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اللهم لك احلمد كله و لك الشكر كله و إليك يرجع األمر كله لك  ، و شكرك نفتتح حبمدك
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 ملخص باللغة االنجلیزیة

     This study was titled “The Role of Professional Training in Activating 

Entrepreneurial Thought,” which aimed to identify the role that vocational training 

plays in activating the entrepreneurial thinking of the trained, based on the main 

question that was formulated as follows:  

     What is the role of vocational training in activating entrepreneurial 

thinking? 

The following sub-questions fall under this question: 

1- Do the programs and curricula used in vocational training lead to the activation 

of the entrepreneurial thinking among the trained?  

2- Do vocational training institutions have the necessary capabilities to activate the 

entrepreneurial thinking among the trained?  

3- Are the approved procedures practiced by vocational training institutions that 

lead to activating the entrepreneurial thinking?  

4- Does the pedagogical system practiced by vocational training institutions help 

those trained to adopt the entrepreneurial idea?  

In this study, the descriptive survey method was used, as well as the questionnaire 

was used to collect data from the field, which included (36 items) and distributed 

over 05 axes. This tool was applied to a study population of 106, who are among 

the people who have benefited from vocational training and have established an 

enterprise. 

This study resulted in the following results:  

  -The programs and curricula used in vocational training lead to the activation of 

the entrepreneurial thinking among the trained.  

  -The vocational training institutions have the necessary capabilities to activate the 

entrepreneurial thinking among the trained. 

  -Approved procedures practiced by vocational training institutions lead to the 

activation of entrepreneurial thinking. 

  -The pedagogical system practiced by vocational training institutions helps the 

trained to adopt the entrepreneurial ideology 
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  مقدمة

تعتبر إدارة الموارد البشریة من أهم وظائف المؤسسة لتركیزها على العنصر البشري الذي      

من هذا المنطلق اصبحت ، یعتبر أثمن مورد لدى المؤسسة و األكثر تأثیرا على اإلطالق 

و ذلك باعتبارها عنصرا اساسیا من ،  تحتل مركزا مهما في العالم المعاصرالموارد البشریة 

اذ تعتبر بمثابة استثمار مربح للغایة إذا ما استغل بشكل ، عناصر التنمیة في كل المجاالت 

فالموارد البشریة هي القوى الدافعة الحقیقیة في أي مجتمع ، صحیح و على الوجه المطلوب 

هي القوى الكامنة الحقیقیة اتي من خاللها یتم التطور و التقدم و وهي مصدر كل الطاقات ف

الن كل النجاحات و االنجازات تعود الى الجهد ،بلوغ القمم و تجعل من النجوم مواطئ االقدام 

حتى لو كانت موارد طبیعیة و امكانیات مادیة مساعد أخرى في ، البشري في المقام االول 

فإن العنصر البشري هو الذي یرسم األهداف و السیاسات و ،  عملیة االنتاج داخل المؤسسات

  . یضع كل الخطط و البرامج و المناهج و غیرها 

و تكمن أهمیة الموارد البشریة من خالل عملیة التكوین االفراد تكوینا جیدا و تأهیلهم و      

ة فهي ترتكز أو تستند على أما االهمیة الثانیة للموارد البشری، نقلهم الى مواقع االنتاج الحقیقیة 

فتحقیق ، السیاسات و القواعد و المناهج الواضحة و المدعمة من قبل االدارة العلیا للمؤسسة 

الفاعلیة في االنتاج و االداء یعتبران مطلبین أساسیین یتحققان غالبا عن طریق التكوین الفعال 

  . و المتقن 

خالل تحیق تلك االهداف المسطرة مسبقا و  كما أن االهمیة االساسیة للتكوین تظهر من     

لذلك تعتبر تنمیة الموارد البشریة من المتطلبات االساسیة الي مؤسسة و من ، المرجوة المنال 

و الذي یعد من المواضیع المهمة التي شغلت بال  –التكوین المهني  –بین أهم المؤسسات 

جتماع تنظیم وعمل و علم االجتماع و علم اال، المختصین في مجاالت مختلفة كعلم االجتماع 

و ذلك لما له عالقة و طیدة و مباشرة باستقطاب و تنمیة الموارد ، المهني و علم النفس العمل 

  .    البشریة و تحقیق الكفایة و االنتاجیة و االستقرار 
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ج ذلك بتطویر المنهاو  كما ان هناك اهتماما كبیرا بموضوع التكوین المهني في العالم     

الفكر  و تنمیة  تفعیلمحاولة تأهیل الید العاملة و وهذا رغبة في ، الدراسیة و البرامج التعلیمیة

وهذا ما یساهم في القضاء ، و توفیر مناصب شغل تعتمد على امكانیاتها، المقاوالتي لدیها

فالمجتمعات الحدیثة ،  ظاهرة البطالة النها تعتبر آلیة من اآللیات التي اعتمد الدولة علیها

تحرص كل الحرص على تفعیل الفكر المقاوالتي لدى الشباب المتكون سوى على مستوي 

أو على مستوى ،  التكوین المهني وذلك بانشاء دار المرفقة داخل مؤسسة التكوین مؤسسات

لذلك فقد حاولت الدولة الجزائریة ان ، التكوین العالي و التكوین و ذلك بانشاء دار المقاوالتیة

  . تنهج منهاج هذه الدول بما قدمته من سیاسات اصالحیة اتجاه مؤسسات التكوین المهني 

لذا حاولت السیاسات  الجدیدة لشباب سواعد كل امة ترید التطور و النهوض یعتبر ا     

فعیل الفكر لمؤسسات التكوین ادماج كل فرد اراد االلتحاق بمؤسسات التكوین المهني و ت

و بهذا تكون  قد استقطبت الشباب و  بإنشاء مقاوالتیةومنحه شهاداة تسمح له  المقاوالتي لدیه

مؤهالت تقنیة و مهنیة الى شباب یملك كل المهارات التي تسمح له  تحویلهم من فرد الیملك

و ، شط الى عنصرا فعاال في مجتمعهنبالنهوض بنفسه و مجتمعه و یتحول من عنصرا غیر 

  . من خالل هذا االسلوب ننهض باالقتصاد

مل و فالمتوقع ان یحتل دور التكوین المهني مكانتا كبیرة في تاهیل الشباب الى سوق الع     

على هذا االساس تبرز ضرورة تسلیط الضوءعلى دور التكوین المهني في تفعیل الفكر 

المقاوالتي بحیث تسعى هذه الدراسة الى التعرف عن دور مؤسسة المعنیة في تفعیل الفكر 

  .   المقاوالتي  بدائرة الرباح 

و ، ن المهني و قد استخدمنا لذلك المنهج الوصفي من خالل وصف دور و مساهمة التكوی 

اعتمادا استمارة االستبیان و على المقابلة كأدوات لجمع البیانات موجهة لخرجي  مؤسسة 

النهم ،التكوین المهني و التمهین بالرباح و الذین قاموا بإنشاء مقاوالت أو مؤسسات صغیرة 

 قسمقسمین  إلىو من هنا قسمنا دراستنا  ، الشریحة المعنیة أو انهم یمثلون مجتمع الدراسة 

 .میداني وأخر نظري
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  :یحوي القسم النظري كل من 

تحدید : جاء بعنوان االطار االشكالي و المفاهیمي للدراسة و یتضمن وقد : االول الفصل

ثم تطرقنا الى دوافع اختیار الموضوعو كذلك حاولنا ان ، االشكالیة ثم تلیها فرضیات الدراسة

واخیرا اعرجنا ، مرورا بالتعریفات االجرائیة لمتغیرات الدراسة، و أهدافها أهمیة الدراسةنقف على 

  .  على الدراسات السابقة

مفهوم ، تحدید المفاهیمالتكوین المهني و قد تطرقنا فیه الى  عنوانب جاء وقد: الفصل الثاني 

یم و تنفیذ تصم، انماط التكوین، اهداف و اهمیة التكوین المهني و التمهین، التكوین المهني

  الخ    ...الهیاكل المشكلة لقطاع التكوین المهني و التمهین ،البرامج

مفهوم المقاوالتیة و التعلیم حاولنا ابراز الفكر المقاوالتیة  عنوانب جاء وقد: الفصل الثالث 

    المقاوالتیة و مفهوم المقاول

  : فقد احتوى على المیدانيأمأ عن القسم 

  .ةدانیهجیة للدراسة المینعنوان االجراءات المتحت : الفصل الرابع 

اعتمدتها الدراسة  من خالل هذا الفصل حاولنا إبراز اهم الخطوات و االجراءات المنهجیة التي

 مجتمع وتناولنا  للدراسة والزمني المكاني المجال من كل إلى .مع تحدید عینة الدراسة ،الراهنة

 جمع أجل من االستمارة وهي في الدراسة المستخدمة األدوات ثم ,فیه المختارة والعینة البحث

  .البیانات

  .و تفسیر النتائج عرض البیاناتو قد جاء بعنوان  :الفصل الخامس 

 ضوء فيالدراسة  نتائج مناقشة الى تطرقذلك بال و المیدانیة الدراسة نتائج عرض تتضمن وقد

 معالجة افیه تموقد  العامة واالستنتاجات وتفسیرها البیانات تحلیل في فتمثل ، الفرضیات

 صیاغة تم األخیر وفي ، و االقتراحات التوصیات إلى التطرق كذلكو  ،المیدانیة المعطیات

   .الخاتمة
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  النظري القسم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5 
 

  

  

  

  

  اإلشكالي و المفاهیمي للدراسةاإلطار : الفصل األول 

  

  تمهید  

  إشكالیة الدراسة  ـــ 01

  فرضیات الدراسة  ـــ 02

  دوافع اختیار الموضوع  ـــ 03

  أهمیة الدراسة  ـــ 04

  أهداف الدراسة    ـــ 05

  ف اإلجرائیة لمفاهیم الدراسةیالتعار   ـــ 06

  الدراسات السابقة  ـــ 07

  خالصة الفصل  
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:تمھید  

 ةلالمشك معالجة الباحث هفی یقرر الذي المنظور یميهالمفا و اإلشكالي اإلطار یعتبر     

 التجرید من االنتقال خالل من رةهالظاب تتعلق التي یمهالمفا مهأ إلى بالتطرق ذاهو  المطروحة

 عن عبارة یمهمفا إلى الباحثین إلى تعود التي النظریة من االنتقال بمعنى ، موسلالم إلى

 إن السابقةالدراسات  تستخدم أن یجب دراسة كل أن جانب إلى ، أكثر موسةلم خصوصیات

 ویتضح الحالیةالدراسة  معالدراسة  نتائج مطابقة مدى ما وكذاإثراء الدراسة  اجل من ، وجدت

  . الفصل فيهذا 
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  الدراسةشكالیة إ

في كل أمة  اسیا  الستقطاب الشباب الذي یمثلعتبر مركزا أسإن التكوین المهني ی      

، ومخزون طاقتها المتدفق حميیبني و یي لذالقوي ا ساعدهاو عمودها الفقري، وقلبها النابض، 

الذي یمألها حیویة ونشاطًا، وهمزة الوصل التي تربط بین الحاضر والمستقبل، ومن هنا وجبت 

غییر في ویعتبر الشباب وقودًا لحركات الت. العنایة بهم، والحرص على حسن تكوینهم و إعدادهم

كل المجتمعات، لما یتمتعون به من حماسة القلب، وذكاء العقل، وحب المغامرة والتجدید، 

والتطلع دائمًا إلى كل جدید، والثورة على التبعیة والتقالید، إال ما كان دینًا قویمًا، أو تراثًا 

  . صحیحاً 

واضحا في مجاالت  التكوین المهني من ابرز الموضوعات التي تلقى اهتماما موضوع یعد    

التمهین ، إقامي (  اإدارة الموارد البشریة خاصة على اعتبار أن عملیة التكوین بمختلف أنماطه

عتبر من المحددات الرئیسیة لنجاحها أو فشلها في ت ) .الخ ...، العبور، عن بعد ، المسائي ، 

ها تعلیم مهارات و و ذلك في مجموعة من األمور األساسیة من، تحقیق أهدافها و فعالیتها 

تنمیة و تطویر البرامج حول مختلف ، تقنیات أساسیة مع التركیز على تنظیم و تقسیم العمل 

زیادة على ذلك ، التخصصات مع مسایرة  التقنیات و تكنولوجیات الحدیثة و تطویر المهارات 

و ذلك تخصیص میزانیة مناسبة للعمل و ممارسة  جمیع النشاطات إلنجاح عملیة التكوین 

  . و إداریین بیداغوجیة و مكونین ذات كفئات عالیة بتوفیر قاعات و ورشات و إطارات

التــي تناولــت موضــوع  السوســیولوجيمــن خــالل مــا ذكرنــا یمكــن إدراج العدیــد مــن النظریــات      

ترتكـز أساسـا علـى  و التـي  فقـد بـرزت نظریـة اإلدارة العلمیـة التكوین المهني مـن مختلـف جوانبـه

مـــع ضـــرورة ، المنـــاط إلیـــه  المهمـــةتـــدریب العمـــال ألداء مهـــامهم بكـــل فاعلیـــة وفقـــا لمـــا تتطلبـــه 

المراقبـــة المباشـــرة و المتابعـــة المســـتمرة للعمـــل مـــن طـــرف المشـــرفین حیـــث انـــه یرتكـــز علـــى مبـــدأ 

  .تقسیم العمل

مـل فهـي تـدعو للمسـاواة و عـدم أما النظریـة البیروقراطیـة التـي اهتمـت أكثـر بتطبیـق قواعـد الع   

التحیز في المعاملة بین األفراد كما أن الفرد هو المالـك الحقیقـي لوظیفتـه وال یتنـازل علیهـا آلخـر 
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التعیین في منصب یتم وفقا للكفـاءة  أنفهي ترتكز على التسلسل الوظیفي و تنظیم األعمال كما 

ــیم و التكــوین فــي تخصــص مــا بمع التعیــین  یكــون بنــاءا علــى  أننــي المهنیــة ویرتكــز علــى التعل

  .التوافق مع التخصص 

المجتمع علـى أنـه بنـاء إجتمـاعى یتـألف  إلىفقد برزت النظریة البنائیة الوظیفیة و التي تنظر    

، مــــن أبنیــــة صــــغیرة مترابطــــة تتجــــه كلهــــا إلــــى نــــوع مــــن التكامــــل والتــــوازن و االســــتقرار والتســــاند

المتبــادل بــین أبنیتــه ألن كــل بنــاء فیــه  االعتمــاد م بالتكامــل وفــالمجتمع عنــد الوظیفیــة البنائیــة یتســ

كــذلك التكــوین المهنــي فهــو .المنظومــة الكلیــة للمجتمــع  فــيیعمــل علــى الوفــاء بوظیفتــه المحــددة 

یعمـل كأنـه جسـد ) الـخ ... معاهـد وطنیـة و معاهـد مختصـة و مراكـز و ، وزارة ( بجمیع هیاكلـه 

اه و نالحظـه مـن تفاعـل بـین المتكـونین و المكـونین ومـا یقـوم أما مـا نـر .واحد لتحقیق هدف واحد 

مــن تفاعــل مــع مهـنهم و إدراكهــم للرمــوز التقنیــة و إتقــان هــذه اللغــة  الورشــاتبـه المتكــونین داخــل 

  .لدلیل على وجود  النظریة التفاعلیة الرمزیة 

ه لتخصـص الـذي إحساس المتكون بـروح المسـؤولیة أثنـاء مرحلـة تكوینـه و ذلـك بعـد اختیـار إن    

و هــذا مــا تشــیر  إلیــهالحیــاة الیــومي بالنســبة  أهمیــةرغــب فیــه لیجعــل منــه رجــال یعــي جیــدا مــدى 

وهذا ناتج على مرحلة الوعي التي یبلغها المتكون و التـي اكتسـبها ، ودلوجي تإلیها النظریة اثنومی

  .ي جمن خالل الخبرات و الممارسات و العالقات و هي ما تسمى الفینومینولو 

التــي تشــغل بــال العدیــد  موضــوعاتو مــن خــالل هــذا تعــد مؤسســات التكــوین المهنــي إحــدى ال   

 التكـوینو بالتالي فعملیـة ، من الباحثین في مختلف التخصصات و باألخص العلوم االجتماعیة 

( تعتبـــر مـــن أهـــم األدوار التـــي تقـــوم بهـــا مؤسســـات التكـــوین المهنـــي ینـــتج عنهـــا نســـق اجتمـــاعي 

ذو روابط اجتماعیة و عالقات مهنیة و أهداف و غایات وعقائد و تقنیـات  ،)جماعة من األفراد 

  .مجتمعاتهممشتركة و تحكمهم قواعد و قوانین لتجعل منهم أفراد فاعلین داخل 

ن و التأهیل المهني في مؤسسات التكوین المهني ال تكون عشوائیة بل تكون إن عملیة التكوی   

بشریة و  مج و مناهج دراسیة وكذا إمكانیاتمضبوطة و منظمة من خالل عدة إجراءات و برا

 مادیة تعتمد علیها قصد تكوین و تأهیل الشباب لسوق العمل مواكبة للتطورات التكنولوجیة
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إلى واقع هذه المخرجات  لكن لو نظرنا. هداف المنشودة للمؤسسة و بالتالي تحقیق األ السریعة

% 11.4بلغت نسبة البطالة في الجزائر حیث ،  لوجدنا أنفسنا أماما ظاهرة معضلة وهي البطالة

نقطة، مع انخفاض  0.3ـ ، مسجلة تراجعا ب2018في سبتمبر % 11.7مقابل  2019في مایو 

 أنو أوضح ذات المصدر . الدیوان الوطني لإلحصائیات أعلنهمحسوس لدى الرجال، حسبما 

ملیون شخص في شهر  1.46ملیون شخص مقابل  1.44بـ عدد السكان البطالین قد قدر 

 المتخرجین هؤالء كل تكفي شغل مناصب توفیر عن الدولة عجز ظل فيو  )1(.راألخیسبتمبر 

 بدیل عن البحثوجب على هذه المؤسسات ،  یوم بعد یوما كبیر بشكل معدالتها تتزاید والتي ،

تفعیل الفكر المقاوالتي لدي  في تتمثل الممكنة الحلول أبرز ولعل ، الزما أمرا الحكومیة لوظیفة

روح الفكر المقاوالتي وتسلیط الضوء ) بعث ( متكوني التكوین المهني و الذي یهدف إلى غرس

على المقاوالتیة ومحاولة إدراجها ضمن المنهاج التكویني كمقیاس یدرس للمتربصین حیث كان 

لمھني في تطویر التكوین ا دور " 2020/ 2019السنة شعار دخول الموسم التكویني لهذه 

و إنشاء ،  ”المقاوالتیة
»

و اإلدماج  دار المرافقة 
«

تنشط على مستوى مراكز التكوین المهني  

 جانب إلى ، شغل مناصب من توفره لماالستقبال متربصین و خرجي القطاع  و هذا راجع 

وذلك عن  المهني التكوین نمتربصی وخصوصا  الممكنة الحلول أحد تجعلها التي خصائصها

 تبنت وقد.  تشغیل و دعم الشباب طریق الزیارات المتبادلة بین قطاع التكوین المهني و أجهزة 

 تذلیل على تعمل وهیئات آلیات عدة عبر المصغرة المؤسسات إنشاء تشجیع سیاسة الدولة

ومن خالل الدراسة االستطالعیة التي شملت   ، المؤسسات إنشاء في لالنطالق الصعوبات

تمكنت من ) الحرة ( خرجي التكوین المهني و اعتمدت فیها أداة المقابلة الغیر مقننة بعض 

اإلحاطة بالموضوع و إثارة بعض من اإلشكاالت التي أسفرت على صیاغة التساؤل العام 

      : للدراسة

  ؟ لدي المتكونین  للتكوین المهني دور في تفعیل الفكر المقاوالتي هل      

  

  

  (1) http://www.aps.dz/ar/economie/81740-4-11-2019  
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  :و یندرج تحت هذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة   

 تفعیل الفكر المقاوالتي لدى ــ هل تؤدي البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهني إلى  1

  ؟ المتكونین

لتفعیـل الفكـر المقـاوالتي لــدى ـــ هـل تتـوفر مؤسسـات التكــوین المهنـي علـى اإلمكانیـات الالزمــة  2

  ؟    المتكونین

ــــ  3 فعیـــل الفكـــر مـــا تمارســـه مؤسســـات التكـــوین المهنـــي مـــن إجـــراءات معتمـــد تـــؤدي إلـــى تهـــل ــ

  ؟لدى المتكونین  المقاوالتي

تبنـي المتكـونین للفكـر كوین المهني یسـاعد ــ هل النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات الت 4

  ؟   المقاوالتي 

وتلعب دورا كبیرا في البحث العلمي فهي بمثابة الشمعة التي تضيء  :فرضیات الدراسةـــ  02

للباحث طریق البحث ، وتساعده في الوصول إلى الحقیقة العلمیة التي یقوم بالبحث عنها ، 

شاطئ النجاة ، فیخرج ببحثه مقدما للعلم معلومات جدیدة فهي كالمنارة التي تهدي الباحث إلى 

  . تعتبر الفرضیات هي إجابات مؤقتة للتساؤالت التي طرحتحیث .ومفیدة 

   الفرضیة العامة 

  "للتكوین المهني دور في تفعیل الفكر المقاوالتي لدي المتكونین "      

  : الفرضیات الجزئیة  

ـــاهج المتبعـــة فـــي التكـــوین المهنـــي  1 ـــرامج و المن ــــ تـــؤدي الب ـــىـ ـــل الفكـــر المقـــاوالتي إل ـــدى  تفعی ل

  . المتكونین

لــدى  تفعیــل الفكــر المقــاوالتي إلــىــــ تتــوفر مؤسســات التكــوین المهنــي علــى اإلمكانیــات الالزمــة  2

   .المتكونین

 فعیـل الفكـر المقـاوالتيإلـى تما تمارسه مؤسسات التكوین المهني مـن إجـراءات معتمـد تـؤدي ـــ  3

  . لدى المتكونین
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للفكـر  المتكـونینتبنـي النظام البیداغوجي الـذي تمارسـة مؤسسـات التكـوین المهنـي یسـاعد ـ إن  4

     . المقاوالتي

  اختیار الموضوع  دوافعـــ  03

استقطاب نظرا لألهمیة التي تولیها الدولة لقطاع التكوین المهني و الدور الذي یقوم به من      

الشباب و تأهیله إلى سوق العمل بإكسابه عدة مهارات تقنیة و عملیة في جل المجاالت و 

وما ،  اإلسهامات التي یبذلها من اجل النهوض بالجانب االقتصادیة و الصناعي و الفالحي

تغرس من أفكار لتبني الفكر المقاوالتي و المرور إلى إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

تفعیل الفكر المقاوالتي لدى دراسة الدور الذي یقوم به هذا القطاع في  المتكونین حاولت لدي

  .  الشباب

إن أهمیة أي دراسة ترتكز على الظاهرة التي یتم دراستها و مدى :  أهمیة الدراسةـــ  04

و بالتالي الوصول إلى نتائج یمكن ، اعتمادها على تطبیق األسس العلمیة بشكل موضوعي 

 تبرز أهمیة التكوین للفرد في المؤسسة في العدید من العناصر من أهمهاحیث ، االستفادة منها 

  :یلي  ما

  نمیة مهارات األفراد وقدراتهم ویساهم في بناء الكفاءات یعمل التكوین على ت -

  یساعد على تكیف األفراد العاملین مع متغیرات العمل  -

  یسهم التكوین المهني من تفعیل الفكر المقاوالتي لدى الشباب  -

  تحسین الكفاءة اإلنتاجیة لألفراد  -

 صص الذي تشترطه موصفاتة وفي التختوفیر العناصر المكونة ألداء الوظائف المطلوب -

  األداء 

   .و الحدیثة  مع المتغیرات البیئیة المختلفة قیساعد في تجدید المعلومات وتحدیثها بما یتواف -

   . یعتبر التكوین وسیلة تساعد العامل على تحقیق بعض أهدا فه كالحوافز والترقیة في العمل -

  .أسالیب و أسس ومهارات القیادة اإلداریة  یؤدي التكوین إلى ترشید القرارات اإلداریة وتطویر -
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حیث أنه ال یمكن األخذ بعین ، تعد األهداف محور انشغال كل البشر : أهداف الدراسةـــ  05

  و الهدف من دراستنا یكمن في مایلي، االعتبار عمال أو سلوكا من دون أهداف تسعى لتحقیقها

    المتكونین      ـــ دور التكوین في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى  

  .تفعیل الفكر المقاوالتي إلىفي التكوین المهني  عتمدةالبرامج و المناهج الم دورــ  1

   .تفعیل الفكر المقاوالتي إلىتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة مدى ــ  2

 فعیل الفكر المقاوالتيما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات معتمد تؤدي إلى تـــ  3

  .لدى المتكونین

 ةساعدفي مالنظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهني  ــ مدى تحقیق 4

  .المتكونین لتبني الفكر المقاوالتي 

  للدراسةلمفاهیم  التعاریف اإلجرائیةـــ  06

  :التعریف اإلجرائي للتكوین المهني 

     ـــ هو تلقین المتربص مجموعة من التقنیات النظریة و التطبیقیة و المهارات العملیة في

المرتبة و المنتظمة و المبرمجة والمواكبة  تتزویده بمجموعة من السلوكیاو ، مجال معین

إكسابه المهارات الالزمة ألداء مجموعة من األفعال وفق  للتطور التكنولوجي و العلمي من اجل

   .منهاج محدد و برنامج مسطر و أنماط تكوینیة معینة بغیة انجاز عمل هادف 

      ـــ هو تعلیم المتربص مجموعة من السلوكیات المبرمجة وفق تقنیة محددة و التي لها

حیث یجنب المتربص ، ف عالقة بالتخصص المدرس ألداء سلوك عملیاتي صحیح و هاد

الوقوع في الخطاء و تقیه من الحوادث المهنیة وذلك بإتباع تعلیمات و قواعد السالمة المهنیة 

معتمدا على مجموعة من البرامج و المناهج البیداغوجیة المسطرة التي یعمل المكون على 

  .تلقینها 
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  :للمقاوالتیة التعریف اإلجرائي 

المرتبة و الهادفة ذات بعد اقتصادي و اجتماعي تعمل ــ هي مجموعة من الخطوات      

ضمن مراحل منظمة و مخططة لها قصدا تنطلق من فكرة اإلبداع التي تمكنها من خلق فرص 

ولبلوغ هذا ، أو قد تعتمد على استغالل الجید للفرص المتاحة ، جدیدة تسمح بتحقیق األهداف 

من المخاطر التي تنجم على حب المخاطرة في سبیل تحقیق أهداف  یجب تحمل مجموعة

  .الشخص و الذي یدعى بالمقاول 

  :  المقاوالتي للفكر ریف اإلجرائياالتع

ذي حیث تعبر هذه الفكرة على الغایة آو األمل ال، ـــ ینطلق الفكر المقاوالتي من فكرة     

و قد تأتي الفكرة ، إلى المراتب المنشودة یتشبث الفرد به من أجل تحقیق و الوصول من خالله

الن الفكرة األولیة هي التي تتحول فیما ، فرصة یجب استغاللها، إلهام ،رغبة، على شكل حدث

حیث یجب على الفرد أن یجعل نصب عینه أو في حسبانه . بعد إلى مشروع ثم إلى مؤسسة

   .      تحمل كل المخاطر التي ستواجهه في مشواره المقاوالتي
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  الدراسات السابقة 07

  عرض الدراسات السابقة 1

  :الدراسة األولى 

أعدها الباحث لفقیري حمزة جاءت بعنوان ـــ روح المقاولة و إنشاء المؤسسات الصغیرة        

والمتوسطة في الجزائرـــ  مذكرة دكتوراه في شعبة علوم التسییر تخصص تسییر المنظمات سنة 

  :  هدفت هذه الدراسة إلى و قد  2016/2017

الصغیرة  لمؤسساتهم إنشائهم على الجزائریین المقاولین لدى المقاوالتیة السمات دراسة أثر

و ذلك  المقاوالتیة لمفهوم المعالجة والدراسات األبحاث ألهم مع  التطرق، ونجاحها والمتوسطة

هذه  في الموجود النقص سد في واإلسهام مالئمة للدراسة، نظریة خلفیة توفیر أجل من

  .العربیة باللغة الدراسات خاصة

على  الجزائریین المقاولین لدى المقاوالتیة السمات أثر ما: انطلقت من التساؤل العام التالي

  .ونجاحها؟ الصغیرة والمتوسطة لمؤسساتهم إنشائهم

  :و اعتمدت الفرضیة العامة التالیة 

=∝( ــ ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة      ( للسمات المقاوالتیــة )  0.01

المیل ، االستقاللیة و تحمل المسؤولیة  ، القدرة على اإلبداع ، الثقة بالنفس ، الحاجة لالنجاز 

  .في الجزائر ) م ص م ( على إنشاء الـ ) روح المبادرة ، للمخاطر 

=∝( ثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ــ ال یوجد أ      ( للسمات المقاوالتیــة )  0.01

المیل ، االستقاللیة و تحمل المسؤولیة  ، القدرة على اإلبداع ، الثقة بالنفس ، الحاجة لالنجاز 

  .في الجزائر ) م ص م ( على نجاح الـ ) روح المبادرة ، لمخاطر 

على المنهجیین الوصفي و التاریخي في مختلف الجوانب ولقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة  

و قد طبقت . ثم المنهج التحلیلي لتحدید العالقة النظریة بین متغیرات الدراسة ، لنظریة للدراسة 

  على العینة العشوائیة البسیطة 

  :و لقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة 
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 :یلي كما وذلك الدراسة، إثبات فرضیات أو بنفي متعلقة تطبیقیة وأخرى نظریة نتائج إلى

 السیرورة  المقاوالتیة مراحل كل یجتاز أن علیه یجب مقاوال یكون حتى المؤسسة منشئ ـــ أن

 على اإلبداع فیها للمقاول غنا ال التي المراحل هته المؤسسة، إلى وصوال الفكرة من انطالقا

 وتخصیص الموارد توظیف في المخاطرة ثم لفرصة، وتحویلها الفكرة اكتشاف مرحلة في خاصة

قرارات  اتخاذ من للمقاول البد السیرورة هته كل وأثناء لألرباح، مدرة لمؤسسة الفرصة لتحویل

  .اتخاذها في مهما دورا الخاصیتان هاتان تلعب ومصیریة حاسمة

 إلى تحتاج فهي بسیطة، فكرة مجرد من أكثر هي فالفرصة والفكرة، الفرصة بین فرق ـــ هناك

 وٕامكانیة الجذب على القدرة تمتلك وهي الربح، تحقیق أجل من استغاللها إمكانیة توفر

 قیمة للمنتوج وتمنح محدد وقت في السوق في تطرح فهي بالحاجة، أنها متعلقة كما االستمرار،

 بینما ملموس، غیر ونظري عام مصطلح عن عبارة فهي األفكار أما بالنسبة للمستهلك، إضافیة

  .الواقع أرض في التحقیق وممكنة ملموسة تمتاز بكونها الفرصة

 التي و التحفیزات التسهیالت كل من بالرغم الدولة أوجدتها التي المرافقة الدعم آلیات كل ـــ إن

 أعمال نماذج ضمن ووضعها جدیدة أفكار إلبداع الجزائري الشباب توجه أن تستطع لم ،تقدمها

 یتخطى) م ص م ( نمو الــ  مشكل أن جلیا یتضح وبالتالي األعمال، عالم للحیاة في قابلة

 بل مؤسسة، إلنشاء البیروقراطیة اإلجراءات أو التمویل بمصادر تقنیا متعلقا مشكال كونه مجرد

 األفراد بإیجاد المتعلقة والنفسیة الثقافیة من المتغیرات العدید تتداخل فیه إشكال الواقع في هو

  .والمخاطرة اإلبداع من التي تمكنهم المؤهالت یمتلكون اللذین

 عدة على بناءا وذلك ناجحة، مؤسساتهم یعتبرون العینة أفراد من%  70 الـ یقارب ـــ ما

   .المشروع لصاحب الذاتي للتقییم باإلضافة و تقنیة، مالیة مؤشرات

لقد تطرقت هذه الدراسة إلى االنطالق من الفكر و صوال المؤسسة و ذلك بالمرور بعدة 

كذلك محاولة إبراز  ، الخطوات عملیة و هذا ما أعطى لنا فكرة عن تفعیل الفكر المقاوالتي

  . محاوال عرض اآللیات الدعم المرفقة، الفرق بین الفرصة و الفكرة 
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  :الدراسة الثانیة 

الجامعیین ـــ   للطلبة المقاوالتي التوجه أمینة جاءت بعنوان ـــ تطور الباحثة قایديأعدها        

و قد  2016/2017مذكرة دكتوراه في شعبة علوم التسییر تخصص تسییر المؤسسات سنة 

  :  هدفت هذه الدراسة إلى 

 أن كون من أهمیتها وتستمد . المقاوالتي للطلبة التوجه على الجامعي التكوین تأثیر مدى إلى

 كل القتصاد األساسیة الركیزة تمثل أصبحت الصغیرة والمتوسطة المؤسسات و إنشاء المقاولة

 انعكست التي البطالة وامتصاص شغل مناصب خلق في من جدارة أثبتته لما خصوصا دولة،

  .الخ... واالجتماعیة االقتصادیة مختلف الجوانب على آثارها

 تكوینهم خالل الجامعیین للطلبة المقاوالتي التوجه یتطور هل : انطلقت من التساؤل العام التالي

  .الجامعي؟

  :و اعتمدت الفرضیة العامة التالیة 

 عوامل كلها البطالة، من الهروب إلى إضافة لالستغالل، قابلة فرصة وجود أو فكرة امتالك

  .للطلبة المقاوالتي التوجه على إیجابیا تؤثر

نموذج ( ـــ Ajzen نموذج ولقد اعتمدت الباحثة في دراستها هذه على النموذج المسمى ــ  

و قد طبقت على العینة العشوائیة . واعتمدته كمنهج في دراستها) نظریة السلوك المخطط 

  . البسیطة 

  :و لقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة 

  .خالل الزمن فرصة وجود أعمال أو فكرة تالكام یتطور، فرصة أو وجود فكرة ــ امتالك

  .الزمن یتطور خالل سوف المقاوالتي على التوجه البطالة الهروب تأثیر، من البطالة ــ الهروب

 خالل سوف یتطور للطلبة المقاوالتي على التوجه الفشل من الخوف تأثیر، الفشل من ــ الخوف

  . الزمن خالل المقاوالتي للطلبة التمكین یتطور، المقاوالتي التمكینو  ، الزمن

 سیكون أعلى وتطوره .خالل الزمن ایجابیا المقاوالتي للطلبة التوجه یتطور، المقاوالتي ــ التوجه

  . االقتصاد والتسییر طلبة تخصصات لدى
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توصل الباحث من خالل هذه الدراسة بمرور الزمن یستطیع الفرد من امتالك فكرة أو أن تتاح 

كما انه توصل إلى الهروب من شبح البطالة محاولة ، له فرصة تجعل منه رجل مقاوالتي ناجح

حیث أن التوجه المقاوالتي لدى األفراد یتطور ، إبراز الفكرة و محاولة ترجمتها إلى واقع عملي

ان عامل الفشل یبقي من العوامل التي یواجها الفرد فهي . ابیا من خالل تطور عامل الزمنایج

فالخوف یكمن في نفس كل إنسان حتى لو كان متأكد بنسبة كبیرة ، طبیعة في البشر خلقت معه

  . من نجاح فكرته

  :الدراسة الثالثة 

أعدها الباحث محمد قوجیل جاءت بعنوان ـــ دراسة و تحلیل سیاسة دعم المقاوالتیة في        

الجزائر ـــ مذكرة دكتوراه في شعبة علوم التسییر تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة و 

  :  هدفت هذه الدراسة إلى و قد  2015/2016المتوسطة سنة 

 الحكومیة السیاسات تساهم وكیف قاوالتي،الم البروز على المؤثرة العوامل مختلف على التعرف

 .تفعیلها في

 .الجزائر في المقاوالتیة ثقافة لتنمیة علیها التركیز یجب التي العناصر أهم تحدید

 مناخ إلى الوصول رض بغ والنقائص االیجابیات وتحدید والتشریعیة االقتصادیة البیئة تقییم

 .النشاط المقاوالتي على مشجع أعمال

 نجاح وبالتالي فعالیتها لضمان الجزائر في المقاوالتیة والمرافقة الدعم هیئات أداء تشخیص

 .وتحقیقأهدافها الناشئة المؤسسات واستمراریة

 .الجزائر في المقاوالتي البروز تحقیق في العوامل مختلف مساهمة لتفعیل نموذج بناء محاولة

 البروز وتنمیة دعم في الحكومیة السیاسات فعالیة مدى ما :انطلقت من التساؤل العام التالي 

  الجزائر ؟ في المقاوالتي

 تؤثر ال الجزائر في المقاوالتیة لدعم الحكومیة إن السیاسات: و اعتمدت الفرضیة العامة التالیة 

 .المقاوالتي  البروز في فعال بشكل

  .و قد طبقت على العینة القصدیة .ولقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
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  :و لقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة 

بإیجابیة،  له دائما ینظر ال فالمقاول المجتمع في لها مكان إلیجاد تكافح التي المقاوالتیة الثقافة

 المنافسة وغیاب اإلجراءات مدة وطول والبیروقراطیة الفساد علیها یطغى معقدة جد أعمال بیئة

في  الجید التكوین إلى المشاریع حاملي وافتقار التعلیم نظام فعالیة باإلضافة عدم الشریفة،

واستمراریة  نجاح ضمان یصعب من مما )اإلدارة  أو المحاسبة (مثل المقاوالتیة األساسیات

  .الصغیرة المؤسسات

حتى یستطیع  حاول  الباحث من خالل هذه الدراسة توضیح بیئة التي یجب أن تتوفر للمقاول

مبرزا عدة عوامل تجعل من ممارسة المقاوالتیة شيء صعب رغم ، أن یمارس نشاطه المقاوالتي

  .كل اآللیات التي توفرها الدولة

إن اإلجراءات اإلداریة التي تنتهج بأسلوبها البیروقراطي في الحقیقة هي تعقد التعامل بدال من 

و تزید في طول المدة االنتظار رغم التعلیمات التي تأكد من تسریع العملیات ، ان تسهله

  .       مع غیاب عدة قیم مجتمعیة كـالمنافسة الشریفة، االجرائیة

  :الدراسة الرابعة 

المقاول  الجزائري الشباب لدى المقاولة أعدها الباحث بدران سفیان جاءت بعنوان ـــ ثقافة       

البشریة سنة  التنمیة االجتماع ـــ مذكرة دكتوراه في شعبة علم االجتماع تخصص علم

2014/2015 .  

