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: ملخص

كغیرها من دول العالم توفر الجزائر التعلیم والتكوین المهني ألفراد المجتمع وقد حققت في 
ذلك نسبا عالیة یعكسها المتخرجین الخبیرة و خصیصا في قطاع التكوین المهني، ولكن في 

التوظیف في المؤسسات العمومیة وقطاعات الدولة المختلفة، ومع قلة ظل تقلص فرص 
الحلول والتي تعتبر حلول مؤقتة ولیست بعیدة المدى، فإن هؤالء المتخرجون یواجهون 
مشاكل عدیدة على رأسها البطالة، ولذلك فقد كان لزاما علیهم أن یبحثوا عن منافذ أخرى 

أحسن البدائل التي تغني الشباب عن البحث وبدائل للعمل وتوظیف طاقاتهم، ومن بین
طویال أو االنتظار طویال نجد التوجه نحو المقاوالتیة وٕانشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

بالمائة من القطاع االقتصادي للدول المتقدمة، والتي تعتبر أكثر 90والتي تشكل حوالي 
. مرونة واستقطابا للید العاملة

: الكلمات المفتاحیة

التكوین المهني –المقاوالتیة –متربص التكوین المهني 



مـــقـــــدمــــــة 



مقدمة

ذ

قبل عقد الستینات من القرن الماضي كان االقتصادیین یقسمون عوامل االنتاج إلى ثالث عوامل 
أساسیة وهي األرض، العمل، رأس المال المادي لكن مع بدایة الستینات توجه االهتمام إلى نوعیة الید 

وخاصة إلى تعلیم وتكوین وتدریب هذه األخیرة ومع ظهور مفهوم جدید وهو التنمیة البشریة بدأ العاملة 
االهتمام بالعنصر البشري من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة باعتباره نوع من أنواع رأس المال ووسیلة من 

د كبیر على تطویر الفرد وسائل التنمیة وغایتها في نفس الوقت لذا أصبحت األمم الحدیثة تعتمد على ح
وتنظیم نشاطه وبهذا یكون النمو االجتماعي واالقتصادي السلیم للمجتمعات مرهون بفاعلیه التكوین وٕاعداد 

ت الرهانات األساسیة ومن المرتكزایعتبر التكوین بالمفهوم العام والتكوین المهني خاصة إحدى. القوى العاملة
خاصة على االقتصادیات 20ة، وازدادت أهمیتها مع مطلع القرن الضروریة في اكتساب الكفاءات المهنی

المتطورة وحتى في البلدان النامیة، والجزائر كغیرها من هذه الدول الحدیثة االستقالل والتي ال تزال ترغب في 
یر التخلف، فقد أعطت أهمیة كبیرة لقطاع التكوین المهني وهذا لتزاید النمو السكاني الكبالخروج من دائرة 

فهناك إعداد كبیر للمتربصین في مراكز التكوین ما یؤكد على ضخامة المسؤولیة الملقاة على عاتق نظام 
التكوین المهني في توجیه مستقبل البالد، ومع تزاید عدد الخریجین سنویا، لم تعد الدولة قادرة على توفیر 

المقاوالتیة كونها تعتبر كحل لهذه المعضلة العمل لألفراد من خالل مؤسساتها العمومیة، هنا یأتي االهتمام ب
منها وأصبح موضوع المقاولة وٕانشاء المؤسسة أحد أهم المواضیع التي تزاید اهتمام الباحثین بها أو جزء

وقد ارتبطت المقاولتیة بموضوع خریجي التكوین . من خالل توفیر مناصب الشغلإمكانیاتهاوذلك من خالل 
تنظر لقطاع التكوین المهني أن له دور هام وفعال للمجتمع لما له من قدرة في المهني حیث جرت العادة أن 

توفیر الید العاملة المؤهلة التي تتمتع بصفات ومؤهالت تسمح لها باقتحام عالم الشغل من أبوابه المتعددة، 
معارف فهي الیوم مدعوة للعب دور ریادي في آن كونه عنصر فعال ومحفز على التنمیة من خالل إنتاج 

من الممكن أن تزرعها عدة عوامل مختلفة من األخیرةحیث هذه هم في ظهور ثقافة روح المقاولتیة،تسافعالة
بین أهم هذه العوامل هي التكوین فالنظرة المؤسساتیة تستمد مرجعیتها من استعدادات األفراد لتحویل أفكارهم 

. متولدة لدى المقاولیة الاإلبداعیة التي واقع ملموس وهذا نتاج من روح المقاولت
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: اإلشكالیة

كغیرها من دول العالم توفر الجزائر التعلیم والتكوین المهني ألفراد المجتمع وقد حققت في ذلك نسبا عالیة 
فرص التوظیف لتكوین المهني ولكن في ظل تقلص صا في قطاع ایعكسها أعداد للمتخرجین الكبیرة وخصو 

لتي تعتبر حلول مؤقتة ولیست بعیدة دولة المختلفة ومع قلة الحلول وافي المؤسسات العمومیة وقطاعات ال
ین یواجهون مشاكل عدیدة على رأسها البطالة ولذلك فقد كان لزاما علیهم أن یبحثوا جالمدى فإن هؤالء المتخر 

والمعرفیة ومن بین أحسن البدائل التي تغني الشباب عن منافذ أخرى وبدائل للعمل وتوظیف طاقاتهم العلمیة
عن البحث طویال أو االنتظار طویال نجد التوجیه نحو المقاوالتیة وٕانشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

من القطاع االقتصادي للدول المتقدمة والتي تعتبر أكثر مرونة واستقطابا للید %9والتي تشكل حوالي 
موضوع روح المقاولتیة یشغل حیز اهتمام انیة توفیر مناصب شغل، لذا أصبح ل إمكالعاملة وذلك من خال

كبیر وربط هذا الموضوع بمتربصي التكوین المهني، حیث جرت العادة أن ینظر لقطاع التكوین المهني أن 
ات وقدرات القدرة في توفیر الید العاملة والمؤهلة التي تتمتع بصفله دورا هاما وفعاال في المجتمع لما له 

تسمح لها باقتحام عالم الشغل والولوج إلى المقوالتیة، فهي الیوم مدعوة للعب دور الریادي في أنه كون 
العنصر الفعال والمحفز على التنمیة من خالل إنتاج معارف فعالة تساهم في ظهور روح المقاوالتیة لدى 

. المتربصین

: األسئلة

المهني في توجیه الشباب نحو المقاوالتیة وتشجیعهم على إنشاء مؤسسات هل تساهم مؤسسة التكوین - 
خاصة بهم؟ 

هل یساعد التكوین في تنمیة روح المقاوالتیة لدى متربصي مؤسسات التكوین المهني؟- 
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: فرضیات الدراسة 

.تساهم المؤسسات التكوینیة في توجیه المتربص نحو المقاوالتیة- 

. تنمیة روح المقاوالتیة لدى متربصي مؤسسات التكوین المهنيیساعد التكوین في - 

: أهمیة الدراسة وأهدافها

تندرج هذه الدراسة ضمن دراسات علم االجتماع من جهة وترتبط بالمجال االقتصادي من جهة أخرى، 
. وتتجلى أهمیتها في معرفة توجهات متربصي التكوین المهني والتعریف بالمقاوالتیة في نفس الوقت

نحو المقاوالتیة تكمن أهمیة الدراسة أیضا في التعریف بدور مؤسسة التكوین المهني في توجیه المتربصین
ومدى نجاعة البرامج التكوینیة التي تقدمها هذه المؤسسة وتشجیعهم في الدخول لعالم الشغل من خالل إنشاء 
مؤسسات صغیرة ومتوسطة بحیث تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة لتوضیح المفاهیم والرؤى والحصول على 

ة البرامج التكوینیة والتعلیمیة التي یجب توفرها حقائق ومعارف علمیة من هذا الموضوع والتوصل إلى دراس
لدى المقاولین والتي تساعد المتربصین في إدارة وتسییر مؤسساتهم كونها تعتبر محفزا لنجاحهم أو سبب 

.فشلهم

من المعروف أنه ال یخلو أي بحث علمي من أهداف یسعى الباحث لتحقیقها وهذا من خالل اهتمامه 
: ذي یرید دراسته وتتلخص أهداف الدراسة فیما یليوٕاطالعه حول الموضوع ال

. معرفة ما إذا كان لمؤسسات التكوین المهني دور في توجیه المتربصین نحو المقاوالتیة- 

. معرفة مستوى روح المقاوالتیة لدى المتربصین- 

. تعریف المتربصین بالمقاوالتیة- 

: الدراسات السابقة

دراسة تقویمیة لمراكز التدریب المهني في محافظة اإلسكندریة، ماجستیر :دراسة ابتسام مصطفى عثمان/ 1
. 1980غیر منشورة، كلیة التربیة بجامعة اإلسكندریة 
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لقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إسهام برامج التدریب المهني السریع في الحد من البطالة بین العمال 
العاملة بمحافظة اإلسكندریة ومدى مساعدة هذا البرنامج على إلحاق الغیر الفنیین المسجلین بمكاتب القوى 

الخرجین بأعمال تتفق والتخصصات التي دربوا علیها، وهل یمكن لهذا البرنامج أن یمد سوق العمل في 
.محافظة اإلسكندریة بالتخصصات المطلوبة للمحافظة

لى واقع التدریب المهني السریع ومشكالته من أجل ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي كطریقة للتعرف ع
ومحاولة تطویره، مستخدمة في ذلك نتائج امتحانات الدورة التكوینیة في المواد الدراسیة المختلفة، النظریة 
والعلمیة للتعرف على المستوى التحصیلي والعلمي للعینة موضع الدراسة، إن هذه الدراسة السابقة هي إذن 

برها الباحثة تقویم عملیة التدریب المهني، فلجأت إلى اختیار إحدى دورات برامج دراسة تقویمیة أرادت ع
التدریب المهني حیث استخدمت المقابلة الشخصیة وكذلك استطالع رأي المدربین في عملهم وفي برامج 

ي تلبیة التدریب المهني السریع، كما استخدمت كذلك المالحظة المیدانیة لمعرفة مدى نجاح التدریب المهني ف
: احتیاجات المنشآت الصناعیة بالمحافظة الخاصة بمدینة اإلسكندریة وكان من أهم نتائج الدراسة ما یلي

.افتقار المدربین إلى المؤهالت العلیا- 
ال یعمل برنامج التدریب المهني السریع على حفظ البطالة بین العمال الفنیین المسجلین بمكتب القوى - 

.سكندریةالعالمة بمحافظة اإل
یساعد برنامج التدریب المهني السریع للمتخرجین على االلتحاق بأعمال تتفق وتخصصاتهم التي دربوا - 

. من جملة األفراد الذین التحقوا بالعمل بعد التخرج%2.50علیها أثناء البرنامج بنسبة 
من %63.01ة بنسبة یمكن أن یمد برنامج التدریب المهني السریع سوق العمل بالتخصصات المطلوب- 

من جملة احتیاجات سوق العمل من %6.23جملة االحتیاجات في المهن التي یتم التدریب علیها وبنسبة 
.التخصصات المطلوبة

. ضرورة االهتمام بالمدربین عن طریق زیادة مكافأتهم الشهریة، وعقد دورات تدریبیة لرفع كفأتهم- 
التكوین "یل شهادة دكتوراه دولة في علم االجتماع التنمیة تحت عنوان تقدم بها لن: دراسة سلطانیة بلقاسم/ 2

دراسة حالة الصناعات المیكانیكیة في قسنطینة، السنة الجامعیة " المهني وسیاسة التشغیل في الجزائر
، وهي دراسة تجمع بین النظري والتطبیقي وتناول الباحث فیها موضوع التكوین المهني )1996- 1995(

: التي یلعبها في عالم الشغل وتهدف دراسته إلى ما یليواألهمیة 
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تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجانب اإلنساني في عملیة التكوین وتهدف إلى إظهار ما یترتب عنه من - 
الفائدة، وهو الهدف األساسي للدول النامیة والجزائر من بینها، لذلك من الضروري الكشف عن المعوقات 

.میكیة التي تحول دون هذا االستقاللالبنائیة والدینا

: تتمثل أهمیة هذه الدراسة في ثالث أبعاد:أهمیة الدراسة-

الطاقات البشریة بما تمثله من قیمة في القیام بالنشاطات االقتصادیة وفي تكوین الثروة ودورها الواضح في * 
.االقتصادیةةتحقیق التنمی

. بر ركنا أساسیا في عملیة التخطیط االقتصادي واالجتماعيأهمیة تنظیم القوى العاملة والتي تعت* 
. نوعیة العنصر البشري ودوره في اإلنتاج والحاجة للعمال المتكونین* 

: لقد قامت هذه الدراسة على ثالث فروض رئیسیة: فروض الدراسة-
. یساهم التكوین المهني في استقرار العامل في عمله وقد شملت هذه الفرضیة ست مؤشرات* 
. یرتبط التكوین المهني بتنمیة القدرات الجسمیة والعقلیة للعامل وقد شملت هذه الفرضیة ثالث مؤشرات* 

: اختار الباحث لمجال دراسته هذین المصنعین: مجال الدراسة
.ارات بواد حمیم بقسنطینةمركب المحركات والجر * 
. عین السمارة بقسنطینة) C.C.A(مركب المضاغط والمرصصات * 

في مركب 92أخذ الباحث العینة بطریقة عشوائیة من عمال المركبین وكان العدد الفعلي :العینة-
عامل في 3599في مركب المضاغط والمرصصات من مجموع العمال الذي هو 25المحركات والجرارات و

.عامل750مركب المحركات والجرارات ومجموع العمال في مركب المضاغط والمرصصات الذي هو 

اتبع الباحث في دراسة المنهج الوصفي والمنهج اإلحصائي وقد تعذر علیه استخدام المنهج :المنهج-
.التجریبي ویرجع ذلك للظروف الخاصة للبالد

