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تشترك الدول املتقدمة والنامية يف االهتمام بتعليم وتكوين مواردها البشرية بتوفري   

اهلياكل القاعدية ، وخمتلف اإلمكانيات الضرورية من أجل ضمان اكتساب املعارف 

واملهارات لكرب عدد ممكن من األفراد ، إدراكا منها لدوره الريادي يف حتقيق التنمية 

ادية ، من خالل حتسني اإلنتاجية والنوعية ، ودعم تنافسية املنتوج احمللي مبا يكفل االقتص

  .احلفاظ وتعزيز قوة النشاط االقتصادي ، وتوسيع نطاق التشغيل

ومن هذا املنطلق ، فعالية نظام التعليم والتكوين املهين يف أي دولة ، ال تقاس على   

جزة ، بل تقاس مبستوى قدرته على تزويد حسب عدد اهلياكل واملنشآت القاعدية املن

  .سوق العمل بأيدي عاملة مؤهلة ومتخصصة وفق االحتياجات

وعليه تربز أمهية وجود شراكة بني نظام التكوين وخمتلف الفاعلني يف سوق العمل   

لتفادي االختالل املؤدي هلدر الطاقات البشرية واملوارد املالية ، إضافة لتعطيله لنمو 

القتصادية ، نتيجة سوء التكوين أو انعدامه ، ومن هنا برز اهتمام القطاعات ا

االقتصاديني األوائل واملعاصرين ذا العنصر احليوي ، الذين تناولوه من وجهات نظر 

  .خمتلفة ، لكن خبلفيات مشتركة تؤكد عالقته الوثيقة بسوق العمل

 على عالقة آلية بني يف هذا اإلطار ، كانت جتربة اجلزائر يف هذا اال قائمة  

التكوين والعمل ، مبعىن أنّ سوق العمل يوظف املتخرجني من نظام التعليم والتكوين 

املهين يف خمتلف القطاعات اإلدارية واالقتصادية يف القطاع العام على وجه اخلصوص ، 

الذي كانت فيه معايري التوظيف خاضعة ملنطق االقتصاد املوجه ، املدعم بسلسة من 
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 ، 1970-1973 والرباعي األول 1967-1969ططات التنموية ، بداية باملخطط الثالثي املخ

 والّيت أدت إىل إنشاء عدد معترب 1980-1984 ، واملخطط اخلماسي 1974-1978والثاين 

  .من الوظائف الدائمة ، وبالتايل مل يكن مشكل اإلدماج مطروحا حبدة

والّيت تشكل املصدر األول للعملة  1986بعد تدين أسعار احملروقات يف سنة   

الصعبة ، تراجع النسيج االقتصادي يف اجلزائر ، وتأثر مستوى التشغيل عموما ، مما أجرب 

الدولة على الدخول يف سلسلة من اإلصالحات اهلادفة حنو التوجه القتصاد السوق ، 

 برنامج وهي السياسة الّيت أفضت إىل تسريح مئات اآلالف من العمال ، مع تطبيق

  .التعديل اهليكلي ومل تستثن البطالة حتى فئة املتعلمني

هذه الوضعية دفعت إىل التفكري يف إجياد ميكانيزمات تشجيع خلق مناصب العمل   

الّيت تسمح بإدماج وإعادة إدماج األفراد الذي ميلكون مؤهالت علمية ومهنية ، على 

إلنشاء مؤسسات مصغرة وفق ) 1996(غرار إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 كوسيط بني طالبـي وعارض العمل ، ANEMعدة امتيازات والوكالة الوطنية للعمل 

دعم البحث عن العمل ، التكوين ( واملهام اجلديدة للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 

  ).التحويلي 

 األورويب ودخول ومع االنفتاح االقتصادي الذي ترمجه اتفاق الشراكة مع االحتاد  

االستثمارات األجنبية يف قطاعات خمتلفة ، ووضع برنامج اإلنعاش االقتصادي ، كل هذا 

ساهم يف إحداث حتوالت على سوق العمل يف اجلزائر من خالل ظهور احتياجات 

جديدة يف قطاعات نامية حتتاج إىل نظام تعليم وتكوين يستجيب ملتطلباا من جهة ، 

هم يف تأهيل العامل احمللي يف االحتفاظ مبنصب عمله ، ودعم ومن جهة أخرى يسا

  .قدراته أمام منافسة العامل األجنيب
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وال خيفى أنّ فرص االندماج يف سوق العمل أصبحت أكثر من أي وقت مضى   

خاضعة ملعيار املؤهالت والكفاءة الّيت لن تتحقق إالّ بوجود منظومة تكوين قادرة على 

. قدرة على التكيف مع املتغريات املستمرة يف خمتلف الوظائفختريج عمال يتميزون ب

  :ومن هذا املنطلق ويف ظل هذه التحوالت نطرح اإلشكالية التالية 

  ؟يف اجلزائرسوق العمل بدماج األفراد إمسامهة التعليم والتكوين املهين يف ��ى  �	

  :ويندرج ضمن هذه اإلشكالية سؤالني فرعيني مها   

  نظريات االقتصادية لسوق العمل عالقة التكوين بالعمل ؟ كيف تناولت ال-

   وهل تتساوى مسامهة التعليم يف االندماج يف سوق العمل عند الذكور واإلناث ؟-

  :ولإلجابة على اإلشكالية ، وضعنا فرضيتني مها   

  . ارتفاع مستوى التكوين يساعد على اندماج أكرب يف سوق العمل-

  . عند األفراد املؤهلني مدة البحث عن العمل تقلّ-

تتلخص أمهية هذا املوضوع يف معاجلة جلانب يتعلّق برفع مستوى أداء العاملني يف   

خمتلف القطاعات بالشكل الذي يؤدي إىل تطوير قدرام ، وبالتايل حتسني مستوى 

  .النجاعة االقتصادية

اد منصب ومن جانب آخر يعترب التكوين وسيلة يتمكن األفراد بواسطتها من إجي  

عمل والتكيف مع السياسات املنتهجة يف هذا اال والتغريات املتواصلة ملتطلبات خمتلف 

  .الوظائف

كما ال خيفى حاجة القطاعات االقتصادية ألكرب عدد ممكن من الكفاءات خوصا   

يف ظل انفتاح مبين من موقع قوة ، تكون مصدرها بالدرجة األوىل منظومة التعليم 
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ال يكون سوق العمل الوطين سوقا للعمالة األجنبية الّيت بدأت تتزايد من والتكوين لكي 

  .عام آلخر

املنهج املتبع يف معاجلة هذا املوضوع ، كان مزجيا بني املنهج الوصفي   

واالستقصائي ، األول استعرضنا بواسطته بعض مناذج وأنظمة التعليم والتكوين واملهين ، 

القة التكوين بالعمل ، والثاين استعملناه يف حتليل مستوى وأهم النظريات الّيت تناولت ع

اندماج األفراد املؤهلني يف سوق العمل وأسباب التباين بني خمتلف الفئات العمرية ، 

  .والتعليمية

قسمنا هذه الدراسة إىل أربعة فصول أساسية ، ارتكز الفصل األول على   

ن املهين يف بعض الدول الّيت تتميز استعراض بعض النماذج من أنظمة التعليم والتكوي

برقي سياسة تأهيل مواردها البشرية ، مع إدراجنا لعنصر التكوين يف املؤسسة ، والدور 

واملكانة الّيت وصل إليها خاصة يف املؤسسة احلديثة ، حبيث أصبح عنصرا فعاال يف 

  .منظومة التكوين

تربط التكوين عموما بالعمل ، أما الفصل الثاين فسنتناول فيه أسس العالقة الّيت   

من خالل شرح بعض النظريات االقتصادية الّيت تناولت هذه العالقة ، مع بيان خلفيات 

  .االشتراك بني الطرفني

ويتمحور الفصل الثالث حول تطور نظام التعليم والتكوين املهين يف اجلزائر ، من   

  .البيداغوجية الّيت يتميز االسياق التارخيي لنمط هذا النظام ، واهلياكل والقدرات 

وأخريا يف الفصل الرابع سنقوم بتحليل مستوى اندماج املتخرجني من نظام   
والتكوين املهين يف اجلزائر يف سوق العمل وفق طبيعة مناصب العمل وتنوع  التعليم

  .قطاعات النشاط
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   :متهيد

ر احلاصل على مستوى متطلبات سوق العمل نتيجة التطور يف ظل التطو  
التكنولوجي، أصبح من الضروري على األفراد الراغبني يف مسايرة هذا التطور ، التوجه 
أكثر فأكثر إىل حتصيل خمتلف املعارف واملهارات الّيت بواسطتها يستطيعون االستمرار يف 

هذه املتطلبات يتوافق مع تطور وتنوع عامل الشغل ، ويف هذا اإلطار فإنّ تنوع وتطور 
مصادر تنمية املعارف ، حني أنه  أصبح االخنراط يف النظام التعليم من املبادئ الضرورية 
واألساسية ، واليت تبىن عليه أي عملية تراكم للمعارف واملهارات ، نظرا ملا يوفره من 

ة ، بل أصبح شرطا لذلك طاقات معرفية ، وأيضا يسهل عملية التعلم على املهن املختلف
يف النظم التعليمية احلالية ، حيث أنّ االلتحاق بالتكوين املهين يستوجب مستوى معني 

  .من التعليم
وبدوره فالتكوين املهين هو فرصة أخرى ملن مل يتمكن من إمتام دراساته العليا،   

ويكون يف بل أنّ درجة التطور الذي وصل إليها ، أهلته ألن يلعب الدور األساسي ، 
مقدمة أولويات التنمية االقتصادية ألكرب الدول الصناعية منها والنامية ، ويف هذا الصدد 
فقد استعرضنا بعض النماذج الّيت تطبقه يف إجنلترا ، أملانيا ، اليابان على سبيل املثال ، 
ة ملعرفة كيفية تعاملها يف تأصيل مواردها البشرية ، وحىت احلامل ليس مبنأى عن عملي

التكوين ، حني أصبحت املؤسسة احلديثة تم ذا اجلانب ، وتكرس جزءا عن ميزانيتها 
  .له ، وتوفر عدة طرق لنقل تقنيات العمل
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ارتبطت بالتعليم  عدة مفاهيم الّيت تطورت مبرور الزمن ، وأصبحت إحدى أطر   

راحل التعليم ، التوجيه التربوي ، التعليم األساسي ، النظام التعليمي يف الدول منها مب
  .ومعدل السنوات املرتقبة للدراسة

   :واقع التعليم 1 -

  : 1ة تاريخية عن التعليملمح 1-1-
كان التعليم قدميا يعد من أنواع الترف اإلنساين، لذلك كان مقصورا على فئة   

لك الثروة والسلطة واألصل اجتماعية معينة دون غريها، وهي الفئة الّيت كانت مت
  .االجتماعي املرتبطة بالنخبة السياسية واالجتماعية احلاكمة

ومع بداية الثورة الصناعية يف إجنلترا والثورة االجتماعية يف فرنسا يف القرن الثامن   
عشر، تغير مفهوم التعليم وحمتواه وأهدافه، وجتاوز تلك الفئة االجتماعية الّيت ظلت 

  .حتتكر العلم واملعرفة دون غريها من طبقات اتمعلقرون طويلة 
 الغربية يف أمس احلاجة إىل عمال – الرأمسالية –لقد كانت الربجوازية الصاعدة   

مهرة وفنيني وتقنيني يقومون بأدوارهم يف العملية اإلنتاجية الصناعية الّيت حتول اتمع 
بعدما اقتصر حتصيل العلم واملعرفة إليها بعد القضاء على مرحلة الزراعة اإلقطاعية ، 

 على أبناء األمراء والنبالء كامتياز طبقي –الفلسفة ، الشعر واألدب الالتيين –النظرية 
واجتماعي ، نشأت احلاجة إىل تعليم أبناء الفئات االجتماعية الفقرية ، ليس بغرض 

تاجية لزيادة العائد تثقيفهم وتوعيتهم ، ولكن بغرض قيامهم بأدوار مهنية يف العملية اإلن
  .االقتصادي ، الذي يعود بدوره على تلك الفئة صاحبة االمتياز الطبقي واملعريف

  

                                           
  .63:  ، ص 1993 ، دار املعرفة اجلامعية ، الطبعة األوىل ، اإلسكندرية ، سياسة التعليم يف الوطن العريب  شبل بدران ، -  1
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 كانت لتلبية احتياجات التطور وتعميمه،إذن فكرة توسيع نطاق التعليم وانتشاره   
  .االجتماعي واالقتصادي الذي ساد أوروبا يف القرن الثامن عشر

ولية أن تم حبقوق اإلنسان يف العامل ، فظهر فيما بعد حاولت املنظمات الد  
، والذي تضمن حقوقا 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العاشر من ديسمرب 

الّيت جيب أن باره حق لإلنسان على الدولة، واحلق يف التعليم ، على اعت: عديدة من بينها 
  ، دون حتصيل العلم واملعرفةتوفره له دون عائق اجتماعي أو مادي أو ثقايف أو بيئي حيول

 الكبرية ، نظرا ألمهيتهرة تتكفل به الدولةومع تطور احلياة االقتصادية أصبح التعليم ضرو
 انب املعيشي لألفراد من خالل الفرص يف ترقية اجلحتريك التنمية االقتصادية ومسامهتهيف 

  .الّيت يوفرها

   :مفهوم التعليم 2-1-
هات االجتماعية ، وهو ملعارف والقدرات والتوجالتعليم هو عملية اكتساب ا  

 التغيري والتطوير حبسب متطلبات واحتياجات االقتصاديات احلديثة ، فتعلم خيضع ملنطق
 من فهم النظريات العلمية واملكونات ،مهنة ما يتطلب مستويات أعلى باستمرار

لتكوين املهين ، ليجعله التكنولوجية الداخلة يف هذه املهنة ، وهنا جيب أن يسبق التعليم ا
أسهل وأقل استغراقا للوقت ، وهذا هو حال أغلب برامج التعليم والتكوين املهين يف 

  .العامل
ومن هذا املنطلق احتل التعليم طليعة انشغاالت خمتلف الدول ، من ختطيط وإنفاق   

ا من وتطوير ، إدراكا منها ألمهية يف تأهيل مواردها البشرية باملستوى الذي يسمح هل
  .حتقيق تنمية عالية

نتيجة  تعرض هذا املفهوم عرب العصور إىل تغريات كربى من هذا املنطلق  
  .لتطورات الّيت عرفتها املراحل الزمنية املختلفةل
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فبينما كان التعليم يف السابقة يعترب فنا من فنون نقل املعرفة يف نطاق املدرسة ، "  
يد من ااالت ، بعد اتساع املعىن حاليا ليشمل حتول اليوم إىل علم متني ، يرتبط بالعد

  .1"العملية الثقافية بأكملها الّيت تؤدي إىل تنمية األفراد وإبراز إمكانيام املختلفة

   :*CITE 2التصنيف العاملي ملراحل التعليم
  :حيتوي على سبعة مراحل   

   :0املرحلـة  -
  ).سنوات3 إىل سن 2ابتداء من سن (تعليم ما قبل االبتدائي   

   :1املرحلـة  -
  ). سنوات6 إىل 4 سنوات ملدة تتراوح ما بني 7 أو 5-6ابتداء من (تعليم ابتدائي   

   :2املرحلـة  - 
، يكون إما ائي أو ) سنوات6 إىل 2تتراوح مدته ما بني (التعليم الثانوي األدىن   

 إصالحات النظام  يف ظل–حتضريي للتعليم الثانوي ، وتسمى هذه املرحلة يف اجلزائر 
  . سنوات4 للتعليم املتوسط ويدوم –التعليمي 

   :2 إىل مرحلـة 0من مرحلـة  -
  .هي مدة التعليم اإلجباري  

  : 3املرحلـة  -
، إما يكون ائي ـو حتضريي لتعليم ) سنوات5ملدة سنتني إىل (التعليم الثانوي   

  .املستوى الثالث
  
  

                                           
 ، عمان ، 1990 أبريل – ، يناير 49:  ، جملة التربية اجلديدة ، ع ة الروابط بني التعليم العايل وعامل العملتقوي عبد اهللا بوبطانة ، -  1

  .39:ص
2   - www.eco.ucl : b/ ecom / fr /services / logistiques / occupation / cite isced . 
*  classification internationale type de l’éducation. 
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   :4املرحلـة  -

ول ا حاليا ، وكانت تدوم من سنة إىل سنتني ، وتسمى هذه املرحلة غري معم  
  .التعليم غري اجلامعي املستوى الثالث

   :5املرحلـة  -
  ).مدته أكثر من سنتني(التعليم غري اجلامعي املستوى الثالث   

   :6املرحلـة  -

الدرجة األوىل موجه للطلبة الناجحني يف التعليم ) املستوى الثالث(التعليم اجلامعي   
  .لثانوي العايلا

   :7املرحلـة  -
الدرجة الثانية للطلبة الناجحني يف التعليم ) املستوى الثالث(التعليم اجلامعي   

  .اجلامعي الدرجة األوىل
  .7و 6ويف بعض الدول يتم إدماج املرحلتني   

   :أهداف وأنشطة التعليم 3-1-

   :أهداف التعليم 1-3-1-
 من وظائف مجيع املؤسسات التعليمية ، فعن تعترب األنشطة التدريسية وظيفة هامة  

طريق التدريس يتم نشر املعرفة وانتقال التراث الثقايف من جيل آلخر ، واالطالع على 
كل جديد ومستحدث يف جماالت دراستهم ، ويؤدي ذلك إىل إعداد وتنمية الطالب 

لوظيفة يتطلب وتعبئتهم ألعمال ونشاطات متعددة االت العمل املختلفة ، وجناح هذه ا
االهتمام حبسن اختيار وإعداد عضو هيئة التدريس من جعة إىل جهة أخرى االهتمام 
بتطوير أدائه علميا ومهنيا ، مما ينعكس إجيابيا على تنمية قدرات الطالب من خالل عدة 

  .1جوانب

                                           
  .39-40:  ، ص 1990 ، دار عامل الكتب ، القاهرة ، العائد االقتصادي املتوقع من التعليم إمساعيل حممد دياب ، -  1
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االهتمام بتوفري التوحيد واإلرشاد األكادميي ألنه البداية السليمة للتفاعل بني   
طالب واألستاذ، وبصفة عامة فإنّ توفري املناخ املالئم لنجاح العملية التعليمية يتضمن ال

  . . . التوجيه واإلرشاد، االتصال الفعال، الوسائل التعليمية املناسبة
االهتمام بالكشف عن ميول واهتمامات الطالب وتنميتها من خالل الكشف عن   

ما هو احلال يف النموذج الياباين أين يتم املواهب والقدرات وصقلها بصفة مستمرة ، ك
  .تدوين ميوالت وقدرات كل تلميذ منذ املرحلة االبتدائية

تقدمي برامج تعليمية تتسم باملرونة واالختيار حبيث تعطي الفرصة لكي يقوم   
  .الطالب باختيار بعض املقررات الّيت تتناسب مع ميوله واهتماماته ورغباته

   :ه التربويالتخطيط والتوجي 2-3-1-
نشأ التخطيط التعليمي يف قلب التخطيط االقتصادي باعتباره األداة الرئيسية "  

 ، Adam Smith: لتكوين اقتصاد قوي وسليم ، وتناول العديد من االقتصاديني مثل 
Narshall   ،Schultze ، Becker . . .  ه  استثمار مثل أي استثمارالتعليم على أن

 ، ألنّ التنمية الشاملة ال حتتاج إىل الرأمسال املادي فقط ، بل 1"مادي آخر بل وأفضلها
حتتاج أيضا إىل قوى عاملة قادرة على ترمجة األهداف الرئيسية لالقتصاد بأكثر جودة 
وفاعلية ، وبالتايل ، فإنّ مناء اقتصاديات الدول املتقدمة مثل اليابان ذات املوارد احملدودة 

  .اج القومي بفضل تزايد االستثمار التعليميإمنا ترجع إىل ارتفاع اإلنت
التخطيط التعليمي على أنه  أسلوب علمي يعتمد على  : "Coobsوقد عرف   

التحليالت التنظيمية والرشيدة جلعل التعليم أكثر فعالية وكفاية يف تلبية حاجات وأهداف 
املتقدمة يف اإلنفاق  ، هلذا تشترك الدول النامية مع غريها يف الدول 2"كل اتمع وأفراده

واإلعداد لربامج تعليمية مواكبة للتطورات احلاصلة يف هذا اال ، ولو أا ختتلف من 
  .حيث حجم اإلنفاق ومستوى اإلعداد

                                           
  .45:  إمساعيل حممد دياب ، مرجع سابق ذكره ، ص -  1
  .46:  إمساعيل حممد دياب ، املرجع السابق ، ص -  2
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إنّ صعوبة مجع املعلومات اآللية حول خمتلف املهن باإلضافة إىل التغري املستمر يف   
تمرة أدى إىل االجتاه حنو إعادة النظر يف متطلباا نتيجة اإلدخاالت التكنولوجية املس

ضبط املفاهيم األساسية املتصلة بالتوجيه ، فاالختيار املهين أصبح ينظر إليه على أنه  ليس 
قرار آين ميكن أخذه يف حلظة معينة ، وإمنا سريورة متتد عرب الزمن ، تستلزم بدورها 

فيدين منها إىل القيام بالتوجيه جمموعة من األنشطة دف يف محلتها إىل الوصول باملست
  :الذايت ، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 

  نشاطات التوجيه التربوي : 01جدول 

 التعريف نشاطات التوجيه

) تالميذ، متربصني (تقدمي معلومات كافية وموضوعية للمعنيني    L’informationاإلعالم          1-
 .حول العامل املدرسي واملهين

 .تشخيص مدى التكيف بني االختيارات املمكنة للفرد وقدراته  L’évolution        مي      التقو2-

تقدمي اقتراحات للفرد بناء على التجارب واملعلومات السابقة   L’avaisاملشورة                   3-
 .للمختص

اإلمكانيات املتوفرة له مساعدة الفرد على الكشف عن ميوالته و  Le conseilاإلرشاد               4-
 .ومدى أمهيتها

 L’éducationتربية املشروع    5-

du choix      
وضع برنامج تربوي يسمح للمشاركني بتطوير استعدادام 

 .ومعارضهم للوصول إىل االختيارات املهنية املناسبة

  مذهب تكوينمساعدة الفرد على احلصول على عمل أو    Le placementالتعبري             6-

املشروع وبعض ، اخللفية النظرية ملفهوم بوسنة حممود، التوجيه املدرسي واملهين : املصدر
  .171: ، ص ، قسنطينة1998 ، 10، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد املعطيات امليدانية
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   :واقع وتباين صعوبات التعليم بين الدول 2-

   :سةتعريف معدل السنوات المرتقبة للدرا 1-2-
يتم تعريفه بالعدد اإلمجايل لسنوات الدراسة الّيت يتوقع لطفل يف الرابعة من عمره   

حتصيلها يف املستقبل ، مع االفتراض أن احتمال القيد يف املدرسة يف أي عمر يوازي نسبة 
القيد احلالية هلذا العمر ، ال يشري هذا املفهوم إىل عدد الصفوف الّيت مت بلوغها ، بل إىل 

ل فترة الدراسة ، وألنّ تعريفه أيضا مبعدل عدد السنوات الّيت من احملتمل أن يقضيها معد
طفل يف النظام التعليمي ، ومبا أنّ معدل سنوات الدراسة املرتقبة هو عبارة عن معدل ، 

 يوجد من مل يلتحق أصال :يتم تسجيل تفاوت يف عدد سنوات الدراسة ، مثال 
  . عاما يف النظام14اآلخر ، بينما يقضي البعض باملدرسة
بالرغم من أنّ التوقعات ال تسري بشكل مباشر إىل املستوى الدراسي الذي يبلغه   

األفراد بسبب اشتماهلا على نسب إعادة الصف والتسرب ، إالّ أا تعطي فكرة على 
  .املستوى الدراسي احملتمل للراشدين يف املستقبل

فإنه يسمح مبقارنة عدد الطالب حسب  أوال: هلذا املؤشر ميزتان أساسيتان   
مستوى التعليم باستخدام مقياس واحد ، أال وهو عدد سنوات الدراسة ، وهذا ما 
يسهل املقارنة بني الدول الّيت تعتمد فترات زمنية خمتلفة لرباجمها ، وتلجأ إىل تركيبة 

  ).1أنظر الشكل ( خاصة ملستويات التعليم ، كاملرحلة االبتدائية والثانوية والتعليم العايل
يسمح املؤشر مبقارنة برامج املرحلة ما بعد الثانوية الّيت تتميز بتنوع أكرب ، وال  : ثانيا

  .تتبع مرحلة زمنية موحدة
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  .2001معدل السنوات الدراسة املرتقبة حبسب املنطقة سنة  : 01الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Unesdoc.Unesco.org 
بلجيكا والسويد من رواد الدول يف ضمان معدل أكرب وعلى صعيد الدول تعترب 

، ) 17.5( على التوايل مث إسبانيا 18 ، و18.3لسنوات الدراسة املرتقبة، حبيث تبلغ 
  ).16.8(، والواليات املتحدة األمريكية ) 17.1 (، وكندا ) 17.3(اململكة املتحدة 

   :العوامل المؤثرة على التعليم 2-2-
قدرات واملعارف العلمية واملهنية للموارد البشرية الّيت حتدد يف إنّ عملية توسيع ال  

النهاية طبيعة وسرعة التنمية االقتصادية لبلد معني ، تبدأ من تشجيع نسبة االلتحاق 
باملدارس، مع العمل على االحتفاظ وتطويل مدة التمدرس بأقصى حد ممكن ، وهلذا 

  . سنوات على األقل09إلجباري لفترة فأغلب التشريعات الدولية حتدد مدة التعليم ا
فالفرد عدمي املستوى التعليمي، جيد صعوبات كبرية يف احلصول على منصب   

عمل أو قد ال جيده متاما نظرا ملتطلبات وتطورات لون العمل، هذا من جهة ومن جهة 
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أخرى، فالتحول أو االخنراط يف برامج التكوين املهين ، تتطلب بدورها مستوى تعليمي 
  .عنيم

  :من العراقيل الّيت حتول دون إمتام أو عدم االلتحاق باملدارس  

   :الوسط االجتماعي -
  :يتبني تأثري هذا العامل من خالل   

   :مستوى املداخيل -أ 
فكلما ارتفعت مداخيل األسرة زادت فرصة التعليم ، وال خيفي مدى تأثري   

ن كان التعليم جمانا ، فإنّ األسر املداخيل على احلياة االجتماعية ككل ، وهلذا حىت وإ
  .الفقرية تدفع بأبنائها للعمل خصوصا يف املناطق الريفية بسبب اخنفاض مستوى املعيشة

   :الوسط العائلي  -ب 
فالعائالت الّيت تلقى أفرادها تكوينا عاليا ، متارس تأثريا إجيابيا يف حث األبناء على   

  .هالتمدرس نظرا إلدراكها للقيمة الكبرية ل

   :االستعدادات الشخصية -
ومدى اإلدراك والتحفيز إلمتام املسار التعليمي ، وتتبلور هذه االستعدادات بتطور   

  .سن الفرد
تأثري العوامل السابقة الذكر يتباين بني الدول املتطورة والنامية ، هذه األخرية   

ال ميلكون املرحلة تقدر نسبة الطلبة الذين : تبقى تعاين كثري من هذا اجلانب ، فمثال 
 يف آسيا ، يف 20% يف أفريقيا ، و54% يف أمريكا اجلنوبية ، و 60%االبتدائية حبوايل 

فترة أواخر التسعينات ، مع وجود فوارق كبرية من البلدان يف كل جمموعة ، حيث 
 يف بعض 64%حوايل :  يف بعض البلدان اإلفريقية 80%تعمل هذه النسبة إىل حوايل 

  .سيويةالبلدان األ
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 فتبلغ نسبة الطلبة الذين ال ميلكون هذه الثانوية،أما بالنسبة ملرحلة الدراسة   
 يف أمريكا الالتينية وآسيا ، بينما تقدر هذه  18% يف أفريقيا ، و39%املرحلة حوايل 
  .1 يف أوروبا11%النسبة حبوايل 

مل فترة ويف هذا املستوى ، فاملشكل غري مطروح حبدة ، طاملا أن الطالب أك  
  . التكوين املهينمبراكز، وميكنه االلتحاق  اإلجباريةالدراسة

  

   :النظام التعليمي في بعض دول العالم 3-
اهلدف من استعراض بعض النماذج العاملية لنظام التعليمي هو معرفة كيفية تعامل   

  .البشريةالدول مع هذا القطاع ، واإلجراءات الّيت تتبناها يف التأهيل املعريف ملواردها 

   :أستراليـا 1-3-
يوجد يف أستراليا ما يسمى بوثيقة املناهج تشكل إطارا عاما لبناء نسيج املناهج   

لتليب حاجات التعلم ، وحتدد باإلضافة إىل ذلك املعايري املنهجية املتوقع من الطالب 
  .حتقيقها يف كل مدارس الوالية ويف كل السنوات

التعليمية ، فمن خالهلا حتدد ااالت العلمية يف  هذه الوثيقة حمور العملية تعد  
تقدم الطالب ، ويدرب على أساسها املعلمون ، وحتدد مبوجبها معايري تقدمي أداء 

  .مي عمل املدرسةو يتم باستخدامها تقوالطالب ،
شارك يف إعداد هذه الوثيقة جمموعة كبرية من التربويني وأسهم فيها أولياء   
 للمعلم حرية خرى فيها ، وتبعا هلذه الوثيقة قطاعات اتمع األ، وأخذ رأيالتالميذ 

ختطيط املواد وتنظيم املنهج والنشاطات التعليمية ، وال ينبغي أن تكرر أي مدرسة متاما 
ما تفعله املدرسة األخرى ، حبجة أن كل مدرسة هلا ظروفها وطالا ، وهلم احتياجام 

  .اخلاصة يف التعليم

                                           
، القاهرة،  2000، 22، جملة حبوث اقتصادية عربية، ع تعليم والتنمية االقتصادية مع إشارة للبلدان العربيةال عبد الوهاب األمني، -  1

  .70: ص 



                   عموميات حول نظام التعليم والتكوين  الفصل األول

 16 

، وحتدد ) السنة األوىل إىل العاشرة(ثيقة التعليم من مرحلة اإلعداد ختدم هذه الو"  
 – الصحة والتربية البدنية – الرياضيات –اللغة اإلجنليزية : جماالت التعليم الثمانية 

