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وقد يصعب التخلص منو  ،تفشى يف كل بلد بدون استثناء، لقد عان العامل والزال يعاين من مرض مستعصي
ىذا الداء الذي عرف تنوع يف أشكالو وأسبابو والذي ال يزال يعيق  ،هنائيا رغم السياسات املستعملة لعالجو

اقتصاديات الدول خاصة الدول النامية منها اجلزائر اليت تسعى جاىدة من أجل حماربة ىذا الداء وىو البطالة 
ادية وذلك عن طريق اللجوء إىل جمموعة من التدابري متثلت يف برامج وإصالحات اقتص ،والتخفيف من معدالهتا 

حيث أشار املكتب  ،وذلك حلماية العمال وتأمينهم من أخطار البطالة وكذلك تكوينهم لالندماج يف سوق العمل
 ،العاملي للعمل أن الوسيلة املفضلة حىت تصبح الدولة أكثر قدرة على املنافسة وزيادة إنتاجية العمل ومدخالهتا

كما أن حتقيق التنمية   ،دة اإلستثمار لتحسني الكفاءاتمستخدمة يف ذلك أساليب التكوين املرن والفعال وبزيا
ووجوب حتسني  ،املستدامة يف بالدنا يستدعي التكفل بالعنصر البشري واالىتمام بو من خالل توفري التكوين لو

قدرات والكفاءات التكوين يف اليد العاملة وجعلها تتنافس اليد العاملة األجنبية يف خمتلف املهن واحلرف اليت 
كذلك العمل على تطوير قدرات القطاع وإعطائو   ،اىم يف ترقية االقتصاد الوطين وتعمل على جلب اإلستثمارتس

 دفع جديد حىت يساىم يف احلد من أفة البطالة. 

إشكالية الدراسة:                                                                                               
ل ىذا الدراسة سوف نتطرق إىل التكوين ومد  مساتمتو يف احلد من ففة البطالة ومن ىذا املنطلق نطرح من خال

                                                                                                 :اإلشكالية التالية
                                                                مامد  مساتمة التكوين يف احلد من ظاىرة البطالة ؟

                                                :كما سنحاول شرح أكثر لإلشكالية من خالل أسئلة فرعية التالية
                    ماذا نعين بالتكوين وماىي أىم خطوات إلعداده؟                                          - 
ماىي خصائص البطالة يف اجلزائر وماىي اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر لتخفيف من حدهتا؟              - 
ما العالقة اليت تربط التكوين بسوق العمل والبطالة؟  -   
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 فرضيات البحث:                                                                                       
                                                       :ولإلجابة على ىذه اإلشكالية نضع بعض الفرضيات التالية

معدالت البطالة.                              اتبعتها اجلزائر هلا دور فعال يف التخفيف من اإلسًتاجتيات اليت     
يلعب التكوين دورا مهما يف احلد من البطالة.                                                                   -
التقليل من معدالت البطالة يقتضي توافق بني مؤىالت طاليب العمل ومقتضيات السوق.                      - 
التكوين املهين يسهل عملية ادماج الشباب يف سوق العمل.   -  

أسباب إختيار الموضوع                                                                                       
                                                                               :مايلي إختيار املوضوعمن أساب   
 مد  مساتمة التكوين يف توفري فرص العمل                                                                    - 
       الرغبة يف التعرف على سري عمل مركز التكوين والتمني                                                    -
نظرا ألتمية املوضوع وخاصة لفئة الشباب                                                                        -
إحاطة الشباب بضرورة التكوين للدخول بسهولة يف عامل الشغل -  

 اهداف الدراسة:               

                                                    الًتكيز على وظيفة التكوين وعرضها بصفة بسيطة وسهلة.   -
                                                                                           التحقق من الفرضيات-
             التعرف على األليات اليت اتبعتها اجلزائر لتخفيف من أزمة البطالة ومد  جناحها.                  -
التعرف على العالقة اليت تربط التكوين بالبطالة. -   

 

 



              ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــالمق

[  [د

   أهمية الدراسة:                                                                                              
تكمن أتمية الدراسة وذلك من خالل :                                                                           
                                                      ىذا املوضوع يكتسي أتمية كبرية يف اجملتمع اجلزائري.  -     
التكوين وما يقدمو من مؤىالت وكفاءات اليت تسمح الندماج يف السوق.                            -      

   المنهج المتبع:

ب والدراسة عند إلختبار الفرضيات واإلجابة على اإلشكالية الدراسة مت إتباع منهج الوصفي التحليلي الذي يتناس
كما استخدمنا منهج دراسة احلالة الذي يعتمد على الدراسة امليدانية   ،التطرق ملفاىيم األساسية للبطالة والتكوين

 هبدف الوصول إىل معرفة دور التكوين املهين يف احلد من البطالة.

     هيكل البحث: 

ووفقا لإلشكالية العامة للبحث ومن أجل اإلجابة على التساؤالت املختلفة املًتتبة عنها ومع األخذ بالفرضيات    
                                                  :قد قسمنا البحث إىل ثالث فصول ،الذي ينطلق منها البحث

ل التعرف على أتميتو وأىدافو وكذلك املبادئ واألساليب اإلطار النظري للتكوين من خال :يتناول الفصل األول -
و صوال إىل مراحل وخطوات إعداده.                                                                              

امت هبا أما من خالل الفصل الثاين سنعرض ظاىرة البطالة خاصة يف اجلزائر وكذا اإلشارة إىل أليات اليت ق –  
وعالقة اليت تربط التكوين بالبطالة ومد  مساتمتو يف احلد من ىذه الظاىرة.                                      

أما الفصل الثالث فقمنا بدراسة ميدانية ملركز التكوين والتمهني حيث تعرفنا على مفهومو ومهامو وكذا أىدافو -
  اتمتها يف التخفيف من البطالة.وعالقة بني خمتلف مصاحلها وكذلك مد  مس
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 تمهيد:
 اليتيعترب التكوين من الوظائف ادلهمة للمؤسسة، فهي تسمح بإعادة النظر يف مؤىالت وقدرات ومعارف الفرد 

، فادلؤسسة جتد نفسها أمام تبٍت التكوين بإختالف أنواعو، فالتكوين ؼلص األفراد الذين هبا ادلورد البشري يتمتع

  ىم يف ميدان عملهم، أو ادلوظفُت اجلدد.

ودلا لتكوين من أعلية بالغة يف ادلؤسسة خصصنا ىذا الفصل دلعاجلة كل ما يتعلق بالتكوين من خالل ادلباحث 

˸التالية  

 عموميات حول التكوين ˸ادلبحث األول 

 أنواع ومبادئ وأساليب التكوين. ˸ادلبحث الثاين 

 خطوات إعداد برامج التكوين. ˸ادلبحث الثالث 

 

 
 

  
  



 ماهية انتكوين                                                        :انفصم األول

                                                                  [3] 

نالتكويعموميات حول  ˸لمبحث األولا  
  شكل زيادة  قد يظهر يففالعائد  ،هتتم ادلؤسسة بالتكوين ألن ما ينفق فيو ؽلثل استثمار يف ادلوارد البشرية 
     .ةالكلي اإلنتاجية  

  مفهوم التكوين ˸المطلب األول 
  ،احلاضر اليت أصبحت مطلبا حضريا يف العصرنواعو ادلختلفة من ادلقومات التنمية االجتماعية يعد التكوين بأ

التنمية االجتماعية تتطلب إعداد أفراد اجملتمع ألخذ بأسباب التطور احلضاري.ف   
˸تعاريف للتكوين وكل منها يتناول العملية التكوينية من زاوية سلتلفةىناك عدة   

  النماذج  وادلعارف ادلهارات وكذا االجتاىاتادلنتظمة وحتسُت  )التنمية ˸فهناك من يعرف التكوين على انو
ويف  ،قيام أحسنام األفراد مبهامهم ادلهنية من أجل القي ادلختلفة،العمل  ادلتطلبة يف مواقف السلوكياتالنماذج   

1وغالبا ما يكون يف إطار الًتبية ادلستمرة( أقل وقت شلكن،  
أو التنمية ،التكوين ىو اجلهود اذلادفة إىل تزويد ادلوظف بادلعلومات وادلعارف اليت تكسبو مهارة يف أداء العمل  

  ذات مستوى أعلى  أعمال مهارات واخلربات شلا يزيد من كفاءتو يف أداء عملو احلايل أداءوتطوير ما لديو من  
2يف ادلستقبل.  
  معارفهم  )رلموعة من العمليات أو الوسائل والطرق اليت يستند عليها العمال لتحسُت بأنو SEKIOLI كما يعرفو

3وكذا قدراهتم الذىنية الضرورية للوصول إىل أىداف ادلؤسسة(.وسلوكهم    
وتكوين قبل كل  االجتماعية،يعرف التكوين بأنو حق كل عامل وؼلص أكثر تطورىم وترقيتهم    Lanferأما 

 .ادلهٍت شيء ىو الوسيلة للمؤسسة من أجل تكييف ادلوارد البشرية مع التطور التقٍت
 

                                                 

 1- رابح تركي، أصول التربية والتعليم، الطبعة الثانية، اجلزائر، 6991، ص66.
  2-زكي زلمد ىاشم، إدارة الموارد البشرية، جامعة الكويت،6989، ص555

3 -LAKANER SEKIOLI ; gestion des personnel ; des éditions d’organisation ; 3em édition Canada ; 1990 ; p292-

293. 
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  ادلعارف و كما بإمكان تعريفو على أنو العملية ادلخططة وادلنظمة وادلتواصلة هتدف إىل جعل العاملُت يكتسبون
العاملُت وسلوكهم وتصرفاهتم  اىاتاجلديدة ادلختصة وادلرتبطة بالعمل، أو تغيَت بعض اجت ادلهارات والقدرات  

1على ضلو يضمن حتسُت أدائهم.   
زلورىا  العملية ادلنظمة و ادلستمرة ، فهو)˸من التعاريف السابقة ؽلكن إعطاء تعريف شامل للتكوين  انطالقا  

وحالية أ ،زلددةالفرد يف رلملو، هتدف إىل إحداث تغَتات زلددة سلوكية وذىنية وفنية دلقابلة احتياجات    
الكبَت(.وادلؤسسة اليت يعمل فيها واجملتمع العمل الذي يؤديو و  أو مستقبلية، يطلبها الفرد  

  وذلك ،التكوينية ىذا التعريف يعترب من أفضل التعاريف وأكثرىا مشوال جبميع اجلوانب العلمية إنؽلكن القول   
  ˸لالعتبارات التالية 
         أي  التنظيم والتخطيط، على أساس ضح ىذا التعريف أن التكوين عملية منظمة، وىذا ألنو نشاط يقومأو  .6

             .                 إتباع منهجية عملية مبتعدا عن انتهاج أسلوب احملاولة واخلطأ
                                                                                                                            العملية. أوضح كذلك أن التكوين عملية مستمرة، حبيث يكون مالزما للفرد منذ تعيينو حىت هناية حياتو  .5
     وليست أن التكوين عملية ىادفة، فالتكوين غلب أن يكون لو ىدف دقيق وواضح إذ أن التكوين وسيلة  أبرز .3

 غاية يف حد ذاتو.                                                                                               
 فاألول يهتم ؽلكن أن نفرق بُت التكوين والتعليمأبرز كذلك أن التكوين زلوره األساسي ىو الفرد وهبذا  .4

  بالفرد نفسو، وأما الثاين فيهتم مبوضوع التعليم.  
 
 
 
 
 

                               
                                                 

1
 .411، ص5115الرياضي، العييان،  ،مبادئ إدارة االعمالأمحد الشمي مري، -
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 أىمية التكوين وخصائصو ˸لمطلب الثانيا.                                                            

التكوين أىمية ˸الفرع األول   
˸ترجع أعلية التكوين إىل عدة عوامل منها   

  واالجتماعيةدلواجهة التغَتات يف األنظمة االقتصادية  إىل التجديد واالخًتاعاحلاجة                                                                             . 
 .الزيادة الكبَتة يف الوظائف اليت تقدمها احلكومة وتعتربىا مسؤولة عنها 
 .القدرة على عرض األفراد االكفاء واالمهار 

 ˸واليت تظهر فيما يلي˸ للمؤسسةبالنسبة األىمية  .1
 .يساعد يف جتديد إثراء ادلعلومات اليت حتتاجها ادلنظمة أىدافها وتنفيذ سياستها 
  الداخلية. واالستشارات يساىم يف بناء قاعدة فعالة لالتصاالت 
  واألداء التنظيمي من خالل تعريف األىداف وتطوير ادلهارات.زيادة اإلنتاجية 
  السياسات العامة للمنظمة ويؤدي إىل تطوير أساليب القيادة والًتشيد القراراتيؤدي إىل توضيح 

  اإلدارية.
  1.على العامل اخلارجي للمؤسسة واالنفتاح اخلارجيةو  إغلابية داخلية االجتاىاتيساعد يف خلق 

 ˸وتتمثل فيما يلي ˸األىمية بالنسبة للعمال .2
 لدورىم فيها. يساعد الفرد يف حتسُت فهمهم للمؤسسة وإستعاهبم 
 .يساعد األفراد على حتسُت قراراهتم وحل مشاكلهم العملية 
 .رضا كل عامل مبا يقوم بو من أعمال، ويقلل من أخطار ادلهنية لألفراد 
 العمل. مساعدة األفراد على إختاذ القرار، كما يزيد مهاراهتم يف حل ادلشاكل اليت تواجههم يف بيئة 
 من خالل التعلم. التطورو  تنمية الشعور بأعلية النمو 
  على التغلب على حاالت القلق والتوتر داخل ادلؤسسة.مساعدة العاملُت 
  الثقة بالنفس. واكتسابمساعدة العاملُت على اإلصلاز 
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  والثبات يف حياة العاملُت ورغبتهم يف خدمة ادلؤسسة واإلخالص ذلا. االستمراريةزيادة 
 2ادلؤسسة.والفرد ورلموعاتو والفرد و  حتقق ادلالءمة بُت الفرد وعملو 

 األىمية بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية داخل المؤسسة .3
 .تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بُت األفراد 
 .توثيق العالقات بُت األفراد اإلدارة وتساىم يف التنمية العملية والتوجيو الذايت 

 ˸األىمية بالنسبة للمجتمع .4
 النموي ال ؽلكن أن تتوفر القيادات اإلدارية عن طريق القادة االكفاء ال يظهرون فجأة، أوتظهر يف كون 

 يالتلقائ
 اإلداريةوإظلا عن نتيجة ادلساعلات الكبَتة لتكوين ادلخطط وجهود ادلؤسسة ضلو القيادات  

 خصائص التكوين  ˸الفرع الثاني
 ˸للتكوين عدة خصائص واليت تتمثل يف

  ˸نشاط رئيسي مستمر التكوين .1
من احللقات ولكنو حلقة حيوية يف سلسلة  ،باختيارىاالتكوين ليس كماليا تلجأ إليو ادلؤسسة أو تنصرف عنها 

 تبدأ
  الوظيفة. ومن مث تنفذ واجباتبتحديد مواصفات الوظيفة والتعيُت متطلبات شغلها مث تتجو إىل إختيار الفرد 

 أحد   الوقوف على توليو الوظيفة، كما يستمر مع ارتفاع العامل يف الوظيفة أويستمر مع ادلوظف بعد فالتكوين 
 التطورات واألساليب العلمية يف رلال ختصصو.