  : هدفت هذه الدراسة إلى و قد 

 المقاول، الشباب لدى فئة خصوص المقاولة سوسیولوجیة لحقل استكشافیة علمیة محاولة

 من وسیرور إنشاء المؤسسة قرار على ثقافیة السوسیو العوامل تأثیر وتحدید معرفة ومحاولة

الثقافة  تفاعل عن بحث حاول بإختصار التسییریة، العملیات مختلف على ذلك أثر و قبلهم

 .الخاص همللحساب والعمل المقاولة ثقافة مع الشباب هؤالء یحملها التي المجتمعیة

   :انطلقت من التساؤل العام التالي 
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 ؟ المقاول الجزائري الشباب لدى المجتمعیة المقاولة والثقافة ثقافة بین التفاعل عناصر هي ما

  ؟مقاولته الصغیرة الشاب المقاول یسیر منطق وبأي

 علیه تملیه بما یرتبط الشاب للمقاول التسییري السلوك: و اعتمدت الفرضیة العامة التالیة 

 المقاوالتي، المنطق على المنطق المجتمعاتي هیمنة  خالل المجتمعیة من الثقافیة المرجعیات

 القیم عن ابتعد كلما (والرمزیة القیم المجتمعیة االجتماعیة نحو الشاب المقاول اتجه فكلما

  .العقالنیة) المقاوالتیة

 كرة و قد طبقت على العینة بعینة .ولقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

  .الثلج

  :و لقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة 

الثقافیة و  العوامل فیها تتحكم الجزائري للشباب المقاوالتیة التوجهات أن السابقة المعطیات تبین

إلدراك  المقاوالتي التنظیر وفق یسیر ال المنطق هذا لكن اقتصادیة، -والسوسیو المجتمعیة،

إعطاء المجتمع األهمیة  بدرجة المرتبطة العقالنیة القیم على تقوم التي االنجاز الرغبة، وٕامكانیة

الفرد  یتمیع حیث ،مجتمعيالمنطق  وفق تسیر هي ما بقدر، واإلبداع االستقاللیة الذاتیة قیم إلى

االجتماعي،  لورأس الما االجتماعیة الشبكة بجوانب األمر یتعلق عندما خاصة الجماعة في

بقاؤها قائم  شبابیة مقاوالت نموذج فیظهر الخ،... والتسییر التمویل مجال في العائلة وهیمنة

  .و االجتماعیة الرمزیة الفعالیة على

أن هناك عوامل تتحكم في الشباب الجزائري لممارسة و توصل الباحث من خالل هذه الدراسة 

العامل الثقافي المجتمعي كذلك الظروف ، هذه العواملتفعیل الفكر المقاوالتي لدیهم و من بین 

  .مع عقلنه إمكانیات االنجاز. السوسیو اقتصادیة

  

  :الدراسة الخامسة 

أعدها الباحث الجودي محمد علي جاءت بعنوان ـــ نحو تطویر المقاوالتیة من خالل        

  . 2014/2015التعلم المقاوالتي ـــ مذكرة دكتوراه في شعبة علوم التسییر سنة 
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  : هدفت هذه الدراسة إلى و قد 

 .المقاوالتي التعلیم وبرامج استراتیجیات على ــ التعرف

  . المقاوالتي التعلیم برامج محتویات على ــ التعرف

 المقاوالتي التعلیم في الحالیة البرامج تقدمها التي والمؤهالت المعارف كانت إذا فیما ــ التعرف

 عمال منه تجعل التي األسس وفق وتسییره صغیر مشروع تأسیس في بأن یشرع للطالب تسمح

 .ناجحا

 .لدیه المقاوالتیة وروح الطالب تعلیم بین معنوي ارتباط وجود عن ــ البحث

 الجلفة بجامعة الحالیة التدریسیة والبرامج المعطیات ضوء على مقاوالتي تعلیم برنامج ــ اقتراح

   :انطلقت من التساؤل العام التالي 

  الجامعات؟ طلبة لدى المقاوالتیة روح تطویر في المقاوالتي التعلیم مساهمة مدى ما

  : و اعتمدت الفرضیة العامة التالیة 

 وروح المقاوالتي التعلیم بین ≥α 0,05معنویة  مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ال

  .الطلبة لدى المقاوالتیة

 هذه و قد استهدفت .التحلیلي  على المنهج الوصفي ولقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة

  .المجتمع ككل مفردات الدراسة مسح

  :و لقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة 

 وحریة الفردیة المبادرة بتشجیع الحر االقتصاد مبادئ إرساء على عملت الجزائریة الدولة ــ إن

 لترقیة المناسب التشریعي اإلطار لتوفیر القوانین من مجموعة بإصدار وذلك  المنافسة،

 على للتسهیل السبل أهم أحد الدولة تبنتها التي والمرافقة أجهزة الدعم وتعتبر، المقاوالتیة

 لهؤالء ومرافقة خبرات من واألجهزة الهیئات هذه لما تقدمه مؤسستهم وتطویرها إنشاء المقاولین

  .المقاولین

 أجل من الالزمة المهارات إكسابهمبالمعرفة و  الطلبة تزوید إلى المقاوالتي التعلیم ـــ یهدف

 یركز المقاوالتي فالتعلیم عدیدة، ومستویات واسع نطاق على المقاوالتي على العمل تشجیعهم
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 إكساب إلى یهدف عام وبشكل وتحدیدها، للفرص األفراد على إدراك ومضمونه محتواه في

 المبادرة، مثل السلوكیة وخصائصها المقاوالتیة مختلفة سمات عمریة مراحل في وهم الطلبة

  .المقاولین جدید من جیل خلق أجل من واالستقاللیة المخاطرة

 المختلفة اإلبداعیة التعلیم استراتیجیات على محتواها في ترتكز المقاوالتي التعلیم منهجیة ــ إن

  ...التعاوني التعلیم بالتجربة، التعلیم الحالة، كدراسة

 أن حیث الباحثین، نظر وجهات اختالف محل المقاوالتي التعلیم برامج محتوى تحدید یعتبرــ 

 تبقى حین في المقاوالتي، سلوكهم لتعزیز للطلبة تدریسه یجب ما تحدید في نظر وجهة لكل

 التعلیم برامج محتویات في مشتركا عنصرا) الشخصیة  اإلداریة، التقنیة،( الشاملة  المهارات

  .المقاوالتي

التعلیم المقاوالتي الذي یزود األفراد بالمعرفة و  إلىتطرق الباحث من خالل هذه الدراسة 

كذلك حاول أن یوضح ما قامت به الدولة الجزائریة من ، توعیتهم و إكسابهم عدة سمات

  .و ذلك بسن تشریعات في صالح الشباب ، مبادرات و تشجیع المبادرات الفردیة

  سابقة التعقیب على الدراسات ال 2

أن كل هذه الدراسات متشابه إلى حد كبیر من  بعد استعراض للدراسات السابقة نالحظ     

كذلك نالحظ اختالف المنهج من دراسة الى ، المقاوالتیةدراسة و المتمثل في حیث الموضوع 

اخرةى فقد استعمل المنهج الوصفي و المنهج التاریخي و المنهج في الدراسة األولى أما الدراسة 

كما ،)نموذج نظریة السلوك المخطط ( ـــ Ajzen نموذج النموذج المسمى ــ الثانیة فقد إعتمدت 

   . اعتمدت باقي الدراسات على المنهج الوصفي 

، من حیث الهدف فنجد أن كل دراسات تنوعت أو اختلفت من حیث تحقیق أهدافها اأم     

  .وهذا راجع إلى ما یصب إلیه الباحث من تحقیق أهدافه التي رسمها

نجد جلها استخدمت االستبیان للحصول و أما عن األدوات البحثیة المعتمدة في هذه الدراسات  

  .العشوائیة وهذه األدوات طبقت على العینات ، على البیانات
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  ـــ مكانة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة 3

  المقاوالتیة تتمثل في الجمع بین متغیرین التكوین المهني و : الموضوع أهمیة

التعرف على دور التكوین المهني في تفعیل الفكر المقاوالتي و : مكانتها من حیث الهدف

   .التساؤالتاإلجابة عن التحقق من صحة الفرضیات و 

  المنهج الوصفي المسحي :المنهج المتبع

  االستبیان :األداة 

من األشخاص الذین استفادو من التكوین المهني و  106على مجتمع دراسة قوامه : العینة

  الواديـــ بدائرة الرباح   بإنشاء مقاوالتالذین قاموا 
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  :خالصة الفصل

 ا الفصل بمثابة مدخل تصوري للدراسة نستوضح من خالله اشكالیة الدراسةذلقد جاء ه    

 و المفاهیم تحدید ثم ،الدراسة وأهمیة أهداف وكذا الموضوع اختیار دوافع ومعرفة، هاولفرضیات

 هذا من الهدف فإن وعلیه. الموضوع حول السابقة الدراسات أهم تحدید مع اإلجرائیة التعاریف

 الحقائق عن الكشف في له دراستنا وأهداف الموضوع جوانب حول الرؤى توضیح هو الفصل

  . العلمیة

  

  

  



  

  في الجزائر المهنيلتكوین ا:  الثانيالفصل 

  

  تمهید  

  ماهیة التكوین  ـــ 01

  التطور السوسیو تاریخي لسیاسة التكوین المهني في الجزائر  ـــ 02

   في الجزائر و أنماطه المهني تعریف التكوین  03

  أهداف و أهمیة التكوین المهني في الجزائر  ـــ 04

   في الجزائر التكوین المهنيتقنیات و مبادئ   ـــ 05

   في الجزائر التكوین المهني مراحل و عناصر  ـــ  06

  مراكز التكوین المهني في الجزائر   ـــ 07

  خالصة الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  :تمھید 

 ونوع طبیعة كانت مهما مؤسسة أیة في اإلداریة األنشطة أهم أحد یعتبر المهني التكوین     

 في أدائها وتحسین العاملة الید وتنمیة إلعداد األفضل الوسیلة وأنها عملها واختصاصها،

 هذا وینطلق الدولة المؤسسات طرف من متزایدا اهتماما المهني یلقى التكوین لذا التكوین،

 قدرات وتنمیة خلق في الفعال ودوره بأهمیته ترافاتعاال من خالل بالتكوین المتزاید  االهتمام

 إلى تلجأ فإنها جیدة نتائج تحصیل إلى احتاجت ما إذا مؤسسة أیة أن فیه شك ال مما .األفراد

 بالتكوین خاص مركز فكل تخصصهم، مستوى على مهنیا تكوینا تلقوا مناسبین استقطاب عمال

 الطریق تهیئ فهي األفراد ، تأهیل على تعمل مختلفة وطرق توظیف أسالیب إلى یحتاج

 المهني بالتكوین الخاصة التقنیات الحدیثة تلك متابعةوأیضا  تخصص أو فرع لكل الخاص

 في حاولنا لذلك لها، الموجهة من االنتقادات واالستفادة عملها تسییر في المؤسسة تساعد ألنها

و التحدث عن ، و تحدید أنواع التكوین ،دراسة المفاهیم المتعلقة بالتكوین المهني الفصل هذا

طریق انجاز و تنفیذ ، ذلك الشبكات أو هیاكل المكونة له ك، أهداف و أهمیة التكوین المهني

 والطرق المهني، التكوین تاریخ على التعرف خالل من التكوینیة العملیة مراحل،البرامج

 .المدرجة  التكوین المهني و األنماط أنواع إضافة المعتمدة واألسالیب
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  : ماهیة التكوین 01

لمفــــاهیم أهمیــــة كبیــــرة فــــي البحــــوث العلمیــــة ل :بعــــض المفــــاهیم المرتبطــــة بــــالتكوین   1ــــــ  1

لمـــــا تحملـــــه مـــــن معـــــاني  ودالالت توضـــــح اإلطـــــار النظـــــري واإلجرائـــــي للدراســـــة علـــــى اعتبـــــار 

المفــــــاهیم  ضــــــبطأكثــــــر مــــــن معنـــــى ممــــــا یترتــــــب علـــــى الباحــــــث  إلـــــىأن هنـــــاك مفــــــاهیم ترمــــــز 

بوضـــــعه فـــــي وتوجیـــــه الباحـــــث بس دقیقـــــا حتـــــى یـــــتم إزالـــــة الـــــ ضـــــبطاالمســـــتخدمة فـــــي الدراســـــة 

ــــــة  ــــــدة عنــــــد الســــــكة الحقیقی ــــــر مرجعیــــــة دائمــــــة ومفی ــــــة،كما تعتب ــــــادي كــــــل عشــــــوائیة أو تلقائی لتف

  .اختیار تقنیات البحث وتحلیل المعلومات المتحصل علیها الحقا

ـــــا لیســــــــت ثابتــــــــة وتتســــــــم بالمرونــــــــة بحیــــــــث تتســــــــع دالل       تهــــــــا وٕاذا كانــــــــت المفــــــــاهیم عمومـــ

ـــیق أحیانــــــا أخــــــرى ،فــــــإن هــــــذا التعــــــدد واالخــــــتالف فــــــي الــــــدالالت هــــــو  ومعانیهــــــا أحیانــــــا وتضـــ

ــــبس والتبــــاین فــــي المفــــاهیم باعتبــــاره ضــــرورة منهجیــــة  ـــد ال زالــــت الل الــــذي یســــتدعي هــــذا التحدیـ

ومعرفیــــــة تقتضــــــیها المعرفــــــة العلمیــــــة ومعطیــــــات البحــــــث العلمــــــي، لهــــــذا فقــــــد إشــــــتمل البحــــــث 

ـــــــاهیم  ـــــــة مـــــــن المف ـــــــى جمل ـــــــي تعـــــــددت مصـــــــادرها عل األساســـــــیة ذات الصـــــــلة بالموضـــــــوع ،والت

ـــــ ـــــین علمـــــاء االجتمـــــاع وذل ـــــف تناولهـــــا ب ـــــادئواختل ـــــك المب ومـــــن هـــــذه  ،ك لعالقتهـــــا الشـــــدیدة بتل

  :المفاهیم ما یلي

  :مفهوم التكوین) 1ــ  1ـ  1

  ) 1( .هو إحداث الشيء من العدم :التعریف اللغوي) أ

للعـــــالم ولكـــــل جـــــزء مـــــن أجزائهـــــا لوقـــــت وجـــــوده والتكـــــوین صـــــفة أزلیـــــة هللا وهـــــو تكوینیـــــة 

ـــه، فــــــــالتكوین ثابــــــــت بــــــــاق أبــــــــدً  ن حــــــــادث بحــــــــدوث والمكــــــــوّ  ا وأزالً علــــــــى حســــــــب إدارتــــــــه وعلمـــــ

  ) 2( .التعلق

ذات المصدر الالتیني و لغویا یعني   (former) اشتقت كلمة التكوین من فعل كون     

الذي   (training)إعطاء الشيء شكال ، و یقابل هذا المفهوم في اللغة اإلنجلیزیة مفهوم 

ترجمه مختلف العلماء و الباحثون العرب بمفهوم التدریب ألن اللغة اإلنجلیزیة ال تستعمل 

ي هذا الشأن أن التشریع ، و ال بد من اإلشارة ف (formation) المفهوم الفرنسي للتكوین

  ) 3( . الجزائري یستخدم مصطلح التكوین خالفا لكلمة تدریب المتداولة في المشرق العربي

  

  

  

ـــــاب، طالقـــــاموس الجدیـــــد للطـــــالب معجـــــم عربـــــي مدرســـــي ألفبـــــائي: علـــــي بـــــن هادیـــــة وآخـــــرون  1 ، 7، المؤسســـــة الوطنیـــــة للكت

  .215، ص 1991الجزائر، 

  .218، ص 2000، القاهرة، 3، مكتبة مدبولي، طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحنفي  2

  . 5ص ،  1984،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، تكوین و مناهجهلاألسس التقنیة ا،جه غیاث لبوف  3
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  :التعریف االصطالحي) ب

مجموعــة النشاطــات المصممــة و الموجهة إما  "و قد عرف حسن إبراهیم التكوین على أنه      

لرفع مستوى مهارات و معارف و خبرات األفراد أو لتعدیل ایجابي في میولهــــم و تصرفاتهــم أو 

   ) 1(  "سلوكیاتهـــــــــــــــــم 

 اكتسابمن النشاطات التعلم المبرمجة بهدف  ةمجموع "ین على أنه و یعرف التك و هناك من

تجاهات التي تساعدهم على التكیف مع المحیط المهارات و اال والفرد و الجماعات للمعارف 

   ) 2( . "ز تحقیق فعالیة التنظیم الذي ینتمون إلیه من جهة ثانیة ، االجتماعي المهني من جهة 

، تغییر في االتجاهات النفسیة و الذهنیة للفرد اتجاه عمله  "بأنهكما یمكن اعتبار التكوین 

   ) 3(  "تمهیدا لتقدیم معارف ورفع مهارات الفرد في أداء العمل 

نشاط مخطط یهدف إلى تزوید األفراد بمجموعة من المعلومات و  "كما عرفه عبد الباقي بأنه 

    ) 4(  "المهارات التي تؤدي الى زیادة معدالت أداء األفراد في عملهم 

من األمر رقم  105و  104في حین ذهب المشرع الجزائري في تعریفه للتكوین في المادة 

المتضمن القانون  م 2006لیو یو  15الموافق لـ  1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03

حق و التزام و في نفس الوقت هو حق للعامل في  "األساسي للوظیف العمومي على انه یعتبر 

تحدیث معارفه النظریة و التطبیقیة و تنمیتها و ترقیتها في التنظیم السلمي للمهنة التزاما منه 

لمتابعة دورات و أنظمة التكوین التي تنظمها المؤسسة في إطار احتیاجاتها بغیة تحدیث أو 

  ) 5(  .التكنولوجیة  تعمیق أو تنمیة المعارف العامة المهنیة و

التكوین عبارة عن أنواع من عملیات التي تقود الفرد إلى  " MIALARET تعریف میالري

) 6( .   "ممارسة نشاط مهني كما انه عبارة عن نتائج هذه العملیات 
  

  

  

  

  

  . 236ص،1,2002ط،لبنان،بیروت،العربیةدار النهضة ،من منظور استراتیجي إدارة الموارد البشریة،حسن إبراهیم بلوط  1

  . 37ص،2010،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الكتوین االستراتیجي لتنمیة الموارد البشریة،عبد الكریم بوحفص 2

  . 453ص،2007،مصر ، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة ، إدارة الموارد البشریة،أحمد ماهر  3

  .69 ص،2000،االسكندریة،دار الكتب الجامعیة،إدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة و العملیة،صالح الدین محمد عبد الباقي 4

  .10ص، 46ع، 2006یولیو 16 -ه1427جمادي الثاني 20الصادرة ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة 5

  .43ص ، 2007،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،األساتذة نحو التكوین األكادیمي عن بعداتجاهات المعلمین و ،حوریة طبة ونواعم عباس 6
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ي یكتسب عن ذمن فعل التعلم إلشكال السلوك الضالتكوین یت " POSTIC تعریف بوستیك

  ) 1(  ." ممارسة الدور طریق

  :التعریف اإلجرائي ) ج 

بغیة انجاز مهارة  یتعلمها الفردیجب أن ات الجدیدة التي یالتكوین هو مجموعة من السلوك

و العملیات النظریة و ،  طبقا لمجوعة من التعلیمات التقنیة و األمنیة .معینة تعود له الفائدة

     . التطبیقیة

  : مفهوم المهنة)  2ــ  1ــ  1

  :التعریف اللغوي) أ

  .ا ، ومهنةیمهن ، مهنً : مهن 

  .ابتذاله: جهده، الثوب: فالناعمل في صنعته، : الرجل

 خرج في ثیاب مهنته أي في ثیاب: في العمل ، العمل نفسه ، یقال  الحذقالمهنة هي : مهنة 

  ) 2(  . خدمته التي یلبسها في أشغاله

  : التعریف االصطالحي) ب

 ت عدیدة في مجال متخصص من العلومهي وظیفة یمتهنها الفرد تحتاج إلى تعلیم لسنوا

وهي مجموع األعمال المتشابهة ) occupation) ( مهن ( كالمحاماة والهندسة والطب، وجمع 

  ) 3(  .تحت تصنیف واحد یمارسها أكثر من فرد كالمهن اإلداریة والمهن الفنیة

  ) 4(  .مجموع القیم والمهارات واألسالیب الفنیة والمعتقدات المتعلقة بجماعة معینة"  هيو 

  :اإلجرائيالتعریف ) ج

هي وحدة عمل تضم مجموعة من األنشطة یمكن أن یقوم بها فرد واحد أو مجموعة من 

  .األفراد، أن تتوفر فیهم عدة شروط منها المستوى التعلیمي والرغبة في دراسة التخصص

  

  

  

  

  25ص ، المرجع نفسه ، حوریة طبة ونواعم عباس   1

  ،1991، الجزائر، 7، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طمعجم عربي مدرسي ألفبائيالقاموس الجدید للطالب : علي بن هادیة وآخرون  2

  .1164ص   

  .25، ص1997، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، )عربي،إنجلیزي(معجم إدارة الموارد البشریة وشؤون العاملین : حافحبیب الصّ  3

  .405، ص2000مصر، ،، دار المعرفة الجامعیة )الخدمات االجتماعیة(قاموس الخدمة االجتماعیة : أحمد شفیق السكري  4
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   مفهوم التدریب ) 3 ــ 1ــ  1

تزوید المتدربین بالمعلومات و المهارت و االتجاهات التي تساعدهم  التدریب ما هو إلى عملیة

   ) 1(  . على أداء واجبات و مهام الوظائف التي یشغلونها بكفاءة و فاعلیة

نوع من أنواع التعلیم أو اكتساب المهارات و الخبرات و المعارف المختلفة بمهنة هو ..التدریب 

تدریب المالحظین و قادة  أیضاو لكنه یشمل  معینة و ال یقتصر التدریب على العمال الجدد

العمال و المشرفین حیث یتلقون برامج تدریبیة معینة تؤهلهم للوظائف القیادیة المختلفة التي 

      ) 2( . فالتدریب ال یستفید منه العمال فحسب إنما الرؤساء أیضا  سوف یشغلونها

ما في اقصر  مهنة إتقانأداء العمل محل التدریب أو  إتقانتعلیم و تعلم تؤدي إلى هو عملیة 

بالمهارات التي تتطلبها  األفرادفهي برامج قصیرة تهدف إلى تزوید ، وقت و بأقل جهد ممكن

تكوین العمال المهرة و منحهم  إلىكما یهدف التدریب ، مجموعة من المهن المتصلة ببعض

  ) 3(  .مقدمات معترف بها 

فالتدریب ، الوظیفیة األدوارلتطویر القدرات و التأهیل لشغل المناصب و  األساسیة األداةهو 

 إدراكو انجاز المهام و  األداءهو الوسیلة التي من خاللها ینمي العامل أو الفرد قدراته على 

 األفرادفجمیع أنواع التدریب غایتها األساسیة هي تغییر ، االنتماء للمنظمة إطارالمسؤولیة في 

   ) 4(  .سلوكیاتهمو  اتجاهاتهمفي معارفهم و خبراتهم و 

حیث تقوم على ، أو المتعلم لیات التكوین التي یمر بها المتكونمهو احد ع :التعریف اإلجرائي 

تهدف إلى إكسابه مجموعة من التطبیقیة التي النظریة و تعلیمة مجموعة من السلوكیات 

بشكل صحیح و طبقا معاییر علمیة و عمالیتیه  وظیفتهتمكنه من أداء عملة أو المهارات التي 

  .  سلیم 

  

  

  

  

  . 78ص، 2013،مصر ،اإلسكندریة ،دار التعلیم الجامعي، إدارة أداء الموارد البشریة،علي سعد محمد داود.د  1

  . 31ص ،  2010،االردن ، عمان ، 1ط،دار الشروق للنشر و التوزیع،علم النفس المهني، احمد احمد حرز اهللا . د  2

  .1558ص ، 1995،مصر، االسكندریة،البحث العلمي و اعداد الرسائل و االبحاث و المؤلفاتموسوعة ،عبد الفتاح مراد  3

  ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه،مدى تحقیق مؤسسات التكوین المهني للكفایات المهنیة لدى خریجي القطاع المكون، سامعي توفیق 4

  . 88ص،2010/2011،سطیف، جامعة فرحات عباس 
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  علیممفهوم الت)  4ــ  1 ـــ 1

َوَعلََّم آَدَم : (التعلیم في اللغة هو من الفعل َعّلم، وَعّلمه الشيء تعلیمًا فتعّلم، ومنه قوله تعالى

ؤَُالِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ  : رةالبق) [اْألَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماِء هَٰ

هو كل من اتخذ ، و المعلم .و یقع على العلم و الصنعة ، التعلیم هو جعل اآلخر یتعلم  ]31

و كان هذا اللقب أرفع ، استقالال أو من له الحق في ممارسة إحدى المهن ، مهنة التعلیم 

) 1(  . الدرجات في نظام الصناع كالحدادین و النجارین و أصحاب الحرف و المهن
  

بینما یراه  اآلراء اإللهیة  و في المفهوم الفلسفي القدیم یرى أفالطون أن التعلیم یقتصر على 

و هذه اآلراء ساعدت على  التعریفات العقلیة  أرسطو مدخال إلى التربیة التي تشتمل على 

  ) 2(  .مرتبة عالیة من االحترام و الشرف  إلى، رفع الكتب المدرسیة و المؤلفات العلمیة 

فالتعلیم مصطلح ُیطَلق على العملیة التي تجعل الفرد یتعّلم علمًا محددًا أو صنعة معینة، كما 

أّنه تصمیم یساعد الفرد الُمتلقي على إحداث التغییر الذي یرغب فیه من خالل علمه، وهو 

 وینجزیق أهدافه التي یسعى إلیها العملیة التي یسعى المعلم من خاللها إلى توجیه الطالب لتحق

  ) 3( . أعماله و مسؤولیاته 

التي ُیمارسها  أو المهارات المرتبة  المنّظمة اتهو عبارة عن العملی :التعریف اإلجرائي

 فراد األمعلومات إلى المعارف و ال تلك العملیات و المهارات و بهدف نقل شخص المعلمال

المتعّلمین والذین یكونون بحاجة إلى هذه المعارف، ونجد في التعلیم أن الُمعّلم تكون في ذهنه 

للطالب، كونه  بشكل سلس و مرتب و منظم مجموعة من المعلومات والمعارف یحاول إیصالها

یرى أّنهم بحاجة إلیها، فیوصلها لهم بشكٍل مباشر منه شخصیًا ضمن عملّیة منظّمة تنتج عن 

الممارسة وهي التعلیم، وما یتحّكم في درجة حصول المتعلمین على تلك المعارف، وما  تلك

  . یمتلكه الُمعّلم من ِخبرات في هذا المجال

  

  

  

  

  

  . 630ص، 2ج ، 1985،  3ط، القاهرة ،دار عمران،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة  1

   21ص، 1ط،لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرائق و التعلیم بین النظریة و الممارسة،یوسف مارون.د  2

  .260,261 ص صاألردن، ،عمان،1ط،المناهج للنشر والتوزیع،التدریسالمناهج الحدیثة و طرائق ، محسن علي عطیة.د  3
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  مفهوم التعلم )  5 ــ 1ــ  1

ــــام و المعرفــــــة و التفقــــــه      و فــــــي تعریــــــف بعضــــــهم .الــــــتعلم فــــــي اللغــــــة هــــــو اإلتقــــــان و اإلحكــ

  ) 1(  .إلدراك المعاني و فهمها ، للعقل و إثارته أن التعلم تنبیه 

  ) 2( . الناحیة اللغویة مشتق من الفعل الخماسي َتَعلَّمَ 

، یقــــوم بهــــا كــــائن بشــــري، الــــتعلم هــــو وظیفــــة مــــن الوظــــائف الطبیعیــــة كــــذلك هنــــاك مــــن یعــــرف 

ــــــــم  ــــــــه ، و هــــــــو المعل ــــــــة، و یمكــــــــن أن یحصــــــــل بــــــــالتعلیم أو بدون ــــــــق تعلیمی  و باســــــــتخدام طرائ

 عملیـــــــة إطـــــــارفـــــــي ، جمیـــــــع النـــــــاس معلـــــــم و مـــــــتعلم ، هم ففـــــــي مفهـــــــوم. خاصـــــــة أو بـــــــدونها 

   ) 3(  .متفاعلة و مستمرة 

ـــــه )  Hilgard( یعرفـــــه هلغـــــارد    ـــــى ان ــــأ فعـــــل أو الســـــلوك  "عل ـــــة بهـــــا ینشـ ، ف أو تصـــــرُّ عملی

بشـــــرط أن ، بفعـــــل ظـــــرف مـــــن الظـــــروف و ممارســـــته و االســـــتجابة لـــــه ،  رر أو یتغیَّـــــثـــــم یتطـــــوَّ 

بفعـــــل میـــــول فطریـــــة أو ، تكـــــون خصـــــائص التطـــــور أو التغیـــــر الحاصـــــل غیـــــر قابلـــــة للتفســـــیر 

  ) 4( .  "...حاالت طارئة على الكائن الحي 

بأنه تغییر و تعدیل في السلوك ناتج عن التدریس و  "كتور جان عبد اهللا توما یعرفه د    

و یقوم التعلم على . التعلم یكون تعلما حقیقیا باالستدالل علیه باألداء الذي یصدر عن الفرد 

اكتسابها  أو، مجموعة من المعارف و المهارات تقدم للمتعلم الذي یبذل جهدا بهدف تعلمها 

  ) 5(  ."و حالة االنتهاء منه  فبمدى الفرق بین حالة االبتداء في الموق

أو  الدراسةمن خالل  والمهارات والقیم، المعرفةالتعلم هو عملیة تلقي :التعریف اإلجرائي 

مما قد یؤدي إلى تغیر دائم في السلوك، تغیر قابل للقیاس وانتقائي بحیث  التعلیمأو  الخبرات

  .یعید توجیه الفرد اإلنساني ویعید تشكیل بنیة تفكیره العقلیة

    

  

  

  

   .مادة العلم، 1988،  1ط ،لبنان ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي،لسان العرب ، ابن منظور   1

  .55م، ص2009، 1،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان، طإستراتیجیات تعلم مهارات التفكیر بین النظریة والتطبیقنبیل عبد الهادي وآخرون،  2

  109ص، 1970،  2ط،دار الكتاب اللبناني،التربیة المتجددةمواد و طرائق التعلم في ،حنا غالب  3

  120ص، نفس المرجع  ،حنا غالب 4

  . 20ص،  2011، 1ط،لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،)مدارس و طرائق(التعلم و التعلیم ،جان عبد اهللا توما.د 5
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  :الفرق بین التكوین و التدریب و التعلیم و التعلم )  6 ــ  1ــ  1

موضوعنا هذا نستطیع أن نستنج أن كل من ي من خالل سردنا للمفاهیم و توضیح معانیها ف

الفرد مكتسبات جدیدة تجعل منه إنسان نافعا تزوید مفهوم التكوین أو التدریب أنهما عملیة 

التدریب و التكوین في نفس الصیاغ العلمي و من هنا یمكن استعمال مفهوم . لنفسه و مجتمعه 

یتعلم علیه  أن أرادنقول یجب على أي شخص  فإننابالنسبة لعملیة التعلیم و التعلم  أما .العملي 

  .المرور بعملیة التعلیم 

و مدحت محمد أبو ) 2007(و محمد الصیرفي)  2001(یستعمل كل من محمد مسن

و یستعمل الكتاب . جلهم من المشرق العربيالخ مصطلح التدریب و ) ...2007(النصر

و ) 1993(و أحمد طوطار) 1984(اآلخرون مصطلح التكوین المهني و منهم بوفلجة غیاث

كما یستعمل الكتاب األجانب مصطلح .الخ) ...2007(و محمد مسلم) 2004(وسیلة حمداوي

      ) Training (. )1 (لـو كذلك )  Formation( التكوین ترجمة لـ

على لغته  ستعمرو إبقاء الم ،األجنبیة التأثر بالثقافة:عمالن هما و من وجهة نظري أنه هناك 

هي إحدى األسس الفكریة والروحیة وأهم الروابط التاریخیة واألدبیة التي لجأ المستعمرون و 

قدیمًا والدول المهیمنة حاضرًا إلى نشر ثقافتها من خالل نشر لغتها على الدول المراد السیطرة 

التصال واإلعالم علیها ، بحیث تصبح هذه اللغة في مقرراتها الدراسیة وتستعمل في وسائل ا

عند ، والتخاطب الیوم، وتفتح مئات المعاهد لتدریسها وٕاعطاء المنح المجانیة للمتفوقین فیها

إلقاء نظرة على الخریطة اللغویة للعالم ، تجد أن لغة المستعمر تصبح هي اللغة الرئیسة في 

المزدهرة إذ أن األمة  أن اللغة هي أساس التجارة . البلدان المستعمرة وتحل مكان اللغة األم لها

باإلضافة  .ال تفقد مستعمراتها المرتبطة بها باللغة والثقافة حتى لو انقطعت الرابطة السیاسیة

إلى أن انتشار هذه اللغات واالهتمام بها یأتي مع عدم االعتناء باللغة العربیة وتدریسها وهذا ما 

-فجعل بینهم وبین القرآن الكریم  نتج عنه ضعُف العرب والمسلمین في فهم أسالیبها ومعانیها

فجوة كبیرة وغموضًا عمیقًا فجعلوه وراءهم  –الذي هو كتاب هدایتهم ودستور عزتهم وكرامتهم 

    ..ظهریًا وأصبح كتابًا مهجوراً 

  
  علم نفس  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ــ التكوین و استراتیجیة تسییر المهارات التسییریة لدى إطارات شركة ــ سونطراك، بزاید نجاة  1

  .86ص ، جامعة وهران، العمل و التنظیم   

    

   

   

32 



   :أنواع التكوین 2 ــ 1

صورا و أنواعا مختلفة تتباین في األسلوب و الهدف حسب المواقف  ذإن التكوین یتخ     

  :) 1(  و كما یلي أنواع التكوین حسب عدة معاییر منها التكوینیة المحددة،

                                                                           :حسب مرحلة التوظیف ) 1ــ  2ــ  1

یحتاج الموظف إلى مجموعة من المعلومات التي تقدمه إلى : توجیه الموظف الجدید )أ     

 :عمله الجدید،وتهدف برامج تقدیم الموظفین الجدد للعمل إلى العدید من األهداف منها

 .الترحیب بالقادمین الجدد *

                    . عن المشروع أو الوظیفة توجه نفسي مقبول خلق* 

الموظفین الجدد وتكوینهم على كیفیة العمل،وتختلف طریقة تصمیم برامج تقدیم تهیئة * 

على  تعتمد الموظف الجدید للعمل،فبعض المؤسسات تتبع أسلوب المحاضرات والبعض األخرى

 ض األخر تعتمد على كتیبات مطبوعةوالبع.مقابالت المشرفین المباشرین لهؤالء الموظفین

  .الجمع بین األسلوبین  أوبة تحتوي على المعلومات المطلو 

ترغب المؤسسة أحیانا في تقدیم التكوین في موقع العمل ولیس  :التكوین أثناء العمل )ب     

في مكان آخر،حتى تضمن كفاءة عالیة للتكوین،بحیث تسعى وتشجع المؤسسة على أن یقوم 

و جماعي المشرفون المباشرون فیها بتقدیم المعلومات والتكوین على مستوى فردي أ

یتلقى  لآلالت یستوجب أن إیجابیات منها أن التعقد الحالي هذا النوع من التكوین له:للمتكونین

ن العامل تكوینا مباشرا على اآللة نفسها،و من المشرف علیه،ومن سلبیاته أنه ال یضمن التكوی

    .ماهرا ونموذجا یقتدى به الفعال ما لم یكن المشرف مكونا

حینما تتقادم معارف ومهارات األفراد  :التكوین بغرض تجدید المعارف و المهارات  )ت     

تقدیم  األمر  مل وتكنولوجیا وأنظمة جدیدة،یلزمعلى األخص حینما یكون هناك أسالیب ع

  . المناسب لذلك التكوین

 نعني بالترقیة والنقل هو أن یكون هناك احتمال كبیر :التكوین من أجل الترقیة والنقل) ج

 سینقل إلیها،وهذا االختالف الختالف المعارف والمهارات المطلوبة في الوظیفة التي سیرقى أو

  
  . 325ص، 1999، 1ط، الدار الجامعیة، مصر ، إدارة الموارد البشریة أحمد ماهر،  1
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                       ) 1( .المعارف و أو الفرق مطلوب التكوین علیه لسد هذه الثغرة أو العجز في المهارات     

یتم تهیئة العمال كبار السن في المؤسسات الراقیة إلى  :التكوین من أجل التهیئة للمعاش) د    

 .                                                  الخروج على المعاش

      ) 2( یتم هذا التكوین حسب نوع العمل المراد القیام به :  الوظائفنوع حسب )  2ـ  2ــ 1

الیدویة والمیكانیكیة في األعمال  یتم هذا النوع بالمهارات  :التكوین المهني والفني) أ         

 أعمال الكهرباء، المیكانیك، الصیانة، ،النجارة،أعمال الكهرباء  ، ومن أمثلتهاو المهنیة  الفنیة

  .الخ...البناء

ویتضمن معارف و مهارات تخص وظائف أعلى من الوظائف  :التكوین التخصصي )ب     

  الخ.....الهندسات بمختلف أنواعها المهنیة والفنیة، ویشمل عادة األعمال المحاسبیة و

التنظیم  ، ویشتمل هذا التكوین على العملیات اإلداریة من التخطیط :التكوین اإلداري )ج     

 .واالتصال،إدارة العمال التنسیق المراقبة اتخاذ القرارات والتوجیه والقیادة، ، المراقبة

 :                                                         حسب المكان)  3ــ  2ــ 1

قد ترغب المؤسسة في تكوین أفرادها داخلها،سواء بالمكونین من : التكوین الداخلي )أ      

خارجها،وبالتالي یكون على المؤسسة تصمیم البرامج،ودعوة المكونین للمساهمة داخلها أو من 

في التصمیم ثم اإلشراف على التنفیذ،وهناك نوع آخر من التكوین الداخلي هو ما یسمى 

  .                                     بالتكوین في موقع العمل

تفضل بعض المؤسسات أن تنقل ولو جزء من نشاطها التكویني إلى   :لتكوین الخارجا )ب     

 أفضل خارج بشكل متاحةخارج المؤسسة ذاتها إذا كانت الخبرة التكوینیة وأدوات التكوین 

أنه على المؤسسة أن  "أحمد ماهر "المؤسسة مع اعتبار عامل الزمن والتكلفة ویرى الدكتور

والتغیرات التكنولوجیة  ، تختار النوع الذي یناسبها من أنواع التكوین حسب طبیعة النشاط

  .وتنظیم العمل

  

  :التكوین و أهمیة أهداف )  03

  . 114ص، 1998،مصر،دار الفكر العربي،التدریب من النظري إلى التطبیقي،إدارة الموارد البشریة،أمین ساعاتي.د  1

  . 325,324،ص،ص، مرجع سبق ذكره  أحمد ماهر،  2
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  :أهداف و أهمیة التكوین  3ــ  1 

   أهداف التكوین )   1ــ  3ــ  1

في المؤسسة قادرین على  األفرادتهدف في مجمل النشاطات إلى جعل  إن عملیة التكوین     

 المستقبلیة و هذا الهدف الذي یتبع عادة أوأداء و وظائفهم بكل كفاءة سوى الحالیة منها 

بنشاطات تكوین األفراد یرمي إلى إحداث تحوالت مستمرة و الدائمة لدیهم في میدان معارفهم و 

   .مهارتهم و سلوكیاتهم 

تضع المنظمة جملة من األهداف تسعى لتحقیقها من خالل عملیة التكوین ویمكن تخلیصها 

   ) 1(  :فیما یلي

  .تنمیة المعارف والكفاءات والمهارات -   

  .المنظمة االقتصاد في التكالیف وتقلیل المخاطرمرد ودیة  توى إنتاجیة ورفع مس -   

  .وخدمات المنظمة المنتجاترفع مستوى جودة  -   

  .تحسین فعالیة أسالیب العمل -   

  . تحسین العالقات بین األفراد في مختلف المستویات -   

  رفع مستوى أداة العامل ورضاه واعترافه وامتنانه بالمنظمة الشعور باالنتماء  -   

  . توجیه العمال الجدد وٕادماجهم في المنظمة  -   

تسهیل التكیف مع التغیرات وتحسین بیئة العمل فأهداف التكوین تخص ألمن الفرد  -   

  . والمنظمة

   ) 2( : تكمن أهداف التكوین فیما یلي ارسالنمحمد ، نظمي شحادة .من وجهة نظر ــ د أما

ضمان أداء العمل بفعالیة و سرعة واقتصاد وسد الثغرات التي توجد بین معاییر األداء  -   

  .التي یحددها الرؤساء و بین األداء الفعلي للعاملین 

   .ترغیب الفرد في عمله باعتبار أن زیادة إنتاجه مرهون برغبته في أداء العمل  -   

تحسین إنتاجه من خالل توعیته بأهداف توفیر الدفاع الذاتي لدى الفرد لزیادة كفاءة و  -   

  .المنظمة و سیاستها و أهمیة عمله و مدى مساهمته لحقیق تلك األهداف

     
  .72، ص 2011دار األمة للطباعة والترجمة والتوزیع، الجزائر، إدارة الموارد البشریة، : نور الدین حاروش  1

  .  51ص،2000دار الصفاء ،عمان . األردن ، إدارة الموارد البشریة،ریاض الجبلي، محمد ارسالن، نظمي شحادة.د  2
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فهي تسعى لتحقیق أهداف المنظمة دون إهمال أهداف الفرد الشخصیة من خالل تطویره 

وتحسین أدائه وتنمیة معارفه، كما أن أهداف التكوین تكون شاملة وتتماشى مع التغییرات 

  . الجاریة سواء على مستوى البیئة الداخلیة أو الخارجیة

  أهمیة التكوین )   2ـــ  3ـــ  1

أهمیة بالغة في مجال تحقیق األهداف المرجوة، حیث أن أي جهد لعملیة التكوین یحتل التكوین 

یجب أن یبدأ بالنظر إلى أهداف المؤسسة، فاألهداف توضح لنا إلى أین تتجه المؤسسة 

ترجع أهمیة التكوین  من تحدید احتیاجات التكوینعام یمكننا  وبالتالي تسمح لنا بوضع إطار

   ) 1(  : إلى عدة عوامل من بینها

  . إلى التجدید واالختراع لمواجهة التغیرات في األنظمة االقتصادیة واالجتماعیةـــ الحاجة    

  . الزیادة الكبیرة في الوظائف التي تقدمها الحكومة وتعتبر مسؤولة عنهاـــ    

  . على عرض األفراد األكفاء والمهارةـــ القدرة    

  : ویمكن اختصار أهمیة التكوین في ثالثة جوانب أساسیة 

هو العنصر األساسي الذي بات العنصر البشرى : أهمیة التكوین بالنسبة للمؤسسة) أ    

یجب على المنظمة االهتمام به بشكل كبیر الن من خالله تتم عملیة الزیادة في اإلنتاجیة و 

  .دیمومتها  تحقیق االستمراریة و المحافظة على بقائها و

المستقبلي المتوقع  أوإزالة أو معالجة نقاط ضعف األداء سواء كان ذلك باألداء الحالي ـــ    

مما ینعكس بنتائج  یمكن تحسین نوعیتهو لیة معالجة نقاط الضعف لألداء اعن طریق فع

ایجابیة على مستوى اإلنتاجیة الكلیة للمنظمة و یساهم في تطویرها و استمرارها كما أصبح 

  ) 2(  .یقینا بان كل التكوین ال یمكن ان تتجاوز عوائده 

  .یادة اإلنتاجیة واألداء التنظیمي وذلك یتجلى بتعریف األفراد بما هو مطلوب منهمـــ ز    

 .یساعد في ربط أهداف األفراد العاملین بأهداف المؤسسةـــ    

  .للمؤسسةیساعد في خلق اتجاهات ایجابیة داخلیة وخارجیة ـــ    

    

 

  .203ص، 1999، 1ط،دار حامد للنشر و التوزیع،عمان،األردن،إدارة الموارد البشریة،الرحیم مطر الهیتيخالد عبد   1
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 .یساعد في انفتاح المؤسسة على العالم الخارجي ـــ    

  .یؤدي إلى توضیح السیاسات العامة للمؤسسةـــ    

  : ب ــ بالنسبة للفرد

نقاط القوة نفسه لجدیدة باستخدام طریقة التعلم الذاتي حتي یحدد الفرد  ـــ اكتساب الفرد النظرة   

  .و نقاط الضعف

  :دید للعمل و التفكیر في حل المشكالت عن طریقجـــ مساعد الفرد في البحث عن أسلوب    

        و عند صنع و اتخاذ القرار األداءاالقتناع الشخصي بأهمیة الطریقة العلمیة في  

       تعود الفرد على التفكیر المستقل و المستقبلي.  

