروط لجعل المتربص قادرا على التحكم في كيفيات وا 
 المطلوبة، إتقان كيفية وصف أو تحرير طلب التوظيف.

 
 
 
 

                                                 
(1)Djenkal Ameziane, Ouvrage précédent, P 84. 
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 :الجـزء الرابـع-1-1-1
، خاصة منها الروائز يتضمن التمرين على كيفية مواجهة اختبارات المسابقة

 من أجل التوظيف. ةالنفسية التقنية والمحاور 
ويوضح هذا الجزء من البرنامج الدور المحدد لمختلف المصالح العمومية التي 
تقدم اإلعالم الكامل حول الشغل وسوق العمل وقضايا إدماج الشباب، مثل وكاالت اليد 

 .(1)ماجصندوق دعم اإلد –مندوبيات تشغيل الشباب -العاملة
 :الجـزء الخامـس-1-1-1

يعالج الميدان التشريعي للعمل، كما يسمح بتقديم شروحات وتوضيحات  
للمتربصين حول معاني مختلف العقود التي تبرم في ميدان العمل وفي أشكالها المتعددة 
مثل المدة المحدودة، المدة غير المحدودة، التشغيل باالستخالف، وكذا متطلبات 

 ل منصب عمل وفي كل حالة.ومستلزمات ك
 :الجـزء السـادس -1-1-6

فهو مخصص لتقديم وشرح ميدان االستثمار وكذا التسهيالت المقدمة لصالح 
الشبان الباحثين عن تحقيق وبناء مشرع مهني ذاتي خصوصا في جانب المساعدة 

 .(2)هو ما يسمى بمساعدة المقاولين الشبابو  ،المالية
 :فـي الوسـط المهنـيريـب االتربصـات أو التد  -1-2

 هي تربصات ميدانية تنظم لصالح المتربصين بداية من الثالثي الثالث
ستة أشهر حسب مستوى و  تتراوح مدتها بين ثالثةو  من التكوين، يتم تحديدها شهريا،

 التكوين.
 الهدف من مثل هذه التربصات هو السماح للمتربصين باالحتكاك المباشر

 يسمى كذلك "الغوص في الوسط المهني".و  لشغلمع وقائع المهنة في عالم ا
 ينتظر من المتربصين أثناء هذا التدريب أن يهتموا أكثر بالتنظيم العام

 أن يطلعوا عن قرب على سيرورة المهنة في واقعها.و  في المؤسسة أو الهيئة المستقبلة

                                                 
(1) Djenkal Ameziane, Ouvrage précédent, P 85. 
(2)  Ipide, P 85- 86. 
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المكلف  ذاستمسؤولية األو  وتجري وقائع هذا التربص الميداني تحت رقابة
المؤهل على مستوى المؤسسة و  الذي يستعين بالمسؤول المعنيو  أو التدريبات ربصاتبالت

المتربصون في هذه الحالة مطالبون بتحضير تقرير مفصل عن  ،أو هيئة االستقبال
 يؤخذ بعين االعتبارو  هذا التقرير يقيمه األساتذة المكونون و  مجريات التدريب

 (1)تكوين. في نظام التقييم خاصة عند نهاية فترة ال
 :متطلبـات سوق العمـلو  الربـط بيـن منتـوج التكويـن  -1-3

خصائص هذا و  هو ضرورة ربط مالمحو  ينبغي التركيز على اقتراح في هذا الشأن
 التي لم يكن لها وجود قبل سنوات.و  التكوين بالمهن الجديدة التي طرأت بشكل بارز

ة قومية لمعلومات سوق وعلى المستوى العربي فقد تم اقتراح مشروع إنشاء شبك
 العمل الذي يهدف إلى آلية للتوظيف عن بعد بحيث تكون هذه اآللية ذات شقين:

 اإلعالن عن الوظائف التي تحتاجها ،التوظيفو  حقق لمؤسسات األعمالياألول 
 إمكانية عرض سيرهم الذاتية بطريقة سهلة ،الثاني يحقق للباحثين عن فرص العملو 
 الطلبو  فة مؤسسات األعمال لضمان إمكانية التوفيق بين العرضقابلة لالستخدام بمعر و 
يتضمن و  تتضمن الشبكة عددا من اآلليات التي تيسر تنفيذ التوظيف أو العمل على بعدو 

قاعدة بيانات الوظائف المطلوبة في مؤسسات األعمال بحيث تسمح هذه القاعدة لكل 
شروط شغل هذه الوظائف و  هامؤسسات األعمال بتسجيل بيانات الوظائف التي تحتاج

 التوصيات المحددة.و  وفقا لألساليب
إن مثل هذا المشروع يعد مفيد لتحقيق العالقة االقتصادية تكوين/شغل المبنية 

 (2) الطلب.و  على مبدأ العرض
 :مجالـس اإلدارة  -1-1

قد تساهم مؤسسات سوق العمل اإلنتاجية في مجالس إدارة الهياكل المركزية 
 ،المؤثرة في مساهمة سوق العملو  ن المهني من اآلليات الفاعلةلمؤسسات التكوي

تحليل احتياجات سوق العمل و  تحديد محتوى المناهجو  في رسم سياسة التكوين المهني

                                                 
(1) Djenkal Ameziane , Ouvrage précédent, P 65- 66.  

 .912 -911غرارمي وهيبة، مرجع سابق، ص  (2)
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تعتمد مثل هذه اآللية في أغلب و  البرامجو  تحديد التخصصات، و المهاراتو  من المهن
لتكوين المهني في مجالس إدارة في الوقت نفسه تمكن مشاركة مراكز او  الدول العربية

 العلميةو  من خاللها يمكن االستفادة من الخبرات التربوية، و بعض مؤسسات سوق العمل
طرائقها لتطوير مثل هذه المهام في و  تجاربهم في البرامج التدريبيةو  التقويمية لألطرو 

 (1) المؤسسات الصناعية.
 :اللجـان االستشاريـة  -1-1

المختصين في مؤسسات سوق العمل اإلنتاجية ذات و  تشارك نخبة من المسؤولين
 العالقة في اللجان االستشارية للمؤسسة التكوينية أو التدريبية في أمور تتعلق بإعداد

ما تتوصل إليه هذه و  خطط التعاون المشتركةو  المواد التعليميةو  تطوير المناهج الدراسيةو 
تعتمد مثل هذه اآللية و  الستراتيجياتاو  اللجان من قرارات فإنها تساعد على رسم السياسات

 في العديد من الدول العربية.
 :فـرق العمـل الوطنيـة  -1-6

هي لجان أو فرق تكون على و  ويطلق عليها أيضا اللجان أو فرق العمل القطاعية
تمثل فيها قطاعات سوق العمل اإلنتاجية ذات العالقة بالتخصص أو بفرع و  مستوى الدولة
كل ما يتعلق بتطوير و  لها بحث القضايا المرتبطة بالسياساتيتم من خالو  من الفروع

ارتباطه باالحتياجات الفعلية لسوق و  التكوين المهني في القطاع المعني باتجاه تجاوبه
 (2) العمل.
 :اللجـان المتخصصـة  -1-9

 تكون هذه اللجان على مستوى كل مهنة أو مجال تقوم بها مؤسسة التكوين المهني
من أمثلة و  هناك لجان تخصصية تشكل لهذا الغرضو  وق العملتحتاجها مؤسسات سو 

 التقويم.و  االختيار لجان-التجهيزاتلجان  –هذه اللجان: لجان المناهج 
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 :ـةــالتوأم  -1-9
 وهي من اآلليات المهمة التي حققت نتائج إيجابية في الربط بين التكوين المهني 
 األردن.قد اعتمدتها بعض الدول العربية خاصة و  سوق العملو 

مؤسسات سوق العمل ذات الصلة بالتخصصات و  إن أسلوب التوأمة بين مراكز التكوين
 الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية للمراكز.و  المهنية
 :المجالـس أو الهياكـل الوطنيـة المركزيـة  -1-7

 تعميق االرتباط بين التكوينو  وتتمثل هذه اآللية بإنشاء هيكلية خاصة لتطوير
سوق العمل فقد أقيمت في بعض الدول العربية مجالس منها: المجلس و  ينينالتعليم المهو 

التدريب و  الذي يضم ممثلين من مؤسسات التعليمو  "النوعي للتعليم التقني" في مصر
 ممثلين عن قطاعات سوق العمل.و  أساتذة جامعيينو  الفنيو  المهني

الذي يتولى  (1)"التقنيو  اليمن تم إنشاء "المجلس الوطني للتدريب المهني يوف
متطلبات و  التدريب لتلبية احتياجات سوق العملو  اقتراح سياسات موحدة لهذا التعليم

عضوية ممثلين لخمس وزارات باإلضافة إلى أحد و  يرأس المجلس وزير العملو  التنمية
 االتحاد العام للعمالو  الخاص يمثلون أرباب العملو  عشر عضوا من القطاعين الحكومي

 النساء.و  حيناتحاد الفالو 
 التدريب المهني".و  لمؤسسة العامة للتعليم الفنياوتوجد في السعودية "

 التدريب المهني".و  وفي الكويت توجد "الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
 :لجـان أو فـرق متابعـة الخريجيـن فـي مواقـع العمـل  -1-11

التدريب و  ممؤسسات التعليو  وهي لجان أو فرق عمل مشتركة ما بين سوق العمل
كيفية المواءمة معها من خالل تطوير و  المهني تتولى دراسة احتياجات سوق العمل

من هذا المنطلق تأتي و  أن أول خطوة يجب أن تنطلق من مواقع العملو  المناهجو  البرامج
أهمية متابعة الخريجين في مواقع العمل من أجل الحصول على مؤشرات ميدانية واقعية 

