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 شكر
 

 

أشكر على حمد و ي على كثير من خلقة في العلم، و أفضل الذيحمد اهلل أ
 ا العمل.ذنجاز هتوفيقي إل

المؤطر "  ذستااأل إلىكما أتقدم بفائق عبارات الشكر و التقدير و االحترام 
هدا  إلتماميخلف عبد اهلل" على نصائحه و توجيهاته التي لم ببخل علي بها 

 البحث.

كل من ساعدني في انجاز هدا البحث من إطارات و   إلىكما أتوجه بالشكر 
ي عرفانا لما قدمو لي من تسهيالت .  متربصين في التكوين المه

 المذكرةجانبي طيلة كتابة اسطر هاته  إلىكما اشكر كل من ساعدني ووقف 
 ة طيبة.موالى كل من ساعدني و لو بكل
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راس املال البشري و تنمية مهاراته ، و التقليل من االحنرافات عن  إلعدادالقطاعات  أهميعترب التكوين املهين من 

 .اإلجباريطريق استقطاب الفئة املتسربة من النظام 

التكوين املهين يف الوقت الراهن حمل اهتمام الدولة ملا لديه من أمهية اجتماعية و اقتصادية و فوائد  أصبحلك ولذ

 تعود على اجملتمع بصفة عامة.

تسليط الضوء على مدى قدرة التكوين املهين على استقطاب الشباب و توجيههم حنو  إىلو هتدف دراستنا 

سوق العمل، و قد احتوت هاته الدراسة على جانبني عملي و نظري التخصصات املهنية املطلوبة و املالئمة يف 

اجلانب العملي فقد متثل يف دراسة  أماحيث تناول اجلانب النظري مفاهيم حول التكوين املهين ،و كدا الشغل ، 

 ميدانية على مستوى مراكز التكوين املهين و حتليل و دراسة البيانات و مناقشتها .

 الكلمات المفتاحية:

 .لتكوين املهين،  الشغل، املرتبص،  التخصصا
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مقـــــدمــة عـــامـــــة



مقدمة عامة

ب

 :توطئة

لقطاع التكوين املهين دورا هاما وفعاال يف اجملتمع ملا له من قدرة يف توفري اليد العاملة املؤهلة اليت تتمتع  إن

 املتعددة. أبوابهبصفات وقدرات تسمح هلا باقتحام عامل الشغل من 

طلق أصبح قطاع التكوين املهين يعيش التحدي من اجل خلق يد عاملة مؤهلة تتأقلم ومتطلبات عامل ومن هدا  امل

دماتية والسعي  التجارية و’ الشغل يف مجيع اجملاالت االقتصادية  ارجي قصد تبادل  إا االنفتاح على العامل ا

ربات يف اليد العاملة.  ا

ول على التطوير من قدراهتم عن طريق اكتساب معارف  األفرادوجيا وقد ساعد التطور املذهل يف التك

ية أكثر جدية مما كانوا عليه سابقا.  جديدة مما جعل اختيارهم للتخصصات امله

اصب اليت  إنحيث  هم ال تتوافق مع امل الشهادات املتحصل عليها من قبل املرتبصني بعد هناية تكوي

ية.  يطلبها عامل الشغل خاصة يف بعض القطاعات مما خيلق مشكلة يف توجيههم من قبل وكاالت التشغيل الوط

اذوبالتا يصبح املرتبص عاجز عن  اسبة له كما انه  ا ة امل يصبح رهني التوجيه العشوائي قرار اختيار امله

لوكاالت التشغيل.

اإلشكالية: -1

ة إشكالية التكوين املهين مما سبق ومن  حاول معا ا س  إالعمل وللوصول  وسوق خالل موضوع دراست

ا بطرح اإلشكالية " " ؟كيف يؤثر التكوين المهني في توجيه الشباب نحو التخصصات المهنيةدلك قم

 الفرعية التالية: األسئلةعلى  اإلجابةال بد من  الرئيسية للبحث  اإلشكاليةعلى  اإلجابةوللتمكن من 

 ؟املهينالتكوين  ما مفهوم -1

رجات التكوين املهين-2 سيق بني متطلبات سوق العمل و  ؟كيف ميكن الت

ية املطلوبة يف سوق-3 و التخصصات امله  ؟العمل كيف يتمكن قطاع التكوين املهين من استقطاب الشباب 
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 الشغل؟صصات التكوين املهين مع ما متطلبات عامل  تتالءمهل -4

 :فرضيات البحث -2

ة موضوع البحث نقرتح مجلة من    الفرضيات:ملعا

شاطات اليت هتدف التكوين املهين  (1 صول على مهارات  إهو قطاع يوفر العديد من ال ضمان ا

 عامل الشغل. إالدخول  إ وخربات تؤهل

هما  وعامل الشغلبني التكوين املهين  توافققيق  (2 سيق بني  ودلك يكون عن طريق خلق عالقة بي للت

 صصات التكوين املطلوبة و التخصصات املعروضة يف سوق العمل 

و التخصصات  إحدىللتوجيه يف التكوين املهين  إطاراتخلق  (3 العوامل املساعدة لتوجه الشباب 

 املطلوبة يف سوق العمل.

العوامل اليت تساعد على خلق يد عاملة مؤهلة تتالءم ومتطلبات عامل  إحدىيني برامج التكوين املهين  (4

 الشغل 

 أسباب اختيار الموضوع: -3

ادا  : إلقد مت اختيارنا هلدا املوضوع است  أسباب ذاتية وموضوعية وهي كالتا

 :األسباب الذاتية

يف قطاع التكوين  أستاذة شتغلتإاالهتمام الشخصي مبوضوعات التكوين املهين وعامل الشغل كوين  -1

وات. 10املهين ملدة   س

اخ التكوين املهين إهتدف الرغبة يف تقدمي دراسة علمية  -2  .سني م

ا  -3 رجات التكوين املهين. إالسعي من خالل دراست  الكشف عن مصري 

 



 مقدمة عامة

 

 د 

 األسباب الموضوعية:

تار هدا املوضوع هو كشف الستار بني التكوين املهين  ا  ملعرفة مدى  وعامل الشغلمن بني الدوافع اليت جعلت

مية اجملتمع  إخراجعلى  ومدى قدرتهحقيقة التكوين املهين  للفاشلني  ملجأانه  وتصحيح فكرةفئات تساعد يف ت

ظام  واملتسربني من  .اإلجباريال

  أهمية الدراسة:-4

 أمهية الدراسة يف:تتجلى 

 جانب إعلى مدى فعاليته يف اجملتمع.  اإلطالع وتسليط الضوء على حقيقة التكوين املهين يف الواقع 

اولة تسليط  إدلك تسعى هاته الدراسة أيضا  مية اجملتمع. و سيس خرجيي التكوين املهين بان هلم دور يف ت

 الضوء أيضا على العالقة بني التكوين املهين وعامل الشغل.

 :الدراسة أهداف-5

 الدراسة يف: أهدافميكن حصر  

 . معرفة مدى قدرة التكوين املهين على خلق يد عاملة مؤهلة تتالءم ومتطلبات عامل الشغل (1

يةمعرفة الدوافع وراء اختيار املرتبص للتخصصات  (2  .امله

اطئ على  اجملتمعنظرة تصحيح  (3 ظام املهين  التكوين أنومعتقد ا هو مكان احتواء الفاشلني يف ال

 .اإلجباري

و التخصصات املطلوبة يف سوق العمل (4  .معرفة كيفية قدرة التكوين املهين على استقطاب الشباب 

 

 

 



 مقدمة عامة

 

 ه 

 حدود الدراسة: -6

ديد اإلطار  ة اإلشكالية مت   06ويتمثل هدا األخري يف دراسة حالة على مستوى  املكاين،من اجل معا

ة  إطارهاوهران امتد  بواليةاملهين مراكز للتكوين املهين ومعهد للتكوين   إ 2016الزمين من الثالثي األخري لس

ة   .2017غاية السداسي األول لس

   الدراسة:المنهج المستخدم في  -7

ميعبتحديد املشكلة مث صياغة الفرضيات  تبدأمبراحل عديدة متر عملية البحث العلمي    وبعدها 

ليلها وصوالالبيانات  تائج. إ و  ال

هج  ظري على امل انب ال هج  أما االستقرائي،اد اعتمدنا يف ا انب العملي فقد اعتمدنا على امل يف ا

هج الوصفي التحليلي  إاالستقرائي  ليل البيانات و  االستبيان، كماأداة  ودلك باستخدامجانب امل اعتمدنا يف 

 .SPSS 18رمسها على برنامج 

  خطة البحث: -8

ا على جانبني أوهلما نظري والثاين تطبيقي  :  ومهاوقد اشتملت دراست  كالتا

  ظري و انب ال اول الفصل األول مدخل مفاهيمي للتكوين املهين حيث  اشتملا على فصلني، حيث ت

ا يف هدا الفصل  شأة و التطور و كدا األهداف باإلضافة  املفهوم،عا زائر, يف  أفاقهأمهيته و  إال يف ا

ا يف الفصل الثاين   خصائصه وعالقته مبجال التكوين  ذكرعموميات حول الشغل مع  إحني تطرق

 هينامل

  ة اإلحصائية هجية للدراسة امليدانية واملعا انب العملي فقد خصص لكل من اإلجراءات امل أما ا

ليل وتفسري بيانات الدراسة.  لبيانات الدراسة وعرض و
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    السابقة:الدراسات -9

حول موضوع التكوين املهين ولكن كل حسب اهتماماته و لكن تقريبا  واألحباث تعددت الدراسات  لقد

رجات التكوين املهين  إالكل كان يصبو  ة الفراغ املوجود بني سوق العمل و  اليت و من بني الدراسات معا

ا  واليت هلااهتمت بقطاع التكوين املهين  وات  يف األقدميةو قد رتبت حسب عالقة مبوضوع دراست ها: نذكرالس  م

زائر"  وعالقته الواحد بروكي " واقع التكوين املهين  دراسة عبد مقدمة و  مذكرةبسياسة التشغيل يف ا

يل شهادة املاجستري يف علم  ة  االجتماع.متممة ل الكشف عن واقع  إواليت كانت هتدف .2002-2001س

زائر.  التكوين املهين وعالقته بسياسة التشغيل يف ا

ري " سياسة التكوين املهين  زائر"  وسوق دراسة قوجييل م يل شهادة املاجيسرت يف علم  مذكرةالعمل يف ا ل

ة  و اليت سعت أيضا للكشف عن عالقة التكوين املهين بعامل الشغل.2014-2013 االجتماع. س

يل  مذكرةالتكوين املهين ملتطلبات الشغل "  إسرتاتيجيةمحيدة جرو " مواءمة تليها دراسة  هناية الدراسة ل

ةشهادة املاجيسرت يف علم  الكشف عن االسرتاتيجيات املتبعة يف  إو اليت هدفت .2015-2014 االجتماع. س

 التكوين املهين للزيادة مدى املواءمة مع عامل الشغل.

قيق متطلبات سوق الع زائر" دراسة راحبي بوعبد اهلل " دراسة فعالية نفقات التكوين املهين يف  مل حالة ا

ة   إو اليت سعت .2016-2015أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتورا يف العلوم االقتصادية س

فقة و كدا التقسيمات املختلفة هلا باإلضافة  ية لل وانب الف  .اإلنفاققواعد و ضوابط حدود  إمعرفة ا
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ي  الفصل األول   إطار مفاهيمي للتكوين المه

19 

 تمهيد:

مية املهارات البشرية   االنسجاموخلق يعترب التكوين امله من أهم احملاور ال هتتم هبا الدولة من أجل ت

رافو ذلك بالتقليل من  االجتماعي ية  امتصاصعن طريق  اال و التخصصات امله التسرب املدرسي و توجيهه 

 لق فئة فعالة يف اجملتمع.

ور نقاش و    ا  كبري من قبل الدولة ملا له من أمهية   اهتمامو لذلك أصبح التكوين امله يف الوقت ا

و فوائد تعود على اجملتمع بصفة عامة. اقتصاديةو  اجتماعية

يتكوين ال مفهوماألول:  المبحث أهدافهو  المه

يمفهو  األول:المطلب   :  م التكوين المه

صول على املعرفة و املهارات و  شاطات هتدف إ ضمان ا موعة ال اهاتهو  الضرورية ألداء  اال

شاطات  ال من ال موعة من الوظائف مع القدرة و الفعالية يف نوع أو  ة االقتصاديةمهمة أو  .1املعي

 (La formationامله و يسمى يف بعض البالد العربية بالتكوين املهيقصد بالتدريب 

professionnelle) ة بقصد رفع مستوى إنتاجيتهم و يا و تدريبهم على مهن معي ، إعداد األفراد إعدادا مه

مية  وع من التدريب الذي يتضمن ت إكساهبم مهارات جديدة، و مبع آخر أن التدريب امله هو ذلك ال

دمات  يةاملهارات و ا رفية أو امله .2ا

انب من ظمة اليونسكو بأنه :"ذلك ا التعليم الذي يشمل مجيع امليادين العملية الرتبوية و  و عرفته م

يات و العلوم املرتبطة هبا و  اهاتاملهارات و  اكتسابيتضمن كذلك دراسة التق و املعارف ذات الطابع  اال

.3العلمي"

Kaltmgis07@hotmail.fr 14h  2016-09-22 جامعة فاصدي مرباح، ورقلة نظرة طلبة الثانوية للتكوين امله 1
لة العلوم اإلنسانية عدد ) 2 زائر"  زائر 1998( ديسمرب 10"سوسيولوجية التكوين امله و سياسة التشغيل يف ا ة ا طي توري قس 2ص جامعة م
www.mfep.gov.dz. 14h 2016-09-26يم امله مسار تربوي و مه جديد التعل  وزارة التكوين امله3

mailto:Kaltmgis07@hotmail.fr
http://www.mfep.gov.dz/
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وح من مؤسسات التعليم امله و يعرف أيضا بـ :" ، كل تعليم أكادميي و تأهيلي، مم  يقصد بالتعليم امله

ية"  .1بعد الطور اإلجباري يف مؤسسات الرتبية الوط

تلف التخصصات و حبيث يضمن  ية تسعى إ تكوين الشباب يف  و يعرف أيضا بـ :"هو مؤسسة تكوي

تلف التخصصات كل حسب   .2"اختيارهلم دروس نظرية و تطبيقية حول 

شاطات هتد هو" التكوين امله  صول موعة من ال على املعرفة و املهارات و ف إ ضمان ا

اهات ة" اال ة معي  .3الضرورية ألداء مه

ي ة التكوين الثاني: نشأالمطلب  : والمه  تطور

ذ مميزة مراحل بعدة امله التكوين مر لقد  سياسة لديها مرحلة كل حيث مرحلة كل أن حيث االستقالل م

ة ة أهداف قيق أجل من معي .معي
4 

ي التكوين   1980-1962 من المه

 5 .الفرتة هذ خالل مرحلتني متيز ميكن

 1980  إلى 1962 من األولى لمرحلةا

زائر ورثت اء يف متخصص فرع 320 على توي مركزا 25 الفرنسي االستعمار عن ا صب 5000 و الب  م

 : مها أساسني ورين على الرتكيز كان وآنذاك  يةدتصاقاال و الحتياجات االجتماعية جلها يستجيب ال ،متكون

 

                                                           
زائرية، 1 ريدة الرمسية للجمهورية ا يني ا ه. 10املادة  23/02/2008 11العدد 07-08رقم  القاون التوجيهي للتكوين و التعليم و التعليم امله  م
  15h www.dzemploi.org، 2016-09-22 التكوين امله و التمهني   2
شورة،   3 ي القطاع املكون"، رسالة دكتورة م ية لدى خر ة سطيف للكفاءات امله قيق مؤسسات التكوين امله يف مدي جامعة فرحات سامعي توفيق "مدى 

 22صكلية العلوم اإلنسانية سطيف.عباس  
امعية   4 زائر"، ديوان املطبوعات ا زائر ’بوثلجة غياث "الرتبية والتكوين با  .73ص    1990ا
زائر" بوثلجة غياث 5  73املرجع سبق دكره، ص ’ "الرتبية والتكوين با
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شيطه و القطاع جديد دفع إعطاء - أ  :خالل من ت

 املكونني و املسريين تكوين و توظيف. 

 التابع. تلك ضم و امله التكوين مراكز فتح ةإعاد  

 يةدتصاقاالات لالحتياج تستجيب جديدةت اختصاصا فتح.  

 :خالل من التكوين وقدرات طاقات تطوير - ب

 ةداملوجو  املراكز تدرا ورفع توسيع. 

 اء  .جديد مركز 18 ب

 امله للتكوين الوط املعهد إنشاء INFP  املؤرخ يف  67/45األمر مبقتضى

27/03/1967. 

  اء املؤرخ يف  67/106العمومية مبقتضى األمر واألشغال إنشاء معهدين للب

26/12/1967. 

