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، الى روح والدًا الطاهرتين " الطيب مسعىدي " و " مسعىدة مسعىدي"

اًكىها بجاهبي ويشاركاوي فرحتي التي لطاملا اهتظراها فقد شاء القدر ان لا

ارحمهما هللا واسكنهما فسيح جىاته

ا" وقل ربي ارحمهما كما ربياوي صغيرا" صدق هللا العظيم

ا

االى ابني محمد الامين مربعي

االى اختي الصغيرة رميساء مسعىدي

ا

ا
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 مقدمة

إلى احالل االستقرار وتحقٌق التوازن داخله، وال ٌتحقق ذلك إال من خالل  ٌطمحان اي مجتمع 

هذه األخٌرة التً من المفروض ان نجدها فً تفاعل مستمر فٌما فهم طبٌعة العالقات السائدة بٌن بناءاته، 

 بٌنها.

نقٌس به درجة استقرار المجتمع واتزانه، ومن بٌن هذه مقٌاس بٌن هذه البناءات تعتبر العالقات 

فهم طبٌعتها تلك التً تربط قطاع  المتخصصٌن خاصة علماء االجتماععلى العالقات التً كان لزاما 

، الدولالتكوٌن المهنً بقطاع التشغٌل، فهذه العالقة اصبحت تمثل احدى االشكالٌات البارزة فً اغلب 

ذه العالقة ٌمثالن احد اهم ابنٌة ن طرفً هحوالت التً تشهدها، هذا ألخاصة فً ظل التغٌرات والت

وقد فرضت هذه العالقة نفسها لالهتمام بها من طرف التً تعمل على توازنه واستقراره،  المجتمع

 .واالقتصاد وحتى فً مجال السٌاسة الباحثٌن فً مجال علم االجتماع

التزاٌد المستمر الجزائر من بٌن الدول التً تعانً من هذه االشكالٌة خاصة فً ظل تعتبر 

 .المهنً والتدفق الالمتناهً للخرٌجٌن من قطاع التكوٌن

قطاعً التربٌة والتشغٌل، وهذا ما بارتباطا وثٌقا  المهنً فً الجزائرقطاع التكوٌن  وٌرتبط

ٌة، وٌنعكس علٌه من حٌث السٌاسة والتسٌٌر، وهذا ما ثر بكل السٌاسات التربوٌة واالقتصادأٌجعله ٌت

التكوٌن المهنً لٌست بالمهمة السهلة، ألنه ٌمثل حلقة من الحلقات المترابطة لتحقٌق  مهمةٌثبت أن 

 .التنمٌة التً تعتمد وإلى حد كبٌر على تلبٌة احتٌاجات سوق العمل

من العملٌات الصعبة، خاصة وأن  إن عملٌة التخطٌط لربط التكوٌن المهنً بسوق العمل تعتبر

على قطاع التكوٌن المهنً أن ٌرصد من ثم هذا األخٌر تتغٌر احتٌاجاته ومتطلباته من فترة ألخرى، و

البطالة اعداد وفً ظل ، هذه التغٌرات وٌحاول أن ٌواكب وان ٌتجاوب مع متطلباته واحتٌاجاته المتغٌرة

الجزائر إلى اتباع سٌاسة  لجأتالذٌن ٌشكلون اغلبٌة السكان بٌن صفوف الشباب خاصة المتزاٌدة 

وذلك للحد من ظاهرة البطالة أو التخفٌف من حدتها، فكانت برامج جدٌدة فً مجال التشغٌل، اصالحٌة 

برامج موجهة إلى فئة الشباب حٌث نجد ان هناك الفئات المقدمة لها،  االدماج المهنً التً تنوعت حسب 

لحاملً واخرى موجهة  ، واخرى موجهة إلى فئة الشباب خرٌجً التعلٌم الثانوي،أهٌلتبدون تكوٌن أو 

هذه الفئة األخٌرة التً عنٌت بها ، )خرٌجً الجامعات وخرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنً( الشهادات

 دراستنا وخاصة حاملً شهادات التكوٌن المهنً، التً اصبحت فً تزاٌد مستمر.
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بالغرض، فالبطالة فً صفوف خرٌجً  انها لم تفحسب تنوعها إال وان برامج االدماج المهنً 

إلى جانب استمرار مؤسسات التكوٌن المهنً فً تخرٌج العدٌد التكوٌن المهنً نجدها فً تزاٌد مستمر، 

ا نتساءل من حاملً الشهادات دون سٌاسة واضحة المعالم فً كٌفٌة تصرٌف هؤالء الخرٌجٌن، مما ٌجعلن

   عن طبٌعة العالقة بٌن قطاع التكوٌن المهنً وقطاع التشغٌل.

العالقة بٌن التكوٌن المهنً واقع  من دراستنا هذه هو التعرف علىاألساسً وعلٌه فان الهدف  

واإلدماج المهنً، من حٌث طبٌعتها وكٌفٌة تطبٌق برامج االدماج المهنً التً جاءت بها الحكومة 

 وعلى هذا االساساقتصادٌة لظاهرة االدماج المهنً،  وكذا االبعاد السوسٌو، 8002نة منذ سالجزائرٌة 

فقد تم تقسٌم هذه الدراسة الً جانبٌن، الجانب األول نظري ٌحتوي على اربعة فصول، والجانب الثانً 

 مٌدانً ٌحتوي على فصلٌن، حٌث ٌحتوي كل فصل على ما ٌلً:

، دٌد اإلشكالٌة، والتساؤل الرئٌسًتم فٌه تحواسة، موضوع الدروالمعنون ب الفصل األول

مٌة واهداف الدراسة، وتحدٌد المفاهٌم األساسٌة هلنتطرق بعد ذلك إلى مبررات اختٌار الموضوع، وكذا ا

خاضت  الدراسات السابقة والتًكما تناولنا ، والمفاهٌم المشابهة والمتعلقة بمفاهٌم الدراسة التً تناولناها

 .وضحنا جوانب االستفادة منهاو ،عفً هذا الموضو

وتطور التكوٌن المهنً واهدافه ومبادئه ومشاكله، وقد تناولنا فٌه  نشأةوالمعنون  الفصل الثانً

ومبادئه، ونختم ببعض  ألهدافهعبر العصور المختلفة، لنعرج بعد ذلك التكوٌن المهنً نشأة وتطور 

 .ل العربٌةالمشاكل التً ٌعانً منها التكوٌن المهنً فً الدو

التكوٌن المهنً فً  هوقد تناولنا فٌوالمعنون بنظام التكوٌن المهنً فً الجزائر،  الفصل الثالث

، حٌث تم التطرق فٌه إلى تطور التكوٌن المهنً من مرحلة ما قبل االحتالل من التفصٌل ًءبش الجزائر

والشعب المهنٌة وتتوٌج التكوٌن، لٌنتهً الفصل وأنظمته  وأنماطهإلى المرحلة الراهنة، وكذا مهامه 

 لقطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن فً الجزائر. البٌداغوجًبالتنظٌم 

المهنً وعالقته بالتكوٌن المهنً فً الجزائر، ومن خالل هذا  باإلدماجوالمعنون  الفصل الرابع

برامج بمخض عنها ما ٌعرف الفصل تناولنا بشًء من التفصٌل سٌاسة التشغٌل فً الجزائر التً ت

اقتصادٌة  السوسٌو لألبعاداالدماج المهنً، كما تناولنا اجهزة وبرامج االدماج المهنً، لنعرج بعد ذلك 

 له، لنختم الفصل بعالقة التشغٌل بالتكوٌن المهنً.
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 مجاالتحٌث تناولنا اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة، والمعنون ب الفصل الخامس

 .وأدوات جمع البٌاناتوالعٌنة والمنهج المستخدم،  ،الدراسة

حٌث تناول هذا الفصل  تحلٌل وتفسٌر البٌانات وعرض النتائج،والمعنون ب الفصل السادس

تحلٌل وتفسٌر البٌانات وفقا لتساؤالت الدراسة، كما تم عرض النتائج وفقا للموجهات البحثٌة، لٌختم هذا 

 البحث بخاتمة تلٌها التوصٌات واالقتراحات وقائمة المراجع وقائمة المالحق.
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 :اإلشكالٌة -أوال

ً من بٌن أهم وسائل الدولة إلعداد رأس المال البشري وتنمٌة مهاراته، ٌعتبر التكوٌن المهن

وقد  ، خاصة فً المٌدان االقتصادي واالجتماعً،مجتمعالفً ٌعد من أهم مٌكانٌزمات تفعٌل التنمٌة و

 تعلقخاصة ما  ،تزاٌدت الحاجة فً السنوات األخٌرة إلعادة النظر فً منظومة تنمٌة الموارد البشرٌة

 .التكوٌن والتدرٌب و...الخلتعلٌم وامنها ب

مختلؾ الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، بعدما كان االهتمام فً  القضٌة ت هذهشؽل قدل

تؽٌر احتٌاجات سوق العمل لتؽٌر هتمام على الجوانب االقتصادٌة، ومن مبررات هذا االمنصبا  الماضً

 ة.ـق التنمٌـتحقٌ فً المؤهلة ةـالبشرٌرد واـاد على المـوزٌادة االعتم ،اجـاإلنتب ـأسالٌ

االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة  اؾدباألهط ـمرتبة ـة النظرٌـمن الناحٌن المهنً ـالتكوٌ نجد

، لـالتشؽٌ ةـسٌاساشى مع ـده ٌتمـرى نجـة أخـة، ومن جهـا من جهـة لتحقٌقهـالتً تسعى السٌاسة العام

ات االخالقٌة واآلفات تقلٌل من االنحرافكالً نتائج ؼٌر ملموسة ـالمهنن ـذا فإن للتكوٌـة إلى هـباإلضاف

ً ـفم ـص وٌتحكـٌمت ، حٌثاعًـذا له دور اجتمـوهو به ...الخ، ةـاالجتماعٌراض ـل واالمـوالمشاك

االجتماعً التً تظهر فً المجتمع، خاصة تلك التً تتعلق بالبطالة وما ً وـالمهنراك ـات الحـعملٌ

بٌن قطاعً التكوٌن  التام لكن هذا ال ٌتحقق إال بوجود التناسق واالنسجام اب الٌوم،ـبه الشـٌعانٌ

الوظٌفٌة التً تؤكد على ضرورة تكامل االجزاء البنائٌة النظرٌة فً ما ٌجد تفسٌرا له ذا ـهو، لـوالتشؽٌ

ل لنا فً هذه الدراسة والذي ٌمث العامه تساند االجزاء، اي ان النسق ـق علٌـا ٌطلـل، أو كمـار الكـفً اط

هذه االجزاء هً كل االنظمة التً ٌتكون منها المجتمع كنظام التكوٌن والتعلٌم  –المجتمع تؤدي اجزاؤه 

 .طٌع القول ان االجزاء متساندة ومتكاملةتوظائؾ اساسٌة لتحقٌقه، وهنا نس -والتشؽٌل )االدماج ( ... 

ن المشكالت وبصفة خاصة فً مجال التعلٌم تواجه الدول النامٌة والبلدان العربٌة العدٌد م

 قطاع التعلٌم والتكوٌن المهنٌٌنات ـة مخرجـدم مواكبـع :ومن بٌنها لـوالتشؽٌ المهنً نـالتكوٌو

ؼٌاب سٌاسات وخطط كذا و، الكلًمما ٌصعب من عملٌة االدماج المهنً العمل،  ات سوقـمتطلبل

ٌؤدي إلى عدم  وهذا مامن التالمٌذ من التعلٌم العام، عدد كبٌر  ب، وتسرواضحة المعالم للتكوٌن المهنً

، سلبا على الجانب االقتصادي واالجتماعً مما ٌنعكس، فً التنمٌةللموارد البشرٌة األمثل  الستخداما

 الشباب الذٌن ٌشكلون فئةخاصة فً  ،البطالةاعداد  مستمر فًتزاٌد ما نالحظه من الل خمن  وهذا

وقطاع المهنً التكوٌن قطاع هذا ما ٌوضح لنا وجود إشكالٌة ما بٌن ولدان، فً هذه الب أؼلبٌة السكان

ة، وٌظهر االختالل وعدم التوازن على ٌ، وهنا ٌتضح لنا عدم تأدٌة االجزاء لوظٌفتها الحقٌقلالتشؽٌ

 .مستوى الكل )المجتمع(، وٌختفً التكامل بٌن االجزاء
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االهتمام بالتكوٌن المهنً بقصد التكٌؾ لٌها عا الجزائر من بٌن الدول النامٌة التً كان لزام ان

ٌقوم على المنافسة، ولهذا فقد ركزت التجربة التنموٌة الجزائرٌة على التكوٌن الذي مع اقتصاد السوق، 

 .رات المحددة فً العملٌة التنموٌةالمهنً باعتباره أحد المتؽٌ

مرحلة التسٌٌر  – لى ٌومنا هذامرت بها الجزائر منذ االستقالل إإن المراحل المتوالٌة التً 

اختلفت فٌها أولوٌات التنمٌة من مرحلة  -الذاتً ومرحلة المخططات التنموٌة ومرحلة اقتصاد السوق 

هً األخرى عن السابق، تبعا لألهداؾ المرجوة منه فً  ألخرى، لذلك فالنظرة للتكوٌن المهنً اختلفت

نذ االستقالل إلى ٌومنا هذا تحوالت كبٌرة تمٌزت كل مرحلة، فقد عرؾ التكوٌن المهنً فً الجزائر م

 حتى فً اسم الهٌئة المشرفة علٌه.بتؽٌرات نوعٌة وكمٌة و

"، لـٌشؽتالوة ـالتربٌ" نظامـًبٌرتبط ة ـة النظرٌـمن الناحٌر ـالجزائفً ً ـن المهنـالتكوٌ نجد

ون من ـتخرجـٌ نـذٌـن الـمتكونٌل الـً ٌستقبـوالثان ،الملتحقٌن بهمن كـون ان األول ٌمـده بجـزء مهـم 

التً ٌتبناها  ات التربوٌةـاسـر بالسٌـأثـٌت دهـجـا نـنـفإن ًـالـوبالتنً، ـمهـن الـتكوٌـات الـؤسسـمؾ ـمختـل

فكل تؽٌٌر ٌطرأ على النظام التربوي وأي تعدٌل فً قواعد وعلٌه وبطرٌقة تنظٌم االقتصاد،  قطاع التربٌة

قطاع  انفإننا نعتبر  لذلكنظام التكوٌن المهنً من حٌث السٌاسة والتسٌٌر، تسٌٌر االقتصاد تنعكس على 

لٌست  على المستوى التطبٌقً ن المهنًـعملٌة التكوٌ ٌجعل منوهذا ما نسقا مفتوحا،  التكوٌن المهنً

تلبٌة  ألنه ٌمثل حلقة من الحلقات المترابطة لتحقٌق التنمٌة التً تعتمد وإلى حد كبٌر على ،بالمهمة السهلة

التخطٌط لربط التكوٌن المهنً بسوق العمل تعتبر من العملٌات  ن عملٌةإاحتٌاجات سوق العمل، لهذا ف

تتؽٌر احتٌاجاته ومتطلباته من فترة ألخرى، وعلى قطاع التكوٌن  األخٌرخاصة وأن هذا  ،الصعبة

 متؽٌرة.واحتٌاجاته ال هالمهنً أن ٌرصد هذه التؽٌرات وٌحاول أن ٌتجاوب مع متطلبات

القائمة والمتعلقة بعولمة االقتصاد الذي ٌتطلب مستوٌات تأهٌل  االختالالتمما سبق وفً خضم 

مما تولدت عنه تأثٌرات اقتصادٌة  ،زائر تمر بتحوالت اقتصادٌة كبرىالذي جعل الج األخٌرعالٌة، هذا 

السرٌع الذي تراهن  لهذا السبب فقد أصبح الٌوم من الضروري وفً إطار التطوروواجتماعٌة هامة، 

 ،اآلنٌة والمستقبلٌة أن ٌقوم التكوٌن المهنً بدوره فً عملٌة التنمٌةعلٌه الجزائر وكذلك رفع التحدٌات 

القطاعات التً ٌجب أن تستجٌب لمشاكل  بٌن أهمكل هذه التؽٌرات باعتباره من  وهو مرؼم على مواكبة

 اآلونةفً هذا االخٌر الذي نجده ، أخرىمن جهة  الشباب المتعددة من جهة وتلبٌة احتٌاجات سوق العمل

والتً اصبحت مٌزة ٌتمٌز بها، خاصة بٌن صفوؾ  ،نسب البطالةفً ٌعانً كثٌرا من تزاٌد األخٌرة 

هذا التزاٌد الذي زاد من حدته التوسع الذي خرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنً،  منحاملً الشهادات 

 ،من خالل ازدٌاد عدد مؤسسات التكوٌن المهنً بشكل ملحوظ شهده قطاع التكوٌن المهنً الذي نالحظه
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وكذا التوسع فً انماطه وأنظمته، باإلضافة إلى تطور مستوٌات التأهٌل ومدونة الشعب المفتوحة على 

إلى سوق  الٌآمستواه، مما جعل قطاع التكوٌن المهنً ٌخرج اعدادا هائلة من المتكونٌن اللذٌن ٌتوجهون 

وهنا نجد اشكالٌة االدماج المهنً تبرز وبصورة لهم،  عمل مناصبعاجزا على توفٌر  الذي نجده ،العمل

، ة تقنً سامًوالتً تمس فئة الحاملٌن لشهاد ،والمتزاٌدةكبٌرة خصوصا فً ظل نسب البطالة المسجلة 

 واالقتصادهذه االشكالٌة التً فرضت نفسها لالهتمام بها من طرؾ الباحثٌن فً مجال علم االجتماع 

 وحتى فً مجال السٌاسة.

إلى اعتماد أو  2008سنة  منذ لجأت الجزائر وامام هذا الوضع الذي ٌعانً منه سوق العمل

فً التوازنات الداخلٌة  تصحٌح االختالل من اجلوذلك ،  فً مجال التشؽٌل جدٌدة اصالحٌةاتباع سٌاسة 

حاملً خاصة المؤهلة البشرٌة استؽالل الموارد ، وكذا واجتماعً والخارجٌة لضمان نمو اقتصادي

من جهة أخرى، فجاءت ببرامج  ةالبطال ةمحاولة تقلٌص نسبو ،منها من جهةالتكوٌن المهنً  شهادات

 هذه المشكلة. ، والتً من شانها ان تعمل على حلالمهنً الموجهة للشباب لإلدماج

 تساؤالت الدراسة:

م للدراسة فً جانبها ادد المسار العمن خالل هذا الطرح ٌبرز لنا التساؤل الرئٌسً الذي ٌح

 ما ٌلً:ك النظري والمٌدانً

 ؟واإلدماج المهنً فً الجزائر  عة العالقة بٌن التكوٌن المهنً ٌطبواقع ما  -

 :هًٌنبثق عن هذا التساؤل الرئٌس تساؤالت فرعٌة 

 فً الجزائر؟ باب ٌلتحق بمؤسسات التكوٌن المهنًلشالتً تجعل االعوامل ما هً  -1

االكثر فعالٌة فً عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً المهنً االدماج  رامجبما هً  -2

 ؟الجزائر

 فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة ؟ خرٌجً التكوٌن المهنًكل هل ٌتم ادماج  -3

 ؟ الدائم فً عملٌة االدماج المهنً متطلبات الوظٌفة توافق مضمون التكوٌن مع هل ٌساعد -4

الذي تمنحه مدٌرٌة النشاط  دماج االجتماعً لحاملً الشهاداتاال جهازهل ٌمكن اعتبار  -5

 االجتماعً برنامج تشؽٌل ؟
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 :مبررات اختٌار الموضوعأهمٌة و -ثانٌا

 أهمٌة الموضوع:  -1

ٌكتسً التكوٌن المهنً أهمٌة بالؽة أكبر مما كان علٌه فً السابق، وذلك لمساهمته الكبٌرة فً 

خٌرة تعتمد وإلى حد كبٌر على الموارد البشرٌة التً تعتبر العنصر المحرك التنمٌة الشاملة، ألن هذه األ

لباقً العناصر أو الموارد األخرى التً تتحكم فً التنمٌة، وعلٌه ٌبقى االهتمام بهذه الموارد وتكوٌنها 

تطؽى خاصة أن الوضعٌة االقتصادٌة الحالٌة  -تكوٌنا ٌستجٌب للمتطلبات المتؽٌرة والمتزاٌدة باستمرار 

من اولوٌات مهام التكوٌن المهنً، ؼٌر ان التكوٌن المهنً ٌكتسب هذه االهمٌة  –علٌها المنافسة العالمٌة 

عند استجابته لمتطلبات واحتٌاجات التشؽٌل، وعلٌه فان عملٌة االدماج المهنً تعد الخطوة األساسٌة بعد 

 ح مهمة التكوٌن المهنً.عملٌة التكوٌن، كما ٌعتبر عملٌة الحقة ال استؽناء عنها لنجا

 الموضوع:  مبررات اختٌار -2

ال تنطلق من فراغ، وال تتم بصورة عفوٌة، بل تفرضها مبررات وأسباب إن كل دراسة علمٌة 

 جاءت نتٌجة أسباب نذكرها:موضوعٌة وذاتٌة، ولذلك فدراستنا 

 ٌعتها وكٌفٌة التعرؾ على واقع العالقة بٌن التكوٌن المهنً واإلدماج المهنً، من حٌث طب

، وكذا 2008تطبٌق برامج االدماج المهنً التً جاءت بها الحكومة الجزائرٌة منذ سنة 

 االبعاد السوسٌو اقتصادٌة لظاهرة االدماج المهنً

 .الرؼبة فً تناول هذا الموضوع 

  التعرؾ على عملٌة االدماج المهنً التً كانت نتٌجة االصالحات الجدٌدة التً اتبعتها

 مجال التشؽٌل. فً الجزائر

  النظرة الخاطئة للتكوٌن المهنً من طرؾ المجتمع على أنه ملجأ للتالمٌذ الراسبٌن وؼٌر

 الناجحٌن والذٌن لٌس لهم مستوى.

 .حداثة الموضوع واستجابته لألوضاع الراهنة 

 ًوعملٌة االدماج المهنً اهتمام الدولة فً السنوات األخٌرة بالتكوٌن المهن. 

 وهذا ما خلق الرؼبة للقٌام  –فً حدود اطالعنا  -ً عالجت هذا الموضوع قلة الدراسات الت

 .واإلدماج المهنً بدراسات فً إطار التكوٌن المهنً

  التكوٌن المهنً إلى مثل هذه الدراسات لالستفادة منها. مؤسساتحاجة 
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 أهداف الموضوع:-ثالثا

أهداؾ معٌنة تسعى إلى مما ال شك فٌه أن أي دراسة علمٌة فً أي مجال كان تقوم على 

تحقٌق األهداؾ تحقٌقها، لذا ٌجب على الباحث أن ٌرسم الخطوط العرٌضة لدراسته وتحدٌدها بدقة بؽٌة 

 المسطرة والمرجوة.

هو التعرؾ على العالقة بٌن التكوٌن المهنً واالدماج ان الهدؾ االساسً من دراستنا هذه 

دماج المهنً التً جاءت بها الحكومة الجزائرٌة منذ المهنً من حٌث طبٌعتها وكٌفٌة تطبٌق برامج اال

 ما ٌلً:، باإلضافة الى بعض االهداؾ نوجزها فً 2008سنة 

  ،إبراز التكوٌن المهنً واإلدماج المهنً كسٌاسة وكنظام ٌعمل على ترقٌة الفرد والمجتمع

 وٌساعد هذا األخٌر على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

  ج المهنً على الصعٌدٌن االجتماعً واالقتصادي.اإلدماابعاد تحدٌد 

  قطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنلفت انتباه المسؤولٌن فً الدولة وكذا الهٌئات المسؤولة على 

 لزٌادة االهتمام به أكثر.

 .إعادة المصداقٌة للتكوٌن المهنً كونه مسارا تربوٌا ومهنٌا ٌؤمن تأهٌال لممارسة حرفة 
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 :الدراسات السابقة -رابعا

ن ـفمث، ـلباحرا اـتساعد كثٌالمشابهة أو ة المطابقة ـات السابقـراض الدراسـة استعـإن عملٌ

وبالتالً عدم تكرار االعمال ٌتأكد من أن هذه الدراسات لم تتطرق للمشكلة التً هو بصدد بحثها، خاللها 

حٌث المضمون والمنهج، وإدراكا منا  بها منالنقائص التً كذلك من معرفة  التً سبقت، كما تمكنه

جتماعٌة، وبحثنا على وجه المشابهة فً البحوث اال وأالمطابقة  سواء ألهمٌة الدراسات النظرٌة السابقة

وتوظٌفها  -وهذا فً حدود اطالعنا  -  الدراسات السابقة بعض حاولنا قدر المستطاع حصر الخصوص،

 :هذه الدراساتلبعض ، وفٌما ٌلً استعراض هذه فً دراستنا

 :الدراسة األولى -1

التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌل فً  ،بلقاسم سالطنٌة: الباحثوهً عبارة عن دراسة  

اطروحة دكتوراه دولة فً علم اجتماع التنمٌة ؼٌر منشورة، معهد علم االجتماع، جامعة ، "الجزائر

 . 1999-1998 قسنطٌنة، الجزائر،

، فهذه الثنائٌة وسٌاسة التشؽٌل فً الجزائرالتكوٌن المهنً إشكالٌة الدراسة حول  تتمحور

 أو من المسؤولٌن، األكادٌمٌٌنقضٌة هامة لدى الكثٌر من المهتمٌن من )تكوٌن / تشؽٌل( كثٌرا ما شكلت 

فً ضوء التحول الجدٌد الذي ٌشهده المجتمع الجزائري من جهة، وتناقص اإلستثمار واألنشطة  خاصة

وقد انطلقت الدراسة من تساؤل رتفاع وتٌرة البطالة والتبعٌة للخارج من جهة أخرى، وكذا ا ،اإلنتاجٌة

وقد انبثق على هذا  ؟ فً الجزائر ما طبٌعة العالقة بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌلرئٌسً: 

 التساؤل الرئٌسً تساؤالت فرعٌة جاءت كما ٌلً:

 دالة على صدمة التناقض بٌن  وأ لماإلى أي حد ٌمكن أن تشكل ظاهرة التكوٌن المهنً مع

 المستهدؾ والواقع؟

  إلى أي حد ٌمكن أن تفهم معالم تلك الصدمة فً تجسٌد مٌكانٌزمات سوء استؽالل الموارد البشرٌة

 ومن ثم استخدامها عقالنٌا؟

  مور التً تحكم عملٌة التكوٌن المهنً فً عادة النظر فً الكثٌر من األإهل الواقع الجدٌد ٌتطلب

 جزائر؟ال

  حداث تؽٌٌر فً سٌاسة التشؽٌل المتبعة إم هل ٌجب أاستهداؾ التشؽٌل الكامل؟  باإلمكانهل مازال

 حالٌا؟

 ص اتوفٌر مناصب عمل فً القطاعٌن العام والخ -عن طرٌق عملٌة التكوٌن المهنً  – هل ٌمكن

 ؟وفقا لمتطلبات الواقع االقتصادي والسٌاسً الجدٌد وذلك بهدؾ رفع التشؽٌل



 الفصل األول: ................................................................. موضوع الدراسة
 

 

12 
 

قد كان الهدؾ من هذه الدراسة هو رصد ظاهرة التكوٌن المهنً وأهمٌتها فً حٌاة الفرد ل

والمجتمع على حد سواء، والتعرؾ فً نفس الوقت على واقع الموارد البشرٌة وتنمٌتها فً المجتمع 

بشرٌة الجزائري، على اعتبار أن تحقٌق معدالت أكبر للنمو االقتصادي إنما ٌكون باالهتمام بالموارد ال

 .قبل ؼٌرها من موارد الثروة المتاحة

 وقد انطلق الباحث من الفرضٌات التالٌة: 

 اهـت مؤشراتـوكان، " هـل فً عملـرار العامـنً فً استقـن المهـم التكوٌـٌساه " :ىاألول ٌةالفرض

 الً:ـكالت

 أو مصلحة مختصة؟هل تقوٌم نتائج التكوٌن المهنً ٌقوم بها المكون نفسه  -أ

 هً مقارنة سلوك المتكون خالل وبعد التكوٌن؟ ما -ب

 ما هو التقوٌم وظروؾ العمل للعمال المتكونٌن المندمجٌن فً العملٌة اإلنتاجٌة؟ -ج

 ما هً آراء العمال المتكونٌن فً محتوى التكوٌن المهنً الذي تلقوه وعالقته بالعمل الممارس؟ -د

 سمح له بأداء مهامه بشكل جٌد.تلقى العامل المتكون معارؾ نظرٌة وتطبٌقٌة ت -ه

 عدم تحضٌر العامل المتكون تحضٌرا جٌدا ٌقلل من إنتاجٌة العامل كما وكٌفا. -و

وكانت  ،" ٌرتبط التكوٌن المهنً بتنمٌة القدرات الجسمٌة والعقلٌة للعامل ": ةالثانٌ ٌةالفرض

 كالتالً: امؤشراته

 تؽٌٌرها قبل التكوٌن المهنً وبعده. فًمقارنة بٌن هذه القدرات )الجسمٌة والعقلٌة(  -أ

 وجود تؽٌر محسوس فً القدرات العقلٌة. -ب

 قدرة العامل على استٌعاب وفهم ظروؾ العمل وأجزاء اآللة التً ٌعمل بها. -ج

 زٌادة السرعة واألداء عن ذي قبل. -د

 .برامج التكوٌن المهنً ومدى تؽطٌتها لجوانب معرفٌة ٌجهلها العامل المتكون -ه

 .تأثٌر البرامج من ناحٌة التعقٌد فً المنصب، التوافق مع اآللة التً ٌعمل علٌها العامل -و

 نوعٌة المكون وتأثٌره على العامل. -ز

 اوكانت مؤشراته ،" تكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌللهناك عالقة ارتباطٌة بٌن ا ": ةالثالث ٌةالفرض

 كالتالً:

مجاالت المعرفٌة والصناعٌة، فهل التكوٌن المهنً ٌساٌر هذا ٌشهد المجتمع الجزائري تحوال فً ال -أ

 التحول؟

إذا كان التكوٌن ٌشكل الدعامة األساسٌة فً المجتمعات الصناعٌة، هل هناك عالقة وطٌدة بٌن  -ب

 التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل؟
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 ما هً العالقة بٌن التموٌن المهنً والتنمٌة؟ -ج

كان و ،المنهج الوصفًفً دراسته هذه على عتمد الباحث ا على فرضٌات الدراسة ولإلجابة

على مرحلتٌن: المرحلة الوصفٌة من خالل جمع المعلومات العامة عن كٌفٌة سٌر األعمال اإلدارٌة، ذلك 

والقٌام  ،وكذلك الورشات اإلنتاجٌة المختلفة ،وخاصة ما تعلق بمركز التكوٌن المهنً التابع للمؤسسة

تمثلت فً تحلٌل كل المعطٌات  ،المعطٌات، أما المرحلة الثانٌة فكانت تفسٌرٌةبوصؾ هذه المواقع و

مع ما ورد فً الفصول المستمدة من الواقع ومناقشتها فً ضوء االطار النظري للبحث، ومقارنتها 

 .النظرٌة

 األدوات المنهجٌة فً جمع البٌاناتوذلك باستخدام  ،كما استعان الباحث بالمنهج االحصائً

 الوسٌلةالمقابلة التً استخدمت على ثالث مراحل، واالستمارة التً كانت و تمثلت فً: المالحظةالتً 

وقد تنوعت اسئلتها بٌن مؽلقة ومفتوحة، حٌث تضمنت تسعة محاور بمجموع البٌانات،  الرئٌسٌة لجمع

حل بالوثائق والسجالت خاصة فً جمع المعلومات حول المصنع مالباحث كما استعان سؤاال،  67

وذلك للربط بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل فً  ،باإلضافة إلى استعمال تقنٌة دٌلفً الدراسة،

 من خالل تحلٌل آراء مجموعة من الخبراء فً مٌدانً التكوٌن المهنً والتشؽٌل. ،الجزائر

 وجاءت نتائج الدراسة كما ٌلً:

 :ٌاتنتائج الدراسة على ضوء الفرض -

 اعداد تكوٌنه تسمح له بعدم الشعور بعزله من هذه العملٌة التً تهمه، وتطور إن مشاركة العامل ف ً

لدٌه الفكر الناقد بالنسبة للبرامج التكوٌنٌة وتكوٌنه بالتالً بتؽٌٌر ما ٌراه ؼٌر ضروري، أي إعطاءه 

 .فرصا أكثر لٌتقبل عملٌة التكوٌن

 حٌث ٌعتبر التكوٌن المهنً  ،لمهنًلتكوٌن اانقسم العمال إلى ثالث مجموعات بالنسبة لنظرتهم ل

بالنسبة لبعض العمال مرحلة وسٌطة ٌمكن أن تساعدهم للحصول على عمل مستقر ومرض، بٌنما 

من العمال فإنه ال ٌمثل سوى فرصة لالستفادة من إمكانٌة الحصول على المناصب عند البعض اآلخر 

ة، أما البقٌة من العمال فإن التكوٌن المهنً القٌادٌة التً من شأنها تحسٌن الوضعٌة المهنٌة واالجتماعٌ

 ثل لهم سوى فترة هروب وراحة من الورشات اإلنتاجٌة.مٌ

 دام تقنٌة دٌلفً فقد دلت النتائج على أن هدؾ التكوٌن المهنً لٌس فقط تحسٌن ـالل استخـمن خ

ٌٌر التً تتحكم وتسٌر االنتاج، وإنما ٌهدؾ أٌضا إلى تنمٌة القدرات الجسمٌة والفكرٌة للفرد وفقا للمعا

على إعطائه المعارؾ البسٌطة للتأهٌل المهنً الذي ٌسمح له محٌطه االجتماعً، ولٌس االقتصار 

 بأداء عمله.
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 ى ان األولٌتالتكوٌن المهنً ٌساهم فً استقرار العامل فً عمله وٌنمً قدراته وهذا ٌثبت الفرض

 .والثانٌة

 العالقة االرتباطٌة بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل فً والتً تبحث ف ةالثالث ٌةأما بالنسبة للفرض ً

فقد توصلت النتائج إلى ان التكوٌن المهنً ال ٌساٌر وال ٌلبً احتٌاجات االقتصاد الوطنً، بل ال الجزائر 

توجد سٌاسة رشٌدة تتحكم فً هذه العالقة التً اصبحت من متطلبات التنمٌة، وبالتالً وجود خلل بٌن 

لمهنً وسٌاسة التشؽٌل، فً الوقت الذي اوضح فٌه الخبراء ان هذٌن المتؽٌرٌن كان ٌجب ان التكوٌن ا

ت بدرجة محدودة من قد تحققهذه الفرضٌة ٌكونا مترابطٌن ومتطابقٌن، وعلٌه فالباحث هنا ٌرى 

 االٌجابٌة عل مستوى الواقع المدروس.

 :الدراسات المشابهةنتائج الدراسة على ضوء  -

 ٌن المهنً استثمارا ورأسمال ال ٌمكن االستؽناء عنه فً أي تنمٌة تستند إلى أسس رشٌدة.ٌشكل التكو 

 .ترتبط التنمٌة الناجحة بالتكوٌن الذي ٌلبً احتٌاجات االقتصاد الوطنً من االٌدي العاملة المدربة 

 .ٌرتبط التكوٌن المهنً بالتدرج المهنً وتحسٌن ظروؾ العامل واستقراره فً عمله 

 كوٌن المهنً على تنمٌة قدرات العامل، ومن ثم رفع كفاءته المهنٌة.ٌعمل الت 

 :الدراسة الثانٌة -2

ة ـسٌاسه بـعالقتالتكوٌن المهنً وواقع  ،عبد الواحد بروكً: للباحثوهً عبارة عن دراسة  

اطروحة ماجستٌر فً علم اجتماع التنظٌم والعمل ؼٌر منشورة، قسم علم ، ر"ـل فً الجزائـالتشغٌ

اجرٌت بوحدة ، الدراسة المٌدانٌة 2002-2001الحاج لخضر، باتنة، الجزائر ، جتماع، جامعة اال

ALTRATEX .بششار بخنشلة 

خٌر الذي ٌعتبر مصدرا من واقع التكوٌن المهنً، هذا األإشكالٌة الدراسة حول  تمحورت

التشؽٌل من جهة  مٌن القوى العاملة خاصة والموارد البشرٌة عامة، هذا من جهة وسٌاسةأمصادر ت

كً له، محاولة من الباحث ٌن التشؽٌل ٌعتبر مرحلة الحقة للتكوٌن، والتعبٌر الدٌنامأأخرى، خاصة و

اجٌب  اٌجاد عالقة بٌن هذه الثنائٌة )تكوٌن / تشؽٌل(، وقد تمخض حول هذه االشكالٌة تساؤل رئٌسً

      :علٌه بفرضٌة عامة مبدئٌة

 تٌعاب الكم الكبٌر من المتكونٌن فً المجتمع الجزائري؟هل سٌاسة التشؽٌل قادرة على اس 

تمت ، فرضا واحدا أساسٌا تمثل فً اجابة مبدئٌة على التساؤل الرئٌسًقد وضع الباحث ل

 كما ٌلً: صٌاؼته
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كلما كانت قادرة على استٌعاب حجم كلما كانت سٌاسة التشؽٌل محددة الوسائل وواضحة األهداؾ  -

 ئري.التكوٌن فً المجتمع الجزا

ومن خالل هذه الفرضٌة تم اشتقاق مجموعة من المؤشرات صٌؽت على شكل تساؤالت 

 فرعٌة، وكانت كاآلتً:

 هل واقع التكوٌن المهنً ٌتماشى وسٌاسة التشؽٌل المنتهجة فً الجزائر؟ -

 هل سٌاسة التكوٌن المهنً تخضع آللٌات ومتطلبات سوق العمل؟ -

ٌمؽرافً فً توفٌر مناصب الشؽل للقادرٌن فعال على العمل هل سٌاسة التشؽٌل تراعً نسبة النمو الد -

 فً المجتمع الجزائري؟

المسح الشامل الذي ٌعتبره الباحث منهج فقد استخدم الباحث على اشكالٌة هذه الدراسة  ولإلجابة

المناهج الوصفٌة واألكثر استعمال، وتبرٌر الباحث فً استخدام منهج المسح الشامل لمحدودٌة من أهم 

كم فٌه والوقوؾ عند جزئٌاته، وبناءا علٌه فقد تحددت ؽر حجم مجتمع البحث الذي ٌسهل التحوص

 االدوات المنهجٌة التً استخدمت فً الدراسة لجمع البٌانات وهً ثالث ادوات:

 الؽاٌة منها التعرؾ على سلوك االداء الفعلً و ،التً كانت مقصودةالمالحظة وهً  األولى األداة

خالل بعض المؤشرات التً تدل علٌه كالحركات العشوائٌة التً لٌس لها عالقة للمبحوثٌن، من 

 .الوظٌفً باألداء

 االداة األولى وال ٌمكن الفصل بٌنهما إال متالزمة مع التً ٌعتبرها الباحث  المقابلةوهً  الثانٌة األداة

المبحوثٌن، اما  والؽرض المباشر من استخدامها هو مقابلةمنهجٌا وذلك لتسهٌل الفهم ال ؼٌر، 

الؽرض الؽٌر مباشر هو مالحظة المحٌط االجتماعً الناتج عن التفاعل اللفظً بٌن الباحث 

 .والمبحوث، ولقد كانت المقابلة تمهٌدا لبناء االستمارة

 ت لتؽطٌة بعض النقص فً البٌانات الذي لم تتمكن المقابلة ـوالتً كان ارةـالستموهً ا الثالثة األداة

ن تعذر الوصول الٌهم عن طرٌق المقابلة، وقد ـن الذٌـول إلى المبحوثٌـذلك للوصـوك، من جمعها

بهدؾ تحكٌمها من طرؾ استمارة  12استخدمت على مرحلتٌن، المرحلة األولى تم فٌها توزٌع 

المرحلة ن ومعرفة مدى استٌعابهم وفهمهم لها، وهنا ٌقرر الباحث جوانب التعدٌل فٌها، اما ـالمبحوثٌ

فكانت المرحلة النهائٌة لالستمارة، تم فٌها تطبٌق االستمارة بشكلها النهائً، حٌث تضمنت  الثانٌة

 انات الشخصٌة ـاور، خصص المحور األول منها للبٌـس محـن على خمـؤاال موزعٌـن سـة وثالثٌـثالث

ن المهنً، ووظائؾ التكوٌ بأنواعٌتعلق بنوعٌة األسالٌب والبرامج التكوٌنٌة، والثالث خاص والثانً 

المحاور خصص للعالقة بٌن التكوٌن  وأخروالرابع خاص بالحاجة إلى التكوٌن المهنً والهدؾ منه، 

 المهنً وسٌاسة التشؽٌل بالجزائر، وقد تنوعت اسئلة االستمارة بٌن مؽلقة ومفتوحة.
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 وجاءت نتائج الدراسة كما ٌلً:

 بٌرة فاقت ثالثة ارباع النسبة االجمالٌة.التكوٌن المهنً بالوحدة ٌتالءم والعنصر النسوي بنسبة ك -

 الفئات العمرٌة كلها فً العمر االنتاجً أي أن أعمارهم تقع فً حدود سن العمل المعمول به قانونٌا. -

االستعدادات المستوى التعلٌمً ال ٌعنً التفوق دائما فً مجال العمل والتكوٌن، ولكن ٌرجع إلى  -

 الفطرٌة والفروق الفردٌة فً الذكاء.

 تؤثر على فعالٌته المهنٌة.الحالة المدنٌة للشخص  -

 مكان إقامة العامل ٌؤثر على عملٌة العمل. -

اؼلب المبحوثٌن كانوا عاطلٌن عن العمل قبل االلتحاق بالوحدة مكان الدراسة، مما ٌشٌر إلى انخفاض  -

 معدل التشؽٌل وارتفاع معدل البطالة.

 ن الجانبٌن النظري والتطبٌقً معا.األسالٌب التكوٌنٌة المتبعة بالوحدة تجمع بٌ -

 البرامج التكوٌنٌة واضحة ومفهومة مما ٌحقق أهداؾ التكوٌن المهنً. -

برامج التكوٌن ال تقتصر على كٌفٌة التعامل مع اآللة فقط، وانما تذهب اى تقدٌم بعض النصائح  -

 والتوجٌهات التً تخص العمل.

 اجل بمكان العمل.أو عطبٌعة التكوٌن المهنً المتبع هو تكوٌن سرٌع  -

 بروزا. الوظائؾ التكوٌنٌةوظٌفة تنمٌة المهارات والخبرات تعد من أكثر  -

التكوٌن المهنً بالوحدة ٌساعد على التكٌؾ المهنً بالدرجة األولى، ومحاولة تلبٌة الحاجة إلى  -

 التشؽٌل.

 :واالجابة على التساؤل االساس كانت كاالتً

نقص فً المقاعد البٌداؼوجٌة وعجز فً توفٌرها، وتعتبر هذه ٌعانً من التكوٌن المهنً فً الواقع  -

مشكلة بسبب الزٌادة السكانٌة المرتفعة وصعوبة التحكم فٌه، وتختلؾ درجة حدتها ومدى انتشارها فً 

 المجتمع الواحد، ومن منطقة إلى أخرى، تبعا للثقافة السائدة التً تعبر عن خصوصٌة كل مجتمع.

كبٌر فً انتشار البطالة وانخفاض مستوى التشؽٌل، حٌث تشتد حدة البطالة الموقع الجؽرافً له دور  -

فً المناطق الرٌفٌة وتقل فً المدن، وهذا ما ٌؤدي إلى ظاهرة النزوح الرٌفً بحثا عن العمل، 

وبالتالً اختالل فً معاٌٌر التشؽٌل وعدم قدرتها على مساٌرة واختالل التوازن فً التوزٌع السكانً 

 تماعً.الواقع االج

كانت نسبٌة، لكن هذا ال ٌعنً ان االجابة على التساؤل األساس للبحث ٌرى الباحث مما سبق 

ان سٌاسة التشؽٌل عاجزة كلٌا عن توفٌر مناصب الشؽل للعاطلٌن عن العمل، سواء المتخرجٌن من 
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ن العام ٌمراكز التكوٌن المهنً أو من المعاهد والجامعات، فمن ؼٌر الممكن استٌعاب خرٌجً التكو

 سنوٌا. % 3.2ؼرافً ٌعادل بصفة عامة بمعدل نمو دٌمو

 التكوٌن المهنً ال ٌمكن ان ٌكون رهانا مستقبلٌا لتلبٌة الحاجة إلى التشؽٌل. -

واقع التكوٌن المهنً ال ٌتماشى وسٌاسة التشؽٌل المنتهجة بالجزائر، نظرا لعدم مراعاة نوع  -

 ة السائدة بها.التخصصات لطبٌعة المنطقة والنشاطات المهنٌ

العالقة بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل على مستوى التنظٌر هً عالقة تكاملٌة، لكن اسقاطها  -

على الواقع ٌفقدها خاصٌة التكامل وٌجعلها عالقة جدلٌة تنافرٌة، وبالتالً فالعالقة بٌن المتؽٌرٌن جد 

لتكوٌن عاجزة عن توفٌر مناصب لكل صعبة ومبهمة للؽاٌة، حٌث ٌرى الباحث انه لما كانت سٌاسة ا

الراؼبٌن فً التكوٌن، تكون سٌاسة التشؽٌل اعجز منها، اما التعدٌالت المستمرة فً برامج سٌاسة 

التشؽٌل والندوات المنعقدة مؤخرا لمناقشة برامج التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل لدلٌل على عجزها 

 وعدم مساٌرتها للواقع.

المتبعة فً سٌاستً التكوٌن المهنً والتشؽٌل ن اجل توضٌح البرامج والمناهج إن الجهود التً بذلت م -

من الجهات المعنٌة بذلك لم تتمكن من اٌجاد حلول جذرٌة للجدل القائم بٌنهما، وبالتالً فتح المجال 

 للبطالة بمختلؾ أنواعها.

امً الواسع للبالؽٌن سٌاسة التشؽٌل بالجزائر ؼٌر قادرة على استٌعاب حجم التكوٌن، فً ظل التن -

 العمر االنتاجً.

وٌرى الباحث ان الفرضٌة الوحٌدة التً طرحها قد تحققت، ألنه حسب رأٌه لو كانت سٌاسة 

التشؽٌل المتبعة واضحة األهداؾ محددة الوسائل لكانت قادرة على استٌعاب اكبر قدر ممكن من العاطلٌن 

إلى سٌاسة جدٌدة فً التشؽٌل تعتمد اساسا على العقود لذلك تم اللجوء عن العمل فً المجتمع ولو جزئٌا، 

والترسٌم وبالتالً ال تتحمل المؤسسة  باإلدماجمحدودة األجل التً ال تخول للعامل أي حق فً المطالبة 

المستخدمة مسؤولٌة انهاء المهام وما ٌنجر عنها، وٌعتبر هذا وجه من أوجه البطالة المقنعة ) عقود ما 

 بكة االجتماعٌة، ... الخ(.قبل التشؽٌل، الش

ٌرى الباحث أنه ٌمكن اٌجاد سٌاسة جدٌدة للتشؽٌل تتناسب والطلب علٌه، وذلك بجع فرص كما 

التشؽٌل متكافئة بٌن جمٌع الشرائح االجتماعٌة التً تتوفر فٌها الشروط الموضوعٌة للعمل، وعدم تهمٌش 

ضافة إلى التنسٌق بٌن فئتً البالؽٌن العمر االطارات، ووضع الرجل المناسب فً المكان المناسب، باإل

، عن طرٌق الدراسة التتبعٌة لنمو السكان وإٌجاد استراتٌجٌة االنتاجً والخارجٌن عن حدوده الدنٌا والعلٌا

هذه بتجنٌد خبراء تسند لهم هذه المهام، وفً التوازنات االجتماعٌة واالقتصادٌة للبالد،  بإعادةتكون كفٌلة 
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الحالة ٌمكن أن ترتقً سٌاسة التشؽٌل من مجرد سٌاسة ترقٌعٌة إلى مستوى التجدٌد وإحداث تؽٌٌرات 

 جذرٌة على وتٌرة التنمٌة الشاملة.

  تشٌر التوقعات فً ظل الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة الراهنة إلى أن الوضع ومستقبل التشؽٌل

ن المدفوعات عن الوفاء بتسدٌد الدٌون الخارجٌة ٌتجه نحو التأزم، نظرا للعجز الواضح فً مٌزا

المستحقة فً آجالها المحددة، مما أدى إلى إعادة جدولتها مرات عدٌدة، وطلب المساعدات من 

صندوق النقد الدولً، هذا العجز أدى إلى تراجع االٌرادات الخارجٌة من عائدات البترول، وانخفاض 

مر الذي ادى إلى افالس الكثٌر من المؤسسات العمومٌة األالعملة الجزائرٌة فً السوق المالٌة، 

 وتصفٌتها وتسرٌح عمالها.

  ،وفً االخٌر اقترح الباحث طرٌقة للخروج من المشكلة العالقة بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل

 تمثلت فً امكانٌة اٌجاد سٌاسة توفق بٌن حجم النمو السكانً ومعدل نمو التشؽٌل، عن طرٌق التوزٌع

 المحكم للفئات العمرٌة والتركٌب الجنسً للسكان.

 :الثالثةالدراسة  -3

، ومتطلبات الشغلالتكوٌن استراتٌجٌة  ،هشام بوبكر: للباحثوهً عبارة عن دراسة  

اطروحة ماجستٌر فً تنمٌة الموارد البشرٌة، قسم على االجتماع والدٌموؼرافٌا، جامعة منتوري، 

بالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً المٌدانٌة لدراسة ، ا2007-2006قسنطٌنة، الجزائر، 

 .بسكٌكدة

والباحث من خالل هذا ، ومتطلبات الشؽلالتكوٌن استراتٌجٌة تمحورت إشكالٌة الدراسة حول 

من خالل وذلك ، القائمة بٌن تكوٌن الموارد البشرٌة والشؽلتقصً العالقة  حول جاهداالموضوع 

ومن هنا فإن الدراسة  دةٌكبالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً بوالٌة سكالدراسة المٌدانٌة 

هل ان استراتٌجٌة التكوٌن من حٌث اهداؾ معهد التكوٌن تتماشى  :جاءت لتثٌر اشكالٌة بحثٌة مفادها

 وللتوضٌح اكثر تم ومتطلبات الشؽل ؟ وهل مضامٌن استراتٌجٌة التكوٌن تتوافق واحتٌاجات التشؽٌل ؟

 :الفرعٌة هً جملة من التساؤالتإلى التساؤل الرئٌسً تجزئة 

  هل معاهد التكوٌن الوطنٌة تتعامل مع الموارد البشرٌة وفقا الستراتٌجٌة، ومع االشخاص على

 ؟ انهم فرص استثمارٌة

  ام تتعدى اهتماماتها اشكال أخرى هل تقتصر المعاهد الوطنٌة على الخطط والبرامج المسطرة

 التقنً المتنوع ؟ من التكوٌن

 هل هناك ارتباط بٌن البرامج التكوٌنٌة للمعاهد واألهداؾ المرجوة منها ؟ 
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  هل مضامٌن التكوٌن للمعاهد الوطنٌة قادرة على انتاج موارد بشرٌة متمٌزة والالزمة لعملٌات

 ؟التطوٌر والتحدٌث 

 طها بحاجات سوق هل تتسم المعاهد الوطنٌة المتخصصة فً تكوٌن الموارد البشرٌة بارتبا

 العمل؟

وبناءا علٌه فقد تحددت االدوات المنهجٌة المنهج الوصفً، فً دراسته هذه الباحث وقد اعتمد 

 ادوات: اربعوهً  ،التً استخدمت فً الدراسة لجمع البٌانات

نها ٌعتبرها الباحث احدى الوسائل األساسٌة والهامة التً ال ٌكاد اي باحث االستؽناء عالتً  :المالحظة -

فً البحوث االجتماعٌة، شانها فً ذلك شان ؼٌرها من االدوات التً تساعد الباحث على جمع 

البالؽة فقد استخدمها  ألهمٌتهاالمعلومات، وتستعمل بدرجات متفاوتة من حٌث الدقة والضبط، ونظرا 

 الباحث فً كثٌر من المرات اثناء دراسته، ومن خاللها تمكن الباحث من:

 ٌدان الدراسة من خالل الهٌاكل والمصالح اإلدارٌةالتعرؾ على م 

  خدماتهم اإلدارٌة  تأدٌةالتعرؾ على كٌفٌة توزٌع بعض االدارٌٌن والمكونٌن بمهامهم وطرق

 والتكوٌنٌة

 التعرؾ على سٌرورة الحٌاة التكوٌنٌة للمتكونٌن ) الطلبة ( اثناء مزاولتهم للدراسة أو التكوٌن 

 الفضاءات المستخدمة فً عملٌة التكوٌن من قاعات ومخابرالتعرؾ على بعض التجهٌزات و 

ا ـدؾ منهـٌرى الباحث ان المقابلة هً اداة منهجٌة جد مهمة من ادوات البحث، واله :المقابلة -

اد ـؾ االبعـوالبٌانات التً تعبر عن االتجاهات، كما انها تساعد على كشات ـمعلومالول على ـالحص

ات ـات والبٌانـقر الباحث ان هذه االداة ساعدته فً جمع الكثٌر من المعلومث اـة، حٌـة للمشكلـاألساسٌ

التً تتعلق بموضوع الدراسة، من خالل المقابالت التً تمت مع المدٌر واالدارٌٌن المكونٌن وكذلك 

 .القائمٌن على مراقبة العملٌة التكوٌنٌة باإلضافة إلى المسؤولٌن االدارٌٌن كرؤساء المصالح

ق ـالباحث احدى ادوات البحث العلمً المفٌدة، للحصول على الحقائعتبرها ٌحٌث  :االستبٌان استمارة -

، كما واآلراءالمواقؾ واالتجاهات  ةع والتعرؾ على الظروؾ واالحوال، ودراسـل إلى الوقائـوالتوص

الباحث  وتكملها، ولقد تم صٌاؼة االستمارة صٌاؼة منطقٌة راعى فٌهاة ـالمالحظ ةدـساعتعمل على م

ل استجواب مكتوب وفق خطة مفصلة، ـت على شكـوع، وكانـة حسب الموضـل االسئلـب وتسلسـترتٌ

ة وضعت بطرٌقة لتجٌب على التساؤالت الفرعٌة للدراسة، وقد ـة من االسئلـت مجموعـوقد تضمن

 التأكٌدٌةسئلة احتوائها على اال ة واخرى مفتوحة(، باإلضافة إلىـة مؽلقـة ) اسئلـا االسئلـت فٌهـتنوع

 بتوزٌعة التحقق من صدق اجابات المبحوثٌن، وقبل توزٌع االستمارة على العٌنة قام الباحث بؽٌ
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االستمارة التجرٌبٌة على سبعة مبحوثٌن، وهذا من اجل ضبط وتعدٌل االسئلة التً لم تكن واضحة أو 

 فهم واستٌعاب السؤال، كما ساعدته  ل على المبحوثٌنـة تسهـا بطرٌقـاعادة صٌاؼتهأو رها ـوتؽٌٌ ،دةـمعق

على موزعة سؤاال  57االستمارة ضمنت تاالستمارة التجرٌبٌة على اضافة بعض االسئلة المهمة، وقد 

 اقسام هً: ثالث

 القسم األول: ٌحتوي على البٌانات الشخصٌة وٌضم تسعة اسئلة 

 ورها تنقسم إلى محورٌن القسم الثانً: ٌضم معلومات تدور حول استراتٌجٌة التكوٌن والتً بد

هما: المحور األول ٌحتوي على بٌانات خاصة بالتكوٌن وٌضم ثمانٌة اسئلة، اما المحور الثانً 

 تسعة عشر سؤاالٌضم معلومات حول استراتٌجٌة التكوٌن ٌحتوي على 

  :القسم الثالث: ٌتعلق بالمعلومات الخاصة بمتطلبات الشؽل، وهو بدوره ٌنقسم إلى محورٌن هما

محور األول ٌتلق بالمعلومات الخاصة بالشؽل وٌحتوي على تسعة اسئلة، اما المحور الثانً ال

 ٌحتوي على البٌانات الخاصة بمتطلبات الشؽل وٌضم عشرة اسئلة

  تشمل سؤالٌن للرأيواخٌرا خصص الباحث مساحة 

ات، من خالل ٌعتبرها الباحث من المصادر األساسٌة فً جمع المعلوموالتً السجالت والوثائق:  -

االطالع على بعض الوثائق والسجالت، حٌث من خالل الزٌارات المتعددة تحصل الباحث على بعض 

 الوثائق التً ساعدته فً:والسجالت 

 معرفة الجانب التارٌخً للمعهد مجال الدراسة المٌدانٌة 

 معرفة الهٌكل التنظٌمً للمعهد 

 لتكوٌنمعرفة نوعٌة االفراد )المتكونٌن( وتخصصاتهم فً ا 

 جمع معلومات عن سٌرورة العملٌة التكوٌنٌة فً المعهد 

 معرفة برامج التكوٌن وبعض األهداؾ المرجوة من تلك البرامج 

 وكانت النتائج كما ٌلً: 

 :النتٌجة الجزئٌة االولى -

 معظم افراد العٌنة من االناث 

  سنة 25و 21ؼالبٌة افراد العٌنة تتراوح اعمارهم ما بٌن 

 ٌنة البحث عزابمعظم افراد ع 

 للمتكونٌن مستوى تعلٌمً جٌد 

 قامًؼالبٌة افراد العٌنة ضمن نمط التكوٌن اإل 
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 ؼالبٌة افراد العٌنة موطنهم االصلً من الحضر 

 ؼالبٌة افراد العٌنة سكنهم الحالً المدٌنة 

  دج 6000دج إلى  3000معظم المتكونٌن من افراد عٌنة البحث ٌتقاضون منحة ما بٌن 

 د العٌنة ال تحفزهم المنحة على مواصلة التكوٌنؼالبٌة افرا 

 :الثانٌةالنتٌجة الجزئٌة  -

معاهد التكوٌن تتعامل مع الموارد البشرٌة وفقا الستراتٌجٌة مع االشخاص على انهم فرص " 

 استثمارٌة"

لقد توصل الباحث إلى ان معاهد التكوٌن ال تتعامل مع الموارد البشرٌة وفقا الستراتٌجٌة، ومع 

إلى ان المعهد ال ٌتعامل مع المتكون شخاص على انهم فرص استثمارٌة، وٌرجع السبب حسب الباحث اال

كفرد ٌجب ادماجه فً الحٌاة العملٌة، باإلضافة إلى ضٌق العالقة ونقص االحتكاك بٌن المتكون وادارة 

ة بعد االنتهاء من عملٌة المعهد، وقد تجلى هذا من خالل المعاناة الحقٌقٌة للمتكون جراء البطالة المفروض

وهذا ما ٌفسر تدمر اؼلبٌة المبحوثٌن من السٌاسة العامة للمعهد، وبالتالً عدم التكوٌن أو بعد التخرج، 

 .تحقق الفرضٌة الجزئٌة

 :الثالثةالنتٌجة الجزئٌة  -

تقتصر المعاهد الوطنٌة على الخطط والبرامج المسطرة بل تتعدى اهتماماتها اشكال  " ال

 التقنً المتنوع "التكوٌن  أخرى من

ٌرى الباحث ان المعاهد الوطنٌة ال تقتصر على الخطط والبرامج المسطرة، بل تتعدى 

هذا االخٌر  ،واستخدام التكوٌن النظري والتطبٌقًاهتماماتها اشكال أخرى من التكوٌن التقنً المتنوع، 

 ،المؤسسات االقتصادٌة بإحدىالعمل  الذي ٌعتمد على الخرجات المٌدانٌة وتربص نهاٌة التكوٌن بمٌدان

والتقنٌات المتوفرة على مستوى  واآلالت، واالستعانة ببعض االجهزة ستة اشهر ومدة هذا التربص هو

وان كانت  ،وبعض االجهزة السمعٌة البصرٌة والسمعٌة المعاهد، باإلضافة إلى المخبر والورشات

كوٌن تعتمد اسالٌب وطرق فعالة ومتنوعة ، كما توصل الباحث إلى ان عملٌة التبصورة محتشمة

الحاالت  وهذا من خالل التمثٌالت الطالبٌة، وكذا أسلوب دراسة ،كالمحاضرات والمؤتمرات والندوات

 .والمبارٌاتوالمحاكاة 
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 :الرابعةالنتٌجة الجزئٌة  -

 " جوة منهار" هناك ارتباط بٌن البرامج التكوٌنٌة للمعاهد واألهداف الم

حث فً دراسته هذه إلى ان البرنامج التكوٌنً الذي ٌتلقاه المتكون خالل العملٌة توصل البا

التكوٌنٌة له أهمٌة فً ذلك، حٌث ٌتلقى المتربص أو المتكون خالل مدة التكوٌن برنامجا نظرٌا وتطبٌقٌا 

ٌقة تساعد ٌتماشى واحتٌاجات السوق من الٌد العاملة المؤهلة، كما ان هذا البرنامج التكوٌنً مصمم بطر

على اكتساب الخبرة، وزٌادة المهارات والمعارؾ لدى المتكونٌن، باإلضافة إلى تؽٌٌر قٌم واتجاهات 

نه مصمم بؽٌة ومن حٌث التصمٌم فان الباحث ٌرى اوتعدٌل سلوك المتكونٌن كنتٌجة للبرنامج التكوٌنً، 

والتً تبدوا  ،لة العملٌة التكوٌنٌةتحقٌق األهداؾ المرجوة منه، هذه األهداؾ التً تتضح تدرٌجٌا بمزاو

جلٌا عند نهاٌة التكوٌن أو التربص، حٌث ٌجد المتكون نفسه ٌمتلك مهارات ومعارؾ جدٌدة لم تكن لدٌه 

قبل التكوٌن، كما تتؽٌر لدٌه بعض وجهات النظر اتجاه العدٌد من االمور، سواء تلك التً تخص التكوٌن 

 أو التفكٌر فً المستقبل الوظٌفً. خطٌطأو سوق العمل، أو اتجاه الوظٌفة والت

 كأهداؾٌعمد إلى تكوٌن افراد وفقا الحتٌاجات خاصة به المعهد كما توصل الباحث إلى ان 

ما بعد التكوٌن، حٌث ان المعهد فً اؼلب االحٌان ٌقوم باستحداث بعض  وأخرىمرجوة من التكوٌن، 

ً تؽٌر مستمر، كما ٌقوم بحذؾ التً هً فو ،التخصصات التً تواكب احتٌاجات سوق العمل

تربصات فً  بإجراءالتخصصات القدٌمة أو التً تجاوزها الزمن، ذلك ان المعهد من حٌن إلى أخر ٌقوم 

وادخال  ،من خالل البرامج المقدمة للتكوٌن ،بالمستجدات ومواكبتها لإلحاطةمؤسسات مختلفة االنشطة 

 بعض التقنٌات الجدٌدة فٌها.

 :الخامسةالنتٌجة الجزئٌة  -

" مضامٌن التكوٌن للمعاهد الوطنٌة قادرة على انتاج موارد بشرٌة متمٌزة والالزمة لعملٌات 

 التطوٌر "

اؼلب افراد العٌنة اقروا بأنهم ٌتلقون بناءا على اجابات المبحوثٌن توصل الباحث إلى ان 

الم الشؽل بعد انتهاء مدة التكوٌن وفقا الحتٌاجات تكوٌنٌة مدروسة بطرٌقة تسهل علٌهم االندماج فً ع

التكوٌن، إال ان اؼلبهم ٌرى عدم وضوح ذلك، حٌث ان مؤسسات العمل ال توظؾ متخرجً معاهد 

 التكوٌن بالدرجة األولى، وٌرجع ذلك إلى:

 استخدام الوساطة كطرؾ لمنح فرص العمل. 

  فً اجراء المحسوبٌة وؼٌرها من األسالٌب الشخصٌة الملتوٌة والمعروفة لدى العام والخاص

 .عملٌة التوظٌؾ
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  ،االختصاصات المتوفرة فً معاهد التكوٌن ال تلبً جمٌع التخصصات المطلوبة فً عالم الشؽل

 .فهً تعرؾ نقصا نوعا ما فً التوازن بٌنها وبٌن سوق العمل

 :السادسةالنتٌجة الجزئٌة  -

بحاجات سوق " تتسم المعاهد الوطنٌة المتخصصة فً تكوٌن الموارد البشرٌة بارتباطها 

 العمل "

الباحث ان اؼلب المبحوثٌن ٌؤكدون ان سوق العمل الحالً ال  من خالل الدراسة المٌدانٌة وجد

ذلك ٌحقق الوظٌفة األساسٌة والهامة والمتمثلة فً تحقٌق التوازن بٌن الطلب على العمل والعرض علٌه، 

البطالة المنتشرة فً اوساط جمٌع  ان سوق العمل ٌعرؾ اختالال كبٌرا بٌن طرفٌه، والدلٌل على ذلك

 شرائح الشباب، السٌما المتخرجٌن من المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً.

اما فٌما ٌخص اتسام المعاهد الوطنٌة فً تكوٌن الموارد البشرٌة بارتباطها بحاجات سوق 

كونٌن وفقا لما جاء به اد المتالعمل، فاؼلب افراد العٌنة اقروا ان معاهد التكوٌن توفر دفعات من االفر

 سوق العمل.

 :العامة للبحثالنتٌجة  -

 " تتماشى استراتٌجٌة التكوٌن مع متطلبات الشغل "

من المفروض ان ٌكون هناك توازن بٌن برامج التكوٌن وعالم ٌرى انه انه فالباحث حسب 

عالم الشؽل من طرؾ  اس متطلبات واحتٌاجاتـن على أسـة للتكوٌـاستراتٌجٌ عـث توضـل، حٌـالشؽ

ة بالشؽل، ـات المتعلقـة وتلك المتطلبـا مناسبـج التً تراهـع البرامـة عن وضـان متخصصة مسئولـلج

لكن الواقع عكس ذلك، فالنتٌجة التً توصل الٌها الباحث هً ؼٌاب التنسٌق والتوازن بٌن التكوٌن 

هائلة تؽطً الطلب بشكل كبٌر، ولكن والشؽل، فمن ناحٌة الكم التكوٌن المهنً ٌتوفر على امكانات 

المشكلة تكمن فً انعاش الوظٌفة األساسٌة لسوق العمل، والمتمثلة فً تحقٌق التوازن بٌن العرض 

اذ انها تبدوا بطٌئة جدا، اما من ناحٌة النوع ٌرى الباحث ان هناك توازن على  ،والطلب على العمل

 العموم بٌن العرض والطلب.

سات السابقة فقد تبٌن لنا ان هناك تشابه بٌنها وبٌن الدراسة التً بٌن من خالل عرضنا للدرا

(، التكوٌن المهنً/ التشؽٌلفً العالقة بٌن طرفً المعادلة: ) نجد ان كل الدراسات تبحثاٌدٌنا، حٌث 

على طبٌعة العالقة بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشؽٌل  بلقاسم سالطنٌةحٌث ركزت دراسة الدكتور 

فقد ركزت على مدى استٌعاب سٌاسة التشؽٌل للكم  عبد الواحد بروكًزائر، اما دراسة االستاذ فً الج

على مدى  هشام بوبكرالكبٌر من المتكونٌن فً المجتمع الجزائري، فً حٌن ركزت دراسة الباحث 
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اك وعلى الرؼم من هذا التشابه اال انه نجد ان هنتماشً استراتٌجٌة التكوٌن مع متطلبات الشؽل، 

 اختالؾ كبٌر فً بناء اسئلة االستمارة لكل دراسة.

الى ان هذه الدراسة االخٌرة اختارت خرٌجً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن  باإلضافة

هناك اختالؾ بٌن الدراسة التً بٌن مع دراستنا هذه، فً حٌن نجد ان  كعٌنة لها وهذا ما توافقالمهنً 

الولى والثانٌة فٌما ٌتعلق بالعٌنة، حٌث اختارتا العمال فً المؤسسات كعٌنة اٌدٌنا والدراستٌن السابقٌتٌن ا

 لهما. 

ا بالنسبة كانت السابقة  اتالدراس ؼٌر ان هذا لم ٌمنع من ان هذه ًٌ حٌث ، للباحثةمرجًعا أساس

 ساعدتها فً عدة جوانب نذكر اهمها:

  ،؛وضبط اشكالٌته وتساؤالتهساعدت فً تصمٌم خطة البحث 

 ؛ادة من الجانب النظري لكل دراسةاالستف  

 ؛مقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالٌة 

  متؽٌرات الدراسة خاصة  بأحدالتً لها عالقة بالموضوع أو المراجع من توجٌه الباحثة إلى الكثٌر

 ؛ما تعلق منها بالتكوٌن المهنً واإلدماج المهنً

 ؛مساعدة الباحثة فً صٌاؼة اسئلة االستمارة 
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 :لدراسةاالساسٌة لمفاهٌم التحدٌد  -خامسا

تعد خطوة )عملٌة( تحدٌد المفاهٌم خطوة ضرورٌة فً أي بحث علمً، خاصة تلك المفاهٌم أو 

المصطلحات التً تحمل فً طٌاتها أكثر من معنى، وتستخدم لتدل على أكثر من معنى، وتزداد هذه 

اإلنسانٌة، لذلك وجب على الباحث أن ال ٌهمل هذه األهمٌة أكثر خاصة فً مجال العلوم االجتماعٌة و

 الخطوة، وفٌما ٌلً تحدٌد لبعض المفاهٌم األساسٌة فً الدراسة وبعض المفاهٌم المشابهة.

 التكوٌن المهنً: -1

 :تعرٌفه -1-1

مكون من كلمتٌن: التكوٌن والمهنً، ولتحدٌد تعرٌؾ دقٌق لهذا إن مفهوم التكوٌن المهنً 

 لتعرٌؾ كال المصطلحٌن. المفهوم ٌجب ان نتطرق

 :التكوٌنتعرٌف  -1-1-1

إعطاء تعرٌؾ  –التكوٌن، التعلٌم، التدرٌب  -لقد حاول بعض الباحثٌن والمهتمٌن بهذا المجال 

 شامل ومتكامل لهذا المصطلح، إال أن هذه التعارٌؾ قسمت حسب داللة كل معنى، وسنوجز بعضها:

ل على إحداث تؽٌٌر إرادي فً سلوك الراشدٌن فً : " التكوٌن ٌدDemontomollin 1171تعرٌؾ  -

 .1أعمال ذات طبٌعة مهنٌة "

" عملٌة تعلم سلسلة من السلوك المبرمج أو مجموعة متتابعة من التصرفات كما ٌمكن تعرٌفه على انه  -

 .2" المحددة مسبقا

ممارسة دور : " التكوٌن فعل تعلم ألشكال السلوك الذي ٌكتسب عن طرٌق Postic.M 1171تعرٌؾ  -

 .3ما "

من خالل هذه التعارٌؾ السابقة فإن عملٌة التكوٌن تهدؾ إلى تعلم أو تؽٌٌر أو تعدٌل فً 

 السلوك والتصرفات من خالل ممارسة نشاط ما.

: " التكوٌن عبارة عن مجموعة من النشاطات التً Silvio Montarelto.M 1171تعرٌؾ  -

 .4المهنٌة المناسبة " تستهدؾ تزوٌد المكون بالمعارؾ والكفاءات

                                                           
1 ، دٌوان تقوٌم العملٌة التكوٌنٌة فً الجامعة )دراسة مٌدانٌة بجامعات الشرق الجزائري(لحسن بوعبد هللا:  - 

 .09، ص: 1998الجزائر، المطبوعات الجامعٌة، 
 .02، ص: 2004الجزائر، ، مدٌرٌة النشر لجامعة قالمة، البشرٌة إدارة الموارد: وسٌلة حمداوي - 2
 .09، مرجع سابق، ص: لحسن بوعبد هللا - 3
 .09:  المرجع السابق، ص - 4
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من خالل هذا التعرٌؾ السابق ٌتضح أن هناك اتجاه أخر ٌرى أن التكوٌن ٌهدؾ إلى تنمٌة 

 وتزوٌد المستوى المعرفً للفرد إلعداد الكفاءات.

 المهنً:تعرٌف  -1-1-2

 التعرٌف اللغوي: -1-1-2-1

من الفعل الثالثً الصحٌح " َمَهَن "، والتً تعنً فً اللؽة العربٌة " َمَهَن  ةمهنً مشتقكلمة 

الثوب: ابتذله. اْمَتَهَن: اتخذ مهنة.  -فالنا: َجَهَده. و –َمْهنا، وَمْهنة، وِمهنة: عمل فً صنعته. و  –الرجل 

 .1"العمل’: الِمْهَنةالشًء: ابتذله.  –ٌقال امتهن الحٌاكة مثال. و 

 لتعرٌف االصطالحً:ا -1-1-2-2

مهنً مشتق من المصطلح مهنة والتً تعنً " مجموعة من األعمال المترابطة والمتمٌزة التً 

 ٌمتهنها الفرد "، وهناك اختالؾ بٌن الحرفة والوظٌفة والعمل والمهنة، حٌث أن:

 : هً " مجموعة األعمال القائمة على أساس النشاط الجسدي فً انجاز عمل ما ".الحرفة -

: هً " عبارة عن مجموعة من األعمال ٌقوم بها الفرد فً إطار الهٌكل التنظٌمً مقابل الوظٌفة -

 الحصول على راتب معٌن ".

 .2للحصول على منفعة أو تقدٌم منفعة ما ": وهو " ذلك الجهد والنشاط اإلنسانً المتبدل العمل -

 .3وهً " العمل الذي ٌؤدى لقاء أجر منتظم " المهنة: -

 :ٌعرؾ على انهالتكوٌن فومنه 

" مجموعة من النشاطات تهدؾ إلى ضمان الحصول على المعرفة والمهارات واالتجاهات الضرورٌة  -

ألداء مهمة أو مجموعة من الوظائؾ مع القدرة والفعالٌة فً نوع أو مجال من النشاطات االقتصادٌة 

 .4"المعٌنة 

 .5من إتقان مهنته والتكٌؾ مع ظروؾ عمله " " عملٌة تعلم وتعلٌم تمكن الفردكما ٌعرؾ بأنه  -

                                                           
 .890، ص: 2004، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر، 4ة ، الطبعالمعجم الوسٌطمجمع اللؽة العربٌة:  - 1
، ، دار صفا للنشر والتوزٌع، عمان، األردنسات فً قوانٌن المهنة وآدابهادراأمٌة فارس بدران، هٌفاء راسم حوسة:  - 2

 .13، ص: 2000
، مركز دراسات الوحدة مع مدخالت 1، ترجمة وتقدٌم: فاٌز الصباغ، طعلم االجتماعانتونً ؼٌدنز، كارٌل باردسال:  - 3

 .463، ص: 2001، عربٌة، المنظمة العربٌة للترجمة، بٌروت
 .79، ص: 2002، ، الكتاب الثانً، دار الؽرب للنشر والتوزٌع، وهرانالتربٌة والتكوٌن بالجزائر: بوفلجة ؼٌاث - 4
 .13، مرجع سابق، ص: أمٌة فارس بدران، هٌفاء راسم حوسة - 5
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" هو المدخل ألي عمل ذي طابع مهنً ٌشمل عدة أنشطة حرفٌة، وتهدؾ إلى وٌعرؾ اٌضا على انه  -

التعرؾ على مختلؾ الخامات والعدد واآلالت واإلجراءات، وكذلك المعلومات النظرٌة المتعلقة 

لتزوٌد المتدربٌن بالدراٌة  العمل ومعدالت األداء،بمجموعة من المهن، وذلك كله مع مراعاة أسالٌب 

الالزمة لٌساهموا فً تقدم البالد من الناحٌتٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة، وٌمكن أن ٌتم داخل معاهد التعلٌم 

 .1العام، أو فً مراكز خاصة خارج هذه المعاهد "

به كل من الدول المتقدمة والنامٌة  ب التربٌة الحدٌثة أخذتكما ٌعرؾ أٌضا على أنه " أسلوب من أسالٌ -

لتسهل عملٌة تحوٌل األوالد والبنات الذٌن أتموا المرحلة االبتدائٌة ولم ٌواصلوا التعلٌم أو الذٌن تركوا 

 .2سنة إلى عمالة منتجة " 16 – 12المدرسة دون إتمام هذه المرحلة من سن 

منظمة وتحسٌن االتجاهات والمعرفة فانه ٌعرفه على أنه " عبارة عن تنمٌة  بوفلجة غٌاتاما  -

والمهارات ونماذج السلوك فً مواقؾ العمل المختلفة من اجل قٌام األفراد بمهامهم المهنٌة أحسن قٌام 

  .3وفً اقرب وقت ممكن، وؼالبا ما ٌكون ذلك فً إطار التربٌة المستمرة "

امٌة إلى اكتساب المعارؾ والتأهٌل اما مكتب العمل الدولً فٌعرفه على انه " مجموعة من االنشطة الر -

 .4والسلوكات الضرورٌة لممارسة مهنة أو بعض المهن بمهارة وفعالٌة"

 :التعرٌف االجرائً للتكوٌن المهنً -1-1-2

عملٌة تهدؾ الى تنمٌة قدرات الفرد واكسابه مجموعة من المعارؾ والمهارات والسلوكات "

هذه المهارات تتوافق مع متطلبات المهن او الوظائؾ والوظائؾ، بحٌث تكون  المتعلقة ببعض المهن

 المطلوب شؽلها"

 :للتكوٌن المهنً بعض المفاهٌم المشابهة -1-2

مفرراهٌم مشررابهة قررد تتررداخل معهررا فررً ٌعتبررر التكرروٌن المهنررً كؽٌررره مررن المصررطلحات التررً لهررا 

ول فً هذا العنصر أن نقرؾ خاصة تلك التً تنتمً إلى مجال التعلٌم والتدرٌب والتكوٌن، وسنحاالمعنى، 

 عند حدود كل مصطلح:

 

                                                           
 ،، المركز العربً للبحث والنشر، القاهرةالتعلٌم الفنً ودوره فً إعداد القوى العاملةالمجالس القومٌة المتخصصة:  - 1

 .45ص: 
 .46:  المرجع السابق، ص - 2
 .05، ص: 1984، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 1، طسس النفسٌة للتكوٌن المهنًاألبوفلجة ؼٌاث:  - 3
ر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائالتفاعل بٌن التعلٌم والتكوٌن المهنً والعمل المنتج: بن ٌربح نذٌر - 4

 .107، ص: 2010
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 االختٌار المهنً )االنتقاء(: -1-2-1

كتابهما العالقات الصناعٌة فً الشركات فً  عبد هللا محمد بازرعةومحمد نجٌب توفٌق ٌعرفه كل من  -

ى مسرراعدة الشررخص الصررالح للوظٌفررة الشرراؼرة، وتعتمررد هررذه العملٌررة علرر "علررى أنرره  والمؤسسررات العامررة

المطابقة بٌن تحلٌل العمل وتحلٌل الفرد، فمثال إذا كانت هناك وظٌفة خالٌة تعتمرد علرى عزلرة العامرل فرً 

 .1" ٌمارس تلك الوظٌفة مكان بعٌد عن بقٌة العمال، فإن الفرد االجتماعً ال ٌصلح أن

هررذا التعرٌررؾ ٌشررٌر إلررى أن لكررل مهنررة مجموعررة مررن االسررتعدادات التررً ٌجررب أن تترروفر فررً 

خصٌة المطلوبة للقٌام بها، وعلٌه ٌجب تحلٌل العمل وتحلٌرل الفررد والمطابقرة بٌنهمرا لتعٌرٌن الشرخص الش

 المناسب فً العمل المناسب.

السرن واللٌاقرة الطبٌرة  "فقد حدد الخطرة العامرة لالختٌرار المهنرً كمرا ٌلرً:  عقٌد محمد جمال برعًأما  -

خالق والمٌل لتعلم حرفة أو عمل أو مهنة معٌنة وصالحٌة والقدرة العضلٌة والثقافة العامة، والسلوك واأل

 .2" الفرد لها

 التوجٌه المهنً: -1-2-2

هرو مسراعدة الفررد علرى أن ٌخترار بنفسره وتحرت مسرؤولٌته مهنرة تتناسرب مرع  "ٌقصد بالتوجٌه المهنً  -

نرة وعرن ذاتره، استعداداته وقدراته ومٌولره، علرى نحرو ٌكفرل لره النجراح فرً مهنتره والرضرا عرن هرذه المه

 .3" وتحقٌق المنفعة لذاته وللمجتمع فً وقت واحد

من خالل هذا التعرٌؾ نستنتج أن التوجٌره المهنرً ٌسراعد الفررد علرى اتخراذ القررار فرً اختٌرار 

مهنة معٌنة، بحٌث تتناسب مع قدراته ومٌوالته، وهذا ما ٌحقق الرضا الوظٌفً لدٌره، وعلٌره ومرن خرالل 

 ستطٌع هذه الفرد أن ٌحقق المنفعة لنفسه وللمجتمع فً آن واحد.هذه المهنة أو العمل ٌ

عملٌة ٌقصد بها مساعدة الفرد على اختٌار المهنة التً تصلح له،  "كما عرؾ التوجٌه المهنً على أنه  -

والتً ٌمكن أن ٌؤدٌها بنجاح ومهارة وتحقق لره لرذة اإلنجراز، وهرو بهرذا ٌختلرؾ عرن االنتقراء )االختٌرار( 

 .4مجموعة أفراد المهنة أو عمل ما" والذي ٌنصب على اختٌار أصلح المتقدمٌن من بٌنالمهنً، 

                                                           
، اطروحة دكتوراه دولة فً علم اجتماع التنمٌة ؼٌر التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌل فً الجزائر بلقاسم سالطنٌة: -1

  .44، ص: 1996-1995، منشورة، معهد علم االجتماع، جامعة قسنطٌنة، الجزائر
 .44المرجع السابق، ص:  - 2
، 1996، عة: محمد رجب البٌومً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، مراجعلم النفس الصناعً: كامل محمد محمد عوٌضة - 3

 .36ص: 
 .19، ص: 1975، ، الهٌئة المصرٌة للكتاب، مصرمعجم العلوم االجتماعٌةنخبة من األساتذة المصرٌٌن:  - 4
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من خالل هذا التعرٌؾ نجد أن التوجٌه المهنً ٌركز على الفرد، أما االختٌار المهنرً فاألسراس 

العام  ٌختلفان فً نقطة البدء وٌتفقان فً الهدؾ فٌه ٌكون للمهنة، أي أن االختٌار المهنً والتوجٌه المهنً

عبدد البداقً وهو توجٌه الفرد إلى المهنة التً تالئمه، وذلك حسب قدراته، وفً هذا الشأن حردد الردكتور: 

كما ٌلً: " االختٌار المهنً عملٌرة تهردؾ إلرى علم االجتماع المهنً فً كتابه  بعض الفروق بٌنهما زٌدان

بررة لررذلك العمررل أم ال، وبررذلك ٌكررون تحدٌررد مررا إذا كرران الفرررد المرشررح لعمررل محرردد ٌملررك القرردرات المطلو

التوجٌه المهنً أوسع نطاقا مرن سرابقه، فهرو ٌهردؾ إلرى إفرادة الفررد عرن طرٌرق القردرات الترً ٌتمترع بهرا 

والتً تحدد المجال العلمً الذي تتضح فٌه القدرات المكتشفة، ثم أنره ٌسرتوجب معرفرة سرٌكولوجٌة كاملرة 

  .1طلب إال معرفة المهنة التً سٌختار لها المتقدمون من أجلها "لجمٌع المهن، أما االختٌار المهنً فال ٌت

 ٌوضح الفرق بٌن التوجٌه المهنً واالختٌار المهنً :(1) جدول رقم

 االختٌار المهنً التوجٌه المهنً

 ٌبدأ من الفرد وٌركز اهتمامه فٌه. -

 ٌعمل على اإلرشاد والمعونة لصالح الفرد. -

تطلرررب معرفرررة مجرررال التوجٌررره واسرررع ألنررره ٌ -

 اآلالؾ من المهن.

 ٌهتم بتحلٌل قدرات الفرد وإمكانٌاته. -

 ٌبدأ من مهنة معٌنة وٌهتم بها فً المقام األول. -

 ٌعمل على التصفٌة واالستبعاد. -

 مجال االختٌار ضٌق ألنه ٌتطلب معرفة مهنة أو -

 عمل معٌن

ٌهررررررتم بتحلٌررررررل العمررررررل وتحدٌررررررد مسرررررررتلزماته  -

 ومواصفاته.

 

 .16عبد الباقً زٌدان، المرجع السابق، ص:  المصدر:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16، ص: 1978-1977، ، دار النهضة العربٌة، القاهرة1، طعلم االجتماع المهنًعبد الباقً زٌدان:  - 1
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 التأهٌل المهنً: -1-2-3

ٌعرررؾ التأهٌررل المهنررً علررى أنرره " إعررادة العرراجز إلررى أقصررى إمكانٌاترره الجسررمٌة والعقلٌررة واالجتماعٌررة  -

 .1" والمهنٌة واالقتصادٌة

التشرخٌص، التوجٌره كما ٌعرؾ علرى أنره " مجموعرة مرن الخردمات الخاصرة تقردم للمعروقٌن، وتتضرمن  -

والتدرٌب وتقوٌم الجسد وتزوٌده بالوسائل التعوٌضٌة واإلحالل فرً مهنرة أو عمرل مناسرب، وتهردؾ هرذه 

 .2الخدمات إلى إعدادهم لمهنة معٌنة تساعدهم على االستقرار فً معٌشتهم "

زٌن من خالل ما سبق نستنتج أن التأهٌل المهنً ٌقتصر على فئة معٌنة من المجتمع وهم العراج

وذوي العاهررات أو ذوي االحتٌاجررات الخاصررة، وهدفرره هررو إدمرراجهم داخررل المجتمررع، وٌكمررن الفرررق بررٌن 

التأهٌل المهنً والتوجٌه المهنً فرً أن هرذا األخٌرر ٌبردأ عنرد الفررد ألول مررة لمهنرة معٌنرة وٌنتهرً عنرد 

 .3التأهٌلانتهاء عملٌة التأهٌل المهنً، وهذا ٌعنً أن التوجٌه ٌالحق الفرد طوال مدة 

 التدرٌب المهنً: -1-2-4

" عملٌرة تعلرم وتعلرٌم، تسراعد الفررد علرى إتقران مهنتره، والتوافرق مرع ٌعرؾ التدرٌب المهنً علرى أنره:  -

 .4ظروؾ عمله "

مررن خررالل هررذا التعرٌررؾ نسررتنتج أن الترردرٌب المهنررً ٌسرراعد علررى اكتسرراب عررادات أو مهررارات 

حٌث أن هذه المهارات تساعده على إتقان مهنته وتهٌئه للتأقلم مع جدٌدة من خالل عملٌة التعلم والتعلٌم، ب

بٌئة عمله، ونحن فً دراستنا هذه سرنأخذ مصرطلح التردرٌب المهنرً علرى أنره مررادؾ لمصرطلح التكروٌن 

 المهنً وذلك أن أؼلب الباحثٌن خاصة منهم المشارقة ٌستخدمونه فً كتاباتهم. 