 اللغات األخرى ، أما يف املرحلة – التقنية – دراسة اتمع والبيئة – العلوم –اآلداب 
ل سنوات الدراسة احلادية عشر والثانية عشر أن خيتار مواد الثانوية يستطيع الطالب خال

دراسية من بني عدة مواد ختصيصية كجزء من دراسة الثانوية ، وأحد هذه الربامج 
القانوين املهين ، وميكن نقل تلك املواد الدراسية إىل الكليات التقنية بعد التحاق الطالب 

  ."1ا ، مما يقلل من فترة الدراسة بالكليات

   :نماذج من أوروبـا 2-3-

   :2بريطانيـا 1-2-3-
التعليم اإللزامي يف بريطانيا يبدأ من سن اخلامسة إىل سن السادسة عشر وتنقسم   

 ، وبعدها يبدأ التعليم nurseryمراحل التعليم إىل أربع ، تبدأ مبرحلة ما قبل االبتدائي 
خلامسة حىت احلادية عشر ، مث  من سن اprimaryاإللزامي بداية من التعليم االبتدائي 

التعليم يف املدارس الثانوية من سن احلادية عشر إىل السادسة عشر ، وقد يلحق فيما بعد 
 ، وهي مرحلة التعليم A-Level سنة ، وتسمى 18 إىل 16مرحلة للفئة العمرية من 

 املؤهالت التكوين املهين بعد اإللزامي ، وتباح أمام طالا ا جمال االختبار بني مدى
  .األكادميية واملهنية

وتعد شهادة التعليم العام أعلى شهادة للتعليم ما قبل اجلامعي ، يترشح هلا   
الطالب الذين أكملوا الدراسة الثانوية ، ويف حالة جناحهم ينتقلون إما للجامعات أو 

ة من أعرق لبعض أنواع التعليم املهين  العايل ، ويف هذا الصدد تعترب اجلامعات الربيطاني
، غالسغو ) 1284(، كمربدج ) 1264(أكسفورد : اجلامعات يف العامل على غرار 

 كلية متعددة 33 جامعة ، عالوة على 56 إىل 1991، ووصل عدد اجلامعات يف ) 1451(
  . كلية جامعية49التقنية ، و

                                           
  .48:  ، الرياض ، ص 11 ، العدد 2002 التعليم من حولنا ، من جملة املعرفة ، -  1
  .142-144:  التعليم من حولنا يف سلسلة جملة املعرفة ، املرجع السابق ، ص -  2
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   :فرنسـا 2-2-3-
دارس ما قبل  من األطفال البالغني من العمر مسجلني يف امل99%إنّ أكثر من   

االبتدائية، أما التعليم االبتدائي ، فيبدأ من سن السادسة ومدته مخس سنوات ، يليه 
 3 يف – بعد ايته –سنوات حيث تتوفر إمكانية االخنراط 4(التعليم اإلعدادي الذي ميتد 
  ) :صفوف يف املرحلة الثانوية

  .الصف الثاين العام أو الصف الثاين التقين -
 ، وهذا اال يسمح BEPاملهين املؤدي إىل شهادة الدراسات املهنية الصف الثاين  -

 .الحقا للحصول على شهادة ثانوية مهنية أو تقنية

 .CAPالسنة األوىل حتضريية للشهادة األهلية املهنية  -

  :وحتضر هذه املرحلة يف ثالث سنوات هي على الترتيب 
: إحدى الشهادات التالية الصف الثاين ، الصف األول ، الصف النهائي ، لنيل 

شهادة الثانوية اخلاصة ، شهادة الثانوية التقنية ، وشهادة الثانوية املهنية ، وما مييز هذه 
األخرية هو أا متكن حاملها من االلتحاق باجلامعة مثلها مثل شهادة الثانوية العامة 

  .والتقنية

  : 1السـويـد 3-2-3-
حلة ما قبل املدرسة ، مرورا مبرحلة التعلم يبدأ السلم التعليمي يف السويد مبر  

 سنوات ، يستطيع 3اإللزامي ومدا تسع سنوات ، مت التعليم الثانوي األعلى ومدته 
  .بعدها الطالب مواصلة تعليمه اجلامعي

تبدأ من ) املرحلة الثانوية الدنيا+ االبتدائي (مرحلة التعليم اإللزامي يف السويد   
، حىت السادسة عشر ، وتبلغ نسبة ) ان يف سن السابعة ك1991قبل (سن السادسة 

  . من جمموع من هم يف سن التعليم اإللزامي98%التمدرس يف هذه املرحلة 

                                           
  .81-85:  ، ص 1989 ، منتدى الفكر العريب ، عمان ، مستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم أنطوان زحالن وآخرون ، -  1
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بعد احلصول على شهادة إمتام التعليم اإللزامي ، تأيت املرحلة الثانوية العليا ومدا   
غة السويدية ، اللغة ثالث سنوات ، ويشترط قبول الطالب فيها جناحه يف اختبارات الل

  . الرياضيات يف شهادة التعليم اإللزاميواإلجنليزية 
العناية الّيت توليها السويد للتعليم ، هو أحد أسباب متركزها يف املرتب األوىل   

 ،  1)2003املرتبة الثالثة وراء النرويج وإسلندا عام (عامليا يف تصنيف التنمية البشرية 
 أي افضل من  6.6%لتعليم من الناتج احمللي اإلمجايل حيث تبلغ النفقات العامة ل
  .3.6% ، واليابان  5%الواليات املتحدة األمريكية 

   :2أملـانيـا 4-2-3-
 سنة 12يف أملانيا التعليم إلزامي من سن السادسة وحىت الثامنة عشر أي ملدة   

داء إلزامية دراسية بدوام كامل أل) سنوات10ويف بعض الواليات (عموما ، تسع سنوات 
التعليم العام، وسنتني دراسيتني يف املدرسة االبتدائية أربع سنوات ، يلتحق بعدها التالميذ 

 سنوات متبوعة بتكوين 6 إىل 5باملدارس الرئيسية الّيت تدوم فترة الدراسة من -: إما 
  .مهين حىت سن الثامنة عشر

 اخلامس إىل الصف من الصف(سنوات 6 املدارس املتوسطة وفيها مدة التدريس -
حيصل املتخرجون على شهادة الدراسة املتوسطة الّيت تؤهلهم لالنتساب إىل ) العاشر

  .املدارس املهنية ، وتعترب هذه الشهادة مقدمة للدول إىل حياة وظيفة متوسطة
من الصف اخلامس (سنوات 9مدة الدراسة فيها ) اجلمنازيوم( املدارس الثانوية العامة -

، وهي تقدم تالميذها تعليما موسعا يف خمتلف الفروع ، ) الث عشرإىل الصف الث
  .ويلتحق خرجيوها غالبا باجلامعات واملعاهد العليا

 واحد حوايل ات واملعاهد العليا من مواليد عام اجلامعيفوتبلغ نسبة املنتسبني   
ليسانس ، ماجستري ، الدكتوراه ، يف : مرشحني ملختلف الشهادات ،  2002 يف %30

                                           
1 - Sous.dir André GAMBLIN , images économiques du monde 2004 , ed. Armand colin , 
Paris , 2004 , p : 36. 

  .69-74:  جملة املعرفة ، مرجع سابق ، ص  التعليم من حولنا ، يف سلسلة-  2
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خمتلف الفروع، إالّ أنّ اإلقبال املرتفع على الدراسة اجلامعية ، أدى إىل تقييد االنتساب يف 
  .بعض التخصصات

   :نماذج من آسيا 3-3-

   :1الصيـن 1-3-3-
الصني إىل حد كبري النظام التعليمي اجلزائري مبرحلة يف يشبه النظام التعليمي   

سنوات أيضا ، إالّ أن 3 ، وثانوية بـ سنوات3سنوات ، مث متوسطة بـ  6ابتدائية بـ 
الطلبة املتفوقني يسمح هلم بااللتحاق بالتعليم العايل دون اختبارات القبول ، وطبقا 

مليون 215 ، فإنّ عدد الطالب يف كل املراحل الدراسية يقدر بـ 1997إلحصاءات 
اإلدارة ، طالب ، وتتميز مؤسسات التعليم العايل يف الصني بنوع من االستقاللية يف 

  .سنوات5إىل 4وتتراوح مدة الدراسة فيها ما بني 

   :كوريا اجلنوبيـة 2-3-3-
متكنت كوريا اجلنوبية من أن جتعل من تعليمها أداة فعالة يف مسرية التنمية   

فمجموعة (االقتصادية، وأصبحت هلا شركات عاملية ذات قدرة تنافسية كبرية 
HYUNDAI العاملي ، مما جعل كوريا اجلنوبية أول  من اإلنتاج 34% للبواخر تضمن

 الّيت تشغل SAMSUNGصانع يف هذا اال يف العامل متفوقة على اليابان ، وشركة 
مليار  46 ، صدرت حوايل 1969 عامال فقط يف 36عامل ، واليت بدأت بـ  101000

  .2)2005دوالر من منتجاا اإللكترونية يف سنة 
ة  من ميزانية الدولة ، ورغم أن املرحل21% وحيظى قطاع التعليم من حوايل  

ن أوا دراستهم املتوسطة ، يصل الثانوية غري ملزمة وغري جمانية ، إالّ أنّ نسبة االلتحاق مم
 مقسمني على التعليم األكادميي ، املهين ، التقين ، املراسلة ، كما تتميز 94%إىل 

                                           
  .221-223:  التعليم من حولنا ، جملة املعرفة ، مرجع سابق ، ص -  1

2  -  El Watan Economie , 20 Mars 2006 , n° 50. 
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، دف مساعدة الطلبة على اجلامعات باحلضور املكثف خلدمات التوجيه واإلرشاد 
  .االستفادة القصوى من قدرام ، مع توفري شبكة معلومات ختص كل التخصصات

   :اهلنـد 4-3-3-
 عاما ، 14تلتزم احلكومة بالتعليم اإللزامي ااين ، من سن السادسة إىل سن   

 تستمر فيها وبعد مرحلة التعليم األساسي ينتقل الطالب إىل املرحلة الثانوية العليا اليت
الدراسة ملدة عامني ، مع التركيز بوجه خاص على حتسني تعليم العلوم وإدخال برامج 

 هنيةالتكوين على العمل، وتوجيه الطلبة لإلقبال على الربامج العملية إلعدادهم للحياة امل
  .بدال من دخوهلم اجلامعات

ا آالف من  جامعة 229 حوايل 2002وقد وصل عدد اجلامعات يف اهلند سنة   
ويتخرج ا سنويا أكثر من "كلية هندسة ومعاهد تكنولوجية ، 4338الكلبات ، منها 

 من ذوي شهادات الليسانس ، وجمموع املتخرجني من 300000مهندس ، و 200000
  . دكتور9000كل االختصاصات يصل إىل مليونا متخرج ، منهم 

  ا اهلند ، ليس فقط علىهذه األرقام تؤكّد حجم القوة املعرفية الّيت تتميز
  .1" ذو أصول هنديةMicrosoft من موظفي  30% أن الصعيد احمللي ، وحىت عامليا حيث

                                           
1 -  Mouloud MADOUN , l’avantage compétitif par la formation, colloque international : 

formation de compétences et GRH , ORAN 04-06 juin 2005. 
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ازدادت أمهية التكوين املهين بزيادة االحتياجات املهنية لسوق العمل واليت ختتلف 

 املهين حسب األهداف اط التكوينمن قطاع آلخر ، مما أدى إىل تنوع أساليب وأمن
  املرجوة منه

   :نيمفهوم التكوين المه 1-
لقي التكوين املهين اهتماما كبريا من منظمة العمل الدولية الّيت أصدرت بشأنه   

   :1توصيات ختص كيفية تطويره واستغالله منها
  . بشأن التلمذة الصناعية1939 لسنة 60 التوصية رقم -
  . مبا فيهم العجزة بشأن التكوين املهين للبالغني 1950  لسنة88 التوصية رقم -
  . بشأن التكوين املهين يف الزراعة1956 لسنة 101 التوصية رقم -
  . بشأن التكوين املهين1962 لسنة 117 التوصية رقم -

 اتفاقية وتوصية حول التوجيه 1975كما أصدرت يف دورا الستني يف جوان   
  .ملوارد البشريةوالتكوين املهين يف تنمية ا

 منظمة العمل العربية خصصت جانبا هاما من مناقشاا للتكوين املهين و بدورها  
 ، حيث 1976 خالل مارس وأفريلة املنعقدة بنواكشوط مبوريتانيايف دورا اخلامس

 من أمهية اقتصادية واجتماعية للبلدان العربية يف هأوصت باالهتمام ذا اجلانب ملا يشكل
 .حلةهذه املر

 
 
  

                                           
  .138:  ، جملة العلوم اإلنسانية ، مرجع سابق ، ص سوسيولوجية لتكوين املهين وسياسة التشغيل يف اجلزائر بلقاسم سالطينية ، -  1
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  ه  قبل تقدم العلوم ، وتعقد اتمعات ، كانت احلياة بسيطة ومن املعلوم أن
، ال تتطلب القيام بأي عمل من األعمال إال القليل من العلم واخلربة ، كما كان وسهلة

يعد الفرد للحياة العملية عن طريق التنشئة االجتماعية ، تكتسب املهن واحلرف عن 
ية للصناع ، إالّ أن التغيري السريع للتكنولوجيا فرض حرفة معينة مبيزة طريق املالزمة اليوم

عن غريه يف العملية اإلنتاجية ، وتطلب هذا التخصص تكوينا ضروريا ، وبرزت بذلك 
  .اآلراء وتعددت وجهات النظر حول التكوين وأساليبه

ين ن ترمجة ويقصد بالتكوين املهين ويسمى يف بعض البلدان العربية التدريب امله   
، إعداد الفرد إعدادا مهنيا، وتكوينهم على Vocationnel Trainingللعبارة اإلجنليزية 

  .مهن معينة بقصد رفع مستوى إنتاجيتهم وإكسام مهارات جديدة
  :وحتدد منظمة العمل الدولية التكوين املهين على النحو التايل "  

، أو رفع مستوى مهارة العاملني ، أو وسيلة إلعداد العامل املهرة أو متوسطي املهارة 
 .1"حتويل بعض العمال من مهنة إىل أخرى لضرورة اقتصادية

ويعرف التكوين املهين يف معجم العمل بأنه أنشطة تستهدف توفري املعارف   
واملهارات واالجتاهات الالزمة ، لألداء الكفء والفعال ملهنة أو جمموعة مهنية ، ويكون 

مهين أويل ، أو الحق ، أو جتديدي ، أو متخصص مرتبط بالعمل ، إما يف شكل تكوين 
  .وقد يضم عنصر التعليم العام

  

   :أنماط التكوين المهني 2-
  : تتنوع أساليب التكوين املهين   

   : النمط املؤسسي
حيث تتركز طرق التعلم والتكوين يف املركز التكويين ملدة معينة ، تنتهي غالبا 

   .بتربص حمدود الفترة

                                           
1 -   www.ilo . org.  
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   :النمط امليداين
وفيه يلتحق املتدرب مبوقع العمل مباشرة سواء كحاصل بأجر أو بدون أجر   

  .حيث يتلقى هناك املهارات واملؤهالت املهنية خالل املمارسة الفعلية

   :النمط املزدوج
وجيمع هذا النمط أساليب وطرق النمطني السابقني ، حيث يتلقى العامل تكوينا   

درسة للتكوين ، مث يقوم بتطبيق ما تعلمه يف موقع العمل ، أي أنه  نظريا يف مركز أو م
  .جيمع اجلانب النظري والتطبيقي يف آن واحد

ويف الواقع، يغلب على أساليب التكوين املهين النمطني الثاين والثالث، باعتبارمها   
يوفران بيئة مهنية مطابقة للواقع ، وهذا ما يضمن االكتساب الفعال للمعارف 

  .املهاراتو
وتندرج ضمن هذه األمناط عدة أنواع ختتلف من حيث األهداف وأسلوب   

  :التنفيذ، كما ختتلف مسمياا من دولة ألخرى، نذكر منها

   :1التكوين التعاونـي 1-2-
يعترب هذا النمط من التكوين من األمناط الشائعة يف العديد من الدول املتقدمة ،   

 عمل جزئي املتدربني يف املؤسسات خالل مدة التكوين وتوفر برامج هذا التعليم فرص
يف مهن تتصل حبقل االختصاص املهين لقاء أجور تشجيعية ، حيث يتم التنسيق بني 
مراكز التكوين واملؤسسات يف إعداد الترتيبات الالزمة لتوفري فرص العمل اجلزئي ، ومن 

ا ، كما خيضع أدائهم أيضا لتقومي مث يقوم املعلمون بزيارة املتدربني يف مواقع العمل دوري
  .من طرف املشرف يف موقع العمل

  :وفيما يلي نبذة عن جتربة الواليات املتحدة األمريكية  يف هذا النمط   

  

                                           
 ، دار الشراكة بني مؤسسات التعليم والتدريس املهين وسوق العمللي خليل التميمي ،  طارق علي العائي ، نصري أمحد السامراين ، وع-  1

  .92-94 ، ص 2003الكتب الوطنية ، الطبعة األوىل ، بنغازي ، 
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   :الواليـات املتحدة األمريكية
تعترب الواليات املتحدة األمريكية رائدة يف جمال تطبيق التكوين التعاوين ، فقد   

ف تلميذ ثانوي يف بداية التسعينات ذا النمط ، وأوضحت  أل450التحق حوايل 
الدراسات أنّ هذا الربنامج يقود إىل توضيح أهداف املهنة لدى التالميذ وتعزيز الثقة يف 

مي ا ينالنفس ، والتعرف على طبيعة العالقات بني األفراد وحتفيز املبادرة الذاتية ، مم
 تالميذ املرحلة الثانوية ، وأكثر من ذلك يوفر  مقارنة مع أقرام منأعلى  قدراتلديهم

  .هلم الربنامج فرص افضل لتعلم مهارات معقدة

   :كنـدا
يعترب التكوين املهين التعاوين من األمناط األساسية يف خمتلف املقاطعات الكندية ،   

، واليت دف إىل تزويد تالميذ املدارس الثانوية واملراكز التكوينية خبربات سوق العمل 
إذا يسمح لتالميذ املدارس التقنية امللتحقني بربامج التكوين التعاوين احتساب مواد هذا 

  .التكوين ضمن اخلطة الدراسية 

   : التكوين المتناوب 2-2-
خيتلف هذا النمط من التكوين عن النمط السابق يف أسلوب التنفيذ ، حيث أنه    

مراكز التكوين املهين ، إال أنّ دور ال يوفر أجور للمتكونني بالضرورة ألنه تتواله 
املؤسسات يبقى دورا حموريا يف تلقني املهارات املهنية طاملا أن هذا التكوين حيوي جانبا 
تطبيقيا يتم يف موقع العمل ، هذا االشتراك بني الطرفني يسمح بتخفيض العبء على 

لى اإلمكانيات الالزمة مراكز التكوين املهين ، خصوصا يف الدول النامية الّيت ال تتوفر ع
  .الستيعاب كل الراغبني يف التعلم

 ملدة ستة  فتختلف من دولة ألخرى ، وغالبا ما يتم تنفيذهأما مدة تنفيذ الربنامج  
، أو ملدة ثالثة أيام يف أشهر يف مركز التكوين تليها ستة أشهر أخرى يف املؤسسة

  .األسبوع بالتعاقب ما بينهما 
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ت تسميات ية ومنها الدول العربية حتلدول املتقدمة ، وكذا النام يطبق هذا النمط يف ا
  .خمتلفة

   :التكوين التجديدي 3-2-
يهدف هذا النوع من التكوين إىل جتديد املعارف واملهارات الّيت تكون قد أغفلت   

اإلملام بكل جوانب ويساهم أيضا يف ولو جزئيا بسبب االنقطاع عن العمل ملدة طويلة ، 
ي  االستغالل اجليد للقدرات ، كما يهدف التكوين التجديدبغرضشغولة الوظيفة امل

املعارف اإلضافية ، وعموما تتمثل جمموعة املزايا على العمال فيما الكتساب  الفرد لتهيئة
  : يلي 
  . توسيع وتطوير مهارام-
  . تأهيلهم ألعمال إضافية-
  .ديثة يئة قدرام األساسية للتماشي مع التكنولوجيا احل-
  . تفيدهم يف التحرك واالنتقال بني أعمال ومهن خمتلفة-

وتعترب جتربة السويد رائدة يف هذا اال ، نظرا الهتمامها الكبري يف تأهيل "
مواردها البشرية ، من خالل اإلنفاق املتزايد على برامج التكوين ، والذي تصل نسبته 

ا تنفقه الواليات املتحدة األمريكية ، من موازنة الدولة ، أي أربعة أضعاف م % 2.7إىل 
خنراط  ، وذلك لتشجيعهم أكثر لال %0.84يف حني ال تنفق على العاطلني عن العمل إالّ 

  . بغرض احلصول على مناصب العمليف دورات التكوين التجديدي
 من البطالني على  70%ويف هذا النطاق ، متّ حتقيق نتائج مشجعة حبصول حوايل   

 28 ستة أشهر ، بعد تكوينهم الذي تتراوح مدته ما بني أسبوع إىل وظائف يف ظرف
األعمال املكتبية ، اإلعالم اآليل ، التخصصات             : أسبوعا، تتنوع براجمه مثل 

  .1..."االقتصادية  

  

                                           
  ،2002 ، مقالة مترمجة عن جملة نيوزويك األمريكية ، جملة التواصل ، جويلية أفضل املدارس يف العامل فائزة عبد احلميد حسن ، -  1

  .156-157: جامعة عدن، ص 
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   :إعادة التأهيل 4-2-
ذين هو ذلك النوع من التكوين الذي ينظم ذوي العاهات واملعاقني من األفراد ال  

  .يراد تأهيلهم للقيام بأعمال تتناسب مع قدرام احملددة لعجزهم اجلسدي
وينظم أساسا لتهيئتهم للقيام باألعمال الّيت تتناسب مع قدرام اجلديدة الّيت   

ترتبت على العجز الذي أصام ، وذلك بغرض ضمهم إىل صفوف أعضاء اتمع 
  .واالستفادة منهم يف األعمال اإلنتاجية

توجه تقسيمات أخرى غري هذه ، مثل تقسيم من حيث عدد األفراد املتكونني ، و  
تكوين فردي ، ومجاعي ، أن تقسيم من حيث مكان التكوين يف موقع العمل ، خارج 

  .موقع العمل وغريها
  

   :نماذج عالمية للتكوين المهني 3-

   :1النموذج اإلنجليزي 1-3-
يخ عريق يف التصنيع ن وهي من الدول الّيت اململكة املتحدة دولة متقدمة هلا تار  

دخلت السباق احلضاري بإدراكها ضرورة االهتمام بإعداد اإلنسان القادر على دخول 
عصر الصناعة احلديثة ، الّيت تعتمد أساسا على استخدامات العلم والتكنولوجيا ونظم 

  .املعلومات واالتصاالت املتقدمة
تحدة باستحداث بعض الربامج التكوينية املتقدمة ويف هذا اإلطار قامت اململكة امل  

 ، Booster Trainingالتكوين من أجل التطوير والتنمية املعروفة باسم : يف الصناعة مثل 
 وذلك لتنمية مهارات العامل الصناعي ، Re-trainingوكذا برنامج إعادة التكوين 

  ).املهنية(امج التلمذة الصناعية باإلضافة إىل استمرار الربنامج التقليدي السائد ، وهو برن

                                           
 ، القاهرة ، 73 ، العدد 1999 ، جملة العمل العريب ، التدريب وتنمية املوارد البشرية يف مواقع العمل واإلنتاج أسامة ماهر حسني ، -  1

  .154-155: ص 
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وسوف نقوم بعرض هذه الربامج مع بيان أهدافها األفراد امللتحقني هلا ، وكذلك   
  .مدة كل برنامج

   :برنامج التلمذة املهنية 1-1-3-
تعترب التلمذة املهنية مسارا رئيسيا إلعداد والتكوين املهين يف إجنلترا ، فهي نظام   

لب من املتدرب قضاء عدد حمدد من السنوات كمستخدم حتت يرتبط باملدة ، حبيث يط
التكوين ، وذلك قبل أن يعترب مؤهال كعامل مهين أي صاحب حرفة ، ومنذ أواخر 
السبعينات وحىت منتصف الثمانينات كانت هناك سياسة تستهدف التقليص التدرجيي 

، سنوات 05تقليصها إىل سنوات ، مث متّ 07لفترة التلمذة املهنية ، ففي بداية األمر كانت 
 سنوات ، وكان اهلدف األساسي من ختفيض عدد سنوات 03 سنوات ، وأخريا 04مث 

التكوين هو جعل أداء املتدرب املعيار األساسي لتقومي املهارة املكتسبة ، بدال من معيار 
" يةالتلمذة املهن"الزمن الذي يؤخذ به كأساس لتقومي املهارات ، مما يساعد هذا الربنامج 

  .أكثر جتاوبا مع الفروق يف القدرات الفردية
ومن شروط االلتحاق بربنامج التلمذة املهنية ، أن يتم اختيار األفراد من بني   

التالميذ الذي تركوا املدرسة يف سن السادسة عشرة ، ويتم إحلاقهم ببعض الشركات 
لتحاق ذا الربنامج ، الصناعية لعمل االختبارات الالزمة الّيت تؤكّد مدى صالحيتهم لال

  .ومن مث توزيعهم طبقا الحتياجات الشركة إذا كان املركز التكويين تابعا هلا
  :وينقسم برنامج التكوين داخل التلمذة املهنية إىل شقني   

   :الشق األول -
وخيتص بالتكوين العملي لألفراد ، ففي السنة األوىل يتلقى املتدرب تكوينه يف   

ن ميكث أسبوعا يف كل ورشة ، ويف اية كل فترة جيري له اختبار ورشات املركز على أ
لقياس مدى كفاءته يف املهنة الّيت يتكون على أدائها ، وترسل يف السنتني التاليتني إىل 
أحد أقسام الشركة لتلقي التكوين ا لفترات طويلة حىت يكتسب املهارات األساسية 

  .مبزاولة املهنة
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   :الشق الثاين -
تص بالتكوين النظري الذي يتكفل به أساتذة متخصصني ، فيما يتوىل جملس وخي  

برامج  مهمة ختطيط وإدارة ومراجعة 1964التكوين على الصناعات اهلندسية املنشأ يف 
التلمذة املهنية سنويا طبقا للتطورات احلادثة يف الصناعة ، ومبا يتوافق مع احلاجات 

  .االقتصادية والتطورات التقنية

   :برنامج الدعـم والتعزيـز 2-1-3-
 إىل حتسني أداء العمال املهرة يف Booster Trainingيهدف برنامج الدعم التعزيز   

مهنهم ملسايرة التطورات العلمية ، وذلك عن طريق تعريفهم بالعلوم اجلديدة ، واملواد 
ت باإلضافة إىل املستحدثة يف العلوم القائمة ، وكذا االختراعات احلديثة يف خمتلف ااال

ما أدخل من تطوير على اآلالت واملعدات ، وينظر إىل هذا النوع من التكوين على أنه 
تكوين الحق يف العمل يؤدي دوريا لتحسني األداء ، لذا جنده مطبقا يف بعض الدول 

فنلندا ، فرنسا ، النمسا ، ولكن حتت مسمى برنامج تكوين : األوروبية األخرى مثل 
 االنقطاع يف حالةنه ينعش املهارات و املعارف الّيت تكون قد تالشت جزئيا إنعاشي ، أل

  .الطويل عن احلياة املهنية
لعامل ومدة هذا التكوين تتراوح ما بني تسعة أشهر إىل عام ونصف، يتلقى فيه ا  

عدد ساعات حمددة أسبوعيا باإلضافة إىل تكوين نظري ال تكوينا عمليا باملصنع وفق 
  .عة من الساعات املخصصة للربنامج سا75يتعدى 

   :برنامج إعادة التكوين 3-1-3-
يهدف هذا الربنامج إىل إكساب الفرد مهارات ومعارف وخمتلفة عن العمل   

األصلي الذي سبق له التكوين عليه ، ويف بعض األحيان ملهنة جديدة أو جلزء جديد من 
  .مهنة

إجنلترا بني ستة أشهر وعام واحد ، وتتراوح مدة برامج إعادة التكوين املطبقة يف   
ويتوىل جملس التكوين الصناعي مسؤولية اإلشراف على الربنامج يف القطاعات الصناعية 
املختلفة ، ويتألف هذا الس من رجال األعمال من أصحاب املصانع ، ونقابات العمال 
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التكوين والغرف الصناعية ، وميثل قوة ضغط فعالة يف جمال وضع السياسات لربامج 
  .املهين وإدارا مع املشاركة يف جمال تعليم الكبار من خالل هيئة تعليم العمال

   :النموذج األلمـاني 2-3-
برامج وفق النظام : يتم التكوين املهين يف أملانيا من خالل برامج متعددة مثل   

 التأهيل الثنائي ، برامج التكوين املهين ، برامج إعادة التكوين ، برامج التكوين ذات
  .املزدوج

   :برامج تكوين وفقا للنظام الثنائي 1-2-3-
  :يف إطار هذا النظام يتم التكوين كمحصلة جلهود جهتني خمتلفتني   

الشركات واملدارس املهنية حيث أنّ امللتحق بالتكوين املهين يف إطار هذا النظام 
وىل مبوجب عقد جيمع بني كونه متدربا وطالبا يف الوقت نفسه ، وتتحدد الصفة األ

التكوين أو ما يعرف باسم عقد االستخدام ، وهو العقد الذي يربم مع صاحب العمل 
وطبقا لقوانني املدارس له طالب باملدرسة املهنية يدرس يوم أو يومني يف "هلذا الغرض ، 

األسبوع ، ويستغل باقي أيام األسبوع يف موقع العمل ، ويتوج هذا املسار بشهادة 
  .1"غرف التجارة والصناعةتستخرج من 

ولعل فعالية هذا النظام هي الّيت جعلت حوايل ثلث الطلبة األملان فقط يلتحقون 
 ، حىت يتسىن هلم دخول Gymnasiumباملدارس التمهيدية ، املعرفة باسم اجلمنازيوم 

  .اجلامعات ، بينما ينخرط البقية منهم يف املدارس املهنية والتقنية
حتادي املعروف باسم قانون التكوين املهين مسؤولية تنظيم هذا ويتوىل القانون اال

التكوين يف املؤسسات ، أما تنظيمه يف املدارس املهنية فيخضع لسلطة الوالية فيما يعرف 
  .بقانون املدارس