 1980 -1970 منالفرع 

 للتكفل امله التكوين تدخل ال دحد الذي 73-70امتازت هذ املرحلة بظهور املخطط الرباعي األول 

ظومة يف الراسبني الشباب بفئة هم الرتبوية امل يا بتكوي  لطاقات األمثل واالستعمال االقتصادت متطلبا حسب مه

.الفئة هذ وإمكانيات
 1

 

 

                                                           
زائر" 1  74ص  سبق دكراملرجع ’ بوثلجة غياث "الرتبية والتكوين با
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صب 17000 إنشاء قيق إ األول الرباعي املخطط هدف دق و ما تكوي م  املخطط أنظار توجهت بي

صب 25000 إنشاء إ الثاين الرباعي  30000 املرتبصني دتعدا بلغ 1979 هناية يف مركز 82 إنشاء خالل من م

ازا أهم مرتبص  .الفرتة هذ خاللت اإل

 رقم  املرسوم مبقتضى التكوين ملراكز األساسي القانون تضم انونيةق نصوص صدور

 .10/06/1974املؤرخ يف  74/114

 العمومي التوظيف يف امله التكوين طاعق موظفي ماجدإ.  

 از لوغب   .امله للتكوين مركز 70 إ

ي التكوينالثانية:المرحلة  ا هدا:  إلى 1980 من المه  يوم

ال مثل الغريب املعسكر هبا امتاز خفيفة تصصا ماجدبإ املرحلة هذ امتازت  1 .والتجميل ةقا

  1990-1980 من المرحلة :األول الفرع

شيطه و امله التكوين قطاع باستقاللية امتازت املرحلة هذ  خالل و املهن، التكوين وزارة إنشاء طريق عن ت

: يلي ما قق الفرتة هذ
 2 

 وذلك للشباب احمللية تاالحتياجا االستجابة أجل من ،الوط الرتاب كامل عرب امله لتكوينل جديدة مراكز إنشاء

ويع طريق عن  .ةداملوجو  التكوين شعب ت

ية معاهد إنشاء   .26/12/1981املؤرخ يف  81/307 املرسوم مبقتضى متخصصة وط

 :طريق عن للتكوين ةدمتعد أمناط كذا و CNEPDبعد  عن الدراسة للبحث و مراكز إنشاء

 التمهني . 

                                                           
1
زائر"بوثلجة غياث "الرتبية والتكوين     76ص  سبق دكراملرجع ’ با

2
 ،  77ص  نفس املرجع اعال
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 املسائية بالدروس التكوين. 

 باملؤسسة التكوين. 

 امله التأهيل إعادة. 

 الت التخصصا تلف يف املراكز يخر  ماجبإد يةدتصاقاال تاالحتياجا االستجابة 

 .االقتصادي القطاع يعرضها

 املستوى من مه فرع 15 يف اختصاص 200 إ ليصل ةداملوجو  تاالختصاصا توسيع 

امس املستوى إ األول  .ا

 اص القانون ظهور   .90/117 املرسوم مبقتضى امله التكوين بعمال ا

 2003-1990  من الثانية الرحلة :الثاني الفرع

 مقاعد إ التوجه من املرتبصني لى و ،للمعاهد و للمراكز ريب من شهد ما القطاع شهد املرحلة هذ خالل

ية الظروف سوء بسبب التكوين ها البعض غلق أو األم ة يف أنه غري،م ه يلق مشروع ظهر 2000 س  ميثل أنه آنذاك ع

صيب مت 2000 تأو  7 يفا ديد و، للقطاع جديدة ادأبعا ة ت  ممثلني تتضمن ال القطاعية اللج

ية الرتبية وزارة ،العا التعليم وزارة ،امله التكوين وزارة عن  1 :مها تنيدشها إنشاء على تفا اال مت دق و ،الوط

 ية الباكالوريا ةدشها  .امله

 التعليم يف التأهيل ةدشها .  امله

ة يف و ها 581 امله التكوين لقطاع القاعدية اهلياكل موع بلغ حيث ملحوظا تطورا القطاع شهد 2002 س  م

ة  .ملحق 222 بلغ الذي املالحق موع إ باإلضافة البحث، و للدراسة للدعم، هياكل س

 
                                                           

1
زائر"    77ص  سبق دكر مرجع’ بوثلجة غياث "الرتبية والتكوين با
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ا إلى 2003 من المرحلة :الثالث الفرع   هذا يوم

ة يف زائر بني اتفاقية إبرام مت 2003 س اد ا ذ التطبيق بدأ، امله التكوين طاعق تأهيل هبدف األورويب  واال  م

اد مشرتك من بتمويل ،2009 غاية إ امتد و ،2003 جانفي  ـب امله التكوين وزارة و وروي مليون 60 ـب األورويب اال

زائر يف امله التكوين قطاع تكييف هو يةقاالتفا هلذ األساسي اهلدف كان،  وروي مليون 49  يف و.السو د تصاقا مع ا

يني التكوين و التعليم حول األول الوط املؤمتر عقد مت، 2007أفريل  10-9-8 أيام  لفخامة السامية الرعاية ت امله

مهورية رئيس زائر بقصر األمم بوتفليقة العزيز عبد السيد ا ا العاصمة با  و الشركاء مجيع مع القضايا كافة شةقمل

ظام يف املصلحة أصحاب ية اسرتاتيجية صياغة قصد ،التكوين و امله للتعليم الوط ال ظام وط  التعليم و التكوين ل

يني .الشغل تمتطلبا مع التكوين بتقريب كفيلة امله
 1 

 ة يف هوي هذ كل توجت 2008 س  التعليم و للتكوين التوجيهي القانون بإصدار ا

يني  .امله

  ةوشهد فيذي املرسوم صدور 2011 س الذي مبوجبه يتم إنشاء ، و 333-11رقم  الت

يني، والتعليم التكوين تمؤسسا يفوالتوجيه خاليا اإلرشاد  ة وكذا امله  عات.القطا بني املشرتكة الوالئية اللج

ي الثالث: أهدافالمطلب   : التكوين المه

قيق مجلة  ها يسعى التكوين امله إ  واالقتصادية  االجتماعيةمن األهداف ذات األغراض املختلفة م

 حد سواء و تتلخص فيما يلي: على

ها  -1 مساعدة الفرد على التعرف على ذاته و تكوين صورة واقعية و موضوعية و دقيقة ع

اهاتو تقبلها   .2مبا فيها من قدرات و ا

                                                           
1
زائر"    77ص  سبق دكر مرجع’ بوثلجة غياث "الرتبية والتكوين با

 
شر  2  20ص 2014 و التوزيع عمان األردن  جودت عزت عبد اهلادي، سعيد حس العزة: التوجه امله و نظرياته "دار الثقافة لل
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اذمساعدة الفرد على  -2 ه من  ا اسبة متك قق له أفضل  اختيارقرارات م ة ال  امله

يهن له الشعور بالرضا و السعادة و بني ذاته من جهة و بني عامل العمل من جهة ثانية  بشكل توافق 

 .1الكفاية

ة معرتف هبا بصفة رمسية  استيعابمتكني الفرد من  -3 ة معي تصة مرتبطة مبه ية  ثقافة مه

ظام التكوي   .2له التابعةمن قبل ال

صب عمل يف اجملتمع الذي يعيش فيه و  -4 صول على م قيق  بالتامتكني الفرد من ا

 .3االندماج االجتماعي املطلوب

دول رقم  و ميكن تلخيص أهداف التكوين امله يف  :4 01ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22ص ’ نفس املرجع أعال  1
 97ص.مرجع سبق دكرسامعي توفيق "   2
يل شهادة املاسرت يف مسعودي عفاف "اعداد دليل مرتبصي التكوين امله هبدف ادماجهم يف سو  الشغل موجه مل  3 يني" مذكرة مكملة ل ستشاري التوجيه و التقييم و االدماج امله

شورة جامعة الوادي والية الوادي  علوم الرتبية  35.ص  2013م
صص علم   4 شورة  مد خيضر بسكرة  االجتماعمحيدة جرو "مواءمة اسرتاتيجية التكوين امله ملتطلبات الشغل" مذكرة ماجستري م  .98ص 2014 جامعة 
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ي(: I-1 )الجدول رقم  أهداف التكوين المه
سبة للفرد أهداف إقتصادية  األهداف اإلجتماعية أهداف بال

ظام إ  يهدف التكوين امله ك
نافعة خلق قوة عمل ذات مهارة 

مية. تستطيع اإلسهام  يف الت
 العمل على رفع إنتاجية األفراد.

ظ  إعطاء فرصة ملن مل يسعفهم ا
مواصلة تعليمهم ليعيشوا حياة يف 

 أفضل.
ضمان عائد لالستثمارات الضخمة 
ال التعليم خاصة تلك الفئة  يف 

 ال مل يواصلوا تعليمهم.

مواكبة التطورات العلمية و 
ولوجية  .التك

تكوين األفراد الذين ليس لديهم 
ة  مستوى دراسي المتهان أي مه

 أو حرفة.
دمات  اإلنتفاع مبستوى اإلنتاج و ا

تجات  افسة امل بية يف و م األج
 األسوا  العاملية.

وية لألفراد من خالل  رفع الروح املع
جاح من خالل  إحساسهم بال

ة.  اكتساب مه

اإلسهام يف زيادة إحرتام الشباب 
.للعمل   اليدوي و الف

إعداد القوى العاملة ملواجهة 
مية الش املة احتياجات الت

 للمجتمع. 

يعمل على إشاعة روح التعاون بني 
األفراد و العاملني نتيجة تدريبهم 

ماعي.  على العمل ا

إتاحة الفرصة إلكتشاف قدرات 
 املتدربني.

يتعلم املرتبص كيفية صيانة اآلالت 
و استخدامها على الوجه الصحيح 

 الذي ال يؤدي إ تعطيلها. 

إكتساب خربات و مهارات جديدة 
مل تؤ  هله إ اإلرتقاء و 

 مسؤوليات أكرب.

يساعد يف توجيه إهتمام الشباب 
و فرص  ممن يرتكون املدرسة 

ة.  العمالة املر
ي لمتطلبات الشغل"  إستراتيجيةحميدة جرو" مواءمة المصدر: صص التكوين المه شورة  مذكرة ماجستري م

مد خيضر بسكرة علم   .98ص 2014 االجتماع جامعة 
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ي في  المبحث الثاني:   الجزائر :واقع التكوين المه

ي في  المطلب األول:  الجزائر :التكوين المه

مية أصبح التكوين  و هو للبالد  االجتماعيةو  االقتصاديةامله حاليا يشكل قطبا اسرتاتيجيا يساهم يف الت

ظام الوط  )1(أحد األجزاء ظامكل إ جانب  للرتبية و التكوين املكونة لل املدرسي التابع لوزارة الرتبية  من ال

تاج أن التكوين  امعي التابع لوزارة التعليم العا و من مت ميكن االست ظام ا ية مث ال ظامني الوط امله يقع بني ال

امعي من جهة و عامل الشغل من جهة أخرى و لذلك   أساسيتني مها:مطالب مبهمتني  أصبحاملدرسي و ا

 األولى:المهمة 

صصات تتالئم مع فئات اجملتمع  وذلك منلكل متطلبات اجملتمع يف التكوين  االستجابة  خالل خلق 

ظام  و هي الفئةالراغبة يف التكوين  ظ يف متابعة الدراسة يف ال ظام  أو اإلجباريال مل يسعفها ا الفئة املقاطعة لل

هاته الفئة يف  إدماجمتصاص التسرب املدرسي قدر املستطاع عن طريق العمل على ا إباإلضافة  إراديا اإلجباري

سو  العمل من جهة ومتطلبات التكوين امله من خالل توفري التخصصات ال تتالئم مع رغباهتم من جهة 

 2 يف عامل الشغل. إدماجهمأخرى ليسهل 

  المهمة الثانية:

اعية و توفري اليد العاملة لسد طلب املؤسسات اإلنتاجية  دماتية وذلك بالتكوين اوالص ظري ح ا يد ال

لق يد عاملة مؤهلة ذات أداء  ومعاهد التكوينوالتطبيقي يف مراكز  تلف التخصصات   3 .و فعالناجح يف 

 

 

                                                           
 .99ص مرجع سبق دكرسامعي توفيق   1

  
2
 ،   100ص نفس املرجع أعال
، ص مرجعسامعي توفيق  3    101سبق دكر
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ي في  إصالح المطلب الثاني:   الجزائر:التكوين المه

ذ عمدت زائر م ظومة الرتبية  إدخال إ 2002 ا مما  والتكوين والتعليم املهإصالحات عميقة على م

اذ مجلة من الرتتيبات كإعادة هيكلة املؤسسات العمومية  إأدى  اص وهلذا  و تشجيع االستثمارا يف القطاع ا

والت كربى يف نظام التكوين امل أصبح ه الذي التوفيق بني االحتياجات من التكوين و عروض التكوين يتطلب 

ظام الرتبوي. ملجأكان يف املاضي   1 للمرتسبني من ال

القطاعات ال تضمن تلبية احتياجات سو  العمل من اليد  أهمقطاع التكوين امله يعترب من  أن ومب

دماتية كان ال بد من إقرار ما يلي و ة واالجتماعيةالعاملة املؤهلة لتحسني مردودية املؤسسات االقتصادي    :2ا

 إعادة املصداقية لتكوين امله كونه مسارا تربويا يؤمن تأهيال ملمارسة حرفة.-1

اعاتإعادة االعتبار للحرفة اليدوية -2  ليدية.التق والص

ساء املاكثات بالبيوت. أقسامترقية تكوين املرأة من خالل فتح -3  بالوسط الريفي لفائدة ال

4-. ويع مسارات وبرامج التكوين امله  ت

 .والعمالةمطابقة برامج التكوين مع تطوير املهن -5

ولوجية  إدراج-6  واالتصال. اآل اإلعالمالتخصصات ال هلا عالقة بتك

 تطوير التكوين عن طريق التمهني.-7

 التكثيف من مؤسسات التكوين امله للرفع من قدرات التكوين-8

ب  إصالحن عملية إ تواكب التغريات العاملية الكربى لألنظمة التكوين امله ويف  أننظام التكوين امله 

سجمة  اإلطارهذا  : وطويلة املدىميكن ذكر املبادئ األساسية لسياسية م  للتكوين امله

                                                           
، ’مسعودي عفاف  1   55ص مرجع سبق دكر
2 ،  "    114-113ص نفس املرجع أعال
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ظام االقتصادي. -1 ظام التعليم وال  ضرورة توطيد عالقة التكوين امله ب

سني تسيري من خالل   ضرورة اعتبار دور التكوين امله على انه أساسي-2 يف التحكم يف اإلنتاج ويف 

 تثمني املوارد البشرية.

فعة العامة.-3  اتسام مهام التكوين امله بصفة امل

ظومة التكوين امله باملرونة وقابلية التكييف. أنضرورة -4  تتميز م

خالل توجيه الطلبة والتالميذ الذين ن هاته اإلصالحات كانت سببا يف رد االعتبار للتكوين امله من إ

دخول عامل الشغل مما  إمرحلة طاليب الشغل الكتساب حرفة تؤهلهم  إاهنوا مرحلة التعليم اإللزامي وانتقلوا 

ظام التعليم  أو إليهاب الراسبني الستقط كان ساحة الذيامله  التكوينتغيري يف مفهوم  أحدث القاطعني ل

 اإلجباري.