:أدوات جمع البیانات -
المالحظة* 
.على السجالت والوثائقالعمل * 
المقابلة * 
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االستمارة * 
تقنیة دیلفي * 

بعد  التحقق من المعالجة اإلحصائیة والبیانات خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات :أهمیة النتائج-
: أهمها

.یساهم التكوین المهني في استقرار العامل في عمله وینمي قدراته الجسمیة والفكریة* 
.ة ارتباطیة بدرجة محدودة من االیجابیة بین التكوین المهني وسیاسة التشغیلهناك عالق* 

تقویم مراكز التكوین المهني بوزارة الشؤون االجتماعیة، رسالة ماجستیر : دراسة أحمد السید محمود فرج/ 3
. 2001غیر منشورة، جامعة حلوان بكلیة الخدمة االجتماعیة، مصر، 

یق أهداف أسیاسیة، حیث تمثل الهدف األول في تحدید درجة تحقیق مراكز أراد من خالل الدراسة تحق
التكوین المهني ألهدافها، ویتمثل الهدف الثاني في تحدید الصعوبات التي تواجه مراكز التكوین المهنین 
وتمثل الهدف الثالث في التوصل إلى المقترحات التي تزید من فعالیة وكفاءة مراكز التكوین المهني، أما

: تإشكالیة الدراسة فتمحورت حول أربعة تساؤال
هل حققت مراكز التكوین المهني بمحافظة الدقهلیة األهداف التي أنشأت من أجلها؟ - 
ما الدور الذي یمكن أن یلعبه األخصائي االجتماعي بمراكز التكوین المهني بمحافظة الدقهلیة في تحقیق - 

أهداف ذلك المركز؟ 
ي تحول دون تحقیق مراكز التكوین المهني بمحافظة الدقهلیة ألهدافها؟ ما الصعوبات الت- 
ما المقترحات التي تزید م فعالیة وكفاءة مراكز التكوین المهني؟ - 

أما المنهج المستخدم فهو منهج دراسة الحالة كما حدده الباحث، وذلك بغرض التعمق في دراسة مراكز 
واعتمد الباحث في هذه الدراسة على مجموعة من األدوات لجمع البیانات " مجتمع الدراسة"التكوین المهني 

: وهي
ة ثانیة قدمت للمسؤولین والعاملین استمارة قدمت للمستفدین من برامج وأنشطة التكوین المهني واستمار * 

. بالمركز
مقابلة شبه مقننة مع األخصائیین االجتماعیین، ودلیل المقابلة شبه مقننة مع الخبراء والمسؤولین عن * 

.المراكز التكوین المهني
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ألنشطة أما نتائج الدراسة فقد أظهرت من حیث الكفایة أن الغالبیة العظمى من المستفیدین ترى أن البرامج وا
الثقافیة غیر كافیة، ومن حیث العائد أشارت نتائج الدراسة أن هناك عائد من البرامج واألنشطة الثقافیة یمكن 

اكتشاف وتنمیة مواهب المتدرب في التعبیر عن رأیه، تنمیة حب (ترتیب العائد حسب الوزن النسبي كالتالي 
ل المسابقات المختلفة، وقد أشارت النتائج كذلك االطالع لدى المتدرب، وأخیرا تنمیة روح التنافس من خال

إلى أن المراكز تحقق بعض األهداف كالقدرة على معالجة المشكالت المجتمعیة كالبطالة واألمیة والتسرب 
المدرسي واكتشاف قدرات المتدربین واكتساب مهارات فنیة جدیدة للعمل مثل االستخدام األمثل لمعدات 

المهارة في تصمیم المنتج أو تنفیذه أما فیما یتعلق بالصعوبات التي تحول دون الحرف وصیانتها واكتساب 
عدم قیام المراكز بندوات ومحاضرات : تحقیق هذه المراكز ألهدافها فإن النتائج أظهرت عدة عوامل منها

ة، عدم وجود كافیة، عدم توفر مشرف للنشاط، عدم اهتمام المراكز بالرحالت، عدم االهتمام بالزیارات المیدانی
آالت ومعدات كافیة، عدم وجود مدربین وتخصصین بالصورة المطلوبة، مدة التدریب غیر كافیة، عدم تطویر 

. المناهج الدراسیة

بعنوان ممیزات وأداء المقول الجزائري، رسالة : دراسة قامت بها الباحثة لعشعاشي ثابت وسیلة / 4
، وهي عبارة عن دراسة میدانیة حاولت 2001عة تلمسان ماجستیر في علم اجتماع الموارد البشریة جام

: الباحثة من خاللها تقدیم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وانطلقت من التساؤل التالي

وفي هذا الهدف تحاول تبیان مدى تأثیر المحیط الجزائري ..... من أنشأها؟ ومن یسیرها؟  ومن أین أتت؟ 
سساتهم الصغیرة والمتوسطة واعتمدت في هذا اإلطار على دراستین في سلوكیات المقاولین وكذا على مؤ 

ومن قبله عبد القادر بوخبزة 1993تناولت المقاول الجزائري، األولى للباحث السوسیولوجي أحمد هي 
، وكان هذا التناول السوسیو اقتصادي بهدف فهم حقیقة أشغال المقاولة الجزائریة، هذه الدراسة أجریت 1984

مقاولة خاصة تنتمي إلى قطاع 32على مجتمع بحث یتكون من 2011لجزائري بمنطقة تلمسان بالغرب ا
: نشاط مختلف وضعت في هذه الدراسة ثالث متغیرات كبرى

)شخصیته(المقاول الجزائري - 
)التكوین التفكیر( المقاول الجزائري - 
) القانون، المالیة، الثقافة(بیئة المقال الجزائري - 

فهم توجهات واستراتیجیات المقاوالت الجزائریة والتركیز في الدراسة على المسیرین المالكین، زیادة من أجل 
على هذین العنصرین البیئة التي تحیط بهما والقیم االجتماعیة وخاصة المتعلقة بالثقافة العربیة اإلسالمیة 
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تظهر وتترجم من خالل بعض أشكال للمقاول الجزائري والتي تؤثر كثیرا على طریقة وضع إستراتیجیة التي
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن أجل فهم هذه العوامل والوقوف عندها میدانیا قامت بتوجیه استبیان إلى 
المالك الذین یعتبرون في أغلب حاالتهم المنشئین والمسیرین في نفس الوقت وفي هذه الدراسة وفي شكلها 

أثر القیم االجتماعیة والثقافیة والدینیة وكذلك التأثیر الذي یمارسه المحیط االستبیاني أرادت الباحثة أن تقیس 
في المقاوالت الخاصة ، وقد خلصت إلى ) اإلنشاء، التطور، التسییر(على إشغال المقاولة وصیرورتها 

: النتائج التالیة
.المقاول الجزائري هو الذي ینشئ المؤسسة ویقوم بتسییرها/ 1
.     ة والمتوسطة الجزائریة تسیر من طرف منشأتها ورفقة أعضاء العائلةالمؤسسة الصغیر / 2
:نشأت المقاولة الجزائریة تنقسم إلى ثالث مجموعات/ 3
.المنشئین المالك والورثة بأموالهم الخاصة- 
.اإلطارات القدیمة في الدولة الذین اشتروا مؤسساتهم الذین كانوا یعملون بها- 
. الشباب ذو الشهادات الذین استفادوا من القروض الممنوحة في إطار مشاریع المقاوالتیة الصغیرة- 
.مسارات المقاولة متعددة وتشكل مجموعات غیر متجانسة/ 4
.أغلبیة المقاولین سنهم یتجاوز أربعین سنة/ 5
: في تسییر المقاولة قدماء المقاولین یتمیزون بـ/ 6
عي التماسك االجتما* 
التسییر األبوي مؤسس على سلطة صاحب المقاولة * 
معرفة جدیدة بالمهنة * 
یمنح جزء من الفائدة كل سنة على شكل زكاة للعمال واألقارب والمحتاجین وهذا ما یعبر عن الرضى في * 

الدنیا واآلخرة وتمنح البركة لمستقبل المقاولة
: المقاولین الجدد یتمیزون بـ/ 7
كبیرة وتجربة مهنیة واسعةلدیهم خبرة* 
المقاولین یقترضون القروض البنكیة ولدیهم صعوبة في تسدیدها ألن األموال تصرف في أغراض أخرى* 
.یستخدمون طرق غیر رسمیة للتهرب من رقابة الدولة* 
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المقاربات السسیولوجیة -

، وفي 1961وتبلورت عام 1947بدأت هذه النظریة في التكوین منذ": لیكرت رنیسیس"نظریة الدافعیة / 1
قدم لیكرت إطارا جدیدا لنظریة التنظیم حث تؤكد هذه النظریة على أهمیة العنصر البشري في 1967سنة 

العملیة اإلنتاجیة وتأثیر سلوكه على فاعلیة التنظیم وكفاءته، المؤسسة بالنسبة إلیه لیست فقط عنصر تنظیم 
ها مجموعات عمل ترتبط بعضها البعض من أدنى تنظیم إلى قیمته یضم مجموعة من األقسام واإلدارات، أن

عبارة من تكوین إنساني یتوقف نجاحه على األعمال المتناسقة ألعضائه، كما "حیث یعرف التنظیم على أنه 
أنه عبارة عن نظام متكامل ومتوازن داخلیا یقوم على أساس مجموعة من األنشطة الرئیسیة كاالختیار 

بحیث یقترح لیكرت أن 1علما أن تلك األنشطة كلما مكملة لبعضها البعض...." تصال واإلشرافوالتكوین واال
السبیل للحصول على طاقات وجهود األفراد هو أن تتم األعمال على أساس أن یجعل كل فرد عضوا في 

تبر أن وحدة أي أنها تع(جماعة أو أكثر تتصف باالنسجام والتوافق، وتتمیز بدرجة عالیة من فرص التفاعل 
ذلك ألن ) تنظیم هي الجماعة وهذا على خالف النظریات الكالسیكیة التي تعتبر ان وحدة التنظیم هي الفرد

كفاءة المؤسسة وفاعلیتها ویتوقفان على كفاءة وفعالیة كل جماعة العمل، ولهذا فقد اهتم لیكرت بالعمل 
األفراد عنصرا أساسیا من عناصر النجاح والفشل، واألفراد على السواء من أجل تحقیق الفاعلیة، حیث یعتبر 

ویتكون األفراد من قرارات ومهارات واستعدادات وحاجات شخصیة على التنظیم واالهتمام بإشباعها من أجل 
رفع الروح المعنویة وتأمین االستقرار وزیادة اإلنتاجیة وفي هذا الصدد یقول لیكرت في سیاق عرضه لمبادئ 

رین أن یهتموا دائما بالقوى الدافعیة األساسیة التي تحكم السلوك ألنها بذلك سوف تضمن على المدی" نظریته 
مع البحث من بین هذه العوامل تسهیل قنوات االتصال ورفع األجور 2"توحد األفراد مع التنظیم وأهدافه

امل أساسیة إلنتاج الكافیة والتكوین المستمر لألفراد، حیث نجد أن لیكرت یركز على التكوین والحوافز كعو 
دافعیة للعمل، ومن هنا فإن لیكرت یقر بالدور الفعال الذي یلعبه التكوین المهني في تنمیة المهارات والقدرات 

.وتطویره، ودفع إلى العمل وبذل المزید من الجهد في إطار العالقات التعاونیة

. 145، ص139، ص1980، 2علي السالمي، تكور الفكر التنظیمي، وكالة المطبوعات، الكویت، ط1
. 131، ص1994السید الحسیني، علم اجتماع التنظیم، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 2
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: رلمجر یجو ) Y(و ) X(نظریة / 2

ا أن كل عمل غنما یرتكز على نظریة تنظیمیة معینة، بمعنى أن لكل على أساسرتقوم نظریة مجر یجو 
مدیر فلسفته وطریقته التي تؤثر في السلوك التنظیمي وقد أوضح أن األشخاص یتعاملون مع بعضهم البعض 

الطبیعة اإلنسانیة لألفراد وتنمیة ةعلى ضرورة كمراعاروفقا لالنطباعات التي یكونوها، حیث ركز مجر یجو 
تهم وتكوینهم بما یتالءم مع متطلبات الوظیفة، ویعتقد أن السلطة الرسمیة لوحدها ال تستطیع التأثیر على قدرا

السلوك اإلنساني بطریقة فعالة ألنه یمتد لیشمل النواحي االجتماعیة والنفسیة للعمال، وقد انطلق من فكرة 
امل ألن المرؤوس یعتمد على رئیسه في أساسیة هي أن العالقة بین القائد والعامل هي عالقة اعتماد وتك

إشباع الكثیر من حاجاته كالحاجة إلى االستقرار في العمل، والحاجة إلى الترقیة اعترافا بالقدرات والمهارات، 
. الحاجة إلى زیادة األجر وٕالى األمن والحاجة إلى التكوین

أن وراء قرار أو فعل إرادي توجد مجموعة من االفتراضات على الطبیعة البشریة، أي أن رویقول مجر یجو 
الوجه "اإلدارة تتعامل على أساس ما تعتقده موجودا في عمالها وهو یصنف هذه االفتراضات في كتابه 

.1إلى مجموعتین متمیزتین نتیجة التصاله الكبیر بالمدراء" اإلنساني للمنظمة

: ونفترض) X(ولى أطلق علیها اسم النظریة األ -

أن اإلنسان ال یحب العمل ویتجنبه، فالعامل العادي كسول، وال یتمتع بالذكاء ولیس لدیه الطموح الكافي 
ویتجنب المسؤولیة في أن یقوده الغیر، ومثل هذا العامل إنسان أناني كونه یهتم بنفسه فقط وال یبالي 

