


 
 

 إىداء

، فاللهم اقبل العمل مع قلتو كالجهد مع  لك يا خالقي كيا رازقي أىدم ثمرة كنت السبب األكؿ في جنيها

ضالتو كالسعي مع شوائبو، عز جاىك كجل ثناؤؾ كال إلو إال أنت، لك يا حبيبي يارسوؿ اهلل عملي 

المتواضع يا صاحب الشفاعة يا رسوؿ اهلل، أىدم ىذا العمل إلى كطني الجزائر كشهدائو األبرار، إلى من 

إلى من سقتني حليب الحب كالمودة كرافقتني بدعاء الخير " كبالوالدين إحسانا : " قاؿ فيهما عز كجل 

كالرحمة إلى أمي، أمي الغالية، إليك يا من بنيت صورا من األماف حولي يامن قادني بخطوات ثابتة ك 

بصمت  أتأملو على نفسي أصدؽ المعاني، إلى من أغطس زىرة عمره في لهب الشقاء ألتمرغ في ركضة 

العلم الفيحاء، لم يذخر جهدا كال درىما في سبيل تعلمي إليك أبي الغالي حفظك اهلل كأطاؿ في عمرؾ ، 

إلى من تقاسمت معهم حلو الحياة كمرىا إخوتي األعزاء نوارة، كىيبة، سليمة، فاطمة، عمر، حياة، حمو، 

عائشة، كالكتكوتة الصغيرة خيرة، إلى ركح جدتي كالسيدة قناكم الطاىرتين تغمدىما اهلل برحمتو كاسكنهما 

فسيح جناتو مع النبيين كالصديقين في الفردكس األعلى، إلى رفقاء العمر لوالىم لما احسسنا بطعم 

الدراسة كحالكتها إلى محبوبتي مينا، إكراـ، آسية، فاطمة، كفاء، بختة، ك إلى كل األصدقاء كالصديقات 

.  حبيبتي إيماف كإلى كل مستضعف مقاـك أمين، منير، أمينة، فاطمة، خضرة، إلى قرة عيني

 

 

 

 



 
 

شكر ك تقدير 

، تباركت يارب كتعاليت، يف البداية نشكر ك٨تمد اهلل  يارب لك اٟتمد كما ينبغي ٞتبلؿ كجهك كعظيم سلطانك

عزكجل الذم كفقنا إل٘تاـ ىذا العمل ا١تتواضع، كما أتقدـ بأعز شكرم كخالص تقديرم للدكتور ا١تشرؼ قناكم 

مصطفى حفظو اهلل كرعاه لقبولو اإلشراؼ على العمل الذم قمت بو، ك١تا قدمو يل من نصائح كتوجيهات مفيدة 

،كما أتقدـ " إمنا خيشى اهلل عباده العلماء"طيلة فًتة إعداد البحث، فكاف ْتق ٦تن قاؿ فيهم ا١توىل عز كجل 

بأٝتى عبارات الشكر كالتقدير لكل أساتذة كإدارة قسم علم اجتماع التنظيم ك العمل استاذ بلهوارم اٟتاج 

،أتوجو بالشكر اٞتزيل أيضا لكل أعضاء كأساتذة مركز التكوين ا١تهٍت ك التمهُت بن زىرة عبد القادر ،على كـر 

اإلستقباؿ كتوجيهاهتم الرشيدة كأخص بالذكر األستاذة احملًتمة سهاـ كنبيل ، كأخَتا أتقدـ بتشكرايت لكل اإلخوة 

. كالزمبلء كاألصدقاء الذين مدك لنا يد العوف كلو بكلمة طيبة أك دعاء
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مقدمة 

تعترب اٞتامعة يف أم ٣تتمع مؤسسة ٤تورية ال غٌت عنها، فهي ا١تؤسسة التعليمية كالتكوينية العليا اليت تتوىل ٗتريج 

األجياؿ ا١تتتابعة من اإلطارات ا١تعنية بتويل الوظائف ا١تختلفة اليت تسَتهبا شؤكف اجملتمع توفر حاجاتو ك ٖتقق 

مصاٟتو، كهبا يضمن استمراره ك حيفظ كجوده فاؿ م تص ك ر أ تكو ىناؾ مؤسسة أخرل تغٍت ع اٞتامعة أك 

تقـو مقامها، ب إ ا١تؤسسات اأ٠ترل كلها ٖتتاج إىل ا٠تدمات اليت توفرىا اٞتامعة كتضمنها ٢تا كلذلك تعتٍت 

٥تتلف الدكؿ يف العامل ببناء اٞتامعات كتقريبها من أبنائها كتيسَت أسباب التحاقهمبها كتوفَت ا٠تدمات الضركرية 

اليت ال غٌت ٢تم عنها للتمكُت نظاـ يف الدراسة كالتفرغ للتكوين كالبحث العلمي كقد اىتمت الدكلة اٞتزائرية منذ 

اإلستقبلؿ بتوفَت التكوين اٞتامعي لبناء الوطن، من خبلؿ بناء جامعات يف ٥تتلف ا١تدف الكربل ، كتوفَت 

كمل يتوقف مسار اىتماـ الدكلة . األساتذة ذكم الرتب كالدرجات العلمية ، لضماف تكوم جيد للطلبة كالباحثُت 

بتوفَت التعليم اٞتامعي لبناء اٞتزائر خبلؿ ٜتسُت سنة من االستقبلؿ، بازدياد كتكرس كتصاعد منحناه، ٕتلى 

ذلك من خبلؿ ازدياد عدد اٞتامعات ، حىت أصبحت ال ٗتلو عاصمة من عواصم الواليات اٞتزائرية الثمانية 

كاألربعُت من جامعة أك أكثر، بل لقد مت فتح مراكز جامعية يف بعض الدكائر ذات الكثافة السكانية الكبَتة 

كما يعد التكوين ا١تهٍت قضية جوىرية تدكر حوؿ فكرة ٤تورية تنطوم ٖتت ,كالبعيدة نوعا ما عن مراكز كالياهتا 

لواء السياسية العامة للدكلة لذا فهو ىدؼ من أىداؼ الًتبية إذ اعتربنا بأف من أىدافها ٖتسُت مردكدية اإلنتاج، 

عرب توجيو ٥ترجات التعليم ٨تو ا١تتقلب الفعلية لسوؽ العمل، بتلقُت الكفاءات كا١تهارات ا١تطلوبة فهو استثمار 

بكل ا١تقاييس ك يساعد الفرد على اإلندماج بسوؽ العمل، ؼ الطالب الذم يتوجو ٨تو مركز التكوين ا١تهٍت 

كالتمهُت باعتباره يزاكؿ دراسات أكادديية عليا مقارنة كالتكوين ا١تهٍت الذم كاف يعد مبلذ الراسبُت من ا١تنظومة 

التعليمية، ديكن إدراجو ضمن ا١تشركع الشخصي ا١تهٍت للطالب اٞتامعي فبناء الطالب ١تشركعو ا١تهٍت ا١تستقبلي 
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أصبح يشكل نشاط كغاية يف حد ذاتو، كخاصة يف ظل توسع بطالة اٞتامعيُت فالفرد عند اختياره ١تهنة مناسبة 

فإف ذلك ال يكمن يف حاجتو للماؿ كال إىل ملء أكقات فراغو فحسب، كإمنا يكمن أيضا يف التأكيد على ضركرة 

إشباع حاجاتو النفسية كاإلجتماعية كشعوره با١تسؤكلية كاعتزازه با١تهنة اليت اختارىا باإلضافة إىل تأدية دكره كعنصر 

كقد اشتمل ىذا اٞتانب على أربع فصوؿ ، :فعاؿ يف ٣تتمعو ،  كقد مشلت الدراسة جانبُت مها اٞتانب النظرم 

الفصل األكؿ الذم مت فيو ٖتديد كصياغة إشكالية الدراسة باإلضافة إىل أمهية الدراسة ككذا التعرؼ على األىداؼ 

ا١ترجوة من تطبيق ىاتو الدراسة، مث قدمنا التعاريف اإلجرائية ا١تتعلقة با١تفاىيم ا١ترتبطة بالدراسة مت توظيف بعض 

اٞتامعة اٞتزائرية ، الفصل الثالث : الدراسات السابقة اليت ٢تا عبلقة ٔتوضوع الدراسة اٟتالية ك  الفصل الثاٍل 

ا١تشركع ا١تهٍت للطالب اٞتامعي أما اٞتانب التطبيقي ؼ اشتمل على أربع ٤تاكر : التكوين ا١تهٍت الفصل الرابع 

التكوين اٞتامعي ك تكوين ا١تركز ا١تهٍت الفصل الثالث :ا١تنهجية كالعينة الفصل الثاٍل : أساسية الفصل األكؿ

 .أراء ك أفاؽ : ا١تشركع ا١تهٍت الفصل الرابع
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 اإلشكالية 

اٞتامعة مرآة لتطور ك لثقافة أم ٣تتمع ، فهي مسؤكلة إلعداد أفراد باحثُت ك مثقفُت مكونُت تكوينا عاليا ك 
متخصصا يف ٤تتلف ا١تيادين مؤىلُت للعمل كال يقل التكوين ا١تهٍت أمهية يف إعداده ألفراد ذكم كفاءات ك 

تأىيبلت تساىم يف ٖتقيق تطور ك تنمية اجملتمع ، فبل تكمن أمهية كل من التكوين اٞتامعي ك ا١تهٍت يف تلقُت 
ا١تعارؼ كالكفاءات ، بل من خبلؿ ٖتقيقهما لئلندماج ألفراد بسوؽ العمل فكل إستثمار سواء للمجتمع من 

خبلؿ ا١تسامهة يف تطويره أك بالنسبة للفرد بتسهيل  اندماجو يف سوؽ العمل ، كما أف التكوين ا١تهٍت يعمل على 
ٖتسُت مردكدية اإلنتاج عرب توجيو ٥ترجات التعليم ٨تو ا١تتطلبات الفعلية لسوؽ العمل بتلقُت الكفاءات ك 

ا١تهارات ا١تطلوب اإلستثمار بكل ا١تقاييس يساعد الفرد على اإلندماج يف سوؽ العمل ، فا١تتعارؼ عليو أف قطاع 
التكوين ا١تهٍت ك التمهُت كاف مبلذا الراسبُت ، ك لكن بعد التغَتات الكمية ك النوعية اليت عرفها ىذا األخَت أدت 

إىل تغَت ، حيث أصبح يساىم بصفة مباشرة يف ٖتضَت ك تكوين اليد العاملة ا١تؤىلة ا١تطلوبة بسوؽ العمل  

 إذا أصبح يعرؼ توافد ٥تتلف الفئات ك بينهم اٞتامعيُت ك ا١تتخرجُت ٨تو ىذا القطاع ، ك عليو ديكننا طرح 
 :اإلشكالية األتية ، يف سياؽ سؤاؿ

  ما ىي أسباب إلتحاؽ الجامعيين بمراكز التكوين المهني ك التمهين ؟
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 الفرضيات 

 : يف ىذه الدراسة على فرضيتُت مها كاأليت اعتمدت
 شهادة ذات كفاءة عملية الكتسابنتيجة البطالة اليت يعرفها خرجيو اٞتامعة يتوجهوف ٨تو التكوين ا١تهٍت  -

 .ألجل رفع حظوظهم للولوج إىل سوؽ العمل 
 . مسامهة التكوين ا١تهٍت يف تنمية معارؼ اٞتامعيُت ك ٖتسُت مهاراهتم لتسهيل اندماجهم بسوؽ العمل  -

  الموضوع اختيارأسباب 

إف اإل٧تداب ٨تو موضوع دكف غَته أساسا لكونو نابع من أفكارنا ا٠تاصة كٕتاربنا ، ك أيضا من خبلؿ ا١تعايشة ك 
التفاعل ، فالباحث عندما ينتقي موضوع ْتثو ال يفعل ىذا من فراغ ، بل ينتقيو كفق رؤيو ك مبلحظات تؤثر عليو 

 ا١توضوع ىذا البحث أك ذاؾ  اختيارعند 

 موضوع البحث ّتملة من األسباب الذاتية ك ا١توضوعية ىي يف األساس تنبع من أمهيتو ، اختيار ك عليو مت 
جعلنا نتطرؽ لباب مهم من أبواب عديدة  فالواضع الذم آلت إليو جامعتنا أقل ما يقاؿ عنو أنو متأـز ، كىو ما

اليت تتعلق بالتحديات اليت تعًتيها ، باإلضافة إىل الواقع الذم يعيشو خرجيي اٞتامعة من مشاكل ك عراقيل ،  

:   ك إضافة إىل أسباب أخرل منها 

  إٍل أنا كطالبة من بُت خرجيي اٞتامعة توجهت إىل التكوين ا١تهٍت ، :  كضعييت بالنسبة لتكويٍت اٞتامعي
نظرا للبطالة اليت عرفتها ك التهميش بعد ٗترجي ك ىذا ْتصويل على شهادة تتماشى أكثر كمتطلبات 

 .سوؽ العمل 
  قابلية ا١توضوع للدراسة من حيث القدرة ك إمكانية الوصوؿ إىل مصادر ك معلومات. 
  خرجيي اٞتامعة بقطاع التكوين ا١تهٍت االلتحاؽمبلحظة تزايد . 
  ك إلقاء الضوء على كاقع خرجيي اٞتامعة بقطاع التكوين االىتماـجلب . 
  ىذه الفئة با١تنظومة التكوينية التحاؽ٤تاكلة التوصل إىل كشف أسباب . 
  ديكن أف تكوف منطلق لدراسات أخرل مستقبلية استفساراتإضافة ١تا قد تثَته الدراسة من . 
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سات السابقة  راالد -1

مصطلح الدراسات السابقة ىو مصطلح يراد بو مراجعة الدراسات السابقة اليت تناكلت ا١توضوع أك بعض من 
 كالتشابو بُت دراستو ك بُت من االختبلؼجوانبو ، حىت يتسٌت للباحث أف يبدأ ٦تا انتهى غَته ، كأف يوضح مدل 

 : ، ك من بُت الدراسات اليت إعتمدناىا يف دراستنا ىي 1سبقو من دراسات 

  إىل الكشف عن مدل مسامهة التكوين ا١تهٍت يف تلبية االحتياجات كمتطلبات 2ليلى رحماني ىدفت دراسة 
: للمتخرجُت كمدل فعالية أداء خرجيي التكوين ا١تهٍت، ك٘تثل إشكاؿ الدراسة يف– ا١تعرفية ا١تهاراتية – ا١تهنية 

ىل يساىم التكوين ا١تهٍت يف تنمية معارؼ ا١تتخرجُت ك ٖتسُت مهاراهتم لتناسب مع متطلبات كظائفهم اٟتالية؟  

٘تثلت فرضيات الدراسة يف أف التكوين ا١تهٍت ال يساىم يف تنمية معارؼ ا١تتخرجُت  كٖتسُت مهاراهتم لتناسب مع 
متطلبات كظائفهم اٟتالية، ٘تت الدراسة ٔتراكز التكوين ا١تهٍت بكل من كالية عُت ٘توشنت ، كىراف ، سعيدة ، ك 

 ا١توجو االستبياف تقنية استعملت ـ ، 2008 ـ إىل غاية أفريل 2007  الدراسة من مام امتدتالبيض ، ك 
، أيضا أساليب ا١تهنيُتللمتخرجُت كاستبياف موجو للمشرفُت عليهم، كذا تقنية ا١تقابلة مع أساتذة التكوين 

. االجتماعيةاإلحصائية برنامج الرزمة اإلحصائية للعلـو 

 مشلت العينة  عددىا خرجيي التكوين ا١تهٍت العاملُت إضافة للمشرفُت عليهم حاملي شهادة تقٍت من مراكز 
 ا١تهنية للمتخرجُت االحتياجاتالتكوين كالتعليم ا١تهنيُت، توصلت الدراسة إىل عدـ فعالية التكوين ا١تهٍت يف تلبية 

 كاالحتياجاتيف مواقع عملهم كىذا راجع لعدـ تصميم الربنامج التكويٍت على أساس ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية 
. النوعية الفعلية لسوؽ العمل 

كذا متطلبات النوعية، عدـ تناسب ا١تهارات ا١تكتسبة يف التكوين ا١تهٍت مع متطلبات العمل ا١تهاراتية، ٟتداثة 
 النظريات العلمية اليت يتم التكوين عليها عن كاقع العمل عدـ مبلئمة اختبلؼكسائل العمل مقارنة بوسائل ا١تركز 

. التطبيقات العملية يف مراكز لبيئة العمل 

                                                           
 46 ص ، 2008 ،  1ط ، عماف ، دجلة دار ، العلمي البحث منهج ، العزاكم كرك يونس  رحيم 1

 
2
رٛتاٍل ليلي، تقوَل أثر التكوين ا١تهٍت على فعالية أداء ا١تتخرجُت ، أطركحة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف علم النفس ٗتصص التنمية البشرية كفعاليات  

. 2009األداءات، إشراؼ بوفلجة غياث، جامعة كىراف، 
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ك تعترب كلها صعوبات  ك لكنها تساىم بشكل كبَت يف عدـ فعالية ا٠تريج يف ٖتقيق توافق بُت ما ديتلكو من 
. مهارات كمتطلبات الوظيفة

 إىل معرفة مدل فعالية التكوين ا١تهٍت يف تشغيل ا١تتخرجُت منو، ركز يف فرضيتو 1بوفلجة غياثكما ىدفت دراسة 
. على أف التكوين ا١تهٍت ال يشغل ا١تتخرجُت منو، لكونو ال يستجيب لتطلعات سوؽ العمل

 كيف األخَت خلص إىل أف خرجيي التكوين ا١تهٍت يعرفوف صعوبة يف التشغيل، نظرا لضعف منظومة التكوين ا١تهٍت 
كنقص فعاليتها، عدـ سد تكوين ا١تهٍت حاجات سوؽ العمل كا١تسامهة يف مدىا بأفراد جيدكف صعوبة يف اٟتصوؿ 
على منصب عمل، كجود خلل بُت كاقع التكوين ك٥ترجاتو من جهة، كحاجات سوؽ العمل أليدم عاملة كفأه 

.  يف أغلب التخصصات من جهة أخرل

 ىدفت ١تعرفة مدل فعالية نظاـ التعليم كالتكوين يف اٞتزائر كمدل 2دحماني أدريوش كبوطالب قويدرأما دراسة 
 ١تتطلبات سوؽ العمل، ركزا الباحثاف يف الفرضية على أىم متغَتين كمها التبلميذ كالتكوين ا١تهٍت، حيث استجابتو

يرل  الباحثاف أف التكوين ا١تهٍت مكمل لنظاـ التعليم يف تأىيلو للتبلميذ ا١تتسربُت، خصوصا الراسبُت يف شهادة 
. التعليم األساسي ك البكالوريا كىذا بتفادم توجههم ا١تبكر لسوؽ العمل 

 أصبح خلصت النتائج إىل أف نظاـ التعليم كالتكوين يف اٞتزائر من أسباب تفاقم البطالة خاصة مع ظهور ما 
 الزمٍت ٢تذا النوع من البطالة خاصة االٕتاهيسمى ببطالة ا١تتعلمُت بدال من أنواع البطالة ا١تتعارؼ عليها، كأصبح 

، معاناة ا٠ترجيُت يف ٥تتلف ا١تراحل من نقص شديد يف االرتفاعبُت ٛتلة الشهادات ا١تتوسطة كالعالية يؤكؿ ٨تو 
ا١تهارات اليت حيتاجها سوؽ العمل الداخلي كا٠تارجي عدـ تناسق سياسات التعليم كالتوظيف، نظرا لعدـ تناسق 

. سياسات التعليم كالتوظيف

 ىدفت إىل التعرؼ إف كاف ىناؾ توجو لدل مًتبصي 3أنين خالد سيف الدين كسالمي منيرة كدراسة كل من 
مؤسسات التكوين ا١تهٍت ٨تو ا١تقاكالتية ، كإنشاء مؤسسات صغَتة كمتوسطة، كما أكد الباحثاف يف فرضيتهما 

 الدراسة شهر مام امتدتعلى أف ىناؾ رغبة لدل مًتبصي مؤسسات التكوين ا١تهٍت يف التوجو ٨تو ا١تقاكالتية، 
كرقلة ، تقرت ، حاسي مسعود  :  ـ ، بكل من مراكز التكوين ا١تهٍت ا١تتواجدة يف الواليات  التالية2012كجواف  

                                                           
  .2007، اٞتزائر، دار الغرب، التكوين ا١تهٍت كالتشغيل باٞتزائربوفلجة غياث، -  1
2
دحمانً أدرٌوش وبوطالب قوٌدر، فعالٌة نظام  التعلٌم و التكوٌن فً الجزائر وإنعكاسه على معدالت البطالة، المؤتمر الدولً حول أزمة -  

. ، القاهرة2008 مارس 18-17البطالة فً البلدان العربٌة أٌام 
3
أنٌن خالد سٌف الدٌن وسالمً منٌرة، دور مؤسسات التكوٌن المهنً فً دفع الشباب نحو المقاوالتٌة دراسة حالة مؤسسات التكوٌن المهنً -  

 .183-162، ص 2013، العدد اثنان، الجزائر، مجلة أداء المؤسسات الجزائرٌة، -ورقلة، تقرت، حاسً مسعود-لمنطقة الجنوب الشرقً
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 كاألساليب اإلحصائية، كتوصلت الدراسة إىل االستبياف كل من تقنية استعملت مًتبصا، ك 197مشلت  الدراسة 
أف ىناؾ عزكؼ لدل مًتبصي التكوين ا١تهٍت ٨تو التوجو ا١تقاكالتية، نظرا لعدـ كجود فهم كاضح ١تعٌت ا١تقاكالتية، 

 ٠توض ىذه التجربة، أيضا كشفت الدراسة أف قطاع التكوين ا١تهٍت أضحى ٤تط توجو أفراد استعدادإال أف ىناؾ 
.  اجملتمع ١تا يوفره من تكوين مناسب يف شقيو النظرم كالتطبيقي، كما يعترب أحد آليات ٗترج كتكوين مقاكلُت

 ىدفت إىل معرفة إف كاف ىناؾ عبلقة بُت ما ديلكو ا٠ترجيوف اٞتامعيوف من تكوين 1دراسة كاىي مبركؾأما 
مهٍت، إدارم، اكتساهبم ا١تهارات، القدرات، كبُت ما يتطلبو سوؽ العمل يف بيئة العمل تتسم بالتطور السريع 

كاٟتاجات ا١تتنوعة، أكد الباحث يف فرضيتو أف  نظرا لضخامة أعداد ا٠ترجيُت اٞتامعيُت يقابلو ندرة يف الوظائف 
. اٟتكومية ٦تا يفرز بطالة ٔتختلف أنواعها 

 ـ، ٝتلت خرجيي جامعة 2010 ـ إىل الثبلثي األكؿ لسنة 2009 دامت الدراسة من الثبلثي األخَت لسنة 
قاصدم مرباح بوالية كرقلة ، كذا مسؤكيل ا١تؤسسات ا١تتواجدة بوالية كرقلة، اعتمد الباحث على منهج دراسة 

حالة ليساعد الباحث على التعمق يف دراستو للظاىرة إضافة للمنهج التارخيي، كما استعمل ا١تنهج الوصفي كمت 
 على تقنية ا١تبلحظة كاالستبياف ا٠تاص ٓترجيي جامعة قاصدم مرباح بوالية كرقلة ، أيضا تقنية ا١تقابلة مع االعتماد

. مسؤكيل ا١تؤسسات كا١تديريات، أيضا على األساليب اإلحصائية 

 سلبا على مستول التكوين بالتعليم العايل، كأف انعكاس أكدت نتائج الدراسة بأف التهميش الذم تعيشو جامعتنا 
:  سلبا على ٥ترجاهتا ، من حيثانعكاسالتأخر اٞتامعة اٞتزائرية 

ػ  ضعف تكوين الطالب  

. ػ كعدـ إعداده كفقا ١تتطلبات سوؽ العمل 

يعاٍل ىذا األخَت من عجز يف ٗتصصات تقنية يقابلو شح ٥ترجات اٞتامعة ، أيضا غياب دراسات دقيقة عن كاقع 
احتياجات سوؽ العمل، ىذا ما أثر سلبا على خيارات الطالب اٞتامعي ، كذلك عدـ التنسيق بُت اٞتامعة كباقي 

 .ا١تؤسسات العمومية كا٠تاصة

                                                           
1
كاهً مبروك، مخرجات التعلٌم العالً وتحدٌات سوق العمل دراسة مٌدانٌة لخرٌجً جامعة قاصدي مرباح، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً -  

. 2011، 3قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة تخصص إدارة الموارد البشرٌة، إشراف ناٌت عبد الرحمان عبد الكرٌم، جامعة الجزائر
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 إىل تقييم مسامهة اٞتامعة اٞتزائرية يف ٖتضَت الطلبة لعامل الشغل من خبلؿ بعض 1أحمد زرزكرىدفت دراسة 
 يف ظل العو١تة ك باستمرارالتحجيم الذم يعرفو قطاع التعليم العايل من جهة ، كتقلبات سوؽ العمل : ا١تؤشرات 

. كذا التوجهات العا١تية اٟتديثة يف ىذا القطاع.   السوؽ اقتصاد

أكد يف فرضيتو على أف اٞتامعة اٞتزائرية تعمل على ٖتضَت كإدماج خرجييها بسوؽ العمل، الدراسة طبقت على 
 أستاذ، استعاف ٔتنهج الوصفي 600أساتذة جامعة العريب بن مهيدم بوالية أـ البواقي، كالذم بلغ عددىم 

.  كذا األساليب اإلحصائية االستبيافالتحليلي كتقنية 

 كتوصلت الدراسة إىل أف اٞتامعة اٞتزائرية ال تساىم يف إدماج خرجييها بسوؽ العمل ، كال ٖتضرىم لعامل الشغل 
: ىذا ما يفسر 

ػ ضعف العبلقة بينها كبُت مؤسسات اجملتمع، نظرا لتدٍل كفاءة ٥ترجاهتا ،األمر الذم أدل لضعف الًتابط  كعدـ 
د كحتمية .ـ. الفعلية ١تتطلبات سوؽ العمل، رغم اإلصبلحات اليت يعرفها القطاع عن طريق نظاـ ؿاالستجابة

.  فرضتها التغَتات العا١تية اٞتديدة أكثر

 انتماءات اختبلؼسامهت ىذه الدراسات يف الكشف عن كاقع كبل القطاعُت باٞتزائر، إال أنو يتضح رغم 
أصحاهبا العلمية ك٣تاالهتم البحثية، أهنا توصلت يف ٣تملها أف كل من القطاعُت مل يتوفق ٟتد ما يف تأدية مهامو، 

كىذا بعدـ مبلءمتهما ٟتد ما كمتطلبات سوؽ العمل، كما أف الباحثُت تطرقوا إىل تكوين تبلميذ التعليم العاـ، 
لكن ال توجد دراسات خصصت لتكوين الطلبة أك خرجيي اٞتامعة بالتكوين ا١تهٍت ، كعليو  فدراستنا اٟتالية 

. سوؼ ٨تاكؿ من خبل٢تا التطرؽ لوضعية ككاقع خرجيي اٞتامعة بالتكوين ا١تهٍت

 ـ 1992التعليم العايل ك التشغيل من خبلؿ مسارات ا٠ترجيُت بتونس سنة : "أما دراسة بلقاسم بن سامل بعنواف 
حوؿ إشكالية تشغيل خرجيي التعليم العايل ك خصائص اندماجهم ا١تهٍت ، كقد أثَتت ٣تموعة من التساؤالت يف 

.  ىذا اإلٕتاه تعلقت خصوصا بدكر الشهادة يف الولوج إىل سوؽ العمل 

أما دراسة الغايل أحرشاك ك أٛتد زاىر ا١توسومة عن الشغل ك مواجهة البطالة لدل خرجي اٞتامعة ٔتدينة فاس 
. ك قد ىدفت إىل إبراز ٤تددات عملية البحث   ( ـ 2001 )ا١تغرب يف سنة 

                                                           
1
، مجلة  العلوم اإلنسانٌة  واإلجتماعٌة، - دراسة مٌدانٌة – زرزور أحمد، تقٌٌم مساهمة الجامعة الجزائرٌة فً تحضٌر الطلبة إلى عالم الشغل -   

  2013العدد العاشر، مارس، 
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  تحديد  المفاىيم

تعترب مرحلة ٖتديد ك تعريف بعض ا١تصطلحات ك ا١تفاىيم ا١ترتبطة بالبحث مرحلة أساسية من مراحل البحوث 
 :  ، فهي ٣تمل ا١تفاىيم اليت تناك٢تا الباحث يف دراستواصطبلحياالعلمية ىدفها ٖتديد معناىا 

 تعريف خريج الجامعة  - أ

من أهنى مرحلة دراسية معينة ، متدرب كمتعلم ك متخرج : صفة ثابثة للمفعوؿ من َخرََج  (مفرد)خريج : لغة 
اٖتاد يضم خرجيي : ، رابطة ا٠ترجيُت نادم ا٠ترجيُت " خريج جامعة األزىر  – ا٠ترجيُتحضر حفل تكرَل "