                                           
1 - Jean LAMAURE , formation et emploi , enquête sur une relation , revue projet , 
décembre 1995 , n°244 , Paris , p : 58. 
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وتتمثل فعالية هذا النظام أكثر يف مرونته ، حني يسمح للطلبة املهنيني والتقنيني 
 يلتحقون اجلمنازيوم يف أي وقت ، كما أنّ بعض طلبة منازيومباجلاملؤهلني االلتحاق 

  .ببعض الربامج املهنية حىت بعد جناحهم يف امتحانات القبول فيما يعرف بقانون املدارس
 – بعد ظهوره يف أملانيا –وتشري إىل أن هذا النمط توسع إىل خمتلف دول العامل 

مسا ، كوريا ، وكذلك بعض الدول اململكة املتحدة األمريكية ، فرنسا ، الن: مثال
األردن ، مصر ، ولبنان ، هذا االنتشار للتوسع طرق وأساليب تطبيق على : العربية مثل 

غرار اعتماد دوام ملدة سنتني يف مدرسة التكوين خمصصة للتعليم العام والنظري ، وتتبع 
  .فيما بعد بتكوين عملي يف موقع العمل ملدة سنة واحدة

   :التكوين املهين اإلضايفبرنامج  2-2-3-
يطلق عليه أحيانا التكوين التوفيقي حيث يهتم بإكساب العمال املهارات اإلضافية   

  .الالزمة ملواكبة التغريات يف واجبام
ويشترط لاللتحاق ذا الربنامج أن يكون العامل حاصال على الشهادة املتوسطة ،   

تستغرق ثالثة شهور متصلة ، يقضيها وتكون لديه خربة ملدة سنتني ، ومدة التكوين 
املتدرب يف إحدى املؤسسات الصناعية اخلاصة بالتكوين حيث يغلب الطابع العملي على 

  .هذا النوع من التكوين ، ومينح فرصة الترقية داخل املؤسسة

   :برنامج إعادة التكوين 3-2-3-
تمر العامل يف يف جمتمع صناعي متغري مثل أملانيا ، مل يعد من املسلمات أن يس  

ممارسة املهنة الّيت تكون عليها طوال حياته ، حيث أنّ الظاهرة العامة تغيري املهنة لعدة 
  :أسباب 

 تراجع بعض املهن ، وظهور مهن أخرى مطلوبة يف سوق العمل ، وحتتاج إىل -
  .مهارات خاصة

  . االختيار اخلاطئ للمهنة الذي ينتج تكوينا مهنيا واستخداما أقل إشباعا-
ومن الناحية االقتصادية فإنّ هذا الربنامج يساهم يف تصحيح االختالل يف سوق   

  .العمل على حسب االحتياطات الواقعية
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وطبقا لقانون التكوين املهين يف أملانيا يشرف على الربنامج ثالث جهات رئيسية   
ذ على املؤسسات الصناعية ، الغرف الصناعية ، النقابات العمالية ، واليت تأخ: هي 

عاتقها إجراء اختبارات لقياس املعارف واملهارات املكتسبة من طرف العامل خالل 
  .برنامج إعادة التكوين ، وكذلك الربامج األخرى على غرار برنامج ذو التأهيل املزدوج

   :برنامج التكوين ذو التأهيل املزدوج 4-2-3-
شروط االلتحاق به أن ويعين مجع مؤهلني مهنيني يف برنامج تكويين واحد ، ومن   

 حاصل على شهادة إمتام الدراسة اإللزامية ، وتكون درجته يف املستوى حيكون املترش
، مث حيصل على تكوين تنشيطي ينفذ يف مواقع العمل من " عامل متوسط املهارة"املهاري 

هر أجل اكتساب املعلومات املهنية والعملية عرب تنفيذ واجبات واقعية ، ومتتد مدته حنو ش
  .ونصف ، حيصل بعده العامل على مؤهل خيول له الترقية يف وظيفة عامل ماهر

   :1النمـوذج اليابانـي 3-3-
انفردت اليابان بشكل متميز بالتطور واالختراعات الّيت جعلتها يف مصاف الدول   

الكربى ، على الرغم من النقص الشديد يف املوارد الطبيعية ، وهذا يعكس اهتمامها 
  :املوارد البشرية عن طريق إقرار املبادئ يف التكوين بتأهيل 

 العناية بالتعليم ، مع استقبال برامج التكوين املهين على أسس خلفية تعليمية تسمح -
  .بالنمو والتقدم

 عدم قبول األفراد يف التكون املهين ما مل يكونوا قد أكملوا مرحلة التعليم اإللزامي مبا -
  .ماينيضمن النحو العقلي واجلس

 عدم السماح لألفراد بدخول الصناعة إالّ بعد االنتظام يف برامج تكوينية تكسبهم -
  .املهارات واملعارف الالزمة وجتنب أخطارها

                                           
  .158-161:  أسامة ماهر حسني ، مرجع سابق ، ص -  1
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 تنويع برامج التكوين مبا يتوافق مع قدرات وظروف كل فرد ، مبا يف ذلك برامج -
مناء معارفهم ومهارام يف التكوين باملراسلة الّيت ترعاها الدولة ملن تضطرهم الظروف إل

  .زلـاملن
 العناية بربامج التوجيه املهين للداخلني اجلدد إىل عامل الشغل ، ويبدأ التوجيه منذ -

املرحلة االبتدائية حيث ينشأ لكل تلميذ سجل مهين خاص ، يدون فيه املعلم ما يكتشفه 
فصل آلخر إىل من قدرات وميوالت لدى الطالب ، وينتقل هذا السجل مع الطالب من 
  .غاية استقراره يف مكتب العمل الذي يستعني بالسجل عند عملية التوجيه

 تشجيع الدولة للمؤسسات واألفراد لالنتظام يف برامج التكوين من خالل تقدمي -
  .االمتيازات املادية واملالية

ت  وجود تنسيق بني مراكز التكوين املهين واملؤسسات ، مما يسمح بتلبية االحتياجا-
  .الضرورية من اليد العاملة املطلوبة

  :وميكن تقسيم أنواع التكوين املهين يف اليابان إىل   

   :التكوين املهين األساسي 1-3-3-
  :وينقسم إىل نوعني مها   

   :التكوين املهين األساسي العام )أ
، يم األساسي من سن أربعة عشر عاماويلتحق به احلاصلون على شهادة إمتام التعل  
  .ي مهارات ومعارف أساسية الزمة للعمل يف املهنة ، ويدوم سنة واحدةويعط

   : التكوين املهين األساسي املتقدم)ب
ويلتحق به احلاصلون على الشهادة الثانوية ، ويعطي مهارات ومعارف متقدمة   

  .للعمال املهرة ، وتتراوح مدته ما بني سنتني إىل ثالث سنني
خلاصة به ، سواء املنشأة من طرف احلكومة أو ولكل من هذه النوعني مراكزه ا  

 عدد مركزا 1995من املؤسسات ، وقد بلغ عدد مراكز التكوين املهين األساسي عام 
  .متكونا 99890تضم 
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   :التكوين لرفع مستوى املهارة 2-3-3-
يستفيد من هذا الربنامج العمال الذين أمتوا برنامج التكوين املهين األساسي ، أو 

  : أقسام 04م مهارات مهنية كافية للحصول على مهارات أعلى ، وينقسم إىل ملن لديه
 برامج خمصصة للحصول على شهادة املهارة املهنية من الدرجة الثانية ومدة هذا -

  .الربنامج شهر واحد
  . برامج خمصصة للعمالة املاهرة لتنمية مهارام التقنية ، ومدته ستة أيام فقط-
نني يستهدف أساسا املعارف واملهارات الالزمة للقيادة ، ومدته  برامج خمصصة للمكو-

  . يوما11تصل إىل 
هارة املهنية من الدرجة  برامج خمصصة لتأهيل الفنيني إىل احلاصلني علة شهادة امل-

  .، يهدف االرتقاء مبستواهم املهاري ، ويدوم هذا الربنامج سنة واحدةالثانية

   :برنامج إعادة التكوين 3-3-3-
يكاد يتكرر هذا الربنامج يف كل الدول املتقدمة كما رأينا سابقا يف النموذج   

اإلجنليزي واألملاين ، ويلتحق ذا الربنامج الراغبون يف تغيري مهنتهم بغية احلصول على 
  .عمل جديد ، بسبب تراجع مهنتهم األصلية أو ارتياحهم أكثر للمهن اجلديدة

تة أشهر إىل عام واحد ، وحيصلون خالهلا وقد حتددت مدة هذا الربنامج بس  
  .املتكونون على إعانات مالية من احلكومة
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يف ظل التغريات الطارئة على االقتصاد املعاصر ، وظهور منافسة شديدة بني   

تها ، املؤسسات أصبح يلعب العامل البشري دورا مهما يف بقاء املؤسسة وضمان فعالي
وهلذا اهتمت هذه األخرية بوضع نظام للتكوين يسمح بتجديد مؤهالت العمال ، 
وضمان اكتسام للمهارات بعدة أشكال ، وعلى مر الزمن ، وهو ما يوافق التكوين 

  .املستمر مع عدم االكتفاء بالشهادات

   :أسس التكوين في المؤسسة 1-

   :مفهوم التكوين المستمر للعمال 1-1-
Bernard Gilletذكر   

  : أنّ التكوين ارتكز على مفهومني 1
األول يتعلق بعملية تكييف العامل مع منصب عمله ألداء املهام املوكلة إليه   

بأسرع مدة ممكنة ، بطريقة حمددة ، حىت يتمكن من حتقيق أكرب إنتاج ممكن ، وعليه فإنّ 
اهلدف ، وهذا وفقا هذا التكوين سوف ينتهي عندما يستطيع العامل الوصول إىل هذا 

  .للمبدأ التايلوري الذي حيصر عالقة الفرد بعمله
فيما يراعي املفهوم الثاين حاجة الفرد العامل إىل التعلم باستمرار ليجعل الفرد   

مستقال وقادرا على تبين تصرف منطقي وفعال مع خمتلف األدوار داخل املؤسسة ، 
  .وتسيري عالقاته على الزمالء واملشرفني بكفاءة

الذي اعترب التكوين عملية شاملة يف تطوير  "P.Goguelinويف نفس االجتاه سار   
 .2"العامل يف امليادين الفكرية واملادية ، مثلما هو أيضا وسيلة لتغيري هياكل هذه املبادين

أداة تطوير وجتديد أكثر  : "Jean Diverrezفالتكوين داخل املؤسسة مثلما قال   
 .1"منها أداة تعليم

                                           
1 - Bernard GILLET , améliorer la formation professionnelle par l’étude de travail , ed , 
organisation , Paris, 1973 , p : 16. 
2 - Bernard GILLED , Ibid , p : 17. 
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 بعضا من األهداف الّيت يصبو العامل لتحقيقها من  Michel de Guyعدد و  
،  يف التكنولوجياالتكيف مع منصب العمل ، الترقية ، التحكم : 2خالل التكوين ، ومنها

 .وجتديد املعارف

   :تطور واقع التكوين في المؤسسة الحديثة 2-1-
ن الربنامج األمريكي من أوىل الطرق احلديثة يف التكوين داخل املؤسسة ، كا  

Training Within industryللتكوين املسمى التكوين يف الصناعة 
 أثناء احلرب العاملية 3

 من – الشتغال الرجال باحلرب –الثانية ، واملوجه لتمكني العمال وخاصة النساء 
صناعة السالح ، (التكيف بسرعة مع مناصب عملهم يف األنشطة اإلنتاجية اجلديدة 

، وتعتمد منهجية التكوين يف الصناعة على تقسيم العمل إىل . . .) احلربية املعدات 
مراحل بسيطة لتسهيل إجنازه بأفضل الشروط ، بدءا بإعالم العامل باملهمة الواجب القيام 
ا ، وكذا الوسائل املستخدمة فيها ، مع شرح تدرجيي ألطوارها بغرض الوصول إىل 

كني العامل القيام مبحاوالت تسمح بتقييم مدى الفهم السريع للعمل ، وأخريا مت
  .استجابته
 الّيت عرف  Carrardوقد انتقلت هذه الطريقة إىل أوروبا حتت تسمية طريقة   

تطبيقها ظروفا أحسن بنهاية احلرب العاملية الثانية ، وهي تشبه إىل حد كبري الطريقة 
ية أولية لدى العامل قبل األوىل ، إالّ أا تشترط ضرورة توفر معارف فكرية وتقن

إخضاعه لعملية التكوين ، وعلى غرار طريقة التكوين يف الصناعة ، فإنّ هذه الطريقة 
  .أيضا تركز فقط على حتصيل الكفاءة التقنية

                                                                                                                             
1 - Jean DIVERREZ , politique et techniques de direction du personnel , ed , entreprise , 
6eme édition , Paris , 1977 , p : 127. 
2  - Michel de GUY , politique des ressources humaines dans l’entreprise , ed ; 
organisation, Paris , 1989,  p : 133. 
3  - Didier NOYE , Jacques PIVETEAU , guide pratique de formateur , concevoir animer , 
évaluer une formation , ed . INSEP  consulting , Paris , 2002 , p : 73.  
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وتعترب هاتان الطريقتان من قواعد التكوين الّيت رافقت مسرية التطور يف أوروبا   
حداثة ، وما يؤاخذ على هذه الفترة هو قبل أن تتراجع لفائدة أشكال أخرى أكثر 

  .اقتصار التكوين على عمال التنفيذ دون سواهم من اإلطارات املسرية
ومع انطالق ثورة التكنولوجيا بداية الستينات أصبح حمل اهتمام كبري من األعوان   

م االقتصاديني يف البلدان الصناعية ، ففي أمريكا الشمالية أصبح الفرد الذي يرغب يف تعل
  . ميكن ذلك سواء داخل املؤسسة أو اللجوء إىل معاهد تعليمية خاصة مهنة ما ،
  :ويف بريطانيا أصبح للتكوين صبغة إجبارية يتم وفق حالتني   

 إما أن تقوم الدولة بتكوين العمال لفائدة املؤسسة مقابل ضريبة أو تقوم املؤسسة -
بة ، وهو االجتاه الذي فضلته نفسها بتكوين مستخدميها ، وتعفى من دفع هذه الضري

  .1964املؤسسات وأصبح يتنامى شيئا فشيئا ، خصوصا بعد رفع نسبة الضريبة سنة 
أماّ فرنسا ، فقد متّ تعميم العطل الفردية للتكوين وإجبار املؤسسة الّيت هلا أكثر   
 16 ، وقانون 1970 جويلية 09 عمال على تكوين العمال من خالل قانون 10من 

 ، فيما ارتفعت النسبة اإلجبارية لتمويل التكوين من حجم كتلة األجور 1971جويلية 
 ، ويف الواقع فقد 1993 يف سنة 1.5% ، مث 1987 يف  1.2 % إىل 1972 يف سنة 0.8من 

 05%مت جتاوز هذه النسبة حبوايل الضعف يف املؤسسات الكبرية حيث وصلت إىل 
1 ، 

  .ها التكوينوهذا ما يعكس املكانة الّيت بات حيتل

   :مؤشرات حاجة ومتطلبات العمال للتكوين 3-1-
Pierre Casseاعترب   

 أنه يوجد سببني يدفعان العامل للتعلم ، األول داخلي 2
  ).اجتماعي(، واآلخر خارجي ) نفسي(
  
  

                                           
1 - Jean Marc Le GALL , la gestion des ressources humaines ; ed , PUF , Paris , 2002 ,    
p : 105. 
2  - Pierre CASSE , la formation performante , ed  . OPU . Alger . 1994 .p : 124. 
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   :احتياجات أصلها نفسي )أ
 ، وهي اليت تتميز  بشعور العامل ببعض النقص يف معارفه واستعداداته املهنية  

تظهر يف شكل االرتباك والتردد يف آخر قرار التعلم نتيجة الصراع النفسي الذي يؤثر 
  :سلبا أو إجيابا على احلاجة إىل التكوين ، وميكن التعبري عن هذه احلالة بالعالقة التالية 

  

Ba = F [ ]
[ ]RP
EP  

لة العالقة بني مدى  ، هي داBa[  Besoin d’apprentissage[فاحلاجة إىل التعلم   
 الذين يبذله العامل من أجل حتقيق E[P Perception d’effort[اإلدراك للمجهود  

حاجته للتعلم ، وبني مدى إدراكه للمكافأة الّيت يأمل يف احلصول عليها بعد بذله 
 ، وهذه املكافأة ليست بالضرورة أموال بل تشمل Perception  d’effort (R)للمجهود 

  . واالرتياح وزوال االرتباك يف العملعنصر الرضا
  :حاالت 03وعلى هذا فتحديد احلاجة يتم وفق   

  .R(P> ) E(P : (1احلالة 

إذا كان تصور العامل أن اهود املبذول سيكون أكرب مما يفكر يف احلصول عليه   
  .عند اية التكوين ، يف هذه احلالة يوجد احتمال كبري لنقص وتراجع احلاجة للتكوين

  .R(P) = E(P( : 2احلالة 
اهود يعادل املكافأة ، هناك البد من تدخل عنصر اإلرادة والتحفيز لترجيح كفة   

  .الرغبة إىل التعلم

  .R(P< ) E(P( : 3احلالة 
يف هذه احلالة انطباع العامل حول املكافأة أكرب من مستوى اهود الذي خيصصه   

  .للتعلم ، مما ينمي لديه دافع احلاجة
ورغم أن هذه احلاجات هلا بعد نفسي وذات تقدير شخصي وفق تصورات  

ومفاهيم العامل ، ألا تتضمن أيضا بعدا ميكن للمؤسسة أن تنفذ إليه من خالل توفري 
  .الشروط املالئمة لتحفيز العامل ومساعدته على حتقيق أهدافه
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   :1 احتياجات أصلها اجتماعي)ب
العمل، العمال املشرفني عليه، والذين يشرف وهي مرتبطة مبحيط العامل ظروف   

عليهم وغريهم اللذين قد خيلقون بعض الضغط على املتعلم ، إما بزيادة أو عرقلة احلاجة 
  : بني نوعني من هذه احلاجات F.HERZBERGإىل التعلم ، وقد ميز 

  :وخاصة بـ  : حاجات متعلقة بالوسط املهين وشروط العمل -
 العالقة بني العمال – الذخر وحتسني املسار املهين –ين نظرة املسريين للتكو

  .ومدى استعدادهم للمساعدة يف تطبيق املعارف اجلديدة

   : حاجات متعلقة بالعمل -
 واألمهية الّيت مينحها العامل لعنصر –أي برغبة العامل يف حتسني جناعته يف العمل   

  .ملؤسسةتبديد املعارف ، وحبثه عن تقلد مهام ومسؤوليات يف ا
وال خيفى التكامل املوجود بني هذه العناصر، فمثال ال ميكن احلديث عن تلبية   

احلاجة املرتبطة بتحسني الفعالية يف العمل ، إذا كانت ظروف العمل نفسها غري مالئمة 
  .لتطبيق األشياء املتعلمة من التكوين

   :أهداف التكوين 4-1-
يت تستهدف التكوين الوصول إليها ، ويقصد ا الغايات والنتائج احملددة الّ  

  .ويوظف عمليات يف سبيل حتقيقها
 من ميز بني أهداف خاصة العامل ، وأخرى خاصة باملؤسسة ، 2من االقتصاديني  

لكن هذا ال يعين أا منفصلة ، بل هي أهداف متجانسة ومتكاملة ، ألنّ ما اكتسبه 
  .العامل من مهارات ومعارف يصغه يف متناول املؤسسة

   :3بالنسبة للعامل حندد األهداف التالية  

                                           
1 - Pierre CASSE , Op cit , p : 125-126. 

 الذي فصل بني أهداف التكوين الذي يكون مببادرة من العامل ، والتكوين مببادرة املؤسسة ، فاألول Jacques Soyer على غرار -  2
، لكن احتياج املؤسسة ملؤهالت ومهارات جديدة ، جيعلها تأخذ على عاتقها إعداد وحتقيق قدمي بصفة فردية ، وخارج أوقات العمل 

  .برنامج التكوين
3  - Jacques SOYER , fonction formation , ed . organisation , Paris , 2003 , p : 04. 
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 حتسني مستوى التكيف للمنصب املشغول باكتساب معارف جديدة تساعده على -
  .لق الناجم عن عدم املعرفة بالعملمواجهة أي تغري بأكثر مرونة ودراية ، مع تقليل الق

  . الترقية وحتسني الدخل-
  .شغولة التحول إىل وظيفة أخرى جماورة للوظيفة امل-
  .يف مؤسسات أخرى  اكتساب مؤهالت مهنية تساعده على االندماج-
 اكتساب معارف ثانوية من خالل االحتكاك بأفراد ذو مستويات معرفية ومهنية ، -

  .وأقدمية متميزة
وهذه األهداف متثل حافزا للعامل جتعله حيرص على التعلم ليكون أكثر راحة عند   

  .على مستقبل حياته املهنيةمزاولته للعمل ، ويطمئن أكثر 
  

   :هندسة وفعالية التكويـن 2-

   :هندسـة التكويـن 1-2-
Michel Parlierيعرف   

 – هندسة التكوين على أا الترمجة العملية ملبدأ التكوين 1
  .استثمار ، وهي دف إىل عقلنة ممارسات العامل وحتسني فعاليته

وين هو جعل التكوين أكثر فعالية ،  أنّ هدف هندسة التك2Phillipe Erayواعترب   
وهو ما يعين االنتقال من منطق استهالك التكوين إىل منطق االستعمار يف التكوين ، هذا 
األخري ال يعترب مصدر تكاليف ، بل مصدر أرباح على املدى الطويل ، حىت وإن كانت 

  .ل ذو كفاءة أم الهذه األرباح من الصعب قياسها ، إال أنه  ميكننا معرفة إذا كان العام

                                           
1  - Sous .dir , Dimitri WEISS , les sources humaines , ed . organisation , Paris , 2001 ,   
p : 433-434. 
2 - Jacques SOYER , Op cit , p : 575. 
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 أنّ اهلندسة اجليدة ال تتوقف على تعليم 1Jacques Soyerويف نفس السياق بني   
العامل كيفية العمل ، بل تتعدى إىل تدعيم قدرته على التكيف مع احمليط ، ونقل 

  .مكتسباته مليدان عمله

   :فعالية برنامج التكوين 2-2-
ألهداف الّيت صمم من أجلها سواء كان يقصد بفعالية الربنامج كفاءته يف حتقيق ا  

اهلدف إضافة معارف معلومات ، أو إكساب خربات ومهارات أو تغيري اجتاهات األفراد 
العاملني حنو العمل واملؤسسة ، كل هذه اجلوانب جمتمعة إذن فالفعالية حتصل من ثالثة 

   :2وى الربنامجعناصر أساسية ، األول املتكون ، الثاين املكون ، والعنصر األخري حمت

   :خلق الرغبة لدى األفراد 1-2-2-
إنّ خلق الرغبة لدى األفراد العاملني لتغيري سلوكهم من خالل التكوين ميكن أن   

  :حيصل من خالل الوسائل اآلتية 
أن يكون الربنامج التكويين معدا ومصمما وفقا حلاجة األفراد الفعلية يف العمل  -

  .ورغبام
 التكويين حلل مشاكل األفراد العاملني بصورة أساسية وذلك من أن يصمم الربنامج -

  .خالل زيادة قدرام يف العمل أو حتقيق حاجام ودوافعهم
من الضروري يئة نظام املكافآت واحلوافز باعتبارها مثريات وحمفزات لتعلم السلوك  -

  .زيادة التعلماجلديد حيث أن املكافآت تكون ذا أثر كبري يف تغيري سلوك األفراد و
ضرورة إتاحة الفرصة للمتكونني يف املناقشة واملشاركة يف الربنامج حيث أن املشاركة  -

  .ترسخ ما يتعلق الفرد

                                           
1 - Phillipe ERAY , précis de développement des compétences , ed . liaison , Paris , 1999 , 
p : 27. 

  .119:  ، ص 1999 ، دار وائل للنشر ، عمان ، إدارة املوارد البشرية،  سهيلة حممد عباس ، علي حسني علىي -  2
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 للكشف عن مواقع الضعف ومعاجلتها feed-back *العناية بنوعية التغذية العكسية -
  .1بنجاعة

   :دور املكون يف زيادة فعالية الربنامج 2-2-2-
  :بتوفري الشروط التالية ل للمكون يتحقق الدور الفعا

  . بالتكوين فيهخلربة واملعرفة بالعمل الذي يقومضرورة توفر ا *
ن الحتياجات املتكون ورغباته أثناء عملية  املكوعندضرورة توفر اإلدراك والتحسس  *

  .التكوين
  .formateursلمكونني لتوفري املكافآت واحلوافز املادية املناسبة  *
فري ويئة كافة املستلزمات والتسهيالت الالزمة للقيام مبهمته التكوينية على الوجه تو *

  .األفضل
توفر احلماس والرغبة لدى املكون ، ومها يعربان عن رغبته واهتمامه بالتكوين  *

  .وموضوعه
أن يلم املكون باجلوانب التربوية والنفسية لفهم طبيعة العمال وجعلهم أكثر إدراكا  *

  .شد إحساسا مبشاكلهمأم وحلاجا
  .لمتكوننيلأن تتوفر لديه املهارات من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقومي للربنامج و *
أن تكون له القدرة على التفكري اإلبداعي يف جمال ختصصه وحماولة تطبيق األفكار  *

  .بطريقة عملية لتغيري السلوك يف االجتاه اهلادف

   :ادة الفعاليةدور حمتوى الربنامج يف زي 3-2-2-
  :ألجل الفعالية البد أن يركز احملتوى على   

ا  من املعلومات واخلربات الّيت يتحتم تزويد املتكونني حد مقبول التأكيد على توفر -
  .يف حمتوى الربنامج التكويين

                                           
1 - Joseph -Luc BLONDEL , former et fédaliser un nouveau collaborateur , ed. INSEP 
consulting , Paris , 2002 , p : 29. 

ب مي السلوك ، وجيوالتغذية العكسية  عي عملية تقدمي املعلومات واإلرشادات حول العمل املنجز من العامل دف تصحيح األخطاء ، وتق* 
 .أن تكون هذه التغذية غري متأخرة عن العمل ، وأن تكون دقيقة ومفهومة مع استعمال عبارات مشجعة لتحفيز العامل
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  . ضرورة حتديد األهداف وفقا لنوع األداء املطلوب-
  .ربات ومستوى األفراد العاملني تصميم الربنامج التكويين بشكل مناسب مع خ-
 التخطيط للربنامج التكويين وفق أساس التدرج من مرحل ألخرى لتقليل الوقت -

  .والكلفة
 ضرورة خلق الظروف التنظيمية املساعدة على التعلم من خالل ربط السلوك املتوقع -

بل تطبيق باملعايري التنظيمية واحلصول على الدعم الكامل من قبل املستويات العليا ق
  .الربنامج يف املستويات األدىن

 اختيار طرق تكوينية متنوعة قدر اإلمكان حيث أن تنوع الطرق يساهم يف تقليل -
  .سلبيات كل طريقة وتدعيم إجيابياا

  :فيما خيص تقييم مدى فعالية الربنامج ، فهذا يتم على عدة مستويات   
  . الرضى لديهم تفاعل املتكونني مع الربنامج التكويين ودرجة-
1 مستوى اكتساب املعارف ، ودرجة التحسن بعد التكوين ، وهذا يتم على مراحل-

  :
بداية التقييم االبتدائي عند بداية الربنامج وأثناءه ، مث يف ايته ملعرفة مدى استعمال 

  املكتسبات ، هل العامل يستعملها فعليا ؟ هل توجد عقبات تطبيقية ؟
رورية واملالئمة ألي برنامج تكويين يساهم يف تقدم املستوى إنّ توفر الشروط الض  

املعريف واملهين للعامل ، ويؤدي إىل حتقيق نتائج إجيابية للمؤسسة ، إالّ أن الوصول إىل 
  :2هذه الوضعية قد يكون نتيجة استدراك عناصر أخرى منها

ا مستوى الكفاءة اجلماعية مبعىن نعاون الكفاءات الفردية على العمل ، وأيض  
  .التنظيم ، والتحفيز وغريها من العوامل الّيت تتفاعل مع كفاءة العامل الشخصية

  
  

                                           
1  - Benjamin CHAMINADE , R H & compétences dans une démarche qualité , ed . 
AFNOR  , Paris , 2005 ,     p : 462. 
2   - Guy Le BOTERF , l’ingénierie  des compétences , ed . organisation , Paris , 2000 ,   
p : 385. 
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   :أشكـال التكوين في المؤسسة 3-

  : 1التكوين أثناء العمل 1-3-
يعترب هذا النوع من التكوين من أقدم الطرق على اإلطالق الرتباطه بظهور  

ت أشكال التعلم مقتصرة على االحتكاك مفهوم العمل لدى اتمعات القدمية ، أين كان
املباشر ببيئة العمل ، نظرا للبساطة احلرف املمارسة آنذاك ، وحىت مع ظهور الثورة 
الصناعية ، وتطور متطلبات املهن ، بقي التكوين أثناء العمل من األساليب املتبعة يف 

لتقنيات تكوين العمال من خالل زيادة عدد ساعات العمل لضمان التعلم السريع 
ومتطلبات العملية اإلنتاجية ، ومع تطور املؤسسة ، وحتسن وضعية العمل والعمال من 
كل اجلوانب ، عرفت هذه الطريقة أشكال أكثر تنظيما وفعالية ، على غرار التدريب ، 

  .الكفالة

  .chingaLe co : التدريـب -3-2
دارة يف اخلمسينات ظهر هذا املصطلح يف الوسط الرياضي ومنه انتقل إىل جمال اإل  

 Coaching  for كتابه 1978 الذي أصدر يف سنة Mace & Malher على أيدي 

improved work performance) تعاظم االهتمام يف ) التدريب لتحسني جناعة العمل ،
مبوضوع التدريب ونتج عن  – ال سيما لدى املؤلفني األجنلوسكسون -اآلونة األخرية 

  :2تعلقة به ، واليت نورد بعضهاذلك تعدد التعاريف امل

 التدريب على أنه املساعدة اليت يقدمها املسؤول التدرجيي ملعاونيه  Belanger يعرف -
  .املباشرين لفهم ومعاجلة املشاكل اليت تعترضهم يف إجناز مهامهم

 وسيلة تكوين فردي تسمح للمسري بتحسني مستواه باستمرار Lenhardtويعتربه   
  .ة عملية يف الوقت الفعلي مع مسار تطويري مالئم متاما لالحتياجاتوبتركيب مرافق