 (2) يها لتأمين تحقيق األهداف المرجوة.يمكن االستناد إل

                                                 
 .26إلى  69العاني علي طارق وآخرون، مرجع سابق، ص من  (6)و (1)
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 :التخطيـط لتوفيـر المخرجـات مـن التخصصـاتو  التنبـؤ  -1-11
األحداث المستقبلية هي من األمور الضرورية في إدارة عمليات مؤسسات التكوين  

 المالية.و  الموارد البشريةو  التخطيط للحاجة إلى المستلزماتو  التدريبو  المهني
لى الكفاءات الفنية تزداد إود مؤشرات تدل على أن الحاجة مع التطور التقني وج

 االجتماعية.و  بالتالي مواجهة متطلبات التنمية االقتصادية، و خرى ألمن فترة 

 :احتياجات سوق العمل بالجزائـرو  آفاق سياسة التكوين المهنيو  واقع  -6
ري إنجازها التعليم المهنيين تعمل على تحقيق المشاريع التي يجو  إن وزارة التكوين 

رسم أهدافه و  بهدف إعادة االعتبار للتكوين المهني من خالل تطوير أساليب التكوين
 التطور الحاصل في العالم.و  تماشيا مع متطلبات السوق الجديدة

يملك قطاع التكوين المهني من المؤهالت ما يجعله يلبي احتياجات سوق العمل 
الحرف و  ن العاملين في مختلف المهنأعداد كبيرة م بفقطاع السكن بإمكانه استيعا

بالتالي فإن مشروع انجاز مليون سكن في العهدة الخماسية تقرر و  المرتبطة مباشرة بالبناء
 ،مهن البناء بصفة خاصة في برامج التكوين المهنيو  دراسة ضرورة االهتمام بحرف

بيرة فالحاجة إلى عمال محترفين ذوي مؤهالت في مهن البناء أصبحت تفتح آفاق ك
 نهم، و للتشغيل توجه على أساسها المتربصين في مختلف المراكز على المستوى الوطني

بنائين مؤهلين في مختلف و  فالسوق الوطنية تطلب محترفين في السباكة، الدهن، الكهرباء
ن كان بسيطا و  غيرها من الحرف تتطلب تكويناو  ،(1)الخرسانةو  التخصصات مثل الحديد ا 

أصحاب المهن و  حيث ال يمكن أن ينجز مشروع بناء بدون الحرفيين إال أنه من األهمية
 اليدوية.

الحرف التقليدية التي و  وأيضا تعمل الوزارة على إعادة االعتبار لكل المهن اليدوية
سواء كانت و  النقش سواء على مواد البناء أو في النجارةو  تثمن المهارات مثل الزخرفة

ك شرعت الوزارة المعنية في تطبيق إستراتيجية من أجل معدنية أو خشبية باإلضافة إلى ذل
 الحرف المطلوبة في السوق و  ذلك باالهتمام بالمهنو  ربط المتربصين بمحيط الشغل

عن طريق عقود أثناء التكوين مع المؤسسات التي  ،ضمان فرص التشغيل للمتربصينو 

                                                 
(1) Ministére(=) Avalabel at :http://www.cfpa.Fr 
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م فرصة لتطوير منحهو  تأهيل العمال لصالح المؤسسات لرفع المستوى و  يتكونون فيها
من جهة أخرى تتجه إستراتيجية التكوين نحو المهن الجديدة و  مؤهالتهم أو تحويلهم للحرفة
االتصال فالعلوم الحديثة و  التطوير في تكنولوجيا اإلعالمو  التي ولدها اقتصاد السوق 

تتطلب  ةتستعين بمهن يدويو  أحدثت مهنا تتطلب تكوينا علميا عاليا تختص به الجامعات
من خالل برامج التكوين  ،(1)التكوين المهني ذهنية أقل تعقيدا يتكفل بهاو  رات يدويةمها

المساعدة التقنية في مختلف و  صيانة األجهزةو  التي تفتح للمتربصين مثل تشغيل
التخصصات التكنولوجية كما تم تكوين محترفين في الميكانيك اإللكترونية في تقنية 

أيضا و  ائريين مع هذه المرافق ضمن البناء الجديدالمصاعد التي تواكب تفاعل الجز 
 هي كلها حرف ذات تكنولوجيا عالية منحت للمتربصين في التكوين المهني، و الروبوتيك

لتطوير التكوين في مهن و  تفتح فرصا للتشغيل في محيط االقتصاد الجديد في الجزائرو 
الجزائر تعلم الجزائريين  البناء تم اتفاق تعاون مع الشريك الصيني في إنشاء مدرسة في

خبراء صينين مثلما تم االتفاق و  التقنيات الصينية في هذا المجال على يد أساتذةو  التجربة
مع شركة أدارا الجزائرية التركية على االستفادة من تجربة األتراك في السباكة بالبالستيك 

  (2) التكلفة بأساليب بسيطة.و  التي توفر الوقت
تفصيل و  ن المهني بالجزائر على مرجع للنشاطات المهنيةيحتوي قطاع التكوي

التي غير متوفرة بهذا الشكل في ، و شروط االلتحاق بهاو  أوصافهاو  لمسميات المهن
 (3)التوثيق.و  األرشيفو  التكوين الجامعي السيما منها مهن المكتبات

تخصص موزعة على المستوى الوطني يضمن فيها  622ويوجد حاليا ما يقارب 
 هي قابلة للتعديل استجابة للحاجيات الجديدة.، و كوين عن طريق كل األنماطالت

المستجدات و  التطورات التقنيةو  االجتماعيو  الصناعيو  في المحيط االقتصادي
 (4) التكنولوجية.

كان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث انغلق 
 ا أن أغلبية القطاعات االقتصادية األخرى كم ،أصبح يعمل بأهداف داخليةو  على نفسه

                                                 
 

 

 )9(et (2) Ministére(=) Avalabel at : site précédent.   

 .922غرارمي وهيبة، مرجع سابق، ص  (3)
(4) Djenkal Améziane, Ouvrage précédent, P 69. 
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بعد بداية األزمة ، و المؤسسات التي لديها مراكز التكوين كانت تكون لتلبية احتياجاتهاو 
االقتصادية في منتصف الثمانينات تخلت على هذه المراكز بسبب نقص احتياجاتها على 

 هذه الوضعية أدت إلى:و  التكوين
  ن أن التكوين ال يلبي رغبات أصحاب العمل.غياب العالقة مع عالم الشغل كو 

 أصحاب العمل.و  تدني صورة التكوين المهني لدى األسر 

 تطور المهن.و  عدم تماشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي 

 .نسبة إدماج خريجي التكوين المهني قليلة 

صعوبة إدماج  ،أصحاب المؤسسات ال يعتبرون التكوين استثمارا بل تكلفة
عدم القدرة على توفير يد  ،جين أدت إلى عدم جلب العناصر الجيدة إلى التكوينالخري

االنفتاح على و  عاملة مؤهلة تستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي
 (1)االقتصاد العالمي.

                                                 
(1) Ministére(=) Avalabel at :site précédent. 
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 :خالصـة
مرهونة  ،سوق العملو  نستخلص أن إمكانية التطابق بين سياسة التكوين المهني

بر نسبة ممكنة في ظل التحديات التي تواجه تكافؤ كالسعي على تحقيق أو  يد اآللياتبتجس
الخلل الحاصل في توزيع الموارد و  غرافيو التي في مقدمتها النمو الديم، و هذه المعادلة

 البشرية.
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسالفصل السا

 تمهيد 

لكشف عن الواقع بعد تحديد مشكلة إن الباحث في أي علم من العلوم يتطلع إلى ا
زمة والبحث االجتماعي يتطلب القيام ببعض لبحث مما يقتضي جمع المعطيات اللا ا

اإلجراءات المنهجية كالمنهج المستخدم وتطبيق العينات باإلضافة إلى تقنيات البحث 
كالملحظة والمقابلة واستمارة االستبيان وغيرهم من الوسائل التي وأدوات جمع البيانات 

رة من خلل واقعها، من شأنها تساعد الباحث على العمل الميداني والتعرف على الظاه
 وقد كان محتوى هذا الفصل المنهج المتبع ومجاالت الدراسة وأدوات جمع البيانات.
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 :لدراسةمنهج ا -1

وتختلف المناهج حسب نًا معيا لى الحقيقة يجب أن يتبع منهجًا لكي يصل الباحث إ
والذي يعتمد على  المنهج الوصفيالمنهج المستخدم في هذا البحث هوالعلوم والمواضيع و 
دقيقة للظاهرة المدروسة كما يعتبر المنهج األكثر شيوعًاواستخدامًا في رصد ومتابعة 

 .العلوم اإلنسانيةمجال 

المدروسة طريقة لوصف الظاهرة »بأنه:  المنهج الوصفيويمكن تعريف 
تصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها و 

خضاعها للدراسة الدقيقة حيث كان اعتماد المنهج الوصفي، بالنسبة لموضوعنا  (1).«وا 
المنهج األكثر تناسبا، باإلضافة إلى أنه يشخص حقيقة الظاهرة ويبرز خصائصها فأول 

دراسة ما هي الوصف، ومن خلل إشكالية الموضوع خطوة يقوم بها الباحث في 
وسوق هل توجد عالقة بينسياسة التكوين المهني :المختصرة في تساؤلها الرئيسي وهو

 العمل في الجزائر؟

فباإلمكان الوقوف على تشخيص العلقة بين فيمكن إخضاعها للمنهج الوصفي 
 طريق المنهج الوصفي.متغيري الدراسة وبالتالي الوصول إلى كشف الحقيقة عن 

 :الت الدراسةامج-2

العمل ميدانيا  يف بالمجال المكاني الذي تمَّ في إطارهيتطلب كل بحث ميداني التعر 
 ومجال هذه الدراسة المكاني هو: 

                                                           
 . 861، مرجع سابق، ص جتماعيةالمنهجية العلوم اسلطنية بلقاسم والجيلني حسان، )1(
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بمدينة طولقة الواقعة غرب والية بسكرة  –بلعيد قالة –مركز التكوين المهني والّتمهين 

اًل كل من بيطام وأمدوكال. ايحدها شم ²كم 2111وتتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 
أما غربا فنجد بلديات برج بن  ،ليوة –ليشانة  –بوشقرون  -وجنوبا بلديات الحاجب 

 أوالد سليمان. –الشعيبة  –لغروس  –فوغالة  –عزوز 

 .الحاجب –ليشانة  –وشرقا لوطاية 

 (1).1002نسمة حسب التعداد السكاني لسنة  16742ويقدر عدد سكانها بـ 

 وتحتوي المدينة على مواقع استراتيجية أهمها:

 مناطق تاريخية وهي: 

  فلحية وتتمثل في:  مناطق-فرفار–القديمة  طولقة-الزاوية العثمانية 
  الدراجي( الفلحية )حشاني القرية-فرفار-لبرش  بئر-ذراع البطيخ. 
 معهد وتتوفر دائرة طولقة على  ،المنطقة الصناعية: وتتمثل في منطقة النشاطات

 .وطني متخصص في التكوين المهني المسمى بـ )العالم الخضر حسين الطولقي(
  (2)محل الدراسة الحالية  –بلعيد قالة –مركز للتكوين المهني والتمهين. 