        في العمل ميیالفردي و التنظلى السلوك عالفهم األعمق للعوامل التي تطرأ . 

  .یؤدي إلى تطویر أسالیب القیادة وترشید القرارات اإلداریةـــ    

 .یساعد في تجدید وٕاثراء المعلوماتـــ    

  ) 1(  .یساعد في فعالیات االتصاالت واالستشارات الداخلیةـــ    

  .ـــ تقلیل إصابات من حوادث العمل و ذلك بتعلم الجید الستخدام األمثل لآلالت   

   ) 2(  .ـــ تخفیض معدل الدور في العمل   

  :تتمثل فیما یلي األهمیة بالنسبة لتطویر العالقات اإلنسانیة داخل المؤسسة – ج

 .تطویر أسالیب التفاعل االجتماعي بین أفراد العمالـــ    

  .تطویر إمكانیات األفراد لقبول التكیف مع التغیرات الحاصلةـــ    

  .توثیق العالقة بین اإلدارة واألفراد العاملین بهاـــ    

  ) 3(  .تساهم في تنمیة وتطویر عملیة التوجه الذاتي لخدمة المؤسسةـــ    

  

  

 

  

  

  203ص،نفس المرجع، خالد عبد الرحیم مطر الهیتي  1
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  : لتكوین المهني ل ةجذور السوسیو تاریخیال 4ــ  1

من اجل تنمیة المهارات  الدولالتي تهتم بها  یعتبر التكوین المهني من أهم المحاور     

عن طریق امتصاص الفرد البشریة و خلق االنسجام االجتماعي و ذلك بتقلیل من االنحراف 

  .المتسرب من المدرسة و توجیه نحو التخصصات المهنیة لخلق فئة فعالة في المجتمع 

بموضوع التكوین و خاصة في السنوات األخیرة بالدول المصنعة  االهتمامفي الوقت الحالي زاد 

نتیجة التغیر التكنولوجي و تطور المهارات المطلوبة في تقنیات اإلنتاج ، أما في الدول النامیة 

من اقتصاد فالحي  االنتقالفأهمیة التكوین في تزاید نتیجة الرغبة في التصنیع السریع و 

عاملة و ما یتطلب ذلك من ید ر خالل مدة زمنیة محدودة متخلف إلى اقتصاد صناعي متطو 

  . التقنیات المتطورة استیعابمؤهلة ، قادرة على 

 لقدیم ، حیث كان آنذاك یقتصر علىالتكوین المهني منذ ا البشریة عرفت المجتمعات      

 استمرارو بقاء سنة تدریب أفرادها على حرفة معینة ، و التي كانت الغایة منها الحفاظ على 

حیث یرجع وجود التكوین المهني إلى العصور عبر التاریخ فهي ثمرة عمل طویل مستمر ، ةحیا

خالل األجیال و یشهد على قدم هذه الظاهرة ما وصل إلینا من معلومات عن الحضارات 

و الحفریات التي كشفت عن حضارات قدیمة و طرق ، القدیمة عن طریق اآلثار القدیمة 

ترجع أصول التكوین المهني إلى قبل المیالد بألفي سنة حیث  .ن التي امتهنتهامعیشتها و المه

و في القرون الوسطى أصبح  كشف التاریخ و أشار إلى نظام المصانعة التاریخ المصري

یقدمون نوعا من التعلیم لصبیان الحرف ،  المعلمون في مختلف الحرف حیث التكوین یقوم به

  ) 1( أهداف واضحة المعالم و محدد  رتجالیة و لم تكن لهفكان التكوین یسیر بطرق ا

﴿ َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا  37اآلیة  دسورة هو  عدة  الكریم إلى ذلك في أشار القرآنوقد      

﴿ َوَعلَّْمَناُه  80  و سورة األنبیاء اآلیة. َوَوْحِیَنا َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن ﴾

  .) 2( َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَهْل َأْنُتْم َشاِكُروَن ﴾

  

  

  15 ص ، 2009 ،األردن، عمان الوائل، دار ،والتقویم التدریس استراتجیاتو  مبادئها  المهنیة التربیةالسید، مریم  1

  . 80و سورة األنبیاء اآلیة . 37سورة هود اآلیة ، القرآن الكریمكتاب اهللا   2
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و  القدیمة لهندیةالحضارة ا و الصین وحضارة النهریین مابین وحضارة عنةار الف حضارة إن     

 یذكر حیث الصناعیة، التلمذة نظام مارسوا فقد البابلیون أما والرومانیة، الیونانیة الحضارة

المیالد  قبل 2100 سنة البابلي القانون في كان التاریخ في مرة ألول التلمذة ُذكر أن التاریخ 

 فال ما حرفة لیعلمه صبیا المعلم أخذ إذا أنه على القانون ینص حیث ،حمورابي قوانین من

   ) 1(  .الصبیة بتعلیم یقم لم إذا المعلم على شكوى رفع یجوز

 أألمریكیتین، في الحمر الهنود مناطق في عنها یكشف أصبح التي الحضارات من وغیرها     

 واألسالیب و المهارات معارف وكانت المیتافیزیقي، الفكر بسیطرة خیةیالتار  الحقبة هذه تتمیز

 في المجتمع نظرة اإلنتاج،اتسمت وسائل وبدائیة التفكیر أسالیب لبدائیة إلى نظرا بدائیة

 وجاءت .عالیة تقدیر بنظرة الفكري العمل واتسم دونیة، بنظرة الیدوي للعمل القدیمة الحضارات

 حث لقد والكسب الشغل على المواطنین وشجعت والعامل، الشغل فمجدت اإلسالمیة الحضارة

 الكریمة اآلیات من العدید فهناك أهمیته، یوضح بشكل الشغل على الحنیف اإلسالمي الدین

  ) 2(  .إتقانه و الشغل على تحث التي الشریفة النبویة واألحادیث

 بوضع راكبی اهتماما الیدویة األعمال وأعادوا الفالسفة من عدد ظهر لقد الوسطى العصور وفي

  ) 3(  .راانجلت فيالزراعة  كلیة تأسیس مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  09. ،ص 1962 مصر، المعارف، دار ،الصناعیة التربیة في جدیدة اتجاهات ،الجواد عبد العرب صالح  1

  405ص، 2012، 28ع،راساتوالد لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ،العربي الوطن في ومشكالته والتقني المهني التعلیم واقع حلبي، شادي  2

   .16ص، ذكرهمرجع سبق ، المهنیة السید،التربیة مریم  3
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   :طور السوسیو تاریخي لسیاسة التكوین المهني في الجزائرتال ــ  02

مرت بعدة مراحل لبناء هذه المؤسسات و من بین أهم هذه  كسائر بلدان العالمالجزائر      

    :یلي  المراحل ما

أي  1962إلى  1830هذه المرحلة كانت ما بین  :االستقالل قبل كوینمرحلة الت)  1    

اء االحتالل الفرنسي شهدت فیها الجزائر أعلى نسبة من األمیة نتیجة الهیمنة االستعماریة نأث

، 08/1964/ 31التي تجاوزت القرن وربع القرن، مما دفع بالجزائر إلى إصدار مرسوم بتاریخ 

نیا وتقنیا یدتكوینهم ملالخاص بالكبار  C.N.Aیتضمن إنشاء المركز الوطني لمحو األمیة 

  ) 1 (.ومهنیا

وقد اعترت هذه الفترة عدة  ):1966 – 1962(مرحلة ما بعد االستقالل مباشرة )  2     

هیكل  25ل بحیث لم یكن هناك إال حوالي باقلة هیاكل االستق: أبرزها ما یلي صعوبات لعلّ 

ماشي تن، كما تمیزت كذلك بعدم متكوّ  600منصبا بیداغوجي وحوالي  5000استقبال بقدرة 

عدة اعتمدت خصائص المجتمع الجزائري الحضاریة والتنمویة، وقد ع مج التكوین ممحتویات برا

إجراءات وتدابیر لخلق هیاكل جدیدة وتوفیر اإلطارات الالزمة التي یمكن اإلشراف على 

  ) 2( .النواحي التقنیة والبیداغوجیة

  : وقد تمثلت هذه اإلجراءات على الخصوص فیما یلي    

إعادة فتح وتشغیل المؤسسات والهیاكل التي غادرها المستعمر وٕاضافة مهن وتخصصات  

، كما تم )كالنسیج والحدید والصلب(جدیدة وخاصة في المجاالت التي تحتاجها التنمیة الوطنیة 

تكوین المهني حیث تكفلت بكل ما یتعلق بالتكوین المهني والتقني للإنشاء المحافظة الوطنیة 

  .1962سنة 

  

  

  
  

  

  

  

  

  المطبوعات  ، دیوانالتكیف المهني مخبر تطبیقات علوم النفس وعلوم التربیة من أجل التنمیة في الجزائر لدى وهران،محمد بالرابح  1

  .107، ص2010الجزائریة، الجزائر،   

    1999،االجتماع قسنطینة، قسم علم،العدد الثاني، جامعة منتوري الباحث االجتماعي،التكوین المهني كرهان مستقبلي ،لقاسم سالطنیةاب  2

  113ص  

 

40 



  ) 1(  :إلى مرحلتین اثنین وهما والتي تقسیمها :مرحلة المخططات التنمویة)  3    

واصلة توسیع المؤسسات مفقد تمیزت ب): 1969 – 1967(مرحلة المخطط الثالثي ) أ

تخصصات حتى الوهیاكل االستقبال نظرا  للطلب المتزاید على التكوین وٕاعادة تكییف بعض 

تتماشى مع الواقع االقتصادي، باإلضافة إلى فتح فروع وتخصصات جدیدة وهذا تبعا لنوعیة 

والقطاع  قطاع اإلنتاج وخصائص المنطقة، كما تم تنظیم العالقة بین هیاكل التكوین المهني

لصیغ واألشكال، لكن هذه الفترة تمیزت ببعض النقائص ااالقتصادي وعالم الشغل عن طریق 

منها عدم وجود إطار بیداغوجي وتنظیمي لتنسیق مختلف نشاطات التكوین المهني أي عدم 

  .وجود معاهد وطنیة متخصصة

  ) : 1980– 1970( مرحلة المخططین الرباعیین ) ب

هتمام الجذري بالتكوین المهني وقد ابتدأ بتنفیذ المخطط الرباعي هذه المرحلة شهدت اال

األول، وظهور الهیاكل واإلطارات البیداغوجیة العلیا كالتقنیین والتقنیین السامین والمهندسین ، 

وضع المبادئ األساسیة للتكوین التي تهدف إلى تكوین دائم ومستمر یتكفل بالشباب العاطل و 

  .أو تحسین مستوى العمال) الرسكلة ( اإلضافة إلى عملیات وبرامج الذي یبحث عن العمل ب

یر نمطین للتكوین و مع بدایة الثمانینات تم تط  :مرحلة ظهور نمط التكوین والتمهین)      4 

فقد تم اعتماد مشروع ،التمهین والتكوین عن بعد، باإلضافة إلى النمط التقلیدي : المهني هما

، 1981جوان  27المؤرخ في  81/07: ذا عن طریق القانون رقم، وه1981التمهین في سنة 

والذي یهدف إلى المساهمة في التكوین العمال المؤهلین في مختلف القطاعات االقتصادیة 

في تطبیق هذا القانون ابتدءا من  أوالحرفیة، والسماح باستیعاب جزء من التسربات المدرسیة وبد

سنة وقد ارتفع  18_15شاب تتراوح أعمارهم بین  32000حیث استفاد منه نحو 1982سنة 

  : المؤرخ في 34/  90سنة بفضل القانون رقم  25هذا السن إلى 

السابق ذكره حول التمهین، وبالفعل فقد ارتفع عدد ، المعدل والمتمم للقانون 1990دیسمبر25

  .1984نا سنة تكوّ م 76859ن إلى الشباب المتكوّ 

  

  

  .115,114،ص،ص، نفس المرجع، لقاسم سالطنیةاب  1
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  ): 1984ما بعد (مرحلة إنشاء المؤسسات التكوینیة ) 5

نین ومعهد وطني تم في هذه المرحلة إنشاء مؤسسات تكوینیة، ومنها معاهد لتكوین المكوّ 

المهني في المؤسسات، ومركز وطني للتعلیم بالمراسلة، ثم مركز وطني لترقیة وتطویر التكوین 

للتكوین المهني للمعاقین عالوة على المعاهد التكنولوجیة التي تتكفل بتكوین اإلطارات، طبقا 

الحتیاجات الخطة المرسومة ولما كانت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تتوقف على مكافحة 

العاملین فقد تم إنشاء مكاتب بالشركات الوطنیة  ین المستمر لترقیةتفشي األمیة، ودعم التكو 

وظیفتها ضمان السیر الحسن للعمال ، كما جندت كل الوسائل الممكنة السمعیة والبصریة 

لتحقیق التنسیق بین العملیة  .كالتلفزیون واإلعالم والوسائل التعلیمیة والتعاون النقابي والدولي

لتقنیة، وٕان محو األمیة لم یكن هدفا في حد ذاته، بل متصال اتصاال وثیقا البیداغوجیة والعملیة ا

بالتكوین المهني مما حذي بالمركز الوطني لمحاربة األمیة إلى إنجاز مشروع محو األمیة 

الوظیفیة ، حیث یتوافق مع نتائج الملتقى األول الخاص بالتكوین والتنمیة المنعقد بالجزائر بین 

ه بوجوب إدخال تغیرات جزئیة على النظام مع مراعاة االستجابة الذي نوّ  1986نوفمبر  9 -6

   ) 1( .للمتطلبات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة لألمة

 الذي المتردي األمني الوضع نتیجة كبیرا وتدهورا ركودا القطاعات من كغیره القطاع شهد ثم

 انفراج بدایة ومع ، واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة جوانب جمیع مس والذي البالد به مرت

 من تكرس  تنمویا، مشروعا تبنت ، 1999 سنة المهني للتكوین مستقلة وزارة إنشاء تم األزمة

 التكوین وزارة عن ممثلین تتضمن والتي،  2000 أوت في القطاعیة اللجنة تنصیب تم خالل

 أبعادا یمثل أنه آنذاك عنه قیل مشروع ،الوطنیة التربیة وزارة ، العالي التعلیم وزارة ، المهني

 النقد صندوق قرارات عن الناجمة السلبیة التأثیرات تحت الزالت الجزائر وكانت ، للقطاع جدیدة

 ما ، العمال من كبیر عدد وتسریح البطالة معدل وزیادة المدیونیة تراكم إلى أدت والتي الدولي

      ) 2(  .العمل قطاع في صورته واهتزت ، المهني التكوین قطاع على سلبا انعكس

  

  

  

  

  

  

  .108 ،107،ص،مرجع سبق ذكره، ص: محمد بالرابح  1

  التكوین مؤسسات حالة دراسة، نحو المقاوالتیة الشباب دفع في المهني التكوین مؤسسات دور، منیرة سالمي.أ، الدین سیف خالد انین  2

  .166،ص، 2ع، 2013، الجزائریة المؤسسات أداء مجلة،)مسعود حاسي – تقرت – ورقلة(، الشرقي الجنوب لمنطقة المهني 
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  :و أنماطه في الجزائر المهنيلتكوین ــ  تعریف ا 03

  مفهوم التكوین المهني   1ــ  3

 في القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین عرف المشرع الجزائري التعلیم المهني

 تعلیم أكادیمي وتأهیلي، ممنوح من طرف مؤسسات التعلیم المهني بعد الطوركل :"...بأنه

   ) 1(  "اإلجباري في مؤسسات التربیة الوطنیة

 طریقة للتكوین المهني:"...أما التمهین فقد عرفه المشرع في القانون المتعلق بالتمهین بأنه    

 هذا التأهیل من خالل ممارسةویتم إكساب ...یهدف إلى إكساب تأهیل مهني أولي أثناء العمل

 عملیة متكررة ومتدرجة لمختلف العملیات المرتبطة بممارسة المهنة المعنیة، ومن خالل تكوین

  ) 2(  ..."نظري وتكنولوجي ُمكّمل

مجموعة متتابعة من  أو،عملیة تعلم سلسلة من السلوك المبرمج  "التكوین المهني هو 

و كذلك المنافسة الداخلیة ، من اجل التأقلم مع التطورات الخارجیة ، التصرفات المحددة مسبقا 

إما تم التعامل ،سیما العولمة و ما تحمله من مخاطر و تهدیدات و كذا فرص ، و الخارجیة 

   ) 3(  "و أخیرا متطلبات العمالء ألنها متغیرة ، معها 

 و نماذج، تنمیة منظمة و تحسین االتجاهات و المهارات  "غیاث على انه  و یعرفه بوفلجة

 من اجل قیام األفراد بمهامهم المهنیة على، السلوكیات المتطلبة في مواقف العمل المختلفة 

   ) 4(  "و في اقل وقت ممكن ، أحسن وجه 

نشاط مخطط یهدف الى تزوید األفراد بمجموعة من  "و یعرفه صالح الدین عبد الباقي بأنه 

  ) 5(  . "المعلومات و المهارات التي تؤدي الى زیادة معدالت الفرد في أداء عمله 

 شكل في منظمة نشاطات مجموعة هو المهني التكوین أن على السابقة التعریفات وأجمعت

   :كالتالي اختصارها یمكن مستویات ثالثة على فیه تغییرات إحداث أجل من للفرد موجهة برامج

 المتكونین بتزوید وذلك المعرفي المستوى تنمیة إلى المهني التكوین یهدف : المعرفي المستوى

  .الكفاءات وٕاعداد المطلوبة بالمعارف

 لدى األداء مستوى رفع أجل من وتنمیتها المهارات امتالك إلى یهدف : المهارات مستوى

 .المتكون

 تتجاوز بل والمهارة بالمعرفة المتكون تزوید على تقتصر ال التكوین عملیة : السلوكیات مستوى

  ) 1(  .الفرد سلوك لتشرك ذلك

  .المتضمن القانون التوجیهي للتكوین والتعلیم المهنیین   07-08من القانون رقم  10المادة   1

  .المتعلق بالتمهین المعدل والمتمم  1981یونیو  27المؤرخ في  07-81من القانون  2المادة   2

  . 70,71،ص،ص،  2011،دار األمة ،الجزائر، إدارة الموارد البشریة،نور الدین حوشي  3

  . 5ص ،  مرجع سبق ذكره،جه غیاث لبوف 4

  .  262،ص،2000،الدار الجامعیة،اإلسكندریة ،ادارة الموارد البشریة،صالح الدین عبد الباقي 5
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و ذلك  یحوي التكوبن المهني على العدید من أنماط التكوین: أنماط التكوین المهني  2ــ  3

     : و من بین هذه األنماط مایلي. حاجیات شرائح المجتمع و تطبیق مبدأ تكافئ الفرص ةیلتلب

 متخصصة تكوین هیاكل داخل التكوین من النمط هذا یجرى: اإلقامي  التكوین 1ــ  5

 في المتخصصة الوطنیة لمعاهداو  التمهین و المهني التكوین كزامر  في وتتمثل لذلك ومجهزة،

 التربص مدة طیلة معینة تكوین مؤسسة داخل اإلقامي التكوین ویضمن المهني التكوین

 .المتربصین لصالح الصناعي الوسط في تنظم تطبیقیةبفترات  ویستكمل

 في یضعه مهنیا تأهیال المتمهن للمتربص إعطاء هو نمط هذا من الهدف: التمهین   2ــ  5

 أو إنتاجیة مؤسسة في أو ماهر حرفي لدى أو عمل ورشة داخل المهنة مع المباشر االتصال

 أو المصنع ورشة في التقني أو نفسه الحرفي طرف من بالمتمهن التكفل یتم .إداریة مصالح

 النظري الجانب ویتلقى الواقع، مع المباشر باالحتكاك مهنته المتمهن ویكسب اإلداري المسؤول

 المهني التكوین مركز في العامة لمبادئأو  التقني لرسمأو  التكنولوجیا في الدروس في المتمثل

 التمهین عقد بإجراءات ابرام القیام بعد ویسجل تمهینه، فیه یتابع الذي المكان من األقرب

 في التمهین طریق عن التكوین عملیة لمتابعة معین أستاذ المركز مستوى على به ویتكفل

  .المیدان

 المهني للتعلیم الوطني المركز به یتكفلبالمراسلة  یتم تكوین وهو : بعد عن التكوین  3ــ  5

 نفس ویمنح معقدة أو خاصة تجهیزات تتطلب ال التي التخصصات أو المهن في ویتم بعد عن

 .المهني التكوین ومعاهد مراكز تمنحها التي دولة دبلوم أي الشهادات

 ویتم العمال إلى األولى بالدرجة موجه نمط وهو المسائي التكوین : الدروس المسائیة  4ــ  5

 االنتهاء بعد مساء المهني التكوین في المتخصصة الوطنیة لمعاهداو  المهني التكوینمراكز  في

   . العادیة مهامهم من

 طیلة لموظفینأو  العمال لصالح بواسطته التكوین ینظم نمط وهو: المتواصل التكوین  5ــ  5

 وتجدید الكفاءات تحسین ضمان هو منه الهدف الخدمة أثناء التكوین نفسه وهو المهنیة حیاتهم

 تغییر عند االجتماعي الندماجأو  لمهنیةأو  االجتماعیة الترقیة بضمان یسمح و المعلومات

  ) 1( .المهنة

  

  

  

   ،جامعة محمد خضیر، علم االجتماع،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،سیاسة التكوین المهني و سوق العمل في الجزائر ،قویجیل منیر  1

  75- 72،ص،ص، بسكرة  
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  :في الجزائر التكوین المهني و أهمیة أهداف 4

مما ال شك فیه أن أول خطوة یجب التفكیر فیها عند إعداد أي : أهداف التكوین المهني  1ــ  4

برنامج تكویني هي األهداف المرجوة من هذا التكوین و ذلك بتحدید األهداف بشكل دقیق 

كما أنها تعتبر المقیاس لتقییم ، وواضح ألنها تساعدنا في رسم الطریق الذي یؤدي إلى تحقیقها 

و .ا بنجاح أو الفشل في ضوء تحقیق األهداف أو العكس النشاط بعد تنفیذه و الحكم علیه إم

  : من هنا نستطیع تقسیم األهداف إلى قسمین هما 

  ) 1( :  و التي تتمثل فیما یليأهداف خاصة بالمنظمة 

  .   ـــ إعداد نخبة من األفراد لشغل الوظائف القیادیة على جمیع مستویات العمل داخل المنظمة   

  .ـــ یساهم في خلق االتجاهات االیجابیة لدى العاملین نحو العمل و المنظمة   

  .ـــ یساعد في تجدید المعلومات و تحدیثها بما یتوافق مع المتغیرات المختلفة في بیئة العمل   

  .ـــ تضیق الفجوة القائمة بین االنجازات و الطموحات التي تسعى المؤسسة الوصول إلیها   

  :صة بالفرد أهداف خا

  .ـــ تدعیم روح االتصال داخل الجماعة و ذلك باالهتمام بالمعلومات التي یتم نقلها   

  .ـــ یجعل الفرد المكون أكثر رضا من العامل الغیر مكون   

  .ـــ یساعد على انخفاض التوتر النفسي المصاحب ألداء العمل   

مهارات و التقنیات التي تزوده باإلحساس ـــ أن العامل الذي تلقى تكوینا سیجعله ملما بال  

  .باألمن األهمیة داخل المنظمة 

  .ـــ مواكبة المتكونتین للمستجدات في الحقول المعرفیة ذات عالقة بعملهم   

  .ـــ اكتساب الفرد للصفات التي تؤهله لشغل المناصب القیادیة   

  :ي و هناك من یرى أن أهداف التكوین تنحصر في عدة اتجاهات و ه

على المؤسسة أن تقوم بتوفیر أفراد یستطیعون الشغل على آالت :  الجدیدةاالستثمارات ـــ  

الكثیر من المؤسسات أولوا اهتمام كبیرا للجانب الفني و المالي لالستثمار دون . حدیثة 

    ) 2( . االهتمام بالمورد البشري من ناحیة التكوین 
  87ص ، 2012، 1ط،تدریب و تنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مرافق المعلومات،السعید مبروك إبراهیم   1

   489ص،1979،لبنان،بیروت،دار النهضة العربي،إدارة القوى العاملة و األسس السلوكیة و أدوات البحث التطبیقي،أحمد صقر عاشور  2
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كبد المؤسسات خسائر كبیرة و هذا ما أكد لهم مدى أهمیة التكوین المهني للید  فسوى التصرف

  .العاملة 

أجهد الكثیر من المؤسسات على تطویر و تنظیم المهن :  تغییرات التنظیم و تطویر المهن ـــ  

أي إلغاء طرق العمل القدیمة و بني طرق جدیدة كما أن بعض المهن القدیمة تالشت وحلت 

  .و لهذا فإن المؤسسات تعتمد على التكوین لمعالجة هذا الجانب . ن جدیدة محلها مه

المؤسسة تعمل على وضع المیكانیزمات التي من شانها تسمح  :ـــ تطویر السیاسات المهنیة   

  .بالتطویر الفردي و المهني لموظفیها 

ا للتطور التكنولوجي و إن التكوین المهني أصبح حالیا مواكب:  ـــ االستجابة لمتطلبات الشغل  

التقني و ذلك بالتركیز على تكوین ید عاملة مؤهلة تقنیا و وذات مهارات عالیة تستطیع من رفع 

  .  أداء العمل و الزیادة في اإلنتاجیة 

أي استغالل كل اإلمكانیات :  ـــ استغالل كل اإلمكانیات المادیة و البشریة الموجودة  

  .التكوینیة من اجل تزوید الفرد و تمكینه من تخصصه بشكل جیددخل المؤسسة الموجودة 

تزید الفرد بكل المعارف التقنیة و المهارات : ـــ السیطرة على تسییر التقني للتجهیزات   

  .  العلمیة و التي تمكنه من متابعة و صیانة األجهزة التي یستعملها

مكانیات تحسین المستوى باستمرار قصد بإمكان التكوین منح إ: ـــ منح تأهیل مناسب للفرد   

  .مواكبة التطور التكنولوجي 

توفیر ید عاملة مؤهلة من الجانب : ــ تلبیة حاجیات المتعاملین االقتصادیین و االجتماعین   

  .التقني و العلمي و السلوكي  

اب استقطاب الشب: ـــ تحضیر الشباب القادمین من منظومة تربویة إلى الحیاة العملیة   

  .  یدهم بمهن تمكنهم من الولوج في عالم الشغل بكل ثقةو القادمین من المنظومة التربویة و تز 

تكمن في األهداف  و من خالل سردنا لألهداف نستطیع أن نقول أن أهداف التكوین المهني

    ) 1(  .اجتماعیة و اقتصادیة و تنمویة

         

  .490ص، نفس المرجع، أحمد صقر عاشور  1
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  : أهمیة التكوین المهني  2ــ  4

ألنه یساهم في ، یعتبر التكوین المهني وسیلة تنمویة للمجتمع و االقتصاد على حد سواء 

، و في التحفیز عن طریق إمكانیات الترقیة المعروضة ، تحسین كمیة و نوعیة الشغل المقدم 

و للتكوین المهني . تطور الحرف و المهن كما  تعد هذه الوسیلة تأمینا ضد البطالة الناتج عن 

أهمیة و ضرورة باعتباره عامل أساسي في تطویر و تنمیة الموارد البشریة و ترقیتها و هذا إن 

دل على شيء إنما یدل على مدى أهمیة التكوین المهني في االستثمار في الرأس المال البشري 

الموارد حیث أن من الضروري توفیر  و هو العنصر األساسي للتسییر الناجح و الفعال لتلك

تكوین جید للمهام و الوظائف التي سیشغلونها بغیة رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجیة و أدائهم في 

  ) 1(  .ظل تزاید االتجاه نحو اقتصاد مبني على المعرفة و تسییر یعتمد على الكفاءات البشریة 

هني من حیث انه یمثل احد القطاعات األكثر و بهذا یتضح لنا جلیا األهمیة الكبیرة للتكوین الم

  :أولویة لمختلف مخططات التنمیة و یمكن توضیح فیما یلي 

ـــ یساعد التكوین المهني على التشخیص الجید الحتیاجات الشغل و أن عملیة إعداد البرامج    

  .التكوینیة یكون وفقا متطلبات المؤسسة االقتصادیة لتوفیر عمالة مؤهلة 

الن التطور التكنولوجي و التغیر ، ساهم التكوین المهني على التحكم في التكنولوجیا ـــ ی   

االجتماعي و االقتصادي السریع أدى إلى وضع التكوین المهني في مكانة تمكن من  تزوید 

  . بالید العاملة المؤهلة 

، مهما كان نوعها ـــ بإمكاننا اعتبار التكوین المهني على انه المفتاح الحقیقي لكل تنمیة    

خاصة و انه اثبت فعالیته في كثیر من المجاالت فقد أدى إلى تخفیض تكالیف اإلنتاج و 

كذلك ساعد على تقلیص مدة انجاز المشاریع ،ارتفاع معدله دون اللجوء إلى أیدي عاملة أجنبیة 

  ) 2( .  في عدة مجاالت  

        

  

  

  

  

  ، جامعة محمد خیضر بسكرة،مجلة العلوم اإلنسانیة،المهني في تثمین و تنمیة الموارد البشریةدور التكوین ، إبراهیمي عبد المهین  1

  .9ص،2005فیفري  24  

   253ص،1988االسكندریة،المكتب العربي الحدیث للنشر،إدارة األفراد و العالقات اإلنسانیة،عبد الغفار حنفي،صالح الدین عبد الباقي  2
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  : في الجزائر المهني تقنیات و مبادئ التكوینــ  5

حیث تجد المؤسسة نفسها أمام تبني التكوین لما . یعتبر التكوین من الوظائف المهمة للمؤسسة

  .التي یعتمدها التكوین المهني من خالل تقنیات و مبادئلك ذ له من أهمیة بالغة و

  :تقنیات التكوین المهني  1ـــ 5

و من بین هذه الظروف ، التقنیات المستعملة في التكوین باختالف الظروف و المواقفتختلف 

عدد ، اختالف المستوى الوظیفي أو التعلیمي لإلفراد الذین یتم تكوینهم و الغرض من التكوین

أفراد المراد تكوینهم اختالف خبرات وثقافات المتكونین ویمكن أن نصنف تقنیات التكوین إلى 

، تصال ذو جانبین للمعلوماتتقنیات التبادل واال، تقنیات تقدیم المعلومات: ت وهيثالث تقنیا

  ) 1( .تقنیات التظاهر أو التصنیع

لقد تعددت تقنیات تقدیم المعلومات حیث ارتبطت بالطرق : تقنیات تقدیم المعلومات 1ـ 1ـ  5

  : ارتباطا  وثیقا و من بین هذه التقنیات ما یلي

 تعتمد هذه التقنیة على قیام المكون بإلقاء المادة  ):المحاضرات( تقنیة إلقاء الدروس نظریا

التكوینیة بشكل رسمي و مباشر في مواجهة المتكونین و تستخدم هذه الطریقة إذا كانت هناك 

وتستوجب من المكون أن  ، معلومات جدیدة  یراد و توضیحها و توصیلها لإلفراد بشكل مباشر

  .متمكن من المادة التقنیة التي سیلقیها ویتمیز باألسلوب اإللقائي الجیدیكون 

 تتكون من تقدیم  في عملیة التكوین فهي و هي الطریقة األكثر استعماال:  تقنیة البحوث

فهي تنطلق عموما من المنهاج ، أو بوسائل أخرىشفهي للمعلومات بوسائل سمعیة بصریة 

المعرفة هي لدى المكون وهذا األخیر البد من إیصالها إلى و الذي یفترض بأن ، المتبع

  :فهي تتطلب أساسا تطبیق المبادئ الثالثة اآلتیة، المتكونین

ـــ التطبیق الجید لألهداف البیداغوجیة من بدایة البحث حتى یتم تطویق حدود التدخل و    

  .السماح للمتكونین التمركز فیها

  : للتكوین منـــ استعمال القواعد الثالث    

  .ـــ اإلعالم عن ماذا ستتكلم ـــ التكلم بوضوح ـــ تلخیص النقاط األساسیة لكل ما جرى قوله

  .118،ص، 2000،مصر، الدار الجامعیة، إدارة الموارد البشریة،صالح الدین عبد الباقي.د  1
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سهولة األسلوب ، ـــ تطبیق النمو اللغوي الذي یتصف بالجمل القصیرة و المستقلة نسبیا   

  .استخدام التوضیحات هي ضمان أهمیة توسیع النقاط األساسیة للنقاش

  الوسیلة البیداغوجیة تكون عامة معرفة على أنها الوصف  الحالة هي: حاالتالدراسة تقنیة

  :األكثر و األقل دقة حالة

  .ـــ واقعیة ملموسة مستمدة من الواقع المهني    

  .ـــ مشكلة تسعى للتشخیص أو القرار   

  .تتطلب لعالجها معلومات و تكون في المیدان نفسه، ـــ ذات میزة مستعجلة ز مأساویة   

  ) 1( .آو بمعنى أن كل المعطیات المعرفة قد قدمت، ـــ شاملة   

  :جانبین للمعلوماتالتصال ذو تقنیات التبادل و ا  2ــ  1ــ  5

   أن استعمال هذه الوسائل غایة في األهمیة و : استعمال الوسائل السمعیة البصریةتقنیة

  .كما توجد طرق و تقنیات أخرى ، الفعلیة باعتبارها كتدعیم و سند بیداغوجي لعملیة التكوین

  كأن ، الرأي في الموضوعاتیقوم المتكونین بمناقشة و إبداء : المناقشات الجماعیةتقنیة

حیث یقوم المكون بإدارة و توجیه المناقشة بما یكفل الوصول ، تعرض حالة أو مشكلة معینة

: إلى الحل األمثل للمشكلة المعروضة و یتوقف نجاح طریقة المناقشة على عوامل عدة منها 

  ) 2(  .االهتمام باإلعداد لها و المهارات في إدارتها

   و تتم من خالل: التصنیعالتظاهر أو تقنیة   3ــ  1ــ  5

تقوم هذه الطریقة على أساس تصور موقعا مهنیا من المواقف التي تحث عادة و : األدوارـــ    

یطلب من المتكونین تمثیل هذا الدور بعد أن یحدد لكل منهم دور في النهایة یطلب المكون من 

و أن یقترح ما یراه من حلول في هذا ، زمیله كل فرد ان یبدي رأیه في الطریقة التي تصرف بها

الصدد و یتمثل دور المكون هنا في ترشید سلوك المتكونین نحو التصرفات السلیمة و التنبیه 

     ) 3(  .الى الخطاء التي و قعوا فیها وٕارشادهم إلى السلوك الرشید ضوء الموقف القائم

    

  

  المحاكاةتقنیة:  

  . 118،ص، نفس المرجع ،صالح الدین عبد الباقي.د  1

  .125،ص، نفس المرجع ،صالح الدین عبد الباقي.د  2

  .127،ص، نفس المرجع ،صالح الدین عبد الباقي.د 3
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المكون بموجب هذه التقنیة بأداء عمل بطریقة علمیة سلیمة أمام المتكونین موضحا لهم یقوم 

طریقة و إجراءات األداء و العملیات و تصلح هذه الطریقة بصفة خاصة في األعمال الحرفیة 

  .أو نصف آلیة أو آلیةو التي تحتاج إلى المهارات الیدویة أو استخدام آالت و أجهزة میكانیكیة 

 التقییم الذاتي هي تقنیة تنظر الى تزوید  تمارین :التمارین التقییم الفردي أو الذاتي ة تقنی

من خصائص التقییم ، عاداتهم و سلوكهم، مهاراتهم، المتكونین بمعلومات فیما یخص كفاءتهم

  :الفردي هي 

  لتمارینـــ الموضوعیة المتكون وحده یحكم على صحة و مالئمة المعلومات الناتجة عن احد ا   

  )سرعة تنفیذ التمارین و یحددها المكون ( ـــ السرعة    

و ، تكون منظمة لتقدیم موضوع ما منذ أول احتكاك مع واقع المیداني:ـــ الزیارات المیدانیة    

أیضا لتفصح على فرضیات العمل التي تمت مناقشتها في تقنیة إلقاء الدروس نظریا أو احد 

  .و ذلك بالمالحظة المباشرة في میدان العمل، التقنیات األخرى

  .أن تكون ذات فعالیة كبیرة إذا كان استعمالها مالئم لهدف التكوینـــ و یمكن لهذه الزیارات    

 تقنیة عرض المنتج :  

  :تتم هذه العملیة خالل عدة مناسبات منها   

ویتم ، و تتم هذه العملیة قبل  كل دورة من دورات التكوین: ـــ األیام المفتوحة على التكوین   

  .خاللها عرض منتجات المتكونین 

و تنظم هذه التظاهرات خالل األیام اإلعالمیة التي : ـــ المعارض خارج المؤسسة التكوینیة   