                                           
1  - Alain MEIGNANT , manager la formation , ed . liaison , Paris , 2003 , p : 219. 
2  - Bendiabellah ABDESSELEM , Tebet HABIB , l’ apprentissage par accompagnement 
et la valorisation des acquises de l’expériences professionnelle , colloque international , 
Opcit. 
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التدريب هو نشاط استشاري يسمح :  التعريف التايل  Meulmansفيما اقترح   
بتحضري الفاعل للقيام بالعمل يف سياقات تتميز بالرهانات اهلامة ، وحيث ينبغي على 

لة ليتسىن له النظر بدقة أكرب ، الفاعل أن يترك مسافة كافية تبعده عن مهامه املشك
  :ويقسم هذا الباحث التدريب إىل مرحلتني 

   :مرحلة التحضري -
 على إعداد اإلستراتيجية Coaché مبساعدة املتدرب Coachيقوم املدرب   

واخلطط العملية الّيت متكنه من إجناز اجليد ملهامه ، أي حتليل الوضعية ، حتديد عناصر 
 الوضعية على املتدرب ، حتليل أسباب أو مصادر هذه الصعوبات ، الالتأكد الّيت تفرضها

  .البحث عن تدابري وقائية تسمح بتجاوز الصعوبات

   : مرحلة التحليل والدعـم -
يقوم املتدرب مبساعدة املدرب بتحليل نوعية األداء الذي قام بإجنازه فعليا ، ويف   

ظروف الواقعية الّيت يعمل فيها  على أمهية االعتماد بالMeulmansهذا الصدد يؤكّد 
املتدرب خالل هذه املرحلة مما يتيح للمدرب التدخل على مستوى التفكري املنطقي 

االنسحاب للغري ، دعم الثقة (، وعلى املستوى السيكولوجي ) منهجية معاجلة املشاكل(
  ).يف النفس والتقدير الذايت

  .Le mentoring : )الرعاية(الكفالة التعليمية  -3-3
يضرب هذا املصطلح جبذوره يف األساطري اليونانية وبالضبط يف ملحمة هومريوس   

 الذي توىل Mentor إىل صديقه الويف Télémaque بابنه ULYSSEحيث أوصى امللك 
  .Ulysse طيلة العشر سنوات الّيت استغرقتها رحلة Télémaqueرعاية وتربية 

 Mentoringية واألمريكية عبارة وعن هذه األساطري اقتبست األدبيات اإلجنليز  
الستعماهلا يف عدة مواقع ، اجلامعات ، املؤسسات االقتصادية ، اإلدارات العمومية ، 

  .اخل. . . الوسط الطيب 
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)        الكافل(وميكن تعريف الكفالة التعليمية بأا عالقة مهنية يقوم مبوجبها شخص   
Le mentor  (ية كبرية ، بتطوير مؤهالت شخص ذو مستوى تدرجيي عايل وخربة مهن

  .يعمل يف نفس احلقل املهين مع األول) Le protégéاملكفول (آخر 
وخالفا للتدريب تنبع عالقة الكفالة عن قرار شخصي من الكافل واملكفول ألا   

تتطلب إحساسا متبادال بالثقة واالحترام يدفع الكافل إىل تقاسم معارفه وخرباته مع 
لبا ما تتطور عالقة الكفالة بعيدا عن اإلطار الكالسيكي الذي جيمع املكفول، لذلك غا

الرئيسي واملرؤوس ، بل باإلمكان أن يكون الكافل من منظمة أخرى غري منظمة 
املكفول ، وبالتايل فإنّ ما يهمه بالدرجة األوىل هو جناح مكفولة ، ال املؤسسة الّيت 

  .ينتمي غليها
ة الكفالة مسارا غري رمسي ، إالّ أنه  أمام فعالية هذا كما أنه  غالبا ما تشكل عالق  

النمط التعليمي بدأ التفكري يف ترسيمه أي اعتماد املؤسسة لربامج كفالة بصفة رمسية من 
  .خالل تكليف بعض مسريها اجلديرين بالتكفل باملوظفني اجلدد ورعايتهم

   :1يما يليوقد أحصى بعد الباحثني منافع الكفالة الّيت نورد بعضها ف  
 خيلق نظام الكفالة التعليمية إحساسا بالرضا عن العمل وإدراكا ألساليب النجاح -

  .والتطور املكفول ، ويعدل من نظرته لنفسه ولآلخرين
 يستفيد املكفول من برنامج تنمية شخصية ومهنية ترتكز على احتياجاته اخلصوصية ، -

  .فرص ترقيتهميكنه من تسريع وترية تعلمه ومضاعفة خرباته و
  . يستفيد من االندماج يف شبكات تنظيمية ومهنية موجودة يف بعض مراكز القرار-
 كما تسمح الكفالة التعليمية للمؤسسة باالستغالل األمثل ملواردها البشرية ، وحبيازة -

  .أداة فعالية للتكوين والتطوير
  .اجلماعي يسهل عملية تقاسم املعارف والقيم مما يشجع كثريا على العمل -

                                           
1  - Bendiabdellah ABDESSELEM , Tebti HABIB , Opcit. 
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رات أفرادها وخربام حىت بعد ا على مه– بصفة دائمة –لمؤسسة باحلفاظ ل تسمح -
  . األفراد للعملهؤالءترك 

   :1تدويـر العمـل 4-3-
وفقا هلذا األسلوب تتم عملية نقل األفراد العاملني داخل املؤسسة من قسم إىل   

ون لتعريف الفرد العامل آخر ، وعملية النقل هذه يصحبها تكوين وتوجيه من قبل مك
  .بالعمل اجلديد املنقول إليه

يعطي هذا األسلوب لألفراد جماال للتنوع باألعمال املختلفة يف املؤسسة ويساعد   
املؤسسة يف احلاالت االستثنائية ، لغياب األفراد العاملني أو إجازم أو فصلهم غري 

عطل العمل ألسباب تتعلق املخطط وغري ذلك من األسباب الّيت تؤدي إىل احتمال ت
  .بنقص العمال

  .Jeux de simulation:  2محاكاة األدوار -3-5
حني يتم تزويد العامل مبعطيات مفصلة حول حالة ما ، مث مطالبة بتحليل هذه  

تزويد العامل : املعطيات ، وأخذ قرارات متناسبة مع املهام املطلوبة ، ومثال ذلك 
بته مث مطال. . . ف احلساب البنكي ، وصل الطلب ش، كبالوثائق احملاسبية من فواتري 

إضافية يف معلومات  من تسجيل وفحص ، وحبث عن مبعاجلته هذه الوثائق كمحاسب
  .وثائق أخرى

قسيم العمال إىل جمموعات وميكن أن تتم احملاكاة على مستوى أعلى ، بت  
 إنتاج منتوج ،اراالستثم: ات، كل جمموعة متثل مؤسسة عليها القيام بقرارمتنافسة
، وهذا حتت إشراف . ..، اإلشهار ، التوظيف ، االقتراض، دخول سوق جديدة جديد

  .املدرب الذي يتابع آثار هذه القرارات ، وتصحيحها إذا لزم األمر
 الّيت حتيط به من خالل احتكاك العامل بالدور ومعرفته بالظروف الداخلية 
   :، يسمح له بـاحملاكاة

                                           
  .116:  سهيلة حممد عباس ، علي حسني علي ، مرجع سابق ، ص -  1

2  - Alain MEIGNANT, Op cit, p : 239. 



                   عموميات حول نظام التعليم والتكوين  الفصل األول

 47 

  .لوك العمال اآلخرون داخل املؤسسة معرفة وفهم س-
  .Savoir être تعلم االتصال اجليد بني األفراد واكتساب كفاءة يف هذا اال -
  . إحداث تغريات يف السلوك حنو األحسن-
 تقسيم العمال إىل جمموعات يشجع تبادل األفكار والتوجهات حول قضية معينة ، مما -

  .ينمي روح التعاون بينهم

   :العـرض 6-3-
العرض هم عملية تقدمي دروس للعمال مباشرة مع حتفيزهم على طرح األسئلة   

الّيت تشكل مدار اهتمامام ، وقد يستعني املشرف على العرض جبداول ، أو بيانات ، أو 
  .وسائل مسعية بصرية يف عملية اإللقاء

مات وتظهر هذه الطريقة مناسبة يف عملية تزويد املوظفني اجلدد مثال باملعلو  
، السياسات .) ..منتوجاا ، خدماا ، تنظيمها (تاريخ ونشاط املؤسسة :  بـ 1املتعلقة

 ، وصف منصب.) .. الداخلي ، التوجيهات األخرىالقانون(واإلجراءات الداخلية 
  . )...املهام ، املسؤوليات(العمل 
 النظرية ، وباملقابل تظهر حمدودية هذه الطريقة ، يف اقتصارها على نقل املعارف"  

 .2"دون املهارات التطبيقية

   :التكويـن اإللكتروني 7-3-
التكوين اإللكتروين هو الشكل احلديث للتكوين ، وميكن تعريفه على أنه    

جمموعة التصورات للطرق واألدوات الّيت تستعمل تكنولوجيا حديثة ، دف إىل حتسني 
ات ، وإمكانية التبادل والتعاون نوعية التكوين مع سهولة الوصول إىل مصدر املعلوم

  .باستعمال اإلنترنت

                                           
1 - Lakhdar SEKIOU  et a , gestion des ressources humaines , ed , de boeck Université , 
2ème édition , Bruxelles , 2001 , p : 350. 
2 - Shimon L . DOLAN et a , la gestion des ressources humaines , enjeux et pratiques 
actuelles , ed . pearson éducation , Paris , 2002 , p : 344. 
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 بل le formé واملتكون le formateurوهو ال يشترط االلتقاء بني املكون   
باإلمكان تلقي التكوين أينما كان كل طرف منهما ، كما أنّ التكوين اإللكتروين ال 

: ي أو احلضوري ، مثال يستلزم من الوسائل املادية والبشرية ما يستلزمه التكوين التقليد
 مهندس على 600 لشبكات املعلومات واالتصاالت بتكوين  Siemens شركة تقوم

 دوالر للتزود 75000، وبتكلفة تبلغ الصوت يف وقت قصري/ كنولوجيا تقارب البيانات ت
 مقعد لقاعات الدراسة ، 100 دوالر لشراء 1500باألجهزة اإللكترونية وبرامج التعلم ، و

 يف ،نت الشركة من إنشاء دورات مباشرة متفاعلة عن طريق الشبكة الداخليةوقد متك
 املهندسني اثل من سنوات لتكوين عدد مم03حني أنّ التكوين التقليدي يكلف الشركة 

 ماليني دوالر ، إضافة إىل الوقت الضائع يف السفر 04مع كلفة باهظة تقدر بـ 
  .1واإلنتاج
كتروين تطورا كبريا من املستوى العاملي مثلما وقد عرف استعمال التكوين اإلل  

  :التايلبينه اجلدول ي

  .)مليار دوالر(تطور نفقات التكوين يف العامل ) 02(جدول 
 

السنوات 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  نوع التكوين

 36 19 11 6.3 3.6 2 1 1  1 . .  اإللكتروين

 45 58 63 65 65 64 62 60 58 56 52  التقليدي

 79 77 74 71.3 68.6 66 63 61 59 56 52  اموع
Source : A.BENDIABDELLAH, BENABOU, la formation dans le 

prolongement du E-Management, colloque international : formation, 

production de compétences et GRH, opcit. 

  
 مدى االهتمام املتزايد بالتكوين اإللكتروين خصوصا مع فهذه اإلحصائيات تبني  

  .االستعمال املتزايد اإلنترنت

                                           
1  - Bendiabdellah ABDESELEM , Tabti HABIB , Opcit. 
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باملقابل حيتاج التكوين اإللكتروين إىل دعم متواصل من املسريين بتوفري     
 إليه، لتسهيل نقل املعارف أوال، وتدريب املتكون على استعماهلا الضرورية،الوسائل 

  .يف أجهزة اإلعالم اآليلوعدم تضييع الوقت يف التحكم 
وبالنسبة للعامل فإن شبكة اإلنترنت تعد مصدرا ممتازا ملتابعة تطور األحباث يف   

 ومن جهة أخرى يستطيع من خالهلا متابعة تطور متطلبات سوق جهة،ميدان عمله من 
  .العمل مما يساعد على تكييف قدراته مع التغريات يف العمل

ات اجلديدة اإلعالم اآليل آفاقا جديدة للوصول  فقد فتحت التكنولوجيوعموما،  
  :يات ضخمة نذكر منهاإىل أمناط تكوينية أخرى غري تلك التقليدية الّيت تتطلب إمكان

 الوصاية عن ،vision conférence احملاضرات عن بعد ،CD ROMاألقراص املضغوطة
ة االفتراضية  اجلامعاملعلوماتية، التكوين عرب الشبكات ،Tutorat à distanceبعد 

Université virtuelle، وغريها من الوسائل الّيت تشكل مظاهر ملا يسمى بالتكوين عن 
  .FOADبعد 

ذلك أن "وعموما ، فالتكوين جيب أن يتوازن بني موقع العمل وخارجه ،   
املمارسة العملية ال تستطيع أن تليب وحدها كل االحتياجات ، فبعض املعارف واملهارات 

 من خالل الربامج الرمسية للتكوين الّيت تقدمها جهات أفضل يكون تكوينها واالجتاهات
  .1"املؤسسةمتخصصة خارج 

                                           
  .279:  ، ص 2000 ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، إدارة املوارد البشرية صالح عبد الباقي ، -  1
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   :خامتـة
التعليم والتكوين : بنوعيهإنّ املرونة والتنوع الذي أصبح يطبع جهاز التكوين   

، وقد ساهم يف ذلك د بغرض تطوير مؤهالم ومهاراماملهين فتح اال واسعا لألفرا
صوصا تطور اجلانب التشريعي ، من خالل فرض سنوات التعليم اإلجبارية ، واملقدرة خ

 سنوات ، مث املرونة يف االنتقال إىل التكوين املهين بتنوع اختصاصاته 09عموما بـ 
وأمناطه الّيت توافق احتياجات األفراد وميوالم ، وحىت هذا النوع من التكوين أصبح له 

لدول على غرار أملانيا ، وبدورها فاملؤسسات تكمل هذا املسار طابع إجباري يف بعض ا
من خالل توفريها لظروف التكوين املستمر لعماهلا مبا يتوافق والتطورات السائدة يف 

 اهلندية مثال، املتخصصة يف اإلعالم اآليل متلك جامعة Wipro، فشركة جماالت نشاطها
 500 كل عام ن تكو(Wipro Academy Of Software Excellence)خاصة ا 

 بروفسور، كما يكرس كل عامل من عماهلا البالغ 70مهندس، وتستخدم هذه الشركة 
 Wipro من وقته يف عملية التكوين، ونتيجة هلذه السياسة، حتقق %5: 40000عددهم 

  .1سنويا %30 إ
2 %20زيادة يف األرباح تتراوح ما بني 
 أصبح مطالب باكتساب العمل،ات منصب فالعامل يف عصر التطور السريع ملتطلب  

خمتلف املهارات واملعارف الّيت تضمن له منصب عما سواء يف ختصصه أو االنتقال 
وهذا يف ظل سيادة عقود العمل غري الدائمة يف االقتصاد احلديث ، ، لتخصصات أخرى

ى وزيادة خطر فقدان الوظيفة ، نتيجة تزايد املنافسة ، واليت تدعم موقع القوي عل
حساب الضعيف ، وعليه فالتكوين هو مصدر قوة سواء على املستوى احمللي أو الدويل 
خاصة يف ظل احلركية الّيت منيز اليد العاملة ، وسهولة انتقاهلا بني الدول ، مما جيعل حىت 
العامل احمللي مهدد من العامل األجنيب ، واملعيار الذي يفصل بينهما هو نوعية التكوين 

  .هاملتحصل علي

                                           
1 Mouloud MADOUN, Opcit 
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   :متهيـد
مع سوق العمل يف إطار عالقة ) التعليم والتكوين املهين(يتفاعل نظام التكوين   

كانت حمل حبث العديد من النظريات االقتصادية وخصوصا احلديثة منها على غرار 
هذا اال مع بداية الستينات ، وتبعتها نظرية الرأمسال البشري الّيت شكلت ثورة يف 

  .نظريات أخرى قامت على أساس متابعتها أو تقدمها
ومع التطورات واالجتاهات احلديثة لالقتصاد املعاصر حنو اقتصاد اخلدمات ،   

 ، بات من NTICومتابعة ذلك من استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 
يف هذه العالقة بالشكل الذي يضمن تصحيح الضروري وضع آليات للتحكم 

االختالالت يف نظام التكوين من جهة ، ومن جهة أخرى يساهم يف مواكبة املتغريات ، 
  .مما يؤدي إىل رفع مستوى اليد العاملة ، وختفيف نسب البطالة

وبالتايل فوضع منهجيات للشراكة بني التعليم والتكوين املهين وسوق العمل ، هو   
يات وأسس التوازن بني احتياجات املؤسسات وعرض العمال املؤهلني ، هلذا أحد أولو

متّ العديد من اهليئات يف معظم الدول املتطورة ملتابعة أساليب اكتساب الكفاءات ، 
واملسامهة يف تفعيلها وفق إطار تشريعي يعكس رغبة هذه الدول يف تأهيل مواردها 

ت احمللية من حتقيق قدرة تنافسية على الصعيد البشرية الّيت تتمكن من خالهلا املؤسسا
  .الدويل
من خالل هذا الفصل ، سنتعرض لبعض املفاهيم لسوق العمل مع بيان احلالة   

العامة واملميزات املشتركة ألسواق العمل العربية ، مث استعراض أسس التحليل للنظريات 
از بعض منهجيات االرتباط االقتصادية لسوق العمل وعالقة التكوين بالعمل ، وأخريا إبر

والتحول يف الشراكة بني التعليم والتكوين املهين وسوق العمل ، وما يتبع من تطوير 
  .الكفاءات
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حيتوي سوق العمل على يد عاملة نشيطة ، وأخرى عاطلة ، وتندرج ضمن   

  .ا مستويات كل مفهومهذين العنصرين ، عناصر جزئية توضح بشكل أكثر عمق

   :االستخـدام 1-

   :مفهوم االستخدام 1-1-
   :1بتغبري االستخدام يضم القوى العاملة ويشمل الفئات التالية  

   :العاملـون 1-1-1-
وهم عبارة عن جمموعة األشخاص من اجلنسني والذين بلغوا حدودا عمرية معينة   

 ، وكانوا منتمني إىل إحدى période de référence ∗خالل فترة إسناد زمنية معينة
  :الفئات اآلتية 

   :عاملون بأجرة )أ
  :تضم كل من     

 من ميارسون العمل ، أي من كانوا يعملون خالل فترة اإلسناد القصرية مقابل أجر -
  .نقدي أو عيين أو كالمها

 من لديهم وظيفة رمسية وأثناء فترة اإلسناد مل يكونوا يف العمل ، ولكن على صلة -
  :قة بصاحب العمل ، وترتبط قوة الصلة بصاحب العمل أو ضعفها لعدة شروط وثي
  .طول الفترة الّيت انقضت يف التسريح أو اإلجازة أو التغيب *
  
  

                                           
  .185:  ، ص 1995/2 ، 60:  من قاموس مصطلحات العمل  ، جملة العمل العريب ، العدد -  1
  . فترة الّيت أخذت فيها اإلحصائياتفترة اإلسناد هي ال ∗
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وجود أو عدم وجود تاريخ حمدد لالستدعاء ، أو ضمان للعودة إىل العمل بعد انتهاء  *
  .فترة طارئة حمددة ، أو انتهاء اإلجازة

  .و عدم االستمرار يف دفع األجراالستمرار أ *
  . أصحاب العمل والعاملون حلسام)ب
  . األشخاص الذي يتلقون تكوينا ويتقاضون أجرا)ج
  . الطالب وربات البيوت العاملون بأجر خالل فترة اإلسناد الزمين)د

   :العاملون لدى أسرهم بدون أجر 2-1-1-
ة بدون أجر بأم األفراد يرى العرف الدويل على تعريف الفاعلني لدى العائل  

ساعات العمل العادية ، إالّ أن هذا ) 1/3(الذين يعملون لدى ذويهم أكثر من ثلث 
التعريف يثري إشكالية كيفية حتديد كل وقت العمل أو ثلث وقت العمل املعتاد ، خاصة 

اس أن األراضي الزراعية يف كل من الدول النامية أو املتقدمة على حد سواء تدار على أس
عب معظم هذه الشرحية من أسري ، فطبيعة العمل يف النشاط الزراعي الذي يستو

يتصف بأنه عمل مومسي ، ومن مث فإنّ حتديد وقت العمل العادي يف النشاط العاملني 
  .الزراعي يصبح بال مدلول ، ويكفي معيار العمل لدى األسرة لتصنيف هذه الفئة

  :ن يصنفون خارج االستخدام هم وعلى هذا األساس ، فإنّ العمال الذي  
الذين أوقفوا عن العمل سواء بصفة مؤقتة أو لفترة غري حمددة ، وال يتلقون أجرا خالل  *

  .فترة اإلسناد
 وقاموا باختاذ الترتيبات ، بأي مشروعهمقيامعدم غري امللتحقني بعمل أو وظيفة أو *

  . تاريخ الحقممارسة مشروع خاص يف الالزمة لاللتحاق بوظائف جديدة ، أو
عدة معطيات توضح أكثر طبيعة هذه تبط االستخدام بعدة جوانب بناءا على وير  
  .العالقة
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   :1توزيـع االستخدام 2-1-

   : احلالة العمليةبتوزيع االستخدام على حس 1-2-1-
يقصد باحلالة العملية للفرد بأا حالة عالقته باالستخدام خالل فترة زمنية معينة ،   
  :حلاالت التالية وتضم ا
  .صاحب عمل -
 .عامل بأجر -

 .عامل لدى العائلة بدون أجر -

 .امللتحقون مبعاهد التكوين غري مدفوعي األجر -

ويعطي هذا الصنف من توزيع االستخدام صورة لعالقات اإلنتاج السائدة يف 
اتمع ، فهو يوضح متركز املشتغلني حسب حالتهم العملية ، وتوضح لنا معرفة تلك 

 مدى انكماش أو توسع فئة ما بالنسبة لباقي الفئات األخرى ، فالتوسع الكمي النسب
مثاال لفئات أصحاب العمل يدل على مدى اتساع ومتركز النشاط االقتصادي املعتمد 
على القطاع اخلاص ، ويوضح تطور الفئة اخلاصة بالعاملني باجر ، إىل مدى إقبال 

غري ، سواء كان يف القطاع العام أو اخلاص ، ابتعادهم عن العمل لدى ال، املشتغلني أ
وأخريا فإنّ االختالف يف توزيع االستخدام حسب احلالة العملية بني جمتمع وآخر داللة 

  .على تباين درجة تطور البنيان االقتصادي ، وعلى أشكال امللكية السائدة يف كل منها

   :توزيع االستخدام حسب املهنة 2-2-1-
ذي ميارسه الشخص أثناء فترة معينة ، ومن خالهلا نستطيع املهنة هي العمل ال  

التعرف على مدى تطور البنيان االقتصادي عموما ، ويعتمد توزيع االستخدام حسب 
املهنة على التفرقة بني مهن تتطلب إعداد علميا ومهنيا ملدة طويلة ، ومهارة على مستوى 

ملهارة ، تتطلب إعدادا وتأهيال عايل ، بينما تتطلب املهن األخرى مستويات أقل من ا
أدىن من سابقتها ، وباإلضافة إىل أنّ التركيب املهين يعطي وصفا للهيكل الوظيفي 

                                           
  .187-189:  من قاموس مصطلحات العمل ، جملة العمل العريب ، املرجع السابق ، ص -  1
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فهو عنصر أساسي لتخطيط لالستخدام بتوزيعاته الفنية واإلدارية والوظيفية ، 
  :، وتوجيهه بأحسن الطرق ، ويتم قياس التركيب املهين تبعا للمعادلة االستخدام

TE =  N
n  

TE : نسبة املشتغلني يف املهنة.  
n :   عدد العاملني يف املهنة.  
N :   جمموع العاملني يف كل املهن.  

والتركيب املهين يتسم خباصية متميزة بني التوزيعات األخرى لالستخدام ،   
 لعمليات التعليم ويرجع هذا إىل أنّ املهنة تعترب خاصية تلتصق بالفرد ، وعليه فهي ترتبط

  .والتكوين

   :توزيع االستخدام حسب احلالة التعليمية 3-2-1-
يقصد باحلالة التعليمية املستوى التعليمي أو التكويين ، وبديهي أنّ هناك ارتباطا   

قويا بني هذا التوزيع والتركيب املهين لقوة العمل ، وتصنيف احلالة التعليمية إىل 
  :ر ، ويضم عادة ما يلي مستويات خيتلف من جمتمع آلخ

  . شهادة مهنية– جامعي – ثانوي – إعدادي – ابتدائي –) يقرأ ويكتب( ملم –أمي 

   :توزيع االستخدام حسب النشاط االقتصادي 4-2-1-
يعرب هذا التوزيع عن درجة تطور البنيان االقتصادي يف اتمع ، وميكن أخذ   

صادية حيث يضم القطاع األول ، الزراعة التصنيف الثالثي املعتاد يف الدراسات االقت
والصيد والرعي والصناعة االستخراجية ، وميثل القطاع الثاين الصناعة التحويلية ، بينما 

  .يشمل القطاع الثالث اخلدمات
وميكن التمييز بني ثالثة أنواع من التركيب االقتصادي ، تنعكس يف التوزيع   

يف النوع األول يكون القسم : ثالثة الرئيسية النسيب لقوة العمل على هذه القطاعات ال
األكرب من قوة العمل مشتغال القطاع األول ، ويف النوع الثاين تقل نسبة العاملني يف 
القطاع األول ، وترتفع نسبة قوة العمل بالصناعة التحويلية واخلدمات ، أما يف النوع 

العمل ، ويكون مركزا يف الثالث فيستحوذ قطاع اخلدمات على القسم األكرب من قوة 
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 ، وتقع أغلب بلدان العامل informatiqueاخلدمات احلديثة الّيت تعتمد على املعلوماتية 
الثالث من النوع األول ، وتعد البلدان الغربية املصنعة ممثلة للنوع الثاين بينما هي يف 

ادي ، وإىل سبيلها للتحول إىل النوع الثالث ، وتوزيع قوة العمل حسب النشاط االقتص
جانب هذه التوزيعات توجد جوانب أخرى تتيح لنا فهم طبيعة االستخدام يف جمتمع ما 

توزيع االستخدام حسب مستوى املهارة ، أو فئات األعمار ، أو حسب اإلقامة : مثل 
  ).عاصمة ، مدن/ ريف / حضر (

   :االستخدام الناقص 3-1-
ا تعطي صورة واضحة عن تتجلى أمهية إحصاءات االستخدام الناقص من كو  

العرض والطلب داخل سوق العمل ، وقد عرف مكتب العمل الدويل االستخدام الناقص 
بأنه الغرق بني كمية العمل الذي يقوم به الفرد ، وكمية العمل الذي يرغب يف القيام به 

  :بصفة معتادة ، وعلى هذا األساس صنف االستخدام الناقص إىل 

   :رئياستخدام ناقص م 1-3-1-
  :، ويعتمد على عنصرين مها حصائي يعكس قصورا يف حجم العمالةوهو مفهوم إ     

   :أشخاص مرئيون استخدامهم ناقص )أ
يشمل األشخاص املستخدمني بأجر أو حلسام اخلاص ، سواء كانوا يعملون ،   

ولديهم أو ال يعملون ، ولديهم عمل ، ويشتغلون أقل من الفترة العادية احملدد للنشاط ، 
  .استعداد لعمل إضايف خالل فترة اإلسناد

   :حجم االستخدام الناقص املرئي )ب
ويقاس باموع الكلي للوقت املتوفر لالستخدام اإلضايف خالل فترة اإلسناد ،   

واملتعلق بكل شخص مرئي استخدامه ناقص ، وحيسب الوقت املتوفر لالستخدام 
  .اف أيام العمل أو ساعاتاإلضايف يف وحدات أيام العمل ، أو إنص
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   :استخدام ناقص غري مرئي 2-3-1-
وهو مفهوم حتليلي يعكس سوء توزيع موارد العمل أو اختالل التوازن بني العمل   

وعوامل اإلنتاج األخرى ، ومن أغراضه اخنفاض الدخل ، واالستخدام الناقص للمهارات 
  :م الناقص غري املرئي إىل نوعني املتاحة ، اخنفاض اإلنتاجية ، وميكن تقسيم االستخدا

   :استخدام ناقص غري مرئي مقنع )أ
ويقصد به االستخدام الناقص غري املرئي من منطلق معيار الدخل ، واستخدام   

املهارات املتاحة ، أي اخنفاض دخل الفرد ، وعدم قدرته على استخدام مهارته ويعمل 
  .طول الوقت

   :استخدام ناقص غري مرئي كامن )ب
يقصد به االستخدام الناقص غري املرئي من منطلق معيار اإلنتاجية ، أي من و  

منطلق اخنفاض إنتاجية الفرد داخل املؤسسة الّيت يعمل ا ، بالرغم من عمله طول 
  .الوقت ، نتيجة لعدم اقتناعه بعمله

  االستخدام الناقص) 02(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .195 : عربية، املرجع السابق، صعمل ال جملة المن قاموس مصطلحات العمل، : املصدر

ني عدد أشخاص مرئي
  استخدامهم ناقص

  االستخدام الناقص

  "مفهوم حتليلي"استخدام ناقص غري مرئي  "مفهوم إحصائي"استخدام ناقص مرئي 

حجم االستخدام 
  الناقص املرئي

اخنفاض يف معيار الدخل وعدم 
  االستخدام الكامل للمهارة

اخنفاض معيار 
  اإلنتاجية

  استخدام ناقص غري مرئي كامن  استخدام ناقص غري مرئي مقنع

  أسلوب القياس  أسلوب القياس
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   :البطـالة 2-

   :مفهوم البطالة 1-2-
وجود رغبة لدى العامل للعمل : "التعريف األكثر شيوعا يف تعريف البطالة هو   

، كما أنه  يوجد تعريف آخر للبطالة يأخذ النسبة بني " عند مستوى معني من األجر
  .1عاملة يف البلدعدد العمال العاطلني إىل عدد القوى ال

الّيت تعد مرجعا يف حتديد ) 1982جنيف (عرفت الندوة العاملية إلحصائي العمل   
سن (مفهوم البطالة ، أنّ تعبري البطالة يشمل كل األفراد ذكورا وإناثا فوق السن احملدد 

  :، والذين كانوا خالل فترة اإلسناد يتصفون بالصفات التالية ) العمل
لو يكونوا ميارسون أي عمل مقابل أجر أو حلسام اخلاص خالل  ال يعملون مبعىن -