 ػلتاجها لتحسُت الفرد ادلهارات والقدرات اليت واكتسابلتعديل السلوك الوظيفي  أداةكذلك فالتكوين يعترب 
 أدائو 

 لذا فإن التكوينإىل موقع تنظيمي جديد  االنتقالة للًتقية إىل وظيفة أعلى أو أو إعداده والتهيئيف وظيفتو احلالية 
                                                                                                                                                         

-
1

  ،150ص ،2008 ،لنشر، دار وائل طباعة وابشريةلموارد الإدارة اىيم درة، ار عبد اباري إب   
  .53، ص5115مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس فرع إدارة األعمال، ،دور التكوين في تنمية الموارد البشرية بلقاسم، نوىبن -  2
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 مدى احلياة الوظيفية للفرد يف مناسباتعلى  لذا فإن التكوين نشاط رئيسي ومستمر من زاوية تكرار حدوثو
 ،متعددة

 1للفرد. بسرعة، بل ىو نشاط مالزم للتطور الوظيفيفهو ليس رلرد حدث يقع مرة ويتجاوزه الفرد 

 
 ˸نظام متكامل-2

      تقوم  ادلتداخلة أو عناصر متكامل يتكون من أجزاء كيان  نظام كامال، تفيد على أنو باعتبارهالنظرة إىل التكوين 
 كذلك الذي ػلققو النظام كلو، بينهم عالقات تبادلية من أجل أداء وظائف تكون زلصلتها النهائية مبثابة الناتج

 احمليطة  تقوم بينو وبُت البيئة التنظيميةتفيد ىذه النظرة الشمولية للتكوين يف توضيح العالقات الوثيقة اليت 
 يقوم فيو التكوين.بو، وكذا ادلناخ العام الذي 

 ˸تكوين كما يلينظام اليف  وؽلكن إيضاح أشكال التكامل
 ˸اليت يقوم عليها التكوين وىيأي ادلكونات األساسية  ˸التكامل في مدخالت التكوين1.2.

 التنظيمية قائمون بالعمل التكويٍت، األوضاع)األفراد، الوظائف، اخلربات وادلعارف، أظلاط السلوك ادلطلوب، ال
 2واإلدارية(.

 األداء  اإلدارية اليت تقوم هبا إدارة التكوين من أجل اإلجراءاتوىي  ˸التكامل في األنشطة التكوينية2.2.
 كذلك العمليات   ،تتمثل ىذه األنشطة يف حتليل وتوظيف األوضاع واألظلاط اإلدارية ،للوظيفة التكوينيةاألمثل 

 وتقييم، متابعة داد ادلكونُت وادلعدات التكوينيةواإلجراءات، حتديد االحتياجات التكوينية، تصميم الربامج، إع
 النشاط التكويٍت، وتقدير كفاءتو والعائد منو.

 ˸التكامل في نتائج التكوين" المخرجات"2.3.
 توفر بينهما قدر كايف من التكاملفالتكوين عادة يهدف إىل حتقيق ثالث أنواع من النتائج ينبغي ذلا أن ي

 والتوازن وىي النتائج االقتصادية، النتائج السلوكية والنتائج البشرية. 
                                                 

-على السامي، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،6985، ص355. 
1
  

-على ابن زلمد، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر الطبعة األوىل، القاىرة، 6989، ص88
2
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 منمل فال يكون الًتكيز مثال على رلرد إنتاج عدد كبَت وىذه األنواع الثالثة لنتائج التكوين ينبغي ذلا أن تتكا
 للًتكيز ادلتكونُت ذوي مهارات وظيفية وإعلال اجلانب السلوكي لديهم، كذلك من غَت اجلائز أن يتجو التكوين 

 السلوكية، إغفال أعلية العوائد االقتصادية جتب أن تتحقق من السلوك اجلديد. على تعديل األظلاط
 
 

 نظام متكامل نالتكوي :(1)الشكل رقم                                  
 العمليات                                               ادلخرجات                                      ادلدخالت

 
 

 االقتصادية                                حتليل أظلاط السلوك -                                        األفراد  -
 إجراءات، تقييم االداء                                           وظائفهم-
 السلوكية                                  إحتياج التكوين  حتديد-                            اخلربات ادلطلوبة-
 تصميم الربامج إعداد ادلدربُت                              السلوك ادلطلوب -
       البشرية                واإلشراف                        تنفيذ-  باالبتكار                           القائمون -
                                                                              ادلتابعة-                                 األوضاع اإلدارية-
 
                           

                                         ........................... التغذية العكسية ................................... 
  

                                                      
 .89، صمرجع سبق ذكره ،محمد ابنعلي  ˸المصدر             

 



 ماهية انتكوين                                                        :انفصم األول

                                                                  [9] 

 
 
 
 
 

 ˸النظرة المستقبلية .3
  وبإحداث إن برنامج التكوين ذلا نظرهتا ادلستقبلية من خالل برامج للموظفُت يف العمل الذي سوف يقومون بو،

  ادلنظمة. ألىدافإيديولوجية دتكنو من تطبيق بأيسر الطرق وبأقل التكاليف ويف أسرع وقت شلكن حتقيقا 

 ˸التكوين نشاط متغيرو متجدد .4
 يتصفويشَت ىذا ادلبدأ إىل ان التكوين يتعامل مع ادلتغَتات ومن مث ال غلوز أن يتجمد يف قوالب وإظلا غلب أن 

  والوظائف ،ورغباتو فاإلنسان الذي يتلقى التكوين عرضو للتغيَت يف عادتو وسلوكو وكذا مهارتو بتغَت والتجديد،
  واألوضاع االقتصادية وتقنيات الظروفاليت يشتغلها ادلتكونُت تتغَت ىي األخرى لتواجو متطلبات التغَت يف 
 ،وتتعدل أىدافها واسًتاتيجيتها الشركاتالعمل، ومستحدثاهتا والرؤساء يتغَتون كما تتغَت نظم والسياسات 

 وجديد يف رلال العمل أويف ادلتغَتات ادلادة وأساليبها العلمية غلب أن تأخذ بكل مستحدث  وبالتايل فإن
 البيئية اليت تؤثر على األنظمة.

 ˸الشمولية .5
 فيتعاون اجلميعصغَتىم وكبَتىم حيث ال تقتصر على فئة من العاملُت دون األخرى بل توجو إىل العاملُت مجيعهم 

 لتنمية مهارات واخلربات سلتلفة الفئات يف وقت واحد.                                      
  تتأثر  فالعامل أيا كان عملو ومسؤولية داخل ادلؤسسة لو دور فعال يف إستمرارية ادلؤسسة كما أن وظيفتو أيضا

 1بالتحوالت والتطورات اليت حتدث فيها.
 

                                                 

  1-  كمال طاطا، دور التكوين في رفع إنتاجية المؤسسة، مذكرة ادلاجيستَت،5115، ص˸31-59
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  أىداف التكوين ˸الثالثالمطلب 
 أن اخلطوة األوىل اليت غلب التفكَت فيها عند إعداد أي برنامج تكويٍت ىي حتديد أىدافو بدقة  ال شك

  ادلقياس لتقييم إىل حتقيقها، كما أهنا تعترب ؤدييووضوح، ألن ىذه األىداف ىي اليت تساعد يف رسم الطريق اليت 
 1بالنجاح أو الفشل يف ضوء حتقيق ىذه األىداف والعكس.النشاط بعد تنفيذه واحلكم عليو 

  واضحة  األىداف العامة ىي العامل ادلشًتك لكل أنواع التكوين، وتساعد ىذه األىداف ادلصاغة يف صورة
 :األىداف العامة فيما يلي هتا حتديد تفاصيلها، وؽلكن تلخيصالزمة وترتيب خطوالتصميم الربامج التكوينية ال 

   ˸العامة فيما يلياألىداف 

 ˸األىداف اإلدارية .1
  مت  أخطاء العاملُت الذينألن ادلشرف ػلتاج إىل وقت أقل يف تصحيح  ˸على ادلشرفُت العبءختفيض  

 مقارنة مع غَت ادلكونُت.
 سواء تعلق االمر  يقصد بادلرونة مواجهة التغَتات ادلتوقعة يف ادلدى القصَت ˸حتقيق ادلرونة واالستقرار يف التنظيم  

 بو قدرة على توفَت ادلهارات الالزمةعمال، أما االستقرار فيقصد السلوك الوظيفي أو ادلهارات الالزمة ألداء اال
 دون أن تكون سياسة واضحة للتكوين والربامجلشغل الوظائف األعلى بصفة مستمرة، ويصعب حتقيق ذلك 

 مية.معدة على أسس عل 

 ˸األىداف الفنية  .2
 واإلستغالل  تكوين األفراد يؤدي إىل ختفيض تكاليف ادلؤسسة ˸ختفيض تكاليف صيانة األالت وإصالحها

 اإلنتاج الفنية وادلالية.لعناصر  األمثل
                                                 

 .31،41˸ص،9111،  مصر ، الدار اجلامعية،الكفاءة اإلدارية عبد الرمحان العيساوي، 1-
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 معدل فأغلب احلوادث يكون سببها عدم كفاءة األفراد، فالتكوين يؤدي إىل ختفيض  ˸ختفيض حوادث العمل
 األمثل ذلذه الوسائل وادلعدات.تكرار احلادث، وتقليصها باستعمال 

 يساىم التكوين يف التقليل من نسبة العوادم وادلاد التالفة، ألن العامل ˸ختفيض من نسبة العادم أو التلف   
 1ادلكون يكون أقدر على استخدام ادلواد بالكمية والكيفية ادلطلوبة.

 مشاكل العمل يف ادلؤسسة، مثل إذ أن التكوين يساىم يف معاجلة  ˸ادلساىم يف معاجلة مشاكل العمل                       
 كثرة شكاوى.

  ˸األىداف االقتصادية و اإلجتماعية3.
 و ،اإلنتاج رتفاعحيث تنعكس زيادة مهارات لدى الفرد والناجتة عن التكوين على ا ˸دة الكفاية اإلنتاجيةزيا

 2إطلفاض التكلفة شلا يؤدي إىل الكفاية اإلنتاجية.
  يرتفع رقم  ارتفاع يف اإلنتاج واالطلفاض يف التكلفة إىل زيادة مبيعات ادلؤسسة وبالتايليؤدي  ˸الربحارتفاع  

 يرتفع رقم األعمال ويزداد ربح ادلؤسسة.
 وإطلفاض  تزداد القدرة التنافسية للمؤسسة عن طريق حتسُت اإلنتاجية ˸درة التنافسية للمؤسسةزيادة الق  

 تستطيع حتقيق أىدافها.التكاليف بواسطة تنمية كفاءة األفراد، ؽلكن للمؤسسة رفع حصتها يف السوق وبذلك 
  ال شك أن اكتساب القدر ادلناسب من ادلهارات يؤدي إىل ثقة الفرد بنفسو، ˸رفع معنويات األفراد 

 3النفس. استقرارق لو نوع من وػلق
 ˸الربنامج اجليد للتكوين ىي أىم األىداف أيضا اليت ؽلكن توقعها منو 

 .تقوية ادلسؤولية االجتماعية للفرد ضلو اجملتمع الذي يعيش فيو  -
 إعداده ألعمال فنية أصعب وأدق. -
 اإلشراف على األخرين بطريقة األفضل. -
 فهم وتطبيق السياسة اإلدارية مبهارة أكرب. -

                                                 
 .88، ص2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، تنمية الموارد البشرية، قَتهإمساعيل - 1

  2- عادل حسن، إدارة األفراد في الصناعة، دار الطباعة ادلصرية، اإلسكندرية، 9199، ص ص691-689.
3 -MARSITK VGET WATHINSMKI; information and incidental in the work; place London; 1991; p45.  
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  تصرفاتو كالًتقية وىذا ما يؤثر إغلابا على سلوكو وكذاأو رغباتو،  كما يعترب التكوين وسيلة إلشباع حاجيات الفرد 
  راضيا إىل ما ؽللكو ضلو ادلؤسسة ومن نتائج ىذا التأثَت بقاء الفرد يف ادلؤسسة وإؽلانو بعدالتها، األمر الذي يدفعو 

 ادلؤسسة. من طاقات لتحقيق أىداف

  أنواع ومبادئ وأساليب التكوين ˸المبحث الثاني
 أنواع التكوين ˸المطلب األول 

  وكما يلي  إن التكوين يتخذ صورا وأنواعا سلتلفة تتباين يف األسلوب واذلدف حسب ادلواقف التكوينية احملددة،
 ˸أنواع حسب معايَت

 ˸حسب مرحلة التوظيف .1
  ػلتاج ادلوظف إىل رلموعة من ادلعلومات اليت تقدمو إىل عملو اجلديد، ˸توجيو ادلوظف اجلديد.1.1

 ˸تقدمي ادلوظفُت اجلدد للعمل إىل العديد من األىداف منها وهتدف برامج
 .الًتحيب بالقادمُت اجلدد 
 .خلق توجو نفسي مقبول عن ادلشروع أو الوظيفة 

 للعمل ادلوظفُت اجلدد وتكوينهم على كيفية العمل، وختتلف طريقة تصميم برامج تقدمي ادلوظف اجلديدهتيئة 
 ذلؤالء ادلوظفُت. والبعض األخر على ادلقابالت مع ادلشرفُت ادلباشرين فبعض ادلؤسسات تتبع أسلوب احملاضرات

  وتأثر ىذه  ػلتاج العامل اجلديد إىل رلموعة من ادلعلومات اليت تقدمو إىل عملو اجلديد ˸التكوين أثناء العمل2.1.
 أدائو واجتاىاتو لسنواتػلصل عليها ادلوظف اجلديد يف األيام واالسابيع األوىل من عملو على ادلعلومات اليت 

 بالعاملُت اجلدد لذا تقوم معظمعديدة قادمة ويهدف توجيو العامل إىل تشجيع التوظيف اخلارجي والًتحيب 
  أدائو لعملو وفقا للقانون الداخلي ادلنظمات بتهيئة برامج تكوينية إىل تكوين الفرد اجلديد ومعرفتو لكيفية

 1جباتو جتاه عملو وادلنظمة. للمنظمة اليت حتدد لو حقوقو وتبُت وا
                                                 

1-جيمس سي كراج، اإلدارة االستراتيجية، الطبعة األوىل، دار الفاروق للنشر والتوزيع، 5114، ص33.
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دلعارف  نعٍت بالًتقية والنقل ىو أن يكون ىناك إحتمال كبَت إلختالف ˸التكوين من أجل الًتقية والنقل3.1.
ادلطلوبة يف الوظيفة اليت سَتقى أو سينقل إليها، وىذا اإلختالف أو الفرق مطلوب التكوين عليو لسد  توادلهارا

 .ىذه الثغرة أو العجز يف ادلهارات
حُت تتقادم ادلعارف وادلهارات األفراد على األخص حينما يكون  ˸التكوين بغرض جتديد ادلعارف وادلهارات.4.1

 جديدة، يلزم األمر تقدمي التكوين ادلناسب لذلك.ناك أساليب عمل وتكنولوجيا ى

 ˸حسب الوظائف .2
 ˸ويتم ىذا النوع بادلهارات اليدوية وادليكانيكية يف األعمال الفنية، ومن أمثلها ˸التكوين ادلهٍت والفٍت1.2.

 إخل.           التجارة، الصيانة، ادليكانيك، الكهرباء، أعمال البناء
ئف ادلهنية والفنية ويشمل ويتضمن معارف ومهارات ختص وظائف أعلى من الوظا ˸التكوين التخصصي2.2.