ي:أهمية التكوين  الثالث:المطلب    المه

مية االقتصادية إن يني يساهم يف الت وذلك من خالل  بلد أليواالجتماعية  قطاع التكوين والتعليم امله

د اكتسابعلى  الشبابمساعدة  رافالبطالة و مشكل من  حرف تؤمن هلم العيش الكرمي وبالتا ا يف  اال

الل األخالقي(اجملتمع سني أدائهم ) اال وية لألفراد مما يدفعهم إ  مية الروح املع و ظهور روح ، باإلضافة إ ت

دهم  اإلبداع افسةتو بالتا ع رف و املهن و ظهور روح اإلبداع و امل  .1طور ا

 

 

 

 
                                                           

سا --مرفال ’ التكوين امله أمهية ’ السيدة مستشارة التوجية معهد التكوين امله       
1
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ي إستراتيجية المبحث الثالث:  .التكوين المه

ينيالتكوين و التعليم يشكل قطاع  مية االقتصادية و االجتماعية للبالد امله  قطبا اسرتاتيجيا يساهم يف الت

هودات  واحي من خالل فتح عدد كبري من املراكز و املعاهد و استحداث  مبذولةمن خالل  يف ش ال

 1التكوين امله أمهيةالرفع من  إدى أصصات مما 

ي: نظمةأو  : أنماطاألولالمطلب    التكوين المه

تلفة من املستوى  ات عرب مستويات  امس أي من رتبة عامل مه  إ األولتتوفر التكوي املستوى ا

 .2تلفة أمناطتكوين مستمر وتوفر كذلك عن طريق  أو أوعلى شكل  إماسامي وتلقن  تق رتبة إمتخصص 

ي: )أ( أ  نماط التكوين المه

اك   :3للتكوين امله و هي تتلخص يف أمناطه

 اإلقامي التكوين

ظم مط هذا ي ية املؤسسات داخل التكوين، من ال ية معاهد( التكوي  امله التكوين ومراكز متخصصة وط

ة 16 العمر من بالغ شخص لكل ويوجه )والتمهني رى فو ، فما س ية املؤسسات داخل و  يكتسب أين التكوي

ظرية، املرتبصني  .امله الوسط يف امليدانية الرتبصات خالل من فتكتسب التطبيقية املعارف أما املعارف ال

ظم كما مط هذا ي  أو تكوين يف الراغبني العمال لفئة خاصة ويوجه املسائية الدروس طريق عن التكوين من ال

سني تأهيل  .امله و االجتماعي مستواهم قصد 

 

 

                                                           

 
يني " مهام و هياكل"1  سا مرجع سابق  www.mfep.gov -9-وزارة التكوين امله والتعليم امله
2  ،   13h 2016-09- 16نفس املرجع أعال

                   hا  هياكل، 2016-09-16 مرجع سبق دكره نيين م ي الم ني  التع ين الم زارة التك  
3
  

http://www.mfep.gov/
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 :  التمهين طريق عن التكوين

ظم اويب، بشكل التمهني طريق عن التكوين ي ظري التكوين بني مع حيث ت ية، املؤسسة يف ال  التكوي

رفيني، االقتصادية واملؤسسة  مما التطبيقي بالتكوين األخرية هذ تتكفل اإلداري، الطابع ذات العمومية واملؤسسات وا

ة، للمتمهن يسمح ية املؤسسة أما مبالمسة امله ية و نظرية بدروس بتدعيمه فتقوم التكوي  .تق

مط هذا يوجه ة 25 و 15 بني ما الشباب لفائدة التكوين من ال سبة س د أما للذكور، بال سبة األقصى ا  لفئة بال

ة، 30هو  اإلناث ائية حاالت يف ميدد وقد س اك وليس .استث سبة ددة سن ه  .جسديا املعوقني لفئة بال

 التكوين عن بعد:

ظم مط هذا ي  من يتحصل حيث بعد، عن امله للتعليم الوط املركز بواسطة املراسلة طريق عن التكوين من ال

ظرية الدروس على خالله املرتبص انب بني ما التوفيق إ هتدف دورية بتجمعات يتبع و ال ظري ا انب و ال  ا

 .التطبيقي

1إ التكوين هذا يهدف

 : 

 دولة. بشهادة متوج مه تأهيل اكتساب•

 املستوى. سني•

ية لالمتحانات التحضري•  .امله

زائر،(:وهي جهوية مديريات) 09 (تسعة على بعد عن امله للتعليم الوط املركز توي•  الشلف، ا

ابة، بشار،سطيف، ة، ع طي  .)وزو تيزي وهران، ورقلة، قس

 

 

                                                           

يني مهام وهياكل  يني ،التكوين والتعليم امله همرجع سبق دكر 2016-09-22وزارة التكوين والتعليم امله  
1
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ي التكوين أنظمة)ب(    المه

  : البيت في الماكثة المرأة تكوين

ظام هذا يسمح ية من التخصصات العديد يف وكفاءات تأهيل اكتساب البيت، يف املاكثة للمرأة ال .امله
 1

 

  : الريفي الوسط في التكوين

اطق تعيش ال تلك السيما احملرومة، الشباب فئات بعض إ التكوين تقريب هبدف ائية يف امل  ذات الريفية أو ال

يني والتعليم التكوين قطاع باشر الصعبة، الطبيعية الظروف  التكوين مبراكز أساسا بيداغوجية مرتبطة وحدات فتح يف امله

اطق لفتيات خاصة موجه للتكوين نظام وهو املركز، مدير سلطة ت تعمل والتمهني، امله  .هذ امل

  : تأهيل - األمية محو نظام

ظام هذا يتكفل اربة بذلك ويهدف للتعلم، الدراسة مبقاعد تلتحق مل ال الشباب بفئات ال  هذ وإقصاء إ 

 التكوين يف مؤسسة أو امله الوسط يف حرفة لتعلم املعرفة واكتساب األمية و بني مع مسار وهو اهلشة، الفئات

 .االجتماعي و امله إدماجهم قيق سبيل يف امله

ة 20 / 16 من الشباب تكوين  : س

ية ( الوكالةاالجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزارة مع بالتعاون ظام هذا يهدف )للتشغيل الوط  تقدمي إ ال

هم للشباب التأهيالت الضرورية شاط أشكال كل تشجيع على يعمل إذ الشغل، عامل يف االندماج من لتمكي  ال

.والتوظيف التشغيل تكوين، برامج خالل، من سيما الشباب تشغيل إ ترقية الرامية واإلجراءات
 2 

 

 

                                                           
1
  h 17  2016-09-22  نفس املرجع اعال  

2
يني، التكوين و    يني مهام و هياكل،وزارة التكوين و التعليم امله  سبق دكر مرجع سا 17’  2016-09-22التعليم امله
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  :المعابر طريق عن التكوين

ح ظام هذا مي ة درجة ذات و معني صص يف امله للتكوين شهادة على للحاصلني التكوين من ال  الفرصة معي

ة نفس يف أو التخصص نفس يف سواء السابقة من أعلى درجة ذات شهادة اكتساب هلم يسمح بتكوين لاللتحا   1امله

  :التحضيري التكوين

وع هذا  املطلوب، الدراسي املستوى دون الشباب لفائدة امله التكوين مؤسسات طرف من موفر التكوين من ال

 شهرا،  12 إ 06 بني ما ترتاوح مدته مسبق تكوين من الشباب هؤالء يستفيد حيث فروعهم، يف وقبل إدماجهم

هم هم من ميّك ية التخصصات إحدى يف األو متابعة تكوي .امله
 2 

ية و مستويات التأهيل الثاني:المطلب   :التخصصات المه

ية الشعب  :المه

ات تتوزع وحة التكوي ية، شعبة 22 على املم  العمل سو  الحتياجات وفقا ديدها متّ  صص 422 تضم مه

ولوجي. التطور وكذا توي التك ية الشعب على ) 2012 طبعة (والتخصصات الشعب مدونة و  التالية امله
3 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
يني مهام و هياكل،   يني، التكوين و التعليم امله  مرجع سبق دكر , h 17 2016-09-22وزارة التكوين و التعليم امله

2
 سا    -9-22نفس املرجع اعال   
3 سا   -9-22نفس املرجع اعال  
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ية(I-2) لجدولا  : الشعب المه

 لزراعةا

ون• اعات و الف  املطبعية الص

رف•  التقليدية ا

شب•  التأثيث و ا

اء،•  الري و العمومية األشغال الب

اعية الكيمياء•  التحويلية و الص

 املعدنية اإلنشاءات•

اعة و امليكانكية اإلنشاءات• ديدية الص  ا

اعة• لدية الص  ا

 اإللكرتونيك و الكهرباء•

اعة•  األنسجة و األلبسة ص

دقة•  السياحة و الف

اعة•  الزراعية األغذية ص

 املعلوماتية•

اعات• فطية الص  ال

 البيئة و امليا مهن•

دمات حرف•  ا

اجم•  احملاجر و امل

 اآلليات و احملركات ميكانيكا•

 املائيات الرتبيات و البحري الصيد•

يات•  التسيري و اإلدارة تق

يات•  البصرية السمعية التق
يني مهام و المصدر:  يني، التكوين و التعليم امله وزارة التكوين و التعليم امله

 www.mfep.gov.dzهياكل،
ات تتويج  التكوي

ظم التكوين يتّوج يني والتعليم التكوين مؤسسات طرف من امل ة يف  :التالية الدولة شهادات بإحدى امله املبي

دول )       (:3-1ا
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
1
يني مهام و   يني، التكوين و التعليم امله  سبق دكر مرجعسا   --هياكلوزارة التكوين و التعليم امله
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يI-3الجدول ) 1(: شهادات التكوين المه
 

 املتخصصة امله التكوين شهادة م.م.ت.ش متخصص عامل :األول املستوى
ية الكفاءة شهادة م.ك.ش مؤهل عون أو عامل :الثاين املستوى  امله
ية )التحكم( املهارة شهادة م.ت.ش / م.م.ش التأهيل من عا عون أو عامل :الثالث املستوى  امله
 تق أهلية ت.أ وتق كم عون :الرابع املستوى
امس املستوى  سامي تق أهلية س.ت.أ سامي تق :ا

يني مهام و المصدر:  يني، التكوين و التعليم امله وزارة التكوين و التعليم امله

 www.mfep.gov.dzهياكل،

ظم ة كل يف امله التكوين مؤسسات ت ية إمتحانات س  األحرار املرتشحني لفائدة التخصصات مجيع يف مه

صوص على وجه و عامة  :التالية الشهادات ا

ية الكفاءة شهادة • وك،)م ك ش (امله ات، ب  .اسبة تأمي

يات يف التق التحكم شهادة •  .اسبة )م ت ت ت ش( احملاسبة تق

 .اسبة)   إ ش (القانون و اإلقتصاد شهادة •

ية األهلية شهادة • وك) م أ ش (امله ات، ،ب  .كهرباء ميكانيك، تأمي

ات •  .تأهيلية بشهادات متوجة هي التأهيلية التكوي

صول وقصد• اصة املراكز ملرتبصي ميكن دولة، شهادات على ا  ال اإلمتحانات يف املشاركة امله للتكوين ا

ظمها يني والتعليم التكوين قطاع مؤسسات ت  .الغرض هلذا امله

 

 

 
                                                           

  1
هياكل ،  ا  نيين م ي الم التع ين  نيين، التك ي الم ني  التع ين الم  مصدر سبق دكره h --زارة التك
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يين والتعليم التكوين هياكل شبكة   :المه

يني والتعليم التكوين قطاع يتوفر  بني 1226 من بأكثر مقدرة امله التكوين هياكل من واسعة شبكة على امله

حو على موزعني هيكل و مؤسسة :التا ال
 1 

ي التعليم و التكوين مؤسسات   :المه

ية المعاهدا( ي التكوين في المتخصصة الوط  : المه

، بطابعها تتميز توي الوطن، واليات معظم عرب موزعة وهي الوط تدبة فروع وكذا ملحقات على و  .م

ية املعاهد تتخصص ية، الشعب من واحدة يف الوط ات بضمان مكلفة هي و امله امس املستوى يف تكوي  ا

.سامي تق متوجة بشهادة
 2 

ي التعليم معاهدب(  : المه

ية الرتبية وزارة طرف من املوجهني اإللزامي، بعد ما الطور يف املقبولني التالميذ الستقبال أساسا موجهة هي  3الوط

ي التكوين مراكزج(    :والتمهين المه

ظومة القاعدية الشبكة والتمهني امله التكوين مراكز تشكل ، التكوين مل  .والية 48 عرب موزعة وهي امله

ات بضمان مكلفة وهي احمللي بطابعها تتميز  كما ملحقات على تتوفر، 04 إ 01  من املستويات يف تكوي

تدبة فروع على أيضا تتوفر ية عروضها تقريب إ أساسا هتدف م  .التكوين طاليب من التكوي

ي التكوين ( مراكزد    : جسميا المعاقين باألشخاص المختصة والتمهين المه

اصة الفئات ببعض للتكفل أساسا موجهة وهي زائر، 04 ( أربعة عددها ، ا  )األغواط بومرداس، غليزان، ا

امس از طور يف واملركز ا  . سكيكدة بوالية اإل
                                                           

يني،  1 يني مهام و هياكلوزارة التكوين و التعليم امله  سا مرجع سبق دكر17 ، 2016-10-15التكوين و التعليم امله
 سا  17 ، 2016-10-15نفس املرجع أعال  2
   17h ،  2016-10-15نفس املرجع أعال  3
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ي للتكوين الخاصة المؤسساته(  :المه

اصة املؤسسات عدد يبلغ ات ملها يف وتوفر ، 633 امله للتكوين ا حصر تكوي  والتخصصات الشعب يف ت

:التالية
 

 

، اإلعالم القة التسويق، احملاسبة، اآل  .السياحة التزيني، و ا

ات هذ  : إما متوجة هي التكوي

يني، والتعليم التكوين وزارة طرف من مسلمة دولة بشهادة •  املؤسسات مرتبصي مشاركة خالل من وهذا امله

اصة ظمة االمتحانات يف ا ، التكوين مؤسسات طرف من امل  أو، امله

اصة باملؤسسة متعلقة تأهيلية بشهادة • ، للتكوين ا سبة امله ات بال  .التأهيلية للتكوي

دسة مؤسسات  :1البيداغوجية اله

ي المعهد ا( يين التعليم و للتكوين الوط  :المه

زائر يف مقر         يني والتعليم للتكوين الوط املعهد مهام بني من و وط بطابع يتميز العاصمة، ا  ما امله

 :يلي

هجيات تصميم• يني والتعليم التكوين برامج إعداد م  التكوين، تطور أمناط تلف مع تتطابق امله

اهج ترقية•  تطويرها، و والتمهني التعليم طر  و م

تويات البيداغوجية بالطر  املتعلقة البحوث و بالدراسات القيام•  .التعليمية والوسائل الربامج و

يني والتعليم التكوين معاهد تتكفلو  دة باملهام امله  : اآلتية املس

سني التكوين ضمان•  ملؤسسات الصيانة وأعوان التسيري ومستخدمي املكونني تأهيل وإعادة املستوى و

، التكوين  امله
                                                           

1
 سا  ، --نفس  املرجع اعال   
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از يف املشاركة• ها البيداغوجية الربامج إ يي  .و

 :الدعم مؤسسات

ي المركزا( ي للتعليم الوط  : بعد عن المه

1يلي ما للمركز األساسية املهام بني من

: 

ظمة واملسابقات لإلمتحانات للتحضري التخصصات تلف يف باملراسلة التكوين•  املؤسسات طرف من امل

 العمومية

 للتكوين،

سني تكوين بعمليات القيام•  املؤسسات، و العمومية اهليئات لفائدة التأهيل وإعادة املستوى و

ظيم• ية دورات ت  .تطبيقية وتربصات تكوي

زائر،( : وهي جهوية مديريات ) 09 ( تسعة على بعد عن امله للتعليم الوط املركز توي  بشار، الشلف، ا

ابة، ة، سطيف،ع طي  .)وزو تيزي وهران، ورقلة، قس

ي الديوانب( مية الوط  ر  المستم التكوين وترقية لت

:يلي ما املعهد مهام بني من
 2 

 .املستمر التكوين وترقية تطوير ضمان•

 العمال لفائدة والرسكلة التكوين برنامج إطار يف اإلقتصادية للمؤسسات والتق البيداغوجي التدعيم•

 .واملوظفني

                                                           
1
يني    يني، التكوين و التعليم امله  مرجع سبق دكرسا  ، --مهام و هياكلوزارة التكوين و التعليم امله

2
ا  هياكل    ني م ين الم نيين ،التك ي الم ني  التع ين الم  مرجع سبق دكره  h، --زارة التك
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ظيم• از ت اصة، اإلقتصادية املؤسسات األفراد، من كل طلبات حسب الكفاءات حصيلة وإ  املؤسسات ا

واص العموميني واملستخدمني العمومية، اإلقتصادية  .وا

ية المؤسسةج( ية للتجهيزات الوط ي للتكوين البيداغوجية التق  :المه

 : التالية باملهام املؤسسة هذ تتكفل

اء، • ، التكوين ملؤسسات املوجهة واألدوات التجهيزات تركيب و توزيع إقت  امله

ظيم • ية واملراقبة الت  للصيانة، الضرورية الغيار بقطع امله التكوين مؤسسات وتزويد التجهيزات لصيانة التق

ططات برامج وتكييف إعداد يف والرتبوي التق الدعم مؤسسات مع املسامهة •  التجهيز، و

 .املتوفرة الوسائل و االحتياجات حسب التجهيزات بتجديد التكفل •

دوقد( ي الص   :  المتواصل التكوين و التمهين لتطوير الوط

دو  األساسية املهمة تتمثل :يلي مبا أيضا ويتكفل املتواصل، والتكوين التمهني تطوير يف للص
 1 

 تصرفه، ت املوضوعة املالية املوارد تسيري•

دو ، طرف من للتمويل املفتوحة التكوين برامج مشاريع وفحص دراسة•  الص

 طبقا املقدمة و للتمويل املفتوحة املتواصل والتكوين التمهني طريق عن التكوين برامج مشاريع حول الرأي إبداء•

 .احملددة للقوانني

  :والتأهيالت المهن في البحث و الدراسات مركزه(

دة املهام بني من :يلي ما للمركز املس
 2 

از دراسات إعداد• رف و املهن تطور حول حبوث وإ  من امله اإلندماج وحول جهة، من التأهيالت و ا

                                                           
1
يني مهام و هياكل،   يني، التكوين و التعليم امله  سبق دكر مرجعسا   --وزارة التكوين و التعليم امله

2
 سا  ، -- نفس املرجع اعال  
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 .أخرى جهة

از دراسات إعداد• اء شروط حول حبوث وإ  وأنظمته امله التكوين أمناط خالل من التأهيالت إقت

 .املختلفة

ي متابعة و مراقبة نظام وضع و إعداد• يني والتعليم التكوين قطاع خر  .امله

از الدراسات كل إعداد•  والتعليم التكوين قطاع لصاحل الفائدة تقدم أن شأهنا من ال البحوث مجيع وإ

يني  .امله

يين في الجزائر: المطلب الثالث: ي و التعليم المه مية قطاع التكوين المه   آفاق ت

ظر يف العديد إن األمهية ال يكتسبها  اليوم التكوين امله تتطلب من الدولة جهود كبرية و كذا إعادة ال

وانب املتعلقة بالتكوين امله و كذلك من  قيق األهداف ال وجد من أجلها التكوين امله و من ا أجل 

 1 يكون ذلك بـ:

سني مستوى مؤطري التكوين امله 1 ولوجيا./  ات دورية مواكبة للتك  عن طريق إجراء تكوي

اهج و الوسائل التعليمية.2  / عصرنة امل

 التكوين.تكثيف االتصال باملؤسسات من أجل إعطائها فرصة لتني احتياجاهتا من 

اعي و كذا اإلداري.3 ص اجملال الص  / مواكبة التطور و ذلك بإدراج التكوين يف مهن جديدة 

5. سني أداء مؤسسات التكوين امله  / 

 

 

 
                                                           

1
يني مهام و هياكل   يني، التكوين و التعليم امله   مرجع سابقسا  ، --وزارة التكوين و التعليم امله
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:خالصة الفصل األول

مية االقتصادية ال تقتصر فقط على توفري املوارد الطبيعية  إن األموال بقدر اعتمادها على املوارد  أوالت

ادالبشرية املكونة و املؤهلة القادرة على  مل املسؤولية. ا  القرارات و 

صر البشري و يتجلى دلك يف عملية تتمثل يف التكوين امله  إو لكي نصل  دلك البد من تكوين الع

تلف األمناط و التخصصات الكتساب امل للتجاوب مع  األزمةهارات و الكفاءات للموارد البشرية عن طريق 

ولوجية. ية و املستجدات التك ياة امله متطلبات ا



الثانيالفصل 
للشـــــــغلمي ـــــــمفاهي مدخل  

.حول الشغل مفاهيم: األولالمبحث   

املهين و عامل الشغل التكوين :الثانيالمبحث   
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تمهيد

،واالقتصاديني املفكرين، أقالم حركت اليت اهلامة االجتماعية القضايا بني من التشغيل معضلة تزال وال كانت لقد

ظمات إ امتدت بل فحسب الدولة اهتمامات من الراهن الوقت يف التشغيل قضية تعد ومل ية االجتماعية، امل كدا و امله

.احمللية املؤسسات

المبحث األول: مفاهيم حول الشغل

:الشغل المطلب األول: مفهوم

:للتشغيل التقليدي أو الضيق المفهوما(

ظر صول من الشخص متكني: " نهأ على التقليدي مبفهومه التشغيل إ ي تلف يف به االشتغال و العمل على ا

بالشكل دقيق غري التعريف هدا أن إال ، "التكوين و التأهيل ، التدريب من معني قدر  على حصوله بعد االقتصادية األنشطة

و املستخدمة املؤسسات دد ال انه ،كما العامل يف تتوفر أن ب اليت الشروط و االختصاصات بني مييز ال باعتبار الكايف

اصب عدد ال و املؤهلة، العاملة لليد املكونة اسب العمل م .له امل
1

:للتشغيل الحديث المفهومب(

ديث مبفهومه التشغيل يع ال العمل يف االستمرارية يشمل بل ،فقط العمل يع ال انه كما ،البطالة عكس انه ا

.هبا االعرتاف املؤسسة على ب اليت و ،مؤهالته و الختصاصه تبعا للعامل املرتب و التعيني وضمان

امعية املطبوعات ديوان ،لالقتصاد اهليكلي التعديل برامج ضمن التشغيل إشكالية و البطالة ،العيب الرمحان عبد ،عدون دادي ناصر 1 ون بن املركزية الساحة ا زائر عك ا
(.(36 ص 2010 طبعة
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ق يعطي التشغيل أن كما ظيمات يف التمثيل و املشاركة يف للعامل ا ماعية الت دمات يف حقه و ا  .االجتماعية ا

 اركم حدد لقد و ، العمل ترقية و تطوير أساس لكونه العمل يف بالغة أمهية املفهوم هلدا فان األساس هدا على و

 :أمهها مفاهيم عدة ليله حسب يع الذي و للتشغيل دقيقا مفهوما "Marc olivier" اوليفي

اسب هدا و الفرد، به يقوم اجتماعي عمل من جزء استعمال صب م  اليت العمل قوة استخدام أيضا و .عمل مل

زئي و الكامل غري االستخدام و البطالة مع تتعارض ظيم يتعلق التشغيل فان بالتا و  .العمل لقوة ا  قوة استخدامات بت

 .ممكن وجه أحسن على العمل

 يف املشتغل الشخص يشارك أن يشرتط حيث االقتصادية األنشطة تلف يف العمل قوة استخدام هو ادن فالتشغيل

 عن ترتتب اليت االمتيازات يف حقه كدا و التدريب، و التكوين طريق عن مؤهالته مستوى رفع حق له يكون وان ، العمل

دمات من االستفادة حق و الرتقية دلك يف مبا ، الوظيفي مسار  اليت الشروط حسب التقاعد و التامني و  االجتماعية ا

1القانون ددها

.  

 : وأهميته الشغل خصائص الثاني:المطلب 

:الشغل  صخصائا(
 2

 

اتج الدخل أو فاألجر :المالي الدخل اس من كثري عليه يعتمد الذي واملورد للرزق الرئيسي املصدر ميثل الشغل عن ال  يف ال

 احتياجاهتم تلبية

                                                           
1

 37مرجع سبق دكر ص  العيب، الرمحان عبد عدون، دادي ناصر  

2

مد خيضر بسكرة   االجتماع علم يف ماجيسرت مذكرة ،الشغل ملتطلبات امله التكوين إسرتاتيجية مواءمة جرو، محيدة    59ص  2014جامعة 



 مدخل مفاهيمي للشغل   الفصل الثاني

 
45 

 طاقات تستوعب بيئة يوفر أنه كما ،والقدرات واملمارساتاملهارات  الكتساب أساسا   ميثل فالشغل :النشاط مستوى

 .الفرد

ماعات األفراد خالهلا من يدخل اليت الصلة لق فالشغل :التنوع  البيئة هو متعارف عليه يف  عما تلفة عالقات يف وا

 .البيتية

اس إن :الزمنية البنية تظمة بصورة املستخدمني ال  دد زم برنامج وفق الشغل ساعات خالل وقتهم أكثر يقضون م

شاطقطاعات   .ال

 داخل متعددة أنشطة يف اآلخرين وملشاركة الصداقات إلقامة الفرصة تفتح ما كثريا الشغل بيئة إن :االجتماعي التواصل

 .وخارجه الشغل نطاق

 .مستقرة اجتماعية هوية املرء على تسبغ الشغل طبيعة إن إذ :الشخصية هوية

  الشغل: ب( أهمية

ها للشغل الفوائد من عدد  "Béthune et Ballard"وبيار بتين حدد لقد صول م  نشاط، تقدمي مقابل املال على ا

ية تقدمي يومية، نوعية خربة وتقدمي ية ب  1اجملتمع داخل هوية وتقدمي االجتماعي التفاعل وتوسيع اليومية، للحياة زم

اء يف ويفرض يساهم الشغل أن على فأكدا "Depolos et sarchielli" وسارشيلي دبولو أما  اهلوية ب

اء ويقوم االجتماعية،  .األنشطة من كاملة سلسلة يف يستثمر أن اإلنسان على اليومي الوقت بب

                                                           

 73مرجع سبق دكر ص    الشغل ملتطلبات امله التكوين إسرتاتيجية مواءمة جرو، محيدة 1



 مدخل مفاهيمي للشغل   الفصل الثاني

 
46 

  :اإلنسان لدى للشغل وظائف مخسة فيقدم "Johada" جوهاد أما

ية يفرض الشغل إن* ية ب    .ولألسبوع لليوم، زم

ووية، األسرة خارج اآلخرين األشخاص مع بانتظام ارب وتقاسم وعالقات تفاعال يفرض الشغل إن*  وهذ ال

قائق تربطه العالقات ية املعارف وتثري االجتماعية با وعة امله  واملبادئ القواعد تشكيل إ أيضا وتؤدي ، األفراد مع واملت

 .أخرى بطرق إليها الوصول ميكن ال واليت التجارب من أوسع ال إ للدخول فرصة كذلك وتقدمي الرمسية غري

 . اجملتمع يف العامل ومرتبة وهوية لوضعية احملدد هو الشغل نإ*

شاط على الشغل ث*  والكفاءات رت ا القد كإظهار ظاهرة آثار ذات بأفعال للقيام فرصة الشغل ميثل حيث ال

 .العامل لدى

 :الشغل وعالم المهني التكوين المبحث الثاني: 

  الشغل بواقع المهني التكوين عالقةالمطلب األول:   

امية يعاين من وجود  زائر او بباقي الدول ال  التكوين مؤسسات بني ما "انفصام" حالة ان التكوين امله با

مية مسرية تعرتض اليت العقبات أهم من هذ "االنفصام" حالة وتعد الشغل، عامل ومتطلبات امله 1أهداف قيق و الت

 

مو مرحلة بني كبرية فجوة وجود إ يشري الواقع فإن ذلك عن فضال امله التكوين تطوير يف العربية والتوجهات السياسية  ال

                                                           
ية ليبيا طارق علي العاين نصري امحد السامرائي علي خليل التميمي " الشراكة بني  1  27ص 2003مؤسسات التعليم و التدريب امله و سوق العمل" دار الكتب الوط
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 التكوين قطاع منو مرحلة تلف ما غالبا إذ أنواعها، مبختلف اجملتمعية واالحتياجات ، امله التكوين نظام إليها وصل اليت

هما انسجام أو التوافق عدم حالة إ يقود مما الشغل، عامل يف التق التطوير مرحلة مع امله  1. بي

ه وانعزاهلا الشغل بعامل امله التكوين نظم ارتباط ضعف حالة تعد  املشكالت أهم بني من الدول العربية غالبية يف ع

ظم هذ تواجه اليت  .وكفاءهتا فاعليتها من د و ال

ة الة هذ وملعا هجيات اعتمدت ا سيق استمرارية يضمن مبا وتعزز بط ا الرت هذا تؤمن عملية وآليات م  الت

هما فيما واملشاركة والتعاون قيق بي  .املشرتكة أهدافهما و

ية املستحدثات تفرضها اليت املتغرية و املهارات املهن وطبيعة الشغل تركيبة إن إذ عكس وأن البد التق  هيكلية على ت

ياته، طرقه و توا يف وتؤثر امله التكوين نظام  الشغل متطلبات مع يتجاوب وأن البد امله التكوين أن كما وتق

ظيمية واهلياكل والب نضم إن .واحتياجاته اهجه السائدة وسياساته وفلسفاته امله للتكوين الت  من تطورها يف متفاوتة وم

اسب التطور مستوى إ تصل مل -العموم على -أهنا إال ،ىأخر  إ عربية دولة ديد الواقع ملواجهة امل  واحتياجاته للشغل ا

هما، الشراكة و االرتباط توجهات يعيق ،مما املتغرية  قق مل حاليا هبا املعمول واالستخدام الشغل سياسات أن كما بي

 .أخرى ناحية من امله التكوين مؤسسات و ناحية من اإلنتاج ومواقع الشغل مؤسسات بني والتواصل االتصال

هما التعاون والرتابط  قيق أريد ما وإذا هجيات اعتماد من بد ال بي شود الرتابط قق واضحة م  معظم إن ،امل

ه  مالئمة بعدم متعلقة امله التكوين هاز بالدنا يف املوجهة االنتقادات اصلة،التطورات و  الشغل عامل معبرا  واليت ا

                                                           

1
  75ص  مرجع سبق دكر  ،الشغل ملتطلبات امله التكوين إسرتاتيجية مواءمة،محيدة جرو   
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اد العمل تتطلب از أجل من ا ديث إ  عامل يف املتكونني إدماج ليسهل التغريات مع تتماشى امله التكوين برامج و

 . مستوردة عاملة أيدي إ اللجوء دون الشعل

ي أن املالحظ فمن  وأن الالزمة، للخربة يفتقرون ألهنم الشعل عامل يف إدماجهم يصعب امله التكوين مراكز خر

انب على ركزت املؤسسات هذ ظري ا   .التطبيقي من أكثر ال

ديثة اجملتمعات تعتمد ائها يف ا مية على كبري بشكل ب  ولذلك باستمرار، ونوعا   كما وتطويرها البشرية مواردها ت

يني املهرة العمال بإعداد يع الذي امله التكون أصبح  داخل ومتميزة بارزة مكانة تل األساسية العمل مستويات يف وامله

ظم ظامية التعليمية ال ظامية، وغري ال اء معظم يف ال  الشغل االت لرفع املؤهلة العاملة القوى إ املاسة للحاجة العامل أ

 .املختلفة االقتصادية القطاعات يف املختلفة

 : الشغل وعالم المهني التكوين بين والتوافق الترابط عدم أسبابالمطلب الثاني: 

فيذ نإ هجيات الربط ما بني سياسة التكوين امله  ت وات  وسوق العملم  واليات متعددةتتم من خالل ق

ولصعوبة  .وسوق العمليف قطاع التكوين امله  والتشريعية املطبقةواالجتماعية بعني االعتبار العوامل االقتصادية  تأخذ

   :1هاته الوضعية ا دلك أدتقيق 

 الشغل أصحاب رغبات يليب ال التكوين أن كون الشغل عامل مع العالقة غياب.  

 الشغل وأصحاب األسر لدى امله التكوين صورة تدين. 

 ولوجي التطور مع التكوين برامج متاشي عدم  .املهن وتطور التك

                                                           
1
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 ي إدماج نسبة  .قليلة امله التكوين خر

 يستقطب ال أخرى جهة ومن جهة من املدرسي للفشل حل باعتبار مفرغة حلقة يشكل امله التكوين أصبح 

 .عليه الطلب

 تج استثمارا التكوين يعتربون ال املؤسسات أصحاب  اجتماعية تأثريات الوضعية هذ عن نتج تكلفه بل م

 .واقتصادية

 ديدة للمتطلبات تستجيب مؤهلة عاملة يد توفري على القدرة عدم ة ا ا ولوجي التطور عن ال  واالنفتاح التك

  .االقتصادي اإلنعاش عرقلة يف يساهم أصبح الكفاءات توفري عدم العامل، االقتصاد على

 اجة ية األجهزة دعم إ ا اصة اإلحصاءات وإعداد املعلومات بتبادل املع اصة تلك و  امله بالتكوين ا

مية ومتطلبات الشغل وحاجات  .الت

 اص للقطاع هامشية مشاركة  قبل من التكوين امجوبر  العرض تطوير آليات معظم متويل يتم إذ التكوين يف ا

ية املؤسسات إدارهتا وتتو العام القطاع 1التكوي

. 

 دودية التشريعات قصور ية، املؤسسة مستوى على الصالحية وتفويض اإلدارية املرونة و  وافتقار التكوي

ية املؤسسة ديثة، اإلدارة ألدوات التكوي  األداء، ومعايري اإلجرائي، والتخطيط االسرتاتيجي، التخطيط :مثل ا

يات ميتها البشرية املوارد وإدارة املعلومات، وتق ظومة ضمن وت املبادرات  أخذ على قدرهتا من د مما متكاملة، م

 .اجملتمع مع والتواصل املستمر التكوين ال يف نشاطاهتا ويعيق عملها االت يف التطورات ملواكبة

 عكس مما واملؤهالت امجوالرب  املؤسسات واعتماد والتقومي املتابعة آليات ضعف واتج جودة على سلبا   ي  ال

  .واملخرجات

                                                           
1
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 ظومة رجات بني العالقة ضعف  على أساسا   تعتمد فهي ومتطلباته الشغل واحتياجات امله التكوين م

ية للمؤسسات االستيعابية رات ا والقد العرض حجم ، التكوين ال يف رئيس بشكل واحملصورة التكوي  وال األو

ياة مدى املستمر والتكوين للتعليم شاملة رؤية يتوافر  .ا

 اجة ظومة كفاءة لرفع ا ية امل اهج ذلك ويشمل واملخرجات، والعمليات املداخالت حيث من التكوي  امل

 .ذلك وغري املكونني وإعداد التكوين وأساليب ت ا والتجهيز

 عكس مما التمويل آليات ضعف ظومة أداء على سلبا   ي ية، م  .أهدافها و أولوياهتا ديد وعلى التكوي

  ّظر إذ اجملتمع يف امله التكوين مكانة تدين هاية كتعليم إليه ي  ملواصلة كافية فرصا   يوفر وال مغلقة، ب

 .أعلى ملستويات التعليم

 الشغل وخصائص رهتم ا قد ضوء يفاالفراد  ت ا خيار يف وأثرها امله واإلرشاد التوجيه خدمات ضعف 

 .وحاجاته

 شاطات شامل نظام غياب افسية إنتاجية سني هبدف املستمر، امله لتكوين ل شآت وت  وتطوير امل

 األفراد. أداء

  ها، يتوافر ما استثمار وضعف مشوليتها وعدم الشغل عامل عن معلومات قصور  اآلليات ضعف وكذلك م

عكس مما الشغل، احتياجات لتحديد املستخدمة اذ السياسات رسم على سلبا   ي  . ت ا ر ا القر وا

  ية للمؤسسات امله التكوين اسرتاتيجياتو  سياسات ترك يعكس فيذها لصياغتها التكوي  مفهوما وت

 ؤسساتامل فكانت  .معدومة البشرية املوارد ال يف والطلب العرض بني العالقة فيه كانت مبراحل الزمان اوز

ية اسب ما الشغل عامل يف تضخ التكوي ية و برامج معدات من به ُزوِّدت وما يت  ساعات من "نصاب" هلا تكوي

ا العمالة على بالطلب حقيقي اهتمام دون توفريها، ب العمل  . الشغل عامل يف (ومستويات )مه
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اسب العامل بوضع ا كثري هتتم ال اليت كانت شغلال سياسات ذلك يف االستمرار على ساعدها وقد    شغلال يف امل

اسبهالدي  اك كان وبالتا االقتصادي، البعد من ردا اجتماعيا هدفا الشغل كان بل إنتاجه، ليزيد ي  ألفراد تعيني ه

اجة عن يزيدون عة بطالة إ يؤدي امم ا 1مرتدية وإنتاجية مق

. 