 1اٞتامعات 

عَهدِ 
َ
. 2من تلقى دراستو يف َمعَهٍد ما كأكملها ْتصولو على شهاداتو: ِخرِيُج ا١ت

 اصطالحا

. 3خريج اٞتامعة ىو الذم أمت الدراسة اٞتامعية

. 4ا٠تريج من ٗترج من اٞتامعة

ىو الطالب الذم ٘تكن من إ٘تاـ دراستو اٞتامعية كٖتصل على شهادة تعكس قدراتو :التعريف اإلجرائي 
 .كمؤىبلتو، كمًتبص بالتكوين ا١تهٍت

   تعريف الجامعة - ب

 .ىي جامعة من فعل َٚتََع جُيَْمُع َٚتْعنا، ٚتع ا١تتفرؽ، أم ضم بعضو إىل بعض:  لغة

ال يوجد تعريف " كد أنو ؤتعددت التعاريف اليت تناكلت اٞتامعة ، فحسب مراد بن أشنهو م: اصطالحا
متفق عليو من طرؼ العلماء كا١تفكرين كخاصة الذين يهتموف بالتنظيم الًتبوم، كال يوجد تعريف قائم بذاتو 

 .1"كعلمي للجامعة
                                                           

  www.mojim.com/dictionary  خرجيي اٞتامعات  كلمة  1
عَهدِ  كلمة- 2

َ
 ..http://www Almaany .com/ar/dict/ar-ar  ِخرِيُج ا١ت

. 50 ، ص 2006إ٧تليزم ، دار كنوز ا١تعرفة ، /عريب:ٛتداف ٤تمد، معجم ا١تصطلحات الًتبية كالتعليم -  3
. 278، بَتكت، دار راتب اٞتامعية، دت، ص القاموس العريب: ا١تتقنىوار راتب، كآخركف، -  4

http://www.mojim.com/dictionary
http://www/
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مؤسسة للتعليم العايل تتكوف من عدة كليات تنظم دراسات يف ٥تتلف اجملاالت " يعرؼ ٤تمد ٛتداف أف اٞتامعة 
. 2"كٗتوؿ حق منح درجات جامعية يف ىذه الدراسات

 كالثقافية كالعلمية، فهي ٔتثابة تنظيمات االجتماعيةأهنا إحدل ا١تؤسسات " كما يعرفها عبد اهلل ٤تمد عبد الرٛتن 
.   3" معقدة كتتغَت بصفة مستمرة مع طبيعة اجملتمع احمللى أك ما يسمى بالبيئة ا٠تارجية

، مدارس  كقد عرفت ا١توسوعة الربيطانية اٞتامعة أهنا معهد للدراسات العالية، يتألف من كليات اآلداب كالعلـو
للمهنيُت كمدرسة خرجيي الدراسات العليا، كىذا ا١تعهد ديتلك حق منح الدرجات العلمية يف ميادين الدراسة 

. 4ا١تختلفة

تلك ا١تؤسسة اليت تتبٍت ا١تستويات الرفيعة من الثقافة، فتحافظ عليها، " أما سبلمة ا٠تميسي يعرفها على أهنا 
. 5"كتضيف ٢تا كتقدمها بعد ذلك إىل الطالب الذم يلتحق هبا ما جيعل منو إنسانا مثقفا كشخصا مهنيا

أهنا مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم، تساىم يف تعميم كنشر ا١تعارؼ كإعدادىا " ا١تشرع اٞتزائرم   عرؼ
.  6" كتطويرىا، كتكوين اإلطارات البلزمة لتنمية الببلد

من خبلؿ ما سبق من تعريفات للجامعة ديكن التوصل إىل تعريف إجرائي للمفهـو يتماشى : التعريف اإلجرائي 
كاىتمامات البحث، ىي مؤسسة ذات طابع علمي تتكوف من كليات كأقساـ تقـو بوظائف ٥تتلفة من تعليم 

كْتث علمي، حيث تقدـ للطلبة تكوين نظريا كتطبيقيا يف ٥تتلف التخصصات، كىذا بتزكيدىم ٔتختلف ا١تعارؼ 
 . كا١تهارات لتليب حاجات اجملتمع

 تعريف التكوين المهني  - ت

 .7 التكوين كمفردة لغوية اسم مشتق من فعل كوف اليت تعٌت عادة أنشأ، صنع، شكل:لغة 

                                                                                                                                                                                     
 ، دت، ص2،بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ط2، ج ا١تعجم الوسيطأنيس إبراىيم كأخركف،  1
. 50، ص 2006، األردف، دار كنوز ا١تعرفة، معجم ا١تصطلحات الًتبية كالتعليم عريب إ٧تليزمٛتداف ٤تمد، -  2
. 25 ص، 1991، القاىرة، دار ا١تعرفة اٞتامعية، دراسة يف علم اإلجتماع الًتبوم– سوسيولوجيا التعليم اٞتامعي عبد اهلل ٤تمد عبد الرٛتاف، -  3
. 26، ص 2001، األردف دار الفكر، اٞتامعة كالبحث العلميعريفج سامي سلطي، -  4
. 13، ص 2003، اإلسكندرية، دار الوفاء، بعض قضايا التكوين كمشكبلت ا١تمارسة ا١تهنية: ، ا١تعلم العريبالسيد سبلمة ا٠تميسي-  5
 .24/9/1983 ا١تؤرخ يف 83/544اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية ا١ترسـو التنفيذم -  6
. 12، ص2002، كىراف، دار الغرب، التكوين يف الًتبيةتيلوين حبيب، -  7
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التكوين ا١تهٍت عبارة عن تكوين نظرم كتطبيقي يف ٥تتلف التخصصات ا١تهنية يتوجو لكل الذين  :اصطالحا
 كفاءة مهنية، حىت يتمكن ٢تم الدخوؿ إىل عامل الشغل كما يتوجو للعماؿ الذين يرغبوف يف اكتسابيرغبوف يف 

كما أنو ٚتلة من . 1ٖتسُت معارفهم كرفع مستول تأىيلهم كىذا ٘تاشيا مع التطور الذم يشهده سوؽ العمل
النشاطات اليت هتدؼ إىل اكتساب معارؼ كمهارات كسلوكيات حيصل عليها العامل أك ا١تتكوف، من خبلؿ 
دركس نظرية كأعماؿ تطبيقية يوجهها ا١تتخصص با١تهنة ٕتعل ا١تتكوف قادرا على مزاكلة مهنة ما، كىو عملية 

 . 2كاجتماعيةشاملة تضم جوانب نفسية كفنية 

نوع من التعلم كاكتساب ا١تهارات كا٠تربات كا١تعارؼ ا١تختلفة ا١تتعلقة " أما عبد الرٛتن العيسوم يعرفو على أنو 
ٔتهنة معينة، حيث يتلقى ا١تتكوف برامج تكوينية معينة تؤىلو للوظائف اليت سوؼ يشغلها، حيث تتناكؿ زيادة 

 3"كفاءاهتم اإلنتاجية كإ١تامهم بنوع من اآلالت كالتقنيات أك بطريقة جديدة من طرؽ العمل

ك الثانوم ك العايل ك   ك يعٍت التلميذ يف مراحل التعليم اإلعدادم: الطالب  (.1.1: لغة :الطالب الجامعي  - ث
ٚتعو طلبة ، طبلب ، ك يطلق الطالب على من يسعى يف التحصيل على الشيء ، قاؿ اإلماـ على رضي اهلل 

 4"إثناف ال يشبعاف طالب العلم ك طالب ا١تاؿ:"عنو 

لقد حضي مصطلحي التعليم العايل كالبحث العلمي بالعديد من التعاريف يف  :مفهـو التعليم العالي  - ج

 :األدبيات االجتماعية كاالقتصادية، حيث ديكن األخذ على سبيل ا١تثاؿ تعريفُت من ىذه التعاريف كما

يقصد بالتعليم العايل كل منط للتكوين أك التكوين للبحث يقدـ على مستول ما بعد التعليم الثانوم منطر 

. 5فمؤسسات التعليم العايل 

                                                           
. 3، ص2000دليل التكوين ا١تهٍت، منشورات كزارة الشباب كالرياضة، اٞتزائر،-  1
دراسة حالة مؤسسات التكوين ١تنطقة *أنُت خالد سيف الدين كسبلمي منَتة، دكر مؤسسات التكوين ا١تهٍت يف دفع الشباب ٨تو ا١تقاكالتية -  2

. 164 ، ص 2013 ، 02اٞتنوب الشرقي كرقلة ، تقرت ، حاسي مسعود ، ٣تلة أداء ا١تؤسسات اٞتزائرية ، العدد 
 .57، ص 2003، اإلسكندرية، دار ا١تعرة اٞتامعية، 1 ج علم النفس كاإلنتاج،العيساكم عبد الرٛتن،-  3
4
 ص 2009ٍٛه٠ب ,ِإٍَخ اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ االٌّب١ٔخ ,طالػ اٌيٚه اٌز١ّّٟ ٚ افوْٚ َِوك ِظطٍؾبد ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزله٠ت إٌّٟٙ ٚ اٌزمٕٟ  
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5

 علي عزكز، دكر مدير ا١تخرب ك اجمللس العلمي يف ديناميكية ا١تخرب، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ آفاؽ الدراسات العليا كالبحث العلمي يف اٞتامعة اٞتزائرية  
 .227 ،ص2012 افريل 26-25-24-23أياـ 
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ىي قدرات نفسية لسلوؾ - كفقُ  منظمة الصحة العا١تية - ا١تهارات اٟتياتية : تعريف المهارات الحياتية  - ح

كبشكل أكثر ٖتديدا . إجيايب تكيفي ديكن الشخص من التعامل بفعالية مع متطلبات كٖتديات اٟتياة اليومية 

 كمهارات التعامل مع اآلخرين اليت تساعد االجتماعية، ا١تهارات اٟتياتية ىي ٣تموعة من الكفاءات النفسية 

الناس على اٗتاذ قرارات مستنَتة مبنية على معلومات حل ا١تشكبلت ، التفكَت النقدم كا٠تالق ، كالتواصل 

 ."بشكل فعاؿ ، كبناء عالقات سليمة ، التعاطف مع اآلخرين ، كإدارة حياهتم كالتأقلم بطريقة صحية كبناءة

 االٕتاىاتإف اعتماد هنج ا١تهارات اٟتياتية باعتباره منهجية تفاعلية كتعليمية تركز على نقل ا١تعرفة كتشكل 

كتطور مهارات التعامل مع اآلخرين يساىم يف تعزيز قدرة األطفاؿ كالشباب على ٖتمل مسئولية اٗتاذ 

 االستخداـخيارات صحية ، كمقاكمة الضغوط السلبية كٕتنب السلوكيات احملفوفة با١تخاطر ، خصوصا مع 

 .1 االتصاؿا١تتزايد بسرعة لتكنولوجيا ا١تعلومات كأدكات 

ينظم التكوين النظرم ٖتت إشراؼ مديرم مراكز التكوين كيتم هبذه ا١تراكز، كعند  : التكوين النظرم - خ

ساعة على األقل  )150(كيستغرؽ ىذا التكوين مائة كٜتسُت  .االقتضاء، ٔتؤسسات الًتبية كالتعليم العمومي

 ٔتعدؿ 2007 إىل غاية هناية شهر مارس 2006 دكرات تكوينية تبتدئ من شهر أكتوبر6موزعة على 

 التكوين حسب خصوصيات كل مهمة ككل سلك تعليمي من لدف اكينظم ىذ .أسبوع يف كل شهر

 .2األكادديية اٞتهوية للًتبية كالتكوين ا١تعنية حسب الربنامج ا١ترفق ا٠تاص بكل فئة، كيتم على شكل ٣تزءات 

                                                           
 08  ص 2014مطبعة سيوبرس ، القاىرة ، "  دليل دراسي "عصاـ علي ،  ا١تهارات اٟتياتية للشباب   1
 )2005 اغسطس 8 (1426 رجب 2 صادر يف 1849.05قرار كزير الًتبية الوطنية كالتعليم العايل كتكوين األطر كالبحث العلمي رقم   2
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ينظم التكوين ا١تيداٍل باألكاددييات اٞتهوية للًتبية كالتكوين أك ٔتصاٟتها اإلقليمية ٖتت   :التكوين الميداني - د

إشراؼ الفريق اإلقليمي للمصاحبة ا١تيدانية الذم يتم تعيينو ٔتا يف ذلك منسق الفريق ٔتوجب مقرر ١تدير 

 .1 اٞتهوية للًتبية كالتكوين ا١تعٍت كالذم يتكوف حسب ا١تهمة كالسلك التعليمي  األكادديية

 البحث كأىداؼ الدراسة  أىمية6-

: تظهر أمهية ىذا البحث كأىدافو من خبلؿ النقاط التالية 

 ،كىو قطاع أمهيةيهتم البحث بقطاع مستقل نوعا ما عن قطاع الًتبية كالتعليم العاـ يف اٞتزائر، كال يقلُّ عنو  -
التكوين ا١تهٍت الذم ٧تده خيتلف عنو يف ا١تناىج ْتيث يسعى إىل ٖتقيق الكفايات ا١تهنية ا١ترتبطة با١تهن 
العديدة كا١تختلفة، كىو الشيء الذم ال نبلحظو يف التعليم العاـ الذم يسعى كما ىو معركؼ إىل ٖتقيق 

فمفهـو ا١تهنة غَت كارد يف التعليم العاـ، كما . لدل التبلميذ أىداؼ معرفية نظرية عامة متعّلقة با١تواد الدراسية
إنّو، اذف ، قطاع جدير باالىتماـ كالدراسة نظرا الحتوائو االختصاصات . ىو اٟتاؿ بالنسبة للتعليم ا١تهٍت

. كما الحظنا قلة األْتاث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ . ا١تهنية اليت حيتاجها سوؽ العمل 

يهتم البحث بتسليط الضوء على ظاىرة قد تبدك جديدة يف اجملتمع، كىي فئة اٞتامعيُت كٛتلة الشهادات  -
العليا الذين يتوجهوف ٨تو مراكز التكوين ا١تهٍت ك التمهُت، علما بأف ىذه الفئة متحصلة على شهادات 

 ٢تذه االنتباهمعًتؼ هبا يف السلم الوظيفي، مقارنة ك الشهادات ا١تمنوحة ٔتراكز التكوين ا١تهٍت ، ٤تاكلة لفت 
الفئة اليت ىي يف تزايد مستمر كاليت تضر بسمعة ا١تنظومة اٞتامعية اٞتزائرية، فا١تفركض أف كزارة التكوين ا١تهٍت 

ك التمهُت ىي مكملة لوزارة التعليم العايل كليست بديل لو أك أفضل منو 

، كىو التكوين ا١تهٍت، حيث تظهر أمهيتو  عاجملتميهتم البحث ٔتسألة تقوَل قطاع اسًتاتيجي ىاـ يف  -

.  يف ٤تاكلة كشف نقاط الضعف كالقوة يف منظومة التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر ٦تا قد يؤدم إىل تغيَته ٨تو األحسن

  .قد يزيد من أمهية ىذه الدراسة إحساس ا١تسؤكلُت يف قطاع التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر بالنقائص -

                                                           
  نفس المرجع قرار كزارة التربية 1
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اليت سيْظِهرىا ؛ حيث أف أم نقص يعرِفو ٗتصص، أك قصور يف مستول األداء قد يتسبب عنو ضعف  الكفايات 
فقد ُتسهم ىذه الدراسة يف زيادة الشعور .ا١تهنية ا١تطلوبة يف اٟتياة االجتماعية كاالقتصادية، ٦تا ال يسمح بقبولو

. بأمهية ك مكانة خرجيي مؤسسات التكوين ا١تهٍت كدكرىم اٟتيوم كقول عاملة

يلقي البحث الضوء من حيث جانبو النظرم على مدل إسهاـ سياسة التعليم ا١تهٍت كالتكوين يف تلبية  -
متطلبات اجملتمعات العا١تية يف اليد العاملة ا١تاىرة اليت ستواجو ، بكفاياهتا ، التغَتات كالتعقيدات اٟتاصلة من 

.  جراء التطور التكنولوجي للمهن يف معداهتا كإنتاجيتها
تعزيز ا١تيل القوم ك الواضح للمجتمع اٞتزائرم إىل التوسع يف إنشاء مراكز التكوين ا١تهٍت عرب كل مناطق  -

. القطر اٞتزائرم، لتلبية الطلب على التكوين يف كل االختصاصات ا١تهنية 
 المقاربة السوسيولوجية 7-

٤تاكلة   النظرية االجتماعية دكرا كبَت يف علم االجتماع بتفسَتىا للظواىر االجتماعية كأدت: النظرية العلمية
 اليت األفكار ك أصحاهبا اجتماعي ك اقتصادية ك نفسية حسب ا١تداخل اليت يتبناىا أبعاد إعطاءٖتليلها ك 

كتعد ,بنيت عليها ك ىناؾ بعض النظريات اليت برزت يف ىذا اجملاؿ ك حاكلت تفسَت التكوين ا١تهٍت كظاىرة 
 ١تفهـو  Hughes" ىيوز" النظريات اليت تناكلت ا١توضوع بفهم جديد ك قراءة قدمها إحدلالنظرية العلمية 

 كبَتة للمتغَتات أمهية تعَت أصبحتا١تهن ك شكلها ك تغَتىا اٗتذت منحى يف الدراسات االجتماعية اليت 
  : 1التالية

 بتحديد ا١توقع ضمن البناء التنظيمي انتهتتشخيص كاقع البناء ا١تهٍت ابتداء من عملية التكوين ك 
. للمؤسسة 

    اٞتوانب غَت السوية يف ظاىرة ا١تهن من خبلؿ عملية ا١تتابعة 2تبياف اٞتوانب االجيابية ك ٤تاكلة عبلج 
 . التأىيلك 

. مواجهة ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق الكفاءة التنظيمية 
. دراسة ا١تهن كفق تسلسلها ا٢ترمي 

. تفسَت ا١تهنة كظاىرة اجتماعية سواء من الناحية البنائية اك الوظيفية
كقت ك اٟتركة  على عملية ا١تهن ك دراسة اؿTyler" تايلر" جانب ىذا تركز النظرم العلمية بزعامة إىل

 بأطركحة يف ىذا السياؽ تتعلق أثارىا القضية احملورية اليت تعكس أفباستخداـ اٟتوافز االقتصادية غَت 
                                                           

1
. 97ٍالط١ٕخ ثٍمبٍُ ، اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚ ١ٍبٍخ اٌزشغ١ً فٟ اٌغيا٠و ، ِوعغ ٍبثك ،ص 

2
 98 صاٌّوعغ  ٔفَٗ 
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 إذا للقياـ با١تخطط التنظيمي للمؤسسة ك أساسيُت كشرطُت التأىيلىذه النظرية حوؿ مسالة التكوين ك 
 فاف اإلنتاج لرفع كفاءة العمل ك إتباعها الواجب األساليب أفضل اكتشاؼ إىل أيضاكانت ىذه تسعى 

 ، كعيو فاف اىتماـ النظرية العلمية بتحديد نظم 1 التكوين الداخلي تعترب جزء من ىذه العملية عمليي
 ا١تؤسسة كنسق مغلق ال يستبعد مسالة التكوين ا١تهٍت إىلالعمل فما ىي انسب الطرؽ ألدائو ؟ ك النظر 

 ال ديكن أكيل ك كمتطلب أساسي للداللة على اعتبار ىذا التكوين كمتطلب إالك ما تعبَت النسق ا١تغلق 
 العلمية ك القائلة باف الوظائف لئلدارة ا١تبادئ األساسية إحدلاالستغناء عنو مطلقا ك ىذا ما تؤكده 

 ا١تؤسسة ا١تختلفة أجزاء العلمية ىي توفَت عنصر الرشد ك ا١تنطق يف ٖتديد العبلقات بُت لئلدارة األساسية
 اإلنتاجية       ديكن ٖتقيق زيادة بأنو األساسية ْتيث ركزت على اٞتانب الفٍت للعمل ك كانت الفكرة 2

ك دراسة كل جزئية على حده ، ٖتدد حركتو االساسية ك الزمن الذم يستغرؽ اداؤه ك تصميم ا١تصنع 
 3بالشكل الذم يضمن انسياب ا٠تدمات لبلالت ك ٖترؾ العامل الداء كاجبو
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. 35ص26ٚ28ٚ،ص 2010كؽّبْ ِغ١ل ،اٌغيائو ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،: غواهِٟ ٚ ١٘جخ، االكاهح اٌؾل٠ضخ ٌٍّىزجبد ، رمل٠ُ 
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الجامعة الجزائرية : الفصل الثاني

 

٘تهيد 

 اٞتامعة اٞتزائرية  

 .مفهـو اٞتامعة  -
 .أىداؼ اٞتامعة  -
  .مهاـ ك كظائف اٞتامعة -

  تعليم ك إعداد اإلطارات. 
  البحث العلمي. 

السياؽ التارخيي للجامعة اٞتزائرية  

  (.االستعماريةا١ترحلة ) 1962التعليم اٞتامعي قبل 
  (مرحلة اٞتزائر مستقلة) 1962التعليم اٞتامعي بعد 

 أىداؼ التعليم الجامعي في الجزائر 

  األىداؼ العامة. 
  األىداؼ ا٠تاصة. 
  األىداؼ ا١تعرفية للتعليم اٞتامعي اٞتزائرم .

 ملخص 
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تمهيد 

        تطوير ك خدمة اجملتمع على قواعدأسس من أساساتعترب اٞتامعات يف ٥تتلف دكؿ العامل ا١تتقدـ ك النامي 
 القول البشرية ا١تؤىلة من علماء ك ا١تثقفُت ،ك باحثُت بإعدادك معايَت عملية ك سليمة، فهي من ناحية تقـو 

 جانب ىذا فهي الوسيلة اليت يتم هبا نشر ا١تعرفة من إىل عا١تيا ،البلزمة للعمل يف شىت قطاعات اجملتمع، تأىيبل
، ك توظيف اإلنسانية من خبلؿ البحث العلمي يف كل اجملاالت ك العلـو التطبيقية ك إنتاجهاخبلؿ التدريس، ك 

.   خدمة اجملتمع بصفة عامةأك اإلنسانية اٟتلوؿ ا١توضوعية لقضايا التنمية ك البيئة إجيادا١تعرفة من خبلؿ 

الجامعة الجزائرية 

مفهـو الجامعة 

 ، تعرؼ ا١توسوعة الربيطانية اٞتامعة على أهنا معهد للدراسات العالية يتألف من كليات اآلداب كالعلـو
كمدارس للمهنيُت، كمدرسة خرجيي الدراسات العليا، كىذا ا١تعهد ديتلك حق منح الدرجات العلمية يف ميادين 

 .1الدراسة ا١تختلفة
أىداؼ الجامعة  

ا نام تنظيم كجد لتحقيق ىدؼ من كرائو ، فا٢تدؼ من اٞتامعة ىو توفَت احتياجات سوؽ العمل من اإلطارات 
الكفأة اليت تتناسب كمناصب العمل اٟتديثة اليت أفرزهتا التحوالت العا١تية، كخدمة اجملتمع الذم أنتجت فيو كىذا 

 ، ٔتسامهتها يف حل مشاكلو كٖتقيق التنمية، فاٞتامعة كجدت ألجل خدمة اجملتمع، كاألىداؼ اليت كضعت اليـو
 .غدا ال قيمة ٢تا لكوف اجملتمع يف تغَت ك تطور مستمر

:    كمن أىم أىدافها ىي

.  ػ نشر ا١تعرفة كالثقافة كإشاعتها
. ػ تطوير البحث العلمي كتشجيع إجراءه داخل اٞتامعة كخارجها

.  ذلك  لصاٌف اجملتمعكاستثمارػ مواكبة االنفجار ا١تعريف كثورة ا١تعلوماتية اٟتادثة يف العامل، 

                                                           
1

 .26 ، ص 2001 الجامعة و البحث العملً ، دار الفكر ، األردن ، عرٌفج  سامً سلطً ،- 
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.  مستقبلو كاإلعداد لواستشراؼػ مواكبة التغَت اٟتادث من حوؿ اٞتامعة، كتكيفها مع اجملتمع، ك٤تاكلة 
. ػ دراسة مشكبلت اجملتمع احمليط كفهمها كٖتليلها، كالبحث عن حلوؿ مناسبة ٢تا

 .1ػ سد حاجة اجملتمع من الكوادر ا١تتخصصة كالكفاءات ا١تدربة، كإعدادىا ١تختلف ٣تاالت اٟتياة

مهاـ ككظائف الجامعة 

اٞتامعة تعد فضاء لتوليد كنشر ا١تعرفة، كأيضا تعليم كتكوين، كىذا بإعداد إطارات ذات قدرات عالية لتساىم 
: ىذه األخَتة يف تنمية اجملتمع، فاٞتامعة على العمـو ٢تا مهامُت

تعليم ك إعداد اإلطارات  – 1

 بالتعليم اٞتامعي منذ نشأتو يف العصور الوسطى إلعداد للمهن ا١تختلفة كقد ارتبطتتعد من أىم الوظائف اليت 
، كيف ىذه ا١تهمة تساىم 2 ٗتصصات جديدةكاستحداثتطورت التخصصات اٞتامعية مع تطور العلـو ا١تختلفة 

. اٞتامعة يف دفع عجلة التنمية كىذا بتزكيد اجملتمع با٠تربات كا١تهارات التقنية كالفنية البلزمة لذلك

 للتعليم قياسا إلسهاـ االقتصاديةفمن الدراسات اليت أثبتت دكر اٞتامعة يف التنمية اليت قاـ هبا سولو حوؿ القيمة 
التقدـ التكنولوجي يف زيادة العمل، حيث خلص ىذا البحث إىل أف الكمية يف رأس ا١تاؿ ا١تادم كالعمل تفسرىا 

 فالنسبة التقدـ التكنولوجي الذم تسهم %90 - %80تلك الزيادة   أما تبقى أم   من% -  20%10بُت 
اٞتامعة فيو من خبلؿ جهود البحث كالتطوير العلمي كالتكنولوجي القائمة يف إطار العملية التعليمية اليت تصب 

. 3ٔتخرجاهتا الحقا يف صورة باحثُت كإطارات كعلماء، كىؤالء تشكل جهودىم أىم عوامل التقدـ التكنولوجي

 البحث العلمي– 2

 صحة ا١تعلومة أك حادثة ما أك توضيح موقف أك ظاىرة استقصاءىذا األخَت ىو سلوؾ إنساٍل منظم يهدؼ إىل 
 هتم الفرد كاجملتمع، فالبحث العلمي نشاط منظم اجتماعيةمعينة، أك الوصوؿ إىل حل ناجح ١تشكلة أكادديية أك 

 بُت ىذه االرتباط على مناىج موضوعية ٤تققة ١تعرفة اعتماداأك طريقة يف التفكَت كأسلوب لتقصي اٟتقائق 
. 4 ا١تبادئ العامة أك القوانُت التفسَتيةاستخبلصاٟتقائق مث 

                                                           
1

خدنة ٌسمٌنة، واقع تكوٌن طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعة الجزائرٌة درسة حالة جامعة منتوري ـ قسنطٌنة ـ ، مذكرة مكملة لنٌل شهادة - 
.39،ص 2008، -قسنطٌنة - الماجستٌر فً علم اإلجتماع تخصص التنمٌة و تسٌٌر الموارد البشرٌة، جامعة منتوري 

 

2
. 25و 24،ص 1977 ، القاهرة، دار النهضة العربٌة، قضاٌاه و إتجاهاته،: ، التعلٌم الجامعً المعاصرمرسى منٌر - 

3
. 171 و170، ص 2007، عمان، عالم الكتاب، إقتصاد التعلٌم و تخطٌطهفلٌح حسن خلٌفة، - 

4
– من منظور بعض األساتذة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة – حمداوي عمر و أحمد بحوش، إنعكاس األداء التنظٌمً فً جودة البحث العلمً - 

 .146، ص 2012، العدد الثامن، جوان، مجلة العلوم اإلنسانٌة
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البحوث العلمية تتطلب كسائل كثَتة كمعقدة، كما تتطلب أمواال طائلة، إال أف الدكؿ ا١تتقدمة ا١تدركة ١تدل 
 كبلوغ التنمية الشاملة، فالبحث العلمي مل يعد رفاىية أكادديية ٘تارسو ٣تموعة من االقتصادأمهيتها يف تطوير 

 العا١تي اٞتديد ٦تا يسهم يف االقتصادمالباحثُت القابعُت يف مكاتب مغلقة بل أضحى يف زمن العو١تة ٤تركا للنظاـ 
 .1العملية التجديدية اليت ٘تارسها األمم كاٟتضارات لتحقيق كاقع علمي جيسد للسعادة كالرفاىية

 السياؽ التاريخي للجامعة الجزائرية 

: أساسيتُتينحصر السياؽ التارخيي للجامعة اٞتزائرية يف مرحلتُت 

 2(االستعماريةالمرحلة )1962التعليم الجامعي قبل . أ

 على أرض اٞتزائر بدأت نشاطها من عاـ االستعمارمأكؿ مدرسة أنشئت يف العهد ,    تعد مدرسة الطب
 كذلك يف مستشفي مصطفى باشا بالعاصمة يف البداية عسكريُت ككاف يشرؼ على التدريس أساتذة 1833

          كانت توجو ىذه الدركس إىل الطلبة األكركبيُت فحسب إال أف بواجب مذكرة لوزير اٟترب مت إصدارىا 
كانت ىده الدركس يف ىذه ا١ترحلة مرحلة , مت قبوؿ الطلبة الًتؾ كاٞتزائريُت مسلمُت كيهود 1833جواف 10ب 

 بقرار من اٞتنراؿ 1835 أنو مت توقيف ىذه ا١تدرسة عاـ إالاألكىل تقتصر إىل علم التشريح كالفزيولوجيا الوصفية 
 بقرار من اجمللس البلدم اٞتزائرم كمت فتحها رٝتيا ٔترسـو مؤرخ يف 1854 إعادة فتحها عاـ اقًتاحكلوزيل كمت 

. 1859 كمل تبدأ نشاطها اإل ابتداء من عاـ 1857 اكت 04

كٔتوجب القانوف ا١تؤرخ  (MONTPELIER) ا١تؤسسة ٖتت إشراؼ كلية الطب ب ق   كقد كضعت ىذ
ٖتولت ا١تدرسة إىل مدرسة عليا للطب كالصيدلة كٔتوجب ,ا١تنشئ للمدارس العليا باٞتزائر1879ديسمرب 20يف 

.  أقيمت أربع مدارس يف نظاـ الكليات لتخلص إىل ميبلد جامعة اٞتزائر1909ديسمرب 30القانوف ا١تؤرخ يف 
 مكملة كاالقتصاد ليحوؿ مدرسة القانوف إىل كلية اٟتقوؽ 1957أغسطس /آب 26كجاء ا١ترسـو الصادر يف 

الذم )كمعهد التحضَت التجارم  (1949الذم تأسس يف عاـ )معهد الدراسات السياسية : باثنُت من ا١تعاىد 
. 3(1957تأسس يف عاـ 

 : االستعماريةالفًتة  يف كمن ا١تعاىد اليت شهدت ميبلدا 
                                                           

1
  .147المرجع السابق، ص  -

2
طبٌؼ فالؽٟ ، اٌزطٛه ا١ٌٙىٍٟ ٌٍغبِؼخ اٌغيائو٠خ ٚ أؼىبٍبرٗ ػٍٝ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌغيائو ، ٍِزمٝ كٌٟٚ ؽٛي ثؤبِظ اٌزظؾ١ؼ ا١ٌٙىٍٟ  

 .2000ٚ أصبهٖ ػٍٝ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، ثبرٕخ ، 
3

  اٌّوعغ ٔفَٗ 
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  1845معهد البيوتقٍت كالبيومًتم ا١تنشأ عاـ .
  1923معهد النظافة كالطب ١تا كراء البحار ا١تنشأ عاـ. 
  1931معهد األرصاد اٞتوية ك الفيزياء الكواكب ا١تنشأ عاـ. 
  1937.07.20معهد البحوث الصحراكية ا١تنشأ ٔتوجب ا١ترسـو ا١تؤرخ يف. 
  1942.07.11معهد التعمَت ا١تنشأ ٔتوجب ا١ترسـو ا١تؤرخ يف. 
  1944.04.24معهد الًتبية البدنية كالرياضة ا١تنشأ ٔتوجب ا١ترسـو ا١تؤرخ يف. 
  1946معهد العايل للدراسات اإلسبلمية عاـ. 
  1949معهد العلـو السياسية عاـ. 
  1952.05.05معهد الدراسات الفلسفية الذم أنشأ ٔتوجب ا١ترسـو ا١تؤرخ يف. 
  1956.03.31ا١تعهد اإلثنولوجي ا١تنشأ ٔتوجب ا١ترسـو ا١تؤرخ يف. 
  19571معهد التحضَت لؤلعماؿ عاـ. 