 إخل.          عادة أعمال احملاسبة، واذلندسة مبختلف أنواعها
إختاذ  ويشتمل ىذا التكوين على العمليات اإلدارية من التخطيط، التنظيم، ادلراقبة، ˸التكوين اإلداري.3.2

 والقيادة، التنسيق واالتصال، إدارة األعمال.القرارات والتوجيو 

 ˸حسب المكان .3
 األفراد تكوينتلجأ ادلنظمة إىل تكوين داخل ادلنظمة والذي يقصد بو  ˸التكوين داخل ادلنظمة 1.3.

من أقسام حبيث تلزم على ادلنظمة توفَت مجيع شروط التكوين داخل ادلنظمة اليت ينتمون إليها، 
 العملية وزلاولة متابعة األفراد ادلتكونُت عن قرب والتقليل من التكاليف.وأدوات لتسهيل 

نذكر  وين خارج ادلنظمة بسبب عدة عواملادلنظمات إىل التك وقد تلجأ ˸التكوين خارج ادلنظمة.2.3
 ˸منها

 .1عدم القدرة على توفَت مجيع شروط التكوين ماديا ومعنويا 
                                                 

- حسُت حسن عمار، إدارة شؤون الموظفين، مطابع معهد اإلدارة العامة، السعودية،6466،ص569.
1
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  السنوية اليت تعقدىا فرة يف ادلدارس اخلاصة وزلاضرات النادرة ادلتو إستلزام وإكتساب بعض ادلهارات
إختيار مكان الدولة من حُت إىل األخر وذلك حسب إحتياج ذلا وىنا يستلزم على ادلؤسسة 

 التكوين ادلناسب

 مبادئ التكوين ˸لمطلب الثانيا 
لقد توصلت األحباث والدراسات ادلوسعة حول التكوين إىل رلموع من ادلبادئ اليت ؽلكن إعتبارىا معايَت 

 ˸لنقل ادلهارة وادلعرفة مبا يتماشى مع مصلحة ادلؤسسة ومن أىم ىذه ادلبادئإرشادية 
زىا يف إبراغلب أن يكون ىدف التكوين تلبية اإلحتياجات التكوينية الواضحة احملددة واليت ؽلكن  -

 ˸السؤالُت التاليُت
 من ىم األفراد ادلطلوب تكوينهم. (6
 ما ىي ادلواضيع ادلطلوب تكوينهم فيها. (5

 واإلجابة على ىذين السؤالُت تكون حسب إحتياجات التكوينية للمؤسسة 
  إىلإستمرارية التكوين الذي يبدأ بو الفرد قبل إلتحاقو باخلدمة ويستمر مواظبا عليو حىت يوصلو 

 أعلى ومسؤوليات أكرب.مراتب 
 .1تعميم التكوين حىت يشمل مجيع مستوياهتم من القاعدة إىل القمة 
 بتنفيذ الربامج التكوينية، ورفع واقعية التكوين، حبيث يكون أسلوبو ومادتو العلمية سهلة تسمح 

 مستوى ادلكونُت.
 ،بل يساير كل التطورات والتغَتات  غلب أن يكون متطورا وال يقف باألنشطة عند حد معُت 

 احلاصلة يف اجملتمع.
 يضيف "عبد الغفار حنيفي" رلموعة أخرى من ادلبادئ اليت يراىا أساسية ألي برنامج  -

 ˸تكويٍت وتتمثل يف
 ضرورة خلق الدافع لدى ادلتكون فكلما كان الدافع قويا كلما ساعد ذلك على سرعة التعلم  .6

                                                 

1- زلمد مجال برعي، التخطيط التدريب في المجاالت التنمية، مكتبة القاىرة احلديثة، 6991، ص ص345-361.
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 جديدة.ومعارف وإكتساب مهارات 
النظري متابعة تقدم ادلتكون، فمهمة ادلكون يف متابعة درجة تقدم ادلتكون والتحقق من اإلستعاب  .5

 والعمل حملتويات برنامج التكوين. 
 ة ربط التكوين بربنامج التدعيم ومن ادلدعمات اإلغلابي .3
 زات.وجود فرصة للًتقية، زيادة األجر، توجيو الشكر دلا قام بو الفرد من اجلهد وإصلا -
والوقت ة، والبد من إعطاء ادلتكون الفرصة رفلكي يكتسب ادلهارة وادلع ضرورة شلارسة العلمية للمتكون، .4

ادلناسب للتعليم، والبد أن تكون األدوات والوسائل التكوينية يف مكان التكوين مشابو دلا ىو موجود يف 
 مكان العمل.

 البحوث إىل حتديد ىل األنسب تعلم العمل ككلاإلنتقال من الكليات إىل اجلزئيات حيث مل تتوصل  .5
مراحل مرة واحدة أم تعلمو مراحل متتالية، فكلما كان العمل معقدا ومركبا كلما كان من األفضل تعلمو على 

 1.حسب أجزائو
إلختالف األفراد ضرورة مراعات التفاوت بُت األفراد على الرغم من التكوين اجلماعي أقل تكلفة ولكن نظرا  .6

بُت  ث ادلستوى الذكاء واإلستعداد شلا يدعو إىل برامج التكوين مع األخذ بعُت اإلعتبار اإلختالفمن حي
 األفراد.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

-عبد الغفار حنيفي، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، الدار اجلامعية، بَتوت، 6991، ص ص565-561
1
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 أساليب التكوين  ˸المطلب الثالث 
 ˸حىت يكون التكوين فعال غلب إتباع طرق مناسبة مدروسة وزلددة، حيث ؽلكن أن ظليز نوعُت من األساليب

 العاملُت العاديُت.أساليب وطرق تكوين  .6
 التكوين اإلداري والتنمية.أساليب  .5

 ويضم العناصر التالية ˸العاملين العاديين تكوينق أساليب وطر  (1
 ر على الرئيس ادلباشر إنتشار ىذاوبو يقع العبئ األكث حيث يعترب أكثر إنتشارا، ˸التكوين أثناء العمل1-

 الوقتاألسلوب ىو أن أغلب االعمال يف الصناعات احلديثة تتصف بالسهولة وتعلمها يف فًتة قصَتة من 
ادلباشر األمر  ادلشرف ومن الناحية أخرى فإن التكوين أثناء العمل يركز مسؤولية التكوين يف شخص واحد ىو

توفَت يف النفقات واألفراد الالزمُت إلدارة يؤدي إىل الذي يزيد من فعالية التكوين، كما أن ىذا النوع من التكوين 
 أعمال التكوين.

  ؤسسة ورشا خاصة بالتكوينووفق ىذا األسلوب من التكوين توفر ادل ˸إعداد أماكن خاصة بالتكوين-2
 إذ تعذر التكوين أثناء العمل وتطلب األمر تكوين اعدادتقارب وصفها ورش اإلنتاج وتستخدم ىذه الطريقة 

 شلا يتطلب مكونُت سلتصُت متفرغُت للتكوين.كبَتة وبوقت 
عن  التعليمإىل إعداد أفراد من مستويات أعلى مهارة كما يزيد فيها عنصر وهتدف األخَتة  ˸تلمذة الصناعية3-

يتضمن برنامج التلمذة  ة بالوحدات اإلنتاجية، يف الغالباألسلويب التكوين، أثناء العمل، مراكز التدريب ادللحق
التدريب على العمل ذاتو أي مركز التكوين ينقسم إىل قسمُت، جناح   نظريا وعلميا لفًتة معينة يعقبوالصناعية 

 كمدرسة علمية تطبيقية وجناح لورشة التطبيقية. 
احملددة ويتضمن ىذا التكوين ادلعارف وادلهارات يف بعض اجملاالت  ˸التدريبات في المجاالت الخاصة4-

األمن الصناعي أعلية خاصة لربامج التدريبية فقد تضع ادلؤسسة اليت تواجهها مشكلة  واليت تعٌت بأغراض معينة،
 للعاملُت ختص األمن الصناعي.

 



 ماهية انتكوين                                                        :انفصم األول

                                                                  [17] 

خاصة تكون وتقدم إدارة برامج تكوينية فيما تتقادم معارف وادلهارات األفراد  ˸برامج إعادة التكوين5-
 ىناك أساليب عمل تكنولوجيا وأنظمة جديدة.

 واليت تضم رلموعة من العناصر أعلها ˸التكوين اإلداري والتنمية اإلداريةأساليب  (2
وىي طريقة لنقل ادلعلومات بصورة مباشرة من احلاضر إىل ادلشاركُت فيها، واذلدف منها  ˸أسلوب المحاضرة1-

شاركُت فقط وىو إطالعهم على رلموعة احلقائق واألفكار بعرضها وتفسَتىا، فادلعلومات تنتقل من احملاضر إىل ادل
                              هم، وال توفر احملاضرة للمشاركُت فرصة تطبيق ما يقولونو.التفاعل بينو وبينعدم ما يؤدي إىل 

وإطلفاض  احملاضرلسهولة تأخذ الفروع الفردية ذلم بعُت اإلعتبار، والتزال احملاضرة الطريقة األكثر إستعماال نظرا 
 1.تكلفتها

 ا                وتضم الندوات على أساس أن يتبادل عدد من ادلختصُت طرق موضوع زلددة من جوانب ˸الندوات2-
 سلتلفة يف الوقت ذاتو الذي يشارك فيو ادلتكونُت النقاش.

بأنو غلمع خصائص احملاضرة حىت يعرض كل متحدث وجهة نظر إىل جانب أن يتمتع وؽليز ىذا األسلوب 
 قاش ولذا فهو يعترب من األساليب ادلناسبة للمستويات اإلدارة العليا. بصفات جلسات الن

 ىي من األساليب الفعالة يف إحداث التغَت داخل اجلماعة، ولكن البد أن يصاحبها ˸حلقات المناقشة-3
مالحظة  ا عدد ادلشًتكُت قليال حبيث يسمح للمناقشُتإستعداد اجلماعة سلفا دلوضوعات ادلناقشة، وأن يكون فيه

  تكلفة عالية. ويعطى لكل فرد فرصة ادلناقشة وابداء الراي ويعيب ىذا األسلوب ،إستجابات األفراد
 القرارات واللجان. اختاذعلى  اإلدارية، التدريبادلبادرات  ˸وىناك أساليب أخرى منها 
 
 
 
  

 .خطوات إعداد البرامج التكوينية ˸المبحث الثالث
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ن يكون ىناك ختطيط ودراسة من أجل حتقيق األىداف يف الوقت ادلناسب، التكوينية أيتطلب القيام بالربامج  
إذن وباإلعتبار ان التكوين من الوظائف احليوية للكثَت من ادلؤسسات فهو عملية دتر بعدد من ادلرحل واخلطوات 

   ˸اليت يوضحها الشكل التايل
 

 خطوات إعداد برامج التكوين :(2)الشكل رقم                       .           
            4 

 
 
 

                                            3 
 

                                                                           2 
                                                                                
 
 
 

                                                                                                             1 
 
 

 .454ص ،5116، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية أمحد ماىر، ˸ادلصدر
 
                                                                                                                                                         

1- محداوي وسيلة، إدارة الموارد البشرية، مديرية النشر جلامعة ورقلة،5114، ص681.
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 تحديد اإلحتياجات التكوينية ˸المطلب األول 
دلواجهة أي موقف من ادلواقف اليت تشَت إن اإلحتياجات التكوينية ىي تعبَت عن األفراد ادلطلوب تكوينهم 

ادلؤشرات إىل إحتمال حدوثها، كما أن حتديد اإلحتياجات يكون بدراسة حاجة كل فرد يف ادلؤسسة للتكوين من 
خالل الكشف عن جانب الضعف، ومن مث تعيينهم حاليا أو اللذين ىم يف مواقف تنظيمية أخرى يف ادلؤسسة، 

 جات التكوينية يتم من خالل ثالث مؤشرات وادلتمثلة يفحتديد احلا إنوؽلكننا القول 
 تمثل مبعدالت إنتاجية والتكاليفادلنظمة ادل كفاءة أداءحيث البد من دراسة   ˸مؤشر األداء التنظيمي -

 وادلعدات ادلكنات واألالت ومؤشرات إستخدام ادلوارد البشرية من حيث ادلتكونُت واحلركة ىذه ادلواد.
 من حيث حتليل إدعاءاهتم وحتركاهتم داخل ادلؤسسة ومكونات إدعاءاهتم.˸مؤشرات أداء العاملُت  -
العمل ألداء واليت يكتنفها القصور من نقص يف ادلهارات الالزمة  ˸مؤشرات حاجة ومتطلبات األفراد للتكوين -

 1وعدم وجود إستعداد.
القيام مبهام  سسة إلعداد األفراد القادرين علىاإلحتياجات ادلؤ  التكويٍت وفقيبُت الربنامج  ˸تخطيط التكوين .1

وظيفية ومهنية بدرجة عالية، ومبا أن التطور والتقدم التقٍت والتغَتات احلضارية تؤثر على األفراد سلبا أو إغلابا،  
األفراد دلواكبة  وادلهارات لدى ادلعارفكان من الواجب على األنظمة التعليمية والتكوينية الًتكيز على تنمية 

 ىذا التغَت.
إن الدور الرئيسي للخطيط ىو العمل على إغلاد إطار تنظيمي والنظري لعملية التنمية فمهام التخطيط الرئيسية 

أكثر فعالية ىي حتديد أىداف كل بعد من أبعاد التنموية الثالثة االقتصادي واإلجتماعي والتنظيمي ورسم طرق 
 ˸يأخذ ثالث مراحل أساسية وىيلتحقيقها، التخطيط للتكوين 

التكويٍت بعد ىي ادلرحلة ادلهمة لتحديد نقطة إنطالق الربنامج  ˸مرحلة دراسة وتحليل الوضع الراىن .1.1
 مستوى ادلهٍت واإلداري أو التعليمي للمؤسسة واألفراد ادلراد تكوينهم.معرفة 

 
                                                 

.333 ˸ص ،مرجع سبق ذكري ،أحمد ماهر -1
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 والبشرية ىي مرحلة تتم فيها دراسة وحتليل اإلمكانيات ادلادية ˸مرحلة دراسة وتحليل اإلمكانيات .2.1
 وحتديد حجم اإلحتياجات التكوينية عند حتديد برنامج واجلدول الزمٍت للتنفيذ.