اجات التي یرید إشباعها هي الحاجات الجسمیة واألمن وبسبب هذه بمصلحة الجماعة أو المؤسسة، وأن الح
وتضبط تصرفاته ویوجه سلوكه إذا كانت اإلدارة ترغب في تحقیق لالعوامل ال بد أن یجبر العامل على العم

. أهدافها وفاعلیتها

: على افتراضات مغایرة) Y(في حین أشدت نظریة -

ویرید أن یعمل ویحب العمل، كون العمل بالنسبة إلیه مطلب اذ تفترض أن اإلنسان نشیط وطموح وذكي
ضروري ورغبة طبیعیة مثله في ذلك مثل اللعب والراحة، كما انه یتمتع بالقدرة على المبادرة واإلبداع والرغبة 
في تحمل المسؤولیة ومشاركة الجماعة في تحقیق أهدافها باإلضافة إلى ذلك فإن الحاجات التي یرید إشباعها 

.103علي السالمي، تطور الفكر التنظیمي، مرجع سبق ذكره، ص1
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تقتصر على األمن والحاجات الجسمیة ولكنها تمتد لتشمل الحاجات النفسیة واالجتماعیة كالتقدیر واالحترام ال
وٕاثبات الذات، وبالتالي فهو لیس بحاجة إرغامه على العمل أو أحكام المراقبة علیه ألنه یملك رقابة ذاتیة 

. 1بإمكانه استعمالها إذا أحسنت اإلدارة معاملته

: للفعل االجتماعيAlain Touraineالن توران نظریة ا- 3

یرى آالن توازن أن األفعال في المجتمعات الحدیثة ما بعد الصناعة توجهها قیمة واحدة ونهائیة وهي تحقیق 
التنمیة والتقدم بواسطة القدرة على الخلق واإلبداع، فالمجتمعات المتخلفة حسبه هي المجتمعات التي تكون 

واإلبداع ضعیفة أو معدومة، أما موجهات الفعل من هذا المنطلق ولتحقیق هذه القیمة قدرتها على الخلق 
: النهائیة تتمثل في ثالثة مكونات رئیسیة وهي

یعتبر العمل بكل امتیاز فعل تاریخي فهو لیس بوضعیة أو حالة وال مجرد نیة أو قصد بل هو : العمل/ 1
ذي بواسطة ال تتغیر فقط الظروف المادیة أو الظروف نشاط طبیعي یقوم به الفرد أو مجموعة ما، وال

Acteur historiqueالمحیطة، بل أن دوره أعمق من ذلك یتمثل في أن یعي الفرد نفسه بأنه فاعل تاریخي 
.  أو نتیجة للتغییر

فروح التآنس بالنسبة إلیه لیس مجرد عالقة اجتماعیة كما تراه المدرسة الوضعیة بحیث : روح التآنس/ 2
هذه العالقة تعتبر بالنسبة إلیه هي الموح للفعل االجتماعي لكن عند آالن توران هذه العالقة هي نفسها 

. خاضعة لوجهات خارجیة علیها فهذه الوجهات هي التي تزید من قوة أو ضعف هذه العالقة

على المدرسة بالنسبة لهذا العنصر أو هذا المقوم یثور فیه آالن توران: الوجود الطبیعي لإلنسان/ 3
البیولوجیة النفسیة التي ترى أن السلوكیات الفردیة توجهها الطبیعة البشریة لإلنسان من أجل إشباع رغباتها 
وغرائزها ألن ذلك یؤدي باإلنسان حسب توران بالسقوط في الحیوانیة في سلوكیاته وأفعاله وحسبه أن األفعال 

كن أن یتحقق ذلك إال إذا استطاع هذا اإلنسان أن یسمو فوق والسلوكیات البد أن توجهها أطر ثقافیة وال یم
الطبیعة وأن یتجاوزها وذلك بواسطة إنتاج ثقافة توجه وتذهب هذه الطبیعة، فكلما كانت الثقافة هي الموجه 
لسلوكیات واألفعال كلما تحضر اإلنسان، ومستوى الحضارة یتحدد بقدرة اإلنسان بالسیطرة على الطبیعة 

التي تحكم ) كالقواعد والضوابط والقیم(والمعنویة ) كالتكنولوجیا(لبشریة، وذلك بإنتاج الوسائل المادیة واةالمادی

.131، ص1975األفراد، المنهج التحلیلي، القاهرة، علي محمد عبد الوهاب، إدارة1
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الثالثالموجهاتهذه، فغیاب 1السلوك الفردي والجماعي وتوجهه في اتجاه الهدف الذي وجدت من أجله
: إلى ثالث إشكالیاتة تتفرع كبیر أزمةوعجزفيیعیشالمجتمعیصبحتتضمنهاالتيوبالمعاني

. أزمة الفعل التاریخيّ أي تصبح القدرة التاریخیة على الخلق واإلبداع غائبة* 
.أزمة العقلنة في تحدید األهداف التاریخیة والوسائل الالزمة* 
. أزمة الدمج أو االندماج أي یصبح النموذج الثقافي غیر قادر على تحقیق االندماج* 

: مفاهیم البحث

هذا المصطلح حسب قاموس الینبوع " forme"مشتقة من الفعل formationكلمة : التعریف اللغوي: التكوین
، وحسب المعجم الفرنسي 2، یعني تكوین، تدریبـ تشكیل، إنشاء2002سنة Le petite sorceالصغیر 

.3تشكلتعني تكوین، تألیف، تربیة، تهذیب، تنشئة، تكون، 2004العربي المذهل الصادر سنة 

عرف التكوین أنه نشاط یقوم عن طریق نقل محتوى األفكار ومبادئ الحكم وأنماط : التعریف االصطالحي
عملیة جدیدة بتحویل عمیق للبناء السیكولوجي واالجتماعي لألفراد، وفي تعریف آخر فیه فإن التكوین عملیة 

ى تعبیر عام وتسمح له بالقیام بالمهام تقوم بنقل مجموعة مترابطة من المعارف والمهارات تؤدي بالفرد إل
.4األخرى

یعرف التكوین المهني على أنه نمط من التعلیم یحضر المتعلم إلى اكتساب شهادة مهنیة، : التكوین المهني
أي كفایات ذات طابع مهني تؤهله لممارسة مهنة معینة، وهو ما یفرقه عن التعلیم العام الذي نجده یفتقد 

األخیر أنه یركز على إكساب التلمیذ معلومات هامة من خالل مواد ایالحظ على هذلفكرة المهنة، حیث 
...).لغة، ریاضیات، علوم طبیعیة، تاریخ(دراسیة مختلفة 

1 A. Touraine, production de la société, pois et du seul, 1997, P 90 à 99.
2 Moussa, le 2002, le petit source, dictionnaire français, arabe, Bayrout, dar  El Rateb ….,
p133.

. 544، ص3، ط 2004عربي، دار األدب للنشر والتوزیع، بیروت، -قاموس فرنسي: سهیل، المذهلإدریس3
دراسة میدانیة بجامعة منتوري، قسنیطینة، قسم : مصادر المعلومات ودورها في تكوین الطالب الجامعيمزیش مصطفى، 4

.8، ص2009المكتبات، 
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أما التكوین المهني فنجده یؤسس لتحقیق الطابع كفایات حرفیة لمهنة مطلوبة اجتماعیا وینتمي قطاع التكوین 
. 1تكوین والتعلیم المهنیینالمهني في الجزائر إلى وزارة ال

تقود الفرد إلى ممارسة نشاط مهني كما أنه عبارة عن يالتكوین عبارة عن العملیات الت:Mialaretتعریف 
نتائج هذه العملیات أي أن التكوین ال یهدف إلى إكساب الفرد جملة من المهارات والمعارف النظریة 

. 2إنه یتابع الفرد من خالل النتائج الملموسة أثناء تأدیة نشاطه، إنه إذا عملیة مستمرة ومتواصلة... فحسب

في نفس السیاق أن التكوین عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تستهدف Silnio montareltoویضیف 
. تزوید المتكون بالمعارف والكفاءات المهنیة المناسبة

التكوین المستمر للعمال سواء كان في مكان العمل أو خارج الموقع الطبیعي لمزاولة : التكوین المستمر
ذ ینمي معارف األفراد ومعلوماتهم وینهض بقدراتهم ویصقل نشاطهم یخدم غرضا هاما في المؤسسة، إ

مهاراتهم ویطور سلوكهم ویعدله، ویغیر اتجاههم وینمیه، ویرقى بمستوى أدائهم، كما یسمح بتصحیح وتدارك 
ویمكن أیضا أن یكون التكوین حافزا فعاال للعمال إذا كان مبني على أساس سلیم .... األخطاء  والهفوات 

ید الدقیق لالحتیاجات التكوینیة والتصمیم الجید للبرامج والتقید السلیم بها، والتقییم الموضوعي قوامه التحد
. 3لنتائجها واألثر الذي یتركه على المتكونین

سنحاول تحدید هذا المفهوم من الناحیة اإلجرائیة وذلك نظرا  التسامه بطابع العمومیة : سیاسة التكوین
و التعبیر عن مفهوم معین بطریقة تبین كیفیة قیاسه ویرتبط بزمان ومكان ویقصد بالتعریف اإلجرائي ه

. وظروف الظاهرة المدروسة

مدى تحقیق مؤسسات التكوین المهني في مدینة سطیف للكفایات المهني "سامعي توفیق، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه بعنوان1
". لخریجي القطاع المكون

، 1998ط، .، دیوان المطبوعات الجامعیة في الجزائر، بتقویم العملیة التكوینیة في الجامعة: لحسن عبد اهللا، محمد مقداد2
.3ص

. 2007، 2006، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، التنظیمیةالتكوین المهني والفعالیة : صبرینة میالط3
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هي كل اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة والمتمثلة في التجهیزات : وبهذا المعنى فإن سیاسة التكوین
فیها التكوین المهني والتربیة والوسائل البیداغوجیة واإلمكانیات المادیة في مجال التكوین بصفة عامة بما 

. 1والتعلیم العالي وٕاعدادها بما یتوافق وسوق العمل

یعرف التمهین عل انه طریقة للتكوین المهني الهدف منها اكتساب تأهیل مهني أولي معترف به، : التمهین
.2یسمح للمتمهن بممارسة مهنة معینة في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي والحرفي

من عملیة التأهیل المتصلة والمنسقة التي تشمل توفیر الخدمات المهنیة ةویعني تلك المرحل: المهنيالتأهیل 
.3بقصد تمكین الشخص من ضمان عمل مناسب واالحتفاظ به والترقي فیه

هو عملیة مساعدة لفرد على إنماء وتقبل صورة ذاته متكاملة ومتالئمة لدوره في عالم : التوجیه المهني
. 4الشغل

. 5وهو انتقاء اكثر األفراد صالحیة وكفاءة من المتقدمین بعمل من األعمال: االختیار المهني

.6وهو عبارة عن حالة دینامیكیة متغیرة من االتساق والتطابق بین القدرات للفرد وحاجیاته: التوافق المهني

: المقاوالتیة

من أطراف متعددة، وأصل ةتقتضي المشاركالمقاولة هي صیغة المبلغة على وزن مفاعلته: ةالمقاولة لغ
، وهي مشتقة من كلمة المقاول فتشیر خاصة إلى 7اشتقاقها الفعل، فالمقاولة معناها المفاوضة والمجادلة

.الخطر والمغامرة التي تمیز توظیف األموال في النشاط االقتصادي

، الكتاب الثاني، الجزائر، دیوان المطبوعات محاضرات في المنهج والبحث العلمي: بلقاسم والجیاللي حسانسلطانیة1
.155، ص 2007الجامعیة، 

.1996، 1995، رسالة دكتوراه دولة، جامعة قسنطینة، التكوین المهني وسیاسة التشغیل في الجزائربلقاسم، سلطانیة2
. 86، ص200، األردن، دار الصفاء، مقدمة في تأهیل المعاقین: عبید ماجدة السید3
. 19، ص1999، األردن، دار المكتبة الثقافیة، التوجه المهني ونظریاته: جودت عزت عبد الهادي، والعزة حسین سعید4
.37، ص2000، األدرن، دار الصفاء، دراسات في قوانین المهنیة وآدابهابدران فارس أمینة، وحوس راسم هیفاء، 5
. 37، ص2005، األردن ، دار وائل، سیكولوجیة التوجیه المهني ونظریاته: الداهري صالح6
02ص،2005، قسنطینة، محاضرات في اقتصاد المؤسسة، مطابع منتوري: العربي دخموش7
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وذلك في محیط عوحامل فكرة المشرو تمثل ظاهرة معقدة تجمع بین مشروع إنشاء مقاولة: المقاولة اصطالحا
معین، مما یجعل مقارنة مستوى المقاولة في مستوى الدولة صعب ویعود ذلك لعدة أسباب، أولها أنه لیس 
هناك مفهوم محدد ودقیق للمقاولة مقبول على مستوى كل النماذج الدلیة، كما تعتبر المقاوالتیة كغیرها من 

لوم والتكنولوجیا وهي مهنة ذات أسس وقواعد ثابتة تفرض على من المهن تتطور باستمرار مع تطور الع
. 1یمارسها التقید بهذه األسس والعمل بموجبها

لغة هي كلمة انجلیزیة األصل تم اشتقاقها من الكلمة الفرنسیة Entrepreneurialالمقاوالتیة 
Entrepreneur وقد ترجمت من طرف الكندریینEntrepreneurat إلى اللغة الفرنسیة، والمقاوالتیة تعني

. حاول، بدأ، خاض وتتضمن فكرة التجدید والمغامرة

وهناك من یرى أن المقاوالتیة لها ارتباط وثیق باإلبداع لتحقیق الربح والمقاوالتیة هي عملیة تكوین منظمة 
. اقتصادیة مبدعة من أجل تحقیق الربح أو النمو تحت ظروف المخاطرة