نظام ؼٌر مرتبط بمرحلة تعلٌمٌة محددة أو بفئة ر التدرٌب المهنً " اما منظمة العمل العربٌة فإنها تعتب -

وٌتم فً مراكز التدرٌب المهنً ومواقع العمل واإلنتاج أو مشاركة برٌن مراكرز التردرٌب ومواقرع  ،محددة

عمررال مرراهرٌن فررً مختلررؾ االختصاصررات الصررناعٌة والزراعٌررة  إعررداد إلررى وٌهرردؾالعمررل واإلنترراج، 

  لمهنًفً بعض الدول العربٌة بالتعلٌم ا درٌبـالتنوع من ـال ذاـه ىمـوٌس ،اـة وؼٌرهـة واإلدارٌـوالصحٌ

 

 

 

                                                           
 .48لقاسم سالطنٌة، مرجع سابق، صك ب - 1
 .123، ص: 2004، ، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة4، طالمعجم اإلعالمًمحمد منٌر حجاب:  - 2
 .48سالطنٌة، مرجع سابق، ص:  بلقاسـم - 3
 .47محمد محمد عوٌضة، مرجع سابق، ص:  كامل - 4
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 .1وتونس " "التكوٌن المهنً" فً الجزائر والمؽرب مصطلحكما ٌطلق علٌه 

فإننددـا سنسددتخدم مصددطلح التدددرٌب المهنددً كمددرادف لمصددطلح التكددوٌن ذه ـوفددً دراسددتنا هدد

 المهنً.

 :التعلٌم المهنً -1-2-5

من البررامج التعلٌمٌرة المنظمرة الترً تهردؾ إلرى إعرداد األفرراد للمهرن " ٌعـرؾ التعلٌـم المهنً على انه  -

التً ٌختارونـها، أو رفع مستـوى العاملٌرـن بالفعرل للترقرً فرً مجرـاالت أعمالهرـم، أو هرو بررامج التعلرٌم 

ة، وتكررون هررذه البرررامج دون التررً تعررد بهرردؾ إكسرراب الطررالب المعررارؾ والمهررارات الالزمررة لمهنررة معٌنرر

 .2المستوى الجامعً، وٌطلق على المعاهد التً تقدم هذه البرامج المدارس المهنٌة "

حسب هذا التعرٌؾ فإن التعلرٌم المهنرً ٌتفرق مرع التكروٌن المهنرً مرن حٌرث: الهردؾ والبرنرامج 

 والمستوى الدراسً لألفراد الذٌن ٌنتمون لهذا النوع من التعلٌم.

 بٌة المهنٌة:التر -1-2-6

ٌقصد بالتربٌة المهنٌة على انها " إعداد الفرد لمهنة عن طرٌق تعرضه لسلسلة مرن الخبررات المخترارة  -

 والمنظمة تنظٌما هادفا ".

" جهد ٌهدؾ إلى مساعدة الفرد على اكتسراب واسرتخدام المعرفرة والمهرارات  Preli برٌلًكما ٌعرفها  -

 .3ح العمل عنده ذو معنى ومنتج وجزء من أسلوب حٌاته "واالتجاهات الضرورٌة لكل فرد، لٌصب

إن التربٌة المهنٌة من خالل هذا التعرٌؾ نجدها تتداخل مع التوجٌه المهنً، فكالهما ٌعمل على 

  مساعدة الفرد لتحقٌق ذاته فً مهنة معٌنة، ولجعله قادرا على التكٌؾ مع نفسه ومع من حوله.

 التخطٌط المهنً: -1-2-7

التخطٌط المهنً" العملٌة التً ٌتم من خاللها زٌادة وعً وإدراك األفراد بمٌولهم المهنٌة وقٌمهم ٌقصد ب -

 .4"ونقاط قوتهم وضعفهم من خالل ما توفره المنظمة من معلومات حول الفرص الوظٌفٌة 

 

 

                                                           
، ، مصر"-قضاٌا ملحة – ل التشغٌل و البطالة فً الدول العربٌةالتقرٌر العربً الثانً حو"منظمة العمل العربٌة:  - 1

2010. 
 .173، ص: 2010، ، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردنالمعجم التربوي وعلم النفسناٌؾ القٌسً:  - 2
والتوزٌع، عمان، ، مكتبة دار الثقافة للنشر التوجٌه المهنً ونظرٌاته: عبد الهادي، سعٌد الحسٌنً العزة جودت عزت - 3

 .180، ص: 1999، األردن
 .302، ص: 2010، ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائرتسٌٌر الموارد البشرٌةمنٌر نوري:  - 4
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 المهنً: االدماج -2

علم االقتصاد وعلم  ان مصطلح االدماج المهنً ٌستخدم فً العدٌد من المجاالت المعرفٌة منها

االجتماع ... الخ، وهو ٌدخل فً نطاق التشؽٌل والتوظٌؾ، وتعرٌؾ هذا المصطلح ٌجبرنا على تفكٌكه، 

فهو من المصطلحات المركبة، ٌتكون من مصطلحٌن هما: االدماج والمهنً، وفٌما ٌلً تعرٌؾ هذا 

 المصطلح: 

 التعرٌف اللغوي: -2-1

" الذي ٌعنً فً اللؽة العربٌة " دمج  دمجلثالثً الصحٌح " ان كلمة ادماج مشتقة من الفعل ا

االمر ٌدمج دموجا: استقام. وأْمٌر ُدماٌج وِدماٌج: مستقٌم. وتدامجوا على الشًء: اجتمعوا. ودامجه علٌهم 

ِدماجا: جامعه. وُصلٌح ِدماٌج: محكم قوي. وادمج الحبل: اجاد فتله وقٌل: احكم فتله فً دقة. ودمجت 

لشعر دمجا، وادمجته: ضفرته، ورجل مدمج ومندمج: مداخل كالحبل المحكم الفتل. ... الماشطة ا

وعلٌه ، 1والُدموُج: دخول الشًء فً الشًء. ... واًدمج فً الشًء اِدماجاً واندمج اندماجا اذا دخل فٌه "

 .ٌمكن القول ان االدماج المهنً لؽة ٌعنً الدخول فً عمل ما

 التعرٌف االصطالحً: -2-2

على انه " دمج فئات معٌنة من السكان الذٌن لدٌهم صعوبة فً العثور على  فرٌدرٌك دلكورتعرفه  -

 . 2عمل ) الشباب، الؽٌر حاملٌن للشهادات، المعوقٌن والبطالٌن لفترة طوٌلة( ..."

هذا التعرٌؾ حدد االدماج المهنً بوجه عام، ولم ٌدخل فً التفاصٌل الجزئٌة له، كما حدد 

عنٌة بعملٌة االدماج المهنً وهم: الشباب والؽٌر حاملٌن للشهادات والمعوقٌن والذٌن ٌعانون من الفئات الم

البطالة لمدة طوٌلة، وحسبه ان االدماج المهنً ال ٌعنى بحاملً الشهادات، فهو ٌعتبر ان حاملً الشهادات 

 ٌتحصلون على شؽل فور تخرجهم.

ة التوظٌؾ والتً تحدد مدى المالئمة بٌن الموظؾ الجدٌد كما ٌعنً " فترة أو مرحلة تلً مباشرة عملٌ -

والمنصب الشاؼر، وعلٌها ٌتقرر بقاؤه أو مؽادرته أو التحاقه بمنصب أخر اكثر تالؤما ومؤهالته 

                                                           
 .1419، ص: ، دار المعارؾ، مصر16، المجلد الثانً، الجزء لسان العربابن منظور:  - 1

2  - frederic delacourt: dictionnaire des termes du travail , édition de vecchi s a paris, 

2011, p : 98. 
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ومهاراته، وتتعلق فترة االدماج بالتوظٌؾ الخارجً اكثر من التوظٌؾ الداخلً الذي ٌأخذ شكل تنقالت 

 .1عمودٌة أو أفقٌة "

" فترة للتمرن واالعتٌاد )التعود( على مجموع النشاطات المسندة والتً تتعلق  باإلدماجا ٌقصد كم -

ن والزمالء وهو الجانب بالجانب التقنً لمنصب عمل، وكذا مجموع العالقات مع باقً العاملٌ

 .2"العالقاتً

 المهنً: لإلدماجالتعرٌف االجرائً  -2-3

التعرٌؾ االجرائً لمصطلح االدماج المهنً والذي على ضوء التعارٌؾ السابقة ٌمكن وضع 

" تلك المرحلة التً تلً مباشرة مرحلة على ضوئه تتضح حدود الدراسة ومجاالتها، والذي ٌعنً 

التكوٌن المهنً فً منصب عمل، حٌث  المعاهد الوطنٌة المتخصصة فً ًالتكوٌن، وتعنى بتشؽٌل خرٌج

إلى االستقرار  مها، مما ٌؤدي بهونلبات الوظٌفة التً ٌشؽلمع متط موتخصصه مومستواه متتوافق شهادته

  .المهنً "

 :المهنً باإلدماجالمفاهٌم المرتبطة  -2-4

ٌعتبر مصطلح االدماج المهنً كؽٌره من المصطلحات التً ترتبط مع بعض المفاهٌم األخرى، 

أن نقؾ عند حدود خاصة تلك التً تنتمً إلى مجال التوظٌؾ والتشؽٌل، وسنحاول فً هذا العنصر 

 بعض المفاهٌم المرتبطة بهذا المصطلح.

 :التشغٌل -2-3-1

 .3التشؽٌل على انه " كل نشاط ٌقدم موردا معٌنا للفرد الذي ٌقوم به " بٌار بوردٌوٌعرؾ  -

وٌعرؾ اٌضا على انه " الوظٌفة أو الحرفة أو الصناعة أو كل ما ٌقوم به الفرد فً الحٌاة االجتماعٌة  -

 .4ٌشؽله "من عمل 

 

                                                           
، الجزائر، اطروحة دكتوراه العلوم فً علم االجتماع وضعٌة الخرٌج الجامعً فً المؤسسة الصناعٌةبوزٌد نجوى:  - 1

، باتنة، جامعة الحاج لخضرتنظٌم وعمل ؼٌر منشورة، قسم علم االجتماع، كلٌة العلوم االجتماعٌة والعلوم االسالمٌة، 

 .74ص:  2010 الجزائر،
 .74المرجع السابق، ص: بوزيد نجوى،  - 2
، منشورات عوٌدات، 1، ترجمة: بوالند عما نوبل، طرسالة فً سوسٌولوجٌا العمل :جورج فرٌدمان واخرون - 3

 .11، ص: 1985 ،بٌروت
 .494، ص: 1975، القاهرة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،معجم العلوم االجتماعٌة :ابراهٌم مذكور - 4
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ؽال به، وهو ٌعنى تحقٌق المنزلة تشإلتمكٌن الشخص من الحصول على عمل وا كما ٌقصد به " -

 .1واألجور "كموظؾ أو كعامل مدرج اسمه فً كشؾ الماهٌات  االجتماعٌة

 التوظٌف: -2-3-2

هذه القوى  المؤسسة، واختٌار افراد إلدارةٌعرؾ التوظٌؾ على انه " تعبئة القوى العاملة الالزمة  -

وتدرٌبها ووضعها فً المكان المالئم لها، بقصد الوصول إلى االنتاج االنسب، وتوفٌر شروط وظروؾ 

العمل المالئمة للعاملٌن بالمؤسسة لٌستمروا فً اداء مهامهم بسرعة وكفاٌة واقتصاد، وكذلك تحدٌد 

 .2األجور والمهام المناسبة، ووضع نظم العالوات والترقٌات "

رؾ على انه " سلوك تنتهجه منظمة ما، قصد استقطاب ٌد عاملة لشؽل مناصب عمل شاؼرة او كما ٌع -

 . 3اضافٌة، وٌكون ذلك مرتبطا بالحالة السٌاسٌة واالقتصادٌة للبالد "

 عقد العمل: -2-3-3

إٌجار الخدمات أو  ٌعتبر مصطلح العمل جدٌدا نوعا ما حٌث ٌعرؾ فٌما مضى بعقد إٌجار"  -

 .4" األشخاص

كما ٌعرؾ عقد العمل على انه " اتفاق ٌلتزم بموجبه احد االشخاص العمل لحساب شخص اخر  -

صاحب العمل، وتحت اشرافه وادارته وتوجٌهه لمدة محدودة او ؼٌر محدودة مقابل اجر معٌن ومحدد 

 .5سلفا "

د االخر وتحت وٌعرؾ اٌضا على انه " عقد ٌتعهد فٌه احد المتعاقدٌن بان ٌعمل فً خدمة المتعاق -

 .6ادارته واشرافه، مقابل اجر ٌتعهد به المتعاقد االخر "

ومن خالل هذه التعارٌؾ ٌمكن تعرٌؾ عقد العمل على انه اتفاق ٌلتزم بموجبه أحد األشخاص 

 بالعمل لحساب شخص آخر صاحب عمل وتحت إشرافه مقابل اجر ٌدفعه صاحب العمل.

                             

                                                           
جتماعٌة واالقتصادٌة لعملٌة التسرٌح فً ظل سٌاسات التشغٌل داخل المؤسسات اآلثار اإلسامٌة بن رمضان:  - 1

 .23، ص: 2002-2001، الجزائرباتنة، ماجستٌر علم االجتماع تنظٌم وعمل، جامعة الحاج لخضر  رسالة، الجزائرٌة
 .195، ص: 1998، ، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرٌةراد والعالقات االنسانٌةادارة االف(: 1998عادل حسن ) - 2
 .196المرجع السابق، ص:  - 3
 .94نخبة من االساتذة المصرٌٌن، مرجع سابق، ص:  - 4
 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 2ج، التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري : أحمٌة سلٌمان - 5

 .15، ص: 1998
، 2000، ، المجلد األول، منشورات الحلبً، بٌروتالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدعبد الرزاق السنهوري:  - 6

 .13ص: 
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 الجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌةا -سادسا

تكتسً مرحلة العمل المٌدانً أهمٌة بالؽة فً العلوم االجتماعٌرة، ذلرك أن قٌمرة البحرث ال تكمرن 

فً جمع التراث النظري حول المشكلة موضوع البحث وإنمرا تسرتدعً أٌضرا نرزول الباحرث إلرى المٌردان 

لة لدراستها دراسة شراملة واقعٌرة مسرتندا فرً ذلرك الستقصاء الحقائق والوقوؾ عند مختلؾ جوانب المشك

على ما ٌمده مجتمع الدراسرة مرن بٌانرات ومعلومرات الزمرة للدراسرة، وهرو مرا ٌضرفً الطرابع األمبرٌقرً 

 العلمً على الدراسة.

 مجاالت الدراسة: -1

إن المهتمٌن بمناهج البحث االجتماعً ٌتفقرون علرى أن تحدٌرد مجراالت البحرث االجتمراعً مرن 

 خطوات الهامة، وتتمثل هذه المجاالت فً:ال

 : وهو الذي ٌحدد لنا المكان الذي أجرٌت فٌه الدراسة.المكانًالمجال  -

 : وٌقصد به مجتمع البحث أي األفراد الذٌن أجرٌت علٌهم الدراسة.المجال البشري -

ة بداٌة من الدراسة : ونقصد به المدة الزمنٌة المستؽرقة فً إجراء الدراسة المٌدانٌالمجال الزمنً -

 .1االستطالعٌة

 وعلٌه فإن مجاالت الدراسة فً هذا الموضوع تمثلت فٌما ٌلً:

الذي ٌختاره الباحث إلجراء دراسته  المكانٌتمثل المجال المكانً للبحث فً  :المكانًالمجال  -1-1

عرٌؾ بكل من الوكالة ، لكن تم التبسكرة مدٌنةمتمثل فً المجال المكانً المٌدانٌة، وفً هذا البحث فإن 

الوالئٌة للتشؽٌل والمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً وكذا مدٌرٌة النشاط االجتماعً وهذا 

 ألننا قمنا بإجراء مقابالت معهم ساعدتنا فً تحلٌل الجداول واستخالص النتائج .

 التعرٌف ببلدٌة بسكرة: -1-1-1

، ٌحدها 2كلم 127.70وتتربع على مساحة قدرها تقع مدٌنة بسكرة بالجنوب الشرقً للوالٌة، 

من الشمال بلدٌة لوطاٌة، ومن الجنوب بلدٌة أوماش، ومن الشرق بلدٌة سٌدي عقبة وبلدٌة شتمة، ومن 

 .2الؽرب بلدٌة الحاجب

                                                           
، ، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائرمناهج البحث وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمد الذنٌبات:  - 1

 .97، ص: 1995
2- http://www.apcbiskra.dz/biskra_desc.aspx 

http://www.apcbiskra.dz/biskra_desc.aspx
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ٌوجد فً مدٌنة بسكرة مجموعة معتبرة من المؤسسات بمختلؾ انواعها )االقتصادٌة والتجارٌة 

(، هذه األخٌرة التً تعمل بالتنسٌق مع مؤسسات التشؽٌل التً تعنى بتسجٌل الشباب والخدماتٌة، ... الخ

طالبً العمل سواء حاملً الشهادات أو دون ذلك، وعارضً العمل بصفة مستمرة، وهً المدٌرٌة 

ً للتشؽٌل، وكذا مدٌرٌة النشاط االجتماعً التالوالئٌة للشتؽٌل التً تعمل بالتنسٌق مع الوكالة الوالئٌة 

ٌوجد بها مجموعة من مراكز تساعد هً بدورها فً عملٌة االدماج االجتماعً على مستوى الوالٌة، كما 

ومعاهد للتكوٌن المهنً التً تساعد الشباب فً الحصول على شهادة تساعدهم فً الحصول على منصب 

 عمل.

 التعرٌف بالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب: -1-1-2

شأ المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب ببسكرة بموجب المرسوم ان

، الذي  ٌتضمن تحوٌل مراكز للتكوٌن 2000اوت من سنة  15المؤرخ فً  239 – 2000التنفٌذي رقم 

المهنً والتمهٌن إلى معاهد وطنٌة متخصصة فً التكوٌن المهنً، وبموجبه تم تحوٌل مركز التكوٌن 

، وهو مؤسسة إلى المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً ببسكرة 2والتمهٌن بسكرة  المهنً

عمومٌة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل المالً، حٌث ٌخضع المعهد لوصاٌة 

 الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن المهنً، ٌهدؾ المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً الى:

 م بالتكوٌن االولً والمستمر للتقنٌٌن والتقنٌٌن السامٌٌنالقٌا -

تنظٌم تدرٌبات حسب تطور سوق العمل، وفً نفس المستوٌات السالفة الذكر، لتحوٌل مهارات  -

 المهنٌٌن العاملٌن فً قطاعات نشاط االقتصاد الوطنً واالشراؾ علٌها.

ع مستوى التأهٌل للعمال الذٌن هم فً تقدٌم اشكال المساعدة التقنٌة والتربوٌة التً تهدؾ إلى رف -

 وضعٌة الخدمة الفعلٌة، للمؤسسات والهٌئات والمقاوالت بناءا على طلبها.

 االسهام فً الدراسات واالبحاث باتصال مع الهٌئات والمؤسسات المعنٌة. -

 المشاركة عند االقتضاء فً تكوٌن المكونٌن وتحسٌن مستواهم وتحوٌل مهارتهم. -

ثائق والبٌانات ذات الصلة ونشرها، وتشجٌع المبادالت واللقاءات وتدعٌمها، النهوض بجمٌع الو -

 .1وٌمكنها ان تقوم بخدمات لفائدة منظمة دولٌة أو بلد أخر

 

 

 

                                                           
 2000اوت  15المؤرخ فً  239 – 2000المرسوم التنفٌذي رقم  -1
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 الوكالة الوالئٌة للتشغٌل بسكرة: -1-1-3

 النشأة: -أ

ٌاكل الوكالة من القسم الثالث الخاص به 26لقد انشأت الوكالة الوالئٌة ببسكرة بناءا على المادة 

، والمتعلق بمهام الوكالة 2006فبراٌر سنة  18المؤرخ فً  77 – 06الوطنٌة من المرسوم التنفٌذي رقم 

وهً تقع فً  ،1الوطنٌة للتشؽٌل وتنظٌمها وسٌرها، حٌث ٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى حدود الوالٌة

 الجهة الؽربٌة للوالٌة بمنطقة الكورس.

 ابعة للوكالة الوالئٌة: الوكاالت المحلٌة الت -ب

تشرؾ الوكالة الوالئٌة للتشؽٌل بوالٌة بسكرة على خمس وكاالت محلٌة، وكل وكالة محلٌة 

ٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى عدة بلدٌات، وفٌما ٌلً الوكاالت المحلٌة التابعة للوكالة الوالئٌة للتشؽٌل 

 ببسكرة :

  ٌمً إلى البلدٌات التالٌة: بسكرة، بوشقرون، مخادمة، ببسكرة وٌمتد اختصاصها االقلالوكالة المحلٌة

أوماش، ملٌلً، لٌشانة، الحاجب، الحوش، شتمة، سٌدي عقبة، لٌوة، برج بن عزوز، مشونش ومقرها هو 

 نفس مقر الوكالة الوالئٌة للتشؽٌل.

 واد، عٌن الناقة، الوكالة المحلٌة بزرٌبة الواد وٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى البلدٌات التالٌة: زرٌبة ال

 المزٌرعة وخنقة سٌدي ناجً.

 وٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى البلدٌات التالٌة: القنطرة، عٌن زعطوط،  الوكالة المحلٌة بالقنطرة

 البرانٌس، جمورة والوطاٌة.

  الوكالة المحلٌة بطولقة وٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى البلدٌات التالٌة: طولقة، فوؼالة، أورالل

 وس.والؽر

 الدوسن ،والد جالل وٌمتد اختصاصها االقلٌمً إلى البلدٌات التالٌة: اوالد جاللأالوكالة المحلٌة ب، 

 .2سٌدي خالد وراس المٌعاد ،الشعٌبة ،البسباس

 

 

 

                                                           
 2006فبراٌر سنة  18المؤرخ فً  77 – 06المرسوم التنفٌذي رقم  - 1

 2- w.anem.dzhttp://ww 

http://www.anem.dz/
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 مدٌرٌة النشاط االجتماعً ببسكرة: -1-1-4

 التعرٌف:  -أ

ٌفوق عدد سكانها ثالثة  مدٌرٌة النشاط االجتماعً هً مؤسسة والئٌة تفتح فً المناطق التً

االؾ نسمة، وٌدٌرها مدٌر والئً ٌسهر على متابعة وتطبٌق التشرٌع والتنظٌم فً جمٌع المٌادٌن 

المرتبطة بالحماٌة االجتماعٌة، وقد بدأت مدٌرٌة النشاط االجتماعً لوالٌة بسكرة نشاطها الفعلً فً شهر 

جتماعٌة إلى مقر مصلحة المالحق والتربٌة فً ماي، حٌث تم نقل مقرها من مدٌرٌة الصحة والحماٌة اال

) وثٌقة من مدٌرٌة النشاط االجتماعً لوالٌة الوسط المفتوح، وحالٌا فان مقرها هو نهج حكٌم سعدان 

 .1بسكرة (

 النشأة:  -ب

 471-96انشأت مدٌرٌة النشاط االجتماعً لوالٌة بسكرة بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم 

 .1996دٌسمبر  18المؤرخ فً 

 المهام:  -ج

بناءا على المرسوم التنفٌذي السالؾ الذكر وحسب المادة الثالثة منه فان مدٌرٌة النشاط 

 االجتماعً على مستوى الوالٌة تقوم بـ:

 .السهر على تطبٌق التشرٌع والتنظٌم فً جمٌع المٌادٌن المرتبطة بالحماٌة االجتماعٌة 

 مجال الحماٌة االجتماعٌة واحصاء الفئات اقامة جهاز اعالمً ٌتعلق بتقوٌم الحاجات ف ً

 المحرومة وذلك باالتصال مع السلطات المحلٌة.

 .التعرؾ على جمٌع فئات االشخاص المعوقٌن 

 .تنظٌم جهاز منح بطاقة المعوق 

 .تأطٌر جهاز المساعدة والدعم المباشرٌن لصالح الفئات االجتماعٌة المحرومة و المعوقة 

 االدماج االجتماعً والمهنً لألشخاص المعوقٌن. ترقٌة وتطوٌر جمٌع نشاطات 

  تتخذ اٌة مبادرات على المستوى المحلً ترمً إلى ضمان التكفل باألشخاص المعوزٌن أو الذٌن

 ٌعانون الحرمان.

                                                           
 .وثٌقة من مدٌرٌة النشاط االجتماعً لوالٌة بسكرة - 1
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  القٌام بتنشٌط وتنسٌق وتنفٌذ برامج الحماٌة االجتماعٌة ال سٌما فٌما ٌتعلق بمساعدة االشخاص

بٌة المعوقٌن واعادة تربٌتهم وحماٌة ورعاٌة الطفولة الطفولة المسنٌن والمحتاجٌن، وتر

 المحرومة من الرعاٌة العائلٌة واالحداث المعرضٌن ألخطار االنحراؾ الخلقً.

  تنفٌذ جمٌع االجراءات التً من شانها ترقٌة التعبٌر عن التضامن الوطنً فً المٌدان

 االجتماعً، ال سٌما تطوٌر ومساعدة الحركة الجمعوٌة.

 .تقوم بتنشٌط وتقوٌم سٌر هٌاكل الحماٌة االجتماعٌة 

  ،المشاركة فً تسٌٌر الموارد البشرٌة الضرورٌة للمؤسسات والهٌاكل المتخصصة فً الوالٌة

 وكذا السهر على توفٌر الحاجات من المستخدمٌن فً احسن الظروؾ.

 الصالح والتجهٌز واعادة القٌام بمتابعة وبرمجة العملٌات المقررة فً مجال البناء والتهٌئة وا

التجهٌز الخاصة بالمشارٌع والهٌاكل التابعة لقطاع الحماٌة االجتماعٌة وهذا باالتصال مع 

 المؤسسات المعنٌة وفً اطار االجراءات المقررة.

 .اعداد البطاقة االجتماعٌة فً الوالٌة وتحٌنها 

 .اعداد ونشر المعلومات فً مجال الحماٌة االجتماعٌة للوالٌة 

 الم السكان بإمكانٌات التكفل بهم داخل الهٌاكل المتخصصة فً الحماٌة االجتماعٌة.اع 

 1تنظٌم زٌارات تفتٌشٌة منتظمة إلى المؤسسات فً المستوٌٌن االداري والتربوي. 

 : التنظٌم الهٌكلً -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة النشاط االجتماع14ًشكل رقم )
                                                           

 1996دٌسمبر  18المؤرخ فً  471-96المرسوم التنفٌذي رقم  - 1

 المدٌر

مصلـحة االدارة 

 العامة

 ؤسساتمصلحة الم

 المتخصصة

 مصلحة الحماٌة االجتماعٌة

 والفئات المحرومة

مصلحة االدماج االجتماعً 

 والتضامن والحركة الجمعوٌة

 مكتب المستخدمٌن -

مكتب المٌزانٌة  -

 والوسائل

مكتب االعالم  -

 والتوجٌهات واالحصائٌات

مكتب المتابعة والدعم  -

البٌداغوجً للمؤسسات 

 المتخصصة

ر ومتابعة مكتب تسٌٌ -

استشارات المؤسسات 

 المتخصصة

مكتب متابعة تسٌٌر  -

 الشبكة االجتماعٌة

مكتب المساعدة  -

 االجتماعٌة

مكتب متابعة االشخاص  -

 المعوقٌن والفئات محرومة

 مكتب الحركة الجمعوٌة -

مكتب االدماج االجتماعً  -

ومتابعة الشباب فً الوسط 

 المفتوح

 مكتب التضامن واالسرة -

 مانةاال
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  منً: المجال الز -1-2

ونقصد به المدة الزمنٌة المستؽرقة فً إجراء الدراسة المٌدانٌة بداٌة مرن الدراسرة االسرتطالعٌة 

 إلى نهاٌة البحث.

، وذلك بزٌارة كل المؤسسرات 2015/  2014خالل السنة الدراسٌة  المٌدانٌة دراستنابدأت وقد 

هرد الروطنً المتخصرص فرً التكروٌن التً بإمكانها مساعدتنا فً هرذا البحرث، وهرذه المؤسسرات هرً: المع

المهنً حسانً بوناب والوكالة الوالئٌة للتشؽٌل ومدٌرٌرة النشراط االجتمراعً، علرى اعتبرار ان األول هرو 

مكان تخرج المتكونٌن والمؤسستٌن الباقٌتٌن همرا مرن ٌسرتقبل هرؤالء المتخررجٌن، وانقسرمت علرى اثرهرا 

 الدراسة على مراحل: 

 المرحلة األولى: -1-2-1

ومثلرت لنرا هرذه المرحلرة ودامرت حروالً االسربوعٌن،   16/10/2014ترارٌخ ابتداء مرن وكانت 

الزٌارة االستطالعٌة، والتً كان الهردؾ منهرا التعررؾ علرى الواقرع المٌردانً قبرل الخروض فرً تفاصرٌله، 

 وإزالة الؽموض واللبس على بعض المواضٌع الؽامضة، ومن خالل هذه المرحلة تم:

لرروطنً المتخصررص فررً التكرروٌن المهنررً حسررانً بونرراب، اٌررن زودنررا المعهررد برربعض زٌررارة المعهررد ا -

 المعلومات، وقد وعدنا المدٌر بمساعدتنا بكل ما ٌحتاجه البحث من معلومات.

 زٌارة مدٌرٌة التشؽٌل بالوالٌة وقد تم توجٌهنا للوكالة الوالئٌة للتشؽٌل. -

 زٌارة الوكالة الوالئٌة للتشؽٌل ببسكرة  . -

 دٌرٌة النشاط االجتماعً ببسكرة.زٌارة م -

 :المرحلة الثانٌة -1-2-2

ودامررت كررذلك اسرربوعٌن، حٌررث تررم زٌررارة المعهررد  2015جررانفً  04وكانررت ابتررداء مررن تررارٌخ 

إلجراء المقابلة واستكمال المعلومات حول افراد العٌنة، إال اننا تفاجئنا بتؽٌٌر المدٌر لٌحرل محلره مردٌرة، 

طائنررا اي معلومررات تخررص المتخرررجٌن، وقررد حاولنررا معهررا كثٌرررا إال انهررا هررذه األخٌرررة التررً رفضررت اع

رفضت رفضا قاطعا، وهنا تم البحث عن بعض المتكونٌن المتخرجٌن بطرق شخصٌة حتى تحصلنا على 

البعض منهم وهم دلونا على البعض من زمالئهم، كما تم زٌارة الوكالة الوالئٌة للتشرؽٌل إلجرراء المقابلرة 

بعدها تم زٌارة مدٌرٌة النشاط االجتماعً إلجراء المقابلة مع المردٌر، اال اننرا وجردنا المردٌر مع المدٌر، و

 فً مهمة اٌن استقبلنا نائبه وقمنا بإجراء المقابلة.
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  المرحلة الثالثة: -1-2-3

وقد دامت حوالً ثالث اسابٌع، وفً هذه المرحلة تم توزٌع  2015فٌفري  12وكانت ابتداء من 

 ، وعند استرجاعها تم تعدٌل اسئلة االستمارة.لتجرٌب االستمارةمتخرجٌن  10ارات على بعض االستم

  المرحلة الرابعة: -1-2-4

 2015توزٌع االستمارة على المبحوثٌن واستالمها ابتداء من شهر مرارس وفً هذه المرحلة تم 

روؾ مكران تواجرده، ، وتعتبرر المرحلرة طوٌلرة الن مجتمرع البحرث ؼٌرر معر2015إلى ؼاٌة شهر نوفمبر 

لذلك اخترنا عٌنة كرة الثلج للوصول الى مفردات العٌنة، وقرد ترم االسرتعانة بربعض المتخررجٌن اللرذٌن ال 

 ٌدخلون فً مجتمع البحث لمساعدتنا فً البحث عن المعنٌٌن.

  :الخامسةالمرحلة  -1-2-5

بوٌبهرا والتعلٌرق علٌهرا تفرٌرػ البٌانرات المتعلقرة باالسرتمارة وتترم مرن البحرث  وفً هرذه المرحلرة

، لتسرلم بعرد 2016الى ؼاٌرة دٌسرمبر  2016واستخالص النتائج، وقد بدأت هذه المرحلة من شهر جانفً 

 ذلك للمشرؾ الذي اعطى بعض التعدٌالت

 :المجال البشري -1-3

 التعرٌف بالمجال البشري:  -1-3-1

جمٌرع " الدراسةد بمجتمع ٌقصوتدور حوله الدراسة، بحث  مما ال شك فٌه أن لكل بحث مجتمع

 .1عناصر ومفردات المشكلة او الظاهرة المدروسة "

عادة ما ٌواجه الباحثون مشكلة األعداد الكبٌرة لمجتمع البحث محرل الدراسرة، وهرذا مرا ٌرؤدي و

إلى صعوبة دراسته، وذلك لما ٌترتب علٌه من مصارٌؾ مالٌة باهظة، ووقت طوٌل وجهد بشري كبٌر، 

صعوبات التً تواجه الباحث أثناء جمع البٌانرات مرن كرل أفرراد المجتمرع، وهرذا مرا ٌجعرل باإلضافة إلى ال

                                                           
، دار صفاء للنشر 1، طمناهج واسالٌب البحث العلمً النظرٌة والتطبٌقربحً مصطفى علٌان، عثمان محمد ؼنٌم:  - 1

 .137، ص: 2000، والتوزٌع، عمان
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، وٌطلرق علرى هرذا 1الباحث ٌتجه إلى دراسة عدد صؽٌر من الناس، ٌمثلون المجتمرع الكلرً أفضرل تمثٌرل

 العدد الصؽٌر من الناس عٌنة الدراسة.

الرروطنً المتخصررص فررً مررن المعهررد تمثررل مجتمررع البحررث فررً بحثنررا هررذا فررً المتخرررجٌن 

، واللذٌن ٌنتمون إلى بلدٌرة بسركرة، اي اننرا 2011و  2010التكوٌن المهنً حسانً بوناب ببسكرة سنتً 

نستثنً المتخرجٌن الذٌن ٌنتمون إلى بلدٌات أخرى أو والٌات أخرى، وذلك لصرعوبة الحصرول علرى اي 

حسررب  229حرروالً ع البحررث مجتمرر عرردد معلومررات عررنهم وعرردم معرفررة عنرراوٌنهم الشخصررٌة، وقررد بلررػ

ولقرد ترم اختٌرار دفعترً احصائٌات المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب بسركرة، 

 لسببٌن: 2011و 2010

، وبالتالً فان تطبٌقه ٌمكن ان تعترضره بعرض الصرعوبات 2008ان قانون االدماج المهنً كان سنة  -

ق زمنرً برٌن سرنة صردور القرانون وتطبٌقره وبرٌن الدفعرة فً البداٌة، لذلك اخترنا ان ٌكون هنراك فرار

 المختارة.

حتى ٌتسنى لنا تتبع هؤالء الخرٌجٌن حتى بعد اتمامهم لعقد االدماج، ومعرفة ما اذا كانوا قد استفادوا  -

 من مناصب عمل دائمة ام انهم دخلوا مجددا فً البطالة.

 عٌنة الدراسة وكٌفٌة اختٌارها:  -1-3-2

ن البراحثٌن الرى العمرل بنظرام العٌنرة وهرذا الختصرار الوقرت والتكلفرة والجهرد، ٌلجأ الكثٌر م

العٌنة هً" كلمة مشتقة من الفعل عٌن، الذي ٌفٌد فً اللؽة العربٌة معنى خٌار الشًء، وبذلك فإن العٌنة و

فرق هً ما تم خٌاره من هذا الشًء، وفً البحرث العلمرً فرإن العٌنرة تعنرً الجرزء الرذي ٌختراره الباحرث و

وهناك أنواع للعٌنة نذكر منها: العٌنة العشروائٌة  ،2طرق محددة، لٌمثل مجتمع البحث تمثٌال علمٌا سلٌما"

 ..إلخ. نتظمة وكرة الثلجالبسٌطة والعٌنة الم

                                                           
 .135، ص: ، منشأة المعارؾ، االسكندرٌةلماذا؟ وكٌف؟ تكتب بحثا اجتماعٌامحمد سعٌد فرح:  - 1
، الجرائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 2، طمناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم واالتصال: احمد بن مرسلً - 2

 .170، ص: 2005، الجزائر



 الفصل األول: ................................................................. موضوع الدراسة
 

 

43 
 

متشرتت وؼٌرر كرون أن مجتمرع الدراسرة  كررة الرثلجعلى عٌنرة هذه وقد اعتمدنا فً دراستنا 

اجراء ؼٌر احتمالً للمعاٌنة معزز بنرواة اولرى مرن افرراد هً "  وعٌنة كرة الثلج، معروؾ مكان تواجده

 .1"مجتمع البحث والذٌن ٌقودوننا الى عناصر اخرى ٌقومون هم بدورهم بنفس العملٌة وهكذا 

دٌد مواقع مفردات مجتمرع الدراسرة، كرونهم صعوبة تحولقد تم اعتماد هذا النوع من العٌنة ل

د ترم االتصرال برإدارة المعهرد الروطنً المتخصرص فرً التكروٌن وقر ،2011و  2010انهوا تكوٌنهم سرنتً 

المهنً حسانً بوناب لتزوٌدنا بأسماء المتخرجٌن وعناوٌنهم، اال ان ادارة المعهرد رفضرت اعطاءنرا هرذه 

المعلومات بحجة سرٌة المعلومات، مما صعب علٌنا االتصرال برالمبحوثٌن محرل الدراسرة، بعرد ذلرك قمنرا 

، فقمنرا بزٌرارة AWEMشرؽٌل وهرً بردورها وجهتنرا الرى الوكالرة الوالئٌرة للتشرؽٌل باالتصال بمدٌرٌرة الت

الوكالررة وطلبنررا مررنهم قائمررة بأسررماء المتكررونٌن المتخرررجٌن مررن المعهررد الرروطنً المتخصررص فررً التكرروٌن 

المهنً حسانً بوناب والذٌن سجلوا على مستواهم ومكان تواجدهم االن، إال ان الوكالة لٌس لدٌها ملفات 

ول المتخرجٌن من المعهد بل عندهم مجمروع المسرجلٌن سرواء المتخررجٌن مرن الجامعرة أو المتخررجٌن ح

من المعهد وبالتالً من الصعب اٌجاد هؤالء المعنٌٌن بدون قائمرة اسرمٌة لهرم، ونفرس الشرًء حصرل عنرد 

قمنرا باالتصرال فزٌارتنا لمدٌرٌة النشاط االجتماعً، ال ٌوجد بنك معلومات حول المتخرجٌن من المعهد، 

انهرم  أيال ٌردخلون فرً مجتمرع البحرث المقصرود اتموا تكوٌنهم بنفس المعهد لكرن ببعض المتكونٌن الذٌن 

خرٌجً دفعات اخرى ؼٌر الدفعات المختارة، وهرم دلونرا علرى بعرض المتكرونٌن المتخررجٌن مرن المعهرد 

لنواة االولى للعٌنة، بعدها تم وتشكلت لدٌنا ا 2011و  2010الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً سنة 

 مبحوث . 60االتصال بزمالئهم الذٌن هم على اتصال بهم، ووصل عدد المبحوثٌن الى 

 منهج:ال -2

ٌعتبر المنهج العمود الفقري لتصمٌم البحث ألنه ٌمثل الطرٌق الذي ٌتبعه الباحث للوصرول إلرى 

جموعررة القواعررد العامررة التررً توجرره الباحررث التعمٌمررات أو النتررائج بطرٌقررة علمٌررة ودقٌقررة، وكررذلك ٌمثررل م

 .2للوصول إلى الحقٌقة العلمٌة

                                                           
، ترجمة: بوزٌد صحراوي واخرون، االنسانٌة تدرٌبات علمٌةمنهجٌة البحث العلمً فً العلوم : مورٌس أنجرس - 1

 .314، ص: 2004، اشراؾ ومراجعة: مصطفى ماضً، دار القصبة للنشر، الجزائر
 .296ص: ، 1997، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفمٌة، اإلسكندرٌة، المنهج العلمً والعلوم االجتماعٌة: علً شتا -2
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وعلٌه فطبٌعة الدراسة كثٌرا ما تفرض على الباحث إتباع منهج معٌن دون آخر ٌتالءم وطبٌعة 

وذلرك لتعقردها وترداخلها، وهنراك بعرض  ،الموضوع، فهناك بعض الدراسات تتطلب أكثر من مرنهج واحرد

 مال منهج واحد.الدراسات تقتضً استع

وٌعتبر اختٌرار المرنهج الصرحٌح خطروة أساسرٌة ترتحكم فرً السرٌر الصرحٌح للبحرث، وعلرى هرذا 

التكوٌن االدمراج المهنٌرٌن األساس وانطالقا من طبٌعة الموضوع المدروس الوصفٌة والذي ٌحمل عنوان 

دراسرة الحقرائق الراهنرة  الرذي ٌتضرمن "، فقد اتبعنا فً دراستنا هذه المنهج الوصفً التحلٌلرًفً الجزائر

المتعلقررة بطبٌعررة ظرراهرة أو موقررؾ أو مجموعررة مررن النرراس أو مجموعررة مررن األحررداث أو مجموعررة مررن 

األوضاع، وال تقتصر هذه الدراسة الوصفٌة على معرفة خصائص الظاهرة بل تتجراوز ذلرك إلرى معرفرة 

ً باإلضررافة إلررى كونرره المتؽٌرررات والعوامررل التررً تتسرربب فررً وجررود الظرراهر، أي أن الهرردؾ تشخٌصرر

المنهج الوصفً من خالل جمرع المعلومرات حرول التكروٌن المهنرً وكرذا بررامج  وقد تم اعتماد، 1وصفً"

االدماج المهنً وكٌفٌة االستفادة منها، وكذلك من خالل تحلٌل كل المعطٌات والبٌانات التً تحصلنا علٌها 

ثررل فررً اسررتخدام االسررتبٌان والمجررامٌع والنسررب اعتمرردنا علررى التحلٌررل اإلحصررائً والمتم كمررا ،ومناقشررتها

 .والمنحنٌات البٌانٌة المئوٌة

 أدوات جمع البٌانات: -3

تعتبر مرحلة جمع البٌانات من أهم مراحل البحث، وتتطلرب عناٌرة خاصرة مرن طررؾ الباحرث، 

لمعلومات وتعتمد هذه المرحلة على مجموعة من األدوات، واألداة هً "الوسٌلة التً تتم بواسطتها جمع ا

وقرررد اعتمررردنا فرررً بحثنرررا هرررذا علرررى مجموعرررة مرررن األدوات هرررً المقابلرررة  ،2حرررول الظررراهرة المدروسرررة"

 واالستمارة.

 االستمارة: -3-1

أو االستبٌان وٌقصد به" تلك القائمة من األسئلة التً ٌحضرها الباحرث بعناٌرة فرً تعبٌرهرا عرن 

المبحروث مرن أجرل الحصرول علرى إجابرات الموضوع المبحوث فً إطار الخطرة الموضروعة، لتقردم إلرى 

                                                           
، 2002، ، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان3، طحث العلمً فً العلوم االجتماعٌةأسالٌب البفوزي ؼراٌبة وآخرون:  - 1

 .33ص: 
، دار 1، طعلم اإلجتماع الموضوع والمنهج مع التركٌز على المجتمع الغربًفخر الدٌن عمر خٌري خمش:  - 2

 .284، ص: 1999، مجدالوي للنشر، عمان
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 ،1تتضمن المعلومرات والبٌانرات المطلوبرة لتوضرٌح الظراهرة المدروسرة وتعرٌفهرا مرن جوانبهرا المختلفرة"

دوات األساسرٌة الشرائعة االسرتعمال خاصرة فرً العلروم االجتماعٌرة، وقرد ترم بنراء واالستمارة تعتبر من األ

فرً البداٌرة ترم  ،للبحرث والفرضٌات الفرعٌرةتمادا على األسئلة وصٌاؼة أسئلة االستمارة بطرٌقة هادفة اع

 سؤاال، وبعد عرضها على بعض االساتذة المحكمٌن وهم: 36صٌاؼة استمارة مكونة من 

 استاذ محاضر بقسم علم االجتماع والدٌموؼرافٌا بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. عبد هللا كبارالدكتور  -

ر بقسررم علررم الررنفس وعلرروم التربٌررة بجامعررة قاصرردي مربرراح اسررتاذ محاضرر نادٌددة بوضددٌافالرردكتورة  -

 ورقلة.

 استاذ محاضر بقسم علم االجتماع والدٌموؼرافٌا بجامعة محمد خٌضر بسكرة. نبٌل حلٌلوالدكتور  -

سؤاال، ثم ترم  46وعلى ضوء توجٌهاتهم وآرائهم القٌمة تم تعدٌل بعض االسئلة لٌصبح عددها  

حفظه على بعض االسئلة وطلب اعادة صٌاؼتها ودمج بعض االسرئلة عرضها على المشرؾ الذي ابدى ت

سرؤاال، وبرالنزول إلرى المٌردان وتوزٌرع االسرتمارة  52مع بعضها البعض، لٌصبح عدد االسرئلة بعرد ذلرك 

مبحوثٌن، تم تعدٌل االسرتمارة واضرافة بعرض االسرئلة خاصرة مرا تعلرق منهرا بمدٌرٌرة  10التجرٌبٌة على 

ٌث ان بعض المتخرجٌن اعتبروا ان مدٌرٌة النشاط االجتماعً هً مؤسسة تشؽٌل النشاط االجتماعً، ح

تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الوكالة الوالئٌة للتشؽٌل، وقد تعمدنا اضافة هذه االسرئلة حترى نبرٌن طبٌعرة 

الوالئٌررة العقررود التررً تقرردمها مدٌرٌررة النشرراط االجتمرراعً ونفرررق بٌنهررا وبررٌن العقررود التررً تمنحهررا الوكالررة 

  محاور رئٌسة: خمسةسؤاال مقسمة على  42للتشؽٌل، لتستقر االستمارة فً االخٌر على 

 .اسئلة 04حول البٌانات الشخصٌة وٌضم  المحور األول:

 .اسئلة 05التساؤل االول وٌضم حول  المحور الثانً:

 .سؤاال 13التساؤل الثانً وٌضم حول  المحور الثالث:

 سؤاال. 10ساؤل الثالث وٌضم حول الت المحور الرابع:

 سؤاال. 10حول التساؤل الرابع وٌضم  :الخامسالمحور 

، 2015إلرى ؼاٌرة نروفمبر  2015وقد ترم توزٌرع االسرتمارة واسرتالمها ابترداء مرن شرهر مرارس 

اسرتمارات بسربب عردم االجابرة علرى اؼلرب  09اسرتمارة، لكرن بعرد فحصرها ترم الؽراء  60حٌث تم استالم 

 51ب مرن عملٌرة التحلٌرل، لٌصربح عردد االسرتمارات الترً اعتمرد علٌهرا فرً هرذا البحرث االسئلة مما صرع

 استمارة، وبعدها جاءت مرحلة تفرٌػ البٌانات وتبوٌبها والتعلٌق علٌها واستخالص النتائج.

                                                           
 .220احمد بن مرسلً، مرجع سابق، ص:  - 1
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 المقابلة: -3-2

والترً المقابلرة،  ثانٌرة وهرً أداةعلرى اعتمردنا فقرد ، اضافة الى االسرتمارة كرأداة لجمرع البٌانرات 

" اللقاء المباشر الذي ٌجري بٌن الباحث والمبحوث الواحد أو أكثر من ذلك، فً شكل مناقشة حرول تعنً 

 مدورٌس أنجدرس، وحسرب 1قصد الحصول على حقائق معٌنة أو آراء ومواقؾ محددة " موضوع معٌن،

مساءلة جماعات بطرٌقة " هً تقنٌة مباشرة تستعمل من أجل مساءلة األفراد بكٌفٌة منعزلة... فإن المقابلة

تسمح بأخذ معلومات كٌفٌة بهدؾ التعررؾ العمٌرق علرى األشرخاص المبحوثٌن...تسرتعمل  ،نصؾ موجهة

المقابلة عادة  للتطرق إلى مٌادٌن مجهولة كثٌرا أو للتعرود علرى األشرخاص المعنٌرٌن بالبحرث قبرل إجرراء 

، وقد 2"لى العناصر المكونة لموضوع ما اللقاءات مع عدد أكبر باستعمال تقنٌات أخرى، وإما للتعرؾ ع

تم اجرراء مقرابالت مفتوحرة مرع كرل مرن مردٌرة المعهرد الروطنً المتخصرص فرً التكروٌن المهنرً حسرانً 

وكرران اسررتخدامنا ألداة بونراب ومرردٌر الوكالررة الوالئٌررة للتشرؽٌل ونائررب مرردٌر مدٌرٌررة النشراط االجتمرراعً، 

تكوٌن المهنً واالدماج المهنً، باإلضافة الى انها ساعدتنا فرً حول الالمقابلة لجمع المعلومات والبٌانات 

 تحلٌل وتفسٌر النتائج.

                                                           
 .214د بن مرسلً، المرجع السابق، ص: احم - 1
 .197مورٌس انجرس، مرجع سابق، ص:  - 2
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كان إلزالة اللبس عن هذا  والمفاهٌم المشابهة له المهنًعرضنا لبعض تعرٌفات التكوٌن ان 

المصطلح خاصة بٌنه وبٌن المفاهٌم المشابهة، لكن هذا العرض ال ٌعنً أن التكوٌن المهنً قد اتضح من 

المسار التارٌخً له فً هذا الفصل مجرد التعرٌفات، وكمحاولة منا لتوضٌح معناه ارتأٌنا أن نستعرض 

إلى جانب تبٌٌن اهدافه ومبادئه، باإلضافة إلى ذكر بعض المشاكل التً ٌعانً منها التكوٌن المهنً فً 

 الدول العربٌة.

 نشأة وتطور التكوٌن المهنً: -اوال

ً ـإال فر ـمً لم ٌظهـح أكادٌـً أو كمصطلـومه العلمـن المهنً بمفهـم من أن التكوٌـلى الرغـع

 ،احث فً تاارٌ  الحضاارات ٌجاد أن التكاوٌن المهناً وجاد مناذ قادٌم الزماانـث، إال أن البـر الحدٌـالعص

ة، أي أن تارٌخااه ٌاارتبط بتااارٌ  اإلنسااان ووجااوده، ين هااذا ايخٌاار كااان محتاجااا ـات مختلفااـلكاان بتسمٌاا

أن ٌعلام مان حولاه لٌسااعدوه ة التً تساعده علاى قضااح حاجاتاه، وكاان لزاماا علٌاه ـن الٌدوٌـلبعض المه

 ه.ـن بوفاتـذه المهـرض هـعلى ذلك، وحتى ال تنق

دوة ـدم للناـث قاـفاً بحا ودانـد الـر محمـأبو بكوربً ـد هللا المغـً عبـمرعذا كل من ـؤكد هـوٌ

ب ـات التدرٌاـن مخرجاـة بٌاـوة القائمـق الفجـً تضٌٌـال فـاب االعمـات وأصحـول دور منظمـة حـالقومٌ

، " مر التعلٌم و التدرٌب علً مختلف العصور بمراحل مختلفة، إذ انتقلت مهامه اجات سوق العملـواحتٌ

ماان ايساارة إلااً المعلمااٌن الحاارفٌٌن و إلااً الماادارس و المعاهااد و الجامعااات و ذلااك بعااد تطااور تقنٌااات 

  .1ووسائل العمل التً أصبحت هذه تحتاج إلً معارف و مهارات متطورة "

كمااا  -ى الٌاوم أخاذ مفهاومٌنو أولهماا قادٌم قادم اإلنساان ـوره حتاـذ ظهاـً مناـمهنان الـإن التكوٌا

وثانٌهمااا ظهاار بظهااور المؤسسااة فااً شااكلها الحااالً وتعقااد المجتمااا وتطااور التكنولوجٌااا  -ا سااابقاـذكرناا

ور أو اسااتحداث مهاان جدٌاادة لاام تكاان موجااودة فااً السااابق، وٌعتباار الثااانً تطااورا وامتاادادا لاا ول، ـوظهاا

ً مختلاف العصاور، ـده فاـذلك نجاـه، لاـه ضالتاـه وجاد فٌاـان يناـم به اإلنسـد اهتـما، وقـر قدٌـظه فايول

ة تفتقااد للطاارق العلمٌااة والمنهجٌااة، وفااً حاادود الموجااود ماان ـة عشوائٌااـت بطرٌقااـه كانااـلكاان ممارستاا

النشااط، باإلضاافة إلاى ب الفالحاً أكثار لحاجاة اإلنساان لهاذا ـى الجاناـر علاـده اقتصاـا نجاـل، كماـالوسائ

ار والاانقع علااى الخشااب وعلااى ـب والفخااـن الخشااـً مااـة ايوانااـة كصناعااـات الٌدوٌااـض الصناعااـبعاا

 .ارـايحج

                                                           
التعلٌم والتدرٌب المهنً  معوقات المواءمة بٌن مخرجات"مرعً عبد هللا المغربً وأبو بكر محمد الودانو  - 1

، ندوة قومٌة حول دور منظمات أصحاب االعمال فً "واحتٌاجات وشروط سوق العمل )دراسة حالة: التجربة اللٌبٌة(

 08 - 80تضٌٌق الفجوة القائمة بٌن مخرجات التدرٌب واحتٌاجات سوق العمل، منظمة العمل العربٌة، القاهرة، 

 .9882نوفمبر
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وفاً هاذا  م هذه المهارات لمان حولاه خاصاة مان أهال عشاٌرته وقبٌلتاه،ـان ٌعلـان اإلنسـكولقد 

ن مناذ وجاود اإلنساان علاى ايرض، ـأت المهاـنشا " ـوٌسًــى الطـأحمــد عٌـسـورو ـول الدكتاـدد ٌقاـالصا

حٌااث كااان ايبناااح ٌأخااذون عاان هبااائهم المهااارات  ،ة حاجاتااه ماان الغااذاح والكساااح والمااأو ...ـوذلااك لتلبٌاا

د دون ـاكاة والتقلٌاـً أي المحاـب اآللاـث التدرٌاـام، حٌاـل عاـن بشكاـة بالمهاـات المتعلقاـة واالتجاهاـالمهنٌ

ن التاً ـد والقوانٌاـر أن أول القواعاـ، وٌذكا1ة "ـة والعقلٌاـاح الجسمٌاـدرات ايبناـول وقاـاة لمٌـى مراعـأدن

 .2الذي اهتم بالصناعات الٌدوٌة حامو رابًتحكم التدرٌب )التكوٌن( المهنً قد ظهرت متمثلة فً قانون 

أما التكوٌن المهنً بمفهومه الثاانً فقاد ظهار حادٌثا، وهاو ٌعاد امتادادا لا ول، غٌار أن التطاور 

جعل المهن  -الخدماتٌة، الصناعٌة، ... -ها المختلفة وتعقد المجتما وظهور المؤسسات بأشكالالتكنولوجً 

والحاارف تتطااور باإلضااافة إلااى ظهااور مهاان أخاار  جدٌاادة تطلباات التكااوٌن والتاادرٌب فٌهااا، وفٌمااا ٌلااً 

 عبر مختلف العصورو سنتطرق إلى تطور التكوٌن المهنً

 :الحضارات القدٌمةالتكوٌن المهنً فً  -1

حٌاث لام ٌبارز بالشاكل  ،دث أنواع التعلاٌمـً من أحـه النظامـً فً شكلـب المهنـر التدرٌـٌعتب" 

لكان كال الادالئل تاوحً باأن  ،ه اآلن إال بعد انطاالق الثاورة الصاناعٌةـو علٌـا هـه بمـن مقارنتـذي ٌمكـال

علٌاه باالغٌر نظاامً أو كن أن نطلاق ـذي ٌماـب الاـاال مان التدرٌاـت أشكاـرفاـة عـارات القدٌماـل الحضاـج

 .3" الغٌر مهٌكل

، والحضاارات المختلفاة لقد اختلف التكوٌن المهنً فً العصر الحدٌث عنه فً العصور القدٌماة

 ،هو تعلٌم لحرفة أو مهنة مااالبسٌط بداٌة من التسمٌة إلى كٌفٌة تطبٌقه، وين التكوٌن المهنً فً محتواه 

لكاون المهناة أو الحرفاة هاً التاً تسااعده  -ن بتسمٌات مختلفة لك -فإن وجوده قد ارتبط بوجود اإلنسان 

 فكان لزاما علٌه تعلمها وتعلٌمها لآلخرٌن. على قضاح حاجته،

التكوٌن وكل ما شابه ذلك فً العصور القدٌمة بالتربٌاة، كاون وارتبطت مفاهٌم كل منو التعلٌم 

وكانت تلقائٌة حٌث ٌتلقاها اإلنسان دون علمه، وغالباا  .أن هذه ايخٌرة الزمت الحٌاة البشرٌة منذ نشأتها

مااا تكااون بتااأثٌر البٌئااة االجتماعٌااة التااً ٌعااٌع فٌهااا، باإلضااافة إلااى تااأثٌر العااادات والتقالٌااد والوضااا 

                                                           
 .02صو ، 9882، ، دار الشروق للنشر والتوزٌا، ايردنأساسٌات فً التربٌة المهنٌةسًو أحمد عٌسى الطوٌ - 1
 ، مرجا سابق.مرعً عبد هللا المغربً وأبو بكر محمد الودان - 2
ندوة قومٌة حول دور منظمات ، "والتدرٌب المهنً فً تنمٌة المهارات البشرٌة التأهٌلدور "ابراهٌم التومًو  - 3
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لك ـاعً فاً تاـاج الجماـلذلك فإن ظروف العٌع واإلنتا ،1االجتماعً والنظم السٌاسٌة واالعتقادات الدٌنٌة

اة، ٌمارسها المجتماا بطرٌقاة ـمعات البدائٌة( فرضت أسلوبا معٌنا من التربٌة لتلك الحٌالمجتمعات )المجت

د ـص والصٌاـرة أو القناـال ايساـعفوٌة، تتم عن طرٌق االحتكااك المباشار فاً أنشاطة الكباار أو فاً أعما

ت ـة، "ولما كاناـدٌالت التقلٌـة والحفـة الشعائر الدٌنٌـة إلى ممارسـذاك، باإلضافـودة هنـن الموجـوكل المه

م ـة عالااـأو ، وترضٌااـاح ومااـراب وكسااـم ماان طعااام وشااـات الجسااـاع حاجااـدو إشبااـذاك ال تعااـاة هنااـالحٌاا

د ـاة، تعاـداف الحٌاـة يهاـة مطابقاـداف التربٌاـايرواح، كً ٌأمن الفرد شرها وٌجلب نفعها، فقد كانات أها

ضاروب العباادات لٌحقاق ايمان والساالمة الفرد للحصول على ضارورٌات الحٌااة، وتادرٌب الفارد علاى 

 .2لنفسه وجماعته"

لقد كانت التربٌة فً العهود ايولى عملٌاة تادرٌب وتعلاٌم الجماعاات الخبارات والحارف، وهاذا 

، لذلك نجد أن كل التسمٌات القدٌمة يي شكل 3لتمكٌنهم من القٌام بكل ايعمال التً تساعدهم على العٌع

و التدرٌب المهنً أو التكوٌن المهنً كانت تسمى بالتربٌة الصناعٌة  أو التربٌة من أشكال التعلٌم المهنً أ

 المهنٌة أو التلمذة الصناعٌة.

  طوٌال ـة ذات تارٌاـة عملٌاـة الصناعٌاـأن التربٌا " صـال  العـرب عبـد الجـوادٌار  الادكتورو 

إلاى أن ٌنقال معلوماتاه ل مان ايجٌاال البشارٌة ـبدأها اإلنساان بصانا أدواتاه وأسالحته، وقاد عمال كال جٌا

ا كانت تعلم المهنة فً تلك ايزمنة لٌزاولها ـ، كم4ومعارفه ومهاراته وصناعاته إلى ايجٌال الناشئة، ..."

اإلنسان طوال حٌاته وال ٌغٌرها، بمعنى أن هناك استقرار فً امتهان مهنة معٌنة، وعلٌه فقد كان كل فرد 

 .5ترفها هوٌشجا أوالده على تعلم نفس الحرفة التً ٌح

فً  احمد عٌسى الطوٌسًالدكتور  ، وهذا ما ٌؤكدهةـة المهنٌـى بالتربٌـد ما ٌسمـان ٌوجـا كـكم

كتابااه أساسااٌات فااً التربٌااة المهنٌااة " تكشااف الكثٌاار ماان الدراسااات عاان طبٌعااة االهتمااام التااً أولتااه 

الحضارات المختلفة للتعلٌم المهنً والتربٌة المهنٌة ... حٌنما كان المجتما الٌونانً مؤلفا من طبقة أساٌاد 

 .6وعبٌد، كان العمل المهنً صناعٌا وزراعٌا مقصورا على طبقة العبٌد "
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ة المهنٌااة الصااناعٌة كااان ٌطلااق علااى كاال أنااواع التربٌااة الصااناعٌة، والتااً ـح التربٌااـإن مصطلاا

دف إلااى إكساااب العمااال كفاااحة مهنٌااة فااً الحاارف، عاان طرٌااق تلقٌاانهم معلومااات ومعااارف مرتبطااة ـتهاا

دة ـزاٌااه المتـه ورغباتااـاع حاجاتااـه ماان إشبااـدوي مكنااـل الٌااـان أن العمااـف اإلنسااـد اكتشااـااـة، ولقـبالحرفاا

ا ـاري، كماـو  الحضاـً إلاى المستاـو  البدائاـن المستاـوره ماـى تطاـا أد  إلاـن، مماـة ما الزمـوالمتنوع

ى ـرار إلااـى باستمااـه ٌسعاـا جعلااـاج، مماـعارف أن طرٌقااة العمال لهااا عالقاة وأثاار فاً زٌااادة ورقاً اإلنتاا

وإنتاجاه، وماا اكتشااف هاذه الطاارق ه ـادة كفاحتاـاف طارق ووساائل جدٌادة فاً الاتعلم، وبالتااالً زٌاـاكتشا

م، ـن مان غٌرهاـورة أحساـض ايعماال بصاـالجدٌدة وجد أن هناك من ايفراد من له القدرة علاى أداح بعا

ف التخصص فً ايعمال، لكن فكرة التخصاص فاً العمال لاٌس بالصاورة التاً نراهاا اآلن، ـا اكتشـوهن

سااح كجلاب الماواد الخاام للغاذاح والملابس، أماا فمثال بعض ايعمال تصلح ين ٌقاوم بهاا الرجاال علاى الن

 .1النساح فايصلح لهن هو إعدادها لالستعمال

ة ـة فااً بداٌااة ايماار مبنٌااة علااى المحاولااـال الٌدوٌااـم ايعمااـرق لتعلااـف الطااـت مختلااـد كانااـلقاا

ذا ـوعلاى هان الحظ اإلنسان أنها تكلفاه كثٌارا مان حٌاث النفقاات والوقات والجهاد، ـد، لكـأ ثم التقلٌـوالخط

رة ـذه ايخٌاـايساس فكر فً استخدام طرق مستخدمة سابقا، ومن هذه الطرق التلمذة الصناعٌة وتعتبر ها

ً ـار التـة اآلثـذي عرفته الشعوب القدٌمة رغم قلـً الـل الصناعـراد للعمـداد ايفـوي إلعـج تربـأول منه

ر ـت الكثٌاـٌن جعلاـكانت سائدة عند قدماح المصرٌتً ـرف الـة والحـون المختلفـوده، إال أن الفنـت وجـتثب

د مارساوا ـون فقاـلك الفتارة مان الازمن، أماا البابلٌاـاعً فً تاـل الصنـود العمـرون بوجـن ٌقـمن المؤرخٌ

نظام التلمذة الصناعٌة، حٌث ٌذكر التارٌ  أن ذكر التلمذة يول مرة فً التاارٌ  كاان فاً القاانون الباابلً 

د من قوانٌن حمو رابً، حٌث ٌنص القاانون علاى أناه إذا أخاذ المعلام صابٌا لٌعلماه قبل المٌال 9088سنة 

 .2حرفة ما فال ٌجوز رفا شكو  على المعلم إذا لم ٌقم بتعلٌم الصبً

لقد كانت أغلب الشعوب الشارقٌة ال تهاتم بالعمال الٌادوي وال تقادره التقادٌر الاالزم، إال الشاعب 

الٌهودي الذي كان ٌهتم وٌقدر العمل الٌدوي، وهذا بناحا على ما تم ذكره فً التلمود " إذا علام رجال ابناه 

. ين فاً كال حرفاة ٌوجاد حرفة فعلٌه أن ٌشكر الرب ... وال ٌقل هذه حرفة حقٌرة ال تقدم لاً الثاروة ..

 .3الغنً والفقٌر"

أما المجتمعات العربٌة فقد عرفت هً ايخر  ايعمال والحارف الٌدوٌاة وساعت إلاى تعلٌمهاا، 

فمثال فً الحضارة المصرٌة القدٌمة كان هناك نوعٌن من التربٌة السائدةو تربٌة ثقافٌة تهتم بتعلٌم القراحة 
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إلااى ايدب والحكاٌااات والخرافاااات وأخبااار الاارحالت وايخاااالق  والكتابااة واللغااات ايجنبٌااة باإلضاااافة

 02والوعظ، وتربٌة مهنٌة تهتم بالتعلٌم والتدرٌب على المهن والحرف السائدة هنذاك، وقد حدد السن مان 

المجتمعاات العربٌاة بعاض ، إال أن هاذا ال ٌنفاً أن 1سنة للتعلٌم والتادرٌب علاى المهان والحارف 02إلى 

 ،مارسة ايعمال والحرف الٌدوٌة والصناعٌة، وكانت تنظر لهذه ايخٌارة نظارة دونٌاةكانت تترفا عن م

زال متجااذرة فااً أو يفااراد غٌاار أبناااح القبٌلااة، وهااذه النظاارة ال تاا ،وتاار  أن تعلمهااا خاصااا بأبناااح العبٌااد

الل ما " ما نزال نتحسس أثارها حتى وقتنا الحاضر، من خ 0209 مداناتوكما ٌقول  ،مجتمعاتنا العربٌة

العمال  نجاد ان فإنناااإلغرٌاق عناد أماا  ،2ٌعرف بثقافة العٌب التً تعانً منها أغلب المجتمعات العربٌة "

وهاذا ماا  ،ايعمال الحربٌة والسٌاسٌة والدراساات الفلسافٌة وايدبٌاةفٌهتمون بأما ايحرار  ،الٌدوي للعبٌد

ٌفسر عدم دخول العمل الٌدوي فً نظام التعلٌم العام فاً العاالم لمادة قارون طوٌلاة، وماا هاذا فقاد عارف 

اإلغرٌق نظام التلمذة الصناعٌة لكن خارج حدود المدرسة، حٌاث كاان ايب ٌعلام أبنااحه الجاناب العملاً، 

 .3نوذلك فً عصر شٌشروأما الحضارة الرومانٌة فقد ظهرت فٌها فكرة التعلم عن طرٌق العمل 

ٌمكن القول ان التكوٌن المهنً فً العصور القدٌمة كان ٌمارس فاً حادود الموجاود مان  وعلٌه

الوسائل، كما كان ٌركز على المجال الفالحً، كون ان هذا االخٌار ٌحتاجاه االنساان فاً اشاباع حاجاتاه، 

تلاك الفتارة عادة تسامٌاتو كالتربٌاة وكان ٌتم عن طرٌق االحتكاك المباشر، وقد اخذ التكاوٌن المهناً فاً 

  والتربٌة الصناعٌة والتربٌة المهنٌة والتلمذة الصناعٌة.

 :4اإلسالمً العصرالتكوٌن المهنً فً  -2

أكاد علاى وث اهتم اإلسالم ـا، حٌـن بهـال العاملٌـن والعمـة المهـززت مكانـالم تعـًح اإلسـبمج

ث ـذا ماا نجاده فاً الكثٌار مان اآلٌاات القرهنٌاة وايحادٌاـوهاادات، ـة العبـه فً منزلـل ووضعـة العمـأهمٌ

ل مان ـ" ما أكل أحد طعاما قط خٌرا مان أن ٌأكا مـه وسلـى هللا علٌـول صلـالرسول ـة، ٌقـة الشرٌفـالنبوٌ

ت عان ـه، وأن نبً هللا داوود كان ٌأكل من عمل ٌدٌه"، وهناك الكثٌر من الممارسات التً روٌـل ٌدٌـعم

أبـً سـعٌد م المهنً والتربٌاة المهنٌاة، " فقاد روي عان ـه بالتعلٌـد اهتمامـتأك صلى هللا علٌه وسلم ًـالنب

الم ٌسال  شااة، فقاال لاهو تانح حتاى ـر بغاـما مـه وسلــى هللا علٌــً صلــالنبـه أن ـً هللا عناـرض دريـالخ

ولحمهااا، فاادحس ٌااده حتااى ل ٌااده الكرٌمااة بااٌن جلااد الشاااة ـوأدخاا مـه وسلـــى هللا علٌـــصلــر ـك، فتشمااـأرٌاا

و ٌااا غااالم هكااذا فاساال ، ثاام مضااى علٌااه أتاام الصااالة مـه وسلـــى هللا علٌـــصلــط، وقااال ـى اإلبااـوارت إلااـتاا
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ه تربااوي للعناٌااة بتعلااٌم ايبناااح المهاان التااً ٌتطلبهااا ـً وتوجٌااـح عملااـذا توضٌااـر هااـالم "، وٌعتبااـوالساا

ا، وٌشاٌر الادكتور ـم جمٌعاـة رضاً هللا عنهاـاباالمجتما، وعلى نفس النهج سار الخلفاح الراشدٌن والصح

فً كتابه )الحرف والصنائا فً ايندلس منذ الفتح اإلسالمً حتاى ساقوط  ى الزغلولـجهاد غالب مصطف

ة ـة، صناعااـن كالزراعااـا والمهااـلف الصنائااـعرب أدخلااوا إلااى والٌااة ايناادلس مختااـغرناطااة( إلااى أن الاا

ا ـن هناـرات ...، وماـة المجوهاـة، وصناعاـل البحرٌاـوايساطٌان ـة السفاـس، صناعاـات والمالبـالمنسوج

م ـه لاـر اناـً، غٌاـرق العرباـل للمشاـا الفضاـود فٌهاـدلس ٌعاـرف فً ايناـا والحـأة الصنائـنشان ج ـنستنت

رة واحدة لها، بل كانت متباٌنة أي كانت هنااك نظارة دونٌاة لهاذه الحارف ومان ٌتعلمهاا أو ـتكن هناك نظ

 .ةـة اإلسالمٌـم التربٌـادئ وقٌـفق ما مبـرة ال تتـذه النظـل هـٌمتهنها، ومث

ن هذا االهتمام على المستو  اإلسالمً أو العربً تمت ترجمته بوضا مراتب لهذا النوع مان إ

التكوٌن أو التعلٌم ٌتدرج فٌها المهنً أو الحرفً وذلك حسب درجة أدائاه وإتقاناه للحرفاة، وكانات الرتاب 

 كما ٌلًو

 و وهً مرحلة الدخول فً المهنة.المبتدئ مرتبة -

 و وهً مرحلة التلمذة المهنٌة.مرتبة الصانع -

 و وهً المرحلة التً ٌكون فٌها المتعلم معاونا للمعلم.مرتبة الخلٌفة -

و وهااً المرحلااة التااً ٌسااتطٌا فٌهااا المااتعلم أن ٌعلاام اآلخاارٌن مهااارات نفااس المهنااة التااً مرتبــة المعلــم -

 تعلمها.

و وهً المرحلة التً ٌصل فٌها المتعلم إلى مرحلة إتقاان المهناة التاً تعلمهاا، وٌجتهاد فاً النقٌبمرتبة  -

 كسب المزٌد من المهارات الدقٌقة فٌها.

و وهً المرحلة التً ٌصل فٌها المتعلم إلى مستو  التمٌز علما وخلقا فاً مهناة مرتبة الشٌخ أو الرٌس -

 ما.

عماال واكااد علااى اهمٌتااه، باال وضااعه فااً منزلااة ممااا ساابق ٌتضااح ان االسااالم حااث علااى ال

العبادات، وقد عزز مكانة المهن وحث على تعلمها وممارستها، وهذا من خالل االحادٌث النبوٌة الشرٌفة 

   واراح العلماح المسلمٌن، مما ٌعكس مد  االهتمام بالمهنة وتعلمها.

 التكوٌن المهنً فً العصور الوسطى: -3

ور التاً مارت ـوأ العصاـت أساـث كاناـة، حٌاـور المظلماـور بالعصـالعصذه ـى هـق علـد أطلـلق

ا البشاارٌة، فقااد ساااد الجهاال والفساااد والتعصااب الاادٌنً، ودخلاات المجتمعااات فااً ظلمااات التعصااب ـبهاا
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ذا ما انعكس ـ، وه1اعًـفــوذ اإلقطـر النـة وانتشـة واالجتماعٌـاع االقتصادٌـورت ايوضـة، فتدهـوالجهال

ل ـف أهااـه طوائااـا تبنتااـر إال عندمااـم تزدهااـم التلمااذة الصااناعٌة فتاادهورت واضاامحلت، ولااساالبا علااى نظااا

ا، ـح أعضائهااـلى مصالااـة عااـة للمحافظااـوسٌلاالتااً جعلاات ماان التلماذة الصااناعٌة "الحارف، هااذه ايخٌاارة ا

حتى ت لها نظاما معٌنا ـات، فوضعـا والخدمـات البضائـوع ومواصفـدار ونـد مقـط وتحدٌـة لضبـووسٌل

ن التربٌاة ـد مـوع الوحٌـو النـدوي، ... هـل الٌـم العمـأصبح نظام التلمذة هو الطرٌق التربوي الوحٌد لتعل

ذه ـ، ووضعت قوانٌن للتلمذة من طارف هاذه الطوائاف، ومان أشاهر ها2المهنٌة الصناعٌة فً ذلك الوقت"

ل ـل ماا معلماه، وناذكر علاى سبٌاـلطفااة اـم حٌاـن تنظاـت قوانٌـً سنـة التـف اإلنجلٌزٌـفو الطوائـالطوائ

ه ـة لتعلماه، وأن ٌاوفر المعلام لاـدة الالزماـه الماـا معلماـً ماـع الصباـر " أن ٌعٌاـى الحصاـال ال علاـالمث

ره، ـه حرفة وٌعده لٌكون صانعا، وعلاى الصابً أن ٌطٌاا أواماـوم بتعلٌمـس وٌقـل والملبـن والمأكـالمسك

ه أنهاى ـارس الصبً الحرفة إال إذا أخذ موافقة المعلام علاى أناـوأال ٌمدون إذن، ـه بـب عن عملـوأال ٌتغٌ

ا نجاده ٌشابه ـً حالٌاـن المهناـ، وبمقارنة هذا القانون ما ما ٌطبق فً التكو3ٌمدة تعلمه وأصبح ذا كفاحة "

 .نظام الداخلٌة

 اغلب الدراسات أن جال أنظماة التكاوٌن المهناً فاً أوروباا كانات متشاابهة فاً العصاور تشٌر

 .4الوسطى وحتى أواسط القرن التاسا عشر

البشارٌة، وهاذا لماا شاهدته مان تادهور فاً تعتبر هذه المرحلة من أسوأ المراحل التً مرت بها 

 جمٌا المجاالت، وال ٌستثنى من ذلك التكوٌن المهنً الذي كان ٌسمى نظام التلمذة الصناعٌة.

 التكوٌن المهنً فً العصر الحدٌث: -4

نظام التلمذة وضعت له قوانٌن من طرف الطوائف حتى تنظمه، إال أنه شهد  على الرغم من أن

تدهورا بعد فقدان هذه الطوائف نفوذها وسٌطرتها على الصناعة والتجارة، وذلك نتٌجة تغٌر الظروف 

فظهرت الجمعٌات المهنٌة  التً تجما حرفٌٌن  ،5تماعٌة خاصة فً القرن الثامن عشراالقتصادٌة واالج

واجبات  تالمهن وفرضت القٌود لالنتماح إلٌها، كما حدد عملت على تنظٌم ً نفس المٌدان،ٌنشطون ف
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وضعت قوانٌن دقٌقة توضح العالقة والمنخرطٌن فً المنظمة المهنٌة إزاح تدرٌب المتدربٌن والمرافقٌن، 

 .1بٌن المتدرب  والمرافق والمعلّم

 ٌة،تم إلغاح نظام المنظمات المهنتغٌرت االمور بعض الشًح، حٌث  بعد الثورة الفرنسٌة

الحاجة إلى ٌد عاملة متكونة فً وقت  ، وازدٌادتطور الصناعةوالسماح للمبادرات فً هذا الشأن، وما 

ظهور تكوٌن مهٌكل ومبنً على التعلم والمعرفة والتطبٌق، ولعل من د  هذا الى أوبأعداد وفٌرة،  قصٌر

الصادرة  دٌدورو ودلمبارتً تستعمل فٌها ما جاح فً موسوعة أبرز ما تم تدوٌنه حول المهن وايدوات ال

مارستها وايدوات ، والتً تتضمن وصفا دقٌقا للعدٌد من المهن وكٌفٌة م0229وسنة  0220بٌن سنة 

         .2المستعملة فٌها

وجاااحت الثااورة الصااناعٌة التااً أدت إلااى اسااتخدام اآلالت فااً صااناعة النسااٌج، واختااراع هالت 

ة والتجااارة، باإلضااافة إلااى إدخااال التحسااٌنات حتااى فااً ـال الصناعااـات فااً مجااـال تحسٌنااـإدخاادة وـجدٌاا

ات ـرة المنتجاـى كثاـإل ذا ما أد ـوه ام،ـم العـج التعلٌـذا برامـة وكـة الصناعٌـً والتربٌـال االجتماعـالمج

فعمادت المصاانا إلاى ال مان طارف المصاانا، ـوبالتاالً زٌاادة الطلاب علاى العما علٌهاا،التً زاد الطلب 

ل اجتماعٌااة ـه مشاكاـد صاحباـدة، وقاـور زهٌاـن بأجاـتشاغٌل الصاغار الغٌار مادربٌن أو غٌار متكاونٌن لكاا

ار على العمل، وحرمانهم ـر للصغـال الكبٌـة إلى اإلقبـخاصة تلك التً تتعلق بالظروف الصحٌة، باإلضاف

 ل طفالر بإٌجاد نظام بدٌل للتلمذة، ٌعطً ـتفكٌة فً الـال التربٌـمن فرص التعلٌم والتربٌة، مما أد  برج

ب ـد صاحاـر  فقاـة أخاـة ومان جهاـذا مان جهاـرف، هاـلحالم ـإعدادهافرصة لنٌل قسط من التربٌة خاالل 

ة الصاناعٌة بوجاه ـة والتربٌاـم عاماـار التعلٌاـرت فاً مساـة أثاـار دٌمقراطٌاـالثاورة الصاناعٌة ظهاور أفكا

ذلك إدخاال ـم، وكاـل علاى التعلاـر العاماـً تجباـن التاـور القوانٌاـظهاار إلاى ـخاص، حٌاث أدت هاذه ايفكا

ة وماا ـورة الصناعٌاـد الثاـبع"ه ـول انـن القـ، وٌمك3رـة الفقـة لمعالجـات كوسٌلـالعمل الٌدوي فً المؤسس

رات كمٌاة ونوعٌاة ـورات منهجٌة تضامنت كال أساالٌب وطارق التفكٌار، ومان تغٌٌاـا من تطـب علٌهـترت

ث ـة، حٌـا المختلفـاة وعالقاتهـوسائل العمل واإلنتاج التً انعكست بشكل عام علً مظاهر الحٌشملت كل 

ان مان ـن اإلنساـارات لٌتمكاـة المهاـرورة تنمٌاـة وضاـوانب المعرفٌاـول علاى الجاـذا التحـم هـز معظـترك

 .4دا "ـرة جـٌة كبـه بسرعـلى هذه المعارف والمهارات التً تتراكم لدٌـه عـرض سٌطرتـا فـخاللهم
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الجمعٌاااات المهنٌاااة، الثاااورة الصاااناعٌة، الدٌمقراطٌاااة،  –ور العوامااال الساااالفة الاااذكر ـإن ظهااا

ذة أهام ممٌزاتاه وهاو اإلرشااد والتوجٌاه الشخصاً ـام التلماـد نظاـأفقا -ة، ...ـة، العولماـات الفكرٌـاالتجاه

دة مان البارامج التربوٌاة، تهاتم ـواع جدٌاـور أناـى ظهاـه،  وأد  إلاـم ماا صبٌاـه المعلاـان ٌمارساـذي كاـال

دهور، وزادت الحاجاة إلاى عماال مهارة وأكثار تادرٌبا، ـذة فً التاـام التلمـدأ نظـا بـه، وهنـرد وسعادتـبالف

رت الماادارس المٌكانٌكٌااة فااً انجلتاارا ـم، فظهااـم بهااـال تهتااـدارس للعمااـج ومااـم مناهااـا أد  إلااى تنظٌااـمماا

م ظهرت مدارس نصف الوقات فاً انجلتارا ـحرف المٌكانٌكٌة، ثادئ التً تطبق فً الـض المبـدرس بعـت

دارس فاً ـوع مان الماـذا الناـر هاـا ظهاـل، كماـأٌضا، حٌث ٌاذهب الفارد إلاى المدرساة نصاف وقات العما

ة ـدارس التكمٌلٌاـأت الماـم أنشاـة، ثاـً للدراساـم الساعـم الساعً للعمل والحجـددت الحجـً حـا، التـألمانٌ

ا لتنشاأ المادارس الفنٌاة التاً تهاتم باالتعلٌم ـا بعدهاـً فرنساـالعلاوم والماواد الفنٌاة، وتأتاا ـدرس فٌهـتً ٌـال

لًو ثلثً الوقات ٌساتغرق فاً الورشاات للاتعلم المٌادانً، ـايولً للحرف الصناعٌة، وقد قسم الوقت كما ٌ

ٌن التربٌاة المهنٌاة ة تجماا باـة العاماـت المدرساـد كاناـا فقاـوالوقت الباقً للعلاوم النظرٌاة، أماا فاً أمرٌكا

اما فاً ، 1دارس الحرفٌةـة والمـدارس الصناعٌـل والمـوم الكامـوالعامة، وبعدها تم إنشاح مدارس ذات الٌ

تام وقاد  ،وسامٌت بالمعهاد المٌكاانٌكً لوالٌاة أوهااٌو ،0000رت كانت عاام ـة ظهـأول مدرسامرٌكا فإن 

وكاان  ايمرٌكٌة بالحاجة الملحة إلاى البارامج التدرٌبٌاةاالعتراف رسمٌا من قبل  القائمٌن على الصناعة 

 .2أنشئت عدة مدارس لهذا الغرضو ،هذا ما نهاٌـة القـرن التاسـا عشـر

وتعقاد المجتماا وتقادم التكنولوجٌاا، والتطاور الادائم فاً  ،إن ظهور المؤسسة فً شاكلها الحاالً

ة فً السابق، تطلبت التكوٌن والتادرٌب الصناعة أد  إلى ظهور أو استحداث مهن جدٌدة، لم تكن موجود

فٌها، وهذا ما أد  إلى ظهور مؤسسات أو مراكز متخصصة فاً هاذا المجاال، فظهار ماا ٌسامى بمراكاز 

 .التكوٌن المهنً أو مراكز التدرٌب المهنً

الاذي بالتوجٌـه المهنـً، وٌمكن القاول أن ماا زاد فاً تطاور التكاوٌن المهناً ظهاور ماا ٌسامى 

، الاذي 0202سانة  قانون أسـتًنمٌة القو  البشرٌة والمادٌة، وهذا ما أد  إلى ظهور أعطى دفا قوي لت

ساانة، والااذٌن ال  00أصاابح بموجبااه تقاادٌم الاادروس المهنٌااة إلزامٌااا، يجاال جمٌااا الشااباب ايقاال ماان ساان 

ٌاه ٌحملون شهادة أهلٌة بفرنسا، باإلضافة إلى هذا كله فإن  هناك جملة من ايسباب اجتمعت جعلت التوج

 المدرسً والمهنً ٌعرف ذٌوعا وانتشارا واسعا، ونوجز هذه االسباب فٌما ٌلًو

 التسابق نحو الصناعات الحربٌة وظهور المجتما الصناعً بصفة عامة. -
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مخلفات الحرب العالمٌة ايولى التً أفرزت بنٌة اجتماعٌة مختلفة المكانات وايدوار، مما تطلب إعادة  -

 حسب التغٌرات االجتماعٌة على أفراد المجتما لدفعه من جدٌد.تقسٌمها أو توزٌعها 

ظهور ايزمات االقتصادٌة خالل الحربٌن وهذا ما أد  إلى الضعف الوظٌفً للنظاام االقتصاادي، مماا  -

تطلب تفعٌله من اجل زٌادة اإلنتاج أد  ذلك إلى الحاجة من المزٌد من التخصصات التً تطلبت التكوٌن 

 والتدرٌب فٌها.