بطولقة مؤسسة عمومية  –بلعيد قالة –مركز التكوين المهني والتمهين ويعتبر 
تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والذي يعمل على تكوين شريحة من الشباب سنويا 

 من أجل دمجهم في عالم الشغل.

)حي تحديدا بمنطقة  –بلعيد قالة  –مركز التكوين المهني والتمهين يتواجد 
 الواقعة وسط المدينة وشمال مقر بلدية طولقة. سيدي رواق(

                                                           
 مكتب اإلحصاء في بلدية طولقة)1(
 المرجع نفسه.)2(
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. 2112/  01/  01 :المؤرخ في 46/12تأسسالمركز بموجب المرسوم رقم: 

( وأصبح مستقل ماليا 02رقم )وكان ملحقًا بمركز بسكرة  2121حيث فتح أبوابه سنة 
 كما يحتوي على ما يلي:  هكتار 2.2. وتبلغ مساحته 2112سنة 

 البيداغوجية:  المنشآت-2-1

 للدراسة. أقسام 20وورشات  20يتكون المركز من 

 اإلدارية: المنشآت-2-2

 يحتوي المركز على إدارة ومكتب استقبال لإلعلم والتوجيه.

، ونادي وباإلضافة إلى ذلك يوجد ملعب متعدد الرياضات ومكتبة، وقاعة لألنترنت
 (1)سريرا  40وجبة يوميا، وداخلية قدرة استيعابها  220ومطعم يقدم حوالي 

 أنماط التكوين الموجودة في المركز: -2-3

 هناك ثلثة أنماط رئيسية متواجدة بالمركز وهي:

 ويضمالتكوين اإلقامي:  -2-3-1
 فرعا 26متربص وهو موزع على  171

 ويضمالتكوين عن طريق التمهين:  -2-3-2
 رعاف 12متمهن موزعين على  111

متكون موزعين على تخصصين كما توجد  20وتضمالدروس المسائية:  -2-3-3
أنماط أخرى غير ثابتة حسب الطلب مثل تكوين المرأة الماكثة بالبيت 

 .والتكوين التعاقدي
 

                                                           
 طولقة. –بلعيد قالة  –مركز التكوين المهني والتمهين مكتب االستقبال واإلعلم والتوجيه في  )1(
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
 تعداد العمال: -2-4

 عامل وعاملة موزعين كاآلتي: 72يشتغل بالمركز 
 عمال في إطار اإلدماج المهني  04عامل متعاقد +  27عامل دائم +  64

 (1)+ عاملين في إطار الشغل المأجور 
-بلعيد قالة  -مركز التكوين المهني والتمهينبعد اختيار ميدان الدراسة وهو 

 الميدانية حيث كانت على مرحلتين: بطولقة تم االتصال بالمؤسسة قصد إجراء الدراسة
 عن  20/07/1022: وتم فيها االتصال بالمركز يوم الدراسة االستطالعية مرحلة

 طريق مستشار التوجيه المهني في مكتب االستقبال وحدد موعد الدراسة الميدانية.
 وزعت استمارة االستبيان على المبحوثين المتمهنين : مرحلة تطبيق استمارة االستبيان

 .1022الدروس المسائية في األسبوع الثاني من شهر أكتوبر  ومتربصي
 762 بطولقة-قالهبلعيد  –مركز التكوين المهني والتمهينمع الدراسة يضم تمجوبما أن 
 (2).متكون 

  

                                                           
 .مكتب االستقبال واإلعلم والتوجيه في المركز)1(
 المرجع نفسه. )2(
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
 :عينة الدراسة  -3

دراسة من العينة وذلك لصعوبة تغطية مجتمع البحث كامًل، وتعرف  أي ال تخلو
المجموعة الجزئية التي يقوم الباحث بتطبيق دراسته عليها وهي »العينة على أنها: 

 (1). «تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكّلي
العينة العشوائية الطبقية أو النسبية »وفي هذه الدراسة تم استخدام 

Echantillonnage Typique»  ونظرا لذلك فإن العينة العشوائية الطبقية ال تهمل
الموجودة في المجتمع األصلي بحيث أنه إذا كان المجتمع األصلي مجموعة من  الفروقات

الفئات ففي هذا النوع يتعين على الباحث أن يأخذ من كل عينة بالقدر الذي تمثله الفئة 
 . (2)في المجتمع األصلي. 

اسة التكوين المهني وسوق العمل في يس»وباعتبار أن موضوع البحث هو 
 «.بطولقة –بلعيد قاله  –دراسة ميدانية بمركز التكوين المهني والتمهين –الجزائر 

 متمثلة في: فإننا اخترنا هذا النوع من العينات ألن بالمركز يوجد ثلث فئات 
، 393، المتمهنين وعددهم 272المتربصين في التكوين اإلقامي وعددهم 

 .08متربصي الدروس المسائية وعددهم
ألن المتربصين في التكوين اإلقامي حيث يستثنى من هذه الفئات المذكورة فئة 

المسائية هم على  فالمتمهنون والمتربصون في الدروس، بسوق العملالموضوع متعلق 
بالمقارنة مع لسوق العمل م أقرب تمثيًل بالمهنة أو االختصاص وبالتالي ه اتصال

 المتربصين في التكوين اإلقامي.
 استخراج العينة بالشكل التالي: وقد تم

 وحدة  10باعتبار أن حجم العينة هو 
393 ×30: المتمهنون الفئة األولى-3-1

473
 11 

                                                           
 .883 – 881، مرجع سابق، ص منهجية العلوم االجتماعيةوالجيلني حسان، بلقاسم سلطنية )1(
 .886، ص 5002، تلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، لمنهجية البحث االجتماعيمدخل عياد أحمد، )2(
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
80: المتربصون في الدروس المسائية: الفئة الثانية -3-2

473
30 ×  =05(1) 

والدروس التمهين متربص تشمل كل من نمطي  10فتكون بذلك العينة مكونة من 
 .المسائية

 :أدوات جمع البيانات  -4
 تتمثل األدوات المستخدمة في هذا البحث فيما يلي:

 المالحظة:  -4-1
تعد الملحظة من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون االجتماعيون والطبيعيون 
في جمع المعلومات، والحقائق من الحقل االجتماعي أو الطبيعي الذي يزود الباحثين 

 بالمعلومات.
": هي وسيلة من وسائل جع البيانات وهي تعني: Observationالملحظة "و

 (2)«مراقبة ومعاينة الظاهرة المراد دراستها»
لبسيطة، الملحظة العلمية، الملحظة وتشتمل على عدة أنواع منها العادية أو ا

 بالمشاركة وبدون المشاركة.
ا من توظيف الملحظة من خلل ملحظة سلوك وتصرفات بعض نا وقد تمك
 ، وفي فترات الراحةالورشات وأقسام الدراسة،وتنقلتهم أثناء الدخول والخروجالمتربصين في 

 باألعمال التطبيقية في المركزمهم ثناء قياحظة علقة المتربصين بالمكونين أمل 
  المعاملةملحظة علقة المتكونين باإلدارة من خلل 
 ملحظة علقة المكونين باإلدارة 
 رشادهم   ملحظة علقة مستشار التوجيه المهني بالمتكونين من خلل توجيههم وا 

                                                           
 .881، مرجع سابق، ص عياد أحمد)1(
 .888 – 885 – 888ص  المرجع نفسه،)2(
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
 .Interviewالمقابلة:  -4-2

المحادثة التي تتم بين القائم بالمقابلة والمبحوث بغرض جمع البيانات، : »وهي
 (1)« ولذلك هي تختلف عن الحديث العادي الذي قد ال يهدف إلى تحقيق غرض معين

ا في جمع البيانات خاصة في الدراسات التي ر الوسائل استخداموالمقابلة من أكث
 .لها علقة بالعلوم اإلنسانية

تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة األفراد بكيفية منعزلة »ها: كما تعرف بأنا 
تسمح بأخذ وتستعمل في بعض الحاالت مساءلة جماعات بطريقة نصف موجهة 

 (2)« معلومات كيفية بهدف التعرف بعمق على المستجوبين
عملية اجتماعية صرفة تحدث بين شخصين الباحث أو المقابل »ها: وتعرف بأنا 

ويصنفها، والمبحوث الذي يعطي المعلومات إلى الباحث المعلومات ويجمعها الذي يستلم 
 «.بعد إجابته على األسئلة الموجهة إليه من قبل المقابل