وإختيار اجلهاز التكويٍت سواء كان داخل ادلؤسسة أو من خارجها  ˸مرحلة تغيير وإختيار الجهاز التكويني3.1.
 الدراسات األولية للوصف الوظيفي أو ادلهٍت للمتكونُت. يتم وفق معايَت حتددىا

 ˸تحديد اإلحتياجات التكوينية .2
إن حتديد اإلحتياجات التكوينية يًتجم يف النهاية األمر إىل عدد األفراد ادلطلوبُت للتكوين ومبواجهة أيا من ادلواقف 

اإلحتياجات التكوينية تعترب أساس يف صلاح إحتمال حدوثها، وكما أن الدقة يف حتديد اليت تشَت ادلؤشرات إىل 
 ˸ىذا النشاط ويف حتقيق األىداف ادلتوخاة منو ولتحديد اإلحتياجات نستخدم ثالث مراحل

 ة وإدارية مثل ادلؤسسة ووظائفها،يقصد بتحليل النظم فحص عدة جوانب تنظيمي ˸تحليل النظم .1.2
حتتاج  سياستها، كفاءهتا البشرية ومناخ السائد يف عالقتها وذلك لتحديد العناصر البشرية اليت اختصاصاهتا

˸إىل تكوين ونوع التكوين الذي يلزمها ومن أىم النقاط الذي غلب الًتكيز عليها ىي
1 

 الفهم الواضح ألىداف ادلؤسسة. -
 حتديد اذليكل التنظيمي للمؤسسة.  -
 ولوائحها.حتليل سياسات ادلؤسسة  -
 دراسة تركيبة القوى العاملة يف ادلؤسسة. -
 حتليل معدالت الكفاءة. -
 حتليل ادلناخ التنظيمي.  -
 وحجم العمل هبا. دراسة التطورات والتغَتات يف نشاط ادلؤسسة -
 
 
 

                                                 

1- أمحد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة، دار ادلعرفة للنشر، مصر، 6995، ص 58.
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وحتليل يتم اإلنتقال يف ىذه ادلرحلة إىل دراسة العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة  ˸تحليل عمل الوظائف .2.2
معلومات عن الوظيفة ووجباهتا احمليطة هبا وادلعلومات والقدرات ادلطلوبة  زلتويات الوظائف ادلختلفة فتجمع

ألدائها، والغرض من ذلك ىو حتديد ما غلب أن يعرفو ادلوظف حىت يؤدي وظيفتو بشكل الذي ػلقق أقصى 
 ˸ولتحليل العمل طرق عديدة منهالقياس فعاليتو مساعلة يف حتقيق أىداف التكوين وادلعايَت الالزمة 

                          .األداء الفعلي للوظيفة 
 ادلشاىدة. 
 .الفكرة اليومية للعمل 
 .قوائم اإلحتياجات 
 .حتليل الدوريات والبحوث العلمية وادليدانية 
 .اإلستبيان 

وحتديد  صلاحو يف أدائهايفتو وحتليل مدى يقصد بتحليل الفرد قياس أداء ادلوظف يف وظ ˸تحليل الفرد3.2.
التوصل إىل ىذه  ادلهارات اليت تلزمو لتحسُت أدائو يف ىذه الوظيفة وأداء الوظائف األخرى اجلديدة، وحىت ؽلكن

˸النتيجة فإن التكوين يقوم بدراسة األفراد من عدة جوانب
1 

 .ادلواصفات الوظيفية 
 .اخلصائص الشخصية 
 .اجلوانب السلوكية 

حتديد  نا أن الغرض من حتليل التنظيم ىوادلوجز لطرق حتديد اإلحتياجات التكوينية رأيومن خالل ىذا العرض 
ادلواقع، اإلدارات، األقسام اليت يلزم التكوين أفرادىا وينتج عن ىذا التحليل التحديد الدقيق لإلحتياجات 

 التكوينية.
 
 

                                                 

941ص ،مرجع سبق ذكري ،محمد جمال برعي -
1
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 تصميم وتنفيذ برامج التكوين ˸المطلب الثاني 
  تكوينىا أي ادلوضوعات اليت سيتم فيها إليو يتم إعداد اخلطة التكوينية وكذلك تنفيذعلى ضوء ما مت التطرق 

ادلوظف مع مراعات التسلسل ادلنطقي ذلذه ادلوضوعات والًتابط بينهما مبا يتفق مع تسلسل األفكار وادلعارف 
 ˸فيذ اخلطة التكوينية عدة خطوات ىيادلراد إكتساهبا للمتكون ويتضمن تصميم وتن

 تصميم البرامج التكوينية .1
 ˸مراحل وىي طة التكوينية واليت تكون علىبعد عملية حتديد إحتياجات التكوين وحجمها يتم تصميم اخل

األىداف ىي تلك الغايات اليت تؤىل حتقيقها من وراء الربامج التكوينية  ˸تحديد أىداف البرنامج  .1.1
 منوىذه األىداف ىي عبارة عن نتائج يتم تصميمها وإقرارىا مقدما وتوضيح األىداف ما يراد إحداثو 

ألىداف يف ضوء  ئها يتم وضع ادلادة التكوينية ويتم وضعتغيَت يف مستوى أداء األفراد وإجتاىاهتم وسلوكهم يف ضو 
 1حتديد اإلحتياجات السابقة.

 ونقصد بو ادلوضوعات اليت ستقدمو للمتكون من خالل أيام الربنامج والتسلسل ادلنطقي  ˸المحتوى  .2.1
 دلوضوعات والربط بينهما.

يف إن جانبا كبَتا من صلاح العمل التكويٍت يتوقف على توفَت ادلادة التكوينية  ˸تحديد المواد واالساليب .3.1
ادلناسبة اليت تسمح بإستخدام اإلستفادة منها واألسلوب إلحتياجات ادلتكونُت ويف األوقات الصورة ادلناسبة 

 األثر ادلطلوب. التكويٍت ىو الطريق الذي يستخدم لنقل ادلادة التكوينية من ادلكون إىل ادلتكون بصورة تنتج
ذلك تأيت خطوة أخرى وىي إختيار كل من ادلكون وادلتكون، حيث يتم  ˸إختيار المكونين والمتكونين  .4.1

  ˸حسب
  البد أن يكون األشخاص الذين ػلتاجون قد مت حتديدىم يف عملية حتديد  ˸إختيار المتكونين .1

اإلحتياجات، يبقى األن وضع كل متكون يف التكوين ادلناسب لو بذلك يتم حسب التخصص والعدد وقد 
  قليال يكون العدديكون عدد ادلتكونُت كبَتا إذا كان الربنامج عام، أما يف برامج التكوينية ادلتخصصة قد 

 كتنمية ادلهارات.   
                                                 

1-  شوقي حسُت عبد اهلل، سياسات االفراد، النهضة العربية، مصر،6988، ص 95.
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 حيث يعتربون عنصرا ىاما يف العمل التكويٍت لذلك غلب أن ػلظى ىذا العنصر  ˸إختيار المكونين .2
يشاركون بالعناية من ادلخطط التكويٍت، فكثَت ما صلد الكثَت من رجال اإلدارة ادلسؤولُت يف مواقع العمل 

 يف العمل التكويٍت.
احلسابات خالل تدخل اإلدارة يف  من األعلية وضع ميزانية الربنامج التكويٍت وذلك من ˸التكوينميزانية  .5.1

صل على أكرب عائد شلكن من ىذه ػلجهها لقنوات ادلناسبة وبذلك وجتهيز األموال الالزمة للتكوين وتو 
 1األموال، لذلك فإن واجب ادلخطط أو ادلدير التكوين أن ػلدد بدقة تكاليف تكوين.

للربامج ام لإلجراءات التنفيذية يقصد بتنفيذ الربنامج التكويٍت حتديد اإلطار الع ˸تنفيذ البرنامج التكويني .2
 ˸اليت يتطلب األمر إعدادىا وىيالتكويٍت ومن أىم اجلوانب 

 الربنامج.ويتضمن اجلانب مواعيد البدء وإنتهاء برنامج توزيع العمل التكويٍت خالل فًتة  ˸ توقيت البرنامج .1
 ˸ويتضمن ما يلي ˸تنسيق التتابع الزمني للموضوعات التكوينية .2
 .إختيار ادلكان وفقا دلتطلبات الربنامج 
 .تصميم طريقة جلوس ادلتكونُت 
 .إجراءات الطباعة 
 .إجراءات توزيع على ادلتكونُت 
صورهتا ئج ىذه اخلطوات يتم صياغة اخلطة التنفيذية للربنامج التكويٍت يف من نتا ˸اإلتصال بالمكونين .3

 النهائية.
 

 
 
 تقييم وفعالية برامج التكوين ˸المطلب الثالث 

                                                 

97ادلرجع نفسو، ص  -
1
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يقصد بتقييم برنامج التكوين أنو تلك العملية اليت يستند إليها ادلشرفُت على الربنامج واليت هتدف إىل وصف 
صلاح ادلؤسسة  ذلا احلكم على مدىإخضاعهم لعملية التكوين، واليت ؽلكن من خالالدقيق دلستويات األفراد بعد 

˸ىي يف الوصول إىل األىداف، ويتم تقييم التكوين على أربعة مراحل زمنية
1 

التكوين للمتكونُت وذلك عن طريق  يتضمن التخطيط اجليد حتديد إحتياجات ˸التقييم قبل التنفيذ .1.1
يف صورة نتائج جراء حتليل الفرد والوظيفة والتنظيم وحتدد بناءا على تلك األىداف التكوينية واليت توضح 

مثال إختاذ القرارات تقاس مبعيار رلرد  ˸حتصيلها عن طريق التكوين، أي يكون قادرا على القيام مبهام معينة
 عن طريق اإلختبار أو ادلشاىدة الفعلية يف العمل.

وادلتكونُت، ؽلكن يف ىذه ادلرحلة تقييم جوانب متنوعة يف كل من الربنامج التكويٍت  ˸أثناء التنفيذم يالتقي .2.1
أما الربنامج التكويٍت فينصب تقدؽلو على األىداف الربنامج وتصميمو وسَت العملية التكوينية والنتائج اليت 

 ػلققها أول بأول.
بو أن تتعرف على مدى مالءمة تصميم واما تقييم الربنامج التكويٍت من حيث تصميمو وتنظيمو فًتيد اإلدارة 

موضوع الربنامج وىل ىناك تنسيق بُت ادلوضوعات والبنود احملددة فيو مع األىداف اليت خطط الربنامج لوصوذلا 
 تها مع الزمان وادلكان ومواعيد اجللسات التكوينية.وبلوغها واإلحتياجات التكوينية اليت مت إكتشافها ومدى مالءم

ىذا الربنامج ومدى بلوغو ىي عبارة عن نتائج الذي ػلققها  ˸التكوين بعد إنتهاءالتقييم  .3.1
 ˸احملددة وتنحصر ىذه النتائج يف أربعة عناصر وىي لألىداف

الربنامج، وتشمل  يتم التعرف عليو عن طريق قائمة من إستقصاء توزع على ادلتكونُت يف هناية ˸رد الفعل (1
 عن شعور ادلتكونُت إجتاه التكوين ومقدار الفائدة بوظائفهم األسئلة  القائمة على

 
 واإلقًتاحات اليت يروهنا مناسبة للتكوين. 

أمر قياس ادلعلومات اليت يكتسبها ادلتكون نتيجة إنضمامو للربنامج التكويٍت وىذا يف حد ذاتو  ˸التعليم (2
تزويد  دافهاصعب وؼلضع لعدد من ادلؤشرات والبد من إجرائو وخاصة يف تلك الربامج اليت تضع يف أى

                                                 

 1-  يوسف بن زلمد القبالن، أسس التدريب اإلداري مع التطبيقات، دار عامل الكتب اجلماعة للنشر والتوزيع، السعودية، 6996، ص˸65.
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      ناقشات الفرديةاإلختبارات، ادل ˸ادلتكونُت مبعلومات وادلعرفة احلديثة، وتستخدم عدة أساليب أعلها
 إخل       واجلماعية  

الدقة، موضوعي وبدرجة كبَتة من تقييم سلوك ادلتكون أمر صعب ولكي يتم قياسو بشكل  ˸سلوك المتكون (3
فمن الواجب التعرف على سلوك ادلستهلك قبل بداية الربنامج وبعد هنايتو ومقارنتو يف احلالتُت وؽلكن مجع 

 1.إخل       ادلتكون نفسو، رؤسائو، مرؤوسُت، زمالئو ˸مصادرىذه البيانات من عدة 
إن إختيار احلقيقي لفاعلية التكوين ىو أداء ادلتكون وقدرتو على بلوغ األىداف احملددة  ˸أداء المتكونين (4

 تلف النتائج اليت تًتتب على قيامو هبذا الدورللدور الذي يقوم بو يف ادلؤسسة وسل
 قد يكون من ادلناسب بعد اإلنتهاء التكوين بفًتة معينة أن يعاد تقييم سلوك  ˸متابعة نتائج المتكون4.1.

مباشرة ييم اليت مت احلصول عليها بعد إنتهاء الربنامج التكويٍت وتراقب نتائج التق وأدائو يف الوظيفة ادلستهلك
  وذلك حىت ؽلكن التعرف على ادلتكون من حيث سلوكو وأداءه الوظيفي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
  

1
 .493ص ،مرجع سبق ذكرهأمحد صقر عاشور،  - 
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 :خالصة
يعترب التكوين وسيلة فعالة اليت تستخدمها ادلؤسسة لتحقيق اإلستفادة التامة من ادلوارد البشرية، إضافة إىل تزايد 

واألعمال يف الوقت احلاضر، كما أن إكتساب األفراد للكفاءات يؤدي ادلستمر من حيث اجلوانب الفنية للوظائف 
 وسد حاجيات ادلؤسسة من يد عاملة مؤىلة.إىل رفع معنوياتو وإكتساب الثقة بالنفس 

إلنساين اما يهدف التكوين إىل تزويد الفرد بادلعرفة وادلهارات اليت تؤىلو دلزاولة عمل معُت مع االىتمام جبانب ك
ويستلزم صلاحها الدقة يف التخطيط والتنظيم يف تنفيذ الربامج التكوينية الذي ينطلق من وضع األىداف وحتديد 

 تنفيذ األىداف وتقييم النتائج ادلتحصل عليها.الفئة ادلستهدفة إىل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ماهية انتكوين                                                        :انفصم األول

                                                                  [27] 

 
 
 
 
 
 
  



 في الحد من البطالةدوره التكوين و                           الفصل الثاني:           
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تمهيد:                                                                                                       
يواكب ذلك من أزمات اقتصادية، تفرض التنافسية الدولّية واألزمات العاملية والضغوط االجتماعية الداخلية وما 

ارات وأداء دورىا االجتماعي حتديات أكرب على التكوين لالضطالع بدورىا االقتصادي من حيث توفَت امله
  فرص عم  للبااب وادحد من ااىرة الاطالة َتلتوف
 لتكوين عدة مكاسب إال أهنا الت تعاين إشكاالت ونقائص حالت دوف االضطالع بدورىااوقد حققت   

 .بالنجاعة واجلودة املطلوبتُت

ومن خالؿ ىذا الفص  سنحاوؿ أف نتعرض إذل أىم النقاط اليت ميزت الاطالة خاصة يف اجلزائر، وأىم 
 تقسيمها إذل املااحث التالية:والتي تم  ،إنتبارىاقلي  من تاالسًتاتيجيات لل

 املاحث األوؿ: مفهـو الاطالة 
 اجلزائر املاحث الثاين: واقع الاطالة يف 

   مساشمة التكوين يف ادحد من الاطالة املاحث الثالث:
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  المبحث األول: ماىية البطالة
 المطلب األول: مفهوم البطالة.                                                                             

 ديف إجتاه واحأخرى إال أهنا تصب ختتلف تعاريف الاطالة من منظمة إذل 
1"تعرؼ الاطالة بأهنا عدـ توفر العم  لبخص راغب فيو مع قدرتو عليو نظرا دحالة سوؽ العم "  

عند  عم  وراغب فيو وياحث عنو ويقالوكما أف املكتب العم  الدورل يعرؼ العاط  ك  من ىو قادر على ال
 أجر السائد، لكن دوف جدوى 

 كما تعرؼ على أهنا عدـ دمارسة الفرد ألي عم  سواء كاف عم  ذىنيا أو عقليا أو غَت ذلك من األعماؿ 
2دمارسة ناجتة عن أسااب شخصية أو إرادية أو غَت إرادية وسواء كانت عدـ   

ة يف وتعرؼ أيضا مبقدار الفرؽ بُت حجم العم  املعروض وادحجم العم  املستخدـ عند مستويات األجور السائد
                                                                      3سوؽ العم  وذلك خالؿ فًتة زمنية معينة 

                                                                                  وىناؾ تعاريف أخرى للاطالة:  
 العاط  عن أي أهنا تعٍت صفة عم  يف جمتمع ما للراغاُت فيو والقادرين عليو،ؼ الاطالة على أهنا عدـ وجود ر تع