الاذي أخاذ بعاٌن االعتباار  ،ظهور اتجاه جدٌد تمثل فً االهتمام بالجانب اإلنساانً فاً العملٌاة اإلنتاجٌاة -

ومن ثام إساناد المهناة المتوافقاة ماا هاذه المٌاول واالهتماماات  ،مراعاة المٌول واالهتمامات المهنٌة للفرد

 .1المختلفة من فرد آلخر

هنااك ثاالث عوامال رئٌساٌة ايوروبٌاة ٌالحاظ أن  لالادوان المتتبا لتطور التدرٌب المهنً فً 

 ووهً نحت منظومات التدرٌب المهنًعملت على 

 إلغاح التنظٌمات المهنٌة المنغلقة. -

 نسق التصنٌا والدخول فً الثورة الصناعٌة. -

 تأثٌر الحركات الفلسفٌة والثقافٌة والدٌنٌة. -

 برزت ثالثة نماذج هًووعلى اثرها 

 ه النظام البرٌطانً.وٌمثل ًالنموذج اللبرال -

 النموذج المقنن من طرف الدولة مثل النظام الفرنسً. -

 .2النموذج ايلمانً المعروف بالمزدوج -

 ووٌمكن تلخٌص أهم الفوارق بٌن هذه النماذج حسب عدد من العوامل فً الجدول الموالً
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 (: ٌوضح الفوارق بٌن النماذج االوربٌة فً التكوٌن المهنً 22جدول رقم )

 

 النموذج           

 العوامل
 النموذج المزدوج النموذج المقنن النموذج اللبرالً

 التحكم فً التنظٌم

تفاااااوض بااااٌن ايعااااراف 

والعمااااااااال ومؤسسااااااااات 

 التدرٌب

 غرفة الصناعة والتجارة - الدولة

 غرفة المهن أو الحرف -

 الفالحةغرفة  -

 مكان التدرٌب
 معاهد التكوٌن،

 المؤسسات االقتصادٌة

المؤسسااااات االقتصااااادٌة مااااا  المعاهد أو مراكز التدرٌب

 تكوٌن تكمٌلً بالمدارس

 تحدٌد المحتوى

ساااااااااااااااااوق الشاااااااااااااااااغل 

 المؤسسات  أو

الدولاااااااة بالتعااااااااون ماااااااا 

ايطااراف االجتماااعٌن مااا 

اهتمااااام كبٌاااار بالمعااااارف 

 العامة

لجاااااااااان ثالثٌاااااااااة التركٌباااااااااة 

 ايعراف، العمال والدولة

 التموٌل

ايشاااااخاص المنتفعاااااٌن  -

 بالتكوٌن

بعااااااااض المؤسسااااااااات  -

بالنساااااابة الختصاصااااااات 

 معٌنة

الدولاااة وٌوجاااد فاااً بعاااض 

ايحٌااان أداح علااى التكااوٌن 

 المهنً

 المؤسسات االقتصادٌة -

 ٌتقاضى المتدرب منحة  -

تماااااااول الدولاااااااة التااااااادرٌب  -

 التكمٌلً بالمدارس

 

 .2229التومً،ابراهٌم المصدر: 

 

وال تختلااف ايوضاااع فااً المجتمعااات العربٌااة عنهااا فااً المجتمعااات الغربٌااة، حٌااث أن ايولااى 

تقبلت ايفكار الغربٌة الحدٌثة، وما ظهور النهضة العربٌة وبروز التصنٌا فً هذه المجتمعاات أد  هاذا 

تتغٌار لٌصابح هنااك ناوع مان إلى تزاٌد االهتمام بالمهن والحرف، وبدأت النظرة الدونٌاة للعمال الحرفاً 

التطاور الاذي تشاهده اينظماة التربوٌاة  هاو التقبل لهاذه الحارف، وأكبار دلٌال علاى هاذا التقبال واالحتارام

العربٌة فً مجال التعلٌم والتدرٌب والتكوٌن المهنً، وٌمكن أن ٌكون هاذا االهتماام نااتج عان إدراك هاذه 

ً التنمٌااة االقتصااادٌة واالجتماعٌااة، خاصااة وأنااه ٌهااتم المجتمعااات بأهمٌااة التعلااٌم أو التاادرٌب المهنااً فاا

 ً أن درجات االهتمام فً المجتمعات العربٌة كانت ـن ال نخفـ، لك1انـة التنموٌة وهو اإلنسـور العملٌـبمح
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متفاوتاااة، وهاااذا حساااب الوضاااعٌة االقتصاااادٌة واالجتماعٌاااة والسٌاساااٌة لهاااذه المجتمعاااات )االساااتعمار، 

مااد   فااً درجااات االهتمااام ماان خااالل ايولٌااة، ...إلاا (، وٌتضااح ربمااا هااذا التفاااوتاالسااتقالل، المااوارد 

استقاللٌة هذا القطاع ودرجة اإلنفاق علٌه ...إل ، أما التسمٌة المعتمدة فً هذه المجتمعات فهً تنقسم إلى 

لاى قسمٌنو فدول المغرب العرباً ٌعتمادون علاى تسامٌة التكاوٌن المهناً، أماا دول المشارق فٌعتمادون ع

تسمٌة التدرٌب المهنً، وربما ٌرجا هذا االختالف فً التسمٌة إلى الجذور االستعمارٌة والتبعٌاة الثقافٌاة 

 بعد االستقالل.
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 أهداف التكوٌن المهنً: -ثانٌا

ٌعتبر التكوٌن المهنً من بٌن أهم أسالٌب التربٌة الحدٌثة، وقد أخذت به الدول المتقدمة والنامٌة 

أو الاذٌن  ،لام ٌكملاوا دراساتهم نالاذٌ االفارادعلى حسب سٌاسة كال منهاا، وهاو ٌهادف أساساا إلاى تزوٌاد 

باإلضاافة إلاى ، ؤهلٌنمالٌكونوا عماال  إعدادهمبمهارات مهنٌة أو حرفٌة أفضل، تؤدي إلى  ،تخلفوا عنها

وحسب الدراسات التً أصدرتها المجالس القومٌة المتخصصاة فاإن التكاوٌن تحسٌن مستو  أداح العمال، 

 و1المهنً ٌهدف إلى ما ٌلً

 األهداف االقتصادٌة: -1

 ٌهدف التكوٌن المهنً كنظام إلى خلق قوة عمل ذات مهارة نافعة تستطٌا اإلسهام فً التنمٌة. -

عائد لالستثمارات الضخمة فً مجال التعلٌم االبتدائً، خاصاة تلاك التاً ذهبات لتعلاٌم الاذٌن لام  ضمان -

 ٌواصلوا تعلٌمهم.

 األهداف االجتماعٌة: -2

 محاربة أو التقلٌل من اآلفات االجتماعٌة وانحراف ايحداث. -

 إعطاح فرصة لمن لم ٌسعفهم الحظ فً مواصلة تعلٌمهم لٌعٌشوا حٌاة أفضل. -

 الحد أو التقلٌل من ظاهرة الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة. -

 حماٌة ايفراد الغٌر راشدٌن من االستغالل. -

 ف وخاصة بعد مد الكهرباحاإلعداد للتطور الصناعً بالرٌ -

 إبعاد ايفراد الذٌن ال ٌدرسون عن التسكا فً الشوارع. -

 ايفراد الذٌن لٌس لدٌهم مستو  دراسً المتهان أي مهنة أو حرفة. تأهٌل -

 األهداف التربوٌة: -3

 احترام الشباب للعمل الٌدوي والفنً.اإلسهام فً زٌادة  -

 تربٌة اإلحساس بالمسؤولٌة تجاه الوطن وإكسابهم المزٌد من الثقة بالنفس. -

 إتاحة الفرصة الكتشاف قدرات المتدربٌن. -

 فً توجٌه اهتمام الشباب ممن ٌتركون المدرسة نحو فرص العمالة المربحة.ٌساعد  -

ٌؤدي بالشباب إلى اإلدراك أن العمل فً الصاناعة والحارف ٌتطلاب مهاارات ونظاماا فنٌاا ٌتاٌح فرصاا  -

 أكبر للعمل أكثر مما ٌتٌحه التعلٌم العام وحده.

 .بالنسبة ل مٌٌن فإنه ٌمدهم بالحد ايدنى الضروري من التعلٌم العام ما صبغه بالصبغة المهنٌة -
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العالقاات اإلدارٌاة فاً المؤسساات العاماة " فقد وضا فاً كتاباه  مصطفى فهمً العطروزيأما 

 أهم أهداف التكوٌن المهنً التً ٌراهاو " والشركات

عملاه  العامال علاى فهام وإدراك العالقاة باٌن عملاه وعمال اآلخارٌن مان جهاة، والعالقاة باٌن " مساعدة -

 وهدف المؤسسة من جهة أخر .

 مساعدة العامل على التعرف على ما قد ٌطرأ على المؤسسة من تطورات فً مجال العمل. -

 تدرٌب العاملٌن الجدد أو الذٌن ٌنقلون إلى أعمال جدٌدة. -

 والعادات والمعارف المطلوبة لتأدٌة مهامهم.على المهارات  تدرٌب العاملٌن -

 رفا كفاٌة العاملٌن عن طرٌق تطوٌر المهارات والمعارف التً اكتسبوها من قبل. -

تقدٌم وتطوٌر المهارات والمعارف التً ٌتمتاا بهاا العماال لمواجهاة التعادٌالت الجدٌادة التاً قاد تحادث  -

 .1مؤسسة أو لمواجهة ايعباح الجدٌدة نتٌجة توسا اختصاصاتها"على اإلجراحات المعمول بها فً ال

أن هاذا ايخٌار  ،حاول أهاداف التكاوٌن المهناً مصـطفى فهمـً العطـروزيقدمه  نستنتج من ما

والاذي هاو موجاه بطبٌعاة  ،موجه فقط للفئة العاملة، وهو بهذا المنطلق ٌضٌق مان حادود التكاوٌن المهناً

الحااال إلااى كاال الفئااات العاملااة والبطالااة، فااايولى لتاادرٌبها وتحسااٌن مسااتو  أدائهااا، أمااا الثانٌااة لتأهٌلهااا 

 وإدماجها فً عالم الشغل من خالل تكوٌنها فً مهنة أو حرفة معٌنة.

ة للتادرٌب أن ايهداف العاما أبو بكر محمد الودانومرعً عبد هللا المغربً بٌنما ٌر  كل من 

 أو التكوٌن المهنً تتمثل فٌما ٌلًو

علاى تعاوٌض الانقص النااتج عان التعلاٌم، وٌقاوم حٌث ٌعمال التادرٌب  إحداث التوازن فً سوق العمل، -

لبهاا ساوق العمال بتوفٌر العمال المتخصصٌن والقادرٌن على ممارسة المهان ومختلاف االعماال التاً ٌتط

 بقطاعٌه العام والخاص.

القٌااام بأعمااالهم الجدٌاادة  ى، وجعلهاام قااادرٌن علاال الجاادد المنتساابٌن الااى المؤسسااات حاادٌثاالعماااإعااداد  -

 المسندة لهم بالشكل المطلوب.

 ىأساس تجرٌبً قبل االنتقاال إلا ىممارسة ايسالٌب الحدٌثة بالفعلٌة المطلوبة، عل ىمساعدة ايفراد عل -

 مرحلة التطبٌق الفعلً.

 ٌعمل التدرٌب على مضاعفة المرونة فً تنقل العمال ما بٌن االقسام والمصالح داخل المؤسسات.  -

ٌعمل التدرٌب علً زٌادة ايداح و الكفاحة اإلنتاجٌة ل فراد سواح فً النواحً السلوكٌة أو اإلشرافٌة أو  -

 الفنٌة و غٌرها.
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دلً بها اآلخرون، و التً قد تكون مفٌدة لهؤالح علً تقبل االنتقادات و المالحظات التً ٌتدرٌب الذات  -

 .، وتنمٌة مهارات االستماع  للزبائنالموظفٌن

عمااالح والزبااائن مماا ٌزٌااد ماان درجاة رضاااهم عاان ٌعمال التاادرٌب علااى تحساٌن اسااالٌب التعاماال ماا ال -

 الى تحسٌن صورتها. باإلضافةالمؤسسة، 

وتحقٌاق رغبااتهم فاً الترقٌاة مماا ٌزٌاد مان رفاا روحهام ٌعمل التدرٌب على اشباع حاجات المتدربٌن  -

 .1المعنوٌة

أنه ٌمكن القول أن أهداف التكوٌن المهنً تختلاف مان دولاة يخار ، وذلاك حساب سٌاساة  غٌر

كل منها، وحسب مواردها سواح الطبٌعٌة أو البشارٌة، وعلاى سابٌل المثاال ال الحصار فالقاانون التونساً 

 ٌر  أن أهداف التكوٌن المهنً تتمثل فٌما ٌلًو

لتعلٌم العالً والتشغٌل إلى تأهٌال طاالبً التكاوٌن مهنٌاا التربٌة واقطاعات  بمعٌةٌهدف التكوٌن المهنً  -

تمكااٌن المؤسسااة االقتصااادٌة ماان وكااذا ، العمااال المهنٌااةتنمٌااة قاادرات  الااى باإلضااافةواجتماعٌااا وثقافٌااا، 

 تحسٌن انتاجٌتها والرفا من قدرتها التنافسٌة.

تعمٌاق اعتازاز المتكاونٌن بانتماائهم الاوطنً . . . وإعاداد الماوارد البشارٌة، على التكوٌن المهنً  ٌعمل -

 وترسٌ  حب الوطن والوعً بالهوٌة الوطنٌة فٌهم، ودعم تفتحهم على الحضارة االنسانٌة.

اكساب المتكاونٌن المعاارف والكفاٌاات والمهاارات الالزماة لممارساة حرفاة أو مهناة تساتوجب تاأهٌال،  -

والمهااارات للتحااوالت االقتصااادٌة والتكنولوجٌااة وتطااور والكفاٌااات وإلااى تحقٌااق مالحمااة هااذه المعااارف 

 المهن، وهو بهذا ٌساهم فًو

 .اد من مختلف المهاراتتلبٌة حاجٌات االقتص -

 االرتقاح بالعمل كقٌمة. -

 تنمٌة ثقافة المؤسسة وروح المبادرة واالبداع لد  الناشئة. -

 المساهمة فً التجدٌد والتحدٌث.نشر ثقافة تكنولوجٌة وتقنٌة مواكبة لتطور نظم االنتاج والعمل، و -

 .2االعداد لمهن المستقبل وينماط العمل الجدٌدة -
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 :مبادئ التكوٌن المهنً -ثالثا

المهارات الالزمة  وإكسابهم ايفراد،مما سبق فإن التكوٌن المهنً ٌهدف إلى زٌادة معارف 

بمواكبة  ل فرادورفا المستو  العلمً  إتقانه،وزٌادة لتطوٌر كفاٌاتهم، وتنمٌة اتجاهاتهم نحو العمل، 

وٌر   أساسٌةالمستجدات فً حقول المعرفة، ولكً تتحقق هذه ايهداف ٌجب االستناد على مبادئ 

 محمود داود الربٌعً أن أهم هذه المبادئ تتمثل فًو

 أن ٌرتكز التكوٌن على اطار نظري له جذور فً حقائق تجرٌبٌة. -

ومرونته وتعدد االختٌارات فٌه وهذا حتى ٌتسنى لكل من ٌطلب وضوح أهداف البرنامج وواقعٌته  -

 التكوٌن ان ٌجد ضالته.

 استثمار نتائج البحوث والدراسات لتطوٌر الجوانب النوعٌة للتكوٌن. -

 تلبٌة حاجات التدرٌب الحقٌقٌة. -

 االعتماد على وسائل متعددة ومختلفة لتحقٌق اهدافه. -

 .1لمعطٌات التقنٌات الحدٌثةان ٌكون التكوٌن مستمرا ومستثمرا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نقال عن الموقاو توازن العالقة ما بٌن التعلٌم والتدرٌب"، " ومحمود داود الربٌعً - 1
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 مشاكل التكوٌن المهنً فً الدول العربٌة: -رابعا

رف الحكومات العربٌة للنهوض بقطاع التكوٌن ـة من طـود المبذولـرغم من الجهـعلى ال

ق منها ـة ما تعلـخاص ،االتـا المجـة فً جمٌـورات الحاصلـل التطـب كـاٌر وٌواكـالمهنً حتى ٌس

لى االهمٌة التً تولٌها هذه الحكومات لهذا ـدل عـٌ فإنمـاًح ـلى شـذا ان دل عـل، وهـوق العمـبس

 ل هدافر ال ٌزال ٌعانً من بعض المشاكل التً حالت دون تحقٌقه ـذا االخٌـاع، اال ان هـالقط

عدة ٌرجا هذا الى والمسطرة، ولعل اهم مشكل ٌواجهه هو عدم مالحمته واحتٌاجات سوق العمل، 

اح استراتٌجٌة تكوٌنٌة بمفاهٌم حدٌثة تصورا وهندسة وتنفٌذا وتقوٌما، ومن بٌن ـوق إرسـات تعـإشكالٌ

 هذه المشاكل ما ٌلًو

 القصور فً سٌاسات وبرامج التكوٌن المهنً: -1

مؤسسات التكوٌن المهنً تحقٌق التوازن والمالحمة بٌن العرض والطلب فً من بٌن مهام 

سوق العمل، كما تساعد فً الحد من العجز فً المهن واينشطة المختلفة، غٌر أن الواقا الذي تشهده 

 ل سباب التالٌةو وٌرجا هذابدورها الفعال  المؤسساتأغلب الدول العربٌة ٌؤكد عدم قٌام هذه 

حٌث أن هناك عدم تنسٌق بٌن مؤسسات التكوٌن المهنً، من حٌث التكوٌن المهنً:  عشوائٌة -1-1

 الجهاز التابعة له أو مٌزانٌة إنفاقها أو المهن المخطط التكوٌن فٌها.

تعانً أغلب الدول العربٌة من عدم وجود بنك  حٌثعدم توافر بنك معلومات عن سوق العمل:  -1-2

 جاته من المهن المختلفة، وهذا ما ٌؤدي إلىوللمعلومات حول سوق العمل واحتٌا

 .التكوٌن فً مهن قد ال ٌكون علٌها طلب فً سوق العمل 

 .االزدواج بٌن مراكز التكوٌن فً التعامل ما مهن متكررة 

ن أن مراكز التكوٌن المهنً قد سااعدت علاى االخاتالل فاً ساوق العمال، حٌاث ـق ٌتبٌـا سبـمم

ؤدي إلاى زٌاادة أعاداد البطالاة ـذا ماا ٌاـم، وهـة إلٌهـد باآلالف دون الحاجـات تعـا بمخرجـا سنوٌـأنها تدف

د الشباب المتكون الثقة فً دور مراكز التكوٌن المهناً والقطااع ككال مان ناحٌاة أخار ، ـة، وفقـمن ناحٌ

 .1ما إهدار المال والجهد المنفق علٌها

 

 

                                                           
، ندوة "الصعوبات التً تعوق المواءمة بٌن سٌاسات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتشغٌل"أسامة علً عبد الخالقو  - 1

 .9882جوان  09  - 02المتغٌرات الدولٌة، القاهرة، قومٌة حول متطلبات أسواق العمل العربٌة فً ضوح 
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 عدم تحدٌث المناهج والبرامج والتجهٌزات:  -2

من الدول العربٌة تعتمد على مناهج قدٌمة تفتقر الى المرونة فً التنفٌذ ث ان كثٌرا ـحٌ

دم مواكبة التطور التكنولوجً وبالتالً عدم تلبٌة احتٌاجات سوق ـا الى عـؤدي بهـا ٌـق ممـوالتطبٌ

دم تحدٌث التجهٌزات وعدم القٌام بالصٌانة الالزمة ـان عـر  فـة اخـة، ومن جهـذا من جهـل، هـالعم

ة هو ـدول العربٌـه الـاج إلٌـان ما تحتـالً فـوبالت ،1نـو  الخرٌجٌـا على مستـر سلبـرة ٌؤثـه االخٌذـله

ن ـج التكوٌـة لبرامـونقصد بها الهندسة البٌداغوجٌ ،لمواكبة العصر إعادة هندسة نظم التكوٌن المهنً

 ث تهدف هذه المقاربةـاحات، حٌـبالكفة ـورة كالمقاربـات المتطـلى المنهجٌـماد عـك باالعتـ، وذلهـومناهج

ق من ـس تنطلـاد مقاٌٌـك باعتمـوذل الى رفا جودة التكوٌن وكذا مالحمة هذه المناهج ما مواطن العمل،

 . 2اـل مـام بعمـا للقٌـارات والكفاحات الواجب امتالكهـص المهـتشخٌ

 العولمة وسٌاسات االصال  االقتصادي والتكٌف الهٌكلً: -3

مماا خلاق نوعاا مان المنافساة لقـد أدت العولمة إلى إزالة الحواجز واالنفتاح الكامل باٌن الادول، 

الفجـوة الكبـر  بٌن مستوٌات التعلاٌم والتادرٌب )التكاوٌن( المهناً عربٌاا  على المستو  الدولً، فبرزت

نتٌجاـة تغٌار متطلباات ساوق ا فً التشغٌـل محلٌـا وعالمٌاـوهذا ما اثر سلبا على العمالة العربٌة وعالمٌا، 

، ةالتقنٌة والمهنٌة ومستوٌات التدرٌـب والتكوٌـن والخبـرة الـالزممن حٌث جودة االداح والمعرفة ، العمل

ومـا زاد من تفاقـم ايزمـة سٌـاسات اإلصـالح االقتصـادي التً تبنتهـا معظـم الـدول العربٌـة، الـتً أدت 

العمـل، وما قصور برامج التكٌاف الهٌكلاً أد   يسواقبدفـا أعـداد كبٌـرة من العاملٌن غٌـر المؤهلٌـن 

 .3ايسواق يغراض التشغٌل ذلك إلى ازدٌاد صعوبة المواحمة بٌن التكوٌن المهنً ومتطلبات

 عدم االهتمام بقطاع التكوٌن المهنً بنفس درجة االهتمام بقطاع التعلٌم العام:  -4

اهتمامها بقطاع  اكثر منحٌث ان اغلب الدول العربٌة تولً اهتماما كبٌرا بقطاع التعلٌم العام 

4التكوٌن المهنً، وهذا ما زاد فً تعمٌق النظرة السلبٌة لهذا القطاع
 . 

 

                                                           
، ندوة "واقع وآفاق التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنى واحتٌاجات سوق العمل فً الدول العربٌة"محمد صبري الشافعًو  - 1

 .9882حول متطلبات أسواق العمل فً ضوح المتغٌرات الدولٌة، منظمة العمل العربٌة، ٌونٌو 
، ندوة حول المعاٌٌر المهنٌة "المعوقات التً تقف فً وجه تنمٌة المهارات فً المنطقة العربٌة"ديو السٌد علً حم - 2

 .9889جوان  92 – 92العربٌة، القاهرة، 
 المرجا السابق. أسامة علً عبد الخالق، - 3
 ، مرجا سابق.محمد صبري الشافعً - 4
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 القصور فً سٌاسة التعلٌم والتشغٌل: -5

أحـد المسببـات الرئٌسٌـة الـتً تعتبر سٌاسة مجانٌة التعلٌم التً اعتمدتها اغلب الدول العربٌة 

السٌاسة  فقد عملت هذهأدت إلـى االختـالالت بٌـن العـرض والطلب على القو  العاملة فً سوق العمل، 

الخرٌجٌن غٌر المؤهلٌن لمتطلبات أسواق العمل، وهذا ما أد  تردي مستو  التعلٌم وازدٌاد أعداد  على

 . 1إلى انتشار البطالة بكافة أشكالهاو السافرة، المقنعة ...

 عدم متابعة الخرٌجٌن فً سوق العمل:  -6

حٌث تعتبر متابعة الخرٌجٌن من الوسائل التً ٌمكن من خاللها التعرف عن قرب على سوق 

التطورات الحاصلة فٌه، وهذا ما ٌعتبر تغذٌة عكسٌة لنظام التكوٌن المهنً من العمل واحتٌاجاته وكذا 

 حٌث المناهج المستخدمة فً التطوٌر والتحدٌث، واهم ما ٌمكن معرفته من خالل المتابعةو

 مالئمة البرنامج التكوٌنً لمتطلبات الوظٌفة 

 مد  ارتباط العمل بمجال التخصص 

 معرفة اداح الخرٌج وكفاحته 

 الوظٌفً الرضى 

 2االستعداد للعمل فً القطاع العام او الخاص
 . 

 الموجه باألداء: التكوٌنعدم األخذ بمفهوم  -7

، وٌعتبر هذا نهج جدٌد يداح جوهر العملٌة التدرٌبٌةالتكوٌن الموجه بايداح هو اعتبار ا

سواح فً وأسلوب متطور، فمن خالله ٌتم التركٌز على كٌفٌة أداح الفرد للوظٌفة  أثناح تلقً التكوٌن 

ورغم تجاهل أغلب الدول  تحصٌله لكم معٌن من المعلومات، الى باإلضافة، العمل أو فً قاعات التدرٌب

 تائج اٌجابٌة نذكر منهاوالعربٌة لهذا النهج الجدٌد، إال أنه أثبت تحقٌقه لن

 .)ًتحسٌن جودة البرنامج التدرٌبً )التكوٌن 

 .رفا مستو  أداح العاملٌن من خالل التعلم أثناح العمل والتدرٌب على المهارات 

 .تنمٌة الموارد البشرٌة 

 .زٌادة المهارات المعرفٌة واإلبداعٌة للعاملٌن 

 .المساعدة على عالج مشاكل االداح 

                                                           
 اسامة علً عبد الخالق، مرجا سابق. - 1
، مجلة العلوم "الموائمة بٌن نظم التعلٌم التقنً العالً وسوق العمل"جمال صالح عبد المالك، خالد عٌسى ابوجاللةو  - 2

 .9802، جامعة مصراتة، لٌبٌا، 80والتقنٌة، العدد 
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 ة البرامج التدرٌبٌة )التكوٌنٌة(.أداح المتدربٌن وتطوٌر فعالٌ قٌاس وتقٌٌم 

  ًتوفٌر التغذٌة العكسٌة للمعلومات عن ايداح التدرٌبً )التكوٌنً( والتعرف على الفجوات الت

قد تواجه فً المعارف والمهارات بٌن ما هو متاح للفرد وما هو مطلوب لشغل الوظائف من 

 .1حقة تكنولوجٌادٌنامٌكٌة وتطورات سرٌعة متال

 القوى العاملة:  إلعدادسوء التخطٌط  -8

ً معلومات خاطئة عن احتٌاجات سوق ـة ٌعطـو  العاملـداد القـط فً اعـوح التخطٌـان س

رة والمهن المتوفرة والتخصصات المرغوبة، وعلٌه ال ـف الشاغـق بالوظائـة ما ٌتعلـل خاصـالعم

ظ ان ـ، وما ٌالح 2احتٌاجاته الالزمة والفعلٌة من الٌد العاملة المؤهلةٌستطٌا قطاع التكوٌن المهنً تلبٌة 

بناح أو وضا  من حٌثة ـو  العاملـط القـام تخطٌـنظ من قصور فًانً ـعتة ـدول العربٌـب الـاغل

للربط بٌن التعلٌم والتكوٌن وذلك استراتٌجٌة أو خطة تفصٌلٌة مستقبلٌة قصٌرة ومتوسطة وطوٌلة ايجل، 

 .فً سوق العمل والتً تمثل جانب الطلب اللذان ٌمثالن جانب العرض وفرص العمل الحقٌقٌة الممكنة

دل ـارع معـة وتسـة وايجنبٌـة المحلٌـارات المتاحـص االستثمـوارد ما نقـور المـإن قص" 

المسكنات بهدف منا دول تلجأ لسٌاسة ـات الـل حكومـن تجعـداد الخرٌجٌـاد أعـذا ازدٌـانً وكـو السكـالنم

غم وجود ايجهزة ار االزمة دون القدرة الفعلٌة على القٌام بدور فعال فً تخطٌط القو  العاملة رـانفج

 . 3" المتخصصة فً ذلك

 :الفقرقصور السٌاسة المالٌة وعامل  -9

وٌتضمن دولة، ـة فً الـة المالٌـات السٌاسـة إلتجاهـة الفعلٌـام هو الترجمـاق العـإن االنف

الدخل الحقٌقً للفرد فً  وبما انات التعلٌم والتكوٌن ،العالج ...، ـة بخدمـاق المتعلقـب االنفـجوان

فمن البدٌهً ان ٌتدهور مستو  الدخل فً ات والسلا التً ٌحصل علٌها، ـة الخدمـاس بقٌمـا ٌقـالمجتم

االت ـاق على مجـنفعلى حجم اإلالعدٌد من الدول العربٌة وذلك لضعف الخدمات، وهذا ٌنعكس اٌضا 

اق ـرد من االنفـب الفـم والتكوٌن والتشغٌل نظرا لما تعكسه االحصاحات من تدنً وانخفاض نصٌـالتعلٌ

 . 4م على اإلنفاق على التعلٌم والتكوٌنـراد ذاتهـة أو ايفـدرة الدولـف قـام، ومن ثم ضعـالع

 

                                                           
 اسامة علً عبد الخالق، مرجا سابق. - 1
 ، مرجا سابق.جمال صالح عبد المالك، خالد عٌسى ابوجاللة - 2
 اسامة علً عبد الخالق، مرجا سابق. - 3
 المرجا السابق. - 4
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 االفتقار للمراجع والمستندات المهنٌة: -12

كل الدول العربٌة تسعى إلى سٌاسة المواحمة بٌن التكوٌن وحاجٌات على الرغم من أن 

االقتصاد إال انها مازالت تفتقر إلى المراجا المهنٌة التً تمثل االرضٌة الضرورٌة لتطوٌر النظام 

  المعلوماتً حول المهارات وسوق العمل، ومن بٌن هذه المراجاو

 المستحدثة منها. وخاصة حتوٌات المهنر مهلٌات لرصد واقا سوق العمل واستشراف هفاقه وتطو 

  المصنفات الوطنٌة للمهن والوظائف، والتً تعتبر من بٌن ادوات توحٌد المفاهٌم والمصطلحات

وتشخٌص هٌكلة المهن وتحدٌد العجز فً المهارات، وٌمكن االستعانة فً هذا المجال بالمصنفات 

االنشطة االقتصادٌة، التصنٌف المهنً العربً، التصنٌف االقتصادٌة والمهنٌة الدولٌة التالٌةو مصنفات 

، المصنف المهنً الكندي، مصنف المهن واالصناف االجتماعٌة الفرنسً، 0200المهنً الدولً لسنة 

 .1السجل الرسمً للمهن الفرنسً

 عدم االخذ بمعاٌٌر الجودة الشاملة فً قطاع التكوٌن: -11

ال ٌعد تطبٌق مفاهٌم الجودة الشاملة فً مجاالت التعلٌم والتكوٌن ضرورة حتمٌة فقط لمحاربة 

رأس المال البشري للدولة لما لمستو  التعلٌم والتكوٌن من هثار فعالة على  من هدرالفقر، بل ٌمثل وقاٌة 

ٌحقق  –التعلٌم والتكوٌن  –بمفاهٌم الجودة الشاملة فً هذه المجاالت  فايخذ، معدالت النمو االقتصادي

وال ٌشمل مفهوم الجودة الشاملة فً مجال التعلٌم والتكوٌن لمتطلبات أسواق العمل المتغٌرة، االستجابة 

تحسٌن مستو  أداح الخدمة التعلٌمٌة وتطوٌرها بما ٌتماشى ما أحداث التقنٌات العلمٌة والتكنولوجٌة 

الواقا المعاع ٌعكس غٌاب هذه الخدمة، غٌر ان بة على عناصر تكالٌف فقط، بل ٌشمل اٌضا الرقا

مفاهٌم ومعاٌٌر الجودة الشاملة فً أغلب الدول العربٌة، وهذا ما ٌؤدي إلى االختالل فً التوازن بٌن 

 .2العرض من المتعلمٌن والمتكونٌن وبٌن احتٌاجات الطلب فً أسواق العمل

 السلوك االجتماعً والتشغٌل ونهج االعتماد على الذات: -12

دت على ـات اجتماعٌة سلبٌة ساعٌد العربٌة فً إرساح سلوكـادات والتقالٌـض العـد أدت بعـلق

ات ـذه السلوكـى القو  العاملة فً سوق العمل العربٌة، ومن بٌن هـب علـرض والطلـن العـالل بٌـاالخت

، اـاالجتماعٌة للفرد فً المجتمالمكانة هذه االخٌرة ب ول على الشهادة الجامعٌة وارتباطـة الحصـهً أهمٌ

ذا ما أد  ـ، وهواالستقرار الوظٌفة الحكومٌة هً أساس المكانة االجتماعٌة واالمان اعتبارة إلى ـباإلضاف
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ذي ـة على منفـوط اجتماعٌـضغ مما ٌسبب ،ً الجامعةـخرٌج منة ـاز اإلداري بالدولـم الجهـإلى تضخ

 . 1ف سٌر جانب الطلب فً سوق العملً سٌاسة التعلٌم بالشكل الذي ٌخالـومخطط

 خالصة

مما سبق ذكره ٌتضح لنا ان التكوٌن المهنً ٌرتبط وجوده بتارٌ  االنسان، فقد عرفه هذا 

فهومٌنو أولهما قدٌم االخٌر فً مختلف الحضارات، وذلك لقضاح حاجته، ومنذ ظهوره حتى الٌوم أخذ م

شكلها الحالً وتعقد المجتما وتطور التكنولوجٌا وثانٌهما ظهر بظهور المؤسسة فً قدم اإلنسان، 

وظهـور أو استحداث مهن جدٌدة لم تكن موجودة فً السابق، وٌعتبر الثانً تطورا وامتدادا ل ول، 

 فايول ظهـر قدٌـما.

ان التكوٌن المهنً كغٌره من المصطلحات التً لها مفاهٌم مشابهة، قد تتداخل معها فً المعنى، 

نتمً إلى مجال التعلٌم والتدرٌب والتكوٌن، ومن بٌنها االختٌار المهنً والتوجٌه المهنً خاصة تلك التً ت

 المهنً والتدرٌب المهنً ... ال . والتأهٌل

لقد مر التكوٌن المهنً بعدة مراحل حتى وصل إلى الصورة الحالٌة، واصبح له اهداف ومبادئ 

الموارد البشرٌة، إال ان هذا لم  تأهٌلمما جعل الكثٌر من الدول تهتم به كنظام ٌساعد على  علبها،ٌقوم 

الجزائر من بٌن الدول التً تعتبر ٌمنا من وجود بعض المشاكل التً ٌعانً منها فً الدول العربٌة، و

فً الجزائر من  ، وسنحاول فً الفصل الموالً التطرق إلى نظام التكوٌن المهنًالمهنً اهتمت بالتكوٌن

 .... ال  واينماطوالتطور  النشأةحٌث 
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 المهنً فً الجزائر التكوٌننظام الفصل الثالث: 

 

 أوال: تطور التكوٌن المهنً فً الجزائر

 ثانٌا: مهام التكوٌن المهنً فً الجزائر

 التكوٌن المهنً فً الجزائر وأنظمةثالثا: انماط 

 رابعا: الشعب المهنٌة وتتوٌج التكوٌن

 فً الجزائر هنٌٌنوالتعلٌم الملقطاع التكوٌن البٌداغوجً التنظٌم خامسا: 

 خالصة
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الداخلٌة لقد عرؾ قطاع التكوٌن المهنً فً الجزائر تحوالت عدٌدة فرضتها التحوالت 

وتؽٌرت اهدافه ومهامه وشعبه المهنٌة وكذا التنظٌم الهٌكلً له تبعا لكل فترة،  ،والخارجٌة التً مرت بها

والمهام التً اوكلت له  ،التكوٌن المهنً فً الجزائر بشًء من التفصٌل تطور سنتناولوفً هذا الفصل 

، والتنظٌم ، مرورا بأنماطه وأنظمته وشعبه المهنٌةن اهم االنظمة التً تهتم بالشبابمعلى اعتباره 

 .الهٌكلً له

 تطور التكوٌن المهنً فً الجزائر: -اوال

النظام التربوي بشكل  إن الحدٌث عن التكوٌن المهنً ٌستدعً بالضرورة الحدٌث عن التعلٌم أو

ارتباطا وثٌقا بالنظام التربوي، لٌستقل بذاته فٌما  مرتبطاعام، هذا ألن التكوٌن المهنً فً الجزائر كان 

 .بعد

 ،قد مر قطاع التكوٌن المهنً فً الجزائر منذ نشأته إلى ٌومنا هذا بمراحل وتحوالت متعددةل

ها الجزائر عموما وقطاعها االقتصادي والسٌاسً ارتبطت بالمراحل التارٌخٌة والتحوالت التً مرت ب

والتربوي خصوصا، وقد تمٌزت كل فترة بجملة من الخصائص، وتبلورت عن هذه المراحل مكتسبات 

 أحٌانا وتحسب علٌه أحٌانا أخرى. تحسب للقطاع ،معنوٌة ومادٌة وبٌداؼوجٌة

ل االح  ت ل الفرنس  ً س  نة را ف  ً الجزائ  ر قبٌ  ـذي ك  ان منتش  ـم ال  ـون أن التعلٌ  ـر المؤرخ  ـٌذك  

م العربً اإلس مً، الذي ٌقوم أساس ا عل ى الدراس ات الدٌنٌ ة واللؽوٌ ة واألدبٌ ة، وقل ٌ  ـهو التعلٌ 0381

ات العلمٌة، أما اماكن تأدٌته كانت الكتاتٌب القرآنٌ ة والمس اجد والزواٌ ا، حٌ ث كان ت منتش رة ـمن الدراس

م ن رج ال  ال ب ا  ب هدد ـر عل ى ع ـوقت تتوف ـر ف ً ذل ا ال ـزائت الجـرا، وكانـارا كبٌـر انتشـفً الجزائ

م ح  دود الجزائ  ر، وتع  دتها إل  ى بع    األقط  ار ـت بعضه  ـاوز صٌ  ـن تج  ـالذٌ   ،اءـم واألدب والفقه  ـالعل  

فً كتاب ه تعل ٌم االه الً ف ً الجزائ را   ك ان  مورٌس بوالردة واإلس مٌة، وفً هذا الصدد ٌقول ـالعربٌ

ن مراك  ز ثقافٌ  ة ب اهرة، وك  ان فٌه  ا ـر المٌ دٌٌ ـ  عش  ـر والخام  ـع عش ـن الراب  ـنٌ  ر ف ً القرـف ً الجزائ  

اساتذة متمكنون من علوم الفلسفة والفق ه واألدب والنح و والط ب والفل ا، وكان ت الم دار  الكثٌ رة الع دد 

دم هذا حٌث قاوجٌن كومبس، وٌسانده فً الرأي السٌد  ، 1منتشرة فً ربوع الب د والتعلٌم دٌنً ومدنً  

ٌقول فٌها   مما ال شا فٌه أن التعل ٌم  10/10/0381األخٌر تقرٌرا إلى مجل  الشٌوخ الفرنسً بتارٌخا 

كان اكثر انتشارا واحسن حاال مما ه و علٌ ه االن   االم ر ال ذي ل م ٌ ر   0381فً الجزائر خ ل عام 

والث انوي والع الً،  االبت دائًل ٌم السلطات الفرنسٌة فً الجزائر، فقد كان هناا أكثر من ألفً مدرس ة للتع
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كان ٌتولى التدرٌ  فٌها نخبة من األساتذة االكفاء، كما ان الط ب كانوا م ن الش باب الن اه  الم تعط  

 . 1للعلم والمعرفة، هذا فض  من مئات المساجد التً كانت تعنى بتلقٌن اللؽة العربٌة لط به  

ما ٌعرؾ اآلن ب التكوٌن المهن ً فل م تك ن ل ه أم اكن أما فٌما ٌخص التعلٌم المهنً أو الحرفً أو 

خاصة به، بل ك ان ٌؤخ ذ مباش رة أي ع ن طرٌ ب المباش رة العملٌ ة للمه ن المختلف ة، حٌ ث ك ان الص ؽار 

م ع مه رة الص ناع  ،ٌتعلمونها من الكبار، وذلا عن طرٌب التقلٌ د والمحاك اة والممارس ة العملٌ ة الطوٌل ة

 . 2صبحوا بدورهم ماهرٌن فٌها ومعلمٌن لؽٌرهم وهكذا ...حتى ٌحذوا حذوهم وٌ ،والحرفٌٌن

 (:1;<1-81=1التكوٌن المهنً فً الجزائر فً عهد االحتالل الفرنسً ) -1

 السٌاسة العامة الفرنسٌة فً الجزائر: -1-1

قبل أن نتطرب لتطور التكوٌن المهنً فً هذه الفترة ح ري بن ا أن نتط رب أوال للسٌاس ة العام ة 

فرنسا ف ً الجزائ ر، وذل ا حت ى نفه م األوض اع الت ً كان ت س ائدة، وكٌ ؾ أث رت ه ذه  التً كانت تطبقها

 السٌاسة مستقب  على األوضاع فً الجزائر، وٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلًا

 المجال السٌاسً:  -

 .) ... ،محو الكٌان الجزائري سائر مظاهر السٌادة الوطنٌة ) العلم، اإلدارة 

 وأطلب علٌهم  0331ٌٌن من الدرجة الثانٌة بناءا على مرسوم ادماج الجزائرٌٌن واعتبارهم فرنس

 الفرنسٌٌن المسلمٌن.

 المجال االقتصادي: -

 .استخراج الموارد الطبٌعٌة من الجزائر وتحوٌلها إلى فرنسا 

 .تحوٌل كل المنتجات الف حٌة من األراضً الخصبة إلى فرنسا وأوربا 

  إل ى فرنس ا للعم ل ف ً مص انع الحدٌ د ف ً  عل ى الهج رة –النخف ا  أجره ا  –حث الٌ د العامل ة

 الشمال الفرنسً واستؽ لها فً االعمال الشاقة األخرى .

 .اعتبار الجزائر مصرفا تجارٌا كبٌرا للمبادالت التجارٌة 

 المجال الثقافً واالجتماعً: -

 .ؼلب معظم معاهد ومدار  التربٌة والتعلٌم التً كانت موجودة قبل االستعمار 

 العربٌة والحث على تعلٌم اللؽة الفرنسٌة. منع تدرٌ  اللؽة 

 .استعمال اللؽة الفرنسٌة فً اإلدارة وحتى فً األحوال الشخصٌة والقضاء 

 .محاربة حركة جمعٌة العلماء المسلمٌن لتدرٌسها اللؽة العربٌة فً مدارسها ومعاهدها الحرة 
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 ط أن ال ٌص  لوا إل  ى تمك  ٌن جماع  ة م  ن الم  والٌن لفرنس  ا م  ن ال  تعلم ف  ً مدارس  ها ومعاه  دها ش  ر

حارب  ة رات والق  وات الفرنس  ٌة، واس  تخدامهم لماالتعل  ٌم الع  الً، واس  تؽ لهم كمت  رجمٌن ف  ً االد

 . 1الثقافة العربٌة االس مٌة

ولقد نتج عن هذه السٌاسة منظومت ان تعلٌمٌت ان متعارض تان ومتناقض تان ومتص ارعتان بش كل 

 بعد االستق ل. دائم ومستمر طوال فترة االحت ل وامتدت إلى ما

 :ة الفرنسٌة فً الجزائرالسٌاسة التعلٌمٌ -1-1

لقد عملت فرنسا على طم  الهوٌة الجزائرٌة، وذلا من خ ل القضاء عل ى التعل ٌم ال ذي ك ان 

سائدا فً الجزائر بشتى الطرب، وقد انقسم التعلٌم إلى قسمٌنا تعلٌم راب واجب اري ومج انً لس ائر ابن اء 

م  نحط لقل  ة م  ن الجزائ  رٌٌن، ٌه  دؾ إل  ى تك  وٌن أج  راء وعم  ال ف  ً الم  زارع األوربٌ  ٌن، وتعل  ٌم هزٌ  ل و

2فً بع  الوظائؾ اإلدارٌة الصؽٌرةاألوربٌٌن ومشارٌع االستعمار المختلفة، و
هذه المهمة ولقد اوكلت ، 

إلى اآلباء البٌ  –مهمة تعلٌم الجزائرٌٌن  –


خاطبهم مباشرة، ومن بٌن كٌدون حٌث ٌذكر أن األمرال ، 

ٌلًا   إنكم إذا سعٌتم إل ى اس تمالة االه الً بواس طة التعل ٌم وبم ا تس دون إل ٌهم م ن  اء فً خطابه ماما ج

إحسان تكونون قد قدمتم بعملكم هذا خدمة جلٌلة لفرنسا، فلٌ  فً وسع فرنس ا أن تنج ب م ن األطف ال م ا 

م ن ابن اء البرب ر  ٌكفٌها لتعمٌ ر الجزائ ر، ول ذلا فم ن الض روري االستعاض ة ع ن ذل ا بفرنس ة ملٌ ونٌن

الخاضعٌن لسلطتنا، واصلوا عملكم بحنكة وحٌطة، ولكم منً التأٌٌ د، وف ً امك انكم أن تعتم دوا علٌ ا ك ل 

الجزائ رٌٌن، فق د عم دت  وألن فرنسا كانت تسعى فً ممارسة سٌاس تها اإلقص ائٌة للت مٌ ذ ، 3االعتماد  

لٌمهم المرحلة االبتدائٌة إلى بع  المهن الٌدوٌة، إلى توجٌه الت مٌذ الجزائرٌٌن الذٌن لم ٌتجاوزوا فً تع

التً ال تسمح لهم باالط ع على السٌاسة االستعمارٌة المتبعة، كما ال تسمح له م بت ولً المس ؤولٌات ذات 

 . 4السلطة

 

 

                                                           
 088سابب.، صا  مرجعطنٌة، بلقاسم س  - 1
 http://www.onefd.edu.dz الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، نقال عن الموقع: - 2
 - ر منظمة تبشٌرٌة فرنسٌة انشأها الكاردٌنال الكاثولٌكً الفٌجري، وهً جمعٌة علنٌة كانت تعمل من أجل تنصٌر البرب

فً الجزائر وتون ، وقد سمٌت بهذا االسم )االباء البٌ ( نسبة إلى لباسهم حٌث قرروا ان ٌرتدوا اردٌة بٌضاء بهدؾ 

 التناؼم مع البٌئة االجتماعٌة فً الجزائر خاصة منطقة الصحراء لمزٌد من التفاصٌل انظر

https://ar.wikipedia.org 
 .018، صا 0881، ، منتدى الفكر العربً، عمانالسٌاسات التعلٌمٌة فً اقطار المغرب العربً محمد عابد الجابريا - 3
 .41سابب.، صا  مرجعتوفٌب زروقً،  - 4
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وما ٌمكن أن نقوله أن خ ل هذه الفترة كان ح ظ الفرنس ٌٌن م ن التعل ٌم أض عاؾ مض اعفة م ن 

 ما توضحه النسب التالٌةا حظ الجزائرٌٌن، وهذا

 .ا ٌمثل الفرنسٌون ثمانٌة اضعاؾ حظ الجزائرٌٌن فً المدارس االبتدائٌة العالٌة -

 .ا ٌمثل الفرنسٌون خمسة عشر مرة من حظ الجزائرٌٌنفً المدارس المهنٌة -

 ست وث ثون مرة من حظ الجزائرٌٌن.ا ٌمثل الفرنسٌون فً المدارس الثانوٌة -

 نان وتسعون مرة من حظ الجزائرٌٌن.نسٌون مئة واثٌمثل الفر فً الجامعة: -

وق  د انعكس  ت ه  ذه السٌاس  ة حت  ى ف  ً المٌزانٌ  ة المخصص  ة للتعل  ٌم، حٌ  ث خصص  ت لتعل  ٌم 

الجزائر الثائرة فً كتابها  جوان فٌلٌبسً ، وفً هذا الشأن تقول 1ملٌون فرنا فقط 31الجزائرٌٌن سوى 

والكافٌ ة للس مال لدع داد المتزاٌ دة م ن االطف ال الجزائ رٌٌن   إن فرنسا لم تقم بإنفاب األموال ال زم ة " 

 . 2بالذهاب إلى المدرسة فً السنوات التً تلت الحرب الكونٌة  

 – 0381ٌمكن أن نمٌز بٌن ث ث مراحل للسٌاس ة الفرنس ٌة خ  ل ه ذه الفت رة ) وعلى العموم 

 (، وهً كاآلتًا0840

 0818 – 0381المرحلة األولىا  -

 0811 – 0811الثانٌةا المرحلة  -

 3 0840 – 0813المرحلة الثاثلةا  -
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 (:98<1 – 81=1المرحلة األولى ) -1-1-1

 حسب رأي االستاذ الدكتور بلقاسم س طنٌة ان من كتبوا عن تارٌخ الجزائر فً عهد االستعمار

 انقسموا الى اتجاهٌن رئٌسٌٌن هماا

 لفرنسٌٌن توجد فٌها فقط المدرا  القرآنٌة.عند دخول ااالتجاه االولا ان الجزائر 

االتج  اه الث  انًا وه  و عك    االتج  اه االول وال  ذي ٌق  ر ب  ان الجزائ  ر ك  ان ل  دٌها نظ  ام تعلٌم  ً ه  ام ؼ  داة 

 ، وخ ل هذه المرحلة فقد اشارت االحصائٌات الى ما ٌلًا1االحت ل

 

 (: ٌبٌن تطور عدد التالمٌذ الجزائرٌٌن المتمدرسٌن8جدول رقم )

 (98<1-81=1المستوى االبتدائً خالل الفترة ) فً

 النسبة عدد الت مٌذ السنة

0381 010111 0018 % 

0811 880881 4.3 % 

0803 180111 5.7 % 

0808 410411 6 % 

0811 0010011  

 

 001محمد عابد الجابري، مرجع سابب، صا المصدر: 
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الت مٌ ذ الجزائ رٌٌن ف ً الم دار  االبتدائٌ ة  ع ددالمس توى االبت دائً  ف ًنج د فً هذه المرحلة 

وكان ت نس بتهم  ،م ن مجم وع الب الؽٌن س ن التم در  0381تلمٌ ذ س نة  010111 ه و التً أنشأتها فرنس ا

نش ر التعل ٌم ب ٌن  وت ائروارتفع بعد ذلا عدد الت مٌ ذ الجزائ رٌٌن نس بٌا بس بب ارتف اع ، % 0018حوالً 

، % 108تلمٌذا وكانت نسبتهم ح والًا  33.397بلػ عدد الت مٌذ  0811فً سنة ابناء الجزائرٌٌن، حٌث 

 60.644، لٌص ل ع  ددهم % 101تلمٌ ذا وكان ت نس  بتهم ح والًا  49.000لٌص  بح  0803ث م ارتف ع س نة 

 .وهذا بعد مرور قرن على االحت ل الفرنسً  % 4وهو ما ٌمثل نسبة  0808تلمٌذا سنة 

 31عدد الطلبة الجزائرٌٌن كان هزٌ  جدا، حٌث قدر بـ على المستوى الثانوي والعالً فإن  اما

تلمٌ ذا، ف ً ح ٌن نج د ان الحاص لٌن  111إلى  0801لٌصل سنة  0811تلمٌذا فً الثانوي وهذا قبل سنة 

جزائرٌا، بٌنما ع دد الطلب ة الجزائ رٌٌن ف ً الجامع ة ل م طالبا  81 آنذااعلى شهادة الباكالورٌا لم ٌتجاوز 

جووان فٌلٌسوبً ، وق د اش ارت 1طالب من بٌنهم على شهادة اللٌسان  00ٌث حصل طالبا، ح 11ٌتجاوز 

المتزاٌ دة  لدع دادفً كتابها   الجزائر الثائرة    ان فرنسا لم تقم بإنفاب االموال ال زمة والكافٌة للسمال 

 2من االطفال الجزائرٌٌن بالذهاب الى المدرسة فً السنوات التً تلت الحرب الكونٌة 

ل  رؼم م  ن الزٌ  ادة ف  ً ع  دد المتمدرس  ٌن س  واء ف  ً المس  توى االبت  دائً او الث  انوي او عل  ى او

الجامعً اال اننا نجد ان هذه الزٌادة كانت هزٌلة جدا، وهذا نظرا للسٌاسة الفرنسٌة المطبقة انذاا، والت ً 

 كانت تسعى دائما الى طم  كل ما هو جزائري.
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كانت اللؽة الفرنسٌة، أما اللؽة العربٌة فكان ت مؽٌب ة  اآنذالؽة التعلٌم السائدة  مما ال شا فٌه أن

تماما، ولم تكن تدر  إال فً ث ث مدار  كلؽة أجنبٌة، وهذه المدار  هً عب ارة ع ن ملحق ة بالمرحل ة 

، وق د عمل ت فرنس ا عل ى محارب ة الثانوٌة كانت مهمتها تكوٌن المترجمٌن والموظفٌن االدارٌٌن الوسطاء

فعل على هذه السٌاس ة قام ت جمعٌ ة العلم اء المس لمٌن الجزائ رٌٌن بتركٌ ز جهوده ا وكرد اللؽة العربٌة، 

عل  ى مقاوم  ة عملٌ  ة التبش  ٌر وسٌاس  ة الفرنس  ة واإلدم  اج، حٌ  ث عمل  ت عل  ى نش  ر اللؽ  ة العربٌ  ة والثقاف  ة 

االس مٌة، باإلضافة إلى الدور الكبٌر الذي عملته للحفاظ على عروبة الجزائ ر، وكان ت تم ار  نش اطها 

فً المساجد والمدار  العربٌة الحرة للبنٌن والبنات التً أسستها فً مختلؾ المناطب، كما اهتمت بتنظٌم 

 .1لشباب فً نواد إس مٌةا

من خ ل هذه المرحلة نجد ان جمعٌة العلماء المسلمٌن كانت بالمرص اد للسٌاس ة االس تعمارٌة، 

لؽ  ة العربٌ  ة والثقاف  ة االس   مٌة، مم  ا ادى خاص  ة م  ا تعل  ب منه  ا بعملٌ  ة التبش  ٌر، فعمل  ت عل  ى نش  ر ال

 بالسلطات االستعمارٌة الى محاربتها وتضٌٌب الخناب علٌها.

 (:>:<1 – 99<1) الثانٌةالمرحلة  -1-1-1

لق  د وج  دت الس  لطات االس  تعمارٌة نفس  ها تح  ت ض  ؽط الق  وى الوطنٌ  ة الجزائرٌ  ة م  ن جه  ة 

إلى إعداد مخطط تعلٌمً، ك ان م ن  0811نة وظروؾ الحرب العالمٌة الثانٌة من جهة أخرى، فعمدت س

 أبرز أهدافها

) ملٌ ون( تلمٌ ذ جزائ ري  0111111سنة بقصد اس تٌعاب  01حجرة دراسٌة على مدى  01111بناء  -

، ؼٌر أن وتٌرة التنفٌذ كانت بطٌئة جدا، إال أنه اسفر عن تقدم ملمو  فً حجم التعلٌم، حٌ ث 0841سنة 

 بلػا

 تلمٌذ جزائ ري  011111وكان ٌرتادها حوالً  0811مدرسة سنة  0143 عدد المدار  االبتدائٌة

 تلمٌذ فرنسً. 081111و

  تلمٌذا فرنسٌا. 01413تلمٌذا جزائرٌا و 0181مؤسسة تضما  11عدد المؤسسات الثانوٌة 

  طالب ا جزائرٌ ا مقاب ل  814عدد الجامعات هو جامعة واحدة هً جامعة الجزائر وكان عدد ط بها

 .2ٌا وأوربٌاطالبا فرنس 1031

 ، لتكوٌن المهنً أو التعلٌم التقنًمراكز اشًء عن وهنا لم تذكر المراجع اي 

 فقد بلػا (0811-0811) أما فً سنة

  ًتلمٌذ 8001111عدد ت مٌذ المدار  االبتدائٌة حوال 
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  ًتلمٌذا 4041عدد ت مٌذ المدار  الثانوٌة حوال 

 ٌ1110ة حوالً عدد ت مٌذ المدار  الثانوٌة التقنٌة والمهن 

  ًطالب 138عدد ط ب التعلٌم العالً حوال 

فان ح ظ الجزائ رٌٌن م ن التعل ٌم ك ان ض ئٌ  ج دا بالمقارن ة م ع ح ظ الفرنس ٌٌن، وعلى العموم 

طفل جزائري واحد من الذكور من عشرة أطفال ٌجد طرٌقه إلى المدرسة، أم ا  البن ات فق د حٌث نجد ان 

 . 1ٌقها إلى المدرسةكانت بنت واحدة من ستة عشر تجد طر

للمنتمٌن للتعلٌم الفرنسً فإننا نجد فً نف  السنة أي سنة اندالع الثورة الذٌن درسوا أما بالنسبة 

محامٌ ا أو وكٌ ل مح ام  811بالفرنسٌة وال ٌعرفون العربٌة إال نادرا ك ان ع ددهم م وزع بالش كل الت الًا 

ٌا، ه ذا بالنس بة للتعل ٌم ال ذي أقامت ه الس لطات طبٌب ا وص ٌدل 041استاذا فً الثانوي،  031مهندسا و 03و

الفرنسٌة، أما التعلٌم العربً الحر الذي أنشأته جمعٌة العلم اء المس لمٌن وس اهمت ف ً نش ره ق وى وطنٌ ة 

تلمٌ ذ،  11111ثانوٌ ة تض م ح والً  13منه ا  0811مدرس ة س نة  030أخرى فقد بلؽت مدارسه حوالً 

مح بإنش  اء التعل  ٌم العرب  ً الح  ر فق  د ك  ان ت مٌ  ذ تل  ا الم  دار  وبم  ا ان الس  لطات الفرنس  ٌة ل  م تك  ن تس  

طال ب جزائ ري وف ً  0111ٌلتحقون بتون  والمؽرب والقاهرة، ففً نف  الس نة ك ان بالزٌتون ة ح والً 

 138طال  ب وك  ان بالجامع  ات الفرنس  ٌة ح  والً  011طال  ب وف  ً األزه  ر ح  والً  001الق  روٌن ح  والً 

 طالبا جزائري.

رؼ  م الحص  ار ال  ذي ض  ربته فرنس  ا عل  ى اللؽ  ة العربٌ  ة والثقاف  ة العربٌ  ة وهك  ذا نج  د أن  ه و

واإلس مٌة إال انن ا نج د أن هن اا نخب ة ش قت طرٌقه ا وتكون ت إل ى جان ب نخب ة مفرنس ة أفرزه ا التعل ٌم 

الفرنسً بالجزائر، وهذا االنقسام اللؽوي والثقافً كان له اث ر كبٌ ر عل ى مختل ؾ المج االت بص فة عام ة 

 . 2عٌة التعلٌمٌة والثقافٌة فً الجزائر المستقلة بصفة خاصةوعلى الوض

 (:1;<1 – :9<1) الثالثةالمرحلة  -1-1-8

فان انشاء المدار  االبتدائٌة الجزائرٌ ة ٌرج ع ال ى ث ث ة علم اء درس وا خ ارج اجٌرون حسب 

خ  ل ه ذه س ا ، ؼٌ ر ان فرن3الجزائر، وهم عبد الحمٌ د اب ن ب ادٌ ، الطٌ ب العقب ً والبش ٌر االبراهٌم ً

قامت بإعداد مخطط للتنمٌة سمً بمخطط قس نطٌنة، أعط ى أهمٌ ة خاص ة  0813المرحلة وبالضبط سنة 

ن اء بوظٌفة تعل ٌم س نوٌا لم دة ثم انً س نوات، و 0311لقطاع التعلٌم، حٌث نص هذا المخطط على انشاء 

 411111ن المسلمٌن من حجرة، وقد أدى تطبٌب هذا المخطط إلى ارتفاع عدد الت مٌذ الجزائرٌٌ 0101
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، وتم سد الحاج ات م ن المعلم ٌن وذل ا بقب ول ح املً 0840تلمٌذ سنة  0101111إلى  0818تلمٌذ سنة 

 01011الشهادة االعدادٌة مدار  المعلمٌن بدل البكالورٌا، أما ف ً الث انوي فق د ارتف ع ع دد الت مٌ ذ م ن 

كب رى للتعل ٌم التقن ً، حٌ ث ارتف ع ع دد ، وأولى هذا المخطط أهمٌة 0840سنة  84111إلى  0818سنة 

، أم  ا بالنس  بة للتعل  ٌم الع  الً فق  د 0840تلمٌ  ذ س  نة  00111إل  ى  0818تلمٌ  ذ س  نة  00111الت مٌ  ذ م  ن 

، أما عدد الطلبة فلم ٌتجاوز 0840أنشأت جامعتان جدٌدتان واحدة فً قسنطٌنة واألخرى فً وهران سنة 

 . 1طالب 8111

ٌمٌة الفرنس ٌة ه و   ص راع ثق افً أوج د نظ امٌن تعلٌمٌ ٌن ب ارزٌن، إن ما أفرزته السٌاسة التعل

وخلب مجتمعٌن متعارضٌن متناقضٌن فً بلد واحد بالجزائر المعاصرة والجزائر التقلٌدٌة، نتج ع ن ه ذه 

س ة الوضعٌة تحوالت عمٌقة فً أنماط الحٌاة والمفاهٌم عند الكثٌر من الجزائرٌٌن المس لمٌن، فك ان للمدر

الثق  افً ف ً الجزائ  ر بع د االس  تق ل ب رز مطبوع  ا وعلٌ ه ف  إن الواق ع ،  2ل دور الب  ارز ف ً ذل  االفرنس ٌة ا

 . 3بانقسام النخبة المسٌرة إلى مفرنسٌن ومعربٌن

 (:1;<1-81=1التعلٌم التقنً والتكوٌن المهنً فً الجزائر ) -1-8

ات الت ً تطب ب علٌ ه كان ت التعلٌم التقنً بالتعلٌم العام، حٌث أن كل الق وانٌن والق رارلقد ارتبط 

تطبب فً التعلٌم العام، وٌعتبر التعلٌم التقنً تعلٌما من الدرج ة الثانٌ ة، ٌوج ه لدطف ال المس لمٌن خاص ة، 

 ٌهدؾ إلى تحضٌر عمال لمختلؾ النشاطات االقتصادٌة.

خاض ع ادارٌ ا لمس ؤولٌة نٌاب ة  أما التكوٌن المهنً خ  ل ه ذه الفت رة ك ان تك وٌن مهن ً للكب ار،

ٌوم ا  11س نة ومدت ه  01دٌرٌة العمل التابعة لرئاسة الحكومة الفرنسٌة، وكان موجه للشباب ابتداء م ن م

إلى ستة اشهر، وهذا حسب م ا تتطلب ه طبٌع ة المهن ة الت ً س ٌوجه الٌه ا الش باب، وٌ تم خ  ل ه ذه الفت رة 

س  ٌة لممارس  ة مهن  ة تعل  ٌم المع  ارؾ التقنٌ  ة الض  رورٌة واالسا –اش  هر  4ٌوم  ا إل  ى  11م  ن  –المح  ددة 

 . 4معٌنة

مراك  ز وبن  اء م  دار  الخ  اص موج  ه لمعلم  ً قام  ت فرنس  ا بإع  داد برن  امج  0811وف  ً س  نة 

وكان حظ االطفال الفرنسٌٌن اض عافا مض اعفة  ، 5ومعاهد للتعلٌم التقنً خاصة ألطفال السكان االصلٌٌن

 . 6لمدار  المهنٌةمن حظ الجزائرٌٌن، حٌث ٌمثلون خمسة عشر مرة من حظ الجزائرٌٌن فً ا
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واستمرارها ؼٌر بع  الشًء م ن سٌاس ة فرنس ا، حٌ ث  0811ؼٌر أن قٌام ثورة أول نوفمبر 

أن فرنس ا ل ن تتخل ى ع ن الجزائ ر، لت أتً تص رٌحات  سوسوتٌلأعل ن الس ٌد  01/10/0811انه ف ً ٌ وم 

ت أهمٌة الجزائر، وهً أي فرنسا مستعدة إلى أن تذهب بعٌدا إلى أخرى منه ٌؤكد فٌها أن فرنسا قد أدرك

 ا ـا أنهـل فٌهـرة التً قٌـذه األخٌـأقصى الحدود للحفاظ علٌها، وبعد هذه التصرٌحات جاءت االجراءات، ه

ما هً إال مرحلة أولى تتجاوب مع ث ث اهتمامات، نذكر من بٌنها الشروع ف ً سٌاس ة اقتص ادٌة جدٌ دة 

وم ع ذل ا أعلن ت حال ة ،  1ن االعتبار ث روات الص حراء الت ً م ن ش أنها أن تؽٌ ر مص ٌر فرنس اتأخذ بعٌ

أدرا أن الشعب الجزائري ب دأ ٌتبن ى الث ورة، فعم د إل ى اج راء محاول ة خاص ة  سوستٌلالطوارئ، لكن 

ة أن االص  ل ف ً المج االت اإلدارٌ ة واالقتص ادٌاعتق ادا من ه  ،" برنوامج سوسوتٌل"اطلب علٌه ا اس مه 

الت ً ادرج ت النق اط واالجتماعٌة ٌجعل الجزائرٌٌن ٌنفضون من حول جبهة التحرٌر الوطنً، وم ن ب ٌن 

هناا مساواة بٌنهم فتح أبواب التكوٌن المهنً للجزائرٌٌن حتى ٌشعر الشباب خاصة بأن فً هذا البرنامج 

وبالنس بة لل ذكور االب اء ن اث االخ وات الب ٌ  حٌ ث ٌت ولى مهم ة التكوٌ ـن بالنس بة لإ ، 2وبٌن المعمرٌن

ار فً اطار تصور وفب الجمعٌة الفرنسٌة لتكوٌن الكبار، ـن الكبـات لتكوٌـاء مؤسسـد تم انشـفق،  3البٌ 

وحرؾ الفنون المنزلٌ ة كالنس ٌج والط رز والخٌاط ة اما التكوٌن فٌها كان فً حرؾ البناء بالنسبة للذكور 

حلٌلن  ا له  ذا ،  وم  ن خ   ل ت4الب  اء الب  ٌ  ف  ً اط  ار التبش  ٌر، وٌت  ولى التس  ٌٌر الإن  اث بالنس  بةوالح ق  ة 

 البرنامج نجدا

أي برنامج ٌبدأ باألهم فالمهم، وعلٌ ه فق د ب دأ البرن امج بالتقس ٌم االداري ال ذي ٌع د أه م بناء إن 

نقطة، ألن هذه األخٌرة تساعدهم عل ى عملٌ ة المراقب ة وض بط ك ل تحرك ات الم واطنٌن خاص ة الم والٌن 

مرتبطة كثٌرا باألر ، وألن واضع البرنامج ٌدرا تمام ا ارتب اط الش عب  ألنهاذهب للف حة  للثورة، ثم

الجزائري باألر  وبهذه المهنة بالذات، لٌتطرب بعد ذلا إلى نقط ة أخ رى تعتب ر مهم ة وه ً الص ناعة 

لثامنة وهً  وذلا قصد خلب مناصب للشؽل إلؼراء الشباب بها، وتلتها نقاط أخرى لتأتً النقطة ا ،الخفٌفة

ذا ـم بشكل عام، وهو بهـم ٌربطها بالتعلٌـج منفردة، ولـد جاءت فً البرنامـفتح ابواب التكوٌن المهنً، وق

ٌقر بوجود نظام للتكوٌن المهنً بعٌدا عن المنظومة التربوٌة، كذلا نج د وه ذا حس ب البرن امج طبع ا أن 

المعمرٌن الفرنسٌٌن، فً  ألبناءمسموحا به فقط  كان –فترة االحت ل  –التكوٌن المهنً خ ل تلا الفترة 

                                                           

   من اصول 01/10/0811الوالي العام الجديد للجزائر، عين من طرف الرئيس مانديس فرانس في جاا سوستٌلا ،

 لصحراء.بالوزارة المنتدبة ل 0813يهودية، عينه ديغول سنة 

، ، الجزء الثانً، منشورات اتحاد الكتاب العرب( 1;<1 – 9:<1تارٌخ الجزائر المعاصر ) محمد العربً الزبٌريا  -1 

 .08-00، صا 0888
  .03-01المرجع السابب، صا  - 2
3 - www.onefd.edu.dz 
 .000سابب.، صا  مرجعنذٌر بن ٌربح،  - 4
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حٌن نجد أن أبناء الش عب الجزائ ري مح رومٌن من ه، وج اء ه ذا البرن امج لٌ دمجهم ف ً ه ذا النظ ام حت ى 

 ٌلهٌهم عن الثورة التً احتضنها الشعب ؼٌر مبالً بكل هذه االجراءات.

المهنً وسٌاسة التشؽٌل     أنه  فً رسالة الدكتوراه   التكوٌنبلقاسم سالطنٌة وٌذكر الدكتور 

 81تلمٌ  ذا ف  ً  0838تلمٌ  ذا ف  از م  نهم  1188المتح  ان ش  هادة الكف  اءة المهنٌ  ة ترش  ح  0811ف  ً دورة 

عام  بٌنما ٌتكون ف ً مراك ز التك وٌن المهن ً  4111  ٌكون التعلٌم التقنً  0841تخصصا   وفً سنة 

 0813اكز التكوٌن المهنً للكبار، حٌث كان سنة عام  ... وازداد عدد المتربصٌن فً مر 8111للكبار 

متربص  ا، ؼٌ  ر أن ه  ذه الزٌ  ادة الطفٌف  ة  1183إل  ى ح  والً  0841متربص  ا فوص  ل س  نة  4180ح  والً 

  .1  0841متربصا سنة  01111تعتبر ؼٌر كافٌة ألن هذه المراكز ٌحتمل أن تكون 

 

 

 (1;<1-=:<1(: ٌوضح زٌادة عدد المتربصٌن خالل الفترة )18شكل رقم )

ن حظ  ان ه خ  ل الفت رة األخٌ رة ل س تعمار الفرنس ً وبال ذات فت رة الث ورة من خ ل ما سبب 

( ب  رز التعل  ٌم التقن  ً وب  دأت فرنس  ا بتقنٌن  ه، حٌ  ث ك  ان التك  وٌن ف  ً ه  ذا  0840 – 0811التحرٌرٌ  ة ) 

ما ابن الفرنسً البسٌط المجال سابقا ٌتم مباشرة فً الورشات ل ستفادة المباشرة من المتربص الذي هو إ

أو الجزائري المسلم، وبروز مشروع قسنطٌنة  الذي اعطى أهمٌة معتبرة للتعلٌم التقنً والمهنً، واصبح 

ال ذي سوستٌل باإلضافة إلى برنامج  ،2ل سنة أعدادا معتبرة من الت مٌذٌوازي التعلٌم العام، وتوجه له ك

وفٌما ٌلً جدول ٌوضح تطور صفة رسمٌة للجزائرٌٌن، وجه ببدوره الذي و اعطى أهمٌة للتكوٌن المهنً

 الكم الجزائري مقارنة بالكم االوربًا

 

                                                           
 .018سابب.، صا  مرجعبلقاسم س طنٌة،  - 1
 .018السابب.، صا  مرجعال - 2
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 ٌناالوربٌبعدد المتربصٌن مقارنة  ٌنالجزائرٌ عدد المتربصٌن(: ٌوضح تطور 19جدول رقم )

 المتفوب الفارب االوربً الجزائري المجموع الكلً السنة

 اوربً 0184 8881 1383 01010  0811

 اوربً 0331 3111 1108 08808 0814

 اوربً 0411 8831 3811 03840 0811

 جزائري 8011 00148 01318 03844 0818

 جزائري 1038 08881 01118 88848 0841

 جزائري 0308 04010 03831 81080 0840

 

 1:1المصدر: بلقاسم سالطنٌة، ص: 

 

 

 قارنة بعدد المتربصٌن االوربٌٌنتطور عدد المتربصٌن الجزائرٌٌن م(: ٌوضح 19شكل رقم )

 ما ٌلًامن خ ل الجدول السابب ٌتضح 

 0814و 0811عدد المتربصٌن االوربٌٌن عن المتربصٌن الجزائرٌٌن، وهذا خ ل السنواتا  ارتفاع -

 الفرنسٌة التً كانت متبعة آنذاا. ، نظرا للسٌاسة0811و
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متربص ٌن االوربٌ ٌن، وه ذا بع د ص دور بدأ عدد المتربصٌن الجزائرٌٌن ٌف وب ع دد ال 0818فً سنة  -

 مشروع قسنطٌنة.

متربص ا  08808إل ى  0811متربص ا س نة  01010انخفا  عدد المتربصٌن من ك   الط رفٌن م ن  -

س نة  1108واص بح ع ددهم  0811س نة  1383، حٌث كان عدد المتربص ٌن الجزائ رٌٌن 0814سنة 

س  نة  3111واص  بح ع  ددهم  0811 س  نة 8881، ام  ا المتربص  ٌن االوربٌ  ٌن فق  د ك  ان ع  ددهم 0814

0841. 

ف ً ع دد المتربص ٌن الجزائ رٌٌن عن ه ف ً  ارتفاع ا 0840و 0841و 0818شهدت السنوات األخٌ رة  -

 عدد المتربصٌن االوربٌٌن.

ه ذا ك  ان م  ن ناحٌ  ة ع دد المتربص  ٌن، ام  ا م  ن ناحٌ ة الهٌاك  ل البٌداؼوجٌ  ة المخصص  ة له  ؤالء 

كان  0811دٌسمبر  80اكل المخصصة للتعلٌم العام، حٌث أنه فً المتربصٌن فقد كانت قلٌلة مقارنة بالهٌ

 00مراك ز متع ددة التخصص ات و 1مراك ز لتعل ٌم الح دادة و 8ملحقة لتعلٌم البناء و 04مراكز و 3ٌوجد 

ت  م ف  تح العدٌ  د م  ن ف  روع التك  وٌن المهن  ً للكب  ار، ألن المخط  ط  0818مرك  زا للمؤسس  ات، ومن  ذ س  نة 

 .1توقع سٌاسة خاصة للتكوٌن المهنً لدعم وتحقٌب اهدافه ( 0841 – 0818الخماسً ) 

 :;111إلى  1;<1من التكوٌن المهنً فً الجزائر  -1

لقد وجدت الجزائر نفسها بعد االستق ل أمام وضع اقتصادي واجتماعً وثقافً منهار، تجلت 

ارد المالٌة معالمه فً تفشً االمٌة والجهل وانتشار األمرا  وقلة البنى التحتٌة، ونقص فً المو

ولذلا فقد كان مستقبل الب د متوقفا على الطرٌقة  ،2والبشرٌة التً تكون فً مستوى تحدي األوضاع

المثلى التً ستتبناها الجزائر لمواجهة هذا اإلرث الذي اتسم بضعؾ االقتصاد الوطنً، حٌث خلفت 

ة إلى مؽادرة كل اإلطارات مؤسسة مخربة إن لم تكن معدومة تماما، باإلضاف 311فرنسا وراءها حوالً 

إطار عال  811111التقنٌة وضعؾ وسائل التحوٌل وقلة اإلطارات المؤهلة حٌث هاجر حوالًا 

ئرٌٌن ٌقٌمون عامل موظؾ، باإلضافة إلى أن أؼلبٌة السكان الجزا 011111إطار متوسط و 81111و

وروثة عن االستعمار وقلة ، إلى جانب عدم التحكم فً القطاعات الم% 81بنسبة فً األرٌاؾ وأمٌٌن 

 . 3األموال

                                                           
 .018السابب، صا  رجعبلقاسم س طنٌة، الم - 1

 2- infpe.edu.dz.www 
، مجلة العلوم "المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة فً مرحلة اقتصاد السوق اسماعٌل بوخاوة، سمراء دومًا  - 3

 .008-30صا -ص .0110، جوان 4العدد  واالنسانٌة،االجتماعٌة 

http://www.infpe.edu.dz/
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إن ما آلت إلٌه الجزائر بعد االستق ل لم ٌترا لها ح  ٌخرجها من هذا الدمار الشامل الذي 

بما فٌها نظام التعلٌم والتكوٌن، هذا األخٌر الذي ٌعتبر االستثمار فٌه  واألنظمةم  كل القطاعات 

حوال أن نفصل السٌاسة العامة المتبعة فً الجزائر بعد المخرج الحقٌقً، ؼٌر أنه ال نستطٌع فً كل األ

االستق ل فً جمٌع المجاالت بما فٌها السٌاسة المتبعة فً مجال التعلٌم والتكوٌن المهنً عن األوضاع 

التً عاشتها فً زمن االستعمار، فالواقع بعد االستق ل أفرزته كل المحطات التً مرت علٌها الجزائر 

 ث أجبرت الجزائر على اتباع سٌاسة معٌنة لكل مرحلة بعد االستق ل.قبل االستق ل، حٌ

إن ما أفرزته السٌاسة التعلٌمٌة الفرنسٌة فً الجزائر هو   صراع ثقافً أوجد نظامٌن تعلٌمٌٌن 

بارزٌن، وخلب مجتمعٌن متعارضٌن ومتناقضٌن فً بلد واحد ما ٌسمى بالجزائر المعاصرة والجزائر 

عن هذه الوضعٌة تحوالت عمٌقة فً أنماط الحٌاة والمفاهٌم عند الكثٌر من الجزائرٌٌن  التقلٌدٌة، وقد نتج

وعلٌه فإن الواقع الثقافً فً الجزائر بعد  ،1المسلمٌن، فكان للمدرسة الفرنسٌة الدور البارز فً ذلا  

للؽة الفرنسٌة االستق ل برز مطبوعا بانقسام النخبة المسٌرة إلى مفرنسٌن )فرانكوفونٌٌن( ناطقٌن با

، لذلا فقد خضعت السٌاسة التعلٌمٌة بشكل عام  2( ناطقٌن باللؽة العربٌة وحدها ومعربٌن ) أرابوفونٌٌن

 المهنً بشكل خاص فً الجزائر من االستق ل إلى الٌوم لعدة محددات لعل أهمهاا وسٌاسة التكوٌن

 التركة االستعمارٌة -

 اختٌارات الدولة وسٌاستها العامة -

 لشعبًالضؽط ا -

 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -

 الزٌادة الدٌموؼرافٌة -

 . 3حاجات التنمٌة والتبعٌة -

 اإلى ٌومنا هذا 0840التكوٌن المهنً فً الجزائر من وفٌما ٌلً مراحل تطور 

 (:1><1 - 1;<1)  خالل الفترةالتكوٌن المهنً فً الجزائر  -1-1

والسٌاس ٌة واالقتص ادٌة واالجتماعٌ ة الت ً هذه الفترة مرحلة توفٌر الش روط المؤسس اتٌة  كانت

وذلا من خ  ل ص دور التش رٌعات والق وانٌن خاص ة التربوٌ ة  ،4تسمح بتنفٌذ استراتٌجٌة للتنمٌة الشاملة

، وقد كانت هذه التشرٌعات فً بداٌ ة االم ر منها التً كانت تهدؾ اؼلبها إلى محو اثر التشرٌعات السابقة

                                                           
 .011سابب، صا  رجعبلقاسم س طنٌة، م - 1
 .001سابب، صا  رجعمحمد عابد الجابري، م - 2
 .010السابب، صا  رجعالم - 3
 .31سابب، صا  رجعبوفلجة ؼٌاث، م - 4
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ه ذه الفت رة تمٌ زت كم ا  ،1عرٌضة منها إلى األهداؾ أو الب رامج المح ددةوالطموحات ال اآلمالاقرب إلى 

 ال ذي س ٌعتمد الحق ا، برسم معالم السٌاسة االقتصادٌة من خ ل وضع الركائز األساسٌة للنموذج التنموي

قصد إخراج الب د من حلقة الفقر والتخل ؾ م ن جه ة وبع ث الوح دات اإلنتاجٌ ة الت ً ش وهت م ن ط رؾ 

 . 2جهة أخرى المستعمر من

لقد تبنت الجزائر منذ االستق ل سٌاسة هامة لسد الفراغ فً الكفاءات والٌد العاملة التً ٌحتاجها 

، وف ً 3االقتصاد الوطنً، وعملت جاهدة على توفٌر ذللا فً وقت قٌاسً ل دفع عجل ة التق دم إل ى األم ام 

س تق ل تنمٌ ة س رٌعة مس ت خاص ة   عرف ت الجزائ ر بع د اال بلقاسم سوالطنٌةهذا الصدد ٌقول الدكتور 

قطاع التربٌة والتكوٌن المهنً باعتباره من المتطلبات األساس ٌة إلع ادة بن اء المجتم ع الجزائ ري، ومح و 

آث  ار المخطط  ات االس  تعمارٌة المتمثل  ة ف  ً أش  كال متع  ددة منه  اا الهٌمن  ة السٌاس  ٌة ونه  ب ث  روات ال  ب د 

جاء قرار اللجنة المركزٌة لحزب جبه ة التحرٌ ر ال وطنً أن  والقضاء على كل المقومات الثقافٌة ... وقد

، وتجلت الم م ح  4القٌادة الثورٌة للب د كرست مجهودات معتبرة لسٌاسة التربٌة والتعلٌم والتكوٌن ...  

األولى التً أقره ا مش روع برن امج  فً المبادئ –قطاع التربٌة والتكوٌن  –األولى لإهتمام بهذا القطاع 

 ، الذي نادى باقتصاد ٌقوم على صناعة ثقٌلة وخفٌفة، وأهم ما جاء فً هذا البرنامجا0840طرابل 

 اتفاقٌة افٌان ونهج التوجه االشتراكً. بإلؽاءتحقٌب االستق ل االقتصادي وذلا  -

وض   ع سٌاس   ة تؽٌٌرٌ   ة عام   ة تش   مل مختل   ؾ القطاع   ات وتحق   ب التنمٌ   ة الش   املة والمس   اهمة  -

 الدٌمقراطٌة للعمالة.

 ٌع العمل الجماعً والتعاونً والمسؤولٌة المشتركة.تشج -

 تعاونٌات ف حٌة. بإنشاءتطبٌب االص ل الزراعً وذلا  -

 صناعة ثقٌلة. إلنجازانشاء الصناعات القاعدٌة الضرورٌة  -

 خلب مناصب العمل. -

 الحفاظ على التكامل بٌن الزراعة والصناعة والتعاون بٌنهما. -

                                                           
 .44سابب، صا  رجعنذٌر بن ٌربح، م - 1
طالة واشكالٌة التشغٌل ضمن برامج التعدٌل الهٌكلً لالقتصاد من خالل البا عدون، عبد الرحمان العاٌب ناصر دادي - 2

 .011، صا 0101، ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائرحالة الجزائر
، مؤتمر دولً حول "التكوٌن فً الجزائر بٌن استراتٌجٌة الضرورة وضرورة االستراتٌجٌة  عبد الكرٌم قرٌشًا - 3

مهنً لحملة الشهادات الجامعٌة )دٌنامٌكٌة الجامعة من اجل التوافب وسوب العمل(، جامعة قابلٌة التشؽٌل واإلدماج ال

 .11، صا 0100قاصدي مربال ورقلة، 
 .011-011سابب، صا  رجعبلقاسم س طنٌة، م - 4

 -  ًناقشوا  بطرابل  العاصمة اللٌبٌة، حضره قادة الثورة العسكرٌٌن والمدنٌٌن، 0840جوان  01مؤتمر طرابل  عقد ف

فٌه برنامج حدد معالم النظام السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً للجزائر المستقلة، وقد عرؾ بمٌثاب طرابل ، لمزٌد من 

 المعلومات انظر محمد بالرابحا افاب التنمٌة فً الجزائر
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 .1اركة العمال فً التسٌٌر والتخطٌطتشجٌع سٌاسة التكوٌن المهنً ومش -

 (1><1 - 1;<1وضعٌة التكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-1-1

فً هذه الفترة كانت الجزائر تفتقر للعدد الكافً من الٌد العاملة المؤهلة، فاعتمدت على ما توفر 

ع  ، كبآنذااعندها من ٌد عاملة ومن مؤسسات متخصصة فً التكوٌن المهنً التً تركها االستعمار 

، وواصل الجزائرٌٌن 2الثانوٌات والمدار  التقنٌة ذات الطابع المهنً والموزعة عبر كامل الوطن

المؤهلٌن ادارة الهٌاكل القائمة، وكانت هناا بوادر ل هتمام بقطاع التكوٌن المهنً خ ل تلا الفترة إال 

 إلعتبارات عدة أهمهااان هذا االهتمام وفً فترة الستٌنٌات بالذات ٌعد أمرا صعبا جدا، وذلا 

 تواجد أولوٌات أخرى مرتبطة بتشكل كٌان الدولة الناشئة ومؤسساتها. -

 ؼٌاب السٌاسة الواضحة المعالم فً أؼلب القطاعات أو المجاالت. -

 ضعؾ االقتصاد الوطنً وهشاشته من جمٌع النواحً. -

 الخراب الذي عم مختلؾ المجاالت. -

به، فقد   قامت السلطات السٌاسٌة ببع  االجراءات  إال أن هذا لم ٌمنع الدولة من االهتمام

، وراهنت علٌه خاصة فً تأهٌل الٌد 3 لترقٌة التكوٌن المهنً ومساعدته على القٌام بالدور المنوط به 

 العاملة فً تلا الفترة، ؼٌر أن إنط قته تمٌزت ببع  الصعوبات والعراقٌل أهمهاا

 نقص كبٌر فً هٌاكل االستقبال. -

 محتوى البرامج مع خصائص المجتمع الحضاري وطموحاته التنموٌة.عدم تكٌؾ  -

 . 4قلة االعتمادات المالٌة -

ولمواجهة هذا الوضع اتخذت السلطات عدة اجراءات عملٌة للتخفٌؾ من حدة هذه المشك ت، 

خاصة وأن اإلنط قة كانت تستلزم خلب الهٌاكل ووضع التصورات، والبحث عن الكفاءات القادرة على 

شراؾ على المهام البٌداؼوجٌة من أجل االستجابة إلى الطلب االجتماعً واالقتصادي على التكوٌن اال

 المهنً والتقنً، وقد تمثلت هذه االجراءات فٌما ٌلًا

 إعادة فتح مؤسسات التكوٌن المهنً التً أؼلقت أبوابها نتٌجة مؽادرة االطارات االوروبٌة. -

ت المهن المقرر تعلٌمها، خاصة فً مٌدان النسٌج والحدٌد ادخال تخصصات مهنٌة جدٌدة فً تصنٌفا -

 والصلب، وذلا ل ستجابة إلى الحاجات الفنٌة المتصلة بالمشارٌع االقتصادٌة المعتمدة.
                                                           

التنمٌة فً الجزائر،  ، مخبر تطبٌقات علوم النف  وعلوم التربٌة من أجلأفاق التنمٌة فً الجزائرا حمحمد بالراب - 1

 .11، صا 0111، الجزائر
 .010سابب، صا  رجعنذٌر بن ٌربح، م - 2
 .11سابب، صا  رجعبوفلجة ؼٌاث، م - 3
، "التكوٌن المهنً فً الجزائر تطوره منذ االستقالل وآفاق تنمٌته وتحسٌن فعالٌته محمود بوسنة، شهرزاد زاهًا  - 4

 011-083صا -، ص0888، جامعة الجزائر، 1مجلة حولٌات جامعة الجزائر، العدد 
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توفٌر تكوٌن أولً ألبناء الشهداء بالدرجة األولى بهدؾ الرفع من مستواهم وتمكٌنهم من متابعة  -

 . 1تكوٌن مهنً فٌما بعد

 :(1><1 – 1;<1) ٌن المهنً خالل الفترةأهداف التكو -1-1-1

ان الهدؾ الرئٌسً من التكوٌن المهنً خ ل هذه الفترة هوا التكوٌن السرٌع لعمال متخصصٌن 

واعوان تقنٌٌن وٌكون هذا فً دورات قصٌرة، لٌتم تشؽٌلهم وادماجهم فً العمل مباشرة، نظرا لؽٌاب الٌد 

فقد حدد اهداؾ التكوٌن المهنً خ ل هذه الفترة كما  سم سالطنٌةبلقااما الدكتور  ،2آنذااالعاملة المؤهلة 

 ٌلًا

 توفٌر الٌد العملة المؤهلة للصناعة الحدٌثة. -

 .3شباب المطرودٌن من التعلٌم العاماحتواء ال -

 فقد حدد األهداؾ كما ٌلًا بوفلجة غٌاثاما الدكتور 

 توظٌؾ مكونٌن وإطارات إدارٌة لتسٌٌر مراكز التكوٌن المهنً. -

 دراسة وترقٌة سٌاسة لتكوٌن الكبار. -

 . 4الحٌوي للنهو  باالقتصاد الوطنًتهٌئة اإلص حات الضرورٌة لتنمٌة هذا المجال  -

 (1><1 - 1;<1التطور التنظٌمً للتكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-1-8

لم ٌكن هناا قطاع خاص بالتكوٌن المهنً فً تلا الفترة، بل أن مهمة التكوٌن المهنً اسندت 

عدة مؤسسات، هذه األخٌرة التً اخذت على عاتقها مهمة تكوٌن الٌد العاملة فً عدة تخصصات،  إلى

 سوناطرااوكانت بع  هذه المؤسسات تنتمً إلى احدى القطاعاتا كقطاع الف حة والصناعة ومؤسسة 

 ... إلخ، ومع ذلا فقد تما

-40، بناءا على األمر رقم 0840االطارات فً اوت من سنة  وتعبئةالتكوٌن المهنً  مندوبٌةانشاء  -

  .08405اوت  01المؤرخ فً  103

تم الحاب مندوبٌة التكوٌن المهنً وتعبئة االطارات بوزارة االقتصاد الوطنً، وذلا  0848وفً سنة  -

 .08486سبتمبر  03المؤرخ فً  811 – 48بمقتضى المرسوم رقم 

                                                           
 .083السابب، صا  رجع، الم محمود بوسنة، شهرزاد زاهً - 1
 .010نذٌر بن ٌربّح، مرجع سابب، صا  - 2
 .011بلقاسم س طنٌة، مرجع سابب، صا  - 3
 .11صا ، 0114ئر.، ، دار الؽرب للنشر والتوزٌع، وهران، الجزاالتكوٌن المهنً والتشغٌل بالجزائرا بوفلجة ؼٌاث - 4

5 - Ordonnance n° 62-028 du 25 Aout 1962. 
6-  Décret n ° 63-374 du 18 Septembre 1963 
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 001-41بناءا على المرسوم رقم تم احداث وظائؾ مستشارٌن للتكوٌن المهنً  0841وفً سنة   -

، حٌث ٌكون هؤالء المستشارٌن تحت سلطة مندوب التكوٌن المهنً وتعبئة 0841اوت  8المؤرخ فً 

 .1االطارات

اجبار المؤسسات على انشاء مصلحة للتكوٌن المهنً وتأهٌل العمال بموجب تم سنة نف  الوفً  -

 .08412اوت  8المؤرخ فً  001-41المرسوم رقم 

، وذلا برئاسة الجمهورٌةمندوبٌة التكوٌن المهنً وترقٌة االطارات  الحابفً نف  السنة  كما تم -

 .08413دٌسمبر  0المؤرخ فً  881-41 بموجب المرسوم رقم

المؤرخ  11 – 41بموجب االمر رقم الوطنً للتكوٌن المهنً للكبار تم انشاء المعهد  0841وفً سنة  -

 هد بما ٌلًا، حٌث ٌقوم هذا المع0841مار   01فً 

  والوسائل التقنٌة والتربوٌة للتكوٌن المهنً للكبار.بحث ودراسة تحسٌن المناهج 

  المعلمٌن واطارات التكوٌن المهنً للكبار. وتأهٌلتكوٌن 

 .دراسة واعداد واتقان ونشر كل التحسٌنات والبرامج والمواد التربوٌة المختلفة 

  التعلٌم الملقن فً مراكز التكوٌن المهنً للكبار. عوألنواالمراقبة التربوٌة والتقنٌة للمعلمٌن 

 .انتقاء جمٌع المرشحٌن لكل القطاعات الخاصة بالتكوٌن المهنً للكبار 

  0841اوت  8المؤرخ فً  008 – 41التعاون مع كل الهٌئات المعنٌة بتطبٌب المرسوم رقم 

 .4لعمالوالمتضمن اجبار المؤسسات على انشاء مصلحة للتكوٌن المهنً وترقٌة ا

كان فً اطار استراتٌجٌة شاملة للنهو  للتكوٌن المهنً للكبار ان انشاء المعهد الوطنً 

 بالتكوٌن المهنً من خ لا

 تكوٌن المكونٌن 

 ادخال تخصصات جدٌدة 

 ًاعداد برامج التكوٌن المهن 

  مؤسسات تكوٌنٌة إلنشاءاحداث معاٌٌر خاصة 

 لمهنًخلب مناخ ٌلتقً فٌه كل المختصٌن بالتكوٌن ا  

                                                           
 .0841اوت  8المؤرخ فً  001-41المرسوم رقم  -1
 .0841اوت  8المؤرخ فً  001-41المرسوم رقم  -2

 .0841دٌسمبر  0المؤرخ فً  881-41المرسوم رقم  -3

  .0841مار   01المؤرخ فً  11 – 41االمر رقم  -4
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تم تحوٌل مركز تكوٌن الكبار إلى معهد تكنولوجً فً البناء واالشؽال العمومٌة وكان  0811فً سنة  -

 مهامه هو تكوٌن تقنٌٌن فً مجال البناء واالشؽال العمومٌة.