كالملحظة طلقا مما سبق فإن المقابلة تعتبر أساسية في جميع البيانات نوا
واالستبيان والقياسات والوثائق إال أن المقابلة تنفرد بخاصية وهي أنها تلزم المقابل الباحث 

 (3)أن يحتك مباشرة بالمبحوث 
نة بحيث كانت األسئلة عامة حول واستعملنا في بحثنا هذا المقابلة غير المقنا 

وع الدراسة وقد تمت مشكلة البحث والتي ساهمت في إفادتنا بمعلومات لها علقة بموض
 كل من: معالمقابلة 

  بلعيد قالة  –مركز التكوين المهني والتمهين مدير– 
 رئيس مصلحة التمهين 
 المقتصد 

                                                           
 .851، مرجع سابق، ص عياد أحمد( 8و ))1(
راوي بوزيد وآخرون، ترجمة: صح، )تدريبات عملية(، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أنجرس،)2(

 .831، ص 5002إشراف ومراجعة: ماضي مصطفى، الجزائر، دار القصبة، 
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
  المراقب العام 
 مستشار التوجيه المهني 

 : استمارة االستبيان -4-3
عبارة عن مجموعة أسئلة تدور حول موضوع معين تقدم »يعرف االستبيان بأنه: 

لإلجابة عنها، وتعد هذه األسئلة في شكل واضح بحيث ال تحتاج إلى  لعينة من األفراد
 (1)«.شرح إضافي وتجمع في شكل استمارة

ونظرا ألهمية هذه األداة في جمع المعلومات اعتمدنا على استمارة االستبيان، حيث 
سؤال مقسمة  16وزعت على عدد من المتربصين في تخصصات مختلفة وتحتوي على 

 لشخصية وفرضيات الدراسة.على البيانات ا
 العمل على السجالت والوثائق: -4-4

ميتها ت تخص المنطقة والمركز، وتكمن أهاستخدمت هذه األداة في جمع معلوما
 في توثيق وتقنين المعلومات.

  

                                                           
 .858 – 851اد أحمد، مرجع سابق، ص عي)1(
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 اإلجراءات املنهجية                                                            دسل الساالفص
 خالصة

بعد معالجة اإلطار المنهجي للدراسة تأتي المرحلة التي يستمد فيها الباحث 
ن طريق تفسير النتائج ع ىبار الفروض والوصول إلباختمعلوماته عن الواقع االجتماعي 

 ذلك للربط بين الجانبين النظري والتطبيقي في هذا البحث.و وتفريغ البيانات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفريغ و تحليل البيانات
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 تفريغ وحتليل البياانت                                                       سابعالفصل ال
 تمهيد  

بعد عرضنا للفصل السابق لمنهجية الدراسة وتقنيات البحث من خالل تبيان 
عينة، وأدوات جمع البيانات نحاول في هذا الفصل تفريغ وتحليل المنهج والمجاالت وال

إثبات أو نفي فرضيات الدراسة، والتعرف على ، بهدف الوقوف على وتفسير البيانات
جوانب متغيري الدراسة ومدى ارتباطهما ميدانيا والوصول إلى أهم النتائج ومطابقتها مع 

 الدراسات السابقة المعتمدة في هذه الدراسة.
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 تفريغ وحتليل البياانت                                                       سابعالفصل ال
 :تحليل وتفسير البيانات -1 

 يوضح توزيع المبحوثين حسب السن  :(20جدول رقم )    

 السنة التكرار الفئات 
[61،02[ 00 62.22 % 
[62،60[ 19 61 % 
[61،62[ 16 01 % 
[62،60[ 16 12.22 % 
[61،62[ 16 06.66 % 
[62،60[ 11 11 % 
[21،62] 10 16.66 % 

 % 011 61 المجموع
سنة حيث  61إلى  02نالحظ من خالل الجدول أن أكثر نسبة تمثل الفئة من        
 % 61سنة والتي تقدر ب  62إلى  60مع الفئة من  بحيث تتقارب % 62.22تقدر بـ 

سنة( الخاصة بالنظام التعليمي  02اإللزامية للتعليم ) خروج المبحوثين من السنما يفسر 
 أقل منالمحددة بـ نفي الجزائر باإلضافة إلى شروط االلتحاق بالتكوين خاصة نمط التمهي

 .سنة 62

نسبة  [61، 62[ والفئة % 06.66غت سنة بل 61إلى  62حظ أن الفئة من نالكما       
ما يفسر وجود هذه الفئات في نمط الدروس المسائية الذي يضم في أغلبه العمال  % 01

ينهم بحكم ظروف العمل والدراسة مزاولة تكو بوبالتالي فإن هذه السن تسمح لهم والطلبة 
 في الفترة الصباحية.

باعتبار أن هذه  % 16.66قدرت بنسبة سنة  21إلى  60كما نالحظ الفئتين من       
 كبير كل من التكوين والتشغيل. لالمرحلة العمرية ال تمس بشك
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 تفريغ وحتليل البياانت                                                       سابعالفصل ال
 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس20جدول رقم )       

 ئوية % النسبة الم التكرار  الجنس
 % 01 66 ذكر
  % 61 12 أنثى

 % 011 61 المجموع
بينما  % 01أغلب ا لمبحوثين كانوا ذكور أي بنسبة نالحظ من خالل الجدول أن       

 فقط وهذا راجع لعدة عوامل أهمها. % 61احتلت نسبة اإلناث 

         في إعانة أسرهم خاصة في حالة وفاة األب المسؤوليةأن الذكور يتحملون       
 أو الطالق.

ل العمل باإلضافة إلى أن الذكور أكثر عرضة للتسرب المدرسي من اإلناث وتفضي
 أو الزواج.بينما اإلناث يفضلن مواصلة التعليم في الجامعة على الدراسة 

كما أن تخصصات الذكور في التكوين المهني أكثر من تخصصات اإلناث 
 المقتصرة على الخياطة أو الحالقة في أغلبها.

  .(: يوضح مكان إقامة المبحوثين20جدول رقم )

 النسبة المئوية %  التكرار  مكاناإلقامة
 % 01 66 مدينة طولقة

  % 61 12 ضواحي مدينة طولقة
 % 011 61 المجموع
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نالحــظ من خــــالل الجــدول أن أغلب المبحوثــين يقطــنون بمدينة طولـــــقة يشكلون  

فقط يقطنون خارج المدينة أي من البلديات المجاورة وذلك راجع  % 61و  % 01نسبة 
تواجد مركز للتكوين المهني في هذه البلديات باإلضافة إلى أنها تحمل الطابع الريفي لعدم 

 مما يجعل معظم شبابها يمتهن الفالحة إما في بساتين النخيل أو في الفالحة المغطاة.

وتواجد المركز بالمنطقة قرب إقامة المبحوثين أتاح الفرصة لهم من حيث ظروف 
 واإليواء واإلطعام.التنقل 

 يوضح الحالة المدنية للمبحوثين :(20دول رقم )ج

 النسبة المئوية %  التكرار  الحالة المدنية
 % 06.66 62 أعزب
  % 02.22 12 متزوج
 % 11 11 مطلق

 % 011 61 المجموع
ير متزوجين غ % 06.66ثين وبنسبة و نالحظ من خالل الجدول أن أغلبية المبح

)أقل من وذلك راجع لعدة أسباب من بينها تأخر الزواج لدى هذه الفئة بحكم صغر السن 
 سنة( وأيضا الدراسة ثم التكوين، فالزواج مرتبط في غالب األحيان بالتشغيل. 61

وهؤالء هم العمال الذين  % 02.22في حين أن نسبة المبحوثين المتزوجين 
فظروفهم المعيشية متحسنة بحكم العمل وفي حالة استقرار  يتابعون نمط الدروس المسائية

 اجتماعي.

ا راجع لحاالت وهذأما بالنسبة للمطلقين فهم غير موجودين في فئة المبحوثين 
 واالقتصادي.االستقرار االجتماعي 
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 ثين خارج التكوينيوضح مهنة المبحو  :(20جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار مهنة المبحوثين خارج التكوين 
 % 02.22 12 موظف
 % 16.66 10 شرطي

 % 16.66 10 عون أمن

 % 16.66 10 أستاذ ثانوية

 % 12.22 16 تاجر

 % 16.66 10 مدرس إعالم آلي

 % 16.66 10 في إطار اإلدماج المهني

 % 21 00 ال شيء

 % 011 61 المجموع

المبحوثين ال يعملون خارج التكوين من  % 21نالحظ من خالل الجدول أن نسبة       
 وهذا راجع إلى رغبة المبحوثين في إتمام التكوين والحصول على شهادة تؤهلهم للعمل.

من المبحوثين لهم مهنة خارج التكوين وهم  % 69.93في المقابل نجد أن نسبة       
 فئة العمال الذين يزاولون الدروس المسائية في التكوين.

 المستوى التعليمي للمبحوثين يوضح :(20جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار المستوى التعليمي للمبحوثين 
 % 11 11 أمي 

 % 12.22 16 ابتدائي

 % 61 06 متوسط 

 % 62.22 00 ثانوي 

 % 02.22 12 جامعي

 % 16.66 61 المجموع
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المتوسط من المبحوثين لهم مستوى  % 61نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  

ي سن وهي  النسبة الغالبة، نجد أنها مرحلة تعليمية حساسة حيث يكون فيها التلميذ ف
سنة( مما ينتج عنه التسرب المدرسي  02السن اإللزامية ) زالمراهقة باإلضافة إلى تجاو 

الفئة، يليها المستوى الثانوي بنسبة وبالتالي يكون التكوين المهني األكثر إقباال لهذه 
62.22 % 

 عمل واختيار التكوين على الدراسة.وهذا راجع إلى أن هذه الفئة تفضل ال

هذا لتطوير المهارات متحصلين على المستوى الجامعي و  % 02.22أما نسبة 
 وهو ما نجده في اإلعالم اآللي بكثرة.