Richadظهر هذا المصطلح في األدبیات المتعلقة بالعلوم االقتصادیة في المقام األول في كتابات : الریادة
contilon وهو مصرفي ایرلندي عاش في فرنسا حیث یعتبر أول من أعطى البعد )1734،1680(حوالي ،

ة الدور الذي یؤدیه االقتصادیة ورأى أهمیةاالقتصادي لهذا المفهوم وأشار إلى أهمیة الریادي في التنمی
الریادي في المجتمع، وعبر عنه بنوع من الشخصیة على استعداد لتأسیس مشروع جدید أو مؤسسة وتقبل 

. المسؤولیة الكاملة عن النتائج الغیر المؤكدة

سمیت أیضا باالعتمار أو هندسة المشاریع، وهي عملیة تحدید مشروع تجاري معین للبدء به : ریادة األعمال
یز علیه وتوفیر الموارد األزمة وتنظیمها وتحمل المخاطر في سبیل تحقي ربح مالي، وتعرف أیضا والترك

على أنها عملیة إنشاء منظمة أو مجوعة منظمات جدیدة أو تطویر منظمة قائمة، وهي بتحدید إنشاء عمل 
. أو عدة أعمال جدیدة أو االستجابة لفرص جدیدة عامة

لتعلیم المقاوالتي على انه مجموعة من أسالیب التعلیم النظامي الذي یقوم به یعرف  ا: التعلیم المقاوالتي
إعالم وتدریب وتعلیم أي فرد یرغب بالمشاركة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل مشروع یهدف 

. إلي تعزیز الوعي المقاوالتي وتأسیس أو تطویر المشاریع الصغیرة

.14، ص2003، 1، الشركة العالمیة للكتاب، طبعة المقاوالت علم فن وٕارادة: یحي مزیودي1
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ة عن مجموعة الطرق والوسائل التي تنكي القدرات والمهارات اإلبداعیة إلبراز فالتعلیم المقاوالتي هو عبار 
. 1الروح المقاوالتیة وصوال إلى إنشاء المشاریع الصغیرة التي بدورها تزید من التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

، مداخلة ضمن المؤتمر السعودي الدركي التعلیم الریادي لتحقیق االستقرار االقتصادي واألمن االجتماعي: أیمن عادل عبید1
. 155، ص2014لجمعیات ومراكز ریادة األعمال، جامعة القصیم، سبتمبر 
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تمهید 

یتضمن مفهوم التكوین التطویر المنظم للمعارف واالتجاهات المرتبطة بفرد ما، والتكوین المهني موجود 
العلمي لم یظهر إال في العصر الحدیث حیث مفهومهوبتاریخه ووجوده غیر أن باإلنسانمنذ قدیم وارتبط 

یخضع لوصایة تحدد ،هوقوانینشغل العدید من الباحثین والدارسین حتى أصبح فرع قائم بذاته له أحكامه 
من المیادین الحرفیة دالعدیمهامه ووظائفه ومیادینه ومساره نحو كسب المعرفة والخبرة العلمیة في 

الولوج لعالم الشغل حسب طبیعة التخصص ومدى مالئمته لسوق العمل من للمتدربوالمهنیة التي تسمح 
. وذلك بعد فترة زمنیة من التكوین
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: وین المهنيفهوم التكم/ 1

التكوین هو مجموعة النشاطات تهدف إلى ضمان الحصول على المعرفة والمهارات واالتجاهات 
الضروریة ألداء مهمة أو مجموعة الوظائف مع القدرة والفعالیة في فرع أو مجال من النشاطات 

. 1االقتصادیة

بكفاءة عالیة یكون مردودها التكوین هو الوسیلة التي تهیأ الفرد ألداء مهمة من المهام اإلداریة أو الفنیة 
. 2إضافة جدیدة في البناء العام للمجتمع الذي یكون فیه هذا الفرد

یرغبون التخصصات المهنیة یتوجه إلى الذینالتكوین هو عبارة عن تكوین نظري وتطبیقي في مختلف 
في تحسین ن یرغبونه للعمال الذیفي اكتساب مهنة حتى یتمكن لهم الدخول في عالم الشغل كما یتوج

. وهذا تماشیا مع التطور الذي یشهده سوق العملتأهیلهممعارفهم ورفع مستوى 

المكون عادات ومهارات وقدرات على أداء إلكسابویعرف التكوین بأنه تعلیم منتظم ومحدد ومبرمج 
.3معین أو رفع كفاءته

.عمل معینومهنة معینة أقننة للتعلیم أو إجادة معملیة مقصودة ومنظمة و والتكوین المهني ه

نشاطات التي ومن منطلق هذه التعریفات یمكن تعریف التكوین المهني بصفة عامة بأنه حملة من ال
المتكون من خالل دروس عارف والمهارات والسلوكیات، یحصل علیها العامل أوتهدف إلى اكتساب الم

ادرا على مزاولة حرفة ما وهو عملیة نظریة وأعمال تطبیقیة یوجهها المتخصص بالمهن تجعل المتكون ق
. جوانبي نفسیة وفنیة واجتماعیةشاملة تضم 

: نشأة وتطور التكوین المهني في الجزائر/ 2

إن ظهور التكوین المهني في الجزائر لم یكن مرتبط باستقالل الجزائر، وٕانما یعود ظهوره إلى الفترة 
في الجزائر مسیرا من طرف الدیوان الجهوي للعمل تحت اسم مصلحة التكوین المهني 1945االستعماریة 

. 79، ص2002، منشورات مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربیة، الطبعة األولى، التربیة النظامیةبوفلجة غیاث، 1
. 14، ص1991دار شفیق للنشر، عمان، تنفیذ وتصمیم البرامج التدریبیة،الشاعر، إبراهیمعبد الرحمن 2
.343، ص2001، 1، دار قباء، مصر، الطبعة علم النفس الصناعي والتنظیميطه، القادرفرج عبد 3
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نسا في إعادة هدفه تكوین الید العاملة المؤهلة في قطاع البناء، هذا لتلبیة حاجیات فر ORTAبالجزائر 
مصلحة عمومیة، أو، أصبح التكوین المهني خدمة 1949وفي سنة بناء مدنها التي دمرت أثناء الحرب

مهني تحت رعایة المصلحة التقنیة للدیوان الجهوي للعمل الجزائري أصبح التكوین ال1955في سنة 
ادمج التكوین المهني في الغدارة العامة 1957أما في سنة ،التكوینأساتذةمستوى یهدف إلى تحسین 
. للنشاط االجتماعي

: 1970إلى 1962من : األولىالمرحلة * 

5000فرع متخصص في البناء و 320على تحتويمركز، 25ورثت الجزائر عن االستعمار الفرنسي 
على آنذاكوكان التركیز آنذاكمنصب تكوین، ال یستجیب جلها لالحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة 

:أساسیین همامحورین من 
: عطاء دفع جدید للقطاع وتنشیطه من خالل- 

توظیف تكوین المسیرین والمكونین
 إعادة فتح اختصاصات جدیدة تستجیب لالحتیاجات االقتصادیة

: تطویر طاقات وقدرات التكوین من خالل- 
 توسیع ورفع قدرات المراكز الموجودة
 مركز جدید 18بناء
المعهد الوطني للتكوین المهني إنشاءINFPالمؤرخ في 67/45األمر رقم بمقتضى

27/03/1967  .
 26/12/1967في 67/106األشغال العمومیة بمقتضى األمر رقم إنشاء معهدین للبناء و .

الذي 70،73األولامتازت هذه المرحلة بظهور المخطط :1980إلى 1970المرحلة الثانیة من * 
حدد مجال تدخل التكوین المهني للتكفل بفئة الشباب الراسبین في المنظومة التربویة بتكوینهم مهنیا حسب 

.1هذه الفئة لمساعدتهم في عالم الشغلومكانتهااألمثل للطاقة لواالستعمامتطلبات االقتصاد 

.متربص30.000بلغ تعداد المتربصین 1979في نهایة 

.73، ص1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التربیة والتكوین بالجزائربوفلجة غیاث، 1
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: أهم اإلنجازات خالل هذه الفترة* 
المؤرخ 74/114كوین بمقتضى المرسوم رقم تصدور نصوص قانونیة تضم القانون األساسي لمراكز ال- 

.10/06/1974في 
.عموميفي التكوین المهني في التوظیف الإدماج موظ- 
.مركز مهني70بلوغ إنجاز - 

: 1990- 1980المرحلة الثالثة من * 

ء وزارة التكوین المهني، كوین المهني وتنشیطه عن طریق إنشاهذه المرحلة امتازت باستقاللیة قطاع الت
الخماسي والذي قدر الحاجة للید العاملة المؤهلة والتي یجب كما میز بدایة الثمانینات ظهور المخطط

عامل مؤهل 403.000عون من بینهم 66.43.000بـ 1980/1984تكوینها خالل فترة المخطط 
، ولقد قدر الطلب االجتماعي على التكوین على أساس تسرب األولمحصى قبل المخطط الخماسي 

متكون لسنة 505000متكون و 365000بـ 1980سنة و 1979الشباب من المنظومة التعلیمیة بین 
. 1984وسنة 1983

: خالل هذه الفترة تحقق ما یلي- 
لالحتیاجات المحلیة االستجابةإنشاء مراكز جدیدة للتكوین المهني عبر كامل التراب الوطني من أجل * 

. للشباب وذلك عن طریق تنویع شعب التكوین الموجودة
. 81/07اص بالتمهین رقم إنشاء القانون الخ* 
. 26/12/1981المؤرخ في 81/307إنشاء معاهد وطنیة متخصصة بمقتضى المرسوم * 
یجي التكوین المهني في مختلف التخصصات في لالحتیاجات االقتصادیة بإدماج خر االستجابة * 

. المؤسسات االقتصادیة
مهني من المستولى األول إلى نوع15اختصاص في 200توسیع التخصصات الموجودة لیصل إلى * 

.1المستوى الخامس

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علم اجتماع الثانوي نحو التكوین المهنيتمثالت تالمیذ التعلیم بن یمینة سومیة، 1
.2018تربوي، مستغانم، 
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: إلى یومنا هذا1990لمرحلة الرابعة من ا* 

إلى االنتقال نحو اقتصاد السوق ما أدى إلى إعادة النظر في 1988االقتصادیة سنة اإلصالحاتأدت 
ملف التكوین المهني واإلصالحات 1990التكوین المهني وتأكید طابعه االقتصادي، وهكذا فتح سنة 
مؤسسات(تكوین المعنیین بعملیة الالرفقاءاالقتصادیة على األبواب، لیتسع التفكیر فیه إلى مختلف 

ا التفكیر عن جملة من اإلجراءات ، وقد تمخض هذ) مجموعات، اإلدارةلتكوین، مؤسسات اقتصادیة، الا
: تتضمنها

للبالد، نقاش أهمیة التكوین المهني في التطویر االقتصادي واالجتماعي وأوضح ال: مخطط توجیهي-
المكونة اتالقطاعوقد أوصى هذا المخطط على الخصوص وضع وٕانشاء جهاز للتحاور یشمل 

والمستخدمة، من أجل توفیر شروط مناسبة للتكوین والتشغیل، ویتمثل في المجلس الوطني االستشاري 
: المهنيلتكوینه

).على مستوى المؤسسة والوالئیة حسب النشاطات(المهنيإنشاء مجالس محلیة استشاریة للتكوین * 
. التكوین إلى جانب التكوین اإلقاميأنماطتوسیع * 
قامي، بهدف تكیف جهاز التكوین حسب حاجة عب والتخصصات في إطار التكوین االتنویع الش* 

. االقتصاد المحلي
. تحسین األداء البیداغوجي للمكونین* 
. المركزیة التسییر اإلداري المالي لقطاع التكوین المهني* 
.وجیة التقنیة والبداغالمراقبةفتح التكوین المهني لالستثمار الخاص تحت * 
.1المهني التابعة للقطاع االقتصادي واستعمالها ضمن اتفاقیاتنالتكویالمحافظة على مؤسسات * 

: أهداف التكوین المهني/ 3

إن عملیة التكوین تهدف في مجمل النشاطات إلى جعل العمال أعضاء في المؤسسة قادرین على أداء 
وظائفه بكل كفاءة، سواء الحالیة منها أو المستقبلیة وهذا الهدف الذي یتبع عادة بنشاطات تكوین العمال 

.86، 84مرجع سبق ذكره، ص التربیة النظامیة،بوفلجة غیاث، 1
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وكیاتهم ویمكن تلخیص تحوالت مستمرة ودائمة لدیهم في میدان معارفهم ومهاراتهم وسلثإلى إحدایرمي 
: أهداف التكوین فیما یلي

التي یحددها األداءضمان األداء العامل بفعالیة وسرعة واقتصاد وسد الثغرات التي توجد بین معاییر *
.الرؤساء وبین األداء الفعلي للعاملین

.ترغیب الفرد في عمله باعتبار أن زیادة إنتاجه مرهون برغبة في أداء العمل * 
المنظمة وسیاستها بأهدافیر الدفاع الذاتي لدى الفرد لزیادة كفاءة وتحسین إنتاجه من خالل توعیته توف* 

. 1وأهمیة عمله ومدى مساهمته لتحقیق تلك األهداف
عد الرئیسیة التي یستمد لقواتنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى المتدربین الحترام العمل والنظر إلیه كأحد ا* 

. منها المجتمع توجهات نمو وتطوره
المواءمة بین المهارات التي یحصل علیها الطالب وبین حاجات المجتمع ومتطلبات التنمیة االجتماعیة * 