  .فترة اإلسناد
 مستعدين حاليا للعمل ، أي راغبني يف العمل بأجر أو حلسام اخلاص خالل فترة -

  .اإلسناد
 يبحثون عن عمل ، أي اختذوا خطوات حمددة خالل فترة حديثة للبحث عن عمل -

ات احملددة تشمل التسجيل يف مكاتب االستخدام بأجر ، أو حلسام اخلاص ، واخلطو
العامة أو اخلاصة ، أو تقدمي طلب عمل ، أو البحث عن الوسائل لتأسيس مشروع 

  .خاص

   :أنواع البطالة وأسبابها 2-2-

   :البطالة اهليكلية )أ
حتدث البطالة اهليكلية عندما تتعرض بعض الصناعات وبعض أصناف العمال   

طق يف الدولة لاليار ، يف الوقت الذي تتجه فيها مناطق وعمال املهرة ، وبعض املنا
وصناعات أخرى إىل التوسع ، وتؤدي هذه النتيجة اختالل التوازن عندما يزيد عرض 

                                           
  .86:  ، ص 1994 ، جامعة امللك سعود ، الطبعة األوىل ، اقتصاديات العمل ، نظرة عامة عاصم بن طاهر عون ، -1
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العمل يف القطاعات الّيت أصاا التقلص ، يف الوقت الذي يزيد فيه الطلب على العمل يف 
  .قطاعات الناميةالقطاعات الّيت تواجه حالة التوسع ، أي ال

ويف هذه احلالة سيتحول العمال يف القطاعات الّيت أصاا التقلص إىل القطاعات   
النامية استجابة إىل التغريات يف معدل األجر ، إالّ أنّ مثل هذه التعديالت تتطلب وقتا ، 
وقد تبقى غري مكتملة ، خاصة وأن العمال الذين مت االستغناء عنهم يتمتعون مبهارات 

تلفة عن املهارات الّيت تتطلبها القطاعات النامية ، كما أن إعادة التكوين قد تتطلب خم
وقتا طويال ، كما تؤدي التكنولوجيا احلديثة إىل بطالة هيكلية ، إذا استبدلت العمال 

  .1باآلالت احلديثة الّيت تقوم مقامهم
جل االستجابة وهلذا من األمهية القصوى توفر مستويات معرفية لدى العامل من أ  

  .لتغريات سوق العمل ، وعدم الوقوع يف بطالة من هذا النوع

   : البطالة االحتكاكية)ب
ليس املقصود باالستخدام التام أن يكون مستوى البطالة مساو إىل الصغر ، إذ   

عادة ما يعاين سوق العمل من وجود بعض العاطلني فيه عن العمل ، وأيضا بعض 
د أنّ هناك بعض األفراد يتركون الدراسة من أجل العمل ، فراغات العمل ، فمثال جن

وبعض النساء يرجعن للقوى العاملة بعد فترة انقطاع وتوقف ، قد يرغب بعض العمال 
  .2يف العودة إىل أعماهلم الّيت سبق هلم العمل فيها

توفر فرص العمل يف حالة البطالة االحتكاكية مرتبط بزيادة اإلنفاق الكلي الذي   
ع على التوظيف ، خبالف البطالة اهليكلية الّيت حتتاج إىل تدابري أخرى ترمي إىل يشج

تكثيف حركة تنقل اليد العاملة فيها بني الصناعات أو املناطق املختلفة ، فضال عن رفع 
  .3املستويات التعليمية والتكوينية لقوة العمل

  

                                           
  .87:  ، ص 1992 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ، التحليل االقتصادي الكليالنظرية االقتصادية ضياء جميد املوسوي ، -  1
  .85:  ضياء جميد املوسوي ، املرجع السابق ، ص -  2
  .951:  ، ص 1999 ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، تطور الفكر االقتصادي حسني عمر ، -  3
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   : البطالة املومسية)ج
لنشاط االقتصادي نتيجة تغري الظروف وهي بطالة حتدث يف إحدى قطاعات ا  

االقتصادية أو املناخية يف بعض الفصول الّيت تؤدي إىل ركود العمل يف هذه القطاعات أو 
زيادته ، ومثاال عن ذلك القطاع الزراعي يف مواسم احلصاد حيث يزيد حجم العمل ، 

 ، مما وقطاع الفنادق واملطاعم يف الصيف ، حيث يقل حجم العمل يف فصل الشتاء
  .يؤدي إىل حدوث البطالة املومسية بني أفراده

   :البطالة الشاملة )د
ويقصد ا البطالة الّيت تعم كل أنواع وأقسام النشاط االقتصادي بدون استثناء ،   

  .وتكون نتيجة لتغري الظروف االقتصادية بسبب الكساد أو احلروب

   :البطالة املزمنة )و
ها حدة ، ويقصد ا انتشار البطالة يف منطقة وهي أشق أنواع البطالة وأكثر  

حمددة ، ولفترات طويلة غري عادية ، ويتعرض هلا األفراد القادرون والراغبون يف العمل ، 
لكنهم ال حيصلون عليه ، ومبرور فترات طويلة ، يفقد هؤالء األفراد مهارام وقدرام ، 

  . تكون صعبة– فيما بعد –مما جيعل عملية اإلدماج 

   :البطالة غري املنتظمة )ه
وهي نوع من البطالة يرتبط بالعمال العرضيني أو املؤقتني ، والذين ال حيملون أي   

مهارة حمددة ، وحيث يقتضي حجم العمل الذي يتغري من يوم آلخر عدم استخدامهم 
  .بصفة دائمة
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   :أسواق العمل العربية 3-

   :خصائص أسواق العمل العربية 1-3-
لرغم من االختالفات يف أسواق العمل العربية ، فإا تشترك يف عدد من على ا  

   :1اخلصائص منها
  . ارتفاع معدالت النمو السكاين ، بالقياس إىل القدرة على خلق مواطن عمل جديدة-
 ارتفاع معدل منو محلة الشهادات بالقياس إىل منو مواطن العمل اجلديدة ، وعلى -

لذي يتوجهون إليه أساسا ، أو يف القطاع اخلاص الذي مل األخص يف القطاع العام ا
  .يؤهلهم تكوينهم االخنراط فيه بفعالية

 انتشار األمية ، وضعف مهارات العاملني والتفاوت الكبري بني توجهات منظومات -
  .التعليم اجلامدة ، وحاجات سوق العمل املتغرية

ى استيعاب القادمني اجلدد  ضعف القطاع اخلاص ، وصغر مؤسساته وقصور قدرته عل-
  .إىل سوق العمل من خرجيي املنظومة التعليمية

  . الدور املهيمن للقطاع العام يف التشغيل ، وعلى األخص حلملة الشهادات-
 التزايد املتوايل للعمالة األجنبية ، وخاصة األسيوية الّيت كانت تتمركز يف الدول -

 العريب ، وخصوصا مع االنطالقة يف إجناز اخلليجية ، مث أصبحت حاضرة حىت يف املغرب
العديد من املشاريع التنموية ، وقد ساعد على تضاعف هذه العمالة ، تواجد الشركات 
األجنبية ، الدول العربية ، حبيث تستغل التكلفة املتواضعة هلذه اليد العاملة يف توظيفها 

 ، حوايل ثالث ماليني 1994ام بلغ عدد العمالة األسيوية يف اململكة العربية السعودية ع(
  .2)ونصف عامل

                                           
:  ، ص 1997/9واق العمل وديناميكية اليد العاملة يف البلدان العربية ، جملة حبوث اقتصادية عربية ،  ندوة حول تنظيم ومنذجة أس-  1

202-201.  
 ، جملة العمل العمالة األسيوية الوافدة إىل الدول العربية اخلليجية ، وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية رفعت نصر عبد الغين ، -  2

  .111:  ، ص1999  ،73العريب ، العدد 
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اختالف منظومة األجور واحلوافز ، وشروط العمل بني القطاعني العام واخلاص ،   
األمر الذي ال يسهل توطني الوظائف يف القطاع اخلاص ، وعلى األخص يف الدول 

  .اخلليجية
  . انتشار البطالة وأشكال االستخدام الناقص لرأس املال البشري-
 احلركية الشديدة لليد العاملة سواء اهلجرة الداخلية أو اخلارجية ، وإذا كانت األوىل -

ختل التنمية يف بعض مناطق البلد ، فإنّ الثانية تضعف قدرات البلد بأكمله ، وقد 
2000 كفاءة عربية سنة 353000أحصت الواليات املتحدة األمريكية وحدها ، حوايل 

1.   
ملؤسسية وجود أو غيابا على أسواق العمل يف البلدان العربية  أمهية أثر العوامل ا-

  ) .القوانني والتشريعات والعادات احمللية(واختالفها 
 غياب أو قصور البيانات الدقيقة واملفصلة عن أسواق العمل ، مما يضعف االستفادة -

  .تكاملةمنها بشكل حتليلي ، ويف النماذج بغرض التنبه للنقائص ، وصياغة السياسات امل

   :تحديات أسواق العمل العربية وضرورة التكوين 2-3-
السرعة يف تغريات البيئة الدولية دعا إىل بروز القلق من ظاهرة النمو من دون   

  :فرص تشغيل ، ومن هذه التغريات 
 التطور السريع يف جمال العلوم والتكنولوجيا ، وعلى األخص التقنيات احلديثة -

به ذلك من آثار على املهن ، نوعا وتوصيفا وحمتوى وتنظيما ، للمعلومات ، وما يسب
  .وعلى أمناط التكوين املؤهل هلا

وقد أدى التوسع والتطور يف جمال املعلومات واخلدمات املتعلقة ا إىل توسع يف   
قطاع اخلدمات عموما ودوره يف خلق فرص العمل ، وخصوصا يف نطاق دويل من 

  .خالل جتارة اخلدمات

                                           
  .96:  ، الرياض ، ص 120:  ، العدد 2005 ، جملة املعرفة ، أفريل تصدير األدمغة الثمينة واأليدي الرخيصة عبد الرمحن محادي ، -  1
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هات التصحيح اهليكلي واخلصخصة ، وما يفترض من عالقة بينها وبني مسائل  توج-
سوق العمل كالبطالة ، حيث ميكن أن تكون هذه العالقة إلجيابية من خالل خلق فرص 

  .جديدة للعمل ، أو سلبية بالتسريح املتواصل للعمال
 ، واليت مشلت أنشطة  االجتاه حنو العوملة وحترير التجارة اخلارجية والترتيبات املرافقة-

عديدة، مبا يترك آثارا عديدة على أسواق العمل احمللية سواء من حيث تركيبها املهين ، 
أو من حيث شروط املنافسة واإلنتاجية والتكوين وكسب أو خسارة فرص العمل ، 

  .وخصوصا يف قطاعات كالزراعة واخلدمات
لعربية املنعقدة يف ماي وقد ركزت الندوة العربية حول سوق العمل يف الدول ا  
، باره يعمل على خلق فرص عمل جديدة، يف حبثها عن احللول ، على التكوين باعت1997

ويعمل على حتسني الكفاءات ، ومواكبة التغريات املهنية ، كما أنّ التكوين على العمل 
 للحساب اخلاص ، ال يعين فقط تشغيل املتكون نفسه ، بافتتاحه مشروعا صغريا ، بل قد

  .خيلق فرص عمل جديدة لعمال آخرين يف املؤسسة الصغرية
كما أنه من الضروري إعداد نظام تكوين متكامل يراعي متطلبات أصحاب "  

العمل املتغرية ، ويوفر معلومات متكاملة عن حاجات سوق العمل ، وهذا يقتضي 
 وحتديد من خالل التوجيه(إشراك القطاع اخلاص يف الربامج التعليمية والتكوينية 

، وإدخال مقادير مالئمة من املواضيع يف مناهج التعليم ، ...) احلاجات والتمويل أيضا
تعرف الطلبة واخلرجني على آلية االقتصاد وآلية سوق العمل ، وطرق البحث عن العمل 

  . 1"واحلصول عليه

                                           
    ابق ، ة حول تنظيم ومنذجة أسواق العمل وديناميكية اليد العاملة يف الدول العربية ، جملة حبوث اقتصادية عربية ، املرجع الس ندو-  1

  .204: ص 
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، إىل النظريات احلديثة بسوق العمل االقتصاديون األوائل بالتكوين ، وصوال اهتم  
  .وخصوصا نظرية الرأمسال البشري الّيت قامت على أساس حتليل أكرب للتكوين والعمل

   :رشالماالتكوين في فكر آدم سميت وألفرد  1-

   :التكوين عند آدم سميت 1-1-
 عموما ، ودرسوا أثره على اإلنتاجية ، اهتم االقتصاديون الكالسيكيون بالتكوين  

  .األجور ، ومظاهر التقدم ككل
أول من ناقش التعليم يف مواضع خمتلفة من ) Adam Smith) 1723-1790فكان   

 ، وتوصل إىل أن اجلهد 1776كتاباته عن ثروة األمم ، واليت ترجع بداياا إىل عام 
ترب أنّ التكوين من صور تراكم رأس اإلنساين ميثل قلب كل الثروات وجوهرها ، كما اع

املال البشري، وهو استثمار مفيد لكل من املتعلمني واتمع عامة ، والحظ أنّ نفقات 
التعليم تعد واحدة من أهم العوامل الّيت تساهم يف إحداث تباينات الدخول ، مبا يتوافق 

ثر دخال ، يعود إىل ومتطلبات منصب العمل ، وبالتايل فإنّ اختيار األفراد للمهن األك
  . ، ومنها التكوين∗مدى االستجابة هلذه املتطلبات

 إىل  A.Smithأما هذه النـزعة يف اختيار املهن األكثر دخال ، فقد أرجعها   
  :سببني رئيسيني مها 

  .عقالنية األفراد الذين يبحثون عن مناصب العمل األكثر مزايا -
  .احلرية يف االختيار من دون إكراه -
  
  

                                           
 من املتطلبات واخلصائص األخرى ملنصب العمل الّيت تؤدي إىل رفع األجر هو العمل املتعب الذي حيتاج لطاقة أكرب لتنفيذه ، ويف هذا - ∗

 ألنه الحظ أن األعمال املتعبة وعوض أن تكون ذات أجور مرتفعة ، فإنّ العكس هو احلاصل A . Smith – Stuart Millانتقد 
  .لسبب راجع إىل العمال أنفسهم غري املؤهلني ملهن أخرى
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عندما يتم اقتناء آلة : "ولتوضيح الفكرة أكثر ، قدم مثاال عن ذلك حيث يقول   
ائض مالية تسمح بتعويض حتقيق إنتاجية يف العمل ، ومنه فوإنتاج، فإنّ اهلدف منها هو 

تكلفة الشراء، وكذا حتقيق فوائد من وراء تشغيلها ، وهو األمر نفسه عند الفرد ، الذي 
ت من أجل التحكم يف مهنة تتطلب مهارات من جهة ، ومن ينفق املال واجلهد والوق

فمدخالت العمل   ، إضافة إىل ذلك1"جهة أخرى حتقيق دخل يغطي نفقات التعليم
ليست كمية فحسب ، بل تتضمن أيضا أبعادا نوعية مثل القدرات املكتسبة ، والنافعة 

 األخرى الّيت على واملعايريط املهارة والرباعة لكل أفراد اتمع ، عالوة على شرو
  .عمال  ال مستوىأساسها يتقدم

 تفوق التصنيع يف اسكتلندا إىل النظام التعليمي اإلسكتلندي A .Smithوقد عزا   
 وبني مظاهر التقدم يف اطية كثرية بني النظام التعليميإلدراكه لوجود عالقات ارتب

  .التصنيع
منظمة إالّ أا شكلت غري حظاته حول هذا اال ، جاءت مبعثرة وورغم أنّ مال  

األساس ملزيد من إسهامات أصحاب النظرية الكالسيكية ، كما اعتربها الكثري من 
  .االقتصاديني البذرة األوىل مليالد نظرية الرأمسال البشري

   :التكوين عند ألفرد مارشال 1-2-1-
 Adamمن نظرة مقاربة لفكرة ) Alfred MARSHALL) 1924-1842انطلق   

SMITHه  توجد عوائق اجتماعية لدى طبقة العمال يف  حن أنه  بيول التكوين ، إالّ أن
اإلنفاق على تعليم أبنائهم  بسبب حمدودية مواردهم املالية ، عكس طبقة الصناعيني 

التمييز "الذين خيصصون أمواال أكرب للتعليم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، الحظ 
هم من توىل مناصب ع ومنسؤولني ، على طبقة العمالرف املاملمارس يف املصانع من ط

 .2"قيادية

                                           
1  - Adam SMITH , recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations , ed . 
Gallimard , Paris , 1976 , p : 106. 
2  - Alfred MARSHALL , principes d’économie politiques , tome 1 , ed . GORDON & 
BREACH , Paris , 1971 , p: 392. 
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ورغم هذا يبقى التعليم مصدر الثروة الشخصية لتشمل كل الطاقات والقدرات   
 أمهية كبرية MARSHALLالّيت جتعل الفرد كفئا من املنظور الصناعي ، ويف هذا علّق 
العمل مبا يضمن إنتاجية أكرب على التعليم العام الذي يهيئ العقل الستخدام قدراته يف 

ويساهم يف زيادة الثروات املادية للدولة ، كما دعا أ، يتوجه التعليم التقين الستهداف 
إثراء طرق البحث واالستقصاء ، وال يكتفي بالتركيز على الرباعة ، ومعرفة املاكينات 

 ، فرصة أكرب يكون للفرد الذي تعلم مهنة باخلربة"والعمليات ، ألنه يف هذه احلالة ، 
للتقدم أكثر يف املستقبل يف جمال ختصصه ، مقارنة بالفرد الذي ينخرط يف برامج تكوين 

 .  ، الّيت ال حترك عنصر اإلبداع واالكتشاف1"قدمية

   :2نظرية التجزئة في سوق العمل 2-
ظهرت هذه النظرية يف اية الستينات يف الواليات املتحدة األمريكية ، انطالقا   
 على اخلصوص ، واليت تؤكّد عدم وجود سوق وحيد Piore وDoeringerمال من أع

للعمل يلتقي فيه العرض والطلب ، بل يوجد سوقني ينحدران من سوق العمل ، مها 
  .السوق األوىل، والسوق الثانوي

األجور العالية ، ظروف أفضل للعمل ، فرص : والسوق األوىل له مميزات راقية   
  .، وقوانني داخلية مكتوبة ، حرية النشاط النقايبللترقية، والتكوين 

وعلى العكس من ذلك ، فإنّ السوق الثانوي يتميز بأجور منخفضة ، ظروف   
عمل متدنية ، مراقبة تعسفية ، معدل عايل لدورات العمال ، حرية أقل للنشاط النقايب ، 

  .الة وعدم االستقراروفرص أقل للترقية والتكوين ، والسمة الرئيسية هلذا السوق هي البط
الفئات املوجودة يف السوق الثانوي هي الفئات غري املرتبطة بشكل كامل بالعمل   

، والفئات احملرومة اجتماعيا مثل ) احتياجات مالية غري كبرية(على غرار فئة الشباب 
  .األقليات واملهاجرين

                                           
1 Alfred MARSHALL ,Ibid , p : 386. 
2   -  Jean Jacques PAUL , la relation formation emploi , un défi pour l’économie , ed. 

économica , Paris 1989 , p : 83. 
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لتكوين اخلاص الذي  التكوين العام املتعلق بأداء املهام العامة ، واPioreوقد ميز   
 Harrison حسب -ينمي قدرات التحكم يف مهن هلا خصوصيات ، وبالتايل 

 فاالستثمار يف كال النوعني مشجع أكثر يف السوق األويل نظرا الرتفاع - Vietoriszو
  .األجور ، وضرورة مسايرة التكنولوجيا

املوجودة أوجد عدم أما يف السوق الثانوي ، فاألجور املتدنية ، والتكنولوجيا غري   
  .احلاجة الستعمال القدرات العالية

  

   :نظرية البحث عن العمل 3-
 ، وقد  Stiger ، Alchainقامت أسس هذه النظرية خصوصا على أعمال   

جتاوزت مبدأ املعلومات التامة الّيت حيوزها العون االقتصادي ، حيث تفترض أنّ مجع 
ي عدم املعرفة الكاملة ملناصب العمل واألجور املعلومات ذو كلفة ، وأا غري تامة ، أ

  .املعروضة من كل متعامل
وإشكالية هذه النظرية هو إعداد منوذج حبث حيقق أقصى منفعة يف ظل قيد كلفة   

  :البحث ، وتضم هذه األخرية 

   :تكاليف مباشرة -
  . . .تكاليف البحث عن املعلومات حول املؤسسة ، تكاليف النقل ،   

   : مباشرةتكاليف غري -
تعادل عدم احلصول على مداخيل نتيجة تكريس الوقت للبحث عن عمل آخر ،   

  .كان من املمكن االستفادة منه يف عمل مأجور
باإلضافة إىل تكلفة نفسية بسبب الضغط والقلق املفروض على الباحث عن العمل   

  .يف إجياد العمل الذي يناسبه
اإليراد احلدي لعرض عمل = ايف الكلفة احلديثة للحصول على عرض عمل إض  
وكلما كانت كلفة البحث منخفضة ، ارتفع األجرة ، وطالت مدة البحث ، "إضايف 
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ألنّ اخنفاض كلفة البحث عن عمل يشجع الفرد على مواصلة البحث عن عرض عمل 
 .1"أعلى ، وهذا ما يرفع مدة البحث

مدة البحث عن ، عن سبب طول ) Fallon ) 1983ويف إطار هذه النظرية حبث   
عمل لدى األفراد ذو املستوى التعليمي العايل ، مقارنة بزمالئهم ذو املستوى التعليمي 
األقل ، وتوصل إىل نتيجة ، وهي أنّ طول مدة حبث الفئة األوىل راجع لرغبتها يف 
احلصول على أجور أعلى ، وال خيفى تأثري بعض الصفات الشخصية والعائلية املصاحبة 

  .ليم على هذه الرغبةملستوى التع
وخالصة القول ، هذه النظرية دف إىل تطوير مفهوم تناظر عالقة صاحب   

  . العمل-العمل باألجري ، بالشكل الذي خيدم إطار حتليل عالقة التكوين 

   :نظرية الرأسمال البشري 4-

   :مفهوم النظرية 1-4-
د االقتصاديني يف بداية سنوات الستينات انتشر مفهوم الرأمسال البشري عن  

Schultz .T.Wاألمريكيني على غرار 
∗ ، Jacob Mincer وكذلك ، G.S.Becker 

سنة " humain capital , a theorical and emprical analysis" : الذي أصدر كتاب 
 ، وفيه يعرف الرأمسال البشري على أنه  جمموعة القدرات الفكرية واملهنية للفرد 1964

قيق عائدات نقدية يف املستقبل ، هذا املفهوم يشجع االستثمار يف الّيت تساعده على حت
 .2الرأمسال البشري عن طريق التكوين

 بني الرأمسال البشري العام واملتمثل عادة يف الشهادات املتحصل Beckerوميز   
عليها وكذلك اخلربة املهنية يف سوق العمل ، وهو قابل للتحول من مؤسسة ألخرى ، 

                                           
1  - Jean Jacques PAUL , Opcit , p : 63. 

 ، مقالني حول هذا املفهوم ، األول بعنوان 1974 احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد يف سنة Théodore.W.Schultz نشر - ∗
Investment in humain capital والثاين يف نفس السنة بعنوان 1961 سنة ، éducationand economic grouth 

   .social forces influencing american educationيف كتاب مشترك التأليف ، هو 
2  Jean Yves CAPUL Oliver GARNIER , dictionnaire d’économie et de sciences sociales , 
ed. HARTIER, Paris , 1994 , p : 39. 
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 أي خصوصية عكس الرأمسال البشري اخلاص الذي يتكون ويتراكم طوال ألنه ال حيمل
مدة بقاء العامل يف املؤسسة الّيت يشتغل ا ، فهو حيمل مسار وطبيعة نشاط املؤسسة ، 

املوظف الذي يتحكم يف برامج اإلعالم اآليل : "ولتوضيح الفكرة أكثر نورد املثال التايل 
 ، فاإلعالم اآليل مستعمل بصفة شاملة من قبل كل مثال ، يستطيع العمل يف أي مؤسسة

املؤسسات ، بينما العامل الذي تكون على استعمال جتهيزات أو آلة تنفرد يف نطاق 
 .1"واسع ، نظرا خلصوصية التكوين الذي تلقاه

لكن هذا ال يعين أن املرونة املوجودة يف الرأمسال البشري العام هي مرونة كاملة ،  
 وظائف تقنية ، ال ميكنه ممارسة وظائف قانونية أو طبية وغريها من املهام ألنّ املتحكم يف

 .2الّيت ال تتناسب مع التكوين املتلقى

   :أسس نظرية الرأسمال البشري 2-4-
  :بنيت نظرية الرأمسال البشري على ثالثة أسس   

زا للمؤسسة  االستثمار يف الرأمسال البشري يرفع إنتاجية العامل ، وهذا ما ميثل حاف–أ 
 .3والفرد على حد سواء ، ألنّ االرتفاع يف اإلنتاجية ينعكس إجيابيا على املداخيل

الفرق بني العوائد الناتج يف الفرق بني التعليم وفقا ملبدأ ) 03(يوضح الشكل   
  .نظرية الرأمسال البشري

 05هذا الشكل يبني حالة الطالب الذي يواصل دراسته اجلامعية الّيت متتد لـ   
، أو يستغين عن هذا التعليم ويتوجه ) احلالة األوىل( سنة 23 سنة إىل 18سنوات من عمر 
 .4)احلالة الثانية(مباشرة للعمل 

 
 

                                           
1  - Pierre CALUIC , André ZYLBERBERZ , micro économie du marché  du travail , ed . 
la découverte , Paris , 2003 , p : 37 
2   - Jean Louis LHERITIER , capital humain et asymétries d’information , 
problèmes économiques , n° 2 , 352-353 , 1-8 décembre , 1993 , p : 5. 
3  - Denis CLERC , la théorie du capital humain , Ibid , p : 3. 
4 -  Eric VATTEVILLE , mesure des sources humaines et gestion de l’entreprise , ed . 
économica , Paris , 1985 , p : 248. 
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 .التعليممواصلة  وعدم مواصلةخمطط العوائد يف حالة  )03(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التوايل ،  مصاريف الدراسة ، وكذلك العائد املستغىن عنه على 2 و1متثل املنطقة 
وبعد حصول الطالب على شهادة عليا ، يستطيع تعويض املصاريف ، وأكثر من ذلك 

  .CDحتقيق دخل أكرب 
للتعليم ، ) العامة(عناصر التكاليف اخلاصة واالجتماعية ) 03(يلخص اجلدول 

 ، األوىل متثل التكاليف الّيت يتحملها الطالب أو أسرته ، M.Woodhallحسب تصنيف 
ية تتحملها الدولة بدال من الطالب ، ومن هنا فقد يطلق عليها أحيانا تكاليف أما الثان
.حكومية

AB بدون دراسة جامعية   
CD بدراسة جامعية   

 

  الفوائد 
  التكاليف

A 

B 

C 

D 

0 

23 18 60 
 1 السن

2 

3 
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  .عناصر التكاليف اخلاصة والعامة للتعليم) 03(جدول 

 تكاليف خاصة )عامة(تكاليف اجتماعية  نوع التكاليف

  . رواتب املعلمني-    مباشرة
 النفقات اجلارية األخرى على -

  .السلع واخلدمات
  .فقات على الكتب الن-
 . اإلجيارات-

 الرسوم مطروحا منها القيمة -
  .املتوسطة للمنح

 . الكتب وغريها-

 املكاسب الضائعة املكاسب الضائعة   غري مباشرة

، حلديث ، الدار املصرية اللبنانيةحممود عباس عابدين ، علم اقتصاديات التعليم ا: املصدر 
  .115:  ، ص 2000الطبعة األوىل ، القاهرة ، 

، ب اختيارهم االستمرار يف التعليمفحرمان سوق العمل من خدمات الطالب بسب  
ميثل فاقدا يف السعة اإلنتاجية ، وبالتايل فقدا للمخرج احلايل لالقتصاد ، ككل باإلضافة 

  ).املكاسب الضائعة(إىل فاقد يف مكاسب األفراد أنفسهم 
، فإنّ نفس القاعدة تتحكم يف وحىت يف حالة متويل التكوين من طرف املؤسسة   

  .1حتديد املداخيل ، وخمتلف التكاليف

                                           
1   - Benmessaoud KHADIDJA, la difficulté de la l’évaluation de l’investissement 
immatériel : la formation , colloque international  GRH opit.  
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 .يات األرباح يف التكوين باملؤسسةتكاليف ومنح) 04(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يبني الشكل أعاله ، تأثر مردودية املؤسسة بوضعية تكوين العمال ، حيث ترتفع   
، يف هذه احلالة سنتني(امل لتكوين  يف حالة متابعة العCDإىل ) الفرد واملؤسسة(املداخيل 
  ).سنة 40 من فترة بقائه باملؤسسة املقدرة بـ 06 إىل السنة 04من السنة 
تكلفة (التكاليف الّيت تتحملها املؤسسة يف هذه العملية تنقسم إىل تكاليف مباشرة   

ل فترة ، وغريها مباشرة تتمثل يف النقص يف املردودية طوا) التكوين ، أجر العامل املتكون
  .التكوين
، ويف هذا ) CBO(وباملقابل تسترجع املؤسسة هذه النفقات ، وحتقق أرباح أكرب   

الصدد فإنّ املؤسسة ال تقدم على حتويل التكوين لعملها ، إالّ إذا كانت األرباح أكرب من 
  .التكاليف املباشرة وغري املباشرة

  األرباح  
  التكاليف

  منحىن األرباح بعد االستثمار يف التكوين 

 

A 

B 

شرة
ملبا
ف ا

كالي
الت

  
D 

C 

6 4 40 
 سنوات العمل يف املؤسسة

  منحىن األرباح بدون االستثمار يف التكوين 
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  :1وطة بالربح املنتظر منه حيث املبالغ املنفقة على التعليم والتكوين عموما مشر–ب 

 هي مدة التعليم ، n حجم املبلغ املنفق خالل سنة واحدة ، وIإذا اعتربنا أنّ   
  .9I أعلى من G سنوات ، فإنّ الفرد يتوقع حتقيق أرباح 09ولتكن 
متعلق حبالة ما إذا كانت ) 10I= I+9I(وقراره مبواصلة دراسته لسنة أخرى   

  :ضافية تعادل أو أكرب من التكلفة اإلضافية األرباح أو املداخيل اإل
G(10I) – G(9I)  ≥  I  

  :أي 
∆ G ≥  I   

 (D) مع تقاطع منحىن املردودية احلدية للتعليم Beckerوهذا ما يتوافق حسب   
tمبعدل القاعدة   )O(مبنحىن التكلفة احلدية للمبلغ املفترض 

2.  