من المبحوثين  % 12.22أما مستوى االبتدائي فنجدها نسبة متدنية تقدر 
 وى المحدود.متحصلين على هذا المست

ال يوجد من بين المبحوثين من هو أمّي، ومعروف أنه كلما كان  في حين أنه
 المستوى التعليمي أعلى كلما كان مستوى التكوين أحسن وكلما زادت فرص العمل.

 يوضح نوع التخصص للمتكونين  :(20جد ول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار نوع تخصص المتكونين 
 % 01 16 المعلوماتيةمشغل 

 % 66.66 13 إعالم آلي

 % 16.66 10 أمين مخزن 

 % 02.22 12 سكرتارية

 % 66.66 06 طبخ الجماعات

 % 16.66 10 نجارة
 % 011 61 المجموع
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من المبحوثين كان نوع تخصصهم  % 66.66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  

طبخ الجماعات وهي الغالبية لكون هذا التخصص ال يحتاج من المتكون قدرات كبيرة 
وقد كان  % 66.66ليه تخصص اإلعالم اآللي بنسبة يوأيضا مطلوب في سوق العمل 

ما لعمال في الدروس المسائية اإلقبال على هذا التخصص بشكل واضح عند الطلبة وا
 % 02.22نسبة بيبين الطلب عليه في سوق العمل في المقابل نجد تخصص السكرتارية 

 %01نسبة بوهو ما يوجد عند فئة اإلناث، ونجد تخصص مشغل المعلوماتية 
لكل  % 16.66نسبة بوتوزيع باقي المبحوثين على تخصصي النجارة وأمين المخزن 

 منهما.

 (: يوضح القطاع الذي يتربص فيه المبحوثين 29جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار  القطاعالذي يتربص فيه المبحوثين
 % 26.66 09 قطاع عام

 % 01 16 قطاع خاص
 % 62.22 10 ال شيء
 % 011 61 المجموع

يتربص في القطاع من المبحوثين  % 26.66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
 فيإلى تشجيع الدولة واالهتمام بمختلف المهن والتخصصات الموجودة  عالعام وذلك راج

التكوين المهني وهذا ما يتجسد في االتفاقيات الموضوعة بين الوزارة المعنية وباقي 
الخاص  في القطاعمن المبحوثين يتربصون  % 01الوزارات، في حين نجد أن نسبة 

لعام، في المقابل يتضح أن نسبة القطاع ا بحكم القرابة، وكذلك هناك مهن ال يتوفر عليها
من المبحوثين ال يتربصون في أي قطاع وهو ما يفسر المبحوثين الذين  % 62.22

 يتلقون الدروس المسائية.
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 يوضح المستوى التعليمي آلباء المبحوثين  :(12جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار لمبحوثين ا آلباء المستوى التعليمي
 % 21 00 أمي 

 % 02.22 12 ابتدائي
 % 02.22 12 متوسط 
 % 16.66 10 ثانوي 

 % 16.66 10 جامعي
 % 011 61 المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن النسبة الغالبة للمستوى التعليمي آلباء المبحوثين هي 
وهذه تعتبر مشكلة رغم جهود الدولة في محاربة األمية، تليها نسبة  % 21األمية بنسبة 

لكل منهما، ثم مستوى العليم الثانوي والجامعي  % 02.22االبتدائي والمتوسط بنسبة 
سلبًا أو لمبحوثين آلباءا وهو ما يؤثر المستوى التعليميلكل منهما  % 16.66نسبة ب

 وتحديد نوع تخصص أبنائهم. راإيجابًا في اختي
 مستوى التعليمي ألمهات المبحوثينال يوضح (:11جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار المستوى التعليمي ألمهات المبحوثين 
 % 26.66 02 أمية 

 % 66.66 01 ابتدائي
 % 16.66 10 متوسط 
 % 12.22 16 ثانوي 

 % 16.66 10 جامعي
 % 011 61 المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن مستوى أمهات المبحوثين التعليمي السائد هو األمية 
حيث أن المرأة ال يسمح لها وهو راجع لتقاليد المنطقة في السابق  % 26.66 بنسبة

، كما نالحظ مستوى االبتدائي بنسبة حال كثير من المناطق في الجزائر بالتعليم وهو
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 % 12.22 ـونسبة التعليم الثانوي ب % 16.66 ونسبة التعليم المتوسط بـ % 66.66 

وكما هو معلوم فإنه كلما كان المستوى  % 16.66بينما المستوى الجامعي بنسبة 
 التعليمي للوالدين عالي كلما كان االختيار والتوجيه لألبناء في التكوين المهني أحسن.

 (: يوضح مهنة آباء المبحوثين10جدول رقم )
 % ئويةالم النسبة التكرار مهنة آباء المبحوثين 

 % 66.66 01 بطال
 % 62.22 10 متقاعد

 % 01 16 عامل يومي
 % 01 16 موظف
 % 12.22 16 تاجر

 % 16.66 10 ميكانيكي
 % 01 16 يمتوف

 011 61 المجموع 
من المبحوثين يعتبر آباؤهم  % 66.66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

بطالون وهي النسبة الغالبة ما يفسر إقبال أبناؤهم على التكوين المهني بغية الحصول 
من اآلباء  % 62.22وتحسين المستوى المعيشي، في حين أن لة أسرهم اععلى عمل وا  
 % 01أن نسبة  للبحث عن فرص العمل، كما نالحظالتقاعد وهو ما يجبر األوالد أحيلوا إلى 

في  % 16.66هم تجار، ونسبة  % 12.22وموظف، ونسبة لكل من مهنة عامل يومي 
تأثير كبير  اآلباء من آباء المبحوثين هم متوفين ولمهنة % 01بينما نسبة  الميكانيك

 .األبناء ىخاصة من الناحية النفسية والمادية عل
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 (: يوضح مهنة أمهات المبحوثين 10جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار مهنة أمهات المبحوثين 
 % 96.66 60 ماكثة بالبيت 
 % 12.22 16 أستاذة جامعية

 % 011 61 المجموع
من أمهات المبحوثين كن ماكثات  % 96.66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

باليت وهي النسبة الغالبة، وتعتبر هذه الفئة خارج القوى العاملة كما هو مبين في الفصل 
 % 12.22من هذه الدراسة كما نجد من األمهات العامالت أستاذتين جامعيتين بنسبة األول 

منطقة وعدم تساوي المرأة مع الرجل في فرص العمل وهذا ما كما يرجع ذلك إلى تقاليد ال
يكرس السلطة الذكورية أو األبوية في المجتمع ما يؤثر سلبا على جميع المجاالت بما 

 التشغيل. –التكوين  – فيها التربية
 (: يوضح تسجيل المبحوثين بالوكالة المحلية للتشغيل10جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
  36.66 % 00 نعم 

 63.66 % 09 ال

 100 % 61 المجموع

من المبحوثين لم يسجلوا بالوكالة % 26.22نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
المحلية للتشغيل وذلك لعدم امتالكهم لشهادات التكوين المهني وهو ما يتطلب اإلثبات 

فقط من المبحوثين الذين سجلوا  % 62.22للمؤهل المهني لهؤالء المتربصين بينما نجد 
بهذه الوكالة وهم المتكونون في نمط التمهين ألن ملفاتهم تمر عبر هذه الوكالة الستخراج 
بطاقة طالب العمل ثم التسجيل في مركز التكوين المهني لغرض إدماجهم في الشغل بعد 

 تحصلهم على الشهادة.
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 التطبيقي الجانب النظري والجانب(: يوضح استطاعة المبحوثين التوفيق بين 10رقم )جدول  

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
  93.33 % 60 نعم 

 06.66 % 16 ال

 100 % 61 المجموع

ة المبحوثين وفقوا بين الجانبين النظري يغالب وهي 93.33 %نالحظ أن نسبة 
وذلك راجع لسهولة أغلب التخصصات باإلضافة إلى قناعة والتطبيقي في التكوين 

ين ذة مهنية خاصة فئة نمط التمهين الالشخص في تعلم هذه المهنة والخروج بشهاد
بإمكانهم التوفيق بين الجانبين ألن الجانب النظري مخصص بيوم واحد في األسبوع 

ذين لم يستطيعوا ال من %12.22يتلقون فيه الدروس النظرية، في المقابل نجد نسبة 
التوفيق بين هذين الجانبين وذلك لوجود بعض التخصصات معقدة تحتاج إلى كفاءة عالية 

 كاإلعالم اآللي.

 (: يوضح مساعدة الدروس المقدمة في المركز للمبحوثين على تعّلم المهنة10جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
  96.66 % 69 نعم 

 03.33 % 10 ال

 100 % 61 المجموع

وهي غالبة المبحوثين أكدوا مساعدة  96.66 %نالحظ من خالل الجدول أن نسبة       
الدروس المقدمة في المركز على تعلم المهنة وذلك بالرجوع إلى عنصر تحديد مفاهيم 

كر أهمية الجانبين الدراسة والمفاهيم المرتبطة بها في الفصل األول نجد أن معظمها تذ
بمعدل مبحوث واحد 03.33 %( في تعّلم أية مهنة، بينما كانت نسبة العملي-)النظري 

الدروس على تعلم المهنة، قد يرجع ذلك إلى مستوى المتكّون ومهارته في تقبل لم تساعده 
  .هذه الدروس
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 (: يوضح صعوبة فهم المتكونين للدروس في المركز 10جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
  96.66 % 69 نعم 

 03.33 % 10 ال

 100 % 61 المجموع

من المتكونين يجدون صعوبة في فهم الدروس  96.66 %من المالحظ أن نسبة 
توى التعليمي لدى المتكون من إلى نوعية التخصص من جهة، والمس راجع بالمركز، وذلك

أخرى بحيث أن التالميذ الذين درسوا التخصصات األدبية في المدرسة يتعذر عليهم  جهة
ال يجدون  03.33 %والتقني، في حين أن نسبة فهم بعض المواد ذات الطابع العلمي 

أية صعوبة في فهم الدروس وهو المعبر بحالة واحدة مما يعني تناسب هذه الدروس مع 
 تخصص المتكون وقدراته الفكرية.