تم انشاء معهد التكنولوجٌا  13/01/0811المؤرخ فً  083-11وفً نف  السنة وبموجب المرسوم  -

 .1لٌتام سابقا نٌكٌةللصٌانة االلكترومٌكا

 :(1><1- 1;<1)التطور الكمً للمتخرجٌن من التكوٌن المهنً خالل الفترة  -1-1-9

 ( ٌبٌن تطور عدد حاملً شهادات التكوٌن المهنً حسب المستوٌات:1جدول رقم )

 (1><1-1;<1خالل الفترة )

 السنة
 عدد حاملً الشهادات حسب المستوٌات

 % المجموع
 بعالرا الثالث الثانً االول

0840 414 0810 11 11 0811 18033 % 

0848 0118 0810 11 11 0101 12.06 % 

0841 441 0140 14 11 0010 11.35 % 

0841 111 0881 80 11 0188 12.99 % 

0844 480 0181 001 11 0081 10.96 % 

0843 483 0180 33 11 0803 11.58 % 

0848 0014 0118 014 11 8011 15.77 % 

0811 818 0440 101 30 8118 15.36 % 

 % 99.95 01110 30 804 00411 4888 المجموع

 

 :Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels Algérienneالمصدر: 

Effectifs diplômés du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels années 

1962-2012, juin 2013 

 

 

 

                                                           
 .فٌلم وثائقً، التكوٌن المهنً والتمهٌن ) استمرارٌة، تقدم وافاق(وزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 1
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 التكوٌن المهنً  ٌوضح تطور عدد حاملً شهادات (:1)رقم  شكل

 (1><1 – 1;<1خالل الفترة )

 0840المستوٌات التً كانت متوفرة خ ل السنتٌن ان من خ ل الجدول اع ه ٌتبٌن لنا 

ٌن نجد ان ، فً ح0841هً المستوى األول والثانً، اما المستوى الثالث فقد اعتمد من سنة  0848و

، وٌرجع السبب فً عدم وجود كل المستوٌات خ ل هذه 0811المستوى الرابع قد اعتمد خ ل سنة 

الفترة إلى عدم وجود المكونٌن المؤهلٌن باإلضافة إلى خروج المعمرٌن اللذٌن كانوا فً هذا المٌدان، كما 

حامل للشهادة سنة  0811قدر بـ ن حظ ان عدد حاملً الشهادات خ ل هذه الفترة قد تزاٌد، حٌث كان ٌ

، وهو ما ٌعادل 0811حامل للشهادة سنة  8181لٌرتفع وٌصبح  ،% 00088، وهو ما ٌعادل نسبة 0840

 ، لكن هذه الزٌادة كانت متفاوتة خ ل سنوات هذه الفترة.% 01084نسبة 

 (:1=<1 - 1><1)  خالل الفترةالتكوٌن المهنً فً الجزائر  -1-1

 (:1=<1 – 1><1لمهنً خالل الفترة )التكوٌن ا وضعٌة -1-1-1

فً هذه المرحلة واجه التكوٌن المهنً ضؽطا كبٌرا لتلبٌة االحتٌاجات المتعددة ل قتصاد 

الوطنً، وتوفٌر الٌد العاملة لدعم جهود النهو  بمختلؾ القطاعات فً الب د، بسبب النقص المسجل فً 

جأت الشركات الوطنٌة إلى تكوٌن مستخدمٌها فً المؤسسات التكوٌنٌة العمومٌة، وامام هذه الوضعٌة ل

( تم تسجٌل ما 0831-0810وخ ل هذه الفترة )مرافب متخصصة للتكوٌن تابعة لها،  الخارج، و انشاء

 : ٌلً

  مركزا 011إلى  18ارتفاع عدد مراكز التكوٌن المهنً من 

  08111إلى  00111ارتفاع عدد مناصب التكوٌن من  

 1111بلػ عدد المؤطرٌن 
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  1شعبة مهنٌة 00تخصصا موزعا على  001بلػ عدد تخصصات مدونة الشعب المهنٌة. 

 (:1=<1 – 1><1هداف التكوٌن المهنً خالل الفترة )أ -1-1-1

( تحددت اهداؾ التكوٌن المهنً التً ٌرمً الٌها هذا القانون بصفة 00-13من خ ل القانون )

 خاصة، حٌث تمثلت األهداؾ فٌما ٌلًا

 تحتاج الٌهم المؤسسة. الذٌنتكوٌن المستخدمٌن  -

 توفٌر التكوٌن المتواصل الذي ٌسمح للعامل بتجدٌد معارفه وتطوٌرها. -

تنظٌم عملٌة التمهٌن تنظٌما ٌسمح للشباب اكتساب المعارؾ النظرٌة والتطبٌقٌة الضرورٌة لممارسة  -

  .2مهنتهم

 (:1=<1 – 1><1لتكوٌن المهنً خالل الفترة )التطور التنظٌمً ل -1-1-8

تم اصدار مرسوم ٌنص على احداث مراكز للتكوٌن المهنً كما تم تحدٌد قانونها  0811سنة فً  -

، 0811ٌونٌو  01المؤرخ فً  000 – 11االساسً فً نف  المرسوم وذلا بموجب المرسوم رقم 

  .3ومركز التكوٌن المهنً هو مؤسسة عمومٌة ذات طابع اداري وشخصٌة مدنٌة واستق ل مالً

وضع التكوٌن المهنً تحت اشراؾ المدٌرٌة الفرعٌة للتكوٌن المهنً التابعة لوزارة  نف  السنةفً و -

 .آنذااالعمل والشؤون االجتماعٌة 

وسطرت  ،فً نهاٌة هذه العشرٌة تعهدت الحكومة بإنشاء جهاز وطنً للتكوٌن المهنً فً الجزائر -

 .التمهٌنمركز للتكوٌن المهنً و 011لبناء  ابرنامج

هدفه الرئٌسً هو توفٌر تكوٌن  ،وٌنظم سٌر نظام التكوٌن المهنً أاصدار قرار ٌنشتم  0813ً عام ف -

وعلى هذا األسا  تم انشاء  ،صصةالمتخ عاملة المؤهلة واالطاراتالتأهٌلً لتلبٌة االحتٌاجات من الٌد 

التً انشأت على مستوى وزارة العمل  مدٌرٌة التكوٌن المهنً امؤسسات ذات صلة بجهاز التكوٌن

 . 4معهدٌن متخصصٌن فً البناء واالشؽال العمومٌة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة ،لشؤون االجتماعٌةوا

مجل  استشاري وطنً للتكوٌن المهنً كهٌئة استشارٌة مشتركة بٌن انشاء وفً نف  السنة تم  -

عن هذا المجل  فً اعداد السٌاسة الوطنٌة للتكوٌن المهنً وتحدٌدها وذلا حٌث ٌساهم  ،القطاعات

 .08135ٌونٌو  18المؤرخ فً  081 – 13وهذا بناءا على المرسوم رقم  واآلراء،طرٌب التوصٌات 

 

                                                           
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 1
 .001، صا مرجع سابب، بن ٌربح نذٌر - 2
 .0811ٌونٌو  01خ فً المؤر 000 – 11المرسوم رقم  - 3
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 4
 .0813ٌونٌو  18المؤرخ فً  081 – 13المرسوم رقم  - 5
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 (:1=<1 – 1><1لتكوٌن المهنً خالل الفترة )التطور الكمً للمتخرجٌن من ا -1-1-9

 ( يبين تطور عدد حاملي شهادات التكوين المهني حسب المستويات;1جدول رقم )

 (1=<1 -1><1خالل الفترة )

 ةالسن
 عدد حاملً الشهادات حسب المستوٌات

 % المجموع
 الخامس الرابع الثالث الثانً االول

0810 111 0088 800 40 11 0018 8018 % 

0810 180 0811 013 014 08 8010 1083 % 

0818 111 0041 080 010 31 8811 1004 % 

0811 131 8110 808 413 80 1014 3001 % 

0811 0011 1118 181 014 00 4081 8038 % 

0814 0848 1103 811 488 18 3118  00043 % 

0811 0081 1133 110 811 11 4811 01031 % 

0813 0011 1881 111 101 040 1000 00081 % 

0818 0111 4438 440 411 83 8411 01001 % 

0831 0811 3131 113 818 888 00130 03018 % 

 % 88084 63645 993 1801 1811 10111 00813 المجموع

 

 Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, juin : المصدر

2013, Op. cit 
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 التكوٌن المهنًٌبٌن تطور عدد حاملً شهادات  (:1)شكل رقم 

 (1=<1 -1><1خالل الفترة )

متواجدٌن فً ان حاملً الشهادات نحنى البٌانً اع ه ٌتبٌن لنا من خ ل الجدول والم

(، اما حاملً الشهادات ذوي المستوى الخام  نجدهم 0831-0810المستوٌات االربعة خ ل الفترة )

وذوي المستوى العالً، خاصة المتخرجٌن  المتأهلٌنالمكونٌن  لتوفروهذا راجع ، 0810من سنة  ابتداء

دا لخام  نسبتهم قلٌلة جكما ن حظ ان عدد حاملً الشهادات فً المستوى ا ،من الجامعة الجزائرٌة

وهذا راجع الى ان هذا المستوى ٌتطلب شروطا معٌنة كالمستوى بالمقارنة بالمستوٌات األخرى، 

ان عدد حاملً الشهادات خ ل هذه الفترة قد تزاٌد، حٌث كان ٌقدر  الدراسً، وعلى العموم ٌمكن القول

حامل  00130، لٌرتفع وٌصبح % 8018، وهو ما ٌعادل نسبة 0810حامل للشهادة سنة  0018بـ 

وتٌرة  اال ان ،% 01011وقدرت نسبة الزٌادة بـ ، % 03018، وهو ما ٌعادل نسبة 0831للشهادة سنة 

 الزٌادة كانت متفاوتة خ ل سنوات هذه الفترة.
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 (:1<<1 - 1=<1التكوٌن المهنً فً الجزائر خالل الفترة )  -1-8

 (:1<<1 - 1=<1التكوٌن المهنً خالل الفترة ) وضعٌة -1-8-1

وبناءا على المخططٌن الخماسٌٌن األول والثانً ومن خ ل األهداؾ المسطرة فً كلٌهما فقد حققت 

 الدولة على مستوى قطاع التكوٌن المهنً خ ل هذه الفترة ما ٌلًا

 مؤسسة 804مؤسسة إلى  011ع عدد مؤسسات التكوٌن من اارتف -

 منصب 013811منصب إلى  08111زٌادة عدد مناصب التكوٌن من  -

 مؤطر 4188مؤطر إلى  1111زٌادة عدد المؤطرٌن من  -

 03تخصصا موزعٌن على  001تخصصا إلى  001ع عدد تخصصات مدونة الشعب المهنٌة من اارتف -

 .شعبة مهنٌة

 .1متربص ومتمهن 810014متربص ومتمهن إلى  63645ارتفع عدد متربصً ومتمهنً التكوٌن من  -

 (:1<<1 – 1=<1ة )اهداف التكوٌن المهنً خالل الفتر -1-8-1

ة فان األهداؾ سطرت على قسمٌن، فالقسم األول كان خ ل المخطط الخماسً ٌخ ل هذه العشر

 األول، والقسم الثانً كان خ ل المخطط الخماسً الثانً كما ٌلًا

 (:9=<1-1=<1خالل المخطط الخماسً األول )

نذكر  محاورعدة  ارتكز حول والذي ،نًللتكوٌن المه برنامج نشاط كتابة الدولة خ ل هذه الفترة حدد

 :منها

 .رفع طاقات االستٌعاب من خ ل انشاء مؤسسات تكوٌن جدٌدة -

 .تنوٌع انماط التكوٌن وانشاء االطار المؤسساتً للجهاز الوطنً للتكوٌن المهنً -

ن بالتناوب وٌكو ،ٌرتكز على الممارسة المٌدانٌة بالموازاة مع التكوٌن النظري ،انشاء نظام وطنً للتمهٌن -

المهنً بالنسبة للجانب النظري والمؤسسات االقتصادٌة والحرفٌٌن بالنسبة للجانب  بٌن مؤسسة التكوٌن

سنة وٌصل  01و  01حٌث ٌوجه هذا النمط من التكوٌن لدشخاص الذٌن تتراول اعمارهم بٌن  ،التطبٌقً

 .سن الث ثٌن  بالنسبة إلى النساءإلى  

هنً فً المؤسسات االقتصادٌة لضمان مشاركتها الفعالة فً الجهد الوطنً تطوٌر التكوٌن المتنظٌم و -

  .للتكوٌن

 .التكفل التجرٌبً للتكوٌن المهنً للمعوقٌن جسدٌا وضحاٌا حوادث العمل -
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 (:<=<1-:=<1) الثانًخالل المخطط الخماسً 

الخماسً  خ ل هذا المخطط فقد سطرت اهدافا نوعٌة اختلفت عن األهداؾ المسطرة فً المخطط

 األول، تمثلت فًا

 .تحسٌن وسائل التخطٌط -

 .تحسٌن التنظٌم البٌداؼوجً -

 .تحسٌن نظام التوجٌه -

 .تطوٌر البحث البٌداؼوجً -

 .1تحسٌن المستوى والرسكلة -

 (:1<<1 – 1=<1لتكوٌن المهنً خالل الفترة )التطور التنظٌمً ل -1-8-8

نظرا هنً وخاصة التكوٌن المتواصل، وتم انشاء معهد وطنً لتطوٌر وتدعٌم التكوٌن الم 0830فً سنة  -

فقد تمت ترقٌة كتابة الدولة للتكوٌن المهنً التابعة لوزارة العمل تكوٌن المهنً التً اكتسبها الالكبٌرة  لدهمٌة

وذلا سنة  التكوٌن المهنًتابعة لوزارة التربٌة  الوطنٌة وإلى وزارة منتدبة للتكوٌن المهنً والتكوٌن المهنً 

0833. 

 خمسة معاهد للتكوٌن المهنً فً الهندسة البٌداؼوجٌة من مهامها تكوٌن المكونٌن.انشاء  -

 انشاء مركز وطنً للتعلٌم المهنً عن طرٌب المراسلة. -

 مركزا للتكوٌن االداري من وزارة الداخلٌة إلى قطاع التكوٌن المهنً. 80تحوٌل  -

 جات المتربصٌن فً اطار تكوٌنهم.انشاء دٌوان اشؽال تطبٌب التكوٌن المهنً ٌهدؾ إلى تسوٌب منتو -

 كما تم خ ل هذه الفترة انشاء مركز التكوٌن المهنً والتمهٌن لدشخاص المعوقٌن -

 .2رقٌة التكوٌن المتواصلنمٌة وتالوطنً للت المعهدانشاء  -

تم اصدار القانون االساسً النموذجً للمعاهد الوطنٌة المتخصصة فً التكوٌن المهنً  0881فً سنة  -

، كما تم اصدار القانون االساسً 0881ٌولٌو  03المؤرخ فً  081 – 81لمرسوم التنفٌذي رقم بموجب ا

 .08813ٌولٌو  03المؤرخ فً  081 – 81النموذجً لمعاهد التكوٌن المهنً بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

ً المهن تم انشاء مركز للدراسات والبحث ف 81/088سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسً رقم نف  الفً و -

 ،ٌختص بالدراسات والبحوث حول االدماج المهنً لخرٌجً القطاع وكذا تطوٌر المهن والحرؾ ،والمؤه ت

الرئٌسٌة وقد جاءت هذه المؤسسة لتدعٌم شبكة مؤسسات الدعم التابعة لقطاع التكوٌن المهنً، ومن بٌن المهام 

                                                           
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 1
 المرجع السابب. - 2
 .0881ٌولٌو  03المؤرخ فً  081 – 81المرسوم التنفٌذي رقم  - 3
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وكذا كٌفٌة اكتساب  ،علب بالمؤه ت وتطورهاتتالتً اسندت إلى المركز عند انشائه القٌام بدراسات وبحوث 

 المهارات عبر انماط التكوٌن السارٌة فً منظمة التكوٌن المهنً

تم انشاء المركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن بعد، ومن مهامه اعداد البرامج والمحتوٌات  نف  السنةفً و -

وكذلا تقٌٌم مستوى  ،ة التعلٌمٌةوتحضٌر المتربصٌن ل متحانات المهنٌة وتوفٌر الماد ،البٌداؼوجٌة

 .1صٌنبالمتر

 (:1<<1 – 1=<1لتكوٌن المهنً خالل الفترة )الكمً للمتخرجٌن من االتطور  -1-8-9

 ( ٌبٌن تطور عدد حاملً شهادات التكوٌن المهنً حسب المستوٌات>1جدول رقم )

 (1<<1 – 1=<1خالل الفترة )

 السنة
 حسب المستوٌات حاملً الشهاداتعدد 

 % المجموع
 الخامس الرابع الثالث الثانً األول

0830 801 01034 488 110 300 08043 8031 % 

0830 0018 01183 0011 0118 0000 01180 1011 % 

0838 0084 00811 0011 0188 341 04188 1038 % 

0831 0110 01811 0108 0018 0004 00810 4018 % 

0831 0118 08810 0808 0181 0113 03013 3000 % 

0834 0811 04118 1881 0400 140 84848 01018 % 

0831 8813 88014 4108 8108 0401 11111 08038 % 

0833 8400 81118 3183 0108 431 10341 01011 % 

0838 8134 81840 3118 0810 0103 11031 01031 % 

0881 0030 88813 8811 0811 0110 11310 04010 % 

 % 88081 810014 00014 08183 11000 018138 08100 المجموع

 

 Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, juin :  المصدر:

2013, Op. cit 
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 التكوٌن المهنًشهادات ( ٌبٌن تطور عدد حاملً >1)شكل رقم 

 (1<<1 – 1=<1خالل الفترة )

تبٌن لنا ان عدد حاملً الشهادات فً تزاٌد مستمر خ ل من خ ل الجدول والمنحنى البٌانً اع ه ٌ

، وهو ما ٌعادل نسبة 0830حامل للشهادة سنة  08043حٌث كان ٌقدر بـ  (،0881 – 0830هذه الفترة )

، لكن وتٌرة % 04010، وهو ما ٌعادل نسبة 0881حامل للشهادة سنة  11310لٌرتفع وٌصبح  ،% 8031

ان عدد حاملً الشهادات فً المستوى الثانً اكبر كما ٌ حظ  ات هذه الفترة.الزٌادة كانت متفاوتة خ ل سنو

 وربما ٌرجع هذا إلى ان المستوى الثانً ال ٌتطلب مستوى دراسً عالً. بالنسبة لباقً المستوٌات

 (:1111 - 1<<1التكوٌن المهنً فً الجزائر خالل الفترة )  -1-9

 (:1111 - 1<<1التكوٌن المهنً خالل الفترة ) وضعٌة -1-9-1

بالمستوى انشاء معاهد وطنٌة متخصصة فً التكوٌن المهنً للتكفل  هوان ما ٌمٌز هذه المرحلة 

، باإلضافة إلى فتح التكوٌن على القطاع الخاص من خ ل مدار  معتمدة، وهذا الرابع والمستوى الخام 

 قطاع التكوٌن المهنً ما ٌلًا ، وخ ل هذه المرحلة حقب تماشٌا مع سٌاسة االنفتال التً شهدتها الجزائر أنذاا

 101إلى  804ارتفع عدد مؤسسات التكوٌن من  -

 031081إلى  013811ارتفع عدد مناصب التكوٌن من  -

 8811إلى  4188زٌادة عدد المكونٌن من  -

 111808إلى  11111ارتفع عدد خرٌجً التكوٌن المهنً من  -
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 .1شعبة مهنٌة 00لى تخصصا موزعا ع 181ارتفع عدد تخصصات مدونة الشعب لٌصل إلى  -

 (:1111 - 1<<1اهداف التكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-9-1

فً هذه الفترة تركزت الجهود حول توفٌر الوسائل الضرورٌة للجهاز الوطنً للتكوٌن المهنً حتى 

، وكان هذا الهدؾ االساسً ٌتناسب مع التحوالت االجتماعٌة واالقتصادٌة التً عرفها برنامج التنمٌة الوطنٌة

 هو ( كان الهدؾ0881-0881، خ ل المخطط الخماسً )لإص للا من خ ل وضع مخطط توجٌهً وذ

 .2التركٌز على تحسٌن التسٌٌر ونوعٌة التكوٌن

 (:1111 - 1<<1التطور التنظٌمً للتكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-9-8

 تما 0881 – 0881خ ل هذه الفترة ومن خ ل المخطط الخماسً 

تم تحدٌد الشروط التً ٌجب ان تتوفر العتماد مؤسسات للتكوٌن المهنً، وهذا بموجب  0880فً سنة  -

 .08803ماي  00المؤرخ فً  010 – 80المرسوم التنفٌذي رقم 

 .انشاء مدٌرٌة والئٌة للتشؽٌل والتكوٌن المهنً طبقا للقانون الجدٌد الخاص بالوالٌة -

 .التكوٌن المهنًاعداد القانون األساسً الخاص بعمال  -

 .ع  المؤسسات المختصة فً الف حةبتحوٌل بببع  المؤسسات وذلا القطاع  تزوٌد -

 فً ورقلة متخصص فً مجال الزراعة. انشاء معهد ساد  للتكوٌن المهنً -

 .4تصادب على التكوٌنات من المستوى األول إلى المستوى الرابع 0880انشاء لجنة وزارٌة مشتركة سنة  -

تم انشاء المؤسسة الوطنٌة للتجهٌزات التقنٌة  0883جوٌلٌة  01المؤرخ فً  081-83 رقم وفقا للمرسوم -

حٌث تتكفل المؤسسة باقتناء وتسلٌم وتركٌب وتشؽٌل التجهٌزات التقنٌة  ،والتربوٌة للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن

 .5والبٌداؼوجٌة لمراكز التكوٌن المهنً التابعة للقطاع

انشأ الصندوب الوطنً لتطوٌر  0883نوفمبر  01المؤرخ فً  811-83رقم بموجب المرسوم التنفٌذي  -

وهو مؤسسة وطنٌة  ،ووضع تحت وصاٌة الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن المهنً ،التمهٌن والتكوٌن المتواصل

لهدؾ منه هو تطوٌر التمهٌن ا ،تموٌل برامج تطوٌر التمهٌن والتكوٌن المتواصلدراسة ومعالجة ومكلفة 

 .6متواصلوالتكوٌن ال

                                                           
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 1
 المرجع السابب. - 2
 .0880ماي  00فً  المؤرخ 010 – 80المرسوم التنفٌذي رقم  - 3
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 4
 .0883جوٌلٌة  01المؤرخ فً  081 -83لمرسوم رقم ا - 5
 .0883نوفمبر  01المؤرخ فً  811-83المرسوم التنفٌذي رقم  - 6
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 (:1111 - 1<<1التطور الكمً للمتخرجٌن من التكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-9-9

 ( ٌوضح تطور عدد حاملً شهادات التكوٌن المهنً حسب المستوٌات=1جدول رقم )

 (1111 – 1<<1خالل الفترة )

 السنة
 حسب المستوٌات حاملً الشهاداتعدد 

 % المجموع
  الخام الرابع الثالث الثانً األول

0880 0011 81481 3101 0133 0488 10410 1018 % 

0880 0148 11118 8141 8133 0030 14411  1011 % 

0888 0381 10031 8013 8180 0008 18133 1081 % 

0881 0100 10080 01833 4144 8184 48110 3010 % 

0881 0110 10000 00118 3811 18411 8031 % 

0884 113 11108 01141 01181 30814 01081 % 

0881 101 11818 08801 3011 1101 30818 00011 % 

0883 113 18383 04118 8141 1113 31013 00001 % 

0888 104 11188 01411 01880 1188 31018 00044 % 

0111 133 44111 08011 00143 1418 011081 01088 % 

 % 88081 111808 - - 081111 181381 00841 المجموع

 

 Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, juin : : المصدر

2013, Op. cit 
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 التكوٌن المهنًشهادات ( ٌوضح تطور عدد حاملً =1)شكل رقم 

 (1111 – 1<<1خالل الفترة )

ر خ ل من خ ل الجدول والمنحنى البٌانً اع ه ٌتبٌن لنا ان عدد حاملً الشهادات فً تزاٌد مستم

على الرؼم من ان هذه الفترة خاصة نوعا ما وهذا نظرا لما شهدته من احداث  (،0111 – 0880هذه الفترة )

بـ  عدد حاملً الشهادات كان ٌقدر اثرت على كافة المجاالت، مما استدعى تسمٌتها بالعشرٌة السوداء، فقد

حامل للشهادة سنة  011081تفع وٌصبح لٌر ،% 1018، وهو ما ٌعادل نسبة 0880حامل للشهادة سنة  10410

، لكن وتٌرة الزٌادة كانت متفاوتة خ ل سنوات هذه الفترة. كما ٌ حظ % 01088، وهو ما ٌعادل نسبة 0111

ان عدد حاملً الشهادات فً المستوى الثانً اكبر بالنسبة لباقً المستوٌات وربما ٌرجع هذا إلى ان المستوى 

 .ً عالًالثانً ال ٌتطلب مستوى دراس

 (:;111 - 1111التكوٌن المهنً فً الجزائر خالل الفترة )  -:-1

 (:;111 - 1111التكوٌن المهنً خالل الفترة ) وضعٌة -1-:-1

وفقا لما تم اعتماده فً مجل  الحكومة لسنة  ،بشكل عاممة التربوٌة واص ل المنظ الفترةعرفت هذه 

ألهداؾ التً كانت واضحة من خ ل ا ،ٌٌنوهذا ما اثر على سٌاسة قطاع التكوٌن والتعلٌم المهن، 0110

 ، وخ ل هذه الفترة فقد كانت حصٌلة القطاع كما ٌلًاالمسطرة، وزاد من اهمٌته

 0131إلى  101ارتفع عدد مؤسسات التكوٌن من  -

 011011إلى  031081ارتفع عدد مناصب التكوٌن من  -

 01411إلى  8811ارتفع عدد المكونٌن من  -
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 100108إلى  818141ارتفع عدد المتكونٌن من  -

 143311 34833ارتفع عدد خرٌجً التكوٌن المهنً من  -

 شعبة مهنٌة 00تخصصا موزعا على  100بلػ عدد تخصصات مدونة الشعب المهنٌة  -

 اناث 3308منهم  00134بلػ تعداد االشخاص المعاقٌن المكونٌن  -

 اناث 1488شخص فً المؤسسات العقابٌة منهم  08430تكوٌن  -

 ماكثة بالبٌت امرأة 18111تم تكوٌن  -

 .1عامل 41110بلػ عدد العمال المتكونٌن فً اطار الشراكة  -

 (:;111 - 1111اهداف التكوٌن المهنً خالل الفترة ) -1-:-1

ان االص ل الذي عرفته المنظومة التربوٌة اثر بشكل كبٌر على السٌاسة التً اتبعها قطاع التكوٌن 

ب وضع ٌمة مزدوجة لقطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن عن طرث اسند هذا االص ل مهوالتعلٌم المهنٌٌن، حٌ

 اهداؾ خاصة متعلقة بالتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن تمثلت فًا 

 اعادة االعتبار للمهن والحرؾ الٌدوٌة خاصة فً مجال البناء والزراعة -

 تثمٌن المهن والحرؾ التقلٌدٌة -

 ادخال مهن االقتصاد الجدٌد القائم على المعرفة -

 بالتكوٌن وتحسٌن مستوى الموارد البشرٌةالتكفل  -

 تطوٌر التكوٌن المهنً عن طرٌب التمهٌن -

 التحسٌن المستمر لمستوى العاملٌن -

 كز جهوٌة جدٌدة االتكوٌن لصالح االشخاص المعاقٌن جسدٌا بإنشاء ث ث مر -

 .2عصرنة االدارة وترشٌد المال العام -

 (:;111 - 1111التطور التنظٌمً للتكوٌن المهنً خالل الفترة ) -8-:-1

مهنً فً تم تنظٌم مدٌرٌات التكوٌن ال 0110ٌولٌو  01بموجب القرار الوزاري المشترا المؤرخ فً  -

 .3مصالح وذلا حسب كل والٌة 11، حٌث حددت عدد المصالح بها من مصلحتٌن الى الوالٌات

 لإدماجمفضلة  عدة احكام تتعلب بالتكوٌن المهنً كوسٌلةضمن ٌتالذي  0110المصادقة على قانون سنة  -

االجتماعً واالقتصادي لهذه الفئات، هذه الفئات التً تعتبر كاملة الحقوب ومؤهلة للمشاركة بصفة مسؤولة فً 

 .خلب الثروة

                                                           
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 1
 ع السابب.المرج - 2
 .0110ٌولٌو  01القرار الوزاري المشترا المؤرخ فً  - 3
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ئات هنٌٌن عدد من االجهزة تسمح لكل فباإلضافة إلى انماط التكوٌن الث ثة وضع قطاع التكوٌن والتعلٌم الم -

 المجتمع  بمزاولة التكوٌن وهًا

الستفادة بفتح فروع منتدبة فً الوسط الرٌفً تسمح للشباب القاطن فً المناطب النائٌة ا التكوٌن الجواري: -

 من تكوٌن مهنً.

موجه للشاب الذٌن ؼادروا مقاعد الدراسة مبكرا  التكوٌن لفائدة الشباب ذوي المستوى الدراسً المحدود: -

  .تكوٌنالن متابعة قبل حصولهم على شرط المستوى الدراسً الذي ٌمكنهم م

ٌسمح للفتٌات من اكتساب مؤه ت مهنٌة لتحسٌن  0111تم انشاؤه سنة  التكوٌن لفائدة المرأة الرٌفٌة: -

 .ظروفهن االجتماعٌة من خ ل ممارسة مهنة منتجة والمشاركة فً التنمٌة الوطنٌة 

م وإكسابهم مؤه ت ؼٌر المتمدرسٌن ٌهدؾ إلى محو امٌته لدشخاصموجه  هٌل:أجهاز محو االمٌة ت -

  .مهنٌا إلدماجهم

ٌسمح للحاصلٌن على شهادة التكوٌن المهنً باالنتقال إلى مستوى اعلى  جهاز التكوٌن عن طرٌق المعابر: -

  .فً نف  التخصص أو فً تخصص أخر من نف  الشعبة المهنٌة

المؤسسات العقابٌة  المعوقٌن جسدٌا وكذا نزالء لدشخاصموجه  تكوٌن الفئات ذات االحتٌاجات الخاصة: -

 .قصد ادماجهم فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة

تم انشاء اولمبٌاد المهن والحرؾ بهدؾ اعطاء فرص للمتربصٌن إلظهار قدراتهم  0111فً سنة و -

ثانً فثالث فرابع ثم خام  وفً كل مرة  مبٌادلألووإبداعاتهم، والن المنافسة استحسنها الجمٌع ضرب الموعد 

 اف  اشد وكان االبداع سٌد الموقؾ.كان التن

هو تعلٌم أكادٌمً و ،التعلٌم المهنًمسار جدٌد فً هذا القطاع وهو  تم اضافةباإلضافة إلى هذا فقد 

هذا النوع من التعلٌم ٌوجه ، حٌث اختصاصات تقنٌة به ،ٌدر  فً معاهد التعلٌم المهنً ،فً ان واحد وتأهٌلً

وت مٌذ السنة اولى ثانوي علوم  ،لناجحٌن فً الطور ما بعد االجباريإلى ت مٌذ السنة الرابعة متوسط ا

وٌتوج الطور األول بشهادة التعلٌم المهنً  ،ٌنظم فً طورٌن، سنتٌن لكل طور، ووتكنولوجٌا المعاد توجٌههم

تحضٌر مع امكانٌة ال ،اما الطور الثانً ٌتوج بشهادة التعلٌم المهنً من الدرجة الثانٌة ،ولىمن الدرجة األ

 .لشهادة تقنً سامً بعد اجتٌاز الطور الثانً

االص حات من خ ل للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن لتدعم مسار الجلسات الوطنٌة  كانت 0111فً افرٌل  -

 .دراسة ومناقشة عدة ملفات كبرى بمشاركة الشركاء االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن

عبد ب تحت الرعاٌة السامٌة للسٌد رئٌ  الجمهورٌة لى للتكفل بالشباالندوة األو كانت 0113وفً فٌفري  -

 .1اثناء وبعد التكوٌنوحٌث اقترحت فً توصٌاتها وضع الٌات لمرافقة الشباب قبل  ،العزٌز بوتفلٌقة

                                                           
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 1
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 11 – 13تم تحدٌد القانون التوجٌهً للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن وهذا بموجب القانون رقم  0113وفً سنة  -

 .01131فٌفري  08المؤرخ فً 

الرٌفٌة سنوٌا من اجل تحسٌسها  والمرأةالماكثة بالبٌت  المرأةتم تنظٌم ندوات لمرافقة  0113ابتداء من سنة  -

 حول برامج التكوٌن المختلفة التً تسهل اندماجها االقتصادي واالجتماعً

ذا لمساعدة ، وهوالتوجٌه على مستوى كل المؤسسات التكوٌنٌة لإرشادتم تنصٌب خ ٌا وخ ل هذه الفترة  -

تعلٌمات فخامة رئٌ  الجمهورٌة المقدمة خ ل الندوة الوطنٌة حول بناءا على  طالبً التكوٌن على االختٌار،

ولمتابعة مدى تنفٌذ توصٌات الندوة األولى بالتكفل بالشباب  ،فً سٌدي بلعبا  0118التكوٌن فً الرابع مار  

 .2تم تنظٌم الندوة الثانٌة والثالثة

وهذا لتطبٌب للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن وكذا تحدٌد ص حٌاته تم تنصٌب مجل  الشراكة  نةنف  السفً و -

برنامج االص حات وتكٌٌؾ عرو  التكوٌن مع احتٌاجات القطاع االقتصادي، حٌث ٌهدؾ هذا المجل  إلى 

ٌات، وذلا بتنصٌب تحدٌد سٌاسة وطنٌة للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن، وتقٌٌم مدى تنفٌذها على مستوى كل الوال

 011 – 18وهذا بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  لجان والئٌة للشراكة تهدؾ لتطوٌر التشاور بٌن القطاعات

 .01183ماي  0المؤرخ فً 

، وهذا استجابة الحتٌاجات االقتصاد الوطنً من 0100طبعة تحٌٌن ومراجعة مدونة الشعب المهنٌة كما تم  -

ادراجا لشعبتٌن جدٌدتٌن وهما  شعبة المناجم والمحاجر وشعبة  الطبعةفت هذه عر الٌد العاملة المؤهلة، حٌث

واخرى متعلقة  ،تخصصات جدٌدة بإدخالكما تم تعزٌز شعب الف حة والفندقة والسٌاحة  ،الصناعة النفطٌة

 .4بالطاقات المتجددة

ؤسسات العمومٌة ذات تم تحدٌد قائمة النشاطات والخدمات التً ٌمكن ان تقوم بها الم 0100وفً سنة  -

الى مهامها الرئٌسٌة، وهذا بموجب القرار  باإلضافةالطابع االداري التابعة لقطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن 

 . 01005فرٌل أ 03المؤرخ فً 

ٌن فً الوالٌة وسٌرها وهذا حسب المهنٌوالتعلٌم تم تحدٌد قواعد تنظٌم مدٌرٌات التكوٌن  0101وفً سنة  -

 مجال الدراسات واالع م والتوجٌه والمساعدة على االدماج المهنً فهً مكلفة بـا كل مجال، ففً

 .انجاز كل دراسة احادٌة او تحقٌب على المستوى المحلً فً مجال التكوٌن والتعلٌم 

                                                           
 .0113فٌفري  08المؤرخ فً  11 – 13القانون رقم  - 1
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 2
 0118ماي  0المؤرخ فً  011 – 18م المرسوم التنفٌذي رق - 3
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 4
 0100 أفرٌل 03القرار المؤرخ فً  - 5
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  اعداد وتحٌٌن خرٌطة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن للوالٌة ومتابعة تنفٌذها باالتصال مع المصالح والهٌئات

 ة.المعنٌ

  والتوجٌه ودعم االدماج المهنً. باإلع متنسٌب ومتابعة النشاطات المرتبطة 

  ،تنظٌم وجمع ومعالجة ونشر المعلومات، ال سٌما االحصائٌة منها فً مجال التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن

 .01011مار   1المؤرخ فً  83 – 01وهذا بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

ظٌم مدٌرٌات التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن فً الوالٌة، وذلا بموجب القرار تم تحدٌد وتن 0101وفً سنة  -

 .01012ٌونٌو  00الوزاري المشترا المؤرخ فً 

تم تحدٌد التنظٌم الداخلً لمراكز التكوٌن المهنً والتمهٌن وهذا بناءا على القرار الوزاري  0104فً سنة  -

 .01043فٌفري  08المشترا المؤرخ فً 

الجمهور بما ٌوفره القطاع فً مختلؾ  إلع متم تطوٌر دعائم متعددة فقد ع م واالتصال اما فً مجال اال -

 عن طرٌب اوذلا التكوٌنات 

 تنصٌب مكاتب االستقبال االع م والتوجٌه على مستوى كل مؤسسات التكوٌن 

 اشراا دور الشباب والحركات الجمعاوٌة فً الحم ت االع مٌة والتحسٌسٌة حول التكوٌن 

 شٌط حصص اذاعٌة وتلفزٌونٌة تن 

 تنظٌم ابواب مفتوحة حول التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن 

 4المشاركة فً معار  االنتاج الجزائري والصالونات الخاصة بالمهن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 0101مار   1المؤرخ فً  83 – 01المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
 0101ٌونٌو  00القرار الوزاري المشترا المؤرخ فً  - 2
 0104فٌفري  08شترا المؤرخ فً القرار الوزاري الم - 3
 ، مرجع سابب.فٌلم وثائقًوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن،  - 4
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 (:1111 - 1111التطور الكمً للمتخرجٌن من التكوٌن المهنً خالل الفترة ) -9-:-1

 التكوٌن المهنً حسب المستوٌات( ٌوضح تطور عدد حاملً شهادات <1جدول رقم )

 (1111 –1111خالل الفترة ) 

 السنة
 عدد حاملً الشهادات

 % المجموع
 الخامس الرابع الثالث الثانً االول

0110 811 11181 04081 01318 4414 004831 4018 % 

0110 0881 14001 08838 08110 8318 001310 4010 % 

0118 0131 14101 04140 01083 01100 109164 1048 % 

0111 0448 41311 88810 08001 00101 088180 4084 % 

0111 0300 48801 11810 04141 00111 011011 1031 % 

0114 0111 31080 14810 01330 01801 048103 3030 % 

0111 0884 81011 11131 08118 01311 172091 3083 % 

0113 401 000100 00011 01813 00100 010318 8.10 % 

0118 0131 014881 04110 01111 04810 081103 01080 % 

0101 0011 000111 01184 01018 08011 187266 8011 % 

0100 841 001143 81404 01801 01131 081011 01003 % 

0100 0111 001810 08011 00014 08011 013148 8008 % 

 % 88084 1916310 030001 011141 834311 1150636 08081 المجموع

 

 Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, juin : المصدر: 

2013, Op. cit 
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 التكوٌن المهنًعدد حاملً شهادات تطور ٌوضح  (<1)شكل رقم 

 (1111 – 1111خالل الفترة )حسب المستوٌات 

 
عدد حاملً الشهادات فً المستوى الثانً والمنحنى البٌانً اع ه ٌتبٌن لنا ان من خ ل الجدول 

لباقً المستوٌات، وربما ٌرجع هذا ان المستوى الثانً ال ٌتطلب مستوى دراسً عالً، مثل اكبر بالنسبة 

المستوى الرابع والخام ، كما ن حظ ان خ ل هذه الفترة هناا تزاٌد مستمر فً عدد حاملً الشهادات ككل، 

حامل  004831ٌقدر بحوالً  0110لتذبذب، حٌث نجد ان عدده كان فً سنة لكن هذا التزاٌد ٌتخلله بع  ا

حامل للشهادة بنسبة قدرت  018041وٌصبح عددهم  0118، لٌنخف  سنة % 4018للشهادة بنسبة قدرت بـ 

، % 01080حامل للشهادة بنسبة  081103وٌصبح عددهم ٌقدر بحوالً  0118، لٌرتفع سنة % 1048بـ 

ع الى االهتمام المتزاٌد للدولة بهذا القطاع وكذا االهداؾ المسطرة التً تسعى الى تحقٌقها وٌرجع هذا االرتفا

حامل  031044، حٌث اصبح عددهم 0101خ ل هذه الفترة، ثم ٌرجع عددهم ل نخفا  مرة اخرى سنة 

للشهادة حامل  081011حٌث اصبح عددهم حوالً  0100، ثم ارتفع سنة % 8011للشهادة، وقدرت نسبتهم بـ 

 .% 01003بنسبة قدرت بـ 
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 1111إلى  1;<1( ٌوضح تطور عدد حاملً الشهادات حسب الفترات من 11جدول رقم )

 

 % عدد حاملً الشهادات الفترات

(0840- 0811) 01110 1041 % 

(0810 – 0831) 63645 0010 % 

(0830 – 0881) 810014 18010 % 

(0880 – 0111) 111808 08008 % 

(0110 – 0100) 1916310 81030 % 

 % 88081 8181011 المجموع

 

 عداد الباحثةإ

 

 

 1111إلى  1;<1من حسب الفترات ٌوضح تطور عدد حاملً الشهادات  (<1)شكل رقم 

فً تزاٌد  0100ن حظ ان عدد حاملً الشهادات منذ االستق ل الى ؼاٌة سنة  فإنناوبصفة عامة 

 – 0110لزٌادة كانت متفاوتة خ ل هذه الفترات، اال ان اكبر زٌادة شهدتها الفترة ) مستمر، لكن وتٌرة هذه ا
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، % 81030حامل للشهادة بنسبة قدرت بـ  0804801(، حٌث قدر فٌها عدد حاملً الشهادات حوالً 0100

 وٌرجع هذا الى التطور الذي شهده القطاع خ ل هذه الفترة وكذا االهتمام المتزاٌد به.
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 التكوٌن المهنً:مهام  -ثانٌا

التكوٌن المهنً عنصرا أساسٌا فً تنمٌة الموارد البشرٌة، التً هً ضرورٌة للتنمٌة  ٌعتبر

ٌعد وهو بهذا ، 1االقتصادٌة، وهو بذلا ٌساهم فً تحسٌن المعارؾ والمهارات التً تهدؾ إلى تعزٌز االعمال

وهذا تبعا الحتٌاجات  ،المجتمع لتزوٌده بالٌد العاملة سواء المؤهلة أو ؼٌرها احد اهم االنظمة التً ٌعتمد علٌها

سوب العمل، وهو بذلا ٌساهم فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بصفة خاصة والتنمٌة الشاملة بصفة عامة، 

 وعلى هذا األسا  فقد سطرت الوزارة الوصٌة اهم مهامه والمتمثلة فًا 

التكوٌن االقامً ٌز بتكوٌن مهنً مؤهلة لتلبٌة احتٌاجات سوب العمل من خ ل   ضمان ٌد عاملة تتم -

 والتكوٌن عن طرٌب التمهٌن

ضمان تكوٌن تكمٌلً أو تحوٌلً لفائدة العمال والموظفٌن قصد تحسٌن مؤه تهم واتقان مهاراتهم بصفة  -

 متواصلة وفقا لمتطلبات سوب الشؽل والتطور التكنولوجً

 االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن بالموارد البشرٌة المؤهلة القادرة على التحكم فً منصب الشؽلتزوٌد المتعاملٌن  -

تطوٌر وتحسٌن مردود المؤسسات االقتصادٌة من خ ل تحٌٌن مستمر لمعارؾ ومؤه ت العمال وفب  -

 تطورات المهن

 ضمان تكوٌن مهنً اولً لكل شخص ٌؤهله لشؽل منصب عمل -

 .2ع قصد ادماجهم فً الحٌاة العملٌةترقٌة الفئات الخاصة للمجتم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 - François de Lavergne et Julien Negre: Quelle formation professionnelle pour quel 

développement dans les DOM ?, agence française de développement, France,2012, p : 09.  
 ، نق  عن الموقع مهام وهٌاكلوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  -2

http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf  20/20/0202  00220على الساعة 

 

http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf
http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf
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  المهنً:التكوٌن انماط وانظمة  -ثالثا

 انماط التكوٌن المهنً -1

 التكوٌن اإلقامً:  -1-1

متخصص ة ومجه زة ل ذلا، وه ً مراك ز التك وٌن المهن ً ٌتم هذا النوع من التكوٌن فً هٌاكل تكوٌن 

كم ا فم ا ف وب،  04وجه هذا لكل اللذٌن بلؽ وا س ن و ٌ، 1والتمهٌن ومعاهد وطنٌة متخصصة فً التكوٌن المهنً

قص د تحس ٌن  التأهٌلوجه خاصة لفئة العمال الراؼبٌن فً التكوٌن أو التً تب الدرو  المسائٌة، ٌٌنظم عن طر

فالتكوٌن ال ٌعمل فقط على التكٌ ؾ م ع ع رو  العم ل ب ل ٌعم ل عل ى تحس ٌن  ،2مستواهم االجتماعً والمهنً

 .3الشاملة وبالتالً تحسٌن إنتاجٌة العاملٌنالمستوى العام للمعرفة 

وٌ تم بش كلٌه ش كل تقلٌ دي ف ً التك وٌن المهن ً، م ن التك وٌن وٌعتبر االستاذ بوفلجة ؼٌاث ه ذا الن وع 

، حٌث أن ؼالبٌة الملتحقٌن به هم من الت مٌذ المتسربٌن من قطاع التربٌة سواء كان تسربهم النظري والتطبٌقً

إرادٌا أو ال إرادي


 4. 

 التمهٌن: التكوٌن عن طرٌق  -1-1

وٌسمى التكوٌن المزدوج، وٌتم على جزأٌن، التك وٌن النظ ري ف ً اح د مؤسس ات التك وٌن المهن ً 

وٌتم هذا النوع من التكوٌن داخل المؤسس ات والورش ات اإلنتاجٌ ة  ،5والتكوٌن التطبٌقً والذي ٌتم فً المؤسسة

التكوٌن المهنً، حٌث تقدم هذه األخٌرة تكوٌنا نظرٌ ا  فً القطاعٌن العام والخاص، لكن تحت إشراؾ مؤسسات

  .6مكم  للمتكون

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، نعم ...لكن كٌف؟ -الدلٌل المنهجً فً التكوٌن المهنًن جنقالا امزٌا - 1

 .18صا ، 0118
 ، مرجع سابب.مهام وهٌاكلوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 2

3 - Pierre cahuc et andré zylberberg: économie du travail « la formation des salaires et les 

déterminants du chômage , université de Boeck ,paris, 1996, p : 559. 

   التسرب اإلرادي هو هروب الطالب أو التلمٌذ من المدرسة بإرادته رؼم أن له مكان فً المدرسة إال انه ال ٌرٌد الرجوع، أما

 .الب قانونٌا أو خروجه من المدرسة بسبب كبر سنه أو سوء أخ قهالتسرب ال إرادي هو إقصاء الط

 80، مرجع سابب ، صا التربٌة والتكوٌن بالجزائربوفلجة ؼٌاث،  - 4
5 - Frederic delacourt , Op. cit , p 84 

 80، صا  ، مرجع ساببالتربٌة والتكوٌن بالجزائربوفلجة ؼٌاث،  - 6
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هو إعطاء المتكون المتمهن تأهٌل مهنً بحٌث ٌمار  المهنة  إن الهدؾ من هذا النوع من التكوٌن

المصالح اإلدارٌة، وبذلا ٌكون المتمهن قد اكتس ب مهنت ه  مباشرة داخل ور  العمل أو المؤسسات اإلنتاجٌة أو

 .1الحتكاا المباشر مع الواقعبا

، 01/14/0830الم  ؤرخ ف  ً  10 - 30لق  د اح  دث ه  ذا ال  نمط م  ن التك  وٌن بموج  ب الق  انون رق  م 

الم ؤرخ ف ً  10 - 0111والق انون رق م  0881دٌسمبر  01لمؤرخ فً  81 – 81المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ب تنفٌ  ذه ومج  ال تطبٌق  ه وك  ذا ، وق  د وض  عت ع  دة نص  وص قانونٌ  ة وتنظٌمٌ  ة تح  دد ط  ر0111ج  انفً  03

 .2االمتٌازات التً تمنحها الدولة

 التكوٌن عن بعد:  -1-8

حٌث  ٌنظم هذا النمط من التكوٌن عن طرٌب المراسلة بواسطة المركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن بعد، 

جانب ٌتحصل من خ له المتربص على الدرو  النظرٌة وٌتبع بتجمعات دورٌة تهدؾ إلى التوفٌب ما بٌن ال

 النظري والجانب التطبٌقً، حٌث ٌهدؾ هذا التكوٌن إلىا

 اكتساب تأهٌل مهنً متوج بشهادة دولة -

 تحسٌن المستوى -

  3  التحضٌر ل متحانات المهنٌة -

 التكوٌن المهنً انظمة -1

 :  تكوٌن المرأة الماكثة بالبٌت -1-1

، هدفه توفٌر فرص الماكثة بالبٌت، وال ٌشترط مستوى تعلٌمً عالً المرأةإلى وجه هذا النظام 

للنساء اللواتً ٌرؼبن فً تؽٌٌر وضعهن وتحسٌن مستوى معٌشتهن من جهة، والمشاركة فً التنمٌة من جهة 

 .4أخرى

 

 

 

                                                           
 .18جنقال، مرجع سابب، صا امزٌان  -1
، المؤتمر العربً "أهمٌة التدرٌب التقنً والمهنً المرتبط بعقود العمل فً دعم جهود التنمٌة وتشغٌل الشباب بوروبة نوارا  -2

 ، نق  عن الموقعا0118نوفمبر  01-01األول لتشؽٌل الشباب، 

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Arabic_and_Internati

onal/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf 
 ، مرجع سابب.وهٌاكل مهام م المهنٌٌنالتكوٌن والتعلٌوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 3
4 - http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Jihaz-taqouin.pdf 

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Arabic_and_International/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Arabic_and_International/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Jihaz-taqouin.pdf
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 : التكوٌن فً الوسط الرٌفً -1-1

وهو نظام للتكوٌن موجه خاصة لفتٌات المناطب الرٌفٌة اللواتً ال ٌستطعن التنقل بعٌدا بسب 

تً ال تسمح بتنقل الفتاة، وٌهدؾ إلى تقرٌب التكوٌن إلى هذه الفئات خاصة التً تعٌ  خاصة العادات والتقالٌد ال

فً المناطب الرٌفٌة أو النائٌة، لذلا باشر قطاع التكوٌن المهنً والتعلٌم المهنٌٌن فً فتح وحدات بٌداؼوجٌة 

 .1مرتبطة اساسا بمراكز التكوٌن المهنً والتمهٌن، وتعمل تحت سلطة مدٌر المركز

 :  تأهٌل -ظام محو االمٌة ن -1-8

  ٌتكفل هذا النظام بفئات الشباب التً لم تلتحب بمقاعد الدراسة للتعلم، وٌهدؾ بذلا إلى محاربة 

اقصاء هذه الفئات الهشة، وهو مسار ٌجمع بٌن محو االمٌة واكتساب المعرفة لتعلم حرفة فً الوسط المهنً أو 

 .2اجهم المهنً واالجتماعً  فً مؤسسة التكوٌن المهنً فً سبٌل تحقٌب ادم

 :  سنة 11/  ;1تكوٌن الشباب من  -1-9

سنة ، ٌهدؾ إلى تقدٌم التأهٌ ت الضرورٌة للشباب  01إلى  04من وهو نظام موجه إلى الشباب 

لتمكٌنهم من االندماج فً عالم الشؽل، حٌث ٌعمل على تشجٌع كل اشكال النشاط واالجراءات الرامٌة إلى ترقٌة 

م بتعاون وزارة التكوٌن ٌما من خ ل برامج التكوٌن والتشؽٌل والتوظٌؾ، وجاء هذا النظاتشؽٌل الشباب س

 .3والتعلٌم المهنٌٌن مع وزارة العمل والتشؽٌل والضمان االجتماعً ) الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل (

 :  )المتواصل أو المستمر( التكوٌن عن طرٌق المعابر -:-1

ة األولى من التعلٌم فً المدرسة أو فً الجامعة أو فً العمل هو تكوٌن ٌنظم بعد االنتهاء من المرحل

ٌمنح هذا النظام حٌث  ،4وذلا لتحدٌث المعارؾ والمهارات، أو الكتساب المعرفة الجدٌدة والمهارات والخبرات

من التكوٌن للحاصلٌن على شهادة للتكوٌن المهنً فً تخصص معٌن وذات درجة معٌنة الفرصة ل لتحاب 

   ،5ادة ذات درجة اعلى من السابقة سواء فً نف  التخصص أو فً نف  المهنةـاب شهـم اكتسـح لهـمن ٌسـبتكوٌ

 

                                                           
 ، مرجع سابب.وهٌاكل تكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن مهامالوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 1
 .ساببالرجع الم - 2
 .ساببالرجع الم - 3

4- Josianne Bodart Senn, Regula Schräder-Naef: Examen thématique de l'apprentissage des 

adultes, Rapport de base, OCDE, Suisse, 2000,  p : 04.  
 .ساببالرجع الم -5
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ان الؽر  من هذا النوع من انظمة التكوٌن هو السمال للعمال أو االفراد بصفة عامة بالتكٌؾ مع 

 .1ت المهنٌةتؽٌر تقنٌات وظروؾ العمل، من خ ل الوصول إلى مستوٌات مختلفة من الثقافة والمؤه 

 : التكوٌن التحضري -;-1

إلى الشباب دون موجه هو تكوٌن اولً فً احدى التخصصات المهنٌة، هذا النوع من التكوٌن 

 .2شهرا 00إلى  14ول مدته ما بٌن توى الدراسً المطلوب، قبل ادماجهم فً فروعهم، وتتراالمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Didier Paquelin et autre : les TIC comme outils au service de la formation professionnelle, 

observatoire des territoires numériques, balma :  

http://oten.fr/IMG/pdf/Les_TIC_comme_outils_au_service_de_la_formation_professionnelle-

Etude_IRISOTeN_2008-2.pdf  
 ، مرجع سابب.وهٌاكل مهام التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 2

http://oten.fr/IMG/pdf/Les_TIC_comme_outils_au_service_de_la_formation_professionnelle-Etude_IRISOTeN_2008-2.pdf
http://oten.fr/IMG/pdf/Les_TIC_comme_outils_au_service_de_la_formation_professionnelle-Etude_IRISOTeN_2008-2.pdf
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 :ومستوٌات التأهٌلالشعب المهنٌة مدونة  -رابعا

 :الشعب المهنٌةمدونة  -1

االطار المرجعً الذي تبنى علٌه ا ع رو  التك وٌن، كم ا تع د المدون ة أداة ض بط تعتبر المدونة   

وتوجٌ  ه وتخط  ٌط للتخصص  ات الت  ً ٌج  ب برمجته  ا عل  ى الم  دٌن المتوس  ط والبعٌ  د لتلبٌ  ة احتٌاج  ات القط  اع 

اة تسٌٌر وتوحٌد واع م، فهً المرجع الوحٌد الثبات االقتصادي من الٌد العاملة المؤهلة، كما تعد اٌضا بمثابة أد

دولة حسب التنظٌم الساري المفعول ...، تكتسً مدونة تخصص ات المؤه ت والكفاءات التً تحددها شهادات ال

التكوٌن المهنً طابعا وطنٌا، هذا الطابع الوطنً ٌجد تبرٌره فً كون هذه األخٌرة تشكل أداة مرجعٌ ة وقانونٌ ة 

، وٌتم اثراها بهدؾ تحقٌ ب التكٌ ؾ ال دائم لع رو  التك وٌن ...وشهادات التكوٌن المهنً المتوجة لها  للتكوٌنات

 .1المؤهلة للقطاعات المستخدمة   مع االحتٌاجات من الٌد العاملة

، وهً حصٌلة اثراء مدون ة الش عب المهنٌ ة وتخصص ات التك وٌن 0100ان أخر مدونة هً طبعة 

ش عبة مهنٌ ة، منه ا ش عبتٌن جدٌ دتٌن  00هٌك ل ف ً ش كل انم اط تكوٌنٌ ة وتؽط ً ، حٌ ث تت0111المهنً طبع ة 

 مدرج ة ) جدٌ دة وقدٌم ة( اتخصص  008تخصصا منه ا  100)المناجم والمحاجر، الصناعات النفطٌة(، وتضم 

 كما هو موضح فً الجدول ادناها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

http://isgo-، نق  عن الموقعا لوطنٌة لتخصصات التكوٌن المهنًالمدونة اوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  -1 

2012.pdf-Finale-content/uploads/2013/12/-dz.com/wp 04090على الساعة  00/20/0202  بتارٌخ 

http://isgo-dz.com/wp-content/uploads/2013/12/-Finale-2012.pdf
http://isgo-dz.com/wp-content/uploads/2013/12/-Finale-2012.pdf
http://isgo-dz.com/wp-content/uploads/2013/12/-Finale-2012.pdf
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 1111ت التكوٌن المهنً طبعة ( ٌبٌن الشعب والتخصصات المدرجة فً مدونة تخصصا11جدول رقم )

 المجموع عدد التخصصات المعاد ادراجها عدد التخصصات الجدٌدة تسمٌة الشعبة رمز الشعبة الرقم

10 AGR 03 01 11 الف حة 

10 AIG 18 10 10 الفنون والصناعة المطبعٌة 

18 ART 14 11 10 الحرؾ التقلٌدٌة 

11 BAM 11 11 11 الخشب والتأثٌث 

11 BTP 00 13 18 بناء واالشؽال العمومٌةال 

14 CIT 10 10 10 الكٌمٌاء الصناعٌة والتحوٌلٌة 

11 CML 11 18 10 االنشاءات المعدنٌة 

13 CMS 11 11 11 االنشاءات المٌكانٌكٌة والصناعة الحدٌدة 

18 CPX 18 18 11 الصناعة الجلدٌة 

01 ELE  00 18 00 الطاقة -االلكترونٌا  –الكهرباء 

00 HTE 18 18 11 صناعة االلبسة واالنسجة 

00 HTO 18 10 10 الفندقة والسٌاحة 

08 IAA 10 10 11 صناعة االؼذٌة الزراعٌة 

01 INF 18 18 11 المعلوماتٌة 

01 INP 11 11 11 الصناعات النفطٌة 

04 MEE 10 11 10 مهن البٌئة والمٌاه 

01 MES 10 10 11 حرؾ الخدمات 

03 MIC 08 11 08 لمحاجرالمناجم وا 

08 MME 14 10 11 مٌكانٌا المحركات وااللٌات 

01 PEC 11 10 10 الصٌد البحري وتربٌة المائٌات 

00 TAG 11 11 11 تقنٌات االدارة والتسٌٌر 

00 TAV 10 10 11 تقنٌات السمعً البصري 

 008 48 11 المجموع

 

 وزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنالمصدر: 
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 :تأهٌلمستوٌات ال -1

لكنه  ا ٌق  دم التك  وٌن المهن  ً مس  توٌات تأهٌ  ل مختلف  ة ومتنوع  ة حس  ب المس  توى الدراس  ً للطلب  ة، 

 ، وهذه المستوٌات عددها خم  نوجزها فً الجدول ادناهادولة شهادةبمنها  وٌتوج كلمحدودة، 

 ( ٌبٌن مستوى التأهٌل ومستوى القبول ومدة التكوٌن والشهادة11جدول رقم  )

 الشهادة مدة التكوٌن مستوى القبول لمستوى التاهٌ

 شهادة التكوٌن المهنً المتخصص شهرا 00 مستوى دراسً محدود عامل متخصص :1م

 شهادة الكفاءة المهنٌة شهرا 03شهرا إلى  00 اساسً 8السنة الرابعة متوسط/  عامل مؤهل :1م

 التحكم المهنً شهادة شهرا 01شهرا إلى  03 السنة اولى ثانوي عامل عال التاهٌل: 8م

 شهادة تقنً شهرا 01 السنة الثانٌة ثانوي تقنً :9م

 شهادة تقنً سامً شهرا 81 السنة الثالثة ثانوي تقنً سامً: :م

 

 مرجع سابقبوروبة نوار،  المصدر:
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 :ٌن والتعلٌم المهنٌٌن فً الجزائرالتنظٌم الهٌكلً لقطاع التكو -خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

طنٌة المتخصصة المعاهد الو

 فً التكوٌن المهنً
 

المعهد الوطنً للتكوٌن 

 والتعلٌم المهنٌٌن
 

المركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن 

 بعد

  معاهد التعلٌم المهنً
معاهد التكوٌن والتعلٌم 

 المهنٌٌن
 

الدٌوان الوطنً لتنمٌة وترقٌة 

 التكوٌن المستمر

مراكز التكوٌن المهنً 

 والتمهٌن
   

طنٌة للتجهٌزات التقنٌة المؤسسة الو

 البٌداغوجٌة للتكوٌن المهنً

مراكز التكوٌن المهنً 

والتمهٌن المختصة 

 المعوقٌن جسمٌا باألشخاص

   
الصندوق الوطنً لتطوٌر التمهٌن 

 والتكوٌن المتواصل

المؤسسات الخاصة للتكوٌن 

 المهنً
   

مركز الدراسات والبحث فً المهن 

 والتأهٌالت

 

 فً الجزائر ٌنالمهنٌوالتعلٌم لقطاع التكوٌن  البٌداغوجًوضح التنظٌم ٌ( 11شكل رقم )

  من تصمٌم الباحثة

 

 

 

 قطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن

هٌاكل التكوٌن 

والتعلٌم 

مؤسسات 

الهندسة 

 

 مؤسسات الدعم



 الجزائر فً المهنً التكوٌن نظام ...........................: .................الثالث الفصل
 
 

118 
 

 شبكة هٌاكل التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن:  -1

 0004ٌتوفر قطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن على شبكة كبٌرة من الهٌاكل، حٌث قدرت بـأكثر من 

 بٌن مؤسسة وهٌكل موزعٌن على كما ٌلًا

 د الوطنٌة المتخصصة فً التكوٌن المهنً:المعاه -1-1

حٌث تتخصص هذه المعاهد فً واحدة من الشعب المهنٌة، وهً مكلفة  تتمٌز بطابعها الوطنً،

بضمان تكوٌنات فً المستوى الخام  الذي ٌتوج بشهادة تقنً سامً، وتحتوي على ملحقات وفروع منتدبة، 

 .ونجدها فً اؼلب الوالٌات

 :المهنً معاهد التعلٌم -1-1

هذه المعاهد موجهة اساسا الستقبال الت مٌذ المقبولٌن فً الطور ما بعد االلزامً الموجهٌن من وزارة 

 .1التربٌة الوطنٌة

 :والتمهٌن التكوٌن المهنً مراكز -1-8

، ومركز التكوٌن 0811ٌونٌو  01المؤرخ فً  000 – 11تم انشاؤها بناءا على المرسوم رقم 

تعتبر هذه المراكز الشبكة ، 2بع اداري وشخصٌة مدنٌة واستق ل مالًالمهنً هو مؤسسة عمومٌة ذات طا

مكلفة بضمان تكوٌنات والٌة،  13موزعة على  نجدها، وهً ذات طابع محلً القاعدٌة لمنظمة التكوٌن المهنً

فً المستوٌات من األول إلى الرابع، تتوفر على ملحقات وفروع منتدبة تهدؾ اساسا إلى تقرٌب عروضها 

 .3ٌنٌة من طالبً التكوٌنالتكو

 :والتمهٌن المختصة باألشخاص المعاقٌن جسمٌا التكوٌن المهنً مراكز -1-9

وجدت هذه المراكز خصٌصا للتكفل ببع  الفئات الخاصة ) المعاقٌن جسمٌا (، وعددها اربعة 

ً طور توجد فً الوالٌات التالٌة ) الجزائر العاصمة، ؼلٌزان، بومردا ، األؼواط(، والمركز الخام  ف

 االنجاز بوالٌة سكٌكدة.

 

 

                                                           
 ، مرجع سابب.التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن مهام وهٌاكلنٌٌنا وزارة التكوٌن والتعلٌم المه - 1
 0811ٌونٌو  01المؤرخ فً  000 – 11المرسوم رقم  - 2
 ، مرجع سابب.التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن مهام وهٌاكلوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 3
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 لتكوٌن المهنً:ل المؤسسات الخاصة -:-1

مؤسسة، تقدم فً مجملها تكوٌنات فً الشعب  488ٌبلػ عدد المؤسسات الخاصة للتكوٌن المهنً 

 والتخصصات التالٌةا االع م االلً، المحاسبة، التسوٌب، الح قة والتزٌٌن، السٌاحة، وتتوج هذه التكوٌنات اماا

ة دولة مسلمة من طرؾ وزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن، وهذا من خ ل مشاركة متربصً بشهاد -

 المؤسسات الخاصة فً االمتحانات المنظمة من طرؾ مؤسسات التكوٌن المهنً.

 .1نً، بالنسبة للتكوٌنات التأهٌلٌةمتعلقة بالمؤسسة الخاصة للتكوٌن المه تأهٌلٌةأو بشهادة  -

 :اغوجٌةمؤسسات الهندسة البٌد  -1

 :ٌنالمهنٌوالتعلٌم وٌن للتكالوطنً  المعهد -1-1

 وقد اسندت له بع  المهام نذكر منهااذو طابع وطنً، مقره فً الجزائر العاصمة، 

 تصمٌم منهجٌات اعداد برامج التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن تتطابب مع مختلؾ انماط التكوٌن -

 ترقٌة مناهج وطرب التعلٌم والتمهٌن وتطوٌرها -

 دراسات والبحوث المتعلقة بالطرب البٌداؼوجٌة ومحتوٌات البرامج والوسائل التعلٌمٌةاجراء ال -

 :معاهد التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن -1-1

عددها ستة معاهد وهً متخصصة حسب الشعب المهنٌة، وهً موزعة على ستة والٌات، وهذه 

 المعاهد هًا

 الدارة والتسٌٌر، الحرؾ التقلٌدٌةمعهد بئر خادم موجود بالجزائر العاصمة، متخصص فً تقنٌات ا -

 معهد عنابة متخصص فً االنشاءات المعدنٌة، االنشاءات المٌكانٌكٌة والصناعة الحدٌدٌة -

 معهد المدٌة متخصص فً مٌكانٌكا المحركات وااللٌات -

 معهد ورقلة متخصص فً الزراعة وصناعة االؼذٌة الزراعٌة -

 والبٌئة معهد سطٌؾ متخصص فً البناء، االشؽال العمومٌة -

 لكترونٌا والتبرٌدمعهد سٌدي بلعبا  متخصص فً الكهرباء، اإل -

 وقد اسندت لهذه المعاهد جملة من المهام التً تقوم بها، نذكر منهاا

ضمان التكوٌن وتحسٌن المستوى واعادة تأهٌل المكونٌن ومستخدمً التسٌٌر واعوان الصٌانة لمؤسسات  -

 التكوٌن المهنً

 .1رامج البٌداؼوجٌة وتحٌٌنهاالمشاركة فً انجاز الب -
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 :مؤسسات الدعم -8

 المركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن بعد: -8-1

وهو مركز وطنً ٌتكون من تسعة مدٌرٌات جهوٌة، وتوجد هذه المدٌرٌات فً الوالٌات التالٌةا 

 .2الجزائر، الشلؾ، بشار، سطٌؾ، عنابة، قسنطٌنة، ورقلة، وهران، تٌزي وزو

ن  ات مكٌف  ة لمختل  ؾ العم  ال وخاص  ة اولئ  ا المس  تفٌدٌن م  ن منح  ة حٌ  ث ٌض  من ه  ذا المرك  ز تكوٌ

األساسٌة  ومن بٌن المهام ،3البطالة، والنساء الماكثات بالبٌت وذوي االحتٌاجات الخاصة خاصة المعاقٌن حركٌا

 للمركز ما ٌلًا

ؤسس ات التكوٌن بالمراسلة فً مختلؾ التخصصات للتحضٌر ل متحانات والمسابقات المنظمة من طرؾ الم -

 العمومٌة للتكوٌن

 القٌام بعملٌات تكوٌن وتحسٌن المستوى وإعادة التأهٌل لفائدة الهٌئات العمومٌة والمؤسسات -

 .4تنظٌم دورات تكوٌنٌة وتربصات تطبٌقٌة -

 الدٌوان الوطنً لتنمٌة وترقٌة التكوٌن المستمر: -8-1

 اٌسهر الدٌوان الوطنً لتنمٌة وترقٌة التكوٌن المستمر على

 ر وترقٌة التكوٌن المستمرضمان تطوٌ -

التدعٌم البٌداؼوجً والتقنً للمؤسسات االقتصادٌة فً اطار برنامج التكوٌن والرسكلة لفائدة العمال  -

 والموظفٌن

تنظٌم وانجاز حصٌلة الكفاءات حسب طلبات كل من االفراد والمؤسسات االقتصادٌة العمومٌة والخاصة  -

  .والمستخدمٌن العمومٌٌن والخواص

 ة الوطنٌة للتجهٌزات التقنٌة البٌداغوجٌة للتكوٌن المهنً:المؤسس -8-8

 تتكفل المؤسسة الوطنٌة للتجهٌزات التقنٌة البٌداؼوجٌة للتكوٌن المهنً بالمهام االتٌةا

 .اقتناء وتوزٌع وتركٌب التجهٌزات واالدوات الموجهة لمؤسسات التكوٌن المهنً -

 .التنظٌم والمراقبة التقنٌة لصٌانة التجهٌزات -

 .زوٌد مؤسسات التكوٌن المهنً بقطع الؽٌار الضرورٌة للصٌانةت -

 .المساهمة مع مؤسسات الدعم التقنً والتربوي فً اعداد وتكٌٌؾ برامج ومخططات التجهٌز -

 .التكفل بتجدٌد التجهٌزات حسب االحتٌاجات والوسائل المتوفرة -

                                                                                                                                                                                                 
 المرجع السابب. - 1
 ، المرجع السابب.التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن مهام وهٌاكلوزارة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا  - 2
 ، مرجع سابب.بوروبة نوار - 3
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 الصندوق الوطنً لتطوٌر التمهٌن والتكوٌن المتواصل: -8-9

ساسٌة للصندوب الوطنً لتطوٌر التمهٌن والتكوٌن المتواصل هً تطوٌر التمهٌن ان المهمة األ

 والتكوٌن المتواصل، كما ٌتكفل ببع  المهام التالٌةا

 .تسٌٌر الموارد المالٌة الموضوعة تحت تصرفه -

 .دراسة وفحص مشارٌع برامج التكوٌن المفتوحة للتموٌل من طرؾ الصندوب -

ج التكوٌن عن طرٌب التمهٌن والتكوٌن المتواصل المفتوحة للتموٌل والمقدمة ابداء الرأي حول مشارٌع برام -

 .طبقا للقوانٌن المحددة

 مركز الدراسات والبحث فً المهن والتأهٌالت: -:-8

 ٌقوم مركز الدراسات والبحث فً المهن والتأهٌ ت بعدة مهام نذكر منها ما ٌلًا

والتأهٌ ت من جهة، وحول االندماج المهنً من اعداد دراسات وانجاز بحوث حول تطور المهن والحرؾ  -

 .جهة أخرى

اعداد دراسات وانجاز بحوث حول شروط اقتناء التأهٌ ت من خ ل انماط التكوٌن المهنً وأنظمته  -

 .المختلفة

 .اعداد ووضع نظام مراقبة ومتابعة خرٌجً قطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن -

التً من شأنها ان تقدم الفائدة لصالح قطاع التكوٌن والتعلٌم  اعداد كل الدراسات وانجاز جمٌع البحوث -

 .1المهنٌٌن

 خالصة:

الفرد واكسابه مهارات تساعده على  تأهٌلٌعتبر التكوٌن المهنً فً الجزائر نظام ٌعمل وٌساعد على 

المهنً فً  االهتمام به، لكن تجدر االشارة إلى التكوٌن الولوج لعالم الشؽل، لذلا كان لزاما على الجزائر

 الجزائر كان مرتبطا ارتباطا وثٌقا بالنظام التربوي، لٌستقل بذاته فٌما بعد.

سنة  وجد قبل االحت ل الفرنسً، اي قبللقد مر التكوٌن المهنً فً الجزائر بعدة مراحل، حٌث 

اشرة بل كان ٌؤخذ مباشرة أي عن طرٌب المب، ؼٌر انه لم ٌكن منظم ولم تكن له اماكن خاصة به، 0381

العملٌة للمهن المختلفة، حٌث كان الصؽار ٌتعلمونها من الكبار، وذلا عن طرٌب التقلٌد والمحاكاة والممارسة 

خاضع ادارٌا لمسؤولٌة نٌابة مدٌرٌة  العملٌة الطوٌلة، اما فً عهد االستعمار فقد كان تكوٌن مهنً موجه للكبار،

ٌوما إلى ستة اشهر،  11سنة ومدته  01جه للشباب ابتداء من العمل التابعة لرئاسة الحكومة الفرنسٌة، وكان مو

ٌوما  11من  –وهذا حسب ما تتطلبه طبٌعة المهنة التً سٌوجه الٌها الشباب، وٌتم خ ل هذه الفترة المحددة 
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لدطفال،  0811تعلٌم المعارؾ التقنٌة الضرورٌة واالساسٌة لممارسة مهنة معٌنة، لٌوجه سنة  –اشهر  4إلى 

ما تبٌنه االحصائٌات ان حظ االطفال الفرنسٌٌن اضعافا مضاعفة من حظ االطفال الجزائرٌٌن، ؼٌر ان قٌام لكن 

، اما بعد االستق ل فقد وجدت سوستٌلالثورة ؼٌر بع  الشًء من سٌاسة فرنسا، وجاء ما ٌسمى ببرنامج 

ً تفشً االمٌة والجهل وانتشار الجزائر نفسها أمام وضع اقتصادي واجتماعً وثقافً منهار، تجلت معالمه ف

األمرا  وقلة البنى التحتٌة، ونقص فً الموارد المالٌة والبشرٌة التً تكون فً مستوى تحدي األوضاع، وكان 

متوقفا على الطرٌقة المثلى التً ستتبناها الجزائر لمواجهة هذا اإلرث الذي اتسم فً ذلا الوقت مستقبل الب د 

ذلا نجد الن التكوٌن المهنً فً الجزائر بعد االستق ل مر بعدة مراحل اختلفت  بضعؾ االقتصاد الوطنً، ومع

فٌها األهداؾ واألولوٌات من مرحلة ألخرى، وتمٌزت كل فترة بجملة من الخصائص، وتبلورت عن هذه 

 المراحل مكتسبات معنوٌة ومادٌة وبٌداؼوجٌة، تحسب للقطاع أحٌانا وتحسب علٌه أحٌانا أخرى.

ٌن المهنً فً الجزائر احد اهم االنظمة التً تعمل على تزوٌد المجتمع بالٌد العاملة سواء ٌعد التكو

المؤهلة أو ؼٌرها وهذا تبعا الحتٌاجات سوب العمل، وهو بذلا ٌساهم فً وهو بذلا ٌساهم فً التنمٌة 

اوكلت لقطاع  االقتصادٌة واالجتماعٌة بصفة خاصة والتنمٌة الشاملة بصفة عامة، وعلى هذا األسا  فقد

 التكوٌن المهنً بع  المهام لتحقٌب األهداؾ المرجوة منه.

وذلا حسب الحاجة، حٌث نجد ان هناا ث ثة انماط هًا  وأنظمته،لقد تعددت انماط التكوٌن المهنً 

ا نظمته فقد تعددت حسب الفئة الموجه الٌهأما أالتكوٌن االقامً والتكوٌن عن طرٌب التمهٌن والتكوٌن عن بعد، 

 04النظام فنجدا تكوٌن المرأة الماكثة بالبٌت والتكوٌن فً الوسط الرٌفً ونظام محو االمٌة وتكوٌن الشباب من 

 سنة والتكوٌن عن طرٌب المعابر والتكوٌن التحضٌري. 01إلى 

اما فٌما ٌخص مدونة الشعب المهنٌة فنجدها ثرٌة من حٌث الشعب والتخصصات، وآخر مدونة هً 

، ٌقدم التكوٌن المهنً من خ لها 0111التً هً حصٌلة اثراء مدونة الشعب المهنٌة طبعة  0100مدونة طبعة 

مختلفة ومتنوعة حسب المستوى الدراسً للطلبة، حٌث نجد خم  مستوٌات ٌتوج كل منها  تأهٌلمستوٌات 

 بشهادة.

 اما ٌلًان قطاع التكوٌن المهنً فً الجزائر ٌتوفر على شبكة واسعة من الهٌاكل موزعٌن ك

هٌاكل للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌنا وتتكون من معاهد وطنٌة متخصصة فً التكوٌن المهنً ومعاهد التعلٌم  -

المعوقٌن جسمٌا  باألشخاصالمهنً ومراكز للتكوٌن المهنً ومراكز للتكوٌن المهنً والتمهٌن المختصة 

 ومؤسسات خاصة للتكوٌن المهنً.

 معهد الوطنً للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن ومعاهد التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن.مؤسسات الهندسةا وتتكون من ال -
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مؤسسات الدعما وتتكون من المركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن بعد والدٌوان الوطنً لتنمٌة وترقٌة التكوٌن  -

ً لتطوٌر التمهٌن المستمر والمؤسسة الوطنٌة للتجهٌزات التقنٌة البٌداؼوجٌة للتكوٌن المهنً والصندوب الوطن

 والتكوٌن المتواصل ومركز الدراسات والبحث فً المهنً والتأهٌ ت.
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وعالقته بالتكوٌن  االدماج المهنً: الرابعالفصل 

 فً الجزائر المهنً

  

 تمهٌد

 التشغٌل فً الجزائرسٌاسة أوال: 

 ً الجزائرفاالدماج المهنً  وبرامج اجهزة: ثانٌا

 المهنً لإلدماجاقتصادٌة  : االبعاد السوسٌوثالثا

 : عالقة التشغٌل بالتكوٌن المهنًرابعا

 خالصة
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لقد عرؾ قطاع التشؽٌل فً الجزابر برامج تشؽٌلٌة عدٌدة، لكن هذه األخٌرة اعلنت فشلها، من 

خالل تزاٌد اعداد البطالة، حٌث لم تستوعب هذه البرامج الكم الهابل من الخرٌجٌن سواء من الجامعة أو 

سٌاسة إخرا إلى من مإسسات التكوٌن المهنً أو من مإسسات التربٌة، لذلك لجؤت الحكومة الجزابرٌة م

لحاملً  منها برامج االدماج المهنً، ، اعتمدت فٌها على برامج تشؽٌلٌة موجهة للشبابجدٌدة اصالحٌة

 .تدارك الوضع وتصحٌح ما ٌمكن تصحٌحه، وذلك من اجل الشهادات

ة االصالحٌة، من وفً هذا الفصل سنحاول التعرؾ على هذه البرامج التً جاءت بها السٌاس

اجهزة وبرامج االدماج المهنً فً على على سٌاسة التشؽٌل فً الجزابر، لنعرج بعدها التعرؾ  خالل

  المهنً، لنختم الفصل بعالقة التشؽٌل بالتكوٌن المهنً. لإلدماجالجزابر، واالبعاد السوسٌو اقتصادٌة 

 :3123إلى  2:73من  فً الجزائرالتشغٌل سٌاسة  -اوال

 تعرٌف سٌاسة التشغٌل: -2

ولتحدٌد تعرٌؾ ان مفهوم سٌاسة التشؽٌل مكون من مصطلحٌن: " سٌاسة " و " تشؽٌل "، 

 واضح المعالم ٌجب تعرٌؾ كال المصطلحٌن:

 تعرٌف السٌاسة: -2-2

للتدرٌب  اإلستراتٌجٌةوعاء فكري ٌحدد خطط وآلٌات تحقٌق األهداؾ السٌاسة تعنً "

1" وإجراءاته
. 

" مجموعة من االجراءات اإلدارٌة  بهٌقصد سٌاسة  مصطلح حموي ان وٌرى صبحً

 .2والتدابٌر التنظٌمٌة "

والسٌاسة فً قطاع التشؽٌل تعنً " المبادئ والقواعد والخطوط العرٌضة التً ٌتم وضعها او 

 .3تبنٌها من قبل جهات التشؽٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً للوصول الى ؼاٌات بعٌدة المدى "

 ل:تعرٌف التشغٌ -2-3

" الطرق والكٌفٌات وكذا الشروط التً تمكن من الولوج الى سوق العمل او ٌعنً التشؽٌل 

 .4الى المكانة المصاحبة والمالزمة لمضمون وطبٌعة العمل الممنوح " باإلضافةالخروج منه، 

                                                           
1 - http://www.arabtvet.net/index.php?page_id=97  
 .101، ص: 0222، دار المشرق، بٌروت، 1، طالمنجد فً اللغة العربٌة المعاصرةصبحً حموي:  - 2
 نقال عن الموقع  ،52، ص: 0212، مسرد مصطلحاتمنظمة العمل الدولٌة:  -3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_358542.pdf 
، اطروحة دكتوراه العلوم ؼٌر منشورة، فرع اشكالٌة التشغٌل فً الجزائر)محاولة تحلٌل(دحمانً محمد ادرٌوش:  - 4

 .20، ص: 0215-0210،بو بكر بلقاٌد، تلمسان، الجزابراقتصاد التنمٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة، جامعة ا

http://www.arabtvet.net/index.php?page_id=97
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_358542.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_358542.pdf
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الذي ٌتبناه المجتمع ازاء توفٌر فرص العمل للقوى  ب" االسلو هًوعلٌه فان سٌاسة التشؽٌل 

)افرادا كانوا  العاملة المتاحة، وفً اعداد وتكوٌن افرادها، وفً تنظٌم العالقات بٌن العمال وارباب العمل

أو شركات أو مإسسات عامة وخاصة(، عن طرٌق التعلٌمات والقواعد والقوانٌن، وتعكس سٌاسة 

 .1االجتماعً القابم ونظرته إلى العمل وحق المواطن فٌه"-االقتصاديالتشؽٌل اٌدٌولوجٌة النظام 

كما تعرؾ سٌاسة التشؽٌل على انها " مختلؾ التدابٌر وااللٌات التً تعتمدها الحكومة فً سبٌل 

، وتمثل هذه السٌاسة فً الواقع الوجه المقابل احداث مناصب شؽل بشتى انماطها خالل فترة محددة

 .2البطالة "لسٌاسة مكافحة 

التً تضعها  والبرامج تعنً جمٌع الخطط واالستراتٌجٌات واآللٌات التشؽٌلسٌاسة علٌه فو

سٌاسة التشؽٌل فً  ن فً سوق العمل، وٌمكن القول أنادماج البطالٌجل أالهٌبات الوصٌة فً الدولة من 

 وعلٌهٌدٌولوجٌة النظام السابد، إلما هً إال انعكاس للسٌاسة العامة للدولة، وبالتالً فهً انعكاس  الجزابر

تنوعت  إلى ٌومنا هذا، 1390ٌمكن أن نمٌز بٌن أكثر من سٌاسة للتشؽٌل فً الجزابر قد انتهجت من 

 .حسب االهداؾ المحددة كل فترة التشؽٌلخاللها الٌات وبرامج 

 البطالة فً الجزائر: -3

 تعرٌف البطالة: -3-2

عدم توفر العمل لشخص راؼب فٌه مع قدرته علٌه فً مهنة تتفق مع " تعرؾ البطالة بؤنها 

  ،3"  استعداده نظرا لحالة سوق العمل، وتحدده نسبة العمال المتعطلٌن قٌاسا إلى مجموع األٌدي العاملة

 الراؼب فً العمل رؼم بحثه علٌه. ه فالبطالة تخص الشخصٌوعل

حالة عدم االستخدام التً تستند إلى األشخاص القادرٌن على العمل والذٌن  " تعرؾ بؤنهاو

 .4" لٌست لهم فرص سانحة وهً من مظاهر التخصص فً اإلنتاج

كما تعرؾ على انها " ظاهرة اجتماعٌة تعبر عن العمالة الناقصة، وتتجسد فً التفاوت بٌن 

من السكان القادرٌن على العمل وال تجد عمال العمل وسوق االنتاج، تقوم هذه الظاهرة على كون شرٌحة 

 .5لها "

                                                           
 .91بلقاسم سالطنٌة، مرجع سابق، ص:  - 1
، الجمعٌة 90-91، بحوث اقتصادٌة عربٌة، العددان "سٌاسات التشغٌل فً الجزائر )تحلٌل وتقٌٌم("ن: ٌرحٌم حس - 2

 .121-150ص: -، ص0215العربٌة للبحوث االقتصادٌة، 
 .32 :ص مرجع سابق، ،أحمٌة سلٌمان - 3
 .232، ص: 1332، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، االجتماعقاموس علم : عاطؾ ؼٌث - 4
ص:  ،0225، بحث فً مشكلة بطالة المتعلمٌن فً الوطن العربً، عندما ٌكون التعلٌم سببا فً البطالةحمٌد الهاشمً:  -5

 www.nashiri.netكتاب الكترونً، نقال عن الموقع:   ،29
 

http://www.nashiri.net/
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 أنواع البطالة: -3-3

ال ٌشكل العاطلٌن عن العمل فبة متجانسة، وذلك لوجود اختالفات بٌنهم سواء من حٌث الجنس 

من ٌقسمها  مأو السن أو المستوى الدراسً أو المإهل العلمً ... الخ، لذلك تعددت أنواع البطالة، فمنه

على أساس العمر  هم من ٌقسمهانومحضر اس الرٌؾ أو العلى أس ومنهم من ٌقسمهاعلى أساس الجنس 

... إلى ؼٌر ذلك من االسس، وقد اتفقت اؼلب دراسات الباحثٌن سواء االقتصادٌٌن أو االجتماعٌٌن الذٌن 

بل هً متؽٌرة ومتجددة باستمرار تبعا  ظاهرة البطالة على ان أنواع البطالة لٌست ثابتة أو نهابٌة،تناولوا 

الهتمامات الباحثٌن، وبناءا على معٌار التصنٌؾ المتبع فً كل دراسة، كما ٌمكن تقسٌمها وفقا لمدة 

ٌمكن تقسٌم البطالة حسب  ابوكر محمد العٌدروس وحسب البطالة التً تعانٌها الفبات المتعطلة،

  1التصنٌفات التالٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انواع البطالة من تصمٌم الباحثةتصنٌفات ورسم تخطٌطً ل( ٌوضح 23شكل رقم )

 

                                                           
، اشراؾ: علً عوض حمودة شراب، اعداد وتدقٌق: 1، طقصة البطالة مشكالت وحلول: ابو بكر محمد العٌدروس  - 1

 .55، ص: 0215فرٌد عمل ٌدابٌد، مكتبة الملك فهد الوطنٌة، مكة المكرمة.