  .مثل دور الشباب، تنظمها بعض الدور

ـــ خالل االولمبیاد التي تجرى داخل مؤسسات التكوین المهني و تتم بشكل سنوي و جهوي    

  .  ( * )من اجل غرس روح اإلبداع و تحفیز المتكونین
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  : مبادئ التكوین 2ـــ  5

إن مبادئ التكوین تقوم على معاییر راشدة و ذلك لنقل المهارات و المعارف و التقنیات    

الحدیثة التي تغیر من اتجاهات و سلوك األفراد لتتماشى مع متطلبات المؤسسة أو الوظیفة أو 

حیث تهدف العملیة التكوینیة في ، المهنة أو األفراد الذین لدیهم رغبة في تغییر اتجاهاتهم

و یتوقف نجاح هذه العملیة على ، لها إلى تحسین أداء المتكونین و المتمهنین و المتعلمینمجم

  :مدى إدراك و معرفة مبادئ التكوین و المتمثلة فیما یلي

تعتبر عملیة بالغة ، أن طریقة تقدیم المعلومات و مراقبة تطورها: تقدیم المعلومات  1ــ  2ــ  5

  :الخطوات التالیة و إلنجاحها یمكن إتباع، األهمیة

  .ـــ یجب توضیح أهداف و عوامل نجاح البرامج التكوینیة للمتكونین و ذلك قبل بدایة تنفیذها   

مع إعطاء فكرة للمتكونین عن طبیعة األسئلة و ، ـــ یجب وضع اختبارات لقیاس تطور التعلم   

هدف لها و معرفة النقائص  األعمال التطبیقیة التي تحتویها هذه االختبارات و التركیز على أهم

  .و تداركها

ـــ یجب تقسییم المهارات المراد تعلمها إلى مكوناتها البسیطة و ترتیبها ترتیبا تنازلیا من حیث    

  .و هذا قصد تسهیل تعلمها.صعوبتها

، و هو یعتبر من المبادئ األساسیة و المهمة في العملیة التكوینیة :دور المكون  2ــ  2ــ  5

  :ومن أهمها، بحیث تتوفر فیه بعض الخصائص، لذا یجب اختیاره بعنایة

  .أي یكتسب المادة العلمیة، ـــ یجب أن یكون ملما بموضوع التكوین   

  .ب مهارات االتصالأي یكتس، ـــ قادرا على إیصال المعلومات إلى المتكونین بشكل واضح   

  .    ـــ علیه التحكم في استجابته العاطفیة أثناء قیامه بمهامه   

ـــ یجب علیه تحید األهداف و الطرق و تسلسل المواضیع و الوقت الالزم لكل مرحلة من    

أن یأخذ بعین االعتبار مستوى المتكونین ، مراحل التكوین و هذا طبقا لبرامج التكوین المسطرة

  .كلهم و احتوائها و مدى تحكمهم في تعلمهمو مشا

  .ـــ تحفیز المتكون و ترغیبه في مهنته و تفعیل الفكر المقاوالتي لدیه   
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المتكونین و هذا ) شخصیة ( یجب التعرف على خصائص :المتكونینخصائص   3ــ  2ــ  5

و إیصال المهارات و المعارف إلیهم و كذا ، للمساعدة على معرفة الطرق المناسبة لتعلیمهم

  .التعرف على احتیاجاتهم الستغاللها في عملیة التعلم

استیعاب المعلومات  تدل ضروریة التعلم على تطور :و التكوینأضروریة التعلم    4ــ  2ــ  5

  :و التي نوضحها فیمایلي، و یمكن تسهیل هذه الضروریة عن طریق فهم البادئ المتحكم فیها

و التعلم من خالل المالحظة ، ـــ المیل و الرغبة في التعلم و االعتبار من التجارب الناجحة   

یة إال في حاالت تعلم عدم التركیز على المشاركة في العملیة التطبیق، و االستماع و المناقشة

  .و ذلك بإتباع الخطوات العلمیة الصحیحة التي قام بها المكون، المهارات النفسیة و الحركیة

بل یجب أن تكون اإلجابات النهائیة ، ـــ ال ینبغي للمكون أن یتوقف عند اإلجابات الخاطئة   

ان السلوك المهني هذا في الجانب النظري أما في الجانب التطبیقي یجب علیة إتقصحیحة 

  .جیدا مع مراعاة شروط األمن و الوقایة و السالمة المهنیة

  .إال إذا تطلبت الضرورة ذلك، لتجنب الملل و التعب، ـــ تفادي تكرار المعلومات أثناء التعلم   

  .ـــ توضیح أوجه الشبة و االختالف بین عناصر مواضیع التعلم   

التعزیز و ، من المواضیع التي القت اهتمام علماء النفس :التعزیز و العقاب 5ــ  2ــ  5

یمكن ، و محاربة السلوك الغیر مرغوب، العقاب لما لهما من أهمیة في تثبیت السلوك المرغوب

   :تحدید أثرهما فیما یلي

  .یزید احتمال وقوعه في المستقبل، ـــ إن السلوك الذي یتم تعزیزه   

  .یقلل احتمال وقوعه مستقبال، ماـــ إن إقرار عقوبة ضد سلوك    

  .ـــ عدم تعزیز السلوك السلبي وسیلة إلطفائه   

ـــ حتى یكون التعزیز و العقاب أكثر فاعلیة یجب أن یكون مباشرة بعد االستجابة متناسبان    

  .معها في القوة
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ألنها توفر التغذیة ، و أساسي في عملیة التعلم، ـــ إن معرفة نتائج األداء عامل معزز   

  . الرجعیة الالزمة للعملیات التصحیحیة

تأثیر على سلوكیات األفراد و تعلمهم و ذلك ، إن للمعززات االجتماعیة كرضا الجماعةـــ      

  .تبعا للوسط ز جاذبیة األفراد

، وباستعمال التقنیات التكنولوجیة الحدیثة، تقنیات الحیاة العصریة تعقدب :التطبیق 6ــ  2ــ  5

  :ویجب أن ینجز التطبیق كما یلي، زادت الحاجة لتعلم هذه التقنیات إلى التطبیق و الممارسة

  .ـــ یمكن التطبیق من المالحظة اثر األداء و التعرف على األخطاء و تصحیحها   

خاصة البصر و ، ق إلى مساهمة اكبر عدد من الحواس في عملیة التعلمـــ یؤدي التطبی   

  .اللمس

خاصة التي تصادف المتكون في ، ـــ یجب أن یكون التطبیق على عملیات مختلف و متنوعة   

  .حیاته العملیة

  .یجب أن یقوم المكون بعملیة التطبیق و على المتكون المالحظة بشكل دقیق و جیدـــ    

  .  ـــ قیام المتكون بالعملیات التطبیقیة بعد تأكد المكون من السلوك المهني المتبع للمتكون   
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   : في الجزائر التكوین عملیة و عناصر مراحلــ   6

 :مراحل عملیة التكوین  1ــ  6

 الخطوة هذه تستهل : العمل وتحلیل المنظمة في التكوینیة االحتیاجات تحدید 1ــ  1ــ  6

 وتعرف للوظیفة المتوقع أو المطلوب واألداء الفعلي األداء بین الفارق أي األداء فجوة بتحدید

 هذه ومحتوى طبیعة ومعرفة للتكوین العملیة الحاجة من للتأكد تهدف تحلیلیة عملیة أنها على

 حقیقة في وهي مهاراتهم، لتنمیة تكوین من األشخاص یحتاجه بما تتعلق و أبعادها بكل العملیة

 قاعدة على تحدیدها یتم كأفراد المنظمة في العاملین باألشخاص تتعلق فردیة احتیاجات األمر

 فیها تعتمد جماعیة طبیعة لها المنظمة أن اعتبار على جماعي منظور ضمن لكن فردیة،

 من بد فال عمل فریق لتشكیل العاملین من عدد تكوین مثال أردنا فإذا .الجماعي العمل أسالیب

 یتم ثم الفریق، في فعاال عضوا لیكون فرد كل یحتاجها التي المهارات طبیعة على التركیز

 تعطي الخطوة هذه أن كما تكوین عملیة إلى لیخضعوا احتیاجاتهم تتشابه الذین األفراد تجمیع

 الحالیة الوضعیة بین الموجود الفارق على الضوء بإلقاء تسمح ألنها التكوین، لعملیة معنى

 المهارات مستوى( مستقبال المستهدفة أو المرجوة والوضعیة  )التكوین قبل المهارات مستوى(

 مفروضا، أو مرجوا كان سواء التغییر عن الناجمة المتطلبات لتلبیة وهذا  )المكتسبة

  : بـ تسمح علیها المتحصل والمعلومات

 .الحاجیات لهذه مناسب تكوین برنامج محتوى تحدید  -

 . التكوین عملیة على القائمین اختیار  -

  یحسنها أو سیكتسبها التي المهارات على التعرف من المتكون تمكین - 

 الفرد، لدى تحسینها أو تطویرها المطلوب المهارات بتحدید یتم التكوینیة االحتیاجات فتحدید إذن

 أنه یعني ذلك من وتمكنه ما، عمل إلنجاز تؤهله حالة في األخیر هذا وضع یعني التكوین كون

 من كثیرة مراحل وفي أحوال في تظهر فهي ومستمرة، متجددة للتكوین االحتیاجات. تكوینه تم

 : مثل وعملیاتها المنظمة حیاة

 . المنظمة داخل وظائف في تعیینهم عند جدد أفراد وتقدیم إعداد  -

 . الترقیة  -

  .آلخر عمل من التنقل أو لألفراد المهني المسار تغییر - 
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 ) أسالیب معدات، آالت،( تكنولوجیة تغییرات إدخال - 

   جدیدة إدارات تكوین أو األهداف تعدیل أو االختصاصات تغییر أو تنظیمیة تغییرات إدخال - 

 . جدیدة منطقة في لألعمال جدید فرع افتتاح - 

 العالقات سوء اإلنتاج، كانخفاض المنظمة مستوى على مشكالت حدوث  -

 تحلیل العمل، تحلیل :هي رئیسیة جوانب ثالثة تحلیل التكوینیة االحتیاجات تحدید ویتطلب

 حجم وصف في تنازلیة بطریقة ترتب للتحلیل المختلفة الجوانب وهذه .المهارات وتحلیل المهام

  .معینة مهارات بدورها تتطلب والتي المهام، سلسلة بكامل ترتبط فالوظیفة الشمولیة،

 یركز الذي المتكامل النموذج نجد التكوینیة االحتیاجات تحدید في المعتمدة األسالیب أهم ومن

 الرئیسیة وأهدافها المنظمة فلسفة عن االحتیاجات فصل یمكن ال إذ المنظمة، مشكلة على

 :إلى المنظمة مشاكل وتصنف

 .حاضرة حالیة مشكالت - 

 .مستقبال تحدث أن یتوقع التي أو متوقعة مشكالت  -

 .اإلبداعیة والقدرات الطاقات إلطالق الالزمة باالحتیاجات تتعلق خاصة مشكالت  -

  :التالیة الخطوات على النموذج هذا یقوم

 .آلخر وقت من المنظمة بتحلیل القیام

 .المنظمة منها تعاني قد التي المشاكل ومؤشرات مظاهر اكتشاف  -

 .أسبابها وتحدید األعراض هذه وتحلیل جمع  -

 .المشاكل هذه فیه تقع الذي المستوى تحدید  -

  .التكوینیة االحتیاجات وتحدید المشكالت تحدید  -

 .أداء من المتكون به سیقوم لما صیاغة هو الهدف :التكوین برنامج أهداف تحدید 2ــ  1ــ  6

 ما العقد هذا ویوضح والمتكِون، المكِون بین الموقع العقد بمثابة تعد التكویني البرنامج وأهداف

 لبس أي تحتمل وال صحیحة كاملة، واضحة، تكون أن یجب األهداف هذه .نیالمتكون به سیقوم

 :هي عناصر ثالثة یتضمن أن یجب التكویني والهدف .غموض أو

 .تأدیتها المطلوب المهمة أو محددة مهارة الكتساب العملي النشاط وهو : األداء  -

  معدات، أدوات، من لألداء الالزمة البیئة عناصر وتمثل : الظروف أو الشروط - 

 مالحظة فیها سیتم والتي المهمة تنفیذ خاللها سیتم التي الظروف أو المهارة، إلنجاز...أجهزة

  .بها القائم سلوك
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 الحد الدقة، درجة مثل األداء، واجتیاز لقبول المحددة المقاییس وهي  :القیاسیة المعاییر -

 :منها الشروط بعض تستوفي أن یجب األهداف هذه الزمني

 .وواضحة بسیطة تكون أن  -

 .مختصرة  -

 وبین للمتكون الحالیة واالتجاهات والمهارات المعلومات بین الفجوة لسد تعلیمیة تكون أن  -

 .التكوین بعد إلیه سیؤول الذي الوضع

 .والتقییم للمالحظة قابلة تكون أن  -

 .المنظمة سیاسات مع ومنسجمة واقعیة تكون أن  -

 المراد لألداء العملي الواقع على التكوین أثناء المكتسبة والمعارف المهارات تنعكس أن  -

  .الفعلي اإلنتاج حقول في الحقا  إنجازه

 حله المراد المشكل بین العالقة تحدید تعني التكوین مشروع بناء قبل تأتي والتي الخطوة هذه إن

 فستكون واضحا الهدف كان إذا .التكوین مشروع من المنتظرة والنتائج لذلك المعتمدة والوسائل

 قاعدة على بناء المعد التكوین ألن تحدیدا، أسهل إلیه بالوصول تسمح التي والخطوات الطریق

 المعارف باكتساب للمتكون تسمح التي والوسائل العملیات على سیركز واضحة أهداف

 نشطا مشاركا یكون بحیث ،)العملیة مركز یحتل المتكون(المستقبلیة مهاراته لتطویر الضروریة

 المقاربة هي وهذه مهارات، إلى تدریجیا لیحولها التطبیق، وطرق المعارف اكتساب في

 المراد للمحتوى المسبق التحدید فیها یتم التي المحتوى ومقاربة تتعارض والتي باألهداف

 األولى الصفحة من إتباعه من البد برنامج یوجد إذ االهتمام، مركز تشكل هنا فالمادة إیصاله،

 یقدم ما تقبل علیه ساكنا طرفا بذلك فیكون معه، التكیف المتكون وعلى األخیرة، الصفحة إلى

 منتوج – ستكون التي النتیجة تخیل على القدرة یعني الهدف تحدید أن القول یمكن عموما .له

 - .والقیاس للمالحظة قابلة تجعلها بطریقة وصیاغتها التكوین عملیة

 لضمان منسقة وبطریقة المسخرة الوسائل مجموع به ویقصد  :التكوین جهاز إعداد 3ــ  1ــ  6

 مهاراتهم بتنمیة لهم والسماح معینین، ألشخاص ما كفاءة مستوى أو ما معرفة إلى الوصول

 األهداف تحدید المترشحین، كاختیار العملیات من العدید ویشمل  .والمهنیة االجتماعیة

 حقیقي، سیناریو بمثابة العملیات هذه فمجموع .للمكتسبات النهائي التقییم غایة إلى...الفردیة،

 أنه على إلیه ینظر والذي المستهدفین، لألشخاص مكیفا متناسقا، كال أجزائه مختلف تشكل

  .المسطرة األهداف إلى للوصول یكفي بما فعال
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 إلى استنادا یتم الذي المكونین اختیار یتطلب التنسیق محكم تكوین جهاز تصور أن كما

 تتوافق والذین االختصاص ذوي من یكونون حیث للبرنامج، والتفصیلیة الرئیسیة المواضیع

 والمعدات األدوات تحدید یجب ذلك على زد التكوین، عملیة مستلزمات مع أدائهم وطرق قدراتهم

 إلى إضافة .ونماذجه التقییم أسالیب تحدید وكذا البرنامج، لتنفیذ المالئمة والبصریة السمعیة

 التنفیذ ستتولى التي الجهات المالئمة، التكوین أنواع اختیار التمویل، سیاسات تحدید وجوب

 .الزمنیة وجداولها مدتها برامجه، مواضیع أماكنه، إلى باإلضافة

 تفرغ إمكانیة تحقیقها، المتوقع األهداف االعتبار بعین یؤخذ مثال، التكوین مدة تحدید فعند

 الحجم خارجها، أم المنشأة داخل التكوین تنفیذ سیتم وهل أعمالهم، عن وابتعادهم المتكونین

 الوسیلة به والمقصود األسلوب لتحدید بالنسبة أما. المتكونین عدد المخصص، الیومي الساعي

 التعلم، عملیة بواسطتها ستتم التي واألداة للمتكونین، التعلیمیة المادة خاللها من ستنقل التي

 تحكم عام وبوجه .ومتنوعة متعددة كونها منها واألفضل األنسب لتقریر بینها المفاضلة فتتوجب

  : أهمها اعتبارات عدة األفضل األسلوب انتقاء عملیة

 أو معارف أو مهارات كانت إذا فیما للمتكونین ستنقل التي التعلیمیة المادة نوعیةـــ    

 جوانب المتكونین إكساب أو قوة نقاط تنمیة أو ضعف نقاط لعالج كانت إذا وفیما سلوكیات،

   .مستقبال المنظمة عمل یتطلبها جدیدة

 أسلوب عكس كبیرا عددا یستوعب أن یمكن مثال المحاضرة فأسلوب المتكونین األفراد عددـــ    

 .الفردیة المهام

 .وخبراتهم مؤهالتهم وكذا المتاحون المكونونـــ    

  .المشرفین تناسب التي تلك غیر العمال تناسب التي فاألسالیب المتكونین، نوعیةـــ    

  .عالیة تكلفتها تكون األسالیب بعض ألن المنظمة وٕامكانیات روفـــ ظ   

 متكاملتین أساسیتین مرحلتین مراعاة إلى العملیة هذه تحتاج:التكوین برنامج تنفیذ 4ــ  1ــ  6

 :وهما وفعالیة بنجاح تتم حتى

 التكویني البرنامج لتنفیذ الالزمة الترتیبات جمیع تحضیر وتتضمن: للتكوین اإلعداد مرحلةـــ    

 عدة المرحلة هذه وتتضمن واالهتمام الدقة من عال قدر وعلى التفاصیل جمیع مراعاة مع

 :منها فرعیة خطوات

 المكونین مع التنسیقـــ  أ     
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 لتنفیذ المالئمة واألجهزة واألدوات التكوین أماكن كتحضیر المصاحبة الخدمات توفیرـــ  ب    

 .)...اإلقامة كالنقل، ( المشاركین خدمات لتوفیر الالزمة الترتیبات وضع العملیة،

 .وجدت إن المیدانیة الزیارات ترتیبات وضعـــ  ج    

 .األولیة اإلسعافات المكان، كسالمة الطوارئ وخدمات إجراءات تحدیدـــ  د    

  .االفتتاح لعملیة مةالالز  الترتیبات إعدادـــ  ه    

 الخطة وحسب المحدد الزمني الجدول حسب المكونون بها یقوم: الفعلي التنفیذ مرحلةـــ    

 :ــب مرهون المرحلة هذه ونجاح . علیها المتفق

 أو ونجاحه التكوین فعالیة في یتحكم عنصر أهم وتمثل  :وكفاءته المكِون شخصیة ـــ أ    

 :هي مقومات مجموعة تفاعل من تتكون المكِون وشخصیة .إخفاقه

 .البدنیة وصحته المكِون توازن أساسها على یتحدد  :العضویة المقوماتـــ        

 لدیهم القبول وتحقیق المشاركین، على للسیطرة مهمة وهي  :االنفعالیة المقوماتـــ        

 .معه وتفاعلهم

 .لدیه والمهارة والخبرة المعرفة مخزون في وتتمثل  :اإلدراكیة المقوماتـــ        

 مستویاتهم تجانس ودرجة المتكونین أعدادـ ــ ب   

 والوسائل التجهیزات القاعات، كتنظیم التكوین فترة خالل السائد العام المناخ

 من وموضوعیة منتظمة وبصورة التأكد بالتقییم یقصد : التكوینیة العملیة تقییم 5ــ  1ــ  6

 مجال في والتقییم. أهداف من نتوخاه ما ضوء في وتأثیرها وكفاءتها وفعالیتها النشاطات مالئمة

 القوة نواحي وٕابراز المحددة ألهدافه التكویني البرنامج تحقیق مدى معرفة یعني التكوین

 یمكن حتى المقبلة، البرامج في تالفیها على العمل أو علیها للتغلب الضعف ونواحي لتدعیمها،

  .مستمرة بصورة فاعلیته وزیادة التكوین تطویر

 غیر ودالئل براهین من انطالقا وذلك المطبقة الخیارات مواءمة مدى من التأكد كذلك یعني و

 رضا أو المكتسبة، للمعارف بسیطة مراقبة عملیة مجرد كونه یتعدى ألنه والنقاش، للجدل قابلة

 منها الهدف للتطویر استراتیجیة أداة إنه بل التكوین، عملیة في المشاركة المختلفة األطراف

 إستراتیجیات فعالیة من التأكد وكذا التكوین، مشروع وفعالیة تناسق مواءمة مدى من التأكد

 تقییم أن القول یمكن كما .المشاركین تعلم تسهیل في المكِونین طرف من المتبناة التكوین

 ذلك ولیتم المسطرة، األهداف إطار في المستهدفة القیم إلى الوصول درجة قیاس یعني التكوین

  :توضیح من البد
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 .لتحقیقها المشروع یصبو التي التكوین أهدافـــ    

 .التكوین عملیة بدایة في المتكونین ونوعیة مستوىـــ    

 .العملیة نهایة في المتكونین مستوىـــ    

  ) 1(  .النهائي المستوى إلى للوصول الالزم الوقتـــ    

 المترابطة العناصر من مجموعة هي التكوین عملیة إن :التكوینیة العملیة عناصر 2ــ  6

 اتمهار  اكتساب على األفراد لمساعدة وتصمم واحدة، حلقة في تنتظم والمستمرة والمتسلسلة

 عدة هناك التكوینیة العملیة هذه فلنجاح الوظیفیة، لواجباتهم أدائهم لتطویر ومعارف واتجاهات

  ) 2( :وهي مهمة عناصر

 أداء من تمكنه لدرجة عملیا المؤهل الفرد ذلك به ویقصد: )المتربص( المتكون 1ــ  2ــ  6

 المتغیرات مع والتأقلم التكیف على تساعده الزمن مع خبرة یكتسب أنه كما عمله، مهام

 العملیة لنجاح وكذلك العلمي، المؤهل أو الخبرة على االعتماد وعدم بالجدید وتزویده المختلفة،

 .وضرورته التكوین بأهمیة المتكون إقناع و البد التكوینیة

 من تمكنه والتي المالئمة، الشروط فیه تتوافر الذي الشخص ذلك هو :المكون 2ــ  2ــ  6

 أي الحدیثة، التطورات و المتغیرات مع یتالءم الذي بالشكل العمل أداء وطریقة بدوره، القیام

 استخدام على قادرا تجعله التي العلمیة والخبرة العلمي المؤهل بین یجمع الذي المكون اختیار

 ألن وأهدافه، التكوین وطبیعة المتكونین مستوى مع یتفق بما المتنوعة التكوین وأسالیب وسائل

 العلمیة المادة واختیار بإعداد یقوم كما والمالحظ والناقد الموجه المرشد بدور یقوم المكون

 .المناسبة

 في استخدامها یتم وتمارین تطبیقات على العلمیة المادة تحتوي :العلمیة المادة 3ــ  2ــ  6

 المادة بإعداد ویقوم جماعي، بشكل یؤدیه وبعضها لوحده المتكون یؤدیه وبعضها التكوین قاعة

 في مختصین قبل من یكون تقییمها أن كما التكویني، البرنامج تنفیذ یتولى الذي المكون العلمیة

  .التكوین عملیة بعد المتكونین قبل من وكذلك التكوین،

 فیها یزاول التي القاعات وكذا التكوین، موقع أو مكان وهي :التكوین بیئة 4ــ  2ــ  6

 للعمل صحیة ظروف ومن وسائل من فیها یتوفر ما إلى باإلضافة تكوینهم، المتكونین

  .والنماذج المریحة والمقاعد بورةسال واإلضاءة، كالتهویة،
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 وطبیعة تتناسب طرق وهي الوسائل، عن األسالیب تختلف :التكوین أسالیب 5ــ  2ــ  6

 طرق فهي األسالیب فأما والعملیة، العلمیة الناحیة من المتكونین ومستوى ونوعیة التكوین

 المكون یجتزها التي الطرق بین ومن والنماذج، األسالیب التكویني، البرنامج تنفیذ في المكون

 تمثیل– الحاالت دراسة – البحث حلقات أو والندوات- المحاضرة التكوین هدف تحقق والتي

  ) 1( .األدوار
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   :مراكز التكوین المهني في الجزائر 07

ن المهني و التمهین الذي یدعى في صلب یمركز التكو  :تعریف مراكز التكوین المهني 1ــ  7

ل الستقالا ویة وـنـعالمـة ـیـخصـشـالـتع بـمـتـی ،إداريابع طذات ة ـیـموـمـة عـســسؤــم "المركز "النص

  ) 1(  .ليالما

  :  مهام مراكز التكوین المهني  2ــ  7

 الرابع إلى في مستویات التأهیل من األولضمان تكوین مهني أولي في جمیع أنماط التكوین و  

   لمذكورة في الفقرة السابقةالمتواصل في مستویات التأهیل اضمان التكوین المهني.  

 ضمان التكوین للفئات الخاصة عن طریق األجهزة الخاصة الموضوعة  

 المتمهنین تنظیم اإلعالم واالتصال حول عروض التكوین وتوجیه ا لمتربصین و  

  واإلدارات والمتعاملینتنظیم نشاطات التكوین في إطار اتفاقیات مع مختلف الهیئات 

 االقتصادیین واالجتماعیین 

  لمسابقات واالمتحانات واالختبارات المقررة في برامج التكوین المهنياتنظیم  

القیام بتنصیب الممتهنین في الوسط المهني  

  لمهنياالتطبیقي في الوسط القیام بتنصیب المتربصین في التربص  

  اتخاذ كل مبادرة للمساهمة في اإلدماج المهني للحائزین على شهادات التكوین المهني

  والشباب المكون في إطار أجهزة اإلدماج

 المشاركة مع مؤسسات الهندسة البیداغوجیة في تقییم وتكییف برامج التكوین والكتب المهنیة  

 لممتهنین ا والریاضیة لفائدة المتربصین و تطویر النشاطات الثقافیة 

  ) 3(  .المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنیة والثقافیة والریاضیة

  

  

  

  : أهداف التكوین المهني 5ـــ  2

  المهني التكوین مؤسسات حالة دراسة، نحو المقاوالتیة الشباب دفع في المهني التكوین مؤسسات دور، منیرة سالمي.أ، الدین سیف خالد انین  1

  .168,167،ص،ص، 2ع، 2013، الجزائریة المؤسسات أداء مجلة،)مسعود حاسي – تقرت – ورقلة(، الشرقي الجنوب لمنطقة  

  الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،2014أبریل 20الموافق  1435جمادي الثاني عام  20مؤرخ في  140-14مرسوم تنفذي رقم، 2المادة   2

  .12ص، 26ع ،الجزائریة  
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مما ال شك فیه أن أول خطوة یجب التفكیر فیها عند إعداد أي برنامج تكویني هي األهداف 

المرجوة من هذا التكوین و ذلك بتحدید األهداف بشكل دقیق وواضح ألنها تساعدنا في رسم 

كما أنها تعتبر المقیاس لتقییم النشاط بعد تنفیذه و الحكم ، الطریق الذي یؤدي إلى تحقیقها 

و من هنا نستطیع تقسیم .الفشل في ضوء تحقیق األهداف أو العكس  أوبنجاح  اإمعلیه 

  : األهداف إلى قسمین هما 

  ) 1( :  و التي تتمثل فیما یليخاصة بالمنظمة  أهداف

  .   ـــ إعداد نخبة من األفراد لشغل الوظائف القیادیة على جمیع مستویات العمل داخل المنظمة   

  .ـــ یساهم في خلق االتجاهات االیجابیة لدى العاملین نحو العمل و المنظمة   

  .ـــ یساعد في تجدید المعلومات و تحدیثها بما یتوافق مع المتغیرات المختلفة في بیئة العمل   

  . إلیهالتي تسعى المؤسسة الوصول ـــ تضیق الفجوة القائمة بین االنجازات و الطموحات ا  

  :صة بالفرد أهداف خا

  .ـــ تدعیم روح االتصال داخل الجماعة و ذلك باالهتمام بالمعلومات التي یتم نقلها   

  .ـــ یجعل الفرد المكون أكثر رضا من العامل الغیر مكون   

  .ـــ یساعد على انخفاض التوتر النفسي المصاحب ألداء العمل   

مهارات و التقنیات التي تزوده باإلحساس ـــ أن العامل الذي تلقى تكوینا سیجعله ملما بال  

  .باألمن األهمیة داخل المنظمة 

  .ـــ مواكبة المتكونتین للمستجدات في الحقول المعرفیة ذات عالقة بعملهم   

  .ـــ اكتساب الفرد للصفات التي تؤهله لشغل المناصب القیادیة   

  :هي و هناك من یرى أن أهداف التكوین تنحصر في عدة اتجاهات و 

على المؤسسة أن تقوم بتوفیر أفراد یستطیعون الشغل على آالت :  االستثمارات الجدیدةـــ  

اهتمام كبیرا للجانب الفني و المالي لالستثمار دون  أولواالكثیر من المؤسسات  .حدیثة 

    ) 2( . االهتمام بالمورد البشري من ناحیة التكوین 

كبد المؤسسات خسائر كبیرة و هذا ما أكد لهم مدى أهمیة التكوین المهني للید  فسوى التصرف

  .العاملة 

  87ص ، 2012، 1ط،تدریب و تنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مرافق المعلومات،السعید مبروك إبراهیم   1

   489ص،1979،لبنان،بیروت،دار النهضة العربي،وات البحث التطبیقيدأ إدارة القوى العاملة و األسس السلوكیة و،أحمد صقر عاشور  2
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أجهد الكثیر من المؤسسات على تطویر و تنظیم المهن  : تغییرات التنظیم و تطویر المهن ـــ  

بعض المهن القدیمة تالشت وحلت  أنطرق العمل القدیمة و بني طرق جدیدة كما  إلغاءأي 

  .على التكوین لمعالجة هذا الجانب  و لهذا فإن المؤسسات تعتمد .ن جدیدة محلها مه

المؤسسة تعمل على وضع المیكانیزمات التي من شانها تسمح  :ـــ تطویر السیاسات المهنیة   

  .بالتطویر الفردي و المهني لموظفیها 

إن التكوین المهني أصبح حالیا مواكبا للتطور التكنولوجي و :  ـــ االستجابة لمتطلبات الشغل  

التقني و ذلك بالتركیز على تكوین ید عاملة مؤهلة تقنیا و وذات مهارات عالیة تستطیع من رفع 

  .  أداء العمل و الزیادة في اإلنتاجیة 

كانیات أي استغالل كل اإلم:  ـــ استغالل كل اإلمكانیات المادیة و البشریة الموجودة  

  .دخل المؤسسة التكوینیة من اجل تزوید الفرد و تمكینه من تخصصه بشكل جیدالموجودة 

تزید الفرد بكل المعارف التقنیة و المهارات :  ـــ السیطرة على تسییر التقني للتجهیزات  

  .  العلمیة و التي تمكنه من متابعة و صیانة األجهزة التي یستعملها

بإمكان التكوین منح إمكانیات تحسین المستوى باستمرار قصد : رد فـــ منح تأهیل مناسب لل  

  .مواكبة التطور التكنولوجي 

توفیر ید عاملة مؤهلة من الجانب :  ــ تلبیة حاجیات المتعاملین االقتصادیین و االجتماعین  

  . التقني و العلمي و السلوكي 

استقطاب الشباب :  الحیاة العملیة إلىـــ تحضیر الشباب القادمین من منظومة تربویة   

  .  یدهم بمهن تمكنهم من الولوج في عالم الشغل بكل ثقةو و تز القادمین من المنظومة التربویة 

 األهدافتكمن في  و من خالل سردنا لألهداف نستطیع أن نقول أن أهداف التكوین المهني

    ) 1(  .نمویةاجتماعیة و اقتصادیة و ت
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 واسعة شبكة على العمومي القطاع یتوفر: المهني للتكوین العمومیة المؤسسات شبكة 3ــ  7

 :  وهي المهنیین والتعلیم التكوین وزارة وصایة تحت تقع للتكوین وهیاكل مؤسسات من

 المهني التكوین مراكز (CFPA) : لجهاز القاعدیة الشبكة المهني التكوین مراكز تشكل 

 المستویات في تكوینات توفر )والیة 48 ( القطر والیات بكل متواجدو هي . المهني التكوین

 . الریفي بالوسط منتدبة وأقسام ملحقات المراكز ولهذه 4 إلى 1 من

 المهني وینكالت يف المتخصصة الوطنیة المعاهد ( INSFP :)المتخصصة المعاهد تتواجد 

  .السامیین والتقنیین التقنیین بتكوین وتتكفل الوطن والیات أغلب في المهني التكوین في

 المهني للتكوین الوطني المعهد (INFP) : المؤطرین وبتكوین البیداغوجیة بالهندسة مكلف   

 المهني التكوین معاهد ) IFP ) : و مستوى وتحسین بتكوین المهني التكوین معاهد تتكفل 

 .المهني التكوین برامج وتوزیع وطبع إعداد في تساهم كما .اإلدارة ومستخدمي المدربین رسكلة

 والمؤهالت المهن في والبحث الدراسات مركز )CERPEQ( بإعداد المعهد هذا یقوم 

 . المهني التكوین قطاع تهم دراسة وبكل وتطوراتها المؤهالت حول والبحوث الدراسات

 المتواصل التكوین وترقیة لتطویر الوطني المعهد)INDEFOC( بتقدیم المعهد هذا یقوم 

 التكوین وترقیة تطویر قصد وللهیئات االقتصادیة للمؤسسات والتقنیة البیداغوجیة المساعدة

 ومعلمي مؤطري لرسكلة ، والخاصة العمومیة المؤسسات مع بالتعاون یقوم كما المتواصل

  . التمهین

 بعد عن للتعلیم الوطني المركز)CNEPD( في بعد عن مهنیا تكوینا المركز هذا یوفر 

 . التخصصات مختلف

 المتواصل والتكوین التمهین لتطویر الوطني الصندوق)FNAC( الصندوق مهام تتمثل 

 تحصیل من الناتجة للموارد المالي التسییر في المتواصل والتكوین التمهین لتطویر الوطني

 التكوین تطویر حول اإلعالم بنشاطات یقوم كما . المتواصل التكوین وعلى التمهین على الرسم

  . والتمهین المتواصل

  التكوین مؤسسات حالة دراسة، نحو المقاوالتیة الشباب دفع في المهني التكوین مؤسسات دور، منیرة سالمي.أ، الدین سیف خالد أنین  1  

  .168,167،ص،ص، 2ع، 2013، الجزائریة المؤسسات أداء مجلة،)مسعود حاسي – تقرت – ورقلة(، الشرقي الجنوب لمنطقة المهني  
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 المهني للتكوین والبیداغوجیة التقنیة للتجهیزات الوطنیة المؤسسة (ENEFP) : تتمثل 

 التكوین لقطاع والبیداغوجیة التقنیة التجهیزات وصیانة تركیب ، اقتناء في المؤسسة هذه مهام

  .المهني

   مراكز التكوین المھني و التمھین المتخصصة لألشخاص المعاقین جسدیا)CFPAHP :(

   :بتكوین األشخاص المعاقین جسدیا یتكفل قطاع التكوین و التعلیم المهنیین 

یستفید ) نقص البصر و المكفوفون ( بصریا ـــ) الصم والبكمنقص السمع و  (حسیا ـــ  حركیاـــ 

التعلیم  األشخاص المعاقین جسدیا من كل التكوینات المقترحة من طرف مؤسسات التكوین و

  .المهنیین، مع مراعاة التناسب بین طبیعة اإلعاقة واالختصاص المختار

 وینات االلتحاق بكلیا من كل التكیمكن األشخاص المعاقین جسد : توجیه المتربصین

یوجه المرشح  .التخصصات المدرجة في المدونة الوطنیة للشعب التي تتناسب و طبیعة إعاقتهم

  .نحو احد التخصصات المناسبة إلعاقته

 المهنیین، والتعلیم للتكوین التوجیهي  الجزائري القانون یخول: الخاصة المدارس شبكة 

 والتعلیم للتكوین مؤسسات إنشاء الخاص للقانون الخاضعین والمعنویین الطبیعیین لألشخاص

  .المهنیین

 الذي التكوین إن : األخرى للوزارات التابعة المهني للتكوین العمومیة المؤسسات شبكة 

 الصحة، ، العمومیة األشغال ، الفالحة قطاعات وتخص، األخرى العمومیة القطاعات به تتكفل

   .والریاضة والشباب والمواصالت البرید ، البحري الصید ، الصناعة

 التكوین مدارس الشبكة هذه تشمل : اإلقتصادیة للشركات التابعة التكوین مؤسسات شبكة 

  .والصناعة المناجم ، الطاقة میدان في الكبرى للمؤسسات التابعة
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  : المھني التكوین برامج وتنفیذ تصمیم  4ــ  7

 نجاح علیه یقوم الذي األساس هي :المهني التكوین برامج وتنفیذ تصمیم عملیة 1ــ  4ــ  7

 :یلي فیما وتتمثل التكوین عملیة

 المعلومات، تحلیل أو التنظیمي التحلیل خالل من تتوفر إن لها یمكن : االحتیاجات تحدیدـــ  1

 والحالي المستقبلي المستوى على االحتیاجات تحدد أن یمكن أدق بصورة الفردي التحلیل وكذلك

 :خالل من االحتیاجات تحدید ویمكن والفردي والمهني التنظیمي

 . األداء ومراجعة وتقییم األهداف وضعـــ    

 .العمل أثناء المرتكبة األخطاء نتیجةـــ    

 . المطلوب المهني المستوى إلى الوصول في الفشل أي السیئ األداء نتیجةـــ    

 .العمل أثناء للموظفین المستمرة المراقبةـــ    

 الوظیفة مضمون في وحتى والتكنولوجیا واإلجراءات والنظم العمل وطرق القوانین في تغیرـــ    

 . ومسؤولیاتها

 . التكوینیة األهداف تحدیدـــ  2

 . المنظمة وقدرات األهداف إلى بالنظر التكوین مكان تحدیدـــ  3

 .التكوین عملیة في المشاركین تحدیدـــ  4

  ) 1(  .العمل ورشات الندوات كالمحاضرات التكوین وطرق أسالیب اختیارـــ  5

 التكوین تصمیم في المستخدمة األساسیة األسالیب ومن: التكوین نظم تصمیم مراحل 2ــ  4ــ  7

   : وهي التكوین منظومة یسمى بما حلامر  5 من یتكون منهج أو برنامج

 التكوینیة االحتیاجات تحلیل  

  .الحالي األداء عن بیاناتـــ    

 مستوى ناحیة من المستهدفة للفئة الحالي المستوى عن بیاناتـــ    

 .بالفعل الموجودة واالتجاهات اراتوالمه المعرفةـــ    

  .المتوقعة التكوین ونتائج المستهدف األداء عن بیاناتـــ    
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 التكوین تصمیم 

 .التكوینیة األهدافـــ    

 .المستهدف واألداء األهداف المطلوبة لتحقیق واالتجاهات والمهارات المعارف :المحتوىـــ    

  .العامة التكوین خطوطـــ    

 التكوین مواد إعداد  

    المكونین موادـــ      التكوینیة الموادـــ     

  .مراجعـــ       التقییم موادـــ    

 التكوین تنفیذ  

 المناسبة التكوین أسالیب خالل من التكوین برامج تقدیمـــ    

 للتكوین األهداف وتحقیق فاعلیتها من للتأكد التكوین برامج تنفیذ متابعةـــ    

 التكوین تقییم   

 التدریبي البرنامج عن المهني التكوین رضا مستوى عن بیاناتـــ    

 والتعلم واالستیعاب التحصیل درجة عن بیاناتـــ    

  ) 1(  البرنامج انتهاء بعد العمل مكان في التكویني البرنامج تطبیق عن بیاناتـــ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بوالیة المهني التكوین مؤسسات وأساتذة إداري نظر وجهة من، الشغل لمتطلبات المهني التكوین إستراتیجیة موائمة، جرو حمیدة  1