 قد االستعمار اإل أف التعليم العايل يف عهد االستعماريةرغم ىذا العدد ا٢تائل من ا١تعاىد خبلؿ الفًتة 
 حيث ىدؼ أساسا إىل فرنسة التعليم يف اٞتزائر كربطو مباشرة االستعماريةسخر ٠تدمة السياسية 
طالب 3000مل يتجاكز عدد الطلبة , تاريخ استقبلؿ اٞتزائر ,1962كيف عاـ .باٞتامعة الفرنسية األـ
.  أستاذ جلهم من األجانب 300يؤطرىم ما يقرب من 

 

 (مرحلة الجزائر مستقلة ) 1962التعليم الجامعي بعد . ب

:   مقاطعة منها 41 مؤسسة جامعية موزعة على 60  يتكوف من 

.  جامعة ٔتا فيها التكوين ا١تتواصل 27 -
 . مركزا جامعيا 16 -
 . مدارس كطنية 05 -
 . معاىد 06 -
 . مدارس عليا04 -

                                                           
1

 101 ، ص 1995 ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغيائو ، 1962-1830ػّبه ٘الي ، أثؾبس ٚ كهٍبد فٟ ربه٠ـ اٌغيائو اٌّؼبطو  
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  :1 تطور سريع كمتسرع جدا ترجم فيما يلياالستقبلؿشهدت الفًتة ما بعد 
  طالب 930.000كصل عدد الطلبة أكثر من  .
  43.500كطلبة الدراسات العليا .
  29.000ىيئة التدريس األساتذة .
 يف العلـو اإلنسانية % 80, يتزايد عدد الطلبة يف التدرج .
  طالب سنويا 110.000عدد ا٠ترجيُت  .
  كتَتة تزايد عدد الطلبة فاقت كتَتة تزايد السكاف .
 2019 من الطلبة % 86 .(من الطلبة ا١تسجلُت % 50تأكم ) إقامة جامعية إليواء الطلبة

. 2اٞتامعة يستفيدكف من منح جامعية 
: سي ا١تعموؿ بو يف اٞتامعة اٞتزائرية االنظاـ الدر. 3
: تتم الدراسة اٞتامعية اٞتزائرية كفق مرحلتُت: مراحل التعليم باٞتامعة اٞتزائرية . أ 

 مرحلة التدرج   -
, سنوات  (03)كتقدر مدتو ب,اليت تتقسم بدكرىا إىل نوعُت أما األكؿ فهو مرحلة التكوين قصَت ا١تدل

سنوات حسب  (07(- )05(- )04)كتًتاكح مدتو بُت ,كالنوع الثاٍل ىو مرحلة التكوين طويل ا١تدل
. التخصص

 
 مرحلة ما بعد التدرج -

سنتُت كحد أدٌل فما  (02)األكىل مرحلة ا١تاجستَت كتًتاكح مدهتا من : تكوف على مرحلتُت متتاليتُت 
 .سنوات كحد أدٍل فما فوؽ  (03) مدهتا من تًتاكحكمرحلة الدكتوراه اليت , فوؽ

الشهادات ا١تمنوحة  . ب

تقـو ٥تتلف ا٢تياكل اٞتامعية اٞتزائرية بتقدَل شهادات هناية الدراسة حسب ٗتصص كحسب ا١ترحلة 
:  اٞتامعية

. يتوج فيها الطالب بشهادات عدة حسب نوع التكوين : مرحلة التدرج*

                                                           
1

 .103  ص ٔفَٗ  اٌّوعغ
2

 .12 ، ص 1994 ، اٌّإٍَخ اٌٛط١ٕخ ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ ، اٌغيائو ، االٍزمالياٌطب٘و ىهٟ٘ٛٔ ، اٌزؼ١ٍُ اٌغيائوٞ لجً ٚ ثؼل  
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. طبيب – مهندس - ليسانس : - تقدـ فيها الشهادات : التكوين طويل ا١تدل*
. تقٍت سامي–  مهندس تطبيقي : - ٘تنح فيو شهادات : التكوين قصَت ا١تدل*
 1.(علـو/دكلة )دكتوراه – ماجستَت : - ٘تنح فيها شهادات : مرحلة مابعد التدرج*

لغة التدريس يف اٞتامعات اٞتزائرية . ج

. يف التخصصات األدبية ,  اللغة العربية 

  اللغة الفرنسية يف التخصصات العلمية ك التكنولوجية كالطب. 
 اللغة اإل٧تليزية لتحل ٤تل اللغة الفرنسية يف التعليم بكل أطواره . 

٦تا يسهل عملية ,  كما يطمح طلبة اٞتامعة اٞتزائرية أيضا أف تعرب مناىج التعليم اٞتامعية العلمية كالتقنية كالطبية 
إستعاب الطلبة للعلـو كالتقنيات اٟتديثة نظرا إلف اللغة العربية ةالىت ىي اللغة األـ ألغلبية اٞتزائريُت ٦تا سيساىم 

 .كما سيساىم ىذا يف تكريس اللغة العربية كلغة رٝتية يف اٞتزائر, يف رفع ا١تستوم العلمي للطالب اٞتزائرم

 أىداؼ التعليم الجامعي في لجزائر . 4

     تتمثل رسالة اٞتامعة عموما يف ا١تشاركة يف البناء العلمي الثقايف ك اإلجتماعي للمجتمع من خبلؿ برا٣تها     
التعليمية كالًتبوية ك الثقافية ك اإلجتماعية ا١تتميزة ا١توجهة للطبلب كاليت تتفق كا١تقاييس يف اجملاالت ا١تختلفة كتلتـز 

. ٔتتطلبات اٞتودة الشاملة كتسمح بتكوين خريج متميز 

حيث تكوف الكتب , كلكل بلد سياستو التعليمية ا٠تاصة كاليت ٗتضع لعدة أنظمة كقوانُت تبعا لسياسة ىذا البلد
ةعلى غرار ىذه ,كمصادر ا١تعلومات العلمية كا١تناىج متوافقة مع إٕتاىات البلد الدينية ك السياسية كاإلجتماعية 

. السياسات تتحدد األىداؼ 

كمنها ما ىي عامة كمنها ما قد تتميز أكثر , كما ٗتتلف األىداؼ بإختبلؼ اٞتهة ا١ترتبطة بالتعليم اٞتامعي 
. 2با٠تصوصية 

 األىداؼ العامة  4.1.

                                                           
1

 13ٚ14  ص  ٔفَٗاٌّوعغ 
2

 ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد 01 ، اٌؼلك 1987اٌووت ػجل هللا ، اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّٛلواط١خ اٌشؼج١خ ، ؽ١ٌٛبد عبِؼخ اٌغيائو ،  

 .1968اٌغبِؼ١خ ، 
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: فالدكلة مثبل هتدؼ إىل تأديو كاجبها الوطٍت يف 

  تيسَت عملية كسب العلم كا١تعرفة ١تواطنيها قصد تطوير مواردىا البشرية اليت تعد اٟتجز األساس يف بناء
. الزطن بالعلم كا١تعرفة

  ٖتقيق األمن ك األستقرار من خبلؿ ٣تتمع متعلم يقدر يعي جيدا دكره يف اجملتع. 
 تطوير أساليب ك أداكات التعليم كالتعلم . 
  تنمية الوعي الفكرم ك الثقايف كاٟتضارم للطبلب. 
  تنمية إسهاـ اٞتامعة يف التطور العلمي علي ا١تستوم احملليو الدكيل. 

 . 1ا١تشاركة يف صياغة رؤية استشرافية لتطوير اإلقليم ك الوطن

 األىداؼ الخاصة . 4.2

: تتعدد أىداؼ طالب أيضا كديكن تلخيص بعضها فيما يلي 

  (التعليم من أجل التعليم)كسب العلم حبا فيو كرغبة يف االستزادة منو . 
  كسب العلم هبدؼ اٟتصوؿ على كظيفة. 
  كسب العلم هبدؼ اٟتصوؿ على ترقية. 
  كسب العلم هبدؼ جٍت ا١تاؿ. 
  كسب العلم هبدؼ اٟتصوؿ على مكانة إجتماعية. 
  كسب العلم لتحقيق ٚتيع األىداؼ سابقة الذكر أكجزء منها. 

 األىداؼ المعرفية للتعليم الجامعي الجزائرم . 4.3

: ك حسب ميثاؽ التعليم العايل ، فإف أىداؼ التعليم اٞتامعي يف اٞتزائر تتلخص فيما يلي 

   التعليم ك التكوين
  القضاء على اٞتهل ك األمية 
  اإلستجابة إلحتياجات اٞتزائر التنموية 

                                                           
1

 41، ص  ٍجك مووٖرؾل٠بد اٌٛالغ ٚ هؤٜ اٌَّزمجً ، ِوعغ : اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ   
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 1اإلستجابة لؤلعداد ا١تتزايدة من الطلبة ا١تقبلُت على ا١تؤسسات اٞتامعية. 

ك يف الوقت الذم نتطرؽ إىل أىم أىداؼ اٞتامعة جيرنا ىذا إىل أف نسأؿ عن دكر اٞتامعة التقليدم ك دركىا 
اٞتديد ؟ فدكرىا التقليدم ىو توفَت ا١تعرفة ، لكن مع تزايد عدد الطبلب ، ك مع تطور اجملتمع اٞتزائرم من 

 ك التحوالت الكربل اليت حصلت ك ال تزاؿ ٖتصل يف ٥تتلف األصعدة ثقافيا ك اجتماعيا ك 2008 إىل 1962
اقتصاديا ك تنمويا ك تكنولوجيا ، تستدعي ٖتوال يف اٞتامعة ك يف دكرىا ، ك اإلنتقاؿ من الدكر التقليدم ا١تتمثل 

فعليها إذا أف تقدر ا١تعرفة ك تعظمها ألهنا الوحيدة اليت تدرؾ أمهيتها ك تعرؼ دكرىا . يف انتاج ا١تعرفة يف حد ذاهتا 
ك استمرار بقائها أكال ، كيف تطور اجملتمع ك تقدمو ك ٖتركة إىل األماـ ثانيا ، ك - أم اٞتامعة– يف اٟتفاظ عليها 

ذلك من خبلؿ إنتاجها ك تنويعها ك اٟتفاظ عليها قصد اسًتجعاىا كنشرىا لئلستفادة منها كقت اٟتاجة إليها يف 
. 2آهنا 

 

 ملخص 

 

من خبلؿ ما تطرقنا إليو سابقا ، يتبُت أف قطاع التعليم اٞتامعي  يف اٞتزائر عرؼ منوا كٖتوال كيفيا ال نوعيا، حيث 
 يعاٍل قصورا كاضحا يف ا٧تاز ال زاؿانو كبالرغم اجملهودات ا١تبذكلة من قبل الدكلة يف ميداف البحث العلمي إال أنو 

البحوث كإنتاج ا١تعارؼ العلمية حيث أف التعليم العايل كاٞتامعات اٞتزائرية تعيش تدٍل حاد يف ا١تستول العلمي 
ك٥ترجات ا١تعرفة العلمية، كىكذا أضحت كضعية إنتاج ا١تعرفة من البحوث العلمية يف ميداف التعليم العايل يف 
ىزيلة مقارنة با٧تازات الدكؿ ا١تتطورة يف الوقت الذم تربز جامعات الدكؿ ا١تتطورة يف أرقى مستويات الًتتيب 

كيتضح ٦تا سبق أف اٞتامعات اٞتزائرية ك٥تابر البحث العلمية تتجو ٨تو . كتظهر اٞتامعات اٞتزائرية يف ذيل الًتتيب
 .است يراد ا١تعرفة كاألفكار العلمية كليس صنعها

 

                                                           
1

اٌإشواد اإللزظبك٠خ ٚ اإلعزّبػ١خ ااألٍب١ٍخ ، ربه٠ـ اإلربؽخ : اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّٛلواط١خ اٌشؼج١خ ، ثٛاثخ اٌٛى٠و االٚي  

2007.06.10.1.  

، اٌزطٛه ا١ٌٙىٍٟ ٌٍغبِؼخ اٌغيائو٠خ ٚ أؼىبٍبرٙب ػٍٝ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌغيائو ، ٍِزمٝ كٌٟٚ ؽٛي ثؤبِظ اٌزظؾ١ؼ ا١ٌٙىٍٟ ٚ أصبهٖ   فالؽٟ طبػ . 1   

. 2000لطبػٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌظؾخ ، ثبرٕخ ،         
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التكوين المهني :الفصل الثالث 

 

تمهيد 

 مفهـو التكوين المهني 1-

تطور قطاع التكوين المهني في الجزائر  2-

  1980 الى غاية 1962مرحلة  االستقالؿ . 
  2000 الى 1980التكوين المهني من .
  الى يومنا ىذا 2000التكوين المهني من  .

نظاـ التكوين المهني في الجزائر ك مخرجاتو 3-

 انماط التكوين المهني في الجزائر4-

  التكوين االقامي
  التمهين
  التكوين عن بعد
  التكوين المسائي

 ملخص 
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تمهيد 

يعد التكوين ا١تهٍت ٣تاؿ فعاؿ حيث يساىم يف مساعدة األفراد ك ا١تتمثلُت يف طاليب العمل ، للحصوؿ على 
تكوين ك تأىيل حىت يتمكنوا من إجياد عمل ، فهو يعمل على منح األفراد تأىيل يسمح ٢تم باالندماج يف سوؽ 

 .العمل 

 مهنيا ، كونو يتكيف باندماجهم   كما حيقق أكرب قدر من التوازف بُت االحتياجات السوؽ ك تطلعات األفراد 
كالتغَتات ا١تهنية ، كىذا ١توائمتو بُت متطلبات السوؽ ك ٥ترجات التعليم أكثر من ا١تؤسسات التعليمية األخرل ، 

.       ك ىذا بتغطيتو الفجوة بُت ا١تناىج األكادديية ك ا١تؤىبلت ا١تطلوبة بسوؽ العمل 

 مفهـو التكوين المهني-1

 ضماف اٟتصوؿ على ا١تعارؼ ، ا١تهارات كاالٕتاىات الضركرية ألداء مهمة إىلىو ٣تموعة من النشاطات هتدؼ 
. 1أك ٣تموعة من الوظائف ، مع القدرة ك الفعالية يف فرع أك ٣تاؿ من النشاطات االقتصادية ا١تهنية 

أخذ التكوين ا١تهٍت اىتماـ الكثَت من الباحثُت كالدارسُت ك ا٢تيئات يف عدة ٣تاالت ، إذ يعترب ٣تاؿ من أىم 
اجملاالت ا١تسئولة عن تكوين اليد العاملة ، كقبل التطرؽ لؤلرقاـ ك اإلحصائيات حولو ، كجب علينا أكال إعطاء 

:  ىذه التعريفات أىمموجز للتعريفات اليت تناكلتو  ، كفيما يلي عرض لبعض 

التكوين ا١تهٍت يعٍت أم نشاط يسمح الكتساب تأىيل مهٍت أك ٣تموعة من ا١تؤىبلت أك  -
ا١تهارات ا١تهنية احملددة مهما كاف نوعها ، كذلك ألم إنساف بالغ مستعد الحتبلؿ منصب عمل ، بغض 

  .2النظر عن مستول أك نوعية منصب العمل الذم سيحتلو 
ىو عبارة عن تكوين نظرم ك تطبيقي يف ٥تتلف التخصصات ا١تهنية ، يتوجو لكل الذين  -

 عامل الشغل  ، كما يتوجو للعماؿ الذم إىليرغبوف يف اكتساب كفاءة مهنية حىت يتمكن ٢تم الدخوؿ 
 .3يرغبوف يف ٖتسُت معارفهم ك رفع مستول تأىيلهم ك ىذا ٘تاشيا مع التطور الذم يشهده سوؽ العمل 

                                                           
1

 .3ثٛفٍغخ غ١بس ، اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚ اٌزشغ١ً ثبٌغيائو ، ص  
2

 25 ، ص 1999اٌّغٌٍ اٌٛطٕٟ االلزظبكٞ ٚ االعزّبػٟ ، ِشوٚع رمو٠و ؽٛي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ، اٌلٚهح اٌضبٌش ػشو ، ِبٞ  
3

 3 ، ص2000ك١ًٌ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ، ِٕشٛهاد ٚىاهح اٌشجبة ٚ اٌو٠بضخ ، اٌغيائو ،  
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نوع من التعلم ك اكتساب ا١تهارات ك ا٠تربات ك :" ك يرل عبد الرٛتن عيسوم بأنو  -
ا١تعارؼ ا١تختلفة ا١تتعلقة ٔتهنة معينة حيث يتلقى ا١تتكوف برامج تكوينية معينة تؤىلو للوظائف اليت سوؼ 

 ك إ١تامهم  بنوع من اآلالت ك التقنيات أك بطريقة جديدة اإلنتاجيةيشغلها حيث نتناكؿ زيادة كفاءاهتم 
 .1من طرؼ العمل 

تنمية منظمة ك ٖتسُت االٕتاىات كا١تعرفة ك ا١تهارات ك :"كما يعرفو بوفلجة غياث أنو  -
مناذج السلوكيات ا١تتطلبة يف مواقف العمل ا١تختلفة من اجل قياـ األفراد ٔتهامهم ا١تهنية على أحسن كجو 

 .2ك يف أقل كقت ٦تكن 

ك أٚتعت التعريفات السابقة على أف التكوين ا١تهٍت ىو ٣تموعة نشاطات منظمة يف شكل برامج موجهة للفرد 
: من أجل إحداث تغيَتات فيو على ثبلثة مستويات ديكن اختصارىا كالتايل 

  تنمية ا١تستول ا١تعريف كذلك بتزكيد ا١تتكونُت إىليهدؼ التكوين ا١تهٍت :  ا١تستول ا١تعريف 
 .با١تعارؼ ا١تطلوبة ك إعداد الكفاءات 

  يهدؼ اىل امتبلؾ ا١تهارات ك تنميتها من أجل رفع مستول األداء : مستول ا١تهارات
 .لدل ا١تتكوف 

  عملية التكوين ال تقتصر على تزكيد ا١تتكوف با١تعرفة ك ا١تهارة بل : مستول السلوكيات
 .تتجاكز ذلك لتشرؾ  سلوؾ الفرد 

ٚتلة من النشاطات اليت هتدؼ :"     كمن كاقع التعاريف السابقة ديكن تعريف التكوين ا١تهٍت بصفة عامة بأنو 
 اكتساب معارؼ ك مهارات ك سلوكيات حيصل عليها العامل أك ا١تتكوف من خبلؿ دركس نظرية ك أعماؿ إىل

تطبيقية يوجهها ا١تتخصص با١تهنة ٕتعل ا١تتكوف قادرا على مزاكلة حرفة ما ، ك ىو عملية شاملة تضم جوانب 
". نفسية ك فنية ك اجتماعية 

 تطور قطاع التكوين المهني في الجزائر .1

 الفًتة االستعمارية سنة إىل إف تطور التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر مل يكن مرتبطا باستقبلؿ اٞتزائر ، ك إمنا يعود ظهوره 
مسَتا من طرؼ الديواف اٞتهوم للعمل " مصلحة التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر" ٖتت اسم 1945

                                                           
1

 .57 ، ص 2003ػجل اٌوؽّٓ اٌؼ١َٛٞ ، ػٍُ إٌفٌ ٚ االٔزبط ، اٌغيء األٚي ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ، االٍىٕله٠خ ،  
2

  5 ، ص 1984ثٛفٍغخ غ١بس ، االٌٍ إٌف١َخ ٌٍزى٠ٛٓ ِٕٚب٘غٗ ـ ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغيائو ،  
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، فالتكوين يف اآلجاؿ القصَتة لليد العاملة  ا١تؤىلة يف قطاع البناء ك األشغاؿ العمومية  (ORTA)باٞتزائر
(BTP)  خاصة من أجل تلبية حاجيات االقتصاد الفرنسي أك بصفة أؽ ألجل إعادة بناء فرنسا ا١تخربة ك

. 1ا١تدمرة بعد اٟترب 

  19802 إىل 1962مرحلة االستقبلؿ من  

 فرع متخصص يف البناء ك األشغاؿ اٟترفية ، 320 مركزا ٖتتوم على 25 كرثت اٞتزائر عن االستقبلؿ الفرنسي 
ال يستجيب جلها لبلحتياجات االجتماعية ك االقتصادية آنذاؾ ، ك كاف الًتكيز منصبا على إعطاء دفع جديد 
للقطاع ك تنشيطو من خبلؿ إنشاء ا١تزيد من مؤسسات التكوين ا١تهٍت ، إىل جانب تكوين ا١تسَتين ك األساتذة 

:  ا١تكونُت ، كفتح ا١تزيد من التخصصات قصد االستجابة الحتياجات ك مت خبلؿ ىذه ا١ترحلة 

 .تنصيب جهاز كطٍت للتكوين ا١تهٍت  -
  .INFPإنشاء ا١تعهد الوطٍت للتكوين ا١تهٍت  -
 . مقعدا 25000 مؤسسة جديدة بطاقة استقباؿ نظرية قردىا 70إ٧تاز حوايل  -
  20003 إلى 1980التكوين المهني من  

 تطورا ملحوظا ، سواء من اٞتانب القاعدم ك ذلك بإنشاء 1990شهدت ىذه ا١ترحلة يف بدايتها ك حىت سنة 
 إىلا١تزيد من مؤسسات التكوين ا١تهٍت عرب ٥تتلف مناطق الوطن ك كذا إنشاء معاىد كطنية متخصصة ، باإلضافة 

 ٗتصص ، باإلضافة 200 ، إىل جانب توسيع االختصاصات لتصل اىل CNEPDمراكز الدراسة عن بعد 
 اٞتانب القانوٍل من خبلؿ كضع اللبنات األساسية ا١تنظمة لقطاع التكوين ا١تهٍت ، كالذم كاف مسَتا من إىل

 ، ك ظهور القانوف ا٠تاص 81/07طرؼ كزارة الشبيبة كالرياضة ، من خبلؿ إنشاء القانوف ا٠تاص بالتمهُت رقم 
 117.904بعماؿ التكوين ا١تهٍت ٔتقتضى ا١ترسـو 

 مث شهد القطاع كغَته من القطاعات ركودا ك تدىورا كبَتا نتيجة الوضع األمٍت ا١تًتدم الذم مرت بو الببلد ك 
الذم مس ٚتيع جوانب اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية ، كمع بداية انفراج األزمة مث إنشاء كزارة مستقلة للتكوين 

                                                           
1

ض١بف ٠ٚٓ اٌل٠ٓ ش١ٕبه ٍب١ِخ ، اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ وٕظبَ ٌز١ّٕخ ِٙبهاد اٌىفبءح االعزّبػ١خ ، اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ ؽٛي اٍزوار١غ١بد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ  

  .75 ، ص 24/04/2012-23ػبٌُ اٌشغً ، عبِؼخ ا١ٌٍَّخ 
2

 .263-261 ، ص ص 1999اٌّغٌٍ اٌٛطٕٟ االلزظبكٞ ٚ االعزّبػٟ ، ِشوٚع رمو٠و ؽٛي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ، اٌلٚهح اٌضبٌش ػشو ، ِبٞ  
3

ػواثخ هاثؼ ، ؽضوٞ ك١ٌٍخ ، ئطالػ ِٕظِٛخ اٌزى٠ٛٓ ٚ اٌزؼ١ٍُ إٌّٟٙ فٟ اٌغيائو ٚ آصبهٖ ػٍٝ ٍٛق اٌؼًّ فٟ ظً اٌزؾٛالد االلزظبك٠خ اٌؾب١ٌخ  

  (ثزظوف) 114-112 ، ص 24/04/2012-23اٍزوار١غ١خ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ ػبٌُ اٌشغً ، عبِؼخ ا١ٌٍَّخ : ، ِلافٍخ ضّٓ اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ ؽٛي 
4

 115 ص اٌّوعغ ٔفَٗ  
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ـ ، 2000 ـ، تبنت مشركعا تنمويا ، تكرس من خبلؿ مت تنصيب اللجنة القطاعية يف أكت 1999ا١تهٍت سنة 
ك اليت تتضمن ٦تثلُت عن كزارة التعليم العايل ، كزارة صندكؽ النقد الدكيل ك اليت أدت اىل تراكم ا١تديونية ك زيادة 
معدؿ البطالة ك تسريح عدد كبَت من العماؿ ، ما انعكس سلبا على قطاع التكوين ا١تهٍت ، كاىتزت صورتو يف 

 1.قطاع العمل 

  ـ الى يومنا ىذا 2000التكوين المهني من  

ـ مت إبراـ اتفاقية بُت اٞتزائر ك االٖتاد األكركيب هبدؼ تأىيل قطاع التكوين ا١تهٍت ، بدأ تطبيقها 2003يف سنة 
 مليوف أكرك ، 60: ـ ، بتمويل مشًتؾ من االٖتاد االكركيب ب 2009ـ ، ك امتد اىل غاية 2003منذ جانفي 

 مليوف أكرك ، ككاف ا٢تدؼ األساسي ٢تذه االتفاقية ىو تكييف قطاع التكوين 49: ك كزارة التكوين ا١تهٍت ب 
 . 2ا١تهٍت يف اٞتزائر مع اقتصاد السوؽ

 ، مت عقد ا١تؤ٘تر الوطٍت حوؿ التعليم كالتكوين ا١تهنيُت ٖتت الرعاية السامية 2007 أفريل 10-9-8 ك يف أياـ 
لفخامة رئيس اٞتمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بقصر األمم باٞتزائر العاصمة ١تناقشة كافة القضايا مع ٚتيع 
الشركاء ك أصحاب ا١تصلحة يف النظاـ الوطٍت للتعليم ا١تهٍت ك التكوين ، قصد صياغة اسًتاتيجية كطنية لنظاـ 