 أنواع البطالة

حسب طبٌعتها  حسب طبٌعة النشاط   حسب نمط التشغٌل

 السافرة أو الصرٌحة

 االجبارٌة أو القسرٌة البنائٌةالهٌكلٌة 

 الدورٌة

 االحتكاكٌة

 االختٌارٌة

 الموسمٌة

الجزئٌة أو نقص 

 

 المقنعة أو المستترة

 التكنولوجٌة أو الفنٌة
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 التصنٌف األول حسب نمط التشغٌل:  -3-3-2

البطالة السافرة أو الصرٌحة والبطالة  تقسم البطالة إلى ثالثة أنواع هً:ووفقا لهذا التصنٌؾ 

 الجزبٌة أو نقص التشؽٌل والبطالة المقنعة او المستترة.

 البطالة السافرة أو الصرٌحة:  -أ

" حالة التعطل الظاهرة التً ٌعانً منها جزء من قوة العمل المتاحة، اي وجود عدد وٌقصد بها 

، 1والباحثٌن عنه عند مستوى االجر السابد دون جدوى "من االفراد القادرٌن على العمل والراؼبٌن فٌه 

مرحلة الكساد الدوري  وفًوال تحدد مدتها الزمنٌة فقد تطول أو تقصر حسب ظروؾ االقتصاد الوطنً، 

طالة، اما البطالة السافرة فً الجزابر فلها عدة اشكال الذي ٌصٌب الدول المتقدمة ٌتزاٌد حجم ومعدل الب

بطالة الموسمٌة خاصة فً قطاعً الزراعة ذلك فً الصناعات الحدٌثة، واللٌة وكالبطالة الهٌك

وبطالة المتعلمٌن التً تزاٌدت بصورة كبٌرة جدا خاصة بٌن خرٌجً الجامعات والمدارس  ،والمحروقات

  .2والمعاهد

 البطالة الجزئٌة أو نقص التشغٌل:  -ب

لوقت اقل من وقت العمل المعتاد الحالة التً ٌمارس فٌها الشخص عمال، ولكن " وٌقصد بها 

أو المرؼوب، ومن ثم فهً تتضمن فً معناها الواسع وجود جماعة من الناس ٌعملون لساعات عمل أو 

اٌام اقل مما هو مرؼوب، وٌعملون من خالل عقود تختلؾ عما هو مرؼوب، وٌعملون فً اماكن ؼٌر 

ألخرى، وتظهر بسبب االنتقال من وظٌفة مناسبة للتشؽٌل، كما ٌكون انتاجهم عادة اقل من االعمال ا

لعمل وحسب تعرٌفات منظمات ا ،3جدٌدة أو الحصول على اخالء طرؾ من الوظٌفة القدٌمة بال عمل "

الدولٌة فان البطالة الجزبٌة تعنً " وجود افراد ال ٌعملون اكثر من ساعة وفً نفس الوقت لدٌهم استعداد 

لة ببساطة هر العجز عن الحصول على عمل مناسب رؼم كون للعمل وٌبحثون عنه بشكل نشط ... البطا

الفراد قادرا العمل ومستعدا له باحثا بالفعل عن عمل، أي عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت 

4له القدرة على العمل والرؼبة فٌه "
.  

 

 

 

 

                                                           
 .55السابق، ص: ، المرجع ابو بكر محمد العٌدروس - 1
، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، االصالح االقتصادي وسٌاسة التشغٌل )التجربة الجزائرٌة(مدنً بن شهرة:  - 2

 .059، ص: 0222
 .52، المرجع السابق، ص: ابو بكر محمد العٌدروس - 3
4 - www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com/
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 البطالة المقنعة أو المستترة:  -ج

كبٌر من العمال بشكل ٌفوق الحاجة الفعلٌة  تلك الحالة التً ٌتكدس فٌها عدد" وٌقصد بها 

للعمل، مما ٌعنً وجود عمالة زابدة أو فابضة ال تنتج شٌبا تقرٌبا، وبحٌث اذا سحبت من اماكن عملها 

  .1فان حجم االنتاج لن ٌنخفض "

التحوالت االقتصادٌة ومع تطور فً المجال الفالحً، اكثر قد عرؾ هذا النوع من البطالة ل

 .واالجتماعٌة انتقلت هذه البطالة الى المدن عبر قنوات الهجرة الداخلٌة

نجد ان هذا النوع من البطالة هو انعكاس لتزاٌد عرض العمل بمعدالت  فإننااما فً الجزابر 

هم هذه القطاعات هو أكبٌرة نتٌجة النمو الدٌمؽرافً مما ادى الى فابض فً العمل فً قطاعات مختلفة، و

قد نجدها وكذا السٌاسة المتبعة فً هذا القطاع منذ نهاٌة السبعٌنٌات، و ،الحً نظرا لخصوصٌتهالقطاع الف

تفاقمت فً قطاع الخدمات والمإسسات العمومٌة، بسبب السٌاسة االجتماعٌة التً اتبعتها الجزابر النابعة 

ابً بقرارات مركزٌة توظٌؾ العشووال ،من افكار الحزب الواحد، وكذا تدخل النقابة فً عملٌة التوظٌؾ

 .2(كتوظٌؾ المجاهدٌن وذوي الحقوق وابناء الشهداء ... )

  :طبٌعة النظام االقتصاديحسب الثانً التصنٌف  -3-3-3

البطالة االحتكاكٌة والبطالة الدورٌة  ووفقا لهذا التصنٌؾ تقسم البطالة إلى اربعة أنواع هً:

 التكنولوجٌة أو الفنٌة.الهٌكلٌة البنابٌة والبطالة البطالة  والبطالة

 البطالة االحتكاكٌة: -أ

وٌقصد بالبطالة االحتكاكٌة تلك " البطالة التً تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملٌن بٌن 

المناطق والمهن المختلفة، وتنشؤ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثٌن عن العمل، ولدى اصحاب االعمال 

أي االفتقار لحلقة الوصل بٌن طالبً العمل وعارضٌه، مما ال ٌسمح  ،3الذٌن تتوافر لدٌهم فرص العمل "

بالتقاء جانب الطلب مع جانب العرض، وهناك عدد من االقتصادٌٌن من ٌعتقد بضرورة انشاء بنك 

   .4معلومات خاص بعروض العمل وهذا من اجل التقلٌل من مدة البحث عن العمل التً تؤخذ وقتا

 البطالة الدورٌة: -ب

اطلق علٌها البطالة الدورٌة الرتباط البطالة بالدورة االقتصادٌة، وتنتج بسبب التقلبات وقد 

الدورٌة التً تصٌب النشاط االقتصادي والتجاري فً الدولة، حٌث انها تحدث عندما ٌنخفض الطلب 

                                                           
، سلسلة عالم المعرفة، االقتصاد السٌاسً للبطالة )تحلٌل الخطر مشكالت الرأسمالٌة المعاصرة(زكً رمزي:  - 1

 .03ص: ، 1332للثقافة والفنون واالداب، الكوٌت، المجلس الوطنً 
 .051مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 2
 .02مرجع سابق، ص: ، زكً رمزي - 3
 .052بن شهرة، مرجع سابق، ص:  مدنً - 4
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عة من وعلٌه ٌنظم مجمو ،النازلالكلً على العمل فً مواجهة عدم مرونة األجور الحقٌقٌة فً االتجاه 

وٌمكن ان ٌرتفع معدل البطالة الدورٌة او ٌنخفض تبعا حسب االقتصاد  ،1العمال إلى العاملٌن العاطلٌن

لكل دولة، حٌث ٌنخفض فً مرحلة االنتعاش االقتصادي اٌن ٌسود الرواج، وٌرتفع فً مرحلة االنكماش 

 .2االقتصادي اٌن ٌسود الكساد

 البطالة الهٌكلٌة البنائٌة: -ج

البطالة التً تنتج بسبب تؽٌرات هٌكلٌة تحدث فً االقتصاد الوطنً، وهذه التؽٌرات قد وهً 

تكون فً هٌكل الطلب على المنتجات، أو تؽٌر اساسً فً الفن التكنولوجً المستخدم، أو تؽٌرات سوق 

تنتج  وبمعنى اخر فهً البطالة التً ،3الصناعات إلى اماكن توظٌؾ جدٌدة العمل نفسه، أو بسبب انتقال

وخبرات االفراد الباحثٌن عن ت لتشؽٌل المتاحة من جهة وبٌن مإهالمن خالل عدم التوافق بٌن فرص ا

 .4العمل والراؼبٌن فٌه

 :التكنولوجٌة أو الفنٌةالبطالة  -د

زاد التقدم  ، وقد5واآلالتٌد العاملة بالتكنولوجٌا بسبب استبدال الوٌنتج هذا النوع من البطالة  

 .التكنولوجً الذي عرفته المجتمعات من حدتها

  :طبٌعتها الخاصةحسب الثالث التصنٌف  -3-3-4

ة البطالة الموسمٌة والبطالة االختٌارٌ ووفقا لهذا التصنٌؾ تقسم البطالة إلى ثالثة أنواع هً:

 والبطالة االجبارٌة أو القسرٌة:

 البطالة الموسمٌة: -أ

عاطل عن العمل فً مواسم  وٌنتج هذا النوع من البطالة بسبب وجود فابض من العمالة 

مما ٌتسبب فً محددة، ونجده خاصة فً القطاع الفالحً، حٌث ان طبٌعة النشاط الفالحً موسمٌة، 

مشكلة وهً ضؽط العمال الزراعٌٌن المتعطلٌن على قطاعات االقتصاد األخرى فً فترة التعطل، مما 

 .6لزحؾ نحو المدن بحثا عن العملل بهم ٌإدي

                                                           
 .052مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 1
2 ، جمعٌة العلوم االقتصادٌة السورٌة، نقال عن الموقع: "البطالة والسٌاسات االفتصادٌة" محمد جالل مراد: - 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdf 
 .052مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 3
 ، مرجع سابق.محمد جالل مراد - 4
 .52، مرجع سابق، ص: ابو بكر محمد العٌدروس - 5
 .112، ص: 1322، ، دار القلم، دب1ً، طالنظرٌة االقتصادٌة فً االسالم: فكري احمد نعمان - 6

http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdf
http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdf
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عرؾ هذا النوع فً الجزابر خاصة فً القطاع الفالحً، هذا االخٌر الذي ٌستؽل الى حد كبٌر 

الى مجال السٌاحة فً مواسم االصطٌاؾ على الرؼم من ان السٌاحة  باإلضافةكثافة عالٌة من العمل، 

 .1مهملة نسبٌا من قبل الدولة

 "االختٌارٌة:  البطالة -ب

وهً الحالة التً ٌتعطل فٌها الفرد بمحض ارادته واختٌاره حٌنما ٌقدم استقالته عن العمل اما 

لعزوفه عنه أو تفضٌله لوقت الفراغ، واما ألنه ٌبحث عن عمل افضل منه ٌوفر له اجرا اعلى وظروؾ 

ة التً ترفض العمل فً كجماعات التكفٌر والهجر بإرادتهعمل احسن، أو لالنسحاب من سوق العمل 

 .2" الحكومة

 البطالة االجبارٌة أو القسرٌة:  -ج

وهً الحالة التً ٌتعطل فٌها العامل بشكل قسري، اي من ؼٌر ارادته أو اختٌاره، وتحدث "

عن طرٌق تسرٌح العمل بشكل قسري، مع ان العامل راؼب فً العمل وقادر علٌه وقابل لمستوى االجر 

البطالة االجبارٌة عندما ال ٌجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظٌؾ على السابد، وقد تحدث 

 .3" الرؼم من بحثهم الجدي عنه وقدرتهم علٌه وقبولهم لمستوى االجر السابد

 البطالة فً الجزائر:احصاءات  -3-3

تعتبر البطالة من بٌن اهم المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تعانً منها اؼلب الدول ان لم 

البطالة بكل انواعها من سمات سوق العمل تكن كلها، والجزابر من بٌن هذه الدول، حٌث اصبحت 

خالل تشبع مع نهاٌة السبعٌنٌات وبداٌة الثمانٌنٌات بدأت البطالة الصرٌحة تظهر من والجزابري، 

قطاعات المإسسات االقتصادٌة العمومٌة، وكذا تنامً االختالالت الهٌكلٌة فً االقتصاد الجزابري، 

باإلضافة إلى تطبٌق سٌاسة االصالح االقتصادي وتوقؾ الجهاز الحكومً على تعٌٌن حاملً الشهادات 

بالتخلص من العمال سواء من سواء من الجامعات أو من المعاهد، وقٌام المإسسات االقتصادٌة العمومٌة 

وفٌما ٌلً احصابٌات البطالة فً ، 4خالل التقاعد المبكر أو المسبق، أو من خالل التسرٌح الجماعً لهم

 الجزابر:

 

 

 

                                                           
 .052بن شهرة، مرجع سابق، ص:  مدنً - 1
 .59، مرجع سابق، ص: ابو بكر محمد العٌدروس - 2
 .59المرجع السابق، ص:  - 3
 .022 -022مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 4
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 3122إلى غاٌة  2:77( ٌوضح معدالت البطالة فً الجزائر من سنة 24جدول رقم )

 1332 1323 1321 1322 1322 1325 1320 1311 1399 السنوات

 % 1321 % 1221 % 0122 % 321 % 221 % 1521 % 1925 % 00 % 5023 نسبة البطالة

 

 0225 0221 0222 1331 1339 1332 1330 1331 السنوات

 % 0521 % 01252 % 02223 % 09221 % 0223 % 02212 % 0522 % 0120 نسبة البطالة

 

 0211 0212 0223 0222 0221 0229 0222 0222 السنوات

 % 12 % 12 % 1220 % 1125 % 1522 % 1025 % 1225 % 1121 البطالة نسبة

 

 لإلحصائٌاتالدٌوان الوطنً المصدر: 

ٌتضح لنا ان نسبة البطالة شهدت انخفاضا من خالل البٌانات الموضحة فً الجدول اعاله 

اٌن وصل معدل  1322إلى ؼاٌة سنة  % 5023اٌن كان معدل البطالة  1399تدرٌجٌا ابتداء من سنة 

فً مجال التشؽٌل  وهذا ناتج عن السٌاسة التً اتبعتها الجزابر منذ االستقالل، % 221البطالة إلى حاولً 

حٌث  0222، ثم شهدت بعض التذبذب خالل فترة التسعٌنٌات لتصل إلى اقصى حد سنة ومحاربة البطالة

بها الجزابر خالل العشرٌة السوداء، مما جعل خلق  وهذا نظرا للظروؾ التً مرت، % 02223بلؽت 

مناصب الشؽل ٌتراجع بعض الشًء، ومع االصالحات التً عرفتها البالد على مستوى االقتصاد، 

إلى  0222فً سنة  % 02223خاصة فٌما تعلق بسٌاسة التشؽٌل فقد انخفضت نسبة البطالة تدرٌجٌا من 

لبطالة ٌرجع إلى التدابٌر والبرامج التً اتخذتها الدولة فٌما ، وهذا التراجع فً نسبة ا0211سنة  % 12

 ٌخص قطاع التشؽٌل.

 البطالة فً الجزائر: اسباب -3-4

فان مشكلة البطالة ترجع إلى عدة اسباب ٌمكن اجمالها فً  مدنً بن شهرةحسب الدكتور 

 سببٌن هما:

 :وقد تمثلت فً  :االسباب الخارجة عن سٌطرة الدولة -أ

 اسعار المحروقات.انخفاض  -
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 الركود االقتصادي فً الدول النامٌة -

 .انخفاض سعر الصرؾ مقارنة بانخفاض سعر الدوالر االمرٌكً فً مواجهة العمالت األخرى -

 اري وارتفاع معدل النمو السكانً.تدهور شروط التبادل التج -

 :تمثلت فًقد و: االسباب التً تدخل فً نطاق سٌطرة الدولة -ب

 .ً التزامها بتعٌٌن خرٌجً الجامعات والمعاهدتراجع الدولة ف -

 .سوق العمل تة والتكوٌنٌة مع متطلباعدم مالبمة المنظومة التعلٌمٌ -

 .إنتاجٌة كثٌفة لراس المالانخفاض النفقات االستثمارٌة واستخدام فنون  -

 .تشرٌعات العمل -

 .عدم االهتمام بالبحث العلمً -

 .السكانقصور تخطٌط القوة العاملة مع سوء توزٌع  -

ٌإثر البعض االخر فً جانب فٌما فبعض هذه االسباب ٌإثر فً جانب الطلب على العمل 

 .1العرض، كما قد ٌإثر البعض منهما على كال الجانبٌن

 خصائص سوق العمل فً الجزائر: -4

إن سوق العمل الجزابري كؽٌره من أسواق العمل فً الدول األخرى، تتحكم فٌه السٌاسة العامة 

واألعراؾ والتقالٌد، وحتى بعض النصوص القانونٌة الدولٌة والمحلٌة، وال نجد له شكال أو  للدولة

وحتى السٌاسات  ،نموذجا موحدا فً كل المراحل، فهو ٌتؽٌر بتؽٌر الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة

التً تترتب عن تؽٌر الظروؾ، ومع ذلك ٌمكن القول بؤن سوق العمل الجزابري ٌتمٌز ببعض 

 صابص، نذكر أهمها:الخ

 تجزؤ سوق العمل: -4-2

ٌنقسم سوق العمل الجزابري إلى قسمٌن ربٌسٌٌن: سوق العمل الرسمً وسوق العمل الؽٌر 

 رسمً، وٌنقسم كل منهما إلى أسواق فرعٌة كما هو مبٌن فً الشكل التالً:

                                                           
 .092مدنً بن شهرة، المرجع السابق، ص:  - 1
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 سوق العمل الرسمً:  -4-2-2

ٌعرؾ سوق العمل الرسمً بؤنه " سوق مستقر ضمن وظابؾ الحكومة، وٌخضع لمجموعة من 

 1القوانٌن الملزم ألطراؾ التعاقد " ومن بٌنها:

 القطاع الحكومً:  -أ

والشركات الكبٌرة العامة، .... تفتح فرص زٌادة  " وهم الذٌن ٌعملون فً القطاع الحكومً

التؤهٌل ومن ثم الترقٌة وتتمٌز هذه المجموعة بتمتعها بنظام التؤمٌن االجتماعً والعمل النقابً وبالتالً 

 عطلٌن الذٌن سبق لهم العمل ... ".نجد معلومات احصابٌة عن المت

إن هذا القطاع ٌمثل أهم أسواق العمل فً الجزابر من حٌث إتاحة فرص العمل والعمل على 

ؼم من ما تبذله الجزابر من خالل زٌادة العاملٌن فً القطاع الحكومً، إال أن هذا زاد إنشابها، وعلى الر

 من انتشار البطالة المقنعة.

إن العمال التابعٌن لهذا القطاع ٌتمتعون باستقرار الوظابؾ والحد األدنى لألجور طبقا للقانون 

لمقارنة مع أسواق العمل الفرعٌة األساسً للعامل، وتتسم أجور العمال فً هذا القطاع باالنخفاض با

األخرى، كما ان جدول األجور لم ٌتؽٌر كثٌرا فً ظل االصالحات االقتصادٌة المفروضة على 

 ، والجدول التالً ٌبٌن تطور عدد العاملٌن بالقطاع الحكومً:2الجزابر

                                                           
 .131مدنً بن شهرة، المرجع السابق، ص:  - 1
 .131المرجع السابق، ص:  - 2

 سوق العمل

سوق العمل غير 
 الرسمي

 قطاع الخدمات قطاع البناء القطاع الفالحي

سوق العمل 
 الرسمي

 القطاع الخاص

 القطاع االجنبي
قطاع خاص 

 حديث
قطاع خاص 

 تقليدي

قطاع المؤسسات 
 العمومية

 القطاع الحكومي

 فائض في السكان

 (: ٌبٌن هٌكل سوق العمل فً الجزائر24شكل رقم )

 2:8، ص: :311المصدر: مدنً بن شهرة،
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 ( ٌوضح تطور نسبة العاملٌن بالقطاع الحكوم25ًجدول رقم )

 1332 1331 1332 1330 1331 1332 1321 1312 1391 السنوات

 2229 2229 2925 2222 2222 2222 9222 2220 5522 %النسبة 

 

 (::2، ص: :311 مدنً بن شهرة،)المصدر: 

 

 

 

 

القطاع الحكومً  تطور نسبة العاملٌن فًول والمنحنى البٌانً اعاله ٌمكن تقسٌم من خالل الجد

 الى اربع مراحل هً:

وخالل هذه المرحلة نالحظ ان هناك تزاٌد مستمر،  :2:98الى غاٌة  2:78المرحلة االولى من سنة  -

، وٌرجع هذا الى % 9222الى  1321، ووصلت فً سنة % 5522تقدر بـ  1391حٌث كانت النسبة سنة 

فً القطاع الحكومً، خاصة بعد خروج عدد هابل من ان الجزابر بعد االستقالل كانت بحاجة الى العمال 

 المعمرٌن وشؽور الكثٌر من المناصب.

وخالل هذه المرحلة نالحظ ان هناك تناقص فً  :2::2الى غاٌة  2:98المرحلة الثانٌة من سنة  -

فقد وصلت الى  1321سنة  % 9222فبعدما كانت نسبة العاملٌن نسبة العاملٌن فً القطاع الحكومً، 

  .1331سنة  % 22.2
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 يوضح تطور عدد العاملين بالقطاع الحكومي( 17)شكل رقم 

 ( ٌوضح تطور نسبة العاملٌن بالقطاع الحكوم25ًجدول رقم ) 
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وخالل هذه المرحلة تزاٌدت نسبة العاملٌن فً  :6::2الى غاٌة  2::2ة من سنة الثالثالمرحلة  -

 1332سنة  % 2925الى  1331سنة  % 2222الحكومً، فقد ارتفعت من القطاع 

وخالل هذه المرحلة تراجعت نسبة العاملٌن فً  :9::2الى غاٌة  6::2المرحلة الرابعة من سنة  -

 1332سنة  % 2229الى  1332سنة  % 2925القطاع الحكومً من 

 قطاع المؤسسات العمومٌة: -ب

قبل الثمانٌنات كان للمإسسات االقتصادٌة العمومٌة دور كبٌر فً استٌعاب عدد ال بؤس به من 

الٌد العاملة، هذا بجانب القطاع الحكومً، لكن بعد الهٌكلة وإعادة هٌكلة هذا القطاع عدة مرات، جعل 

وبٌع  المإسسات العمومٌة تستؽنً تدرٌجٌا عن التوظٌؾ خاصة عند ادخال الخوصصة، وتم تصفٌة

الكثٌر من هذه المإسسات مما ادى إلى انخفاض عدد العاملٌن بمإسسات القطاع العام، باإلضافة إلى سن 

التقاعد المسبق والتقاعد فً سن انهاء الخدمة مع عدم السماح بتعٌٌن عمال جدد، فقد تؽٌر دور القطاع 

البطالة فً الجزابر، اما امتٌازات  العام من قطاع الستٌعاب الٌد العاملة إلى أهم مصدر من مصادر انتاج

هذا القطاع فكانت نفسها التً امتاز بها القطاع الحكومً، إال أنه ٌختلؾ عنه من حٌث األجور، حٌث 

 .1نجدها مرتفعة نسبٌا وذلك نتٌجة وجود بعض الحوافز الجماعٌة أو الفردٌة

 القطاع الخاص:  -ج

لملكٌة الخاصة لوسابل االنتاج، وفٌه ٌتم " هو قطاع فً االقتصاد الوطنً ٌقوم على أساس ا

 . 2تخصٌص الموارد اإلنتاجٌة المتاحة بواسطة قوى السوق، أكثر مما هو بواسطة السلطات العامة "

وٌعرفه معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة كما ٌلً: " إذا نشؤ القطاع العام فإن نواحً النشاط 

 .3تكون القطاع الخاص "االقتصادٌة األخرى التً ٌقوم بها االفراد 

أما التعرٌؾ البسٌط لهذا المفهوم هو ذلك الذي قدمه مدنً بن شهرة بؤنه: " فبة العاملٌن 

لحسابهم الخاص، وكذلك من عمل معهم من أفراد العابلة، ونجد ذلك فً االرٌاؾ فً مجال الزراعة أو 

لة الربٌسٌة من مجمل العمالة فً فً المدن فً مجال الحرفة، وهذه الفبة من العاملٌن تعتبر من الكت

 .4المجتمع، وكلما زاد نصٌب أي قطاع من القوى العاملة زاد الوزن النسبً لهذه الطابفة من العاملٌن "

إن هذا القطاع ٌشارك فً الحٌاة االقتصادٌة للجزابر وفقا للسٌاسة االقتصادٌة الدولٌة، حٌث 

كان دوره محصورا فً بعض االعمال البسٌطة عند تطبٌق سٌاسة االقتصاد الموجه، ولم ٌساهم بشكل 

االقتصادي، فعال فً التنمٌة االقتصادٌة للجزابر، واستمر هذا الوضع إلى ؼاٌة تطبٌق سٌاسة االنفتاح 

                                                           
 .022-133مدنً بن شهرة، المرجع السابق، ص:  - 1
 .025، ص: 1332، القاهرة، ، مكتبة القاهرة الحدٌثةموسوعة المصطلحات االقتصادٌة: حسٌن عمر - 2
 .512، ص: 1311، ، مكتبة لبنان، بٌروتمعجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة: أحمد زكً بدوي - 3
 .022مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 4
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وهنا بدأ هذا القطاع ٌظهر كشرٌك فً التنمٌة الستٌعابه القوة العاملة وخاصة بعد تطبٌق نظام خوصصة 

المإسسات العمومٌة، ومن ممٌزاته عدم االستقرار الوظٌفً وذلك للتهرب من الضمانات المترتبة عن 

 اع من أسواق العمل:الوظٌفة وخاصة لدى المإسسات المصؽرة، ونجد فً هذا القطاع ثالث أنو

 1335وتمثله المشروعات المنشؤة وفق قانون االستثمار لسنة  سوق القطاع الخاص التقلٌدي: -

 . 1سٌطة، وبه متوسط عدد العمال اربعة أشخاص وبه رأس مال منخفضوٌستخدم تكنولوجٌا ب

عامل، وٌستخدم هذا القطاع  02إلى  12متوسط عدد العمل به من  :الحدٌثسوق القطاع الخاص  -

 تكنولوجٌا ذات رأس مال كثٌؾ، وٌتمتع بإعفاءات ضرٌبٌة وجمركٌة عدٌدة.

ٌشمل هذا القطاع فروع الشركات الدولٌة المتعاقدة مع الجزابر، وٌستخدم تكنولوجٌا  :االجنبًالقطاع  -

ٌزة وذات خبرة طوٌلة ومإهالت كبٌرة ؼالبا ما تكون من كثٌفة رأس المال، وٌستخدم ٌد عاملة متم

خرٌجً الجامعات الوطنٌة أو األجنبٌة، وعموما فإن هذا القطاع ٌنشط فً مٌدان المحروقات وبدرجة أقل 

فً قطاع البناء واألشؽال العمومٌة، وما ٌمٌز هذا القطاع عن باقً القطاعات هو األجور المرتفعة 

 رٌب والتكوٌن.ومستوٌات عالٌة من التد

 سوق العمل الغٌر رسمً: -4-2-3

ٌعتبر سوق العمل الؽٌر رسمً السوق الربٌسً الثانً للعمل، ال ٌضبطه أي تشرٌع أو تنظٌم 

قانونً وٌحدده مستوى البطالة فً سوق العمل الرسمً، وٌعرؾ بتزاٌد حركٌة العمل فٌه، بحٌث إذا 

نظمة قلٌلة فإنه من الضروري أن تكون درجة حركٌة كانت درجة استٌعاب الٌد العاملة فً السوق الم

السوق ؼٌر الرسمٌة كثٌرة، وما ٌمٌز هذا السوق هو افتقاره للحماٌة االجتماعٌة نظرا للقٌود القانونٌة 

التً تحكم نظام التؤمٌنات االجتماعٌة، باإلضافة إلى مرونته وسهولة الولوج فٌه، وٌتمحور العمل الؽٌر 

، وفٌما ٌلً جدول 2الحً وقطاع البناء واألشؽال العمومٌة والتجارة ؼٌر الرسمٌةلقطاع الفرسمً فً ا

 ٌوضح تطور الشؽل حسب القطاعٌن الرسمً والؽٌر رسمً:

 ( ٌبن تطور الشغل حسب القطاع الرسمً وغٌر الرسمً باآلالف26جدول رقم )

 1331 1339 1332 1332 1335 السنوات

 1151 322 351 203 193 العمل ؼٌر الرسمً

 2922 2921 2222 2502 2015 العمل الرسمً

 314، ص: :311 المصدر: مدنً بن شهرة،

                                                           
 .022مدنً بن شهرة، المرجع السابق، ص:  - 1
 .021المرجع السابق، ص:  - 2
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من خالل الجدول اعاله ٌتبٌن لنا ان هناك تزاٌد فً الشؽل فً القطاعٌن الرسمً والؽٌر 

رسمً، اال ان المالحظ ان وتٌرة الزٌادة فً العمل الؽٌر رسمً اكبر من وتٌرة الزٌادة فً العمل 

الرسمً، لكن ٌبقى ان العمل الرسمً هو الذي ٌستوعب طالبً العمل، وهذا راجع الى ان طالبً العمل 

 .ٌفضلون العمل الرسمً على العمل الؽٌر رسمً

تداخل بٌن األسواق، حٌث نجد بعض العاملٌن فً االدارة وعلى العموم ٌمكن القول ان هناك 

ٌزاولون فً نفس الوقت وظابؾ أخرى سواء فً القطاع العمومٌة والمإسسات االقتصادٌة العمومٌة 

الخاص التقلٌدي أو فً سوق العمل ؼٌر الرسمً، وخاصة االعمال الحرة وهً ظاهرة منتشرة فً سوق 

العمل الجزابري، وٌرجع هذا التداخل بٌن األسواق إلى ظاهرة تدفق العاملٌن بالقطاع الحكومً هذا 

اإلضافة إلى التداخل فً العمل ؼٌر الرسمً فً حد ذاته، حٌث نجد االخٌر الذي ٌتمٌز بتدنً اجوره، ب

 .1الفرد لدٌه وظٌفة فً القطاع الفالحً ووظٌفة أخرى فً قطاع التجارة مثال

 جمود سوق العمل: -4-3

ٌتمٌز سوق العمل الجزابري بجموده، وهذا راجع لضعؾ االنتقال فٌه من عمل ألخر، وٌكون 

عمل لعمل أخر أفضل من حٌث ظروؾ العمل كالترقٌة د به االنتقال من الجمود إما أفقٌا وٌقصهذا 

والتكوٌن واالجر والمكافآت ... الخ، وهذا بسبب عدم تجانس عنصر العمل فً حد ذاته، أو جمودا رأسٌا 

) عمودٌا ( لضعؾ الترقٌات، وعادة ما ٌصٌب الجمود األسواق المنظمة العتبارات تشرٌعٌة وتنظٌمٌة، 

روط ٌجب توافرها فً الوظٌفة دون النظر لطبٌعة العمل ومهارة العامل، وهذا ما أدى إلى التً تضع ش

التفاوت فً األجور، إن ظاهرة الجمود تتكامل مع ظاهرة تجزأ سوق العمل، إذ توجد وظابؾ ٌصعب 

 على الكثٌر من فبات المجتمع الحصول علٌها.

 انتشار ظاهرة البطالة: -4-4

لمجتمع الجزابري بشكل مقلق، خاصة لدى الفبات الحاملة للشهادات لقد ظهرت البطالة فً ا

العلٌا، وقد انتشرت البطالة بجمٌع أنواعها، حٌث أن البطالة الصرٌحة بدأت فً الظهور مع نهاٌة 

السبعٌنٌات وبداٌة الثمانٌنات، عند تشبع قطاعات المإسسة االقتصادٌة العمومٌة وتنامً االختالالت 

قتصاد الجزابري، ومع تطبٌق سٌاسة االصالح االقتصادي وتوقؾ الجهاز الحكومً على الهٌكلٌة فً اال

تعٌٌن المتخرجٌن من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوٌن، والتخلص من العمال من طرؾ المإسسات 

 ، ومن خصابص البطالة فً الجزابر ما2العمومٌة سواء بالتقاعد المبكر أو المسبق، أو بالتسرٌح الجماعً

 ٌلً:

 فً الوسط الرٌفً. % 2121مقابل  % 2223البطالة مسٌطرة فً الوسط الحضري بنسبة  -
                                                           

 .025مدنً بن شهرة، المرجع السابق، ص:  - 1
 .022المرجع السابق، ص:  - 2
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من عمرهم اكبر فبة عاطلة عن العمل، حٌث تقدر  52تعتبر فبة الشباب الذٌن لم ٌبلؽوا سن  -

 .% 1022نسبتهم بـ 

 .1البطالٌن ؼٌر مإهلٌنثالثة ارباع  -

 انتشار نقص التشغٌل: -4-5

جزابري بنقص التشؽٌل، سواء الظاهر أو ؼٌر الظاهر، فاألول ٌقصد به ٌتسم سوق العمل ال

البطالة الجزبٌة، أما الثانً فٌكون دون استؽالل القدرات والمهارات للعنصر البشري، وهو ما ٌعرؾ 

 .2المقنعةبالبطالة 

 :3123إلى  2:73فً الجزائر من  سٌاسة التشغٌل مراحل -5

سٌاسة للتشؽٌل تعمل على تحقٌق التشؽٌل الكامل للسكان ال ٌكون بمعزل عن باقً  ان وضع

السٌاسات األخرى، وإنما تندرج هذه السٌاسة ضمن كل من سٌاسات االقتصاد الكلً ومن السٌاسات 

، فضال عن سٌاسة اقتصاد السوق، وكل هذا ٌكون ) التربٌة والتكوٌن والتعلٌم العالً ... الخ ( القطاعٌة

انه من الصعب وضع سٌاسة للتشؽٌل تستجٌب لكل المطالب، وفً تحت لواء السٌاسة العامة للدولة، لذلك 

 نجد ان سٌاسة التشؽٌل فً الجزابر مرت بمراحل هً:الجزابر 

 :2:76إلى  2:73من  المرحلة األولى -5-2

الكثٌر من الموارد تعتبر هذه المرحلة مرحلة حرجة بالنسبة لدولة خرجت من ثورة فقدت فٌها 

الطبٌعٌة والموارد البشرٌة، بمعنى انها خرجت متدهورة فً كل المجاالت، باإلضافة إلى خروج 

المعمرٌن ذوي الكفاءات اللذٌن تركوا فراؼا كبٌرا فً المراكز اإلدارٌة الحساسة والمصانع والمزارع، 

وكان ٌراد من  ،لبشرٌة منذ االستقاللاهتمت السلطات العمومٌة الجزابرٌة بمسؤلة التنمٌة افقد "  الذ

 .التنمٌة االجتماعٌة المنشودة صٌاؼة الهٌاكل االقتصادٌة بصفة تتماشى والحاجات األساسٌة للسكان

االقتصادٌة التارٌخٌة والضرورة االجتماعٌة الظروؾ  على ضوءاالنشؽاالت  كلطرحت وقد 

، 1322التً اعتمدت لتنظٌم المجتمع، بدءا بتصرٌح أول نوفمبر  ،من خالل مختلؾ النصوص األساسٌة

(، 1392(، ومٌثاق الجزابر )1390( ومٌثاق طرابلس )1329إلى مختلؾ المواثٌق كمٌثاق الصومام )

 .3" (، وكذا قانون األمة األساسً: الدستور1319والمٌثاق الوطنً )

 

 

                                                           
، جوان ، الجزابرمشروع تقرٌر حول القطاع غٌر الرسمً اوهام وحقائقالمجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً:  - 1

 .22، ص: 0222
 .022بن شهرة، مرجع سابق، ص:  مدنً - 2
 .12، ص: 1332، ، الجزابرالتقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة: وطنً االقتصادي واالجتماعًالمجلس ال - 3
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وذلك من خالل  ،مواثٌق الجزابرٌةظهر بوضوح التصور النظري لسٌاسة التشؽٌل فً ال لقد

، حٌث ان سٌاسة التنمٌة فً الجزابر كانت تعتبر التنمٌة 1391استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة المتعددة منذ 

 .1كال متكامال، اي مجموعة انشطة تتناول كل جوانب الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

خاصة وأن ظروؾ السكان االجتماعٌة واالقتصادٌة العامة كانت وتٌرة التطور سرٌعة، لقد " 

ؼداة االستقالل تتسم بفقر شدٌد وبطالة مستدٌمة جعلت من ؼالبٌة السكان ٌعٌشون فً ظروؾ ؼٌر 

 .2" إنسانٌة

وفً ظل هذه االوضاع المتؤزمة للبالد اصبح من الضروري على الدولة الجزابرٌة تشؽٌل  "

جبال أو الخارجة من السجون أو العاطلة عن العمل ... من اجل مقاومة ضؽوط القوة العاملة العابدة من ال

رأس المال االجنبً، مما ٌستوجب فً مواجهة هذه المهام االجتماعٌة واالقتصادٌة تجنٌد كل الموارد 

وهذا ما ادى إلى ، 3البشرٌة والمادٌة فً البالد واستخدام المساعدات المالٌة والفنٌة على احسن وجه "

شؽل القطاع الفالحً، ومع مرور الزمن امتدت هذه االلٌة ت وكآلٌةمط هور ما ٌسمى بالتسٌٌر الذاتً كنظ

االراضً الفالحٌة لقدماء المعمرٌن، وتطبٌق نظام  تؤمٌمتم  1395إلى قطاعات أخرى، حٌث تم سنة 

ة الوطنٌة لنقل وتجارة التسٌٌر الذاتً على القطاع الفالحً، وفً السنة الموالٌة مباشرة تم انشاء الشرك

فقد تم توسٌع نظام التسٌٌر الذاتً نحو الشركات الوطنٌة  1392(، اما فً سنة سوناطراكالمحروقات )

ؼٌر ان اهم ما مٌز هذه  ،فً عملٌة التشؽٌلالمتمثلة فً قطاعً الصناعة والخدمات، وهذا ما ساعد كثٌرا 

الفترة خاصة فً مجال التشؽٌل هو سٌطرة القطاع الفالحً على النشاط االقتصادي الوطنً، حٌث 

 .4قً النسبة على القطاعات المتبقٌةمن الٌد العاملة، فٌما تتوزع با % 22ٌستحوذ على ما ٌقارب 

من خالل توفٌر فرص عمل لقد كانت هذه السٌاسة تهدؾ إلى القضاء على مشكلة البطالة وذلك 

لكل االفراد القادرٌن على العمل، باإلضافة إلى تؽطٌة حاجات سوق العمل من الٌد العاملة خاصة 

 المإهلة حتى تساعد فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

لم تكن هذه المرحلة سوى مرحلة تمهٌدٌة لمرحلة جدٌدة، فمن خاللها تم تهٌبة الظروؾ النتهاج 

 سلوب جدٌد أال وهو أسلوب التخطٌط الذي سنتكلم عنه فً المرحلة الثانٌة.أ

 

                                                           
، ص: 1319، مصلحة الطباعة للمعهد التربوي الوطنً، الجزابر، 1، طالمٌثاق الوطنًحزب جبهة التحرٌر الوطنً:  - 1

122. 
 .12مرجع سابق، ص:  (،1332االقتصادي واالجتماعً )طنً المجلس الو - 2
، الجزء األول، دٌوان المطبوعات سٌاسة تخطٌط التنمٌة واعادة تنظٌم مسارها فً الجزائر: محمد بلقاسم حسن بهلول - 3

 .55، ص: 1333، الجامعٌة، الجزابر
-21،  ص:0211، ، دار الخلدونٌة، الجزابر(االصالحات االقتصادٌة فً الجزائر )الواقع واالفاق: عبد الرحمان تومً - 4

22. 
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 (::2:7 – 2:77) الثانٌةالمرحلة  -5-3

تعتبر هذه الفترة بداٌة المرحلة التخطٌطٌة، حٌث شهدت وضع االسس الضرورٌة لتخطٌط 

كان الرهان كان المخطط الثالثً األول، حٌث ف، التنمٌة االقتصادٌة، وبالتالً انشاء مفهوم سٌادة الدولة

ة من خالل القطاع الفالحً الذي ٌحتل صرفع الفعالٌة فً االنتاج، خاعلى  هذا المخططقابما خالل 

 ولقد قامت الدولة ببعض االجراءات والمتمثلة فً: الصدارة فً استٌعاب القوة العاملة، 

 .1399قطاعات المناجم والبنوك سنة  تؤمٌم -

 .1391قطاع توزٌع مواد ومشتقات المحروقات سنة  تؤمٌم -

 1311كل مصادر الثروات الباطنٌة، حٌث اممت الحقا سنة  لتؤمٌمتحضٌر االجراءات  -

تم تقدٌم مخطط قرٌب المدى لوضع الوسابل المالٌة والمادٌة والبشرٌة من اجل تحقٌق  1391وفً سنة  -

 .1مخططات الحقة

من اهداؾ التنمٌة الوطنٌة، التً انطلقت مع بداٌة المخطط الثالثً  ٌعتبر توسٌع فرص التشؽٌل

حجم  فإجمالً ،2نطالق فً االعمال الكبرى للتنمٌةاألول، الذي استهدؾ محاولة بناء قاعدة مادٌة لال

فرصة عمل جدٌدة موزعة بٌن القطاعات والفروع  1222222سمح بإنشاء ما ٌزٌد عن االستثمارات 

 للجدول التالً:، وفقا االقتصادٌة

 ( ٌوضح مناصب العمل المستحدثة خالل المخطط الثالث27ًجدول رقم )

 النسبة المبوٌة عدد المناصب المحدثة القطاعات

 % 2229 222122 الصناعة

 % 12 122152 البناء واالشؽال العمومٌة

 % 19 112022 التجارة والخدمات

 % 1029 152912 النقل

 % 1922 122222 االدارة

 % 122 121922 المجموع

 

 2:2المصدر: بلقاسم سالطنٌة، مرجع سابق، ص: 

                                                           
 .22، المرجع السابق، ص: عبد الرحمان تومً - 1
 .521، مرجع سابق، ص: محمد بلقاسم حسن بهلول - 2
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ٌرتبط مستوى االنتعاش للقطاعات االقتصادٌة بحصة هذه األخٌرة من االستثمارات، حٌث كلما 

خالل الجدول اعاله عكس ذلك اٌجابٌا على القطاعات االقتصادٌة، ومن نارتفع حجم االستثمارات كلما ا

حجم االستثمارات المخصصة له، وهذا ما انعكس ٌتبٌن لنا ان قطاع الصناعة كانت له فرصة االسد من 

ثم ٌلٌها قطاع االدارة ، % 2229على استقطابه الكبر عدد ممكن من الٌد العاملة، والتً قدرت نسبتها بـ 

، لٌاتً قطاع النقل % 19ت بنسبة قدرت بـ ، بعدها نجد قطاع التجارة والخدما% 1922بنسبة قدرت بـ 

، كما نالحظ % 12العمومٌة بنسبة قدرت بـ  واألشؽالقطاع البناء  وأخٌرا، % 1029بنسبة قدرت بـ 

 اسقاط القطاع الفالحً من قابمة القطاعات التً تمكنت من انشاء مناصب عمل جدٌدة.

الفالحً فً االنتاج الداخلً الخام،  من ابرز نتابج المخطط الثالثً هو انخفاض مساهمة القطاع

 .1مما ادى إلى االعتماد على قطاع المحروقات

 (:2:88 – 2:81) الثالثةالمرحلة  -5-4

وقد اطلق على هذه الفترة بمرحلة بناء القاعدة االقتصادٌة، حٌث تم وضع البنى األساسٌة  

 تؤالتً تبنتها الدولة الجزابرٌة فقد انشوتماشٌا مع استراتٌجٌة المخططات التنموٌة ، 2للصناعات القاعدٌة

ففً المخطط (، 1311-1312) الثانً( و1315-1312)األول  :المخططٌن الرباعٌٌن خالل هذه الفترة

ومشكلة البطالة بشكل  هذا االخٌر فً اي من بنوده إلى قضٌة سٌاسة التشؽٌل الرباعً األول لم ٌتعرض

مخطط تمثل فً رفع المستوى الثقافً والتقنً، وذلك من صرٌح وواضح، إال ان التوجه العام لهذا ال

 خالل هدفٌن ربٌسٌٌن:

 تلبٌة الحاجات االجتماعٌة للتربٌة -

 .3تلبٌة حاجات االقتصاد الوطنً من العمال المإهلٌن -

منصب عمل جدٌد خارج قطاع  092222ومن خالل هذٌن الهدفٌن استهدؾ المخطط انشاء 

لمستهدفة فً مجال التشؽٌل خالل فترة المخطط الرباعً ٌوضح مناصب العمل االفالحة، والجدول التالً 

 األول:

 

 

 

 

                                                           
 .23، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان تومً - 1
 .11المرجع السابق، ص:  - 2
 .521، مرجع سابق، ص: محمد بلقاسم حسن بهلول - 3
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 ( ٌوضح فرص العمل المستهدفة خالل المخطط الرباعً األول28)جدول رقم 

 النسبة المبوٌة فرص العمل المستهدفة القطاعات

 % 21211 0322 المحروقات

 % 27.18 10222 الصناعة

 % 35.84 32222 العمومٌةالبناء واالشؽال 

 % 03.77 12222 التجارة

 % 06.79 12222 النقل

 % 07.54 02222 الخدمات

 % 11215 21222 االدارة

 % 33239 092222 المجموع

 

 2:4، ص: 7::6/2::2المصدر: بلقاسم سالطنٌة، 

من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان قطاع البناء واالشؽال العمومٌة احتل المرتبة األولى من 

منصب شؽل، فٌما  32222، اي ما ٌعادل % 52222حٌث فرص العمل المستهدفة، حٌث قدرت نسبته بـ 

منصب شؽل،  10222، اي ما ٌعادل % 01212ٌاتً قطاع الصناعة فً المرتبة الثانٌة بنسبة قدرت بـ 

فٌما تؤتً بقٌة القطاعات بنسب متفاوتة، وكانت على التوالً: االدارة ثم الخدمات ثم النقل ثم التجارة 

 .% 21211قطاع المحروقات بنسبة ضبٌلة جدا قدرت بـ  ٌؤتًواخٌرا 

ص العمل بٌن المخططٌن الثالثً والرباعً األول فً فرمقارنة جدول ٌبٌن الوفٌما ٌلً 

 :المستهدفة
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 ( ٌوضح مقارنة بٌن المخططٌن الثالثً والرباعً األول29جدول رقم )

 فً فرص العمل المستهدفة من اعداد الباحثة

 القطاعات
عدد المناصب المحدثة 

 فً الخطط الثالثً

عدد المناصب المحدثة فً 

 الخطط الرباعً االول
 الفارق

النسبة المئوٌة 

 للفارق

 % 12.21 052322 102222 222122 الصناعة

 % 22222 222012 322222 122152 البناء واالشؽال العمومٌة

 % 22.09 102192 522222 112022 التجارة والخدمات

 % 20.22 222532 122222 152912 النقل

 % 12.12 032222 212222 122222 االدارة

 % 33231 12..122 0902222 121922 المجموع

 

ٌتضح لنا ان قطاع البناء واالشؽال العمومٌة كانت له الفرصة االكبر من خالل الجدول اعاله 

، وهو بهذا تجاوز % 22222من حٌث الزٌادة فً عدد مناصب العمل المستحدثة، وقدرت نسبة الزٌادة بـ 

على قطاع البناء  قطاع الصناعة الذي كان الرابد فً المخطط الثالثً، ونفسر هذه النتٌجة بتوجٌه التركٌز

 واالشؽال العمومٌة خالل المخطط الرباعً األول.

( فقد كان توسٌع التشؽٌل من بٌن األهداؾ 1311-1312اما خالل المخطط الرباعً الثانً )

 وظٌفة ؼٌر زراعٌة، وهذا حسب ما ٌبٌنه الجدول التالً: 2222222وقد استهدؾ احداث األساسٌة، 
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 ( ٌوضح فرص العمل المستحدثة خالل المخطط الرباعً الثانً:2) جدول رقم

 النسبة المبوٌة عدد المناصب المستهدفة القطاعات

 % 12222 222222 الصناعة

 % 52215 1522222 البناء واالشؽال العامة

 % 12231 222222 التجارة

 % 22212 132222 النقل

 % 15212 922222 الخدمات

 % 05212 1292222 االدارة

 % 33231 2222222 المجموع

 

 2:5، ص: 7::6/2::2المصدر: بلقاسم سالطنٌة، 

من خالل الجدول اعاله ٌتبٌن لنا ان قطاع البناء واالشؽال العامة ٌبقى ٌحتل الصدارة من حٌث 

بـ  ، وٌلٌه دابما قطاع الصناعة دابما بنسبة قدرت% 52215، بنسبة قدرت بـ فرص العمل المستحدثة

 باقً القطاعات األخرى بنسب متفاوتة. لتؤتً، % 12222

( تطورا متزاٌدا، 1311-1312من خالل ما سبق ٌمكن القول ان التشؽٌل عرؾ خالل الفترة )

كل القطاعات عدا قطاع الزراعة الذي انخفض كما ذكرنا سابقا، فً  من حٌث عدد الوظابؾ الجدٌدة فً

قدر  وقد، 1فً احسن ظروفه % 20بٌلة جدا بمعدل لم ٌتجاوز حٌن ان القطاع الخاص كانت نسبته ض

  وظٌفة. 1052222عدد الوظابؾ المستحدثة خالل هذه الفترة 

 (:2:95 – 2:91) الرابعةالمرحلة  -5-5

لقد جاء المخطط الخماسً األول بإستراتٌجٌة تنموٌة جدٌدة، تقوم على ما تم تقٌٌمه خالل 

 جاء بها: التًومن اهم األهداؾ وقد تم خالل هذه الفترة اعادة تنظٌم االقتصاد، العشرٌتٌن السابقتٌن، 

 استكمال انعاش القطاعات التً لم تعط لها االولوٌة من قبل -

 تدعٌم االقتصاد الوطنً -

 االهتمام اكثر بالجانب االجتماعً للمواطن وتحسٌن معٌشته -

                                                           
 .112، ص: مرجع سابقدادي عدون، عبد الرحمان العاٌب، ناصر  - 1
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 الوطنً اثناء فترة السبعٌنٌاتمعالجة االختالالت التً مٌزت االقتصاد  -

 .1االهتمام اكثر بالهٌاكل القاعدٌة: كالطرق السرٌعة، الجسور، السدود، ... الخ -

ان إال وعلى الرؼم من التطور الذي شهدته عملٌة احداث مناصب الشؽل خالل الفترة السابقة، 

الجزابري، وهذا ما ادى بهذا ضعؾ االستخدام واستمرار البطالة اصبحتا من السمات المالزمة لالقتصاد 

وقد  عند نهاٌة فترة االستراتٌجٌة الى نفس الوضعٌة التً سادت خالل فترة المخططات الماضٌة، االخٌر

 لوحظ العجز فً مجال القوى العاملة خالل هذه الفترة فً مظهرٌن:

فٌه فً عدد المظهر األول تمثل فً ضعؾ تخصص الٌد العاملة، وتضخم عدد العاملٌن بشكل مبالػ  -

 من القطاعات وفروع النشاط االقتصادي.

اخل القطاع الواحد، وبٌن دالمظهر الثانً تمثل فً التوزٌع السٌا لحجم العمالة بٌن مختلؾ القطاعات و -

 مختلؾ المإسسات والوظابؾ والمهن.

جدٌدة،  وظٌفة 121122222( انشاء 1322-1322لقد استهدؾ المخطط الخماسً األول )

  2موزعة على القطاعات كما هو موضح فً الجدول التالً:

 ( ٌوضح مناصب الشغل المستحدثة خالل المخطط الخماسً االول31جدول رقم )

 النسبة المبوٌة عدد مناصب الشؽل المستهدفة القطاعات

 % 12212 1222222 الصناعة

 % 02225 5222222 البناء واالشؽال العامة

 % 02232 5222222 والخدماتالتجارة 

 % 22235 1222222 النقل

 % 05220 0222222 االدارة

 % 33231 121122222 المجموع

 

 2:7، ص: 7::6/2::2المصدر: بلقاسم سالطنٌة، 

                                                           
 .02-01، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان تومً - 1
 .132بلقاسم سالطنٌة، مرجع سابق، ص:  - 2
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عاله ٌتضح جلٌا ان قطاع التجارة والخدمات ساهم بنسبة معتبرة فً عدد من خالل الجدول ا

، ثم % 02232مناصب الشؽل المستهدفة، هذه النسبة جعلته ٌتصدر قابمة القطاعات، وقدرت نسبته بـ 

، ثم ٌاتً % 02225ٌلٌه مباشرة وبنسبة متقاربة جدا قطاع البناء واالشؽال العمومٌة الذي قدرت نسبته بـ 

، واخٌرا قطاع النقل % 12212، فقطاع الصناعة بنسبة قدرت بـ % 05220االدارة بنسبة قدرت بـ قطاع 

 .% 22235بنسبة قدرت بـ 

من بٌن السٌاسات التً اعتمدتها الدولة فً اعادة تنظٌم االقتصاد الوطنً خالل المخطط ان 

التوجه من خالل القانون الخماسً األول هً سٌاسة االنفتاح على االستثمار الخاص، ونستشؾ هذا 

، والمتعلق باالستثمار، الذي نص فً عدة نصوص تنظم عملٌات 1320اوت  01المإرخ فً  20/11

االستثمار، وتنص صراحة على اشراك القطاع الخاص المحلً واالجنبً فً مإسسة أو عدة مإسسات 

مناصب الشؽل والرفع  على شكل شركات اقتصادٌة مختلطة، وكان من بٌن اهداؾ هذا القانون هو خلق

ؼٌر ان النتابج التً كانت منتظرة من االستثمار االجنبً ، من طاقة االنتاج والزٌادة فً الدخل الوطنً

كانت جد محتشمة لسببٌن: االول العراقٌل البٌروقراطٌة، والثانً هو ان االستثمارات الخاصة المحلٌة 

 .1الً اتت فٌما بعد واالجنبٌة لم تسجل ضمن اولوٌات البرامج االقتصادٌة

ان عدم كفاءة البرنامج الخماسً األول فً رإٌته إلى تنظٌم االقتصاد الوطنً من خالل سٌاسة 

اعادة هٌكلة المإسسات الذي نتج عنه تهمٌش القطاع المنتج وهذا ما ادى إلى الدخول فً ازمة اقتصادٌة، 

مما اصبح ٌهدد بانفجار حقٌقً للنسٌج  ومن ابرز مظاهرها واخطرها تلون مإشر البطالة باللون االحمر

 كما ٌوضحه الجدول التالً:  1322مع نهاٌة  % 1221حٌث وصل معدل البطالة إلى نسبة االجتماعً، 

 ( ٌبٌن معدل البطالة كمؤشر على بداٌة االزمة32جدول رقم )

 معدل البطالة القوة المشتؽلة القوة العاملة عدد السكان السنة

1322 0222222222 225122222 521122223 1221 % 

 

 49ص:  ،3122 المصدر: عبد الرحمان تومً،

أو انشاء  بإتاحةوهكذا فان السٌاسة الجدٌدة لهٌكلة االستثمارات لم تحقق احد اهدافها والمتعلق 

متوسط االتاحة خارج القطاع الفالحً ٌسجل تراجعا ملحوظا، كما ٌبٌنه الجدول  وأصبحفرص العمل، 

 التالً:
                                                           

 .59، 52، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان تومً - 1
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 ( ٌبٌن متوسط االتاحة السنوي للشغل خارج الفالحة33جدول رقم )

 22-13 11-12 15-12 93-91 الفترة

 1112222 1522552 202252 522302 تطور مناصب الشؽل فً القطاع األساسً

  132952 222122 122222 202222تطور مناصب الشؽل فً القطاع الثانوي

 

 :4ص: ، 3122المصدر: عبد الرحمان تومً، 

 (::2:9 – 2:96) الخامسةالمرحلة  -5-6

التً مرت بها الجزابر منذ االستقالل، وهذا لما الت الٌه تعتبر هذه الفترة من اصعب الفترات 

االوضاع، من شح فً السٌولة، وتراجع فً النمو، وارتفاع فً مستوى الضؽط االجتماعً، وما كان 

 و التقلٌل من حدة هذا االنهٌار، وقد سطرت اهداؾتوقٌؾ أعلى الحكومات المتعاقبة إال العمل على 

اشتداد االزمة حال دون  لكن ،1التً شهدها المخطط الخماسً األولتلك  لتكملالمخطط الخماسً الثانً 

ذلك، فقد سجل الضعؾ فً معدل النمو مع الزٌادة فً عدد السكان القادرٌن على العمل، حٌث تجاوز 

، مما ادى إلى زٌادة البطالة 1329ملٌون شخص سنة  229لٌصل إلى  1322ملٌون شخص سنة  222

، وكان هذا خالفا لتوقعات المخطط، حٌث كان متوقعا احداث 1321الملٌون شخص سنة التً تجاوزت 

 1329سنة  122222من فقد تراجع احداث مناصب عمل جدٌدة منصب عمل عند نهاٌته،  3222222

ٌة التشؽٌل حسب القطاعات لم تتؽٌر وبقً نسبٌا، باستثناء قطاع كما ان وضع، 1323سنة  232222إلى 

، وبذلك اصبحت قطاع االدارة هو األول % 0220إلى  % 0022االدارة الذي شهد ارتفاعا نوعا ما من 

الجزابر إلى سٌاسة االصالح كحل لهذه  لجؤتوامام هذا التدهور  ،2من حٌث استحداث مناصب العمل

، وقد مس هذا االصالح كل القطاعات، ومن بٌن ما 1321االصالح سنة  االزمة، حٌث ظهرت فكرة

 االصالح ما ٌلً:سٌاسة جاء فً 

 

 

                                                           


 بقصد بالقطاع الثانوي الصناعة والبناء  -
 .22 ، المرجع السابق، ص:عبد الرحمان تومً - 1
 .111مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 2
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 اعادة النظر فً طرق التخطٌط نحو المركزٌة اكثر -

 المإسسات العمومٌة ) المركزٌة قطاعٌة(استقاللٌة  -

 كلٌة للقطاع الفالحً، وذلك باستحداث المستثمرات الفردٌة والجماعٌة خوصصة -

 اصالح تشرٌع العمل  -

ؼٌر ان هذه االصالحات لم تؽٌر فً االمر شٌبا، بل ازداد تدهور االوضاع على المستوى 

إلى  1322وظٌفة سنة  1002222االقتصادي واالجتماعً، وتقلصت مناصب الشؽل الجدٌدة من 

ونستطٌع ان نقول ان المخطط الخماسً الثانً تمٌز بتقلٌص عروض  ،13221اٌة سنة مع نه 922222

العمل وبفقدان مناصب عمل قدٌمة وٌمكن ارجاع هذا إلى تناقص االستثمارات الجدٌدة وتناقص برامج 

  .13292سنة  البترول اسعار انهٌاروالتً ترجع كلها إلى ، العمل بالنسبة لبعض المإسسات

ان اعتماد سٌاسة مستقلة بذاتها للتشؽٌل فً الفترات السابقة لم ٌكن له داعً، وذلك ان مسالة 

تم  1321التشؽٌل فً ذلك الوقت كانت مهمة جمٌع القطاعات وهدفا مشتركا بٌنهم، لكن ابتداء من سنة 

للشباب بٌن  والذي كان موجهااعتماد سٌاسة خاصة بتشؽٌل الشباب، فكان اول برنامج لتشؽٌل الشباب 

سنة، وتم اعتماده من طرؾ الحكومة، ومموال من طرؾ الصندوق المشترك للجماعات  02و 19

منصب شؽل  0222222المحلٌة، وصندوق المساعدة على تشؽٌل الشباب، حٌث كان ٌهدؾ إلى انشاء 

  .3شاب 1222222لفابدة الشباب البطال، وبعد سنتٌن تم ادماج 

 (::::2 – 1::2) السادسةالمرحلة  -5-7

على الرؼم من السٌاسة االصالحٌة االقتصادٌة التً اعتمدتها الجزابر نهاٌة الثمانٌنات إال ان 

هذا لم ٌؽٌر من حدة االزمة، مما اثر سلبا على سٌاسة التشؽٌل وتم تسجٌل زٌادة فً معدالت البطالة، 

وصرامة واكثر انفتاحا اسة اكثر نجاعة ٌفاصبح من الضروري اعادة النظر فً هذه السٌاسة، والتوجه لس

، والتقلٌل من حدة الفقر، لتخفٌؾ من حدة البطالة، وذلك بتطبٌق برامج استعجالٌة لعلى االقتصاد العالمً

عندها تم تطبٌق برنامج االستقرار والتصحٌح الهٌكلً المدعوم من طرؾ المإسسات المالٌة العالمٌة 

 خاصة على السٌاسة الداخلٌة للبالد.تإثر وهذا ما ستكون له تبعات أخرى  ،4كصندوق النقد الدولً

                                                           
 .21-22، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان تومً - 1
 .115مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 2
، المجلة الجزابرٌة للدراسات "7::2:99/2الشباب واإلدماج المهنً واالقتصادي فً الجزائر "مصطفى راجعً:  - 3

 .21-53، ص: 0222جٌجل، جوان السوسٌولوجٌة، العدد التجرٌبً، 
 .112-112مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 4
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ماي  00المإرخ فً  125-32على مستوى سٌاسة التشؽٌل صدر المرسوم التنفٌذي رقم و

والمتعلق بترتٌبات االدماج المهنً للشباب، وهذا الستكمال نقابص البرنامج األول الموضوع سنة  1332

 حل استعجالً لقضٌة التشؽٌل خاصة الشباب، ومن بٌن اهدافه ومبادبه: ، باإلضافة إلى وضع1321

 تنمٌة روح المبادرة فً الشباب -

 تفضٌل الشؽل المنتج والدابم وخلقه باقل تكلفة -

 تثمٌن القدرات والموارد االقتصادٌة المتاحة محلٌا -

 المحلًاستؽالل كل امكانٌات التشؽٌل المتوفرة لتستجٌب بصورة فعالة للطلب  -

 التكوٌن والقروض والتجهٌزات الضرورٌة النطالق مشارٌعهم فرص  لىتسهٌل حصول الشباب ع -

تنظٌم الشراكة على المستوى المحلً والوطنً بتوعٌة الشباب والجمعٌات ومجموع المتدخلٌن فً  -

  .للشباب برامج االدماج المهنً

 9بعد فً التباطإ، وسجلت النقابص بدأت عملٌة تنفٌذ هذا البرنامج  1331بعد سنة  لكن

كما ان الحلول التً وضعت للقضاء على البطالة ابدت  سنوات من انشابه، وتم توجٌه عدة انتقادات له،

محدودٌتها، مما ادى إلى التفكٌر فً سٌاسة جدٌدة للتشؽٌل تواكب التطورات التً عرفتها البالد منذ 

اسة تدخل الدولة، حول خلق برامج واجهزة جدٌدة بدٌلة منعرج فً سٌبمثابة  1339وتعتبر سنة ، 1332

الدولة فً سٌاستها الجدٌدة، بحٌث ستكتفً بالتوجٌه  لجهاز االدماج المهنً السابق، ومن هنا بدأت

واالستشارة، وانشاء برامج جدٌدة لتحفٌز تشؽٌل االطارات الشابة وترقٌة الشؽل الذاتً، ومن هنا صدر 

، والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنٌة لدعم 1339سبتمبر  22المإرخ فً  039-39المرسوم التنفٌذي رقم 

تم انشاء برنامج  1332وفً سنة  ،1الشباب فً الحٌاة المهنٌةتشؽٌل الشباب، وكانت تهدؾ إلى ادماج 

ٌتضمن االدماج المهنً  1332دٌسمبر سنة  0المإرخ فً  220-32جدٌد بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

حاملٌن شهادات التعلٌم العالً والتقنٌٌن السامٌٌن خرٌجً المعاهد الوطنٌة للتكوٌن، واطلق علٌه للشباب ال

 .2عقود التشؽٌل االولٌة، وهو موجه لطالبً التشؽٌل من المرة األولى

وانخفاض عدد مناصب العمل ان ما مٌز هذه الفترة هو االنتقال التدرٌجً إلى اقتصاد السوق، 

البطالة،  تفاقمزاد من  وهو ماوتسرٌح العمال من المإسسات العمومٌة، المستحدثة، وؼلق المإسسات، 

 الجزابر.وعلى العموم فان هذه المرحلة تعتبر من اسوا المراحل التً عرفتها 

 

                                                           
 .21-53، مرجع سابق، ص: مصطفى راجعً - 1
 .1332دٌسمبر  0المإرخ فً  220-32المرسوم التنفٌذي رقم  - 2
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 (:3122-:::2) السابعةالمرحلة  -5-8

فً الفترات السابقة ادى إلى ظهور العمل الموازي  ان ؼٌاب سٌاسة للتشؽٌل واضحة المعالم

فً بعض المجاالت خاصة منها التجارة، باإلضافة إلى مشكلة التسرب المدرسً السنوي، وهو ما صعب 

وقد تمٌزت الفترة من التكهن بوضع سٌاسة عامة للقضاء على ظاهرة البطالة، التً مست فبة الشباب، 

 مصالح التشؽٌل بما ٌلً:حسب الدراسات التً قامت بها على مستوى السابقة 

 خمس طالبً العمل من فبة النساء، -

 مرة من فبة الشباب ألولمن طالبً العمل  % 12222 -

 اؼلب البطالٌن ٌوجدون فً المناطق الحضرٌة -

من هم فً سن العمل ال ٌبحثون عن عمل، النهم فً ؼٌر حاجة للعمل، أو انهم ٌعملون فً  % 09212 -

 فً اعمال ؼٌر رسمٌة، أو النهم ٌؤسوا من البحث عن العمل، أو لدٌم اسباب أخرى

 من فبة البطالٌن فقدوا مناصب عملهم نتٌجة تطبٌق االصالحات االقتصادٌة % 22 -

 مرة، وهً اكبر نسبة من البطالٌن ألولصعوبة ادماج طالبً العمل  -

 .1زٌادة العمل المإقت عن العمل الدابم -

التفكٌر فً مشارٌع هذا الوضع المزري كان من الضروري على الحكومة الجزابرٌة  وأمام  

، ٌهدؾ 0221أخرى تفً بالؽرض، قبل ان تتفاقم المشاكل، فاعتمدت برنامج االنعاش االقتصادي منذ 

المخطط الرباعً من حٌث تم تطبٌقه فً شكل مخططات تنموٌة، ارساء قاعدة اقتصادٌة متٌنة، إلى 

 0212، والمخطط الخماسً الثانً من 0223إلى  0222، ثم المخطط الخماسً من 0222إلى  0221

، وقد ادى هذا إلى تنشٌط االستثمار العمومً الذي بدوره ساهم فً انشاء مناصب عمل، 0212إلى 

الشباب  إلدماجحٌث تم استحداث اجهزة وبرامج جدٌدة ، 2ً قطاع البناء واالشؽال العمومٌةخاصة ف

 ال المسرحٌن من عملهم، التً سنتحدث عنها بالتفصٌل الحقا.عم العممهنٌا ولد

وما ٌالحظ فً هذه الفترة هو ارتفاع فً عدد مناصب الشؽل، حٌث انتقل معدل الشؽل من 

، وهذا ما انعكس على وضعٌة العمالة فً مختلؾ 0211سنة  % 32252 إلى 0221سنة  % 1021

 : القطاعات، التً سجلت ارتفاع فً عدد المناصب المستحدثة، وهو ما ٌوضحه الجدول التالً

 

 

                                                           
 .125-120مدنً بن شهرة، مرجع سابق، ص:  - 1
 .122-150رحٌم حسٌن، مرجع سابق، ص:  - 2
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 ( ٌبٌن قوة العمل والعمالة حسب القطاعات االقتصادٌة34جدول رقم )

 ( )االرقام باآلالف(3122-3111للفترة )

 0222 0222 0225 0220 0221 0222 السنة-البٌان

 12201 3122 3222 3525 3212 2222 قوة العمل

 9000 2321 2121 2290 2132 2311 العمالة

 1925 1911 1292 1252 1502 1122 القطاع الفالحً

 2253 2592 2119 2202 5212 5130 قطاعات أخرى

 205 205 212 222 220 231 الصناعة

 1222 322 321 292 225 121 البناء واالشؽال ع

 1201 1210 1229 1225 1229 1222 االدارة

 1253 1523 1015 1121 1123 1212 الخدمات

  

 0211 0212 0223 0222 0221 0229 السنة-البٌان

 12991 12210 12222 12221 12212 12091 قوة العمل

 3233 3159 3210 1220 9111 9211 العمالة

 1252 1159 1020 1221 1220 1122 القطاع الفالحً

 2292 2922 2052 2191 2303 2151 قطاعات أخرى

 1391 1551 1132 252 200 202 الصناعة

 1232 1229 1112 1511 1091 1192 البناء واالشؽال ع

 - - - 1210 1221 1220 االدارة

 2225 2511 2512 1922 1223 1212 الخدمات

 

 2:4 :المصدر: دحمانً محمد ادرٌوش، ص
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 االدماج المهنً فً الجزائر: وبرامجالتشغٌل اجهزة  -ثانٌا

حٌث  التشؽٌل التً اعتمدتها الجزابر من حٌث المناهج والمسالك، برامجلقد تنوعت وتعددت 

انشات برامج خاصة بالتشؽٌل المباشر، واخرى خاصة بخلق مإسسات، ومنها ما ٌمس العمال الذٌن 

أخرى، ومنها ما ٌخص فبات معٌنة كحاملً الشهادات  ألسباباقتصادٌة أو  ألسبابفقدوا مناصبهم 

على الرؼم من ان الهٌبة الوصٌة والمعنٌة بعملٌة التشؽٌل الجامعٌة وشهادات التكوٌن المهنً ... الخ، 

هً وزارة العمل والتشؽٌل والضمان االجتماعً إال اننا نجد ان هناك هٌبات أخرى تساعد فً عملٌة 

التشؽٌل نعرج وقبل التطرق إلى برامج  ،اجل الوقوؾ والتصدي لظاهرة البطالةالتشؽٌل وكل هذا من 

 :لمختلؾ الهٌبات التً وضعتها الدولة للمساعدة فً التشؽٌلاوال 

 التشغٌل فً الجزائر: اجهزة -2

  :A.N.E.M الوطنٌة للتشغٌل الوكالة -2-2

سبتمبر  2المإرخ فً  023-32ت الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل بموجب المرسوم التنفٌذي رقم ؤانش

والمتضمن تنظٌم المكتب الوطنً  1311ٌونٌو  11المإرخ فً  20-11رقم  مرأللالمعد والمتمم  1332

مإسسة عمومٌة ذات تسٌٌر خاص وتتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً،  وهًللٌد العاملة، 

 :مهام الوكالة فً االتً تنحصر، ووهً تعمل تحت وصاٌة الوزٌر المكلؾ بالعمل

وتكلؾ بهذه الصفة على وتنظمها وتطورها،  لٌد العاملةلللتشؽٌل السوق الوطنٌة  تطلع على وضعٌة -

 ٌلً: مابالخصوص 

 ما للمعلومات ٌساعد على تقدٌم معلومات دقٌقة، منظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق تضع نظا

 التشؽٌل والٌد العاملة

  مهامها بتؤدٌةتقوم بالدراسات والتحقٌقات التً لها ارتباط 

 تقوم بجمٌع التحالٌل والخبرات فً مجال التشؽٌل والٌد العاملة التً تدخل فً صالحٌاتها 

 العمل وادوات التدخل فً عرض الشؽل وطلبه، وتضبط مقاٌٌسها تطور ادوات تسٌٌر سوق 

 تتلقى عروض الشؽل وطلباته وتقرب بٌن هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما ٌاتً: -

 تتولى استقبال طالب الشؽل واعالمهم وتوجٌههم وترتٌبهم 

 تبحث عن عروض الشؽل لدى الهٌبات المشؽلة وتجمعها 

  تسهل الحركٌة الجؽرافٌة والمهنٌة لطالبً الشؽل بتنظٌم المساعدات النوعٌة الخاصة بتنظٌم

حركات الٌد العاملة وتسٌٌرها طبقا للتنظٌم المعمول به، كما تشارك مع المإسسات والمقاوالت 
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 التحوٌالت المهنٌة أو التكوٌن التكمٌلً التً تخصص لتكٌٌؾوالهٌبات المعنٌة فً اعداد اعمال 

 طالبً الشؽل مع متطلبات العروض المتوفرة

  تشارك فً تنظٌم برامج التشؽٌل النوعٌة، التً تقررها الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات

 األخرى المعنٌة وفً تطبٌقها

 تبحث عن كل الفرص التً تسمح بتنصٌب المواطنٌن المترشحٌن للهجرة، فً الخارج 

استخدام العمال االجانب وتفحص طلبات ادخال الٌد العاملة االجنبٌة، تدرس فً اطار التشرٌع المتعلق ب -

 قصد تسلٌم الرخص التً ٌنص علٌها التنظٌم المعمول به وتنظم الفهرس الوطنً للعمال االجانب وتسٌره

 .1الدولٌة فً مجال التشؽٌلوالعقود التدابٌر الناجمة عن االتفاقٌات فٌما ٌخصها  تطبٌق -

 022تتوفر على فان الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل ٌة ومن اجل القٌام بمهامها التنظٌمناحٌة الاما من 

منتشرة عبر كامل التراب، حٌث توجد مكاتب الوكالة  وكالة جهوٌة 11وكالة والبٌة و 22وكالة محلٌة و

طالب بطاقة  بإصدارحلت محل مكاتب الٌد العاملة سابقا، وتقوم هذه المكاتب  التًعلى مستوى الدوابر، 

عمل والتً تعرؾ باسم البطاقة الزرقاء، تمنح لطالب العمل اول مرة، ومن خاللها ٌتم تسجٌل طالب 

 العمل ضمن قابمة الباحثٌن عن العمل.

 وتقوم هذه المكاتب والوكاالت المحلٌة بما ٌلً:

 الذٌن تتوفر فٌهم شروط االستفادة من برنامج االدماجالعلٌا  تسجٌل حاملً الشهادات  -

تسجٌل العمال الذٌن فقدوا مناصبهم فً اطار تسرٌح العمال أو الفصل من العمل واصدار شهادة  -

 شهرٌة تضمن لهم حق التعوٌض عن البطالة

 .2المصؽرتسجٌل طالبً العمل الذٌن تتوفر فٌهم شروط االستفادة من برامج القرض  -

و توجٌههم إلى برامج أخرى وفقا ، أوتسجٌلهم حسب مإهالتهم استقبال طالبً العمل من الجنسٌن -

 الستعداداتهم

 استقبال عروض العمل وربطها بالطلبات ضمن بطاقٌة موزعة حسب المهن والقدرات -

 تسجٌل الشباب المتخرجٌن من المعاهد الوطنٌة -

 

 

 
                                                           

 .1332سبتمبر  2المإرخ فً  023-32التنفٌذي رقم المرسوم  - 1
، نقال عن الموقع: البدائل المقترحة للصعوبات التً ترافق االدماج االقتصادي للشباب وتجسٌدها فً المٌدان - 2

http://www.pcpalgerie.org/IMG/pdf/Bottin_social_arabe.pdf     12/25/0212  :13:21على الساعة 

http://www.pcpalgerie.org/IMG/pdf/Bottin_social_arabe.pdf%20%20%20%20%2018/03/2015
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 :A.N.S.E.J  الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب الوكالة -2-3

واالستقالل المالً، انشؤت بموجب المرسوم التنفٌذي رقم وهً هٌبة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة  

، وهً تحت سلطة ربٌس الحكومة، وٌتولى الوزٌر المكلؾ 1339سبتمبر  22المإرخ فً  39-039

 بالتشؽٌل بالمتابعة العملٌة لجمٌع انشطتها، ومن مهامها:

 .ارٌعهم االستثمارٌةمرافقة الشباب ذوي المشارٌع فً اطار تطبٌق مشوتقدٌم الدعم واالستشارة  -

تبلٌػ الشباب ذوي المشارٌع الذٌن ترشح مشارٌعهم لالستفادة من قروض البنوك والمإسسات المالٌة،  -

بمختلؾ االعانات التً ٌمنحها الصندوق الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب، وباالمتٌازات األخرى التً 

 .ٌحصلون علبها

المعنٌة  المشارٌع، ومساعدتهم لدى المإسسات والهٌبات متابعة االستثمارات التً ٌنجزها الشباب ذوي -

 .تطلب االمر ذلك بانجاز االستثمارات اذا

تشجٌع كل اشكال االعمال والتدابٌر األخرى الرامٌة إلى ترقٌة تشؽٌل الشباب، خاصة من خالل برامج  -

 .التكوٌن والتشؽٌل والتوظٌؾ

الشباب ذوي المشارٌع كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقنً والتشرٌعً  وضع تحت تصرؾ -

 .والتنظٌمً المتعلقة بممارسة نشاطهم

اقامة عالقات متواصلة مع البنوك والمإسسات المالٌة فً اطار التركٌب المالً للمشارٌع وتطبٌق خطة  -

 .التموٌل ومتابعة انجاز المشارٌع واستؽاللها

اقٌات مع كل الهٌبات أو المقاوالت أو المإسسات اإلدارٌة العمومٌة التً ٌكون هدفها التكوٌن ابرام اتف -

 .1أو التشؽٌل

 :C.N.A.C الوطنً للتامٌن على البطالة الصندوق -2-4

المإرخ  11-32الصندوق الوطنً للتامٌن على البطالة بموجب المرسوم التشرٌعً رقم  انشا

بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً، وقد وضع تحت وصاٌة الوزٌر  ، وٌتمتع1332ماٌو سنة  09فً 

 المكلؾ بالضمان االجتماعً، وتتمثل مهمته فٌما ٌلً:

 ضبط وباستمرار بطاقٌة المنخرطٌن -

 داءات التامٌن عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاتهأضمان تحصٌل االشتراكات المخصصة لتموٌل  -

 بعنوان الخطر الذي ٌؽطٌهداءات المقدمة ألتسٌٌر ا -

                                                           
 .1339سبتمبر  22المإرخ فً  039-39المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
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مع المصالح العمومٌة للتشؽٌل وادارتً البلدٌة والوالٌة، اعادة انخراط البطالٌن  االتصالساعد وٌدعم ٌ -

 داءات التامٌن عن البطالة فً الحٌاة النشٌطةأالمستفٌدٌن قانونٌا من 

 البطالةٌنظم الرقابة التً ٌنص علٌها التشرٌع المعمول به فً مجال التامٌن عن  -

 ٌإسس وٌحفظ صندوق االحتٌاط حتى ٌمكنه من مواجهة التزاماته ازاء المستفٌدٌن فً جمٌع الظروؾ -

كما ٌساهم باالتصال مع المإسسات المالٌة والصندوق الوطنً لترقٌة التشؽٌل فً تطوٌر احداث اعمال  -

 ، خاصة من خالل:لفابدة البطالٌن الذٌن ٌتكفل بهم

  ؼٌر النموذجٌة للعمل واالجور وتشخٌص مجاالت  باألشكالالتموٌل الجزبً للدراسات المتعلقة

 التشؽٌل ومكامنه

  التكفل بالدراسات التقنٌة االقتصادٌة لمشارٌع احداث االعمال الجدٌدة لفابدة البطالٌن الذٌن ٌتكفل

 بهم وٌتم ذلك باالتصال مع المصالح العمومٌة للتشؽٌل

 دة للمإسسات التً تواجه صعوبات فً اعمالها من اجل المحافظة على مناصب تقدٌم المساع

 .1اتفاقٌةالشؽل حسب االشكال والصٌػ المقررة بموجب 

تطبٌق نظام تعوٌض فً شرع الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة  1332إبتداء من سنة و

د إستفا، حٌث وألسباب إقتصادٌة إرادٌةال  البطالة لفابدة العمال األجراء الذٌن فقدوا مناصب شؽلهم بصفة

مسّجالً، أي بنسبة  0212222عامال مسرًحا من مجموع  1232252حوالً  0229منه لؽاٌة أواخر سنة 

المّدة بعقود محّددة  عودتهم إلى العملالمستفٌدٌن الذٌن ّتم توقٌؾ تعوٌضاتهم جراء  عددوقد قدر ، % 32

 .مستفًٌدا 2012 لة للتصفٌةلمإهأو بقاءهم بالمإّسسات ا

اكبر عملٌة تسجٌل فً نظام التامٌن عن  1333و  1339وشهدت الفترة الممتدة بٌن سنتً 

 .2ل الهٌكلًالتً ساٌرت تنفٌذ إجراءات مخطط التعدٌالبطالة و

 : ANGEMلتسٌٌر القرض المصغر الوكالة الوطنٌة  -2-5

المإرخ  12-22بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  ؽرصالوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المت ؤانش

، وهً هٌبة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً، وتوضع الوكالة تحت 0222ٌناٌر  00 فً

 سلطة ربٌس الحكومة وٌتولى الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل بالمتابعة العملٌة لنشاطها، وتقوم بالمهام التالٌة:

 .ا للتشرٌع والتنظٌم المعمول بهماتسٌٌر جهاز القرض المصؽر وفق -

 .وتقدٌم االستشارة لهم ومرافقتهم فً تنفٌذ مشارٌعهمتدعٌم المستفٌدٌن من  -

                                                           
 1332ماٌو  09المإرخ فً  11-32المرسوم التشرٌعً رقم  - 1
2 - http://www.cnac.dz 

http://www.cnac.dz/default.aspx?id=250
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 .منح قروض بدون مكافؤة -

 .تبلٌػ المستفٌدٌن اصحاب المشارٌع المإهلة للجهاز بمختلؾ االعانات التً تمنح لهم -

الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التً  ضمان متابعة االنشطة التً ٌنجزها المستفٌدون مع -

 .تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المإسسات والهٌبات المعنٌة بتنفٌذ مشارٌعهم

 وعلٌه فهً مكلفة بما ٌلً:

 .انشاء قاعدة للمعطٌات حول االنشطة والمستفٌدٌن من الجهاز -

لقرض المصؽر فً مسار التركٌب المالً ورصد تقدٌم االستشارة والمساعدة للمستفٌدٌن من جهاز ا -

 .القروض

اقامة عالقات متواصلة مع البنوك والمإسسات المالٌة فً اطار التركٌب المالً للمشارٌع وتنفٌذ خطة  -

 .التموٌل ومتابعة انجاز المشارٌع واستؽاللها والمشاركة فً تحصٌل الدٌون ؼٌر المسددة فً اجالها

هٌبة أو مإسسة أو منظمة ٌكون هدفها تحقٌق عملٌات االعالم والتحسٌس ابرام اتفاقٌات مع كل  -

 .ومرافقة المستفٌدٌن من جهاز القرض المصؽر فً اطار انجاز انشطتهم وذلك لحساب الوكالة

 بمهامها على احسن وجه ان تقوم بـ: ومن اجل القٌام

 .على انجاز مهامها تساعدها بؤعمالاالستعانة باي شخص معنوي أو طبٌعً متخصص للقٌام  -

مدونات نموذجٌة خاصة بالتجهٌزات ودراسات مونوؼرافٌة  بإنجازتكلٌؾ مكاتب دراسات متخصصة  -

 .محلٌة وجهوٌة

صصة لدعم تحقٌق اهداؾ ختنفٌذ كل التدابٌر التً من شانها ان تسمح برصد الموارد الخارجٌة الم -

 .1والتنظٌم المعمول بهماجهاز القرض المصؽر واستعمالها وفقا للتشرٌع 

شروط التؤهٌل لالستفادة  0222ٌناٌر  00المإرخ فً  12-22وقد حدد المرسوم التنفٌذي رقم 

 من هذا القرض كما ٌلً:

 .سنة فما فوق 12ان ٌكون السن  -

 .ان ٌكون المستفٌدون بدون دخل أو ذوي دخل ضعٌؾ ؼٌر مستقر وؼٌر منتظم -

 .ان تكون لدٌهم اقامة مستقرة -

 .ان ٌكونوا ذوي مهارات لها عالقة بالنشاط المرتقب -

 .االنشطة إلحداثأال ٌكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى  -

 ان ٌقدموا مساهمة شخصٌة بمستوى ٌطابق الحد المبٌن كما ٌلً: -

                                                           
 0222ٌناٌر  00المإرخ فً  12-22المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
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 2 %  من الكلفة االجمالٌة للنشاط، بعنوان احداث انشطة باقتناء العتاد الصؽٌر والمواد االولٌة

اذا كان المستفٌد حابزا شهادة أو وثٌقة  % 5ٌخفض هذا المستوى إلى لالزمة النطالق المشروع، وا

 .معادلة معترؾ بها، أو اذا انجز النشاط فً منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العلٌا

 12 %  1دج بعنوان شراء المواد االولٌة 522222من الكلفة االجمالٌة التً ال ٌمكن ان تفوق. 