 (: يوضح تطابق التعليم أثناء التمهين مع برامج التكوين المهني 10جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
 % 31 60 نعم 

 %30 19 ال

 100 % 61 المجموع

والذين  % 31يتضح من خالل الجدول أن إجابات المبحوثين كانت بنعم نسبة        
يعني وجود التجهيزات الالزمة بمختلف التخصصات وكذا بما  % 30أجابوا بال بنسبة 

المؤطرين على مستوى مركز التكوين المهني باإلضافة إلى ذلك فإن أغلب المستخدمين 
الذين يتربص عندهم المتمهنون هم خريجي التكوين المهني مما يجعل التكوين المهني 

 أثناء التمهين مطابقا لبرامج التكوين المهني.
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 لمبحوثين في التخصص أثاء التمهينتطبيق ما يدرسه ا(: يوضح 19)جدول رقم  

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
 %32.22 66 نعم 

 % 66.66 13 ال

 100 % 61 المجموع

من المبحوثين يطبقون ما يدرسونه % 32.22يتضح من خالل الجدول أن نسبة        
تقان المهنة مرتبط بتطبيق ما يدرسه  في التخصص أثاء تمهينهم، وذلك ألن تعلم وا 
المتمهن واإلحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بهذه المهنة أو التخصص، بينما نالحظ أن 

ال يطبقون ما يدرسونه في تخصصاتهم أثناء التمهين لكون قدراتهم  % 66.66نسبة 
 الفكرية لم تستوعب ذلك وألنهم غير مهتمين بالجانب النظري.

 (: يوضح رغبة المبحوثين في مكان تعلم المهنة 02جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
 %12.22 16 صاحب العمل فقط 

 % 06.66 16 مركز التكوين المهني فقط 

 % 01 66 االثنين معا
 100 % 61 المجموع

من المبحوثين يفضلون تعلم  % 12.22يتضح من خالل الجدول أن نسبة 
تفضل التعلم في مركز التكوين  % 06.66مهنتهم عند صاحب العمل، بينما نسبة 

فضلت تعلم المهنة عند كل من صاحب العمل والمركز،  % 01المهني، أما نسبة 
هروبا من النظام الداخلي ين يرغبون في التعلم عند صاحب العمل فقط، ذوبالتالي فإن ال

للمركز ألنه شبيه بالنظام المدرسي خاصة من ناحية االنضباط، بينما الذين يرغبون التعلم 
في المركز فقط ألسباب كثيرة منها نظرة صاحب العمل للمتربص على أنه عامل وليس 
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للمتمهنين ألغراض خارجة عن متربص، وكذلك استخدام واستغالل بعض أصحاب العمل  

ر التكوين المهني، وهو ما تطرقنا إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة، أما الذين إطا
يرغبون في التعلم عند االثنين معا، ألنه ال يقتصر األمر على جانب واحد دون اآلخر 

وكيفية المعاملة مع الزبائن واكتساب خبرة اجتماعية، فصاحب العمل يمثل ميدان التطبيق 
مهنيا، وأيضا خاصة أن فئة  ميدان تلقي الدروس وكيفية تطبيقها في حين يمثل المركز

وحصولهم على الشهادة من طرف المركز متوقف على موافقة صاحب نمط التمهين 
 يجبر هؤالء للتعلم عندهما معا. ما العمل

 (: يوضح تعبير المهن الموجودة في المركز عن حاجة المجتمع01جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %02.22 62 نعم 

 % 06.66 16 ال

 100 % 61 المجموع

بأن المهن لمبحوثين أكدوا من ا% 02.22يتضح من خالل الجدول أن نسبة 
إجاباتهم بأنها كانت  % 06.66بر عن حاجة المجتمع بينما نسبة الموجودة في المركز تع

في المركز مطلوبة في ال تعبر عن حاجة المجتمع، ويظهر من ذلك أن المهن الموجودة 
سوق العمل بدليل إقبال المتربصين على هذه المهن، وأيضا زيادة النمو الديموغرافي 
والتوسع العمراني، مما زاد الطلب على مختلف المهن كما وضحه ابن خلدون سابقًا في 

ي من هذه الدراسة، في المقابل فإن الذين كانت إجابتهم بال فإنهم غير الفصل الثان
 مقتنعين بتخصصاتهم.
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 عمل مستقبلا  يوضح سماح طريقة توجيه المبحوثين في الحصول على(: 00جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %91 63 نعم 

 % 01 16 ال

 100 % 61 المجموع

يؤكدون أن طريقة توجيههم تمكنهم من  % 91يبين الجدول أعاله أن نسبة 
وهذا يدل على أن التوجيه  ينفون ذلك % 01الحصول على عمل في المستقبل، أما 

الصحيح والمبني على أسس متينة من شأنه أن يساهم في الحصول على عمل وخاصة 
ر التوجيه المهني كما ورد في إذا كان حسب اختيارهم للتخصص المرغوب فيه، هذا ويعتب

النظري مرحلة مهمة تساعد الفرد على إيجاد عمل مناسب، لذا وجب أن يتماشى  لالفص
 التوجيه المهني مع احتياجات سوق العمل.

 في التكوين المهني لتعلم المهنة (: يوضح كفاية الدروس النظرية00جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %66.66 01 نعم 

 % 22.22 61 ال

 100 % 61 المجموع

وا أن الدروس النظرية من المبحوثين أكد% 66.66يبين الجدول أعاله أن نسبة 
ال أي بأن الدروس النظرية كانت إجاباتهم بـ% 22.22كافية لتعلم المهنة غير أن نسبة 

تخصص، كما في المركز ال تكفي لتعلم المهنة وهذا االختالف راجع إلى طبيعة كل 
نين وطريقة تكوينهم وكفاءاتهم، وأيضا يعود ذلك إلى المتربصين ومستواهم و يرجع إلى المك

 التعليمي وقدرات كل متربص.

  



 

111 
 

 تفريغ وحتليل البياانت                                                       سابعالفصل ال
 تعلم المهنة(: يوضح مساعدة التجهيزات واآلالت المتواجدة في المركز على 00)جدول رقم  

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %01 66 نعم 

 % 61 12 ال

 100 % 61 المجموع

أكدوا على أن التجهيزات واآلالت  % 01الحظنا من خالل الجدول أن نسبة 
قالوا بأنها ال تساعد على  % 61المتواجدة في المركز تساعد على تعلم المهنة بينما نسبة 

خاصة والوسائل والتجهيزات دور في العملية التكوينية المهنة، ومعلوم أن لتوفر اإلمكانات 
إذا كانت مسايرة للتكنولوجيا الحديثة، كما هو مبين في الفصول السابقة من الدراسة 

 فالورشات والمعدات الالزمة ضرورية للعمل التطبيقي

 مركز التكوين المهني (: يوضح تناسب موقع 00جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %92.22 69 نعم 

 % 16.66 10 ال

 100 % 61 المجموع

بأن موقع مركز التكوين  يرون  % 92.22نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
مناسب من حيث الموقع الجغرافي فهو يتوسط ابتدائيتين ومركز للتأهيل المهني المهني 
  % 16.66إلى قربه من محطة نقل المسافرين في حين نجد ويقابل ثانوية باإلضافة  للمعوقين

موقع المركز متمثل في حالة المتربص الذي يقطن بضواحي المدينة حيث يناسبهم  ال
 يصعب عليه االلتحاق بالمركز خاصة في الفترة الصباحية.
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 (: يوضح طريقة تدريس األساتذة المكونون في المركز00جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %96.66 60 نعم 

 % 12.22 16 ال

 100 % 61 المجموع

من عينة الدراسة يرون طريقة % 96.66الحظنا من خالل الجدول أن نسبة 
أت عكس ذلك ومعلوم أنها ر  % 12.22نسبة تدريس األساتذة المكونون جيدة بينما 

ق وأساليب التدريس حسب طبيعة المواد ونجاعة المكّون في تلقين المعلومات، تختلف طر 
لخبرة لدى األساتذة الفهم عندهم، كما أن عامل ا وياتواستعدادات المتربصين لذلك، ومست

له دور كبير في العملية التكوينية، أما عدم االستجابة لطريقة التدريس من قبل المتكونين 
 راجع لصعوبة اإلحاطة بجميع جوانب المهنة أثناء مدة التكوين.