 االسن واللذين أحيلو  كاار  العم ، لكن مع ىذا ىناؾ أشخاص غَت قادرين على العم  مث : األطفاؿ، املرضى،
 لثانوي واجلامعيلاة يف األطوار اعلى التقاعد، وىناؾ من ىو قادر على العم  وال ظمكن إعتااره بطاال مث : الط

لذين لديهم منصب شغ  وياحثوف الك احث عنو نظرا لغناه املادي وكذلونستاعد من ىو قادر على العم  وال ي
عاط  عن عن أخر بأجر مرتفع ويقوموف بتسجي  أنفسهم كعاطلُت، ببك  عاـ ظمكن القوؿ عن شخص أنو 

                                                                                  :شرطافالعم  إذا توفر فيو 
                                                                                                القدرة على العم  

الاحث عن العم    

                                                           

  1-أنورحافظ عاد ادحليم، مشاكل البطالة واإلدمان، مؤسسة شااب اجلامعةاإلسكندرية،2008،ص14 
  2-عاد األمَت إبراىيم مشس الدين، أصول االقتصاد الكلي، مؤسسة اجلامعية للدراسات، بَتوت، 1989، ص311   

-جميد علي حسُت وعفاؼ عاد اجلاار سعيد، مقدمة في تحليل االقتصاد الكلي، دار وائ  للنبر والتوزيع، الطاعة األوذل، 2004،ص25. 
3
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:                                                                                للبطالةوالشروط األساسية معايير 
  حوؿ إحصائيات1982 لو سنة  8يف امللتقى الدورلBIT قا للتعريف الذي إعتمده املكتب الدورل للعم وطا
 1الذي يف سن العم  بطاال ك  من توفرت فيو البروط واملعايَت التالية: الذي إعترب البخصالعم  و  

                                                                                   المعيار األول: "بدون عمل " 
دل يعم  على اإلطالؽ خالؿ تلك اذ ويعٍت إنعداـ عاـ للعم  أثناء فًتة اإلستاياف، فيعترب البخص بدوف عم  

 البخص الذي يقـو بعم  عا حيث ال ظمكن تصنيفاملدة، ىذا املعيار يضمن الفص  بُت حالة العمالة والاطالة، 
                                                               يف نفس الوقت الذي يكوف ياحث فيو عن عم  بأنو بطاؿ 

                                                                                           "متاح للعمل" المعيار الثاني: 
لكي يصف البخص كعاط  عن العم  صمب أف يكوف متاحا للعم  يعٍت يكوف قادرا ومستعدا للعم  إذ توفرت 

ن العم  ملااشرتو يف فًتة الحقة )أي بعد ويستاعد ك  األفراد الذين ياحثوف علو الفرصة خالؿ فًتة الاحث، 
املثاؿ، كذلك األفراد  ؤقت مبوازات مع دراستو على ساي إنتهاء اإلستاياف( كطالب الذي ياحث عن العم  امل

ال ألهنم من الناحية العلمية  إخل         غَت القادرين على العم  بساب بعض املعوقات: املرض، مسؤوليات عائلية
                         يعرض عليهم مااشرةيكونوف مستعدين لو بساب إعاقتهم اليت دتنعهم من املوافقة على أي عم  

                                                                                المعيار الثالث: "البحث عن العمل"
وات حمددة للحصوؿ على العم  خالؿ فًتة معينة للداللة على جدية الاحث ينطاق على األفراد الذين إختذوا خط

           مث : التسجي  يف مكاتب التبغي ، نبر إعالنات، الاحث عن العم ، طلب املساعدة من األى  
                                                                                                  إخل              ألصدقاءوا

يبًتط توفر الايانات واملعلومات عن سوؽ العم  لألفراد الااحثُت عن العم  من خالؿ وسائ  النبر وتاادؿ 
                                    دي عليها املعلومات وىذا لإلعالف عن وجود فرص مناساة تبجعهم يف الاحث اجل

لصفة أف جمملها تنطلق من مفهـو مبًتؾ للاطالة، تستند إذل إدراج خصائص حمددة خالؿ التعاريف  ظنالح-
  للعم   معتمدين يف ذلك على شروط ومعايَت الذي ضمددىا املكتب الدورل ،البخص العاط  عن العم 

                                                           
1
-Muller-j et autres, "Manuel et application : Economique, Dunod, pris, 4en édition, 2004, p71.  
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                                                     للاطالة:  اء تعريف شام  وخمتصر وعلى العمـو ظمكن إعط
            عن العم  أو عدـ توفر العم  لبخص قادر عليو وراغب فيو وباحث عنو الاطالة ىي توقف البخص 

                                         : ولتقدير حجم الاطالة يف اجملتمع يتم التمييز بُت إمجارل السكاف ويضم فئتُت
                                                                                   السكاف النبطُت وغَت الناشطُت

                                                                          وضمسب معدؿ الاطالة وفقا للمعادلة التالية:

العم  عن العاطلُت األفراد عدد
العاملة القوى أفراد عدد إمجارل

 معدؿ   الاطالة   

          ومن املالحظ أف قياس معدؿ الاطالة بالطريقة السابقة ال يأخذ يف ادحسااف الاطالة املقنعة والاطالة ملومسية-
ويواجو عدة مباك  منها: يوجد عدد من األفراد يسجلوف أنفسهم يف أكثر من مكتب توايف وبذلك ضمساوف 

                                                                                                          1أكثر من مرة 
 .المطلب الثاني: أنواع البطالة                                                                                         

ىناؾ عدة أنواع من الاطالة واليت ختتلف بإختالؼ طايعة النظر إليها، ال من حيث اجلنس أو العمر أو ادحالة 
                                                                                                  التعلمية أو املهنية 

                                                                                                    :البطالة الدورية-1
وأخرى  ، وضمص  ذلك بُت فًتة وىي التقلاات الدورية اليت تطرأ على جمموعة النباط التجاري واالقتصادي

فإهنا تعرب عن الاطالة  ولذلك مسيت بدورية، وتسمى كذلك بالاطالة الكنزية نساة إذل عادل االقتصاد الكينزي،
ادحادثة بساب نقص الطلب الكلي على السلع واخلدمات حيث يؤثر ذلك على مستوى اإلنتاج والتوازف يف 
الدخ  القومي ادحقيقي، وبالتارل إمكانيات التوايف يف الطلب اإلمجارل يدفع إذل خفض اإلنتاج واإلستغناء 

                                                                                      بالتارل عن جزء من العمالة 
 وعددىم املتوقع عند مستوى اإلنتاج املتاحوتعادؿ الاطالة الدورية الفرؽ املوجود بُت العدد الفعلي للعاملُت 

ة يساوي عدد وعليو عندما تعادؿ الاطالة الدورية الصفر فإف ذلك يعٍت أف عدد الواائف الباغرة خالؿ الفًت 
                                                           

-عاد اجمليد قدى، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية، دراسة حتليلية تقييمية اجلزائر، ديواف املطاوعات اجلامعية، 2003،ص37 
1
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                                                                                األشخاص العاطلُت عن العم  
ىم على إستعداد للعم  وتعترب الاطالة الدورية إجاارية على إعتاار أف العاطلوف عن العم  يف ىذه ادحالة 

                                                                                    1باألجور السائدة إال أهنم دل صمدوا عمال 
كما أف األمم املتحدة تعرفها على أهنا نتيجة من نتائج فب  الطلب االقتصادي بساب التغَتات يف 

مستويات النباط خالؿ فًتة معينة، وحتدث حينما تتقلص فرص العم  يف االقتصاد الوطٍت بعد رواج كاَت 
الدورات  دث الاطالة وىذهحتتص  فيو العمالة إذل ذروة التبغي  فإذا ما دخ  االقتصاد إذل دائرة اإلنكماش 

                                                                                             يتعرض هلا االقتصاد الرأمسارل بصفة دورية 
اإلنكماش والتوسع  لدورات التجارية أو املومسية بُتكما أف مستوى التوايف واإلستخداـ ينقلب مع تقلب ا

                زيد التوايف خالؿ فًتة التوسع وينخفض خالؿ فًتة الكساد( وىذا ىو املقصود بالاطالة الدورية )ي
                                                                                                    الموسمية:البطالة 2-

 اؾ قطاعات يزداد الطلب لديها علىوالقطاعات االقتصادية فهنمسية بعض النباطات وحتدث بساب مو 
العاملة يف ىذه يق  الطلب على األيدي العاملة يف مومسها مث : القطاع السياحي والزراعي و  األيدي

                                                    2مومسها دما يؤدي إذل حدوث بطالة يف فًتات زمنية خارج املوسم  القطاعات يف خارج
                                                                                                  : البطالة الهيكلية3-

ناحية وسياسات جملموعة الايانات االقتصادية املطاقة يف جماالت اإلستثمار من فتنجم عن اخلل  اهليكلي 
التبغي  من ناحية أخرى، وتنبأ أحيانا من إلغاء واائف بساب تغَت املهارات املطلوبة مثلما ضمدث يف 

                                        3ايفي لصناعة ما حالة التدىور املستمر يف صناعة ما أو تعدي  اجلغرايف للهيك  الو 
لية إذل ضعف املقدرة اإلستعابية لإلقتصاد الوطٍت، واليت تنبأ أساسا كذلك يرجع ساب وجود الاطالة اهليك

حجم  بساب عدـ تناسب بُت حجم فرص العم  اجلديدة اليت ظمكن أف طملقها االقتصاد الوطٍت وبُت
                                                                             الداخلُت اجلدد لسوؽ العم  سنويا

                                                           

-خالد الزاوي، البطالة في الوطن العربي، املبكلة، ادح ، القاىرة، جمموعة الني  العربية، ط1، 2004، ص19
1
  

2-مدحت قرشي، إقتصاديات العمل، األردف، دار وائ  للنبر، ط1، 2007،ص196.
  

  3-ببَت الدباغ وعاد اجلاار اجلرمود، مقدمة في االقتصاد الكلي، دار املناىج للنبر والتوزيع، االردف،3001،ص193· 
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                                                                                          : البطالة اإلحتكاكية4-
ىي الاطالة اليت حتدث بساب التنقالت املستمرة للعاملُت بُت املناطق واملهن املختلفة الناجتة عن لتغَتات يف 

ظمتنع العماؿ املؤىلُت العاطلُت باإللتحاؽ بفرص العم  املتاحة وىي حتدث نتيجة لنقص االقتصاد الوطٍت، 
اؿ، كما تكوف حبسب الوقت الذي وأصحاب األعم املعلومات الكاملة لك  الااحثُت عن فرص العم 

                                                                                                 يقضيو الااحثوف عن العم  
                                       :   وىي كما ظمكن أف رمدد أسااب اليت تؤدي اهور ىذا النوع من الاطالة

                                       1عن تقسيم العم  وختصص الدقيق صعوبة تكيف الوايفي الناتج الناشئ  -
ومتجددة لب إكتساب مهارات متنوعة التغَت املستمر يف بيئة األعماؿ واملهن املختلفة، األمر الذي يتط -

                                                                                                                 باستمرار
                                                                         إذل املهارة واخلربة الالزمة لتأدية العم  املتاح  االفتقار -

                                                                                         : خرى من الاطالةوىناؾ أنواع أ
                                                                                                        البطالة المقنعة:1-

وتعٍت الاطالة ىنا األفراد الذين يعملوف فعال لكنهم ال يضيفوف شيئا يذكر يف اإلنتاج القومي فهم يف حالة 
عمالة ااىريا فقط بينما عملهم ال يسفر عن خمتلف سلع أو اخلدمات حبيث لو سحانا ىؤالء الذين يف 

                                                                                        2ملا تأثر اإلنتاج القوميطالة مقنعة من االقتصاد ب
                                                                                                  البطالة السافرة:2-
على أي فرصة عم  برغم  عٍت وجود أفراد ينتموف إذل قوة العم  ولكنهم متعطلُت وعاجزوف على ادحصوؿت

يف سوؽ  هر ببك  واضح يف الفائض يف العرضمن رغاتهم يف العم  وقدرهتم عليو، والاطالة السافرة تظ
 يف سوؽ العم   باالستيعاوخاصة وقطاعات  العم  مقارنة بالطلب عليو،

                                                           

  1-عاد الفتاح عاد الرمحاف، االقتصاد الكلي ، دار املريخ للنبر، السعودية،3999،ص303·
2-مٌت الصحاوي، اقتصاديات العمل، القاىرة، مكتاة النهضة البرقية،1990،ص83  
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                                                                                                البطالة اإلجبارية:3-
 تعرؼ الاطالة اإلجاارية على أهنا عدـ وجود أفراد تتوافر لديهم القدرة على العم  وكذلك رغاتهم يف العم 

لسائد ولكنهم ال صمدوف أعماال وال يعملوف وكذلك الرغاة يف العم  وكذلك الرغاة يف العم  عند مستوى األجر ا
                                                                                        وبالتارل ال ضمققوف أي إنتاج 

ج قق عدـ قدرة الطلب الكلي على إمتصاص كمية إنتا حت ن الاطالة بأنو تلك الاطالة اليتويعرؼ كينز ىذا النوع م
 باإلزمفاض   سا إذل عدـ مرونة األجور النقديةيبارؾ فيها إمجارل القوى العاملة املتاحة، وىذا يعود أسا

                                                                                              :االختياريةالبطالة -4  
لكنهم ليس لديهم الرغاة يف العم  وىذا عند مستوى  القدرة على العم ،وىي تعٍت وجود عدد من األفراد لديهم 

األجر، يف دما  م ال يرغاوف يف العم  بساب مستوىاألجر السائد، معٌت ذلك أنو تتوافر هلم واائف معينة ولكنه
                                        1التوازين أدى إذل وجود نقابات عمالية قوية تعم  على حتديد أجر العام  ادحقيقي عند مستوى أعلى من األجر 

 المطلب الثالث: األثار المترتبة عن ظاىرة البطالة .                                                              
من خماطر وما تعكسو من أثار  تعترب الاطالة من الظواىر عَت مرغوب فيها يف أي جمتمع، وذلك نظرا ملا ختلفو

               أكانت ىذه االثار إقتصادية، إجتماعية أو سياسية  سلاية على األفراد واجملتمع على حد سواء،
                                                                                             :األثار اإلقتصادية1-

                                                  نقاط التالية:األثار االقتصادية على العمـو يف الظمكن حصر 
من ضمنهم   ،فاض املنتجُت وإرتفاع املستهلكُتاع عائ اإلعالة بساب إزمإف الاطالة يتحقق معها ارتف-

وىو األمر الذي طمفض مستويات املعيبة ويؤدي إذل إزمفاض اإلدخار والقدرة على  ،العاطلُت عن العم 
ظمتد  ،اإلستثمار وبالتارل القدرة على اإلنتاجية ومن مث إزمفاض اإلنتاج والدخ  القومي وإزمفاض اإلستخداـ

                                                     أثر الاطالة بإمتداد فًتهتا واليت تكوف يف الغالب بطالة ىيكلية خاصة يف الدوؿ النامية
 ،إزمفاضها اف الاطالة تثَت العديد من املبكالت اليت ترتاط هبا وتنجم عنها التأثَت على األجور دما يؤدي إذل

 وبالتارل تدين مستويات املعيبة بساب إزمفاض األجور                    ،عرض للعم  يفوؽ الطلب عليوألف الاطالة دتث  
                                                           