 :A.D.S  وكالة التنمٌة االجتماعٌة -2-6

جوان  03 المإرخ فً 050-39بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  وكالة التنمٌة االجتماعٌةت ؤانش

، وهً هٌبة ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقاللٌة اإلدارٌة والمالٌة، وتتولى 1339

الوكالة الترقٌة واالنتقاء واالختٌار والتموٌل الكلً أو الجزبً عن طرٌق المساعدات أو اٌة وسٌلة أخرى 

 تً:ؤمالبمة لما ٌ

 .المحرومة والتنمٌة االجتماعٌةاالعمال والتدخالت لفابدة الفبات  -

كل مشروع اشؽال أو خدمات ذات المنفعة االقتصادٌة واالجتماعٌة االكٌدة وٌحتوي على كثافة عالٌة  -

 .للٌد العاملة تقترحها كل جماعة أو مجموعة أو تجمع عمومً أو خاص قصد ترقٌة تنمٌة الشؽل

 .2تنمٌة المإسسات الصؽرى -

و اٌجاد وجمع كل المساعدات المالٌة والتبرعات والهبات ومن كل والهدؾ األساسً للوكالة ه

نوع سواء كانت ذات طابع وطنً أو اجنبً دولً أو متعدد االطراؾ الالزمة لتحقٌق هدفها االجتماعً، 

خلٌة جوارٌة  022فرعا جهوٌا و 11 تتوفر علىاما من الناحٌة التنظٌمٌة ومن اجل القٌام بمهامها فانها 

لوالٌات، اما متابعة نشاطها فٌكون على عاتق وزٌر التضامن الوطنً واالسرة وقضاٌا على مستوى ا

 .3المرأة

 برامج االدماج المهنً المقدمة لحاملً الشهادات:  -3

ان الدراسة المٌدانٌة على ، وبما حول التكوٌن واإلدماج المهنٌٌنٌدور بما ان موضوع البحث 

سنركز فً هذا الجزء على البرامج المقدمة  فإنناخرٌجً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً 

لحاملً شهادة تقنً سامً خرٌجً المعاهد الوطنٌة المتخصصة فً التكوٌن المهنً، والتً تنوعت حسب 

 الجهات التً تبنتها، وفٌما ٌلً هذه البرامج:

                                                           
 .0222ٌناٌر  00المإرخ فً  12-22المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
 1339جوان  03المإرخ فً  050-39المرسوم التنفٌذي رقم  - 2
 http://www.msnfcf.gov.dz   نقال عن موقع وزارة التضامن الوطنً واألسرة وقضاٌا المرأة: - 3

http://www.msnfcf.gov.dz/
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 :C.P.E امج عقود ما قبل التشغٌلبرن -3-2

انشؤ  1339من سنة  سبتمبر 22المإرخ فً  032-39بناءا على المرسوم التنفٌذي رقم 

 220-32البرنامج الوطنً لعقود التشؽٌل االولٌة، وحددت شروط تنفٌذه فً المرسوم التنفٌذي رقم 

للشباب الحاصلٌن على شهادات ، وقد انشؤ هذا البرنامج خصٌصا 1332من سنة دٌسمبر  20المإرخ فً 

فٌهم الشروط  اللذٌن تتوفرالتعلٌم العالً والتقنٌٌن السامٌن المتخرجٌن من المعاهد الوطنٌة للتكوٌن، 

 التالٌة:

 ان ٌكونوا من جنسٌة جزابرٌة. 

  سنة 52إلى  13ان تتراوح اعمارهم من. 

 ان ٌكونوا معفٌٌن من التزامات الخدمة الوطنٌة. 

  مرة ألولان ٌكونوا من طالبً التشؽٌل. 

وقد حددت مدة عقد التشؽٌل االولً بسنة واحدة وٌمكن تمدٌدها استثنابٌا مرة واحدة لمدة ستة 

لكن بتخفٌض مستوى االجر الشهري الذي تتحمله الدولة، على ان ٌعوض بطلب من المستخدم، اشهر، 

على االقل من االجر المخصص  % 22هذا التخفٌض بمساهمة من المستخدم بحٌث ٌصبح االجر ٌساوي 

 للعامل الذي ٌشؽل منصبا مماثال، وقد حددت مستوٌات االجر كما ٌلً:

 الفترة االبتدائٌة المحددة بسنة واحدة: -

 دج للشهر 22222التقنٌون السامون  ٌتقاضى. 

 فترة التمدٌد المحددة بستة اشهر: -

  شهرللدج  52222ٌتقاضى التقنٌون السامون. 

وقد نص المرسوم التنفٌذي السالؾ الذكر على ان الصندوق الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب ٌتحمل 

الشباب  ٌستفٌدرنامج ومن خالل هذا الب، % 1حصة رب العمل فً الضمان االجتماعً المحددة بـ 

الحاملٌن للشهادات خالل الفترة االبتدابٌة المحددة بسنة من نظام التعوٌضات الذي ٌتحمله المستخدم 

والمطبق على المستخدمٌن الذٌن ٌشؽلون نفس منصب العمل، كما ٌمكن ان توافق الهٌبة المستخدمة على 

د بعد انتهاء مدة االدماج خدم فً حالة تمدٌد العقاجر اضافً لفابدة الشباب حاملً الشهادات، وٌلتزم المست

 عقد عمل مع الشاب حامل الشهادة لمدة ال تقل عن السنة. بإبرام

اما بالنسبة لتموٌل البرنامج فقد كلؾ به الصندوق الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب، اما التنفٌذ 

فٌكون من خالل ابرام اتفاقٌات سنوٌة بٌن الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب ووكالة التنمٌة 

ؽٌل االولً االجتماعٌة، وٌتم تسٌٌره محلٌا عن طرٌق مندوبٌة تشؽٌل الشباب، بحٌث ٌتم ابرام عقد التش

بٌن الهٌبة المستخدمة ومندوب تشؽٌل الشباب والشاب، هذا االخٌر الذي ٌقوم بالتسجٌل اوال لدى الوكالة 
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وارسال القوابم االسمٌة للشباب المسجلٌن على  المحلٌة للتشؽٌل التً تقوم بدورها بتسلٌمه شهادة التسجٌل

 .1مستواها إلى مندوبٌة تشؽٌل الشباب

 للمستخدمٌن والتزاماتهم اتجاه حامل الشهادة:المزاٌا المخصصة 

ٌستفٌد المستخدمٌن المستقبلٌن للشباب حاملً الشهادات من عدة امتٌازات مع تقٌٌد هذه األخٌرة 

 ببعض االلتزامات نذكر منها:

  اعفاء المستخدم من دفع اجور المستفٌدٌن من عقود ما قبل التشؽٌل طوال فترة العقد االولٌة

شهرا، وفً حالة التمدٌد التً تكون بطلب من المستخدم ٌلتزم هذا االخٌر بتوقٌع  10والمقدرة بـ 

 عقد مع المستفٌد لمدة سنة على االقل

  ألحكاممزاٌا جبابٌة وشبه جبابٌة مرتبطة بتوظٌؾ الشاب حامل الشهادة، بشكل دابم وظلك وفقا 

 القانون

 المستخدم احترام تخصص الشاب المستفٌد من عقد ما قبل التشؽٌل على 

 على المستخدم تسلٌم شهادة عمل للشاب المستفٌد بعد انقضاء مدة العقد 

  فً حالة توظٌؾ عدد كبٌر من حاملً الشهادات لدى مستخدم واحد، فالمستخدم ال تقبل منه نسبة

 % 02الفشل فً ادماج هإالء ال بنسبة 

 ً2لم ٌسبق لها وان منحت فرص توظٌؾ بعد انقضاء الهٌبات الت. 

 :D.A.I.Pجهاز المساعدة على االدماج المهنً  -3-3

تم انشاء جهاز  0222افرٌل  13المإرخ فً  109-22بناءا على المرسوم التنفٌذي رقم 

 المساعدة على االدماج المهنً، حٌث حدد االطار العام له، وٌهدؾ هذا الجهاز إلى:

  االدماج المهنً للشباب طالبً العمل المبتدبٌنتشجٌع. 

  تشجٌع كافة اشكال النشاط والتدابٌر األخرى الرامٌة إلى ترقٌة تشؽٌل الشباب، ال سٌما عبر

 .تشؽٌل وتوظٌؾ –برامج تكوٌن 

، وعلٌه وحسب هذا المرسوم فان الجهاز وجه إلى ثالث فبات من طالبً العمل المبتدبٌن

 الث اشكال كما ٌلً:اتخذت عقود االدماج ث

                                                           
 1339سبتمبر من سنة  22المإرخ فً  032-39المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
، اطروحة دكتوراه العلوم ؼٌر منشورة، سٌاسة التشغٌل فً ظل التحوالت االقتصادٌة بالجزائر: اٌت عٌسى عٌسى - 2

 .522، ص: 0212، ، الجزابر5كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزابر
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 :عقد ادماج حاملً الشهادات موجه إلى فبة الشباب حاملً شهادات التعلٌم العالً  العقد األول

 .والتقنٌٌن السامٌٌن خرٌجً المإسسات الوطنٌة للتكوٌن المهنً

 :ًعقد ادماج مهنً موجه إلى فبة الشباب خرٌجً التعلٌم الثانوي للتربٌة الوطنٌة العقد الثان 

 .مهنٌاكوٌن المهنً أو الذٌن تابعوا تربصا التومراكز 

 :ادماج موجه إلى فبة الشباب بدون تكوٌن أو تؤهٌل –قد تكوٌن ع العقد الثالث. 

وٌنصب المستفٌدون من عقود ادماج حاملً الشهادات وعقود االدماج المهنً لدى المإسسات 

ادماج فً ورشات  –، المستفٌدون من عقود تكوٌن العمومٌة والخاصة والمإسسات واالدارات العمومٌة

لدى حرفٌٌن معلمٌن االشؽال المختلفة التً تبادر بها الجماعات المحلٌة ومختلؾ قطاعات النشاط أو 

 لمتابعة تكوٌن، وقد حددت مدة العقد كما ٌلً:

 سنة واحدة ؼٌر قابلة للتجدٌد فً القطاع االقتصادي. 

 احدة بناءا على طلب المستخدم فً قطاع المإسسات واالدارات سنة واحدة قابلة للتجدٌد مرة و

 .العمومٌة

 سنة واحدة ؼٌر قابلة للتجدٌد بالنسبة للتكوٌن لدى الحرفٌٌن المعلمٌن. 

بعض االلتزامات التً تقع على ومقابل االستفادة من هذا الجهاز ٌتعٌن على الشباب المدمجون 

 عاتقهم كما ٌلً:

  دماج المحددة فً العقد، وال ٌمكنهم االستفادة من عقد ادماج جدٌد إال فً مدة اال بإنهاءااللتزام

 .مبررة خارجة عن ارادتهم ألسبابحالة فسخ العقد 

 احترام النظام الداخلً للهٌبة المستقبلة. 

 ال ٌمكن للمستفٌدٌن من عقد ادماج ان ٌفسخوا العقد دون اسباب مبررة قانونا. 

اج فقد حددها المرسوم التنفٌذي فً المادة الثالثة عشر ـاالدم ودـادة من عقـروط االستفـاما ش

 كما ٌلً:

 الجنسٌة الجزابرٌة. 

  سنة 52سنة إلى  12السن من. 

 تسوٌة وضعٌتهم اتجاه الخدمة الوطنٌة بالنسبة للذكور. 

 هٌلً والمإهالت المهنٌةؤحابزٌن على الشهادات ومثبتٌن لمستواهم التعلٌمً والت. 

 1ل مبتدبٌن لدى الوكالة المحلٌة للتشؽٌل الموجودة فً مكان اقامتهممسجلٌن كطالبً عم. 

                                                           
 0222افرٌل  13المإرخ فً  109-22المرسوم التنفٌذي رقم  - 1
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 :P.I.Dجهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات  -3-4

تم انشاء جهاز  0222 افرٌل 52المإرخ فً  101-22بناءا على المرسوم التنفٌذي رقم 

االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات، والمتمثلٌن فً خرٌجً الجامعات والحابزٌن شهادة تقنً 

سام من مإسسات التكوٌن العمومٌة أو الخاصة المعتمدة، خاصة حاملً الشهادات بدون دخل وفً 

از إلى التسجٌل لدى مصالح وتخضع استفادتهم من الجهوضعٌة هشة أو بدون نشاط أو ذوي اعاقات، 

، وٌهدؾ هذا ملؾ مقابل وصل استالم ٌقدم للمعنً بإٌداعمدٌرٌة النشاط االجتماعً للوالٌة، وذلك 

 الجهاز إلى: 

 االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات. 

  ترقٌة نشاطات التنمٌة ذات المصلحة المحلٌة، ال سٌما فً المناطق أو المجاالت ذات التؽطٌة

 .الكافٌة أو ؼٌر المستؽلة ؼٌر

 محاربة الفقر واالقصاء والتهمٌش. 

مجاالت النشاطات ذات المنفعة العامة حٌث ٌؽطً هذا الجهاز مجاالت متعددة منها: 

واالجتماعٌة، ال سٌما حماٌة البٌبة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي وؼٌر المادي والفالحة 

فة والخدمات وكذا ترقٌة المهارات وتطوٌر النشاطات ذات المصلحة والصناعة التقلٌدٌة والسٌاحة والثقا

المحلٌة، حٌث ٌدمج المستفٌدون من الجهاز فً نشاطات توافق شهاداتهم أو تؤهٌلهم لدى المإسسات 

واالدارات العمومٌة وكذا الهٌبات والمإسسات والمنظملت العمومٌة أو الخاصة لكل قطاعات النشاط، 

التؤمٌنات االجتماعٌة فً مجال  أداءاتلو الشهادات المدمجون فً الجهاز من وٌستفٌد الشباب حام

  .المرض واالمومة وحوادث العمل واالمراض المهنٌة طبقا للتشرٌع والتنظٌم المعمول بهما

فقد حددها المرسوم التنفٌذي فً المادة  جهاز االدماج االجتماعًاما شروط االستفادة من 

 السابعة كما ٌلً:

 الجنسٌة الجزابرٌة. 

  سنة 52و 13البالؽٌن ما بٌن. 

 بدون دخل. 

 بالنسبة للذكور. اثبات وضعٌتهم اتجاه الخدمة الوطنٌة 

 1تقدٌم الشهادات واالجازات المطلوبة. 
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اما بالنسبة لمدة االدماج فقد حدد بسنة واحدة قابلة للتجدٌد مرة واحدة، وٌتقاضى خاللها 

دماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات، وقد حددت فً المادة السادسة المستفٌدون من الجهاز منحة اال

 عشر كما ٌلً:

  دج شهرٌا 22222ٌتقاضى التقنٌون السامون منحة قدرها. 

كما ٌمكن منح الشباب حاملً الشهادات قبل فترة االدماج أو بعدها تعوٌض شهري مبلؽه 

 بإدماجهمفً مإسسات تكوٌن معتمدة ٌسمح  ًتؤهٌلدج عندما ٌكونون مسجلٌن لمتابعة تكوٌن  02222

 هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة.االجتماعً لمدة ستة اشهر، حٌث تدفع 

هذه المهمة فقد اوكلت ومتابعة المستفٌدٌن وتقٌٌم الجهاز ومراقبته وتنفٌذه لتسٌٌر من حٌث ااما 

النشاط االجتماعً للوالٌة، وتتحدد العالقات بٌنهما لوكالة التنمٌة االجتماعٌة باالتصال مع مدٌرٌة 

  .بموجب اتفاقٌة

ومقابل االستفادة من هذا الجهاز ٌتعٌن على الشباب المستفٌدٌن بعض االلتزامات التً تقع على 

 عاتقهم كما ٌلً:

 انهاء فترة االدماج طبقا للعقد. 

 احترام النظام الداخلً للهٌبة المستقبلة. 

 التصرٌح لمصالح مدٌرٌة النشاط االجتماعً للوالٌة فً حالة حصولهم على شؽل. 

 فٌتعٌن علٌها ما ٌلً:للشباب المدمجٌن اما من جانب الهٌبة المستقبلة 

  االجتماعً للشباب المستفٌدٌن لإلدماجتوفٌر الشروط المالبمة. 

 طٌرهمؤمرافقة الشباب المستفٌدٌن خالل فترة االدماج وت. 

 دٌرٌة النشاط االجتماعً للوالٌة ووكالة التنمٌة االجتماعٌة والمستفٌد فً حالة فسخ العقد اخطار م

 .1من جانبها، فً اجل شهر واحد قبل تارٌخ فسخ العقد
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 المهنً: لإلدماجاقتصادٌة  السوسٌو بعاداال -ثالثا

االدماج المهنً ظاهرة اجتماعٌة لها انعكاساتها على الصعٌد النفسً واالجتماعً واالقتصادي 

وحتى السٌاسً، سواء على الفرد أو المجتمع، وهً بذلك تنعكس على انماط السلوك المختلفة للفرد، 

هذا االخٌر الذي ٌهدؾ إلى انتقال االفراد والجماعات  ،ٌإدي إلى االندماج االجتماعًفاإلدماج المهنً 

من حالة المواجهة والصراع إلى حالة العٌش معا، وهو عكس مصطلح االستبعاد أو االقصاء االجتماعً 

 .1الذي ٌراه ماكس فٌبر على انه احد اشكال االنؽالق االجتماعً

ربا نتٌجة ارتفاع البطالة وأانبثق من حٌث  ،االقصاء االجتماعً استحدث مإخراإن مصطلح 

وتفاوت الدخل مع نهاٌة القرن العشرٌن، وقد عرؾ على انه " العملٌة التً ٌستبعد من خاللها االفراد أو 

2المجموعات تماما أو جزبٌا عن المشاركة الكاملة فً المجتمع الذٌن ٌعٌشون فٌه "
. 

مادٌا ومعنوٌا، فمن خالله ٌساعد الفرد على االستقرار من جمٌع النواحً  المهنً فاإلدماج

 :ٌكتسب الفرد

 اجتماعٌة تساعده على االستقرار االجتماعً والنفسً،مكانة  -

من نظام الضمان االجتماعً  كاالستفادة ،باإلضافة إلى بعض المكاسب المادٌة التً ٌستفٌد منها الفرد -

الذي ٌساعده الحقا، مما ٌحقق التكافل االجتماعً، وٌبعدهم عن كل اشكال التهمٌش واالقصاء داخل 

 والتكافإ االجتماعً،المجتمع، وهذا ما ٌجعل الفرد ٌشعر بالعدالة االجتماعٌة 

خدرات والجرٌمة والعنؾ ... على القضاء على المشكالت االجتماعٌة كالبطالة والفقر والم هكما ٌساعد -

 ،الخ

والتً بدورها تساعد على التنمٌة الشاملة، فالتنمٌة  ،تحقٌق تنمٌة اقتصادٌةنستطٌع  ومن خالله -

التً لها تؤثٌر مباشر على مشارٌع النمو والتطور  ،تتطلب االستخدام االمثل للموارد البشرٌةاالقتصادٌة 

 وبالتالً زٌادة الدخل الوطنً، ،زٌادة الدخل الفرديوزٌادة االنتاج وتحقٌق حد من الرفاهٌة و

الذي ٌساعده على قضاء كل حاجاته خاصة  ،االستقرار المالًإلى  بالفرداالدماج المهنً ٌإدي  كما -

 ،له ، وبالتالً ارتفاع القدرة الشرابٌةوتحقٌق كل ما ٌصبو له األساسٌةمنها 

                                                           
1  نقال عن الموقع، 0211مؤشرات تمكٌن المعوقٌن من االندماج االجتماعً،  :محمد صالحفاروق  - 

http://www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdf 
نقال ، 0215، االجتماعً والدٌمقراطٌة والشباب فً العالم العربًاالدماج منظمة االمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة:  -2

 عن الموقع

IELD/Beirut/images/SHS/Socia_Inclhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/F

usion_Democracy_concept_paper_Arabic.pdf 

http://www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdf
http://www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Socia_Inclusion_Democracy_concept_paper_Arabic.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Socia_Inclusion_Democracy_concept_paper_Arabic.pdf
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ٌساعد على التصدي لظاهرة خطٌرة وقنبلة موقوتة تنفجر متى تتهٌؤ لها الظروؾ  باإلضافة إلى انه -

الدولة قد ، وتكون لتقلٌل من حدتهاعلى الذلك، أال وهً البطالة، حٌث ٌعمل االدماج المهنً للشباب 

هذا ٌعود على كل و ٌها الكثٌر واستفادت من خبرتها،عل انفقتاستثمرت فً الموارد البشرٌة التً 

 تمع الذي سٌحقق التوازن داخله.المج
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 :المهنً بالتكوٌن )االدماج المهنً ( عالقة التشغٌل -رابعا

ان عالقة التكوٌن بالشؽل تقع فً صمٌم المجموعات المكونة للمجتمع، هذا االخٌر الذي ٌطمح 

االقتصاد بكل ما ٌحتاجه من ٌد إلى بلوغ الترقٌة االجتماعٌة لجمٌع افراده، وتتشكل مجموعاته من قطاع 

عاملة مإهلة، ومن قطاع البحث العلمً والتقنً ومقتضٌات الحركٌة المهنٌة، ومن المدرسة التً من بٌن 

 .1، والدولةالتربٌة والتعلٌماالجتماعً، وكذا قطاع الوطنً واالندماج  مهامها تحقٌق التماسك

د اهم االنظمة التً تدخل فً تكوٌن احكل من التشؽٌل والتكوٌن المهنً والتعلٌم  ٌعتبر

المجتمع، وهً بذلك تمثل انساق جزبٌة تعمل على توازن الكل )المجتمع(، وتدخل العالقة بٌن هاته 

 ل الحفاظ على التوازن واالستقرار.ضمن نسق عام ٌحاو األنساق

او عدم تؤهٌل قابمة وٌرجع هذا الى قلة ال تزال اشكالٌة العالقة بٌن التكوٌن المهنً والتشؽٌل 

الٌد العاملة الالزمة لبرنامج االنعاش االقتصادي، وعلٌه تبقى مإسسات التكوٌن المهنً تعانً من بعض 

 الصعوبات اهمها:

صعوبة منهجٌة من حٌث التسٌٌر البٌداؼوجً، حٌث نجد بعض التخصصات بها اعداد ضبٌلة  -

 مكونٌن.جدا من المتكونٌن، بٌنما نجد بعض التخصصات االخرى تكتظ بال

 عدم تجانس المستوٌات التعلٌمٌة -

 2صعوبة التنسٌق بٌن اماكن التكوٌن )مإسسات التكوٌن( والوسط المهنً )المإسسات االنتاجٌة( -

حسب " واسعا نوعا ما، وهذا  امع بعضها ٌكون له بعد طرفً هذه العالقةان تظافر جهود 

التنمٌة االقتصادٌة  بؤهداؾجتماعٌة مستوى تطور الهٌاكل االقتصادٌة ومدى ارتباط السٌاسات اال

والتظافر المثالً هو الذي ٌضمن توازنا حٌوٌا بٌن التعلٌم  والعالقات بٌن مختلؾ الفبات االجتماعٌة،

والتربٌة، اي بٌن التكوٌن الفردي والتكوٌن الجماعً من جهة، وبٌن حاجات االقتصاد ومقتضٌات الحفاظ 

 .3أخرى"على الهوٌة الوطنٌة وتعزٌزها من جهة 

الجزبٌة ٌعتبر اشكالٌة دابمة للسٌاسات  األنساقان تحقٌق االنسجام المتوازن بٌن كل سٌاسات 

ن المنطق الذي ٌحرك كل مجموعة لتحقٌق اهدافها ااالقتصادٌة والتشؽٌل والتكوٌن، فقد اظهرت التجربة 

ال ٌإدي بالضرورة إلى بلوغ انسجامها التام، وفً بعض االحٌان قد ٌحصل االنسجام بصفة منفصلة، 

حٌث ال تتمحور السٌاسات العمومٌة حول نفس الهدؾ، لذلك فانه من الضروري لتنفٌذ السٌاسات الرامٌة 

                                                           
، الدورة الرابعة عشرة، مشروع تقرٌر حول عالقة التكوٌن بالشغل: جلس الوطنً االقتصادي واالجتماعًالم - 1

 .20، ص: 1333، نوفمبر الجزابر
، ملتقى وطنً حول راهن العالقة بٌن التكوٌن والتشؽٌل، مقاربة لواقع التكوٌن المهنً فً تلمسانمنور معارٌؾ:  - 2
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والمحددة للعالقة بٌن  األنساقالمناهج الخاصة بكل نسق من هذه  ا معرفةإلى اقامة توازن افضل بٌنه

 .1التكوٌن والتشؽٌل

ان العالقة بٌن التشؽٌل والتكوٌن تقع ضمن دٌنامٌكٌة تفرض التفاعل القوي والفعال لكل 

العالقة مطلبا تملٌه اربعة اسباب ربٌسٌة، شكلت فً مجملها عوامل  هذهٌعتبر البحث فً ، و2الفاعلٌن

ٌة وخارجٌة على المجتمع والمنظومة التربوٌة التً تعنً بكافة أنواع التكوٌن )تعلٌم، تكوٌن مهنً، داخل

 ، وهذه العوامل هً:تعلٌم عالً( مواجهتها

 .ظاهرة البطالة المنتشرة والحادة خاصة فً اوساط الشباب حاملً الشهادات -

 .والثقافٌةانماط المعٌشة الحضرٌة التً زعزعت القٌم االخالقٌة  -

 .التؽٌٌر الجذري للعالقات بٌن االقتصاد والسٌاسة -

 .3التفتح االقتصادي والتطور السرٌع للتكنولوجٌا فً العالم بعد الصناعً -

ٌتمٌز التكوٌن المهنً بازدواجٌة انتماءاته، فهو جزء ال ٌتجزأ من قطاع التربٌة وذلك بناءا على 

المٌذ المتسربٌن من التعلٌم، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ، وهو بهذا ٌعمل على احتواء الت1319أمرٌة 

قطاع التشؽٌل، وعلٌه فإن هذه االزدواجٌة فً فإن التكوٌن ٌعتبر عملٌة ضرورٌة لتلبٌة احتٌاجات 

 4االنتماء زادت من مسإولٌاته

حسب تقرٌر المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً فان مختلؾ الدراسات التً اجرٌت و

 انطالقا من اربعة مبادئ: 1332تكوٌن كان محددا إلى ؼاٌة بٌنت ان ال

حاجات إلى الٌد العاملة المسطرة على المدٌٌن القصٌر والمتوسط فً المخططات الوطنٌة للتنمٌة لان ا -

 .االقتصادٌة واالجتماعٌة كانت تحول إلى حاجات فً مٌدان التكوٌن

االنشطة االقتصادٌة والتً ٌحددها المخطط  تؤطٌران الحاجات إلى المإهالت التً تقتضٌها معاٌٌر  -

كانت مدمجة فً خمسة مستوٌات للتكوٌن ) اطار، تقنً سام، تقنً، عامل ذو مهارة عالٌة، عامل 

 .متخصص(

 .كانت برامج التكوٌن فً قطاعات النشاط تعد على أساس تنظٌم الوظابؾ المرتقبة -

 .5لٌات التكوٌنكانت الدولة تتحمل بالدرجة األولى تموٌل عم -
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م عن طرٌق التعاقد، وبالتالً فان لذلك فان ادماج حاملً الشهادات كان مخططا ضمنٌا، وٌت

جزءا كبٌرا منهم ال ٌمر عبر سوق العمل، ؼٌر انه منذ منتصؾ الثمانٌنات اصبحت هناك منهجٌة وحٌدة 

بالنسبة للمقصٌٌن من المنظومة  أو توجه جدٌد تبنته المنظومة الوطنٌة للتكوٌن وهً تمدٌد فترة التمدرس

المدرسٌة، واصبحت عالقات منظومة التكوٌن المهنً بسوق العمل منعدمة تماما، لذلك اصبح جهاز 

التكوٌن المهنً مجرد جزء مدمج فً المنظومة التربٌة وال ٌلبً رؼبات الهٌبات المستخدمة، ونتج عن 

 هذا التوجه ما ٌلً:

التكوٌن المهنً ٌقومون بذلك عقب اختٌار سلبً ال قٌمة له من الناحٌة ان الشباب الذٌن ٌتوجهون نحو  -

 .االجتماعٌة وقلٌل الحوافز من الناحٌة النفسٌة

 .ان التكوٌن الذي ٌلقن لهم ؼٌر كفٌل بتحضٌرهم لممارسة المهن -

 .صعوبة االدماج المهنً وتقلص امكانٌات الترقٌة -

الوحٌدة التً تفسح لهم  ألنهاؼلب الشباب إلى تفضٌل ثانوٌات التعلٌم العام ؤوهذا ما ادى ب

 المجال لاللتحاق بالجامعة فً ظل ؼٌاب كلً لمإسسات أخرى تسمح بالدخول إلى الجامعة.

ان تخصٌص التكوٌن المهنً اساسا إلى الشباب المطرودٌن من منظومة التعلٌم دون االخذ 

 التهم وال الحاجات الحقٌقة لسوق العمل ادى إلى:بعٌن االعتبار بقدراتهم ومٌو

 .من طاقات جهاز التكوٌن لصالح الشباب القادمٌن من منظومة التعلٌم العام % 30تعببة ازٌد من  -

 .اكتظاظ سوق العمل بالنسبة للمهن من المستوى األول والثانً والثالث -

 .1فً المعدل % 02ارتفاع نسبة التسرب إلى اكثر من  -

لقد شهد قطاع التكوٌن المهنً فً الجزابر تطورا كبٌرا وذلك من خالل النتابج المعتبرة التً 

من حٌث التطور العددي، اال انه لم ٌستطع ان ٌلبً احتٌاجات سوق العمل، بل ساهم فً حققها خاصة 

 ، 2ازدٌاد عدد البطالٌن من خالل الكم الهابل من المتخرجٌن

 :على التكوٌن للطلبالممٌزات الرئٌسٌة  -2

فً الواقع والمتمثل فً كل الذٌن توقفوا  النظريوهنا ٌجب ان نمٌز بٌن الطلب الموجود أو 

والذي ٌتمثل فً المسجلٌن بانتظام فً المإسسات أو الفعلً الحقٌقً والطلب  وانقطعوا عن الدراسة

 . 3التكوٌنترشٌحاتهم لمتابعة التابعة لقطاع التكوٌن المهنً والذٌن قدموا 
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 الطلب الموجود: -2-2

 :من المجتمع نظرٌا تعتبر طلبات التكوٌن الموجودة جد معتبرة، وهً تتشكل من اربع فبات

الذٌن ٌمثلون المطرودٌن والمتخلٌن عن الدراسة فً مختلؾ اطوار المنظومة  التسربات المدرسٌة: -أ

 تلمٌذ سنوٌا 2222222التربوٌة، وٌقدر عددهم بـ 

على مستوى  % 12نسبة  من اجمالً البطالٌن، منهم % 11وهم ٌشكلون حوالً  الشباب البطالون: -ب

 على االطالق تكوٌنا مهنٌا لكنهم لم ٌتابعوا  تعلٌمً ٌتراوح بٌن االبتدابً والثانوي

-1332الفترة عامل فً  092.000حٌث بلػ عددهم حوالً   اقتصادٌة: ألسباب العمال المسرحون -ج

0222 

 تؤهٌلٌحتاج عدد كبٌر من عمال القطاع االقتصادي واالداري إلى متابعة برامج  الممارسون: العمال -د

المإسساتٌة  لإلصالحاتالمإسسات وفقا  وتؤهٌلهٌاكل الدولة  إلصالحوتحسٌن المستوى ترقبا 

 .1شخص سنوٌا 1222222وٌقدر عددهم بحوالً واالقتصادٌة، 

 :الحقٌقًالطلب  -2-3

ٌقتصر الطلب الحقٌقً ) المسجلٌن ( فً مجال التكوٌن المهنً على فبة المتسربٌن من 

من مجموع  % 22بلؽت نسبة الطلب الحقٌقً  1332-1332المنظومة المدرسٌة، وخالل الفترة 

من المتسربٌن أو المطرودٌن ال ٌرؼبون فً التكوٌن، هذا بالنسبة  % 22المتسربٌن، وهذا ٌعنً ان نسبة 

 1332-1330ٌل، وعند االمتحانات فان النسبة تقل، حٌث بلػ معدل حضور المترشحٌن فً الفترة للتسج

فقط من الطلب النظري، وهذا ٌعنً ان نسبة  % 52من الطلب الحقٌقً فً مجال التكوٌن، و % 22نسبة 

 .2من المتسربٌن و المطرودٌن ال ٌستفٌدون من التكوٌن % 12

 9::2-3::2( ٌوضح طلب االستفادة من التكوٌن فً الفترة 35) جدول رقم

  1330 1332 1332 

 250222 292222 - الطلب النظري

 022222 032512 113135 الطلب الحقٌقً

 122222 122290 11923 الذٌن حضرو االمتحان

 

 53، ص: :::2المصدر: المجلس الوطنً االقتصادي االجتماعً، 
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 :على التكوٌن عرضلالرئٌسٌة لالممٌزات  -3

العناصر  ومردودٌة المنظومةتعتبر قدرات االستقبال وتنوع انماط التكوٌن وكذا مدة التكوٌن 

لكن وبسبب العالقة المتؽٌرة بٌن المناصب ، تحدٌد عروض التكوٌنٌتم األساسٌة التً بناءا علٌها 

فٌمكن ان المجهزة ومناصب التكوٌن فانه ٌصعب تحدٌد العدد النظري للمتكونٌن الذٌن ٌمكن استقبالهم، 

تقابل كل منصب مجهز عدة مقاعد بٌداؼوجٌة، ؼٌر انه تبقى عروض التكوٌن هامة بالمقارنة مع 

، وٌمكن تفسً هذه الوضعٌة المتناقضة بة للطلب الكامنالطلبات المعبر عنها، لكنها متواضعة بالنس

حاملً الشهادات فً الحٌاة العملٌة، وذلك بسبب تقلص فرص العمل مما ادى  بإدماجبؽٌاب افاق تنبا 

 .1بالشباب العزوؾ عن مإسسات التكوٌن وعدم االهتمام بها

بقى عددهم فً تزاٌد مستمر سنوٌا، ؼٌر ان عدد الملتحقٌن المتخلٌن عن الدراسة ٌان 

، ولم ٌعرؾ السبب لحد االن، فهل للمتخلٌنبمإسسات التكوٌن ٌبقى منخفض مقارنة بالعدد االجمالً 

؟ ام ٌرجع إلى الصعوبات المادٌة التً ٌرجع هذا إلى نقص المحفزات واالعالم، ام إلى تكوٌن ؼٌر مالبم 

ولٌاإهم، مما ٌدفع بالشباب إلى االلتحاق مبكرا بسوق العمل، بما فٌها القطاع ؼٌر ٌعانٌها التالمٌذ وأ

 .2الرسمً ؟

وتبقى النوعٌة التً ٌقدمها التكوٌن المهنً نسبٌة نوعا ما، فمردودٌة مراكز التكوٌن المهنً  

مما ادى  متباٌنة عبر كامل التراب الوطنً، كما نجد ان نفس االختصاصات موجودة فً اؼلب المراكز،

لتحلٌل وتقوٌم مناصب التكوٌن تماشٌا مع إلى اكتظاظ سوق العمل المحلٌة، فً ظل ؼٌاب مخطط وطنً 

تطور المهن والحرؾ، باإلضافة إلى عدم تطابق برامج التكوٌن والوسابل البٌداؼوجٌة فً العدٌد من 

 االختصاصات.

نً إال ان هذا االخٌر ال ٌزال الرامٌة إلى تحسٌن قطاع التكوٌن المهالجهود المبذولة ورؼم 

قطاعات التكوٌن األخرى ) االدارة، المإسسات العمومٌة، القطاع الخاص (، مما عن ٌشتؽل منفصال 

 .3ٌجعل التنسٌق والتعاون بٌن مختلؾ االنظمة امرا ضرورٌا

سوءا نتٌجة ضعؾ عالقة المنظومة الوطنٌة للتكوٌن بسوق العمل الذي وقد ازداد هذا الوضع 

بحاجة إلى عمال مإهلٌن من جهة، وٌشهد تحوال كمٌا ونوعٌا وتؽٌٌرا دوري ذو وتٌرة متسارعة من هو 

 . 4جهة اخرى
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إلى االعداد الهابلة للتالمٌذ والوسابل التً ٌتوفر علٌها القطاع فإننا نجده ابتعد كثٌرا  وإذا نظرنا

ؤ للمقصٌٌن من المنظومة ل إلى ملجعن مهمته الربٌسٌة والمتمثلة فً تلقٌن تكوٌن مهنً اساسً، بل تحو

 .1التربوٌة

، وعن اسم لها انطالقا من العالقة بٌن التكوٌن المهنً والتشؽٌل تبحث عن معنى لها وتبقى

مما صعب من مهمة قطاع ، فً ظل الواقع الذي اصبح ٌتمٌز بسرعة التؽٌر سموا االشٌاء بمسمٌاتها،

 .الذي ٌجب علٌه مساٌرة هذا الواقع بنفس وتٌرة التؽٌر التكوٌن المهنً

 خالصة:

ان االدماج المهنً فً الجزابر جاء نتٌجة اصالحات عرفها قطاع التشؽٌل، خاصة بعد فشل 

بعض البرامج التشؽٌلٌة األخرى، وقبل التطرق الى االدماج المهنً فً الجزابر ٌجب التطرق إلى سٌاسة 

د الكلً ومن السٌاسات القطاعٌة ً تندرج ضمن كل من سٌاسات االقتصاالتشؽٌل، هذه األخٌرة الت

التربٌة والتكوٌن والتعلٌم العالً ... الخ (، فضال عن سٌاسة اقتصاد السوق، وكل هذا ٌكون تحت لواء )

 السٌاسة العامة للدولة.

برامج لقد مرت سٌاسة التشؽٌل بمراحل متعددة اكتسبت خاللها خبرة فً التشؽٌل وعرفت عدة 

للتشؽٌل، منها برنامج االدماج المهنً الذي وجه لحاملً الشهادات سواء الجامعٌة أو شهادات مإسسات 

التكوٌن المهنً، ومن اجل تفعٌل هذه االلٌة قامت بتوفٌر كل الشروط الالزمة وخصصت هٌبات تسهر 

 مج.على تطبٌقها، ولقد كانت الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل المسإولة على هذا البرنا

ان االدماج المهنً ظاهرة اجتماعٌة لها انعكاساتها على الصعٌد النفسً واالجتماعً 

واالقتصادي وحتى السٌاسً، سواء على الفرد أو المجتمع، وهً بذلك تنعكس على انماط السلوك 

اعد المهنً له ابعاد سوسٌو اقتصادٌة تس فاإلدماجالمختلفة للفرد، حٌث ٌإدي إلى االندماج االجتماعً، 

 الفرد على االستقرار من جمٌع النواحً مادٌا ومعنوٌا.

ٌعتبر كل من التشؽٌل والتكوٌن المهنً والتعلٌم احد اهم االنظمة التً تدخل فً تكوٌن 

المجتمع، وهً بذلك تمثل انساق جزبٌة تعمل على توازن الكل )المجتمع(، وتدخل العالقة بٌن هاته 

ضمن نسق عام ٌحاول الحفاظ على التوازن واالستقرار، ؼٌر ان تحقٌق االنسجام المتوازن بٌن  األنساق

الجزبٌة ٌعتبر اشكالٌة دابمة للسٌاسات االقتصادٌة والتشؽٌل والتكوٌن، وٌعد البحث  األنساقكل سٌاسات 

، وتبقى هذه العالقة تبحث فً اشكالٌة العالقة بٌنهما مطلبا تملٌه بعض العوامل الداخلٌة والخارجٌة للبالد

عن معنى لها، وعن اسم لها انطالقا من سموا االشٌاء بمسمٌاتها، فً ظل الواقع الذي اصبح ٌتمٌز 

                                                           
 .29(، مرجع سابق، ص: 1333قتصادي واالجتماعً )نوفمبر المجلس الوطنً اال - 1
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بسرعة التؽٌر، مما صعب من مهمة قطاع التكوٌن المهنً الذي ٌجب علٌه مساٌرة هذا الواقع بنفس 

 وتٌرة التؽٌر.

 

 



 الفصل السادس: ....................................... تحلٌل وتفسٌر البٌانات عرض النتائج
 

 

174 
 

 

  

  

الفصل السادس: تحلٌل وتفسٌر البٌانات وعرض 

 النتائج

 

 

 

 بالمحور األولتحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة  -أوال

 الثانًتحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة بالمحور  -ثانٌا

 الثالثتحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة بالمحور  -ثالثا

 بعالراتحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة بالمحور  -رابعا

 تحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة بالمحور الخامس -خامسا

 جومناقشة النتائعرض  -سادسا

 خالصة
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تتعدى ذلك إلى التحلٌل والتفسٌر وعرض ان الدراسة العلمٌة ال تقف عند حد جمع البٌانات، بل 

ما ٌضفً الطابع  وهذا، مختلف جوانب المشكلةالنتائج المتوصل الٌها، ومن خالل هذه الخطوة نقف عند 

تحلٌل وتفسٌر البٌانات التً جمعت  ستحاول الباحثةمبرٌقً العلمً على الدراسة، وفً هذا الفصل األ

من خالل االستمارة التً طبقت على خرٌجً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن  حول الموضوع

متخصص فً التكوٌن المهنً المهنً حسانً بوناب، والمقابلة التً اجرٌت مع مدٌرة المعهد الوطنً ال

حسانً بوناب ومدٌر الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ونائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً، وفٌما ٌلً تحلٌل 

 وتفسٌر البٌانات وعرض النتائج

 :بالمحور االولالخاصة  تحلٌل وتفسٌر البٌانات -اوال

 ( ٌوضح خصائص العٌنة52جدول رقم )

 نوع التكوٌن المستوى التعلٌمً النسبة التكرار االختٌارات

 تمهٌن اقامً جامعً ثانوي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 53.33 11 66.66 53 33.33 11 66.66 51 14.95 51 ذكر 

 54.99 18 61.11 14 33.33 51 66.66 19 81.16 36 انثى 

 58.69 14 61.31 91 ..333 58 66.66 39 44.44 15 المجموع

 

 

 

30% 

70% 

  ذكر

   انثى

( ٌوضح جنس العٌنة12شكل رقم )  
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ٌبٌن لنا الجدول اعاله خصائص العٌنة من حٌث الجنس والمستوى التعلٌمً ونوع التكوٌن الذي 

 وقدان عدد االناث اكبر من عدد الذكور،  من حٌث الجنس من خالل هذا الجدولتلقته، حٌث ٌتضح لنا 

العٌنة، اما الذكور  ألفرادلمجموع الكلً فردا من ا 36وهو ما ٌعادل ، % 81.16قدرت نسبة االناث بـ 

ما نجده وهذا  العٌنة، ألفرادن المجموع الكلً فرد م 51وهو ما ٌعادل  ،% 14.95بـ نسبتهم فقد قدرت 

واقع التكوٌن المهنً "  المعنونة بـ عبد الواحد بروكًلباحث الدراستٌن السابقتٌن لكل من امع ٌتفق 

التكوٌن المهنً  استراتٌجٌةالمعنونة بـ "  هشام بوبكروالباحث  جزائـر"وعالقتـه بسٌاسـة التشغٌـل فً ال

وٌرجع هذا إلى عدة ، نسبة االناث اكبر من نسبة الذكورا الى ان مفٌه اخلصحٌث  ،"ومتطلبات الشغل

 اسباب منها: 

فً  ،اان اغلب الذكور ٌتجهون مباشرة إلى البحث عن العمل خاصة بعد االخفاق فً شهادة الباكالورٌ -

 3حٌن نجد ان االناث ٌتمسكن بالدراسة اكثر من الذكور

المهن والحرف ذات المدة الزمنٌة القصٌرة لكسب التكوٌن فً ان الذكور ٌلجئون إلى باإلضافة إلى  -

، خاصة اذا كان هإالء الذكور ٌنتمون إلى عائالت محدودي فرصةالوقت ودخول عالم الشغل فً اقرب 

ٌرة ال تستطٌع توفٌر مصارٌف التكوٌن أو التعلٌم، فهإالء الذكور مجبورٌن على الدخل أو من عائالت فق

 التخلً عن الدراسة أو التكوٌن لمساعدة عائالتهم، وهذا عكس االناث3

ٌتطلب مصارٌف  ما وهذا -زواج وبناء عائلة واوالد –فً الحٌاة المستقبلٌة اغلب الشباب ٌفكرون  -

 3ٌختارون اسرع طرٌق للظفر بؤي عملالتعلٌم أو التكوٌن وٌصرفون النظر عن باهضة تجعلهم 

عند اتصالنا بالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً إلفادتنا ببعض المعلومات حول كذلك  -

 المتكونٌن، ومن خالل المعلومات التً زودونا بها وجدنا ان اكبر فئة تلتحق بهذا المعهد هً فئة االناث3

جع هذا التفاوت إلى تغٌر دور المرأة االجتماعً وتطوره من مرحلة إلى أخرى، حٌث كما ٌمكننا ان نر -

اصبحت الند بالند للرجل فً كل المجاالت ومن بٌنها مجاالت التعلٌم والتكوٌن والتشغٌل، وما ساعدها 

 بعض االمتٌازات3على ذلك التطور الذي وصل الٌه المجتمع خاصة من ناحٌة التشرٌع الذي اعطاها 
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 ( ٌوضح المستوى التعلٌمً الفراد العٌنة13شكل رقم )

اما بالنسبة للمستوى التعلٌمً فنجد ان اغلب افراد العٌنة ذوي مستوى تعلٌمً ثانوي أو 

د الوطنً المتخصص فً التكوٌن هولقد حددنا ثالثة ثانوي الن المعباألحرى مستوى الثالثة ثانوي، 

فً المقابلة التً  مدٌرة المعهد السٌدة اكدتهوهذا ما الثة ثانوي، المهنً ال ٌلتحق به إال ذوي مستوى الث

فردا من المجموع  39وهو ما ٌعادل  % 66.66قدرت نسبتهم بـ  ، وقد18/15/1151 اجرٌت معها

فردا من المجموع  58وهو ما ٌعادل  % 33.33العٌنة، فً حٌن قدرت نسبة الجامعٌٌن بـ  ألفرادالكلً 

، الذي اختار طلبة المعهد هشام بوبكروهذا ما ٌتفق مع الدراسة السابقة للباحث  العٌنة، ألفرادالكلً 

وهً نفس العٌنة التً اخترناها فً دراستنا هذه، وعلٌه  ،الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً كعٌنة

راستنا ، فً حٌن نجد ان هناك اختالف بالنسبة للمستوى التعلٌمً بٌن دنجد ان اكبر فئة تكون ثالثة ثانوي

واللذٌن تختلف  ALTRATEXي اختار عمال وحدة التراتاكس الذ عبد الواحد بروكًهذه ودراسة الباحث 

السبب  وٌرجع  مستوٌاتهم التعلٌمٌة من االمً الى الثانوي، وقد كانت فئة المستوى المتوسط اكبر فئة،

هنً شهادة السنة الثالثة من ه من شروط االلتحاق بالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنا إلى ان

 ،التعلٌم الثانوي، وهذا ما رسخ لدى العامة ان مإسسات التكوٌن المهنً تستقبل الطلبة الفاشلٌن والراسبٌن

الذٌن ٌلتحقون بالمعهد الوطنً المتخصص  اغلبمما اعطى صورة محتقرة لهذا القطاع، حتى اننا نجد 

جتٌاز شهادة الباكالورٌا وهذا القتناعهم ان التكوٌن المهنً فً التكوٌن المهنً ٌسجلون كطلبة احرار فً ا

على الرغم من ان معاهد  لٌس هو االختٌار االفضل لهم، وٌبقى امل االلتحاق بالجامعة حلم كل الشباب،

والتً تعادل  الداخلٌة والمنحة التً تمنح للمتكون كاإلقامةلها بعض خصائص الجامعة  التكوٌن المهنً

 من المعهد  مستوى ٌصل الٌهمحدودٌة الدراسة، اي ان المتكون أخر ع هذا إلى ـوقد ٌرج ،ة الجامعًـمنح

67% 

33% 

 ثانوي 

 جامعً 
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تقنً سامً، فً حٌن نجد ان الجامعة لها خٌارات  مستوى هوالوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً 

، والوصول إلى ارقى المناصب من خاللهاالشهادات اعلى والحصول على عدٌدة فً اكمال الدراسة 

ول على شهادات عالٌة التكوٌن والحص إلكمالالمبحوثٌن على ضرورة اٌجاد صٌغة  ه فقد الح اغلبوعلٌ

 فً تخصصاتهم3

 

 العٌنة ألفراد( ٌوضح انواع التكوٌن 14شكل رقم )

، وهما التكوٌن االقامً المهنً فانه ٌوجد نمطٌن التكوٌنأو أنواع  اطـألنمة ـاما بالنسب

، حٌث قدرت نسبتهم ختاروا التكوٌن االقامًنجد ان اغلب افراد العٌنة اول هٌن، وحسب بٌانات الجدوالتم

فً حٌن نجد ان نسبة اللذٌن العٌنة،  ألفرادفردا من المجموع الكلً  91وهو ما ٌعادل ، % 61.31بـ 

وهذا ما  العٌنة، ألفرادافراد من المجموع الكلً  14وهو ما ٌعادل ، % 58.69التمهٌن قدرت بـ اختاروا 

استراتٌجٌة التكوٌن ومتطلبات  المعنونة بـ " هشام بوبكرجده ٌتوافق مع الدراسة السابقة للباحث ن

وجود أنواع كثٌرة من لوٌرجع السبب فً ان اغلب افراد العٌنة اختاروا التكوٌن االقامً  الشغل"،

ل من على عدد قلٌ التمهٌنالتخصصات فً هذا النوع من التكوٌن ولكل الشعب، فً حٌن ٌقتصر 

التكوٌن وقد استثنٌنا نوع أخر من التكوٌن وهو  التخصصات مما ال ٌسمح للمتكونٌن باختٌار ما ٌناسبهم،

المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب ال ٌختص بهذا النوع من الن عن بعد 

 ى ان التوجه إلى تخصص فً ، نود ان نشٌر هنا إلالمركز الوطنً للتعلٌم المهنً عن بعدهناك ف ،نـالتكوٌ

82% 

18% 
 اقامً

 تمهٌن
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ونٌن النجاح فً مسابقة كتابٌة فً كل التخصصات بدون استثناء، فً التكوٌن االقامً ٌستدعً من المتك

 إلجراءحٌن ان التوجه إلى تخصص فً التمهٌن ٌستدعً من المتكونٌن البحث عن مإسسة الستقبالهم 

 عهد ترسل المتكونٌن إلى بعض المإسسات3الشق المٌدانً فٌها، وفً بعض االحٌان نجد ان ادارة الم

 : لعٌنةا ألفراد( ٌوضح الفئات العمرٌة 53جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئات

 [19- 14 [ 36 89.11 

 [14- 39 [ 18 53.81 

 [39- 34 [ 15 15.46 

 13.41 11 فما فوق -34] 

 11.66 13 ممتنع

 100 15 المجموع

 

 

 العمرٌة ألفراد العٌنة ( ٌوضح الفئات15شكل رقم )

 

74% 

14% 

2% 
4% 

6% 

[ 24- 29 [

[ 29- 34 [

[ 34- 39 [

 فما فوق -39] 

 ممتنع
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ان  من خالل هذا الجدول، حٌث ٌتضح لنا لعٌنةألفراد االفئات العمرٌة ٌبٌن لنا الجدول اعاله 

وهو ما  ،% 89.11بـ  قدرت نسبتهم وقدسنة  14و  19اغلب افراد العٌنة تتراوح اعمارهم ما بٌن 

اغلب المتكونٌن بعد اجتٌازهم امتحان ن با ٌعنًوهذا العٌنة،  ألفرادفردا من المجموع الكلً  36ٌعادل 

لة جدا وبنسبة قلٌثم تلٌها شهادة الباكالورٌا سجلوا فً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً، 

من  افراد 18وهو ما ٌعادل ، % 53.81قدرت بـ  سنة حٌث 39و  14ما بٌن  الفئة التً تتراوح اعمارها

سنة فما فوق بنسبة  34ما بٌن  الفئة التً تتراوح اعمارهاا بعد ذلك لتلٌهالعٌنة،  ألفرادالمجموع الكلً 

ا تؤتً الفئة التً العٌنة، واخٌر ألفرادوهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع الكلً  ،% 13.41قدرت بـ 

وهو ما ٌعادل فردا واحدا من  ،% 15.46سنة بنسبة قدرت بـ  34و  39ما بٌن  تتراوح اعمارها

، وهو ما % 11.66البعض من االجابة وقد قدرت نسبتهم بـ  العٌنة، فٌما امتنع رادألفالمجموع الكلً 

وربما هذا االمتناع ٌرجع إلى النسٌان  من االناث افراد من المجموع الكلً ألفراد العٌنة، وهن 13ٌعادل 

ال ٌشترط وهنا ٌمكن ان نوضح ان التكوٌن االقامً فقط أو ان طبٌعة االناث عدم االفصاح عن اعمارهم، 

وهذا ما اكدته  سنة 31إلى غاٌة  ، اما بالنسبة للتمهٌن فان السن مطلوب حٌث حددجٌل فٌهالسن فً التس

 لنا مدٌرة المعهد
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 :الثانًبالمحور الخاصة  تحلٌل وتفسٌر البٌانات -ثانٌا

 اسباب اختٌار التكوٌن المهنً( ٌوضح 54جدول رقم )

 النسبة التكرار االختٌارات

 54.52 16  فً عملٌة االدماجالتخصص الموجود مطلوب 

 52.56 15    رغبة منك

 54.12 11 ال ٌوجد خٌار

 66.66 21 المجموع

 

 

 ( ٌوضح اسباب اختٌار التكوٌن المهن16ًشكل رقم )

 ،للولوج من خالله إلى عالم الشغلب اختٌار التكوٌن المهنً كمسار بسٌبٌن لنا الجدول اعاله 

اكبر نسبة سبب اختٌارها للتكوٌن المهنً  ان نت االسباب فً اختٌار التكوٌن المهنً، حٌث نجدوقد تباٌ

وهو ما  ،% 38.11بـ  وقد قدرت نسبتهم ،هو ان التخصص الموجود أو المختار مطلوب اكثر للتوظٌف

عن ولة التكوٌن اقروا برغبتهم فً مزاتلٌها نسبة الذٌن  العٌنة، ألفرادفردا من المجموع الكلً  54ٌعادل 

 وع ـردا من المجمـف 56ادل ـ، وهو ما ٌع% 31.14م بـ ـوقدرت نسبته ن المهنًـات التكوٌـق مإسسـطرٌ

37% 

35% 

التخصص الموجود  28%
   مطلوب اكثر للتوظٌف

    رغبة منك

 ال ٌوجد خٌار
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اقروا بؤنه ال ٌوجد لدٌهم خٌار أخر وذلك بعد اخفاقهم فً العٌنة، واخٌرا كانت نسبة الذٌن  ألفرادالكلً 

لى عالم الشغل، وقد بشهادة تساعدهم للولوج إ طرق ابواب التكوٌن المهنً للظفرإال شهادة البكالورٌا 

وٌمكن تفسٌر هذه العٌنة،  ألفرادفردا من المجموع الكلً  59وهو ما ٌعادل  ،% 18.91قدرت نسبتهم بـ 

 النتائج كما ٌلً: 

 ،ان الشباب فً الواقع المعاش دائما ٌتطلع لبناء مستقبله من خالل الدخول فً عالم الشغل

نفسٌا ومعنوٌا وحتى اجتماعٌا، و مالٌا الظفر بوظٌفة تجعله ٌستقرل التً تمكنه من ودائما ٌبحث عن السب

لذلك فبعد اتمام المرحلة الثانوٌة من التعلٌم واجتٌازهم شهادة البكالورٌا تبدأ مرحلة صعبة من حٌاتهم 

ولوج إلى عالم خاصة للذٌن اخفقوا فً الحصول على هذه الشهادة، فٌكون لزاما علٌهم التفكٌر فً كٌفٌة ال

تبدأ  بمإسسات التكوٌن المهنًوعند االلتحاق ، امامهمالشغل، وهنا ٌجدون ابواب التكوٌن المهنً مفتوحة 

ٌبحثون  وألنهمالتخصص المطلوب اكثر للتوظٌف وبٌن الرغبة فً دراسة تخصص بعٌنه، الموازنة بٌن 

انهم ٌفضلون التخصص المطلوب اكثر عن شهادة تدمجهم فً الحٌاة العملٌة فً اقرب وقت فمن البدٌهً 

 3للتوظٌف حتى ٌضمنون وظٌفة بعد التخرج مباشرة

 أخرى ونوع الشهادةما اذا كانت ألفراد العٌنة شهادات ٌوضح ( 55جدول رقم )

 

 النسبة التكرار البدائل

 45.53 15 شهادة جامعٌة نعم

 14.56 41 شهادة من مؤسسة خاصة

 41.51 41 شهادة تكوٌن مهنً

 12.46 55 المجموع

 21.64 55 ال

 144 21 المجموع
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 ( ٌوضح نسبة اللذٌن عندهم شهادات اخرى54شكل رقم )

حٌث  ،أخرى وانواع هذه الشهاداتالعٌنة شهادات  ألفرادما اذا كانت ٌبٌن لنا الجدول اعاله 

وهو ما ٌعادل  ،% 19.41بـ  وقد قدرت نسبتهم ، اغلب افراد العٌنة ال ٌملكون شهادات أخرى ان نجد

وهذا ما نجده امرا طبٌعٌا الن من شروط التسجٌل فً المعهد  العٌنة، ألفرادفردا من المجموع الكلً  16

الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً شهادة مدرسٌة للسنة ثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها، وال تقبل 

فردا  13وهو ما ٌعادل  ،% 91.14درت نسبتهم بـ ٌملكون شهادات أخرى قاي شهادة أخرى، اما الذٌن 

من خالل احتكاكً بالمتكونٌن سابقا بحكم انً كنت اشتغل فً قطاع و العٌنة، ألفرادمن المجموع الكلً 

وجدت ان هناك من ٌزاول الدراسة فً الجامعة  1114إلى غاٌة اواخر  1115من سنة التكوٌن المهنً 

ال التقدم للتسجٌل فً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً  عند حٌث انهوالمعهد فً ان واحد، 

وفً بعض االحٌان حٌن ٌخفق الطالب فً اجتٌاز شهادة الباكالورٌا فانه ٌتجه ٌفصح بؤنه طالب جامعً، 

مباشرة إلى المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً وٌسجل وٌزاول تكوٌنه وفً نفس الوقت 

اجتٌاز امتحان شهادة البكالورٌا، وعندما ٌنجح فً هذه األخٌرة فانه  إلعادةحرار ٌسجل مع الطلبة اال

 ٌكمل التكوٌن فً كالهما )المعهد والجامعة(

ن المهنً ٌقصدها فقط من هم دون المستوى ـات التكوٌـع ان مإسسـم من ان الشائـفعلى الرغ

اغلب من ٌملكون ب بٌانات هذا الجدول ان حسإال اننا نجد  ،ن والفاشلٌن من قطاع التربٌةـأو المتسربٌ

شهادات أخرى وقصدوا المعهد الوطنً المتخصص للتكوٌن المهنً هم من حملة الشهادات الجامعٌة، 

 للذٌن اجابوا بان لدٌهم الكلً  وعـمجمالردا من ـف 56ادل ـو ما ٌعـوه ،% 86.16م بـ ـدرت نسبتهـث قـحٌ

45% 

55% 

 نعم

 ال
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لتً ٌمنحها هذا المعهد ستمكنهم من االندماج فً سوق العمل، ان الشهادات ا إلدراكهموهذا  شهادات،

وهذا ٌجعلنا ندرك أهمٌة مإسسات التكوٌن المهنً، التً ال تقتصر خدماتها إال على المتكونٌن الذٌن 

اخفقوا فً مراحل دراستهم، فً حٌن نجد ان نسبة من لدٌهم شهادات من مإسسات تكوٌن خاصة قدرت 

من لدٌهم افراد من المجموع الكلً للذٌن اجابوا بان لدٌهم شهادات، اما  19دل وهو ما ٌعا ،% 58.34بـ 

من المجموع  فردا واحداوهو ما ٌعادل  ،% 19.39شهادات من مراكز التكوٌن المهنً فقدرت نسبتهم بـ 

 للذٌن اجابوا بان لدٌهم شهادات3 الكلً

 : تخصصات افراد العٌنة( ٌوضح 56جدول رقم )

 مج كوٌن مهنًت تكوٌن اقامً 

 % ت % ت % ت

 54.61 51 11.11 11 54.19 16 اعالم الً

 51.66 16 33.33 13 55.41 11 محاسبة      

 53.81 18 11 11 56.66 18 اقتصاد وتسٌٌر المٌاه

 55.86 16 11 11 59.16 16 معالجة المٌاه

 14.61 11 11.11 11 18.59 13 كاتبة مدٌرٌة

 14.61 11 55.55 15 14.11 19 تسٌٌر الموارد البشرٌة

 18.69 19 11 11 14.11 19 مراقبة النوعٌة    

 11.66 13 11 11 18.59 13 الكترونٌك صناعٌة

 13.41 11 11 11 19.86 11 االلٌة والضبط

 15.46 15 55.55 15 11 11 رسم معماري

 44.49 15 44.44 14 44.46 91 مج
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العٌنة ٌتوزعون بنسب ان افراد  وٌالحظ ،العٌنةتخصصات افراد ٌبٌن لنا الجدول اعاله 

بـ قدرت و ا فً تخصص االعالم االلًـنجدهة ـاكبر نسبحٌث ان ات، ـمتفاوتة على هذه التخصص

ٌلٌها تخصص المحاسبة بنسبة ثم  العٌنة، ألفرادد من المجموع الكلً افرا 51وهو ما ٌعادل  ،% 54.61

اقتصاد تخصص  ٌؤتًد من المجموع الكلً ألفراد العٌنة، ثم افرا 16، وهو ما ٌعادل % 51.66قدرت بـ 

العٌنة، لنجد  ألفرادفراد من المجموع الكلً أ 18وهو ما ٌعادل  ،% 53.81وتسٌٌر المٌاه التً قدرت بـ 

افراد من المجموع الكلً  16وهو ما ٌعادل  ،% 55.86بعد ذلك تخصص معالجة المٌاه بنسبة قدرت بـ 

حٌن نجد تساوي فً النسب بٌن تخصص تسٌٌر الموارد البشرٌة وكاتبة مدٌرٌة، والتً فً  العٌنة، ألفراد

لكل  العٌنة ألفرادافراد من المجموع الكلً  11وهو ما ٌعادل  ،% 14.61قدرت نسبة كل منهما بـ 

 19وهو ما ٌعادل  ،% 18.69قدرت نسبته بـ  حٌث مراقبة النوعٌةتخصص  بعد ذلك ٌؤتًثم  ،تخصص

قدرت نسبة بـ  حٌثلكترونٌك الصناعٌة اإلثم ٌلٌه تخصص المجموع الكلً ألفراد العٌنة،  افراد من

اللٌة والضبط تخصص ا وٌؤتً ،من المجموع الكلً ألفراد العٌنة افراد 13وهو ما ٌعادل  ،% 11.66

، واخٌرا من المجموع الكلً ألفراد العٌنة وهو ما ٌعادل فردٌن ،% 13.41نسبته بـ  الذي قدرت

موع الكلً ألفراد وهو ما ٌعادل فردا واحدا من المج % 15.46خصص رسم معماري بنسبة قدرت بـ ت

 3العٌنة لكل

خالل هذه البٌانات الموضحة اعاله ان هناك تنوع كبٌر فً التخصصات المدرجة من نالحظ 

زعة تخصصات، مو 51فً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب، وقد احصٌنا 

لكن ما نالحظه هو عدد التخصصات  –التكوٌن االقامً والتمهٌن  –على كال النوعٌن من التكوٌن 

، وهذا ما ٌعطً للمتكونٌن المفتوحة فً التكوٌن االقامً اكبر من عدد التخصصات المفتوحة فً التمهٌن

 14االقامً هو  حٌث نجد ان عدد التخصصات فً التكوٌن، فً التكوٌن االقامً حرٌة اختٌار التخصص

تخصصات  11تخصصات، فً حٌن نجد ان عدد التخصصات فً التمهٌن هو  51تخصصات من اصل 

نجد عدد المتكونٌن فً التكوٌن االقامً اكبر من عدد المتكونٌن فً ، لذلك تخصصات 51من اصل 

خصصات فً وهنا ٌطرح السإال نفسه لماذا نجد التخصصات فً التكوٌن االقامً اكثر من الت، التمهٌن

ان وبٌنت لنا فً المقابلة التً اجرٌت معها، التمهٌن؟ وقد اجابتنا السٌدة مدٌرة المعهد عن هذا السإال 

إال اننا نجد عدد التخصصات المفتوحة فً  ،سٌاسة الدولة فً السنوات األخٌرة موجهة حول التمهٌن

طبٌعة المستوى الذي  إلىجع هذا وٌر ،التكوٌن االقامً اكبر من عدد التخصصات المفتوحة فً التمهٌن

والذي هو مستوى تقنً سامً، حٌث ٌتطلب كفاءات ومهارات عالٌة ال ٌمكن للمتكون ان ٌخرجه المعهد، 

 ٌتزود بها إال اثناء تلقٌه الشق النظري، اما التمهٌن فإننا نجده ٌنجح فً المستوٌات االقل، كما ان التكوٌن 
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النظري والمعالجة اثناء الشق المٌدانً فً حٌن ٌكتفً التمهٌن  االقامً ٌتكفل بالتشخٌص اثناء الشق

بالمعالجة الرتكازه على الجانب المٌدانً اكثر من الجانً النظري، لكن نحن نجتهد حتى ٌصبح التكوٌن 

 ٌن االقام3ًفً التمهٌن مثل التكو

التكوٌن كما توضح لنا هذه البٌانات ان هناك بعض التخصصات موجودة فً كال النوعٌن من 

على غرار تخصص االعالم االلً وتخصص كاتبة مدٌرٌة وتخصص   –التكوٌن االقامً والتمهٌن  –

الراغبٌن فً هذه التخصصات  للمتكونٌنتسٌٌر الموارد البشرٌة وتخصص المحاسبة، وهذا ما ٌسمح 

قط فً احد فً حٌن نجد ان هناك بعض التخصصات موجودة فبحرٌة االختٌار بٌن النوعٌن من التكوٌن، 

النوعٌن، سواء التكوٌن االقامً أو التمهٌن، فمثال نجد ان تخصصات: اقتصاد وتسٌٌر المٌاه ومعالجة 

، قامًلكترونٌك الصناعٌة وااللٌة والضبط موجودة فقط فً التكوٌن اإلالمٌاه ومراقبة النوعٌة واإل

راغبٌن فً احد هذه وتخصص الرسم المعماري موجود فً التمهٌن، وهنا نجد ان المتكونٌن ال

 3التخصصات مجبرٌن على التوجه إلى نوع التكوٌن الموجود به التخصص المرغوب
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 :اختٌار التخصص  اسباب( ٌوضح 54جدول رقم )

تخصص  
مطلوب فً 

 التوظٌف

توجٌه  الرغبة
 االدارة

الشعبة ال 
تسمح إال 

بهذا 
 التخصص

رغبة 
 الوالدٌن

ال توجد 
 خٌارات

 مج

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 16.34 14 44 44 44 44 44 44 44 44 52 41 52.56 43 االعالم اآللً

 15.45 44 15.52 45 44 44 44 44 14 45 44 44 11.43 45 اقتصاد وتسٌٌر المٌاه

 11.43 43 11.55 41 44 44 44 44 14 45 15.42 45 44 44 معالجة المٌاه

 46.54 42 11.55 41 24 41 52 41 44 44 43.52 41 42.55 41 كاتبة مدٌرٌة

 46.54 42 44 44 44 44 52 41 44 44 43.52 41 14.31 45 تسٌٌر الموارد البشرٌة

 12.35 45 11.55 41 44 44 52 41 54 41 52 41 42.55 41 محاسبة عامة

 42.55 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43.52 41 11.43 45 الكترونٌك صناعٌة

 44.51 41 11.55 41 44 44 52 41 44 44 43.52 41 42.55 41 ٌةمراقبة النوع

 45.65 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43.52 41 42.55 41 االلٌة والضبط

 41.63 41 44 44 24 41 44 44 44 44 44 44 44 44 الرسم المعماري

 66.65 21 15.45 44 45.65 45 4.51 41 46.54 42 51.54 13 55.55 14 المجموع

 

ما بٌن شًء فً الحٌاة ٌخضع لبعض االسباب التً تدفعنا للتفضٌل  أليمن البدٌهً ان اختٌارنا 

من طرف دون االخر  تخصصأو تفضٌل سبب اختٌار ٌبٌن لنا الجدول اعاله ، وهو موجود ومتاح

، ةوسندرجها بترتٌب تنازلً من اكبر نسبة إلى اصغر نسب ،ولقد اختلفت االسباب وتباٌنت، المبحوثٌن

التخصص مطلوب اكثر للتوظٌف وقد قدرت  هذااكبر نسبة سبب اختٌارها لتخصصها هو ان ان نجد ف

وربما نجد ان هذا السبب  العٌنة، ألفرادفردا من المجموع الكلً  58وهو ما ٌعادل  ،% 33.33بـ  نسبتهم

قطاع التكوٌن  –كال القطاعٌن اكثر ترجٌحا من االسباب األخرى فً اختٌار التخصص على اعتبار ان 

ٌكمالن بعضهما البعض وٌعمالن على توازن المجتمع من حٌث المدخالت  –المهنً وقطاع التشغٌل 

 وهذا االختٌار له ابعاد مستقبلٌة تتضح على المدى البعٌد،وان نهاٌة التكوٌن هً التوظٌف، والمخرجات، 
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، والذي ون بعد االنتهاء من فترة التكوٌنٌتمثل فً الدخل الذي سٌتقاضاه المتكالذي قتصادي االبعد ال منها

ٌجعله مستقال بذاته، وهذا ما ٌساعده فً اشباع الحاجات األساسٌة التً تحدث عنها ماسلو فً نظرٌته س

فٌكون اسرة وهذا  ،لٌرتقً بعد ذلك إلى اشباع حاجاته من االمان، ) الطعام، المسكن، 333( سلم الحاجات

نجده  السببفهذا ، وتكوٌن اسرة والتكفل بهاٌتمثل فً االستقرار الذي ً نفسالجتماعً االبعد الما ٌحقق 

حٌث ان الشباب فهإالء المبحوثٌن ربطوا بٌن التكوٌن المهنً وسوق العمل، ، ومنطقٌا طبٌعٌا ومعقوال

ٌتوجهون للتخصصات التً علٌها الطلب فً سوق العمل، وهذا للظفر بمنصب عمل بعد التخرج مباشرة 

ٌطالهم شبح البطالة، هذه األخٌرة التً تجعلهم ٌوازنون بٌن التخصصات المقترحة وبٌن ما  خوفا من ان

رغبة المتكون فً التخصص،  ةالثانٌ، لٌؤتً فً المرتبة وبٌن اشباع حاجاتهم هو مطلوب فً سوق العمل

نا نجد ان وهالعٌنة،  ألفرادفردا من المجموع الكلً  56وهو ما ٌعادل  ،% 35.38حٌث قدرت نسبته بـ 

فالرغبة فً تخصص ما تجعل المبحوثٌن لدٌهم طموح بتحقٌق ذاتهم عن طرٌق تحقٌق ما ٌرغبون فٌه، 

فرصة تكوٌن فً الظفر بطموهم هو لم ٌربطوا بٌن التكوٌن والتشغٌل، فكان لكنهم الفرد ٌبدع فٌه، 

ت بدٌلة لهم، البعض ان سبب اختٌارهم هو عدم وجود خٌارا اقرفً حٌن  التخصص المرغوب فٌه،

وهذا ٌعنً ان  العٌنة، ألفرادافراد من المجموع الكلً  18وهو ما ٌعادل  ،% 53.81وقدرت نسبتهم بـ 

مجموع االختصاصات التً برمجها المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً خالل تلك الفترة ال 

ة، واخفاقهم فً شهادة وربما ان تطلعاتهم كانت حول تخصصات موجودة فً الجامع ،ٌرغبون فٌها

بحث عن تخصص لالباكالورٌا جعلهم ٌختارون اي تخصص دون رغبة فٌه، حتى ال ٌضٌعوا الوقت با

بان  المبحوثٌنن فٌما صرح البعض مأخرى علهم ٌجدون ما ٌرغبون، ٌرغبون فٌه أو االنتظار لدورات 

ن االدارة، وقدرت نسبتهم بـ بل كانت بتوجٌه م ،التخصصات التً تكونوا فٌها لٌست ضمن اختٌاراتهم

من هذا الموضوع تم  وللتؤكد العٌنة، ألفرادمن المجموع الكلً  افراد 11وهو ما ٌعادل  ،% 14.61

اوضحت لنا بعض االمور حول  ، التًالمعهد السٌدة مدٌرةالتً اجرٌت مع  المقابلةفً طرح سإال حوله 

تلجؤ إلى عملٌة التوجٌه فً بعض  اإلدارةواكدت لنا ان طرٌقة توجٌه المتكونٌن على التخصصات، 

 :ما ٌلً الحاالت، واوضحت لنا

ٌوجهون حسب رغباتهم اذا توفرت فٌهم فان المتربصٌن أو المتمهنٌن  :فً التمهٌنبالنسبة للمتربصٌن 

الشروط الخاصة بكل تخصص، وهذا الن اغلب الشباب ال ٌختارون التمهٌن، على الرغم من االمتٌازات 

 االمتٌازات ما ٌلً:  هذه ا الدولة لتشجٌع الشباب على اختٌار هذا النمط من التكوٌن، ومن بٌنالتً وضعته
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  شبه الراتب الذي ٌتحصل علٌه المتمهن اثناء مدة التكوٌن، وقٌمته اكبر من المنحة التً ٌتقاضاها

 المتكون فً التكوٌن االقامً

 ن اجتٌاز اي مسابقة عكس قبول المتمهن فً التخصص الذي ٌرغب فٌه حسب الشروط دو

 التكوٌن االقامً الذي ٌتطلب التسجٌل فٌه اجتٌاز مسابقة كتابٌة

  سنة 31تمدٌد السن إلى غاٌة 

  من بعض الرسوماعفاء المإسسات التً تستقبل المتمهنٌن 

ان ادارة المعهد تحترم رغبة المتربصٌن فً اختٌارهم ف بالنسبة للمتربصٌن فً التكوٌن االقامً:

بداٌة توضع العروض مع الشروط الالزمة لكل فوهً دائما تحاول تلبٌة رغباتهم،  ،تللتخصصا

تخصص، وتفتح التسجٌالت لمدة تقارب الشهر أو اكثر، وعندها ٌتقدم الشباب إلى مكاتب التسجٌل على 

، مستوى المعهد وٌختارون التخصص الراغبٌن فٌه، ثم ٌخضعون إلى مقابلة تجرٌها مستشارة التوجٌه

دها ٌجرون مسابقة كتابٌة معلن عنها مسبقا، وإذا لم ٌنجح المتربص فً المسابقة الكتابٌة تتدخل وبع

االدارة وتلجؤ إلى اعادة توجٌههم إلى تخصصات أخرى تتناسب ومٌوالتهم وتخصصاتهم، وكل هذا ٌدخل 

 3فً سٌاسة مساعدة الشباب

بهذا التخصص وقد قدرت نسبتهم  فٌما صرح البعض ان الشعبة التً ٌنتمون الٌها ال تسمح إال

على الرغم من ان هناك كم من افراد من المجموع الكلً ألفراد العٌنة،  19، وهو ما ٌعادل % 18.69بـ 

التخصصات المقترحة إال ان هناك شروط تحدد التسجٌل فً هذه التخصصات، ومن بٌن هذه الشروط 

لة الثانوٌة، فهناك بعض التخصصات تستقبل فقط نوعٌة الشعبة التً كان ٌنتمً الٌها المتكون فً المرح

المتكونٌن من الشعب العلمٌة مثل االعالم االلً ومراقبة النوعٌة واإللكترونٌك الصناعٌة معالجة المٌاه 

333 الخ، فً حٌن نجد ان بعض التخصصات ال ٌشترط فٌها الشعبة بل هً موجهة لكل المتكونٌن من 

لبشرٌة وكاتبة مدٌرٌة، وهنا نجد ان المتكونٌن من الشعب العلمٌة لدٌهم جمٌع الشعب مثل تسٌٌر الموارد ا

 حظوظ اكبر من المتكونٌن من الشعب االدبٌة فً اختٌار التخصص3

فٌما صرح البعض ان اختٌارهم للتخصص كان بناءا على رغبة الوالدٌن، وقدرت نسبتهم بـ 

 3العٌنة ألفرادمن المجموع الكلً  وهو ما ٌعادل فردٌن ،% 13.41

التخصصات التً  اك تباٌن واختالف فًـان هندول ـذا الجـات هـالل بٌانـمن خظ ـا نالحـكم

الم االلً ـة لتخصص االعـد اكبر نسبـل، حٌث نجـوق الشغـب فً سـا الطلـابها بؤن علٌهـاقر اصح

 التخصص مطلوب ن اقروا بان ـوع الكلً للذٌـراد من المجمـاف 16ادل ـو ما ٌعـوه ،% 31.34درت بـ ـق
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التوظٌف، وربما ٌكون هذا منطقٌا الن تخصص االعالم االلً مطلوب فً كل المإسسات  اكثر فً

اإلعالم االلً، على خاصة مع استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة التً تعتمد إلى حد كبٌر العمومٌة والخاصة، 

و مكاتب خاصة )مقهى االشتغال بمإسسات خاصة أ بإمكانهمكما ان المتكونٌن فً هذا التخصص 

، محل لتصلٌح اجهزة االعالم االلً، 333 (، ثم ٌلٌه تخصص تسٌٌر الموارد البشرٌة بنسبة األنترنت

افراد من المجموع الكلً للذٌن اقروا بان التخصص مطلوب  13وهو ما ٌعادل  ،% 58.69قدرت بـ 

لمإسسات العمومٌة والخاصة بكل اكثر فً التوظٌف، فوظٌفة تسٌٌر الموارد البشرٌة موجودة فً جمٌع ا

تعنى بشإون جمٌع المستخدمٌن فً كل مإسسة،  ألنهاانواعها، وال تخلو اي مإسسة من هذه الوظٌفة، 

هذه الوظٌفة فإننا نجدها فً بعض المإسسات  ألهمٌةوهً بذلك تتطلب عدد من الموظفٌن، ونظرا 

ذاتها، وفً البعض االخر من المإسسات تكون الكبٌرة خاصة االقتصادٌة منها كدائرة أو مدٌرٌة قائمة ب

على شكل مصلحة، وتكون فً شكل مكتب فً المإسسات الصغٌرة، ثم ٌلٌه نخصص اقتصاد وتسٌٌر 

وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع  ،% 55.86المٌاه واإللكترونٌك الصناعٌة بنسبة قدرت لكل منهما بـ 

التوظٌف لكل تخصص، فالبنسبة لتخصص اقتصاد الكلً للذٌن اقروا بان التخصص مطلوب اكثر فً 

، لذلك فان من اختاروا اول دفعة تتخرج من المعهد 1151 وتعتبر دفعةفانه تخصص جدٌد  الماءوتسٌٌر 

هذا التخصص فان فً اعتقادهم ان كل تخصص جدٌد سوف ٌكون له حظ كبٌر فً التوظٌف على اعتبار 

اكثر، ومطلوب فً نٌك الصناعٌة فهو تخصص ٌطلبه الذكور سبة لإللكتروانه ال ٌوجد من قبل، اما بالن

المإسسات الصناعٌة، واخٌرا تؤتً التخصصات األخرى التً تساوت فً النسب وهً كاتبة مدٌرٌة 

وهو ما ٌعادل  ،% 11.66االلٌة والضبط حٌث قدرت نسبة كل منهما بـ والمحاسبة ومراقبة النوعٌة و

 3لكلً للذٌن اقروا بان التخصص مطلوب اكثر فً التوظٌففردا واحدا لكل تخصص من المجموع ا
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 :الثالثبالمحور الخاصة  تحلٌل وتفسٌر البٌانات -ثالثا

 التسجٌل واسباب مؤسسة التشغٌل المسجل فٌها( ٌوضح 51جدول رقم )

 % ت اسباب التسجٌل االختٌارات

سهولة 

 االجراءات

ار احسن الختٌ قٌمة االجر اكبر فرص االدماج اكبر

 وظٌفة

 الممتنعٌن

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

AWEM 07 24.13 15 51.72 44 24.13 44 44 44 44 29 56.86 

DAS 42 41.15 45 55.24 44 44 44 44 44 44 44 13.72 

AWEM+DAS 44 44 07 53.84 44 44 43 46.15 44 44 13 25.49 

 44 44 الممتنعٌن
44 44 44 44 44 44 45 144 

45 03.92 

 66.64 51 45.65 45 11.43 43 15.45 44 14.42 51 55.25 15 المجموع

 

 

 ( ٌوضح مؤسسة التشغٌل المسجل فٌها51شكل رقم )

 

57% 

14% 

25% 

4% 

AWEM

DAS

AWEM+DAS

 الممتنعٌن
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وهذا إلحداث التوازن  ،ان التكوٌن والتشغٌل نظامان ٌكمالن بعضهما البعض من المفروض

فً طلب العمل لمتخرج ان ٌسجل بعد نهاٌة التكوٌن ٌجب على اف وعلٌه واالستقرار داخل المجتمع،

فعلى الرغم من ان الهٌئة  ،بفرصة عمل ٌحظى، حتى على مستوى الوالٌةالمعنٌة بذلك مإسسة التشغٌل 

الوصٌة أو المكلفة بالتشغٌل على المستوى الوطنً هً وزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً، هذه 

وهذا بالتنسٌق بٌنها ما ٌتعلق بالتشغٌل داخل الوالٌة،  األخٌرة التً نصبت مدٌرٌات والئٌة لالهتمام بكل

الوكاالت الوالئٌة للتشغٌل التً تعمل على تسجٌل كل طالبً العمل على مستوى الوالٌة، وبالتالً  وبٌن

أخرى من ٌسجل فً مإسسات رصد تحركات طالبً العمل وعارضً العمل، إال اننا نجد ان هناك 

لى الرغم من ان هذه األخٌرة غٌر معنٌة بعملٌة التشغٌل إال ان طالبً عكمدٌرٌة النشاط االجتماعً، و

الجدول اعاله و ل ذلك، وبالتالً اصبحت فً نظر طالبً العمل مإسسة للتشغٌل،جالعمل ٌقصدونها من ا

 3طلبات العمل الخاصة بهم فٌها المبحوثٌن سجلمإسسة التً الٌبٌن لنا 

فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل لمبحوثٌن سجلوا ااغلب نالحظ ان من خالل الجدول اعاله 

AWEM ،وهو  ،% 56.86نسبتهم بـ وقدرت ، المكلفة الوحٌدة بموضوع الشغل على مستوى كل والٌة

ألفراد العٌنة، تلٌها نسبة المبحوثٌن الذٌن سجلوا فً المإسستٌن من المجموع الكلً  فردا 29 ما ٌعادل

وهو ما  ،% 25.49ٌرٌة النشاط االجتماعً (، حٌث قدرت نسبتهم بـ معا ) الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ومد

فً مدٌرٌة النشاط  سجلوا الذٌنفً حٌن نجد نسبة ألفراد العٌنة، من المجموع الكلً  فردا 13 ٌعادل

فٌما سجلنا  ألفراد العٌنة،من المجموع الكلً  افراد 18 وهو ما ٌعادل ،% 13.72االجتماعً قدرت بـ 

من المجموع الكلً  فردٌن وهو ما ٌعادل ،% 13.41بـ نسبتهم ٌلة جدا عن االجابة وقدرت امتناع فئة قل

منحة االدماج  –على الرغم من ان البرنامج الذي تقدمه مدٌرٌة النشاط االجتماعً و العٌنة،ألفراد 

التً  هو برنامج تضامنً ٌتعلق بالفئات الهشة والمحرومة من المجتمع –االجتماعً لحاملً الشهادات 

قد اوضحت لنا لعمل خاصة منهم حاملً الشهادات، وانه اصبح مالذا لطالبً ا إال ، تعٌش ظروف خاصة

السٌدة نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً فً المقابلة التً اجرٌت معها ان البرنامج الذي تقدمه 

 هو برنامج تضامنًنما لٌس برنامجا للتشغٌل، وإ مدٌرٌة النشاط االجتماعً لفائدة حاملً الشهادات

موجه لفائدة بعض كغٌره من البرامج التضامنٌة األخرى التً تمنحها مدٌرٌة النشاط االجتماعً، وهو 

)االرامل، المطلقات، عائالت بدون دخل، بدون نشاط، ذوي اعاقات  الفئات التً تعٌش ظروف معٌنة

 ً لهذه الفئات وتوفٌر هامش مدخول لهم،ـاعن االجتمـه التامٌـ، هدفةـسن 31ن ـل مـاقا ـوٌكون سنه 333(،

والمتعلق بجهاز  1116 أفرٌل 31المإرخ فً  518-16وم التنفٌذي رقم ـه المرسـوهذا ما نص علٌ

 االدماج االجتماعً
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للشباب حاملً الشهادات، حٌث تمنح هذه المنحة للمستفٌد مقابل خدمة ذات منفعة عامة، إال اننا نجد ان 

   نحى أخر واصبح فً نظر طالبً العمل برنامج تشغٌل3ًهذا البرنامج اخذ م

هو  الوكالة الوالئٌة للتشغٌل أو مدٌرٌة النشاط االجتماعًفً للتسجٌل وٌعتبر السبب الرئٌسً 

لكن السبب فً ٌدخلوا فً متاهة البطالة، ان خوفا من  الظفر بمنصب عمل واالندماج فً الحٌاة المهنٌة،

أخرى أو سبب التسجٌل فٌهما معا نجده ٌختلف من مبحوث ألخر، وفٌما  تفضٌل التسجٌل فً مإسسة عن

 :التسجٌل ألسبابٌلً توضٌح 

 بالنسبة للذٌن سجلوا فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل: -1

ان سبب تسجٌلهم فٌها دون  لللتشغٌٌرى اغلب المبحوثٌن الذٌن سجلوا فً الوكالة الوالئٌة 

ر بالمقارنة بمدٌرٌة النشاط االجتماعً، وقد قدرت نسبتهم بـ غٌرها هو ان فرص االدماج فٌها اكب

للذٌن سجلوا فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل، وربما من المجموع الكلً  فردا 51 وهو ما ٌعادل ،% 15.81

ٌكون هذا السبب منطقً وواقعً على اعتبار ان هذه الوكالة هً المكلفة الوحٌدة بكل ما ٌخص التشغٌل 

الذٌن اقروا ان سبب تسجٌلهم فً الوكالة هو ان  نسبة التساوي فًفً حٌن نجد الٌة، على مستوى الو