  . 33،ص 2014/2015، بسكرة جامعة ، الماجستیر شهادة لنیل مقدمة رسالة ،بسكرة
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   خالصة الفصل

 في البشري العنصر تكوین أهمیة مدى أدركنا المهني، التكوین لموضوع دراستنا  خالل من   

 أهدافه التي رسمها قبل التحاقه بالتكوین و تحقیق أهداف  تحقیق في الفعال ودورهعمله 

  .و استمرارها  وبقائها المؤسسة

 عدم أو إهمالهم حین في تنظیم، أي بناء یمكن ال وبدونهم المؤسسة وجود مبرر هم فاألفراد    

 العاملة الید أن باعتبار مةوخی جد نتائج إلى الحال بطبیعة یؤدي التكوین لعملیة التطبیق الجید

 إلى األولى بالدرجة یعود إنجاز أي ونجاح مؤسسة أي في الحقیقیة القوة الدافعة األفراد هم أو

 .ضرورة به واالهتمام أصبحت رعایته لذلك البشري، الجهد

 التكوینالمطبقة في  تقنیاتلموضوع التكوین المهني أن تعدد ال دراسة عند توصلنا كما   

المهني تسمح بتكوین جید و فعال بالنسبة لألفراد مما یجعل منهم رجال یتحملون مسؤولیة اتخاذ 

كذلك األنماط الموجودة تسمح بتعدد المواهب و الخبراء و إعطاء مخرجات متعدد ، القرارات

  .تخدم الجانب االقتصادي و االجتماعي

و ، إن الشهادات التي یتوج بها خرجي التكوین المهني تسمح لهم بمزاولة عدة نشاطات   

االندماج في عالم الشغل و االلتحاق بمؤسسات دعم الشباب و القیام بنشاء مقاوالت أو 

  .وهذا ما یصب إلیه قطاع التكون المهني. مؤسسات صغیرة

االلتحاق بقطاع التكوین المهني بشكل سهل إن تعدد أنماط التكوین المهني تسمح للمتكون ب   

یسمح له من إكمال مشواره التكویني و االرتقاء بمستواه المهني إلى أعلى الدرجات في حالة 

أما إن أراد الفرد تغیر طبیعة نشاطه فهو ال یجد أي صعوبة في ذلك ما علیه هو ، العمل

         .ار النمط التكوین المرغوباختی
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  الفكر المقاوالتي :  الثالثالفصل 

  

  تمهید  

  ماهیة المقاوالتیة  ـــ 01

  المقاولماهیة   ـــ 02

  أدور المقاوالتیة     ـــ 03

  المقاوالت طرق البحث وتأكید فكرة  ـــ 04

  إعداد خطة عمل    ـــ 05

  التعلیم المقاوالتي   ـــ 06

   األدوار المتوقعة من التعلیم المقاوالتي  ـــ 07

  خالصة الفصل  

    

    

   

   

  

  

  

  

  



  تمهید 

بیة ــ للطاقة الشبا للمورد البشري و المتمثل في ــ  الدولة الجزائریة أولتها  التي لألهمیةنظرا      

 ركیزةال المقاوالتیة اراعتبو ذلك ب و السیاسیات الجدیدة التي انتهجتها في دعم الشباب ،

للنهوض بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و محاولة القضاء على ظاهرة البطالة و  األساسیة

حولنا في دراستنا هذه عرض مفهوم المقاوالتیة و الدور الذي ، توفیر مناصب شغل للشباب 

خطة ثم  إعدادمن االنطالق من الفكر ثم  تلعبه في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و ذلك

على  دراسة التعلیم المقاوالتيو هذا بعد  ،هذه الفكرة عن طریق إنشاء مؤسسة صغیرة  تسجید

     .مستوى مؤسسات التكوین أو التعلم العلي أو على مستوى مؤسسات خاصة
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  :ماهیة المقاوالتیة  01

المجتمعات األوروبیة بعد الحرب لقد أدت التطورات النوعیة التي عرفتها :  النشأة 1ــ  1 

تحول نوعي في الخطاب السوسیولوجي الذي اتخذ من المقاولة موضوعا  إلى، لمیة الثانیة االع

، اهتمت السوسیولوجیة األلمانیة باكرا بالمقاولة في ارتباطها بمشروع المجتمع، و بالفعل. جدیدا 

االهتمام بسوسیولوجیا المقاوالت في فرنسا في حین لم یتم ، ابتداء من الثالثینیات القرن العشرین

بل أصبحت المقاولة موضوعا أساسیا ضمن ، ابتداء من الثمانینیات من القرن نفسه  إال

و هذا االستنتاج یقتضي منا تقصي . اهتمامات السوسیولوجیا في المجتمع األوروبیة عموما

ن التحوالت النوعیة التي هم المجتمع ضمفظهور و مساهمة سوسیولوجیا المقاولة في أسباب 

 "منتجًعا "أضحت فرنسا  ، و بالفعل. لمیة الثانیةاغداة الحرب الع األوروبيعرفها المجتمع 

روات و ثباعتبارها فضاء لخلق ال، لسوسیولوجیا المقاولة وتوجد المقاولة في مركز األبحاث

   ) 1(  .لخ ا...بینها و المجتمع  و العالقة فیما، الهویة و الروابط االجتماعیة

حیث لم یكن بمقدور  " Oligopoly Theory "نظریة احتكار القلة  إلىتعود جذور المقاوالتیة 

  ) 2( المقاول سوى حساب الكمیات و األسعار للسلع التي سوف ینتجها ویتخذ قرارا مناسبا بشأنها

  : ) 3( كما تأثرت المقاوالتیة أثناء تطورها بالمدارس الفكریة المختلفة 

و یرجع ، ـــ فقد ساهم رواد المدرسة الكالسیكیة بنصیب وافرا في تفسیر السلوك المقاوالتي  

النظریة  إلىمصطلح المقاوالتیة  إدخالفي  " Richard Cantillonریتشارد كانتلون  "الفضل 

 "بینما أشار . المقاوالتیة ارتفاع أو انخفاض األسعار مستقبال  االقتصادیة من خالل اعتبار

إلى المقاوالتیة تتمثل في القدرات اإلداریة التي یمتلكها  " Francis Walkerرانسیس وولكر ف

  .المقاول و تساعده في جني األرباح 

الفرید  " أشارحیث ، اإلنتاجالمدرسة االقتصادیة اعتبرت المقاول عنصرا من عناصر  ـــ أما  

  .احد تكالیف اإلنتاج  إلى أن المقاوالتیة "  Alfred Marshalمارشال

  
   8ص،.............،...................،في سوسیولوجیا المقاوالت،عبد اهللا القرطبي.د  1

  .262ص،2013،األردن، 1ط، دار الشروق للنشر و التوزیع، الریادیة، ابراهیم بدران  2

   22,20ص،ص، 2009، األردن، إربد، عالم الكتب الحدیث، الریادة في األعمال المفاهیم و النماذج، مبارك مجدي عوض 3
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إلى أن المقاول هو من له القدرة على التعامل مع ظروف عدم  " Schultzشولتز  "كما أفاد 

   .التوازن 

حیث ، ـــ وقد ركزت المدرسة النمساویة على اعتبار المقاوالتیة مرادف لإلبداع و االبتكار  

إلى أن المقاول هو المبدع الذي یقدم ابتكار  " Josef Schumpeterجوزیف شومبیتر  "أشار

   .تقنیا غیر مسبوق 

رائد مدرسة جامعة هارفارد و أول من أسس مركزا لمقاوالتیة األعمال  " Artherآرثر  "ویعد ـــ   

تتحقق من إنشاء منظمات األعمال و االستثمار  فقد أشار إلى أن المقاوالتیة، م 1948سنة 

  .فیها لتنمیة و تطویر االقتصاد الوطني 

 أشاربنصیب وافر في تطویر مفهوم المقاوالتیة حیث  أسهموارواد المدرسة الحدیثة فقد  ـــ أما 

 المقاوالتیة أن إلى " Maclelland , Drucker , Mintzberg , Robert Hezberg "كل من 

منظمات  إنشاءو ، و االبتكار اإلبداعباعتبارها تمثل الحاجة لالنجاز و تعظیم الفرص و 

       ) 1( .  و المخاطر و تكوین الثروة األعمال

، الرأسمالیة عن المقاولة عرضیا في سیاق الحدیث عن النشأة و التطور عموما ظل الحدیث

كارل ماركس ـــ كما ظل ولكن ضمن مفاهیم و تحلیالت مختلفة عند كل من ــ ماكس فیبر و 

ــ المعاجم ا أهما في ئبمفهوم المقاولة غا لمختصة في الدراسات السوسیولوجیا عند كل من ـ

هذه فرانسوا بوریكو و ریمون بودون ـــ و قد تدعونا المالحظة إلى التفكیر في أسباب نشأة 

السوسیولوجیا و مدى مساهمتها في فهم المجتمع ضمن التحوالت السیاقیة التي میزت تلك 

الذي  إن. بل في المجتمع األوروبي عموما ، الفترات الزمنیة ذاتها لیس فقط في المانیا و فرنسا

نا باحثین سوسیولوجیین هو ظهور المقاولة كمؤسسة اجتماعیة تزخر یسترعي انتباهنا باعتبار 

و تصبح من ثمة فضاء اجتماعیا للرابط ، العالقات االجتماعیة و القیم و التصورات و التقالیدب

كما تهمنا العالقة الجدلیة التي تربط المقاولة ككیان . االجتماعي و التنشئة السوسیومهنیة 

        ) 2( . اجتماعي له خصوصیته بالمجتمع العام الذي یحتضنها و یرعاها 

  

  

  . 9ص، 2011، األردن، إربد، عالم الكتب الحدیث، التربیة الریادیة و التعلیم الریادي، مبارك مجدي عوض  1

  .  12ص، مرجع سبق ذكره، في سوسیولوجیا المقاوالت، عبد اهللا القرطبي.د  2
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  :  تعریف المقاوالتیة 2ــ  1

المقاوالتیة في اآلونة األخیرة و بالرغم من لقد تعددت التعاریف ذات العالقة بمفهوم و طبیعة 

وهذا راجع الستعمال مصطلح المقاوالتیة في عدة مجاالت وجود الكثیر من التقارب فیما بینها 

فال نجد تعریفا واحد یشملها فهناك عدة اتجاهات ، مختلفة و من طرف باحثین في عدة میادین

من وجهة نظر إنشاء ، ظر فرص أعمالفهناك من عرفها من وجهة ن،تعریفهاووجهات نظر في 

  .اجتماعیة مؤسسة،ر اقتصادي و من منظ، مؤسسة

و تخصیص الوقت و الجهد و المال ، هي عملیة إنشاء شيء جدید ذو قیمة المقاوالتیةـــ 

عملیة دینامیكیة  إنها، استقبال المكافئة الناتجة، وتحمل المخاطر المصاحبة، الالزم للمشروع

وهذه الثروة تقدم عن طریق األفراد الذین یتخذون المخاطر في رؤوس ، لتأمین تراكم الثروة

وهذه . و االلتزام بالتطبیق لكي یضیفوا قیمة إلى بعض المنتجات أو الخدمات ، أموالهم

اول لها ولكن یجب أن یضیف المق، المنتجات أو الخدمات قد تكون أو ال تكون جدیدة أو فریدة

   ) 1(  .قیمة من خالل تخصص الموارد و المهارات الضروریة 

مجموعة من التفاعالت و  "تیة على أنها تعرف المقاوال:  األعمالنظر فرص وجهة  من

فرص إلنشاء سلع أو تقدیم خدمات مستقبلیة یتم استغاللها وبیعها بأثمان التطورات الكتشاف 

حیث الحصول على المعلومات حول هذه الفرص لدى األفراد یخلق لدیهم ،أعلى من تكالیفها

   ) 2(  . "الفكرة المقاوالتیة أو الفكرة نحو إنشاء مشروع الستغالل هذه الفرص

التي تقود مجموع الخطوات و التفاعالت  "تعرف على أنها : مؤسسة إنشاءمن وجهة نظر 

النشاطات التي یقوم من خاللها المقاول بتعبئة و استغالل الموارد بمعنى ، إلى إنشاء منظمة

من أجل تحویل الفرص إلى مشروع منظم و ) الخ...البشریة ، و المعلوماتیة، المادیة( المختلفة 

   . "مهیكل

بین الفكرة و تسییرها و التي تسمح بالتمییز بین هي الحلقة المفقودة  ":من جهة نظر االبتكار

        ) 3(  . "المقاول و المسیر

    
  .   28ص، 2009،األردن،عمان،دار الحامد، 2ط،  الریادة و إدارة األعمال الصغیرة ،عبد الستار محمد العلي،النجارفایز جمعة   1

  ،   مجلة نماء لالقتصاد ،دراسة میدانیة، ثقافة و روح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي في والیة جیجل،سفیان فنیط و هشام بورمة.د  2

  .223ص،2018افریل ،1المجلد 
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  :من التصور االقتصادي یتم تعریف المقاولة على أنهاضِ  : المقاولة كتنظیم اقتصادي

و حیث یتم تجمیع االستثمارات ، الفضاء الذي تتشكل فیه المنتجات التي یتم استهالكها ذلك "ـــ 

كما تشكل ، و كذا تصدیر المنتجات التي تضمن التوازن التجاري للمؤسسة، و توزیع المداخیل

كما یتم تشكیل المسارات المهنیة و ظروف العمل و . المقاولة فضاء لخلق مناصب شغل

و تعتبر المقاولة الجهاز األساسي في . االجتماعیة في المقاولةالتراتبیة و العالقات  العالقات

حیث یتم التفاوض حول العطل و وتیرة ، كما تشكل مختبرا اجتماعیا، عملیة اإلنتاج و التوزیع

و ، فضاء اجتماعي اتكیل القیمة و بالتالي الربح أنها. العمل و مدته و ظروفه االجتماعیة

       ) 1( ."تعتبر العنصر األساسي للرأسمالیة التي تستند بدورها على الملكیة الخاصة  بالتالي

تملك خیرات اقتصادیة و تملك دیونا و ، المقاولة هي عبارة عن مركز للحسابات و الربح أنـــ 

شخصیة  إنها، یتجسد نشاطها من خالل حساب لالستغالل و یخضع للحسابات العقالنیة

 استیعابمعنویة قادرة على االقتراض و صیاغة العقود أو عقد تحالفات و امتصاص أو 

   ) 2( ."وحدات اقتصادیة أخرى

منظمة اقتصادیة مبدعة من أجل تحقیق  بأنها عملیة خلق " 1995سنة  Dollingـــ و قد عرفه 

    ) 3( ."الربح أو النمو تحت ظروف المخاطرة و عدم التأكد

سیرورة یمكن أن نجدها في  "ـــ یعرفها فایز جمعة النجار و عبد الستار محمد علي على انها 

تقوم بإدخال تغییرات في النظام االقتصادي عن طریق ، مختلف البیئات و بأشكال مختلفة

خلق  تخلق مجموعة من الفرص االقتصادیة و تكون نتیجة هذه السیرورة، قام بها أفراد إبداعات

      ) 4( "الثروة االقتصادیة و االجتماعیة لألفراد و المجتمع ككل

  

  

  

  

  

  . 24ص، مرجع سبق ذكره، في سوسیولوجیا المقاوالت، عبد اهللا القرطبي.د  1
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من خالل التصور السوسیولوجي للمؤسسة یمكن تعریف :المقاولة كمؤسسة اجتماعیة 

ییر االجتماعیة التي توجه و تحدد في ذات الوقت دور االمعأنها مجموعة من "المقاوالتیة على 

ــ أنها : هي، و هذه المعاییر تتمیز بدورها بثالث خصائص كبرى. داخل المجتمع األفراد

تمارس  إنهاو أخیرا ، نسبیا و ال تتغیر إال حسب الظروف كما أنها ثابتة، األفرادــ عن خارجیة

و تحدد لهم في نفس الوقت ، ن  یخضعون لمشیئتهاالذی األفرادفي حق  اإلكراهنوعا من 

یقتضى االنطالق من  "مؤسسة"باعتبارها ، إن تقدیم المقاولة. "المقننة السلوكیاتمجموعة من 

وجود أجهزة ثابتة و مستمرة و مستقلة و قادرة على  إلىإن تنظیم اإلنتاج یؤدي : الفرضیة التالیة

  ) 1( .معاییر و قیم لتنمیة تبادالت ملموسة مع المجتمع  إنتاج

و جعل األفراد ، مؤسسة تنتج القیم الجماعیة"و هنا تتعدى المقاولة كونها مؤسسة اقتصادیة إلى 

الجماعة في المكان  إنتاجبل و تسعى إلى ، یتشاركون في قیم جماعیة و ثقافیة تنظیمیة معینة

یمكن اعتبار فعل نشر القیم من قبل المقاولة  و ال. فق الصدفةالذي یوجد فیه أفراد مجتمعین و 

عمل داخلي بل على العكس من هذا تفضل هذه األخیر أن تنشر قیمها داخل المجتمع الذي 

وینتج . إن المقاولة فضاء للتنشئة االجتماعیة و المهنیة و إنتاج الثقافات الجماعیة. تتفاعل معه

العمل الذي یتم كل یوم ینتج تضامنا جماعیا و خلق هویات  أنكما ، فضائها الرابط االجتماعي

و تعلم فن الریادة أو مبادئ الدیمقراطیة في الشغل ، الحرص على العمل الدقیق إن .مهنیة

أجل  و توقیف اإلنتاج أو التباطؤ القصدي لإلنتاج  من، واكتشاف اإلضراب و آلیات تنظیمیة

أال وهي تأكید : أساسیةتسجد فكرة واحدة و  األشیاءكل هذه ، تنظیم العمل أو مطالب معینة

               ) 2(  .المقاوالتیة / الذات الفردیة و الجماعیة للعمال في المؤسسة

فإن التعرف على مفهوم المقاول یمكننا من فهم مدلول المقاوالتیة التي تم تعریفها على  و علیه

فیمكن أن ، المقاول و الذي ُینفذ في سیاقات مختلفة و بأشكال متنوعة أنها الفعل الذي یقوم به

كما یمكن أن یكون عبارة عن تطویر ، مؤسسة جدیدة بشكل قانوني إنشاءارة عن بیكون ع

  ) 3(  .مؤسسة قائمة بذاتها

  
  . 27ص، مرجع سبق ذكره، في سوسیولوجیا المقاوالت، عبد اهللا القرطبي.د  1
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 " Entrepreneuriat " و زمالئه المقاوالتیة " Beranger "بینما یرى، إذ أنه عمل اجتماعي بحت

و المرتكزة على انشاء و تنمیة  " Entrepreneurship "ویقابله باللغة االنجلیزیة ، بالفرنسیة

  :فالمقاوالتیة یمكن تعرف على بطریقتین، أنشطة

تدمج إنشاء و تنمیة  أو مجموعة من األنشطة و السیرورات: ـــ على أساس انها نشاط   

  .مؤسسة أو بشكل أشمل إنشاء نشاط

أي علم یوضح المحیط و سیرورة خلق ثروة و تكوین : تخصص جامعي أنها أساســـ على    

   ) 1(  .اجتماعي من خالل مجابهة خطر بشكل فردي

 علىمن قانون المدني  549 موجب المادةبأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف المقاوالتیة 

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن سؤدي عمال مقابل أجر یتعهد  "أنها

إستخدام وسائل  "كما قد عرف القانون االساسي للحرف المقاولة على أنها "المتعاقد اآلخر

فالعمل یعتبر تجاریا إذا كان یتم على شكل ، اإلنتاج في منظمة دائمة أسست على نشأة مادیة

  ) 2( ."وهو موضوع یعتمد على فكرتي التكرار و التنظیم، روعمش

إلنشاء مؤسسة ، إذن فالمقاوالتیة هي األفعال و العملیات االجتماعیة التي یقوم بها المقاول

من خالل األخذ ، من اجل إنشاء ثروة، القانون السائد إطارأو تطویر مؤسسة قائمة في ، جدیدة

و متابعتها و تجسیدها على ، و التعرف على فرص األعمال، و تحمل المخاطر ،بالمبادرة

التیة و بین إنشاء المؤسسة و المقا اختالفو هنا نشیر إلى أن هناك أوجه تشابه و ، ارض الواقع

  :نبرزها في ما یلي 

) مؤسسة( ـــ تتشابه فكرة إنشاء مؤسسة مع مدلول المقاوالتیة في كونها عبارة عن إنشاء كیان   

یشتركان في الهدف الذي أنشئ من أجله و المتمثل في تحقیق أرباح الذي یقوم ، بصفة قانونیة

كما قد تصبح المؤسسة المقاوالتیة ، على نسبة المخاطر المرتبطة بطبیعة المجازفة و المبادرة

  .مؤسسة نمطیة إذا اعتمدت على تقدیم منتجاتها بشكل واسع في ظل عدم تطورها 

فهي تتمیز ، ـــ في حین یختلفان من حیث إتسام المقاوالتیة بأنها إنشاء مؤسسة غیر نمطیة   

و بمعدالت عوائد ، بالجدید تأتي ألنهانسبة المخاطر في المقاوالتیة  ارتفاعأیضا ، باإلبداع

أرباح احتكاریة ناتجة عن حقوق االبتكار قبل تقلیدها  ،مرتفعة في حلة قبول المنتج في السوق

  .13ص،نفس المرجع، مصطفى طویطي  1

  .13ص،نفس المرجع، مصطفى طویطي  2
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مقارنة ، تتمیز المقاوالتیة بالفردیة، مقارنة مع المؤسسة النمطیة التي تطرح منتجات عادیة

هذا ما ُیمكن المقاول . ركاءبإنشاء المؤسسات هذه األخیرة التي یمكن إنشائها مع مجموعة الش

و هو ما یسمح ، من ممارسة التسییر بشكل مباشر و مستقل بدل االعتماد على مجلس اإلدارة

                    ) 1(  .له بتجسید أفكاره على أرض الواقع

مؤسسة  إلنشاءو العملیات االجتماعیة التي یقوم بها المقاول  األفعالمقاوالتیة هي لفا إذن

 األخذثروة من خالل  إنشاءالقانون السائد من اجل  إطارجدیدة أو تطویر مؤسسة قائمة في 

و متابعتها و تجسیدها على ارض  األعمالبالمبادرة و تخمل المخاطر و التعرف على فرص 

نشاء ’للمقاولة فإنها تجمع بین المفاهیم الثالث  أعطىفمهما كان المعني الذي ، الواقع

  .روح المقاولة و المقاول، المؤسسة

حول المقاوالتیة إال أنها تبقى تحمل في طیاتها معني  قدمناه من تعاریف و مفاهیم من خالل ما

   ) 2(  .باإلجماع و رموز عدیدة من الصعب إعطائها مفهوم یحضا
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   : المقاول ماهیة المقاول 02

 المفهوم لهذا أعطیت التي فالتعاریف "المقاول " لمفهوم واحد تعریف وضع الصعب من     

 تدفع الدیمغرافیة و التكنولوجیة السیاسیة، التغیرات أن كما .االقتصادیة التقلبات مع تزامنت

 والتطورات التغیرات وشدة طبیعة مع اتساقا أكثر جدیدة واستعدادات مواقف تبني إلى المقاولین

  . بیئتهم في تظهر التي

 الحكومة مع تعاقدیة عالقة خالل من تعاهد الذي الفرد یعتبر المقاول كان باختصار و     

 األموال أن ذلك مالي الخطر یكون حیث بالسلع التموین ضمان أو خدمة أداء أجل من

 التعریف عن أما .الفعلي التنفیذ بدء قبل محددة تكون المطلوبة األعمال لتنفیذ المخصصة

  . آخر إلى قاموس من اختلف اآلخر فهو للمفهوم واالصطالحي اللغوي

   ) 1( : التعریف اللغوي و االصطالحي للمقاول 1ــ  2

 والذي  « entreprendre » الفعل من مشتقة كلمة هي  « entrepreneur»  المقاول فكلمة

 سنة بباریس نشره تم الذي للتجارة، العالمي القاموس أعطى وقد .وتعهد التزم، باشر، معناه

  :  التالیة التعاریف « entrepreneur » و   « entreprendre »  لكلمتي 1723

: entreprendre  عمارة مصنع، مفاوضة، األعمال، بنجاح التكفل.  

entrepreneur   :أجل قول من "بناء مقاول مصنع، مقاول  "نقول ما، بشيء یلتزم الذي هو" 

 المقاول  Diderot et Alembert موسوعة عرفت 1755 سنة وخالل.  "بناء رئیس مصنعًي،

  ."ما عمل بإنجاز یتكفل الذي الشخص " :أنه على

 بأنه المقاول عرف 1755 سنة نشر الذي Johnson's dicionnary االنجلیزي القاموس وفي

 الالزمة المهارات یملك الذي الفرد وبالخصوص األعمال، إنجاز ویسیر یدیر الذي الفرد  "

  . "السلطة أصحاب من علیه حصل الذي العقد لتجسید

 :بأنه المقاول فعرف ، 1882 عام نشر الذي Emil Littré ل الفرنسیة اللغة قاموس أما

  ."ما بشيء یلتزم الذي الشخص"

  

  

  

  جامعة مصطفى، تسییر مؤسسات، أطروحة لنیل شهادة الدكتوره، تطور التوجه المقاوالتي لدى الطلبة الجامعین، قایدي آمنة 1

  .35ص، 2016/2017،معسكر،اسطنبولي  
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 .الفرنسیة اللغة قاموس في ورد الذي نفسه هو األول التعریفـــ    

 .ما عمل بتنفیذ یكلف الذي الفرد أنه المقاول في یرى الثاني التعریفـــ    

  لحسابه ةــــمؤسس رـــیدی شخص كل هو المقاول ادي،ــاقتص أكثر منظور ومن األخیر، وفيـــ    

  )العمل المال، رأس الطبیعیین، األعوان ( اإلنتاج عوامل مختلف یستخدم والذي الخاص 

  .الخدمات أو السلع بیع بهدف

 من هو والمغامر المغامر، أنه على المقاول عرف فقد (Oxford Dictionary) قاموس أما

 االقتصادي أوكسفورد قاموس في المقاول وعرف . خطرة تجربة أو الخطر یجابه

(Oxford Dictionary of Economics)  عن عام بشكل المسؤول الفرد هو « :كالتالي 

 رأسمال في بالضرورة یساهم وال .خسارة تحمل أو أرباح تلقي مقابل المؤسسة في القرارات اتخاذ

 التي القروض یضمن أن یجب ولكن ،أخرى أطراف من األموال على یحصل فقد المؤسسة،

 یمكننا ذكره ورد ما خالل ومن.  وقوعها المحتمل الخسائر عن المسؤول أنه إذ علیها، یحصل

  :المقاول لمفهوم التالي التعریف إعطاء

 شخص فهو .به المحیطة الظروف مع التكیف على بقدرته یتمیز مرن شخص هو المقاول "

 من النجاح ویصنع الفشل، یقبل المخاطر، یتحمل والتمیز، قیمة خلق إلى دائما یسعى متفائل،

  ."الفشل

 :  هي میزات أربع له فالمقاول ، Julien و Marchesney من لكل بالنسبة أما

 یحب الذي د،ــــــوالعنی المتحمس ه،ـنفس في كبیرة ثقة ولدیه الجدید، یتخیل الذي هو المقاولـــ    

 .القیود ویرفض الروتین یصارع الذي واإلدارة، المشاكل حل

 .اآلخرین قبل مغایر بشكل معلومة یقدم الذي أو معلومة، یخلق الذي هوـــ    

 في وفعالة عملیة بطریقة لیطبق االقتصادیة الموارد ینسق كیف ویعرف یجمع الذي هوـــ    

  .یمتلكها التي المعلومة السوق

         االستقاللیة الطموح، ،)وذـــــــالنف( الهیبة مثل شخصیة منافع على بناءا بذلك المقاول یقومـــ    

  ) 1( ."االقتصادیة الوضعیة وعلى نفسه على السلطة أو الربح اللعبة،

  

  

  

  .36ص، نفس المرجع،قایدي آمنة 1
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 الموارد لدیه كان إذا -مستقل وبشكل والقدرة، اإلرادة لدیه الذي الشخص هو فالمقاول وعلیه

 باالعتماد الواقع، أرض على یجسد ابتكار إلى اختراع أو جدیدة فكرة تحویل على - الكافیة

 إلى باإلضافة ویتصف المخاطرة، طریق عن مالیة، عوائد تحقیق أجل من هامة، معلومة على

 التطور یقود بهذا و .اإلبداع على والقدرة التسییریة، المعارف بالنفس، ،الثقة بالجرأة سبق ما

  ) 1(  .للبلد االقتصادي

  :وهي جوانب عدة من المقاول تناولت التي المقاربات تعددت لقد

 لــــــللحق يـــالحقیق األب وهو (Schumpeter)ا ـــیمثله التي ةـــالمقارب هذه ةــالوظیفی ةـــالمقاربـــ    

 محوریة شخصیة المقاول اعتبر األخیر هذا ،"االقتصادي التطور "نظریته  خالل من المقاوالتي

  .جدیدة إنتاج طرق خلق اإلبداع، وخاصة أجل من مخاطر یتحمل االقتصادیة، التنمیة في

 على ةــالمقارب هذه ترتكز  :المعرفة إنتاج إلى الهادف الفرد على ترتكز التي المقاربةـــ    

 إلى باإلضافة والسلوك والدوافع الشخصیة الصفات مثل للمقاول؛ البسیكولوجیة الخصائص

 في ودورها القیم نظام على أهمیة الضوء (Weber) سلط وقد االجتماعیة ومساراتهم أصولهم

  .الرأسمالي للتطور عنه غنى ال كشرط المقاوالتیة أنشطة وتشجیع الشرعیة، إضفاء

 السابقة، المقاربة على المفروضة القیود أظهرت لقد :التشغیلیة أو العملیاتیة المقاربةـــ    

 المؤسسات إنشاء لهم یوفر .شخصه ولیس المقاول یفعل بما االهتمام الباحثین على واقترحت

 مما لدیهم العاملین شؤون في التحكم جانب إلى الثراء، وتحقیق للمعیشة الكافي الدخل الخاصة

 ذلك إلى إضافة ،"الصغیرة بالمملكة " (Schumpeter) سماه ما وهذا العمل في استقاللیة یعطیهم

 فكلما -المؤسسات أو لألفراد سواء Bostjan2003)( المخاطرةأخذ  لسلوك معینة حدود یوجد ال

 تمتع إن.  مقاوال یصبح درجتها زادت كلما و عامل، عن عبارة الفرد یكون أقل المخاطرة كانت

 التكوین طریق عن مستواها من الرفع إلى یسعى فهو نسبي، شيء السابقة بالصفات المقاول

 أمر والجبائي المحاسبي المجال في خاصة التكوین من مقبول مستوى فوجود المجال، هذا في

    ) 2(  .للمشاریع الحسن السیر أجل من ضروري

  

  

  

  

  

  والمحددات المسارات-الجزائریة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لنجاح فعال كخیار المقاولة، الطاهر بن حسین .د، توفیق خذري .أ 1

  .4ص،06/05/2013-05، الوادي،لخضر جامعة حمه،مداخلة في الملتقى الولي،-  

  .5ص،نفس المرجع، الطاهر بن حسین .د، توفیق خذري .أ  2
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  خصائص المقاول  2ــ  2

  :أ ــ الخصائص الشخصیة   

 و الصعاب، یتحمل أن علیه ذلك یحقق ولكي ،هتحقیق أجل من ویكافح لالنجاز یسعى المقاول

 و شاملة نظرة لدیه تكون أن الوقت نفس وفي االستقالل، على قادر نفسه ًمن واثقا یكون أن

 و الواقع إلى والنظر السابقة وتجاربهم اآلخرین خبرات من االستفادة خالل من متكاملة

 مراحل وفق وضعه تم زمني جدول وفق یسیر وأن للمستقبل، رؤیة وضع من لیتمكن احتیاجاته

   :یلي ما ،المقاول بها یتصف التي الشخصیة الخصائص أهم من.تنفیذها على یعمل محددة

 الظروف یختار ألنه ،عالیة بدرجة الحاجة هذه إلشباع دافع مقاولال عند:اإلنجاز إلى الحاجةـــ 

 درجة بها لیحقق الصعبة األهداف و بالتحدي یتصف الذي عمله في النجاح له توفر التي

 .القبول من عالیة

 متأثر غیر شخصا یكون أن على تساعده نفسیة بخصائص یتمتع الریادي :الغموض تحملّ ـــ 

 فعلى الریادیة، األعمال میزة فهذه ومعقدة غامضة الظروف ألن ،التأكد عدم و بالفوضى

 .المحسوبة المخاطرة تحملّ  مقاولال

 فهو بسرعة، األعمال إنجاز یرید مستعجل، صبور غیر شخص المقاول :بالوقت اهتمامهـــ 

  .العمل من ممكن قدر أكبر إلنجاز اللحظة ینتهز

 مع بدقة والتعامل العمالء، من المزید كسب إلى تقوده بالنفس ثقة لدیه مقاولال: بالنفس الثقةـــ 

 .العمل في واالستمرار التفاصیل

 ال فهم لذلك، اآلخرین على االعتماد وعدم لالستقالل یسعى مقاولال :االستقاللیة في الرغبةـــ 

 .أنفسهم في العالیة لثقتهم الكبیرة المنظمات في للعمل یندفعون

 نظرته تتالزم المالي، بالمردود والتفكیر المستقبل نحو دائما یتطلع مقاولال :المستقبلیة النظرةـــ 

  .یمارسها التي األعمال تجاه واالعتیادیة العقالنیة الحالة مع التفاؤلیة

  

  

  

  

  

  

  االصول،متطلب لنیل درجة الدكتوراه، دراسة تقویمیة لمشروع التعلیم الریادي من منظور تربوي اسالمي،نور عبد اهللا عویض العتیبي 1

  51ص،ه1436/1437،المملكة العربیة السعودیة،جامعة ام القرى، االسالمیة للتربیة  

    

    

 

81 



  المهارات السلوكیةب ــ    

 التقاریر كتابة في یحتاجها التي الفعالة الكتابة كمهارةالمهارات  من یمتلك عدد أن المقاول على

 من وغیرها التنظیم، وحسن لآلخرین، اإلنصات واإلصغاء مهارة إتقان علیه وأیضا والخطابات،

 : یلي ما ،مقاوللل السلوكیة المهارات من .المهارات السلوكیة

 السیارات فبائع أعماله، لصالح ُسخرها ي عالیة تقنیة بقدرات یتمتع مقاولال :التقنیة المهاراتـــ 

 .مبیعاته ترویج على تساعده تقنیة مهارات و قدرات یمتلك

 بكفاءة والبشریة المالیة المنظمة موارد إدارة على قادراً  یكون مقاولال :التفاعلیة المهاراتـــ 

 إعطاء أراد حال في القرارات ومناقشة المعلومات ونقل االتصال إلى ویحتاج عالیة،

  .لغیره النشاط إلدارة الالزمة الصالحیات

  :اإلداریةالمهارات ج ــ    

  :یلي ما ،مقاولال بها یتصف التي اإلداریة المهارات من

 ذلك و وزمالئه مرؤوسیه مع إنسانیة عالقات تكوین مهارةمقاول ال یمتلك: إنسانیة مهاراتـــ 

 و بالعاملین االهتمام و بالنفس والثقة االحترام على العالقات هذه وتقوم المشروع، لخدمة

 .المشروع خارج مشكالتهم

 واتخاذ المشكالت وتحلیل العلمیة المناقشة على قادرا مقاولال یكون أن :فكریة مهاراتـــ 

 .القرارات

 والبیع باإلنتاج المتعلقة الفنیة بالمسائل ودرایة خبرةمقاول ال لدى تكون أن أي :فنیة مهاراتـــ 

 .والتمویل والتخزین والشراء

 مجال في متمیز بعمل یتقدم أن في یرغب إنسان ألي مهمة السابقة الخصائص جمیع

 تطویر في تسهم تدریبیة بدورات االلتحاق خالل من المهارات هذه اكتساب ویمكن تخصصه،

 ودورة بالنفس الثقة تعزیز كدورة إلیها، یسعى التي أهدافه تحقیق خاللها من ویتمكن وذاته قدراته

  .التدریبیة الدورات من وغیرها االتصال مهارات

  

  

  

  

  

  52ص، نفس المرجع، نور عبد اهللا عویض العتیبي 1
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  : ر المقاوالتیة ادو أ 03

التي  باألیدإن إنشاء مقاولة یهدف إلى استغالل و استقطاب االطاقات المعطلة و إلحاقها      

ي یخرجها من دائرة ذو ال، الدخل في خلق النفستساهم في البناء و التنمیة و االعتماد على 

ذا ما یجعلها تلعب دورا كبیرا في التنمیة وه.الید الصغرى و االنتظار المناصب الوظیفیة

     .االقتصادیة للدولة  و االجتماعیة للمجتمع 

التیة ال تقل أهمیة على و إن األدوار االجتماعیة التي تلعبها المقا :الدور االجتماعي  1ـــ  3

  :  األدوار االقتصادیة و من بین األدوار التي تلعبها المقاوالتیة في المجتمع هي

إن اهتمام الدولة المتزاید : المساهمة في توفیر مناصب الشغل و التقلیل من حدة البطالةـــ 

و بالتالي المساهمة في حل ، تؤدیه على مستوى التشغیل يذبالمقاوالت راجع إلى الدور ال

مما یجعلها أداة هامة الستیعاب ، مشكلة البطالة كونها تستخدم األسالیب اإلنتاجیة كثیفة العمل

خاصة في الدول النامیة التي تتمیز بالتوفر النسبي للید العاملة ، العرض المتزاید للقوة العاملة

   ) 1( .هي تساهم في تحریك السوق العمل و ضمان توازنهلك فذل. على حسب رأس المال

ظهرت أهمیة المقاولة كوسیلة ، منتصف الثمانیات ذمن: ـــ مكافحة الفقر و الترقیة االجتماعیة

تطور ( بدایة في الدول النامیة مع مخطط التعدیل الهیكلي، لمكافحة الفقر و إدماج الفئات

فهي ،ثم في الدول المتقدمة نتیجة ارتفاع معدالت البطالة ، )المفهوم االقتصادي للقطاع الموازي

و عوضا عن ذلك تحسین الرفاهیة و مستوى ، تمثل الطریق الوحید ألزمة للخروج من الفقر

( اجتماعیة،المالیة مثال الحسابات البنكیة،)تجهیزات، أرض، سكن( سواء المادیة، المعیشة

    ) 2( . )الخبرة و التعلیم( و البشریة ،)الشبكات و العالقات و الروابط االجتماعیة

تؤكد الدراسات المهتمة بالتنمیة الصناعیة على أن أعمال المقاولة هي  : ـــ ترقیة روح المبادرة

بفضلها شهدت مختلف االقتصادیات بروز منظمین یعملون على تشجیع إنشاء ، منبع المبادرة

تأتي  "بقوله 1985یس األمریكي ریغان سنة و هذا ما قاله الرئ ،المقاولین  الصغار المستقلین

  و التقنیات و القوة االقتصادیة في الوقت الراهن من دائرة، معظم االبتكارات و األعمال الجدیدة

  تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ذكرةم، اشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و عالقتها بالتنمیة المستدامة،حجاوي احمد  1  

  .21ص،2010/2011،جامعة تلمسان،االقتصادیة  

  مداخلة في الملتقى، دور المقاولة المصغرة في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و التحدیات التي تواجهها،عبد الحق بن تفات،یوسف بودلة 2

  .5ص، 19/04/2012-18،جامعة ورقلة،الدولي حول استراتجیات تنظیم و مرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في الجزائر  
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من األبطال الذین هم رجال األعمال الصغیرة ذو كفاءة و ، و لكن آخذة في النمو ،صغیرة

یبرز  األساسعلى هذا ."المستقبلجراءة یتحملون مخاطر كبیرة في سبیل االستثمار و االبتكار 