. 3التكوين ك التعليم ا١تهنيُت كفيلة بتقريب التكوين مع متطلبات الشغل 

 توجت كل ىذه اٞتهود بإصدار القانوف التوجيهي للتكوين ك التعليم ا١تهنيُت ك الذم حيمل يف 2008 ك يف سنة 
 مادة هتدؼ اىل ٖتديد األحكاـ األساسية اليت تنظم قطاع التكوين كالتعليم ا١تهنيُت ٔتا 32 أبواب ك 6طياتو 

 . 4يتماشى مع التطورات على مستول سوؽ الشغل ك طرائق اإلنتاج

 ، كالذم ٔتوجبو يتم إنشاء خبليا اإلرشاد ك 333-11 صدكر ا١ترسـو التنفيذم رقم 2011 كشهدت سنة 
  .5التوجيو يف مؤسسات التكوين ك التعليم ا١تهنيُت ، ككذا اللجنة الوالئية ا١تشًتكة بُت القطاعات

 
                                                           

1
 116اٌّوعغ ٔفَٗ ص 
2

١ِالط طجو٠ٕخ ، ٔظوح اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ وبٍزوار١غ١خ ٌالٍزضّبه فٟ هأً اٌّبي اٌجشوٞ ٚ ػاللزٗ ثَٛق اٌؼًّ ، اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ ؽٛي اٍزوار١غ١خ  

  .212 ، ص 24/04/2012-23اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ ػبٌُ اٌشغً ، عبِؼخ ا١ٌٍَّخ 
3

( 11/05/2019: ربه٠ـ االطالع)عٍَبد ٚط١ٕخ ٠َٛ األؽل ِٓ أعً ٚضغ اٍزوار١غ١خ ٚط١ٕخ ٌٕظبَ اٌزى٠ٛٓ ، ٔمال ػٓ ِٛلغ اٌشوٚق اٚٔال٠ٓ  

http:/www.echouroukonline.com/ara/?news=12676 
4

 ٠زضّٓ اٌمبْٔٛ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍزى٠ٛٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ا١١ٌّٕٙٓ ، اٌؼلك 23/02/2008 اٌّإهؿ فٟ 07-08اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، لبْٔٛ هلُ  

 .4 ، ص 11
5

 ٚ اٌّزضّٓ و١ف١بد ئٔشبء فال٠ب اإلهشبك 19/09/2011  ِإهؿ ف333ٟ-11اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

  .29-28 ، ص ص 52ٚاٌزٛع١ٗ فٟ ِإٍَبد اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ا١١ٌّٕٙٓ ، اٌؼلك
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نظاـ التكوين المهني في الجزائر ك مخرجاتو  3-

 :نظاـ التكوين المهني في الجزائر  .1

 ف يف شكل تكوين أكيل أك متواصل ، من خبلؿ 5 اىل 1 يتم التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر عرب ٜتس مستويات من 
 : 1األمناط التالية 

  التكوين اإلقامي 
  التكوين عن طريق التمهُت 
  التكوين عن بعد 
  التكوين عن طريق الدركس ا١تسائية 

.  التأىيل ا١تهٍت ك التعليم ا١تهٍت: باإلضافة اىل أمناط أخرل مستحدثة على غرار 

 301كىي تضم /  ك يشمل التكوين ا١تهٍت عشرين شعبة مهنية تشمل ٚتيع ٣تاالت النشاطات األساسية 
:  ٗتصصا لكل أمناط التكوين ا١تختلفة ك تشمل مستويات التأىيل ا٠تمس 

  (ـ.ـ.ت.ش)عماؿ متخصصوف أم شهادة التكوين ا١تهٍت ا١تتخصصة : ا١تستول األكؿ 
  (ـ.ؾ.ش)عماؿ مؤىلوف أم شهادة الكفاءة ا١تهنية : ا١تستول الثاٍل  
  (ـ.ت.ش)عماؿ ذكم تأىيل عاؿ أم شهادة التحكم ا١تهٍت : ا١تستول الثالث 
  (ت.ش)أعواف التحكم أم شهادة تقٍت : ا١تستول الرابع  
  (س.ت.ش)اإلطارات أم شهادة تقٍت ساـ : ا١تستول ا٠تامس 

. 2كما يتكوف نظاـ التكوين ا١تهٍت يف اٞتزائر من أربعة شبكات ، تتضمن كل شبكة مؤسسات تكوين مستقلة 

 شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني  .1.1

يتوفر القطاع العمومي على شبكة كاسعة من مؤسسات ك ىياكل للتكوين تقع ٖتت كصاية كزارة التكوين كالتعليم 
:  1ا١تهنيُت ك ىي 

                                                           
1

  .، ِٕشٛهاد ٚىاهح اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ا١١ٌّٕٙٓ - 2007 طجؼخ –اٌّلٚٔخ اٌٛط١ٕخ ٌزقظظبد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ  
 .إٌّٟٙ اٌزى٠ٛٓ ٌزقظظبد اٌٛط١ٕخ اٌّلٚٔخ مووٖ ٍجك ِوعغ  اٍُ ٌٚمت اٌّإٌف 2
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  مراكز التكوين ا١تهٍت(CFPA: ) 

 مركزامتواجد بكل 735تشكل مراكز التكوين ا١تهٍت الشبكة القاعدية ٞتهاز التكوين ا١تهٍت ، كيبلغ عددىا 
 ك ٢تذه ا١تراكز ملحقات ك أقساـ منتدبة 4 اىل 1، توفر تكوينات يف ا١تستويات من  ( كالية48)كاليات القطر 

.  ملحقة 223بالوسط الريفي ك يبلغ عددىا 

  ا١تعاىد الوطنية ا١تتخصصة يف التكوين ا١تهٍت(INSFP ) 

تتواجد ا١تعاىد ا١تتخصصة يف التكوين ا١تهٍت يف أغلب كاليات الوطن ك تتكفل بتكوين التقنيُت كالتقنيُت السامُت 
.  ملحقة 15 ك تتبع ٢تا 93ك يبلغ عددىا  ( 5 ك 4ا١تستول )

  ا١تعهد الوطٍت للتكوين ا١تهٍت(INFP) :  مكلف با٢تندسة البيداغوجي كبتكوين
 .ا١تؤطرين

  معاىد التكوين ا١تهٍت(IFP) :  تتكفل معاىد التكوين ا١تهٍت بتكوين ك ٖتسُت مستول
ك رسكلة ا١تدربُت كمستخدمي اإلدارة ، كما تساىم يف إعداد ك طبع ك توزيع برامج التكوين ا١تهٍت ، 

 . متواجدة بستة كاليات يف الببلد 6يبلغ عدد ىذه ا١تعاىد 
  مركز الدراسات ك البحث يف ا١تهن كا١تؤىبلت(CERPEQ) :  يقـو ىذا ا١تعهد

 .بإعداد الدراسات كالبحوث حوؿ ا١تؤىبلت ك تطوراهتا كبكل دراسة هتم قطاع التكوين ا١تهٍت 
  ا١تعهد الوطٍت لتطوير ك ترقية التكوين ا١تتواصل(INDRFOC) :  يقـو ىذا ا١تعو

بتقدَل ا١تساعدة البيداغوجية ك التقنية للمؤسسات االقتصادية ك للهيئات قصد تطوير ك ترقية التكوين 
 .ا١تتواصل كما يقـو بالتعاكف مع ا١تؤسسات العمومية ك ا٠تاصة لرسكلة مؤطرم ك معلمي التمهُت 

  ا١تركز الوطٍت للتعليم عن بعد(CNEPD) :  يوفر ىذا ا١تركز مهنيا عن بعد يف ٥تتلف
 .التخصصات 

  الصندكؽ الوطٍت لتطوير التهمُت كالتكوين ا١تتواصل(FNAC) :  تتمثل مهاـ
الصندكؽ الوطٍت لتكوير التهمُت كالتكوين ا١تتواصل يف التسيَت ا١تايل للموارد النإتة من ٖتصيل الرسم 

                                                                                                                                                                                     
اٌّبؽٟ صو٠ب ، ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ فؼبٌخ ٌقٍك ػاللخ َِزموح ث١ٓ ٍٛق اٌزؼ١ٍُ ٍٚٛف اٌؼًّ وؾً ٌٍجطبٌخ  ٚطو٠ك ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ، ِلافٍخ ضّٓ  1

اٌّزٍمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي اٍزوار١غ١خ اٌؾىِٛخ ٌٍمضبء ػٍٝ اٌجطبٌخ ٚ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ، ِقجو االٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد االلزظبك٠خ فٟ اٌغيائو 

  .7-6 ، ص ص2011 ٔٛفّجو 16-15، عبِؼخ ا١ٌٍَّخ 
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على التهمُت كعلى التكوين ا١تتواصل ، كما يقـو بنشاطات اإلعبلـ حوؿ تطوير التكوين ا١تتواصل ك 
 .التهمُت

  ا١تؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية ك البيداغوجية للتكوين ا١تهٍت(ENEFP) :  تتمثل
 .1مهاـ ىذه ا١تؤسسة يف اقتناء ، تركيب ك صيانة التجهيزات التقنية ك البيداغوجية لقطاع التكوين ا١تهٍت 

  : شبكة المدارس الخاصة .1.1
 ا١تؤرخ يف 07-08 من القانوف رقم 15خيوؿ القانوف اٞتزائرم كفق ا١تادة  .1.2

 يتضمن القانوف التوجيهي للتكوين كالتعليم ا١تهنيُت ، لؤلشخاص الطبيعيُت كا١تعنويُت 23/02/2008
 .2ا٠تاضعُت للقانوف ا٠تاص إنشاء مؤسسات للتكوين ك التعليم ا١تهنيُت 

إف التكوين الذم  : شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارات األخرل. 3.1
 مدرسة تدرب 70تتكفل بو القطاعات العمومية األخرل يبقى جد ٤تدكد ، حيث يبلغ عدد ىذه ا١تؤسسات 

 عامل أك متعلم سنويا ، ك ٗتص قطاعات الفبلحة ، األشغاؿ العمومية ، الصحة ، الصناعة ، 23500
. 3الصيد البحرم ، الربيد كا١تواصبلت ك الشباب كالرياضة 

تشمل ىذه الشبكة مدارس  : شبكة مؤسسات التكوين التابعة للشركات االقتصادية. 4.1
 منصب 13000التكوين التابعة للمؤسسات الكربل يف ميداف الطاقة ، ا١تناجم ك الصناعة حيث تبلغ قدرهتا 

. 4تكوين 
أنماط التكوين المهني بالجزائر  

يتم التكوين ا١تهٍت باٞتزائر عن طريق عدة أمناط ك الفرؽ بينها يكمن يف مدة التكوين كشركط القبوؿ ، ككل شيء 
 : مضبوط يف مدكنة التخصصات

 التكوين اإلقامي  .1

ىو تكوين نظرم تطبيقي الذم يتم داخل معاىد ك مراكز التكيوف ا١تهٍت ، كمن إمتيازات ىذا النمط ىو حصوؿ 
 .دج ، كحاليا ىناؾ قرار قانوٍل على مستول اٟتكومة ١تضاعفة ىذه ا١تنحة 500ا١تًتبص على منحة تقدر ب 

                                                           
1

 11.13 ص مووٖ ٍجك ِوعغ صو٠ب اٌّبؽٟ 
2

 . ٠زضّٓ اٌمبْٔٛ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍزى٠ٛٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ا١١ٌّٕٙٓ 23/02/2008 اٌّإهؿ فٟ 07-08اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، اٌمبْٔٛ هلُ  
3

كؽّبٟٔ أكه٠ُٛ ، ثٛطبٌت ل٠ٛله ، فؼب١ٌخ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ فٟ اٌغيائو ٚ أؼىبٍٗ ػٍٝ ِؼلالد اٌجطبٌخ ، ِلافٍخ ضّٓ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ؽٛي  

 .11 ص 2008 ِبهً 18-17أىِخ اٌجطبٌخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ ، اٌمب٘وح ، 
4

 11كؽّبٟٔ أكه٠ُٛ ٚ ثٛطبٌت ل٠ٛله ، ِوعغ ٍجك مووٖ ، ص  
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 التمهين  .2

 يتم داخل ا١تؤسسات ك الورشات اإلنتاجية ، سواء يف القطاع العاـ أك ا٠تاص ك يكوف ٖتت إشراؼ مراكز 
 ، كىو منط 1997 ٦تتهن سنة 98053التكوين ا١تهٍت اليت تقدـ تكوين نظرم مكمل ، كما يتابع ىذا النمط 

يتناسب مع إمكانيات الدكؿ النامية لعدـ ٘تكنها من توفَت ا٢تياكل التكوينية البلزمة ك الكافية لتلبية اٟتاجات 
 دج 1300، كمن إمتيازات ىذا النمط حصوؿ ا١تًتبص على منحة شهرية تقدر ب 1ا١تتزايدة من التكوين 

.  دج بالنسبة لتقٍت 500بالنسبة لتقٍت ساـ ، ك 

  التكوين عن بعد .3

 ، كيتم عن طريق ا١تراسلة ك يتكفل بو ا١تركز الوطكٍت للتعليم عن بعد ،     1984 مت إنشاء ىذا النمط سنة 
فإىل جانب الدراسة الذاتية للمتكونُت يتابعوف حصص يف مراكز التكوين ا١تهٍت ٖتت إشراؼ مؤطرين ، كيصل 

 .  3، ك ىي موزعة على الواليات التالية 2 1997 سنة 11860عدد ا١تسجلُت هبذا النمط 

  التكوين المسائي .4

ىو منط موجو للعماؿ ك ا١توظفُت الراغبُت يف اكتساب تأىيل معُت أك يطمحوف لرفع مستواىم ، ككذا ٖتسُت 
.  ، ك ىو يتم ٔتراكز التكوين ا١تهٍت مساءا 4مسارىم ا١تهٍت

 

 ملخص

 ذلك اف التكوين يف , تشَت ٚتيع الدالئل اىل االىتماـ الكبَت بالتكوين ك اىل اٟتاجة اىل متخصصُت يف القياـ بو

تفيد الفرد من ناحية , مراكز كظيفتو إىل ك تطويرا لقدراهتا األفراد لبناء كفاءة أساسية٣تاؿ الصناعة اٟتديثة ضركرة 
 .أخرلك ا١تشركع من ناحية 

 

                                                           
1

 .9-8ثٛفٍغخ غ١بس ْ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزشغ١ً ثبٌغيائو ، ِوعغ ٍجك مووٖ ، ص 
2

  19ِوعغ  ٍجك مووٖ  ص  اٍُ ٚ ٌمت  
3

 .ػٕبثخ ,ٚىٚ ر١يٞ ,اٌؼبطّخ اٌغيائو 
4

 124ٍبِؼٟ رٛف١ك ، ِوط ٍجك مووٖ ، ص  
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  التكوين المهني بن زىرة عبد القادرمركز

I ػ مركز التكوين المهني 

Iالتعريف بالمركز -1 1ػ 

  ٔترسـو إنشاء  2007بوالية مستغاًل سنة " بن زىرة عبد القادر"انشأ مركز التكوين ا١تهٍت ك التمهُت 

 مًتبص ، ك تقدر مساحتو بػ  300 ،ك يقدر استيعاب ىذا مركز2007 سبتمرب 11 ا١تؤرخ يف 07/247رقم 

 15.800.00ـ ²

:  من حيث البناء ىي " بن زىرة عبد القادر" ك ٤تتويات مركز تكوين ا١تهٍت 

 06  ، كرشات 

 06 أقساـ ك قاعة متخصصة يف اإلعبلـ اآليل  .

   مبٌت إلدارة

  ، مكتب لبلستقباؿ ك التوجيو

   قاعة لؤلرشيف

   ٥تزف

   غرفة اٟتارس

   مطعم

  مساكن كظيفية04 سرير ك 60إقامة تتسع لػ . 

 



 
 

 
36 

: ككذلك نشَت اىل

   مكتبة

   نادم لراحة ا١تًتبص

 ملعب لكرة طائرة ك كرة القدـ .

: أما ٤تتوياهتا من حيث التسيَت 

  موظفا مقسمُت على النحو التايل44يبلغ عدد اإلٚتايل ١توظفي ا١تؤسسة بػ  :

  12عدد اإلداريُت 

  15عدد األساتذة 

   171عدد العماؿ 

Iالتعريف بن زىرة عبد القادر2ػ1ػ  :

 عبد القادر  : االسم

 بن زىرة  : اللقب

 ٔتستغاًل ،سقط يف ميداف الشرؼ شهيدا يف ميداف الشرؼ 1934 مارس 15: تاريخ ك مكاف االزدياد 

 2.  رحم اهلل شهدائنا االبرار1957 افريل 18شهيدا يف مدينة مستغاًل يـو 

الشهيد بن زىرة عبد القادر ا١تولود ٔتدينة مستغاًل اليت تقع غرب الشماؿ اٞتزائرم سقط  3: نبذة تاريخية3ػ1ػ

. شهيدا فيها ك ىو من ٝتي عليو مركز التكوين ا١تهٍت 

                                                           
1
 ِووي اٌزط٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚ اٌز١ّٙٓ ثٓ ى٘وح ػجل اٌمبكه: اٌّظله 

2
 03أظو ٍِؾك هلُ  

3
 03أظو ٍِؾك هلُ 
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" بن زىرل عبد القادر"ا٢تيكل التنظيمي العاـ ١تركز التكوين ا١تهٍت :   الهيكل التنظيمي  كاألقساـ4ػ1ػ

  : "ابن زىرة عبد القادر"ا١تخطط التنظيمي  العاـ ١تركز التكوين ا١تهٍت    : 01الشكل رقم

 

مركز التكوين المهني ك التمهين بن زىرة عبد القادر مستغانم : المصدر
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: فيما يلي عرض التخصصات ا١توجودة بالنظاـ االقامي:المهاـ ك التخصصات5ػ1ػ

توريع التخصصات الموجودة بالمركز النظاـ االقامي  : 01الجدكؿ رقم  

 
مركز التكوين المهني ك التمهين بن زىرة عبد القادر مستغانم : المصدر

: فيما يلي عرض عرض توزيع التخصصات ا١توجودة با١تركز للتكوين ا١تسائي

 (نظاـ التكوين المسائي  )توريع التخصصات الموجودة بالمركز  : 02الجدكؿ رقم  

 

مركز التكوين المهني ك التمهين بن زىرة عبد القادر مستغانم : المصدر
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: فيما يلي عرض جدكؿ يوضح منط التكوين ك التمهُت با١تركز

نمط التكوين ك التمهين : 03الجدكؿ رقم  

 

مركز التكوين المهني ك التمهين بن زىرة عبد القادر مستغانم : المصدر
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 جامعة عبد الحميد ابن باديس

  التعريف بالجامعة  .1

 تعريف ٔتؤسسة البحث : ا١تطلب األكؿ  .2.1

ـ تقع يف 1969جامعة جزائرية حكومية تقع يف غرب الوطن أنشأت سنة :تعترب جامعة عبد اٟتميد بن باديس 

 مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية ا١تعنوية كالذمة ا١تالية كىي ٗتضع لوصاية كالية مستغاًل ىي  

 :كزارة التعليم العايل  كٖتدد النظاـ اإلدارم ٞتامعة مستغاًل النصوص التالية

 كا١ترسـو 1998 جويلية 07ا١تؤرخ يف 220-98 كا١ترسـو 1983 سبتمرب 24 ا١تؤرخ يف 544-83ا١ترسـو -

. ، كا١تعدؿ كا١تتمم الذم حيدد ا١تهاـ2003 أكت 23 ا١تؤرخ يف 279-03: ا٠تاص رقم

 ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو ا٠تاص رقم 2012 فيفرم 21 ا١تؤرخ يف 77-12 من ا١ترسـو ا٠تاص رقم 2القرار-

.  ا١تنشئ ٞتامعة مستغاًل1998 جويلية 07 ا١تؤرخ يف 98-220

. ، كا١تعدؿ كا١تتمم2003 أكت 23 ا١تؤرخ يف 279-03 من ا١ترسـو ا٠تاص رقم 03كا١تادة -

 ، يعدؿ 2012 أكتوبر 08 ا١توافق لػ 1433 ذك القعدة 01 ا١تؤرخ يف 360-12نظرا للمرسـو التنفيذم رقم -

 1989 جويلية 07 ا١توافق ؿ1419 ربيع األكؿ 13 بتاريخ 220-98كيتمم القرار التنفيذم رقم 



 
 

 
41 

 ، يعدؿ 2014 غشت 25 ا١توافق لػ 1435 شواؿ29 ا١تؤرخ يف 239-14نظرا للمرسـو التنفيذم رقم -

 19891 جويلية 07 ا١توافق ؿ1419 ربيع األكؿ 13 ا١تؤرخ بتاريخ 220-98كيتمم القرار التنفيذم رقم 

التعريف بعبد الحميد إبن باديس   .3.1

الشيخ عبد اٟتميد ابن باديس من ركاد اٟتركة اإلصبلحية كالعلمية باٞتزائر، كمؤسس ٚتعية العلماء ا١تسلمُت 

ـ ، لقب بألقاب عديدة فهو ا١تصلح الثورم، كالشاعر الصحفي، كالعامل ا١تفسر، 1931اٞتزائريُت يف شهر مام 

نيساف من / أبريل16كا١تعلم ا١تريب، كالكاتب السياسي، كقد ارتبط اٝتو لدل اٞتزائريُت بالعلم، لذلك حيتفلوف يف 

 .كل عاـ بيـو العلم ٗتليدا لذكراه

 المولد كالنشأة

كانوف األكؿ / ديسمرب4 ا١توافق 1307 ربيع الثاٍل 11كلد عبد اٟتميد بن ٤تمد بن ا١تكي بن باديس يـو 

.  ٔتدينة قسنطينة باٞتزائر1889

كقد نشأ يف أسرة عريقة كمتدينة كذات مكانة كجاه، فأبوه ٤تمد ا١تصطفى بن باديس كاف حافظا للقرآف كمن 

أعياف ا١تدينة، كاشتغل قاضيا كعضوا يف اجمللس اٞتزائرم األعلى، كمن رجاؿ أسرتو ا١تشهورين ا١تعز بن باديس الذم 

 2.أعلن انفصاؿ الدكلة الصنهاجية عن الدكلة الفاطمية كأعلن فيها مذىب أىل السنة كاٞتماعة

 

 

 
                                                           

1
 https://ar.univ.mosta.dz 

2
 https://ar.wikipidea.ory 
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نبذة تاريخية   .4.1

 الدراسة كالتكوين  . أ

سيدم ٤تمد " ٔتسقط رأسو يف جامع 1903تلقى بن باديس تعليمو األكؿ يف علـو الدين كاللغة بداية من 

 من عمره، على يد 13حفظ القرآف الكرَل يف . على يد الشيخ ٛتداف الونيسي أحد علماء اٞتزائر آنذاؾ" النجار

 انتقل إىل تونس كالتحق ّتامع الزيتونة، كىناؾ 1910الشيخ ٤تمد بن ا١تداسي أشهر مقرئ بقسنطينة، كيف عاـ 

أكمل تعليمو على يد صفوة من العلماء مثل ٤تمد النخلي القَتكاٍل، ك٤تمد الطاىر بن عاشور، ك٤تمد ا٠تضر بن 

 1.حسُت كغَتىم

 اإلصالحي المسار . ب

أكىل بن باديس الًتبية كالتعليم اىتماما بالغا يف نشاطو اإلصبلحي، كتوج ذلك بتأسيس مكتب للتعليم 

 مدرسة ٚتعية الًتبية كالتعليم اإلسبلمية، كىي 1930 انبثقت عنو يف عاـ 1926االبتدائي العريب عاـ 

.  فرعا يف ٥تتلف مناطق اٞتزائر170اٞتمعية اليت أصبح ٢تا ٨تو 

ـ، اليت توىل رئاسة ٖتريرىا، 1925 الصحافة لنشر فكره اإلصبلحي من خبلؿ إصدار جريدة ا١تنتقد عاـ استعمل

. مث جريدة الشهاب يف نفس السنة

كانتخب رئيسا ٢تا،  (1931) عا١تا من شىت االٕتاىات الدينية ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت 72أنشأ رفقة 

". اإلسبلـ ديننا، العربية لغتنا، اٞتزائر كطننا"كجعل شعارىا 

                                                           
1
 https://ar .wikipédia.org 

https://ar/
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 دعا لعقد مؤ٘تر إسبلمي 1936أسهم ٔتواقفو كآرائو يف إثراء الفكر السياسي باٟتديث عن قضايا األمة، ففي عاـ 

باٞتزائر إلفشاؿ فكرة اندماج اٞتزائر مع فرنسا، كما شارؾ ضمن كفد ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ا١تنعقد بباريس يف 

 1936.1٘توز /يوليو

 المؤلفات . ت

غَت أنو ترؾ آثارا كثَتة ٚتعها . يف حياتو مل يًتؾ أية مؤلفات منشورة كيقاؿ إنو ألف الرجاؿ كمل يؤلف الكتب

، مث طبعتو كزارة الشؤكف 1948تفسَت ابن باديس طبعو أٛتد بومشاؿ عاـ : تبلمذتو يف أعماؿ منشورة أمهها

، كطبعتو مرة أخرل كزارة 1982عاـ " ٣تالس التذكَت من كبلـ اٟتكيم ا٠تبَت"الدينية باٞتزائر ٖتت عنواف 

. 1983الشؤكف الدينية باٞتزائر ٖتت عنواف ٣تالس التذكَت من حديث البشَت النذير عاـ 

كما ترؾ كتاب العقائد اإلسبلمية من اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الذم طبعو تلميذه ٤تمد الصاٌف رمضاف 

كما طبع كل من توفيق شاىُت ك٤تمد الصاٌف . 1984، مث على يد الشيخ ٤تمد اٟتسن فضبلء يف 1963سنة 

، مث كتاب مبادئ األصوؿ الذم حققو كنشره الدكتور عمار 1966رمضاف كتاب رجاؿ السلف كنساؤه عاـ 

. 1988طاليب سنة 

 : الوفاة  . ث

 ٔتسقط 1940نيساف / أبريل16، ا١توافق 1359 ربيع األكؿ 9تويف عبد اٟتميد بن باديس مساء الثبلثاء 

رأسو قسنطينة، كٛتل طلبة اٞتامع األخضر جثمانو عصر اليـو التايل، كشيعوه يف جنازة شارؾ فيها عشرات 

 2.اآلالؼ من األشخاص الذين توافدكا من كافة مناطق اٞتزائر

 

                                                           
1
 https://ar wikipédia.org 

2
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 الكليات  .2

:  اليت تتكوف منها جامعة مستغاًل كاختصاصاهتا كما يأيتعدد الكليات كا١تعاىد 

( FMED).كلية الطب- 

(. FSEI)كلية العلـو الدقيقة كاإلعبلـ اآليل - 

(. FSNU)كلية علـو الطبيعة كاٟتياة - 

(. FST)كلية العلـو التكنولوجية - 

(. FLA)كلية اآلداب كالفنوف - 

(. FDSP)كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية - 

(. FSECSG)كلية العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو التسيَت - 

(. FSS)كلية العلـو االجتماعية- 

(. IEDS)معهد الًتبية البدنية كالرياضية- 

 (02ملحق رقم ) :1المخطط التنظيمي  العاـ لجامعة عبد الحميد ابن باديس  

. عرض ا١تخطط التنظيمي العاـ ٞتامعة عبد اٟتميد ابن باديس

 (02 ملحق رقم): 2المخطط التنظيمي  العاـ للكليات  

. عرض ا١تخطط التنظيمي العاـ لكليات جامعة عبد اٟتميد ابن باديس

                                                           
1
 
1
 https://ar.univ.mosta.dz 

1
 https://ar.univ.mosta.dz 
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 المهاـ .3

- ، تعترب جامعة عبد اٟتميد بن باديس2003 أغسطس 23 بتاريخ 279-03كفقان للمرسـو التنفيذم رقم 

 .مستغاًل ، مؤسسة عامة للتعليم العايل حيث تتمثل مهمتها يف التكوين كالبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي

 :من مهاـ التدريب الرئيسية ٞتامعة عبد اٟتميد بن باديس نذكر مايلي: مهاـ التدريب الرئيسية .1.3

 التعليم العايل يف التدرج كما بعد التدرج  

 تكوين االطارات الضركرية للتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية للببلد 

 تلقُت الطلبة مناىج البحث كترقية التكوين بالبحث كيف سبيل البحث 

  كنشر معمم للعلم كا١تعارؼ كٖتصيلها كتطويرىاإنتاجا١تسامهة يف  

 ا١تشاركة يف التكوين ا١تتواصل 

  للجامعة يف ٣تاؿ البحث العلمي كالتطوير التكنولوجياألساسيةتتمثل ا١تهاـ  

 ا١تسامهة يف اٞتهود الوطنية للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي: فيما يأيت

 تعزيز كنشر الثقافة الوطنية 

 ا١تشاركة يف تعزيز اإلمكانات العلمية الوطنية 

 1تثمُت نتائج البحوث كنشر االعبلـ 
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 الدراسة الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانية 