قٌمة االجر فٌها اكبر من قٌمة االجر فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً وبٌن الذٌن اقروا ان سبب تسجٌلهم 

 18 وهو ما ٌعادل ،% 19.53هو سهولة االجراءات فً هذه المإسسة وقد قدرت نسبة كل منهما بـ 

وبالرجوع إلى القوانٌن لكل منهما،  للذٌن سجلوا فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌلمن المجموع الكلً  افراد

المسٌرة لهذه العقود نجد ان االجر فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ٌختلف عنه فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً، 

 51111تم رفعه إلى  وقد، دج شهرٌا 51111قٌمة االجر للتقنٌٌن السامٌن فً الوكالة ٌقدر بـ حٌث نجد 

دج شهرٌا، وهذا  6111ً ٌقدر بـ اما قٌمة االجر للتقنٌٌن السامٌٌن فً مدٌرٌة النشاط االجتماع دج،

ٌرجع إلى ان البرنامج المقدم من طرف الوكالة الوالئٌة للتشغٌل هو برنامج تشغٌلً فٌجب ان ٌخضع 

فٌه  فاألجرا البرنامج الذي تقدمه مدٌرٌة النشاط االجتماعً ، املألجوراالجر فٌه إلى قانون الحد االدنى 

هو مجرد منحة تمنح للمستفٌد ال تتعلق بقوانٌن االجر فً التشغٌل وال تخضع لقانون الحد االدنى 

 3، فهذه المنحة هً بمثابة مساعدة من طرف الدول تقدم للمحتاجٌن المذكورٌن سابقالألجور
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 :مدٌرٌة النشاط االجتماعً بالنسبة للذٌن سجلوا فً -5

لقد اوضحت لنا السٌدة نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً ان برنامج االدماج الذي ٌمنح 

ا هو برنامج تضامنً موجه على مستوى مدٌرٌة النشاط االجتماعً ال ٌدخل فً اطار التشغٌل، وإنم

، خاصة بعد االوضاع التً شهدتها لفئات الهشة والمحرومة، لكن هذا البرنامج اخذ منحى أخرلفائدة ا

المنطقة العربٌة، وتفادٌا لتلك االوضاع وجه البرنامج إلى غٌر وجهته األولى، واصبح فً نظر طالبً 

ٌرى اغلب المبحوثٌن الذٌن سجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً ان سبب العمل فرصة للتشغٌل، و

ارنة بالوكالة الوالئٌة للتشغٌل، وقد قدرت نسبتهم بـ تسجٌلهم فٌها دون غٌرها هو سهولة االجراءات بالمق

للذٌن سجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً، من المجموع الكلً  افراد 11 وهو ما ٌعادل ،% 85.91

حٌن نجد ان نسبة فالفرد دائما ٌبحث على االشٌاء السهلة والمٌسورة حتى ٌستطٌع قضاء حاجاته، فً 

من المجموع الكلً للذٌن سجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً اكدوا لنا  وهو ما ٌعادل فردٌن ،% 16.18

 3ان سبب تسجٌلهم هو ان فرص االدماج فٌها اكبر من فرص االدماج بالنسبة للوكالة الوالئٌة للتشغٌل

 :المؤسستٌن معا )الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ومدٌرٌة النشاط االجتماعً(بالنسبة للذٌن سجلوا فً  -5

)الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ومدٌرٌة النشاط بالنسبة للذٌن سجلوا فً المإسستٌن معا اما 

دماج، وقد قدرت نسبتهم بـ فان اغلبهم صرح لنا ان السبب حتى ٌكون لهم فرص اكبر لإلاالجتماعً (، 

ة افراد من المجموع الكلً للذٌن سجلوا فً المإسستٌن معا، اما النسب 18، وهو ما ٌعادل % 13.69

المتبقٌة من المسجلٌن فقد صرحوا لنا ان السبب هو اختٌار الوظٌفة االحسن من بٌن الوظائف المقترحة 

للذٌن من المجموع الكلً  افراد 16 ما ٌعادل، وهو % 96.51من كلتا المإسستٌن، وقد قدرت نسبتهم بـ 

 لإلدماجٌبحثون عن فرص ن اراهما مقنعٌن، فالسبب األول اصحابه وهذان السببا ،فً المإسستٌنسجلوا 

والتسجٌل فً المإسستٌن ٌضاعف من فرص ادماجهم عكس الذٌن سجلوا فً مإسسة واحدة، وال ٌهمهم 

فالمهم هنا هو الظفر بعقد ادماج، اما اصحاب السبب الثانً ٌرٌدون اختٌار  ،هنا االجر أو طبٌعة الوظٌفة

 المإسستٌن، والمفاضلة بٌن الوظٌفتٌن تكون الوظٌفة االحسن من بٌن الوظائف التً تقترح علٌهم من كال

بمدى تطابق الشهادة أو اما بالمٌوالت الشخصٌة نحو وظٌفة معٌنة، أو بمركز الوظٌفة فً حد ذاته، 

 بالوظٌفة المقترحة، أو ان لهم معاٌٌر أخرى للمفاضلة3

على  افلإلشران وجود مإسستٌن )الوكالة الوالئٌة للتشغٌل ومدٌرٌة النشاط االجتماعً( 

ٌإدي إلى خلق نوع من الفوضى فً كل مإسسة، وبشروط مختلفة  ،عملٌة واحدة وهً االدماج المهنً

 وهذا ما اكده كل من مدٌر الوكالة الوالئٌةتنسٌق بٌنهما،  انه ال ٌوجدبٌن طالبً العمل، خاصة والالعدالة 
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رٌت معهما، كون ان الوكالة للتشغٌل ونائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً فً المقابالت التً اج

الوالئٌة للتشغٌل تعنى بالتشغٌل ومدٌرٌة النشاط االجتماعً تعنى بتقدٌم المساعدات للفئات الهشة 

ً بعض االحٌان وعلٌه نجد فوالمحتاجة، وال ٌوجد ما ٌستدعً للتنسٌق بٌنهما الختالف مجال نشاطهما، 

 بعض اج من كال المإسستٌن فً حٌن نجد انان المسجلٌن فً المإسستٌن ٌستفٌدان من عقود االدم

 3( 31)انظر الجدول رقم من اي عقد  اٌستفٌدوالمسجلٌن فً مإسسة واحدة لم 

 وكالة التشغٌل أو مدٌرٌة النشاط االجتماعًعدم التسجٌل فً  اسباب( ٌوضح 55جدول رقم )

 DASعدم التسجٌل فً  AWEMعدم التسجٌل فً  االختٌارات

 النسبة لتكرارا النسبة التكرار

 14.51 45 11.55 41 االجراءات صعبة

 15.46 41 11.55 41 التسجٌل فٌها ٌحتاج إلى المحسوبٌة

 44 44 41.15 42 انتهاء عملٌة التسجٌل واالنتظار لوقت الحق

  35.45 15 44 44 قٌمة االجر ضعٌف

 43.56 45 44 44 (االكتفاء بالتسجٌل فً واحدة فقط)أخرى تذكر

 43.56 45 44 44 ممتنع

 144 56 66.65 44 المجموع

 

ٌبٌن الجدول اعاله سبب عدم التسجٌل فً مإسسات التشغٌل، وقد اختلفت وتباٌنت االسباب بٌن 

 المبحوثٌن، وفٌما ٌلً االسباب:

 الوكالة الوالئٌة للتشغٌل: سجلوا فً لم ٌبالنسبة للذٌن  -1

ٌة النشاط االجتماعً ولم ٌسجلوا فً الوكالة هناك من المبحوثٌن من اكتفوا بالتسجٌل فً مدٌر

 ، ولقد اختلفت وتباٌنت اسباب عدم تسجٌلهم حسب ما ٌوضحه(15دول رقم ـر الجـ)انظل ـة للتشغٌـالوالئٌ
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الجدول اعاله، حٌث نجد ان اغلب الذٌن لم ٌسجلوا صرحوا بان السبب هو انتهاء عملٌة التسجٌل وطلب 

 من المجموع الكلً افراد 11 وهو ما ٌعادل ،% 85.91قدرت نسبتهم بـ منهم االنتظار لوقت الحق، وقد 

بمعنى ان هإالء المبحوثٌن قصدوا الوكالة الوالئٌة للتشغٌل للذٌن لم ٌسجلوا فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل، 

ة فوجدوا ان عملٌة التسجٌل موقفة لحٌن االعالن على موعد أخر لفتح التسجٌل، وهنا نجد ان هذه الوكال

، وبتوجٌه السإال إلى بعض اعوان الوكالة الوالئٌة للتشغٌل الذٌن وجهنا الٌهم لها اوقات معٌنة للتسجٌل

لما كان الوكالة عبارة عن مكتب ال ٌتسع مدٌر الوكالة صرحوا لنا ان هذه االجراءات كانت فً السابق، 

الشباب  بإمكانن للوكالة اصبح للوافدٌن، لكن بتغٌٌر المقر الذي اصبع ٌتسع لكل الزائرٌن والوافدٌ

بان سبب عدم تسجٌلهم ٌرجع إلى االجراءات  صرحوا المبحوثٌن اما بعض، التسجٌل فً اي وقت

فردا واحدا من المجموع الكلً للذٌن لم ٌسجلوا  وهو ما ٌعادل ،% 59.16الصعبة، وقد قدرت نسبتهم بـ 

 ب عدم تسجٌلهم ٌرجع إلى المحسوبٌة3ونفس النسبة اقرت بان سب فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل،

 مدٌرٌة النشاط االجتماعً: سجلوا فً لم ٌبالنسبة للذٌن  -5

تجدر االشارة هنا إلى ان الذٌن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً فهم سجلوا فً الوكالة 

دٌرٌة النشاط الوالئٌة للتشغٌل، ومن خالل الجدول اعاله ٌتبٌن لنا ان اغلب الذٌن لم ٌسجلوا فً م

االجتماعً صرحوا بان السبب األساسً فً عدم تسجٌلهم ٌرجع إلى قٌمة االجر، حٌث ان االجر الذي 

تدفعه مدٌرٌة النشاط االجتماعً لحاملً شهادة تقنً سامً اقل من االجر الذي تدفعه الوكالة الوالئٌة 

من المجموع  فردا 56 ما ٌعادلوهو  ،% 61.16للتشغٌل لحاملً شهادة تقنً سامً، وقدرت نسبتهم بـ 

ٌلٌه نسبة الذٌن اكدوا لنا ان سبب عدم تسجٌلهم فً للذٌن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً،  الكلً

مدٌرٌة النشاط االجتماعً ٌرجع إلى ان التسجٌل فٌها ٌحتاج إلى المحسوبٌة، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

 للذٌن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً، الكلً  افراد من المجموع 19، وهو ما ٌعادل % 53.84

االجراءات الصعبة عند التقدم فٌما صرح البعض االخر ان سبب عدم التسجٌل فٌها ٌرجع إلى 

جلوا للذٌن لم ٌس من المجموع الكلً افراد 13 وهو ما ٌعادل ،% 51.39بـ وقد قدرت نسبتهم  ،للتسجٌل

نجد ان هناك من اكتفوا بالتسجٌل فً واحدة وٌرون انها تفً  مافٌ، فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً

وهً الوكالة  االبالغرض خاصة وان التً سجلوا بها هً الهٌئة الوصٌة فً كل ما ٌتعلق بالتشغٌل 

للذٌن لم  من المجموع الكلً فردٌن وهو ما ٌعادل ،% 16.64الوالئٌة للتشغٌل، وقد قدرت نسبتهم بـ 

وقد امتنعت نسبة عن االجابة عن السإال وقد قدرت نسبتهم بـ  نشاط االجتماعً،ٌسجلوا فً مدٌرٌة ال

للذٌن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط  للذٌن لم من المجموع الكلً فردٌن وهو ما ٌعادل، % 16.64

 االجتماع3ً
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 فً مؤسسة التشغٌل االجراءات اثناء التسجٌل( ٌوضح 55جدول رقم )

 

المسجلٌن فً  االختٌارات

AWEM 

المسجلٌن فً 

DAS 

المسجلٌن فً 

AWEM + 

DAS 

 النسبة التكرار الممتنعٌن

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 35.35 52 44 44 25.51 44 15.52 45 53.54 52 سهلة

 54.12 11 44 44 13.12 43 24.11 41 15.46 41 صعبة

 45 44 44 44 44 44 44 ممتنع
144 45 45.65 

 66.66 21 144 45 144 15 144 44 144 56 المجموع

 

 

 ( ٌوضح االجراءات اثناء التسجٌل فً مؤسسة التشغٌل55شكل رقم )

تسجٌلهم فً احدى مإسسات ٌوضح لنا الجدول اعاله اراء المبحوثٌن حول االجراءات اثناء 

 ،% 66.61نت سهلة، وقد قدرت نسبتهم بـ ، وقد اكد لنا اغلب افراد العٌنة بان االجراءات كاالتشغٌل

إلى التطبٌقات الصارمة ، وٌمكن ارجاعها ألفراد العٌنة من المجموع الكلً فردا 31 وهو ما ٌعادل

 فً حٌن ٌرى بعض، لمكاتب مما سهل من عملٌة التسجٌلا على هذه اـال التكنولوجٌـن وكذلك ادخـللقوانٌ

من  فردا 59 وهو ما ٌعادل ،% 18.91ة، وقدرت نسبتهم بـ المبحوثٌن ان اجراءات التسجٌل كانت صعب

وهو ما  ،% 13.41ألفراد العٌنة، فٌما امتنع اخرون من االدالء برأٌهم وقدرت نسبتهم بـ  المجموع الكلً

69% 

27% 

4% 

 سهلة

 صعبة

 ممتنع
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كانت من المبحوثٌن المسجلٌن سواء فً  اآلراءوهذه  ألفراد العٌنة، من المجموع الكلًفردٌن  ٌعادل

 3للتشغٌل أو فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً أو فً المإسستٌن معاالوكالة الوالئٌة 

 :بالنسبة للمسجلٌن فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل

وهو  ،% 66.11االغلبٌة المطلقة منهم اقروا ان التسجٌالت كانت سهلة، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

غٌل، فً حٌن نجد قلة ممن اقروا للمسجلٌن فً الوكالة الوالئٌة للتش من المجموع الكلً فردا 11 ما ٌعادل

 من المجموع الكلً افراد 19 وهو ما ٌعادل ،% 53.84ان التسجٌالت كانت صعبة، وقدرت نسبتهم بـ 

 لٌن فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل3للمسج

  :جتماعًالاما بالنسبة للمسجلٌن فً مدٌرٌة النشاط ا

 19 وهو ما ٌعادل ،% 18.59بـ اغلبهم اقروا ان االجراءات كانت صعبة، وقدرت نسبتهم 

 3للمسجلٌن فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً من المجموع الكلً افراد

  :اما بالنسبة للمسجلٌن فً المؤسستٌن معا

لقد صرح اغلب المسجلٌن ان االجراءات اثناء تسجٌلهم كانت سهلة وقد قدرت نسبتهم بـ 

فٌما صرحت  ،المإسستٌن معامسجلٌن فً لل من المجموع الكلً افراد 18 وهو ما ٌعادل ،% 13.69

من  افراد 16 وهو ما ٌعادل ،% 96.51البقٌة بان االجراءات كانت صعبة وقد قدرت نسبتهم بـ 

 والجدول الموالً ٌوضح فٌما تكمن الصعوبة3للمسجلٌن فً المإسستٌن معا،  المجموع الكلً

 فً مؤسسة التشغٌل اثناء التسجٌل الصعوبات التً واجهها بعض افراد العٌنة( ٌوضح 51جدول رقم )

 

المسجلٌن فً  النسبة التكرار االختٌارات

AWEM 

المسجلٌن فً 

DAS 

المسجلٌن فً 

AWEM + DAS 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 33.33 41 42 45 52 41 24.11 45 كثرة الوثائق

 55.55 45 52 41 42 45 15.52 43 كثرة المقبلٌن على التسجٌل

 66.66 43 144 41 144 41 66.66 11 المجموع
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 ( ٌوضح الصعوبات التً واجهها افراد العٌنة اثناء التسجٌل فً مؤسسة التشغٌل55)شكل رقم 

الصعوبات التً تلقاها بعض المبحوثٌن اثناء التقدم للتسجٌل فً احدى  ٌوضح الجدول اعاله

صعوبات تمثلت فً كثرة الوثائق المطلوبة فً تكوٌن ملف أغلبهم ان ال وقد اقرشغٌل، تمإسسات ال

للذٌن اقروا ان  من المجموع الكلً افراد 16 وهو ما ٌعادل ،% 18.59التسجٌل، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

، من فً كثرة المقبلٌن على التسجٌلاالجراءات اثناء التسجٌل كانت صعبة، فٌما اكد البقٌة ان الصعوبة تك

للذٌن اقروا ان االجراءات  من المجموع الكلً افراد 16 وهو ما ٌعادل ،% 91.61وقدرت نسبتهم بـ 

للتشغٌل ومدٌرٌة النشاط ) الوكالة الوالئٌة كلتا المإسستٌن نلفت االنتباه ان و اثناء التسجٌل كانت صعبة،

وٌن من معاهد ومراكز االجتماعً ( تستقبل كل الفئات وكل االصناف، اي خرٌجً مإسسات التك

 وخرٌجً المإسسات الخاصة للتكوٌن كافة المستوٌات ) لٌسانس وماستر ودكتوراه(برٌجً الجامعات وخ

، وهذا ما ٌجعل التوافد والمسرحٌن من المإسسات وكذا الذٌن بدون مستوى ،ومخرجات التربٌة الوطنٌة

الوالئٌة للتشغٌل أو وهذه االسباب كانت من المبحوثٌن سواء المسجلٌن فً الوكالة  واالقبال علٌهم بكثرة،

 المسجلٌن فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً أو المسجلٌن فً المإسستٌن معا، حٌث نجد:

نجد ان اغلبهم اقر ان الصعوبة تكمن فً كثرة المقبلٌن بالنسبة للمسجلٌن فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل: 

على ئة الوصٌة على قطاع التشغٌل على التسجٌل، وهذا امر طبٌعً الن الوكالة الوالئٌة للتشغٌل هً الهٌ

، وكل طالبً العمل ٌجب ان ٌسجلوا على مستوى الوالٌة التً تعمل بالتنسٌق مع مدٌرٌة التشغٌل

للذٌن وجدوا  من المجموع الكلً افراد 13 وهو ما ٌعادل ،% 81مستواها، وقد قدرت نسبتهم بـ 

 فً حٌن اقر اخرون ان الصعوبة تكمن فً كثرة ل،ـة للتشغٌـة الوالئٌـاء التسجٌل فً الوكالـات اثنـصعوب

57% 

 كثرة الوثائق 43%

كثرة المقبلٌن على 
 التسجٌل
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فردا  وهو ما ٌعادل ،% 11 ، وقدرت نسبتهم بـ فً البرنامج الوثائق المطلوبة فً تكوٌن ملف التسجٌل

، وعند للذٌن وجدوا صعوبات اثناء التسجٌل فً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل من المجموع الكلً واحدا

حٌث ٌوجد ملفٌن، ل طلبنا منهم تزوٌدنا بملف التسجٌل على مستواهم، اتصالنا بالوكالة الوالئٌة للتشغٌ

والملف الثانً لالستفادة من برنامج والحصول على بطاقة طالب العمل، الملف األول للتسجٌل فً الوكالة 

 :الوثائق التالٌةاألول فً وقد تمثل الملف االدماج المهنً، 

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة 

 إهل الدراسً أو شهادات العملنسخة من الم 

 شهادة المٌالد 

 بطاقة اقامة فً حالة العنوان خارج إقلٌم الوالٌة 

 اما الملف الثانً فقد تمثل فً الوثائق التالٌة:

 بطاقة طالب العمل 

 نسخة من الدبلوم أو المإهل العلمً مصادق علٌها 

 11 صور شمسٌة 

 صك برٌدي مشطوب 

 ٌةوثٌقة اثبات وضعٌة الخدمة الوطن 

 طلب خطب التوقٌع + البصمة، إلى السٌد مدٌر التشغٌل 

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة مصادق علٌها 

 تصرٌح شرفً بعدم االستفادة من برامج التشغٌل مصادق علٌه 

 11 شهادة مٌالد اصلٌة 

 11 شهادة الحالة المدنٌة 

 شهادة عدم العمل 

  ( استمارة طلب االنخراطSECUمن طرف صندوق الضمان ) ( ًاالجتماعCNAS) 

 11 نسختٌن من البطاقة التقنٌة للمإسسة 

 نسختٌن من بطاقة التعرٌف الجبائً للمستخدم 

 11 من السجل التجاري أو وثٌقة االعتماد للمإسسة المستخدمة مصادق علٌها 
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333 التنقل بٌن عدة ادارات كالبلدٌة ومدٌرٌة الضمان االجتماعً  باألمرتتطلب من المعنً  الوثائقوهذه 

 ٌضطره لالنتظارمما  الخ، وهذا ٌرهق طالب العمل فكل االدارات التً سٌتصل بها سٌجد فٌها االكتظاظ

 عقد ادماج3 فً الحصول على التؤخٌروبالتالً فً التسجٌل  التؤخروالمعاناة، وبالتالً 

الوثائق ً كثرة نجد ان اغلبهم اقر ان الصعوبة تكمن فبالنسبة للمسجلٌن فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً: 

من المجموع  افراد 13 وهو ما ٌعادل ،% 81التسجٌل، وقد قدرت نسبتهم بـ المطلوبة فً تكوٌن ملف 

وعند اتصالنا بمدٌرٌة النشاط ، مدٌرٌة النشاط االجتماعًللذٌن وجدوا صعوبات اثناء التسجٌل فً  الكلً

جدنا ان هناك ملفٌن: الملف األول ، فواالجتماعً طلبنا منهم تزوٌدنا بملف التسجٌل على مستواهم

تمثل للتسجٌل ضمن برنامج منحة ادماج حاملً الشهادات، والملف الثانً لالستفادة من البرنامج، وقد 

 فً الوثائق التالٌة:األول الملف 

 شهادة مٌالد اصلٌة 

 الفردٌة أو العائلٌة شهادة الحالة المدنٌة 

 بطاقة اقامة 

 شهادات المتحصل علٌها أو أخرىنسخة طبق االصل مصادق علٌها لل 

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة مصادق علٌها 

 11 صور شمسٌة 

 اما الملف الثانً فقد تمثل فً:

 11 شهادة مٌالد اصلٌة 

 11 شهادة الحالة المدنٌة الفردٌة أو العائلٌة 

 بطاقة اقامة 

 نسخة طبق االصل مصادق علٌها للشهادات المتحصل علٌها أو أخرى 

 بطاقة التعرٌف الوطنٌة مصادق علٌها نسخة من 

 11 صور شمسٌة 

 شهادة عدم العمل 

 صك برٌدي مشطوب 
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وال تتطلب من المعنً  ،اغلب هذه الوثائق تستخرج من مكان واحد وهو البلدٌةالمالحظ ان 

، عكس المسجلٌن فً الوكالة الوالئٌة التنقل بٌن االدارات، لذلك ال نرى اي صعوبة فً تكوٌن الملف

التسجٌل فً البرنامج، وقدرت  المقبلٌن علىفً حٌن اقر اخرون ان الصعوبة تكمن فً كثرة شغٌل، للت

للذٌن وجدوا صعوبات اثناء التسجٌل فً  من المجموع الكلً فردا واحدا وهو ما ٌعادل ،% 11نسبتهم بـ  

 3مدٌرٌة النشاط االجتماعً

قر ان الصعوبة تكمن فً كثرة الوثائق المطلوبة نجد ان اغلبهم ابالنسبة للمسجلٌن فً المؤسستٌن معا: 

 من المجموع الكلً افراد 19 وهو ما ٌعادل ،% 66.66فً تكوٌن ملف التسجٌل، وقد قدرت نسبتهم بـ 

للذٌن وجدوا صعوبات اثناء التسجٌل فً المإسستٌن معا، فً حٌن اقر اخرون ان الصعوبة تكمن فً 

من افراد  13 وهو ما ٌعادل ،% 33.33ج، وقدرت نسبتهم بـ  كثرة المقبلٌن على التسجٌل فً البرنام

 للذٌن وجدوا صعوبات اثناء التسجٌل فً المإسستٌن معا3 المجموع الكلً

 الدماج المهنياعقد المستفاد منها بالتشغيل مؤسسة ( ٌوضح 52جدول رقم )

 
 النسبة التكرار االختٌارات

 44.25 51 الوكالة الوالئٌة للتشغٌل

 55.25 45 النشاط االجتماعًمدٌرٌة 

 42.55 45 معا

 66.65 51 المجموع
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 مؤسسة التشغيل المستفاد منها بعقد االدماج المهني( ٌوضح 51جدول رقم )

بعقد االدماج المهنً،  افراد العٌنةمإسسة التشغٌل التً استفاد من خاللها  ٌوضح الجدول اعاله

بنسبة قدرت بـ  للتشغٌللك التً استفادت من الوكالة الوالئٌة ان اكبر نسبة هً ت نجدومن خالل البٌانات 

من الذٌن استفادوا من عقود االدماج، مقابل نسبة  من المجموع الكلً فردا 19 وهو ما ٌعادل ،% 81.16

افراد من المجموع الكلً  16من الذٌن استفادوا من مدٌرٌة النشاط االجتماعً وهو ما ٌعادل  ،% 13.11

فادوا من عقود االدماج، فً حٌن نجد ان هناك نسبة ضئٌلة جدا من الذٌن استفادوا من استمن الذٌن 

وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع الكلً من الذٌن  ،% 11.66المإسستٌن معا، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط  ومن خالل المقابلة التً اجرٌت مع السٌدةاستفادوا من عقود االدماج، 

الجتماعً اكدت لنا ان المناصب المالٌة التً تستفٌد منها الوكالة الوالئٌة للتشغٌل هً اكبر بكثٌر من ا

تلك التً تستفٌد منها مدٌرٌة النشاط االجتماعً كون ان الوكالة تعنى بعملٌة التشغٌل، اما مدٌرٌة النشاط 

 3لفئات الهشة من المجتمعوا االجتماعً فهً تعنى فقط بتقدٌم منح للفئات المحرومة والمعوزة

 

 

 

 

  

71% 

23% 

6% 

 الوكالة الوالئٌة للتشغٌل

 مدٌرٌة النشاط االجتماعً

 معا
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 جهاز االدماج المهني المستفيد منه افراد العينة( ٌوضح 53جدول رقم )
 

 النسبة التكرار االختٌارات

 45.55 53 جهاز المساعدة على االدماج المهنً

 54.44 14 جهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات

 66.66 * 53 المجموع

 

 

 

 جهاز االدماج المهني المستفيد منه افراد العينة( ٌوضح 52شكل رقم )
 

جهاز االدماج المهنً الذي استفاد منه افراد العٌنة، ومن خالل البٌانات  ٌوضح الجدول اعاله

نجد ان اكبر نسبة هً تلك التً استفادت من جهاز المساعدة على االدماج المهنً الذي تمنحه الوكالة 

اجابة من المجموع الكلً  16 وهو ما ٌعادل ،% 81.11رت نسبتهم بـ الوالئٌة للتشغٌل، وقد قد

استفادت من جهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات الذي  ،% 18.88ل نسبة ـ، مقاباتـلإلجاب

 ، وتفسٌر هذالإلجاباتاجابات من المجموع الكلً  51و ما ٌعادل ـاعً وهـاط االجتمـة النشـه مدٌرٌـتمنح

 

 موع االستفادة ولٌس مجموع افراد العٌنة )هناك من استفاد بعقدٌن(مج -*

 

72% 

28% 

 جهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات جهاز المساعدة على االدماج المهنً
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، لذا نجد ان المناصب المالٌة هو ان جهاز المساعدة على االدماج المهنً هو الجهاز الموجه للتشغٌل

المتاحة فٌه تكون اكبر من جهاز االدماج االجتماعً للشباب، وهذا ما اكدته لنا السٌدة نائب مدٌر مدٌرٌة 

النشاط االجتماعً، حٌث صرحت لنا ان المناصب المالٌة المتاحة على مستوى الوكالة الوالئٌة للتشغٌل 

تشغٌل والثانٌة الة لمدٌرٌة النشاط االجتماعً، كون األولى معنٌة باكبر بكثٌر من المناصب المالٌة المتاح

  معنٌة بمساعدة الفئات الهشة3

 هل تشتغل االن( ٌوضح أ 54 جدول رقم )

 

 الجنس النسبة التكرار االختٌارات 

 انثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 41.42 54 55.61 11 41.24 55 نعم

 36.55 46 54.43 41 52.16 15 ال

 36.23 55 54.15 11 66.66 21 المجموع

 

 الشغل بعقد االدماج او بدونههل ( ٌوضح ب 54جدول رقم )

 

 النسبة التكرار االحتماالت

 15.14 13 بعقد االدماج

 24.56 55 عقد االدماج بغٌر

 66.66 55 المجموع )الذٌن اجابوا بنعم(

 

ذا كان افراد العٌنة ٌشتغلون االن، وحسب البٌانات نجد اعاله ما ا أ( 38الجدول رقم )ٌوضح 

فردا من  36وهو ما ٌعادل  ،% 89.11وقدرت نسبتهم بـ  اآلن، روا بؤنهم ٌشتغلونقان اغلب المبحوثٌن ا

 فردا من المجموع 53ال تشتغل، وهو ما ٌعادل  ،% 11.94ة ـل نسبـة، مقابـراد العٌنـوع الكلً ألفـالمجم
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عٌنة، ونستطٌع ان نعتبر نسبة التشغٌل معقولة وربما جٌدة لو ان المبحوثٌن حدٌثً الكلً ألفراد ال

، 1151واالستمارة قدمت لهم سنة  1155و  1151التخرج، لكن هإالء المبحوثٌن متخرجٌن من سنة 

 :وقد ٌرجع هذا إلى ،منذ تخرجهمون من البطالة بمعنى ان هإالء الذٌن ال ٌشتغلون لحد االن ٌعان

معٌنة فً الوظٌفة التً ٌرٌدون ان ٌشتغلون فٌها ولحد وشروط لهم ممٌزات  ء المبحوثٌنان هإال -

 االن لم ٌجدوا ما ٌناسبهم من الوظائف3

كما ان موضوع البحث عن المإسسة التً تستقبل طالب العمل على عاتق هذا االخٌر قد ال  -

 وبٌة والمحاباةتجدي نفعا فً بعض االحٌان، فهً تحتاج فً بعض االحٌان إلى المحس

 عدم توفر مناصب مالٌة تتالءم وشهادة التكوٌن المتحصل علٌها -

 انتهاء مدة عقد االدماج المهنً لبعض المبحوثٌن مما جعلهم ٌدخلون دائرة البطالة -

ومن خالل هذه البٌانات ٌتضح لنا ان اغلب الذٌن ٌشتغلون هم من االناث، وقدرت نسبتهم بـ 

من  ،% 16.49فردا من المجموع الكلً من الذٌن اآلن، مقابل نسبة  18وهو ما ٌعادل  ،% 85.11

من المجموع الكلً من الذٌن اآلن، وهذا طبٌعً الن العدد االجمال فردا  55وهو ما ٌعادل الذكور، 

االعمال هناك بعض إلى ان  فً العٌنة، باإلضافةفً العٌنة اكبر من العدد االجمالً للذكور  لإلناث

 ناث عن الذكور3تتطلب مفاضلة اال

وهذا حسب  بغٌر عقد االندماج المهنًٌشتغلون غٌر ان الملفت لالنتباه ان اغلب الذٌن ٌشتغلون 

وع الكلً من ـفردا من المجم 11ادل ـوهو ما ٌع ،% 18.64 م بـ ـ، وقدرت نسبتهب( 38الجدول رقم ) 

، وٌرجع موع الكلً من الذٌن اآلنفردا من المج 56وهو ما ٌعادل  ،% 91.51ة ـل نسبـذٌن اآلن، مقابـال

 هذا إلى عدة اسباب منها:

 انتهاء مدة العقد 

  التوجه الى االعمال الحرة 

 التوظٌف المباشر عن طرٌق مسابقات التوظٌف 

 التوظٌف بعد االستفادة من عقد االدماج 
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 اسباب عدم الشغل( ٌوضح 55جدول رقم )

 

 النسبة التكرار االختٌارات

 54.43 41 سة التشغٌل المسجل بهاتنتظر رد مؤس

 44 44 ال ترٌد ان تشتغل

 13.12 43 انتهى العقد وانت تبحث عن عمل

 12.55 45 اكمال الدراسة أخرى تذكر

 44.36 41 توجه للحٌاة الزوجٌة

 66.65 15 المجموع

 

 بـ ٌبٌن لنا الجدول اعاله اسباب عدم اشتغال بعض من افراد العٌنة والذٌن قدرت نسبتهم

وكان السبب األول هو انتهاء عقد فردا من المجموع الكلً ألفراد العٌنة،  53وهو ما ٌعادل  ،% 16.16

افراد من  16وهو ما ٌعادل  ،% 96.51عن عمل أخر وقدرت نسبتهم بـ االن االدماج وٌبحثون 

وكان  لإلدماجعقد بمعنى ان هإالء المبحوثٌن استفادوا من  المجموع الكلً من الذٌن ال ٌشتغلون االن،

ان ان هإالء اما السبب الثانً فك هذه االخٌر مإقت، فبعد انتهاء مدته المحددة مسبقا اصبحوا بطالٌن،

وهو ما ٌعادل  ،% 31.86المبحوثٌن ٌنتظرون رد مإسسة التشغٌل المسجلٌن بها وقد قدرت نسبتهم بـ 

ى ان هإالء المبحوثٌن ٌنتظرون فرصة افراد من المجموع الكلً من الذٌن ال ٌشتغلون االن، بمعن 19

، على الرغم من ان هناك متخرجٌن جدد استفادوا من فرص 1155أو سنة  1151عمل منذ سنة 

، وٌمكن ان ٌكون السبب ان هإالء المبحوثٌن ٌبحثون عن عمل معٌن ولم تستطع مإسسة لإلدماج

سواء فً مإسسة التشغٌل لكون وساطة التشغٌل المسجلٌن بها تؤمٌنه لهم، أو ان هإالء المبحوثٌن ال ٌم

، اما المسجلٌن بها أو فً المإسسات عارضة العمل، وهذا ما لم ٌمكنهم من االستفادة من عقد االدماج

السبب الثالث والذي لم ٌكن فً االقتراحات بل جاء فً أخرى تذكر تمثل فً االلتحاق بالجامعة واكمال 

وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع  ،% 51.36 ا بهذا بـ المشوار الدراسً، وقدرت نسبة الذٌن صرحو

الكلً من الذٌن ال ٌشتغلون االن، بمعنى ان اللجوء للتكوٌن المهنً لم ٌكن الخٌار األول بل تبقى الجامعة 

 رة االحتقار لقطاع التكوٌن المهنً على الرغم منـزال نظـال تـفة، ـه الثانوٌـى مرحلتـاب انهـل شـم كـحل
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واالختصاصات التً ٌقدمها، اما السبب االخٌر والذي جاء ضمن أخرى تذكر هو اختٌار  الشهادات

وهو ما  ،% 18.64التوجه للحٌاة الزوجٌة بدل الشغل واالكٌد هنا ان هذا رأي االناث وقدرت نسبتهم بـ  

 ٌعادل فردا واحدا من المجموع الكلً من الذٌن ال ٌشتغلون االن3

ان عقود االدماج ما هً فً الحقٌقة إال بطالة مإجلة، فاالستفادة من  من خالل ما سبق ٌتبٌن لنا

عقد االدماج المهنً ال تعنً ابدا الخروج عن دائرة البطالة، والدخول فً دائرة الشغل، فهإالء جاإوا 

ون ٌستفٌدون من عقد االدماج المهنً ثم تثبٌتهم فً وظٌفتهم بعد العقد وهنا ٌنتم فإمابٌن تقاطع الدائرتٌن 

إلى دائرة الشغل أو ٌستفٌدون من عقد االدماج المهنً وعند انتهاء هذا االخٌر ال ٌتم توظٌفهم وبالتالً 

سٌنتمون إلى دائرة البطالة، اي ان المستفٌدٌن من عقد االدماج المهنً هم غٌر بعٌدٌن عن البطالة بل هً 

 3مسالة وقت فقط
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 :بالمحور الرابعلخاصة ا تحلٌل وتفسٌر البٌانات -رابعا

استفادة افراد العٌنة من عقود االدماج والشهادة المتحصل من خاللها على ( ٌوضح 56جدول رقم )

 :عقد االدماج

 الجنس الشهادة المتحصل من خاللها على عقد االدماج النسبة التكرار االختٌارات

من خالل شهادة 

 التكوٌن المهنً

من خالل شهادات أخرى 

 جامعٌة ( )شهادات

 انثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 55.52 55 14.31 43 45.55 45 61.14 51 33.33 51   نعم 

 55.55 14 ال

/ 

6 25.61 45 14.42 

 44.25 53 56.11 12 66.66 21 المجموع

 

، لجؤت الدولة إلى وضع لً الشهاداتنظرا لتفشً ظاهرة البطالة خاصة فً اوساط الشباب حام

برامج للتشغٌل، الهدف منها القضاء على هذه الظاهرة أو حتى التخفٌف من شدتها، ومن بٌن هذه البرامج 

عقود االدماج المهنً، التً وجهت لكافة المستوٌات، والجدول اعاله ٌبٌن لنا مدى استفادة افراد العٌنة 

دمة من طرف الوكالة الوالئٌة للتشغٌل أو المقدمة من طرف مدٌرٌة من عقود االدماج المهنً، سواء المق

النشاط االجتماعً، حٌث نجد ان اغلب افراد العٌنة قد استفادوا من عقود االدماج، وقدرت نسبتهم بـ 

العٌنة، ونالحظ ان استفادة اغلبهم كانت  ألفرادفردا من المجموع الكلً  39وهو ما ٌعادل  ،% 66.66

هادة التً تحصلوا علٌها من المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً وهً شهادة من خالل الش

فردا من المجموع الكلً من الذٌن  35وهو ما ٌعادل  ،% 45.58تقنً سامً، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

استفادوا من عقود االدماج، وهذا ما ٌوضح ان شهادة تقنً سامً مطلوبة فً سوق العمل، كما ان  

ت التً ٌقترحها المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب علٌها الطلب التخصصا

بسوق العمل، اما الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً بغٌر شهادات التكوٌن المهنً فكانت نسبتهم 

من عقود  افراد من المجموع الكلً من الذٌن استفادوا 13وهو ما ٌعادل  ،% 16.61ضئٌلة جدا قدرت بـ 

 االدماج، وكانت هذه الشهادات هً الشهادات الجامعٌة، على الرغم من وجود نسبة كبٌرة من الذٌن لدٌهم
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(،  فً حٌن نجد ان الذٌن لم 19شهادات جامعٌة ونسبة أخرى لدٌها شهادات اخرى ) انظر الجدول رقم 

من المجموع الكلً  فردا 58وهو ما ٌعادل  ،% 33.33ٌستفٌدوا من عقود االدماج قدرت نسبتهم بـ 

  العٌنة3 ألفراد

ان اغلب الذٌن استفادوا من عقود االدماج هً فئة االناث، حٌث نالحظ هذه البٌانات  من خالل

الكلً من الذٌن استفادوا من عقود  من المجموع افرد 16وهو ما ٌعادل  ،% 61.31قدرت نسبتهم بـ 

الكلً من الذٌن  د من المجموعافرأ 16هو ما ٌعادل و ،% 58.69االدماج، فً حٌن بلغت نسبة الذكور 

استفادوا من عقود االدماج، وٌرجع السبب ربما إلى طبٌعة العمل التً تتطلب فً بعض االحٌان مفاضلة 

االناث على الذكور، وهذا ما نجده واضحا مثال فً منصب االمانة العامة ) سكرتارٌة(، كما نجد ان 

ى الذكور لكون االناث ٌتصفون باالنضباط وااللتزام والجد والنشاط بعض المإسسات تفضل االناث عل

عكس ما ٌشٌع على الذكور بؤنهم ٌمٌلون للكسل وعدم االنتظام فً الحضور وكثرة التؤخر والغٌابات 

 والخروج قبل المواعٌد المحددة لذلك3

 اسباب عدم استفادة بعض افراد العٌنة من عقود االدماج( ٌوضح 14جدول رقم )

 النسبة التكرار االختٌارات

 11.14 44 تم التوظٌف

 52.56 43 المناصب غٌر متوفرة

 55.25 41 المحسوبٌة

 66.65 14 المجموع

 

على الرغم من اتباع الجزائر لسٌاسة اصالحٌة، هذه األخٌرة التً جاءت ببرامج متنوعة لفائدة 

إال اننا نجد ان هناك من لم ٌستفد من هذه  الشباب خاصة حاملً الشهادات وهذا للتخفٌف من حدة البطالة

البرامج، والجدول اعاله ٌوضح لنا اسباب عدم االستفادة، وقد تباٌنت واختلفت االسباب بٌن المبحوثٌن، 

حٌث نجد ان اكبر نسبة من المبحوثٌن اقروا بؤنه تم توظٌفهم بعد تخرجهم، وذلك بالمشاركة فً مسابقة 

 الكلً من الذٌن لم ٌستفٌدوا د من المجموعافرأ 18وهو ما ٌعادل  ،% 95.58توظٌف، وقدرت نسبتهم بـ 
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من عقود االدماج، وتلٌهم نسبة من المبحوثٌن اقروا ان السبب هو عدم توفر المناصب المالٌة وقدرت 

الكلً من الذٌن لم ٌستفٌدوا من عقود  د من المجموعافرأ 16وهو ما ٌعادل  ،% 31.14نسبتهم بـ 

نسبة اقرت ان سبب عدم استفادتهم ٌرجع إلى المحسوبٌة التً تفشت فً المجتمع  االدماج، واقل

الكلً من الذٌن لم  د من المجموعافرأ 19وهو ما ٌعادل  ،% 13.11الجزائري، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

ٌتضح لنا ان نسبة الذٌن  16والجدول رقم  18، من خالل الجدول رقم ٌستفٌدوا من عقود االدماج

من التوظٌف سواء عن طرٌق عقود االدماج المهنً أو عن طرٌق التوظٌف من خالل استفادوا 

فردا من المجموع الكلً ألفراد العٌنة، وهذا ٌبٌن لنا  36وهو ما ٌعادل  ،% 86.16المسابقات قدرت بـ 

ان سٌاسة الدولة اتجاه هذا الموضوع اٌجابٌة، وهً تسعى بشتى الوسائل لتشغٌل عدد كبٌر من حاملً 

 3لشهاداتا

 المدة المنتظرة لالستفادة من عقد االدماج( ٌوضح 11جدول رقم )

 النسبة  التكرار الفئات

 52.56 15 اشهر[ 3 -] شهر

 14.42 13 سنة[ -اشهر 3[ 

 11.44 42 اكثر من سنة

 45.61 41 ممتنع

 66.65 51 المجموع

 

حٌث  ادة من عقود االدماج المهنً،المدة التً انتظرها المبحوثٌن لالستفالجدول اعاله ٌبٌن لنا 

 ،% 98.11اشهر إلى سنة، وقدرت بـ  16اكبر نسبة من المبحوثٌن انتظروا مدة تتراوح ما بٌن ان نجد 

من الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً، تلٌها نسبة الذٌن من المجموع الكلً  فردا 56 وهو ما ٌعادل

من  فردا 51 وهو ما ٌعادل ،% 31.14ر والتً قدرت بـ اشه 16انتظروا مدة تتراوح من شهر إلى 

من الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً، ثم تلٌها نسبة الذٌن انتظروا مدة اكثر من المجموع الكلً 

 افراد من المجموع الكلً من الذٌن استفادوا 11و ما ٌعادل ـ، وه% 59.81م بـ ـدرت نسبتهـة والتً قـسن
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، وهو ما ٌعادل % 11.49المهنً، فٌما امتنع البعض عن االجابة وقدرت نسبتهم بـ من عقود االدماج 

من الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً، وٌرجع هذا االختالف فً من المجموع الكلً فردا واحدا 

لوكالة مدة االنتظار لالستفادة من عقود االدماج المهنً إلى عدة عوامل واسباب، والتً اكد علٌها مدٌر ا

 واهمها: 1151 جانفً 18الوالئٌة للتشغٌل فً المقابلة التً اجرٌت معه ٌوم 

 طبٌعة الوظائف المعروضة -

طبٌعة التخصصات المطلوبة فً سوق العمل، بحٌث نجد ان هناك بعض التخصصات مطلوبة بكثرة  - 

 عكس تخصصات أخرى

 ادماج اذا لم ٌتوفر المنصب المال3ً توفر المناصب المالٌة، بحٌث ال ٌمكن ان ٌكون هناك عقود -

باإلضافة إلى هذه العوامل نجد كذلك انتشار عملٌة المحاباة والمحسوبٌة والوساطة فً عملٌة التوظٌف  -

 والتً انتشرت وبشكل فضٌع فً المجتمع الجزائري3

بلون بها كلهم عندما تعرض علٌهم بعض الوظائف فانهم ال ٌقكذلك ان البعض من طالبً العمل ولٌس  -

كبعد مكان العمل عن مكان االقامة أو انها ال ترقى إلى مستوى تطلعاتهم أو انهم ٌرون بؤن  ألسباب

 لوظٌفة ال تناسبهم والى غٌر ذلك3ا

 ( ٌوضح كٌفٌة الحصول على عقد االدماج المهن15ًجدول رقم )

 النسبة التكرار االختٌارات

 14.42 13        عن طرٌق مؤسسة التشغٌل المسجل فٌها

 25.61 15     طرٌقة شخصٌة

 66.66 51 المجموع

 

من كٌفٌة الحصول على عقد االدماج المهنً، حٌث اكد اغلب المستفٌدٌن الجدول اعاله ٌبٌن لنا 

، وهو % 11.49بطرٌقة شخصٌة، وقدرت نسبتهم بـ  عقد االدماج المهنً عقود االدماج انهم استفادوا من

 من الذٌن استفادوا من عقود االدماج، فً حٌن نجد ان نسبة الذٌنوع الكلً ـلمجممن ا رداـف 56ادل ـما ٌع
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 وهو ما ٌعادل ،% 98.11استفادوا من عقد االدماج عن طرٌق مإسسة التشغٌل المسجل فٌها قدرت بـ 

ومن خالل المقابالت التً اجرٌت مع  من الذٌن استفادوا من عقود االدماج،من المجموع الكلً  فردا 56

لسٌد مدٌر الوكالة الوالئٌة للتشغٌل والسٌدة نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً، وفً سإالنا عن كٌفٌة ا

الحصول على عقد االدماج المهنً فقد اكدا لنا االثنٌن ان هناك طرٌقتٌن ٌمكن من خاللها االستفادة بعقد 

الة الوالئٌة للتشغٌل ومدٌرٌة النشاط المهنً، الطرٌقة األولى: حٌث تقوم مإسسات التشغٌل )الوك لإلدماج

االجتماعً ( بتسجٌل طالبً العمل ) الخرٌجٌن ( من جهة، ومن جهة أخرى تتصل مختلف المإسسات 

المعنٌة بالتوظٌف بمإسسات التشغٌل وتسجل لدٌها عروض العمل وكذا الشروط الالزمة، ومن جهتها 

ً بالموازنة بٌن طلبات العمل وعروض العمل تقوم كل من وكالة التشغٌل ومدٌرٌة النشاط االجتماع

طلبات العمل التً تتوافق معهم الشروط، وهنا نجد ان مإسسات التشغٌل  بؤصحابالمقدمة وبعدها تتصل 

تعتبر الوسٌط بٌن طالبً العمل وبٌن عارضً العمل، إال ان هناك طرٌقة أخرى اعتمدتها مإسسات 

عارضً العمل، اي ان طالب العمل ٌقوم بالبحث عن  التشغٌل وهً الطرٌقة الشخصٌة فً البحث عن

بموافقتها لمإسسة التشغٌل التً سجل بها، وتقوم هذه األخٌرة بالمصادقة  وٌؤتًالمإسسة التً تستقبله 

على هذه الموافقة وتجري كافة المعامالت، وعلى الرغم من ان هذه الطرٌقة تتٌح لطالبً العمل اختٌار 

فهً تشجع كثٌرا على المحسوبٌة والمحاباة، كما  :لها سلبٌات حاق بها، إال انالتً ٌرٌد االلت المإسسة

انها تجعل من رإساء هذه المإسسات هم المسٌطرون على عملٌة االستفادة من عقود االدماج، وتصبح 

هذه األخٌرة محتكرة على فئة معٌنة، وربما ٌإدي هذا بالمتاجرة بهذه العقود، مما ٌإدي بتؤزم الوضع 

 كان علٌه عما

 لاللتحاق بمؤسسة العملبالمستفٌد كٌفٌة االتصال ( ٌوضح 15جدول رقم )

 النسبة التكرار االختٌارات

 43.14 53 الهاتف

 45.61 41 البرٌد

 45.61 41 اإلٌمٌل

 14.31 43 أخرى تذكر ) التردد الدائم على المؤسسة (

 66.66 51 المجموع
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ان االستفادة من عقد االدماج المهنً، تتصل مإسسة بعد االنتهاء من كافة المعامالت بش

الجدول التشغٌل التً سجل بها طالبً العمل بالمعنٌٌن وهذا لاللتحاق بالمإسسات المعنٌة بتشغٌلهم، و

ٌبٌن لنا كٌفٌة االتصال بهم، حٌث اكد اغلب المستفٌدٌن من عقود االدماج ان االتصال بهم كان عن اعاله 

من الذٌن من المجموع الكلً  فردا 16 وهو ما ٌعادل ،% 86.98سبتهم بـ طرٌق الهاتف، وقدرت ن

استفادوا من عقود االدماج المهنً، وهذا ما اكده لنا مدٌر الوكالة الوالئٌة للتشغٌل وكذا نائب مدٌر 

مدٌرٌة النشاط االجتماعً خالل المقابلة التً اجرٌت معهما، حٌث صرح لنا السٌد مدٌر الوكالة الوالئٌة 

للتشغٌل انه بعد تسجٌل طالبً العمل لدى الوكالة تقوم هذه األخٌرة بموازنة طلباتهم مع عروض العمل 

المقدمة من مختلف المإسسات، ثم تتصل الوكالة بطالبً العمل اللذٌن تتوافق مإهالتهم مع عروض 

فاجئة للوكالة الوالئٌة طرٌق الهاتف، وهذا ما اثبتته فعال زٌارتنا المالعمل المقدمة، واالتصال ٌكون عن 

للتشغٌل حٌث وجدنا كاتبة المدٌر تتصل هاتفٌا ببعض طالبً العمل لاللتحاق بهم فً اقرب وقت، 

وتخبرهم بان كافة المعامالت قد انهٌت، وما علٌهم إال االلتحاق بالمإسسة التً سٌشتغلون بها، كما 

عد تسجٌل طالبً العمل لدى مدٌرٌة النشاط انه بئب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً صرحت لنا السٌدة نا

االجتماعً تقوم هذه األخٌرة بموازنة طلباتهم مع عروض العمل المقدمة من مختلف المإسسات، ثم 

تتصل المدٌرٌة بطالبً العمل اللذٌن تتوافق مإهالتهم مع عروض العمل المقدمة، واالتصال ٌكون عن 

 3رٌدأو باستدعاء رسمً عن طرٌق الب طرٌق الهاتف

فً حٌن اقرت نسبة منهم بان طرٌقة االتصال بهم كانت من خالل ترددهم الدائم على مإسسة 

من من المجموع الكلً  افراد 16 وهو ما ٌعادل ،% 58.69التشغٌل المسجل بها، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

كان عن طرٌق الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً، فٌما اقرت نسبة ضئٌلة جدا بان االتصال بهم 

من واحدا  فردا وهو ما ٌعادل ،% 11.49ٌمٌل، وقدرت نسبة كل منهما بـ وعن طرٌق اإلأالبرٌد 

منهما، فعلى الرغم من ان الهاتف ٌعتبر من الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً لكل المجموع الكلً 

الحدٌثة ومواكبة التطور، وجٌا من بٌن اسرع وسائل االتصال إال ان هذا ال ٌمنع من استخدام التكنول

فً االتصال، وهذا ٌضمن فعال بان الرسالة وصلت وصاحبها سٌراها عاجال ام اجال،  اإلٌمٌلكاستخدام 

عكس الهاتف فان لم ٌرد صاحبه فً الحال قد ٌتعطل فً االلتحاق بالعمل، أو قد ٌكون الهاتف معطل أو 

كالة الوالئٌة للتشغٌل الذٌن وجهنا الٌهم المدٌر بان خارج مجال التغطٌة، وقد اكد لنا بعض اعوان الو

هناك طرٌقة أخرى ستدخل حٌز التنفٌذ مستقبال وهً ارسال رسائل نصٌة على الهاتف المحمول حتى 

 ٌضمن ان الرسالة وصلت فعال لصاحبها3
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   عقد االدماج المهنًالشهادات المتحصل من خاللها على ( ٌوضح 11جدول رقم )

 النسبة لتكرارا االختٌارات

 61.14 51  شهادة المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب

 45.55 45 شهادات أخرى ٌتم تحدٌدها ) شهادات جامعٌة (

 66.66 51 المجموع

 

ٌبٌن لنا الشهادات المتحصل من خاللها على عقد االدماج المهنً، حٌث اكد الجدول اعاله 

قود االدماج ان الشهادة التً تحصلوا من خاللها على عقد االدماج المهنً كانت اغلب المستفٌدٌن من ع

شهادة تقنً سامً الممنوحة من طرف المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً حسانً بوناب، 

من الذٌن استفادوا من عقود من المجموع الكلً  فردا 35 وهو ما ٌعادل ،% 45.58وقدرت نسبتهم بـ 

لمهنً، فً حٌن نجد ان الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً من خالل شهادات أخرى والتً االدماج ا

من المجموع الكلً  افراد 13 وهو ما ٌعادل ،% 16.61تم تحدٌدها بالشهادات الجامعٌة قدرت نسبتهم بـ 

لرغم من وجود من الذٌن استفادوا من عقود االدماج المهنً، وامام هذه االحصائٌات نالحظ انه على ا

شهادات أخرى للمبحوثٌن إال ان االستفادة من عقود االدماج المهنً كانت من الشهادة التً منحها المعهد 

الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً، وهذا ٌعنً ان هذه الشهادات )شهادة تقنً سامً ( مطلوبة 

نوعة، باإلضافة إلى ان التخصصات للتوظٌف فً عقود االدماج المهنً اكثر من الشهادات الجامعٌة المت

التً ٌقترحها التكوٌن المهنً مطلوبة فً سوق العمل اكثر من التخصصات التً تعتمدها بعض 

 المإسسات األخرى3
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 مدة عقد االدماج المهنً   اتمام( ٌوضح 12جدول رقم )

 

 النسبة التكرار البدائل

 54.54 45 تم التوظٌف ال

 15.15 45 العقد ساري المفعول

 46.46 41 توقفت بمفردي اخرى تذكر

 15.15 45 تغٌٌر المؤسسة

 46.46 41 اكمال الدراسة

 15.15 45 الوظٌفة غٌر مناسبة

 55.52 11 المجموع

 31.44 55 نعم

 45.61 41 ممتنع

 144 21 المجموع

 

ماج المهنً قد اكملوا المدة ٌبٌن الجدول اعاله ما اذا كان افراد العٌنة المستفٌدٌن من عقود االد

المنصوص علٌها فً العقد ام ال، وقد اقر اغلب افراد العٌنة  المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً انهم قد 

فردا من  11وهو ما ٌعادل  ،% 69.81اكملوا المدة المتفق علٌها فً العقد، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

لم تستكمل المدة  ،% 31.31دماج المهنً، مقابل نسبة المجموع الكلً من الذٌن استفادوا من عقود اال

فردا من المجموع الكلً من الذٌن استفادوا من عقود االدماج  55المتفق علٌها فً العقد وهو ما ٌعادل 

المهنً، وقد اختلفت اسباب عدم استكمال المدة من مبحوث ألخر، حٌث نجد ان اكبر نسبة اقرت بؤنه تم 

افراد  13وهو ما ٌعادل  ،% 18.18م فً منصب عمل شاغر، وقدرت نسبتهم بـ م اي تم تثبٌتههتوظٌف

من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌستكملوا مدة العقد المتفق علٌها، فً حٌن صرح بعضهم بان مدة العقد لم 

هنً تنتهً بعد اي ان العقد مازال ساري المفعول لحد اآلن، وهذا ٌعنً ان استفادتهم من عقود االدماج الم

وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌستكملوا  ،% 56.56حدٌثة العهد، وقدرت نسبتم بـ 

مدة العقد المتفق علٌها، ونفس النسبة اقرت بؤنها غٌرت المإسسة محل الشغل واخرى اقرت ان الوظٌفة 

مفردهم وبٌن من اختار اكمال غٌر مناسبة، فٌما تساوت النسبة بٌن كل من الذٌن اقروا بؤنهم توقفوا ب

وهو ما ٌعادل  ،% 14.14الدراسة وبٌن من ٌرى ان الوظٌفة غٌر مناسبة، حٌث قدرت نسبة كل منهم بـ 

 فردا واحدا من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌستكملوا مدة العقد المتفق علٌها لكل منهم3
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 دم التجدٌد للبعض االخرتجدٌد العقد لبعض افراد العٌنة واسباب ع( ٌوضح 13جدول رقم )

 

 النسبة التكرار البدائل

 24 45 المؤسسة التً تشتغل بها لم توافق ال

 55.55 45 نجحت فً مسابقة توظٌف

 44 44 وجدت وظٌفة اخرى

 13.33 41 عدم الرغبة فً التجدٌد

 54.44 43 المجموع

 45.55 13 نعم

 144 21 المجموع

 

مإسسة التشغٌل المسجل بها وطالب العمل ٌضطر هذا  لٌها بٌنبعد اتمام مدة العقد المتفق ع

االخٌر إلى تجدٌد العقد لمدة أخرى تحددها مإسسة التشغٌل المسجل بها سابقا لكن بشروط اخرى، 

والجدول اعاله ٌوضح لنا ما اذا افراد العٌنة الذٌن استفادوا من عقود االدماج واكملوا المدة المتفق علٌها 

ثانٌة أو لم ٌجددوا وسبب عدم التجدٌد، وقد اقر اغلب افراد العٌنة  المستفٌدٌن من عقود  قد جددوا عقود

االدماج المهنً واكملوا المدة المتفق علٌها فً العقد بؤنه تم تجدٌد عقودهم مرة اخرى، حٌث قدرت 

د، مقابل نسبة فردا من المجموع الكلً من الذٌن اكملوا مدة العق 56وهو ما ٌعادل  ،% 81.11نسبتهم بـ 

افراد من المجموع الكلً من الذٌن اكملوا مدة  16لم ٌتم تجدٌد عقودهم، وهو ما ٌعادل  ،% 18.88

العقد، وٌرجع عدم التجدٌد إلى ثالثة اسباب، وأول سبب هو ان المإسسة التً إشتغل بها هإالء 

وهو ما  ،% 11ذلك بـ المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً رفضت التجدٌد، وقدرت نسبة من اقر ب

افراد من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌتم تجدٌد عقودهم، وهنا ٌمكن القول ان المإسسة  13ٌعادل 

رفضت التجدٌد حتى ال تلتزم بدفع جزء من المستحقات للمستفٌد، الن فً العقد األول مإسسة التشغٌل 

جدٌد ٌنص القانون بان المإسسة صاحبة المسجل بها هً التً تتكفل بدفع رواتب المستفٌدٌن، وعند الت

الشغل تدفع نسبة من هذا الراتب، اما السبب الثانً فهو ان هإالء المبحوثٌن قد نجحوا فً مسابقة 

وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع الكلً من  ،% 33.33توظٌف فً مإسسات أخرى، وقدرت نسبتهم بـ 

هو عدم رغبة المستفٌدٌن فً تجدٌد العقد، وقد قدرت الذٌن لم ٌتم تجدٌد عقودهم، اما السبب الثالث ف

 وهو ما ٌعادل فردا واحدا من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌتم تجدٌد عقودهم3 % 56.66نسبتهم 
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 :الخامسبالمحور الخاصة  تحلٌل وتفسٌر البٌانات -خامسا

 توافق الوظٌفة مع شهادة التخرجمدى ( ٌوضح 14جدول رقم )
 
 

 النسبة رالتكرا البدائل

 51.55 12 عدم توفر اناصب المالٌة مع الشهادة الوظٌفة ال تتوافق مع شهادة التخرج

 32.11 55 تتوافق مع شهادة التخرج ةالوظٌف

 66.66 15 المجموع 

 

وقد تم استثناء الذٌن استفادوا من الوظٌفة مع شهادة التخرج،  مدى توافقٌبٌن الجدول اعاله 

الذٌن استفادوا من عقد  -الذٌن اشتغلوا اغلب افراد العٌنة  اقر حٌثجامعٌة، عقد االدماج من شهادة 

مارسوها تتوافق مع شهادة  ان الوظٌفة التً -أو الذٌن اشتغلوا بدون عقد االدماج المهنً االدماج المهنً

 ،الذٌن اشتغلواالكلً من فردا من المجموع  16وهو ما ٌعادل  ،% 61.55قدرت نسبتهم بـ و، تخرجهم

، حٌث اقر اغلب افراد العٌنة فٌها ان عبد الواحد بروكًوهذا ما نجده ٌتوافق مع الدراسة السابقة للباحث 

 3% 85، حٌث قدرت نسبتهم بـ هناك ارتباط بٌن طبٌعة التكوٌن والممارسة الفعلٌة للمهنة

لتً المعهد ٌحتوي على معدات وتجهٌزات لكل التخصصات اكون ان  الى وٌرجع سبب التوافق

التخصصات التً تدرس فً التكوٌن المهنً تقوم على جانبٌن تفتح على مستواه، باإلضافة إلى ان 

النظري والتطبٌقً، ففً التكوٌن االقامً ٌخصص السداسً االخٌر للتربص، بٌنما فً التمهٌن فالدراسة 

فً حضوره ٌزاول المتكون ٌدرس ٌوم واحد وباقً اٌام االسبوع ان اي  ،تكون تطبٌقً اكثر منه نظري

المإسسة محل التربص طٌلة مدة التكوٌن، فً حٌن نجد ان الذٌن اقروا بعدم توافق الوظٌفة مع شهادة 

وعن  فردا من المجموع الكلً من الذٌن اشتغلوا، 51وهو ما ٌعادل  ،% 39.66 تهمبالتخرج بلغت نس

فر بمنصب عمل وال ٌهم التوافق، سبب عدم توافق الوظٌفة مع شهادة التخرج اقر كلهم ان المهم هو الظ

خرج اضطروا إلى قبول اي عرض لم تتوفر المناصب المالٌة للوظائف المتوافقة مع شهادة الت فحٌن

 عمل للخروج من البطالة3
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 الصعوبات اثناء مزاولة الوظٌفة( ٌوضح 15جدول رقم )

 

 النسبة التكرار البدائل

 65.54 15 والتأقلممحاولة االجتهاد والتعلم  نعم

 44.36 41 طلب تغٌٌر الوظٌفة

 54.55 15 المجموع

 34.11 56 ال

 45.55 41 ممتنع

 144 15 المجموع

 

أو الذٌن  لإلدماجٌبٌن لنا الجدول اعاله ما اذا افراد العٌنة سواء الذي استفادوا من عقود 

غلبهم بؤنهم لم ٌجدوا اشتغلوا بدون عقود اذا وجدوا صعوبات اثناء مزاولتهم لوظائفهم، وأكد لنا ا

فردا من المجموع الكلً للذٌن اشتغلوا،  14وهو ما ٌعادل  ،% 68.99صعوبات، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

فردا من  53وهو ما ٌعادل  ،% 31.13فٌما اقر اخرون بؤنهم وجدوا صعوبات وقدرت نسبتهم بـ 

اء توظٌفهم ان الصعوبات تمثلت اكد كل الذٌن واجهوا صعوبات اثن المجموع الكلً للذٌن اشتغلوا، وقد

وهو ما ٌعادل  ،% 511وقدرت نسبتهم بـ  علٌها،فً عدم توافق الوظٌفة مع شهادة التكوٌن المتحصل 

فردا وهو ٌمثل العدد االجمالً للذٌن واجهوا صعوبات، اما عن كٌفٌة التعامل مع الصعوبات فقد اقر  53

وهو ما ٌعادل  ،% 41.31م مع الوظٌفة، وقدرت نسبتهم بـ اغلبهم بؤنهم حاولوا االجتهاد والتعلم والتؤقل

طلبوا تغٌٌر الوظٌفة، وهو  ،% 18.64من المجموع الكلً للذٌن وجدوا صعوبات، مقابل نسبة  فردا 51

 ما ٌعادل فردا واحدا من المجموع الكلً للذٌن وجدوا صعوبات3
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 الترسٌم ما اذا تم( ٌوضح أ  16جدول رقم )

 

 االستفادة من عقد االدماج النسبة التكرار ٌاراتاالخت

 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 24 45 24 45 51.54 13 نعم

 52.41 46 41.55 53 35.35 52 ال

 53.62 14 35.41 51 66.66 21 المجموع

 

 بمؤسسة االدماج الترسٌم ما اذا تم( ٌوضح ب  16جدول رقم )

 

 النسبة كرارالت االحتماالت

 54.24 44 نعم

 15.24 41 ال

 144 45 المجموع

 

ٌفوز بوظٌفة بعد نهاٌة تكوٌنه، سواء كان هذا التكوٌن فً الجامعة أو فً ٌطمح اي شاب بان 

النتٌجة الحتمٌة لكل تكوٌن هو الحصول منطقٌا ان مإسسات التكوٌن المهنً أو فً مإسسات خاصة، ف

ٌبٌن لنا ما اذا أ(  94رقم )ونفسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا، والجدول اعاله  على وظٌفة تجعله ٌستقر مهنٌا

ام انهم ال  ،كان افراد العٌنة قد تحصلوا على وظٌفة وتم ترسٌمهم وبالتالً االستقرار على جمٌع االصعدة

لم ٌتم وحسب البٌانات الموضحة فقد اقر اغلب افراد العٌنة انه ٌزالون قاب قوسٌن أو ادنى من البطالة، 

من المجموع الكلً من افراد العٌنة، فردا  31وهو ما ٌعادل  ،% 66.61ترسٌمهم، وقدرت نسبتهم بـ 

فردا من المجموع الكلً ألفراد العٌنة، وبعملٌة  56تم ترسٌمهم، وهو ما ٌعادل  ،% 35.38مقابل نسبة 

، نسبة ضئٌلة جدالر هذه اافراد، وتعتب 13هو تقرٌبا حسابٌة بسٌطة نجد ان معدل الترسٌم فً السنة 

 المهنً جاء فً البداٌة بفلسفةج المساعدة على االدماج ـة للتشغٌل فان برنامـة الوالئٌـر الوكالـوحسب مدٌ
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نبٌلة هدفه التخفٌف من حدة البطالة، لكن بمرور الوقت اخذ هذا البرنامج منحى أخر، حٌث ان هذا 

من البرنامج السابق اال وهو عقود ما قبل التشغٌل، وفً  جاء نتٌجة االخفاق فً تحقٌق األهدافج مالبرنا

هذا الوقت كان هناك تدفق كبٌر من خرٌجً الجامعات ومإسسات التكوٌن المهنً ومإسسات التربٌة من 

جهة، ومن جهة أخرى هناك شبه نهوض بالقطاع االقتصادي، لكن لم ٌكن باستطاعة هذا االخٌر التكفل 

ذا البرنامج، الذي كانت فلسفته تعنً ان الدولة تتكفل بمصارٌف ولة هبكل المصارٌف، فاقترحت الد

هذه المإسسة  تؤخذطالب العمل لمدة زمنٌة على ان ٌشتغل المستفٌد بمإسسة اقتصادٌة، وبعد انتهاء المدة 

على عاتقها تكالٌف المستفٌد وٌصبح من مستخدمٌها، لكن المإسسات لم تلتزم بهذا الشرط، ومن هنا 

  ا البرنامج مجرد برنامج ظرف3ً اصبح هذ

كما ٌتبٌن لنا ان اغلب الذٌن لم ٌتم ترسٌمهم قد استفادوا من عقود االدماج المهنً، حٌث قدرت 

فردا من المجموع الكلً من الذٌن لم ٌتم ترسٌمهم، مقابل نسبة  16وهو ما ٌعادل  ،% 89.16نسبتهم بـ 

افراد من المجموع الكلً من الذٌن  14وهو ما ٌعادل  لم ٌستفٌدوا من عقود االدماج المهنً، ،% 11.85

وهذا ٌعنً ان االستفادة من عقد االدماج المهنً ال ٌعنً ابدا ان الفرد ابتعد عن دائرة لم ٌتم ترسٌمهم، 

وان عقود االدماج المهنً البطالة بل هو اقرب الٌها من دائرة التشغٌل، فهم فً مرحلة التشغٌل المإقت، 

 نالمستفٌدٌوقد تساوت النسبة بٌن المرسمٌن ، ٌقة إال بطالة مإجلة للكثٌر من المستفٌدٌنما هً فً الحق

، % 11من عقود االدماج والمرسمٌن الغٌر مستفٌدٌن من عقود االدماج، حٌث قدرت نسبة كل منهما 

 افراد من المجموع الكلً من الذٌن تم ترسٌمهم لكل منهما 16وهو ما ٌعادل 

المرسمٌن والمستفٌدٌن من عقود  اغلبان  اٌضا ب( 94رقم ) الجدول كما ٌالحظ من خالل

، حٌث قدرت نسبتهم بـ االدماج تم ترسٌمهم بالمإسسة التً اشتغلوا بها اثناء استفادتهم من عقود االدماج

افراد من المجموع الكلً من اللذٌن تم ترسٌمهم واستفادوا من عقود  18، وهو ما ٌعادل % 68.11

، وهو ما ٌعادل فردا واحدا من المجموع الكلً من اللذٌن تم ترسٌمهم % 51.11ابل نسبة االدماج، مق

   واستفادوا من عقود االدماج3
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 المعاٌٌر التً تم اعتمادها فً عملٌة الترسٌم( ٌوضح 24جدول رقم )

 

 النسبة التكرار االختٌارات

 51.52 15 القانون

 44 44 الخبرة

 43.52 41 المحسوبٌة

 15.24 45 الكفاءة

 66.66 13 المجموع

 

كما هو معروف ان هناك معاٌٌر ٌجب اعتمادها فً عملٌة التوظٌف ) الترسٌم (، ولقد اقر 

 ،% 65.11اغلب الذٌن تم ترسٌمهم ان المعاٌٌر التً تم اعتمادها هو معٌار القانون، وقدرت نسبتهم بـ 

ذٌن تم ترسٌمهم، بمعنى انهم شاركوا فً مسابقة فردا من المجموع الكلً من ال 53وهو ما ٌعادل 

توظٌف وحسب ما اسفرت علٌه المسابقة تم اعتماده، فً حٌن اقر اخرون ان المعٌار كان هو الكفاءة، 

وهناك  وهو ما ٌعادل فردٌن من المجموع الكلً من الذٌن تم ترسٌمهم، ،% 51.11وقدرت نسبتهم بـ 

وهو ما  ،% 16.11من خالل المحسوبٌة، حٌث قدرت نسبتهم بـ  ا اقرت ان ترسٌمهم كاننسبة ضئٌلة جد

ٌعادل فردا واحدا من المجموع الكلً للذٌن تم ترسٌمهم، وعلى الرغم من ضآلتها فهذا ال ٌمنع ان هذه 

 جتمعنا بكثرة وفً جمٌع المجاالت3الظاهرة نجدها متفشٌة فً م
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 :نتائجالمناقشة عرض و -سادسا

ائج ومناقشتها من الخطوات المهمة فً اي بحث، بحٌث ال ٌمكن ان تعد خطة عرض النت

نذكر  إلى جملة من النتائجنتصور اي بحث أو اي دراسة دون هذه الخطوة، وفً دراستنا هذه تم التوصل 

 :اهمها

 النتائج المتعلقة بالبٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن: -1

ٌتعلق بخصائص العٌنة ان اغلب افرادها  من بٌن النتائج التً توصلت الٌها الباحثة خاصة فٌما

الدخل المحدود لبعض وٌرجع هذا إلى عدة اسباب منها: ، % 64.16حٌث بلغت نسبتهم  ،من فئة االناث

التوجه مباشرة إلى بالذكور إلى  ادىمما  االخرى، العائالت وحالة الفقر التً تعٌش فٌها بعض العائالت

لكسب الوقت  ،فً المهن والحرف ذات المدة الزمنٌة القصٌرةالبحث عن عمل أو التوجه إلى التكوٌن 

زواج وبناء  –لمساعدة عائالتهم، باإلضافة إلى ما ٌنتظر الذكور مستقبال  مبكرا والدخول فً عالم الشغل

حٌث اصبحت الند بالند ، كذلك نجد تغٌر دور المرأة االجتماعً ساهم فً هذه النتٌجة، -عائلة واوالد 

لمجاالت ومن بٌنها مجاالت التعلٌم والتكوٌن والتشغٌل، وما ساعدها على ذلك التطور للرجل فً كل ا

، وهذا ما نجده ٌتفق بعض االمتٌازاتالذي وصل الٌه المجتمع خاصة من ناحٌة التشرٌع الذي اعطاها 

وعالقتـه واقع التكوٌن المهنً "  المعنونة بـ عبد الواحد بروكًمع الدراستٌن السابقتٌن لكل من الباحث 

استراتٌجٌة التكوٌن ومتطلبات المعنونة بـ "  هشام بوبكروالباحث  بسٌاسـة التشغٌـل فً الجزائـر"

 ، حٌث خلصا فٌهما الى ان نسبة االناث اكبر من نسبة الذكور"الشغل

اما بالنسبة للمستوى التعلٌمً فنجد ان اغلب افراد العٌنة ذوي مستوى تعلٌمً ثانوي أو 

وهذا ٌرجع إلى قانون التسجٌل فً المعهد ، % 68.34حٌث بلغت نسبتهم الثالثة ثانوي،  باألحرى مستوى

، الذي اختار هشام بوبكروهذا ما ٌتفق مع الدراسة السابقة للباحث  ،الذي ٌشترط مستوى الثالثة ثانوي

دراستنا  طلبة المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً كعٌنة، وهً نفس العٌنة التً اخترناها فً

هذه، وعلٌه نجد ان اكبر فئة تكون ثالثة ثانوي، فً حٌن نجد ان هناك اختالف بالنسبة للمستوى التعلٌمً 

 ALTRATEXالذي اختار عمال وحدة التراتاكس  عبد الواحد بروكًبٌن دراستنا هذه ودراسة الباحث 

  فئة المستوى المتوسط اكبر فئة، واللذٌن تختلف مستوٌاتهم التعلٌمٌة من االمً الى الثانوي، وقد كانت

ان المعهد ٌستقبل ، 18/15/1151السٌدة مدٌرة المعهد فً المقابلة التً اجرٌت معها  لنا اكدتوقد 

وهذا ما رسخ لدى مستوى السنة الثالثة ثانوي او الثانٌة ثانوي وال ٌقبل مستوى اعلى او ادنى من ذلك، 

 ة الفاشلٌن والراسبٌن، مما اعطى صورة محتقرة لهذاـل الطلبـبن المهنً تستقـات التكوٌـة ان مإسسـالعام
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اغلب الذٌن ٌلتحقون بالمعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً ٌسجلون  ان القطاع، حتى اننا نجد

كطلبة احرار فً اجتٌاز شهادة الباكالورٌا وهذا القتناعهم ان التكوٌن المهنً لٌس هو االختٌار االفضل 

االمتٌازات التً خصصت للملتحقٌن امل االلتحاق بالجامعة حلم كل الشباب، على الرغم من لهم، وٌبقى 

الداخلٌة والمنحة التً تمنح للمتكون والتً تعادل منحة الجامعً، وقد  كاإلقامةمعاهد التكوٌن المهنً ب

المتخصص  ٌرجع هذا إلى محدودٌة الدراسة، اي ان المتكون أخر مستوى ٌصل الٌه من المعهد الوطنً

الدراسة  اتمامفً التكوٌن المهنً هو مستوى تقنً سامً، فً حٌن نجد ان الجامعة لها خٌارات عدٌدة فً 

تحدث والحصول على اعلى الشهادات والوصول إلى ارقى المناصب من خاللها، ونجد ان هذه النقطة 

لٌة فً ول على شهادات عاالحصالتكوٌن و إلتماماللذٌن الحو على ضرورة اٌجاد صٌغة  فٌها افراد العٌنة

مستوى الثالثة او الثانٌة ثانوي للتسجٌل فً المعهد  - تخصصاتهم، وعلى الرغم من وجود هذا القانون

إال ان هذا لم ٌمنع من وجود المستوى الجامعً ألفراد العٌنة،  -الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً 

 دة مدرسٌة للسنة الثالثة ثانوي3لكن تسجٌلهم االولً فً المعهد كان من خالل شها

اما بالنسبة ألنماط أو أنواع التكوٌن المهنً فانه ٌوجد نمطٌن، وهما التكوٌن االقامً والتمهٌن، 

وهذا ما  ،% 61.93نجد ان اغلب افراد العٌنة اختاروا التكوٌن االقامً، حٌث قدرت نسبتهم بـ إال اننا 

المعنونة بـ " استراتٌجٌة التكوٌن ومتطلبات  شام بوبكرهنجده ٌتوافق مع الدراسة السابقة للباحث 

 3كثٌرة من التخصصات لكل الشعبوٌرجع هذا لوجود أنواع  ،الشغل"

 14و  19اغلب افراد العٌنة تتراوح اعمارهم ما بٌن ان فنجد ، الفئات العمرٌة ألفراد العٌنة اما

ونٌن بعد اجتٌازهم امتحان شهادة اغلب المتك انوهذا ٌعنً ، % 83.45بـ  سنة وقد قدرت نسبتهم

وهنا ٌمكن ان نوضح ان التكوٌن ، الباكالورٌا سجلوا فً المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن المهنً

 31االقامً ال ٌشترط السن فً التسجٌل فٌه، اما بالنسبة للتمهٌن فان السن مطلوب حٌث حدد إلى غاٌة 

 3وهذا ما اكدته لنا مدٌرة المعهد سنة

 :اقشة النتائجمن -5

 : االجابة على التساؤل االول -5-1

 " ما هً العوامل التً تجعل الشباب ٌلتحق بمؤسسات التكوٌن المهنً فً الجزائر ؟" 

كشفت النتائج المتوصل الٌها انه فعال هناك فقد بالنسبة الختٌار التكوٌن المهنً كمسار تكوٌنً  

 ادات التً ٌمنحهاـوان الشه ،لـوق العمـً سـر فـة اكثـوبه مطلـن المهنً الن تخصصاتـار التكوٌـمن اخت
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، فً حٌن ان هناك من % 34.53وهذا ما تشٌر الٌه النسبة المئوٌة فً برامج االدماج المهنً، مطلوبة 

وهذا ما  ،شهادة تدمجه فً عالم الشغل للحصول علىطرٌق  كأسهلاختار التكوٌن المهنً رغبة منه 

لم تجد بدٌال أخر ولٌس لدٌها  ألنها، اما البقٌة فقد اختارت التكوٌن المهنً % .3134تبٌنه النسبة المئوٌة 

 ، % 31.93اي االضطرار ال االختٌار، وهذا ما عبرت عنه النسبة المئوٌة  ،خٌار أخر

ان عوامل االلتحاق بمؤسسات التكوٌن المهنً تختلف من فرد ٌمكن القول ومن خالل ما سبق 

 3ألخر

 : لى التساؤل الثانًاالجابة ع -5-5

 " ؟كثر فعالٌة فً عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً الجزائرما هً برامج االدماج المهنً اال" 

ان الهدف األساسً الذي تطمح الٌه كل الحكومات المتعاقبة فً الجزائر فٌما ٌخص قطاع 

لذلك نجد حاملً الشهادات،  خاصة بطالةالتشغٌل هو خلق مناصب شغل تساهم فً التخفٌف من البطالة، 

فً مجال التشغٌل، بهدف جدٌدة فً السنوات األخٌرة اعتمدت سٌاسة اصالحٌة ان الحكومة الجزائرٌة 

ادخلت المهنً لحاملً الشهادات، لكنها  لإلدماجإلى وضع برامج  حٌث لجؤتخلق توازن داخل المجتمع، 

بالنسبة لطالبً العمل هو الفوز بعقد  األفضلف ،دون توجٌهه البحث عن االفضل طالبً العمل فً متاهة

واالجتماعً واالقتصادي  المهنً ٌإهله للظفر بمنصب عمل قار ٌساعده على االستقرار المهنً لإلدماج

 والنفسً، وهذا ما ٌإدي إلى استقرار المجتمع وتوازنه وتماسكه3

الوالٌة وهً على الرغم من ان هناك جهة واحدة وصٌة على قضٌة التشغٌل على مستوى ف

الوكالة الوالئٌة للتشغٌل مكلفة من الوزارة المعنٌة بالتشغٌل على المستوى الوطنً وهً وزارة العمل 

إال اننا نجد ان هناك جهة أخرى تقوم بهذا الدور وهً مدٌرٌة النشاط  ،والتشغٌل والضمان االجتماعً

وبالتالً وجود برنامجٌن لمرأة، االجتماعً المكلفة من وزارة التضامن الوطنً واالسرة وقضاٌا ا

 المقدم من طرففً: البرنامج األول  تمثل البرنامجٌنوقد مختلفً الهدف، للتشغٌل امام طالبً العمل، 

هدفه االدماج المهنً الفعلً،  ،DAIP الوكالة الوالئٌة للتشغٌل وهو برنامج المساعدة على االدماج المهنً

جهاز االدماج من طرف مدٌرٌة النشاط االجتماعً وهو  المقدمفهو البرنامج البرنامج الثانً  بٌنما

لكل برنامج مزاٌا وهدفه المساعدة والتضامن، ونجد ان ، PIDاالجتماعً للشباب حاملً الشهادات 

 3اختٌار البرنامج الذي ٌسجل فٌهطالب العمل على وٌبقى  وشروط،
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النسبة  تإكدهوهو ما  ،الئٌة للتشغٌلاغلب المبحوثٌن اختاروا الوكالة الوفإن حسب دراستنا هذه 

وهً نسبة معتبرة، اما عن اسباب التسجٌل فٌها فٌرجع إلى سببٌن رئٌسٌٌن هما:  ،% 19.39المئوٌة 

وهذا  ،وكذا قٌمة الراتب فٌها اكبر من الراتب فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً ،المهنً لإلدماجفرص اكبر 

، حٌث ان اغلب 53موضحا فً الجدول رقم سبب االول نجده وعن ال، 53بٌانات الجدول رقم  تإكدهما 

وهو ما تإكده النسبة  ،المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً كانت استفادتهم من الوكالة الوالئٌة للتشغٌل

 ، حٌث القوانٌن المسٌرة للبرنامجٌنمنه من خالل  التؤكدفقد تم  الثانً، اما عن السبب % 66.46المئوٌة 

دج، فً حٌن ان الراتب فً  51111اتب فً البرنامج األول لحاملً شهادة تقنً سامً ٌعادل نجد ان الر

دج، باإلضافة إلى ما عبر علٌه الكثٌر ممن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط  6111البرنامج الثانً ٌعادل 

ٌتساءل الكثٌر وهنا  ،% 66ٌة وهو ما تإكده النسبة المئو ،ٌرون ان الراتب فٌها ضعٌف الذٌن االجتماعً

قد اوضحت لنا السٌدة ، ولمن طالبً العمل كٌف ٌكون االختالف فً الراتب وهم حاملٌن لنفس الشهادة ؟

ان برنامج االدماج الذي ٌمنح  من خالل المقابلة التً اجرٌت معها نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً

ٌل، وإنما هو برنامج تضامنً موجه على مستوى مدٌرٌة النشاط االجتماعً ال ٌدخل فً اطار التشغ

لفائدة الفئات الهشة والمحرومة، مقابل خدمة ذات منعة عامة ٌقدمها المستفٌد، لكن هذا البرنامج اخذ 

منحى أخر، خاصة بعد االوضاع التً شهدتها المنطقة العربٌة، وتفادٌا لتلك االوضاع وجه البرنامج إلى 

 3العمل فرصة للتشغٌل غٌر وجهته األولى، واصبح فً نظر طالبً

ان اغلب طالبً العمل وجهتهم األولى بعد التخرج مباشرة فواجابة على التساإل وكنتٌجة عامة 

هً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل للتسجٌل فٌها واالستفادة من خدماتها، فاذا تعذر علٌهم التسجٌل فٌها لجئوا 

جهاز المساعدة على االدماج المهنً الذي  اننستطٌع القول وبعد ذلك إلى مدٌرٌة النشاط االجتماعً، 

 3تمنحه الوكالة الوالئٌة للتشغٌل اكثر فعالٌة فً عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً الجزائر

 : االجابة على التساؤل الثالث -5-5

 ؟ " خرٌجً التكوٌن المهنً فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة كلٌتم ادماج " هل 

خرٌجً التكوٌن المهنً ٌعانون من البطالة لفترة قبل استفادتهم من لدراسة ان لقد بٌنت نتائج ا

عقود االدماج المهنً، وقد تباٌنت مدة االنتظار هذه من مبحوث ألخر، غٌر ان اغلب المبحوثٌن تجاوزت 

، هذا % 65.81، وهذا ما تإكده النسبة المئوٌة التً عبرت عن ذلك وهً اشهر 16مدة انتظارهم 

 دوا ابدا من برنامج االدماج المهنً، وهذا ان دل على شًءـن لم ٌستفٌـة المبحوثٌن الذٌـة الً بقٌـفباإلضا
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على اعتبار ان كال  ،وإنما ٌدل على عدم التنسٌق والتخطٌط المسبق بٌن سوق العمل والتكوٌن المهنً

مدٌر  ومن جهته اكد لناه، القطاعٌن هما بنائٌن من ابنٌة المجتمع التً تعمل معا على احالل التوازن فٌ

ان عدم االدماج الكلً لخرٌجً التكوٌن ت معه ٌالوكالة الوالئٌة للتشغٌل من خالل المقابلة التً اجر

 :المهنً فور تخرجهم ٌرجع إلى اسباب اهمها

 طبٌعة الوظائف المعروضة -

لوبة بكثرة طبٌعة التخصصات المطلوبة فً سوق العمل، بحٌث نجد ان هناك بعض التخصصات مط - 

 عكس تخصصات أخرى

 توفر المناصب المالٌة، بحٌث ال ٌمكن ان ٌكون هناك عقود ادماج اذا لم ٌتوفر المنصب المال3ًعدم  -

باإلضافة إلى هذه العوامل نجد كذلك انتشار عملٌة المحاباة والمحسوبٌة والوساطة فً عملٌة التوظٌف  -

 ري3والتً انتشرت وبشكل فضٌع فً المجتمع الجزائ

كذلك ان البعض من طالبً العمل ولٌس كلهم عندما تعرض علٌهم بعض الوظائف فانهم ال ٌقبلون بها  -

كبعد مكان العمل عن مكان االقامة أو انها ال ترقى إلى مستوى تطلعاتهم أو انهم ٌرون بؤن  ألسباب