       ) 1( . دور المقاولة في ترقیة روح المبادرة الذاتیة و المهارة 

إلى جانب األهمیة و األدوار االقتصادیة الذي تلعبه المقاوالتیة فهي تلعب أدوارا على الصعید 

  ) 2( :االجتماعي و یمكن إجمالها في النقاط التالیة

من خالل ما توفره المقاولة من : االجتماعیة و تقویة العالقات االجتماعیةالتقلیل من اآلفات ـــ 

و كذا توجیه السلع و الخدمات الى ، مناصب شغل تؤمن ألصحابها االستقرار النفسي و المادي

مما یزید اإلحساس بأهمیة التآزر و ، و بالتالي توجد عالقات للتعامل، الفئات األكثر حرمانا

  .في التقلیل من اآلفات االجتماعیةالتآخي و یسهم ذلك 

فالمقاوالتیة تقوم بذلك عن طریق الشعور المقاول : ـــ زیادة إحساس األفراد بالحریة و االستقالل

باالنفراد في اتخاذ القرارات دون سلطة وصیة و بالحریة المطلقة في العمل دون قیود أو شروط 

  ل إدارة هذه المقاولة و استمراریة نجاحها و اإلحساس بالتملك و السلطة و تحقیق الذات من خال

تعتبر المقاوالتیة : ـــ إشباع رغبات و حاجات األفراد و المساهمة في التوزیع العادل للدخل بینهم

حیث یؤدي تمیزها بمرونة كبیرة على ، فرصة لألفراد في المجتمع إلشباع حاجاتهم و رغباتهم

  .تباینة لشرائح المجتمع المختلفة الصعید االتناج إلى تلبیة االحتیاجات الم

  الدور االقتصادي  2ـــ  3 

و یتحقق من ذلك من خالل الكفاءة : ـــ رفع مستوى اإلنتاجیة في جمیع ألعمال و األنشطة

الجدیدة من خالل  و خلق التوافقات، في استخدام الموارد من قبل المقاولین أنفسهم في المجتمع

  .القدرة على تحویل الموارد من مستوى أقل إنتاجیة إلى مستوى أعلى

  نظرا لتباین و تعدد إبداعات المقاولین من خالل تنوع نشاطاتهم: ـــ اإلسهام في تنویع اإلنتاج

  من السلع أو المنتجات و الخدمات الكاملة إلى العناصر و الخدمات أو المنتجات الوسیطیة و

  

  

  

  خمیس ملیانة،الدولیة حول المقاولة و اإلبداع في الدول النامیة الندولة،دور و مكانة المقاول في التنمیة االقتصادیة في الجزائر، ناصر مراد  1

  2018ص،2007،الجزائر  

   ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،  دور القرض االیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، طالبي خالد 2

  .16ص، 2010/2011،جامعة قسنطینة  
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و قد یكون هذا اإلبداع في التكنولوجیا أو في ، التي تؤدي إلى إضافة قیمة جدیدة للمجتمع  

أو في األنشطة و الوظائف المختلفة في المؤسسة مثل التسویق أو ، الصناعة أو في الخدمات

أو طریقة جدیدة ، التوزیع أو الترویج أو التنظیم أو التسییر أو من خالل مدخل جدید لألعمال

  .  اء العمل في أد

و ذلك من خالل المعرفة الدقیقة الواعیة للبیئة المحلیة و : ـــ زیادة القدرة على المنافسة

كما أن المبادرات ، الخارجیة و تطویر أسالیب العمل من خاللها و التفاعل معها بإیجابیة

، تحفز اإلنتاجیة، إطالق مؤسسات جدیدة أو إعادة بعث مؤسسات قائمة الحدیثة في المقاوالتیة

كلها عوامل تنمي التنافسیة من خالل أنها تجبر المؤسسات األخرى على العمل بأحسن أداء و 

  .ابتكار

أي إحداث تغییرات : ـــ التجدید و إعادة الهیكلة في المشاریع االقتصادیة و تنمیتها و تطویرها

ویشمل ، و إعادة تعریف المشاریع االقتصادیة القائمة، سات االقتصادیة القائمةهامة في المؤس

ذلك تحویل هذه المشاریع والمنظمات یجعلها أكثر ابتكارا من خالل التغییر في مجال األداء و 

و إعادة ، وأنظمة الحوافز و المكافآت باإلضافة إلى ثقافة المنظمة، أنظمة الموارد و المصادر

  .راءات و المعاییر المؤسسیة فیهاصیاغة اإلج

و یتحقق ذلك من خالل إجراء توافقات جدیدة في الموارد و الكفاءة في : ـــ إیجاد أسواق جدیدة

و استغالل الفرص في السوق من أجل إیجاد عمالء جدد و خلق ، استخدامها لدى المقاول

  .طلب و عرض جدیدین على المنتج في السوق

 إذ یقوم المقاولون بنقل أدوات و سائل التكنولوجیا من الدول المتقدمة الى: ـــ نقل التكنولوجیا

من أجل تحقیق التنمیة المستدامة و خلق ، أو القیام بابتكارات تكنولوجیة جدیدة، الدول النامیة

فرص جدیدة لهم و لغیرهم من األفراد في المجتمع تكون مطابقة الحتیاجاتهم من حیث ابتكار 

أسالیب ، مصادر تورید جدیدة للمواد الخام، مداخیل جدیدة لإلعمال، منتجات و خدمات جدیدة

  ) 1(  .عمل جدیدة و غیرها

  
  جامعة قاصدي،في علوم التسییر، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،و تحلیل سیاسات دعم المقاوالتیة في الجزائردراسة ،محمد قوجیل  1

  .     23,22،ص،ص،2015/2016،ورقلة ،مرباح  
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  المقاوالت طرق البحث وتأكید فكرة 04

إن عملیة إنشاء مقاولة لیست باألمر السهل والهین كما یراها البعض، فهي تتطلب الكثیر من 

التفكیر و الوقت و الجهد إضافة إلى الموارد الالزمة، لكن و قبل ذلك فنجاح أي مشروع 

استثماري یرتبط أوال باختیار الفكرة المناسبة التي تتناسب مع كفاءات وقدرات المقاول وٕامكانیاته 

المادیة والمعرفیة، ثم عملیة تحلیل واختبار الفكرة اإلستثماریة بعد القیام بالدراسة اإلستراتیجیة، 

 أساس اإلستثماریة الفكرة تعتبرإذ  .تخطیط إنجاز المشروع من خالل خطة األعمال وأخیرا

 فكرة وتعتبر الجیدة، الفكرة اختیار على یقوم استثماري مشروع أي فنجاح المشروع، نجاح

 ستنشأ الذي السبب أو النشاط موضوع عن تعبر إذ لبنائها، األولى اللبنة المؤسسة مشروع

 احتمال من ذلك زاد كلما میدانیا، للتطبیق قابلة و ناجحة الفكرة كانت ومتى ألجله، المؤسسة

 ومادیة تجاریة و مالیة إمكانیات من المنشئ امتلك فمهما صحیح، العكس و المشروع نجاح

  .مستهلكة أو للتطبیق قابلة غیر الفكرة كانت ما إذا تأثیر له یكون لن ذلك فإن

  إلنشاء المقاولة خطوة كأول الفكرة 1/ 4

 یرى ": میالد الفكرةEdgar Morin الن العقل ، بأن الفكرة المعزولة لیست لها وجود في الواقع

، األحكام، النظریات، اآلراء، البشري عبارة عن وعاء ماص أو منطقة محملة بجملة من األفكار

كما نجد ، بیتها أفكار أخرىذفبعض األفكار تغطي بقع لجا. اإلیدیولوجیات، اإلعالم، التقالید

حتى ، فاألفكار كنجوم من خالل لمعانها تغطي جارتها، شیةأفكارا مسیطرة تجعل األخرى هام

  .أننا نصاب بالعمى أحیانا فال نرى إال أفكارا نریدها و ال نستطیع قول العكس 

فالفرد المقاول هو أیضا في صراع داخلي یحاول إخراج أفكاره إلى النور من خالل مجهوداته 

اآلخرین بالجدوى تبني فكرته دون أفكار  االتصالیة و تجنید كل قدراته و كفاءاته في إقناع

  ."و السعي إلى ترجمتها و بلورتها إلى واقع ملموس.اآلخرین

 إطار النشأة: فكرة من خالل ثالث محددات هيتتحد ظروف بروز ال: ةفكر ظروف بروز ال ،

  ) 1(  .إطالق الفكرة، قوة التدمیر

  
  ،جامعة باجي مختار،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، دور االختیارات االتصالیة للمقاول في تجسید األفكار االبداعیة، بشیر ابراهیم  1

    71ص،2011،عنابة  
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 إطار النشأة: فكرة من خالل ثالث محددات هيتتحد ظروف بروز ال: ةفكر ظروف بروز ال ،

  .إطالق الفكرة، قوة التدمیر

فالفكرة ال تأتي بمفردها مجردة ، إن ابتكار فكرة ال یكون من العدم): السیاق( ـــ إطار النشأة   

بل ان الفكرة هي ناتج ، بل تستدعي مواد أولیة محفزة و ظروف نشأة خاصة، من أي الهام

تصادم و ارتطام بأفكار أخرى موجودة سابقا في إطار ثقافي معین و مستوحاة من ممارسات و 

فالفكرة في نتاج عصر أو زمن معین و هي جیدة أو مبتكرة في ذلك ، عادات و معتقدات یومیة

   ) 1(  .الزمان

. الفكرة التي ال تعد مصدر خطر ال تستحق أن نطلق علیها اسم فكرة : ـــ القوى المدمرة   

قدرة الفكرة  فهي اذن، فالمقصود بالتدمیر هنا هي قدرة الفكرة على أن تسیطر على أفكار سابقة

، الجدیدة على الصراع من أجل السیطرة و االستمرار مع عدم زوال األفكار القدیمة األخرى

  ) 2(  .ألنها تعتبر مكتبة نستمد منها إلهامنا و وحینا لنجد أفكار أخرى

 فكرة المقاولة  مصادر 2/  4

 :التالیة المصادر في الغالب تكون الفكرة من أحد

 التجارب السابقة/ الخبرة الذاتیة/:) Experiences antérieures(  إن الخبرة المستمدة من العمل

السابق قد تكون أحد أهم مصادر األفكار للفرد المقاول، حیث أن التعامل مع األسواق، الزبائن، 

، یؤدي إلى ابتكار أفكار استثماریة جدیدة، تأتي من خالل تغییر نوع ...الموردین، المنافسین

جدید، أو تطویر خدمة مكملة للنشاط األصلي للمؤسسة،  منتج استغاللالمنتج إلى األحسن، أو 

 ) 3(  .من خبراتهم االستفادةللمحافظة علیهم و  هذه األخیرة یجب علیها أن تستغل أفكار عمالها

، قت الحاجةفي و ارب و الخبرات السابقة یتم تخزینها في ذاكرة اإلنسان إلخراجها جإن كل الت

من ثم استعمال هذه  و، فالمقاول یستفید حتما من خبراته و خبرات اآلخرین حتى یطور تفكیره

     ) 4(  .هةبضعیات مشاالمواقف في و 

  
   72ص، نفس المرجع، بشیر ابراهیم  1

   73ص، نفس المرجع، بشیر ابراهیم  2

  و الصغیرة للمنشأة الثاني الملتقى  إلى مقدمة ورقة ؟، مرحلة متطلبات أو مجتمع ثقافة  :الحر العمل مبارك، القادر عبد محمد القادر عبد 3

  .السعودیة العربیة المملكة، 2004نوفمبر  29- 28 الصغیرة، المنشآت تنمیة مركز المتوسطة،  

    75ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم  4
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 الزبائن كمصدر لألفكار الجدیدة: Les clients  هذا النوع من األفكار یكون غالبا في القطاع

الصناعي، حیث أن المنطق اإلقتصادي یفرض وجود تغذیة عكسیة تتمثل في ردة الفعل و 

معین، فالزبون هو المستعمل للمنتج وهو الذي  االقتراحات التي یقدمها الزبائن حي المنتوج

یعرف نقائص وٕایجابیات هذا المنتج، ویمكن أن یكون لدیه تصور أحسن في تقدیم أو تعدیل 

معین أو تحول الزبون إلى مقاول یمكن أن یكون  منتجهذا المنتج، فاستعانة المقاول بزبائن 

  ) 1(  .الجدیدة مصدر لألفكار

فهم ، فمن بین المصادر الخارجیة إلستیقاء األفكار الجدیدة بالنسبة للمؤسسة هم الزبائن

یعتبرون مخرونا ال ینضب من األفكار المرتبطة بمواقف و خبرات و مشاكل نحتاج إلى إیجاد 

  ) 2(  .حلول لها

 نشاء الكثیر من المقاولین یقومون باختیار النشاطات و إ :اإللهام/ المیول و الرغبات

المؤسسات في قطاعات تشكل میولهم السابق، مثال المیل لإلعالم اآللي یمكن أن یؤدي 

بصاحبة إلى فتح محل لتجمیع أجهزة الحاسوب، المیل لتربیة الحیوانات یمكن أن یؤدي 

إلخ، وفي الغالب یكون المیل والحاجة ...بصاحبه إلى إنشاء مزرعة لتربیة األبقار الحلوب،

أو بتلك النظرة ، و هو عنصر مرتبط بالحس المرهف للمقاول.  ) 3(  .وي مقاولةلإلنجاز دافع ق

فنجد كثیر من الموقف و األحداث هي ، الفنیة لألشیاء و المختلفة عما یراه األشخاص العادیون

  ) 4( .مصدر إلهام لألشخاص المقاولین

 یمكن معینة، مواقع و حاالت في یوم كل تضعنا الحیاة :فكرة غیر متوقعة/ الطارئة األفكار-

 نفسیا یتأهب أن یجب مؤسسة إنشاء إلى فالساعي مختلف، بشكل األشیاء رؤیة خاللها من

 الوضعیات على والحكم والمالحظة، والتصور اإلنتقاد خالل من الفرص القتناص وعقلیا

 اإلنتقادیة النظرة هذه المشاریع، بعض في الموجود األخطاء و النقائص ومراقبة التجاریة

  ) 5(  .اإلستثماریة لألفكار جید مصدر تعتبر لألشیاء

  .مرجع سابق الذكر، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد
  .نفس المرجع ، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد  1

   75ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم  2
  .نفس المرجع، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد 3

  75ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم  4

  .مرجع سبق ذكره، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد  5
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فهو كالصیاد الذي ، المتنبه بكل ما یحدث حوله، الفطن، یكون المقاول دوما في وضعیة الیقظة

في التوقیت  فالفكرة غیر المتوقعة قد اأتي، ینصب شباكه عسى أن یحضى بصید إبداعي وفیر

) 1(  .الذي یكون فیه المقاول منهمكا في البحث عن أفكار جدیدة أو مصادر إلهام
  

 األشخاص الذین یسافرون للخارج یندهشون  :األفكار المأخوذة من السفریات الخارجیة

أحیانا حي السلعة أو خدمة معینة غیر متاحة في بلدهم أو منطقتهم األصلیة، وهذا یعتبر 

مصدر جاهز لألفكار اإلستثماریة، بشرط أن تكون هذه األفكار متوافقة مع طبیعة المنطقة التي 

  ) 2(  .ینتمي إلیها المقاول

، أشخاص من ثقافات مختلفة یمكن من خاللها أن تستلهم أفكار جدیدةإن نتیجة التقاء المقاول ب

تطبیقها سوف یكون مختلف عن البیئة التي وجدت فیها و بالتالي فإن نظرة األفراد ستكون 

  ) 3(  .باإلبداعو هو ما یصطلح علیه ، مختلفة أیضا

جدیدة، لكن هذا النوع أي إنشاء مشروع جدید بفكرة  :البحث القصدي /  اإلبداعات البحثیة-

من األفكار یجب تجربته بشكل مكثف و التفكیر جیدا في قبل التطبیق بحیث یتطلب هذا النوع 

  .من األفكار إمكانیات كبیرة، إضافة إلى أنه ال یقبل األخطاء

أو حلول ، أحاسیسه و مهاراته بحثا عن أفكار جدیدة، و هي أن یجند الفرد المقاول كل قدراته

  ) 4( . لمشاكل مستعصیة الحل

 المقبلین على إنشاء مقاولة، ال یمتلكون دوما أفكار  :حل المشاكل / البحث عن األفكار

ة في هذا المجال أو المتخصص االستشاریةجاهزة، و بالتالي ال یمكن العودة إلى المكاتب 

 :على بعض المصادر األخرى منها االعتماد

إعادة شراء مؤسسة موجودة، هو توجهم هم یعطي للمقاول  أفكار  :ترمیم مؤسسة جدیدة* 

  .ناتجة من النشاطات السابقة لهذه المؤسسة

  

  76ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم  1 

  .سبق ذكرهمرجع ، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد  2
   76ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم 3
  76ص،مرجع سبق ذكره، بشیر إبراهیم  4
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یمكن للمقاول أیضا إنشاء مؤسسة صغیرة بالحصول على رخصة إنتاج منتج : التراخیص* 

  .إلى االنترنیت والمجالت المتخصصةمعین، وذلك بالرجوع 

إنشاء مؤسسة صغیرة بالحصول على رخصة إنتاج منتج یمكن للمقاول أیضا : التراخیص* 

  معین، وذلك بالرجوع إلى االنترنیت والمجالت المتخصصة؛

بعض المبدعین والمخترعین ال یقومون باإلستثمار التجاري إلبداعاتهم : البراءات و اإلجازات* 

صول على أفكار مثل مخابر البحث الجامعیة، وبالتالي یمكنا إلستفادة من هذه األبحاث في الح

 .جدیدة للمشاریع اإلستثماریة

 الواسع باإلطالع إال یكون ال النوع هذا من األفكار على الحصول أن النهایة في نشیر كما

 الفكرة عن للباحث یجب كما واالنترنیت، المتخصصة المجالت و للدوریات والمتواصل

 وغرف اإلقتصادیة المعارض وزیارة الغرض، لهذا میزانیته من جزء تخصیص اإلستثماریة

  ) 1(  .السابقة الخبرات من لإلستفادة األفكار هذه وجود أماكن إلى والسفر التجارة

   خطة العملإعداد  05

هي خارطة الطریق التي تنیر للمشروع دربه و تضع له معالم  "تعریف خطة العمل 1ــ  5

و المشروع الناجح هو ذلك المشروع الذي یسیر و فق ، التسییر و التجسید على ارض الواقع

فهي عبارة عن دلیل یصف اتجاه العمل و  اذن،  شودةنالم األهداف إلىخطة محددة توصله 

، بشریة، متطلباته و حاجاته المختلفة من تمویل للمشروع الجدید و موارد مختلفة مادیة

  ) 2( . "الخ ...تكنولوجیة

أن  فیجب، الواجب توفرها في خطة العمل هناك بعض الشروط: متطلبات خطة العمل 2ــ  5

یجب أن تتمیز بالدقة و هذا بغرض تجنب التأویل أو  كما، و الفهمتكون بسیطة سهلة القراءة 

أي أنها تؤدي وظیفة فعالة و تساهم ، كما تتمیز الخطة بكونها عملیة و مفیدة، تفسیر الخاطئ

   ) 3(  .في حل المشكل المطروح

  

  .مرجع سبق ذكره، مبارك القادر عبد محمد القادر عبد  1  
  .61ص، مرجع سبق ذكره، بشیر إبراھیم 2

  .61ص، مرجع سبق ذكره، بشیر إبراھیم  3
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تعد اللغة الجانب االتصالي األكثر أهمیة لدى المقاول فمن خاللها :  لغة خطة العمل 3ــ  5

  :و على هذا األساس یجب مراعاة العناصر التالیة، یمكنه إیصال أفكاره إلى اآلخرین

  .ـــ أن ال تكون الخطة مطولة و أن تتمیز باالقتضاب   

  ـــ أن تتفادى االستخدام المفرط للروابط اللغویة و المحسنات البالغیة و الصور البیانیة   

  .ـــ أن تستخدم ُجمل قصیرة و تقاریر مفیدة   

  ـــ أن تكون سلیمة الصیاغة اللغویة و النحویة    

  .و رسومات توضحیه و مخططات بیانیةـــ أن تكون بها جداول    

  .ـــ أن تكون خالیة من األخطاء المطبعیة و أن تكون حسنة المظهر التقدیم   

       ) 1(  .البساطة و سهولة الفهم، ـــ أن تتمیز بالقصر   

فال یمكن ، لكل مدرسة رؤیتها الخاصة لتصور خطة العمل: خطة العمل  عناصر 4ــ  5

لذلك حاولنا جمع بعض ، حصرها في عناصر دون أخرى أو تفضیل عنصر على آخر

العناصر المشتركة التي جاءت بها مختلف المدارس و النظریات المقاوالتیة لتقدیم خطة العمل 

  ) 2(  :التالیة

  Cover page  صفحة العنوان

 Table of contents  جدول المحتویات

 Excutive summary  الملخص التنفیذي

  Company history  نبذة عن الشركة

 service analysis/ Product  تحلیل المنتج أو الخدمة 

  Market study  تحلیل السوق

  Strategic plan  الخطة االستراتیجیة

  Financial study  التحلیل المالي 

  Way of management  نبذة عن طریقة تسییر المؤسسة و الموارد البشریة

  Appendix  المالحق 
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 من بجملة یتمتع أن العمل لخطة تقدیمه عند المقاول على :العمل خطة تقدیم 5ــ  5

 نتطرق سوف التي و به الخاصة األعمال خطة تقدیم عند االتصالیة المؤهالت و الخصائص

 التقید المقاول على یجب التي النصائح بعض یلي فیما و الدراسة، هذه من الثاني القسم في إلیه

  :المقاوالتیة األعمال لخطة تقدیمه عند بها

 بالمشروع لقیامه الدافع التحفیز عنصر یبرز و الحماس یثبت أن علیه  •

 المتاحة المزایا و الفوائد و الفرص بتوضیح یقوم أن • 

 المتاحة التكنولوجیة التقنیات و الوسائل یستخدم أن  •

 التفاصیل في اإلفراط یتجنب أن و الفنیة العبارات استخدام یتفادى أن • 

 للملل باعثا یكون ال أن و األسئلة عن للرد مستعدا یكون أن  •

 المنتج وصف في اإلسهاب عدم  •

 للخطة صیاغته عند العمیل احتیاجات و خصوصیات االعتبار بعین ذاألخ • 

  .المهنیة الخبرات و الكفاءات أصحاب من العاملین استقطاب كیفیة على یركز أن • 

 اإلمكانیات من جملة توفر یجب المهتمین إلى فكرته توصیل من المقاول یتمكن لكي إذن

 بالنسبة واضحة مفارقة هذا یحدث قد و التكنولوجیة، و البشریة ، المالیة و منها المادیة خاصة

 أنه صاحبه یفاجأ قد و المشاریع، كباقي الربح الى یهدف الصغیر فالمشروع الشاب، للمقاول

 ) 1(  .مشروعه یبدأ كي فقط المال من كبیر قدر إلى یحتاج
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من الجدیر بالذكر أن الصلة بین التعلیم و االقتصاد و المجتمع :المقاوالتي التعلیم  06

فالتعلیم یساهم في بناء قدرات القوى البشریة و تنمیة معارفهم العلمیة لیشكل لدینا قوى "،قةیوث

ویشكل القاعدة ، بشریة متعلمة یغرس فیها اتجاهات إیجابیة حول العمل و التنظیم و المجتمع

ویوفر االقتصاد للتعلیم مختلف ، األساسیة لالبتكار و اإلبداع و االنتقال االقتصاد المعرفة

التعلیم یبني في القوى البشریة ویساهم في  ". ویساهم في استقرار المجتمع،وارد التي یحتاجهاالم

تنمیة معارفه لیشكل قوى متعلمة یغرس فیها اتجاهات ایجابیة حول العمل و التنظیم و 

   ) 1( ."المجتمع

ت الشائعة حالیا یعتبر التعلیم المقاوالتي كتیار تعلیمي من أهم التیارا:التطورالنشأة و  1ــ  6

ویرجع تاریخ تدریس المقاوالتیة على المستوى ، في العدید من الدول خصوصا الصناعیة منها

، أول مقرر دراسي بجامعة هارفارد األمریكیة Myle Macesعتدما قدم  1947العالمي إلى عام 

حیث كان السبب األساسي لتقدیم هذا المقرر هو االستجابة الحتیاجات الطلبة العائدین من أداء 

حیث حقق هذا المقرر شعبیة بالرغم من أن ، الخدمة العسكریة بعد الحرب العالمیة الثانیة

و مع بدایة السبعینات ، لنجاح المتوقعذا المشروع ایحقق ه صاحب المشروع كان یتوقع االّ 

حیث شرعت ، عرفت مدارس إدارة األعمال التي تقدم مقررات دراسیة في المقاوالتیة تغییرا جذریا

و بعد ذلك تم إطالق أول ماستر ، جامعة في تقدیم هذا المقرر بجامعة كالیفونیا الشمالیة 16

جه التعلیم المقاوالتي نحو العالمیة محكمة و منه تو ، في إدارة األعمال متخصصة في المقاوالتیة

   ) 2( .متخصصة في المقاوالتیة 

و هي ، عن التعلیم المقاوالتي في الجامعات األمریكیة )Solomon )2007 أجراهاالتي  في الدراسة

 خرج بعدة استنتاجات منها أن التعلیم المقاوالتي، )2000(حتى )1977(امتداد لدراسة بدأها منذ

مستمر في نفس المجاالت و أن المتغیر الذي طرا و طرح نفسه بقوة في هذا المجال هو 

و ، و تشارك المعرفة مع البیئة المحیطة بشكل أكبر، استخدام التكنولوجیا في التعلیم المقاولة

) 3(  .التكامل بین النظریة و الممارسة الواقعیة
  

      .  1ص، 2019، 149ع،الكویت،سلسة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الدول العربیة، التعلیم الریادي، صفاء المطیري.أ 1

، 1ع،5مجلد،مجلة البشائر االقتصادیة، و دوره في خلق النیة المقاوالتیة إشكالیة التعلیم المقاوالتي،هاملي عبد القادر و حوحو مصطفى.د  2

  . 629ص،

                 105ص، جامعة معسكر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم التسییر، تطور التوجه المقاوالتي للطلبة الجامعین، قایدي أمنة  3
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یحظي باهتمام كبیر من طرف المجتمعات و في الوقت الحاضر أصبح التعلیم المقاوالتي  

كما أصبح التعلیم المقاوالتي أكثر أهمیة في أي مكان في . األكادیمیة و االقتصادیة عبر العالم

   ) 1(  .لكونه یخلق المعرفة الضروریة لبدء و أحیاء و تنمیة األعمال ، العالم

   تعریف التعلیم المقاوالتي  2ــ  6

بیداغوجیة تعلیمیة ولیس مجرد معلومات مقدمة ضمن المقرارت هو تعلیم یقوم على "     

حیث أن أغلب معاهد علوم اإلدارة تهتم بسبل و مناهج خاصة بها ، التعلیمیة في علوم التسییر

 PEPE: )Processusومنه فإن إعداد مقرر تعلیمي بیداغوجي مقاوالتي ، للتكوین في المقاوالتیة

Educatif Pédagogique Entrepreneurial ( فكرة و روح المقاوالتیة لدى  من شأنه أن ینمي

حیث یستند هذا المقرر على البیداغوجیة المقاوالتیة التشاركیة الخاصة ، الطلبة

:PEPS)Pédagogique Entrepreneurial Participative Spécifique  ( و التي یتم تقدیمها للطلبة

، المقاوالتیة لیست مجرد خلق مؤسسة و فقطحیث تسعى لغرس فكرة أن ، مسارهم الدراسي لةطی

و علیه فإن ،حیث تسعى إلشراك كافة األطراف الفاعلة في مجال المقاوالتیة، وٕانما أبعد من ذلك

التعلیم المقاوالتي یعرف كذلك بأنه تلك العملیة التعلیمیة التي تهدف إلى تزوید الطلبة بالمعارف 

ة مشروعهم المقاوالتي و تشجیعهم إلنجاحه على و المهارات الضروریة و تحفزهم نحو مباشر 

و من خالل هذا نستطیع أن نقول على هذه الطریقة تتمثل في تنمیة المواقف و .نطاق واسع 

المعاهد و مراكز ،و كذلك المعارف المتعلقة بالمقاوالتیة لدىطلبة الجامعات، القیم المقاوالتیة

                       ) 2( "وین المستمرالتكوین المهني و التعلیم المهني و طلبة التك

حشد الموارد في و جود ،أداة تساعد على التعرف على الفرص "على أنه Kourilskyیعرفه 

مجموعة من   "على أنه   Becharde and Toulouseكذلك یعرفه ، "و بناء مشروع عمل،الخطر

أو تطویر األعمال ، مهتم بإنشاء المشاریعو تعلم أي شخص ، الرسمیة التي تدربم الیعتال

زیادة ، عملیة تزوید األفراد بالقدرات للسعي و تقییم الفرص التجاریة "كذلك على انه ."الصغیرة

) 3( ."المعرفة و المهارات لمباشرة عمل تجاري، تقدیر الذات
  

  

  

  

                 105ص،  نفس المرجع،قایدي أمنة 1
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                 106ص، مرجع سبق ذكره، أمنة قایدي  3
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بحیث یؤثر تعلیم ریادة  هو وسیلة فعالة لتزوید الطالب بالمعرفة الالزمة حول المقاوالتیة"

  ) 1( ."األعمال أیضا على اختیار الطلبة لمنهة المقاوالتیة في المستقبل

و التي تشیر ،نقل رسمي للكفاءات المقاوالتیة" التعلیم المقاوالتي على انه Alberti et Alعرف 

ء و تطویر یستخدمها األفراد خالل عملیة بد. و الوعي الذهني، المهارات، بدورها الى المفاهیم

ویهدف التعلیم المقاوالتي الى بناء الكفاءات المكقاوالتیة التي ، مشاریعهم الموجهة نحو النمو

         ) 2( ."المعرفة و المواقف،تعتبر كمزیج من المهارات المختلفة

و تغطي  السلوك و المهارات المقاوالتیة، كل األنشطة الرامیة إلى تعزیز التفكیر " Fayolleیعرفه 

     ) 3( ."النمو و اإلبداع، مجموعة من الجوانب كاألفكار

 و السمات، مهارات، مجموعة سلوكات "أن المقاولة في سیاق التعلیمي هي  A.Gibbوقد اقترح 

لخلق مؤسسات و االبتكار  ،الممارسة فردیا أو جماعیا لتسییر األفراد أو المنظمات من أي نوع

   . "قوي العقید و عدم الیقین في سیاق

  :السلوكات المقاوالتیة 

، التسییر المستقل، حل المشاكل بطریقة خالقة، المبادرة ،البحث عن الفرص و اكتشافهاـــ   

وضع ، التواصل بشكل فعال إلدارة االعتماد المتبادل، رؤیة األشیاء، ملكیة االشیاء، المسؤولیة

  .الحكم التخاذ المخاطر المحسوبةاستخدام ، األشیاء معا بشكل خالق

   : السمات المقاوالتیة

، توجه العمل، االستقاللیة، المثابرة، ذاتيالثقة بالنفس و االعتقاد ال، ـــ توجه االنجاز و الطموح  

  .اإلبداع، العزم، العمل الجاد، تفضیل التعلم بالممارسة

، المشاریع،إدارة األعمال، البیع ،التفاوض، اإلقناع، حل المشاكل: االستعدادات المقاوالتیة

  ) 4(  .التواصل، اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد، التفكیر االستراتیجي،األوضاع

  

  

  ) 1( : متطلبات التعلیم المقاوالتي  3ــ  6

                 388ص، 3ع،3مجلد، سیدي بالعباس،المال و األعمال مجلة إقتصاد، محددات النیة المقاوالتیة لدي الطلبة الجامعیین، ماحي كلتوم،علیلي أمین.أ 1

  روح المقاوالتیة أداة للتنمیة،مداخلة ضمن الملتقى السادس،التركیز على التعلیم الحدیث المبني على إنتاج الشخصیة المقاولة المبتكر،سالمي عبد الجبار  2

  .14,12،ص،ص،2013أفریل  16-15أیام ،جامعة ورقلة،المستدامة  
  مجلة الدراسات االقتصادیة،نحو االستثمار في القطاع المقاوالتي مدى توجه طلبة الدراسات العلیا في الجامعات الجزائریة،محمد علي دشه.أ،الطاوس غریب.د  3

  .   61ص، 7ع،2018، المعمقة 

                   107ص، مرجع سبق ذكره، قایدي أمنة 4
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أن التعلیم و التدریب التقني و المهني مصطلح شامل یشیر إلى  2005اعتبرت الیونسكو      

و ، ات الصلةذدراسة التكنولوجیا و العلوم ، جوانب العملیة التعلیمیة التي تشمل التعلیم العام

المعارف و المهارات و الموقف المتعلقة بالمهن في مختلف القطاعات االقتصادیة و  إكتساب

و ال سیما ، و توفیر القوى العاملة المدربة في مجال العلوم و التكنولوجیا التطبیقیة، االجتماعیة 

ذلك أن عملیة التعلیم المقاوالتي تشمل عدة جوانب ضف إلى . على المستوى دون المهني

فإنه من جهة یجب إحداث شراكة ، من أجل تحقیق متطلبات التعلیم المقاوالتي و، مختلفة

و توفیر مجموعة من ، حقیقیة و فعالة بین مختلف المؤسسات و المنظمات و الجهات الداعمة

  :المتطلبات المتمثلة فیما یلي 

و ،و الضروریة وهذا عن طریق توفیر األماكن و القاعات المناسبة: ـــ توفیر البنیة التحتیة أ  

و مختلف البرمجیات التي توفر التطبیقات العملیة ، التي یجب أن تكون مجهزة بمختلف الوسائل

  .التي تسهل عملیة استغالل المحتوى المقاوالتي 

المؤهلة و المدربة و القادرة على استخدام و تطبیق استراتیجیات و : ـــ الموارد البشریة ب  

حیث أن التعلیم المقاوالتي یتطلب تغییرا جذریا في نمط ، المقاوالتیةأسالیب تدریبیة متقدمة في 

  .التفكیر لدى الطلبة  المتعلمین

وتستمد هذه البیئة تفوقها من خالل الوعي الكامل ألفراد المجتمع : ـــ توفیر البیئة الممكنة ج  

ایة المواطن العادي على جمیع المستویات ابتداء من القادة و األكادمیین و متخذي القرار إلى غ

  .و بالتالي توفیر الدعم الكامل من طرف الجمیع من أجل إنجاح مبادرة التعلیم المقاوالتي

و البناء علیها قي الممارسة و التطبیق للسیاقین التربوي : ـــ االستفادة من التجارب العالمیة د  

  .و التعلیمي 

ي تفرضها طبیعة هذا العصر الذي نعیشه الت: ـــ االستجابة للضغوط و التحدیات الكبیرة ه  

  .  على هذا النوع من التعلیم المقاوالتي و محاولة التكیف معها قدر اإلمكان

           

یستند الفكر المقاوالتي الى ثالث صفات أساسیة : العناصر المكونة لتعلیم المقاوالتي  4ــ  6

  :كرها فیما یليذو التي ن، تتضمن في فحواها جملة من الخصائص الفرعیة

  . 630،ص، مرجع سبق ذكره، إشكالیة التعلیم المقاوالتي و دوره في خلق النیة المقاوالتیة،هاملي عبد القادر و حوحو مصطفى.د 1
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ذ و التي یمكن تعریفها على انها الرغبة في التجریب ة القدرة على أخ: ـــ روح المبادرة   

بحیث یتم التغلب على المشاكل المتعرضة و تعدیلها دون تعریض ، المخاطر و تحملها

  .المؤسسة للخطر

و التي تعرف على أنها تقبل الفشل و اإلخفاقات إلى جانب قبول : ـــ روح المسؤولیة    

و إنما ینبغي على ، حیث أن هذه األخیرة ال تعني التركیز على النجاح و حسب، النجاحات

  .لتحسین و التطویر بغرض زیادة النجاحاتالفرد فهم طرق و أسباب ا

إن الفكر المقاوالتي یتطلب قدرة حقیقیة على الخلق فیما یخص : ـــ القدرة على اإلنشاء   

  . االبتكارات و التي تؤدي بدورها إلى خلق القیمة في المنشأة

  :  األدوار المتوقعة من التعلیم المقاوالتي 07

فة الفكر المقاوالتي و تعلیم أصوله في العدید من الجوانب لبیان مدى مساهمة ترسیخ ثقا     

مواجهة مشكلة  االقتصاد المعرفيو من اجل بناء ، الحیاة المهنیة و المجتمعتیة و الشخصیة

   ) 1( :البطالة نشیر إلى ما یلي

خطوة أساسیة نحو غرس روح المبادرة وزیادة فرص نجاح األعمال و  ـــ تعلیم المقاوالتیة   

  .صناعة قادة المستقبل لتحمل أعباء النمو االقتصادي المتواكب مع التوجهات العالمیة

ـــ تعلیم المقاوالتیة یزید من القدرات المتمیزة لخلق الثروة من خالل االستقرار على الفرص    

مجتمع بما یحقق مساهمة هامة في بناء ، ة على المستوى العالميات العالقة بالتوجه بالمعرفذ

  .المعرفة

ـــ تعلیم المقاوالتیة ُینتج رواد في اإلبداع و االبتكار بما یمكن من التحول نحو إحداث طفرة    

  .ات العالقة بتنمیة مجتمع المعرفةذفي بناء االقتصاد المعرفي من خالل األفكار المتجددة 

  

  

  

  

  . 18ص، 3ع، 4م،مجلة البشائر،الجامعة كحاضنة طبیعیة و مرجعیة حقیقیة لبعث الروح المقاوالتیة،مسیخ أیوب.د 1

  المؤتمر السعودي الدولي لجمعیات و مراكز ریادة،التعلیم الریادي مدخل لتحقیق االستقرار االقتصادي و األمن االجتماعي،ایمن عادل عید.د 2

            156,155،ص،ص، السعودیة،الریاض،11/09/2014-9،األعمال  
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ـــ تعلیم المقاوالتیة ُینتج رواد في اإلبداع و االبتكار بما یمكن من التحول نحو إحداث طفرة    

  .ات العالقة بتنمیة مجتمع المعرفةذفي بناء االقتصاد المعرفي من خالل األفكار المتجددة 

بما یزید من  و تعظیم ثروة األفرادـــ تعلیم المقاوالتیة یساهم في زیادة األصول المعرفیة      

ذلك من أثر في بناء و بما ل، الثروة و التراكم الرأسمالي في مجال المعرفة على مستوى الوطن

  .مجتمع المعرفة

نادرة و مبتكرة تمكنهم من تعلیم المقاوالتیة یكسب العاملین بالمؤسسات القائمة مهارات ـــ    

  .تفوق قرنائهم بنسبة كبیرة یناسبهزیادة معدل نمو المبیعات 

على اعتبار أن المقاولین ، ـــ تعلیم المقاوالتیة یزید من احتمال تطویر منتجات جدیدة   

  .إبداعایصبحون أكثر 

یؤدي إلى زیادة احتمال امتالك الخریجین ألفكار مشروعات أعمال تجارب  ـــ تعلیم المقاوالتیة   

ذات التكنولوجیا العالیة و التي تخدم التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة و المساهمة في التغلب 

  .على مشكلة البطالة

بما یحقق االستقرار ، تغییر هیكل تركز الثروة في األمم إلىتعلیم المقاوالتیة یؤدي ـــ    

االقتصادي و التحول من ارتكاز االقتصاد على عدد محدود من أصحاب رؤوس االموال نحو 

امتالك أكبر عدد من األفراد المجتمع للثروة بما یحقق االستقرار و تحقیق التنوع في مجاالت 

  .العمل 

لمزید من الفرص المرتبطة بإحداث تقدم تكنولوجي یستند إلى ـــ تعلیم المقاوالتیة یخلق ا   

   ) 1( .المعرفة

  

  

  

  

  

  

             . 156,155،ص،ص، نفس المرجع ،ایمن عادل عید.د 2
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  خالصة الفصل

حیث ،عبر دول العالم  األعمالتعتبر المقاوالتیة أحد المجاالت الحدیثة في مجال      

فهي ، مركز اهتمام العدید من الدول و ذلك من اجل التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة أصبحت