 (: يوضح تناسب تخصص المبحوثين من حيث القدرات الجسمية 00جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار حتماالتاال
 %96.66 60 نعم 

 % 12.22 16 ال

 100 % 61 المجموع

من المبحوثين كان % 96.66الحظنا من خالل الجدول المبين أعاله أن نسبة 
والتوجيه  تخصصهم مناسب لهم من حيث القدرات الجسمية وهذا راجع إلى االختيار

السليمين، وهنا يبرز دور كل من مستشار التوجيه المهني واألسرة لتحقيق التوافق المهني 
الجسمية  من المبحوثين لم يناسب تخصصهم قدراتهم% 12.22للمتكون، بينما نجد نسبة 

 ير العلمية فيما يخص االختيار والتوجيه.يلمعاهم اختاروا اختصاصهم دون مراعاة للكون
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 ي خيار المبحوثين للتكوين المهنييوضح األفضلية ف(: 00جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات
 % 11 11 إرضاء األسرة 

 % 21 02 الحصول على عمل 

 % 21 02 الحصول على شهادة
 100 % 61 المجموع

من المبحوثين كان اختيارهم للتكوين  % 21يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
المهني رغبة في الحصول على الشهادة والعمل في حين ال يوجد من يرغب في إرضاء 
األسرة فالذين كانت إجاباتهم الحصول على عمل هم من فئة نمط التكوين عن طريق 

نها التمهين، أما الذين يريدون الحصول على شهادات هم من فئة نمط التكوين المسائي أل
 لترقية في مجال عملهم والتصنيفات المهنية.ى اتساعدهم عل

 للتخصص(: يوضح كيفية اختيار المبحوثين 09جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االختيارات 
 % 11 11 عن طريق مستشار التوجيه المهني 

 % 01 16 عن طريق الوالدين
 % 12.22 16 عن طريق األصدقاء
 % 36.66 66 الرغبة الشخصية 

 % 01 16 حاجة السوق لهذا التخصص 
 % 011 61 المجموع 

من خالل معطيات الجدول نالحظ أن كيفية اختيار المبحوثين لتخصصاتهم كان 
يليها االختيار من طرف الوالدين وحاجة  % 36.66عن طريق رغبتهم الشخصية بنسبة 

  % 12.22 ةلكل اختيار، ثم األصدقاء بنسب % 01السوق بنسب متساوية تقدر بـ 
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المهني، وما نلمحه هو أن رغبة  لحالة اختيار عن طريق مستشار التوجيهوال وجود  

 في اختيار تخصصاتهم نابع من قناعاتهم الشخصية، وبمحض إرادتهم.المبحوثين 

وكلما كان االلتحاق بتخصص معين من اختيار الشخص كان التكوين كامل وناجح. 
وما نلمحه أيضا أن الذين تحكمت حاجة السوق في اختيارهم تمثلت تخصصاتهم في 
اإلعالم اآللي ومشغل المعلوماتية، بينما الذين كان اختيارهم بموافقة الوالدين واألصدقاء 

 تمثلت تخصصاتهم في الطبخ والسكرتارية والنجارة.

 نجاح المهنيللتكوين في تحقيق ال رؤية المبحوثين يوضح (:02جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %06.66 62 نعم 

 % 02.22 12 ال

 100 % 61 المجموع

من المبحوثين ترى في التكوين  % 06.66يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 
لة لتحقيق النجاح المهني وذلك ما يتجلى في أهداف التكوين المهني كما هو يالمهني وس

ترى أن التكوين ال  % 02.22لدراسة، بينما نجد الفصل الثاني من هذه اموضح في 
هذا لعدة أسباب كطبيعة البرامج التي ال تغطي التخصص، وقلة كفاءة و يحقق لها النجاح 

 بعض المدرسين، وطرق عرض الدروس.

 لمبحوثين ل(: يوضح أهمية التكوين المهني بالنسبة 01جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %26.66 02 الحصول على عمل 

 %61 12 تحسين الوضعية االجتماعية 

 % 62.22 10 الترقية في العمل 
 100 % 61 المجموع
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أهمية التكوين بالنسبة للمبحوثين فمنهم من يرى فيه وسيلة  هذا الجدول يبين 

وهذا أمر طبيعي ألن أغلبهم شباب  % 26.66للحصول على عمل وتقدر نسبتهم بـ 
 % 62.22 المهني في حين أن نسبة انطالقا من التكوينيريدون بناء مستقبلهم وتوفير عمل 

ترى أن التكوين المهني يساعد على الترقية في العمل وهم العمال الذين يواصلون تكوينهم 
في الدروس المسائية فالتكوين هو فرصة لهم لالرتقاء في السلم المهني في مجال عملهم، 
كما أن هناك من يرى في التكوين المهني تحسين للوضعية االجتماعية وتقدر نسبتهم بـ 

لي رغبة هؤالء ث ثبت أن هذه الفئة مست آباءهم البطالة وحاالت الوفاة وبالتاحي % 61
ق التكوين يالجتماعية من خالل إدماجهم في سوق العمل عن طر في تحسين الظروف ا

 المهني.

 رغبة المبحوثين في البقاء عند صاحب العمل بعد انتهاء التربص يوضح (:00جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %21 00 نعم 

 % 61 06 ال

 100 % 61 المجموع

بعد انتهاء   العمل يتبين من خالل الجدول الذين فضلوا البقاء عند صاحب
وكان أغلبهم في الطبخ والسكرتارية واإلعالم اآللي،  % 21هم ب التربص قدرت نسبت

المهنة  لىعمال، ورغبة المتربصين في التمرن ويرجع ذلك إلى حاجة صاحب العمل للع
العمل قبل االستقاللية في العمل بينما الذين لم يفضلوا البقاء قدرت نسبتهم  ربّ أكثر عند 

أغلبهم موظفين وبعض المتمهنين، الذين يريدون العمل في القطاع العام،  % 61بـ 
يئات تشغيل الشباب وبعضهم يفضل االستقاللية بكراء محالت أو استالم قروض من ه

 والعمل في إطار أجهزة التشغيل.
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 خصص المبحوثين في الحياة اليوميةيوضح طلب ت :(00جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %96.66 60 نعم 

 % 12.22 16 ال

 100 % 61 المجموع

كانت إجاباتهم بنعم، وذلك لكثرة الطلب في  % 96.66يبين الجدول أن نسبة 
شغل المعلوماتية، والسكرتارية، ماإلعالم اآللي، و السوق على هذه المهن وهي متمثلة في 

 % 12.22ال مثلت نسبة ـ وأمين المخزن، والطبخ، والنجارة، أما الذين كانت إجاباتهم ب
 مقارنة بالتخصصات المذكورة سابقًا.نقص الطلب على تخصصاتهم ب

 العمل بدون شهادة التكوين المهنييوضح تفضيل المبحوثين  :(00جدول رقم )

 % ئويةالم النسبة التكرار االحتماالت
 %01 16 نعم 

 % 91 63 ال

 100 % 61 المجموع

فالشهادة  % 91يوضح الجدول أعاله أن الذين كانت إجاباتهم بال قدرت بنسبة 
التي يمنحها التكوين المهني تؤهلهم وتمكنهم للظفر بعمل كااللتحاق بالشركات، أو 
التوظيف في المسابقات المهنية التي تفتح عن طريق الوظيف العمومي، أو العمل في 

نا سابقًا في الفصل الثالث من دراستشرنا إليها إطار أجهزة التشغيل المستحدثة التي أ
وهم من الموظفين والبعض  % 01الحالية، بينما الذين كانت إجاباتهم بنعم قدرت بنسبة 

 اآلخر يريد العمل بدون شهادة التكوين المهني ألجل التهرب الضريبي
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 (: يوضح أسباب اختيار المبحوثين للتكوين المهني 00جدول رقم ) 

 % ئويةالم النسبة التكرار  االختيارات
 % 61 19 دةالحصول على شها

 % 66.66 01 الحصول على عمل 
 % 06.66 16 تحسين الوضعية االجتماعية 

 % 12.22 16 الترقية في العمل 
 % 12.22 16 التناسب مع المستوى الدراسي

 % 16.66 10 توسيع المعارف واكتساب معلومات جديدة 
 % 16.66 10 مهنةتعلم 

 % 16.66 10 قرب المسافة
 % 011 61 المجموع

سباب التي أدت إلى اختيار المبحوثين للتكوين األ نالحظ من خالل الجدول أن
 % 61 تليها الحصول على شهادة بنسبة % 66.66المهني هو الحصول على عمل بنسبة 
من الترقية في العمل بعدها كل  % 06.66بنسبة بعدها تحسين الوضعية االجتماعية 

تليها كل من توسيع المعارف واكتساب  % 12.22بـ والتناسب مع المستوى الدراسي
وبالتالي فإن  % 16.66معلومات جديدة وتعلم مهنة باإلضافة إلى قرب المسافة بنسبة 

ادة تؤهل للعمل، السبب الرئيسي هو الحصول على عمل، مباشر أو الحصول على شه
جعلت المتربصون يختارون التكوين حسب  الظروف سباب متفرقة أفي حين أن هناك 

 واإلمكانيات واألهداف.
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 :نتائج الدراسة على ضوء فروضها -0 

وق العمل في الجزائر ميدانية لسياسة التكوين المهني وسمن خالل دراستنا ال
يتم  بمركز التكوين المهني والتمهين بلعيد قالة بطولقة، توصلنا إلى بعض النتائج التي

 بموجبها إسقاطها على فروض الدراسة.