واالقتصادیة، وكذلك المواءمة بین الحاجات القائمة والمتوقعة من مختلف المستویات والتخصصات وبین 
.2المهني بشكل عامبرامج التكوین 

نحو العمل الجماعي بأبعاده ومتطلباته وقیوده المختلفة تواالتجاهاتنمیة القدرات اإلبداعیة من ناحیة * 
من ناحیة أخرى، ثم المحافظة على الحرف التقلیدیة الوطنیة وتطویرها ونقلها، وذلك من خالل األنماط 

.3وتنفیذهاالمحلیة والبیئیة التي تراعى عند تصمیم البرامج 
ألداء مهمة أو تواالتجاهاالتكوین المهني یهدف إلى ضمان الحصول على المعرفة والمهارات * 

.4مجموعة من الوظائف مع القدرة والفعالیة في فرع أو مجال من النشاطات االقتصادیة المعینة

.51/52، ص2000، األردن، عمان، دار صفاء، ، إدارة الموارد البشریةنظمي شحادة، محمد أرسالن، ریاض جبلي1
، القاهرة، مصر، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، طمدخل إلى التربیة المهنیةمحمد عبد الكریم أبو سبل، 2

. 24، ص1998
. 16، ص1998دار البسرة، عمان، األردن، التربیة المهنیة وأسالیب تدریسها،محمد محمود الحیلة، 3

، دار المعرفة الجامعیة، المهني والصناعي والتنظیمي وتطبیقاته، أصول علم النفس عبد الفتاح محمد دویدار4
.208، ص2000اإلسكندریة، مصر ، 
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: أنماط التكوین المهني/ 4

ن، التكوین عن قامي، التمهیاالنالتكوی: تتمثل فيأنماطیتم التكوین المهني في الجزائر من خالل عدة 
: ئي، وسوف نلقي الضوء على كل منها فیما یليبعد، التكوین المسا

یمثل التكوین اإلقامي الشكل التقلیدي في التكوین المهني، حیث یتم بتشكیله : التكوین اإلقامي- 1
فترات الستقبال المتكونین في التكوین المهني النظري والتطبیقي في مراكز التكوین المهني، وهناك ثالث 

حیث أن غالبیة الملتحقین به من التالمیذ المتسربین من قطاع التربیة ) ینایر، مارسن سبتمبر(اإلقامي 
.الوطنیة

الورشات اإلنتاجیة سواء في قطاع العام أو الخاص تحت إشراف ویتم داخل المؤسسات و: التمهین- 2
التي تقدم تكوینا نظریا مكمال، ویعتبر التمهین طریقة اقتصادیة فعالة ومنظمة إذ مراكز التكوین المهني

بهم وهو نمط بتناسب مع ،المنوطةبأدوارهماستغاللها، وقام كل مسؤولي المؤسسات اإلنتاجیة أحسن
حاجات المتزایدة إمكانیات الدول النامیة، لعدم تمكنها من توفیر الهیاكل التكوینیة الالزمة والكافیة لتلبیة ال

.من التكوین

كما أنه بإمكان نظام التمهین توفیر تكوین في عدد من المهن التي یصعب تغطیتها عن طریق األسالیب 
.1التقلیدیة للتكوین، كما هو الحال بالنسبة للحرف التقلیدیة

مهني عن بعد وهو تكوین یتم بالمراسلة یتكفل به المركز الوطني للتعلیم ال: التكوین عن بعد- 3
)CNEPD ( ویتم فیه المهن أو التخصصات التي ال تتطلب تجهیزات خاصة أو عقدة ویمنح نفس

.تمنحها مراكز ومعاهد التكوین المهنيالتيدولة دبلومأي الشاهدات

وهو نمط موجه بالدرجة األولى إلى العمال ویتم في مراكز التكوین المهني مساءا : التكوین المسائي- 4
.االنتهاء من مهامهم العادیة ویعتبر هذا التكوین أقل تطورابعد 

.2014، مذكرة لنیل ماجستیر في علم االجتماع، بسكرة، سیاسة التكوین المهني وسوق العمل في الجزائرقوجیل منیر، 1
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وهو نمط ینظم التكوین بواسطة لصالح العمال والموظفین طیلة حیاتهم المهنیة : المتواصلالتكوین  - 5
ویسمح المعلوماتوهو نفسه التكوین أثناء الخدمة، الهدف منه هو ضمان وتحسین الكفاءات وتجدید 

. االجتماعي عند تغییر المهنةواالندماجتماعیة والمهنیة بضمان الترقیة االج

وضع للفئات المحرومة والغیر : التكوین المهني لفئة الشباب دون المستوى الدراسي المطلوب- 6
مقاعد الدراسة مبكرا ألسباب مختلفة منها اجتماعیة واقتصادیة، حیث خصصت اغادرو المتمدرسة والذین 

السلطات العمومیة الرسمیة المكلفة بالتكوین المهني تنصیب جهاز نظامي قصد التكفل بهذه الفئة من 
ویتربصون فترة ما قبل التكوین تدوم 2000/2001الشبان، وقد شرع تنفیذه ابتداءا من السنة الدراسیة 

أشهر، تسمح بتحضیرهم مدرسیا وتحسین مستواهم التعلیمي وتلقینهم معلومات عامة وقاعدیة والتي ستة
.هي ضروریة لوضعهم فیما بعد في فترة التكوین المهني العادي في نمطي اإلقامي وعن طریق التمهین

مدیریة ویعرف بالمؤسسة الخاصة للتكوین المهني ویخضع تحت : تكوین مهني في القطاع الخاص- 7
.1التكوین المهني للوالیة المعنیة وتفتح بشروط یحددها القانون

إن عملیة تصمیم وتنفیذ برامج التكوین المهني هي األساس : تصمیم وتنفیذ برامج التكوین المهني/ 5
: التي یقوم علیه نجاح عملیة التكوین وتتمثل فیما یلي

یمكن لها أن تتوفر من خالل التحلیل التنظیمي أو تحلیل المعلومات، وكذلك : تحدید االحتیاجات- 1
التحلیل الفردي، بصورة أدق یمكن أن تحدد االحتیاجات على المستوى المستقبلي والحالي التنظیمي 

: والمهني والفردي ویمكن تحدید االحتیاجات من خالل
 األداءوضع األهداف وتقییم ومراجعة.
ء المرتكبة أثناء العملنتیجة األخطا.
الفشل في الوصول إلى المستوى المهني المطلوبنتیجة األداء إلي.
 العملأثناءالمراقبة المستمرة للموظفین.
 والتكنولوجیا وحتى في مضمون الوظیفة واإلجراءاتتغیر في القوانین وطالق العمل والنظم

. ومسؤولیاتها

.18، ص2006وهران، ، 1، دار الغرب، طالتربیة من أجل الفعالیةبوفلجة غیاث، 1
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.تحدید األهداف التكوینیة -2

.تحدید مكان التكوین بالنظر إلى األهداف وقدرات المنظمة-3

.تحدید المشاركین في عملیة التكوین-4

.1ورشات العملاختیار أسالیب وطرق التكوین كالمحاضرات والندوات و-5

: الهیكل التنظیمي لمؤسسات التكوین المهني في الجزائر/ 6

ي من خالل إصداره لجملة من التشریعات التي تضبطه لقد اهتم المشرع الجزائري بمجال التكوین المهن
: وتحدد مجال عمله كما یلي

الخاص بالجزائر یتضمن القانون األساسي للعامل بعد التخلي عن القوانین 1978ظهور قانون العمل - 
. الفرنسیة وبدایة سن القوانین الخاصة بالجزائر

. علق بالتمهین المهنيالمت27/06/1981المؤرخ في 07- 81صدور القانون - 

ویتعلق بتنظیم وتمویل التكوین المهني في 04/09/1982المؤرخ في 393- 81المرسوم التنفیذي - 
. التكوینأنماط8- 7-6- 5ؤسسة جدد في المواد الم

من األحكام األولى للمادة السادسة في ابتداءالمتعلق بعالقة العمل، شرع هذا القانون 11- 90قانون - 
.سجل التكوین المهني بحق معترف به للعامل لالستفادة من دورات مهنیة تكوینیة

المؤرخ في 135- 78جاء هذا المرسوم تعدیال للمرسوم 18/05/1995المؤرخ في 197- 97المرسوم - 
وطني لتطویر التمهین مجلس وطني وتنظیم وتسییر الصندوق الإنشاءوالمتضمن 03/06/1978

. والتكوین المتواصل

.المتضمن القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین23/02/2008المؤرخ في 07- 08رقم القانون- 

.المتضمن إنشاء معاهد التكوین المهني06/10/2009المؤرخ في 316- 09المرسوم التنفیذي رقم - 

.74/75، ص2011نور الدین حاروشي، غدارة الموارد البشریة، الجزائر، دار األمة، 1
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المتضمن تحدید كیفیات تنظیم التكوین التكمیلي لإلدماج 09/12/2012قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 
.في رتبتي نائب مقتصد ومسیر ومقتصد مسیر للمؤسسات التكوین والتعلیم

: وفیما یخص هیاكل التكوین المهني في الجزائر تتمثل في 
 مركز التكوین المهني والتمهینCFPA.
  المعاهد الوطنیة المتخصصة في التكوین المهنيINSEP.
 المعهد الوطني للتكوینIFP.
 معاهد التكوین المهنيINFP متواجدة بستة والیات من البالد06یبلغ عدد هذه المعاهد .
 مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهالتGERPEQ.
 المعهد الوطني لتطویر وترقیة التكوین المتواصلIDEFOC.
 المركز الوطني للتعلیم عن بعدCNEFPD.
 الصندوق الوطني لتطویر التمهین والتكوین المتواصلFNAC.
 للتكوین المهنيةوالبداغوجیالمؤسسة الوطنیة للتجهیزات التقنیةENEFP1 .

: خالصة

إن التنمیة االقتصادیة ال تعتمد فقط على توفیر الموارد الطبیعیة واألموال بقدر اعتمادها على الموارد 
.والمؤهلة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیةالبشریة المكونة 

في التكوین المهني تتكتلوللوصول إلى ذلك ال بد من تكوین العنصر البشري ویتجلى ذلك في عملیة 
للتجارب مع المهارات والكفاءات ختلف التخصصات واألنماط الكتساب الموارد البشریة عن طریق م

.مختلف متطلبات الحیاة المهنیة والعملیة

. 24، ص2013، 21، العدد مجلة الحكمة للدراسات االقتصادیة"البطالة والتشغیل محمد األمین بن عزة، 1
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تمهید 

حیث أصبحت تعرف حالیا كمجال البحث والتطور، ومع ،أصبحت المقاوالتیة مفهوما شائع االستعماللقد
هذا الموضوع بوصفه أهمیةالمنافسة بین المنظمات ازدادت وشدادتسارع معدالت التغیر في بیئة األعمال 

احد الخیارات التي تلجأ إلیها المنظمة للتكیف والتالزم مع متطلبات المنافسة والتغیر، ونظرا لتلك األهمیة 
المتزایدة وجب االهتمام بالمقاول، كونه العقل المتسبب والمبدع إلنشاء المؤسسة والمدیر لسیرها ونموها وذلك 

ح مجموعة من الوسائل لدعم وتمویل المقاوالتیة في الجزائر باإلضافة من حیث سماه وطریقة تسیره كما تم طر 
.إلى المرافقة المالیة والتقنیة
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): الریادة(مفهوم المقاوالتیة - /1

هي في األصل كلمة فرنسیة تعني الشخص الذي یباشر أو یشرع في إنشاء Entrepreneurshipإن كلمة 
عمل تجاري أو اقتصادي، ورجل األعمال الفرنسي الشهیر جان باتیست صاحب القانون االقتصادي المسمى 

. بالمعنى نفسه1800حو عام أول من استخدم المصطلح في نوقانون ساي، ه

: بأنهاادة وتحدید مفهومها، منهم من عرف الریادة عریفهم للریتكما اختلف الباحثون في 

، والشخص "عملیة بدأ عمل تجاري وتنظیم الموارد الضروریة له مع افتراض المخاطر والمنافع المرتبطة" 
خدمة في أوالریادي هو الشخص الذي ینهمك في الریادة وینشغل بها من خالل إدراكه لفكرة توفیر منتج 

. تطبیق الفعلياألعمال وحملها إلى ال

 للمشروع وتحمل المخاطر مالالز الریادة هي إنشاء شيء جدید ذي قیمة وتخصیص الوقت والجهد والمال
. المصاحبة واستقبال المكافئة الناتجة

حیث یعتبر المشروع الریادي األساس ،الریادة هي القدرة والرغبة في تنظیم وغدارة األعمال ذات صلة بها
هو الذي ، فالریاديالجدیدةاألسواقالقادرة على المنافسة والدخول إلى األعمالفي بناء وتطویر منظمات 

كفرص یتحتم اقتناصها وقدرته على المتغیراتیتمتع بصفات اخذ المبادرة مهاراته في إدارة المخاطر، رؤیة 
. لعوامل اقتصادیة واجتماعیة معقدة، سایكولوجیة وتكنولوجیة وقانونیة وأخرىالتنظیم، تمثل الریادة مخرجات

 عرف آدم سمیث)Adam Smith ( الفرد الذي یتولى تكوین منظمة ما لغرض اقتصادي، ولهذا بأنهالریادة
الموارد ع إلى المهارة في جمإضافةما ترتبط مع بدء مغامرة جدیدة، فإنه المبتكر ویفترض المخاطرة وغالبا

. رائق واالختراعات واألفراد المدیرون ورأس المالاألفكار والط: من ضمنها

: وهيأساسیةإن المنظمة الریادیة ال بد أن یتوفر فیها ثالث عناصر - 
.األفراد الریادیون المنتجون لإلبداع* 
التحوط للغموض، الرقابة ثالیة، اإلبداع، المتحوط للفشل،یمي المرتبط بالرؤیة، الثقة، المالبعد التنظ* 

. الداخلیة
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.1البعد البیئي المرتبط بالتنوع باألسواق* 

: تساهم ریادة األعمال بجملة من المنافع اهمها: أهمیة ریادة األعمال- /2
 متفوقة لتلبیة حاجات متقدمة للزبائن، ومن ثم ) سلع وخدمات(خلق الثروة من خالل توفیر المنتجات

. توسیع ونمو المنظمات، وتطور المناطق التي تتواجد فیها
 وأنشطة اقتصادیة جدیدة توفر فرص عمل، وتخلق أسواق جدیدةأعمالإیجاد.
تحسین الدخل الوطني وحجم التصدیر عن طریق معدل نمو اقتصادي مرتفع.
تفعیل عوامل اإلنتاج من خالل استثمار القابلیات الریادیة في المجتمع.
 المحافظة فیه كونها قادرة على) المقاوالتیة(یعتمد مستوى تطور االقتصاد الوطني على مستوى الریادة

.خارجیاعلى تنافسیات األعمال محلیا و 
 الالزمة وتشجیع االبتكاراإلستراتیجیةالمرونة بامتالكتعزیز بیئة ذات إنتاج متفوق .
تعزیز سمعة األعمال من خالل االستقامة والمسؤولیة .
 2لتغییر ثقافة المجتمع عن طریق تغییر ثقافة األعمالأساسيهي محرك ودافع.