1-أمحد رمضاف نعمة اهلل واالخروف، مبادئ في االقتصاد الكلي،  دار اجلامعية للنبر والتوزيع، مصر،2004،ص256 
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                                                                                                                                                                            ة بطالتهم فهذه اخلسارة تتمث  يفىناؾ خسارة تًتتب على العماؿ املهرة ومتوسطة املهارة حينما تطوؿ فًت 

فمن املعروؼ أف املهارة واخلربة حتفظ بإستخداـ وتنمو مع الزمن بعد  ،خربهتم أو مهاراهتملفقداهنم التدرصمي 
                                1كما يتعرض العام  ملواجهة وسائ  تكنولوجيا متاحة أحدث خالؿ عملو   ،ذلك خصوصا

ملهارات فمن املعروؼ أف اخلربات وا ،ختلف الاطالة أيضا الًتاجع أو التآك  يف قيمة رأس املاؿ الابري –
اإلنساف خالؿ العم  حيث تعترب يف حد ذاهتا أصال قيما وذات قيمة إنتاجية  ساهاتكالعلمية املًتاكمة اليت ي

إال أف تعط  اإلنساف وتوقفو عن العم  لفًتات طويلة ال يؤدي إذل وقف عملية إكتساب ىذه  ،عالية
وحىت لو عاد إذل العم  الحقا فإنو اخلربات وتراكمها فحسب ب  يؤدي إذل تآكلها وإصابتها باإلضمحالؿ 

   ح أق  إنتاجية وعطاء                                                                                                          يصا
اهور الكساد االقتصادي للسلع املوجودة يف اجملتمع ألف الرواج لدى أي جمتمع مرتاط بأف ىناؾ إنتاجا لدى 

                                              مرتاط بالعم  وبالتارل يًتتب عليها الركود والكساد  واإلنتاج ،أفراده
ويقصد بذلك أف الاطالة دتث  موارد إنتاجية غَت مستغلة إستغالال كامال وىذه ادحالة  :اهلدر يف املواد اإلنتاجية

ولذلك فهي دتث  خسارة مادية وىدر يف املوارد مىت حصلت ال ظمكن تعويضها بإرجاع عجلة الزمن إذل الوراء 
                            اإلنتاجية غَت املستغلة                                                                                                       

يف العملية اإلنتاجية ومن مث تكوف سهامو إف العم  يعترب عنصرا إنتاجيا وبالتارل فإف تعطلو يعٍت عدـ إ –
وبالتارل فإف حجم اإلنفاؽ الوطٍت سينخفض دما يؤدي إذل إزمفاض  ،مقدرتو على اإلنفاؽ ضئيلة أو معدومة

                                                            2مستوى الطلب الكلي دما ينتج عنو إزمفاض اإلنتاج وزيادة تفاقم الاطالة
                                             :الة أثار إجتماعية واليت ظمكن إصمازىا فيما يلي لاط : األثار االجتماعية1-
وتأثَت أثات الدراسات اإلحصائية أف للاطالة إرتااط حيث  : ارتفاع معدؿ اجلرظمة بُت العاطلُت عن العم  -

كما ىو معروؼ أف اجلرائم هلا تكلفة إجتماعية يتحملها اجملتمع إما   ،مااشر على معدالت اجلرظمة يف اجملتمع
                                                           

-
العدد  ،مشاؿ إفريقيا ،اقتصاديات، جملة قياس الهيكلة والمحيطة منها خالل عقد التسعينات تصفيات البطالة ومحاولةالابَت عاد الكرمي، 1
   174،ص2005فشلة جامع،1

  2-قليح حسن خلف، االقتصاد الكلي، جدارة للكتاب العاملي للنبر والتوزيع، عماف، ط1، 2007،ص335 
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موارد إقتصادية أكرب  بساب معاجلتها إما بساب معاجلتها أو نتائجها فعالجها يتطلب رصد أو ختفيض
لإلنفاؽ على األجهزة األمنة اليت تقـو مبكافحة اجلرائم ونتائجها تتضمن حدوث خسائر يف األرواح 

                                                                                                         1واألمواؿ 
 تستغرؽ مدة طويلة هلا تأثَت على تناوؿ املخدرات والتدخُت بُت العاطلُت لوحظ خاصة يف فًتات الاطالة اليت

عن العم  واليت تكوف عائا على املوارد اقتصادية من جهة وسااا من أسااب إرتكاب اجلرائم من قا  
                                                       السيئة من جهة أخرى                                                      داهتم االعاطلُت لتموي  ع

إذ ختلف  ،وتلق لديو جوا نفسيا مضطربا ،كما أف الاطالة تؤدي إذل نبوء إحااط نفسي سيئ لدى العاط 
لديو عدـ الثقة بالنفس واألخرين وفقداف األم  دما يؤدي إرتكاب بعض اجلرائم من أج  ادحصوؿ على املاؿ 

للقياـ بواجااتو الضرورية                                                                                                 
ألف طالب العلم يلتحق يف ك  مرحلة  ،اإلحااط النفسي لدى الدارسُت وكذلك قت  الطموح والناوغ واهور

 فإنو يساب الاطالة بُت اخلرجُت يصاب باإلحااط النفسي وصمعلو غَت طامح وال نابغ                                                   ،من مراح  التعليم
الباب عوام  توفَت السكن وغَت ذلك وىو يًتؾ أثارا  تأخَت سن الزواج إذل ما بعد الثالثُت حيث ال ظملك -

                                      سيئة متنوعة ومتعددة على الذكور واإلناث  
           :وأمنو وإستقراره ومن ذلك ينتج عن الاطالة أثار سياسية ضارة على مصلحة الوطن  : األثار السياسية -3
الاطالة تؤدي إذل اهلجرة الداخلية من مكاف إذل أخر داخ  الدولة الواحدة وذلك للاحث عن فرصة عم          -
الذي ينتج عنو إنعكاسات وخيمة على  ،إف خطر إزمفاض مستوى املعيبة يؤدي إذل السخط البعيب العاـ –

                                                                                          2االستقرار السياسي للالد 
حيث أف البخص  ،ضد بلده دحساب دولة العدو الاطالة من املمكن أف تؤدي إذل إرتكاب جرظمة التجسس –

 الذي ال يعم  يكوف وسيلة سهلة لإلتفاؽ معو من قا  العدو للعم  ضد مصلحة الوطن   
 

                                                           

221، ص2004، 2، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طالنظرية االقتصادية والجزئيةعاد الرمحاف يسرى أمحد،  -
1
  

2-أسامة عاد السميع، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية اإلسالمية دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط1، 2008، ص49
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                                                                             واقع البطالة في الجزائر :المبحث الثاني  

                                                                             أنواع البطالة في الجزائر وخصائصها :المطلب األول

                                                       يوجد يف اجلزائر نوعاف من الاطالة :أنواع البطالة في الجزائر-1

                                           تتعلق بالذين ىم يف سن العم  والقادرين عليو وياحثوف عنو وال صمدونو   :بطالة ظاىرية-أ
مبعٌت ال يساشموف يف زيادة اإلنتاج                                  ،تتعلق بالذين يعملوف ولكنهم زائدين عن ادحاجة :بطالة مقنعة-ب
ىناؾ أيضا بطالة ىيكلية اليت ختص امليداف الزراعي وغَت الزراعي                                                             –

                                                                                             كما يوجد ىناؾ نوعُت من العاطلُت: 
                                                                                                           ساق هلم العم   العاطلُت 

                                العاطلُت دل يساق هلم العم                                                         
                                                                                                                                                                  : الجزائرخصائص البطالة في  -2
 يعيش وضعية هتميش ،لظاىرة الاطالة تأثَت بالغ على الفرد واجملتمع فالفرد بإضافة إذل إنعداـ دخ  مستقرإف  -

 ،أما على مستوى اجملتمع فيعترب مصدرا للتوترات داخلة دما يؤدي إذل ضعف التماسك االجتماعي ،وإقصاء
                                              :يكن من أمر فإف الاطالة يف بالدنا تكتسي اخلصائص التاليةومهما 

 يتجاوز من العاطلُت عن العم  %75فأكثر من  :ر ىم فئة الباابإف نساة األىم من الاطالُت يف اجلزائ -
سنة ألف البااف يبكلوف اجلزء األكرب من 35للذين ال يتجاوز سنهم 87,8%وتص  نساة إذل  ،سنة30 سنهم

                                                                                                                                                   1فئة السكاف 
 يف األرياؼ بساب اهلجرة  31,2%يف الوسط ادحضري مقاب   62,8% حبوارل 2000قدرت نساة الاطالة سنة   

إال أهنا بدأت يف  ،خاصة إثر األعماؿ اإلرىابية خالؿ سنوات األزمة يف اجلزائر ،الريف إذل املدينةالداخلية من 
      2005أما سنة ،2003سنة %58,85حيث بلغت الًتاجع التدرصمي مع حتسن األوضاع األمنية واإلقتصادية 

                                                                                              57,66%فقد صارت 
إال أهنا عند فئة  ،رغم أف نساة الاطالة يف اجلزائر شهدت ازمفاضا جدير باملالحظة يف مطلع األلفية الثالثة –

                                                           
1
-ONS- Ann statistique de l'Algie, résultats n23, édition, 2007, p 88    
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 سنة20,35% وقدرت ب 2003سنة15,31%حيث بلغت  ،النساء تاقى دوف ىذا اإلزمفاض املسج 

حوؿ البغ  حسب حتقيق أجراه الديواف الوطٍت لإلحصائيات  25,8%وصلت إذل 2008ويف سنة  ،2006
                                                                                                            2007والاطالة سنة

إرتفاعا ملحواا يف الوسط ادحضري مقارنة بالوسط الريفي حيث قدرت تبهد الاطالة عند النساء 
وىذا يعود إذل أف املرأة الريفية قلما تاحث عن  ،يف األرياؼ %28,4يف املدف مقاب  71,6%ب2005سنة

                               العم  وتفكر يف الدخوؿ لعادل البغ  نظرا إلحًتاـ التقاليد االجتماعية                                      
ىذا ما يصعب دجمهم يف سوؽ  ،إف ثالث أرباع من العاطلُت عن العم  يف اجلزائر ال يتمتعوف بأي تأىي  -

                                                                                                                1العم  
ليص  إذل  ،للذين ىم بدوف أي مستوى 4,2%حيث يعادؿ ،يزداد معدؿ الاطالة بإرتفاع مستوى التعليمي –

شهادة تعليمية وذوي ملوف ك يعود لكوف الاطالُت الذين ال ضمبالنساة للجامعيُت ونعتقد أف ذل17%  اجلامعيُت 
مستوى ضعيف ىم عموما كاار السن األق  تعرضا هلذه الظاىرة عكس الاطالُت من فئة شااب الذين يفضلوف 

   العم  يف مناصب تتوافق مع مستواىم التعليمي خاصة منهم اجلامعيُت                                                                
 حيث تقدر  ،ين ساق هلم أف حصلوا على مناصب عم  بسرعة اإلندماج يف السوؽ العم الذ يتميز الاطالُت –
 

                                                                                                                                                                                                  أشهر يف حُت بلغت نساتهم 6يف مدة ال تتعدى  45,7%نساة الاطالُت الذين حصلوا جمددا على العم  ب
أما املدة الفاصلة بُت التوقف عن العم  وإصماد  ،سنوات3ياحثوف عن العم  يف مدة تفوؽ ا الذين ضلو %12,5

                                                                        أشهر 16منصب جديد فتقدر يف املتوسط 
إذل 1989شهرا سنة 23أصاحت ااىرة الاطالة ااىرة طويلة األج  فقد إنتقلت مدة الاحث عن العم  من  –

أاهر التحقيق الذي أجراه الديواف الوطٍت لإلحصائيات لدى 2003ويف سنة  ،1996شهرا سنة 27أكثر من 
من العاطلُت عن العم  الوا بطالُت ملدة أكثر من سنة  60%من  والاطالة، أف أكثر لدى األسر حوؿ التبغي 

فطوؿ املدة تؤدي إذل تقلص املؤىالت املكتساة وفرص  ،سنوات5من بينهم جتاوزت بطالتهم  %19وأف نساة

                                                           

1-اجمللس الوطٍت االقتصادي واإلجتماعي، تقرير حول عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، الدورة العامة4العادية26جويلية2005،ص57
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                                         1واليت تدفع بكثَت من البااب إذل دمارسة نبطات غَت رمسية واالرمراؼ   ،إصماد منصب البغ 
لوطٍت فحسب الديواف ا ،أخذت يف الزيادة من سنة إذل أخرىالاطالُت حاملي البهادات اجلامعية  –

               2003سنة  9,48%لإلحصائيات فقد إرتفعت نساة الاطالُت من حاملي البهادات اجلامعية من 
لتزيد يف ارتفاع يف  ،2007سنة17%إذل أف وصلت إذل ،2005 سنة % 12,09مث 2004   سنة21,42%إذل 

             :وقد يعود ذلك لعدة أسااب منها ،2014سنة  %13لتنخفض إذل  ،2010سنة  %21,4 حدود
 ،وكذا التوسع الكمي للبهادات اجلامعية ،وتراجع الدولة عن سياسات التوايف دحملة البهاداتقلة اخلربة 

وهلذه  ،ألف متخرج جامعي120االجتماعي يستقا  السوؽ سنويا حوارل أكثر من فحسب وزير العم  وضماف 
الظاىرة أثار خطَتة كتكثيف ىجرة األدمغة وعزوؼ التالميذ عن الدراسة                                          

عند  %44 جدا عند الطاقات االجتماعية احملرومة واليت تقدر النساة ب نقوؿ أيضا أف نساة الاطالة مرتفعو  –
                            2الااطلُت فقراء وعاطلُت عن العم   فأكثر ،بُت ااىريت الاطالة والفقر الفقراء دما يؤكد ترابط

                                                                 أسباب البطالة في الجزائر :المطلب الثاني
 ،العتاارات تتعلق جبانب العرض وجانب الطلب ،بكلة الاطالة تنتج عادة من اإلختالالت يف سوؽ العم ف مإ

                                                : وظمكن أف ذممع أسااب الاطالة يف اجلزائر يف جمموعتُت وتتمث  فيما يلي

واليت ال تعترب مسؤولة عنها مسؤولية  ،ىي جمموعة من األسااب اخلارجة عن إرادة الدولة : أسباب ظرفية -1
                                                                                                         :ولعلى من أىم ىذه األسااب نذكر ما يلي ،مااشرة

كانت   ،النظاـ االقتصادي أحدث السقوط املفاجئ لسعر الربمي  إختالالت يف :إزمفاض أسعار احملروقات -
دما أدى إذل التدىور يف القدرة البرائية وكذلك إنتبار  ،نتيجة جتمد اإلنتاج وتقلص الواردات وإرتفاع نساة الاطالة

                                                                            إضافة إذل تسريح اجلماعي للعماؿ بتقليص مناصب البغ  أو بإهناء نباط املؤسسة وتصفيتها  ،الفقر
النمو الدظمغرايف بإعتاار ىذا العنصر يؤثر مااشرة يف زيادة حدة الاطالة خصوصا إذا كانت ىذه الزيادات يف  -

فقد أدت الزيادة السكانية  ،الواائف ال تتناسب ومعدالت النمو السكاين اليت دتي  إذل اإلرتفاع يف الدوؿ النامية

                                                           
1
-ONS, Enquête emploi auprès de ménages, 2007 : collection statistiques p139, Alger, édition : 2008, p32     