ٌجً التكوٌن المهنً فور لٌس هناك ادماج كلً لخر، ومنه ٌمكن القول الوظٌفة ال تناسبهم والى غٌر ذلك

 تخرجهم وحصولهم على الشهادة3

 : االجابة على التساؤل الرابع -5-1

  "هل ٌساعد توافق مضمون التكوٌن مع متطلبات الوظٌفة فً عملٌة االدماج المهنً الدائم ؟  "

الدراسة ان الوظٌفة التً ٌوفرها جهاز االدماج المهنً تتوافق مع  نتائجبٌنت من جهة أخرى 

، وهذا جعلهم ال % 81وهذا ما تإكده النسبة المئوٌة المعبرة عن ذلك وهً  ،تخرج المتكونٌن هادةش

مما ساعد اغلب المبحوثٌن على اتمام مدة العقد واعادة  ،ٌواجهون اي صعوبات اثناء مزاولتهم لوظٌفتهم

مرد ذلك إلى: عدم  تجدٌده مرة أخرى، اما الذٌن لم تتوافق شهادة تخرجهم مع الوظٌفة التً مارسوها

، وكان االجدر بهم عدم الموافقة على عقد االدماج حتى شهادتهمتوفر المناصب المالٌة التً تتوافق مع 

ملوا االنتظار فانهم اختاروا هذه الوظائف  وألنهم شغل أخرى تتوافق مع شهادة تخرجهم،تتوفر فرصة 

 التً ال تتوافق مع شهادتهم ربما الحتٌاجهم للراتب3

الرغم من استفادة اغلب افراد العٌنة من عقود االدماج المهنً وهذا ما توضحه النسبة على 

، إال اننا نجد ان اغلبهم لم ٌتم ترسٌمهم أو استفادتهم بوظٌفة قارة تساعدهم على % 63.19المئوٌة 
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طالة عن ، مما ٌجعلهم اقرب من دائرة الب% 68.34النسبة المئوٌة وهذا ما تؤكده  ،االستقرار الوظٌفً

مما متطلبات الوظٌفة ومضامٌن التكوٌن بٌن  تطابقهناك وبالتالً ٌمكن القول ان  ،دائرة التشغٌل

الحصول على منصب عمل قار ومنه هذا ال ٌساعد فً ، لكن ٌساعد فً عملٌة االدماج المهنً 

 3االستقرار الوظٌفً

 : االجابة على التساؤل الخامس -5-2

الذي تمنحه مدٌرٌة النشاط االجتماعً االجتماعً لحاملً الشهادات دماج اال " هل ٌمكن اعتبار جهاز

  ؟ " برنامج تشغٌل

ٌوم نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً المقابلة التً اجرٌت مع السٌدة  من خالل

فقد صرحت لنا ان جهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات وكل البرامج التً   18/15/1151

تدخل فً اطار التضامن  ،مدٌرٌة النشاط االجتماعً ما هً فً الحقٌقة إال برامج تضامنٌة تقدمها

والتكافل االجتماعً، وان برنامج االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات هً منحة ٌستفٌد منها 

لمحرومة الشباب حاملً الشهادات فً مقابل خدمة ذات منفعة عامة، وهو موجه لفائدة الفئات الهشة وا

والتً بدون دخل، كما اكدت لنا ان الهدف من هذا الجهاز هو التامٌن االجتماعً وهامش من الدخل 

التً تمنح لمدٌرٌة النشاط  المالٌة وال ٌهدف بتاتا إلى التشغٌل، كما ان حصص المناصب ،للمساعدة فقط

على اعتبار ان الوكالة  ،غٌلالتً تمنح إلى وكالة التش المالٌة االجتماعً هً اقل بكثٌر من المناصب

معنٌة بالتشغٌل، باإلضافة إلى ان اجر هذه المنحة اقل من اجر البرامج التً تقدمها الوكالة الوالئٌة 

 1116 أفرٌل 31المؤرخ فً  518 – 16المرسوم التنفٌذي رقم للتشغٌل، ولقد بٌنت لنا ذلك من خالل 

هذا الجهاز ال ٌعتبر الشهادات، حٌث ان المرسوم  االجتماعً للشباب حاملًوالمتعلق بجهاز االدماج 

ولٌس االدماج المهنً، وما ٌثبت بل هو برنامج ٌهدف إلى االدماج االجتماعً للشباب  ،تشغٌل امجبرن

هذا كذلك ما جاء فً المادة العشرٌن من هذا المرسوم انه ٌتعٌن على الشاب المستفٌد من البرنامج 

 ه، وعلٌه ٌمكن القول انتشغٌلاالجتماعً للوالٌة فً حالة حصوله على التصرٌح لمصالح مدٌرٌة النشاط 

ال يمكن اعتبار جهاز االدماج االجتماعي لحاملي الشهادات الذي تمنحه مديرية النشاط االجتماعي 

 3برنامج تشغيل

 

 :االجابة على التساؤل الرئٌسً -5-3

 " لمهنً فً الجزائر ؟طبٌعة العالقة بٌن التكوٌن المهنً  واإلدماج اواقع ما " 
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ٌتبٌن لنا ان عقود االدماج ما هً فً الحقٌقة إال بطالة  جزئٌةالنتائج المن  من خالل ما سبق

عنً ابدا الخروج عن دائرة البطالة، والدخول فً دائرة ٌمإجلة، فاالستفادة من عقد االدماج المهنً ال 

ٌستفٌدون  فإما ن مجال البطالة ومجال التشغٌل،المجالٌبٌن تقاطع  المستفٌدٌن موقعهم جاءالشغل، فهإالء 

وهنا ٌنتمون إلى دائرة الشغل أو ٌستفٌدون من  ،من عقد االدماج المهنً ثم تثبٌتهم فً وظٌفتهم بعد العقد

وبالتالً سٌنتمون إلى دائرة البطالة، اي ان  ،عقد االدماج المهنً وعند انتهاء هذا االخٌر ال ٌتم توظٌفهم

عقد االدماج المهنً هم غٌر بعٌدٌن عن البطالة بل هً مسالة وقت فقط، والشكل التالً المستفٌدٌن من 

 ٌوضح وضعٌة المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً:

 

 

 

 

 

 

 

 البطالٌن                       

 المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً                       

 ون المشتغل                       

 ٌوضح وضعٌة المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً( 53شكل رقم )

 

 

نظرٌا فإن العالقة بٌن قطاع التكوٌن المهنً وقطاع التشغٌل هً عالقة تكامل، : وكنتٌجة عامة

قطاع التكوٌن ٌعمل على تكوٌن لكن واقعٌا ال نجد هذه العالقة، فهً غٌر واضحة المعالم، حٌث ان 
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وهذا ما نجده  ،، بمعنى انه ال ٌوجد تنسٌق بٌن القطاعٌنمام بما ٌطلبه سوق العملاالفراد دون االهت

  :التً خاضت فً مثل هذه المواضٌع السابقة مع نتائج الدراسات ٌتوافق

"، " التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌلتحت عنوان  بلقاسم سالطنٌةالدراسة التً قام بها الدكتور 

تكوٌن المهنً ال ٌساٌر وال ٌلبً احتٌاجات االقتصاد الوطنً، وانه ال حٌث توصلت الدراسة إلى ان ال

  غٌرٌن، وبالتالً هناك خلل بٌنهما3توجد سٌاسة رشٌدة تتحكم فً هذه العالقة بٌن المت

تحت عنوان  عبد الواحد باروكً الباحثالدراسة التً قام بها ونفس النتٌجة توصلت الٌها 

، حٌث توصلت الدراسة إلى ان العالقة "سٌاسـة التشغٌـل فً الجزائـربواقع التكوٌن المهنً وعالقته "

بٌن التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌل على مستوى التنظٌر هً عالقة تكاملٌة، لكن اسقاطها على الواقع 

ٌفقدها خاصٌة التكامل وٌجعلها عالقة جدلٌة تنافرٌة، وبالتالً فالعالقة بٌن المتغٌرٌن جد صعبة ومبهمة 

 3اٌةللغ

استراتٌجٌة التكوٌن ومتطلبات تحت عنوان " هشام بوبكرا الباحث وكذا الدراسة التً قام به

إلى نتٌجة مفادها ان هناك غٌاب تام للتنسٌق بٌن نظامً التكوٌن والتشغٌل، ، والتً توصلت الشغل "

 3الذي ادى إلى عدم تحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب على العمل

ان فتح  18/15/1151سٌدة مدٌرة المعهد فً مقابلة اجرٌت معها ٌوم وضحت الاومن جهتها 

 بل انه ٌخضع لعدة عوامل اهمها: فقط لتكوٌن ال ٌخضع لما ٌطلبه سوق العمل من احتٌاجاتاعروض 

 توفر برنامج التخصص 

 توفر التجهٌزات التً ٌحتاجها هذا التخصص 

 توفر االمكانٌات البشرٌة خاصة االساتذة 

 ٌج االقتصادي )مجموعة المإسسات االقتصادٌة(، حٌث ٌتم االتصال بالمإسسات متطلبات النس

المتوفرة على  باإلمكانٌاتاالقتصادٌة ومعرفة احتٌاجاتهم من الٌد العاملة المإهلة وتتم موازنتها 

 مستوى المعهد

 

شراكة تجتمع اللجنة الوالئٌة لتكوٌنٌة انه قبل كل دورة كما اوضحت لنا السٌدة مدٌرة المعهد 

التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن تحت رئاسة السٌد والً الوالٌة، وتتكون اللجنة من السٌد الوالً والمدٌر الوالئً 

للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن والسٌدة مدٌرة المعهد وجمٌع ممثلً القطاعات باإلضافة إلى السٌد مدٌر الوكالة 
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روض التكوٌن المهنً المبرمجة خالل الدورة، الوالئٌة للتشغٌل، واثناء االجتماع ٌتم عرض مخطط ع

اذا توفرت الشروط المذكورة بعٌن االعتبار فً الدورات القادمة  لتؤخذوتسجل كل االقتراحات واالفكار 

 سابقا3

مهمة التوازن بٌن قطاعً التكوٌن والتشغٌل لٌست بالمهمة ان من خالل ما سبق ٌتضح لنا 

، وعلٌه تبقى الحلول التً من قطاع التكوٌنفق الالمتناهً للخرٌجٌن السهلة فً ظل التزاٌد المستمر والتد

، وحتى تطبٌقها وتجسٌدها على ارض اتخذتها الدولة فً مجال التشغٌل هً حلول ترقٌعٌة ولٌست جذرٌة

وهذا طبعا حسب ما  ،الواقع اعترضته بعض العراقٌل والقٌود كالمحسوبٌة والرشوة والبٌروقراطٌة

تحت عنوان "سٌاسة التشغٌل فً ظل التحوالت االقتصادٌة  عٌسى اٌت عٌسىباحث ت به دراسة الجاء

 3"-انعكاسات وافاق اقتصادٌة واجتماعٌة –بالجزائر 

ومن جهته فقد اوضح المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً بالجزائر فً تقرٌره حول 

ان  1119والعشرون فً جوان  القطاع غٌر الرسمً الذي اجراه خالل دورته العامة العادٌة الرابعة

، هناك تزاٌد فً عدد حاملً الشهادات )خرٌجو التكوٌن المهنً والتعلٌم العالً( خالل السنوات األخٌرة

صعبا بالنظر إلى تقلص فرص العمل، وقد تؤزم الوضع من امرا لكن ادماجهم فً الحٌاة العملٌة ٌبقى 

السوق إلى المإهلٌن، هذه األخٌرة التً تشهد  وطنٌة للتكوٌن بحاجاتخالل ضعف عالقة المنظومة ال

تحوال كمٌا ونوعٌا نتٌجة نقائص مناهج التكوٌن والتكٌف وتحسٌن المستوى وتغٌٌر المهنة، لذلك فإن 

المردود الخارجً لجهاز التكوٌن المهنً نجم عنه معدل ادماج حاملً الشهادات فً الحٌاة العملٌة فً 

 13 % 51حدود 

 

 

 

                                                           
 843(، مرجع سابق، ص: 1119قتصادي واالجتماعً )جوان طنً االالمجلس الو - 1
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 خاتمة

على الرغم من التدابٌر التً سعت الٌها الحكومات المتعاقبة فً الجزائر وذلك للتوفٌق بٌن 

كل جهودها إال ان  ،مخرجات قطاع التكوٌن المهنً من جهة وبٌن ما ٌطلبه سوق العمل من جهة أخرى

مما باءت بالفشل، وٌتجسد هذا فً نسب البطالة المتزاٌدة بٌن صفوف خرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنً، 

جً مؤسسات التكوٌن ٌامام مهمة صعبة وهً التوازن بٌن خر ألنهافً وضع محرج،  الحكومة ٌضع

والتدفق الالمتناهً  صعبة فً ظل التزاٌد المستمرهذه المهمة تبقى المهنً وما ٌحتاجه سوق العمل، و

 .لخرٌجً قطاع التكوٌن المهنً

الحلول التً قد اكدت النتائج المتوصل الٌها ان هناك فجوة عمٌقة بٌن القطاعٌن، وعلٌه تبقى ل

هً حلول ترقٌعٌة ولٌست جذرٌة،  تشغٌل خرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنًاتخذتها الدولة فً مجال 

بعض العراقٌل والقٌود كالمحسوبٌة والرشوة  تعترضهع وحتى تطبٌقها وتجسٌدها على ارض الواق

المهنً فً منافسة دائمة مع  التكوٌن ومن جهة أخرى فإننا نجد ان خرٌجً هذا من جهة، والبٌروقراطٌة

جً الجامعات، ٌالجامعة فٌما ٌطلبه سوق العمل، خاصة فً ظل التزاٌد الهائل والمستمر لخر خرٌجً

 .امام خرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنً وهذا ما ٌقلل من فرص التشغٌل

التً ٌجب الوقوف  وفً االخٌر ٌبقى موضوع عالقة التكوٌن بالتشغٌل من المواضٌع المهمة

ٌمثالن احد اهم ابنٌة المجتمع التً تعمل على استقراره وتوازنه، وان  اطراف هذه العالقة ، كونعندها

 جمٌع المجاالت وفًوالفرد، لى المجتمع اي ضعف أو اخالل ٌصٌب هذه العالقة فان هذا ٌؤثر ع

 واجتماعٌا وحتى نفسٌا.وسٌاسٌا اقتصادٌا 

وٌبقى الخوض فً هذا المجال مفتوحا نقطة من بحر، إال ثنا هذا ما هو حان ما تطرقنا الٌه فً ب

ات ، وما نختم به بحثنا هذا هو الصعوببشأنهامام كل الباحثٌن واألكادٌمٌٌن للوصول إلى نتٌجة اٌجابٌة 

 التً واجهتنا خالل قٌامنا به:

صعوبة الحصول على االحصائٌات الشًء الذي جعلنا نعٌد النظر فً عنوان الموضوع واعادة  -

 صٌاغته من جدٌد.

قلة المراجع التً تتحدث عن هذا الموضوع، وهذا فً حدود اطالعنا، خاصة وان موضوع االدماج  -

 المهنً ٌعد من المواضٌع الحدٌثة.
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دى أا الموضوع ونود احصائٌات دقٌقة متعلقة بتشغٌل خرٌجً التكوٌن المهنً مما صعب علٌعدم وج -

 ذلك إلى ضٌاع الوقت.

 .ا رسمٌامصدرواعتباره جزائر ٌمكن الرجوع الٌه ك للمعلومات حول سوق العمل فً العدم وجود بن  -
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 االقتراحات

ان  ارتأينا ،نزوال عند رغبة افراد العينة الذين اصروا عمى ادراج اقتراحاتيم في ىذه الدراسة
 :نضعيا في الحسبان 

 التركيز عمى الجانب التطبيقي اكثر من الجانب النظري 
  الخبرة المينية والكفاءة يتوفير االساتذة ذو 
 في مؤسسات التي ستدرج التخصصات من احتياجات وموازنتو مع ما يطمبو سوق العمل  دراسة

 التكوين الميني 
 التنوع في التخصصات اكثر 
  ضرورة تطابق الجانب النظري مع الجانب الميداني 
  السعي لتوعية المتسربين بضرورة االلتحاق بمؤسسات التكوين واختيار تخصصات تتوافق مع

 امكانياتيم الجسمية والعقمية
 ميندساليادة معادلة لميسانس وشيادة اقتراح ش 
  سنوات والتركيز عمى الجانب الميداني حتى يتسنى لمطالب االستيعاب اكثر 3تمديد مدة التربص إلى 
 توجيو المتكون حسب قدراتو 
  فرض المغة االجنبية في جميع التخصصات خاصة العممية منيا الن كل التكنولوجيا الحاصمة ىي

 خاصة المغة االنجميزية يةببالمغة االجن
  المكونين  لألساتذةدورات تدريبية 
  ضمان التوظيف 
 في المؤسسات الصناعية المتواجدة بتراب الوالية برمجة تربصات دورية. 
 ضرورة دمج المتعاقدين والمستفيدين من العقود االدماج  في مناصبيم 
  توعية المتعاقدين بما عمييم من واجبات وحقوق 
 متكون في اختيار التخصصاحترام رغبة ال 
 محاربة المحسوبية 
  فرض الجدية والصرامة من طرف االساتذة داخل االقسام 
 أخرى اكبر من شيادة تقني سامي الستمرار التكوينات السعي لخمق شياد. 
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 قائمة المراجع

 

 المعاجم والقوامٌس -أوال

 الكتب باللغة العربٌة -ثانٌا

 المجالت -ثالثا

 التقارٌر -رابعا

 االطروحات الجامعٌة -خامسا

  الندوات والمؤتمرات -سادسا

 القوانٌن والجرائد الرسمٌة -سابعا

 مواقع االنترنات -ثامنا

 االفالم الوثائقٌة -تاسعا

 االجنبٌةباللغة  جعالمرا -عاشرا
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 المعاجم والقوامٌس: -اوال

 .0531، ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرةمعجم العلوم االجتماعٌة ابراهٌم مذكور:  -10

 ، دار المعارف، مصر.02، المجلد الثانً، الجزء لسان العربابن منظور:  -10

 .0533، بٌروت، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌةأحمد زكً بدوي:  -10

 .0551، ، مكتبة القاهرة الحدٌثةموسوعة المصطلحات االقتصادٌةحسٌن عمر:  -10

 .0111، ، دار المشرق، بٌروت0، طالمنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة: صبحً حموي -11

 .0551، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، االجتماعقاموس علم : عاطف غٌث -12

 .0110، ، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر0، الطبعة الوسٌطالمعجم : مجمع اللغة العربٌة -13

 .0110، ، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة0، طالمعجم اإلعالمً: محمد منٌر حجاب -14

 .0101، ، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردنالمعجم التربوي وعلم النفس: ناٌف القٌسً -15

 .0531، ، مصر، الهٌئة المصرٌة للكتاباالجتماعٌةمعجم العلوم : نخبة من األساتذة المصرٌٌن -01

 باللغة العربٌة: الكتب -ثانٌا

، اشراف: علً عوض حمودة شراب، 0، طقصة البطالة مشكالت وحلولابو بكر محمد العٌدروس:  -00

 .0100اعداد وتدقٌق: فرٌق عمل، مكتبة الملك فهد الوطنٌة، مكة المكرمة، 

، الجرائر، دٌوان 0، طفً علوم اإلعالم واالتصال مناهج البحث العلمًاحمد بن مرسلً:  -00

 .0111المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

، دار المناهج 0، طمسٌرة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً فً الٌمنأحمد على الحاج محمد:   -00

 .0110للنشر والتوزٌع، عمان، 

شر والتوزٌع، األردن، ، دار الشروق للنأساسٌات فً التربٌة المهنٌةأحمد عٌسى الطوٌسً:  -00

0111. 

دٌوان المطبوعات ، 0ج، التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري : أحمٌة سلٌمان -01

 .0554الجامعٌة، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة نعم ...لكن كٌف؟ -الدلٌل المنهجً فً التكوٌن المهنًامزٌان جنقال:   -02

 .0110والنشر والتوزٌع، الجزائر، 
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، دار صفا للنشر دراسات فً قوانٌن المهنة وآدابهاٌة فارس بدران، هٌفاء راسم حوسة: أم -03

 .0111والتوزٌع، عمان، األردن، 

، مركز دراسات 0، ترجمة وتقدٌم: فاٌز الصباغ، طعلم االجتماعانتونً غٌدنز، كارٌل باردسال:  -04

 .0110الوحدة مع مدخالت عربٌة، المنظمة العربٌة للترجمة، بٌروت، 

، الكتاب الثانً، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، التربٌة والتكوٌن بالجزائر:  بوفلجة غٌات -05

0110. 

، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، التكوٌن المهنً والتشغٌل بالجزائر:  بوفلجة غٌات -01

 .0112الجزائر، 

لجامعٌة، الجزائر، ، دٌوان المطبوعات ا0، طاألسس النفسٌة للتكوٌن المهنًبوفلجة غٌات:  -00

0540. 

، دٌوان النظام التربوي فً الجزائر)محكمات نقدٌة لواقع التوجٌه المدرسً(توفٌق زروقً:  -00

 .0114المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

، مكتبة دار الثقافة التوجٌه المهنً ونظرٌاتهجودت عزت عبد الهادي، سعٌد الحسٌنً العزة:  -00

 .0555للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 

، 0، ترجمة: بوالند عما نوبل، طرسالة فً سوسٌولوجٌا العملجورج فرٌدمان واخرون:  -00

 .0541منشورات عوٌدات، بٌروت، 

 .0520، دار المعارف، مصر، التربٌة والتكنولوجٌا فً معركة التصنٌعحمدي مصطفى حرب:   -01

، رٌاة والتطبٌا منااهج واساالٌب البحاث العلماً النظربحً مصطفى علٌاان، عثماان محماد غناٌم:  -02

 .0111، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 0ط

، سلسلة االقتصاد السٌاسً للبطالة )تحلٌل الخطر مشكالت الرأسمالٌة المعاصرة(زكً رمزي:  -03

 .0554عالم المعرفة، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واالداب، الكوٌت، 

، دار المعارف، مصر، 0، جالصناعٌة التربٌة فً جدٌدة اتجاهاتصالح العرب عبد الجواد:   -04

0520. 

 .0554، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة، ادارة االفراد والعالقات االنسانٌةعادل حسن:  -05

 .0534-0533، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 0، طعلم االجتماع المهنًعبد الباقً زٌدان:  -01
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، دار الخلدونٌة، )الواقع واالفا (االصالحات االقتصادٌة فً الجزائر عبد الرحمان تومً:  -00

 .0100الجزائر، 

، المجلد األول، منشورات الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدعبد الرزاق السنهوري:   -00

 .0111الحلبً، بٌروت، 

 .0553، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفمٌة، اإلسكندرٌة، المنهج العلمً والعلوم االجتماعٌةعلً شتا:  -00

، الجزائر، دٌوان المطبوعات مناهج البحث وطر  إعداد البحوثالذنٌبات:  عمار بوحوش ومحمد -00

 .0551الجامعٌة، الجزائر، 

علم اإلجتماع الموضوع والمنهج مع التركٌز على المجتمع فخر الدٌن عمر خٌري خمش:  -01

 .0555، دار مجدالوي للنشر، عمان، 0، طالغربً

 .0541، دار القلم، دبً، 0، طاالسالمالنظرٌة االقتصادٌة فً فكري احمد نعمان:   -02

، دار وائل للنشر 0، طأسالٌب البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌةفوزي غراٌبة وآخرون:  -03

 .0110والتوزٌع، عمان، 

، مراجعة: محمد رجب البٌومً، دار الكتب علم النفس الصناعًكامل محمد محمد عوٌضة:   -04

 .0552العلمٌة، بٌروت، 

، دار ابن بطوطة للنشر القات العامة فً المؤسسة الصناعٌةلعاكلثوم مسعودي:   -05

 .0100والتوزٌع،عمان، 

تقوٌم العملٌة التكوٌنٌة فً الجامعة )دراسة مٌدانٌة بجامعات الشر  لحسن بوعبد هللا:  -01

 .0554، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الجزائري(

، المركز العربً ً إعداد القوى العاملةالتعلٌم الفنً ودوره فالمجالس القومٌة المتخصصة:   -00

 للبحث والنشر، القاهرة.

، الجزء الثانً، منشورات ( 4591 – 4591تارٌخ الجزائر المعاصر ) محمد العربً الزبٌري:   -00

 .0555اتحاد الكتاب العرب، 

، مخبر تطبٌقات علوم النفس وعلوم التربٌة من أجل أفا  التنمٌة فً الجزائرمحمد بالرابح:  -00

 .0113التنمٌة فً الجزائر، الجزائر، 

، الجزء سٌاسة تخطٌط التنمٌة واعادة تنظٌم مسارها فً الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول:  -00

 .0555األول، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

 ، منشأة المعارف، االسكندرٌة.لماذا؟ وكٌف؟ تكتب بحثا اجتماعٌامحمد سعٌد فرح:  -01
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، منتدى الفكر السٌاسات التعلٌمٌة فً اقطار المغرب العربً(، 0551محمد عابد الجابري ) -02

 العربً، عمان.

، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، 0، طاالصالح االقتصادي وسٌاسة التشغٌلمدنً بن شهرة:  -03

0115. 

، عالم 0، طالعالقات االدارٌة فً المؤسسات العامة والشركاتمصطفى فهمً العطروزي:   -04

 .0525المكتبات، القاهرة، 

 .0101، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، تسٌٌر الموارد البشرٌةمنٌر نوري:  -05

، ترجمة: بوزٌد منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة تدرٌبات علمٌةمورٌس أنجرس:   -11

 .0110الجزائر، صحراوي واخرون، اشراف ومراجعة: مصطفى ماضً، دار القصبة للنشر، 

البطالة واشكالٌة التشغٌل ضمن برامج التعدٌل الهٌكلً ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العاٌب:  -10

 .0101، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، لالقتصاد من خالل حالة الجزائر

والنشر ، دار هومة للطباعة المنتج والعمل المهنً والتكوٌن التعلٌم بٌن التفاعلنذٌر بن ٌربح:  -10

 .0101والتوزٌع، الجزائر، 

 .0110، مدٌرٌة النشر لجامعة قالمة، الجزائر، إدارة الموارد البشرٌةوسٌلة حمداوي:  -10

 المجالت: -ثالثا

، المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة فً مرحلة اقتصاد السو اسماعٌل بوخاوة، سمراء دومً:  -10

 .0110 ، جوان2مجلة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة، العدد 

الموائمة بٌن نظم التعلٌم التقنً العالً وسو  جمال صالح عبد المالك، خالد عٌسى ابوجاللة:  -11

 .0100، جامعة مصراتة، لٌبٌا، 10، مجلة العلوم والتقنٌة، العدد العمل

-20، بحوث اقتصادٌة عربٌة، العددان سٌاسات التشغٌل فً الجزائر )تحلٌل وتقٌٌم(رحٌم حسٌن:  -12

 .011-000، ص ص: 0100العربٌة للبحوث االقتصادٌة، ، الجمعٌة 20

التكوٌن المهنً فً الجزائر تطوره منذ االستقالل وآفا  تنمٌته محمود بوسنة، شهرزاد زاهً:  -13

 .0550، جامعة الجزائر، 3، مجلة حولٌات جامعة الجزائر، العدد وتحسٌن فعالٌته

، المجلة 4511/4559لجزائر الشباب واإلدماج المهنً واالقتصادي فً امصطفى راجعً:  -14

 .0111الجزائرٌة للدراسات السوسٌولوجٌة، العدد التجرٌبً، جٌجل، جوان 
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 :التقارٌر -رابعا

 .0554، ، الجزائرالتقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة: لس الوطنً االقتصادي واالجتماعًالمج -15

التنمٌة البشرٌة لسنة  مشروع التقرٌر الوطنً حولالمجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً:  -21

 .0110، الدورة العامة الواحدة والعشرون، الجزائر، دٌسمبر 1004

، مشروع تقرٌر حول القطاع غٌر الرسمً اوهام وحقائ المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً:  -20

 .0110الجزائر، جوان 

، الدورة بالشغلمشروع تقرٌر حول عالقة التكوٌن المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً:  -20

 .0555الرابعة عشرة، الجزائر، نوفمبر 

قضاٌا  – التقرٌر العربً الثانً حول التشغٌل و البطالة فً الدول العربٌةمنظمة العمل العربٌة :  -20

 .0101، مصر، -ملحة

 االطروحات الجامعٌة: -خامسا

اطروحة دكتوراه العلوم ، سٌاسة التشغٌل فً ظل التحوالت االقتصادٌة بالجزائراٌت عٌسى عٌسى:  -20

 .0101، الجزائر، 0غٌر منشورة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر

، اطروحة دكتوراه دولة فً علم التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌل فً الجزائربلقاسم سالطنٌة:  -21

 .0552-0551، اجتماع التنمٌة غٌر منشورة، معهد علم االجتماع، جامعة قسنطٌنة، الجزائر

، الجزائر، اطروحة دكتوراه العلوم وضعٌة الخرٌج الجامعً فً المؤسسة الصناعٌةبوزٌد نجوى:  -22

فً علم االجتماع تنظٌم وعمل غٌر منشورة، قسم علم االجتماع، كلٌة العلوم االجتماعٌة والعلوم 

 .0101االسالمٌة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، اطروحة دكتوراه العلوم غٌر اشكالٌة التشغٌل فً الجزائر)محاولة تحلٌل( دحمانً محمد ادرٌوش: -23

منشورة، فرع اقتصاد التنمٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة، جامعة ابو بكر بلقاٌد، تلمسان، الجزائر، 

0100- 0100. 

ل اآلثار الجتماعٌة واالقتصادٌة لعملٌة التسرٌح فً ظل سٌاسات التشغٌل داخسامٌة بن رمضان:  -24

، رسالة ماجستٌر  علم االجتماع تنظٌم وعمل، جامعة الحاج لخضر باتنة، المؤسسات الجزائرٌة

 .0110-0110الجزائر، 
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 :والمؤتمرات الندوات -سادسا

ندوة قومٌة حول دور دور التاهٌل والتدرٌب المهنً فً تنمٌة المهارات البشرٌة، ابراهٌم التومً:  -25

الفجوة بٌن القائمة بٌن مخرجات التدرٌب واحتٌاجات سوق منظمات أصحاب االعمال فً تضٌٌق 

 .0115نوفمبر  01 - 14العمل، القاهرة،  

الصعوبات التً تعو  المواءمة بٌن سٌاسات التعلٌم والتدرٌب المهنً أسامة علً عبد الخالق:  -31

لقاهرة، ، ندوة قومٌة حول متطلبات أسواق العمل العربٌة فً ضوء المتغٌرات الدولٌة، باوالتشغٌل

 .0111جوان  02  - 00

، ندوة حول المعوقات التً تقف فً وجه تنمٌة المهارات فً المنطقة العربٌةالسٌد علً حمدي:  -30

 .0112جوان  05 – 03المعاٌٌر المهنٌة العربٌة، القاهرة، 

، مؤتمر التكوٌن فً الجزائر بٌن استراتٌجٌة الضرورة وضرورة االستراتٌجٌةعبد الكرٌم قرٌشً،  -30

دولً حول قابلٌة التشغٌل واإلدماج المهنً لحملة الشهادات الجامعٌة )دٌنامٌكٌة الجامعة من اجل 

 .0100التوافق وسوق العمل(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

واقع وآفا  التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنى واحتٌاجات سو  العمل فً محمد صبري الشافعً:  -30

أسواق العمل فً ضوء المتغٌرات الدولٌة، منظمة العمل  ، ندوة حول متطلباتالدول العربٌة

 .0111العربٌة، ٌونٌو 

معوقات المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم والتدرٌب مرعً عبد هللا المغربً وأبو بكر محمد الودان:  -30

، ندوة قومٌة حول دور المهنً واحتٌاجات وشروط سو  العمل )دراسة حالة: التجربة اللٌبٌة(

االعمال فً تضٌٌق الفجوة القائمة بٌن مخرجات التدرٌب واحتٌاجات سوق منظمات أصحاب 

 .0115نوفمبر 01 - 14العمل، منظمة العمل العربٌة، القاهرة، 

، ملتقى وطنً حول راهن العالقة بٌن مقاربة لواقع التكوٌن المهنً فً تلمسانمنور معارٌف:  -31

 11/12جتماعٌة والثقافٌة، وهران، ٌومً: التكوٌن والتشغٌل، مركز البحث فً االنثروبولوجٌا اال

 .0100اكتوبر 

، ملتقى وطنً حول راهن العالقة بٌن التكوٌن والتشغٌل، مركز تقدٌمنورٌة بن غبرٌط رمعون:  -32

 .0100اكتوبر  11/12البحث فً االنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة، وهران، ٌومً: 
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 القوانٌن والجرائد الرسمٌة: -سابعا

 .0523مارس  03المؤرخ فً  10 – 23قم االمر ر -33

، مصالحة الطباعاة للمعهاد الترباوي الاوطنً، 0حزب جبهة التحرٌار الاوطنً: المٌثااق الاوطنً، ط -34

 .0532الجزائر، 

 00مؤرخ فاً  0114لسنة  01من قانون عدد  0و 0الفصل  الرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة،  -35

 ٌتعلق بالتكوٌن المهنً. 0114فٌفري 

 0114فٌفري  00المؤرخ فً  13 – 14القانون رقم  -41

 0100 أفرٌل 04القرار المؤرخ فً  -40

 0101ٌونٌو  00القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -40

 .0110ٌولٌو  03القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -40

 0102فٌفري  00القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -40

 0550ماٌو سنة  02المؤرخ فً  00-50المرسوم التشرٌعً رقم  -41

 0110ٌناٌر  00المؤرخ فً  00-10المرسوم التنفٌذي رقم  -42

 0110ٌناٌر  00المؤرخ فً  01-10المرسوم التنفٌذي رقم  -43

 0112فبراٌر سنة  04المؤرخ فً  33 – 12المرسوم التنفٌذي رقم  -44

 0114 أفرٌل 05المؤرخ فً  002-14المرسوم التنفٌذي رقم  -45

 0114 أفرٌل 01المؤرخ فً  003-14المرسوم التنفٌذي رقم  -51

 0115ماي  0المؤرخ فً  031 – 15المرسوم التنفٌذي رقم  -50

 0100مارس  0المؤرخ فً  54 – 00المرسوم التنفٌذي رقم  -50

 0111اوت من سنة  01المؤرخ فً  005 – 0111المرسوم التنفٌذي رقم  -50

 0551ٌولٌو من سنة  04المؤرخ فً 001 – 51المرسوم التنفٌذي رقم  -50

 .0551ٌولٌو  04المؤرخ فً  003 – 51المرسوم التنفٌذي رقم  -51

 0551سبتمبر  4المؤرخ فً  015-51المرسوم التنفٌذي رقم  -52

 .0550ماي  00المؤرخ فً  000 – 50المرسوم التنفٌذي رقم  -53

 0552جوان  05المؤرخ فً  000-52المرسوم التنفٌذي رقم  -54

 0552سبتمبر من سنة  14المؤرخ فً  051-52المرسوم التنفٌذي رقم  -55
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 0552سبتمبر  14المؤرخ فً  052-52المرسوم التنفٌذي رقم  -011

 0552دٌسمبر  04المؤرخ فً  030-52المرسوم التنفٌذي رقم  -010

 .0554نوفمبر  01المؤرخ فً  011-54المرسوم التنفٌذي رقم  -010

 0554دٌسمبر  0المؤرخ فً  010-54المرسوم التنفٌذي رقم  -010

 0520اوت  0المؤرخ فً  000-20المرسوم رقم  -010

 .0520اوت  0المؤرخ فً  001-20المرسوم رقم  -011

 .0520دٌسمبر  0المؤرخ فً  003-20المرسوم رقم  -012

 .0530ٌونٌو  01المؤرخ فً  000 – 30المرسوم رقم  -013

 .0534ٌونٌو  10المؤرخ فً  001 – 34المرسوم رقم  -014

 .0554 جوٌلٌة 01المؤرخ فً  001 -54لمرسوم رقم ا -015

111- Ordonnance n° 62-028 du 25 Aout 1962 

111- Décret n ° 63-374 du 18 Septembre 1963 

      مواقع االنترنات: -ثامنا

 14/12/1111بتاريخ  http://www.onefd.edu.dz: الدٌوان الوطنً للتعلٌم والتكوٌن عن بعد -111

                   ، نقال عن الموقع:التضامن الوطنً واألسرة وقضاٌا المرأة وزارة -000

http://www.msnfcf.gov.dz 

 نقال عن الموقع7   ،محاضرات في تاريخ التربيةكرام7  الحكينعبد  -111

HG1/cours/kiram-constantine.dz/site-http://www.ens  715/12/1111بتاريخ 

 : نقال عن الموقع توازن العالقة ما بٌن التعلٌم والتدرٌب،: محمود داود الربٌعً -112

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pdf 16/16/1111: بتاريخ  

 ، نقال عن الموقع مهام وهٌاكل :وزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن: التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن -113

http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf  11/10/1112  على

 10711الساعة 

، نقال البدائل المقترحة للصعوبات التً تراف  االدماج االقتصادي للشباب وتجسٌدها فً المٌدان -003

     www.pcpalgerie.org/IMG/pdf/Bottin_social_arabe.pdfhttp//: عن الموقع:

 05:00على الساعة:  04/10/0101

http://www.onefd.edu.dz/
http://www.msnfcf.gov.dz/
http://www.ens-constantine.dz/site-HG1/cours/kiram
http://www.ens-constantine.dz/site-HG1/cours/kiram
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pdf
http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf
http://www.mfp.gov.dz/AR/info_sept2014/brochure.pdf
http://www.pcpalgerie.org/IMG/pdf/Bottin_social_arabe.pdf%20%20%20%20%2018/03/2015
http://www.pcpalgerie.org/IMG/pdf/Bottin_social_arabe.pdf%20%20%20%20%2018/03/2015
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جهود التنمٌة  أهمٌة التدرٌب التقنً والمهنً المرتبط بعقود العمل فً دعمبوروبة نوار،  -004

 نقال عن الموقع: ،0115نوفمبر  03-01، المؤتمر العربً األول لتشغٌل الشباب، وتشغٌل الشباب

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Ar

abic_and_International/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf  7بتاااااااااااااااااااااااااااريخ

12/12/1111 

 نقاال عان الموقاع: ،المدونة الوطنٌة لتخصصات التكوٌن المهناًوزراة التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن:  -116

2012.pdf-Finale-content/uploads/2013/12/-dz.com/wp-http://isgo  

10/10/1112  

، بحث فً مشكلة بطالة المتعلماٌن فاً الاوطن عندما ٌكون التعلٌم سببا فً البطالةحمٌد الهاشمً:  -001

 10/15/1111بتاريخwww.nashiri.net  7 ، نقال عن الموقع: كتاب الكترونً، 0110العربً، 

االدماج االجتماعً والدٌمقراطٌة والشباب فاً العاالم منظمة االمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة:  -000

 نقال عن الموقع، 0100، العربً

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/S

fHS/Socia_Inclusion_Democracy_concept_paper_Arabic.pd،  710/11/1111بتاريخ 

نقاال عان ، جمعٌاة العلاوم االقتصاادٌة الساورٌة، البطالة والسٌاسات االفتصاادٌةمحمد جالل مراد،  -000

 http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdfالموقع: 

 نقال عن الموقع، 0101 ،مسرد مصطلحات :منظمة العمل الدولٌة -000

-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

2.pdfbeirut/documents/publication/wcms_35854 

نقااال عاان مؤشاارات تمكااٌن المعااوقٌن ماان االناادماج االجتماااعً،  (:0100فاااروق محمااد صااالح ) -000

 //:www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdfhttp الموقع

112- Didier Paquelin et autre : les TIC comme outils au service de la 

formation professionnelle, observatoire des territoires numériques, 

balma 

C_comme_outils_au_service_de_la_formationhttp://oten.fr/IMG/pdf/Les_TI

2.pdf-Etude_IRISOTeN_2008-_professionnelle  715/15/1111بتاريخ 

113- http://www.cnac.dz 

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Arabic_and_International/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Forums_and_conferences_Arabic_and_International/Algerya_15_17_11_09/Work_paper/8.pdf
http://isgo-dz.com/wp-content/uploads/2013/12/-Finale-2012.pdf
http://isgo-dz.com/wp-content/uploads/2013/12/-Finale-2012.pdf
http://www.nashiri.net/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Socia_Inclusion_Democracy_concept_paper_Arabic.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Socia_Inclusion_Democracy_concept_paper_Arabic.pdf
http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_358542.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_358542.pdf
http://www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdf
http://oten.fr/IMG/pdf/Les_TIC_comme_outils_au_service_de_la_formation_professionnelle-Etude_IRISOTeN_2008-2.pdf
http://oten.fr/IMG/pdf/Les_TIC_comme_outils_au_service_de_la_formation_professionnelle-Etude_IRISOTeN_2008-2.pdf
http://www.cnac.dz/default.aspx?id=250
http://www.cnac.dz/default.aspx?id=250
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003- http://www.anem.dz 

115- http://www.apcbiskra.dz/biskra_desc.aspx 

005- www.pdffactory.com. 

101- -http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Jihaz

taqouin.pdf   

101- www.infpe.edu.dz  712/12/1111بتاريخ 

000-  

 االفالم الوثائقٌة: -تاسعا

فااٌلم ، -اسااتمرارٌة، تقاادم وافااا  –التكااوٌن المهنااً والتمهااٌن وزارة التكااوٌن والتعلااٌم المهنٌااٌن:  -000

 .الستقالل الجزائر 11وثائقً حول التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن بمناسبة الذكرى 

 باللغة االجنبٌة: مراجع -عاشرا

134- François de Lavergne et Julien Negre (2012) : Quelle formation 

professionnelle pour quel développement dans les DOM ?, agence 

française de développement, France. 

135- frederic delacourt (2011) : dictionnaire des termes du travail , édition de 

vecchi s a paris. 

136- Josianne Bodart Senn, Regula Schräder-Naef (2000), Examen thématique 

de l'apprentissage des adultes, Rapport de base, OCDE, Suisse. 

137- Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels : effectifs 

diplômés du secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels , années 1962-2012 , juin 2013  

138- Pierre cahuc et andré zylberberg (1996) : économie du travail « la 

formation des salaires et les déterminants du chômage , université de 

Boeck ,paris. 

http://www.anem.dz/
http://www.anem.dz/
http://www.apcbiskra.dz/biskra_desc.aspx
http://www.apcbiskra.dz/biskra_desc.aspx
http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Jihaz-taqouin.pdf
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Jihaz-taqouin.pdf
http://www.infpe.edu.dz/
http://www.infpe.edu.dz/
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 المالحققائمة 

 

 برنامج سوستيل -أوال

 االستمارة -ثانيا

 المقابلة -ثالثا

 وثائق من الوكالة الوالئية للتشغيل -رابعا

 وثائق من مديرية النشاط االجتماعي -خامسا

 



 1 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 العموم االجتماعيةقسم 
 شعبة عمم االجتماع

 
 
 

 استمارة بحث من اعداد الباحثة: مسعودي كمثوم
 
 

 مالحظة
تتشرف الباحثة بالتقدم اليكم لممساهمة في هذا البحث في اطار انجاز رسالة دكتوراه  حول  موضوع التكوين 

واالجابة  االستمارةالواردة في  ت؛ نطمب منكم قراءة الفقراشكركم عمى مساعدتكم لناون ينالمهنيواإلدماج 
امأل الفراغات بكل ما تراه احة، و بكل صر  رأيك وأعطي( عمى االجابة المناسبة، Xعميها بوضع عالمة )

، البحث العممي فقط ألغراضستمارة نتائج والمعمومات المقدمة تتسم بالسرية وتستخدم هذه االالوان مناسب، 
 فارجوا منكم التعاون معنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 البيانات الشخصيةالمحور االول: 
 ذكر                        انثى                    الجنس: -1

 سنة    ...........................السن:   -2

 المستوى التعميمي:         ثانوي                      جامعي                         -3

 تكوين متواصل              تمهين          اقامي      نوع التكوين: -4

 الجزائر؟المهني بمؤسسات التكوين يلتحق الشباب  ما هي العوامل التي تجعل: الثانيالمحور 
 اخترت التكوين المهني؟     الماذ -5

 ال يوجد خيار        -            
 التخصص الموجود في  التكوين المهني مطموب اكثر لمتوظيف -            

 رغبة منك  -            
   ........................................................................................................................................................................أخرى تذكر:   -            

 هل لديك شهادات أخرى؟          نعم                  ال  -6
 نعم، اذكر المعمومات حول الشهادة في حالة -7

المؤسسة:    ................................................التخصص:       ................................................الشهادة: 
................................................         

 ...............................................................................................................................................................................................ما هو تخصصك؟  -8
 اخترت هذا التخصص ؟ لماذا -9

 الشعبة التي درستها في الثانوية ال تسمح إال بهذا التخصص -
 التخصص مطموب اكثر في التوظيف -
 رغبتك في دراسة هذا التخصص -
 رغبة الوالدين -
 ادارة المعهدتوجيه من  -
 ال توجد خيارات أخرى -
 ..................................................................................................................................................................................................أخرى تذكر:   -

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

خريجي التكوين االكثر فعالية في عملية ادماج المهني االدماج ج مابرما هي : الثالثالمحور 

 ؟ المهني في الجزائر

 مؤسسة التشغيل التي سجمت فيها ؟ ما هي -11
 (AWEMالوكالة الوالئية لمتشغيل ) -
 (DASمديرية النشاط االجتماعي ) -
 المؤسستين معا -

 في حال سجمت في الوكالة الوالئية لمتشغيل، لماذا اخترت التسجيل فيها؟ -11
 عدم وجود االكتظاظ      -سهولة االجراءات                               -            
 قيمة االجر اكبر من المؤسسات األخرى       -فرص االدماج فيها اكبر                        -            
 .....................................................................................................................................................................................أخرى تذكر:  -            

 في حال لم تسجل في الوكالة الوالئية لمتشغيل، لماذا لم تسجل ؟ -12
 تحتاج إلى المحسوبية لمتسجيل فيها -االجراءات صعبة                           -
 عند التحاقك بها وجدتها قد انهت عممية التسجيل وطمبوا منك االنتظار لوقت الحق لم يحدد -
 .....................................................................................................................................................................................أخرى تذكر:  -
 ؟  افي مديرية النشاط االجتماعي، لماذا اخترت التسجيل فيه سجمتفي حال  -13

 عدم وجود االكتظاظ      -سهولة االجراءات                               -            
 قيمة االجر اكبر من المؤسسات األخرى       -                  فرص االدماج فيها اكبر      -            
 ..................................................................................................................................................................................... أخرى تذكر: -            

 في حالة لم تسجل في مديرية النشاط االجتماعي، لماذا لم تسجل ؟ -14
 تحتاج إلى المحسوبية لمتسجيل فيها -االجراءات صعبة                           -
 عند التحاقك بها وجدتها قد انهت عممية التسجيل وطمبوا منك االنتظار لوقت الحق لم يحدد -
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 ملخص الدراسة:

مقٌاس نقٌس به درجة استقرار المجتمع واتزانه، ومن فً المجتمع تعتبر العالقات بٌن البناءات 

التً تربط بٌن هذه العالقات التً كان لزاما على المتخصصٌن خاصة علماء االجتماع فهم طبٌعتها تلك 

قطاع التكوٌن المهنً بقطاع التشغٌل، فهذه العالقة اصبحت تمثل احدى االشكالٌات البارزة فً اغلب 

الدول، خاصة فً ظل التغٌرات والتحوالت التً تشهدها، هذا ألن طرفً هذه العالقة ٌمثالن احد اهم 

ة نفسها لالهتمام بها من طرف ابنٌة المجتمع التً تعمل على توازنه واستقراره، وقد فرضت هذه العالق

 الباحثٌن فً مجال علم االجتماع واالقتصاد وحتى فً مجال السٌاسة.

التزاٌد المستمر تعتبر الجزائر من بٌن الدول التً تعانً من هذه االشكالٌة خاصة فً ظل 

 .المهنً والتدفق الالمتناهً للخرٌجٌن من قطاع التكوٌن

ارتباطا وثٌقا بقطاعً التربٌة والتشغٌل، وهذا ما  جزائرالمهنً فً الوٌرتبط قطاع التكوٌن 

ٌجعله ٌتأثر بكل السٌاسات التربوٌة واالقتصادٌة، وٌنعكس علٌه من حٌث السٌاسة والتسٌٌر، وهذا ما 

ٌثبت أن مهمة التكوٌن المهنً لٌست بالمهمة السهلة، ألنه ٌمثل حلقة من الحلقات المترابطة لتحقٌق 

 وإلى حد كبٌر على تلبٌة احتٌاجات سوق العمل.التنمٌة التً تعتمد 

إن عملٌة التخطٌط لربط التكوٌن المهنً بسوق العمل تعتبر من العملٌات الصعبة، خاصة وأن 

هذا األخٌر تتغٌر احتٌاجاته ومتطلباته من فترة ألخرى، ومن ثم على قطاع التكوٌن المهنً أن ٌرصد 

مع متطلباته واحتٌاجاته المتغٌرة، وفً ظل اعداد البطالة  هذه التغٌرات وٌحاول أن ٌواكب وان ٌتجاوب

المتزاٌدة خاصة بٌن صفوف الشباب الذٌن ٌشكلون اغلبٌة السكان لجأت الجزائر إلى اتباع سٌاسة 

اصالحٌة جدٌدة فً مجال التشغٌل، وذلك للحد من ظاهرة البطالة أو التخفٌف من حدتها، فكانت برامج 

عت حسب  الفئات المقدمة لها، حٌث نجد ان هناك برامج موجهة إلى فئة الشباب االدماج المهنً التً تنو

واخرى موجهة لحاملً  ، واخرى موجهة إلى فئة الشباب خرٌجً التعلٌم الثانوي،تأهٌلبدون تكوٌن أو 

الشهادات )خرٌجً الجامعات وخرٌجً مؤسسات التكوٌن المهنً(، هذه الفئة األخٌرة التً عنٌت بها 

 وخاصة حاملً شهادات التكوٌن المهنً، التً اصبحت فً تزاٌد مستمر. دراستنا

ان برامج االدماج المهنً وحسب تنوعها إال انها لم تف بالغرض، فالبطالة فً صفوف خرٌجً 

التكوٌن المهنً نجدها فً تزاٌد مستمر، إلى جانب استمرار مؤسسات التكوٌن المهنً فً تخرٌج العدٌد 

ون سٌاسة واضحة المعالم فً كٌفٌة تصرٌف هؤالء الخرٌجٌن، مما ٌجعلنا نتساءل من حاملً الشهادات د

 عن واقع طبٌعة العالقة بٌن قطاع التكوٌن المهنً وقطاع التشغٌل.

 وقد جاءت دراستنا هذه نتٌجة اسباب نذكرها فً كما ٌلً:
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 تها وكٌفٌة التعرف على واقع العالقة بٌن التكوٌن المهنً واإلدماج المهنً، من حٌث طبٌع

، وكذا 2008تطبٌق برامج االدماج المهنً التً جاءت بها الحكومة الجزائرٌة منذ سنة 

 االبعاد السوسٌو اقتصادٌة لظاهرة االدماج المهنً

 .الرغبة فً تناول هذا الموضوع 

  التعرف على عملٌة االدماج المهنً التً كانت نتٌجة االصالحات الجدٌدة التً اتبعتها

 مجال التشغٌل.الجزائر فً 

  النظرة الخاطئة للتكوٌن المهنً من طرف المجتمع على أنه ملجأ للتالمٌذ الراسبٌن وغٌر

 الناجحٌن والذٌن لٌس لهم مستوى.

 .حداثة الموضوع واستجابته لألوضاع الراهنة 

 .ًاهتمام الدولة فً السنوات األخٌرة بالتكوٌن المهنً وعملٌة االدماج المهن 

  وهذا ما خلق الرغبة للقٌام  –فً حدود اطالعنا  -قلة الدراسات التً عالجت هذا الموضوع

 بدراسات فً إطار التكوٌن المهنً واإلدماج المهنً.

 .حاجة مؤسسات التكوٌن المهنً إلى مثل هذه الدراسات لالستفادة منها 

فرعٌة التً انبثقت عنه، وقد كانت دراستنا هذه لالجابة على التساؤل الرئٌسً والتساؤالت ال

 وقد تمثلت التساؤالت فٌما ٌلً:

 ؟واإلدماج المهنً فً الجزائر  عة العالقة بٌن التكوٌن المهنً ٌطبواقع ما  -

 :هً اما التساؤالت الفرعٌة تمثلت فٌما ٌلً:

 فً الجزائر؟ باب ٌلتحق بمؤسسات التكوٌن المهنًلشالتً تجعل االعوامل ما هً  -1

االكثر فعالٌة فً عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً المهنً االدماج  برامجما هً  -2

 ؟الجزائر

 فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة ؟ خرٌجً التكوٌن المهنًكل هل ٌتم ادماج  -3

 ؟ الدائم فً عملٌة االدماج المهنً متطلبات الوظٌفة توافق مضمون التكوٌن مع هل ٌساعد -4

الذي تمنحه مدٌرٌة النشاط  االجتماعً لحاملً الشهادات دماجاال جهازهل ٌمكن اعتبار  -5

 االجتماعً برنامج تشغٌل ؟

وقد اعتمدنا فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً، الذي ٌتناسب مع طبٌعة الدراسة الوصفٌة، 

، مستخدمٌن فً ذلك واقع طبٌعة العالقة بٌن التكوٌن المهنً واالدماج المهنًوٌحقق سعٌنا إلى معرفة 

 أدوات جمع البٌانات المتمثلة فً: االستمارة والمقابلة، أما مجاالت الدراسة فقد تمثلت فٌما ٌلً:

 بسكرة.مدٌنة وهو  المجال المكانً:
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الدراسة المٌدانٌة والتً بدأت خالل السنة الدراسٌة  وهو الوقت المستغرق فً المجال الزمانً:

 .2016الى غاٌة دٌسمبر  2014/2015

وقد تمثل مجتمع البحث فً المتخرجٌن من المعهد الوطنً المتخصص فً التكوٌن  ي:المجال البشر

فكانت كرة الثلج وذلك  ة، اما العٌنة المستخدم229، حٌث بلغ عددهم 2011و 2010المهنً دفعتً 

ة لصعوبة تحدٌد مواقع مجتمع البحث كونهم انهوا تكوٌنهم وانتقلوا الى الحٌاة العملٌة، وقد قدر عدد العٌن

 مفردة. 60بـ 

وعلى هذا االساس فقد تم تقسٌم هذه الدراسة الً جانبٌن، الجانب األول نظري ٌحتوي على 

 اربعة فصول، والجانب الثانً مٌدانً ٌحتوي على فصلٌن، حٌث ٌحتوي كل فصل على ما ٌلً:

الفصل األول والمعنون بموضوع الدراسة، وتم فٌه تحدٌد اإلشكالٌة، والتساؤل الرئٌسً، 

لنتطرق بعد ذلك إلى مبررات اختٌار الموضوع، وكذا اهمٌة واهداف الدراسة، وتحدٌد المفاهٌم األساسٌة 

السابقة والتً خاضت التً تناولناها والمفاهٌم المشابهة والمتعلقة بمفاهٌم الدراسة، كما تناولنا الدراسات 

 فً هذا الموضوع، ووضحنا جوانب االستفادة منها، 

الفصل الثانً والمعنون نشأة وتطور التكوٌن المهنً واهدافه ومبادئه  الدراسات السابقة

ومشاكله، وقد تناولنا فٌه نشأة وتطور التكوٌن المهنً عبر العصور المختلفة، لنعرج بعد ذلك ألهدافه 

 بعض المشاكل التً ٌعانً منها التكوٌن المهنً فً الدول العربٌة.ومبادئه، ونختم ب

الفصل الثالث والمعنون بنظام التكوٌن المهنً فً الجزائر، وقد تناولنا فٌه التكوٌن المهنً فً 

من التفصٌل، حٌث تم التطرق فٌه إلى تطور التكوٌن المهنً من مرحلة ما قبل االحتالل  ءبشًالجزائر 

راهنة، وكذا مهامه وأنماطه وأنظمته والشعب المهنٌة وتتوٌج التكوٌن، لٌنتهً الفصل إلى المرحلة ال

 بالتنظٌم البٌداغوجً لقطاع التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن فً الجزائر.

الفصل الرابع والمعنون باالدماج المهنً وعالقته بالتكوٌن المهنً فً الجزائر، ومن خالل هذا 

ٌل سٌاسة التشغٌل فً الجزائر التً تمخض عنها ما ٌعرف ببرامج الفصل تناولنا بشًء من التفص

االدماج المهنً، كما تناولنا اجهزة وبرامج االدماج المهنً، لنعرج بعد ذلك لألبعاد السوسٌو اقتصادٌة 

 له، لنختم الفصل بعالقة التشغٌل بالتكوٌن المهنً.

 مجاالتحٌث تناولنا دانٌة، اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌالفصل الخامس والمعنون ب

 .وأدوات جمع البٌاناتوالعٌنة ، والمنهج المستخدم، الدراسة
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حٌث تناول هذا الفصل  تحلٌل وتفسٌر البٌانات وعرض النتائج،الفصل السادس والمعنون ب

ا تحلٌل وتفسٌر البٌانات وفقا لتساؤالت الدراسة، كما تم عرض النتائج وفقا للموجهات البحثٌة، لٌختم هذ

 البحث بخاتمة تلٌها التوصٌات واالقتراحات وقائمة المراجع وقائمة المالحق.

 وبعد تحلٌل البٌانات وتفسٌرها توصلنا الى بعض النتائج وهً:

 النتائج المتعلقة بالبٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن:

من بٌن النتائج التً توصلت الٌها الباحثة خاصة فٌما ٌتعلق بخصائص العٌنة ان اغلب افرادها من فئة  -

 .% 69.56االناث، حٌث بلغت نسبتهم 

اما بالنسبة للمستوى التعلٌمً فنجد ان اغلب افراد العٌنة ذوي مستوى تعلٌمً ثانوي أو باألحرى  -

 .% 67.39حٌث بلغت نسبتهم مستوى الثالثة ثانوي، 

إال اننا اما بالنسبة ألنماط أو أنواع التكوٌن المهنً فانه ٌوجد نمطٌن، وهما التكوٌن االقامً والتمهٌن،  -

 .% 80.43نجد ان اغلب افراد العٌنة اختاروا التكوٌن االقامً، حٌث قدرت نسبتهم بـ 

سنة  29و  24تتراوح اعمارهم ما بٌن اغلب افراد العٌنة ان فنجد ، الفئات العمرٌة ألفراد العٌنة اما -

 .% 73.91بـ  وقد قدرت نسبتهم

 مناقشة النتائج: -

 : االجابة على التساؤل االول -

 " ما هً العوامل التً تجعل الشباب ٌلتحق بمؤسسات التكوٌن المهنً فً الجزائر ؟ "

الٌها انه فعال هناك  بالنسبة الختٌار التكوٌن المهنً كمسار تكوٌنً فقد كشفت النتائج المتوصل 

من اختار التكوٌن المهنً الن تخصصاته مطلوبة اكثر فً سوق العمل، وان الشهادات التً ٌمنحها 

، فً حٌن ان هناك من % 39.13مطلوبة فً برامج االدماج المهنً، وهذا ما تشٌر الٌه النسبة المئوٌة 

ة تدمجه فً عالم الشغل، وهذا ما اختار التكوٌن المهنً رغبة منه كأسهل طرٌق للحصول على شهاد

، اما البقٌة فقد اختارت التكوٌن المهنً النها لم تجد بدٌال أخر ولٌس لدٌها % 30.43تبٌنه النسبة المئوٌة 

 ، % 30.43خٌار أخر، اي االضطرار ال االختٌار، وهذا ما عبرت عنه النسبة المئوٌة 

ؤسسات التكوٌن المهنً تختلف من فرد ومن خالل ما سبق ٌمكن القول ان عوامل االلتحاق بم

 الخر.

 : االجابة على التساؤل الثانً -

 " ؟كثر فعالٌة فً عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً الجزائر" ما هً برامج االدماج المهنً اال
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ان الهدف األساسً الذي تطمح الٌه كل الحكومات المتعاقبة فً الجزائر فٌما ٌخص قطاع 

التشغٌل هو خلق مناصب شغل تساهم فً التخفٌف من البطالة، خاصة بطالة حاملً الشهادات، لذلك نجد 

ف ان الحكومة الجزائرٌة فً السنوات األخٌرة اعتمدت سٌاسة اصالحٌة جدٌدة فً مجال التشغٌل، بهد

خلق توازن داخل المجتمع، حٌث لجأت إلى وضع برامج لالدماج المهنً لحاملً الشهادات، لكنها ادخلت 

طالبً العمل فً متاهة البحث عن االفضل دون توجٌهه، فاالفضل بالنسبة لطالبً العمل هو الفوز بعقد 

الجتماعً واالقتصادي لالدماج المهنً ٌؤهله للظفر بمنصب عمل قار ٌساعده على االستقرار المهنً وا

 والنفسً، وهذا ما ٌؤدي إلى استقرار المجتمع وتوازنه وتماسكه.

فعلى الرغم من ان هناك جهة واحدة وصٌة على قضٌة التشغٌل على مستوى الوالٌة وهً 

الوكالة الوالئٌة للتشغٌل مكلفة من الوزارة المعنٌة بالتشغٌل على المستوى الوطنً وهً وزارة العمل 

إال اننا نجد ان هناك جهة أخرى تقوم بهذا الدور وهً مدٌرٌة النشاط  ،ل والضمان االجتماعًوالتشغٌ

االجتماعً المكلفة من وزارة التضامن الوطنً واالسرة وقضاٌا المرأة، وبالتالً وجود برنامجٌن 

 دم من طرففً: البرنامج األول المق تمثل البرنامجٌنوقد مختلفً الهدف، للتشغٌل امام طالبً العمل، 

، هدفه االدماج المهنً الفعلً، DAIPالوكالة الوالئٌة للتشغٌل وهو برنامج المساعدة على االدماج المهنً 

بٌنما البرنامج الثانً فهو البرنامج المقدم من طرف مدٌرٌة النشاط االجتماعً وهو جهاز االدماج 

من، ونجد ان لكل برنامج مزاٌا ، وهدفه المساعدة والتضاPIDاالجتماعً للشباب حاملً الشهادات 

 وشروط، وٌبقى على طالب العمل اختٌار البرنامج الذي ٌسجل فٌه.

حسب دراستنا هذه فإن اغلب المبحوثٌن اختاروا الوكالة الوالئٌة للتشغٌل، وهو ما تؤكدة النسبة 

سٌٌن هما: ، وهً نسبة معتبرة، اما عن اسباب التسجٌل فٌها فٌرجع إلى سببٌن رئٌ% 54.34المئوٌة 

فرص اكبر لالدماج المهنً، وكذا قٌمة الراتب فٌها اكبر من الراتب فً مدٌرٌة النشاط االجتماعً، وهذا 

، حٌث ان اغلب 13، وعن السبب االول نجده موضحا فً الجدول رقم 13ما تؤكدة بٌانات الجدول رقم 

الئٌة للتشغٌل، وهو ما تؤكده النسبة المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً كانت استفادتهم من الوكالة الو

الثانً فقد تم التاكد منه من خالل القوانٌن المسٌرة للبرنامجٌن، حٌث  ، اما عن السبب % 68.96المئوٌة 

دج، فً حٌن ان الراتب فً  12000نجد ان الراتب فً البرنامج األول لحاملً شهادة تقنً سامً ٌعادل 

إلضافة إلى ما عبر علٌه الكثٌر ممن لم ٌسجلوا فً مدٌرٌة النشاط دج، با 8000البرنامج الثانً ٌعادل 

وهنا ٌتساءل الكثٌر  ،% 68ٌة االجتماعً الذٌن ٌرون ان الراتب فٌها ضعٌف، وهو ما تؤكده النسبة المئو

قد اوضحت لنا السٌدة من طالبً العمل كٌف ٌكون االختالف فً الراتب وهم حاملٌن لنفس الشهادة ؟، ول

نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً من خالل المقابلة التً اجرٌت معها ان برنامج االدماج الذي ٌمنح 
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على مستوى مدٌرٌة النشاط االجتماعً ال ٌدخل فً اطار التشغٌل، وإنما هو برنامج تضامنً موجه 

ة ٌقدمها المستفٌد، لكن هذا البرنامج اخذ لفائدة الفئات الهشة والمحرومة، مقابل خدمة ذات منعة عام

منحى أخر، خاصة بعد االوضاع التً شهدتها المنطقة العربٌة، وتفادٌا لتلك االوضاع وجه البرنامج إلى 

 غٌر وجهته األولى، واصبح فً نظر طالبً العمل فرصة للتشغٌل.

ى بعد التخرج مباشرة فان اغلب طالبً العمل وجهتهم األولوكنتٌجة عامة واجابة على التساؤل 

هً الوكالة الوالئٌة للتشغٌل للتسجٌل فٌها واالستفادة من خدماتها، فاذا تعذر علٌهم التسجٌل فٌها لجئوا 

جهاز المساعدة على االدماج المهنً الذي  انبعد ذلك إلى مدٌرٌة النشاط االجتماعً، ونستطٌع القول 

 عملٌة ادماج خرٌجً التكوٌن المهنً فً الجزائر. تمنحه الوكالة الوالئٌة للتشغٌل اكثر فعالٌة فً

 : االجابة على التساؤل الثالث -

 ؟ " خرٌجً التكوٌن المهنً فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة كلٌتم ادماج " هل 

لقد بٌنت نتائج الدراسة ان خرٌجً التكوٌن المهنً ٌعانون من البطالة لفترة قبل استفادتهم من 

عقود االدماج المهنً، وقد تباٌنت مدة االنتظار هذه من مبحوث ألخر، غٌر ان اغلب المبحوثٌن تجاوزت 

، هذا % 61.75اشهر، وهذا ما تؤكده النسبة المئوٌة التً عبرت عن ذلك وهً  06مدة انتظارهم 

باإلضافة الً بقٌة المبحوثٌن الذٌن لم ٌستفٌدوا ابدا من برنامج االدماج المهنً، وهذا ان دل على شًء 

وإنما ٌدل على عدم التنسٌق والتخطٌط المسبق بٌن سوق العمل والتكوٌن المهنً، على اعتبار ان كال 

ل التوازن فٌه، ومن جهته اكد لنا مدٌر القطاعٌن هما بنائٌن من ابنٌة المجتمع التً تعمل معا على احال

الوكالة الوالئٌة للتشغٌل من خالل المقابلة التً اجرٌت معه ان عدم االدماج الكلً لخرٌجً التكوٌن 

 :المهنً فور تخرجهم ٌرجع إلى اسباب اهمها

 طبٌعة الوظائف المعروضة -

التخصصات مطلوبة بكثرة  طبٌعة التخصصات المطلوبة فً سوق العمل، بحٌث نجد ان هناك بعض - 

 عكس تخصصات أخرى

 عدم توفر المناصب المالٌة، بحٌث ال ٌمكن ان ٌكون هناك عقود ادماج اذا لم ٌتوفر المنصب المالً. -

باإلضافة إلى هذه العوامل نجد كذلك انتشار عملٌة المحاباة والمحسوبٌة والوساطة فً عملٌة التوظٌف  -

 مجتمع الجزائري.والتً انتشرت وبشكل فضٌع فً ال

كذلك ان البعض من طالبً العمل ولٌس كلهم عندما تعرض علٌهم بعض الوظائف فانهم ال ٌقبلون بها  -

السباب كبعد مكان العمل عن مكان االقامة أو انها ال ترقى إلى مستوى تطلعاتهم أو انهم ٌرون بأن 

دماج كلً لخرٌجً التكوٌن المهنً فور ، ومنه ٌمكن القول لٌس هناك االوظٌفة ال تناسبهم والى غٌر ذلك

 تخرجهم وحصولهم على الشهادة.



 ملخص الدراسة
 

 

277 
 

 : االجابة على التساؤل الرابع -

 " هل ٌساعد توافق مضمون التكوٌن مع متطلبات الوظٌفة فً عملٌة االدماج المهنً الدائم ؟ " 

 وافق مع شهادةمن جهة أخرى بٌنت نتائج الدراسة ان الوظٌفة التً ٌوفرها جهاز االدماج المهنً تت

، وهذا جعلهم ال ٌواجهون % 70تخرج المتكونٌن، وهذا ما تؤكده النسبة المئوٌة المعبرة عن ذلك وهً 

على اتمام مدة العقد واعادة تجدٌده  اي صعوبات اثناء مزاولتهم لوظٌفتهم، مما ساعد اغلب المبحوثٌن

مرة أخرى، اما الذٌن لم تتوافق شهادة تخرجهم مع الوظٌفة التً مارسوها مرد ذلك إلى: عدم توفر 

المناصب المالٌة التً تتوافق مع شهادتهم، وكان االجدر بهم عدم الموافقة على عقد االدماج حتى تتوفر 

والنهم ملوا االنتظار فانهم اختاروا هذه الوظائف التً ال  فرصة شغل أخرى تتوافق مع شهادة تخرجهم،

 تتوافق مع شهادتهم ربما الحتٌاجهم للراتب.

على الرغم من استفادة اغلب افراد العٌنة من عقود االدماج المهنً وهذا ما توضحه النسبة المئوٌة 

ارة تساعدهم على االستقرار ، إال اننا نجد ان اغلبهم لم ٌتم ترسٌمهم أو استفادتهم بوظٌفة ق% 63.04

دائرة  ، مما ٌجعلهم اقرب من دائرة البطالة عن% 67.39الوظٌفً، وهذا ما تؤكده النسبة المئوٌة 

ٌساعد فً مما متطلبات الوظٌفة ومضامٌن التكوٌن بٌن  تطابقهناك التشغٌل، وبالتالً ٌمكن القول ان 

 على منصب عمل قار ومنه االستقرار الوظٌفً. هذا ال ٌساعد فً الحصول، لكن عملٌة االدماج المهنً 

 : االجابة على التساؤل الخامس -

الذي تمنحه مدٌرٌة النشاط االجتماعً االجتماعً لحاملً الشهادات االدماج  " هل ٌمكن اعتبار جهاز

  ؟ " برنامج تشغٌل

ٌوم نائب مدٌر مدٌرٌة النشاط االجتماعً من خالل المقابلة التً اجرٌت مع السٌدة 

فقد صرحت لنا ان جهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات وكل البرامج التً   07/01/2015

تقدمها مدٌرٌة النشاط االجتماعً ما هً فً الحقٌقة إال برامج تضامنٌة، تدخل فً اطار التضامن 

منحة ٌستفٌد منها والتكافل االجتماعً، وان برنامج االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات هً 

الشباب حاملً الشهادات فً مقابل خدمة ذات منفعة عامة، وهو موجه لفائدة الفئات الهشة والمحرومة 

والتً بدون دخل، كما اكدت لنا ان الهدف من هذا الجهاز هو التامٌن االجتماعً وهامش من الدخل 

المالٌة التً تمنح لمدٌرٌة النشاط  للمساعدة فقط، وال ٌهدف بتاتا إلى التشغٌل، كما ان حصص المناصب

االجتماعً هً اقل بكثٌر من المناصب المالٌة التً تمنح إلى وكالة التشغٌل، على اعتبار ان الوكالة 

معنٌة بالتشغٌل، باإلضافة إلى ان اجر هذه المنحة اقل من اجر البرامج التً تقدمها الوكالة الوالئٌة 

 2008افرٌل  30المؤرخ فً  127 – 08المرسوم التنفٌذي رقم  للتشغٌل، ولقد بٌنت لنا ذلك من خالل
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والمتعلق بجهاز االدماج االجتماعً للشباب حاملً الشهادات، حٌث ان المرسوم ال ٌعتبر هذا الجهاز 

امج تشغٌل، بل هو برنامج ٌهدف إلى االدماج االجتماعً للشباب ولٌس االدماج المهنً، وما ٌثبت برن

المادة العشرٌن من هذا المرسوم انه ٌتعٌن على الشاب المستفٌد من البرنامج هذا كذلك ما جاء فً 

، وعلٌه ٌمكن القول انه تشغٌلالتصرٌح لمصالح مدٌرٌة النشاط االجتماعً للوالٌة فً حالة حصوله على 

ال يمكن اعتبار جهاز االدماج االجتماعي لحاملي الشهادات الذي تمنحه مديرية النشاط االجتماعي 

 .امج تشغيلبرن

 :االجابة على التساؤل الرئٌسً -

 " طبٌعة العالقة بٌن التكوٌن المهنً  واإلدماج المهنً فً الجزائر ؟واقع ما " 

من خالل ما سبق من النتائج الجزئٌة ٌتبٌن لنا ان عقود االدماج ما هً فً الحقٌقة إال بطالة 

الخروج عن دائرة البطالة، والدخول فً دائرة  مؤجلة، فاالستفادة من عقد االدماج المهنً ال ٌعنً ابدا

الشغل، فهؤالء المستفٌدٌن موقعهم جاء بٌن تقاطع المجالٌن مجال البطالة ومجال التشغٌل، فإما ٌستفٌدون 

من عقد االدماج المهنً ثم تثبٌتهم فً وظٌفتهم بعد العقد، وهنا ٌنتمون إلى دائرة الشغل أو ٌستفٌدون من 

وعند انتهاء هذا االخٌر ال ٌتم توظٌفهم، وبالتالً سٌنتمون إلى دائرة البطالة، اي ان  عقد االدماج المهنً

المستفٌدٌن من عقد االدماج المهنً هم غٌر بعٌدٌن عن البطالة بل هً مسالة وقت فقط، والشكل التالً 

 ٌوضح وضعٌة المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً:

 

 

 

 

 البطالٌن         

 المستفٌدٌن من عقود االدماج المهنً          

 المشتغلون                     

 ( ٌوضح وضعٌة المستفٌدٌن من عقود االدماج المهن62ًشكل رقم )

نظرٌا فإن العالقة بٌن قطاع التكوٌن المهنً وقطاع التشغٌل هً عالقة تكامل، : وكنتٌجة عامة

لكن واقعٌا ال نجد هذه العالقة، فهً غٌر واضحة المعالم، حٌث ان قطاع التكوٌن ٌعمل على تكوٌن 
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االفراد دون االهتمام بما ٌطلبه سوق العمل، بمعنى انه ال ٌوجد تنسٌق بٌن القطاعٌن، وهذا ما نجده 

 وافق مع نتائج الدراسات السابقة التً خاضت فً مثل هذه المواضٌع: ٌت

تحت عنوان " التكوٌن المهنً وسٌاسة التشغٌل"،  بلقاسم سالطنٌةالدراسة التً قام بها الدكتور 

حٌث توصلت الدراسة إلى ان التكوٌن المهنً ال ٌساٌر وال ٌلبً احتٌاجات االقتصاد الوطنً، وانه ال 

 ٌدة تتحكم فً هذه العالقة بٌن المتغٌرٌن، وبالتالً هناك خلل بٌنهما. توجد سٌاسة رش

تحت عنوان  عبد الواحد باروكًونفس النتٌجة توصلت الٌها الدراسة التً قام بها الباحث 

"واقع التكوٌن المهنً وعالقته بسوق التشغٌل فً الجزائر "، حٌث توصلت الدراسة إلى ان العالقة بٌن 

وسٌاسة التشغٌل على مستوى التنظٌر هً عالقة تكاملٌة، لكن اسقاطها على الواقع ٌفقدها التكوٌن المهنً 

 خاصٌة التكامل وٌجعلها عالقة جدلٌة تنافرٌة، وبالتالً فالعالقة بٌن المتغٌرٌن جد صعبة ومبهمة للغاٌة.

طلبات تحت عنوان "استراتٌجٌة التكوٌن ومت هشام بوبكروكذا الدراسة التً قام بها الباحث 

الشغل "، والتً توصلت إلى نتٌجة مفادها ان هناك غٌاب تام للتنسٌق بٌن نظامً التكوٌن والتشغٌل، 

 الذي ادى إلى عدم تحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب على العمل.

ان فتح  07/01/2015ومن جهتها اوضحت السٌدة مدٌرة المعهد فً مقابلة اجرٌت معها ٌوم 

 عروض التكوٌن ال ٌخضع لما ٌطلبه سوق العمل من احتٌاجات فقط بل انه ٌخضع لعدة عوامل اهمها:

 توفر برنامج التخصص 

 توفر التجهٌزات التً ٌحتاجها هذا التخصص 

 توفر االمكانٌات البشرٌة خاصة االساتذة 

 تصال بالمؤسسات متطلبات النسٌج االقتصادي )مجموعة المؤسسات االقتصادٌة(، حٌث ٌتم اال

االقتصادٌة ومعرفة احتٌاجاتهم من الٌد العاملة المؤهلة وتتم موازنتها باالمكانٌات المتوفرة على 

 مستوى المعهد

كما اوضحت لنا السٌدة مدٌرة المعهد انه قبل كل دورة تكوٌنٌة تجتمع اللجنة الوالئٌة لشراكة 

لوالٌة، وتتكون اللجنة من السٌد الوالً والمدٌر الوالئً التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن تحت رئاسة السٌد والً ا

للتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن والسٌدة مدٌرة المعهد وجمٌع ممثلً القطاعات باإلضافة إلى السٌد مدٌر الوكالة 

الوالئٌة للتشغٌل، واثناء االجتماع ٌتم عرض مخطط عروض التكوٌن المهنً المبرمجة خالل الدورة، 

تراحات واالفكار لتأخذ بعٌن االعتبار فً الدورات القادمة اذا توفرت الشروط المذكورة وتسجل كل االق

 سابقا.

من خالل ما سبق ٌتضح لنا ان مهمة التوازن بٌن قطاعً التكوٌن والتشغٌل لٌست بالمهمة 

لول التً ، وعلٌه تبقى الحمن قطاع التكوٌنالسهلة فً ظل التزاٌد المستمر والتدفق الالمتناهً للخرٌجٌن 
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اتخذتها الدولة فً مجال التشغٌل هً حلول ترقٌعٌة ولٌست جذرٌة، وحتى تطبٌقها وتجسٌدها على ارض 

الواقع اعترضته بعض العراقٌل والقٌود كالمحسوبٌة والرشوة والبٌروقراطٌة، وهذا طبعا حسب ما 

والت االقتصادٌة تحت عنوان "سٌاسة التشغٌل فً ظل التح عٌسى اٌت عٌسىت به دراسة الباحث جاء

 ".-انعكاسات وافاق اقتصادٌة واجتماعٌة –بالجزائر 

ومن جهته فقد اوضح المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً بالجزائر فً تقرٌره حول 

ان  2004القطاع غٌر الرسمً الذي اجراه خالل دورته العامة العادٌة الرابعة والعشرون فً جوان 

الشهادات )خرٌجو التكوٌن المهنً والتعلٌم العالً( خالل السنوات األخٌرة، هناك تزاٌد فً عدد حاملً 

لكن ادماجهم فً الحٌاة العملٌة ٌبقى امرا صعبا بالنظر إلى تقلص فرص العمل، وقد تأزم الوضع من 

وطنٌة للتكوٌن بحاجات السوق إلى المؤهلٌن، هذه األخٌرة التً تشهد خالل ضعف عالقة المنظومة ال

مٌا ونوعٌا نتٌجة نقائص مناهج التكوٌن والتكٌف وتحسٌن المستوى وتغٌٌر المهنة، لذلك فإن تحوال ك

المردود الخارجً لجهاز التكوٌن المهنً نجم عنه معدل ادماج حاملً الشهادات فً الحٌاة العملٌة فً 

 % 15حدود 
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Résume d’étudie : 

On considère que les relations entre les structures de la société sont une mesure du 

degré de stabilité et d'équilibre, d’une société donnée, et parmi ces relations, qui étaient 

nécessaires pour les spécialistes en général et, les sociologues en particulier, comprennent la 

nature de ceux qui relient le secteur d'exploitation du secteur de la formation professionnelle. 

Cette relation est devenue l'un des problèmes les plus importants dans la majorité des pays, 

surtout à la lumière des changements et des transformations en cours, car les deux côtés de 

cette relation représentent l'un des piliers les plus importants de la société. Elle s’impose dans 

divers domaines de recherche la sociologie et l’économie même en politique. 

L'Algérie est parmi les pays qui souffrent de ce problème en particulier à cause de 

l'augmentation explosive et continuelle des diplômés universitaires. Le secteur de la formation 

professionnelle algérien est étroitement lié aux secteurs de l'éducation et de l'emploi, ce qui le 

rend influençable par toutes les politiques éducatives et économiques et se traduit par une 

politique et une gestion qui prouvent que la formation professionnelle n'est pas une tâche 

facile. Répondre largement aux besoins du marché du travail algérien. 

Le processus de planification pour relier la formation professionnelle au marché du 

travail est un processus difficile et épuisant sur tous les plans.  D’autant plus que les besoins 

et les exigences changeantes de temps à autre (selon l’offre et la demande du marché). Au 

niveau du secteur de la formation professionnelle on essaye de faire face à l’offre et répondre 

aux exigences et aux besoins en évolution que le marché impose, pour éviter le chômage qui 

est de plus en plus en augmentation dans e rang des jeunes. L’Algérie a eu recours à suivre 

une nouvelle politique de réforme dans le domaine de l'emploi, de manière à réduire le 

phénomène du chômage ou l'atténuation. Des programmes d'intégration professionnelle, qui 

variait selon les catégories qui leur sont fournis, où l'on trouve qu'il y sont adressés à des 

programmes jeunesse sans tack Win ou Tawil, et d'autres pour les jeunes diplômés de 

l'enseignement secondaire, et pour les détenteurs de certificats (diplômés universitaires et 

diplômés des établissements de formation professionnelle) 

 Notre étude est venue à la suite des raisons que nous mentionnons comme suit :  

 

 Identifier l’impact de la relation entre formation professionnelle et insertion 

professionnelle, en termes de nature et de mise en œuvre des programmes d'insertion  
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professionnelle introduits par le gouvernement algérien depuis 2008, ainsi que les 

dimensions socio-économiques du phénomène de l'insertion professionnelle. 

 Désir d'aborder ce sujet. 

 Reconnaître le processus d'intégration professionnelle résultant des nouvelles réformes 

de l'Algérie dans le domaine de l'emploi. 

 L'idée fausse de la formation professionnelle par la communauté comme un refuge 

pour les étudiants qui échouent et qui n'ont pas de niveau ou un niveau minimal pour 

exercer un travail. 

 La nouveauté du sujet et sa réponse à la situation actuelle. 

 L'intérêt de l'Etat pour ces dernières années dans la formation professionnelle et le 

processus d'insertion ou d’intégration professionnelle. 

 Le manque ou la limitation d'études qui traitait de ce sujet et cela a suscité le désir de 

mener des études dans le cadre de la formation professionnelle et de l'insertion 

professionnelle. 

 La nécessité pour les institutions de formation professionnelle de bénéficier de telles 

études pour améliorer la sélection. 

Notre étude devait répondre à la question principale et aux sous-questions qui en 

découlaient  

On va commencer par poser la question principale qui va guider notre recherche, 

quelle est la nature de la relation entre formation professionnelle et insertion professionnelle 

en Algérie ? 

En suite des sous-questions qui vont nous aider à clarifier notre démarche et nos 

choix d’étudie, qui se présent comme telle : 

   1. Quels sont les facteurs qui font que les jeunes s'inscrivent dans des institutions de 

formation professionnelle en Algérie ? 

   2. Quels sont les programmes d'insertion professionnelle les plus efficaces dans l'intégration 

des diplômés de la formation professionnelle en Algérie ? 

3 - Tous les diplômés de la formation professionnelle doivent-ils être intégrés dès leur 

diplôme et obtenir un certificat ? 

4. La compatibilité du contenu de la formation avec les exigences de l'emploi dans le 

processus d'intégration professionnelle permanente aide-t-elle ? 

5. L'intégration sociale des titulaires de diplômes délivrés par la Direction des activités 

sociales peut-elle être considérée comme un moteur ? 



Résume d’étudie 

283 
 

 

Dans cette étude nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive, car notre 

étudie est adaptée à la nature de l'étude, et nous cherchons à connaître la réalité de la relation 

entre formation professionnelle et insertion professionnelle, en utilisant les outils de collecte 

de données représentés dans le formulaire et l'interview… 

Nous avons réalisés notre recherche début des cours de l'année académique 2014-

2015 jusqu'à décembre 2016 au niveau de l’institut national de formation professionnelle à 

Biskra. L’échantillon utilisé était une boule de neige et la difficulté de trouver ces adhérents 

vu qu’ils sont passé d’une étudie théorique a une étudie pratique nous fait perdre pas mal de 

temps, notre échantillon est composé de 229 élevés et 50 perles. Sur cette base, cette étude a 

été divisée en deux parties : la première a quatre chapitres et la seconde contient deux 

chapitres. 

 

Résultats liés aux données personnelles des échantillons : 

 Parmi les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de 

l'échantillon, la plupart de ses membres sont des femmes, avec un taux de 69,56%. 

 En ce qui concerne le niveau d'éducation, nous nous constatons que la plupart de 

l'échantillon avec un niveau d'éducation de troisième année secondaire, atteignant 

67,39%. 

 Il existe deux modèles, à savoir la formation du maximum et le désir, mais nous 

trouvons que la plupart de l'échantillon a choisi la configuration maximale, où ils ont 

été estimés à 80,43%. 

 Pour les groupes d'âge de l'échantillon, nous constatons que la majorité de 

l'échantillon a entre 24 et 29 ans et a été estimée à 73,91%. 

Apres l’enquête nous avons pu résulter des réponses suivantes  

- 39,13%, des élevés ont choisi le désir de formation selon leurs choix et 30,43% ont 

choix la formation maximale. Donc, on peut dire que l'accès aux établissements de 

formation professionnelle varie d'une personne à des facteurs individuels 

- Si les candidats ne peuvent pas s'inscrire, ils seront référés à la Direction de l'activité 

sociale, ce qui signifie que l'aide à l'insertion professionnelle fournie par l'agence 

nationale pour l'emploi est plus efficace dans le processus d'intégration. Diplômés de la 

formation professionnelle en Algérie 
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- Bien que la plupart des répondants bénéficient de contrats d'insertion professionnelle, 

le pourcentage de 63,04% en témoigne, mais nous constatons que la plupart d'entre eux 

n'ont pas été délimités ou n'ont pas bénéficié du travail d'un continent qui les aide à 

stabiliser leur emploi. Ainsi, il est possible de dire qu'il y a une corrélation entre le 

contenu de la composition et les exigences du travail, ce qui aide dans le processus 

d'intégration professionnelle, mais cela n'aide pas à obtenir un poste, y compris la 

stabilité d'emploi 

- Remarque, L'intégration sociale des détenteurs de certificats délivrés par la Direction 

de l'activité sociale ne peut être considérée comme un moteur 

En conclu à la fin que en théorie, la relation entre le secteur de la formation 

professionnelle et le secteur de l'emploi est une relation d'intégration, mais ce n'est pas clair 

puisque le secteur de la formation travaille à former des individus sans se préoccuper des 

exigences du marché du travail. Nous le trouvons cohérent avec les résultats d'études 

antérieures est cela preuve que il y a une fosse dans coordination entre les écoles de formation 

et les besoins des marchés qui va causer plus de chômage et une orientation erroné cela va 

toucher aux transactions entre les sociétés prives mondiale ou nationale et va mettre en doute 

le système éducation et de formation algérien. 

 

 