 نستنتج أن شروط االلتحاق بالتمهين التسجيل عن طريق وكالة التشغيل 
  والتطبيقي  النظري  استطاعوا التوفيق بين الجانبمنالمتربصين  % 96.66نستنتج أن

 في عملية التكوين.
  المهنة.نستنتج أن الدروس والبرامج المقدمة في المركز تساعد على تعلم 
 .هناك تطابق بين التعليم أثناء التمهين وبرامج التكوين المهني 
  من المتربصين يطبقون التعليمات المقدمة في التخصص أثناء  % 32.22نستنتج أن

 التعليم.
  من المتربصين يفضلون تعّلم المهنة في المركز وعند صاحب  % 01نستنتج أن

 العمل.
  ودة في المركز من احتياجات سوق العمل.من المهن الموج % 02.22نستنتج أن 

 وعليه اتضح لنا أن لسياسة التكوين المهني عالقة بسوق العمل في الجزائر.
 المهني هناك عالقة بين سياسة التكوين»ومن ذلك فإن الفرضية األولى التي مؤداها 

 ها إيجابية ومؤكدة.وحسب النتائج تبين لنا أن .«جزائروسوق العمل في ال
  أن طريقة التوجيه تساعد في الحصول على عمل.نستنتج 
 .نستنتج أن الدروس المقدمة في المركز تكفي لتعلم مهنة ما 
 المهنة.لم تساعد على تع نستنتج أن التجهيزات واآلالت المتواجدة في المركز 
 .نستنتج أن موقع مركز التكوين المهني مناسب للتربص 
 في التدريس. ةجيدنستنتج أن األساتذة يعتمدون على الطرق ال 
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  .نستنتج أن معظم التخصصات مناسبة للمتربصين من حيث القدرات الجسمية 
  نستنتج أن من أسباب االلتحاق بالتكوين المهني هو الحصول على الشهادة المهنية

 والعمل.
اليد العاملة من خالل خريجي  إن التكوين المهني يساهم في صناعةوعليه ف

التكوين المهني الحاصلين على الشهادات المهنية والمؤهلين لدخول سوق العمل، وبالتالي 
يساهم التكوين المهني في تعزيز سوق العمل باليد »فإن الفرضية الثانية التي مؤداها 

 ؤكدة.وحسب النتائج تبين أن الفرضية إيجابية وم .«العاملة المؤهلة في الجزائر
 ختيار التخصص.نستنتج تحكم حاجة السوق في ا 
 .نستنتج أن التكوين المهني يحقق النجاح المهني 
  نستنتج أن أهمية التكوين المهني تكمن في الحصول على عمل والترقية في مجال

 العمل.
 .نستنتج أن التكوين المهني يمنح االستقرار في العمل 
  نستنتج أن سياسة التكوين المهني مرتبطة بالطلب في سوق العمل 
  نستنتج أن زيادة خلق فرص العمل بالنسبة للحاصلين على شهادات من فئة خريجي

 التكوين المهني.
  نستنتج أن التكوين المهني يمنح باإلضافة إلى تعلم المهنة والحصول على شهادة

 ف.ار عالترقية وتوسيع المتؤهل للعمل 
 ليه فإن مخرجات التكوين المهني تتماشى واحتياجات سوق العمل في الجزائر، وقد وع

هناك تطابق بين مخرجات »تبين من خالل النتائج أن الفرضية الثالثة التي مفادها 
أنها إيجابية ومؤكدة حسب  .«التكوين المهني واحتياجات سوق العمل في الجزائر

 نتائج الدراسة.
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 :نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة -0 

بعد التوصل إلى نتائج الدراسة والتحقق من فرضياتها نحاول تسليط الضوء على 
الدراسات السابقة المعتمدة في هذا البحث وتبيان موقع الدراسة الحالية من هذه الدراسات 

 المعنونة بـ:  سلطنية بلقاسمالرجوع إلى دراسة ب
نجد أنها تطابقت مع دراستنا  .«المهني وسياسة التشغيل في الجزائرالتكوين »
 في الفرضية الثالثة المصاغة كاآلتي:الحالية 

 حيث رهناك علقة ارتباطية بين التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائ ،
 األولى لهذه الدراسة. الفرضية تطابقت مع

 المعنونة بـ:  الواحد بروكي عبدأّما دراسة 
فإنها تطابقت مع دراستنا  .«واقع التكوين المهني وعلقته بسياسة التشغيل في الجزائر»

 الحالية في المؤشرين األول والثاني المصاغين على شكل تساؤلين فرعيين هما: 
 هل واقع التكوين المهني يتماشى وسياسة التشغيل المنتهجة بالجزائر؟ 
  سوق العمل؟هل سياسة التكوين المهني تخضع لمتطلبات 

 حيث تطابقت مع كل من الفرضية األولى والثالثة من دراستنا الحالية 
 المعنونة بـ:  غربي صباحكما أن دراسة 

نجد بأنها تقاطعت مع دراستنا الحالية من  .«التكوين المهني العائد التنموي لمؤسسات»
 خالل تساؤليها المصاغين كاآلتي: 

  المهني والمردود الخارجي لمؤسسة التكوين هل هناك علقة بين برامج التكوين
 المهني؟

  المؤسسة  إنتاجهل هناك علقة بين طرائق التكوين النظري / الميداني وزيادة
 المستقبلة؟

  .بحيث أنها توافقت مع دراستنا الحالية في كل فرضياتها
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 خلصة  

من صحة إن ما أفرزت عليه معطيات الجداول وأهم النتائج المتوصل إليها والتأكد 
 يةشكالن الدراسات السابقة اتضحت معالم إفرضيات الدراسة ميدانيا ومحّل هذه النتائج م

الدراسة، وبرزت جوانب هامة تخص متغيري الدراسة وتوافقها نسبيا مع ما طرحناه في 
 الفصول النظرية السابقة.
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 الخاتمة
تعتبر سياسة التكوين المهني جزء من السياسة االقتصادية للبالد، حيث حضيت 

عملية باالهتمام الكبير من طرف الدولة، وجندت لها كافة الوسائل الاّلزمة بهدف إنجاح ال
التكوينية ومسايرتها وفقا لسوق العمل، وتجسيدها على أرض الواقع بخلق فرص، 
واستحداث مؤسسات الستقطاب يد عاملة فّعالة تساهم في بناء االقتصاد الوطني، وتعود 

ا في الميدان المهني فعلّيا يواجه بعض هبالنفع على الفرد والمجتمع، إاّل أن تطبيق
العولمة االقتصادية، والهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي، التحديات التي تفرضها 

والبنك العالمي لإلنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، كما تواجه سياسة التكوين 
المهني تحديات داخلية تتمثل في انتقال المشاكل والظواهر التي تشهدها المؤسسات 

عاهد التكوينية وفي مقدمتها التسّرب، والرسوب، التربوية في البالد إلى مختلف المراكز والم
االكتظاظ، والغيابات المتكررة وغير المبررة والطرد، ومشكالت اإلدارة، كما تواجه سياسة 
التكوين المهني منافسة الجامعة في سوق العمل، في ظل التعداد الهائل لخريجي 

ريجي المعاهد المتخصصة الجامعات والمدارس العليا، مما يقلل من فرص التشغيل أمام خ
ومراكز التكوين المهني باإلضافة إلى مواجهة تحديات النمو الديمغرافي المتزايد بوتيرة 
متسارعة مما ال يوفر التكوين لكل الراغبين مستقباًل، كما أن سوء التوزيع في مجال 

ية تخطيط القوى العاملة، وعدم إخضاعه للطرق العلمية الممنهجة، واألساليب االحصائ
 المدروسة من شأنه أن يوسع الفجوة بين سياسة التكوين المهني وسوق العمل.

ونتيجة لألهمية البالغة التي تطرحها قضية التكوين المهني، نأمل أن تكون دراستنا هذه 
شكاالت متعلقة بالتكوين المهني بشكل يتحلى بالدقة  مفتاح وفضاء لطرح قضايا وا 

 بحوث العلمية.والموضوعية، ويرتقي إلى مصاف ال
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 قائمة المراجع
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 .دار لسان العرب، )بدون تاريخ(    
الدين،  شمس براهيماضع حواشيه: ، المجلد الثاني، و معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -2  
 .1791بيروت، دار الكتب العلمية،     
.1771،بيروت، دار العلم للماليين،  5، طرائد الطالبجبران مسعود،  -3  
.1779، دار راتب الجامعية، القاموس العربي الشاملهيئة األبحاث والترجمة،  -4   
بدون روت، دار لسان العرب، )، بيمعجم المصطلحات العلمية والفنيةخياط يوسف،  -5  
تاريخ(.      
  

 ثانيا:الكتب باللغة العربية
.2009بيروت، دار الفكر،  ، المقدمةابن خلدون،  -1  
ية، (، األردن، مكتبة الرائد العلمأصول التربية )الوعي اإلنسانيإبراهيم ناصر،  -2  

    2004.  
قصر  ،، البليدة2، طعليمالتسيير البيداغوجيى في مؤسسات التأورلسان رشيد،  -3  

الكتاب، )بدون تاريخ(.      
إدارة مؤسسات التدريب المهني أياد محمود عبد الكريم والمحياوي زناد سعد،  -4  
 .2001، المركز العربي للتدريب المهني وا عداد المدربين، والتقني    
لكتاب، ل ندريةاإلسك، مركز اإلسكندرية جتما  التربو، علم االالجوالني عمر فادية،  -5  
    1779  .  
.2005، دار وائل، األردن، سيكولوجية التوجيه المهني ونظرياتهالداهري صالح،  -6  
لالقاهرة، مجموعة النيالبطالة في الوطن العربي المشكلة والحل  الزواوي خالد،  -9  
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 :ملخصال
 

"سياسة التكوين المهني وسوق العمل في تحمل المذكرة عنوان         
وين المهني والتمهين بلعيد قالة كز التكر مدراستها الميدانية ب أجريت "الجزائر

، تخصص تربية، بطولقة، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع
، جمعت بين الجانب 3104-3102ة ـرة للسنة الجامعيـبسك بجامعة محمد خيضر

 القا من العالقةـ، يتم معالجتها انطفصولسبعة ونة من ـوالتطبيقي، مك النظري 
مل من حيث تخريج اليد العاملة ـ، مع سوق العالتي تربط سياسة التكوين المهني

مل من جهة أخرى، من خالل إتباعنا ـالمؤهلة من جهة، وتوفير مناصب الع
  ،واستخدام العينة العشوائية الطبقية، واالعتماد على المالحظةللمنهج الوصفي 

، كما احتوت ان، والعمل على السجالت والوثائقمارة االستبيـالمقابلة، واست
ج ومطابقتها على الفروض ـوصل إلى أهم النتائـة على ثالث فروض، والتـالدراس

ال ـئرية في مجوعلى الدراسات السابقة، ومحاولة الوقوف على التجربة الجزا
رف على ما تم تحقيقه من انجازات في هذا ـالتكوين المهني، وسوق العمل والتع

 المجال ميدانيا.
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