جح مل خفضامل الدخل ذات الدول أن د عام بشكل  هو والسبب امله التكوين مج ا بر أنواع تطبيق يف ا كثري ت

خفض ببساطة الدخل مستوى أن فاض بسبب عليهم إلبقاء اأو  األكفاء املدرسني جذب يصعب إذ ؛م  الرواتب، ا

اهج تطوير على والقدرة   .الشهادات وإلصدار لتقيم أنظمة توجد وال متوفرة غري التعليمية املوارد أن كما دودة امل

ات ورغم  احيتني من امله التكوين على أُدخلت اليت الكبرية التحسي وعية ال اك والكمية، ال  من للمزيد حاجة ه

ات، ظام جودة وتدين الشغل احتياجات مع ت را املها اتساق عدم إ الدولية املقارنات وتشري التحسي  .امله التكوين ال

 :الجزائر في بالشغل المهني التكوين ربط صعوباتالمطلب الثالث: 

غلقا على نفسه الشغل، متطلبات بعيد املدى عن اصبح امله التكوين ان  وبأهداف بقواعد يعمل وأصبح م

 ، ،يف التكوين  احتياجاهتا لتلبية عليهكانت تعتمد  اليت واملؤسسات األخرى االقتصادية القطاعات أغلبية أن كما داخلية

ه اليوم   لت  :2إ أدت الوضعية  هذ ،للتكوين واكتساب املعارف احتياجاهتا نقص بسببع

o امعة دفعهم ا الرجوع ا التعليم  الرغبة ظامي و التخلي عن فكرة التوجه الكبرية للشباب لاللتحاق با ال

3 ا التكوين امله ألنه يتعارض مع اهلدف الدي يرجون الوصول اليه.
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o احية من هلا قيمة ال باختيارات عشوائية للتخصصات يقومون امله التكوين ا يتوجهون الذين الشباب إن  ال

 1. االجتماعية

o املهن ملمارسة بتحضريهم كفيل غري هلم يلقن الذي التكوين إن. 

o شكل عائق امام مراكز و معاهد التكوين امله التسرب املدرسي نسبة ارتفاع . 

o العمل أصحاب رغبات يليب ال التكوين أن كون قطاع التكوين امله و الشغل عامل بني العالقة غياب. 

o العمل وأصحاب األسر لدى امله التكوين صورة تدين.  

o ولوجي التطور مع التكوين برامج متاشي عدم  .املهن وتطور التك

o ي إدماج نسبة   .قليلة امله التكوين خر

o يستقطب ال أخرى جهة ومن جهة من املدرسي للفشل حل باعتبار بال هدف يشكل امله التكوين أصبح 

 .عليه الطلب

o زائر يف الشغل ومتطلبات التكوين رجات بني توافق عدم  .ا

o سيق ضعف  امله و القطاعات االقتصادية. بني قطاع التكوين الت

o اك والتكوين، اإلنتاج بني فجوة وجود اك أن ،كما امله التكوين يوفرها ال املؤهالت بعض فه  ال صصات ه

 .للعمل فرص د

o ية هاراتو امل االتصال مهارات لغياب ا ،نظر الشغل واقع يف امله التكوين رجات االندماج صعوبة  من امله

 أخرى جهة

                                                                                                                                                                                            

 
1
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o زائر يف الشغل ومتطلبات امله التكوين رجات بني الربط على تقوم وفعالة واضحة اسرتاتيجية غياب  ،ا

 إثر وعلى و مهارات صصات من مطلوب هو وما املؤهلة، العاملة اليد من مطلوب هو بدراسة ما تقوم يث

ية اسرتاتيجيتها تضع ذلك  .امله التكوين وتوجيه التكوي

o سبة العمل سوق اكتظاظ ة من للمهن بال  اآل اإلعالم كفرع الفروع بعض يف سيما ال ،مستويات معي

 .وإللكرتونيك

o اك أن من الرغم على ا ه وات يف التمهني تشجيع و ا  الفروع نفس وجود هو املالحظ لكن األخرية، الس

 األخرى التخصصات يوجه أن يفرتض وكان ،أو التمهني اإلقامي بالتكوين األمر تعلق سواء أيضا والتخصصات

االت من كثري يف التمهني أن عن فضال غريها، و اإلدارة احملاسبة، مثل اإلقامي امله للتكوين  بتدريب يتبع ال ا

 االستقبال، ظروف ،كرفض املؤسسات االقتصادية لدلك  عديدة ألسباب العالقة ذات املؤسسات يف مه

ا مما التأطري، نقص  يتم كليهما كان إن والتمهني االقامي امله التكوين بني الفرق ما :التا السؤال نطرح عل

1واملالبسات الظروف نفس يف

.  

o ية، املؤسسة موقع كان مهما تقريبا الفروع نفس وجود اك جعل مما التكوي  ال الفروع، بعض يف واضح تكدس ه

، باإلعالم يتعلق فيما سيما يات اإللكرتونيك، اآل  والتسيري اإلدارة تق

o اء فرع ،الزراعة فرع مثل الفروع بعض يف وجود نقص  وبعض والطالء السباكة بتخصص بتعلق فيما خاصة الب

يات اء تق ديثة، الب يد عن  أحداو متركزها على مستوى  البحري الصيد فرع ا عل املرتبص  املراكز مما 

 صعوبة االلتحاق هبذا املركز.هاته التخصصات بسبب 

                                                           
1
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o ميع  يتفق يكاد إذ االختصاصات، من العديد يف البيداغوجية والوسائل التكوين برامج تطابق عدم  خاصة ا

 التكوين مج ا بر يف ضعف من يعاين امله التكوين جهاز أن على امله التكوين مؤسسات على املشرفون

ظيم ال يف البيداغوجية اهلياكل من الكثري يف وعجز  املادية ت ا التحفيز ضعف عن فضال البيداغوجي، الت

ات أجور )القطاع عن باملشرفني األمر تعلق سواء واملالية، ح)هبا  امللتحقني التالميذ أو (،سك  لذلك وما ،(امل

 املعايري مسألة يطرح مما جدا املتدنية الرسوب نسب ذلك على زد البيداغوجية، العملية على انعكاسات من

1التقييم يف املعتمدة

.  

o التكوين مؤسسات توزيع يف السكان عدد مؤشر اعتماد ، اطق وز مما انطالقا وليس امله  أو إمكانيات من امل

اطق بني واضح توازن عدم إ أدى وهذا مؤهلة، عاملة يد من إليه تاج ما  التخصصات بعض كمت ا فرت امل

اجة دون  من الفائض ويل على القدرة عدم مع إليها السوق حاجة رغم التخصصات بعض وندرت إليها ا

طقة  .2 ألخرى م
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خالصة الفصل الثاني:

زائر  تعديل يف قواعد تسيري االقتصاد  وبالتا أيبالتغريات الواقعة يف اجملتمعات  يتأثران التكوين امله يف ا

عكس بالضرورة على نظام التكوين امله من حيث السياسة  .والتسيريي

دية بسبب قلة اليد العاملة  العالقة املطروحةإشكالية حيث ان  بني التكوين امله و سوق العمل تطرح 

فيذاملؤهلة االزمة  يد للتكوين يف التخصصات املطلوبة على  لت تلف املشاريع اليت سطرهتا الدولة حيث ان التوجيه ا

مستوى عامل الشغل يعترب عامل مهم يف التمية االقتصادية .

شاته وامنا تقاسالتا فان فعالية نظام التكوين امله ال تقاس بكثرة هياكله وب مبدى قدرته على تزويد  وم

عاملة مؤهلة و متخصصة وفق االحتياجات املطلوبة. بأيديسوق العمل 

ية املطلوبة يف  نفسهيطرح  والسؤال الدي هل استطاع قطاع التكوين امله توجيه الشباب ا التخصصات امله

سوق العمل.

ا للدراسة امليدانية. ها يف الفصل االحق أي الفصل الثالث الدي خصص عا قيقة س هاته ا



 الجانب التطبيقي
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 تمهيد:

التكوين املهين يف  أصبحراس املال البشري ، لدى  إلعدادالدولة  وسائل أهميعترب التكوين املهين من بني        

تلف التخصصات و ال من  ل نقاش و اهتمام من قبل الدولة ملا يوفر من يد عاملة مؤهلة يف  الوقت الراهن 

فاض شاهنا املساعدة يف  الل األخالقي يف اجملتمع و كدا ا د من اال مية االقتصادية و كدا االجتماعية با الت

راف .  نسبة اال

حاول تسليط الضوء على حقيقة ما مدى قدرة التكوين املهين على استقطاب       و من خالل هدا الفصل س

تائج املتوصل  تلف التساؤالت املطروحة  إليهاالشباب وتوجيههم و عرض ال من خالل البحث مع اإلجابة على 

 يف إشكالية البحث .

 المبحث األول: إجراءات الدراسة

تطرق يف ه ة  إملبحث ا اذس تمع الدراسة وعي إجراءات الدراسة وفقا لطبيعة موضوع البحث من خالل 

الدراسة ومتغريات الدراسة.

 المطلب األول: مجتمع الدراسة

قسم  احية الغرب وهران وي تمع الدراسة من مجيع موظفي التكوين املهين من مراكز ومعاهد ب يتكون 

:  تمع الدراسة ا

ي* أستاذ  اصب البيداغوجية املكلفة بالتعليم )أساتذة(، وهي فئة  إحدى: هو PEP التكوين المه امل

ي معاهد ومراكز التكوين املهين.DEAاما حاملة لشهادة جامعية "  " أو خر

ي درجة أولى : وهي أيضا فئة مسؤولة عن تعليم املرتبصني و هم الفئة   PSEP1 أستاذ التكوين المه

اصلني ادات جامعية" ليسانس".على شه ا



 الدراسة امليدانية                   الفصل الثالث                                                                 
 

 
59 

ي درجة : وهي أيضا فئة مسؤولة عن تعليم املرتبصني و هم الفئة   PSEP2 أستاذ التكوين المه

اصلني دسون". ا  على شهادات جامعية" مه

: وهم فئة مكلفة مبتابعة عمل األساتذة من خالل Adjoint de formation مساعد تكوين

تلف التخصصات و هم فئة حاصلة على  اإلشرافتزويدهم بربامج التدريس و  على التوجيه لألساتذة يف 

ية.  شهادات مه

ي بيداغوجي : هي فئة مكلفة « Adjoint technique pédagogique « ATP مساعد تق

ص املرتبصني وهم فئة حاصلة على  ضري استعماالت الزمن و متابعة األمور ال  بالعمل البيداغوجي من 

ية.  شهادات مه

شأة ومهمتها توجيه املرتبصني قبل االلتحاق مبراكز  :Conseillé ستشار التوجيهم هي رتبة حديثة ال

التكوين من أجل االختيار األنسب هلم وبدلك تفادي املشاكل فيما بعد وهم فئة حاصلني على شهادات 

 جامعية. 

تائج كانتاملهين  ومعهد للتكوينولقد متت هاته الدراسة على مستوى عدة مراكز  : وال ة يف الشكل التا  مبي
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ينسب اإلجابات على مستوى : 1-3الشكل رقم  مراكز التكوين المه
 

 

 

 

 

 

 
 .spss 18على نتائج  باالعتمادمن اعداد الطالبة  المصدر : 

 

نسبة املعلومات املقدمة من قبل اإلطارات كانت ملركز " بطيوة " و  أننالحظ 1من خالل الشكل رقم 

سبة  ما اضعف نسبة سجلت كانت ملركز  24.24و  25.76معهد" مرفال" ب مد و  موالي»على التوا بي

سبة  ات" ب ات دو مساحة صغرية جدا  أن إلك يرجع ذتفسري  و 7.58مركز الب توي  ولذلكمركز الب ال 

صص ماات كثرية مما يفسر وجود عدد قليل من على  توي على  األساتذة بي مد رغم انه  مركز موالي 

ات  ا إالصصات تفوق مركز الب صصات ودلك ما يفسر وجود عدد قليل من  األستاذ أند  أن يدرس عدة 

صصات.  األساتذة رغم توفر عدة 

سبة  تغيري  إعلى التوا و دلك راجع  19.70و  15.15أما املركزين " احملقن و قديل" فكانت ال

ويل"  اءتواجد االستاد يف وضعية املراقبة للمرتبصني  أوبعض األساتذة ملقر العمل "  هناية فرتة الدراسة مما  أث

 يستدعي دلك عدم وجود على مستوى مركز التكوين.
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 الدراسة مجتمععدد : -3الجدول رقم 

ائج  الطالبة إعدادالمصدر: من   spss 18باالعتماد على ت

 توزيع مجتمع الدراسة:

ة الدراسة  المطلب الثاني: عي

تمع الدراسة حيث كان عدد االستبيانات املوزعة  ة الدراسة تشمل مجيع أفراد  استمارة استبيان  66عي

حها  و قد مت اسرتجاع نفس العدد املوزع وكانت كلها  مجيع إطارات التكوين املهين من مراكز ومعاهد إمت م

دول اآليت: ة يف ا ة للدراسة و هي مبي  صا

 

 

 

 

 

 

 المجموع
CONSEILLE 

 مستشار

ATP 

مساعد 

 بيداغوجي

ADJOINT 

TCHNIQUE 

ي  مساعد تق

PSEP2 

 أستاذ

تكوين 

ي  مه

 درجة ثانية

PSEP1 

 أستاذ

تكوين 

ي  مه

 أولىدرجة 

PEP 

 أستاذ

تكوين 

ي  مه

 اإلطارات

 العدد 35 18 3 3 5 2 66
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ة الدراسة :-3رقم جدول   نسب عي
سبة  اإلطارات العدد ال
53 35 PEP استاد تكوين مهين 

27,3 18 PSEP1  أواستاد تكوين مهين درجة 

4,5 3 PSEP2 استاد تكوين مهين درجة ثانية 

4,5 3 ADJOINT DE FORMATION 
 مساعد تكوين

7,6 5 ATP مساعد تقين بيداغوجي 

3 2 CONSEILLE مستشار 

 المجموع 66 100

 spssباالعتماد على نتائج  الطالبة إعدادالمصدر: من 

دول أعال  رتبة  ويليه % 53متثل أكرب نسبة ( (PEP استاد تكوين مهين  رتبة أننالحظ من خالل ا

سبة  (PSEP1) أواستاد تكوين مهين متخصص درجة   أما رتبة مساعد تقين بيداغوجي  % 27.3ب

(ATP)  رتبة مساعد تكوينو Adjoint de formation)  )2رتبة استاد تكوين مهين درجة  و  

(PSEP2)  رتبةو ( مستشار التوجيهconseillé)   على  %3و   %4.5و %7.6ميثلون اقل نسبة و هي

. تاج يف كل قسم واحد من هاته الرتب لدى تظهر نسبتها قليلة التوا  أما’ الن مراكز و معاهد التكوين املهين 

سبة لرتبة استاد درجة   فهي رتبة قليلة التواجد بقطاعات التكوين املهين. 2بال

 الدراسة وخصائصها:متغيرات  المطلب الثالث:

: حو التا  تكون على ال

 :وهي متغيرات الدراسة: -1

 : يتمثل يف:مستوى التعلم*

:2/ تكوين املهين.  1 دول التا  / جامعي، كما هو موضح يف ا
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 :  ترميز مستوى التعليم-3 الجدول
ي مستوى التعليم  جامعي مه

 2 1 الترميز
 spssباالعتماد على  الطالبة إعدادالمصدر: من 

صب المشغول:  الم

1-Adjoint de formation ،2- PEP ،3- ATP ،4- PESP1 ،5- Conseil ،6 - 

PESP2:دول اآليت  .كما هو موضح يف ا

اصب العمل-3  الجدول  : ترميز م

قول صب الم  الم

Adjoint 
De 

formation 

 تكوينمساعد 

PEP 
تكوين  أستاذ

ي  مه

ATP 
ي  مساعد تق

 بيداغوجي
PESP1 Conseil PESP2 

 6 5 4 3 2 1 الترميز
 spssباالعتماد على   الطالبة إعدادالمصدر: من 

ة الدراسة:  الخصائص اإلحصائية لعي

ة الدراسة فيما يلي: صائص اإلحصائية )انظر امللحق( لعي  تتمثل ا

:مستوى التعلم دول التا  : وتتمثل يف ا

 لالطارات التعليم: نسب مستوى -3 الجدول
سبة  متغير الدراسة الفئة العدد ال

 مهين 29 43,90%
 مستوى التعليم

 جامعي 37 56,10%

100% 66 
 spss 18باالعتماد على  الطالبة إعدادالمصدر: من  
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دول أعال نالحظ  امعية )من حاملي شهادة  أنمن خالل ا أكرب عدد من االستجابات كان لفئة ا