سمة عند 40السیمات الشخصیة للریادي هي أكثر من ):الریادي(سیمات وخصائص المقاول - /3
: یمكن تلخیصه في ست سمات كاآلتيأبرزهاالعلماء المختصین، ولعل 

بالمستقبل تتطلب من الریادي أن یكون لدیه إیمانإن مهمة بدئ عمل جدید):الذاتي الداخلي(التحكم - 1
وهذه السمة عكس سمة التحكم الخارجي . مؤثرة بهوأنه قادر على الضبط والسیطرة على العوامل الخارجیة ال

. التي تجعل من صاحبها متأثرا بالعوامل الخارجیة إلى درجة سیطرتها علیه في قراراته

تتطلب مهمة البدء بالعمل الریادي جهودا عظیمة من العمل الشاق : مستوى مرتفع من الطاقة- 2
ساعة أسبوعیا ال یقدر علیه إال من 70إلى والمضني، فاإلصرار على العمل ساعات طویلة قد تصل 

.توافرت لدیه سمة المستوى المرتفع مع الطاقة

، الجزائر، 1، مجلد 12، مجلة االقتصاد الجدید، العدد دور المكون في دعم روح المقاوالتیة لدى األفرادحمزة لفقیر، 1
2015 .

.31، ص 2008، دار المسیرة، األردن، الطبعة األولى، الریادة وغدارة منظمات األعمالبالل خلف السكارنة، 2
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الریادي شخص لدیه الدافعیة إلشباع الحاجة إلنجاز بدرجة عالیة ألنه بارع : الحاجة إلى اإلنجاز- 3
لیحقق بها یتصف بالتحدي واألهداف الصعبةومتفوق یختار الظروف التي توفر له النجاح في عمله الذي

. درجات عالیة من الرضا

بالفوضىالریادي یتمتع بخصائص نفسیة تمكنه من أن یكون شخصا غیر متأثر : تحمل الغموض- 4
والمعقدة هي میزة األعمال ،وعدم التأكد، وهذه السمة مهمة للریادي، ألن الظروف غیر المتأكدة والغامضة

.الریادیة، فالریادي یتحمل المخاطر المحسوبة

فهو یري إنجاز لباالستعجاالریادي شخص غیر صبور یتمتع باإلحساس : الوعي بمرور الوقت- 5
.1األعمال الیوم وكأن غدا لن یأتي، فهو ینتهز اللحظة من الوقت لكونها لها معنى عنده

ماس إلنجازه، لدیه الریادي هو الشخص الذي یبدأ العمل الحر بحیث یكون مدفوعا بح:الثقة بالنفس- 6
. حركة العملوٕادامةالتي تقوده إلى كسب المزید من الزبائن والتعامل مع التفاصیل الفنیة الثقة بالنفس 

: ویمكن تحدید أهم الخصائص التي یجب أن یتصف بها الریادي
.محددةأهدافالغبة في المسؤولیة الشخصیة عن نتائج المخاطرة والسیطرة الذاتیة على الموارد لتحقیق * 
ي السوق والموارد المتاحة واحتمالیة النجاح -إلى الخبرة والمعرفة فاستنادامتخذ للمخاطر المدروسة * 

. للفرص المستثمرة
. والثقة في قابلیة النجاحالتفاؤل* 
.العكسیة المباشرة، ومعرفة مستوى األداءالتغذیةالرغبة في * 
.لمتوقعمستوى عال من الطاقة والجهد غیر ا* 
.الطموح والتوجه نحو المستقبل* 
. ة في تحدید األعمال واألفراد المناسبین لتحویل الرؤیة إلى حقیقة_مهارة التنظیم وبراع* 
قیمة اإلنجاز أكبر من المال وهو قوة دافعة أساسیة، فیما یمثل المال وسیلة الحفاظ على مصدر * 

. اإلنجاز
.ح المنظمةدرجة عالیة من االلتزام صوب نجا* 

، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة التقنيعلى اإلبداعالصناعات وأثرهاخصائص الریادي في منظمات، إسماعیلعمر 1
. 75، ص2010، العراق، 4، العدد 12واالقتصادیة، المجلد 
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.القابلیة للتعامل مع عدم التأكد* 
. واألعمالالمرونة من خالل القابلیة على التكیف مع الطلبات المتغیرة للزبائن * 

: اآلتيوبشكل عام ال تخرج خصائص المقاول على كل من - 
.التفاؤل* 
.القدرة على تحمل المسؤولیة* 
.التحفیز العالي* 
.عالي االبتكارالتوازن* 
.الفخر بملكیة وغدارة المشروع* 
.التقدیر الذاتي* 
.رضا فردي عالي* 
.والرؤیة السباقةاإلبداعيالتفكیر * 
.القدرة على تحدید الفرصة* 
.الثقة العالیة في القدرات واألفكار* 
.االستقاللیة في العمل* 
.1المجازفة المحسوبة وبخیارات معقولة* 

المقاولة هي ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بالنشاط االقتصادي، : المقوالتيالعوامل ا لمحددة للتوجه- /4
وترتكز في األساس على شخص مقاول، فال بد من أنها تتأثر بمجموعة من العوامل النفسیة واالجتماعیة 

.والثقافیة واالقتصادیة التي تشكل عوامل محددة لهذه الظاهرة

أن نحدد العوامل النفسیة التي تلعب دورا مهما في الفعل المقوالتي، فإنه أردناإذا : العوامل النفسیة- 1
. دوافع المقاول والخصائص والسمات الشخصیة للمقاولین: هماأساسیینیمكن تقسیمها إلى صنفین 

ومعناها یتحرك وكلمة دافع motveوأصلها الكلمة الالتینیة motivationباللغة اإلنجلیزیة وكلمة دوافع
للتصرف أو الحركة وقد یكون أهم دافع المقاولة هو دافع االستقاللیة أو أن اإلنساني الشيء الذي یدفع تعن

، دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، إدارة المشروعات الصغیرة مدخل استراتیجي للمنافسة والتمییزفالح حسیني، 1
.21عمان، األردن، ص
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إلى االستقاللیة هو من أهم دوافع المقاول فاالنجذابالخاصة، یكون الفرد رئیس نفسه أو یدیر أمالكه 
. ویلعب دور مهم في اتخاذ قرار المقاولة من عدمه

الحاجة لالنجاز، الحاجة لالنتماء، : للمقاولة والتي هياألساسیةحاجات هي الدوافع فاإلنسان لدیه ثالث 
. والحاجة للسلطة

لمقاوالتیة أو إنشاء مؤسسة، ولكن هناك دائما دافع مهیمن یكون هناك عدد كبیر من الدوافع اویمكن أن 
ة أو حب السلطاألموالأهمیة من الدوافع األخرى، فقد یكون هذا الدافع هو الحصول على األكثریكون هو 

لتدرج الحاجات، فإن الدافع للمقاوالتیة MASLAWعلى هرم ماسلو وباإلسقاطأو غیرها من العوامل، لكن 
لتحقیق الذات الحاجة إلى التقدیر من طرف اآلخرین أو الحاجةأيیكون استجابة للحاجات في قیمة الهرم 
.1والوصول إلى نجاح شخصي اجتماعي

نقصد بالعوامل االجتماعیة والثقافیة تلك العوامل المرتبطة مباشرة : العوامل االجتماعیة والثقافیة- 2
باألوساط المختلفة التي یتعامل معها الفرد والتي یتعلم فیها ویأخذ الكثیر من األفكار والقیم التي تؤثر في 

الي توجهاته وبما فیها التوجهات المقاوالتیة، وهي الفكرة التي تؤكد علیها مالك بن نبي وهو ما سلوكه وبالت
یصطلح علیه بالمعادلة االجتماعیة، وقد تختلف هذه العوامل في تأثیرها حسب خصوصیات كل مجتمع، 

قافة السائدة فیه، العائلة، المدرسة، الجامعة، المجتمع والث: (فیما یليالمتغیراتویمكن أن نجعل هذه 
).الخ.... المؤسسات، الخبرة المهنیة أو العمل، المنطقة الجغرافیة، 

الذین یمتلكون أعمالهم الخاصة یلعبون دورا مهما في قرار أبنائهم أن یصبحوا مقاولین، وأشار فاآلباء
بیرة في التأثیر إلى صحة ما یسمى بظاهرة االستنساخ المقاوالتي، حیث الحظوا أن نسبة كآخرونباحثون 

على األبناء لیتخذوا قرار المقاولة، هذا إضافة إلى التربیة االجتماعیة ومجموع القیم المكتسبة من األسرة 
مثل االستقاللیة، الجدیة، روح المبادرة والكثیر من الصفات الشخصیة التي تلعب األسرة دورا كبیرا في 

. ظهورها

نقصد بالعوامل االقتصادیة مختلف الموارد، من موارد اولیة وید عاملة مؤهلة ذات : العوامل االقتصادیة- 3
اإلنتاج ومصادر التمویل والحصول على المعلومات والمعارف المختلفة فالعوامل خبرة وكذلك وسائل 

. 32، ص1999المركز الكندي للتنمیة البشریة، كندا ، المفاتیح العشرة للنجاح،إبراهیم الفقي، 1
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القویة االقتصادیة ال تأتي في المقام األول، حیث إذا توفرت اإلدارة ووجدت اإلمكانات الشخصیة والدوافع
یمكن فعل المستحیل، لكن هذا ال یعني أن العوامل االقتصادیة غیر مؤثرة، إذ أنها قد تكون عوامل مفتاحیة 
في التوجه المقاوالتي لدى األفراد وٕانشاء مؤسساتهم الخاصة، حیث ان الوسائل والموارد االقتصادیة المتاحة 

أهممیزة للمشروع والمؤسسة ذاتها، ویمكن أن نجمل والقدرة على البحث والحصول علیها واستغاللها، تعتبر 
: العوامل االقتصادیة فیما یلي

.التمویل- 
.األسواقمدى انفتاح - 
.توفیر فرص المقاولة- 
.1السیاسات االقتصادیة الحكومیة- 

: أجهزة دعم المقاوالتیة بالجزائر- 5

لتشجیع األفراد على االستمرار في مشاریعهم وتخفیف لقد تعددت أجهزة دعم المقاوالتیة في الجزائر وذلك 
.العراقیل وخاصة المالیة منها التي یواجهها المقاول

تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة : CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة / أوال
ندوق في نطاق مهامه ویساهم الص1994جویلیة 6المؤرخ في 188- 94بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لفائدة أعمالوٕاحداث رتطویمع المؤسسات المالیة والصندوق الوطني لترقیة التشغیل في لوباالتصا
التي تواجد صعوبات للحفاظ على مناصب تللمؤسساالبطالین المنخرطین فیه، وتقدیم المساعدات 

.2الشغل

وكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بموجب أنشئت ال: ANSEJالوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب :/ ثانیا
سلطة رئیس حیث تم وضعها تحت 1996سبتمبر 8المؤرخ في 296- 96المرسوم التنفیذي رقم 

الحكومة، بینما كلف الوزیر المكلف بالتشغیل بمتابعة العملیة لجمیع نشاطاتها، وهي تتمتع بالشخصیة 

.35، ص1990د، دار الفكر، بیروت، المسلم في عالم االقتصامالك بن نبي، 1
. 06/07، ص 1994جویلیة 7، الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد : 05المادة 2
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سنة مع 35و 18تمویل الشباب الذي یتراوح سنهم بین المعنویة واالستقالل المالي وتهتم الوكالة بدعم
.1سنة في حالة كون المالك هو المسیر ویتعهد بخلق مناصب عمل40إمكانیة التمدید إلى 

الوطنیة لتطویر االستثمار بموجب ةالوكالأنشئت :ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :/ ثالثا
والیة 48في شكل شباك وحید غیر ممركز موزع عبر 2001أوت20المؤرخ في 03- 01القانون رقم 

تتمتع بالشخصیة المعنویة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري،على مستوى الوطن وهي عبارة
للمؤسسات وتسهیل تنفیذ مشاریع التأسیسیةاإلجراءاتواالستقالل المالي، ویخول الوكالة القیام بجمیع 

.2االستثمار األجنبیة والمحلیة

تم إلنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض :ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر :/ رابعا
، والوكالة عبارة عن هیئة 2004جانفي 22المؤرخ في 14- 04المصغر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