 المنهج  المستخدـ  كالعينة : األكؿالفصل 

 ا١تنهج ا١تستخدـ 

  ٣تاؿ الدراسة 

 عينة الدراسة 

  ادكات ٚتع البيانات 

 اإلحصائية األساليب  

 عرض البيانات ك ٖتليلها 

 

 . التكوين الجامعي ك المهني: الفصل الثاني

 التكوين اٞتامعي 

 تكوين ا١تركز ا١تهٍت 

 اراء ك افاؽ : الفصل الثالث

عرض ك مناقشة نتائج الدراسة 

ملخص 
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المنهجية ك العينة : الفصل األكؿ

  المنهج المستخدـ .1

لقد تعددت ا١تناىج العملية تبعا لتعدد مواضيع العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ك ذلك من أجل الوصوؿ إىل اٟتقائق 

بطريقة علمية دقيقة، ك موضوع الدراسة ىو الذم يفرض على الباحث الطريق ك ا١تنهج  الذم يسلكو ١تعاٞتة 

 . إشكاليتو على أرض الواقع

ٔتعٌت الطريق،سلوؾ،ك ىي مشتقة من الفعل هنج ٔتعٌت طرؽ أك سلك أك اتبع أك ٘ترس "ك يعرفو ا١تنهج يف اللغة ىو

طريقة البحث اليت يعتمدىا الباحث يف ٚتع : "، أما إصطبلحا فيعرؼ على انو1" أك سأؿ أك حاكؿ أك اكتشف

 .2"ا١تعلومات كالبيانات ا١تكتبية أك اٟتقلية ك تصنيفها ك ٖتليلها ك تنظَتىا 

ىي اليت تشمل ٚتيع الدراسات : "إجرائيا ا١تنهج ا١تناسب ٢تذه الدراسة ىو ا١تنهج ا١تسحي الذم يعرؼ على انو

اليت هتتم ّتمع ك تلخيص اٟتقائق اٟتاضرة كا١ترتبطة بطبيعة كبوضع ٚتاعة من الناس أك عدد من األشياء أك 

طريقة من طرؽ التحليل : "  ، كما يعرؼ على أنو3"٣تموعة من الظركؼ أك فصيلة من األحداث أك نظاـ فكرم 

 .4" ك التفسَت بشكل علمي منظم، من أجل الوصوؿ إىل أغراض ٤تددة لوضعية اجتماعية أك مشكلة اجتماعية 

ك من خبلؿ ىذا ا١تنهج كصف ك ٖتليل آراء ك تصورات الطلبة اٞتامعيُت ا١تًتبصُت ٔتركز التكوين ا١تهٍت كالتمهُت 

ك ىو العدد الكلي للطلبة اٞتامعيُت  ( طالب جامعي مًتبص 32عينة الدراسة من )  (بن زىرة عبد القادر)

ا١تًتبصُت با١تركز ،ك ٤تاكلة التعرؼ على األسباب اليت دفعتهم للتوجو ٨تو قطاع التكوين مع العلم اف ىذه الفئة 

                                                           
1
 http // :www.landicivi.com/new-page-136-htm،(ِمبي اٌىزوٟٚٔ)رؼو٠ف ،ٚ٘لف، ٚ ا١ّ٘خ :ِٕٙظ اٌؾش اٌؼٍّٟ :ِؾّل ٔؼَبْ  

2
 125، ص 2005ِٕب٘ظ اٌجؾش االعزّبػٟ ،كاه ٚائً ،ػّبْ ، االهكْ ،: اؽَبْ ِؾّل اٌؾَٓ 

3
 129 ، ص2000اٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّٟ الػلاك اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ، ِإٍَخ اٌٛهاق، ػّبْ االهكْ ، :ِوٚاْ ػجل اٌّغ١ل اثوا١ُ٘  

4
 129، 2005ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ طوق اػلاك اٌجؾٛس، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،اٌغيائو :ػّبه ثٛؽُٛ ٚ ِؾّٛك اٌن١ٔجبد  
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متحصلة على شهادة عليا معًتؼ هبا يف السلم الوظيفي مقارنة با١تمنوحة من طرؼ قطاع التكوين ا١تهٍت ككذا 

مشاريعهم ا١تهنية ، بغية التعرؼ ك٤تاكلة الكشف عن كيفية مسامهة ا١تقومات االجتماعية يف بناء كتشكل 

 .التمثبلت حوؿ مشاريعهم ا١تهنية

ك بعد النزكؿ إىل ا١تيداف، مت توزيع االستمارات كاسًتجاعها ، باإلضافة إىل تفريغ البيانات، كصوال إىل تفسَت نتائج 

 . الدراسة ا١تتحصل عليها

كانطبلقا من خبلؿ ٖتديدنا للمنهج ا١تناسب لدراستنا، كالذم سيوضح لنا معامل ىذه الدراسة ميدانيا أكثر، البد 

 .من استخداـ أدكات تساعدنا يف ٚتع البيانات، للوصوؿ إىل الكشف عن اٟتقائق بطرؽ علمية سليمة

مجاؿ الدراسة _2

المجاؿ المكاني   - أ

كفقا لبناء اإلشكالية ككذا عنواف البحث، فإف اجملاؿ ا١تكاٍل للدراسة يقتصر على معهد الوطٍت ا١تتخصص يف 

 .بن زىرة عبد القادرالتكوين ا١تهٍت ك التمهُت 

 المجاؿ الزماني -   ب

ثبلثة أشهر، إبتداء من  حيث إستغرؽ اٞتانب النظرم قرابة تسعة أشهرإستغرقت مدة الدراسة قرابة 

 ـ إىل 2018ر إبتداء من سبتمرب اٞتانب ا١تيداٍل إستغرؽ ستة أشو ـ أما 2019مام إىل غاية  ـ 2019مارس 

ـ ، كىي ما كافقت مدة تربصي با١تركز التكوين ا١تهٍت ك التمهُت بن زىرة عبد القادر مستغاًل، 2019غاية فيفرم 

توزيع إستمارات على مًتبصي التكوين ا١تهٍت با١تعهد اليت مت خبل٢تا التقرب بالقبليّة األكلية ت الدراسة متحيث 

 .أكثر من أفراد العينة، كمن خبلؿ ذلك مت تبٍت كٖتديد التقنية اليت تتبلءـ كطبيعة ا١توضوع
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  عينة الدراسة   ج

إف موضوع دراستنا ال يشمل كل مًتبصي التكوين ا١تهٍت، إمنا خيص فقط اٞتامعيُت ا١تًتبصُت هباتو ا١تعاىد، ك عليو 

  فنحن تعمدنا حسر دراستنا على فئة اٞتامعيُت ٔتعاىد ك مراكز التكوين ا١تهٍتالقصيدةمت االعتماد على العينة 

،كىي العينة اليت يتعمد الباحث فيها أف تتكوف من كحدات معينة اعتقادا منو، أهنا ٘تثل اجملتمع األصلي خَت 

٘تثيل، فالباحث يف ىذه اٟتالة خيتار مناطق ٤تددة تتميز ٓتصائص كمزايا إحصائيا ٘تثيلية للمجتمع كىذه تعطى 

 . 1نتائج أقرب ما تكوف إىل النتائج اليت ديكن أف يصل إليها الباحث ٔتسح اجملتمع كلو

 التبلميذ الذين ينتموف إىل أسر ذات دخوؿ إتاىات نفًتض أف باحثا أراد دراسة قصديوككمثاؿ الختيار عينة 

 من تبلميذ ا١تدارس ا٠تاصة القصيدةمرتفعة ٨تو ٦تارسة النشاط الرياضي فإف عليو أف خيتار عينة البحث بالطريقة 

ذات ا١تصركفات، حيث أف التبلميذ الذين يلتحقوف هبذه ا١تدارس عادة ما يكونوا من أسر ذات مستول اقتصادم 

مرتفع كيف ىذه اٟتالة فإف النتائج اليت تسفر عنها ىذه الدراسة ال ديكن تعميمها إال على تبلميذ ا١تدارس ا٠تاصة، 

 التبلميذ ا١تدارس اٟتكومية إتاىاتبا١تصركفات نظرا ألف إتاىات تبلميذ ا١تدارس ا٠تاصة قد ٗتتلف عن 

 2. ،  كبالتايل ا١تستول االجتماعي ، األمر الذم يؤثر على إتاىات التبلميذاالقتصادمالختبلؼ ا١تستول 

 كات جمع البياناتأد_د

التحليلية، اليت هتدؼ إىل كصف الظاىرة ضمن ما توفر الكمية موضوع الدراسة يندرج ضمن ا١تقاربات الوصفية 

من معطيات طبيعة الدراسة كا١تشكلة ا١تطركحة  كالذم من خبللو نستطيع كصف الظاىرة كالوقوؼ عند أسباهبا، 

                                                           
1
 196 َ ص2002 االٍىٕله٠خ  اعظ انبحث و مبادئ انبحث انؼهمي فبطّخ ػٛع طبثو ٚ ١ِولذ ػٍٝ ففبعخ حاٌلوزٛه 

2
  اٌّوعغ  ٔفَٗ 
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 مًتبصي التكوين ا١تهٍت حاملي شهادات جامعية على أهنم فاعلوف عقبلنيوف ديلكوف ٣تاال كاسعا للحركة كباعتبار

 1.    ليل تلك الصعوباتذ احمليطة هبم كحياكلوف بطرؽ متعددة تاالجتماعيةكالفعل ككاعوف با١تشاكل كالصعوبات 

 أدكات ٚتع البيانات حسب مشكلة البحث اختيار تعد مرحلة ٚتع البيانات من أىم مراحل البحث العلمي، كمت 

 من ىذا فإف الدراسة كانطبلقاالذين يتلقوف تكوين با١تعهد التكوين ا١تهٍت كالتمهُت، اٞتامعيُت كا١تتعلقة بفئة 

:  على ٣تموعة أدكات كىياالعتمادا١تيدانية ١توضوع البحث تطلبت 

عملية مقصودة تسَت كفق ا٠تطة ا١ترسومة " ا١تبلحظة ىي من بُت التقنيات ٞتمع البيانات، كىي : المالحظة  .1

للبحث يف إطار ا١تنهج ا١تتبع ىدفها ينحصر يف مشاىدة اٞتوانب ا٠تاضعة للدراسة من خبلؿ مراقبة تصرفات 

كاالحتكاؾ أكثر كمت إستعماؿ ا١تبلحظة ا١تباشرة يف التحقيق ا١تيداٍل، ٔتراقبة كمشاىدة  ،2"كتفاعبلت ا١تبحوثُت

كاٞتامعيُت ا١تًتبصُت ىناؾ، خاصة كأننا كنا يف قاعدة كاحدة فكانت فئة معتربة من اٞتامعيُت يدرسوف معي 

 مع التكوين  ا١تقدـ ٢تم من طرؼ اٞتامعيُتسجيل مدل تفاعل ك  ت (إعبلـ آيل )يف نفس التخصص 

. ا١تعهد
2.

 تعد أداة مهمة من  أدكات ٚتع البيانات، كىي أكثر شيوعا يف البحوث  :االستمارة أك االستبياف 

صحيفة أك كشف يتضمن "  اٞتهد كالتكلفة، كىي عبارة عن اختصاراالجتماعية كيرجع ىذا ١تميزاهتا من 

 3" الرأم أك ٓتصائص أية ظاىرة بغرض اٟتصوؿ على بيانات معينةباستطبلععددا من األسئلة تعبد تصل 

لذا اليت تباينت بُت مصرح كمتحفظ ،، فحسب طبيعة عينة البحث االستطبلعية   عملت ىذه التقنية يف الدراسة 
على عدة ٤تاكر منها ما ىو   عينة البحث، ك مت طرح ٣تموعة أسئلة ا١تكتوبة موزعةالستخراج ىذه تقنية اعتمادمت 

 كمت توزيعها كاٟتصوؿ عليها مباشرة بعد ملئها من قبل   ) رقمأنظر إىل ا١تلحق (ىو مفتوح  مغلق ك منو ما
. التكوين ا١تهٍتاٞتامعيُت ا١تًتبصُت ب

                                                           
1
 
 .203ص . 2003، اٞتزائر، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، مناىج البحث العلمي يف علـو اإلعبلـ كاإلتصاؿبن مرسلي أٛتد، -  1
 204 ص نفس ا١ترجعبن مرسلي أٛتد، -  2
. 99، ص 2004عبد اجمليد البلداكم ، أساليب البحث العلمي ك التحليل اإلحصائي، الطبعة األكىل ، األردف، دار الشركؽ، -  3
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  األساليب اإلحصائية_ق   
.   بعض األساليب اإلحصائية بسيطة، كاٞتداكؿ بسيطة كالتكراراتباستخداـ يف عرض ىذه النتائج اعتمدناقد 

: عرض البيانات كتحليلها
كمجاؿ مكاٍل، كيف  بن زىرة عبد القادر  من خبلؿ دراسة ميدانية أجريت ٔتعهداستقيناىاىذه النتائج 
.  ستة أشهرةفًتة زمنية دامت قراب

بتقسيم العمل إىل أربعة ٤تاكر  من ٝتات كخصائص عينة الدراسة، قمنا كاالستفادةبغرض التعرؼ 
:   ككانت النتائج على النحو التايلأساسية ، 

بالشهادات ك غيرىا   أ ػ  السنوات الجامعية المعنية

: عرض جدكؿ يوضح توزيع سنوات شهادات ا١تبحوثُتف

 توزيع سنوات الشهادات باالرقاـ : 04الجدكؿ رقم 
المجموع  التكرار    السنوات 

  اللسانس  الماستير 

02 01 01 2014 

02 01 01 2015 

01 00 01 2016 

06 00 06 2017 

05 01 04 2018 

 بدكف تاريخ 01 00 01

 سنوات اللسانس 08 00 08

 بدكف  إجابة 07 00 07

 اجملموع 29 03 32

النسبة ا١تئوية  91 09 100

 

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع ا١تبحوثُت حسب سنوات الشهادات ؼ أف الفئة الكبَتة ىي   

 2017 ست مًتبصُت سنة 2016، 2015، 2014، مًتبص كاحد يف سنة  % 91طلبة الليسانس بنسبة 

 آخرين بدكف 7 مًتبصُت بدكف تاريخ ك 6 مًتبصُت يف سنوات الليسانس ك 8 ك 2018كاربع مًتبصُت لسنة 
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 كىذا يتزامن مع زمن 2018 ك 2015،  2014مًتبص كاحد يف سنة % 9إجابة أما طلبة ا١تاسًت فقدرت ب 

 أما السنوات األخرل فيمكن تفسَتىا بأف ا١تتخرجُت مل يسعفهم اٟتظ 2019إجراء الدراسة اليت كانت يف 

 . بالظفر بوظيفة ؼ ٞتأكا إىل قطاع التكوين ا١تهٍت لرفع كزيادة حظوظهم للولوج ايل سوؽ العمل

 :توزيع سنوات الشهادات بالنسبة المئوية  : 05 رقم الجدكؿ

المجموع  النسبة  

المئوية 

 السنوات 

  اللسانس  الماستير 

06 33;33  03,25 2014 

06 33;33 03,25 2015 

03 00 03,25 2016 

19 00 21 2017 

16 33,33 14 2018 

  بدكف تاريخ 03,25 00 03

 سنوات اللسانس 28 00 25

 بدكف  إجابة 24 00 22

 اجملموع 100 100 100
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ب ػ  الجنس 

 :عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع ا١تبحوثُت حسب اٞتنسففيما يلي   

توزيع المبحوثين حسب الجنس باالرقاـ : 06الجدكؿ رقم

التكرار الجنس 

 09الذكور 

 23االناث 

 32المجموع 

 

: فيما يلي عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب اٞتنس بالنسبة ا١تؤكية

توزيع المبحوثين حسب الجنس بالنسبو المئوية  : 07الجدكؿ رقم  

النسبة المئوية الجنس 

 28الذكور 

 72االناث 

 100المجموع 
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نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم يبُت توزيع ا١تبحوثُت حسب اٞتنس بالنسبة ا١تئوية نرل أف نسبة اإلناث 

كىذا إىل أف اٞتامعيوف % 28نسبة مرتفعة مقارنة بالذكور اليت بلغت % 72ا١تلتحقات ٔتركز التكوين ا١تهٍت ىي 

الذكور قد يتوجهوف إىل مزاكلة أعماؿ غَت رٝتية أك التوجو ٨تو أداء ا٠تدمة الوطنية حيث تفوؽ بطالة اإلناث 

ا١تتحصبلت على مستول جامعي بكثَت من مستول بطالة الذكور من ذكم التعليم اٞتامعي فالذكور يدخلوف 

سوؽ العمل بكافة األكضاع بينما اإلناث فَتتكز دخو٢تم سوؽ العمل على حصو٢تم على مستول تعليمي معُت  

ج ػ  السن  

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسي السنففيما يلي 

توزيع المبحوثين حسب الفئات العمرية  : 08الجدكؿ رقم 

المجموع  التكػرار   الفئات العمرية  

  الذكور اإلناث 

  ك اقل20 01 05 06

20 13 07 21- 25 

05 04 01 26-30 

 بدكف 00 01 01

 اجملموع 09 23 32

النسبة ا١تئوية   28 72 100
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  بالنسبة المئويةالفئات العمريةتوزيع المبحوثين حسب : 09الجدكؿ رقم 

المجموع  الفئات العمرية   النسبة المئوية 

  الذكور اإلناث 

  ك اقل20 11 22 19

62 57 78 21- 25 

16 17 11 26-30 

 بدكف 00 04 03

 اجملموع 100 100 100

 

بنسبة  {25_21}نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله أف الفئة اليت يتمركز فيها عدد كبَت من أفراد العينة بُت  

كىذا راجع أف أغلب الطلبة اٞتامعيُت يكونوف يف ىذا السن %  16بنسبة  {30_26}كفئة قليلة بُت %  62

أغلب ا١تتخرجُت يكونوف يف ىذا السن عند ٗترجهم إضافة إىل  {30_26}أما الفئة الثانية  {25_21}

 الوقت الذم ديضونو يف البحث عن منصب عمل 
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 د ػ الحالة المدنية

 :توزيع ا١تبحوثُت حسب اٟتالة ا١تدنيةعرض اٞتدكؿ الذم يوضح ف  ىذا ا١توضوعيف

 توزيع المبحوثين حسب الحالة المدنية: 10الجدكؿ رقم  

المجموع  الحالة االجتماعية  التكرار  

  الذكور  اإلناث  

 عزاب 07 22 29

متزكجوف   01 01 02

مطلقوف   01 00 01

 اجملموع  09 23 32

النسبة ا١تئوية   28 72 100

 بالنسبة ا١تئوية توزيع ا١تبحوثُت  حسب اٟتالة ا١تدنيةكلذلك نعرض جدكؿ اخر يوضح 

 بالنسبة المئوية توزيع المبحوثين  حسب الحالة المدنية : 11الجدكؿ رقم  

المجموع  الحالة االجتماعية  النسبة المئوية  

  الذكور  اإلناث  

 عزاب 78 96 91

متزكجوف   11 04 06

مطلقوف   11 00 03

 اجملموع  100 100 100
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أما ا١تتزكجُت % 91نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف اكرب عدد من ا١تًتبصُت غَت متزكجُت حيث قدر عددىم ب 

كىي نسبة ضئيلة أماـ الفئة األكىل أما فئة ا١تطلقُت فهي قليلة جدا مًتبص كاحد فقط فقط % 6 فقط أم 2فهو 

إف ما ديكن اإلشارة إليو أف ا١تًتبصُت الغَت متزكجوف لديهم مسؤكليات أقل من ا١ترتبطُت لذا ىم أكثر % 3أم 

تفرغا للتكوين  

الوضعية االجتماعية للوالدين 

عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب الوضعية االجتماعية ف الوضعية االجتماعية للوالدينلفهم 

 :للوالدين

  ياالرقاـ  توزيع المبحوثين حسب الوضعية االجتماعية للوالدين: 12الجدكؿ رقم  

مالحظة  التكرار   كضعية 

االجتماعية 

   األب  األـ 

 بطالوف   04 00 -

 عاملوف 15 04 -

 متقاعدكف   13 02 -

 ربة بيت 00 26 -

المجموع  32 32 -
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 : جدكؿ  توزيع ا١تبحوثُت  حسب الوضعية االجتماعية للوالدين بالنسبة ا١تئويةك نعرض ايضا

 توزيع المبحوثين  حسب الوضعية االجتماعية للوالدين بالنسبة المئوية : 13الجدكؿ  رقم 

مالحظة  النيسبة  

الئوية 

كضعية 

االجتماعية 

   األب  األـ 

 بطالوف  12 00 -

 عاملوف 47 13 -

 متقاعدكف 41 06 -

 ربة بيت 00 81 -

المجموع  100 100 -

 

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع ا١تبحوثُت حسب الوضعية االجتماعية للوالدين نبلحظ أف 

نسبة ضئيلة بالنسبة , با١تئة 12با١تئة كاألمهات بنسبة 47أغلب فئة ا١تًتبصُت آبائهم يزاكلوف عمل بنسبة 

 6با١تئة بالنسبة لآلباء ك41 با١تئة يقدر إٚتايل ا١تتقاعدين ب 81لؤلمهات ا١تاكثات يف البيت كاليت تقدر ب 

با١تئة بالنسبة لؤلمهات كٕتدر اإلشارة إىل أف أربع مبحوثُت آبائهم عاطلُت عن العمل نستنتج من خبلؿ النتائج 

ا١تتحصل عليها أف أغلب ا١تًتبصُت يتوجهوف للمركز بناءا على دافع شخصي  نابع عن كعي الطالب بظركؼ 

. سوؽ العمل كٖتدياتو
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ك ػ أفراد العائلة  

 :عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب عدد افراد العائلةف، ىف ىذا ا١توضوع

  توزيع المبحوثين حسب عدد افراد العائلة14الجدكؿ رقم  

عدد األفراد   التكرار مالحظة

 في العائلة

- 02 1 

- 00 2 

- 03 3 

- 10 4 

- 06 5 

- 01 6 

- 02 7 

- 04 8 

- 04 9 

 اجملموع 32 -

 

 :فيما يلي عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب عدد افراد العائلة بالنسب ا١تئوية
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توزيع المبحوثين  حسب عدد افراد العائلة بالنسبة المئوية  : 15الجدكؿ رقم  

 عدد األفراد في العائلة  النسبة المئوية مالحظات

- 06 1 

- 00 2 

- 09 3 

- 31 4 

- 19 5 

- 03 6 

- 06 7 

- 13 8 

- 13 9 

 اجملموع 100 -

 

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع ا١تبحوثُت حسب عدد افراد العائلة فيتضح لنا أف أغلب 

أما % 13اٞتامعيُت ا١تًتبصُت با١تركز ينتموف إىل عائبلت كبَتة إذ ٧تد أف العائلة اليت تتكوف من تسعة أفراد بنسبة 

كاليت تتكوف من أربعة أفراد بنسبة  % 19 أفراد بنسبة 5كاليت تتكوف من  % 13اليت تتكوف من ٙتانية أفراد ىي 

ىذا كإف دؿ على شيء فإمنا  % 9 ك3ىي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية اعداد أفراد العائلة اليت تًتاكح بُت  31%

يدؿ على أف  كل  فرد مسؤكؿ عن نفسو كيتحمل نفقاتو كيعيل نفسو خاصة كأف العدد الكبَت ألفراد العائلة 
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يعكس الوضع كا١تستول ا١تعيشي ا١تًتدم يف أغلب األحياف ٢تذا تلجأ ىذه الفئة إىل قطاع التكوين لتحصيل 

 . شهادة ذات كفاءة تضمن أك تسهل ٢تا عملية الولوج أك الضفر ٔتنصب شغل

زػ  مرتبة المبحوث بالنسبة ألفراد العائلة 

 :اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب ا١ترتبة بالنسبة الفراد العائلة ايضا عرض  ك ف

 توزيع المبحوثين حسب المرتبة بالنسبة الفراد العائلة:16الجدكؿ رقم 

المرتبة في   التكرار مالحظة

 العائلة 

- 15 1 

- 02 2 

- 04 3 

- 05 4 

- 03 5 

- 01 6 

- 01 7 

- 00 8 

 بدكف 01 -

 المجموع 32 -
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:  توزيع المبحوثين  حسب مرتبة االفراد العائلة بالنسبة المئويةكما نعرض جدكؿ 

 توزيع المبحوثين  حسب مرتبة االفراد العائلة بالنسبة المئوية  : 17الجدكؿ  رقم 

 النسبة  مالحظة

 المئوية

المرتبة في 

 العائلة 

- 47 1 

- 06 2 

- 13 3 

- 16 4 

- 09 5 

- 03 6 

- 03 7 

- 00 8 

 بدكف 03 -

 المجموع 100 -

يوضح اٞتدكؿ أعبله توزيع ا١تبحوثُت حسب ا١ترتبة بالنسبة الفراد العائلة كبالنظر إىل تكرارات ٣تتمع الدراسة 

ديثلوف فئة اٞتامعيُت ا١تًتبصُت الذين حيتلوف ا١ترتبة األكىل يف الًتتيب % 47 فردا نبلحظ أف 32كالبالغ حجمو 

 ٘تثل 3كفئة  % 16 ٘تثل 4العائلي كىي نسبة مرتفعة مقارنة با١تراتب األخرل نبلحظ فئة الًتتيب العائلي رقم 
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كعليو نستنتج أف الفرد األكرب يف العائلة دائما ما يقع على عاتقو مسؤكليات مقارنة مع إخوتو كمساعدة  % 13

األب يف إعالة شؤكف ا١تنزؿ ٢تذا يتوجو إىل مركز التكوين من أجل رفع اٟتظوظ من أجل الظفر بوظيفة   

 ح ػ التخصصات

 :جدكؿ توزيع المبحوثين  في إطار التخصصات، نعرض 

 توزيع المبحوثين حسب التخصصات: 18الجدكؿ رقم             

التخصصات  التكرار   رقم

 01 لغة فرنسية 02

 02  علـو التسيَت ك االقتصاد ك ٕتارة ك تسويق 05

 03 علم النفس 01

 04 علم االجتماع  03

 05 اإلعبلـ ك االتصاؿ 01

 06 االدب العريب 06

 07 بيولوجيا  03

 08 لغة حَية 02

 09 االعبلـ اآليل 01

 10 حقوؽ  01

 11 حقوؽ 02

01 Génie civil  12 

 13 مدرسة  العليا للفبلحة 02

 14 بدكف 02

  المجموع 32
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:  جدكؿ توزيع المبحوثين حسب التخصصات بالنسبة المئوية كما نعرض

توزيع المبحوثين حسب التخصصات بالنسبة المئوية   : 19الجدكؿ رقم

النشبة المئوية  التخصصات 

 لغة فرنسية 06

  علـو التسيَت ك االقتصاد ك ٕتارة ك تسويق 16

 علم النفس 03

 علم االجتماع  10

 اإلعبلـ ك االتصاؿ 03

 االدب العريب 19

 بيولوجيا  10

 لغة حَية 06

 االعبلـ اآليل 03

 حقوؽ  03

 حقوؽ 06

03 Génie civil  

 مدرسة  العليا للفبلحة 06

 بدكف 06

 المجموع 100

ديثل اٞتدكؿ أعبله ٣تموع التخصصات اٞتامعية للمبوحثُت ا١تلتحقُت بقطاع التكوين ا١تهٍت بنسب متفاكتة فيما 

كعلم  %16كشعبة التسيَت كاالقتصاد كالتجارة كالتسويق بنسبة  %19بينها فنجد شعبة األدب العريب بنسبة 

أما باقي التخصصات كاللغات اٟتية ، اٟتقوؽ اإلعبلـ كاالتصاؿ ككذا علم النفس  %10االجتماع بنسبة 

ىذا % 6ك% 3باإلشارة إىل الشعب العلمية أيضا كاإلعبلـ اآليل كا١تدارس العليا للفبلحة بدرجات متفاكتة بُت 

يدؿ على أف بعض التكوينات ىي مكملة لبعض الشعب، يعٍت أف توفر شهادة الليسانس كشهادة التكوين ا١تهٍت 
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ترفع نسبة اٟتظوظ يف التوظيف خاصة كأف سوؽ العمل أصبحت سوؽ كفاءات، فمثبل ا١تًتبصُت اٟتاملُت 

لشهادة ليسانس يف العلـو االقتصادية يزاكلوف تكوين بتخصص تسيَت ك٤تاسبة ألجل اٟتصوؿ على تربص ميداٍل 

 .كللتحكم أكثر ٔتيداف العمل كالرفع من كفائتهم

 ط ػ مستول الجامعي للمبحوثين  

 جدكؿ توزيع ا١تبحوثُت حسب ا١تستول مهم يف ىذه الدراسة ك لذلك نعرض مستول اٞتامعي للمبحوثُت يعترب

 : باالرقاـاٞتامعي

 توزيع المبحوثين حسب المستول الجامعي: 20الجدكؿ رقم 

المجموع  الشهادات / المستول التكرار  

  ذكور إناث 

 قبل اللسانس 01 07 08

 شهادة اللسانس 05 09 14

 قبل الماستير 01 02 03

 الماستير 00 00 00

بدكف  02 05 07

 المجموع  09 23 32

النسبة ا١تئوية   28 72 100
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: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسبا ا١تستول اٞتامعي بالنسب ا١تئوية نقـو بفيما يلي 