دسني(  أوليسانس  سبة  أمامه كما هو موضح يف الشكل البياين   % 29الفئة األقل فتمثلت يف خرجي املعاهد ب

:  التا

 لالطارات مستوى التعليم: -3 الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss 18الطالبة باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر : من 

امعيني يف مراكز التكوين املهين ومعاهد أصبحت  أننالحظ أيضا  2 من خالل الشكل رقم نسبة ا

ي مراكز ومعاهد التكوين املهين وهدا راجع  صصات جديدة تتطلب كفاءة  إتفوق نسبة خر استحداث 

صول على  اعليومستوى  سني مردودية مراكز ومعاهد التكوين املهين من اجل ا عاملة مؤهلة  أيديمن اجل 

 سوق العمل. تتوافق ومتطلبات
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ة:  -3  متغير طبيعة المه

دول اآليت:  وتتمثل يف ا

اصب العمل-3 الجدول  : م
سبة  متغير الدراسة الفئة العدد ال

4,5% 3 

Adj.de 

formation 

 مساعد تكوين

 
 
 
 
 

ة  المه

 PEP تكوين مهين أستاذ 35 53%

7,6% 5 
 مساعد تقين بيداغوجي

ATP 

27,3% 18 
تكوين مهين درجة  أستاذ

 PSEP1 أو

 Conseil مستشار 2 3%

4,5% 3 
تكوين مهين درجة  أستاذ

   PSEP2 ثانية
100% 66  

 spss 18باالعتماد على   الطالبة إعدادالمصدر: من 

تليها  %53وهي اكرب نسبة متواجدة مبراكز التكوين املهين  PEPكرب نسبة اإلجابات متثلت يف رتبة   أننالحظ 

سبة و هدا لقلة عدد املتواجد مبراكز و    %27.3ب   PSEP1رتبة  سب املتبقية فكانت ضعيفة ال أما ال

  .3رقم  معاهد التكوين املهين. وهو مبني يف الشكل
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اصب المشغولة: -3الشكل رقم   لالطارات الم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss 18الطالبة باالعتماد على نتائج  إعدادالمصدر : من 

و   53.03" متثل نسبة » PEP» نسبة األساتذة من الرتبة  أننالحظ  3من خالل الشكل رقم 

ي معاهد  و مراكز التكوين  أن إهدا راجع  وات املاضية كان يعتمد على توظيف خر ظام املتبع يف الس ال

امعات املتح إعطائهمبالدرجة األو أي  ي ا صلني على شهادة " األولوية الكاملة لتشمل بعد دلك خر

DEA امعة املتحصلني على الليسانس ي ا ر د  أو" مت فيما بعد مت االهتمام  دسني  و دلك م عدة  إدراجامله

صصات جديدة قد تتطلب قدرات اكرب مما يكتسبها خرجي املعاهد و املراكز حيث نالحظ ان نسبة األساتذة 

 . 4.55" فتمثل نسبة PSEP 2األساتذة من الرتبة "  أما 27.27تقدر ب   PSEP1من الرتبة   " 
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سب تشمل الرتب "  أما سبة» بيداغوجي مساعدبقية ال ي مساعدو رتبة "  4.55 ب سبة  تق " ب

ظيم سري العمل و  7.58 تاج هاته الرتب من اجل ت التدريس و هي نسب ضئيلة الن املعاهد و مراكز التكوين 

 فقط.

" وهي رتبة حديثة حيث يتمثل دور مستشار التوجيه يف التوجيه مستشارفتمثل رتبة "  3.03نسبة  أما

صح والتوجيه للمرتبصني من اجل اختيار التخصصات املالئمة.  تقدمي ال

من  59.09مراكز التكوين و معاهد التكوين املهين تشتمل على نسبة  أن 4رقم  خالل الشكلكما نالحظ من 

م اإلناث  .40.91فئة الذكور تتمثل يف نسبة  ابي

س4 -3 الشكل رقم  : الج
 

 

 

 

 

 

 

 spss 18الطالبة باالعتماد على نتائج  إعدادالمصدر : من 
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 أدوات الدراسة: المبحث الثاني:

ة  ليلية فقد اعتمدنا على االستبيان ومن مت استخدام عدة أساليب للمعا مبا أن موضوعها مرتبطة بدراسة 

 اإلحصائية:

اء االستبيان:األولالمطلب   : خطوات ب

مع املعلومات من ميدان الدراسة هبدف معرفة ما مدى قدرة التكوين املهين  لقد اعتمدنا على االستبيان 

ية وقد مت  و التخصصات امله  على عدة اعتبارات أمهها: إعدادبعني االعتبار يف  األخذعلى توجيه املرتبصني 

 الفرتات سهلة وبسيطة ليسهل فهمها.أن تكون  -1

ة اختبار بديل واحد من بني مخس بدائل. -2 توي على فقرات متدرجة حيث ميكن ألفراد العي  أن 

ة و  أن - 3 توي االستبيان على فقرات مغلقة ) عدة خيارات( بغية تسهيل اإلجابة و كدا تسهيل املعا

 ليلها.

موذج  ا بإعداد ال عبارة  15لالستبيان  يتضمن عبارات وفقا ألهداف الدراسة حيث بلغت  األولدلك قم

توي على  إاور باإلضافة  3موزعة على  س، مستوى التعليم، السن،  2ور  صب خيارات متعلقة با امل

ا هائية له ا ه مت وضع الصورة ال موذج على االستاد املشرف بغية التعديل و التطوير وم ) انظر ، و عرض ال

 امللحق(.

 المعالجة اإلحصائية: بالمطلب الثاني: أسالي

ديد ثبات مت استخدامه للحكم  :نباخمعامل الفا كرو -1 يف  واملتمثلة القياس  أداةعلى دقة القياس من خالل 

 االستبيان.

ليل البيانات املتحصل عليها من خالل SPSS 18البرمجة اإلحصائية :)-2 (: مت استعماله من اجل 

 يلي: من خالله مت استخراج ماالدراسة امليدانية و 
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سب المئوية-1 سب املئوية ملعرفة درجة كل عبارة من عبارات االستبيان من اجل ت :ال هيل سمت استخدام ال

 التحليل.

 حسب مقياس لكارت اإلجابةمت استخدامه ملعرفة مدى درجة  المتوسط الحسابي:-2

سايب. االنحراف المعياري:-3  مت استخدامه ملعرفة تشتت القيم عن وسطها ا

ماسي املتدرج كما مت استخدامه لقياس در  :(Likertمقياس لكارت) جات االستجابة وفق مقياس ليكارت ا

: دول التا  هو موضح يف ا

 درجات اإلستجابة: -3الجدول رقم 
 

 

 الطالبة باالعتماد على مقياس ليكارت إعداد: من المصدر

 الخصائص السيكو مترية لألداة المطلب الثالث:

تائج املتوصل  ب توفرها على خصائص تدعى  إليهاح يتم قبول استمارة استبيان هدا العمل بال

 بالسيكو مرتية وهي:

عن طريق الصدق الظاهري و املعروف بصدق احملكمني، حيث مت  األداة: لقد مت التحقق من صدق الصدق-1

استمارة  أنعرض االستبيان على االستاد املشرف املختص و عدد من مديري مراكز التكوين املهين للتأكد من 

اءا على توصيات  االستبيان لديها املقدرة على قياس متغريات الدراسة ال صممت لقياسها حيث مت تعديلها ب

اء االستبيان.  االستاد املشرف و قد تقدم تفصيل دلك يف خطوات ب

 أنلك ستخدمة ومدى ثبااها، حيث يقصد بذامل األداة: تعترب االعتمادية قياسا و مؤشرا على دقة الثبات-2

تائج  األداة ها  أوستعطي نفس ال ة يف ظروف مشاهبة، و مت  أعيدت اذإنتائج قريبة م فس العي عملية القياس ل

موافق موافق بشدة محايد غير موافق غير موافق بشدة
5 4 3 2 1

درجا اإلجاب
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ة  إجراءقياسها باستخدام معامل الفاكرونباخ ، حيث يتضح من  قيمة هدا  أنألداة الدراسة  اإلحصائيةاملعا

حسب املختصني يف اجملال  األداة( و هي قيمة مرتفعة و مقبولة للحكم على ثبات  0.604املعامل تساوي ) 

ان الستخدامه لغرض الدراسة.فاملقياس على ثب  ات عال و بدرجة مرضية و ميكن االطمئ

دول  ة يف ا :أو نتائجه مبي  دنا

 نتيجة الفاكرونباخ : -3الجدول رقم 

 
 spss 18المصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

دول ادنا درجة الصدق جدول: الفاكرونباخ   يبني ا

 الصدق درجة: -3الجدول رقم 
 عدد العبارات الثباث الصدق =الجدر التربيعي للثبات

0,77 0,604 15 

 spss 18المصدر: من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

وهي نسبة كبرية فان استمارة االستبيان هلا املقدرة على قياس متغريات  %77معامل الصدق هو  أنمبا 

 الدراسة.

 

0,604 15

Alpha cronbach Nombre d'élement
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سبة المئوية: اإلجاباتتوزيع   لكل عبارة و ال

سبة المئوية توزيع االجابات:  -3جدول رقم   لكل عبارة و ال
 بشدة قغير مواف غير موافق محايد موافق بشدة موافق

 العبارة
رقم 
سبة العبارة سبة العدد ال سبة العدد ال سبة العدد ال سبة العدد ال  العدد ال

48,5 32 12,1 8 15,2 10 15,2 10 9,1 6 
يساهم مرتبصي التكوين 
 1 املهين يف اجملال اإلداري

53 35 21,2 14 10,6 7 10,6 7 4,5 3 
يساهم مرتبصي التكوين 
اعة ال الص  2 املهين يف 

48,5 32 21,2 14 7,6 5 19,7 13 3 2 
يساهم مرتبصي التكوين 
اء و  ال الب املهين يف 

 األشغال العمومية
3 

60,6 40 28,8 19 6,1 4 4,5 3 0 0 
يساهم مرتبصي التكوين 
ال امليكانيك  املهين يف 

 الكهرباء املعماريةو 
4 

يساهم مرتبصي التكوين  6 9,1 6 9,1 7 10,6 17 25,8 30 45,5
ال الزراعة  5 املهين يف 

اليد العاملة املتكونة  8 12,1 22 33,3 7 10,6 5 7,6 24 36,4 6 
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 تغطي متطلبات الشغل

65,2 43 16,7 11 6,1 4 9,1 6 3 2 

صصات  استحداث 
ظومة  جديدة يف م

املهين تساهم التكوين 
يف تغطية متطلبات 

 سوق العمل

7 

68,2 45 1,5 1 13,6 9 10,6 7 6,1 4 

التخصصات املتواجدة 
على مستوى التكوين 

املهين تتالئم مع 
 متطلبات عامل الشغل

8 

37,9 25 4,5 3 15,2 10 36,4 24 6,1 4 

يغطي التكوين املهين 
صصاته  مبختلف 

املوجودة يف مراكز و 
الطلب املوجود معاهد 

يف سوق العمل على 
 اليد العاملة املؤهلة

9 

برامج التكوين املهين  5 7,6 15 22,7 11 16,7 1 1,5 34 51,5 10 
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تتالئم مع متطلبات 
 عامل الشغل

51,5 34 15,2 10 13,6 9 12,1 8 7,6 5 

افتقار التكوين املهين 
للكفاءات العالية 
للمؤطرين إحدى 
العوامل املؤثرة على 

 تطور

11 

51,5 34 30,3 20 6,1 4 6,1 4 6,1 4 

عزوف الشباب عن 
بعض التخصصات يؤثر 

سلبا على متطلبات 
 سوق العمل

12 

48,5 32 37,9 25 7,6 5 3 2 3 2 

الفراغ املوجود بني 
التكوين املهين و 

املؤسسات االقتصادية 
يؤثر سلبا على تكوين 

 اليد العاملة

13 

37,9 25 4,5 3 21,2 14 33,3 22 3 2 
التكوين املهين اليوم 

ه  حقق الغاية املرجوة م 14 
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يف تغطية عامل الشغل 
 باليد العاملة املؤهلة

48,5 32 30,3 20 4,5 3 6,1 4 10,6 7 

افتقار التكوين املهين 
ديثة سبب  لألجهزة ا

يف ضعف و نقص  
كفاءة اليد العاملة 

 املتكونة

15 

spss 18المصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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سبة 6نالحظ أن أكرب نسبة من اإلجابات بدرجة " غري موافق بشدة" كانت يف العبارة )- اقل  أما % 12.1( ب

فس الدرجة كانت يف العبارة )  .0( حيث بلغت نسبة اإلجابات 4نسبة ل

سبة 9نالحظ أن اكرب نسبة من اإلجابات بدرجة " غري موافق " كانت يف العبارة ) - اقل  أما % 36.4( ب

فس الدرجة كانت يف العبارة )  . %3 ت( حيث بلغت نسبة اإلجابا13نسبة ل

ايد " كانت يف العبارة ) - سبة 14نالحظ أن اكرب نسبة من اإلجابات بدرجة "  اقل نسبة  أما % 21.2( ب

فس الدرجة كانت يف العبارة )  . % 4.5( حيث بلغت نسبة اإلجابات 15ل

سبة 13نالحظ أن أكرب نسبة من اإلجابات بدرجة " موافق بشدة " كانت يف العبارة ) - اقل  أما % 37.9( ب

فس الدرجة كانت يف العبارة ) . %1.5و  %1.5( حيث بلغت نسبة اإلجابات 10( و )8نسبة ل  على التوا

سبة 8حظ أن أكرب نسبة من اإلجابات بدرجة " موافق " كانت يف العبارة )نال - اقل نسبة  أما % 68.2( ب

فس الدرجة كانت يف العبارة )  .% 36.4( حيث بلغت نسبة اإلجابات 6ل

سبة 8كانت يف العبارة )نسبة إجابات بدرجة املوافقة   أعلى أنكما نالحظ - ( 13و العبارة ) % 68,2( ب

سبة   متثل اكرب نسبة مشاركة بدرجة " موافق و موافق بشدة " وهي % 37,9ب
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ازليا:  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبيان مرتبة ت

ازليا:  1-3جدول رقم   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبيان مرتبة ت

 ترتيب الفقرة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقم العبارة العبارة

 1 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف اجملال اإلداري 3,75 1,42 11

اعة 4,07 1,21 6 ال الص  2 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

8 1,28 3,92 
اء و األشغال  ال الب يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

 العمومية
3 

1 0,8 4,45 
ال امليكانيك و  يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

 الكهرباء املعمارية
4 

ال الزراعة 3,89 1,32 10  5 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

 6 اليد العاملة املتكونة تغطي متطلبات الشغل 3,22 1,52 15

2 1,12 4,31 
ظومة التكوين املهين  صصات جديدة يف م استحداث 

 تساهم يف تغطية متطلبات سوق العمل
7 

5 1,33 4,15 
التخصصات املتواجدة على مستوى التكوين املهين 

 تتالئم مع متطلبات عامل الشغل
8 

14 1,44 3,31 

صصاته املوجودة يف  يغطي التكوين املهين مبختلف 
مراكز و معاهد الطلب املوجود يف سوق العمل على 

 اليد العاملة املؤهلة

9 

 10 برامج التكوين املهين تتالئم مع متطلبات عامل الشغل 3,66 1,48 12

9 1,35 3,9 
افتقار التكوين املهين للكفاءات العالية للمؤطرين إحدى 

 العوامل املؤثرة على تطور
11 

4 1,16 4,15 
عزوف الشباب عن بعض التخصصات يؤثر سلبا على 

 12 متطلبات سوق العمل

3 0,94 4,25 
املوجود بني التكوين املهين و املؤسسات الفراغ 

 13 االقتصادية يؤثر سلبا على تكوين اليد العاملة

ه يف تغطية  3,4 1,36 13 التكوين املهين اليوم حقق الغاية املرجوة م 14 
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 عامل الشغل باليد العاملة املؤهلة

7 1,32 4 
ديثة سبب يف ضعف و  افتقار التكوين املهين لألجهزة ا

 كفاءة اليد العاملة املتكونةنقص  
15 

 spss 18المصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

سايب قيمة للمتوسطكرب أ أننالحظ  رافها  أمادرجة املوافقة بشدة  أي 4.45 ـــب( 4تتوافق و العبارة ) ا ا

صص مطلوب على مستوى  أنإطارات التكوين املهين تتفق على  أنمما يفسر  0.80كان   املعياري أكثر 

 التكوين املهين هو امليكانيك و الكهرباء املعمارية.
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spssالمصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

 : تحليل عبارات المحور الثاني-3 الجدول

تيجة  ال
اإلنحراف 
 المعياري

غير موافق  غير موافق محايد موافق بشدة موافق المتوسط
 بشدة

الثاني: مدى تلبية عبارة المحور  المقياس
ي لمتطلبات سوق العمل  التكوين المه

 3,75 1,42 موافق بشدة

يساهم مرتبصي التكوين املهين يف اجملال  تكرار 6 10 10 8 32
 نسبة 9,1 15,2 15,2 12,1 48,5 اإلداري

 4,07 1,21 موافق بشدة
ال  تكرار 3 7 7 14 35 ساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