الحكومة، كما ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي ووضعت تحت سلطة رئیس 
تسییر جهاز القرض المصغر الذي استحدث من أجل تقدیم قروض مصغرة تمنح لفئات أوكلت لها مهمة 

المواطنین بدون دخل أو ذوي الدخل الضعیف غیر المستقر أو غیر المنتظم مع منح قروض مسیرة دون 
.3فائدة

جال المقاوالتیة كي تتخلص من البطالة مهتمة بمأنهامن هذه األجهزة التي وضعتها الجزائر، یتضح لنا - 
غیر فعالة وخاصة من جانب متابعة األجهزةالمتزایدة لدیها وتزید من اقتصادها الوطني، غیر أن هذه 

. المقاولین المستفدین من الدعم بعد إنشاء المشاریع وعدم كفاءة المقاولین ذاتهم في تسیر مشاریعهم

:المقاوالتیةتجارب غربیة وعربیة في دعم - 6

: التجربة األمریكیة:/ أوال

: لبث روح المقاوالتیة في الطالب منهاأعمالقامت الوالیات المتحدة األمریكیة بعدة 

. 06/07، ص 2003سبتمبر 10، الصادرة بتاریخ 54، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 06المادة 1
.08، ص 2001سبتمبر 26، الصادرة بتاریخ 55، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 04-03المادة 2
. 08ن ص2004جانفي 25، الصادر في 06، العدد الرسمیة، الجریدة 07المادة 3
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المقاوالتیة كل عام بهدف تحفیز الشباب عموما والطالب خصوصا على ممارسة العمل أسبوعتقییم -أ
تمارین المحاكاة، العاب االنترنت، مسابقات خطة : ت مثلوالفعالیااألنشطةالمقاوالتي من خالل العدید من 

.مقاوالتیةألنشطةورشات العمل المختلفة ومنتدیات محلیة مل، برنامج الضیف المحاضر وعال

تصمیم مواقع تعلیمیة على االنترنت تتیح التعرف على قدرات الطالب والتفاعل مع االساتذة المختصین -ب
M.S.Aأ .م.قاوالتیة، ومهاراتهم فضال عن مراكز المقاوالتیة المنتشرة حول الوالستكشاف قدرات الطلبة الم

جدیدة من المقاولین وكذلك المساعدات المقدمة في مجال تقنیة ألجیالالتي تقدم برامج تعلیمیة وتدریبیة 
. المعلومات واالتصال

كما تقدم المراكز األمریكیة برامج تعلیمیة متكاملة في تخصص المقاوالتیة من خالل برامج علمیة - 
العالم، وبصفة خاصة جامعة أنحاءمتنوعة، حیث اتبعت خطاها العدید من المراكز والجامعات في جمیع 

ثم 1971اوالتیة سنة جنوب كالیفونیا التي تعد أول جامعة تطرحّ أول برنامج علمي حدیث متطور في المق
شجیع روح المقاوالتیة تبعتها بقیة الجامعات داخل وخارج أمریكا، بل قامت هذه الجامعات بتنظیم مسابقات لت

ألف دوالر من خالل 50األمریكیة جوائز تصل قیمتها إلى " Yale" "یال"حیث تمنح جامعة بین الطالب،
الطالب مشروع، وتقدم مبلغ من المال للبدء في خطة مشروع على مستوى الجامعةأفضلالمنافسة على 

. 1الناجح باإلضافة إلى النصح واإلرشاد والمتابعة للمقاول بالجامعة

واسعة النطاق تتناول قصص نجاح لمقاولین، یهدف إلى أمریكیةتقوم الحكومة األمریكیة بحمالت - ج
وجه اإلیجابي نحو العمل المقاوالتي تشجیع الطلبة من مختلف السنوات على تنمیة االستعدادات في الت

البطالة من خالل جعلها مسؤولیة كل فرد یتجه نحو العمل المقاوالتي ویوظف والمساهمة في حل مشكلة 
لدعم المنشآت الصغیرة، وهذا لتحفیز إستراتیجیة، كما قامت الحكومة األمریكیة بخطط وبرامج اآلخرین

.2د الحكومیةالطالب على اإلنشاء وعدم الخوف من القیو 

) .%0,20(منح إعفاءات ضریبة للمشروعات الصغیرة تصل إلى -1

رسالة دكتوراه، ریادة األعمال الصغیرة والمتوسطة في الحد من البطالة في المملكة العربیة السعودیة،یاسر سالم المري، 1
.80، ص77، ص2013جامعة نایف العربیة العلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، الریاض، السعودیة، 

، مداخلة ضمن نورة الحاسر الجاسر، النظام البیئي لریادة األعمال في المملكة السعودیةوفاء بنت الناصر، ألمبریك، 2
.المؤتمر السعودي الدولي ولجمعیات ومراكز األعمال، جامعة األمیرة نورة بنت عبد ارحمن، السعودیة
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إلقامة وتنمیة " اإلدارة االتحادیة للمنشأة الصغیرة"تحت مسمى 1953إنشاء جهاز حكومي مركزي عام -2
. المنشأة الصغیرة

.والمتوسطة في التجارة االلكترونیةإنشاء برامج في وزارة التجارة لتشجیع وزیادة مساهمة المنشأة الصغیرة -3
. تفعیل دور اإلدارة المنشاة الصغیرة لدعمها مالیا وفنیا-4

: التجربة السعودیة:/ ثانیا
لقد تمیزت التجربة السعودیة بالرغم من حداثتها بتوفیر بیئة مالئمة لنمو المشروعات الصغیرة والمتوسطة من 

الصغیرة و المتوسطة، ودعم المشروعات المقاوالتیة الخاصة خالل تعدد جهات وصنادیق دعم المشروعات 
بالمرأة كنموذج لألسر المنتجة باإلضافة إلى منح قروض مبسترة دون فوائد، بجانب ترویج إنتاجها و 

مبتكرات المقاولین المتفوقین من خالل إشراكهم في المحافل الدولیة المقاوالتیة، و دعم الحصول بعضهم على 
1:كاآلتي) إیجابیة و سلبیة(ة و كانت نتائج هذه التجربة جوائز تقدیری

.سعت إلى القضاء على ظاهرة البطالة* 
.اهتمت بنشر ثقافة المقاوالتیة من خالل مراكز مختصة بالمقاوالتیة و حاضنات األعمال فقط* 
.بالمقاوالتیةعقد المؤتمرات باالشتراك مع الغرف التجاریة، و تشترك في المؤتمرات الدولیة الخاصة* 
مشروع بادر، مركز المقاوالتیة في (تقدم جوائز مادیة و شهادات تقدیر للمتمیزین في مشروعات المقاوالتیة * 

).جامعة ملك السعود
.ركزت بشكل أكبر على دعم المشروعات الصغیرة و المتوسطة* 
.ركزت على الطالب و الشباب، و الخریجین و كذلك المرأة* 
.ام وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الجودةأغلقت استخد* 
.تعاني من ضعف التواصل بین المقاولین و خبراء المقاوالتیة* 

العربیة النظام البیئي لریادة األعمال في المملكة : نورة الحاسر الجاسر: وفاء ناصر ألمبریك1
،مداخلة ضمن المؤتمر السعودي الدولي و لجمعیات ومراكز ریادة األعمال، جامعة األمیرة نورة بین السعودیة

.عبد الرحمان، السعودیة
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:خالصة
لم تم إظهار أهمیة المقاوالتیة انطالقا من التعرف على مفهومها و العوامل المحددة للتوجه المقاوالتي و 

سماته و ممیزاته التي تساعده في إنشاء و بناء منظمة إظهار أهمیة المقاول في العملیة المقاوالتیة من خالل 
و ذلك بمساعدة من الدولة الجزائریة عن طریق أجهزة لدعم الشباب و متخریجي معاهد التكوین المهني في 

.تجسید أفكارهم على أرض الواقع
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نبذة تاریخیة عن المؤسسة
بموجب 11/09/2007مستغانم في تاریخ " بن زهرة عبد القادر" أنشأ مركز التكوین المهني و التمهین 

مارسة نشاطها و بقرار الدولة لمعتماد ممنوح لها من قبل و الذي یعد بمثابة ا274/07المرسوم التنفیذي رقم 
جغرافیا بطریق سیدي ، یقع المركز 26/05/2003الصادر عن والیة مستغانم بتاریخ 396تخصیص رقم 

مساحة مبنیة وبقدرة استیعاب ²م3617منها ²م20280تقدر المساحة اإلجمالیة بـــ . علي خروبة مستغانم
.مقعد بیداغوجي450

:علىیحتوي المركز : المرافق* 
.و توجیهاستقبالمكتب - 
.مكتب13مكاتب و طابق سفلي بـ 10جناح إداري یتكون من طابق علوي بـــ - 
.مقعد42بها قاعة المطالعة بـــ 378المكتبة عدد الكتب - 
.انترنیتفضاء - 
.سریر60جناح الداخلیة بـــ - 
).نظام داخلي و نصف داخلي(وجبة 120مطعم - 
.نادي- 
.الریاضیاتملعب متعدد - 
.الجناح البیداغوجي- 
.مخبر- 
.ورشات7- 
.قاعات تدریس10- 
.مقعد296مدرج بقدرة استیعاب - 

:الهیكل التنظیمي
یعكس الهیكل التنظیمي لمركز التكوین المهني و التعلیم المهنیین بن زهرة عبد القادر مستوى السلطة القائمة 

ات و األعمال، بما یكفل استمرار نشاطهم و تبادل المعلومات فیها، حیث نجده به و كیفیة تقسیم المسؤولی
:1مكون من

".بن زهرة عبد القادر"وثائق مقدمة من مركز التكوین المهني 1
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:یة منهاتنقسم إلى مصالح فرد: اإلدارة
اإلشراف : المدیر هو المسؤول األول في التسییر و التنظیم كمراقب لكافة المصالح من مهامه: المدیر-

المرؤوسین إلنجاح األهداف المسیطرة للمركز، التوعیة على كل النشاطات الداخلیة و الخارجیة، توجیه 
الدائمة للمرؤوسین التسییر اإلداري المالي و التقني و التربوي، المراقبة لكل مكونات المركز البشریة منها و 

.المادیة
:السكرتاریةأمانة المدیر أو-

مع المدیر و (في المهمات اإلداریة وظیفتها تأمین النظام و حفظ الرسائل و أسرار المدیریة، و المساعدة 
.و استقبال و تسجیل البرید الوارد و المكالمات والتكفل بإرسال و تسجیل البرید الصادر) المقتصد

:مصلحة االستقبال و التوجیه-
طلبة الذین لم یسعفهم الحظ في إتمام دراستهم في القطاع التربوي أولم یعمل على استقبال و توجیه و إرشاد ال

یشرف علیه مستشار التوجیه و التقییم، كما یستفید المكتب . یلتحقوا قط أو یحبون ممارسة األعمال الحرفیة
ن ، یكمممتهنینمن مجموعة التجهیزات المكتبیة الموصولة بالشبكة العنكبوتیة، ذلك بمساعدة مساعدین و 

دور مستشار التوجیه و التقییم المهني في تصنیف المرشحین للتكوین المهني على مستوى اإلقلیم الذي 
كما یشرف على تقویم مستوى اإلدماج المهني بالتنسیق مع عالم الشغل من خالل المتابعة یعطیه المركز

ة أو الشباب خاصة حول إعالم الجمهور عام(الفعالة، كما یهدف إلى ضمان أحسن كفل بطالبي التكوین 
، یشرف على مكتب االستقبال و التوجیه مستشار التوجیه، التقییم و إدماج )مختلف فرص التكوین المتاحة

المهنیین و یعمل على ضمان السیر الحسن و التكفل الجید بالجمهور من خالل المهام الموكلة له و الممثلة 
:1فیما یلي

. غرض التكویناستقبال وٕاعالم الجمهور بأنماط و - 
.تسجیل طالبي التكوین- 
.التحضیر التقني ألیام توجیه وانتقاء المترشحین لمتابعة تكوینهم المهني- 
.فترة التكوینأثناءمرافقة المتربص - 

توكل له مهمة المصاحبة والتأطیر والتتبع المیداني للمتكون على حد سواء وینقسم إلى :القسم البیداغوجي-
: عدة مصالح منها

".بن زهرة عبد القادر" معلومات مقدمة من مستشار مركز التكوین المهني 1
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:مصلحة التكوین اإلقامي* 
والبیداغوجیة لألساتذة والمتربصین وتنظم االمتحانات واالجتماعات مع األساتذة التقنیةتشرف على المتابعة 

صات وتوضع المصلحة تحت إشراف المساعد التربوي البیداغوجي والتنسیق كما تسیر العدید من التخص
. متخصصین في التكوین والتعلیم المهنیینأستاذینأستاذ منهم 16وتابع المصلحة، 

: مصلحة التكوین التمهیني* 
تقترب في شكلها من مصلحة التكوین اإلقامي إضافة إلى بعض الخصوصیة في مجال تكوین المتمهنین في 

.األساتذةمهني ومتابعتهم تقنیا من خالل مجموعة من الوسط ال
وصیانةویهتم بمداخیل ومصاریف المالیة للمركز، تسییر وتخزین یشرف على مراقبة العمال: المقتصد- 

ممتلكات المركز والحرص على المعامالت المالیة المقررة في المیزانیة، تسییر میزانیة المركز طبقا للقوانین 
). السنویةأوالثالثیة، السداسیة، (تحضیر االحتیاجات وضبط الوضعیات المالیة المرحلیة ،المنصوص علیها
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: مجال الدراسة
أثناءإن التعرف على مجاالت الدراسة عملیة ضروریة ونقطة أساسیة في البحث، ذلك لما یكتسبه من أهمیة 