الذین لدیهم الرغبة في مزاولة نشاط المقاوالتیة و تقدیم خاصیة ممیزة یختص بها كل العناصر 

ویمكن القول أن لتطویر المقاوالتیة و ترقیتها یجب نشر الفكر المقاوالتي و ، الثقافیة إبداعاتهم

  .خرآأو ب تفعلیة بشكل

 أنه حاولنا تقدیم المفهوم العام للمقاوالتیة و متطلبات التي یجب ذمن خالل درستنا ه     

كیفیة تعلم الفكر المقاوالتي و  أبرزنا لكذك ،الراغب في انتهاج الفكر المقاوالتي الفرد یمتلكها

    .یسلكها المقاول  أنالتي یجب  األدوار
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  المیداني القسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



   المیدانیة اإلجراءات المنهجیة للدراسة:  الرابعالفصل 

  

  تمهید  

  في الدراسة المنهج المستخدم  ـــ 01

  أداة جمع البیانات  ـــ 02

  مجاالت الدراسة  ـــ 03

  مجتمع البحث  ـــ 04

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  ـــ 05

  الفصل خالصة  

    

    

    

    

   

   

  

  

  

  

   



  تمهید

 البحث مشكلة تحدید بعد الواقع عن الكشف إلى یتطلع العلوم من علم أي في الباحث إن     

 اإلجراءات ببعض القیام یتطلب االجتماعي والبحث الالزمة المعطیات جمع یقتضي مما

 البیانات جمع وأدوات البحث تقنیات إلى باإلضافة العینات وتطبیق المستخدم كالمنهج المنهجیة

 على الباحث تساعد شأنها من التي الوسائل من وغیرهم االستبیان واستمارة والمقابلة حظةكالمال

 المنهج الفصل هذا محتوى كان وقد واقعها، خلل من الظاهرة على والتعرف المیداني العمل

  .البیانات جمع وأدوات الدراسة ومجاالت المتبع

منهج  فیه عرض خالل من المیدانیة للدراسة عام تقدیم المحور هذا في ناولو لقد ت     

 مراحل إلى فیهنا طرقو ت الدراسة وعینة مجتمع ،و البشریة والزمنیة الجغرافیة الحدود الدراسة و 

و األسالیب اإلحصائیة  االستمارات واسترجاع توزیع وظروف وتحكیمه االستبیان إعدادا

  . المستخدمة
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  في الدراسة المستخدمالمنهج ــ  01

عندما یقوم الباحث بدراسة ظاهرة معینة فإنه یعتمد على منهج یسهل له الطریق لكشف      

الحقائق و تقصي أبعاد الظاهرة المراد دراستها و یختلف المنهج في العلوم االجتماعیة باختالف 

على أن یختار . هذا األخیر الذي یجعل الباحث یتبع منهاجا دون آخر ، موضوع الدراسة 

و قد سیتعین الباحث بأكثر من منهج واحد في دراسة ظاهرة ، مالئم لموضوع بحثه منهاجا 

على أنه األساس السلیم للحصول على  "معینة انطالقا مما ذكر فالمنهج العلمي یعني یعرف 

معلومــات و بیانـــات دقیقة و التوصــل إلى نتائـــج موثوق فیهــــــــــــــــا ووضع توصیــات قابلـة 

، الطریق المؤدي إلى كشف عن الحقیقة في العلوم  "و كلمة المنهج تعني  )1( "لتطبیق ل

بواسطة طائفة من القواعد العامة تهیمن على سیر العقل و تحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة 

شرح المفاهیم ، إذن فالمنهج هو مجموعة خطوات مترابطة بدءا من المفاهیم .  ) 2(  "معلومة 

تحدید إطار الدراسة ووصوال إلى تحدید مجتمع البحث و أدوات جمع البیانات و ، ة اإلجرائی

  .  فهو بمثابة العمود الفقري في تصمیم البحوث العلمیة ، توضیح مجال الدراسة 

فقد تم االعتماد على طریقة ، باالعتبار هذه الدراسة تندرج في إطار الدراسات الوصفیة   

السجالت و الوثائق إلى ، االستمارة ، المقابلة ،المسح الشامل و الذي یقوم على المالحظة 

جانب االستعانة بالتحلیل الكمي و الكیفي للبیانات المتحصل علیها من خالل الدراسة و یمكن 

أنه یتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من  " تعریفه

، و ال تقتصر هذه الدراسات الوصفیة على معرفة خصائص الظاهرة ، أو األوضاع اإلحداث 

     ) 3(  "أي أن الهدف التشخیص باإلضافة إلى كونه وصفي 

  

  

  

   

  

  42ص ،  2002،تونس ، الدار الجامعیة ، البحث العلمي ، ابوبكرمصطفى محمود ، احمد عبد هللا اللحلح   1
  5ص ،  1977،الكویت ، وكالة المطبوعات شارع فھد سالم ، مناھج البحث العلمي ،عبد الرحمان بدوي   2
  140 ص،  1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ،محمد م الذنیبات، عمار بوحوش  3
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  أداة جمع البیاناتـــ  02

المراد دراستها   بالظاهرة الخاصة والبیانات المعطیات لجمع تقنیات على الباحث یركز     

المراد   والهدف المتبع المنهج طبیعة على علیها المعتمد الوسیلة أو التقنیة اختیار ویتوقف

 فإنهدور التكوین المهني في تفعیل الفكر المقاوالتي   معرفة بصدد أننا وبما ,إلیه الوصول

 الوسائل أنسب من األخیر هذا یعتبر إذ ,االستبیان منها األدوات بعض إتباع علینا یتعین

 من للباحث أساسي كمنطلق تكون التي البیانات على الحصول في شیوعا أكثرها و المستعملة

 "أنه على اٍالستبیان ویعرف ,البحث بدایة في طرحها التي األسئلة على والتحلیل اإلجابة أجل

 استخرجها التي العینة  أفراد وهم ,المستجوبین إلى توجه األسئلة من مجموعة تتضمن وثیقة

 إجابات یقدموا أن المستجوبین هؤالء من وینتظر, البحث فرضیات من التحقق بغرض الباحث

  .الدراسة بأهداف مرتبطة معینة نقاط أو مسائل في

 :مراحل و هي عبر االستمارة بناء مت فقد لدراستنا وبالنسبة

 األستاذة ىلع وعرضت ، فقط عبارة 36تضمنت أولیة استمارة بناء مت : األولى المرحلة -

  .أبدت رأیها حولها التي المشرفة

 . عبارات أضیفت : الثانیة المرحلة -

  . بالتوزیع األمر و العبارات ضبط : الثالثة المرحلة -

  :قد قسمت االستمارة على النحو التالي  و

  .البیانات الشخصیة: المحور األول 

   البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهني: المحور الثاني

  .توفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة: المحور الثالث 

  . معتمدمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات م :المحور الرابع 

  .النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهني :المحور الخامس 
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  : ـــ مجاالت الدراسة  03

  :المجال المكاني

بالرباح الذي  -الشهید محمود غربي  –اجریت الدراسة  في مركز التكوین المهني و التمهین 

المؤرخ في  430/  95و الذي تم إنشاءه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  یقع في دائرة الرباح

تابع لمركز التكوین   1994حیث بدأ ممارسة نشاطة كملحق سنة ،   1995/  12/  16

بالوادي و المتمثل في تكوین المتربصین وفقا ألنماط التكوین  03المهني و التمهین رقم 

متربص نمط إقامي  و  200بسعة بیداغوجیة . ي الموجودة في مدونة الشعب للتكوین المهن

متربص في  1200متربص نمط تمهین حتى و صل الیوم إلى سعة استیعاب حوالي  100

  . جمیع أنماط التكوین 

ومرت بعدة مراحل  2020/  2019أجریت هذه الدراسة في الموسم الجامعي  :المجال الزمني 

  :من بینها 

األشخاص المعنین  ة و ذلك بالتقرب من ثف على الفئة المبحو محاولة التعر  : األولى المرحلة 

  .یة و التحدث معهم المقوالتو هم مسیري 

  .محاولة انجاز االستمارة : المرحلة الثانیة 

  .توزیع االستمارات علیهم إعطائهم الوقت لإلجابة على االستمارة : المرحلة الثالثة 

    . جمع االستمارات : لثة االمرحلة الث

بإنشاء مقاوالتیة أو  وامن التكوین المهني و قام ایمثل األفراد الذین تخرجو : المجال البشري 

  .مؤسسات مصغرة 
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  ــ مجتمع البحث  04

 قاموا بإنشاء في ما بعد الذین  إن مجتمع البحث هو خرجي التكوین المهني و التمهین و 

 إیاهو لعدم معرفتنا للحجم الكلي لتعدادهم تما االكتفاء بما لدینا معتبرین  مقاوالتیة مؤسسات 

وزیع علیها قمنا بت  األتيتوزعت على النحو  مفردة 106 بحث و الذي قدر حجمه مجتمع 

  : اآلتي االستبیان و هي موزعة ك

  توزیع مجتمع البحث حسب متغیر التخصص التكوینیبین  : 01جدول رقم 

 النسبة المؤویة التكرار تخصص التكوین

 09.43 10 مؤسسة/ التربیة و طفولة 

 09.43 10 الحالقة نسویه و تجمیل 

 09.43 10 مؤسسة/ الطرز باإلعالم اآللي 

 01.89 2 مؤسسة / النظرات الطبیة 

 07.55 8 مؤسسة/ تربیة الحیوانات األلیفة 

 11.32 12 الفالحة

 13.21 14 مؤسسة/ الترصیص الصحي و الغاز 

 15.09 16 مؤسسة/ نجارة األلمنیوم 

 13.21 14 مؤسسة / إعالم آلي 

 09.43 10 األشغال العمومیة

 100 106 المجموع 
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  قراءة الجدول 

  :و التي جاءت بیاناته كاآلتي ، التكوین یوضح الجدول أعاله توزیع مجتمع البحث حسب متغیر التخصص

یلیه تخصص و ، من المفردات المجتمع  ) % 15.09(یمثلتخصص نجارة األلمنیوم حیث أن 

ثم یأتي بعدة ، )  %  13.21 (تخصص اإلعالم اآللي بمعدلو  الترصیص الصحي و الغاز

الحالقة نسویه و و تخصص  التربیة و طفولةو یتبعه تخصص )   11.32(تخصص الفالحة بمقدار 

تربیة الحیوانات تخصص و  ) % 09.43 ( بمعدل اآلليالطرز باإلعالم و تخصص  تجمیل

  ). % 01.89(  النظرات الطبیةو في األخیر تخصص )  % 07.55 (بمعدل  األلیفة

  :المناقشة 

من خالل مالحظاتنا للقراءات السابقة الذكر نستطیع القول أن اختیار نوع تخصص في التكوین 

إنشاء كذلك عامل الجنس لم یعد عائق من اجل ، المهني یلعب دورا هام في إنشاء المقاوالتیة

          .مقاوالت 
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     :األسالیب اإلحصائیة المستخدمةــ  05

في حساب البیانات حیث قمنا بـحساب   Excelتم استخدام و االستعانة ببرنامج االكسال   

     . المتوسط الحسابي و التكرارات و االنحراف المعیاري 
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  خالصة الفصل

 المنهجیة العلمیة التي یقتضیها اإلجراءاتنجتهد في هذه الدراسة بإتباع  أنلقد حاولنا    

 و قد ،فهذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفیة، البحث و بحسب األهداف التي یتوخاها

 الفصل هذا في تطرقنا حیث ,صحیحة علمیة منهجیة خطوات على المیدانیة الدراسة اعتمدت

 األدوات أهم توضیح تم ذلك إلى باإلضافة ,الوصفي المنهج وهو أال المستخدم للمنهج

 الدور الخطوات هذه تلعب .الدراسة مجاالت تحدید أیضا وتم ,البیانات جمع في المستعملة

  .علمي بحث أي له یسعى ما وهو بها الوثوق یمكن دقیقة علمیة لنتائج للوصول األساسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
108 



  عرض البیانات و مناقشة النتائج :  الخامسالفصل 

  

  تمهید  

  نتائج الدراسة المیدانیةعرض   ـــ 01

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات  ـــ 02

  النتائج العامة  ـــ 03

  خالصة الفصل  

    خاتمة

  توصیات و اقتراحات الدراسة 

    

    

   

   

  

  

  

  

  



  تمهید

 وتفسیر تحلیل الفصل هذا في سنتناول، للدراسة المیدانیة اإلجراءات تحدید من االنتهاء بعد    

  .عن دور التكوین المهني في تفعیل الفكر المقاوالتي  جمعها تم التي البیانات

 بواسطة جمعت التي المیدانیة البیانات ومناقشة عرض الفصل هذا خالل من نهدف    

 اإلحصائیة األساسیة بالعملیات والقیام البسیط الجدول عرض على ذلك في معتمدین ,االستمارة

 إلیها توصلنا التي الدراسة نتائج عرض إلى خالله من نهدف كما ,مئویة ونسب تكرارات من

  .العامة النتائج إلى وصوال
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   المیدانیة الدراسة عرض نتائج ـــ  01

  حثباللمجتمع  المعلومات الشخصیة :المحور األول 

  لمجتمع البحث المعلومات الشخصیةیبن : 02الجدول رقم 

 لمجتمع البحث المعلومات الشخصیة

ة 
سب

الن لم
ا

ئو 
یة

 

رار
تك

ال
وع 

جمـ
لم
ا

 

 الجنـــــــس
 76 71.70 ذكر

100 
 30 28.30 أنثى

 الســـــــــــن

24-15 07.55 08 

100 
34-25 41.51 44 

44-35 41.51 44 

54-45 09.43 10 

 المؤهـــــالت
 46 43.40 جامعي

100 
 60 56.60 أخرى

شغل وظیفة قبل 

 التكوبن

 96 90.57 نعم

100 
 10 09.43 ال

 االلتحاق بالتكوین 

 75 70.75 اختیاري

100 

 16 15.09 موجه

عدم وجود 

 بدائل
03.77 04 

 11 10.38 تقلیدي

 نمط التكوین 

 44 41.51 إقامي

100 
 43 40.57 تمهین

 15 14.15 دروس مسائیة

 04 03.77 عن بعد

  

  

111 



  :البیانات الشخصیة لمجتمع البحث و التي جاءت كاآلتي  أعالهالجدول ـــ یوضح      

 هو أكثر الذي جسد الفكر المقاوالتي في المیدان %) (71.70الذكور المقدر بنسبة  ان عدد

الفئة  على لكن هذه المیزة لم تقتصر، تتمیز بخاصیة المخاطرةكوریة التي ذوهذا راجع الثقافة ال

ریة بل تعدت إلى الفئة األخرى و المتمثلة في السمة األنثویة و التي تحصلت على نسبة و الذك

كذلك طابع المنطقة و الوازع ، بینها طبیعة النشاطمن  و هذا راجع لعدة عوامل  %) (28.30

 أنو في العموم نستطیع . من انتهاج الجنس األنثوي لهذا النشاط حدى ذيو الثقافي ال الدیني

و هذا لما توفره الدولة . على الفكر المقاوالتي من طرف الجنسین إقدامهناك اقتناع و  أننقول 

سیاسات جدیدة و أنظمة اقتصادیة منفتحة على العالم وهذا ناتج على النظام الجزائریة من 

   01كما هو موضح في المخطط رقم  .ي طغى على العالمالعالمي ــ العولمة ـــ الذ

 قد ] 35-44 [ و ] 25-34 [ة یالفئة العمر  أنالحظ ن فإنناأما بالنسبة للفئة العمریة  ـــ       

 تحصال على نفس النسبة و هذا راجع إلى أن الفرد مازال یحاول البحث عن العمل األكثر

اكتساب الفرد للصفات و  .بشكل كبیر معنویةالمادیة و المنفعة الو الذي یدر علیة  استقرار

وهذا ما اشرنا إلیه في األهداف التكوین المهني الخاصة  التي تؤهله لشغل المناصب القیادیة

صغر السن  فإنها ذات نسبة ضئیلة و هذا راجع ] 15-24 [مقابل أن  في الفئة العمریة ، بالفرد

  01كما هو موضح في المخطط رقم  .الخ..، و ألحیاته  مع قلة الخبرة المهنة

 حصلین علىتة األفراد المنسبأو مشاهدتنا للمخطط نالحظ  من خالل قراءتنا للجدولـــ      

و هذا راجع إما لعدم تحصل األفراد على شهادة  %) (56.60مستویات غیر جامعیة هي 

لتمكنهم من مواصلة دراساتهم أو أنهم لیس لهم رغبة في الدراسات األكادیمیة فتجه نحو  علیا

 أما بالنسبة لألفراد، أفكارهمالدراسة المهنیة و ذلك من اجل اختصار الطریق لتجسید 

 فهذا %) (43.40المتحصلین على المستوى الجامعي و التحقوا بالتكوین المهني و المقدرة بـ 

  :أسباب من بینهاراجع لعدة 

  .المؤھل العلمي المتحصل علیھ ال یمكنھ من تجسید الفكر المقاوالتي في الواقع أن   

  .ان مؤسسات دعم الشباب تتعامل مع الشھادات المھنیة أكثر من الشھادات األكادیمیة   

  .انھ وجد نفسھ أمام معظلة البطالة ولھذا توجھ للتكوین المھني من اجل تعلم مھنة   

  . ثم اتجھ نحو تحقیق رغبتھ الخاصة، انھ حقق رغبة والدیھ بتحصلھ على شھادة جامعیة   

       01كما هو موضح في المخطط رقم      
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 نسبة الذین كانوا یشغلون وظیفة مقدرة بــ أن نالحظمن خالل الجدول أو المخطط  ـــ       

 زیادة إحساس األفراد بالحریة و حبا یدل على من دل عن شيء إنإو هذا   %) (90.57

و هذا ما اشرنا إلیه في دور  ،عیشهمستوى الم فيتحسین و  الرفاهیة و البحث عن، االستقالل

 بالتكوین قأما بالمقابل عدد األفراد الذین ال یشغلون وظیفة قبل االلتحا. المقاوالتیة االجتماعي

عدم االقتناع ، صغر السن: من بینهافهذا راجع لعدة عوامل  ) % 9.43(كانت نسبتهم   و

  01كما هو موضح في المخطط رقم  .عدم توفر اإلمكانیات المادیة، العمل عند الغیر

كان التحاقهم بالتكوین كان نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین ـــ حیث      

و . عدم وجود بدائل ) % 3.77( مقابل نسبـــة ) % 70.75(  و تقدر نسبتهم بـ  اختیاري

یعزى هذا ان رغبة الفرد لها دور كبیر في تحدید توجه الفرد نحو رسم معالم حیاته المهنیة و 

  .مكانته االجتماعیة

رب نسبة أنماط التكوین االقامي و التمهین و اتق أنمن خالل قرئتنا للجدول نالحظ ـــ      

من  أسبابعلى التوالي وهذا راجع لعدة )  40.57 (و )   41.51(   المقدرة نسبتهما بــ 

  . نمطان السائدان في التكوین المهنيال ـــ أنهما  :بینها

  .جعلتهما سیودان على األنماط األخرى ظروف االلتحاق بهما أنـــ        
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  تفعیل الفكر المقاوالتيتؤدي البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهني إلى  :المحور الثاني 

  تفعیل  الى في التكوین المهني البرامج و المناهج المتبعة ىیبین مدى أد: 03الجدول رقم 

        المقاوالتي لدى المتكونین الفكر                  

تؤدي البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهني 

ة   المتكونین المقاوالتي لدىتفعیل الفكر إلى 
سب

الن

یة
ؤو

لم
ا

 

رار
تك

ال
ف  

حرا
الن

ا
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عیا
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ا

ط  
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ي
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ح
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 في التكوین المهني اختیارك للتخصص

كان الهدف منه تعزیز الفكر المقاوالتي 

 لدیك

 103 97.17 نعم

0.17 

8
6
.4

8
 

 03 02.83 ال 

بالفكرة  اختیارك للمهنة  كان على اقتناعك

  تأسیس للمقاولة 

 102 96.23 نعم
0.19 

 04 03.77 ال 

بتوجیه احد اختیارك للمهنة  كان 

   األشخاص یتمتع بالفكر المقاوالتي

 04 03.77 نعم
0.19 

 102 96.23 ال 

كانت تحمل في رست لك البرامج التي دُ 

الفكر مقاوالتيطیاتها   

 100 94.34 نغم
0.21 

 06 05.66 ال 

المناهج المطبقة في التكوین المهني 

مهارات تجعل ساعدتك على اكتساب 

 منك مقاول ناجح

 104 98.11 نعم

0.14 
 02 01.89 ال 

تسییر مؤسسة ( درست مقیاس المقاوالتیة 

خالل مرحلة تكوینك)   

 102 96.23 نعم
0.19 

 04 03.77 ال 

هل ان المكتسبات النظریة هي التي 

 فعلت لدیك الفكر المقاوالتي

 104 98.11 نعم
0.14 

 02 01.89 ال 

إن المكتسبات العملیة هي التي عززت 

 لدیك الفكر المقاوالتي

 103 97.17 نعم
0.17 

 03 02.83 ال 

المكتسبات المعرفیة و التقنیة جعلتك تفكر 

مقاولةفي انشأ   

 103 97.17 نعم
0.17 

 03 02.83 ال 

    

 الى في التكوین المهني المناهج المتبعةأعاله بیانات مدى أدى البرامج  الجدولیوضح ـــ    

  :و التي جاءت كاآلتي  المقاوالتي لدى المتكونین الفكرتفعیل 

مقابل نسبـــة )  % 97.17(  و تقدر نسبتهم بـ  كانت إجاباتهم  بنعم ن معظم المبحوثین أ

یعز ذلك أن من خصائص الفرد الذي یتهیأ لیصبح مقاوال و . كانت إجاباتهم بـ ال ) % 02.83(

  :یجب علیه

  .أن یكتسب المهارات التقنیة و السلوكیة و التي اشرنا إلیها في المهارات السلوكیة للمقاول   
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ا للتسییر و تجسیده أن یكون له خارطة طریق التي تسیر للمشروع دربه و تصبح له معلم   

و  .اشرنا له في خطة العمل  على ارض الواقع و الهدف منه تعزیز الفكر المقاوالتي و  هذا ما

  . 02ح من خالل المخطط البیاني رقم اضهذا و 

ثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحو ـــ      

وهذا راجع لعدة عوامل من . كانت إجاباتهم بـ ال) % 03.77(مقابل نسبـــة ) 96.23% (  بـ 

و محلل من األفكار  أو منطقة محملة بجملةبینها أن العقل البشري عبارة عن وعاء ماص 

لبناء الفكر  أولىفي الفكرة كخطوة  إلیهلألفكار ثم بعد ذلك یتخذ القرار وهذا ما اشرنا 

إن قدرة الفكرة الجدیدة على الصراع من أجل السیطرة و االستمرار مع عدم زوال  .المقاوالتي

وهذا .ألنها تعتبر مكتبة نستمد منها إلهامنا و وحینا لنجد أفكار أخرى، األفكار القدیمة األخرى

معظم المبحوثین كانوا یشغلون  أن ما الحظناه من خالل السؤال الربع في المحور األول

یقومون باختیار  فراداألالكثیر من  .أن تتسلل فكرة أنشاء المقاوالتیة ألذهانهموظائف قبل 

النشاطات و إنشاء المؤسسات في قطاعات تشكل میولهم السابق، مثال المیل لإلعالم اآللي 

مصادر  ما اشرنا إلیه في و هذا یمكن أن یؤدي بصاحبة إلى فتح محل لتجمیع أجهزة الحاسوب

  .مقاولالفكر لدى ال

و تقدر نسبتهم   ـ النالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بـــ      

 تضعنا الحیاةوهذا راجع أن  .نعمكانت إجاباتهم بـ ) 03.77%(مقابل نسبـــة ) 96.23% (  بـ 

 إلى فالساعي مختلف، بشكل األشیاء رؤیة خاللها من یمكن معینة، مواقع و حاالت في یوم كل

 والتصور اإلنتقاد خالل من الفرص القتناص وعقلیا نفسیا یتأهب أن یجب مؤسسة إنشاء

 بعض في الموجود األخطاء و النقائص ومراقبة التجاریة الوضعیات على والحكم والمالحظة،

وهذا ما یطلق .االستثماریة لألفكار جید مصدر تعتبر لألشیاء اإلنتقادیة النظرة هذه المشاریع،

  . ما حونا شرحه في مصادرة الفكر المقاوالتيو هذا  الفكرة الغیر متوقعةعلیه 

إنشاء مشروع جدید بفكرة جدیدة، لكن هذا النوع من األفكار یجب تجربته كذلك االعتماد على 

النوع من األفكار إمكانیات بشكل مكثف و التفكیر جیدا في قبل التطبیق بحیث یتطلب هذا 

أحاسیسه و ، و هي أن یجند الفرد المقاول كل قدراته .كبیرة، إضافة إلى أنه ال یقبل األخطاء
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و هذا منا یسمى بالبحث ، أو حلول لمشاكل مستعصیة الحل، مهاراته بحثا عن أفكار جدیدة

  .المقاوالتيالقصدي أو اإلبداعات البحثیة و هذا ما  اشرنا إلیه في مصادر الفكر 

أن المنطق اإلقتصادي یفرض وجود تغذیة عكسیة تتمثل في ردة الفعل و االقتراحات التي 

في فقرة  أوردناهو هذا ما .الجدیدة یمكن أن یكون مصدر لألفكار حیث، األفراد اآلخرینیقدمها 

  .مصادر أفكار المقاولة

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

ونرجع هذا لعدة عوامل من  .كانت إجاباتهم بـ ال) % 05.66(مقابل نسبـــة ) 94.34%(  بـ 

 عملیة نجاح علیه یقوم الذي األساس هي المهني التكوین برامج وتنفیذ تصمیم عملیة إن:بینها

یساعد التكوین المهني على التشخیص وهذا ما اشرنا إلیه في تصمیم و تنفیذ البرامج . التكوین

الجید الحتیاجات الشغل و أن عملیة إعداد البرامج التكوینیة یكون وفقا متطلبات المؤسسة 

الن ، یساهم التكوین المهني على التحكم في التكنولوجیا و  .االقتصادیة لتوفیر عمالة مؤهلة 

التكنولوجي و التغیر االجتماعي و االقتصادي السریع أدى إلى وضع التكوین المهني التطور 

  و هذا ما اشرنا إلیه في أهمیة التكوین المهني  ،في مكانة تمكن من  تزوید بالید العاملة المؤهلة

 معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهممن خالل قرأتنا للجدول نالحظ ـــ      

و ھذا ) 01.89%( بـ ال كانت نسبتهم تقدر بـ إجابتهمو المبحوثین الذین كانت ) %98.11(

 و تجعل منهإلى ما ینتھجھ التكوین المھني من مناھج تكسب الفرد عدة مھارات و تأھلھ راجع 

 الزمن مع خبرة یكتسب أنه كما عمله، مهام أداء من تمكنه لدرجة عملیا المؤهل الفرد ذلك

 الخبرة على االعتماد وعدم بالجدید وتزویده المختلفة، المتغیرات مع والتأقلم التكیف على تساعده

 التكوین بأهمیة المتكون إقناع و البد التكوینیة العملیة لنجاح وكذلك العلمي، المؤهل أو

  .وهذا ما اشرنا إلیه في عناصر العملیة التكوینیة.وضرورته

 معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهممن خالل قرأتنا للجدول نالحظ /   12

و هذا  )03.77%( و المبحوثین الذین كانت إجابتهم بـ ال كانت نسبتهم تقدر بـ) %96.23(

الوزیر السابق  أكدكما ، منذ عدة س راجع السیاسة الجدیدة التي انتهجها قطاع التكوین المهني

على فكرة المقاوالتیة و ذلك بتقدیم أول درس لكل التخصصات الموجودة على مستوى 

  .كذلك إنشاء دار المرافقة و اإلدماج. التكوین المهني في تطویر المقاوالتیة دورالمؤسسات بعنوان 
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إلى نوع التخصص المختار من طرف الفرد الن هناك تخصصات إداریة و هناك كذلك یرجع 

  تخصصات تقنیة  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

التكوین  أن إلىوهذا نرجعه  .كانت إجاباتهم بـ ال)  01.89%(مقابل نسبـــة ) 98.11%(بـ 

الدراسي في  من المقرر 3 / 2المهني یعتمد على الجانب النظري في النمط االقامي بنسبة 

و هذا ما اشرنا إلیه . التخصصات ذات طابع إداري و مستویات علیا مثل تقني أو تقني سامي

الدروس نظریا ضمن عنصر تقنیات تقدیم المعلومات في التكوین  إلقاءفي عنصر تقنیة 

و مبادئ التكوین  و تطبیق مبدأ تقدیم المعلومة بشكل واضح و جذاب ضمن عنصر، المهني

     .التعلیم المهنیین 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

التكوین وهذا نرجعه إلى أن . كانت إجاباتهم بـ ال)  02.83%(مقابل نسبـــة ) 97.17%(بـ 

في النمط التكوین في إطار التمهین بنسبة تقدر بحوالي  تطبیقيالمهني یعتمد على الجانب ال

الن المتربص یكون موجود في المیدان بشكل حقیقي و متصل باإلفراد اآلخرین بشكل  % 90

عنصر ألفكار تنمي لدیه الفكر المقاوالتي و هذا ما اشرنا إلیه في  فعلي مما یجعل منه ُمستقبالً 

كذلك تقنیة المحاكاة  .كذلك ما حولنا شرحه في أنماط التكوین المهني، مصادر الفكر المقاوالتي

، بها المكون لها دور فعال في إقناع الفرد بالتفكیر أو تفعیل الفكر المقاوالتي لدیهیقوم التي 

    . تظاهر أو التصنیع خالل البحثوهذا ما اشرنا الیه في تقنیات ال

 معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهممن خالل قرأتنا للجدول نالحظ ـــ      

 و هذا )02.83%( و المبحوثین الذین كانت إجابتهم بـ ال كانت نسبتهم تقدر بـ) %97.17(

التقنیات المستعملة في التكوین المهني باعتمادها على  باختالف الظروف و راجع الختلف 

و من بین هذه الظروف اختالف المستوى الوظیفي أو التعلیمي لإلفراد الذین یتم ، المواقف

و عدد أفراد المراد تكوینهم اختالف خبرات وثقافات المتكونین ، تكوینهم و الغرض من التكوین

كذلك الهدف األساسي من . نصر تقنیات التكوین و التعلیم المهنیینهذا ما أوردناه في ع

و ، التكوین هو أن مخرجاته تكون ذا كفایة عالیة من تحمل أعباء التي ستوضع على كاهله

  .    هذا ما اشرنا إلیه في عنصر أهداف التكوین المهني
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لدى  المقاوالتي الفكر تفعیل إلى المهني التكوین في المتبعة المناهج و البرامج أدى یبین مدى :02المخطط رقم 

  المتكونین

  ى المتكونین لتفعیل الفكر المقاوالتي لدتتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة : المحور الثالث

  تفعیل الفكرلمؤسسات التكوین المهني عل اإلمكانیات الالزمة  مدى توفریبین : 04جدول رقم 

  .لدى المتكونین                   

تتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات 

ــة لتفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین الالزمة 
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إمكانیات عالیا  ذوالطاقم البیداغوجي 

   لتفعیل الفكر المقاوالتي لدیك

 102 96.23 نعم
0.19 

8
5
.3

8
 

 04 03.77 ال 

الوسائل التي تعاملت معها خالل 

  عززت الفكر المقاوالتي لدیك  تكوینك 

 83 78.30 نعم
0.41 

 23 21.70 ال 

كانت هناك وسائل تواصل جیدة بینك 

و بین من یتعامل معك في التكوین 

 المهني

 66 62.26 نعم

0.49 
 40 37.74 ال 

لبعض هل كانت لكم خرجات میدانیة 

 المقاوالت

 105 99.06 نعم
0.10 

 01 00.94 ال 

هل كان هناك توجیه و تحفیز من 

ْن للفكر المقاوالتيطرف الُمَكوِ   

 90 84.91 نعم
0.36 

 16 15.09 ال 

مـــــا یحـــــث داخـــــل ورشـــــات العمـــــل مـــــن 

تفاعــــل مكنــــك مــــن اكتســــاب خصــــائص 

 معین جعلتك تفكر في إنشاء مقاولة؟  

 97 91.51 نعم

0.28 
 09 08.49  ال 
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تتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة أعاله بیانات  الجدولـــ یوضح      

  : و التي جاءت كاآلتي المتكونینلتفعیل الفكر المقاوالتي لدى 

مقابل نسبـــة ) 96.23%(أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم بـ 

لمبادئ التكوین التي تقوم على معاییر راشدة و یعزى هذا و  .كانت إجاباتهم بـ ال)  %03.77(

اتجاهات و سلوك األفراد ذلك لنقل المهارات و المعارف و التقنیات الحدیثة التي تغیر من 

لتتماشى مع متطلبات المؤسسة أو الوظیفة أو المهنة أو األفراد الذین لدیهم رغبة في تغییر 

حیث تهدف العملیة التكوینیة في مجملها إلى تحسین أداء المتكونین و المتمهنین و ، اتجاهاتهم

  .و هذا ما اشرنا له في عنصر مبادئ التكوین المهني، المتعلمین

، التحاقه بمؤسسات التكوین المهني تكوین الجید الذي یتلقاه الطاقم البیداغوجي خالل عملیةال

األسلوب الرشید الذي یتعامل به الطاقم البیداغوجي مع األفراد . وذلك بعد توظیفه بالمؤسسة

كذلك راجع لخبرة و . المتكونیین خالل فترة تربصهم داخل مؤسسات التكوین و التعلیم المهنیین

  .احتكاكه بسوق الشغل بشكل مباشر

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

 مجموع و هذا راجع الى .كانت إجاباتهم بـ ال)  03.77%(مقابل نسبـــة ) 96.23%(بـ 

 ألشخاص ما كفاءة مستوى أو ما معرفة إلى الوصول لضمان منسقة وبطریقة المسخرة الوسائل

 كاختیار العملیات من العدید ویشمل .والمهنیة االجتماعیة مهاراتهم بتنمیة لهم والسماح معینین،

 هذه فمجموع .للمكتسبات النهائي التقییم غایة إلى...الفردیة، األهداف تحدید المترشحین،

 لألشخاص مكیفا متناسقا، كال أجزائه مختلف تشكل حقیقي، سیناریو بمثابة العملیات

و هذا . المسطرة األهداف إلى للوصول یكفي بما فعال أنه على إلیه ینظر والذي المستهدفین،

  .ما اشرنا إلیه في عنصر إعداد جهاز التكوین المهني

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

ن األفراد و هذا راجع لعدة إلى أ. كانت إجاباتهم بـ ال)  37.74%(مقابل نسبـــة ) 62.26%(بـ 

الموجودون في مؤسسة  األفرادجمیع التفاعل مع ال یتعاملون مع المكون فقط بل تتعدى عملیة 

و من  من عمال مهنیین و إداریین و و متكونین معهم في تخصصات اخرى التكوین المهني

لمتكون و األفراد العاملون في مؤسسة التكوین المهني و هذا یؤثر على یحدث صراع بین اهنا 

تحسین العالقات بین األفراد في ومن هنا عمل على  .عملیة التكوین بالنسبة األفراد بشكل سلبي
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تدعیم روح االتصال داخل الجماعة و ذلك  .وهذا ما اشرنا إلیه في التكوین مختلف المستویات

     .التي یتم نقلها باالهتمام بالمعلومات

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

وهذا إن دل على شيء إنما یدل  كانت إجاباتهم بـ ال)  00.94%(مقابل نسبـــة ) 99.06%(بـ 

القیام بتنصیب و  على أن قطاع التكوین یفرض على الفرد التفاعل مع البیئة الحقیقة للعمل

القیام بتنصیب المتربصین في التربص التطبیقي في الوسط مع  ،الممتهنین في الوسط المهني

     . وهذا ما اشرنا إلیه في عنصر مهام مراكز التكوین المهني، لمهنيا

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

اغلب المكونیین  أنو نرجع هذا  .كانت إجاباتهم بـ ال)  15.09%(مقابل نسبـــة ) 84.91%(بـ 

یحاولون إقناع المتربصین بفكرة إنشاء المؤسسات الناشئ و الصغیرة  حیث یعتبر هذا العمل 

 المادة واختیار بإعداد یقوم كما والمالحظ والناقد الموجه المرشد بدور یقوم، من مهامه كمكون

البقیة األخرى فهي أما ، و هذا ما اشرنا الیه في عناصر العملیة التكوینیة  المناسبة العلمیة

  . تلتزم بإلقاء المعلومة دون تكفل بعناء النصح و التوجیه 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ      

و نرجع هذا إلى التفاعل الذي . كانت إجاباتهم بـ ال)  08.49%(مقابل نسبـــة ) 91.51%(بـ 

یحدث بین اإلفراد المتكونین في ما بینهم خاصة في الحصص التطبیقیة و ما نتج من تعاون 

و خلق بیئة عمل تجعل منهم بینهم فهذا یؤدي إلى تحفیز الهمم لبلوغ المراد و تفعیل األفكار 

و هذا من جهة  .المؤسسة شاءإنو محاولة  أفراد یفكرون في األخذ بتجربة االعتماد على النفس

ما یقوم به المكون من تعزیز في سلوك المتكون  یبعث الثقة في نفسه و یزید  إنمن جهة أخر 

في عنصر التعزیز و العقاب في مبادئ  إلیهو هذا ما اشرنا ، من احتمال  وقوعه في المستقبل

   .التكوین المهني 

    

  

  

  

  مؤسسات التكوین المهني عل اإلمكانیات الالزمة لتفعیل الفكر لدى المتكونینیبین مدى توفر  :03المخطط رقم 
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  فعیل الفكر المقاوالتيما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات معتمد تؤدي إلى ت :المحور الرابع

  معتمدة و التي تؤدي إجراءاتیبن ما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من :  05الجدول رقم 

  إلى تفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین                   

ما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات 

بـة  فعیل الفكر المقاوالتيمعتمد تؤدي إلى ت
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بتنظیم أیام  هل قامت مؤسسات التكوین المهني

الشباب دعمول مؤسسات حإعالمیة   

 96 90.57 نعم
0.294 

8
5
.6

1
 

 10 09.43 ال 

هل قامت  مؤسسات التكوین المهني باستقبال 

الشباب داخل مؤسساتها دعم مؤسسات   

 104 98.11 نعم
0.137 

 02 01.89 ال 

اتفاقیات مبرمة بین مؤسسات على هل اطلعت 

الشباب دعمالتكوین المهني و مؤسسات   

 60 56.60 نعم
0.498 

 46 43.40 ال 

هل قدمت لك مؤسسات التكوین المهني فكرة 

خالل تكوینك المقاوالتیة على   

 102 96.23 نعم
0.191 

 04 03.77 ال 

هل قامت مؤسسات التكوین بزیارات ألجهزة  

 دعم الشباب

 104 98.11 نعم
0.137 

 02 01.89 ال 

مؤسسات التكوین هل المعارض التي نظمتها 

 أعطت لك انطباعا عن الفكر المقاالتي

 104 98.11 نعم
0.137 

 02 01.89 ال 

هل قمت بعرض إحدى منتجاتك خالل العروض 

 التي قامت بها مؤسسات التكوین

 52 49.06 نعم
0.502 

 54 50.94 ال 

هل عملك داخل الورشات حفز من تفكیرك 

 النتهاج الفكر المقاوالتي

 104 98.11 نعم
0.137 

 02 01.89 ال 

  

تتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة أعاله بیانات  الجدولیوضح ـــ      

  : و التي جاءت كاآلتي لتفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین

مقابل نسبـــة ) 90.57%(أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم بـ 

و هذا لما یقوم به قطاع التكوین المهني و التمهین من  .كانت إجاباتهم بـ ال) %08.49(

ذي یقوم به نشاطات دوریة خالل السنة التكوینیة مثل األبواب المفتوحة على التكوین المهني ال

ت الخاصة  في بدایة كل دورة ویتم فیه عرض منتوجات األفراد السابقین و توزیع بعض المطویا