 توزيع المبحوثين حسب مستول الجامعي  بالنسبة المئوية : 21الجدكؿ  رقم 

المجموع   النسبة  

المئوية 

/ المستول

الشهادات 

  ذكور إناث 

 قبل اللسانس 11 30 25

 شهادة اللسانس 56 39 44

 قبل الماستير 11 09 09

 الماستير 00 00 00

بدكف  22 22 22

 المجموع  100 100 100

 

يبُت لنا اٞتدكؿ أعبله ٜتس مستويات اليت ٘تثل عينة الدراسة حسب ا١تستول اٞتامعي للمبحوثُت ، مستول قبل 

% 44 ذكور ك إناث بنسبة 5،مستول الليسانس % 25 إناث كذكر كاحد ٘تثل نسبة 7 مًتبصُت 8الليسانس 

 7ليبقى مستول ا١تاسًت فهو منعدـ ك% 9 مًتبصُت فقط ذكر ك بنتاف بنسبة 3أما مستول قبل ا١تاسًت فهي 

نستنتج أف ا١تستول الغالب ىو مستول الليسانس % 22 إناث أم بنسبة 5 ذكور ك 2مبحوثُت بدكف إجابة 

كقيل الليسانس مقارنة مع ا١تستويات األخرل كىذا يدؿ على أف معظم ا١تبحوثُت ىدفهم من التكوين ىو البحث 
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عن شهادة ذات كفاءة تضمن دخو٢تم عامل الشغل كعدـ اإلعتماد على الشهادة اٞتامعية فحسب اليت ٗتتص 

.  باٞتانب النظرم فقط كعدـ مواكبتها األطركحات ا١تعركضة يف عامل الشغل

 م ػ سنوات  التخرج ك الشهادات الجامعية

 جدكؿ توزيع ا١تبحوثُت حسب سنوات ٖتتاج ىذه الدراسة معلومات إضافية لفهم ا١توضوع ك ٢تذا السبب نعرض

 . ليسانس ك ماستَتلكبل اشهاداتافالتخرج 

 (ليسانس ك ماستير )توزيع المبحوثين حسب سنوات التخرج  : 22الجدكؿ رقم 

المجموع  التكرار    سنوات التخرج 

  اللسانس  الماستير 

02 01 01 2014 

02 01 01 2015 

01 00 01 2016 

06 00 06 2017 

05 01 04 2018 

 بدكف 08 00 08

سنوات اللسانس  08 00 08

 المجموع  29 03 32

النسبة المئوية   91 09 100

 :بالنسب ا١تئوية (ليسانس ك ماسًت)عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت حسب  سنوات التخرج ففيما يلي 
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 بالنسبة المئوية  (لسانس ك ماستير )توزيع المبحوثين  حسب سنوات التخرج : 23الجدكؿ  رقم

المجموع  النسبة  

المئوية 

 سنوات 

التخرج 

  اللسانس  الماستير 

06 33,33 03 2014 

06 33,33  03 2015 

03 00 03 2016 

19 00 21 2017 

16 33,33  14 2018 

 بدكف 28 00 25

سنوات  28 00 25

اللسانس 

 المجموع  100 100 100

 

           2014سنة  (ماسًت,ليسانس )ديث اٞتدكؿ اعبله ك الذم ديثل توزيع ا١تبحوثُت حسب سنوات التخرج 

نبلحظ اف سنوات التخرج  % 16 بنسبة 2018ك سنة % 19 بنسبة 2017ك سنة % 6بنسبة 2015ك 

 . ك ىو ما تزامن مع اجراء الدراسة ٔتركز التكوين ا١تهٍت ك التمهُت 2018 ك 2017٘تركزت بُت سنوات 
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 ملخص 

قمنا بتقسيم إستمارة البحث إىل أربع ٤تاكر أساسية، احملور األكؿ تطرقنا فيو بداية إىل البيانات الشخصية 

للمبحوثُت، السن، اٞتنس، اٟتالة ا١تدنية، الوضعية االجتماعية للوالدين، ككذا عدد أفراد العائلة كترتيب ا١تبحوثُت 

يف التصنيف العائلي، مث بعد ذلك تطرقنا إىل اٞتانب الدراسي فعرضنا التخصص اٞتامعي ١تبحوثينا كمستواىم، 

كالشهادات ا١تتحصل عليها، كفيما يلي احملور الثاٍل ا١توسـو بالتكوين اٞتامعي كتكوين ا١تركز ا١تهٍت ٨تاكؿ التعرؼ 

.  على أكضاع مبحوثينا يف ا١تنظومة اٞتامعية كقطاع التكوين
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التكوين الجامعي : الفصل الثاني

فييما يلي عرض العناصر اليت تطرقنا فيها اىل التكوين اٞتامعي يف االستمارة ا١توجهة لعينة البحث ك كانت النتائج 

: على النحو االيت 

III التكوين الجامعي  1 ػ

أػ مساىمة الجامعة في التكوين 

تعتقد إف ا١تؤسسة اٞتامعية من خبلؿ ىياكلها تساىم يف إعبلمك "     ك ىو 7ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 ( 01انظر اىل ا١تلحق رقم)"ٔتتطلبات سوؽ العمل ك أىم الطرؽ الختيار ا١تهنة ا١تناسبة 

:  اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتسامهة اٞتامعة يف التكوين ك ٢تاذا نعرض 

مساىمة الجامعة في التكوين  توزيع االجابات المتعلقة ب24الجدكؿ رقم

  مالحظة

 التكرار 

  اإلجابة

 نعم 08 -

 ال 12 -

 ال ادرم 12 -

- 32  

 

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتسامهة اٞتامعة يف التكوين بالنسب ا١تئويةففيما يلي 
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مساىمة الجامعة في التكوين بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب: 25 الجدكؿ  رقم 

 النسبة  مالحظة

 المئوية 

  اإلجابة

 نعم 25 -

 ال 37,5 -

 ال ادرم 37,5 -

- 100  

 

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتسامهة اٞتامعة يف التكوين، كانت إجابة 

" ال أدرم"ك "  ال"أم نسبة %  37،5كال أدرم بنسبة % 37،5كال بنسبة  % 25ا١تبحوثُت ب نعم بنسبة 

تقريبا نسبة كبَتة مقارنة ب نعم ىذا يدؿ على كعي اٞتامعيُت بالوضع اٞتامعي  % 38يف كفة كاحدة بنسبة 

الذم أقل ما يقاؿ عليو أنو مزر، كضياع البعض اآلخر جاىبل مصَته كال يعرؼ الشهادة اليت يكتسبها إف كانت 

تتماشى كمشركعو ا١تهٍت أك حىت بالظفر ٔتنصب عمل يضمن لو مستقبلو يف ظل التغَتات كالتطورات اليت يعرفها 

 . سوؽ العمل

ب ػ  برامج  الجامعية   

تعتقد اف ٤تتول الربامج يف ٗتصصك اٞتامعي يهتم بتحضَتؾ لعامل "    ك ىو   8ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 (01)انظر ملحق رقم" الشغل 
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: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بالربامج اٞتامعية ف ك لذلك

امج  الجامعية توزيع االجابات المتعلقة بالبر: 26الجدكؿ رقم  

  اإلجابات التكرار    مالحظة

 نعم 08 -

 ال 15 -

 ال ادرم 09 -

بدكف  00 -

المجموع  32 -

 

:  ا١تتعلقة بالربامج اٞتامعية بالنسب ا١تئويةاإلجاباتعرض الشكل الذم يوضح توزيع ف ك

ة برامج  الجامعية بالنسبة المئومتوزيع االجابات المتعلقة ب: 27 الجدكؿ  رقم 

  اإلجابات النسبة المئوية   مالحظة

 نعم 25 -

 ال 47 -

 ال ادرم 28 -

بدكف  00 -

المجموع  100 -

 

ديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتسامهة ٤تتول الربامج يف التخصص اٞتامعي بتحضَت الطالب لعامل 

ؼ الطلبة  % 28كال أدرم بنسبة  % 25،نعم بنسبة  % 47الشغل، أغلب اإلجابات كانت ب ال بنسبة 
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اٞتامعييوف على علم ١تا حيصل للخريج اٞتامعي، كالكم ا٢تائل للخرجيُت كل عاـ ٦تا نتج عنو مصطلح بطالة 

اٞتامعيُت اك بطالة ا١تتعلمُت ، كأف اٞتامعة هتتم بالكم على حساب الكيف لذا ىم ال يركف أف اٞتامعة هتتم 

 .بتحضَتىم لعامل الشغل 

 ج ػ طبيعة التكوين 

تتطابق مع اختياراتك  (اٞتامعي  )  ىل طبيعة التكوين األكادديي "    ك ىو9ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

( 01)انظر ملحق رقم" ا١تهنية ا١تستقبلية

: عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بطبيعة التكوين ك لذلك ف

 طبيعة التكوينتوزيع االجابات المتعلقة ب : 28الجدكؿ رقم 

  اإلجابة التكرار مالحظة

 نعم 18 -

 ال 13 -

 ال ادرم 00 -

بدكف  01 -

المجموع  32 -

 

 : ا١تتعلقة بطبيعة بالنسب ا١تئويةاإلجابات الذم يوضح توزيع دكؿعرض اًففما ؾ
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طبيعة التكوين بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب : 29 رقمجدكؿاؿ

النسبة  مالحظة

 المئوية

  اإلجابة

 نعم 56 -

 ال 41 -

 ال ادرم 00 -

بدكف  03 -

المجموع  100 -

 

مع  (اٞتامعي )نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بتطابق التكوين األكادديي 

،ال بنسبة % 56االختيارات ا١تهنية ا١تستقبلية للطالب اٞتامعي، كانت االجابات على النحو التايل، نعم بنسبة 

نستنتج أف الفئة الغالبة ىي فئة نعم ك ال بنسب متقاربة فبعض الطلبة يلجأ إىل % 3كال أدرم بنسبة  % 41

قطاع التكوين ا١تهٍت ألف بعض التكوينات ىي مكملة لبعض الشعب خاصة كأف سوؽ العمل اضحى يعًتؼ 

. بالكفاءة 

  ػ  تكوين المركز المهني2

عرض العناصر اليت تطرقنا ف  من ا١تواضيع االساسية يف ىذا النوع من الدراسات ك لذلكتكوين ا١تركز ا١تهٍتيعترب  

 :فيها اىل التكوين ا١تهٍت يف االستمارة ا١توجهة لعينة البحث ك كانت النتائج على النحو االيت 
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أ ػ التكوين المهني 

 01انظر ملحق رقم "  ٗتصصك ٔتركز التكوين ا١تهٍت"  ك ىو10ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 
:  توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتخصص ا١تهٍتحعرض اٞتدكؿ الذم يوض يف ىذا اإلطار ف

التخصص المهني  توزيع االجابات المتعلقة ب30الجدكؿ رقم  

المجموع  التكرار   التخصصات 

   الذكور اإلناث  

 اعالـ االلي  02 07 09

عوف حفظ ك مأل  01 03 04

 البيانات 

 فندقة 00 01 01

 ارشيف ك توثيق 01 04 05

 حلويات  00 01 01

 خياطة  00 04 .04

 حالقة  00 01 01

 حدادة 01 00 01

 تجارة ك دكلية 01 00 01

04 01 03 Agent de 

saisie 

 بدكف 00 01 01

المجموع  09 23 32

النسبة المئوية  28 72 100

 : ا١تتعلقة باختيار التخصص ا١تهٍت بالنسب ا١تئويةاإلجاباتعرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ففيما يلي 
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التخصص المهني بالنسبة المئوية   توزيع االجابات المتعلقة باختيار: 31 الجدكؿ رقم 

المجموع  النسبة المئوية   التخصصات 

   الذكور اإلناث  

 اعالـ االلي  22 31 28

عوف حفظ ك مأل  11 13 12

 البيانات 

 فندقة 00 04 03

 ت.ارشيف 11 18 16

 حلويات  00 04 03

 خياطة  00 18 .13

 حالقة  00 04 03

 حدادة 11 00 03

 تجارة ك دكلية 11 00 03

13 04 34 Agent de 

saisie 

 بدكف 00 04 03

100 100 100  

 

 ا١تتعلقة بتخصص ا١تبحوثُت ٔتركز التكوين ا١تهٍت، ٧تد أف اإلقباؿ الكبَت اإلجاباتديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع 

  Agent de saisie،  %12كعوف حفظ كمؤل البيانات ب  % 28للتخصصات ٨تو اإلعبلـ اآليل بنسبة 

أما التخصصات األخرل فبل تعرؼ إقباال كبَتا من قبل اٞتامعيُت كالفندقة  % 13،خياطة بنسبة  % 13ب 
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كاٟتدادة، إف ٗتصص إعبلـ آيل كعوف حفظ كمؤل البيانات يعرفاف إقباؿ أكثر، كما يعترباف من التخصصات 

ا١تطلوبة يف سوؽ العمل، ألمهيتها داخل ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة، كيلجأ البعض اآلخر إىل ٗتصص ا٠تياطة 

على سبيل ا١تثاؿ من أجل االستقبللية يف العمل أك استجابة للمشركعات الشخصي للطالب، لكن ا١تؤسف أف 

ىناؾ ٗتصصات جد مهمة كتخصص الفندقة، الذم يعترب من بُت التخصصات االقتصادية ك ا١تطلوبة كقد 

.  تعكس لنا عدـ اطبلع ا١تًتبصُت هباتو التخصصات

 ب ػ كيفية االلتحاؽ بالمركز 

ك . 01انظر ملحق " من كاف لو الفضل يف التحاقك ٔتركز التكوين ا١تهٍت"ك ىو11ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 : اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بكيفية االلتحاؽ با١تركزنعرض كذلك

كيفية االلتحاؽ بالمركز توزيع االجابات المتعلقة ب : 32الجدكؿ رقم

المجموع  التكرار   االجابات 

   الذكور اإلناث  

 احد األصدقاء 02 03 05

 احد أفراد العائلة 00 02 02

 رغبة شخصية  07 18 25

 المجموع 09 23 32

النسبة المئوية  28 72 100
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:  ا١تتعلقة بكيفية االلتحاؽ با١تركز بالنسب ا١تئويةاإلجاباتعرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ف ك 

كيفية االلتحاؽ بالمركز بالنسبة المئوية  توزيع االجابات المتعلقة ب: 33الجدكؿ رقم 

المجموع  التسبة  

المئوية 

االجابات 

   الذكور اإلناث  

 احد األصدقاء 22 13 16

 احد أفراد العائلة 00 09 06

 رغبة شخصية  78 78 78

 المجموع 100 100 100

 

 ٔتركز التكوين ا١تهٍت ، لدينا االلتحاؽ ا١تتعلقة بكيفية اإلجاباتنبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع 

ىذا يعكس كعي كإدراؾ الطلبة اٞتامعيُت  %78ثبلث مستويات اليت ٘تثل عينة الدراسة ، ، رغبة شخصية بنسبة 

باألكضاع الراىنة لسوؽ العمل كما يستدعيو من ٖتديات كتغَتات يـو بعد يـو ، ىي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة 

اليت ٗتص أحد أفراد العائلة؛  ؼ الطالب اٞتامعي بات يعرؼ الوضع % 6اليت ٗتص أحد األصدقاء، ك % 16

ا١تزر الذم آلت إليو اٞتامعة ٢تذا فهو ال يعتمد عليها فحسب، كإمنا يتخذ كافة اإلجراءات كالسبل من أجل 

 .الوصوؿ إىل مبتغاه 
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 ج ػ الشهادات المتحصل عليها 

ديثل ىذا تبُت الشهادات  ا١تتحصل عليها امهية االختيار يف التخصص ك على ىذا االساس طرحنا السؤاؿ الذم 

انظر "  الشهادات ا١تتحصل عليها أك اليت ٖتصلت عليها ٔتركز التكوين ا١تهٍت"    ك ىو12ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

( 01)ا١تلحق رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح قائمة التخصصات ك مقارنتها بالشهادات ا١تستقبلية ك من اجل فهم ا١تبحث ف

 قائمة التخصصات ك مقارنتها بالشهادات المستقبلية  :  34الجدكؿ رقم 
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 التخصصات الشهادات المستقبلية

 اعبلـ االيل  االعبلـ االيل 

 عوف حفظ ك مؤل البيانات  عوف حفظ ك مؤل البيانات

 اعبلـ االيل  مبادئ االعبلـ االيل  

 اعبلـ االيل  االعبلـ االيل  

 فندقة فندقة

 ارشيف ك توثيق شهادة التحكم ا١تهٍت

 مساعد تقٍت يف االرشيف            /

 حلويات  حلويات

 خياطة  خياطة 

 إعبلـ اآليل  مبادئ اإلعبلـ اآليل  

 ارشيف ارشيف ك توثيق 

 حبلقة  حبلقة 

 إعبلـ اآليل  مبادئ اإلعبلـ اآليل  

 إعبلـ اآليل  مبادئ اإلعبلـ اآليل  

 حدادة حدادة

 إعبلـ اآليل  تقٍت  سامي  اإلعبلـ اآليل  

 ارشيف ك توثيق شهادة التحكم ا١تهٍت

 إعبلـ اآليل  ال يوجد 

 ٕتارة ك دكلية تقٍت سامي يف التجارة ك الدكلية

Diplôme d’agent de saisie Agent de saisie 

 خياطة  خياطة 

 إعبلـ اآليل   اإلعبلـ اآليل 

 عوف حفظ البنيات شهادة عوف حفظ البنيات

 Agent de saisie  ال يوجد

 تقٍت خياط سيدات  شهادة تقٍت خياط سيدات

 تقٍت خياط سيدات  شهادة تقٍت خياط سيدات

 عوف حفظ البنيات عوف حفظ البنيات

 Agent de saisie مبادئ اإلعبلـ اآليل  

 Diplôme d’agent de saisie en informatique Agent de saisie 
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: يلي عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتخصصاتك

التخصصات توزيع االجابات المتعلقة ب: 35الجدكؿ رقم 

المجموع  التخصصات  التكرار  

   الذكور اإلناث  

 اعالـ االلي  02 05 07

 ب.ـ.ك.ح. عوف  01 02 03

 فندقة 00 01 01

 ارشيف ك توثيق 01 03 04

 حلويات  00 01 01

 خياطة  00 04 04

 حالقة  00 01 01

 حدادة 01 00 01

 تجارة ك دكلية 01 00 01

04 01 03 Agent de saisie 

 بدكف تخصص 00 01 01

بدكف إجابة  00 04 04

 المجموع 09 23 32

 النسبة المئوية   28 72 100

 

 .التخصصات  بالنسبة المئويةجدكؿ توزيع االجابات المتعلقة بكما نعرض 

 



 
 

 
82 

 (بالنسبة المئوية )التخصصات توزيع االجابات المتعلقة ب: 36الجدكؿ رقم 

المجموع   النسبة  

المئوية 

التخصصات 

   الذكور اإلناث  

 اعالـ االلي  22 22 22

عوف حفظ ك مأل  11 09 09

 البيانات 

 فندقة 00 04 03

 ارشيف ك توثيق 11 13 12

 حلويات  00 04 03

 خياطة  00 18 13

 حالقة  00 04 03

 حدادة 11 00 03

 تجارة ك دكلية 11 00 03

13 04 34 Agent de saisie 

 بدكف تخصص 00 04 03

بدكف إجابة  00 18 13

 المجموع 100 100 100
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:  عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ا١تبحوثُت الذين مل يدلو باجابة متعلقة بشهادة مستقبلية يف ا١تركز ق يليك

شهادة  مستقبلية في المركز توزيع  المبحوثين  الذين لم يدلو باجابة متعلقة ب: 37الجدكؿ رقم  

المجموع  التخصصات  التكرار   

   الذكور اإلناث  

 إعالـ اآللي  00 02 02

 ب.ـ.ك.ح.عوف  00 01 01

 فندقو 00 00 00

 أرشيف ك توثيق 00 01 01

 حلويات  00 00 00

 خياطة  00 00 00

 حالقة  00 00 00

 حدادة 00 00 00

 تجارة ك دكلية 00 00 00

00 00 00 Agent de 

saisie 

 بدكف تخصص 00 00 00

 اجملموع  00 04 04

 النسبة ا١تئوية    00 100 100
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. شهادة  مستقبلية يف ا١تركزجدكؿ توزيع  ا١تبحوثُت  الذين مل يدلو باجابة متعلقة بك نعرض ايضا 

شهادة  مستقبلية في المركز توزيع  المبحوثين  الذين لم يدلو باجابة متعلقة ب38الجدكؿ رقم 

المجموع  التخصصات  النسبة المئوية  

   الذكور اإلناث  

 إعالـ اآللي  00 50 50

 عوف حفظ ك مأل البيانات  00 25 25

 فندقو 00 00 00

 أرشيف ك توثيق 00 25 25

 حلويات  00 00 00

 خياطة  00 00 00

 حالقة  00 00 00

 حدادة 00 00 00

 تجارة ك دكلية 00 00 00

00 00 00 Agent de saisie 

 بدكف تخصص 00 00 00

100 100 00  

 

 ملخص 
يف ىذا الفصل تطرقنا فيو إىل التكوين اٞتامعي كالذم مشل األسئلة اليت تعلقت كٖتدثت عن الطالب الطالب يف 

اٞتامعة ك٤تاكلة معرفة مدل فعالية ىذه ا١تنظومة ككيفية تأثَتىا على الطالب ك٤تتول برا٣تها إف كانت هتتم 
بتحضَته لعامل الشغل، مث تطرقنا فيو إىل تكوين ا١تركز ا١تهٍت، إذ حاكلنا التعرؼ فيو عن ٗتصصات ا١تبحوثُت ك 
كيفية إلتحاقهم بو ك مدل تلبية ىذا القطاع الحتياجات الطبلب، كفيما يلي سوؼ نتعرض للمشركع ا١تهٍت 

.  للطالب كدكافع إلتحاقو بقطاع التكوين
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المشركع المهني :الفصل الثالث

 ػ المشركع المهني 1

فييما يلي عرض العناصر اليت تطرقنا فيها اىل ا١تشركع ا١تهٍت للمبحوثُت يف االستمارة ا١توجهة لعينة البحث ك كانت 

: النتائج على النحو االيت 

أػ التعبير عن المشركع المهني 

  ( 01   )انظر ا١تلحق رقم " اذكر مشركعك ا١تهٍت ا١تستقبلي"     ك ىو 13ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتعبَت عن ا١تشركع ا١تهٍت يف التخصصك ف

التعبير عن المشركع المهني في التخصص توزيع االجابات المتعلقة ب: 39الجدكؿ رقم  

  المشاريع التكرار

 01 التعليم  09

 02 عمل في مؤسسة 06

 03 الظفر بالعمل 02

 04 تأسيس مشركع خاص 08

 05 العمل في اإلدارات 01

 06 محامية 02

 07 بدكف  إجابة  04

المجموع  32  

  :التعبير عن المشركع المهني في التخصص بالنسبة المئويةجدكؿ توزيع االجابات المتعلقة بكما نعرض 
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  :التعبير عن المشركع المهني في التخصص بالنسبة المئويةتوزيع االجابات المتعلقة ب: 40الجدكؿ رقم  

  المشاريع النسبة المئوية

 01 التعليم  28

 02 عمل في مؤسسة 19

 03 الظفر بالعمل 06

 04 تأسيس مشركع خاص 25

 05 العمل في اإلدارات 03

 06 محامية 06

 07 بدكف  إجابة  13

المجموع  100  

 
نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله  كالذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتعبَت عن ا١تشركع ا١تهٍت ، نبلحظ ست 

الظفر بعمل طالباف، بنسبة %  19 أفراد، بنسبة 6عمل يف مؤسسة % 28 أفراد، بنسبة 9مستويات التعليم 

% 06، احملاماة  بنسبة  % 03العمل يف اإلدارات  بنسبة % 25 طلبة، بنسبة 8تأسيس مشركع خاص % 06

كأربع أفراد بدكف إجابة، نبلحظ تنوع كتعدد ا١تشاريع ا١تستقبلية للطلبة كاليت أغلبها ال تتماشى كمسارىم الدراسي 

 . لكن يبذلوف ما بوسعهم لتحقيق مشاريعهم اليت يطمحوف إليها
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 :ك نقـو بعرض جدكؿ االجابات عن ا١تشركع ا١تهٍت ك يكوف كاتايل

التعبير عن المشركع المهني توزيع االجابات المتعلقة ب: 41الجدكؿ رقم  

 اإلجابات التكرار مالحظة 

 نعم 23 -

 ال 09 -

 المجموع 32 -

:  ا١تتعلقة بالتعبَت عن ا١تشركع ا١تهٍت بالنسب ا١تئويةاإلجابات اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع  ايضاعرضف ك

التعبير عن المشركع المهني بالنسبة المئوية   توزيع االجابات المتعلقة ب42 الجدكؿ رقم 

 اإلجابات التنسبة المئوية مالحظة 

 نعم 72 -

 ال 28 -

 المجموع 100 -

 

،اإلجابات ا١تتعلقة بالتعبَت عن ا١تشركع " ال"ك " نعم"يبُت لنا اٞتدكؿ اعبله مستوياف اللذاف ديثبلف عينةالدراسة 

مل يصرحو هبا كىذا يدؿ على أف أغلب  % 28، أدلو كصرحوا عن مشاريعهم ا١تستقبلية ك  % 72ا١تهٍت 

 . ا١تبحوثُت على دراية كعلم ١تخططاهتم ا١تستقبلية ا١تهنية كيسعوف لتحقيقها
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ب ػ ارتباط المشركع بالميوؿ 

ىل يرتبط مشركعك ا١تنهي ٔتيولك الدراسي خبلؿ سنوات  "    ك ىو14ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 ( 01 )انظر ا١تلحق رقم " ٘تدرسك

:  ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع با١تيوؿ بالنسب ا١تئويةاإلجابات الذم يوضح توزيع دكؿعرض اًفف للشرح أكثر

 :توزيع االجابات المتعلقة بارتباط المشركع بالميوؿ : 43الجدكؿ رقم  

 اإلجابات التكرار مالحظة 

 نعم 23 -

 ال 09 -

 المجموع 32 -

 : يكوف كالتايلالتعبَت عن ا١تشركع ا١تهٍت بالنسبة ا١تئويةجدكؿ توزيع االجابات ا١تتعلقة بك

: التعبير عن المشركع المهني بالنسبة المئويةتوزيع االجابات المتعلقة ب : 44الجدكؿ رقم 

 اإلجابات النسبة المئوية مالحظة 

 نعم 72 -

 ال 28 -

 المجموع 100 -
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 ج ػ ارتباط المشركع بالتخصص 

( 01 )انظر ا١تلحق رقم " مشركعك ا١تهٍت يتوقف على نوع ٗتصصك"  ك ىو 15ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 : يكوف كاتايلعرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بالتخصص ك ٢تذا 

ارتباط المشركع بالتخصص توزيع االجابات المتعلقة ب : 45الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار مالحظة

 نعم 16 -

 ال 12 -

 ال ادرم 04 -

المجموع  32 -

:  عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بالتخصص بالنسبة ا١تئويةق يليك

 ارتباط المشركع بالتخصص بالنسبة المئويةتوزيع االجابات المتعلقة ب: 46 الجدكؿ رقم

النسبة   مالحظة

 المئوية

 اإلجابة

 نعم 50 -

 ال 37 -

 ال ادرم 13 -

المجموع  100 -

من  %50نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بالتخصص 

ب ال أدرم،  ىذا يدؿ على أف ا١تبحوثُت منقسمُت  % 13ب ال ك  % 37ا١تبحوثُت كانت اجابتهم بنعم ك 
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البعض يعرؼ ماذا يريد كيسعى لتحقيق مبتغاه، كالبعض اآلخر مهو الوحيد الظفر ٔتنصب مهما كانت الظركؼ، 

.  يف حُت ٧تد البعض ال يعرؼ اف كاف ٗتصصو يف مركز التكوين خيدـ مشركعو ا١تهٍت اك ال

 د ػ منح القدرة على تحقيق المشركع 

"  ىل تعتقد اف ٗتصصك دينحك القدرة على ٖتقيق مشركعك ا١تهٍت"    ك ىو16ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

  ( 01  )انظر ا١تلحق رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتنح القدرة على ٖتقيق ا١تشركع ك لذلك ف

منح القدرة على تحقيق المشركع توزيع االجابات المتعلقة ب: 47الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار  مالحظة

 نعم 15 -

 ال 04 -

 ال ادرم 13 -

المجموع  32 -

 

 :عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتنح القدرة على ٖتقيق ا١تشركع بالنسب ا١تئويةف  مث
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منح القدرة على تحقيق المشركع بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب: 48الجدكؿ رقم

النسبة  مالحظة

 المئوية

 اإلجابة

 نعم 47 -

 ال 12 -

 ال ادرم 41 -

المجموع  100 -

 

يركف أف باستطاعتهم  % 47ديثل اٞتدكؿ توزيع االجابات ا١تتعلقة ٔتنح القدرة على ٖتقيق ا١تشركع، نبلحظ أف 