اعة  نسبة 4,5 10,6 10,6 21,2 53 الص

 3,92 1,28 موافق بشدة
ال  تكرار 2 13 5 14 32 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

اء و األشغال العمومية  نسبة 3 19,7 7,6 21,2 48,5 الب

 4,45 0,8 موافق

ال  تكرار / 3 4 19 40 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 
 نسبة / 4,5 6,1 28,8 60,6 املعمارية امليكانيك و الكهرباء

 3,89 1,32 موافق بشدة
ال  تكرار 6 6 7 17 30 يساهم مرتبصي التكوين املهين يف 

 نسبة 9,1 9,1 10,6 25,8 46,5 الزراعة

 4,01 1,2 موافق بشدة

 تكرار 17 39 33 72 169

 نتيجة احملور الثاين
 نسبة 5,14 11,82 10,02 21,82 51,22
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ماسي 4.01بعد دراسة نتائج احملور الثاين نالحظ أنه حصل على   أي موافق بشدة حسب مقياس ليكارت ا

ماسيمقياس   :-3 الجدول  ليكارت ا
 مقياس ليكارت الخماسي:

 المتوسط المدى

 1,79إ  1من  غري موافق بشدة

 2,59إ  1,80من  غري موافق

 3,39إ  2,60من  ايد

 4,19إ  3,4من  موافق

 5إ  4,20من  شدةبموافق 

 الطالبة إعدادالمصدر من 
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تيجة  ال
اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة
 المقياس

المحور الثالث : العالقة بين متطلبات سوق العمل و 
ي  مردودية  التكوين المه

 3,22 1,52 ايد
 تكرار 8 22 7 5 24

 اليد العاملة املتكونة تغطي متطلبات الشغل
 نسبة 12,1 33,3 10,6 7,6 36,4

 4,31 1,12 موافق بشدة
ظومة التكوين املهين  تكرار 2 6 4 11 43 صصات جديدة يف م استحداث 

 نسبة 3 9,1 6,1 16,7 65,2 تساهم يف تغطية متطلبات سوق العمل

 4,15 1,33 موافق بشدة
التخصصات املتواجدة على مستوى التكوين املهين  تكرار 4 7 9 1 45

 نسبة 6,1 10,6 13,6 1,5 68,2 تتالئم مع متطلبات عامل الشغل

 3,31 1,44 ايد

صصاته املوجودة يف  تكرار 4 24 10 3 25 يغطي التكوين املهين مبختلف 
مراكز و معاهد الطلب املوجود يف سوق العمل على 

 نسبة 6,1 36,4 15,2 4,5 37,9 اليد العاملة املؤهلة

 3,66 1,48 موافق بشدة
 تكرار 5 15 11 1 34

 تتالئم مع متطلبات عامل الشغلبرامج التكوين املهين 
 نسبة 7,6 22,7 16,7 1,5 51,5

 3,73 1,37 موافق بشدة
 تكرار 23 74 41 21 171

 نتيجة المحور الثالث
 نسبة 6,98 22,42 12,44 6,36 51,84

 الثالث : تحليل عبارات المحور-3 الجدول

 spssالمصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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 أي موافق بشدة حسب مقياس ليكارت 3.73نالحظ أنه حصل على  الثالثبعد دراسة نتائج احملور 

 : تحليل عبارات المحور الرابع-3الجدول رقم 

تيجة  ال
اإلنحراف 
 غير موافق محايد موافق بشدة موافق المتوسط المعياري

غير موافق 
 المقياس بشدة

ي و تأثير المحور الرابع: واقع التكوين  المه
 على عالم الشغل

 3,9 1,35 موافق بشدة
ي للكفاءات العالية  تكرار 5 8 9 10 34 افتقار التكوين المه

 نسبة 7,6 12,1 13,6 15,2 51,5 للمؤطرين إحدى العوامل المؤثرة على تطور

 4,15 1,16 موافق
عزوف الشباب عن بعض التخصصات يؤثر سلبا  تكرار 4 4 4 20 34

 نسبة 6,1 6,1 6,1 30,3 51,5 على متطلبات سوق العمل 

 4,25 0,94 موافق

ي و  تكرار 2 2 5 25 32 الفراغ الموجود بين التكوين المه
المؤسسات االقتصادية يؤثر سلبا على تكوين 

 نسبة 3 3 7,6 37,9 48,5 اليد العاملة  

 3,4 1,36 بشدةموافق 
ه في  تكرار 2 22 14 3 25 ي اليوم حقق الغاية المرجوة م التكوين المه

 نسبة 3 33,3 21,2 4,5 37,9 تغطية عالم الشغل باليد العاملة المؤهلة

 1,32 4 غري موافق بشدة
ي لألجهزة الحديثة سبب في  تكرار 7 4 3 20 32 افتقار التكوين المه

 نسبة 10,6 6,1 4,5 30,3 48,5 العاملة المتكونة ضعف و نقص كفاءة اليد

 3,4 1,76 موافق بشدة
 تكرار 20 40 35 78 157

 نتيجة المحور الرابع
 نسبة 6,06 12,12 10,6 23,64 47,58

 spssالمصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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أي موافق بشدة حسب مقياس ليكارت  3.40نالحظ أنه حصل على  الرابعبعد دراسة نتائج احملور 

ماسي ا

 خالصة:

  يث كالمها يؤثر بعد التحليل للمحاور الثالثة وجدنا اك عالقة بني التكوين املهين وعامل  الشغل  بان ه

 و يتأثر باآلخر.

صصات   مؤهلةفالتكوين املهين يليب متطلبات الشغل من يد عاملة  كلما توافق الطلب على العمل مع مستوى و 

رجاته. 



. 

الرابعالفصل 
التكوين المهني لمتربصيدراسة ميدانية 

إجراءات الدراسة المبحث األول:

أدوات الدراسة المبحث الثاني:
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 المبحث األول: إجراءات الدراسة

تطرق يف هدا املبحث  تمع الدراسة  إس ة إجراءات الدراسة وفقا لطبيعة موضوع البحث من خالل  وعي

 .ومتغريات الدراسة الدراسة

لمطلب األول: مجتمع الدراسةا

تمع الدراسة من مجيع  احية مراكز  باختالفاملهين  مرتبصي التكوينيتكون  الغرب وهران  ومعاهد ب

تمع الدراسة من: ويتكون 

تلف مراكز ومعاهد التكوين املهين.  املرتبصني: وهم الفئة املتمدرسة املتواجدة يف 

املهين والتمهني كما هو مبني يف ( للتكوين 01)ومعهدمراكز  6ولقد متت هاته الدراسة على مستوى 

:1رقم  الشكل

نسبة مراكز ومعاهد التكوين المهني:-الشكل رقم

spss 18الطالبة باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر : من 
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تلف مراكز و معاهد التكوين املهين و التمهني، حيث  حيث توزعت نسبة املرتبصني على مستوى 

سبة  و تقاربت نسبة اإلجابات بني  % 26.9سجلت اكرب نسبة إجابات على مستوى معهد التكوين مرفال ب

سبة  مد" و " احملقن" ب ما يف عل % 20.5و  %20.7مركزي التكوين املهين و التمهني " موالي  ، بي ى التوا

ا نسبة  ، اما اضعف نسبة سجلت  % 14.1و % 10.9مركزي التكوين " قديل" و "بطيوة" سجل على التوا

ات  سبة 1يف مركزي التكوين " حي البدر" و " الب .% 4.8و  % 2.1" ب  على التوا

سب الضعيفة  ات  أن إو ترجع هاته ال توي  1مركز الب شأة ال  قاعات  3على  إالهو مركز قدمي ال

عل هدا  02للدراسة،  ية " حالقة و خياطة" و تبقى قاعة واحدة للدراسة مما  صصة للتخصصات امله ها  م

 املركز دو قدرة استيعاب للمرتبصني ضعيفة جدا.

ا نسبة ضعيفة يف اإلجابة الن أما يف  إمامعظم التخصصات كان مرتبصوها  مركز " حي البدر" فقد سجل

ديدة". أهنم أوفرتة تربص على مستوى املؤسسات   مازالوا يف فرتة تسجيل مل يلتحقوا بعد بالدراسة " الدفعات ا

 توزيع مجتمع الدراسة: -3

 : توزيع مجتمع الدراسة1-4 جدول

مد مرفال حي البدر اجملموع ات موالي   بطيوة احملقن قديل 1ب
المتربص على مستوى التكوين 

 المهني 
 العدد  79 115 61 27 116 151 12 561

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:
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 :الثانيالمطلب 

ة الدراسة تشتمل على مجيع  استمارة  561تمع الدراسة ، حيث كان عدد االستبيانات املوزعة  أفرادعي

حها  مرتبصي التكوين املهين باختالف التخصصات املوجودة فيه ، وقد مت اسرتجاع نفس العدد  إاستبيان مت م

دول  ة يف ا ة للدراسة و هي مبي  :اآليتاملوزع و كانت كلها  صا

 المهني ومعاهد التكوين: نسب مراكز 2-4الجدول
 المتربصين على مستوى التكوين المهني العدد النسبة

 بطيوة 79 14,1

 احملقن 115 20,5

 قديل 61 10,9

ات 27 4,8  1ب

مد 116 20,7  موالي 

 مرفال 151 26,9

 حي البدر 12 2,1

 المجموع 561 100

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:

  :متغيرات الدراسة وخصائصهاالثالثالمطلب 

حو التا  تكون على ال

 :مستوى التعليم: يتمثل يف 

 ) جامعي (.4 –) ثانوي( 3 –) متوسط ( 2 –) ابتدائي( -1

 : مستوى التعليم3-4جدول 
 مستوى التعليم ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

 الترميز 1 2 3 4

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:
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  دول ة يف ا  : األيتالتخصصات: و هي مبي

 : التخصصات المهنية4-4جدول
 التخصص الترميز التخصص الترميز

 حالقة 1 كهروميكانيك 9

 كهرباء معمارية 2 الكرتوميكانيك 10

11 

ميكانيك تصليح املركبات 
فيفة  سكرتارية 3 ا

يومارة  12  خياطة 4 األمل

 تركيب صحي 5 تسيري موارد بشرية 13

ية 6 ارة دولية 14  حدادة ف

 اسبة 7 مربية أطفال 15

 اعالم ا 8 عون حفظ البيانات 16

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:

 الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة:

ة الدراسة فيما يلي  صائص اإلحصائية )انظر امللحق( لعي  تتمثل ا

  دول  :اآليتمستوى التعليم: يتمثل يف ا

 : نسب مستوى التعليم5-4جدول
 متغيرات الدراسة الفئة العدد النسبة
 ابتدائي 8 1,4

 مستوى التعليم
 متوسط 198 35,3

 ثانوي 352 62,7

 جامعي 3 5

 اجملموع 561 100

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:
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دول أعال نالحظ  مستوى  ذاتاكرب نسبة متواجدة على مستوى التكوين املهين هي فئة  أنمن خالل ا

سبة  ظ يف نيل شهادة البكالوريا يتوجهون  أن إو هدا راجع  % 62.7ثانوي ب التالميذ الدين مل يسعفهم ا

صول على عمل مستقبال. إ صص ما للتمكن من ا صول على شهادة يف   معاهد التكوين املهين قصد ا

ظ يف  أغلبيتهممستوى التعليم املتوسط و  ذاتتتمثل يف الفئة  % 35.3و تليها نسبة  ممن مل يسعفهم ا

ظام  أونيل شهادة التعليم املتوسط   لضعف مستواهم. اإلجباريالفئة ال مل تستطع التأقلم مع ال

ظ يف التعليم و هم دو مستوى ابتدائي و هد  % 1.4اضعف فئة فهي متثل نسبة  أما ممن مل يسعفهم ا

ين من ضعف املستوى الدراسي مل يؤهلها ح للحصول على شهادة التعليم األساسي او ألهنا تعا أماالفئة 

 على التخلي عن الدراسة يف سن مبكر . أجربهتمعائلية  أولظروف مرضية 

سبة الضعيفة املقدرة ب  أما امعات الدين مل يسعفهم  %5ال ي ا مع بني خر للجامعيني فهي نسبة 

صول على عمل  ظ يف ا امعي و املهين يف وقت واحد لتلبية طلبات  وأا الدين يريدون املزج بني التعليم ا

سب ممثلة  أواملؤسسات و اإلدارات سواء بشهادة جامعية  ية للحصول على عمل يف اقرب فرصة و هاته ال يف مه

 2الشكل رقم 

: مستوى التعليم-الشكل رقم   

 
 spss 18باالعتماد على برنامج المصدر: من اعداد الطالبة 
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مع بني الذكور و  أنكما   اإلناثو  %58.65حيث متثل نسبة الذكور  اإلناثهاته الفئة من املرتبصني 

ة يف الشكل رقم  41.35%  .3و هي نسب متقاربة و هي مبي

 : الجنس3-4الشكل رقم 

 
 spss 18باالعتماد على برنامج المصدر : من اعداد الطالبة 

ة يف  وهاته تلف التخصصات املوجودة على مستوى التكوين املهين وهي مبي الفئات من املرتبصني تتوزع على 

 .4الشكل رقم 

 التخصصات المهنية :4-4الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 spss 18باالعتماد على برنامج المصدر من اعداد الطالبة 
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ية  %12.3و  %12.83اكرب نسبة ترتاوح بني   أنحيث نالحظ  دادة الف تتمثل يف التخصصات " ا

 % 9.98و احملاسبة املالية" على التوا ألهنا األكثر طلبا على مستوى الورشات و اإلدارات ، تليها نسبة 

سب فهي جد متقاربة ترتاوح بني اضعف نسبة  أمالتخصص " كهر وميكانيك"  لتخصص "  %2.5بقية ال

لتخصص" عون حفظ البيانات" و هاته  %7.1نسبة  أعلىفيف" و الوزن ا ذاتميكانيك تصليح املركبات 

سب راجعة  لعدم  أولعدم الطلب عليها يف سوق العمل  أماالطلب عليها ليس كبري من قبل املرتبصني  أن إال

ها. أواملرتبص ألمهيتها  إدراك فر م عل املرتبص ي  لصعوبة املواد املدرجة فيها مما 

 المبحث الثاني: أدوات الدراسة 

ة  أنمبا  ا عدة أساليب للمعا ليلية فقد اعتمدنا على االستبيان و من مت استخدم ا مرتبط بدراسة  موضوع

 اإلحصائية.

 خطوات بناء االستبيان: األولالمطلب 

مع املعلومات من ميدان الدراسة هبدف معرفة ما مدى قدرة  التكوين املهين على لقد اعتمدنا على االستبيان 

ية و قد مت  و التخصصات امله  على عدة اعتبارات أمهها: إعدادبعني االعتبار يف  خذاألتوجيه املرتبصني 

 تكون الفقرات سهلة و بسيطة ليسهل فهمها. أن-1

ة اختيار بديل واحد من بني مخس بدائل. أن-2  توي على فقرات متدرجة حيث ميكن ألفراد العي

ليلها. أن-3 ة و   توي االستبيان على فقرات مغلقة ) عدة خيارات( بغية تسهيل اإلجابة و كدا تسهيل املعا

موذج  ا بإعداد ال عبارة  23لالستبيان  يتضمن عبارات وفقا ألهداف الدراسة حيث بلغت  األو*لدلك قم

توي على  إاور باإلضافة  3فقرات مدرجة يف  4موزعة على  س، مستوى  4ور  خيارات متعلقة با

ه مت وضع الصورة  موذج على االستاد املشرف بغية التعديل و التطوير وم التعليم، السن، التخصص، و عرض ال

هائية له ) انظر امللحق(.  ال
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 ثاني: أساليب المعالجة اإلحصائيةالمطلب ال

ديد ثبات  معامل الفا كرو نباخ:-1 القياس و املتمثلة يف  أداةمت استخدامه للحكم على دقة القياس من خالل 

 االستبيان.