-عاد النور بوخم خم ، فرص العمل جاىزة لربع مليون إطار جزائري قا  هناية العاـ، جريدة البروؽ، العدد2316، 2008،ص4
2
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ونظرا إلرتااط القضية السكانية بعوام  متااينة  ،تزايد العروض من طاليب العم  يف السوؽ العم  اجلزائريةإذل 
                                1يصعب السيطرة عليها هلذا أعتربت من ضمن العوام  اخلارجة عن سيطرة الدولة 

ار الصرؼ لعملية التاادؿ الدورل أي الدوالر إذل أدى إزمفاض يف أسع :الدورلتدىور شروط التاادؿ التجاري  -
إضعاؼ اجلزائر لقوهتا البرائية ألف اجلزائر تتعام  يف بيع احملروقات بالدوالر األمريكي الذي ازمفض صرؼ 

الُت الياباين واملارؾ األملاين على التوارل يف بداية الثمانينات ك  ذلك أثر على أماـ  % 20إذل30%الدوالر رمو 
املاادالت التجارية أي إنكماش يف أطرؼ التاادؿ التجاري الذي يؤثر يف مستوى الدخ  الوطٍت وقدرة حجم 

 اجلزائر على خلق فرص عم  جديدة 
الركود االقتصادي يف الدولة املتقدمة دما يؤدي إذل تناقص واردات الدوؿ النامية منها اجلزائر وبالتارل فإف  -

   قطاع التبغي  خاصة يفا أثار على مستوى الدخ  ومن مث على مستوى ااىرة الركود االقتصادي العاملي هل
 2قطاعات التصدير

 : وىي األسااب اليت تدخ  يف نطاؽ سيطرة ادحكومة : الهيكليةاألسباب  -2
إف سياسة التعيُت املااشر دحاملي البهادات العليا واجلامعيُت وكذا خرجي  :التوقف عن تعيين الخرجين -

واملدارس املتخصصة كانت من أىم مهاـ ادحكومة اجلزائرية حبيث كانت تتكف  الدولة بتعيينهم يف املعاىد 
ضمن سياسات إجتماعية متكاملة دما أدى إذل اهور  القطاعات ادحكومية واملؤسسات االقتصادية والعمومية

 القطاع ادحكومي ذمم بطالة مقنعة هبذه األجهزة ألف سياسة اخلاصة بإنباء عدد ىائ  من مناصب العم  يف
وتغيَت دور الدولة يف تعيُت اخلرجُت وتغَتات  ،عنها ارتفاع نساة العماؿ األجراء الدائمُت يف جمم  الواائف
                                                   مبكلة الاطالة لتظهر بطالة املتعلمُت بدال من بطالة األميُت 

حيث شهدت اجلزائر سمو سريع يف نساة التحضر بساب اهلجرة  :للسكانسوء التوزيع الجغرافي   -
وقد تساات ىذه الزيادات غَت خمطط هلا يف اهلجرة من الريف  ،الداخلية املكثفة خالؿ نصف القرف األخَت

كما أف اهلجرة الداخلية ليست فقط من الريف إذل املدينة ب  ىي أيضا   ،مبكلة الاطالة إذل املدينة يف تفاقم

                                                           

1-مدين شهرة، اإلصالح اإلقتتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية(، دار حامد، عماف، 2008، ص252
  

  2-علي عاد الوىاب ذما، مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح عليها، اإلسكندرية، 2005،ص79  
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يف الواليات األق  جاذبية لفرص العم  إذل الواليات األكثر جاذبية لفرص العم  وذلك بساب غياب 
 وقد ترتب عن زيادة  ،ودتركز املؤسسات اإلنتاجية يف الواليات البمالية ،سياسة توزيعية واضحة لإلنفاؽ العاـ

 حيث بلغت نساة التحضر سنة ،إال إختالالت يف التوزيع السكاين داخ  اجلزائرمعدالت اهلجرة الداخلية 
 وإرتفاع  ،وىو ما أدى إذل بروز العديد من املباك  السلاية على التنمية واإلنتاج يف الريف 17%ب2014

                                                                                                              1معدالت الاطالة يف املدينة من جهة أخرى 

الذي أدى إذل تراجع عائد التعليم وىذا نتيجة ادحصوؿ على  :عدم التنسيق بين التعليم وسوق العمل –
وغَت متطورة دما أدى إذل  ،األخَتة سمطيةمناصب عم  دوف مراعات التخصصات التعليمية حيث أف ىذه 

تزايد أعداد اخلرجُت وخاصة ذوي املؤىالت املتوسطة دما أدى إذل زيادة يف املعروض من اخلرجُت عن حاجة 
سوؽ العم  وعدـ جتانس يف اهليكلة حبيث ىناؾ عجز يف بعض التخصصات مقاب  فائض يف ختصصات 

                                           اكاتها لنمط أليات السوؽأخرى مع عدـ وجود طلب دماث  هلا وعدـ مو 
لدى املؤسسات االقتصادية وعدـ ختصيص ماالغ مالية عدـ وجود خمابر حبثية  :قلة المؤسسات البحثية -

من أج  تطوير الاحث وكذلك عدـ التنسيق بُت مراكز الدراسات والاحوث التطايقية وبُت ىذه املؤسسات 
أحد األسااب اليت أدت إذل يف التدفقات اإلستثمارية اخلارجية إذل اجلزائر اليت تعد مبثابة  ضالةأدى إذل 

إرتفاع مستوى التكنولوجيا يؤدي إذل خفض  حبيث يرى الاعض أف ثاات حجم اإلنتاج و ،زيادة الاطالة
كما أف   ،العاملُت املااشرين يف جماؿ األنبطة االقتصادية ويرفع عدد العاملُت غَت املااشرين يف ىذه أنبطة

دخ  والعمالة إستعماؿ الطرؽ التقليدية يف اإلنتاج أدى إذل ضعف االقتصاد الوطٍت وأثر على مستوى ال
 –        معا                                                                                               

عدـ مالءمة املنظومة التعليمية والتكوينية مع متطلاات سوؽ العم                                                         
الاطالة حاليا يف اجلزائر ىو مي  سياسة التوايف إذل الصيغة التعاقدية دما يعٍت  ولعلى من أىم أسااب

كما تااطؤ سمو املباريع االقتصادية ضاعف من تكاليف إذمازىا دما أدى   ،إزمفاض مناصب العم  الدائمة
 إذل إفالس املؤسسات االقتصادية القائمة هبا وبالتارل تسرضمها للعماؿ ببك  جزئي أو كلي  

                                                           

1-ماضي بلقاسم، أماؿ خدادمية، مداخلة حول: مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسة عالجها، 20-9-2011، ص8
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                                           ترحة لمعالجة ظاىرة البطالةالبرامج المق :لمطلب الثالثا
                               وضعت اجلزائر برامج وأليات ناجعة للتكف  بالقادمُت إذل سوؽ العم  ومن بُت ىذه الربامج

وىي مؤسسة عمومية 1996ساتمرب8يف  أنبأت الوكالة :الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الوكالة-1
مكلفة بتبجيع وتدعيم ومرافقة البااب الاطاؿ الذين لديهم فكرة إنباء مؤسسة عمومية مصغرة هبدؼ 

                                                                                                  املارل واالستقالؿتنبيط االقتصاد الوطٍت واحمللي وإمتصاص الاطالة كما أهنا تتمتع بالبخصية املعنوية 
                                                                                     :مهاـ ىذه الوكالة  ومن
  إطار تطايق مباريعهم اإلستثمارية تدعيم وتقدـ االستبارة وترافق البااب ذوي املباريع يف-

 منها اإلعانات وختفيض نسب الفوائد سيما التسيَت املخصصات الصندوؽ الوطٍت لدعم تبغي  البااب  -
 تبجيع ك  شك  أخر من األعماؿ والتدابَت األخرى الرامية إذل ترقية وإحداث األنبطة وتوسيعها  -
  الانكية(                                     ختفيض نساة الفوائد  –إعانات املالية )قروض بدوف فائدة  -

                                                                                    :جهاز اإلدماج المهني-2 

ومباريع ومراكز ىذا اجلهاز إذل تبجيع البااب وتفعي  دور البركاء احملليُت من خالؿ إنباء واائف يهدؼ 
ك  الطاقة الابرية املتاحة مبا يتالءـ   استغالؿا يهدؼ إذل كم ،التكوين لفائدة البااب العاط  عن العم 

واألنبطة املمكن توفرىا عن طريق عملية اإلدماج يف الواائف املأجورة مباادرة حملية وىي عاارة عن مناصب 
 مؤقتة أنبأهتا اجلماعات احمللية يستفيد منها البااب العاط  عن العم  الذي ال يتمتع مبؤىالت كاَتة

نبطة املمكن ك  الطاقات الابرية املتاحة مبا يتالءـ واأل  استغالؿكما هتدؼ ىذه الصيغة اجلديدة إذل  -
                             توفَتىا أو إنبائها عن طريق عملية اإلدماج يف الواائف املأجورة مباادرات حملية

                                                                               :  التشغيلما قبل  عقود-3

ببك  يتالءـ مع مؤىالهتم ىذا الربنامج خلرجي اجلامعات واملعاىد قصد إدماجهم يف سوؽ العم   يوجو
دج                           8000إذل7000ملدة أقصاىا سنة ونصف مقاب  تعويض مارل يًتاوح بُت ،وقدراهتم العلمية

دتكُت ىذه الفئة من إكتساب اخلربة املهنية الكافية الندماجهم                                                 -
حتسُت معدؿ التأطَت بالنظر إذل طايعة اليد العاملة مؤىلة نسايا                                                    -
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جم التكاليف من خالؿ جمموعة اإلمتيازات مث  ختفيض قيمة الضرائب واألعااء االجتماعية                             خفض ح–
توطيد العالقة املفقودة بُت التكوين والتعليم والبغ                                                                           –
                                                                                : للتأمين على البطالة إنشاء الصندوق الوطني-7

مباادرة من النقابة ملواجهة برنامج التعدي  اهليكلي  1994مت إنباء الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على الاطالة سنة
والتكف  بالعماؿ املطرودين ألسااب إقتصادية                                                                           

مسج  لدى مصاحل  سنة مقيم باجلزائر 50و35 من القطاع ك  شخص يالغ من العمر ما بُت املستفيدين
أشهر على األق  بصفتو طالب للبغ  أو املستفيد من النظاـ 6الوكالة الوطنية لتبغي  البااب ملدة 

            الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على الاطالة                                                                                           
                          منصب عم  مأجور عند تقدظمو اإلعانة                                   يبتغ  أيدل  –
دل يستفد من قا  من إعانة عمومية إطار إحداث النباط                                                                           –
بالنباط املراد القياـ بو                                                  ت صلةظملك مؤىال مهنيا أو معارؼ أدائية ذا –

شهرا على األق                                                12_ال يكوف قد مارس نباط دحسابو اخلاص مدة 
عالوة  ،باقي القطاعات املهنيةالصندوؽ الوطٍت للتأمُت من الاطالة وبإسهاـ وزارة التكوين والتعليم املهنيُت و 

                                                          1 :على ذلك خصص لصاحل ذوي املباريع املؤىلُت امتيازات تتمث  يف
_ ختفيض نساة الفوائد الانكية                                                                                     

                                                كية                                                          _ختفيض نساة الرسـو اجلمر 
_اإلعفاء الضرييب والباو الضرييب                                                                                         

 _ اإلستفادة من القرض بدوف فائدة دمنوح من طرؼ الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على الاطالة   
 

                                                           

-
1

لني  شهادة املاجيسًت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة رسالة مقدمة ، دور سياسة التشغيل في معالجة البطالةمثالرل فارس،  
  89ص2006اجلزائر،
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                                                                                   : برنامج ترقية االستثمارات-0  
دفعت سياسة التحرير االقتصادي املعلنة منذ سنوات األوذل للتسعينات السلطات العمومية إذل إصدار نصوص 

حيث تعطي حرية أكرب مباادرة اخلاصة وذلك  ،عتًتؾ للمؤسسات العمومية ماادرة كاَتة يف اإلبدا  وتنظيميةقانونية 
حيث مت  ،عن طريق السياسات النبيطة ملكافحة الاطالة بفض  دعم اإلستثمار واملساعدة على إنباء املؤسسات

 للمؤسسة عامة والًتقية االستثمار هتدؼ إذل حتسُت احمليط اإلداري والقانوين االجتاهإختاذ عدة إجراءات يف ىذا 
                                                                             .خاصة ومن بُت ىذه اإلجراءات نذكر

                                إنباء جملس الوطٍت لإلستثمار حتت سلطة رئيس ادحكومة                                            -
اإلستثمار للتكلف مبساشمة الدولة يف املباريع املوافق عليها                                                    إنباء صندوؽ دعم -

                                                                                    1إنباء الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار 
                                                                                          : الشبكة االجتماعية -6

ليتعمم أكثر مرحلة تطايق برنامج التعدي  اهليكلي   1992لقد مت البروع يف برنامج الباكة االجتماعية منذ سنة 
صيص إعانات وتعويضات مالية هتدؼ يف جمملها إذل محاية وتدعيم الفئة األكثر فقرا وأكثر وذلك من خالؿ خت

قيود اليت فرضتها طايعة التوجو االنكماشي لإلقتصاد الوطٍت ونتيجة ملوجة التسرضمات اليت عرفتها تضررا نتيجة لل
 اليد العاملة الوطنية نتيجة برنامج اخلصخصة  

 
 
 
 
 

                                                           

1-  مقدـ عاَتات، مداخلة يف ملتقى دورل حتت عنواف: مبكلة البطالة في الفكر اإلقتصادي،  كلية العلـو االقتصادية، جامعة األغواط،3001·
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                                                       في الحد من البطالةمساىمة التكوين المبحث الثالث:  
                                                               عالقة التكوين بالبطالة  :المطلب األول

أف يكوف أداة تقي البااب من آفة ويناغي  ،نظاـ تكوين منسجم ومالئمالتنمية أي بلد ظمر من خالؿ إقامة  فإ
التكوين متكيف مع متطلاات السوؽ العم                                                            اف  الاطالة ىذا يعٍت

التكوين الذي نلقو للبااب صمب أف ضموؿ ويصدر ألننا نواجو اليـو حتوالت سريعة وحرية املاادالت تسمح  –
ك املوارد الابرية اليت ظمكنها العاور عرب ادحدود إذا كانت ذات كفاءة ومؤىلة مبا يف ذل ،ك  شيءبعاور السه  ل

                                                                                1من أج  العم  يف أي مكاف أرادت  
يكونوف متكيفُت بصفة جيدة مع  ،واملهن ادحالية البااب الذين مت تكوينهم وتأىيلهم يف ادحرؼ والتقنيات –

اليت ال يتوقف على إاهار حاجاتو من اليد العاملة املؤىلة اليت تضاىي الكفاءة العاملية         ،متطلاات أسواؽ العم 
كما يساىم يف العم  على  ،للبااب الاطالُت بإصماد عم  ومن مث ضماف وجودىمكذلك التكوين يسمح   –

الاقاء يف السَت مع وتَتة التحوالت االقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية                                  
ألف العادل يطرأ عليو إف مساشمة التكوين يف تأىي  اليد العاملة وحتضَتىا لدخوؿ إذل حيات النباط غَت كايف  –

خصوصا مع التطورات التكنولوجية اليت تغَت من وسائ  وطرؽ  ،تمرة يف شىت امليادينتغَتات وحتوالت مس
إذ البد من التفكَت يف إعادة تكوين العماؿ الذين مت تكوينهم من قا  حىت يتأقلموا مع التحوالت  ،اإلنتاج

اجلديدة وبالتارل ادحفاظ على مناصب عملو وحىت ال يتم تسرضمهم                                                          
وبدونو التنمية  ،أساسية تساىم يف حتسُت معارؼ املستخدمُتىنا تربز أشمية التكوين املتواص  وكونو ركيزة  ومن–