كذلك ما تحمله القوافل اإلعالمیة في طیاتها من إبراز المنتجات . بالمؤسسات الداعمة للشباب 

اتخاذ كل مبادرة و  .وٕاعالم الشباب بالمساعدات المقدمة من طرف المؤسسات الداعمة للشباب 
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المكون في إطار للمساهمة في اإلدماج المهني للحائزین على شهادات التكوین المهني والشباب 

  .وهذا ما اشرنا إلیه في مهام مراكز التكوین المهني ، و دعم الشباب أجهزة اإلدماج

أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر إن قرأتنا للجدول تجعلنا نالحظ ـــ      

ان هناك وهذا یدل على  .كانت إجاباتهم بـ ال)  01.89%(مقابل نسبـــة ) 98.11%(نسبتهم بـ 

اتفاقیات مبرمة بین قطاع التكوین المهني و قطاعات دعم الشباب ضمن المشروع التنموي 

حیث یتمحور مضمون هذه االتفاقیات في نشر الوعي ، ي ینهض باقتصاد البالدذاالقتصادي ال

و تعریفهم باألجهزة الداعمة للشباب و ، داخل أوساط المتكونین داخل مؤسسات التكوین المهني

الن من شروط الدعم الشهادة المتوج بها من التكوین المهني أو من ، یة االندماج داخلهاكیف

مؤسسة معتمد من طرف التكوین كما أشدنا إلیه في عنصر المؤسسات التابعة لوزارة التكوین و 

  .التعلیم المهنیین 

و تقدر نسبتهم  نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم ـــ      

و هذا راجع إلى حسب نماط  .كانت إجاباتهم بـ ال)  43.40%(مقابل نسبـــة ) 56.60%(بـ 

مؤسسات التكوین  لفمثال نمط التمهین ال یكون موجود دائما داخ، التكوین الذي درسه المتكون

، وهذا راجع لطبیعة النظام المطبق علیهم في التدریس  قامي یكون موجودبینما التكوین اإل

كذلك یعود الى المستوى وعي المتكون ودرجة . كذلك یعود إلى التخصص الذي یدرسه المتكون

كذلك یعود الى المستوى الدراسي المتحصل علیه هذا . اهتمامه في مرحلة تكوینه بهذه األجهزة

  .المتكون خالل مرحلته التعلیمیة 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ    

و هذا راجع إلى النشاطات . كانت إجاباتهم بـ ال) 03.77%(مقابل نسبـــة ) 96.23%(بـ 

هنا  االقتصادیة التي تقوم بها مراكز التكوین و التعلیم المهنیین أو ما یسمى بالتكوین اإلنتاجي

 یساعد ما وهذا .طالب بعملیات اإلنتاج الحقیقي و له نسبة من األرباح التي تعود لهیقوم ال

المتكون مدى  فهم  یساعد فيكذلك . انفتاح المؤسسة على العالم الخارجيالمتكون في فهم 

أهمیة وهذا ما اشرنا إلیه في العنصر . ربط أهداف األفراد العاملین بأهداف المؤسسةأهمیة 

  . التكوین بالنسبة للمؤسسة

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم ـــ ى    

إن من مهام قطاع التكوین . كانت إجاباتهم بـ ال) 01.89%(مقابل نسبـــة ) 98.11%(بـ 
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واإلدارات تنظیم نشاطات التكوین في إطار اتفاقیات مع مختلف الهیئات المهني و التمهین 

، وقد اشرنا لهذا في عنصر مهام مراكز التكوین المهني االقتصادیین واالجتماعیین والمتعاملین

و الغایة منها هو تعرف المتكونین على مؤسسات دعم الشباب عن قرب ونزع الغشاوة على 

ج المتكون في هذه المؤسسات یجعل منه فرد واعي و تكسبه الثقة الن ولو ، أعینهم بشكل نهائي

في نفسه و تغیر في سلوكه االجتماعي بمخالطته أفراد اإلدارة و طرح األسئلة علیهم بذلك 

  . ینكسر حاجز الخوف لدیه 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر نسبتهم بـ ـــــ 

ان ما تقوم به مراكز التكوین . كانت إجاباتهم بـ ال) 01.89%(مقابل نسبـــة ) %98.11(

یعطي انطباعا حسنا للمتكون و یجعل منه رجل المهني من نشاطات خالل السنة التكوینیة 

الن ما تقوم به مراكز التكوین من زیارات ، مقاوالتي من الدرجة األولى إذا عزم على ذلك

إلى المؤسسات الصناعیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة یفعل الفكر المقاوالتي میدانیة و عملیة 

زیادة على ذلك االولمبیاد الجهویة و الوطنیة  التى یقوم بها قطاع التكوین المهني خالل ، لدیه 

السنة التكوینیة تحفز و تحرك الفرد من اجل القیام بنشاط مستقل یمكنه من بلوغ مراتب علیا و 

  . و هذا ما اشرنا إلیه في عنصر مهام التكوین مراكز التكوین المهني. یش رفیهتحقیق ع

و تقدر نسبتهم   ـ النالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بـــ      

وهذا یعود الى تفاوت إمكانیات  .نعمكانت إجاباتهم بـ ) 49.06%(مقابل نسبـــة ) 50.94%(بـ 

سیجعله ملما   الذي تلقى تكوینا فردأن ال، التعلم لدى المتكون ومدى رغبته في الظهور و القیادة

و                   بالمهارات و التقنیات التي تزوده باإلحساس باألمن األهمیة داخل المنظمة

و بهذا تكون  .أهداف  التكوین المهني هذا ما اشرنا إلیه في أهداف الخاصة بالفرد في عنصر

ید عاملة مؤهلة من الجانب التقني و العلمي و  توفر مراكز التكوین المهني و التمهین قد 

    تلبیة حاجیات المتعاملین االقتصادیین و االجتماعینوهذا ما اشرنا إلیه في عنصر . السلوكي

و تقدر نسبتهم   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  ـــ      

و هذا یرجع الى السیاسة التي . الكانت إجاباتهم بـ ) 01.89%(مقابل نسبـــة ) 98.11%(بـ 

ینتهجها قطاع التكوین المهني سوى من ناحیة أنماط التكوین المدرجة أو من ناحیة التربصات 
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الن ، التي یقوم بها المتكون في نهایة دورة التكوین و المحدد طبقا للمدونة الشعبالتطبیقیة 

مهنیة كانت أو عملیة أو  جدیدة  المتكون عند عمله داخل الو رشات یكتسب عدة سلوكیات

حیث و هذه السلوكیات تجعله یمعن التفكیر في مستقبله المهني ، اجتماعیة أو اقتصادیة

بالبحث عن أسلوب جدید للعمل و و یتجاوز كل المشكالت وذلك سه سیطرح عدة اسأله عن نف

  :التفكیر في حل المشكالت عن طریق

       االقتناع الشخصي بأهمیة الطریقة العلمیة في األداء و عند صنع و اتخاذ القرار  

       تعود الفرد على التفكیر المستقل و المستقبلي.  

        التي تطرأ على السلوك الفردي و التنظیمي في العملالفهم األعمق للعوامل.  

   . و هذا ما اشرنا إلیه في عنصر أهمیة و أهداف التكوین بشكل عام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معتمدة و التي تؤدي إجراءاتیبن ما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من : 04المخطط رقم 

  إلى تفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین                  
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تفعیل الفكر النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهني یساعد في  :المحور الخامس

     المقاوالتي 

   یساعد في تفعیل الفكر  یوضح النظام البیداغوجي الذي تمارسه مؤسسات التكوین المهني و الذي : 06الجدول رقم 

  المقاوالتي لدى المتكونین

النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات 

   تفعیل الفكر المقاوالتي التكوین المهني یساعد في 
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لك في التكوین ساعد على  خصصهل الوقت الم

   المقاوالتياكتساب الفكر 

 80 75.47 نعم
0.432 

9
0
.1

6
 

 26 24.53 ال 

هل النظام الداخلي لمؤسسات التكوین المهني 

لألخذ بتجربة المقاوالتیة حفزك  

 86 81.13 نعم
0.393 

 20 18.87 ال 

من  تداهل كانت هناك نشاطات جماعیة ز 

 تفعیل الفكر المقاوالتي لدیك

 100 94.34 نعم
0.232 

 06 05.66 ال 

فعیل للت مادیة ومعنویة  هل كانت هناك حوافز

 الفكر المقاوالتي لدیك

 101 95.28 نعم
0.213 

 05 04.72 ال 

هـــــل  ممارســـــه مؤسســــــات التكـــــوین المهنـــــي مــــــن 

إجراءات أمنیة و وقائیة جعلت منـك مقـاوال یتحمـل 

  المسؤولیة ؟

 

 96 90.57 نعم

0.294 
 10 09.43 ال 

هنــاك تعزیــز مــن طــرف مؤسســة التكــوین هــل كــان 

  النجازاتك التطبیقیة ؟

 

 103 97.17 نعم
0.167 

 03 02.83 ال 

  هل هذا التعزیز حفزك النتهاج الفكر المقاوالتي ؟  

 

 103 97.17 نعم
0.167 

 03 02.83 ال 

النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهني یساعد في أعاله بیانات  الجدولیوضح ـــ      

  : و التي جاءت كاآلتيتفعیل الفكر المقاوالتي 

و تقدر نسبتهم بـ   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  

عوامل من هذا نرجعه الى عدة .الكانت إجاباتهم بـ ) 24.53%(مقابل نسبـــة ) %75.47(

  :بینها 

الشعب الن من خاللها  ــ أن عامل الوقت تكون مدرج حسب نمط التكوین وذلك حسب مدونة   

  . نحدد عدد ساعات الدراسة التي ستدرس للمتكون و كیفیة تدریسها له
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ـــ أن هناك العدید من المتكونین عند اندماجه في مؤسسة التكوین فإنه یبرم عدة اتفاقیات مع    

  .أرباب الشغل و حاول تسجید ما تعلمه في المیدان

لكن بعد ، في الوهلة األولى یلتزم به بشكل جادالعقد من طرف المتكون  إمضاء عندـــ    

مثل العمل و ذلك بحكم الحاجة وهذا نظرا للفاقة أو ممارسة نشاطه تظهر له عدة أشیاء أخرى 

  .العوز الذي فرض علیه ذلك

أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر إن قرأتنا للجدول تجعلنا نالحظ ـــ      

إن لكل مؤسسة  نظامها  .كانت إجاباتهم بـ ال) 18.87%(مقابل نسبـــة ) 81.13%(نسبتهم بـ 

ضمان السیر  ا النظام هوذو الهدف من ه، بها مهما كان طبیعة نشاطهاالداخلي الخاص 

الحسن للمنظمة و المحافظة على استقرارها و ذلك من أجل تحقیق األهداف المنشودة 

وهذا ما یزید في  .و ال یتم ذلك إال بتطبیق هذا النظام و التزام جمیع األفراد به، للمؤسسة

و هذا ما اشرنا  .منهم مطلوب هو بما األفراد بتعریف یتجلى وذلك التنظیمي واألداء اإلنتاجیة

  . إلیه في عنصر أهمیة التكوین بالنسبة للمؤسسة

أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  بنعم  و تقدر إن قرأتنا للجدول تجعلنا نالحظ ـــ      

بما أن مؤسسات التكوین  .كانت إجاباتهم بـ ال) 05.66%(مقابل نسبـــة ) 94.34%(نسبتهم بـ 

المهني تعتبر من المؤسسات العمومیة ذات طابع تكویني تعلیمي و هي تستهدف بشكل كبیر 

كبیرة و من هذا المنطلق ادرج  الفئة الشبابیة التي تتمیز بنشاطها الزائد و المفحمة بطاقة كامنة

منها و التي تفعل و في النظام البیداغوجي لهذه المؤسسات مجموعة من النشاطات الثقافیة 

و النشاطات ، تنمي الفكر لدى المتكون حیث تكسبه مجموعة من المهارات العلمیة و العملیة

و هذا ما اشرنا له في عنصر مهام مراكز . الریاضیة التي تحفز روح المنافسة النبیلة لدیه

لعروض خالل برمجة  ما تقوم به مؤسسات التكوین المهني من إن. التكوین المهني و التمهین 

السنة التكوینیة لدلیل على حرص هذا القطاع على خلق تفاعل بین األفراد المتكونین و تشكیل 

عالقات مهنیة و روابط اجتماعیة بإمكانها االستمرار حتى بعد التكوین و دعم روح االتصال 

  .داخل الجماعة و هذا ما اشرنا إلیه في عنصر أهداف التكوین الخاصة بالفرد 
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و تقدر نسبتهم   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  ـــ      

إن ما تقدمه مراكز التكوین  .الكانت إجاباتهم بـ ) 04.72%(مقابل نسبـــة ) 95.28%(بـ 

المهني من حوافز مادیة و معنویة للمتكون یجعل من الفرد یفكر بشكل ایجابي نحو تطویر 

فمثال عندما یالحظ المكون نشاط ، و تحقیق طموحاته و هذا خالل مرحلة دراستهرغباته 

المتكون و قدرته العملیة فانه یكلفه بانجاز عدة أعمال تطبیقیة میدانیة مما تجل منه ــ أي 

مما یفعل لدیه الفكر المقاوالتي ألنه أصبح معتمد على نفسه ، المتكون ــ  یفكر بشكل صحیح

في عنصر  إلیهوهذا ما اشرنا . ز رغم المراقبة الغیر مباشرة من طرف المكونفي عملیة االنجا

أما من الجانب المعنوي فعملیة التعزیز االیجابي بالنسبة ، هذا من الجانب المادي. دور المكون

للمكون یجب أن تكون مصاحبة له بشكل دائما ألنها تبعث في روح و نفس المتكون الحیاة من 

التكوین  فرد یعي كل كلمة تقال له و هذا ما اشرنا إلیه في عنصر مبادئ جدید و تجعل منه 

  .في عملیة التعزیز و العقاب

و تقدر نسبتهم   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  ـــ      

مؤسسات  إنمن الواضح  .الكانت إجاباتهم بـ ) 09.43%(مقابل نسبـــة ) 90.57%(بـ 

تعلیم نظري و تطبیقي في نفس الوقت و من هنا وجب الوین المهني هي مراكز تقوم بدور كالت

و تلقین هذه التدابیر للمكون لتحسیسه بمدى  علیها أن تتخذ عدة تدابیر ألمن و وقایة المتكونین

یجب  الن عند ممارسة المكون لنشاطه الیومي. أهمیتها و بالتالي تصل فكرة تحمل مسؤولیة 

أن یضع نصب عینیه مدى خطورة التهاون و عدم االكتراث لهذه التعلیمات ألنها تكلفه حیاته 

و من هذا المنطلق یشعر المتكون بمدي تحمل المسؤولیة بشكل حقیقي و ، في جل األحیان

  . یجعل منه رجل مهني ذا مسؤولیة عالیة و صاحب قرارات صائبة

و تقدر نسبتهم   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  ـــ      

عادة أن مؤسسات التكوین  .الكانت إجاباتهم بـ ) 02.83%(مقابل نسبـــة ) 97.17%(بـ 

المهني تقوم بعرض منتجات المتكونین خالل األیام اإلعالمیة عن التكوین المهني أو خالل 

خالل األیام المفتوحة عن التكوین المهني أو خالل المشاركة في التظاهرات العروض التقدیمیة 
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مع بیع المنتجات المصنعة وفق آلیة التكوین ،  الوطنیة أو الجهویة للتصنیع أو لإلنتاج

وهذا ما اشرنا إلیه في عنصر تقنیة التظاهر أو التصنیع في عنصر تقنیة عرض ، اإلنتاجي

إال أن هناك بعض المتكونین الذین لیس لهم رغبة وهذا واضح في النسبة التي عرضنها . المنتج

  . كوین المهني عن طریق عدم و جود بدائلفي الجدول األول لألفراد الذین كان التحاقهم بالت

و تقدر نسبتهم   بنعمنالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم  ـــ      

كان هناك  إنمن الطبیعي  .الكانت إجاباتهم بـ ) 02.83%(مقابل نسبـــة ) 97.17%(بـ 

و تعزیز من طرف المؤسسة و تحفیز لعرض المنتجات فهذا یغرس في نفسیة المتكون الثقة 

الفكر المقاوالتي و  انتهاجالتقدم نحو الزیادة في تحقیق الكثیر من النجاحات و التفكیر في 

  .  األفضلتحقیق 

  

  

  

  

  

  

  كوین المهني و الذيیوضح النظام البیداغوجي الذي تمارسه مؤسسات الت :05المخطط رقم 

  یساعد في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین
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  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیاتــ  02

تفعیل الفكر  في التكوین دور معرفة هو دراستنا إجراء  من واألساسي األول الهدف إن     

 :التالیة الرئیسیة الفرضیة على البحث تركز ذلك لبراز و ،المقاوالتي لدى المتكونین

   للتكوین المهني دور في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین.  

 جزئیة، فرضیات أربعة فرضیات وضعنا الفرضیة خطأ أو صدق مدى على والبرهنة وللتحقق

 تجیبنا التي النتائج من عدد على المیدانیة الدراسة كشفت وقد میدانیا، اختبارها حاولنا والتي

  :ذلك على

تؤدي البرامج و المناهج المتبعة في التكوین  ' و قد نصت الفرضیة على:  الفرضیة األولى

التي تضمنتها الجداول و حسب أراء  و بناءا على البیانات 'تفعیل الفكر المقاوالتي  إلىالمهني 

الوسط من خالل قیمة فقد تحققت الفرضیة و ــ  02رقم ــ المبحوثین فإن ما مثله الجدول 

نستطیع أن نقول إن البرامج و المناهج المتبعة  86.47الحسابي المحسوبة  و التي تقدر بـ  

في التكوین المهني لها دور فعال في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى األفراد المتكونین داخل هذه 

من خالل التطویر  المهنیین و التعلیم وهذا ما تسعى الى تحقیقه وزارة و التكوین، المؤسسات

     . الدائم و الفعال لبرامج و لمناهج الدراسة محاولة مواكبة التطورات العالمیة

تتوفر مؤسسات التكوین المهني على  ' و قد نصت الفرضیة على: الفرضیة الثانیة  

رقم ــ في الجدول  جابات المبحوثینستو حسب ا 'تفعیل الفكر المقاوالتي إلىاإلمكانیات الالزمة 

من خالل قیمة الوسط الحسابي المحسوبة   نستطیع ان نقول ان الفرضیة تحققت و ذلك ــ  03

نستطیع أن نقول إن ما توفره مؤسسات التكوین المهني من إمكانیات ،  85.38و التي تقدر بـ  

التكوین الزمة  لها دور فعال في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى األفراد المتكونین داخل مؤسسات 

  .المهني و التمهین

ما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من  ' و قد نصت الفرضیة على:  الفرضیة الثالثة

التي تضمنتها  و بناءا على البیانات  ' فعیل الفكر المقاوالتيإجراءات معتمد تؤدي إلى ت

  85.61و من خالل قیمة الوسط الحسابي المحسوبة  و التي تقدر بـ  ــ  04الجدول ــ رقم
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نستطیع أن نقول إن ما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات معتمدة تؤدي الى تفعیل 

  .الفكر المقاوالتي لدى األفراد المتكونین داخل مؤسسات التكوین المهني

النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات  "و الذي جاء نصها كمایلي : الفرضیة الرابعة 

في الجدول ــ  جابات المبحوثینستو حسب ا "تفعیل الفكر المقاوالتيالتكوین المهني یساعد في 

و من خالل قیمة الوسط الحسابي  ــ نستطیع ان نقول ان الفرضیة تحققت و ذلك  05رقم 

نستطیع أن نقول إن النظام البیداغوجي الذي تمارسه  90.16المحسوبة  و التي تقدر بـ  

مؤسسات التكوین المهني یساعد على تفعیل الفكر المقاوالتي لدى األفراد المتكونین داخل قطاع 

و ویجعل من الُمتكون عنصرا فاعال في مجتمعه سوى من الناحیة اإلنتاجیة أو ، التكوین المهني

  .من الناحیة التنمویة  

  

  ضیة العامةنتائج الفر 

 إلى الوصول اآلن یمكن الفرضیات، على واإلجابة للدراسة الجزئیة النتائج استخالص بعد    

 الرئیسي التساؤل على واإلجابة الدراسة نتائج تلخیص خاللها من یمكن للدراسة عامة نتیجة

في تفعیل نتسطیع أن نقول إن لقطاع التكوین المهني دورا كبیرا الدراسة حیث  منه انطلقت الذي

  .و المساهمة في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة للبالد  لدى المتكونین الفكر المقاوالتي
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  : نتائج العامة الــ  03

و ، له دور كبیر في تفعیل الفكرة المقاوالتي ما یقوم به قطاع التكوین المهني و التمهین  إن    

الدولة  أنما تسخره الوزارة الوصیة على هذا القطاع من إمكانیات مادیة و معنویة لدلیل على 

  :و هذا لما یقدمه من خدمات من بینها، تعطي أهمیة كبیرة لهذا القطاعالجزائریة 

 تفعیل الفكر المقاوالتي لدى ؤدي إلى ت البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهنيـــأن  1

   .الشباب

لتفعیــل الفكــر المقــاوالتي لــدى علــى اإلمكانیــات الالزمــة  مؤسســات التكــوین المهنــي تتــوفران ــــ  2

     الشباب

ـــ  3 علــى تبنــي الشــباب النظــام البیــداغوجي الــذي تمارســة مؤسســات التكــوین المهنــي یســاعد ان ـ

     للفكر المقاوالتي 

ــــــ انـــه هنـــاك تبـــادل زیـــارات بـــین أجهـــزة التشـــغیل و دعـــم الشـــباب و التكـــوین المهنـــي مـــن اجـــل  4

       . تفعیل الفكر المقاوالتي لدى الشباب

من  استقبال الشباب الموجه من طرف وزارة التربیة في كل المستویات و محاولة إدماجهمــ   5 

   .جدید في عالم التكوین و التعلیم المهنیین 

حیث یمكنه من االعتماد على نفسه و ، تكوینه تكوینا تقنیا و علمیااستقطاب الشباب و ــ   6 

  . الولوج في عالم الشغل 

و تعلیمهم ، إقحام األفراد المتكونین في المیادین التطبیقیة بشكل مالزم لتكونهم النظريــ   7

  .     كیفیة االعتماد على أنفسهم بشكل حقیقي

، ولة و محاولة استغاللها بشكل جیدالمتكونین على اآللیات المسخرة من طرف الداطالع ــ  8 

ذلك بالقیام بزیارات میدانیة إلى مؤسسات دعم الشباب من اجل توضیح هذه اآللیات و كیفیة و 

  . االندماج فیها

كرة المقاولة أو ف ة إنشاءفكر تجربة و هذا كله یجعل من األفراد المتكونین مهیئین لقبول خوض 

  .إنشاء مؤسسة ناشئ أو صغیرة
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  :خالصة الفصل

 البیانات تفریغ عملیة بعد إلیها المتوصل النتائج لمختلف التعرف الفصل هذا في تم لقد     

 : اآلتیة النتائج إلى التوصل وتم. االستبیان تصمیم بعد علیها المتحصل

 تفعیل الفكر المقاوالتي لدى تؤدي إلى  البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهنيـــأن   

   .الشباب

لتفعیـــل الفكـــر المقـــاوالتي لـــدى علـــى اإلمكانیـــات الالزمـــة  مؤسســـات التكـــوین المهنـــي تتـــوفران ـــــ 

     الشباب

   . للمكون دور كبیرا  في تفعیل الفكر المقاوالتي أنــ 

   . أن األنماط المدرجة في التكوین المهني تساعد على تفعیل الفكر المقاوالتيــ 

علـى تبنـي الشـباب للفكـر النظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهنـي یسـاعد أن ــ 

     المقاوالتي 

ـــ انـه هنـاك تبـادل زیـارات بـین أجهـزة التشـغیل و دعـم الشـباب و التكـوین المهنـي مـن اجـل تفعیـل 

    . الفكر المقاوالتي لدى الشباب
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 خاتمة

تفعیل الفكر  في ودوره التكوین أهمیة یخص فیما الموضوع في عرضه تم ما خالل من      

 أصبحت الیوم االهتمام بالتكوین المهني عملیة بأن القول یمكننا ،المقاوالتي لدى المتكونین 

 فتكوین المجال، هذا في االستثمار بغیة لهوجیه الشباب وت به االهتمام من بد ال أساسیا عامال

عنصرا  باعتباره عنه، االستغناء یمكن وال البعید المدى على استثمارا یعتبر البشریة الموارد

استقطاب العنصر البشري من اجل تكوینه في إحدى التخصصات المهنیة و  في وفعاال حساسا

  . بذلك یكون التكوین المهني قد ساهم و لو بشكل نسبي في عملیة القضاء على البطالة 

منهاج التكوینیة یجب االهتمام بو من خالل من استخلصناه من مجریات هذا البحث      

تساعد في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى و التي التكوین عملیة و البرامج  المطبقة في  المهني 

عدة مهارات تقنیة و علمیة تساعدهم على تبني الفكر المقاوالتي و  إكسابهمین مع نالمتكو 

   .صغیرةمؤسسات  إنشاءمقاوالت أو  إنشاءالتفكیر في 

 االهتمام وجوب إلى التوصل تم البحث، هذا مجریات في توصلنا إلیه  ما خالل ومن     

 أنه إلى توصلنا كما ، تفعیل الفكر المقاوالتي  في هام دور اهها لألن ،المهني  التكوین بمؤسسة

المتكونین و زیادة تحسیس المتكون بمدى أهمیة  لتكوینبالجانب العلمي ل االهتمام من البد

  .بالنسبة إلى مجتمعه 

 عمل ثمرة كان الذي و , البحث مراحل من األخیرة المرحلة على وصلنا قد نكون هنا إلى     

دور  موضوع مناقشة الدراسة هذه في محاولین ,ثمینا وقتا منا أخذ و الجهد من الكثیر كلفنا

 حظي الموضوع هذا أن اعتبار على التكوین المهني في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى المتكونین

 علم مجال في المتخصصین والباحثین االجتماع علماء من العدید باهتمام یحظىو مزال 

 .والعمل التنظیم االجتماع

 احتوتها التي النقائص غمر نستطیع أن نقول رغم الصعوبات التي واجهتنا و ر األخی وفي     

 عملیة في بسیط بجزء ولو أسهمنا قد ونكون بالموضوع، ألمت قد أنها نأمل أننا إال ،دراستنا

 والمفید الجدید یقدمون قد آخرین لزمالء دراسة  بدایة دراستنا  نهایة تكون وقد العلمي، البحث

  .دراستنا  في الموجودة النقائص یكملون أو
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  الدراسةو االقتراحات توصیات 

  :التوصیات

  علىـــ محاولة قیام الطلبة الجامعین بزیادة میدانیة إلى قطاع التكوبن المهني و االطالع    

  .الموجودة بهالتخصصات      

  .ـــ االهتمام بالجانب اإلعالمي من طرف قطاع التكوین المهني و التمهین   

  ـــ محاولة تقرب الشباب من دار المقاوالتیة الموجودة بالجامعة   

  . ـــ محاولة تقرب المتكونین من دار المرافقة  و اإلدماج الموجود بمركز التكوین المهني    

  .    إلى مؤسسات دعم الشباب ـــ تكثیف الزیارات   

  االقتراحات

  التنمیة لمساهمة فيمن اجل التكوین المهني  إلىــ األهمیة الكبرى التي تلیها الدولة    

  .المستدامة      

  دور مراكز التكوین المهني في تلقین المتكونین للمهارات التقنیة و العملیة التي تمكنهم من ـــ    

    .المساهمة في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة     

  .الجزائریةواقع دار المقاوالتیة في الجامعة ـــ     

   .و الجامعي في تحقیق التنمیة المستدامة المهني التكامل الوظفي بین التكوینـــ    
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دراسة تقویمیة لمشروع التعلیم الریادي من منظور تربوي  ،اهللا عویض العتیبينور عبد  .10

جامعة أم ، األصول اإلسالمیة للتربیة،متطلب لنیل درجة الدكتوراه، إسالمي

 ه1436/1437،المملكة العربیة السعودیة،القرى

  قوامیس و معاجم// 04

بي مدرسي ألفبائي، القاموس الجدید للطالب معجم عر : علي بن هادیة وآخرونـــ 01

 .1991، الجزائر، 7المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط

، القاهرة، 3المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط: عبد المنعم الحنفيـــ  02

2000.  

  الجرائد و المجالت //  05

جمادي  20الصادرة ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة .1

 .46ع، 2006یولیو 16 -ه1427الثاني



 جامعة مجلة ،العربي الوطن في ومشكالته والتقني المهني التعلیم واقع حلبي، شادي .2

 .2012، 28ع،راساتوالد لألبحاث المفتوحة القدس

،العدد الثاني، ،الباحث االجتماعي...التكوین المهني كرهان مستقبلي ،لقاسم سالطنیةاب .3

 . 1999،االجتماع قسم علمجامعة منتوري قسنطینة، 

 الشباب دفع في المهني التكوین مؤسسات دور، منیرة سالمي.أ، الدین سیف خالد أنین .4

 ورقلة(، الشرقي الجنوب لمنطقة المهني التكوین مؤسسات حالة دراسة، نحو المقاوالتیة

 . 2ع، 2013، الجزائریة المؤسسات أداء مجلة،)مسعود حاسي – تقرت –

مجلة ،دور التكوین المهني في تثمین و تنمیة الموارد البشریة، إبراهیمي عبد المهین .5

 . 2005فیفري  24، جامعة محمد خیضر بسكرة،العلوم اإلنسانیة

مجلة العلوم ، الجزائر في المهني التكوین عملیة وتقییم إعداد مبادئ، زعیبط مریم أ .6

 .12/2014 ،42ع،الجزائر،2جامعة قسنطینه، اإلنسانیة

ثقافة و روح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي في والیة ،سفیان فنیط و هشام بورمة.د .7

 . 2018افریل ،1المجلد، مجلة نماء لالقتصاد ،دراسة میدانیة، جیجل

مجلة أداء ، استراتجیات قطاع التشغیل في دعم المبادرات المقاوالتیة، مصطفى طویطي .8

 .07ع،2015،المؤسسات الجزائریة

إشكالیة التعلیم المقاوالتي و دوره في خلق النیة ،هاملي عبد القادر و حوحو مصطفى.د .9

 .1ع،5مجلد،مجلة البشائر االقتصادیة، المقاوالتیة

مجلة إقتصاد ، محددات النیة المقاوالتیة لدي الطلبة الجامعیین، ماحي كلتوم،علیلي أمین .10

 .3ع،3مجلد، سیدي بالعباس،المال و األعمال

مدى توجه طلبة الدراسات العلیا في الجامعات ،محمد علي دشه.أ،غریب الطاوس.د .11

، مجلة الدراسات االقتصادیة المعمقة،نحو االستثمار في القطاع المقاوالتي الجزائریة

 .7ع،2018

مجلة ،الجامعة كحاضنة طبیعیة و مرجعیة حقیقیة لبعث الروح المقاوالتیة،مسیخ أیوب.د .12

  .3ع، 4م،البشائر



  الملتقیات الوطنیة//  06

الملتقى الوطني حول إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة و ،عوادي مصطفى.د .1

 .07/12/2017-06الوادي،جامعة حمه لخضر، المتوسطة في الجزائر

دور المقاولة المصغرة في التنمیة االقتصادیة و ،عبد الحق بن تفات،یوسف بودلة .2

الدولي حول استراتجیات  لة في الملتقىمداخ، االجتماعیة و التحدیات التي تواجهها

-18،جامعة ورقلة،تنظیم و مرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في الجزائر

19/04/2012 . 

الندولة الدولیة ،دور و مكانة المقاول في التنمیة االقتصادیة في الجزائر، ناصر مراد .3

 .2007،الجزائر خمیس ملیانة،حول المقاولة و اإلبداع في الدول النامیة

ثقافة مجتمع أو متطلبات مرحلة ؟،   :عبد القادر محمد عبد القادر مبارك، العمل الحر .4

المتوسطة، مركز تنمیة المنشآت  الصغیرة و الملتقى الثاني للمنشأة  ورقة مقدمة إلى

 .، المملكة العربیة السعودیة2004نوفمبر  29- 28الصغیرة، 

 الصغیرة المؤسسات لنجاح فعال كخیار المقاولة، الطاهر بن حسین .د، توفیق خذريأ  .5

جامعة حمه ،مداخلة في الملتقى الولي،- والمحددات المسارات-الجزائریة والمتوسطة

 . 06/05/2013-05، الوادي،لخضر

التركیز على التعلیم الحدیث المبني على إنتاج الشخصیة المقاولة ،سالمي عبد الجبار .6

جامعة ،روح المقاوالتیة أداة للتنمیة المستدامة،الملتقى السادسمداخلة ضمن ،المبتكر

 . 2013أفریل  16-15أیام ،ورقلة

التعلیم الریادي مدخل لتحقیق االستقرار االقتصادي و األمن ،ایمن عادل عید.د .7

- 9،المؤتمر السعودي الدولي لجمعیات و مراكز ریادة األعمال،االجتماعي

  .السعودیة،الریاض،11/09/2014

  



  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  



 - الوادي -لخضر حمة الشهید جامعة

 واإلنسانیة االجتماعیة العلوم كلیة

 االجتماعیة العلوم قسم

  شعبة علم االجتماع

  استمارة موضوع

  

  

  

  

  أختي الفاضلة/ أخي الفاضل 

، في إطار إعداد مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع تنظیم و عمل     

دور التكوین المهني في تفعیل الفكر المقاوالتي لدى  "یسعدني أن أضع بین أیدیكم استبیان 

على  اإلجابةو إننا نأمل من سیادتكم التكرم بقراءة أسئلة هذا االستبیان بتمعن و  "المتكونین

علما ، في الخانة المناسبة ) X( ــ وذلك بوضع عالمة و لیس أمرا  ــ رجاءبكل موضوعیة  األسئلة

  .هذا البحث أن تعاونكم معنا سیكون سببا في نجاح

و لن تستخدم ، المعلومات الواردة في هذا االستبیان ستعامل بسریة تامة أنو نحیطكم علما     

  .   البحث العلمي إال إلغراض 

  الدكتورة األستاذة إشرافتحت :                                                الطالب إعداد

  محمد األزهر ریمي                                            المیة بوبیدي     

  

  

  

  

  

  لمقاوالتادراسة میدانیة على خریجي التكوین المھني  مؤسسي 



      المعلومات الشخصیة : المحور  

  أنثى   ذكر          : الجنس /  01

   54 - 45من      44 - 35من      34 - 25من       24 – 15من : السن /  02

  : ماهیة المؤهالت العلمیة التي تكتسبها قبل التحاقك بمؤسسات التكوین المهني /  03

  جامعي       مستویات أخرى     

  ال      ؟ نعم  التحاقك بالتكوین المهني هل كنت تشغر وظیفة قبل/  04

  :  المهني كانالتحاقك بالتكوین /  05

    تقلیدي      عدم وجود البدائل  موجه       اختیاري          

  ما نمط التكوین الذي درسته في مؤسسة التكوین المهني ؟ /  06

    عن بعد           دروس مسائیة   تمهین              يإقام     

  

 تفعیل الفكر المقاوالتي تؤدي البرامج و المناهج المتبعة في التكوین المهني إلى  :المحور  

  ؟ لدیك كان الهدف منه تعزیز الفكر المقاوالتي في التكوین المهني هل اختیارك للتخصص/  07

  نعم           ال      

  ؟ بالفكرة تأسیس للمقاولة  كان على اقتناعك للمهنة  هل اختیارك/  08

  نعم           ال      

  ؟ مقاوالتي الفكر یتمتع بال األشخاصاحد بتوجیه هل اختیارك للمهنة  كان  /  09

  نعم           ال      

  ؟  فكر مقاوالتيتحمل في طیاتها الكانت رست لك هل البرامج التي دُ /  10

  نعم           ال      

مقــاول تجعـل منـك مهـارات مهنـي ســاعدتك علـى اكتسـاب هـل المنـاهج المطبقـة فـي التكـوین ال/  11

  ؟ ناجح

  نعم           ال      

  خالل مرحلة تكوینك ؟) تسییر مؤسسة ( هل درست مقیاس المقاوالتیة /  12

  نعم           ال      

  الفكر المقاوالتي ؟  فعلت لدیكهل ان المكتسبات النظریة هي التي  13

  نعم           ال      



  

  المكتسبات العملیة هي التي عززت لدیك الفكر المقاوالتي ؟  إنهل /  14

  نعم           ال      

    جعلتك تفكر في انشأ مقاولة ؟المعرفیة و التقنیة  تهل المكتسبا/  15

  نعم           ال      

  

 لتفعیل الفكر المقاوالتي لدیكتتوفر مؤسسات التكوین المهني على اإلمكانیات الالزمة  : محورال.   

   ؟  لدیك  تفعیل الفكر المقاوالتيلعالیا  إمكانیات ذوجي و لطاقم البیداغهل ا/  16

  نعم           ال      

  ؟  لدیك الفكر المقاوالتيعززت  ها خالل تكوینك عهل الوسائل التي تعاملت م/  17

  نعم           ال      

  من یتعامل معك في التكوین المهني ؟ هل كانت هناك وسائل تواصل جیدة بینك و بین /  18

  نعم           ال      

     ؟ لبعض المقاوالتت لكم خرجات میدانیة هل كان/  19

   نعم           ال       

  للفكر المقاوالتي ؟  نْ وِ كَ المُ من طرف و تحفیز  هل كان هناك توجیه/  20

  نعم           ال      

  ما یحث داخل ورشات العمل من تفاعل مكنك من اكتساب خصائص معین جعلتك تفكر /  21

  في إنشاء مقاولة؟       

  نعم           ال      

 فعیل الفكر المقاوالتيما تمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءات معتمد تؤدي إلى ت :محورال.  

  الشباب ؟ دعمول مؤسسات حهل قامت مؤسسات التكوین المهني بتنظیم أیام إعالمیة /  22

  نعم           ال      

  الشباب داخل مؤسساتها ؟ دعم هل قامت  مؤسسات التكوین المهني باستقبال مؤسسات /  23

  نعم           ال      

     ؟الشباب دعمو مؤسسات اتفاقیات مبرمة بین مؤسسات التكوین المهني على هل اطلعت /  24

  نعم           ال      



  خالل تكوینك ؟ المقاوالتیة هل قدمت لك مؤسسات التكوین المهني فكرة على /  25

  نعم           ال      

  ؟  دعم الشباب  ألجهزةهل قامت مؤسسات التكوین بزیارات / 26

  نعم           ال      

   ؟ عن الفكر المقاالتي انطباعاأعطت لك وین كالتمؤسسات  نظمتهارض التي اهل المع/  27

  نعم           ال      

  ؟خالل العروض التي قامت بها مؤسسات التكوین  منتجاتك إحدىهل قمت بعرض /  28

  نعم           ال      

   ؟ حفز من تفكیرك النتهاج الفكر المقاوالتي الورشاتهل عملك داخل /  29

  نعم           ال      

  

 تفعیل الفكر المقاوالتيالنظام البیداغوجي الذي تمارسة مؤسسات التكوین المهني یساعد في : المحور      

  ؟  تيالمقاوال الفكراكتساب لك في التكوین ساعد على  خصصهل الوقت الم/  30

  نعم           ال      

  ؟ بتجربة المقاوالتیة لألخذ حفزكهل النظام الداخلي لمؤسسات التكوین المهني /  31

  نعم           ال      

  ؟  تفعیل الفكر المقاوالتي لدیكمن  تداكانت هناك نشاطات جماعیة ز هل /  32

  نعم           ال      

    ؟  فعیل الفكر المقاوالتي لدیك للت مادیة ومعنویة  هل كانت هناك حوافز/  33

   نعم           ال      

  ات أمنیة و وقائیة جعلت منك مقاوالمارسه مؤسسات التكوین المهني من إجراءمهل  /  34

  یتحمل المسؤولیة ؟    

  نعم           ال      

  طرف مؤسسة التكوین النجازاتك التطبیقیة ؟ منهل كان هناك تعزیز /  35

  نعم           ال      

   هل هذا التعزیز حفزك النتهاج الفكر المقاوالتي ؟  36

  نعم           ال      