ال  % 41من ا١تبحوثُت أف ليست ٢تم القدرة على ٖتقيقها ك  % 12ٖتقيق مشاريعهم ا١تستقبلية،  يف حُت يرل 

يدركف إف كاف باستطاعتهم ٖتقيق مشاريعهم ا١تستقبلية أك ال، نستنتج أف مركز التكوين كجهة كمقصد العديد من 

الفئات،  بُت تدعيم الدراسات األكادديية أك خدمة للمشركع الشخصي أك السعي للظفر بوظيفة فحسب، يف 

.  حُت يقصده البعض اآلخر متجاىبل مصَته

 ىػ ػ ارتباط المشركع بتخصص المركز 

انظر "  ىل ىناؾ ترابط بُت ٗتصصك با١تركز ك مشركعك ا١تهٍت"    ك ىو17ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 ( 01  )ا١تلحق رقم 
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عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات النتعلقة بارتباط ا١تشركع بتخصص  ك من األساسي  لفهم ا١تبحث ف

: ا١تركز

ارتباط المشركع بتخصص المركز توزيع االجابات المتعلقة ب: 49الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار  مالحظة

 نعم 15 -

 ال 16 -

بدكف  01 -

إجابة 

المجموع  32 -

:  ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بالتخصص بالنسب ا١تئويةاإلجابات عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ق يليك

 :ارتباط المشركع بتخصص المركز بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب50 الجدكؿ  رقم

 اإلجابة النسبة المئوية مالحظة

 نعم 47 -

 ال 50 -

بدكف  03 -

إجابة 

المجموع  100 -
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    ديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع الشخصي للطالب بالتخصص يف مركز التكوين، 

من ا١تبحوثُت  % 50صرحو بأف ٗتصصهم يف ا١تركز لو عبلقة با١تشركع ا١تهٍت ا١تستقبلي،  يف حُت صرح  % 47

ا١تًتبصُت أف ليس ىناؾ عبلقة بينهما،  نستنتج أف بعض الطلبة يتوجهوف ١تراكز التكوين ا١تهٍت لتكملة مشاريعهم 

ا١تستقبلية ، يف حُت يتوجو البعض اآلخر ألسباب أخرل كزيادة اٟتظوظ للظفر بوظيفة أك تطوير الذات،  ك 

.  صرحو بأهنم ال يعلموف بارتباط مشاريعهم ا١تستقبلية بالتخصص يف قطاع التكوين % 3نبلحظ 

 ك ػ ارتباط المشركع بسوؽ العمل  

انظر " ىل يرتبط مشركعك ا١تهٍت ٔتا يوفره سوؽ العمل من كظائف  "    ك ىو18ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

  ( 01   )ا١تلحق رقم 

:  يكوف كاتايلعرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بسوؽ العمل ك اما 

ارتباط المشركع بسوؽ العمل توزيع االجابات المتعلقة ب: 51الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار  مالحظة

 نعم 19 -

 ال 10 -

 ال ادرم 02 -

بدكف  إجابة   01 -

المجموع  32 -

 

 

 



 
 

 
94 

:  الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بسوؽ العمل بالنسب ا١تئويةدكؿ عرض اًفق يليك

ارتباط المشركع بسوؽ العمل بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب: 52 الجدكؿ  رقم

النسبة  مالحظة

 المئوية

 اإلجابة

 نعم 60 -

 ال 31 -

 ال ادرم 06 -

بدكف  إجابة  03 -

المجموع  100 -

 

قالو  % 60نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ ك الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بارتباط ا١تشركع بسوؽ العمل أف، 

 03بأهنا ال ترتبط ك  % 31بأف مشاريعهم ا١تستقبلية ٢تا عبلقة كترتبط بأطركحات سوؽ العمل ، يف حُت صرح 

ب ال أدرم،  نستنتج أف قطاع التكوين ا١تهٍت ديكن أف نعتربه منفس اٞتامعيُت من األكضاع ا١تًتدية كا١تتأزمة % 

للجامعة اٞتزائرية،  فالبعض ديكن القوؿ أنو سعى كيسعى إىل ٖتقيق مبتغاه من خبلؿ قطاع التكوين،  يف حُت 

.  يبقى البعض اآلخر ضائعا ال يعرؼ ماذا يفعل

 ػ  نجاح المشركع 2

فييما يلي عرض العناصر اليت تطرقنا فيها اىل رصد اجوبة ا١تبحوثُت حوؿ اساليب ك طرؽ ٧تاح ا١تشركع ا١تهٍت يف 

: نظرىم ،يف االستمارة ا١توجهة لعينة البحث ك كانت النتائج على النحو االيت 
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 أ ػ اختيار التخصص 

 01ا١تلحق"ختيار التخصص البد أف يتوافق مع خصوصيات جنسك "كىو19ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة باختيار التخصصك ٢تذا السبب ف

اختيار التخصص توزيع االجابات المتعلقة ب : 53الجدكؿ رقم

مالحظات    اإلجابة التكرار

 -  نعم 13

 -  ال 18

 - بدكف  إجابة  01

 - المجموع  32

 :اختيار التخصص بالنسبة ا١تئوية توزيع االجابات ا١تتعلقة بك يليو اٞتذكؿ الدم يعرض

اختيار التخصص بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة ب  : 54الجدكؿ رقم

مالحظات    اإلجابة التنسبة المئوية 

 -  نعم 41

 -  ال 56

 - بدكف  إجابة  03

 - المجموع  100
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صرحو بأف % 56ديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع االجابات ا١تتعلقة بتوافق اختيار التخصص مع خصوصية اٞتنس،  

من ا١تبحوثُت بأنو ليس من الضركرم أف تتوافق % 41البد أف يتوافق اٞتنس مع اختيار التخصص يف حُت صرح 

.  مل يدلو بأية إجابة ىذا يعكس خصوصية كل فرد كرأيو ا٠تاص% 3خصوصية اٞتنس مع اختيار التخصص ك 

 ب ػ أىمية الجنس عند اختيار التخصص 

يف الوقت اٟتايل عامل اٞتنس مهم عند اختيارؾ لتخصص ما لدل "     ك ىو20ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

  ( 01 )انظر ا١تلحق رقم " مركز التكوين ا١تهٍت

: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بامهية اٞتنس عند اختيار التخصصك ف

أىمية الجنس عند اختيار التخصص توزيع االجابات المتعلقة ب : 55الجدكؿ رقم

 اإلجابة التكرار  مالحظات

 نعم 09 -

 ال 19 -

ال ادرم  03 -

بدكف  إجابة  01 -

المجموع  32 -

 

 الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بامهية اٞتنس عند ختيار التخصص بالنسب دكؿاًف نعرض فيما يلي ك

 :ا١تئوية
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أىمية الجنس عند اختيار التخصص بالنسبة المئوية   توزيع االجابات المتعلقة ب56 الجدكؿ رقم 

 اإلجابة النسبة المئوية مالحظات

 نعم 28 -

 ال 60 -

ال ادرم  09 -

بدكف  إجابة  03 -

المجموع  100 -

 

% 28نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كالذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بأمهية اٞتنس عند اختيار التخصص 

صرحو بأف عامل اٞتنس ليس مهما يف عملية % 60صرحو بأف عامل اٞتنس مهم يف اختيار التخصص ك 

من ا١تبحوثُت مل يدلو بأية % 3من ا١تبحوثُت كانت إجابتهم ب ال أدرم ، يف حُت % 9اختيار التخصص، 

إجابة،  نستنتج أف الغالبية صرحو بأف عامل اٞتنس مل يعد مهما خاصة مع التطورات اليت نلمسها يف ٥تتلف 

.  ا١تيادين

   ج ػ تناسب  التخصص بنجاح المشركع 

٧تاح ا١تشركع ا١تهٍت يتوقف على مدل تناسب التخصص مع "   ك ىو21ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

 ( 01  )انظر ا١تلحق رقم " خصوصية جنسك 

:  ا١تتعلقة بتناسب التخصص بنجاح ا١تشركعاإلجاباتعرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع  مث ف

تناسب  التخصص بنجاح المشركع توزيع االجابات المتعلقة ب : 57الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار مالحظة
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 نعم 12 -

 ال 14 -

ال ادرم  05 -

بدكف  إجابة  01 -

المجموع  32 -

:  عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بتناسب التخصص بنجاح ا١تشركع  بالنسب ا١تئويةق يليك

تناسب  التخصص بنجاح المشركع بالنسبة المئوية  توزيع االجابات المتعلقة ب59:  الجدكؿ  رقم

 اإلجابة النسبة المئوية مالحظة

 نعم 37 -

 ال 44 -

ال ادرم  16 -

بدكف  إجابة  03 -

المجموع  100 -

 

صرحو بأف ٧تاح ا١تشركع % 37ديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع االجابات ا١تتعلقة بتناسب التخصص بنجاح ا١تشركع 

% 3ب ال أدرم ك % 16من ا١تبحوثُت عكس ذلك، % 44يعتمد على تناسبو مع التخصص ،يف حُت صرح 

مل يدلو بأية إجابة،  ديكن القوؿ أف الذين صرحو بربط ٧تاح ا١تشركع بتناسبو مع التخصص ىم الذين توجهوا ٨تو 

قطاع التكوين خدمة ١تشاريعهم ا١تستقبلية، كالذين صرحو عكس ذلك ىم الذين التحقوا بقطاع التكوين مههم 

 . الوحيد الظفر ٔتنصب شغل مهما كانت الظركؼ كاألكضاع
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 ملخص

حاكلنا يف ىذا الفصل تسليط الضوء على طموحات كأحبلـ الطالب اٞتامعي كمشاريعو ا١تهنية ا١تستقبلية، فأغلب 

مبحوثينا ىم طلبة ٢تم طموحات كمشاريع يسعوف لتحقيقها فوجدكا معاىد التكوين ا١تهٍت بدعم أحبلمهم 

كتساعدىم لبلوغها، فيما يلي إرتأينا أف ٧تمع آراء ك آفاؽ مبحوثينا ك معرفة دكافع إلتحاقهم بالقطاع ا١تكوف 

.  كآرائهم حوؿ عبلقتو بعامل الشغل
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أراء ك أفاؽ : الفصل الرابع

 ػ اآلراء 1

 أ ػ دكافع االلتحاؽ بالمركز 

  ( 01 )انظر ا١تلحق رقم "   التحاقك ٔتركز التكوين ا١تهٍت بدافع "    ك ىو22ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

:  عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بتكرار دكافع االلتحاؽ با١تركزقيلي

دكافع االلتحاؽ بالمركز توزيع االجابات المتعلقة بتكرار  : 60الجدكؿ رقم 

 اختيار التكرار

 تكويٍت ٔتركز التكوين ا١تهٍت يؤىلٍت بالضفر يف مهنة مستقبلية  14

 رغبة شخصية ٨تو دراسة ٗتصص ما  06

 ٖتقيق مشركعي ا١تهٍت الذم اطمح لو   09

بدكف اختيار  03

اجملموع  32

 

 : ك نعرض نفس اٞتدكؿ ك لكنو بالنسبة ا١تئوية
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: دكافع االلتحاؽ بالمركز بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة بتكرار 61الجدكؿ رقم 

 اختيار النسبة ا١تئوية

 تكويٍت ٔتركز التكوين ا١تهٍت يؤىلٍت بالضفر يف مهنة مستقبلية  44

 رغبة شخصية ٨تو دراسة ٗتصص ما  19

 ٖتقيق مشركعي ا١تهٍت الذم اطمح لو   28

بدكف اختيار  09

اجملموع  100

 

 ا١تتعلقة بالفئة اليت اإلجاباتعرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع ف: التأكيد على اإلجابة ك نشرع  يف موضوع 

:  التحاقها با١تركز ك ، ك اليت مل تؤكد أكدت

دكافع االلتحاؽ بالمركز توزيع االجابات المتعلقة بتأكيد : 62الجدكؿ رقم  

   اإلجابة التكرار

 01 التأكيد 29

 02 بدكف تأكيد 03

  اجملموع 32

 :  يلي عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بتاكيد دكافع االلتحاؽ با١تركز بالنسب ا١تئويةك
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دكافع االلتحاؽ بالمركز بالنسبة المئوية توزيع االجابات المتعلقة بتأكيد : 63 الجدكؿ رقم

  اإلجابة النسبة ا١تئوية

 التأكيد 91

 بدكف تأكيد 09

 اجملموع 100

 

أنماط اإلجابة 

:  عليها التأكيد ك نص اإلجابةعرض اٞتدكؿ الذم ديثل قائمة امناط فأمناط اإلجابة  ك لبلستفسار ك فهم  أمهية 

أنماط اإلجابة  قائمة : 64الجدكؿ رقم 

نص التأكيد 

نظر لعدـ توفر مناصب شغل 

من اجل مساعدة الطلبة 

مساعديت يف ٖتقيق مشركعي ا٠تاص 

بديل لعدـ ٖتقيقي ١تشركعي الذم اطمح لو 

اجاد عمل 

 تطوير موىبة

 أحب مهنة ا٠تياطة ك التصميم

 



 
 

 
103 

ب ػ اعتماد سوؽ العمل على الشهادات الجامعية 

" عدـ اعتمادؾ على الشهادات اٞتامعية للولوج لسوؽ العمل سببو "     ك ىو23ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

  ( 01  )انظر ا١تلحق رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بعدـ اعتماد سوؽ العمل على الشهادات اٞتامعية ك لذلك ف

عدـ عتماد سوؽ العمل على الشهادات الجامعية توزيع االجابات المتعلقة ب: 65الجدكؿ رقم 

 احتيار التكرار

 سوء تنظيم ك تسيَت ا١تنظومة اٞتامعية           09

 عدـ مواكبة اٞتامعة للتطورات ك العركض ا١تطركحة يف سوؽ العمل 12

 اعتمادىا على اٞتانب النظرم فحسب  10

بدكف اختيار  01

 اجملموع  32

 

 :عتماد سوؽ العمل على الشهادات اٞتامعيةاعدـ جدكؿ توزيع االجابات ا١تتعلقة بكما نعرض 

عدـ عتماد سوؽ العمل على الشهادات الجامعية توزيع االجابات المتعلقة ب : 66الجدكؿ رقم

 احتيار النسبة ا١تئوية

 سوء تنظيم ك تسيَت ا١تنظومة اٞتامعية           28

 عدـ مواكبة اٞتامعة للتطورات ك العركض ا١تطركحة يف سوؽ العمل 38

 اعتمادىا على اٞتانب النظرم فحسب  31

بدكف اختيار  03

 اجملموع  100
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أنماط اإلجابة  

 :  ك ىي كااليت امناط االجابة ايضا عرض كف

أنماط اإلجابة  قائمة  : 67الجدكؿ رقم

 األعٛثخ 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ           

ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ           

ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ 

 اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ          

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ          

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ          

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ           

ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 
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ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ         

 ـ ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ

 ـ ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ        

 ـ  ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ          

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

 ـ اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت

 

 :عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بامناط االسئلة ق يليك

  توزيع  االجابات المتعلقة بانماط االسئلة68الجدكؿ رقم 

  اإلجابة التكرار

 اإلجابة 03

 بدكف اإلجابة 29

 اجملموع 32

 عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بعدـ اعتماد سوؽ العمل على الشهدات اٞتامعية قما يليؾ

: بالنسب ا١تئوية

 :توزيع  االجابات المتعلقة بانماط االسئلة بالنسبة المئوية : 69 الجدكؿ رقم

  اإلجابة النسبة ا١تئوية

 اإلجابة 09

 بدكف اإلجابة 91

 اجملموع 100
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: عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتاكيد على االسئلة مث ف

 التأكيد على األسئلةتوزيع  االجابات المتعلقة ب: 70الجدكؿ رقم 

مبلحظة    اإلجابة التكرار

 التأكيد 05 -

 بدكف تأكيد 27 -

 اجملموع 32 -

 :ؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتاكيد على االسئلة بالنسب ا١تئويةٞتدك عرض اق يليك

التأكيد على األسئلة بالنسبة المئوية توزيع  االجابات المتعلقة ب: 71 الجدكؿ رقم

مبلحظة     اإلجابة النسبة ا١تئوية

 01 التأكيد 16 -

 02 بدكف تأكيد 84 -

  اجملموع 100 -

 

 27ك % 16 أفراد أدلو بإجابتهم بنسبة 5  ،ديثل اٞتدكؿ أعبله توزيع االجابات ا١تتعلقة بالتأكيد على األسئلة

 %.84فرد مل يدلو بأية إجابة أم بنسبة 
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أنماط اإلجابة  

:  اٞتدكؿ الذم يوضح قائمة امناط اجابات ا١تبحوثُت  أيضا عرضكف

أنماط اإلجابة  قائمة    :  72الجدكؿ رقم 

ٟتأنا اىل  ا١تركز لتكميل ك تدعيم من اجل ٖتقيق 

 مشركعي

 ال يوجد

 تشبع السوؽ العملي بالتخصصات اٞتامعية

 نقص مناصب شغل

 عدـ توفَت مناصب شغل

 

 ػ  أراء ك أفاؽ 2

يف رأيك ىل ديكن أف مركز التكوين ا١تهٍت متوافق بُت ٥ترجات  "    ك ىو24ديثل ىذا ا١تبحث  السؤاؿ رقم 

  ( 01 .)التعليم ك متطلبات سوؽ العمل على غرار اٞتامعة انظر اىل ا١تلحق رقم 

: عرض اٞتدكؿ الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة باالفاؽ ك رام ا١تبحوثُت ك

األفاؽ ك رأم المبحوثين توزيع  االجابات المتعلقة ب : 73الجدكؿ رقم 

 اإلجابة التكرار  مالحظة

 نعم 29 -

 ال 02 -

بدكف  إجابة  01 -

المجموع  32 -
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 : عرض اٞتدكؿ الذم يوضح توزيع االجابات ا١تتعلقة باالفاؽ ك رام ا١تبحوثُت بالنسب ا١تئوية قيليك

األفاؽ ك رأم المبحوثين بالنسبة المئوية  توزيع  االجابات المتعلقة ب: 74 الجدكؿ  رقم

  اإلجابة النسبة المئوية مالحظة

 01 نعم 91 -

 02 ال 06 -

بدكف  إجابة  03 - 03 

المجموع  100 -  

 

 فرد صرحو بأف 29نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ ك الذم ديثل توزيع االجابات ا١تتعلقة بآالفاؽ كرأم ا١تبحوثُت،  أف 

من % 91مركز التكوين ا١تهٍت كافق بُت ٥ترجات التعليم ك متطلبات سوؽ العمل على غرار اٞتامعة أم بنسبة 

يف حُت بقي مبحوث كاحد مل يديل % 6عينة البحث، كمبحوثاف اثناف كانت إجابتهم عكس ذلك أم بنسبة 

، إف ما ديكن اإلشارة إليو ىو أف الطالب اٞتامعي بات يعيش صراعات عديدة حوؿ  (%3)بأية إجابة  

التخصص الذم يزاكلو باٞتامعة كىل يتطابق كميوالتو ا١تهنية ا١تستقبلية، أك مع ا١تعايَت ا١تعموؿ هبا يف السوؽ، كذا 

٧تد األغلبية من الطبلب ال تثق باٞتامعة ك٥ترجاهتا خاصة كأهنا تعتمد على اٞتانب النظرم ككذا عدـ مواكبتها 

.  للتطورات كالعركض ا١تطركحة يف سوؽ العمل
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 ملخص 

حاكلنا التعرؼ يف ىذا الفصل على دكافع التحاؽ اٞتامعيُت ٔتراكز التكوين ا١تهٍت، بُت رغبة يف ٖتقيق ا١تشركع 

ا١تهٍت ا١تستقبلي ك بُت رغبة شخصية إتاه دراسة ٗتصص ما ،ك بُت السعي لضفر ٔتنصب مهما كانت األكضاع 

ك الظركؼ تباينت أراء ا١تبحوثُت ك اختلفت حاكلنا كذلك التعرؼ على نظرهتم ٢تذا القطاع ك سبب عدـ 

اعتمادىم على الشهادات اٞتامعية للولوج إىل سوؽ العمل  كمعرفة مشاريعهم ا١تهنية ا١تستقبلية ك كالسعي 

. لتحقيقها كعبلقتها بسوؽ العمل كالعركض ا١تطركحة بو 
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خاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 

يعد عرض النتائج يعٍت بالضركرة اإلجابة على التساؤالت اليت انطلقت منها الدراسة، كعليو فنحن يف ىذه الدراسة 

دراسة ميدانية با١تعهد " اٞتامعيُت، مركز التكوين ا١تهٍت ك ا١تشركع ا١تهٍت للطالب اٞتامعي اٞتزائرم" ا١توسومة ب 

كانطلقنا من التساؤؿ الرئيسي التايل _ مستغاًل_الوطٍت ا١تتخصص يف التكوين ا١تهٍت كالتمهُت بن زىرة عبد القادر 

 ماىي أسباب توجو اٞتامعيُت ٨تو التكوين ا١تهٍت؟ : 

% 72كيتضح من خبلؿ ا١تعطيات ٔتجتمع البحث ا١تتمثل يف عينة اٞتامعيُت أف غالبيتهم إناث كذلك بنسبة 

كما أف غالبية ا٠ترجيُت حاملي شهادة ليسانس بعدد يقدر ب  [ 25-21]كما أف أغلبهم يًتاكح سنهم ما بُت 

 من عدد أفراد العينة من ٥تتلف التخصصات اٞتامعية، أما بالنسبة للتخصصات ا١تهنية فقد 32 من أصل 29

 .(اإلعبلـ اآليل )تنوعت لكن غالبيتها بتخصص ا١تعلوماتية 

كفيما يلي عرض النتائج اليت مت التوصل إليها من خبلؿ الدراسة، بداية ٔتا يتعلق باٞتامعة اٞتزائرية كاختيار أفراد 

العينة لتخصصاهتم اٞتامعية، كاليت تباينت ك اختلفت بُت ٗتصصات علمية كأدبية كرصد آراء ا١تبحوثُت حوؿ 

ا١تنظومة اٞتامعية، اليت أٚتع أغلبهم أهنا تعتمد بشكل كبَت على التلقُت، كاليت يغلب عليها اٞتانب النظرم على 

حساب اٞتانب التطبيقي، حيث يبقى الطالب اٞتامعي يعيش حالة إنفصاؿ بُت ما يدرس كبُت ماىو مستجد 

بالواقع العلمي، ٦تا أفرز عدـ ٘تاشي التكوين اٞتامعي كمتطلبات سوؽ العمل، أيضا عدـ مراعاة التخصصات 

ا١تدرجة باٞتامعة كالعركض ا١تستجدة بسوؽ العمل، كىذا ما يدؿ كيؤكد على العبلقة ا١تبتورة بينهما، ٦تا يطرح 

مسألة التنسيق ك التعاكف بُت اٞتامعة ك٤تيطها للتقريب بُت ا٢تول اليت تفصل بينهما ، كىذا بإجياد عبلقة تكامل 

عن طريق توفَت أطر قانونية ملزمة حملاكلة تكيفها مع متطلبات سوؽ العمل، كىذا من خبلؿ إجراء تربصات أثناء 

التكوين اٞتامعي، ؼ البطالة ٘تس كافة أفراد اجملتمع على ٥تتلف مستوياهتم التعليمية إال أف ذكم ا١تستول 
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اإلبتدائي كا١تتوسط يعد منطقي، إال أف فئة اٞتامعيُت شهدت تزايد يف معدؿ البطالة رغم اإلصبلحات، كىذا ما 

يؤكد أف عبلقة التعليم العايل كسوؽ العمل ْتاجة للمراجعة خصوصا كأف عدد كبَت منهم يعاٍل من البطالة، كىو 

يف ارتفاع متزايد لذا تقرب أفراد العينة إىل ىاتو ا١تراكز كإسًتإتية إلعادة إنتاج كفاءات كالولوج من جديد إىل 

سوؽ العمل، أما مايتعلق بالتكوين ا١تهٍت، كاختيار أفراد العينة لتخصصاهتم با١تركز كاليت تباينت كتنوعت لكن 

غالبيتها بتخصص ا١تعلوماتية، كرصد آراء ا١تبحوثُت حوؿ الذم كاف باألمس يعد مبلذ الراسبُت من ا١تنظومة 

التعليمية، اليـو يعد أكثر ٘تاشي كمواكبة للتطورات، أيضا ١تتطلبات سوؽ العمل كىذا حسب الدراسة ا١تيدانية 

كتصرحيات ا١تبحوثُت ككذا من خبلؿ اإلصبلحات اليت عرفها القطاع يف السنوات األخَتة، من خبلؿ 

التخصصات كاألمناط ا١تهنية ا١تدرجة، ككذا الربامج كطرؽ التكوين اليت عرفت تطور ٔتواكبتها للواقع العملي، 

كامتيازىا بالليونة من خبلؿ مدكنة التخصصات اليت يتحدد من خبل٢تا التخصصات اليت يتطلبها سوؽ العمل، 

كالتخصصات اليت عرفت إدراج بعض التغَتات كالتطورات، كما أصبح اإلندماج يف سوؽ العمل يف الوقت الراىن 

خاضع ١تعيار التأىيل كالكفاءة، يف إشكالية توجو اٞتامعيُت ٨تو قطاع التكوين ا١تهٍت نابع عن إرادة ككعي من 

الطالب اٞتامعي ديكن تفسَتىا با١تشركع الشخصي أك ا١تشركع ا١تهٍت، فبعد الدراسة ا١تيدانية كتوزيع اإلستمارات 

 مبحوث، عربكا عن 32 مبحوث من أصل 29على ا١تبحوثُت رصدنا آرائهم كأف معظم ا١تبحوثُت بنسبة 

 32 مبحوث من اصل 28ك أدلو ٔتخططاهتم كطموحاهتم با١تستقبل  ( 23جدكؿ رقم )مشاريعهم ا١تستقبلية 

ىذا كإف دؿ على شيء فإمنا يدؿ على أف توجو اٞتامعيُت لقطاع التكوين ا١تهٍت مل  ( 22جدكؿ رقم )مبحوث 

يأيت من فراغ ؼ الطالب يتطلع ١تمارسة مهنة، كظيفة أك عمل ٤تدد يبلئم قدراتو كرغباتو كيوفر لو سبل العيش 

كىذا مل جيده من ا١تنظومة اٞتامعية أك باألحرل ال تكفي كحدىا ففي نظره البد كشهادة ذات كفاءة مع الشهادة 

اٞتامعية لضماف دخولو سوؽ العمل ،كيف األخَت كمن خبلؿ مقاربة النتائج ا١تتوصل إليها بفرضيات الدراسة 

 ترل أف نتيجة البطالة اليت يعرفها اٞتامعيُت يتجهوف ٨تو التكوينية ا١تهٍت إلكتساب شهادة ذات +1255كاليت

كفاءة عملية ألجل رفع حظوظهم للولوج إىل سوؽ العمل إذ د٣تنا فرضيات دراستنا يف كاحدة فهي فرضية مركزة 
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ٖتمل أكثر من مؤشر؛ بطالة اٞتامعيُت، التكوين ا١تهٍت، ك ا١تشركع ا١تهٍت للطالب من خبلؿ التحليل الكمي الذم 

أجريناه مع عينة البحث كجدنا أف، فرضيتنا قد ٖتققت إذ نستطيع القوؿ أف مبحوثينا ىم جامعيوف، متخرجوف، 

ٛتلة شهادات، كمنهم من يزاكلوف دراستهم كقطاع التكوين إىل أهنم يتوجهوف إىل معاىد التكوين كإسًتإتية 

كطرؽ بديلة لتذليل مشكل عدـ انسجامهم بسوؽ العمل عن طريق اٟتصوؿ على تكوين يف ٗتصص يكوف 

مكمل لتكوينهم اٞتامعي أك بتوسيع معارفهم كإكتساب مهارات، كفاءات ككذا خربة بالتايل منح ألنفسهم فرصة 

أخرل للولوج لسوؽ العمل، رغم أف مبحوثينا من شعب علمية، ؼ اإلعتقاد السائد يف ٣تتمعنا أف حاملي 

الشهادات األدبية ىم الذين ٘تسهم البطالة أكثر لكن من خبلؿ دراستنا ا١تيدانية تبُت لنا أف التخصصات العلمية 

أيضا تواجو البطالة، ليس ىذا فقط بل أصبحت الشهادة اٞتامعية غَت كافية للولوج لسوؽ العمل، حيث يعيش 

 .الطالب اٞتامعي حالة بطالة بعد ٗترجو كىذا ما يفسر سلوؾ أفراد العينة باقًتاهبم ٢تذه ا١تراكز

لقد توصلت الدراسة إىل ىذه النتائج  اليت تبُت أف، اٞتامعة اٞتزائرية أصبحت كمؤسسة تربوية كتعليمية ال تقدـ ك 

إال اجملاالت النظرية ىذا من جهة، كمن جهة أخرل مل تعد تواكب التطورات اٞتديدة يف التخصصات اليت 

أصبحت يف إطار العا١تية، حيث كاف من بُت األىداؼ الرئيسية ٢تذا البحث ىو التعرؼ على أسباب كدكافع 

إقًتاب اٞتامعيُت لقطاع التكوين ا١تهٍت فاٞتامعة كما ذكرنا سالفا مل تعد تليب احتياجات الطلبة العتمادىا على 