معرضة للخطر                                                                                                                 ستكوف 
وين لكي يتمكنوا مع التأقلم مع  أف ال ينقطعوا عن التك ،ىكذا البد على العماؿ يف املؤسسات خاصة املاتكرة –

             ك  جديد  

                                                           

وىراف، جامعة كلية العلـو االقتصادية ،، مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت،  أىمية التكوين المهني للحد من البطالةليازيد وىياة،  -1
                                 153،ص2005
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من جانب أخر صمب إعادة تدريب وتكوين ك  املتحصلُت على البهادات اجلامعية الذين ىم بدوف تأىي  وىذا 
من أج  إدماجهم يف العم                                                                                              

ؽ العم  سياقى اجملتمع يتخاط يف الاطالة خاصة عند بسو  واتصالوبدوف ىذه السياسة لتأىي  التكوين  -
البااب واليت قد تنجم عنها ااىرة الفقر واواىر أخرى خطَتة على اجملتمع                                      

                                                                                                                                  التكوين وعالقتو بسوق العمل :المطلب الثاني
ديد رمو العوملة إذل جت واالجتاهعالـ والتحوالت يف القطاعات والنمو السريع لإل ،لقد أدت التحوالت التكنولوجية

ءات ومؤىالت والذي أصاح الدخوؿ إذل العم  يقتضي إكتساب األفراد للكفاءة كسوؽ للكفا  ،سوؽ العم 
ومهارة اليت تكوف متكيفة مع متطلاات السوؽ وحىت يسه  إدماج جزء كاَت من الاطالُت يف حية النباط                 

                                                                                   :كما يلي  ومن أسااب اليت أدت إذل اهور التكوين
                                                                                 : التقدم التقني والعلمي والتأىيل المهني 1-

حيث ح  اإلنساف األرل مكاف العام  يف  ،تطورا ملحواا يف التقدـ التقٍت والعلميعرفت السنوات األخَتة 
حيث أاهر التحلي  احصائي لتوزيع اليد  ،التكنولوجية غَتت من طايعة األعماؿ فاالبتكارات ،عملية اإلنتاج

     العلمية والتقنية يف الصناعة أف تكوين التقنيُت والعلميُت يقود إذل التحوي  الكمي لإلنتاج ولنظمو                            
فاألعماؿ  ،إف التطور والتقدـ التقٍت زاد من أشمية التكوين يف كونو األداة أساسية تعم  على حتسُت تأىي  العماؿ

واليت يتم ادحصوؿ عليها من خالؿ إعادة ىيكلة التكوين وذلك بإدراج  ،تقتضي مؤىالت وخربات واسعة
                                                                                            1تقنية ومهنية  ،علمية ،تكوينات عامة

                                                                                      التقدم التقني وتعديل العالقة بين التكوين والمؤسسة
الكثيف للعلـو والتقنيات اجلديدة إضافة إذل العديد من  وانتباراملة التطور تواجو املؤسسة واجملتمع بصفة ك

 ك  ىذا أوجب على املؤسسات اإلنتاج بصفة خمتلفة وبنوعية جديدة وبالتارل تؤدي ىذه األخَتة  ،التحوالت

وبالتارل جتر على املؤسسة طلب مستخدمُت  ،عن الطرؽ التقليدية لتنظيم العم  انقطاعتؤدي ىذه األخَتة إذل 
وىذا من أج  التكيف مع الوضعيات املهنية اجلديدة واملعقدة والتطور الدائم  ،قادرين ومؤىلُت من خالؿ التكوين

                                                           
1
 -CNES, projet national, sur le développement humain, Algérie, 2006, p5· 
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         واملستمر واملنافسة                                                                                                
اهتم ومعارفهم وكذا ماادرهتم الفردية املؤسساتية وذلك لرفع مؤ  ،هلذا صمب الًتكيز على التكوين املتواص  للعماؿ

مع معطيات اجلديدة                                                                                           حىت يكوف متأقلمُت 
                                                                                           :التكوينتخص  اتجاىات

وخاصة تلك  ،العديد من املباك  من بُت ىذه األخَتة واحد أكثر مأساة وىو الاطالة ،يواجو اجملتمع اجلزائري
                                                                    اليت تعصف بفئة البااب                                    

مؤىالت وحتضَتىم أكثر  باكتسابالذي يسمح لألفراد  ،فإف ادحد من ااىرة الاطالة يساىم فيو التكوين -
                                                                           1العم   فأكثر للخوض يف غمار حياة 

كاف ال بد على   ،يلعاو التكوين يف مساعدة البااب من أج  إدماجهم مهنياونظرا للدور اجلوىري الذي  –
واحد من وكذا حتسُت التكوين القاعدي الذي أصاح  ،اجلهات املعنية البروع يف تطوير وتعزيز ىذا القطاع

العظمى اليت صمب أخذىا بعُت اإلعتاار                                                                               االنبغاالت
                       وكما أصاح التكوين املتواص  واحد من األدوات املفضلة للمؤسسات من أج  مواجهتها للمنافسة

                                                         :جماالتوحتسُت التكوين يستند إذل ثالث من ىنا فإف تطوير 
تكييف التكوينات مع تطورات سوؽ العم  والتكنولوجيا اجلديدة                                                                   -
مستويات التأىيالت من خالؿ دتديد مدة التكوين                                                                        رفع -
  توطيد العالقات مع املؤسسات اليت تكوف لديها إبتكارات ودتلك جتهيزات حديثة ومتطورة  –

 

 

 

                                                           
1
-CNAS, rapport sur l'apprentissage et la formation, professionnel ou le transissions de savoir Caracas, 1997, 

p32.  
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                                                                :إصالح نظام التكوينبادئ م :المطلب الثالث
 اليت تتميز بػػ  إف عملية إصالح نظاـ التكوين صمب أف تواكب مع التغيَتات العاملية الكربى ألنظمة التكوين

   املسارات ودورات التكوين التكوين،تنويع مؤسسات  -
املهٍت                                                                     إعادة النظر يف دور وصالحيات إدارة التكوين -
  سياسة واضحة دتكن من منح األولوية لألىداؼ املتعلقة بتحسُت النوعية إنتهاج-

                                                       ويف ىذا اإلطار، ظمكن ذكر املاادئ األساسية لسياسة منسجمة وطويلة املدى للتكوين املهٍت :
  ضرورة توطيد عالقة التكوين املهٍت بنظاـ التعليم والنظاـ االقتصادي -
من خالؿ تثمُت املوارد  ضرورة إعتاار دور التكوين على أنو أساسي يف التحكم يف اإلنتاج ويف حتسُت تسَته -

  الابرية
  ة املنفعة العامةبصف إتساـ مهاـ التكوين -
   ضرورة أف تتميز منظومة التكوين ا باملرونة وقابلية التكييف -
ضرورة تكريس ادحق يف التكوين املستمر ضمانا للتكييف مع منصب العم  وحركية العام  أو إنتقالو إذل قطاع -

  1 نباط آخر
 إنفتاح نظاـ التكوين املهٍت على حميطو الداخلي واخلارجي  -
للطلب اإلقتصادي واإلجتماعي ب  تطرح حبدة أكثر من حيث شروط ووسائ  حتقيقو وبالتارل تنصب بالنساة  

اجلهود على الاحث عن الطرؽ والوسائ  الواجب جتنيدىا على الصعيدين الداخلي واخلارجي لتحسُت أدائو وأداء 
 واإلجتماعي  دوره يف امليداف اإلقتصادي

 لقياـ مبا يلي: على الصعيد الداخلي، يتعلق األمر با
  ضماف إصالح نوعي للتكوين-

                                                           

 1- التوجيو املهٍت:واقػػع وآفػػاؽ التكويػن والتعليم املهنػي وإحتياجػات سػوؽ العم  يف اجلزائر، املوقع االلكًتوين:
http://www.nourelilm.org 

25/03/2016تاريخ املطالعة:   
 

http://www.nourelilm.org/واقــع-وآفــاق-التكويـن-والتعليم-المهنـي-وإحتياجـات-سـوق-العمل-في-الجزائر/التوجيه-المهني/التوجيه-و-التكوين/d
http://www.nourelilm.org/التوجيه-المهني/التوجيه-و-التكوين/i
http://www.nourelilm.org/
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 اإلدراج التدرصمي ملسار التعليم املهٍت  -
                                                    مع حميطو  ودتفصلو مع املنظومة الًتبوية و  أما على الصعيد اخلارجي فيناغي إعادة التفكَت يف عالقتو

 :إعادة تنظيم النهج املهٍت-
بضرورة إعادة ىيكلة املرحلة ما بعد اإلجااري يف ثالثة  2000أوصت جلنة إصالح املنظومة الًتبوية منذ العاـ 

 2002أجزاء : تعليم ثانوي عاـ وتكنولوجي ، تعليم مهٍت وتكوين مهٍت  وقد مت األخذ هبذه التوصية سنة 
املهٍت إذل إكتساب الكفاءات املهنية وتعزيز يهدؼ التعليم  حيث مت البروع يف وضع خطة إلدخاؿ التعليم املهٍت

 املعارؼ األساسية الضرورية لتكييف أفض  مع متطلاات سوؽ العم  
األمر يتعلق بالوصوؿ إذل صيغة منسجمة بُت التكوين العاـ مبعناه األكادظمي والتعليم املهٍت املؤى  والقريب من 

 ادحرؼ وعادل البغ  
بادحصوؿ على تكوين يؤىلهم مع تزودىم مبعارؼ عامة وعلمية متينة ال ظمكن ويسمح التعليم املهٍت للخرصمُت 

 اإلستغناء عنها يف جمتمع تفرض فيو عوملة اإلقتصاد تعددية الكفاءات 
إف التعليم املهٍت الذي يتوجو للتالميذ الذين أهنوا مرحلة التعليم اإللزامي وإنتقلوا إذل املرحلة املوالية سوؼ يساىم 

إلعتاار للمسار املهٍت من حيث أنو سيحدث قطيعة مع سمط إستقطاب الراساُت إليو ويكرسو كمسار يف إعادة ا
 إختيار حقيقي تربوي ومؤى  يف آف واحد ضم ف منظومة الًتبية والتكوين 

يتمث  اجلزء الثالث من التعليم ملرحلة ما بعد اإلجااري يف التكوين املهٍت الذي يتوجو للبااب املنحدرين من 
لنظاـ املدرسي وإذل طاليب البغ  يف إطار التكوين األورل واملتواص  وإذل العماؿ والعاطلُت عن العم  يف إطار ا

 التكوين التحويلي 
يهدؼ ىذا إذل إحداث حتوؿ نوعي يستجيب ألىداؼ التكييف املستمر لفروع التكوين مع تطور املهن وىيكلة 

 والاعد اجلديد هلذا اإلصالح ىو تفادي اخلروج من املنظومة الًتبوية بدوف تأىي    لتكنولوجيااتبغي  وتطور ال
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 : خالصة
ادحالية تطغى عليها املنافسة العاملية ويعود الاقاء لألكثر كفاءة وأحسن منافسة ، وعليو  االقتصاديةأف الوضعية 

يكتسي أشمية أكرب دما كاف عليو من قا  ، ألف غاياتو أصاحت تتمث  يف إنتاج الكفاءات اليت  نفإف نظاـ التكوي
 تعترب عام  أساسي يف التنمية 

وياقى أم  اجملتمعات العربية يف نظاـ الًتبية والتكوين قويا ، ألف املعرفة يف العادل أضحت يف صلب التنظيم 
ث حتتاج ىذه اجملتمعات إذل مواطنُت صادحُت وعماال مهرة قادرين لألمم حي ادحقيقةوتبك  الثروة  االجتماعي

  على مواجهة إشكاليات معقدة والتطلع إذل تعلم وتكوين دائم ومستمر
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حيث عرفت العديد من األشكال واألثار ولقد مت عالجها  ،بشقيو املتقدم والنامي ،البطالة تسود العامل بأسره
بطرق خمتلفة.                                                                                                      

تتمكن منها إال أهنا مل  ،حبيث كما رأينا يف البحث واجهتها الدولة بالعديد من الربامج والسياسات ملكافحتها
ولكن دتكنت من التقليل من خطورهتا ويف الوقت نفسو إعادة أمل الشباب الذين يعانون منها بصفة كبرية من 
خالل فتح لبعضهم أبواب العمل اليت بدورىا تفتح أبواب أخرى لبلوغ أىدافهم وطموحاهتم.                   

لكن قد تكون ىناك مناصب  ،العمل بني عرضو وطلبوالبطالة ىي يف األصل نتيجة إلختالل التوازن يف سوق 
عمل متاحة رغم ذلك فهي ال تتناسب مع مؤىالت طاليب العمل.                                                

ففي الظروف احلالية اليت تتميز خاصة بإشتداد املنافسة أصبح إلزاميا االىتمام بالتكوين وضرورة تكييف براجمو مع  
يتماشى على الساحة الدولية وىذا من أجل تكوين يد عاملة وتأىيلها حىت تتمكن من مواجهة ىذه املنافسة  ما

ىذا من جهة وسهولة إدماجها يف حياة النشاط من جهة أخرى.                                                  
ت والكفااات اليت تساعدىم يف احلصول على وبالتايل فإن التكوين املهين يساىم يف تزويد الشباب باملؤىال

 مناصب العمل والتخفيف من ظاىرة البطالة.

   النتائج:                                                                                                       
                                             :قد توصلنا من خالل البحث إىل النتائج اليت ميكن إجيازىا يف ما يلي

التكوين يقوم بتزويد الشباب باملعارف واملهارات الالزمة من أجل قيام األفراد مبهامهم املهنية على أكمل وجو.  -
 إن البطالة تشمل كل فرد ميتلك القدرة على العمل ويرغب فيو ويبحث عنو عند األجر السائد لكن دون -

بسبب إختالل التوازن يف سوق العمل.                                                             وىذا ،جدوى 
بفضل األليات اليت قامت هبا اجلزائر إستطاعت التخفيف من معدالت البطالة يف اجلزائر.                      – 
لى التكوين الذي ميكنهم من إجياد عمل التكوين املهين جمال يسمح للمقصون من الدراسة من احلصول ع-    

وجينبهم البطالة والفقر.املمتهنني   
التكوين يسمح ملختلف العمال مبؤسسات باكتساب مؤىالت وذلك للحفاظ على مناصب عملهم.-  
كما يسمح للمتخرجني من مركز التكوين املهين من اإلستفادة من دعم الوكالة الوطنية لدعم الشباب.          -  
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يف سوق العمل وبالتايل التخفيف من آفة البطالة._ إن التكوين يسهل عملية إدماج   

 حلول واإلقتراحات
ضرورة إعداد برامج تكوينية وختصصات تتماشى مع سوق العمل.-  
توعية الشباب بأمهية التكوين. -  
يتوافق مع املعايري ضرورة تكوين املكونني كلما دعت احلاجة إىل ذلك من أجل الوصول إىل مستوى تأطري -

 اجلديدة.
ملة اأن تكون ىناك عالقة مع املؤسسات خدماتية كانت أو إنتاجية حىت تطلعها على طلباهتا من اليد الع-

وكذا املسامهة يف التخفيف من البطالة.، وبالتايل يتوفر للمتخرجني مناصب عمل  
بالغة حىت تتمكن من حتقيق األىداف املرسومة التكوين املهين قطاع حيوي البد على الدولة أن تعطيو أمهية  -

 والتخفيف من معدالت البطالة.
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