   .حتديد املبلغ املستثمر يف التعليم): 05(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1  - Pierre CAHUC , André ZYLBERBERG  , Opcit , p : 37. 
2  - Alain MINGAT , théorie du capital humain et analyse des scolarisations , revue 
d’économie politique , n° 04, 07/1980 , p : 421. 

t 
 

D 
 

O 
 

  املبلغ املستثمر يف التعليم
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   :حساب العوائد والتكاليف -
  .طريقة القمة احلالية: من الطرق املستعملة يف حساب العوائد والتكاليف   

   :القيمة احلالية للعوائد
وقع احلصول عليها  للعوائد املتVتتمثل قيمة الرأمسال البشري يف القيمة احلالية   

طوال احلياة املهنية ، ويتطلب حساب ذلك إجراء عملية حسم متتالية للعوائد احملققة يف 
  :1املستقبل على النحو التايل

  

V =    1

(1 )

S

i+
  + 

2

2

(1 )

S

i+
 ….. +  

(1 )
t

t

S

i+
  . . ..(1) 

 

V = ∑
=

n

t 1

  
(1 )

t

t

S

i+
    ……………………… (2) 

  :حيث 
n :   طول فترة املشروع االستثماري ، وهو يعين يف حالة التعليم عدد سنوات احلياة

 عاما خلرجيي 40 سنة ، وتصل حوايل 35املهنية واليت قد تكون يف متوسط تقرييب قدره 
  .املرحلة الثانوية

St : ار التعليمي يف السنة تعين الدخل املتوقع من االستثمt.  
i :    معدل الفائدة الذي يتم من خالله حسم العوائد يف املستقبل تدرجييا.  

  .nجمموع العوائد من العام األول إىل العام  : ∑

   :قياس القيمة احلالية للتكاليف
طي معادلة مناظرة  ، فإا ميكن أن تعCفلو رمزنا للقيمة احلالية للتكاليف بالرمز   

  : التايل النحوعلى ) 2(للمعادلة السابقة 

 C = ∑
=

n

t 1 (1 )
t

t

C

i+
………………….… (3) 

 

                                           
1   - Eric VATTEVILLE , Opcit , p : 253. 
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   :املقارنة بني التكاليف والفوائد
قد تتم املقارنة مباشرة بطرح ناتج التكاليف من الفوائد ، ولكن الطريقة الشائعة   

  :ذي يساوي بني هي حتليل معدل العائد ال
  . Vبالرمز ) 2( القيمة احلالية للفوائد املتوقعة من املشروع ، ورمزنا هلا يف املعادلة -
  .C بالرمز (3) القيمة احلالية لتكاليف املشروع ، ورمزنا هلا يف املعادلة -

  :وعليه 

 ∑
=

n

t 1 (1 )
t

t

C

i+
= ∑

(1 )
t

t

S

i+
……….(4). 

  :أي أنّ   
 

 ∑
=

n

t 1 (1 )
t t

t

C S

i

−
+

 = 0  …….........…..(5). 

ميكن معرفة أحدمها مبعلومات ) i ,St,Ct: (ثالث متغريات هي ) 5(للمعادلة   
عدل  الذي يسمى يف هذه احلالة امل iاالثنني اآلخرين ، وهي عادة ما تؤدي إىل معرفة 

  .الداخلي من التعليم
 بقياس فروق الدخل الراجحة إىل نفقات Becker باستعمال هذه الطريقة قام   

  12.5%احلصول على تعليم عايل يف الواليات املتحدة ، فوجد أنّ معدل العائد كان 
  .1 ، ورأي أنه من املرجح زيادته عن متوسط معدل الربح يف الرأمسال املادي1940عام 
لب على تكوين معني يتوقف على احتياجات سوق العمل الذي يعدل آليا  الط–ج 

  .عملية العرض والطلب
، ستجابة لتغري احتياجات سوق العمليستغرق هذا التعديل بعض الوقت ، ألنّ اال  

ال تتم يف الوقت املناسب يف كثري من األحيان بسبب طول مدة أغلب الدورات التعليمية 
  . معاهد التكوين املهين ، أو يف اجلامعاتسواء يف) أكثر من سنتني(

                                           
  .124:  حممود عباس عابدين ، املرجع السابق ، ص -   1
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فمثال إذا اخنفضت أجور املهندسني ، فطالب اهلندسة سيترددون يف ترك هذا   
االختصاص يف احلال ، نظرا الستعمارهم يف هذا اال ، وقد يفضلون مواصلة دراستهم 

  .يف اهلندسة ، بدال من بذل املزيد من املال يف تعلم اختصاص جديد
 أكثر مدى االستجابة نفترض وجود توازن يف سوق املهندسني حيث ولفهم  
  ).06أنظر الشكل  (X1، وعدد املهندسني S1األجر  
 ، فهذا ال يوحي للوهلة D2 إىل D1إذا ارتفع منحىن الطلب على املهندسني من   

 ، ألنّ املهندس يقضي زمنا طويال يف الدراسة ، X1األوىل بزيادة عرض املهندسني على 
بالتايل بينما يدفع الطلب املتزايد األفراد إىل أن يقرروا دخول هذا اال ، فإنّ العدد و

 من X1 ، وعليه يتمكن املهندسون املتوفر X1املتوفر للتوظيف يف الوقت احلاضر هو 
 ، ويبقى منحىن العرض على شكل رأس S2احلصول يف الوقت احلاضر على أن أجر 

  .1يزداد عرض املهندسني لسنوات قليلة ، حىت X1عند 

  .لمهندسني لالعملسوق : ) 06(شكل 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                           
  .135:  ، املرجع السابق ، ص يات العمل ، نظرية عامةاقتصاد عاصم بن طاهر عرب ، -   1

S2 

 

*S أجر التوازن على املدى الطويل 

S1   

X1 
  عدد املهندسني

  األجور
 

D1 

D2 

O 
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 ألنّ هذا  S2 أن أجر التوازن على املدى الطويل ليس 06املالحظ يف الشكل   
وافترضوا  ، *Sليسوا على دراية بأجر التوازن ) األفراد(األخري أجر ظريف ، وألن السوق 

، فيحدث ) 07أنظر الشكل (ال اهلندسة  هو أجر املهندس اجلديد ، فيدخلون جمS2أن 
 ، ويدفع S1 ، مما يؤدي باألجر للتراجع إىل X4فائض يف السوق، ويرتفع العرض إىل 

هذا التراجع الطالب إىل التحول بعيدا عن اهلندسة ملدة ليست بالقليلة ، وهكذا يتعدل 
صبح أصغر  ، وتعيد الدورة نفسها ، فتS3 ، فترتفع األجور إىل ½العرض من جديد 

وتسمى عملية التعديل من هذا الشكل (مبرور الزمن حىت تصل إىل نقطة التوازن ، 
  . 1)منوذج بيت العنكبوت

  : منوذج التوازن يف سوق اليد العاملة(07)شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

 
 

                                           
  .136:  عاصم بن طاهر عرب ، املرجع السابق ، ص -   1

S4 
S3 
S* 
S2 
S1 

X1    X2   X*   X3   X4 

O 
D2 

  عدد املهندسني

  األجور
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   :1النظريات األخرى لالستثمار في التكوين5- 
ال البشري ال تفسر بصفة كاملة أثر ن أنّ نظرية الرأمس أن الواقع بيK.Arrow  اعترب-أ 

  .التكوين ، بالنظر إىل أن األفراد ذو نفس املستوى التعليمي يتحصلون على عوائد خمتلفة
ه    أن التكوين أو باألحرى الشهادات K.Arrow للسبب اعترب 2ويف تفسري

 املتحصل عليها ، ال ترفع قدرات الفرد اإلنتاجية ، بل تعلم على قدرات وصفات الفرد
اليت من خالهلا يقوم اجلهاز اإلنتاجي للمؤسسة على . . .) الذكاء ، قدرات العمل (

  .تصفيتها ، الختيار الصفات والقدرات املرغوبة
 ، أنّ التوظيف هو 3 يف نظريتهM.Spence بني ARROW وامتداد البحوث -ب 

ة للفرد قبل استثمار ال خيلو من اخلطر ، ذلك ألنّ املؤسسة ال تعلم بالقدرة اإلنتاجي
، رات واملؤشرات املوجودة يف الفردتوظيفه ، وتعتمد يف عملية االختيار على بعض اإلشا

األصل االجتماعي ، واألخرى قابلة للتغري والتحسن : البعض منها غري قابل للتغري مثل 
 اختيار التكوين الذي له Spenceرمتها خصوص التكوين ، ويبقى على الفرد حسب 

سن ، سواء الذي مينح له فرصة أكرب للحصول على عمل ، أو الذي اإلشارات األح
  .يسمح بتحقيق عائد أكرب

 ، انطالقا من نتائج البحث حول مؤهالت العمال يف 4 منوذج املنافسة للعمل-ج 
 من جمموع 60%الواليات املتحدة األمريكية ، حيث بلغ نصيب التكوين أثناء العمل 

، أنّ سوق العمل ليس سوق عرض ) L. THUROW) 1975املؤهالت ، رأى 
  .املؤهالت وفقط ، بل هو عرض مرتبط خبصوصيات ومتطلبات منصب العمل

فاإلنتاجية مصدرها منصب العمل ، وليس العامل ، هلذا تعمل املؤسسة على   
  اجية املطلوب من منصب العمل ، ـتكوين عماهلا بالطريقة الّيت تتوافق مع مستوى اإلنت

                                           
1  - www. La documentation française , Fr/revues / collections / problèmes économiques / 

théories / éducations formation. 
2  - la théorie du filtre. 
3  - la théorie du signal. 
4 - le modèle de concurrence pour l’emploi. 
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  .اإلنتاجية على العاملوهو بذلك ينفي 
مع سري سوق العمل ، ) بالنسبة لتكلفة التكوين(تعارض املداخيل احلدية كما بين  

أين يفضل رب العمل توظيف العامل األقل كلفة تكوين ليستفيد من اخنفاض أجره ، 
وال يلجأ إىل توظيف األفراد األعلى كلفة تكويين ، إالّ يف حالة ندوة اليد العاملة يف 

 العمل ، فضال عن السوق الداخلي الذي تكون فيه عملية التوظيف أقل تكلفة سوق
  .وأقل خطرا ، نظرا للمعرفة اجليدة ملؤهالت العامل

 يهدف إىل Eicher.J.C و Mingat.A لـ 1 منوذج احلكم بني املردودية واخلطر-د 
بة املنتمون إىل تفسري اختيارات املختلفة للتكوين من األفراد على أساس اجتماعي ، فالطل

يولون ملفهوم اخلطر اهتماما كبريا ) من اجلانب املادي(وسط اجتماعي غري مالئم 
والذي يشمل احتمال الرسوب ، مما يدفعهم إىل عدم اازفة يف تعلم التخصصات الّيت 
يتوقعون فيها وجود صعوبات ، بالرغم املداخيل الّيت توفرها على عكس الفئة الّيت تنتمي 

 .ط اجتماعي  مالئمإىل وس

عموما تقع هذه النظريات يف سياق النقد املوجه لنظرية الرأمسال البشري ،  
   :2باإلضافة إىل أعمال أخرى نذكر منها

، الل املقارنة بني مداخيل األفراد ، الّيت بينت من خCorcoran وDuncan حبوث  -
  .أن الذكور األكثر أجزاء من اإلناث

- Abrahamو Medoffه  يف املؤسسات الكبرية ، يتلقى اإلطارات والعمال  ذكرا أن
 Lazearذو األقدمية أجورا أعلى من نظرائهم ذو األقدمية األقل ، وبدوره 

اعترب أنّ األجور تتزايد مع التجربة ، فالعمال ذو التجربة واألقدمية ) 1981(
يتلقون أجورا أعلى ، ليس ألم أكثر إنتاجية من العمال الشباب ، بل 

 .متالكهم خصائص مهنية مميزة طيلة مسارهم املهينال

                                           
1  - le modèle d’arbitrage entre rendement et risque. 
2  - Jean –Jacques PAUL , Opcit , p : 71. 
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من التحوالت الّيت أفرزها االقتصاد املعاصر ، ضرورة وجود آليات تعمل على   

 عدم ربط الواقع النظري بالواقع العملي ، من أجل جتنب الفجوات الّيت حتصل يف حالة
  .التوافق بني عرض التعليم والتكوين املهين وطلب سوق العمل

   :1أهمية ومنهجيات ارتباط التعليم والتكوين المهني بسوق العمل 1-

   :أهمية االرتباط 1-1-
  :تكمن أمهية ارتباط التعليم والتكوين املهين بسوق العمل يف سببني رئيسيني   

اليد العاملة بفضل حتسن نظام التعليم وظروف  التطور الكبري لنسبة املتعلمني من –أ 
التمدرس، وأصبح ينظر إىل التعليم كوسيلة للتطور االقتصادي ، وأيضا سببا لضمان 

 PEUGEOTفعالية املؤسسات ومتيزها ، ويف هذا اإلطار نذكر حالة شركيت 
  : يف جمال صناعة السيارات TOYOTAو

لتوظيف املكثف املهاجرين  قامت يف سنوات السبعينات باPEUGEOTفشركة   
عن بالد املغرب العري وبلدان أخرى ذو مستوى تعليمي متواضع ، بدافع أنّ العمل يتم 
وفق تسلسل بسيط وتقسيم ملراحل اإلنتاج ، وبالتايل ال حيتاج إىل مؤهالت عالية ، وقد 

لكن استفادت الشركة ماديا من هذه السياسة ، بفضل اخنفاض أجور هذه اليد العاملة ، 
مع بداية التسعينات ، واجهت منافسة شديدة سواء من ناحية الكم أو النوع ، وأدركت 
عندها أنّ عماهلا ال ميكنهم التكيف مع متطلبات السوق ، وال حىت إدماجهم يف مراكز 

  .بسبب مستواهم التعليمي الضعيف
 قد قامت بتوظيف عمال ذو مستوى TOYOTAوباملقابل كانت شركة   

 بعد – ، فسامهوا يف حتسني النوعية ، بل وأكثر من ذلك تكيفوا بسهولة أكرب البكالوريا
  . مع متطلبات املنافسة والتكنولوجيا احلديثة–تكوينهم 

                                           
1  - Mouloud MADOUN , Opcit. 
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إنّ عملية االندماج يف سوق العمل مل تصبح مقتصرة على املتخرجني ، بل   
ن التعليم  من الطلبة املتخرجني م80%ومست ، كذلك فئة الطلبة ، ففي فرنسا حوايل 

 نشاط مهين – عالوة على التربصات – ، زاولوا أثناء دراستهم 1998العايل يف سنة 
 منهم يتعلق األمر بعمل منتظم ، على األقل مثاين ساعات يف 15%بالنسبة حلوايل 

  . 1األسبوع

بعض هذه األعمال ال حتتاج إىل مهارات ، وبعضها تتطلب مؤهالت ، ويستطيع   
  .عمل فيها بعد اية دراستهمالطلبة مواصلة ال

 من الطلبة توافق األنشطة الّيت يعملون فيها املتخصص  11%واألهم من ذلك أن   
  .الدراسي ، وهلذا يعترب عملهم كإدماج مبكر يف سوق العمل

فمثل هذه األنشطة حىت وإن حتوي على عنصر املخاطرة مادام أا تعيق املواصلة   
 أا تساهم يف إكساب اخلربة ، وتكوين شبكة عالقات اجليدة للمسار الدراسي ، إالّ

  .مهنية تفيد الطالب عند انتقائه من دراسته ، وإقباله لسوق العمل
 تقلص دور التعلم باخلربة حيث ظل ملدة طويلة مصدرا أساسيا الكتساب –ب 

املؤهالت ، وهذه العملية أصبحت حتتاج إىل مستوى معني من التكوين لتعلمها ، هذا 
  :ملستوى هو مصدر التقسيم احلايل للعمال ا

عامل متخصص ، عامل مؤهل ، تقين سامي ، مهندس ، واملرور من مستوى   
آلخر بواسطة اخلربة فقط ، أصبح صعب التحقيق ، كما أنّ الترقية بدأت متس أكثر 

 .2فأكثر العمال ذو الشهادات

الصعيد احمللي ، بل ختطى االهتمام بالتعليم والتكوين املهين مل يعد مقتصرا على  
ففي أوروبا متّ وضع برنامج "إىل الصعيد اإلقليمي ، نظرا لتوسع احلاجات هلذا العنصر ، 

                                           
1  - Cathrine BEDUWE , Jean-François GIRET , le travail en cours d’études a-t-il une 
valeur professionnelle ? revue économie et statistiques , n°378-379 , 25/12/2004 , p : 55. 
2  - Dominique GAMBIER , Michel VERNIERES , le marché du travail , ed. économica 
3eme édition , Paris , 1991 ,  p : 173. 



 عالقة التعليم والتكوين المهني بسوق العمل                                                       الفصل الثاني

 82 

للتعليم والتكوين املهين لتشجيع التبادل بني الدول األعضاء من خالل برنامج 
ERASME  املوجه للطلبة و LEONARDO1" املوجه لألجزاء يف إطار التكوين املهين.  

 إطار اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب استفادت اجلزائر من بعض حصص ويف  
 . املخصص لتأهيل وتكوين اإلطارات اجلزائرية يف خمتلف القطاعاتMIDAبرنامج 

   :منهجيات االرتباط 2-1-
إنّ املشاكل الّيت تعانيها أسواق العمل يف الدول النامية خاصة ناتج عن انعزال   

ين املهين بعامل الشغل ، إذ أنّ تركيبة سوق العمل وطبيعة املهن نظم التعليم والتكو
واملهارات املتغرية الّيت تفرضها املستخدمات التقنية البد وأن تنعكس على هيكلة نظام 
التعليم والتكوين املهين وتؤثر يف حمتواه وطرق وتقنيات مبا يتوافق مع متطلبات 

ذا اهلدف جيب اعتماد منهجيات واضحة واحتياجات سوق العمل ، ويف سبيل حتقيق ه
   :2حتقق هذا الترابط من خالل

 وضع اإلمكانيات التعليمية ملراكز التعليم والتكوين يف متناول املؤسسات وخاصة -
، ) مع اجتاه االقتصاد إىل مبىن أكثر فأكثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة(الصغرية منها 

ش تكوينية خاصة ا ، ذلك دف تطوير أنشطة واليت ليس مبقدورها إنشاء خمتربات وور
  .البحث والتطوير ، وهذا ما ينعكس إجيابيا على العاملني واملؤسسات

  . إدخال أمناط ومسارا تعليمية وتكوينية جديدة تسمح باجلمع بني العمل والتكوين-
  تطوير مؤسسات التعليم والتكوين املهين مبا يؤمن اتسامها باملرونة والقدرة هي-

التكيف مع احتياجات سوق العمل املتغرية ، وتقليل تسرب املوارد البشرية الّيت تنتقل إىل 
  .عامل الشغل دون تأهيل كايف

 تبين التخطيط مبفهومه الشامل من خالل اعتماد منهجيات علمية جتمع الواقعية -
  .املستمرواملستقبلية، وتأخذ بعني االعتبار قابلية التعديل والتطوير يف ضوء التقدم 

                                           
1  - Thierry BRUNET , Gabriel VINOGRADOFF , dictionnaire de l’emploi et des 
ressources humaines , ed. ARTIER , Paris , 2001 , p : 301. 

  .29-30:  طارق علي العاين ، نصري أمحد السامرائي ، وعلي خليل التيمي ، املرجع السابق ، ص -  2
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 استثمار التجهيزات املتوفرة لدى املؤسسات يف تكوين الطالب ومتدريب التكوين -
املهين حتت إشراف املصنع أو الشركة ، وهلذا التنظيم فوائد عديدة ألن يسمح للطلبة 

  .واملتدربني من تعلم استخدام األجهزة حتت إشراف خمتصني يستطيعون تعليمهم بكفاءة
ين ومدربني من املؤسسات يف عملية التعليم والتكوين املهين ،  االستفادة مبحاضر-

دف نقل املعارف واخلربات واملهارات املعاصرة املستخدمة يف الواقع العملي ، وهذه 
  .املنهجية واسعة االنتشار يف الدول املتقدمة والنامية

واقع العمل تكوينية يف م السماح بتكوين الطلبة واملتدربني امللتحقني باملراكز ال-
  .، باعتباره من مستلزمات إكمال متطلبات التعليم والتكوين املهينواإلنتاج

،  باحتياجات سوق العمل املستقبلية قيام املؤسسات بتوفري التنبؤات والتوقعات املرتبطة-
وتزويد مؤسسات التعليم والتكوين املهين ذه املعلومات ملساعدا يف ختطيط براجمها 

  .بفاعلية
تابعة املتخرجني سواء يف التعليم العايل أو املهين للوقوف على مدى جناعة الربامج  م-

  :املقدمة، من خالل 
  .التعرف على مستوى الكفاءة الّيت تتمتع ا مدارس ومعاهد التعليم والتكوين املهين *
مدى ممارسة املتخرجني لتخصصام املهنية يف مواقع العمل واألسباب الكامنة وراء  *

  .عدم ممارسة البعض لتخصصام
الكشف عن احلاجة الستحداث أو إللغاء أو دمج أو تعديل بعض ختصصات الربامج ،  *

  .مبا يتناسب واالحتياجات املرحلية واملستقبلية لسوق العمل
احلصول على مقترحات املتخرجني ومؤسسام ، واليت من شأا تطوير املناهج  *

  .ملتبعةوالربامج وأساليب التدريس ا
  
  

دوافع االتجاهات الحديثة للشراكة بين التعليم والتكوين المهني  2-

   :وسوق العمل
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   :التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال وتوجهات االقتصاد المعاصر 1-2-
تصال معطيات جديدة يف سوق خلقت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واال  
ل ، وملواكبة هذه التطورات أصبح التكوين ، وأحدثت حتوالت على االقتصاد ككالعمل

  .ضرورة للتوافق مع املستوى املرتفع للمتطلبات اجلديدة
تظهر إحصائيات العمل يف الدول املتطورة ، وحىت النامية زيادة يف عدد العمال "  

املؤهلني ، وتتركز الزيادة أكثر يف املهن العلمية والتقنية ، مما أدى إىل بروز تقسيم للمهن 
ى حسب املؤهالت ، فمن جهة األنشطة الّيت تعرف كثافة يف املعارف واملعلومات ، عل

وخصوصا يف قطاع اخلدمات الذي عرف يف العشريتني األخريتني استحداث فرص عمل 
كثرية يف قطاع البنوك ، التأمينات ، املشاريع العقارية ، خدمات موجهة للمؤسسات ، 

  .االتصال ، النقل
طة ال حتتاج إىل مؤهالت كبرية ، مما انعكس سلبا على ومن جهة أخرى أنش

 .1"حجم العمل ، وأصبح العمال يشتغلون بدوام جزئي

  :ومن أوجه تأثري التكنولوجيات احلديثة نذكر 
استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، ساهم يف رفع حجم الطلب على  -

 ويف نفس الوقت قلّص من حجم العمال يف اليد العاملة ذو املستوى املعريف العايل ،
املؤسسات بسبب حلول اآللة مكان العامل ، ففي دراسة حول تطور اإلداري ما بني 

 تبني اخنفاض كبري يف حجم العمال يف هذا القطاع نتيجة استعمال اإلعالم 2000 و1990
تخفيض يف اآليل ، ويف أخرى متت يف الواليات املتحدة األمريكية ، أظهرت أن حجم ال

40%اليد العاملة ، ميكن أن يصل يف قطاع التأمينات مثال إىل نسبة 
2.  

رغم املشاكل الّيت تعاين منها الدول النامية من نقص يف اهلياكل القاعدية واملداخيل  -
وضعف نظام التكوين ، مما جيعل استعمال هذه التكنولوجيات مكلفا ، فإنّ هذا مل مينع 

                                           
1  - Rapport de bureau international du travail , comment les nouvelles techniques 
changent – elles les règles du jeux , revue problèmes économiques , n° 2.631 , 15 
septembre 1999 , p : 22. 
2  - Rapport de bureau international du travail , Opcit , p 23. 
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ا تتحكم يف التكنولوجيات على غرار الصني واهلند اللتان تعتربان من بروز دول أقل تطور
من كربى الدول املنتجة لألجهزة اإللكترونية ، باإلضافة للجيل الثاين من الدول الصناعية 

ماليزيا وتايلندا، وهذا يعين أنّ ضمان أكرب حد ممكن من التأهيل العلمي واملهين : مثل 
  . بنتائج إجيابية يف هذا االللموارد البشرية ، ميكن أن يأيت

بروز اقتصاد اخلدمات كأحد أوجه استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال  -
حيث غير هذا املفهوم أمهية عوامل اإلنتاج من املواد األولية والرأمسال التقين ، وفتح 

يد العاملي أصبح اال أكثر ملا يسمى بالرأمسال البشري ، فمكانة أي دولة على الصع
  .مرتبط بقدراا على حترير قيمة مضافة مشجعة

ففي أملانيا "هذا التحول للقطاع الثالث كان عل حساب القطاعني األخريني ،   
 ليترك 05%بعد ما كان حيتل القطاع الزراعي نسبة معتربة من اليد العاملة تصل إىل 

 حجم اليد العاملة ، وورائه  من50%، الذي ميثل ) اخلدمات(اال للقطاع الثالث 
 ، وإذا ما أضفنا اخلدمات الداخلية للقطاع الصناعي موع 45%القطاع الصناعي بـ 

 من مناصب العمل تشكل إحدى مميزات 80%قطاع اخلدمات ، تصل هذه النسبة إىل 
 .1"االقتصاد املعاصر

   :مالمح التوجهات العالمية في الشراكة 2-2-
 ، خلصت فيها دوافع دول العامل 1996نظمة اليونسكو عام يف دراسة مقدمة من م  

يف توجهاا واهتماماا بإحكام ارتباط التعليم والتكوين املهين مع سوق العمل مبا 
   :2يأيت
  .ارع يف عوملة االقتصاد الدويل التس-
  . التركيز واالهتمام املتزايد باملنافسة وتطور األسواق العاملية-
  .مي من حالة تقدمي اخلدمات املباشرة إىل دور التمويل والسيطرة حتول الدور احلكو-

                                           
1  - Orio GIARINI , Patrick M.LIEDTKE , le plein emploi dans l’économie de service , 
ed.economica , Paris , 2000 , p : 14-15. 

  .21-22:  طارق علي العاين ، نصري أمحد السامرائي وعلي خليل التميمي ، املرجع السابق ، ص -   2
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 زيادة االهتمام بالدخل واملوارد اإلضافية الّيت تقدمها اجلهات املستفيدة من النشاطات -
 حول 1997التعليمية والتكوينية املقدمة من الدولة ، ويف دراسة أخرى لنفس املنظمة عام 

 التعليم والتكوين املهين وسوق العمل ، استخلصت آليات وأوجه الشراكة بني مؤسسات
أوجه التعاون بني الطرفني ، فمن جهة تقدم املؤسسات ملختلف هيئات التعليم والتكوين 

  :املهين 
التسهيالت املادية واآلالت واألجهزة الالزمة لربامج والتكوين املهين يف موقع  -

  .العمل
 .التجهيزاتاملساعدة يف جتهيز مؤسسات التكوين املهين ب -

تقدمي اخلربات التخصصية وتقدمي املشورة الفنية بكل ما يتعلق مبحتوى املناهج  -
 .Softwareالدراسية والربامج التكوينية ، مع تصميم وتطوير الربجميات 

مشاركة املختصني يف املؤسسات يف نشاطات التدريس والتكوين والتوجيه املهين  -
 .والتقومي واستقبال الطالب املتربصنيواإلرشاد واالستشارات ، واالختبارات 

ومن جهة أخرى أهم ما جتنيه املؤسسات من التعاون مع مؤسسات التعليم 
  :والتكوين املهين فهي 

االستفادة من األماكن التكوينية املتاحة يف مراكز التكوين املهين ، ومن برامج  -
من خالل برامج التكوين اإلضايف ، ورفع كفاءة العاملني يف املؤسسات الصناعية 

  .قصرية املدى، وبرامج التكوين اجلزئي ، والتكوين املسائي ، وغريها من األمناط
االستفادة من اخلربات العلمية والتقنية واإلمكانات البحثية لألطر التدريسية خاصة  -

يف اجلامعات ، من خالل إجناز البحوث املشتركة ، وتوظيف خمتربات البحوث 
 .هلذا الغرض

 إىل مزاوجة جيدة ، البد أن تكون الدوافع صحيحة ، واآلليات الّيت وللتواصل 
تؤدي بالتكوين إىل االستجابة لطلب السوق موجودة ، وجيب أن يتكافأ االستخدام 
األمثل للموارد على كافة املستويات مع الدوافع البسيطة والقوية للتكوين الّيت تصدر من 

  .األفراد
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هلذه املزاوجة مثل املطالبة باالستخدام اإلجباري وتوجد بعض املمارسات احلديثة 
لنسبة معينة من املتخرجني لتفعيل مهارام ، ووضع قابلية توظيف املتخرجني كشرط 
لتقدمي اإلعانات املالية للمؤسسات ، وتقدمي االمتيازات للمدارس الّيت تقيم صالت مع 

الواليات املتحدة وهذه اآللية مت استخدامها يف عدة مشاريع يف (سوق العمل 
 ، والتكوين القائم على الطلب ال يعين أن تبقى مؤسسات التعليم والتكوين 1)األمريكية

املهين يف حالة انتظار لظهور الطلب، فكما تفعل الشركات املغامرة عند تقدميها ملنتج 
جديد ، فإنّ مدارس ومؤسسات التعليم والتكوين املهين حتتاج إىل تسويق براجمها 

  .ب خدماا ألرباب العمل واألفرادوتقري
  

   :الكفاءة ورهان تطويرها 3-

   :مفهوم الكفاءة 1-3-
  :الكفاءة مفهوم واسع تعرض له عدة باحثني ، نورد بعضا تعاريفهم   

الكفاءة هي القدرة على تركيب جمموعة من املعارف ملواجهة حالة ما ، وهذا من  "-
بغرض . .. اخلربات ، التجارب ، السلوكاتت ،خالل تعبئة املعارف النظرية ، اإلجراءا

 .2"ابتكار احللول الالزمة ملعاجلة مشاكل العمل

الكفاءة هي ميزة قابلة للمالحظة ، تتركب من املعارف ، املهارات والسلوك حبيث  "-
 .3"تساهم يف جناعة دور ووظيفة معينة

ملعارف واملهارات واخلربة  تعرف اموعة املهنية الفرنسية الكفاءة على أا تركيبة ا-
 .4والسلوك، الّيت تتفاعل يف إطار حمدد ومالحظ يف العمل امليداين

Claude Lemoine   ويف رأي-
1
  : مفهوم الكفاءة حيمل عدة منها تتمثل يف  

                                           
 ، مارس 1: ت ، العدد  ، ترمجة أمحد عطية أمحد ، جملة مستقبلياالتدريب املهين والفين ، تصحيح السياق كلوديو مورا كاسترو ، -  1

  .41-42:  ، ص 1999
2  - Alain MEIGNANT , Opcit , p : 216. 
3  - Lon Van BEIRNDONCK , management des compétences , évaluation développement 
et gestion , ed.de boeck , Bruxelles , 2004 , p : 19. 
4  - Benjamine CHAMINADE, Opcit , p : 216. 
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   :القدرة
  . متثل إمكانيات يف إجناز املهام ، وتتطور بتطور التكوين ، النشاط واالستعداد

   :االستعداد
  .طار التأسيسي للقدرات ، ويرتبط كثريا بعنصر التحفيز هو اإل

   :املؤهالت
هي جمموعة املعارف النظرية واملؤهالت املكتسبة سواء من مؤسسة تكوين ، أو   

 .من خربة مهنية

ينقسم مسار اكتساب الكفاءة إىل قسمني حبيث يكون األول يف إطار موجه ،  
، بسوق العمل ، ) ميثل اجلامعة) 08(لشكليف ا(يسبق يف النظام التعليمي األكادميي 

والقسم الثاين يكون اكتساب الكفاءة يف إطار خمتلط جيمع بني التعليم األكادميي 
  .والتكوين داخل املؤسسة ، وهذا الذي جيعل الكفاءة أكثر فعالية

                                                                                                                             
1  - Claude LEMOINE,  se former au bilan de compétence , ed.Dunod , Paris 2005 ,        
p : 21-22. 
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  .مسار اكتساب الكفاءات )08(شكل 

  ار املهين خمطط خمتلط املس–ب      خمطط موجه املسار الكالسيكي–أ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Philipe ADAIR , connaissance , compétences et valorisation 
du capital humain , la formation par l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur , revue économie et management , université Abou Bekr Belkaid , 
Tlemcen , n°03 , mars 2004 , p : 41. 
 