ليل البيانات املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية و قد مت البرمجة اإلحصائية-2 : مت استعماهلا من اجل 

 استخراج  مايلي:

سب النسب المئوية-          ل عبارة من عبارات االستبيان من أجل املئوية ملعرفة درجة ك: مت استخدام ال

 هيل التحليل.تس

 حسب مقياس لكارت اإلجابةمت استخدامه ملعرفة مدى درجة المتوسط الحسابي: -      

سايب. االنحراف المعياري:-      مت استخدامه ملعرفة تشتت القيم عن وسطها ا

ماسي املتدرج : مت استخدامه لق(Likertمقياس لكارت)-3 ياس درجات االستجابة وفق مقياس ليكارت ا

: دول التا  كما هو موضح يف ا

 : ليكارت الخماسي. 6-4 جدول

 
 spssباالعتماد على نتائج  الطالبة إعدادالمصدر من 

 الخصائص السيكو مترية لألداة المطلب الثالث:

تائج املتوصل  ب توفرها على خصائص تدعى بالسيكو مرتية  إليهاح يتم قبول استمارة استبيان هدا العمل بال

 وهي:

عن طريق الصدق الظاهري و املعروف بصدق احملكمني، حيث مت  األداة: لقد مت التحقق من صدق الصدق
استمارة  أنالتكوين املهين للتأكد من  عرض االستبيان على االستاد املشرف املختص و عدد من مديري مراكز

موافق موافق بشدة محايد غير موافق غير موافق بشدة
5 4 3 2 1

درجا اإلجاب
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اءا على توصيات  االستبيان لديها املقدرة على قياس متغريات الدراسة ال صممت لقياسها حيث مت تعديلها ب
اء االستبيان.  االستاد املشرف و قد تقدم تفصيل دلك يف خطوات ب

 أنلك تخدمة ومدى ثباهتا، حيث يقصد بذسامل األداة: تعترب االعتمادية قياسا و مؤشرا على دقة الثبات-2

تائج  األداة ها إذ أوستعطي نفس ال ة يف ظروف مشاهبة، و مت  أعيدتا نتائج قريبة م فس العي عملية القياس ل

ة  إجراءقياسها باستخدام معامل الفاكرونباخ ، حيث يتضح من  قيمة هدا  أنألداة الدراسة  اإلحصائيةاملعا

حسب املختصني يف اجملال  األداة( و هي قيمة مرتفعة و مقبولة للحكم على ثبات  0.604املعامل تساوي ) 

ان الستخدامه لغرض الدراسة.  فاملقياس على ثبات عال و بدرجة مرضية و ميكن االطمئ

دول  ة يف ا  :أدناو نتائجه مبي

 الفاكرونباخ :7- الجدول رقم

 
 spssباالعتماد على نتائج   المصدر : من اعداد الطالبة

دول ادنا درجة الصدق   يبني ا

 الصدقدرجة  :8-الجدول رقم

 
 الطالبة إعدادالمصدر : من 

وهي نسبة كبرية فان استمارة االستبيان هلا املقدرة على قياس متغريات  %77مبا ان معامل الصدق هو 

 الدراسة.

 لفقرات المحور الثاني: المئويةوالنسبة الجدول: توزيع االجابات لكل عبارة 

Alpha cronbach Nombre d'élement

0,601 23

الثباث

0,77 0,601 23

الصدق =الجدر التربيعي للثبا عدد العبارا
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 والنسب المئوية األولى الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع-1   

 المئوية والنسب  األولى الفقرة تالعبار  اإلجابات : توزيع9-الجدول رقم
لي  غير موافق بشد  غير موافق محايد موافق موافق بشد  ب الت لى : س قر األ ارا ال ع

 عن الدراس
 الرقم

 العد النس  العد النس  العد النس  العد النس  العد النس 

 1 أس مرضي 268 47.8 167 29.8 72 12.8 32 5.7 22 3.9

ي 264 47.1 156 27.8 71 12.7 44 7.8 26 4.6 ئ  2 أس ع

م االست 179 31.9 118 21 74 13.2 113 20.1 77 13.7 ء م  3 س

م الدر 204 36.4 129 23 64 11.4 109 19.4 55 9.8  4 عد القدر ع ف

 5 أس أخر 133 23.7 44 7.8 61 10.9 241 43 82 14.6

 spss برنامج نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من:  المصدر

اهاللمرتبص دوافع خفية غري تلك ال  التخلي عن الدراسة و هدا ما تدل عليه  إبه  أدتيف االستبيان  أدرج

 %57.6ال تقدر ب  األو( من الفقرة 5الكبرية للعبارة ) اإلجابةنسبة 

 والنسب المئوية الثانية الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع -2

 المئوية والنسب  الثانية الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع: 10-الجدول رقم
:  غير موافق بشد  غير موافق محايد موافق موافق بشد  قر الثاني ارا ال  ع

ني وين الم ب االلتحا بالت  س
 الرقم

 العد النس  العد النس  العد النس  العد النس  العد النس 

دراس 44 7.8 63 11.2 55 9.8 179 31.9 220 39.2 ع ل  1 الرغ في الرج

 2 الرغ في اكتس حرف 30 5.3 58 10.3 28 5 133 23.7 312 55.6

را 241 43 133 23.7 85 15.2 55 9.8 47 8.4  3 الرغ في مالء ال

ار 174 31 71 12.7 67 11.9 98 17.5 151 26.9 لمج اإل ق ب صص يت  4 الرغ في ت

 5 أس أخر 240 42.8 80 14.3 93 16.6 79 14.1 69 12.3

 spss برنامج نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من مصدر:ال

للعبارة  ةاإلجابرغبته يف اكتساب حرفة و هدا ما تدل عليه نسبة  إيرجع سبب التحاق املرتبص بالتكوين املهين 

 % 79.3( من الفقرة الثانية و ال تقدر ب 2)
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 المئوية النسب و الثالثة الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع -3

 المئوية النسب و الثالثة الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع: 11-الجدول رقم
 غير موافق بشد  غير موافق محايد موافق موافق بشد 

صص ب اختيار الت : س قر الثالث ارا ال  الرقم ع
 العد النس  العد النس  العد النس  العد النس  العد النس 

اري ا اكتس حرف 14 2.5 8 1.4 12 2.1 226 40.3 301 53.7 ر   1 الرغ في اكتس خ

37.4 210 29.1 163 16.8 94 8.9 50 7.8 44 
ته الحرف في س  صص ا ه ب ع هدا الت كثر الط

مل  ال
2 

ته الحرف مند الصغر 162 28.9 102 18.2 87 15.5 104 18.5 106 18.9 صص ا ه  3 المي ال هدا الت

ته الحرف 235 41.9 103 18.4 63 11.2 96 17.1 64 11.4 صص ا ه الدين في هدا الت  4 رغ ال

 5 أس أخر 278 49.6 94 16.8 91 16.2 69 12.3 29 5.2

 spss برنامج نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من:  مصدرال

ية  بدرجة  % 94( من الفقرة الثالثة و ال تقدر ب1للعبارة ) ةاإلجابرغبته يف اكتساب حرفة و هدا ما تدل عليه نسبة  إيرجع سبب اختيار املرتبص للتخصصات امله

 املوافقة 

ليل الفقرات الثالثة املكونة للمحور الثاين تبني     :أنبعد 

 ( من الفقرة الثانية.2للعبارة ) اإلجابةدافع املرتبص لاللتحاق بالتكوين املهين كان بسبب الرغبة يف اكتساب حرفة و هدا ما تدل عليه نسبة  أن*

ية كان بدافع الرغبة يف اكتساب حرفة و هدا ما تدل عليه نسبة  أن*  ( من الفقرة الثالثة.1يف العبارة ) اإلجابةاختيار املرتبص للتخصصات امله
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 لفقرات المحور الثالث: الجدول: توزيع االجابات لكل عبارة والنسبة  المئوية
 المئوية النسب و االولى الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع -1

 المئوية النسب و االولى الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع: 12- الجدول رقم
 غير موافق بشد  غير موافق محايد موافق موافق بشد 

لى قر األ  الرقم ال
 العد النس  العد النس  العد النس  العد النس  العد النس 

27.5 155 28.5 160 18.4 103 18.7 105 6.8 38 
ء  د انت شر ب هل لدخ الشغل م المتربص م

 التربص
1 

 spss برنامج نتائج على باالعتماد الطالبة اعداد من:  المصدر
 المئوية النسب و الثانية الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع -2

 المئوية النسب و الثانية الفقرة لعبارات اإلجابات توزيع: - الجدول رقم
قر  غير موافق بشد غير موافق محايد موافق موافق بشد ارا ال اشر بعد الثانيع : المتربص غير مؤهل لدخو الشغل م

ب اء من التربص بس  العد النس العد النس العد النس العد النس العد النس  الرقم االنت

ل   .  .  .  .  . ير غير الجيد من ق   االستالتح
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ي  .  .  .  .  . م نب ال ر في الج ف مست االست الم   ض

صص  .  .  .  .  3. مج الت م المتربص مع برن ق ب ت   ص

.  .  .  .    

ر قدر المتربص  ن الخت اضيع المقترح في االمتح عد جدي الم
  الحقيقي

 spss برنامج نتائج على باالعتماد الطالبة اعداد من:  المصدر
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 خالصة:

ليل عبارات   الفقرات املكونة للمحور الثالث تبني ان :بعد 

  ونسبة املرتبص واثق من قدراته لدخول عامل الشغل بعد اكتمال فرتة الرتبص وهدا ما يتوافق

 .% 56و املقدرة ب باملوافقة يف الفقرة األو من احملور الثالث اإلجابة

  قص وسائل التكوين يرجع سبب  وهدا ماضعف املرتبص لاللتحاق بالشغل بعد انتهاء الرتبص ل

و املقدرة نسبتها ب  ( للمحور الثالث2( من الفقرة )3باملوافقة للعبارة ) ونسبة اإلجابةيتوافق 

%74.2. 
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 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لعبارات االستبيان مرتبة تنازليا:

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبيان مرتبة تنازليا :14-4جدول
 رقم العبارة العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري ترتيب العبارة

 1 أسباب مرضية 1,98 1,22 22

 2 أسباب عائلية 2,69 1,52 13

 3 سوء معاملة األساتذة 1,9 1,12 23

 4 عدم القدرة على فهم الدروس 2,52 1,53 14

 5 أسباب أخرى 3,45 1,64 7

 6 الرغبة يف الرجوع للدراسة 3,76 1,23 3

 7 الرغبة يف اكتساب حرفة 3,82 1,07 2

 8 الرغبة يف مأل الفراغ. 2,18 1,32 19

صص يتعلق باجملال اإلداريالرغبة يف  2,87 1,52 8  9 

 10 دوافع أخرى 2,4 1,48 16

 11 الرغبة يف اكتساب خربة إدارية أو اكتساب. حرفة 4,27 0,79 1

رفة يف سوق العمل 3,7 1,19 4  12 كثرة الطلب على هدا التخصص أو هاته ا

د الصغر 2,8 1,49 11 رفة م  13 امليول إ هدا التخصص أو هاته ا

رفة 2,43 1,53 15  14 رغبة الوالدين يف هدا التخصص أو هاته ا

 15 أسباب أخرى 2,13 1,39 20

يد للحصص من قبل األستاذ. 2,72 1,49 12  16 التحضري غري ا

 17 عدم تتطابق برنامج التخصص مع متطلبات عامل الشغل. 2,84 1,41 10

 18 نقص الوسائل الضرورية للتكوين 3,7 1,09 5

 19 قدم األجهزة املستخدمة يف التكوين 3,6 1,12 6

جم الساعي للحصص. 2,87 1,41 9  20 نقص ا

انب العملي 2,29 1,32 17  21 ضعف مستوى االستاد املؤطر يف ا

 22 صعوبة تأقلم املرتبص مع برنامج التخصص 2,26 1,45 18

21 1,28 2,01 
الختبار قدرة املرتبص عدم جدية املواضيع املقرتحة يف االمتحانات 

قيقية.  23 ا

 spss 18باالعتماد على برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:
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سايب تتوافق و العبارة ) أننالحظ  رافها   أماأي درجة املوافقة بشدة   4.27( ب 11اكرب قيمة للمتوسط ا ا

سبب التحاقهم بالتكوين املهين   أن رأيمما يفسر ان مرتبصي  التكوين املهين امجعوا  على  0.79املعياري كان 

 اكتساب حرفة. أو إداريةكان بدافع الرغبة يف اكتساب خربة 

ليل عبارات نتائج الدراسة:   ابعد  تائج متثلت يف: احملاور استخلص  مجلة من ال

باالعتماد على نتائج مقياس ليكارت يف دراسة عبارات احملاور نتائج إطارات التكوين المهني:  -1

ا   :أن إالثالث توصل

  اعة ها املسامهة يف ش امليادين سواء ميدان الزراعة, الص رجات التكوين املهين ميك

يات  إذا......اخل.  األزمةصلت على تكوين جيد من حيث حجم املعلومات و توفر التق

  رجات التكوين املهين و متطلبات سوق العمل هي عالقة طرية ولكن هدا  عال ميالعالقة بني 

ديدة" للمزيد من  بني سوق العمل و  املالئمةمن استحداث أمور جديدة "التخصصات ا

 رجات التكوين املهين.

  دث الفراغ بني التكوين املهين و متطلبات سوق العمل وال اك مجلة من العوامل ال قد  ه

رجات  أوتفاديها  أماب    ذاتتعديلها مثل الرفع من كفاءات املؤطرين لضمان التحصل على 

تلف التخصصات لتفادي امليول لبعضها ودلك  إ باإلضافة عاليةكفاءة  و  توجيه الشباب 

سيق مع املؤسسات االقتصادية واإلداراتبال  لضمانالبيداغوجي من خالل املختصني يف التوجيه  ت

رجات التكوين املهين على فرصة عمل .ح  صول 

  ظر يف أجهزة و برامج التكوين املهين صول على  إحدىإعادة ال العوامل املساعدة على ا

 كفاءة.  ذاترجات 
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 نتائج المتربصين: -2

  ان سبب التحاق املرتبص بالتكوين املهين راجع ا الرغبة يف اكتساب حرفة تؤهله لدخول عامل

سبة موافقة  سايب للعبارة  تأكدو هدا ما  % 79.3الشغل كان ب القيمة الكبرية للمتوسط ا

 "الرغبة يف اكتساب خربة إدارية أو اكتساب حرفة ( ،"11)

  ظام االجباري كان راجع ا دوافع أخرى غري تلك ال لي املرتبص عن الدراسة يف ال ان سبب 

سبة ،مت اقرتاحها  ا ا البحث من جديد و التحري عن هاته الدوافع .% 57.6ب وهدا ما دفع

 فتبني ان الدوافع كانت بسبب الالوعي للمرتبص بعواقب التخلي عن الدراسة بسبب الرفقة السيئة

ها. هم من فضل عدم اإلفصاح ع  وعدم التفكري يف العواقب وم

  سبة  فكرة عدم ارفضو ان املرتبصني  54تطابق برنامج التخصصات مع ما يطلبه عامل الشغل ب

اما ضعف املؤطر او عدم قدرة املرتبص على ، مما يؤكد ان عدم الكفاءة راجع لعوامل أخرى. %

 ودلك راجع الختيار العشوائي للتخصص.التاقلم مع التخصص بسبب ضعف مستوا 

  يد ان املرتبص قادر على دخول عامل الشغل بعد انتهاء فرتة الرتبص اال يف حالة عدم التكوين ا

ه مع ما يطلبه عامل الشغل. او عدم تطابق تكوي
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حاولنا من خالل حبثنا مدى قدرة التكوين املهين على توجيه الشباب حنو التخصصات املهنية لوالية وهران 

ة إشكالية تدور حول قدرة التكوين املهين على استقطاب و توجيه الشباب حنو التخصصات  املطلوبة يف معا

 سوق العمل ، جمسدين من خالل دلك ما هو موجود يف الواقع .

إطارات و مرتبصي التكوين املهين لوالية وهران  أراءو من خالل الدراسة امليدانية حاولنا الوقوف على 

 وه مستشار، تقين بيداغوجي....(، و املرتبصني ،أساتذةالتكوين املهين ) بواسطة استبيان موزع على إطارات 

 :إالفئة ال تتلقى التكوين و من خالل دلك توصلنا 

 التأهيل يف ش األو حيث يعد التكوين املهين املكان املؤهل الكتساب صحة الفرضية  إثبات

الشغل.اجملاالت لالقتحام عامل 

 صحة الفرضية الثانية حيث كلما كانت عالقة التكوين املهين بالقطاعات االقتصادية وطيدة   إثبات

.كلما زاد التنسيق بني التخصصات املتواجدة يف قطاع التكوين وتلك املطلوبة يف سوق العمل

  صول على خمرجات للتكوين املهين تتالءم إثبات صحة الفرضية الثالثة حيث انه من اجل ا

سوق العمل جيب توجيهها من قبل املختصني يف التوجيه لقطاع التكوين املهين لتفادي  ومتطلبات

.أحداها إامليول  أوسوء اختيار التخصص 

 العوامل  أه تطابق برامج التكوين املهين و حتيينها من بني  أنحيث صحة الفرضية الرابعة  إثبات

.بت كفاءتهال تعزز من قيمة خمرجات قطاع التكوين املهين و تث

روج هبا وهي: أه يف  إجيازه جوانب املوضوع ميكن  أله من خالل التطرق  النتائج ال مت ا

  اجملاالت.القطاعات القادرة على خلق يد عاملة مؤهلة يف ش  أه التكوين املهين من

  طوات ال تساعد على  أه و املؤسسات االقتصادية من سد الفراغ املوجود بني قطاع التكوين املهين ا

خلق يد عاملة مؤهلة لدخول عامل الشغل بثقة.



الخاتمة العامة

102 

  تطابق التخصصات املوجودة على مستوى قطاع التكوين املهين مع متطلبات عامل الشغل من بني اه

األمور ال تعزز من مكانة خمرجات التكوين املهين.

 :الدراسة أفاق

تكون نقطة بداية مواضيع جديدة  أن أرجوا املوضوع تبينت  عدة نقاط ذمن خالل دراس هل

 لدراسات الحقة ومن بينها:

 ظاهرة التسرب املدرسي على مكانة التكوين املهين. أثر-1

جهد يبقى  إاليف الدراسة ما هو  والبيانات واألدوات املستخدمةويف األخري ما ميكن قوله انه مهما تكن النتائج  

 أكثريكون منطلقا لدراسات أخرى  أننه أي تقصري وارد يف هدا العمل من شأ أنكما   التحسني،قابال للنقد و 

حتليال. أدقرأيا و  أصوبعمقا، و 
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