الدراسة المیدانیة، حیث ندرك مسبقا أنه كلما دققنا في تحدید مجاالت الدراسة أمكننا فیما بعد من مواجهة 
المجال الجغرافي، والمجال الزماني والمجال : دراسة ثالث مجاالت رئیسیةلالمشكلة القائمة بالبحث ولك

.البشري
: المجال الجغرافي- 1

البحث المیداني وهو بالتحدید في هذه الدراسة المیدانیة في إلجراءیقصد بالمجال الجغرافي النطاق المكاني 
ویعتبر هذا المركز حدیث النشأة ) خروبة(مركز التكوین المهني والتمهین بن زهرة عبد القادر بوالیة مستغانم 

) اإلقامي، المسائي(سب نوع التكوین صات حالمستویات تتنوع فیه التخصیستقبل الشباب المتربصین من كل
من أهم التخصصات الموجودة فیه اإلعالم اآللي، والحالقة والخیاطة والبناء، نحت وتركیب الحجر والزجاج، 
عون حفظ البیانات، میكانیك، طبخ وخبازة وغیرها من التخصصات وتختلف مدة التكوین حسب نوع 

. شهر4إلى أشهرالتخصص من ستة 
: مجال الزمانيال- 2

فقة على تمت المواأینشهر جانفي وفیفري في بدایة البحث في مرحلة األولى قمت بجولة استطالعیة في
إجراء الدراسة المیدانیة بهذه المؤسسة وقد تواصلت مع مدیر المركز وقدم لي تسهیالت تساعدني في دراستي 

ن المؤسسة والتخصصات التي تدرسها، وقد المیدانیة والبحث العلمي والمتمثلة في بعض المعلومات ع
المقابالت لكن حسب الظروف الصحیة التي تمر وٕاجراءفي شهر أفریل لتوزیع االستمارة أخرىزیارة برمجت 

هذه ألغیتدت العدید من األرواح فقد التي حصروناو كبها البالد خاصة والعالم بصفة عامة إثر جائحة 
حث وهذا من أجل سالمة الصحة الخاصة والعامة لي وللمتربصین بتلك الزیارة والجانب المیداني من الب

.وٕاكمالهاالمؤسسة وقد تم غلق كل المؤسسات العمومیة والخاصة وكان صعب علیا إجراء الدراسة المیدانیة 
:المجال البشري

فیها الدراسة وهي مركز التكوین المهني والتمهین، أجریتویقصد بالمجال البشري عدد أفراد المؤسسة التي 
موظف منهم 12موظف، 44یه حوالي وعدد الموظفین فمتربص300ویقدر استیعاب هذا المركز حوالي 

. منهم عمال17و أساتذةمنهم 15و إداریین 
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: المنهج المستخدم
علمیة ال بد من أن یحتوي هذا البحث على منهج علمي خاص تبنى علیه، وتسیر دراستناتكون أنمن أجل 

ث. وفقه تلك الدراسة أو البحث ونوع البحث یتحدد وفقا لنوع الدراسة أو المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها
م، یستعین بها الباحثون في حل مشكالت بحوثهإليإن مناهج البحث االجتماعي هي عبارة عن الطرق 

اول من خاللها علم من العلوم بلوغ الحقائق المتوخاة مع لى تلك العملیات الذهنیة التي یحویشیر المنهج غ
.1إمكانیة تبیانها والتأكد منها

الدراسة هو المنهج الكمي وهو یساعد على جمع المعلومات الكافیة والدقیقة التي االمنهج المناسب لهذإجرائیا
وال یستغرق مدة طویلة ویسهل على المبحوث باإلجابة على األسئلة وهذا من تساعد في مجالي البحثي،

. خالل االستمارات الموزعة على المتربصین التي تحتوي على أسئلة مغلقة ومفتوحة
: عینه الدراسة

لقد قمت باختیار عینة للبحث تنوب في ممیزاتها وخصائصها عن مجتمع البحث لعدم التمكن من القیام 
.الكلي الشامل لمجتمع البحثبالمسح 

. 205سنة، ص. ، أكادیمیا، ب،ط، بمعجم العلوم االجتماعیة: فریدیریك معتوق1
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: أدوات جمع البیانات
مق للظواهر المدروسة، كبیر في االضطالع، والتحلیل المعهي مجموعة من األدوات التي تساهم بقدر 

ات حول موضوع وتمكن الباحث من خالل استخدامها أن یحصل ویجمع عدد كبیر وكاف من المعلوم
. التصور العام للبحثالدراسة، وهي تشكل 

- المالحظة : هذه الدراسة ومن بین األدوات المستخدمةأثناءومن هذا المنطلق فقد أولیتها العنایة الالزمة 
ذ.السجالت والوثائق-االستمارة 

: المالحظة- 1
تتمیز بعدة خصائص حیث تمنح الوسائلهذه من أهم وسائل جمع البیانات وهي على خالف غیرها من و 

بدرجة كبیرة على خبرات ال لمشاركة الباحث الظروف االجتماعیة السائدة في میدان البحث وتعتمدمجا
الباحث البحثیة والمعرفیة، كما تسمح له بالمعاینة المباشرة للكشف عن تفاصیل الظاهرة المدروسة وعن میول 

. وتوجهات المتربصین للمقاوالتیة
حظة نقطة البدء في أي دراسة علمیة، ذلك ألنها تساعد على التعرف على طرق العمل وظروفه وتعتبر المال

الخ وتفید في جمع البیانات میدانیا والتي تحصل بسلوك الفرد الفعلي في بعض المواقف الواقعیة ... 
. 1ى خبرة ومهارة الباحثدومشاعرهم وتعتمد على مواتجاهاتهم

: االستمارة - 2
البحوث االجتماعیة ویرجع ذلك للممیزات التي األدوات شیوعا في جمع البیانات فيأكثرستمارة تعتبر اال

، وهذه السهولة اإلحصائیةتحققها هذه األداة بالنسبة الختصار الجهد والتكلفة وسهولة معالجة بیاناتها بالطرق 
مواجهتها حتى یتمكن من صیاغة تخفي وراءها عددا كبیرا من الصعوبات المنهجیة التي یتعین على الباحث

. الدراسة ویمكنه من اإلجابة على التساؤالت األساسیة للبحثأهدافاالستمارة بشكل یحقق 
وتعرف االستمارة البحث على أنها نموذج یصمم مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول 

تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة مشكل أو موقف الدراسة ویتم أوالموضوع على معلومات حول 
.2ترسل إلى البحوث عن طریق البریدأوالشخصیة 

، 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحث،عمار بوحوش وآخرون، 1
.44ص

. 181، ص1974، 2، مطبعة السعادة ، طبعة قواعد البحث االجتماعيزیدان عبد الباقي، 2
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: السجالت والوثائق- 3
استفادتي من هذه السجالت والوثائق تعتبر أیضا من األدوات العامة في جمع البیانات والمعلومات ولقد كانت 

هني والتمهین بن زهرة التكوین المالتي تحصلت علیها معتبرة، من خالل التعرف على نشأة وتاریخ هذا مركز 
. الداخلي للمؤسسةوالتعرف على الهیكل اإلداري والتنظیمي للمؤسسة، والتعرف على القانونالقادر أیضاعبد



الخــــاتــــــمــــــــــة
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لقد تمت الدراسة الحالیة بما احتوته من الجانب النظري فقط دون الجانب التطبیقي ألسباب صحیة 
تعیشها الجزائر على غرار دول العالم بسبب جائحة كورونا، وعلیه فقد انصبت هذه الدراسة التي تندرج ضمن 
البحوث الكمیة والوصفیة للقطاع المهني تحدیدا بمدینة مستغانم بخروبة بمركز التكوین المهني بن زهرة عبد 
القادر  حیث ركزت إشكالیة الدراسة على بعدین أساسیین تمثل أوال في مدى تحقیق ومساهمة التكوین المهني 

صة بهم وتمثل البعد الثاني في مدى في توجیه الشباب نحو المقاوالتیة وتشجیعهم على إنشاء مؤسسات خا
مساعدة التكوین المهني في تنمیة لروح المقاوالتیة لدى المتربصین، ومن خالل هذین البعدین حاولنا معرفة 
الدور الذي تقوم بهم مؤسسة التكوین المهني وذلك من خالل توزیع استمارات على عدد معین من المتربصین 

.انطلق منها البحثمن أجل معرفة صحة الفرضیات التي

: توقعت من خالل هذه الدراسة النتائج التالیة بالمقارنة مع الدراسات السابقة

غن مؤسسة التكوین المهني تساعد الشباب على الحصول على شهادة معتمدة من خالل تخصص معین - 
.یستطیع بواسطة الولوج إلى عالم الشغل إلنماء مؤسسة خاصة به

ة بین التكوین المهني والمقاوالتیة مثلما جاء في دراسة سلطانیة بلقاسم، فالتكوین هناك عالقة ارتباطی- 
. المهني یساعد الفرد على تطویر قدراته العقلیة والنفسیة والفكریة وتنمیة روح المقاوالتیة لدیه

على خلق ید عاملة التكوین المهني من أهم القطاعات التي تولیها الدولة اهتماما كبیرا، ألنه القطاع القادر - 
مؤهلة في شتى المجاالت من خالل برامج دعم ومرافقة الشباب من أجل تشجیع المبادرة الفردیة وحریة 

.المنافسة وتشجیع االقتصاد الحر

: اقتراحات وتوصیات* 

.على مؤسسة التكوین المهني أن تنظم دورات تكوینیة لفائدة األساتذة في المقاوالتیة- 

.المتربصین ذوي األفكار الجدیدة لبعث الثقة في النفس ودعمهم معنویاتكریم وتشجیع - 

یجب زیادة االهتمام بقطاع التكوین المهني، وأن یحاول القائمون علیه حل المشاكل التي ال زال یعاني - 
. منها خصوصا ما یتعلق بالتوفیق بین متطلبات سوق العمل وما یتم تدریسه في مؤسسات التكوین المهني
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تشجیع المبادرات ونشر ثقافة المقاوالتیة بین متربصي التكوین المهني من خالل تخصیص حصص - 
. ودروس تقدم من خاللها شروحات لمفهوم المقاوالتیة أو على األقل تقدیم برنامج تكویني حول المقاوالتیة
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دور مؤسسة التكوین المهني في توجیه الشباب نحو المقاوالتیة نضع بین أیدي متربصي :عنوان المذكرة
مستغانم هذا االستبیان النجاز بحث علمي - " عبد القادر بن زهرة"التكوین المهني بمركز التكوین المهني 

لى درجة بغرض الحصول ع" دور مؤسسة التكوین المهني في توجیه الشباب نحو المقاوالتیة "بعن وان 
الماستر تخصص علم اجتماع التنظیم وعمل كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة جامعة عبد الحمید ابن بادیس 

أمام االختیار المناسب علما xمستغانم راجین منكم أن تجیبوا على أسئلة االستبیان وهذا بوضع عالمة 
علمیة، وفي األخیر نشكركم جزیل الشكر على أن إجاباتكم ستساعدنا في البحث وال تستخدم إال ألغراض

.مساعدتكم وتعاونكم معنا

:داخل المربع باختیاركم اإلجابة المناسبةxضع عالمة - 

أنثى ذكر: الجنس/ 1

سنة 30أكثر من سنة 30سنة إلى 25من سنة 25أقل من : السن/ 2

جامعي ثانوي متوسط ابتدائي : المستوى الدراسي/ 3

ریفي شبه حضري حضري:نوع اإلقامة/ 4

موظف بطال : الوضعیة المهنیة / 5

..........................................................:تخصصك بمركز التكوین المهني/ 6

العائلة  األصدقاء  رغبة شخصیة : من ساعدك في االلتحاق بمركز التكوین المهني/ 7

..........................................................:أذكر مشروعك المهني المستقبلي/ 8

ال أدري ال   نعم  : مشروعك المهني یتوقف على نوع تخصصك/ 9

: شاء مؤسسة صغیرةهل تعتقد على أن تخصصك في مؤسسة التكوین المهني یساعد في إن/ 10
ال أدري ال  نعم   

الظفر بمهنة مستقبلیة : التحاقك بمركز التكوین المهني كان بدافع/ 11

لتحقیق مشروعي المه الذي أطمح له رغبة شخصیة لدراسة تخصص ما      
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ال   نعم   : لدیه القدرة على تحمل المخاطر في عملكهل / 12

الجوانب التطبیقیة الجوانب النظریة  :في إطار التكوین هل تم التركیز على/ 13

ال نعم:هل یوجد في عائلتك من یمتنك مقاولة/ 14

ال أدريال  نعم  :ساتذة على إنشاء مقاولةهل یوجد تشجیع من طرف األ/ 15

ال نعم  :هل تشجعك عائلتك معنویا ومادیا على إنشاء المقاولة/ 16

ال ادري ال نعم:ترید وجود هیئات استشاریة بالمركز تقدم أفكار حول إنشاء المقاولة/ 17

ال أدري ال  نعم  : هل ترغب في امتالك مؤسسة خاصة بك/ 18

: نجاح مشروعك المهني یتوقف على مدى تناسب التخصص مع خصوصیة جنسك/ 19

ال أدري ال نعم 

ال أدري غیر مهم م جدا  مه: ما هي مكانة التكوین المهني في حیاتك/ 20

:ما هو األسلوب التكویني الذي تفضله في عرض البرنامج التكویني/ 21

مؤتمرات ندوات   مناقشات محاضرات  

ال أدري ال  نعم:  هل تعرف أجهزة من الدولة محفزة على إنشاء المشاریع/ 22

حسب رأیكم ما هي العوامل المعرقلة لتحقیق الكفایات المهنیة العامة بمستوى حسن أو جید لدى خریجي / 23
التكوین المهني في اختصاصكم؟  