   :تطوير الكفاءات في بعض الدول المتقدمة 2-3-

   :موازنة الكفاءة يف فرنسا 1-2-3-
هي تنظيم يسمح للعمال والبطالني من تطوير كفاءم انطالقا من مشروع   

شخص أو مهن ، تقوم بإعداد هيئات متخصصة تعرف باسم مراكز موازنة الكفاءات 
  .ة من املؤسسة الّيت يشتغلون ا، أو مببادرإليها األفراد بصفة مستقلةيتوجه واملسارات ، 

            اجلامعة

  تقدمي ونقل املعارف للطلبة

تقدمي : املؤسسة 
  ونقل املعارف

تقدمي ونقل : اجلامعة 
  طلبةاملعارف لل

  الرأس املال البشري
  اكتساب املعارف

  الرأس املال البشري
اكتساب املعارف 
  

  سوق العمل
  اكتساب الكفاءات

  سوق العمل

  استعمال الكفاءات املكتسبة
tn+1 

tn+1 

t0 
t0 
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    :1فأما الذين يتوجهون بصفة مستقلة  
 فئة الشباب الذي غادر الدراسة من دون احلصول على شهادة ، أو تابعوا تكوينات -

وجيه غري جمدية ، وبالتايل مل يستطيعوا إجياد منصب شغل ، ومتثل هلم املوازنة فرصة للت
  .املهين ، والسعي النطالقة جديدة أكثر واقعية وارتباطا بالعامل املهين

 فئة اجلامعني الذين ميلكون شهادات ، ولو حيددوا توجههم املهين بعد ، فوجدوا -
أنفسهم خارج سوق العمل ، لعدم وعيهم بفائدة التكوين والشهادة املتحصل عليها ، 

ة لدعم اجلانب النفسي والعملي يف هذه الفترة يف هذه احلالة تتدخل موازنة الكفاء
  .الفاصلة بني اية التعليم اجلامعي ودخول سوق العمل

 فئة العمال املسرحني ، وكذلك املعاقني ، الذين يرغبون يف االندماج جمددا يف سوق -
العمل، وهدف موازنة الكفاءة هو العمل على إجياد املوضع املناسب هلذه الفئة ، من 

  .نصب عمل ستناسب ومؤهالم وقدرام البدنيةخالل م
وبالنسبة للعمال فهدفهم من موازنة الكفاءة هو حتسني وضعيتهم املهنية ، أو   

  .االنتقال إىل مؤسسة أخرى يف نفس النشاط ، أو التحول لنشاط آخر
  :تتم عملية املوازنة على مراحل   
  .إعالم املستفيد بكيفية سري عمل املوازنة -
وحاته واستعداداته مقارنة مبتطلبات سوق العمل ، ومجع هذه حتديد طم -

 .Testesاملعلومات يتنوع من املقابلة ، إىل االستيعاب أو إجراء اختبارات 

إعداد تقرير مفصل حول املستفيد مع برنامج التكوين املناسب له ، بعد إشراكه  -
 .يف عملية التوجيه

 
  
  
 

                                           
1   Claude LEMOINE , Opcit , p : 32-45. 
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   :ية يف اململكة املتحدةإعداد املعايري واملؤهالت املهن 2-2-3-
 دف تأمني معايري 1986 سنة  )NCVQ(أنشأ الس الوطين للمؤهالت املهنية   

للكفاءة وتصميم وتطبيق إطار قومي للمؤهالت املهنية ، مصمم لتزويد األفراد باملعارف 
 العلمية واملهارات الّيت حيتاجوا متكنهم من االخنراط يف سوق العمل ، ويكون النظام

  .التعليمي والتكويين وفق هذا التصور مزجيا بني التعليم األكادميي والتكوين املهين
وقد مت حتديد مخسة مستويات للكفاءة جلميع املؤهالت الوطنية واملهنية تتدرج   

   :1من األسهل لألصعب
  .كفاءة يف أداء أنشطة عمل متنوعة ومعقدة تتطلب التعاون وفق جمموعة -
اسع من أنشطة العمل ، مع حتمل مسؤولية أداء اآلخرين كفاءة يف أداء مدى و -

 .ومسؤولية توزيع املوارد املتاحة

كفاءة تطبيق املبادئ األساسية لألعمال مع مسؤولية اإلشراف على العمال ،  -
واستقاللية شخصية يف التحليل والتشخيص والتصميم والتخطيط والتنفيذ 

 .والتقومي

طنية جهات متخصصة تشرف على منح حدد نظام املعايري واملؤهالت الو
  .االعترافات والشهادات اخلاصة حبيازة املؤهالت

األهداف ، احملتوى ، الطرق ، : تتضمن وثيقة املنهج الدراسي لتطوير الكفاءة 
األساليب ، االختبارات ، مبا جيعل الوثيقة على درجة عالية من الوضوح ملستخدميها 

  ).الطالب، املدرس ، املقوم(

   :إعداد معايري الكفاءة يف كندا 3-2-3-
 ، مت تشكيل جلنة خاصة إعداد معايري وطنية للتكنولوجيني يف 1992 يف عام   

   :2العلوم التطبيقية ، دف إىل
  .تصعيد االهتمام بضرورة التعرف على املؤهالت املطلوبة للمهن املختلفة -

                                           
  .76:  طارق علي العائي ، نصري أمحد السامرائي ، وعلي خليل التميمي ، املرجع السابق ، ص -  1
 .83: د السامرائي ، وعلي خليل التميمي ، املرجع السابق ، ص  طارق علي العائي ، نصري أمح-  2
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 .توجيه عمليات تطوير الربامج التعليمية -

 . وانتقال العمالة بني القطاعات الصناعيةتسهيل حركة العمل -

 .وضع األسس ملنح الشهادات واإلجازات املهنية -

 .رسم اخلطط العامة للمؤهالت املهنية يف الصناعة -

  : واختذت الكفاءات من خالل مشروع إعداد املعايري الوطنية ثالث مستويات هي 
  . بني جماميع مهنيةكفاءات احملور املشترك تتكون من قائمة الكفاءات املشتركة -
ة مبجموعة مهنية  قائمة الكفاءات التخصصية املتعلقكفاءات التخصص تتكون من -

 . أو ربما مبجموعتني مهنيتني متقاربتني

ة من جمموعة مهن قائمة مما ذا النموذج مشول مهن جديدة أو توليف مهنويتيح ه
  .يسهل اإلضافة والتعديل يف ضوء التطورات التكنولوجية

ىل وعموما فوجود هذه اهليئات ضروري يف ضوء التطور التكنولوجي الذي أدى إ
واختفاء أعمال أخرى ، ففي الواليات املتحدة استحداث أعمال ووظائف جديدة 

-1980 مليون فرصة عمل ظهرت يف جماالت جديدة خالل الفترة 17األمريكية حوايل 

البيانات ، اإلعالم اآليل ، اكتشاف جتهيز املعلومات و: ، وختص هذه ااالت 1970
   ... 1مصادر الطّاقة املختلفة ، اكتشاف مصادر الثروات بالبحار واحمليطات والفضاء

                                           
  . 37 إمساعيل حممد دياب ، املرجع السابق ، ص -1
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   : اخلامتة
رغم اختالف معاجلة النظريات احلديثة لسوق العمل ، وخصوصا نظريات   

ز األمهية الّيت االستثمار يف الرأمسال البشري حول دور التكوين إال أنها اتفقت على إبرا
تتجلّى فيه عند إدماج األفراد يف سوق العمل ، وبفضل املفاهيم احلديثة الّيت أتت ا هذه 
النظريات أصبح ينظر لألفراد على أنهم رأس مال بشري قابل لإلمناء والزيادة كغريه من 

  .الرساميل األخرى بل وأكثر
النمو االقتصادي وتطور ومما ساعد على تبلور هذه الفكرة بصورة حمسوسة ،   

ظروف التمدرس والتعليم ونظام التكوين املهين مع بداية الستينات استوجب هذا األمر 
وضع آليات ومنهجيات ربط مع سوق العمل لتفادي التكوين غري ادي ، وكذلك بناء 
مسار تعليمي ومهين مرتكز على مستويات متطورة يلبي االحتياجات احلقيقية ، وحيث 

 استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، واالتصال أدى إىل تقليص حجم أنّ
استخدام اليد العاملة ، فإعادة التكوين أو متابعة التكوين أصبح حتمية وليس مسألة 

  .اختيار
واإلحصائيات املتعلّقة يكل نسب البطالة أثبتت تدني مستواها لدى الفئات ذو   

 بلغت نسبة البطالة لدى األفراد احلاملني لشهادة جامعية 1998في سنة املستوى العايل ، ف
 لذوي التعليم الثانوي ، ويف اململكة 6% مقابل 2% يف الواليات املتحدة األمريكية 

 للفئة 8% للفئة األوىل و 5% للفئة الثانية ، ويف أملانيا 6% للفئة األوىل ، و 2%املتحدة 
 . 1الثانية

لتكوين املهين استثمار جيد إذا توفّرت منهجيات الربط مع سوق إذن فالتعليم وا 
  .العمل ووجود شبكة معلومات حتكّم اختيارات األفراد للتخصصات املطلوبة

                                           
1  - Pierre GRELLEY , chronologie et statistique de l’éducation , revue problèmes 

économiques , Opcit , p : 5.  
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   :متهيد
كما شري من بني االستثمارات املهمة يف االقتصاد هو االستثمار يف الرأمسال الب

 سابقا يف خمتلف النظريات الّيت تناولت التكوين ، وهلذا فإن االستثمار من هذا مر علينا
النوع يستوجب توفر هياكل قاعدية ، مبا يتم توسيع انتشار التعليم والتكوين املهين ، مبا 
يتناسب وتوسع قطاعات النشاط يف اجلزائر ، يف خضم اقتصاد السوق واالنفتاح على 

  .اخلارجي العامل 
املوازاة مع تعميم التكوين ، تعممت أيضا أجهزة وآليات خلق العمل وهلذا ب

  .ملواجهة تزايد اليد العاملة النشيطة 
ومن خالل هذا الفصل سوف نتعرف على اإلجنازات احملققة يف تدعيم قطاع 

ات التكوين املهين والتعليم ، كذلك نسبة الطلبة واملتكونني يف كل قطاع ، واملستوي
  .ة الّيت يتميز ا كل واحد منهماالتعليمية واملهني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا
	��� ا�ول
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مل يكن قطاع التعليم مبعزل عن التحوالت الّيت شهدا خمتلف القطاعات 
ت هذا اال ، تندرج يف نطاق انفتاح اجلزائر س، حيث أنّ اإلصالحات الّيت مىاألخر

رة مسايرة املناهج العاملية ، ويزداد األمر أمهية ، عندما مل اخلارجي وضرواعلى الع
ظة التطور الكبري لعدد التالميذ والطلبة امللتحقني مبختلف مؤسسات التعليم ، الدين مالح

حيتاجون إىل سياسة تعليمية رشيدة ، تراعي التوجهات احلديثة لالقتصاد ، املتطلبات 
  .اجلديدة لسوق العمل 

) الطلبة ، التأطري ، اهلياكل ، السياسات  (ربيةالتطور قطاع يهتم هذا املبحث بت
   .2000 – 2005بصفة خاصة يف فترة 

    :التعليم األساسي 1-

   :1 هيكلة التعليم األساسي 1-1
مرحلة التعليم االبتدائي : يف بداية الستينات ، كان التعليم يقسم إىل مرحلتني 

  . بالتعليم املتوسط ومرحلة التعليم العام ، واليت أصبحت تعرف

 سنوات ، وتضاف سنة ما بعد للتالميذ 6مدة الدراسة فيه  : التعليم االبتدائي �
الّيت ختول هلم االلتحاق بالسنة الثانية من ) CEP(الذين حيضرون الشهادة االبتدائية 

 ، أما تالميذ السنة السابعة فيجتازون مسابقة الدخول إىل السنة) املتوسط(التعليم العام 
 .األوىل متوسط 

   : أمناط3 ويشمل :التعليم املتوسط  �

العام ، ويتوج بشهادة التعليم  سنوات يف إكماليات التعليم 4يدوم  : م العاميالتعل -
 املمهدة لالنتقال للتعليم BEM واليت أصبحت تعرف بشهادة التعليم املتوسط BEGالعام 

 .الثانوي 

                                           
   .41-39 ، ص 2002 ، الكتاب الثاين ، دار الغرب ، الطبعة األوىل ، اجلزائر ، زائرالتربية والتكوين باجل:  بوفلجة غياث -   1
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 ، تنتهي CETماليات التعليم التقين  يدوم ثالث سنوات يف إك:التعليم التقين  -
 .CAPهذه املرحلة باجتياز شهادة الكفاءة املهنية 

 ، تنتهي CEA سنوات يف إكمالية التعليم الفالحي 3 يدوم :التعليم الفالحي  -
 .بشهادة الكفاءة الفالحية 

  .وما ميز التعليم املتوسط هو حمافظته على نفس الربامج الفرنسية السائدة من قبل 
م تنوع النظام التعليمي يف هذه املرحلة ، إالّ أنه سجلت فيه عدة نقائص رغ

  :منها 
دخول  الكثري من التالميذ من النظام التربوي بسبب وجود حاجز مسابقة الإقصاء •

، واستحالة التحاقهم بسوق العمل لصغر سنهم ، باإلضافة إىل   متوسطعلى السنة األوىل
 .عملية إدماجهم يف التكوين املهين ضعف مستواهم التحليلي مما صعب 

عدم مشولية التعليم املتوسط الذي مل يكن إجباريا وال متوفرا لكل التالميذ  •
 .الراغبني يف مواصلة الدراسة 

هلذا جاءت اإلصالحات للتوحيد التعليم االبتدائي واملتوسط يف مرحلة واحدة هي 
ة ملسايرة التطور االقتصادي يف التعليم األساسي مع إدخال مواد تقنية بربامج الدراس

  .سنوات السبعينات 
  :يف بداية الثمانينات مت تعميم املدرسة األساسية ، الّيت وفرت 

o  سنوات 9التعليم اإلجباري ملدة . 

o  توحيد لغة التعليم. 

o  ربط العمل بالدراسة لتقدمي حد مقبول من املعلومات املهنية والتقنية لتمكني
 .احلياة العملية التالميذ من التكييف مع 

ومع اإلصالحات الّيت باشرا وزارة التربية يف هذا القطاع ، مثّ إنشاء التعليم 
 سنوات ، 5، وتقليص عدد سنوات التعليم االبتدائي إىل ) قبل سن السادسة(التحضريي 

فحني يكون فيه اإلدماج املبكر لتعلم اللغة األجنبية ، واملواد التقنية ، وتوسيع جمال 
  .سنوات  4ليم املتوسط إىل التع
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،  يعرفها نظام التعليم يف اجلزائروتدخل هذه اإلصالحات يف نطاق التحوالت الّيت
  .جلعله أكثر قربا من املتطلبات املهنية 

     :تطور عدد التالميذ  2-1 

   :)2000-1962(عدد التالميذ  1-2-1

، بتعداد 1962 / 1963بدأ التعليم يف اجلزائر مباشرة بعد االستقالل يف سنة 
 تلميذ يف الطورين االبتدائي واملتوسط ، ليصل العدد يف اية العشرية إىل 808426

 يف 117,20% تلميذ ولنسبة زيادة قدرها 1024795 تلميذ ، بزيادة قدرها 1851221
  .الطور االبتدائي فيما تضاعف عدد تالميذ الطور املتوسط أكثر من أربع مرات 

 3799154ة يف سنوات السبعينات ، حيث سجل يف ايتها تواصلت هذه الزياد
نسبة زيادة وصلت )  يف الطور املتوسط737902 يف الطور االبتدائي ، و3061252(تلميذ 
 يف الطور األول فيما تضاعف العدد حوايل ثالث مرات يف الطور الثاين 65,35%إىل 

صالحات فياها بداية هذه  ويبدو أنّ اإل1970 ( 1971مقارنة مبا كان عليه احلال يف 
مسابقة الدخول إىل الطور الفترة كان هلا تأثري إجيايب ، خصوصا من خالل إلغاء 

  .، مما رفع عدد التالميذ يف هذا الطور ، وقلص نسبة التسرب املتوسط
تشريع إجبارية التعليم األساسي ، وبناء العديد من املرافق واملؤسسات التعليمية 

 والتسعينات حيث وصلت النسبة تالثمانينياة التمدرس يف سنوات ساهم يف حتسني نسب
  . من جمموع األطفال يف سن الدراسة 1997 يف 87,69%إىل 

  

  

  .(1962-2000) تطور عدد التالميذ (04)جدول 

  1963/1962 1970/1969  1980/1979  1990/1989  2000/1999  
الطور 
  االبتدائي

777636  1689023  3061252  4027612  4843313  

  1895751  1408522  737902  162198  30740الطور 
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  املتوسط
  6739064  5436134  3799154  1851221  808426  اموع

                               .43: ص،السابقبوفلجة غيات ، املرجع  - :املصدر
 .2000/1999بالنسبة لسنة ons الديوان الوطين اإلحصائيات -         

   

  : )2000/2005(تالميذ عدد ال 1-1-2
 هيكل الطور االبتدائي واملتوسط على حسب امللتحقني لكل طور ، 05يوضح اجلدول 

ونسبة اإلناث منهم باإلضافة إىل معدل النجاح يف التعليم األساسي خالل الفترة 
)2005/2000(.  

  )2005/2000( تطور عدد التالميذ ونسبة النجاح يف التعليم األساسي (05)جدول 

  01/2000 2002/01  2003/02  2004/03  2005/04  

الطور 
  االبتدائي

4720950  4691870  4612574  4507703  4361744  

  2256232  2211795  2186338  2116087  2015370  الطور املتوسط
  6617976  6729498  6798912  6807957  6736320  اموع

نسبة اإلناث 
%  

47,19  47,31  47,42  47,59  47 ,69  

ح نسبة النجا
   *BEFيف 

41,34  37,54  34,99  35,60  41,73  

Brevet d’Enseignement Fondamental*             
www.ons.dz/them_sta source :  

،  التالميذ ، بتزايد نسبة التمدرسشهد قطاع التعليم األساسي تزايد كبريا يف عدد
فضل حتسني ظروف الدراسة ، ولو أنّ نسبة االلتحاق بدأت خاصة لدى اإلناث ، ب

 ألول مرة ، بسبب التحوالت 2000تسجل بعض التراجع الضعيف مع بداية سنة 
يف شهادة االجتماعية الّيت مر ا اتمع اجلزائري ومن جهتاها عرفت نسبة النجاح 
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-2005(اخلمس  يف السنوات 35%، ولكن بقني فوق مستوى التعليم األساسي تذبذبا

2000(.  
وتعترب مرحلة التعليم األساسي مرحلة مهمة يف سياق اإلدماج املهين ، ألن أغلب 

  .ط املستوى األساسي لالخنراط فيهاالتخصصات املهنية تشتر
وهذا يتطلب تشجيع االلتحاق بالتكوين املهين ، لتفادي التسرب املدرسي ، 

 شهادة التعليم األساسي وفق املعدالت خصوصا ، وأنّ حوايل ثلثي التالميذ راسبون يف
يرافق سياسة تعليمية مبنية على احلالية ، لكن هذا اخليار يبقى غري كايف ، إذ جيب أن 

إلمكانيات املتوفرة بني زيادة معدالت النجاح ، لتحقيق التوازن وعلى حسب ا
  .القطاعني

    : )2000/2005(التأطري يف التعليم األساسي  1-1-3
ة التأطري ارتفاعا موازيا لذلك املتعلق لعدد التالميذ ، وهذا ما انعكس عرفت عملي

  2001/2000 تلميذ يف 28اجيابيا على نسبة التغطية ، واليت بعداها كانت تبلغ معلم لكل 
  . يف الطور االبتدائي2005/2004 تلميذ سنة 25انتقلت إىل 

 تلميذ يف 21 معلم لكل أما يف الطور املتوسط فكانت نسبة التغطية أفضل مبتوسط
  .2005 إىل 2000سنوات  

ألساسي مبا فيه املعلمني تطور هيئة التدريس يف التعليم ا) 06(يوضح جدول 
  .األجانب

  

  

  

  )2000 – 2005( تطور هيئة التدريس يف التعليم األساسي (06)جدول 
  2001/2000 2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004  

  171478  170031  167529  170039  169559  الطور االبتدائي

  23  25  40  46  56  املعلمني األجانب
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  108249  107898  104329  104289  102137  الطور املتوسط

  47  64  76  81  98  املعلمني األجانب
www.ons.dz/them_sta  source : 

طاع هو رفع مستوى املدرسني ، لكي ويبقى التحدي الذي يواجه هذا الق 
يتحقق التعليم الفعال الذي يكفل رفع مستوى التدريس من جهة ، ومن جهة أخرى 
يساهم يف تسريع االستجابة للتغيريات والتعديالت الّيت متس القطاع مبا يتوافق واملتطلبات 

غات إنّ احلديثة لسوق العمل ، خصوصا مع اإلصالحات اخلرية الّيت أدجمت تدريس الل
وبعض املواد التقنية يف األطوار األوىل إنّ األمر الذي استوجب من البداية رفع مستوى 

  أظهرت أنّ نسبة املؤطرين غري1998إحصائيات (التأطري إنّ مع تنظيم دورات تكوينية 
  .  يف الطور املتوسط 63% يف الطور االبتدائي ، و 85%املعلمني لشهادة الباكلوريا تبلغ 

    

  :التعليم الثانوي 2-

   :هيكلة التعليم الثانوي 1-2-
بقي التعليم الثانوي يف الفترة الّيت أعقبت االستقالل شديد الصلة من حيث 

  1 :التنظيم والتسيري مبا كان سائدا قبل االستقالل باهليكلة التالية 

يدوم ثالث سنوات ، وحيضر ملختلف الشعب  : التعليم الثانوي العام �
 .المتحان الباكلوريا املمهدة للجامعة )  علوم جتريبية وفلسفة رياضيات ،( 

 وهو حيضر التالميذ المتحان األهلية يف الدراسات :التعليم الصناعي والتجاري  �
 ، مثّ مت تعويضه بشعب التقنية الصناعية (BEC) والدراسات التجارية (BEI)الصناعية 

 .وريا تقين والتقنية حماسبة املمهدة لشهادة التعليم الباكل

 
 

                                           
   .57- 55ص مرجع سابق ،   بوفلجة غياث ،-   1
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 سنوات 3 خالل Brevet de maîtrise حيضر لشهادة التحكم : التعليم التقين -
 . من أحد مراكز التعليم التقين CAPبعد احلصول على شهادة الكفاءة املهنية 

جراءات املتخذة تذبذبا يف اإليف حني عرفت سنوات السبعينات والثمانينات 
 ، (1970)إنشاء متاقن الطور األول لتالميذ السنة الثانية متوسط لتأهيلهم مهنيا : مثل 

  .من التجربة قصرية  إلغاؤمها بعد فترة  متّلكن ،(1980)قامة التعليم الثانوي قصري املدىإو
 أصبحت 1993، ومنذ  نصبت اجلذوع املشتركةمع بداية سنوات التسعينات

 : توجه لنوعني من التعليم،آداب وعلوم مع  تكنولوجيا :عليم الثانوي كالتايل هيكلة الت
   . و العامتقينال الثانوي

شتركة ، أصبحت اجلذوع امل2005  منذيف إطار اإلصالحات اجلديدة هلذا القطاع
: درج يف نطاقهما ستة ختصصات هي آداب ، علوم وتكنولوجيا ين: تتمثل يف قسمني 

، تقين ية ، رياضياتبيلغات أجنبية ، تسيري واقتصاد ، علوم جترفلسفة ، / آداب 
    . 1رياضي

  : تطور عدد طلبة التعليم الثانوي 2-2-

    :) 2000–1964 (عدد الطلبة  -2-2-1
 نصيبطالب  9013 بـ 1964 / 1965كانت أول دفعة تلتحق بالتعليم الثانوي 

ضاعف العدد بأكثر من  سنوات ت6د  طالب ، لكن بع7634: فيها التعليم الثانوي العام 
  . طالب 28630 مرتني ووصل إىل

 طالب ، وقد 148217 بـ1970 – 1980يف السبعينات قدرت الزيادة ما بني 
 طالب ، فيما عرفت 147314كرب من هذه الزيادة بـاستحوذ التعليم العام على العدد األ

 والسبب  طالب ،150000 من  بأكثر1980 – 1990التقين ما بني أكرب زيادة يف التعليم 
وفقا لالحتياجات املطلوبة أنذاك و تشجيع التعليم التقين ل هو السياسة التعليمية اهلادفة

  .ة يف املستقبل كذلك املتوقع

                                           
1 - www.meducation.edu.dz/direction/secondaire/programme/2as 
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أهم ما ميز سنوات التسعينات هو التراجع يف عدد الطلبة ، نظرا للتحوالت الّيت 
  .مر ا اتمع اجلزائري 

  (1964-2000)طلبة التعليم الثانوي  تطور عدد (07)جدول 

  1965/1964 1970/1969  1980/1979  1990/1989  2000/1999  

    588765  170435  23121  7634  التعليم العام
    165182  12770  5509  1394  التعليم التقين

  921959  753947  183205  28630  9031  اموع

   .62بوفلجة غياث ، مرجع سبق ذكره ، ص  : املصدر

   :)2005-2000 (عدد الطلبة  -2-2-2
 ، حني 2005 إىل 2000 تطور عدد طالب الثانوي من سنة (08)يبني اجلدول 

 ، 2005/2004 طالب يف 1123123 إىل 2001/2000 طالب يف 975862انتقل العدد من 
  . 3,67%مبعدل زيادة سنوية تقدر بـ

ناث عن الذكور ، وما ميز هذه املرحلة عن املرحلة األساسية هو تفوق نسبة اإل
مما ينبئ بتحول جذري يف سوق العمل يف املستقبل خاصة مع النجاح املميز هلذه الفئة يف 

  ) .0 9اجلدول( امتحان الباكلوريا 

   (2000-2005) عدد طالب الثانوي ونسبة اإلناث يف الفترة (08)جدول 

  2001/2000 2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004  

  1123123  1122395  1095730  1041047  975862  بعدد الطال
  57,73  57,54  56,73  56,24  56,15  اإلناث نسبة

www.ouz.dz/them_sta source : 
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 %  يف امتحان الباكلوريا حسب نوع التعليم واجلنس النجاح معدالت(09)جدول 

  )2003-2004 -2002دورات  (

  2004جوان   2003جوان  2002جوان   

  التعليم التقين  التعليم العام  التعليم التقين  التعليم العام  التعليم التقين  التعليم العام  

  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  

نسبة 

 %النجاح
28,15  29,72  30,70  29,92  24,43  25,13  37,37  31,88  34,78  40,55  38,90  36,04  

 www.ons.dz/them_sta source: 
   :التأطري التعليم الثانوي 3-2-

باالعتماد أساسا على ) 10اجلدول ( سجالت عملية التأطري تطورا إجيابيا سنويا 
  . تلميذ 19الكفاءات احمللية ، فيما بلغت معدل التغطية أستاذ لكل 

عمل يف اجلزائر بدأت عملية إدماج ويف سياق التحوالت الّيت يعرفها سوق ال
من بني القطاعات القليلة يف اجلزائر العنصر النسوي بصورة كبرية ، ويعترب قطاع التعليم 
  .الذي يساوي فيه اجلنسني يف عدد املناصب املشغولة 

  (2000 – 2005) التأطري يف التعليم الثانوي (10)جدول 

  01/2000 2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004  
  60185  59177  57747  57274  55588  عدد األساتذة
  28772  27925  26598  25753  24264  عدد املعلمات
  75  83  90  111  118  األجانب

www.ons.dz/them_sta  Source :   

ة تعليمية ،  مؤسس1451 ، 2005/2004 عدد الثانويات واملتاقن يف املوسم وصل
 ، وهذا ما 2000/2001 كما كانت عليه يف السنة الدراسية 15%بزيادة قدرها أكثر من 