التلقُت على حساب الكفاءة ا١تهنية اليت كجد الطالب اٞتامعي أهنا تتوفر يف مراكز كمعاىد التكوين ا١تهٍت فالسوؽ 

اٟتالية باتت تعًتؼ بالكفاءات كا١تهن ،ال على التلقُت كالنظريات األدبية كالفلسفية، خاصة مع التطورات اليت 

نشهدىا كالطموحات كا١تشاريع ا١تستقبلية اليت يطمح إليها الطالب اٞتامعي ضمن ما يندرج أك مايسمى با١تشركع 

الشخصي أك ا١تهٍت، فأغلب الطبلب أصبحوا على علم ك دراية ١تا حيدث يف ا١تنظومة الًتبوية التعليمية كالوضع 

الذم آلت إليو جامعتنا الذم أقل ما يقاؿ عليو أنو مزرم، فوجدكا مراكز كمعاىد التكوين ا١تهٍت متنفس كمقصد 

 .يضمن أك يعطيهم فقط األمل للسعي كراء ٖتقيق طموحاهتم ا١تستقبلية
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قائمة المصادر ك المراجع باللغة الوطنية 

ا١تعجم ا١توسوعي لعلـو تربية منشورات علـو الًتبية الطبعة األكىل مطبعة النجاح : أٛتد أكزم  .1

  .2006الدار البيضاء , اٞتديدة

التعليم العايل يف اٞتمهورية اٞتزائرية الدديقراطية الشعبية حوليات جامعة اٞتزائر : الركب عبد اهلل  .2

 . 1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  (01)العدد, 1987

٨تو إسًتاتيجية فعالة ٠تلق عبلقة مستقرة بُت سوؽ التعليم كسوؽ العمل كحل للبطالة : ا١تاحي ثريا  .3

مداخلة ضمن ا١تلتقي الدكيل حوؿ إسًتاتيجية اٟتكومة للقضاء على البطالة , كطريق للتنمية ا١تستدامة

 16-15كٖتقيق التنمية إىل ٥ترب اإلسًتاتيجيات ك السياسات اإلقتصادية يف اٞتزائر جامعة ا١تسيلة 

.  ـ 2011نوفمرب 

منشورات كزارة التكوين كالتعليم  – 2007طبقي – ا١تدكنة الوطنية لتخصصات التكوين ا١تهٍت  .4

. ا١تهنيُت

 1999مشركع تقرير حوؿ التكوين ا١تهٍت الدكرة الثالث عشر مام , ا١تشركع الوطٍت كاإلجتماعي  .5

 .25ص 

 .2006بوفلجة غياث  ، التكوين ا١تهٍت كالتشغيل باٞتزائر، اٞتزائر، دار الغرب ، .6

فعالية نظاـ التعليم كالتكوين يف اٞتزائر ك إنعكاساتو علي معدالت : ٛتاٍل أدريوسل بوطالب فويدر  .7

مارس - 18-17مداخلة ضمن ا١تؤ٘تر الدكيل حوؿ أزمة البطالة يف الدكؿ العربية القاىرة , البطالة 

2008 . 
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من منظور بعض , إنعكاس األداء التنظيمي يف جودة البحث العلمي: ٛتداكم عمرك أٛتد ْترشي . .8

. األساتذة ّتامعة قاصدم مرباح كرقلة 

مذكرة مكملة – قسنطينة – كاقع تكوين طلبة الدراسات العليا يف اٞتامعة منتورم , خدنة يسمينة .9

– جامعة منتورم – لنيل شهادة ا١تاجستَت يف علم اإلجتماع ٗتصص التنمية كتسَت ا١توارد البشرية 

  2008– قسنطينة 

 .3 ص 2000اٞتزائر, منشورات كزارة الشباب كالرياضة, دليل تكوين ا١تهٍت .10

التطور ا٢تيكلي للجامعة اٞتزائرية كإنعكاساتو على القطاع التعليم العايل يف : صاٌف فبلحي  .11

 . 2000اٞتزائر ملتقي الدكيل حوؿ برنامج تصحيح ا٢تيكلي ك أثاره على قطاع التعليم العايل باتنة 

ا١تشركع ا١تهٍت ا١تتفوؽ دراسيا ٣تلة دراسات يف العلـو اإلنسانية : عائشة بن صافية .  .12

. 274 ص 2009 جامعة اٞتزائر 12كاإلجتماعية العدد 

 ديواف ا١تطبوعات 1962- 1830أْتاث ك دراسات يف تاريخ اٞتزائر ا١تعاصرة : عمر ىبلؿ  .13

 . 1995اٞتامعية اٞتزائر 

التطور ا٢تيكلي للجامعة اٞتزائرية ك إنعكاساهتا على قطاع التعليم العايل يف : فبلحي صباح  .14

اٞتزائر ملتقي دكيل حوؿ برنامج التصحيح ا٢تيكلي ك أثاره على قطاعي التعليم ك الصحة باتنة 

2000 . 

 . 2007عامل كتاب , إقتصاد التعليم كٗتطيطو عماف : فليح حسن خليفة  .15

 . 2012جواب , العدد الثامن– ٣تلة العلـو اإلنسانية  .16

. 38 ص 1997دار البيضاء , دار اإلعتصاـ , مشركع ا١تؤسسة : نور الدين طاىرم .17

 .24/09/1983 ا١تؤرخ يف 83/544اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية ا١ترسـو التنفيذم  .18
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بوابة الوزير األكؿ ا١تؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية , اٞتمهورية اٞتزائرية الدديقراطية الشعبية  .19

 2007.06.10األساسية            

بعض قضايا التكوين كمشكبلت ا١تمارسة ا١تهنية ، : السيد سا٘تة ا٠تميسي ، ا١تعلم العريب . .20

 . 2003اإلسكندرية ، دار الوفاء ، 

, ا١تؤسسة الوطنية للفنوف ا١تطبعية, التعليم يف اٞتزائر قبل كبعد اإلستقبلؿ: الطاىر زرىوٍل . .21

 . 1994اٞتزائر 

الدكرة الثالث , مشركع تقرير حوؿ التكوين ا١تهٍت, اجمللس الوطٍت اإلقتصادم ك اإلجتماعي. .22

  1999عشر مام 

 معجم 383 -382ص 1986.27الطبعة , بَتكت , دار ا١تشرؽ, ا١تنجد يف اللغة كاإلعبلـ. .23

 1994موسوعة الًتبية كالتكوين 

 ، 2 ، بَتكت ، دار إحياء الًتاث العريب ، ط 2أنيس إبراىيم ك آخركف ، ا١تعجم الوسيط جزء. .24

 .د ت 

أنيس خالد سيف الدين ك ٝتى منَتة ، دكر مؤسسات التكوين ا١تهٍت يف رفع االلشباب ٨تو . .25

 .2013، - دراسة حالة–ا١تقاكالتية 

أنُت خالد سيف الدين كسبلمي منَتة، دكر مؤسسات التكوين ا١تهٍت يف دفع الشباب ٨تو . .26

كرقلة، تقرت، حاسي -ا١تقاكالتية دراسة حالة مؤسسات التكوين ا١تهٍت ١تنطقة اٞتنوب الشرقي

    2013، ٣تلة أداء ا١تؤسسات اٞتزائرية، العدد اثناف، اٞتزائر، -مسعود

بن أشنهو مراد ، ٨تو اٞتامعة اٞتزائرية عايدة أديب باية ، اٞتزائر ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية . .27

. 2007بوفلجة غياث، التكوين ا١تهٍت كالتشغيل باٞتزائر، اٞتزائر، دار الغرب،  ..1981

 .2002تيلوين حبيب ، التكوين يف الًتبية ، كىراف ، دار الغرب ،  .28
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جلسات كطنية يـو األحد من أجل كضع إسًتاتيجة كطنية لنظاـ التكوين نقبل عن موقع  .29

 الشركؽ أكنبلين 

 ، دار كنوز ا١تعرفة ، عماف ، 01ٛتداف ٤تمد ، معجم مصطلحات الًتبية ك التعليم ، ط  .30

  2008األدرف ، 

 ، دار كنوز ا١تعرفة ، عماف ، األردف ، 1ٛتداف ٤تمد ، معجم مصطلحات الًتبية كالتعليم ، ط .31

2008. 

دٛتاٍل أدريوش كبوطالب قويدر، فعالية نظاـ  التعليم ك التكوين يف اٞتزائر كإنعكاسو على . .32

، 2008 مارس 18-17معدالت البطالة، ا١تؤ٘تر الدكيل حوؿ أزمة البطالة يف البلداف العربية أياـ 

. القاىرة

 .2000دكر التكوين ا١تهٍت ، منشورات كزارة الشباب ك الرياضة ، اٞتزائر ،  .33

رٛتاٍل ليلي، تقوَل أثر التكوين ا١تهٍت على فعالية أداء ا١تتخرجُت ، أطركحة لنيل شهادة . .34

ا١تاجستَت يف علم النفس ٗتصص التنمية البشرية كفعاليات األداءات، إشراؼ بوفلجة غياث، جامعة 

. 2009كىراف، 

- دراسة ميدانية – زرزكر أٛتد، تقييم مسامهة اٞتامعة اٞتزائرية يف ٖتضَت الطلبة إىل عامل الشغل  .35

 ٣2013تلة  العلـو اإلنسانية  كاإلجتماعية، العدد العاشر، مارس، 

, التكوين ا١تهٍت كنظاـ لتنمية ا١تهارات الكفاءة اإلجتماعية,ضياؼ زين الدين شنار سامية  .36

-23جامعة مسيلة , ا١تلتقي الوطٍت حوؿ إسًتاتيجية التكوين ا١تهٍت يف عامل الشغل

. 75 ص 24/04/2012

 ص 1984اٞتزائر , دار ا١تعرفة اٞتامعية, اٞتزء األكؿ, علم النفس كاإلنتاج, عبد الرٛتن عسوم .37

5 . 
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دراسة يف علم اإلجتماعي الًتبوم ، –عبد اهلل ٤تمد عبد الرٛتن ، سوسيولوجيا التعليم اٞتامعي  .38

 .1991القاىرة ، دار ا١تعرفة اٞتامعية ، 

حضرم دليلة إصبلح منظومة التكوين كالتعليم ا١تهٍت يف اٞتزائر ك أثاره عللى السوؽ , عرابة رابح .39

مداخلة ضمن ا١تلتقي الوطٍت حوؿ إسًتاتيجية التكوين , العمل يف ظل التحوالت اإلقتصادية ا٠تالية

. 2001ا١تهٍت يف عامل عريفج سامي سلطي ، اٞتامعة كالبحث العلمي ، األردف ، دار الفكر ، 

 ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ، اٞتزائر 7القاموس اٞتديد للطبلب ، ط: علي بن ىادية ك آخركف  .40

 ،1991. 

 .2007علي راشد ، التدريس اٞتامعي ، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ، عماف ، األردف ،  .41

فيلة فاركؽ عبده ، اٛتد عبد الفتاح ، معجم مصطلحات الًتبية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  .42

  .2004كالنشر ، اإلسكندرية ، 

كاىي مربكؾ، ٥ترجات التعليم العايل كٖتديات سوؽ العمل دراسة ميدانية ٠ترجيي جامعة  .43

مرباح، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف قسم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية ٗتصص .قاصدم 

. 2011، 3إدارة ا١توارد البشرية، إشراؼ نايت عبد الرٛتاف عبد الكرَل، جامعة اٞتزائر

  .٤2003تمد أٛتد بيومي ، تاريخ التفكَت االجتماعي ، دار ا١تعرفة اٞتامعية ، مصر ، . .44

  1977القاىرة دار النهضة العربية , قضاياه كإٕتاىاتو, التعليم اٞتامعي ا١تعاصر , مرسي منَت. .45

نص القانوف التوجيهي للتعليم ا١تصادؽ عليو من طرؼ اجمللس الشعيب الوطٍت يف . .46

 .17/08/1998 ا١تؤرخ يف 98/153 كالذم صدر ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم 27/01/1999

 .القاموس العريب ، بَتكت ، دار راتب اٞتامعية ،د ت: ىوار راتب ك آخركف ، ا١تتقن . .47

  2002كفاء مرعي ، دكر اٞتامعة يف مواجهة التطرؼ الفكرم ، دار ا١تعرفة ، مصر ، . .48
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 .                                               2001األردف دار الفكرة , اٞتامعة كالبحث العلمي, عريفج سامي سلطي .49

                                 

 . 4ص . 11يتضمن القانوف التوجيهي للتكوين كالتعليم ا١تهٍت العدد  .50

دراسة حوؿ – حيِت ، دكر التوجيو ا١تدرسي كا١تهٍت يف تأىيل الفرد ك معاٞتة قضايا الشباب  .51

 . (مقاؿ إلكًتكٍل)ا١تشركع ا١تدرسي ك ا١تهٍت 

 279-03 ، ا١ترسـو الرئاسي رقم 114-112 ص 23/04/2012جامعة مسيلة , الشغل .52

 .2003 أكت 23 ىجرم ا١توافق ؿ 1424 ٚتادل الثاٍل 24ا١تؤرخ يف 

 يتضمن 23/02/2008 ا١تؤرخ يف 07-08القانوف رقم , اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية .53

. القانوف التوجيهي للتكوين كالتعليم ا١تهنيُت 

 23/02/2008 ا١تؤرخ يف 07-08قانوف رقم ,اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية .54

 ك 19/09/2011 مؤرخ يف 333-11مرسـو تنفيذم رقم , اٞتريدة الرٝتية للجمهورية .55

 52العدد , ا١تتضمن كيفيات إنشاء خبليا اإلشارة كالتوجيو يف ا١تؤسسات التكوين كالتعليم ا١تهنيُت

 . 28ص 

 .2004 نوفمرب سنة 21 ا١تؤرخ يف 371-04ا١ترسـو التنفيذم رقم  .56

 :قائمة المصادر ك المراجع باللغة االجنبية 

Dictionnaire Le Petit Larousse, Paris, 2001,p 828 

 :قائمة المصادر ك المراجع االلكتركنية 

https://www.echoroukonline.com/ 

https://ar.wikipidia.org 

https://ar.univ.mosta.dz 

https://www.echoroukonline.com/
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 ومىرج االعتماسة 01:مهحك سلم

ِووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ –  أٍجبة رٛعٗ اٌغبِؼ١١ٓ ٌّواوي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ :ػىىان انمزكشة 

َِزغبُٔ – ػجل اٌمبكه ى٘وح   

  االعتماسة  

اٌّزوثظ١ٓ ثّووي  (اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  )ئٌٝ اٌغبِؼ١١ٓ ٚ ؽٍّخ اٌشٙبكاد اٌؼ١ٍب 

رضغ ث١ٓ أ٠ل٠ىُ اٌطبٌجخ وَبه ٔج١ٍخ ٘نٖ – َِزغبُٔ – اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ػجل اٌمبكه ى٘وح 

االٍزّبهح الٔغبى ثؾش ػٍّٟ ثغوع اٌؾظٛي ػٍٝ كهعخ اٌّبٍزو رقظض ػٍُ االعزّبع 

ؽٛي رؾ١ًٍ اٍجبة , عبِؼخ َِزغبُٔ – و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚ اإلَٔب١ٔخ – رٕظ١ُ ٚػًّ 

ِووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ػجل  )رٛعٗ اٌغبِؼ١١ٓ ٚ ؽٍّخ اٌشٙبكاد اٌؼ١ٍب ٌّواوي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ 

ثمظل اٌزٛطً اٌٝ ٔزبئظ رؼىٌ ٔزبئظ أٍجبة رٛعٗ اٌغبِؼ١١ٓ ٌّواوي  (اٌمبكه ى٘وح َِزغبُٔ 

اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ أ١ٍ١ِٓ أْ رزفضٍٛا ثبإلعبثخ ػٓ األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ  ػ١ٍىُ ثبٌشىً اٌنٞ ٠إكٞ 

.  اٌٝ اٌزٛطً ٌٕزبئظ رقلَ اٌٙلف األٍبٍٟ ٌٙنٖ اٌلهاٍخ

 

وَبه ٔج١ٍخ : اٌطبٌجخ   

 

 االٍزّبهح 

.أِبَ اإلعبثخ اٌزٟ روا٘ب ِٕبٍجخ  (×) ضغ ػالِخ   

موو         أٔضٝ        :        اٌغٌٕ 1  

أػية           ِزيٚط                ِطٍك :      اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ 2  

:    ٚضؼ١خ اٌؼب١ٍِٓ ارغبٖ اٌؼًّ 3  

ثطبي            ػبًِ              ِزمبػل      :  األة   

هثخ ث١ذ         ػبٍِخ             ِزمبػلح :  األَ   
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موٛه               اإلٔبس              رور١جه اٌؼبئٍٟ          :       ػلك اإلفٛح 4  

: ........................................    رقظظه اٌغبِؼ5ٟ  

ٚ ِزٝ ........................................    أفو شٙبكح ِزؾظً ػ١ٍٙب ِٓ اٌغبِؼخ 6

...................................   

   رؼزمل ئْ اٌّإٍَخ اٌغبِؼ١خ ِٓ فالي ١٘بوٍٙب رَبُ٘ فٟ ئػالِه ثّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ ٚ 7

: أُ٘ اٌطوق الفز١به إٌّٙخ إٌّبٍجخ   

 ٔؼُ                               ال                         ال اكهٞ      

:   رؼزمل اْ ِؾزٜٛ اٌجواِظ فٟ رقظظه اٌغبِؼٟ ٠ٙزُ ثزؾض١ون ٌؼبٌُ اٌشغً 8  

 ٔؼُ                            ال                           ال اكهٞ 

: رزطبثك ِغ افز١بهاره ا١ٌّٕٙخ اٌَّزمج١ٍخ  (اٌغبِؼٟ  )  ً٘ طج١ؼخ اٌزى٠ٛٓ األوبك٠ّٟ 9  

  ٔؼُ                         ال 

: ...............................................  رقظظه ثّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ 10  

:  ِٓ وبْ ٌٗ اٌفضً فٟ اٌزؾبله ثّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ 11  

 اؽل األطللبء              اؽل أفواك اٌؼبئٍخ          هغجخ شقظ١خ        

:   اٌشٙبكاد اٌّزؾظً ػ١ٍٙب أٚ اٌزٟ رؾظٍذ ػ١ٍٙب ثّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ 12  

............................................................................... 

: .........................................   اموو ِشوٚػه إٌّٟٙ اٌَّزمجٍٟ 13  

:    ً٘ ٠ورجظ ِشوٚػه إٌّٟٙ ث١ٌّٛه اٌلهاٍٟ فالي ٍٕٛاد رّلهٍه  14  

 ٔؼُ                     ال 

:    ِشوٚػه إٌّٟٙ ٠زٛلف ػٍٝ ٔٛع رقظظه 15  

 ٔؼُ                   ال                         ال اكهٞ 

:   ً٘ رؼزمل اْ رقظظه ٠ّٕؾه اٌملهح ػٍٝ رؾم١ك ِشوٚػه إٌّٟٙ 16  

 ٔؼُ                 ال                         ال اكهٞ
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:  ً٘ ٕ٘بن رواثظ ث١ٓ رقظظه ثبٌّووي ٚ ِشوٚػه إٌّٟٙ 17  

 ٔؼُ              ال       

:   ً٘ ٠ورجظ ِشوٚػه إٌّٟٙ ثّب ٠ٛفوٖ ٍٛق اٌؼًّ ِٓ ٚظبئف 18  

 ٔؼُ             ال 

:   افز١به اٌزقظض الثل أْ ٠زٛافك ِغ فظٛط١بد عَٕه 19  

 ٔؼُ            ال 

   فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ ػبًِ اٌغٌٕ ُِٙ ػٕل افز١بهن ٌزقظض ِب ٌلٜ ِووي اٌزى٠ٛٓ 20

: إٌّٟٙ  

 ٔؼُ           ال                ال اكهٞ 

    ٔغبػ اٌّشوٚع إٌّٟٙ ٠زٛلف ػٍٝ ِلٜ رٕبٍت اٌزقظض ِغ فظٛط١خ عَٕه 21

 ٔؼُ          ال                ال اكهٞ 

:   اٌزؾبله ثّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ثلافغ 22  

رى٠ٕٟٛ ثّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٠إٍٕٟ٘ ثبٌضفو فٟ ِٕٙخ َِزمج١ٍخ              هغجخ شقظ١خ 

 ٔؾٛ كهاٍخ رقظض ِب 

 رؾم١ك ِشوٚػٟ إٌّٟٙ اٌنٞ اطّؼ ٌٗ  

: ....................................................................ئْ وبْ ٌل٠ه هأٞ أفو امووٖ   

:   ػلَ اػزّبكن ػٍٝ اٌشٙبكاد اٌغبِؼ١خ ٌٌٍٛٛط ٌَٛق اٌؼًّ ٍججٗ 23  

ٍٛء رٕظ١ُ ٚ ر١١َو إٌّظِٛخ اٌغبِؼ١خ          ػلَ ِٛاوجخ اٌغبِؼخ ٌٍزطٛهاد ٚ اٌؼوٚع 

 اٌّطوٚؽخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ 

 اػزّبك٘ب ػٍٝ اٌغبٔت إٌظوٞ فؾَت 

: ................................................... ئْ وبْ ٌل٠ه هأٜ أفو امووٖ   

  فٟ هأ٠ه ً٘ ٠ّىٓ أْ ِووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ِزٛافك ث١ٓ ِقوعبد اٌزؼ١ٍُ ٚ ِزطٍجبد 24

: ٍٛق اٌؼًّ ػٍٝ غواه اٌغبِؼخ   

 ٔؼُ          ال 
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مؼهىماث شخصيت       انخاصت      بانشهيذ به صهشة ػبذ انمادس :        03مهحك سلم

 اركشي انمصذس او انمشجغ
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لائمت انجذاول  

 

اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌغلٚي     اٌغلٚي هلُ

 38 (إٌظبَ اإللبِٟ  )رٛى٠غ اٌزقظظبد اٌّٛعٛكح ثبٌّووي  01

 38 (ٔظبَ اٌزى٠ٛٓ اٌَّبئٟ  )رٛى٠غ اٌزقظظبد اٌّٛعٛكح ثبٌّووي  02

 39 ّٔظ اٌزى٠ٛٓ ٚ اٌز١ّٙٓ 03

 50 رٛى٠غ ٍٕٛاد اٌشٙبكاد 04

 52 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت اٌغٌٕ 05

 53 ٌفئبد اٌؼّو٠خ رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت ا 06

 55 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ 07

 56 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت اٌٛضؼ١خ االعزّبػ١خ ٌٍٛاٌل٠ٓ 08

 58 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت ػلك افواك اٌؼبئٍخ 09

 60 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت اٌّورجخ ثبٌَٕجخ الفواك اٌؼبئٍخ 10

 62 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت اٌزقظظبد 11

 64 رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت َِزٜٛ اٌغبِؼٟ 12

 66 (ٌَبٌٔ ٚ ِبٍز١و )رٛى٠غ اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت ٍٕٛاد اٌزقوط  13

 69َِبّ٘خ اٌغبِؼخ فٟ اٌزى٠ٛٓ رٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 14

 71 ثواِظ  اٌغبِؼ١خرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 15

 72 طج١ؼخ اٌزى٠ٛٓرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 16

 74 اٌزقظض إٌّٟٙرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 17

 78 و١ف١خ االٌزؾبق ثبٌّوويرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 18

 79 لبئّخ اٌزقظظبد ٚ ِمبهٔزٙب ثبٌشٙبكاد اٌَّزمج١ٍخ 19

 82 اٌزقظظبدرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 20

شٙبكح َِزمج١ٍخ فٟ رٛى٠غ  اٌّجؾٛصبد اٌزٟ ٌُ رلٌٟ ثاعبثخ ِزؼٍمخ ة 21

 اٌّووي

84 

اٌزؼج١و ػٓ اٌّشوٚع إٌّٟٙ فٟ رٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 22

 اٌزقظض

85 

 87 اٌزؼج١و ػٓ اٌّشوٚع إٌّٟٙرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 23

 91 اهرجبط اٌّشوٚع ثبٌزقظضرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 25

 92 ِٕؼ اٌملهح ػٍٝ رؾم١ك اٌّشوٚعرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 26

 

 94 اهرجبط اٌّشوٚع ثزقظض اٌّووي رٛى٠غ االعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 27

 95 اهرجبط اٌّشوٚع ثَٛق اٌؼًّرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 28

 97ثبفز١به اٌزقظض رٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ  29

 98أ١ّ٘خ اٌغٌٕ ػٕل افز١به اٌزقظض  رٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة  30
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 99 رٕبٍت  اٌزقظض ثٕغبػ اٌّشوٚعرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة  31

 102 كٚافغ اإلٌزؾبق ثبٌّوويرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ثزىواه  32

 103 كٚافغ اإلٌزؾبق ثبٌّوويرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ثزأو١ل  33

 104 أّٔبط اإلعبثخلبئّخ  34

 105 ئػزّبك ٍٛق اٌؼًّ ػٍٝ اٌشٙبكاد اٌغبِؼ١خرٛى٠غ اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 35

 106 أّٔبط اإلعبثخلبئّخ  36

 109 رٛى٠غ  اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ثأّٔبط األٍئٍخ 37

 109 اٌزأو١ل ػٍٝ األٍئٍخرٛى٠غ  اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 38

 110 أّٔبط اإلعبثخلبئّخ  39

 111 األفبق ٚ هأٞ اٌّجؾٛص١ٓرٛى٠غ  اإلعبثبد اٌّزؼٍمخ ة 40
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لائمت األشكال  

سلم 

انشكم 

اٌظفؾخ  ػىىان انشكم  

ئثٓ ى٘وح ػجل " اٌّقطظ اٌزٕظ١ّٟ اٌؼبَ ٌّووي اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ  01

 "   اٌمبكه

37 

 

لائمت انمالحك  

اٌظفؾخ  ػٕٛاْ اٌٍّؾك  هلُ اٌٍّؾك  

 123ّٔٛمط ئٍزّبهح   01

 125 (اٌى١ٍبد  )اٌّقطظ اٌزٕظ١ّٟ عبِؼخ ػجل اٌؾ١ّل ئثٓ ثبك٠ٌ  02

 126اٌش١ٙل ثٓ ى٘وح ػجل اٌمبكه  ؽ١بح   03
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توى مح  ال

انصفحت  

 ا اإلهذاء

 ةشكش و تمذيش 

 طانجاوب انمىهجي  : األولانفصم 

 01ممذمت 

 03 اإلشكانيت

 04اٌفوض١بد  

 04اٍجبة افز١به اٌّٛضٛع 

 05اٌلهاٍبد اٌَبثمخ 

 09ِظطٍؾبد اٌجؾش 

 13 اٌلهاٍخ  أ٘لافا١ّ٘خ اٌجؾش ٚ 

 14اٌّمبهثخ ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ 

 16. انجامؼت انجضائشيت :انفصم انثاوي

 17ر١ّٙل 

 17اٌغبِؼخ اٌغيائو٠خ  

 18ِفَٙٛ اٌغبِؼخ 

 18ا٘لاف اٌغبِؼخ 

 18ِٙبَ ٚ ٚضبئف اٌغبِؼخ 

 19ا١ٌَبق اٌزبه٠قٟ ٌٍغبِؼخ اٌغيائو٠خ 

 19 (ِوؽٍخ االٍزؼّبه اٌفؤَٟ) 1962اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ لجً 

 20 (ِوؽٍخ اٌغيائو َِزمٍخ) 1962اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ثؼل 

 22 اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ فٟ اٌغيائو أ٘لاف

 22اال٘لاف اٌؼبِخ  

 23 اٌقبطخ األ٘لاف

 23اال٘لاف اٌّؼوف١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 

 25فبرّخ 

 25انتكىيه انمهىي  : انفصم انثانث

 26ر١ّٙل 

 26ِفَٙٛ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ  

 27رطٛه لطبع اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ اٌغيائو  

 28رطٛه لطبع اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ فٟ اٌغيائو ٚ ِقوعبرٗ 

 32أّبط اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ثبٌغيائو  

 33 ٍِقض

 34جامؼت ػبذ انحميذ ابه باديظ و مشكض انتكىيه انمهىي  : انجاوب انميذاوي

 إٌّٙغ١خ ٚ اٌؼ١ٕخ :اٌفظً االٚي
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 45إٌّٙظ اٌَّزقلَ 

 46ِغبي اٌلهاٍخ 

 47ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 

 47اكٚاد عّغ اٌج١بٔبد  

 49االٍب١ٌت االؽظبئ١خ 

 49ػوع اٌج١بٔبد ٚ رؾ١ٍٍٙب 

 69انتكىيه انجامؼي و انمهىي  : انفصم انثاوي

 69اٌزى٠ٛٓ اٌغبِؼٟ 

 74رى٠ٛٓ اٌّووي إٌّٟٙ 

 87: انفصم انثانث

 87انمششوع انمهىي 

 102اساء و افاق  : سابغانفصم ال

 114خاتمت 

 117لائمت انمشاجغ 

 123انمالحك 

 132انفهشط 

 128لائمت انجذاول 

 130 لائمت انمالحك

 130لائمت االشكال 

 

 

 

 

 

 