  .يفسر التزايد يف عدد األساتذة لتأطري العدد الكبري من الطلبة 
 نسبة معتربة من النجاح 2002 , 2003 , 2004دورات كان للتعليم التقين طيلة 
 ، الّيت سجل فيها نسبة متقاربة ، وهذا ما 2004ورة مقارنة بالتعليم العام ، باستثناء د
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يهيئ إلعداد موارد بشرية تتحكم يف تقنيات التكنولوجيا ، إالّ أنه ما يعيق هو قلة عدد 
 ، 2002املسجلني يف هذا النظام ، حيث بلغ عدد طلبة السنة الثالثة من التعليم التقين سنة 

 طالب، 449023بلغ فيه عدد املسجلني  طالب ، مقارنة بالتعليم العام الذي 40080
  . طالب يف التعليم العام529075 طالب مقابل 45652 إىل 2004ووصل يف 

 %  النجاح يف الباكلوريا حسب العام والتقينبسن (09)شكل 
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م العايل من أولويات السياسة التعليمية باعتباره تعليعلى غرار قطاع التربية كان  قطاع ال

  .ميثل املرحلة األخرية الكتساب املعارف املؤهلة لالندماج يف سوق العمل

   :هيكلة التعليم العالي 1-
وهران ، قسنطينة ، (بعد االستقالل أنشئت عدة جامعات يف املدن الكربى 

ا عن الفرنسيني إذ كانت ثن موروأما النظام البيداغوجي املتبع ، فهو ما كا) عنابة 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، كلية احلقوق والعلوم : اجلامعة مقسمة إىل كليات وهي 

  . االقتصادية ، كلية الطب ، كلية العلوم الدقيقة 
  :تنمح فيها شهادات 

  .الليسانس بعد ثالث سنوات دراسية  -
 .أطروحة مبسطة شهادة الدراسات املعمق وتدوم سنة واحدة ختتم ب -

شهادة الدكتورة الدرجة الثالثة ، وتدوم سنتان على األقل من البحث إلجناز  -
 .أطروحة علمية 

شهادة دكتورة ، وتصل مدا إىل مخس سنوات من البحث النظري أو  -
 .التطبيقي 

رفع عدد سنوات الليسانس ب 1971إصالحات البيداغوجي بعد وقد تغري النظام 
 شهادة املاجستري الّيت تدوم سنتني على األقل ، مثّ مرحلة  سنوات وإحداث4إىل 

  .الدكتورة وتدوم مخس سنوات

 وضع اخلريطة اجلامعية الّيت كانت دف إىل ختطيط التعليم متّ 1984يف سنة 
   إنّ بتحديد احتياجات سوق العمل من أجل توفريها من 2000اجلامعي إىل آفاق سنة 
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 وهذا مبساعدة املديرية العامة املوارد املطلوبة،صصات إىل التخخالل توجيه الطلبة 
لتعليم والعمل بوضع عالقة بني املتخرجني  الّيت تصدر سنويا ميزانية كمية لالبشرية

ب العمل املستحدثة يف نفس من النظام التعليمي وعدد مناص) مستوى املؤهالت(
   .1الفترة

   :LMDنظام الهيكلة الجديدة للتعليم العالي  -1-1
 مستوى أنظمة التعليم العايل تضع اهليكلة اجلديدة املقترحة نظام التعليم العايل يف

مول ا منذ مدة يف البلدان األجنلوسكسونية ، والذي وافقت عليه مؤخرا بلدان املع
،ويتسم   LMD دكتوراه - ماستر–ليسانس :  نظام هذا ال يسمى،االحتاد األورويب
ه يحه ل يصل إىل أعلى مستوى تت الطالبجعلو ،اتصصخلدراسة الت بتوفري جمال أوسع

 من خالل تنويع مدروس للمسارات التعليمية الّيت فيها ثالثة مهاراته وقدراته الذاتية
  : 2أطوار تتوج بثالث شهادات

من هذا ث سنوات بعد الباكالوريا يتوج بشهادة الليسانس ، وي3طور أول مدة  -
ج إما باالندماج املهين ، أو متابعة يسمح للمتخر هالطور التكوين القصري املدى لكون

إعداد ارين يف السنة الثالثة بلمسويتم التحضري ل) ىل الطور الثاين االنتقال إ( التكوين 
التربية الوطنية ، الصحة ، العدالة ، الفالحة ، (برناجمها بالتنسيق مع القطاعات املختلفة 

  ) .اخل...وسطة سسات الصغرية واملتالصناعة ، السكن ، املؤ
 سنوات بعد الباكالوريا يتوج بشهادة املاستر ، يسمح هذا 5طور ثاين مدته  -

 متابعة التكوين ن الطالب من  ميكّالتكوين األساسي واحلصول على ختصصالطور مبتابعة 
أو التوجه حنو نشاط مهين ، وميكن حتقيق هذا بفضل  ) 8+ باكالوريا (يف الدكتوراه 

ضوء ص يف ي والتطبيقي حسب كل فرع أو ختص التعليم األساسموازنة دقيقة بني
 .ور مع القطاعات املستعملة (التشا

                                           
1   - Djamel Feroukhi , la problématique de l’adéquation formation emploi, Alger)) 
CREAD , 2005 , P 223 .  
2   - www.mesrs.dz/-default_sp?  
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 فأمام تعدد الدكتوراه، يتوج بشهادة الباكلوريا سنوات بعد 8طور ثالث مدته  -
 والطابع التطبيقي للبحث ، فإن التكوين يف ذهل للمعارف والتطور املاالختصاصات

 : فس الوقتمستوى الدكتوراه يضمن يف ن

 .تعميق املعارف يف االختصاص  -

 على العمل تكييف قدرات البحث ، التكيف(ه  ولصاحلتكوين عن طريق البحث -
 ...) .اجلماعي 

 جديدة إنّ ما يربر إعادة التوجيه يف مستوى الدكتوراه أيضا ، هو ظهور حرف
إىل تدرجييا تجه  ي كنتيجة للتطور التكنولوجي ، وتطور طلبتكون مدا حمددة أحيانا

 يبقى أولوية لدى ي والتكويين يف مستوى الدكتوراه ، والذي ينبغي أنالتخصص النوع
  .امعية اجلؤسسة امل

    :مميزات نظام الهيكلة الجديدة للتعليم العالي 2-1-
  : يضم نظام ليسانس ، ماستر دكتوراه عدة مميزات نذكر منها 

ح ال تطوير مهام التكوين تقليص مدة التكوين العايل ، هو يف الواقع فس �
لوجيات اإلعالم واالتصال كما يتيح هذا املستمر ، مع تعزيز وتقوية استعمال تكنو

، مما يسمح للطلبة من االستفادة من ر بني خمتلف الفروع والتخصصات النظام عدة معاب
 .مسارات خمتلفة 

ربز فيه  عامل تب االمتياز يف هذا النظام ، يكتسي طابعا استراتيجيا يفإدماج شع �
  .لتوظيفها يف تنمية البلدالفكرية العبقريات أمهية تكوين 

 بشهادة تكون أكثر حتديدا ، بشهادة DESاستبدال شهادة الدراسات العليا  �
الليسانس أو املاستر حسب مدة الدراسة ، وهذا يتطلب إعادة النظر يف ترتيب الشهادات 

 .يف سلم والوظائف 

 للطلبة ، وتنظيم أحسن واجهة األعداد املتزايدة مبتسمح اهليكلة اجلديدة �
 وتقليص للحجم الساعي األسبوعي ، ومن جهة أخرى تسمح هذه اهليكلة للدراسات
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ىل منطق مسارات فردية مع مراعاة إنظرا ملرونتها ، باالنتقال من منطق مسارات حتمية 
  .انسجامها التكويين والتأهيلي 

بواسطة اعتماد مقررات  يف األدوات الضرورية تساعد هذه اهليكلة على التحكم �
 .....)اللغات  اإلعالم اآليل ،(مشتركة 

إنّ إعادة تنظيم التعليم الكيفية الّيت تطرقنا إليها ، يتوافق والتوجهات العاملية ، 
ملة االقتصاد التكوين وتكييفها مع احلقائق الّيت متليها عواملتمثلة يف تنويع مالمح 

  .لميالتكنولوجي والع
بفضل برامج  بيداغوجية يتعني مراجعاا كل  العايل  التعليم عوملةمفهكذا تترج

) مثل الليسانس(عشر سنوات على األقل ، وبتكوينات تكون مدا أقصر ما ميكن 
وبتكوينات ذات طابع مهين ، تسهل حركية األفراد ، أضف على ذلك ، أنّ مسارات 

 ، بات وجودها ضروريا مثل اإلعالم اآليل التكوين ستتضمن مقررات مشتركة أفقية
 .اللغات األجنبيةو

  

     : تطور طلبة التعليم العالي 2-
 ، يبلغ 1998/1997كان عدد الطلبة املسجلني يف التدرج يف املوسم اجلامعي 

 طالب يف 721833 ، مثّ 2001/2000 يف 466084 طالب ، لينتقل إىل 339518
فرص االلتحاق باجلامعة باملوازاة مع ارتفاع معدل  ويدل هذا على توسيع  2005/2004

النجاح يف شهادة الباكالوريا ، ورغبة أغلبية الناجحني يف مواصلة الدراسة ، واحلصول 
  .كثر عملية االندماج يف سوق العملعلى شهادة جامعية تسهل أ

وفر ونفس الرغبة حتذو الطلبة الذين مل يتمكنوا من االلتحاق باجلامعة ، والذين تت
هلم فرصة االستمرار يف جامعة التكوين املتواصل كبديل ولو أنّ عدد الطلبة بقي متواضعا 

  .ى العموم ، خاصة يف مرحلة التدرجغال أنه يبقى يف تزايد مستمر عل
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    تطور عدد الطلبة يف اجلامعات(11)جدول 

  2001/2000 2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004  

املسجلون يف 

  تدرجال
466084  543869  589993  622980  721833  

  33630  30221  26579  26060  22533  ما بعد التدرج

املتخرجون يف 

  التدرج
65192  72737  -  91828  -  

جامعة التكوين           

  املتواصل

  ما قبل التدرج-
 

33043  
 

23271  
 

28168  
 

28670  
 

23273  

  36364  34581  30243  24760  19783  التدرج-

  -  3518  -  3553  -  جوناملتخر-

www.ons.dz/them_sta   Source :  
  

   2001-2005 نسب الزيادة يف الطلبة ملرحلة التدرج وما بعد التدرج (10)شكل 

  

  

وبدورها خترج املعاهد اخلاصة خارج وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حوايل 
 طالب ، 8252 ، 2005/2004نويا ، فيما بلغ عدد املسجلني فيها يف  طالب س2000
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 الطلبة حتت مسؤولية  من70%أغلبهم مسجل يف التعليم القصري املدى ، ويقع حوايل 
  . منهم تابعني لوزارة الشباب والرياضة 17%، فيها وزارة الصحة

  

   :التأطير والهياكل القاعدية 3-
 سنوات إنّ فبعد ما كان عددهم يف املوسم تضاعف عدد األساتذة يف ظرف عشر

 أستاذ جامعي 28371 أستاذ جامعي ، وصل العدد إىل 14593 ، 1995/1994اجلامعي 
 طالب جامعي إنّ فيما حتتل املناصب الدائمة 26 ، وهو ميثل أستاذ لكل 2005/2004يف 

وين وعلى العكس من ذلك ، فإن جامعة التك ) 12اجلدول (األغلبية من اموع 
املتواصل تعرف تذبذبا يف عملية التأطري ، الرتباط هذه العملية مع عدد الطالب 

 28 أستاذ منهم 1970 ، بلغ عدد األساتذة 2000/1999امللتحقني ا يف املوسم اجلامعي 
   .2005/2004 أستاذ يف 935دائم ، لينخفض العدد إىل 

  (2002-2005) عدد األساتذة يف اجلامعات (12)جدول 

  2003/2002 2004/2003  2005/2004  

  28371  26097  23902  :يف اجلامعات 

 25229 22650 20769  الدائمون -

 3142 3447 3133  املتعاقدون -
  935  -  -  :جامعة التكوين املتواصل 

 44 42 44  الدائمون -

 891 - -  املتعاقدون -

www.ons.dz/them_sta   Source :  

 مقارنة مبا كان عليه يف  2005/2004باستثناء تضاعف عدد اجلامعات يف 
، فإن عدد املدارس العليا ) الثاين  العام  يف14 األول و العام جامعة يف26 (1998/1997

هذا ارتفعت قدرة استيعاا بفضل املشاريع التوسعية الّيت واملعاهد عرف استقرارا ، ومع 
  .منها استفادت 
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  (2000-2005) املنشآت القاعدية للتعليم العايل (13)جدول 

  01/2000 20/2001  03/2002  04/2003  05/2004  

  26  26  25  25  17  اجلامعات

  13  13  14  14  13  املراكز اجلامعية
I.N.E.S 6  2  2  2  2  
E.N.S  3  3  3  3  3  

E.N.S.E.T  1  1  1  1  1  
  10  10  10  10  10  مدارس ومعاهد

I.N.E.S : Institut national d’enseignement . 
E.N.S : Ecole normale supérieur . 
E.N.S.E.T : Ecole normale supérieure d’enseignement technique  

Source :  www.ons.dz/them_sta  
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 توفرت الكفاءات املهنية الضرورية اأي سياسة تنموية إالّ إذال ميكن إجناح   
لتجسيدها، وال ميكن إجناح أي سياسة تصنيعية إالّ إذا كانت مصحوبة بالتكوين املهين 
والتقين لألفراد ، الذين يعملون على حتقيق وتنفيذ هذه السياسة ، من هنا ظهرت احلاجة 

تقالل لتلبية حاجات االقتصاد الوطين من اليد شرة بعد االساإىل قطاع التكوين املهين مب
  .العاملة املؤهلة

   :طور التكوين المهنيت 1-
 الشروط املؤسساتية والسياسية واالقتصادية  فترة توفري1962-1969مرحلة كانت   

  .تسمح بتنفيذ إستراتيجية للتنمية  الّيت واالجتماعية 
ابع لوزارة العمل والشؤون هيكل تكويين ت17 بدأ جهاز التكوين املهين بوجود 

 يف جمال 2500، وبصفة دائمة متدرب 2000االجتماعية بقدرة استيعاب ال تتعدى 
  .التمهيد للتكوين

مع بداية السبعينات عرف النشاط االقتصادي توسعا كبريا نتيجة ارتفاع عائدات   
 آنذاك يف احملروقات ، إالّ أن مسار التصنيع املكثف اصطدم بعجز جهاز التكوين املهين

تلبية االحتياجات من اليد العاملة املؤهلة ، هلذا أدجمت السياسة الوطنية للتكوين املهين يف 
سريورة التصنيع املبنية على إنشاء مؤسسات كبرية منشئة للعمل ، واحملفزة على التنمية 

  .االقتصادية
قدرة  مركز ب25إىل ) CFPA(وهكذا ارتفع عدد مراكز التكوين املهين للكبار   

 متدرب ، ويهدف التكوين إىل إعداد عمال متخصصني ، 6000استيعابية تقدر بـ 
   البناء ، النجارة ، الترصيص الصحي ،:هلني يف التخصصات التقليدية مثل وعمال مؤ
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 امليكانيك ، إضافة إىل هذه املراكز متّ إنشاء معهدين تكنولوجيني مهمتهما تكوين 

  .هلندسة املعمارية واألشغال العمومية والصيانةالتقنيني السامني يف فروع ا
 مركزا ، ليتضاعف العدد بثالث مرات 72 وصل عدد املراكز إىل 1980يف سنة   

 ، 272 بـ 1985يف إطار خمطط تنمية قطاع التكوين ، حيث قدرت عدد املراكز يف 
  . منصب تكوين70000بزيادة القدرة االستيعابية بـ 

نات ، ظهور منط جديد من التكوين ، واملتمثل يف كما عرفت بداية الثماني  
 ، والذي يهدف إىل إشراك قدرات 1989 املعدل سنة 1981التمهني مبوجب قانون 

  .املؤسسات اإلنتاجية ، هياكلها ، ورشاا ، وإطاراا يف عملية التكوين
ن ومبوجب هذا القانون تغريت مراكز التكوين املهين للكبار لتصبح مراكز التكوي  

املهين والتمهني ، كما أدمج أيضا التكوين املهين باملراسلة ، وهو ما سهل عملية التكوين 
  .لشرحية واسعة من العمال

إالّ أنّ تدهور أسعار احملروقات وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية ، أدى   
  .إىل ختلي العديد من املؤسسات العمومية عن مهامها التكوينية

 ، يف 1990صالحات االقتصادية ، فتح ملف التكوين املهين سنة يف خضم اإل  
   :1إطار خمطط ، أوصى بعدة إجراءات منها

  .إنشاء جمالس استشارية تعمل على توفري شروط مناسبة للتكوين والتشغيل -
توسيع أمناط التكوين إىل جانب التكوين اإلقامي مع تنويع الشعب  -

 .والتخصصات

 . من مستوى جامعيدعم عملية التكوين بتأطري -

 .ال مركزية التسيري اإلداري واملايل لقطاع التكوين املهين -

                                           
  .85:  بوفلجة غياث ، مرجع سابق ، ص -  1
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إحداث مؤسسة للدراسة والبحث، تقوم بدور املرصد يف جمال إلدماج محلة  -
 .شهادات التكوين املنهي يف سوق العمل

 .فتح التكوين املهين لالستثمار اخلاص -

قتصادي ، واستعماهلا ضمن احملافظة على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع اال -
 .اتفاقيات

رغم األهداف الطموحة هلذه اإلجراءات ، إالّ أن الوضع السياسي واالجتماعي 
  .يف البالد يف فترة التسعينات ، مل متكن القطاع من تركيز جهوده بالشكل املناسب

 ، أصبح من الواجب إعادة النظر 2000ومع حتسن األوضاع مع بداية سنوات 
امليزانية املخصصة لقطاع التكوين املهين (القطاع خصوصا من اجلانب املايل أكثر هلذا 

  ).ج. د16402855000 : 2005أقل من ميزانية التربية والتعليم العايل ، وبلغت يف 
  

   :هياكل وأنماط التكوين المهني 2-

   :هياكل التكوين المهني 1-2-
  : تنقسم إىل قسمني تشرف وزارة التكوين املهين على شبكة من املؤسسات و  

  .هياكل للتكوين وأخرى للدعم
 : تتمثّل هياكل التكوين يف 

  .4 إىل 1 وتوفّر تكوينا من املستوى CFPAمراكز التكوين املهين والتمهني  -
  .5 و4 وتقدم تكوينا يف املستوى  INSFPاملعاهد الوطنية املتخصصة للتكوين املهين  -
 .م بتكوين املكونني وإجناز الربامج وتIFPمعاهد التكوين املهين  -

تستحوذ مراكز التكوين املهين والتمهني على النسبة األكرب من اهلياكل مثّ تليها 
  : املعاهد املتخصصة مثلما يبين اجلدول 
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  . )2000-2004( هياكل التكوين املهين )14(جدول 
 2000  2001  2002  2003  2004  

 524 523 508 462 457 هني مراكز التكوين املهين والتم

 210 203 200 199 178 املالحق 

 162860 160775 167980 158940 154285 القدرات البيداغوجية 

 71 71 67 54 54 املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين 

 21 21 22 29 30 املالحق 

 31380 30920 31015 27085 27835 القدرات البيداغوجية 

 6 6 6 6 6  التكوين املهين معاهد

 2120 2220 2220 2070 2070 القدرات البيداغوجية 

 631 600 581 522 517 جمموع املعاهد 

 231 224 222 228 208 جمموع املالحق 

 196360 193915 201215 188095 184190 جمموع القدرات البيداغوجية 

Source : www.ons.dz/Them_sta 
  : مستويات التكوين املهين اخلمسة املذكورة سابقا هي 

  .تكوين عمال متخصصني: املستوى األول  -
 .تكوين عمال مؤهلني: املستوى الثاين  -

 .تكوين عمال ذوو مؤهالت عالية: املستوى الثالث  -

 .تكوين تقنيني: املستوى الرابع  -

 .لتقنيني السامنيتكوين ا: املستوى اخلامس  -

  : وفيما خيص هياكل الدعم تتمثّل يف 
  .  INFPاملعهد الوطين للتكوين املهين  -
 . CERPEQمراكز الدراسة والبحث يف املهن واملؤهالت  -

 .INDEFOCاملعهد الوطين لتطوير وترقية التمهني والتكوين املستمر  -

 .CNEPEDاملركز الوطين  للتعليم املهين عن بعد -
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 وهي خمتصة يف شراء املعدات ANEFPطنية لعتاد التكوين املهين الوكالة الو -
 .البيداغوجية

   :أنماط التكوين المهني 2-2-
التكوين اإلقامي ، التمهني ، : ينقسم التكوين املهين يف اجلزائر إىل أربع أمناط هي   

  . التكوين عن بعد ، التكوين املسائي

   :التكوين اإلقامي 1-2-2-
مط من التكوين املهين التقليدي حيث يتم جانبه النظري والتطبيقي يعترب هذا الن  

 52%كثر من أ أي 2004 سنة 225723 عدد امللتحقني به هو ،يف مراكز التكوين املهين
  . من جمموع املنتسبني هلذا القطاع

يناير ، مارس : توجد ثالث دورات للتسجيل يف التكوين اإلقامي تفتح يف   
  .ني من قطاع التربيةسربغالبية امللتحقني من التالميذ املتوسبتمرب ، حيث أنّ 

   : التمهني2-2-2-
 مراكز ية وكذلك يفيتم هذا النمط من التكوين يف املؤسسات والورشات اإلنتاج  

 ونقل املعارف النظرية املتعلقة باملهنة ، بعة العقداالتكوين املهين الّيت تشرف على مت
تمهني هو منط ال: " يف مادته الثانية  1981جوان  27 املؤرخ يف 81-07وحسب قانون 

أثناء العمل ،  مؤهالت مهنية أولية معترف ا  يهدف إىل اكتساب من التكوين املهين
تسمح مبزاولة مهنة يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي املرتبطة بإنتاج السلع 

 .1"واخلدمات

ني ، حيدد شروط وواجبات  املمتهن تكون بواسطة عقد مته–عالقة رب العمل   
  :  املمتهن من أجر مسبق يكون كاآليت هستفيد مبوجبيكلّ طرف و

                                           
1  - journal officiel, 30 juin 1981, n° 26. 
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 من األجر الوطين األدىن املضمون لفترة 15%تدفع الدولة مبلغا شهريا يعادل  -
 شهر للتكوين الّيت يفوق 12 شهر ، و24للتكوين الّيت ميتد إىل )  أشهر6(سداسي 

  .  شهر24
ء من السداسي الثاين يف حالة عدم التكفّل املايل للدولة يدفع رب العمل ابتدا -

 من األجر الوطين األدىن املضمون ، ويف السداسي الثالث 30%مبلغا يعادل 
 بالنسبة 80% و60% من األجر الوطين األدىن املضمون ، مث 50%والرابع حوايل 

 . للسداسي اخلامس والسادس عل التوايل

زات أخرى كالضمان االجتماعي واملنح العائلية ، كما يستفيد املمتهن من امتيا
  : ولضمان جناح منط التمهني حدد القانون املؤسسات املستقبلة للممتهنني بالشكل التايل 

  .تستقبل على األقل ممتهن واحد:  عمال 5 إىل 1املؤسسات من  -
 . ممتهن04تستقبل على األقل :  عامل 40 إىل 21 املؤسسات من  -

 . ممتهنني على األقل05تستقبل :  عمال 100  إىل40املؤسسات  -

 .عامل20تستقبل ممتهن واحد لكل :  عامل 1000 إىل 100املؤسسات من  -

 . من جمموع العمال03%تستقبل :  عامل 1000أكثر من  -

 من جمموع 39.45 %:  أي 170968 : 2004بلغ عدد امللتحقني بالتمهني سنة 
  .املتكونني

   : التكوين عن بعد 3-2-2-
وهو تكوين عن طريق املراسلة يتكفل به املركز الوطين للتعليم املهين عن بعد           

)CNEPD( كما خيضع املتكونون حلصص تطبيقية يف مراكز التكوين املهين ،.  
 من 3.18% ، أي 2004 متكون سنة 13771وصل عدد املسجلني يف هذا النمط   

  .تكوين عن بعد أقل األمناط انتساباجمموع املسجلني يف التكوين املهين ، ويبقى ال

   :التكوين املسائي 4-2-2-
عرف التكوين املسائي منذ بداية التسعينات تطور لكن بنسب متواضعة ، ومع   

 ، بدأ هذا النمط حيتل مكانة وسط األمناط األخرى ، بل ويفوق 2000بداية سنوات 
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 املتواصل ، ومالئمة من التكوين عن بعد ، نظرا حلاجة العمال خاصة لضرورة التكوين
 من 5.29 % ، ونسبة 22922 ، 2004جانب التوقيت ، فبلغ عدد املنتسبني إليه يف 

  .جمموع امللتحقني بالتكوين املهين

  .)1995-2004(تطور عدد املنتسبني للتكوين املهين ) 15(جدول 
  

التكوين  السنوات

 اإلقامي

التكوين  التمهني

 املسائي

التكوين عن 

 بعد

 عامو

1995 121448 102051 3944 13700 241143 
1996 128338 104223 5465 13321 251347 
1997 132372 102983 6657 18862 260874 
1998 139783 103828 9482 11284 264377 
1999 146844 103053 9539 10189 269625 
2000 162025 113141 14897 13501 303564 
2001 187413 119144 16610 10334 333501 
2002 185980 120165 17714 14938 338797 
2003 171043 120900 16636 14853 323432 
2004 225723 170968 22922 13771 433384 

  %نسبة الزيادة 
1995-2004  

85.86 67.53 481.18 0.52 79.20 

Source : www.ons.dz/Them_sta. 

من خالل اجلدول يتضح أن أعلى نسبة زيادة كانت يف التكوين املسائي املوجه   
خاصة لفئة العمال، وهذا ما يفسر حاجة هؤالء للتكوين للحفاظ على مناصب عملهم 

  .من جهة ، ومن جهة أخرى السعي إىل التطور املهين والترقية
 تذبذب يف االلتحاق ذا وبدوره فالتكوين عن بعد، مل يتغري كثريا مع تسجيل  

  .النمط بني خمتلف السنوات
يف حني أنّ التكوين اإلقامي والتمهني بدءا يتطوران شيئا فشيئا ، وشهدت سنة   
 ، حيث سجلت نسبة 2003 أكرب نسبة زيادة بااللتحاق ذا النمطني مقارنة بسنة 2004

القيمة بني السنوات  للثاين ، وهذه النسبة مل تكن بنفس 41.41 % لألول و 31.97 %
  .األخرى



                               نظام التعليم والتكوين المهني في الجزائر الفصل الثالث                         

 119 

  :  من املسجلني يف مثاين اختصاصات هي 70%يرتكز حوايل   
 مالبس ، اإلدارة والتسيري ، الكهرباء ـ اإللكترونيك ، بناء وأشغال -اخلياطة   

  .عمومية ، خدمات ، حرف
 ، 3 و2أما التوزيع حسب املستوى ، فثلثي املسجلني يتكونون يف املستوى   

  ).تقين سامي (5 املستوى  فقط يف12%و
 يف 5% و 1-2-3 يف املستوى 80% ، 127528 : 2002بلغ عدد املتخرجني يف   

  .املستوى اخلامس
 8065  أستاذ منهم11082 : 2004يقوم بعملية التأطري أساتذة بلغ عددهم يف   

 أستاذ يف 10564 (2002 و 2003أستاذ تعليم مهين ، وهو رقم أكرب من ذلك املسجل يف 
  ). أستاذ متخصص1520نهم  م9396  2002 : يفو أستاذ متخصص ، 2678 منهم 2003

ضعف مستوى املؤطرين إذ كانت تواجه عملية التكوين املهين من الصعوبات الّيت   
  .أنّ جلهم ال حيمل شهادة جامعية

، ص خربام ، شرع القطاع يف توظيف اجلامعيني حيث رغم نق1991ومع بداية   
 هو جانب إجيايب يسمح باالستثمار يف تكوينهم ، فتعليمهم البيتهم شباب إالّ أنّ كون غ

العايل يساعد أكثر يف نقل املعارف والتكنولوجيات اجلديدة ، ويؤدي هذا إىل التأطري 
  .الفعال ملختلف التخصصات

   :التكوين المهني الخاص 3-2-
الستثمار يف قطاع مع بداية سنوات التسعينات ، فتح اال أمام القطاع اخلاص ل  

وبشهادات ين خاصة ، توفر اختصاصات متعددة التكوين املهين ، بإنشاء مدارس تكو
  .1 احملدد لشروط إنشائها91-141معتمدة من خالل مرسوم 

  
 

                                           
1  - www.a6. Fr/salou/doc/anefa.doc 
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 مدرسة بطاقة تقارب 500وقد تطور عدد هذه املدارس حيث بلغ أكثر من   
  .2000 مقعد بيداغوجي ، مع بداية سنة 50000
صعوبات الّيت واجهت القطاع اخلاص ، هو ضعف عدد الراغبني يف وأهم ال  

االلتحاق به ، نتيجة القدرة الشرائية املتدهورة الّيت أثرت يف قرار األفراد يف التوجه حنو 
  .التكوين املهين اخلاص نتيجة التكاليف املرتفعة

دقة ، الفن: أما التخصصات املعروفة فأغلبها تابع لقطاع اخلدمات على غرار   
اإلعالم اآليل ، البنوك ، التسيري ، احملاسبة ، التجارة ، اللغات ، وميكن اعتبار عرض 
التكوين يف هذه التخصصات هو عرض قائم على أساس الطلب بسبب إقبال األفراد 
عليها ، وحاجة االقتصاد الوطين عموما ملؤهالت ومهارات من هذا النوع ، كما أنّ 

  . إىل هياكل قاعدية كبريةهذه التخصصات ال حتتاج
  

   :رهانات التكوين المهني 3-
 ، 1988يف طل انفتاح االقتصاد اجلزائري منذ اإلصالحات االقتصادية لسنة   

بدأت تظهر سلسلة من االحتياجات مبرور السنوات ، ومن أبرز هذه االحتياجات 
 سري خمتلف ضرورة وجود منظومة تكوين فعالة ومسايرة هلذه التغريات والتحوالت يف
  : القطاعات ، ومن هذا املنطلق أصبحت مهام التكوين املهين أكرب ، وتتمثّل يف 

تأهيل اليد العاملة الوطنية خصوصا مع فتح اال أمام القطاع اخلاص ، وتشجيع  -
االستثمارات وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مما أدى إىل توسع االقتصاد 

  .ا التوسع املهارات املطلوبة من كلّ قطاعالوطين وتنوعت مع هذ
تقليل احلاجة لليد العاملة األجنبية ، حيث يف سياق انطالق املشاريع االقتصادية ،  -

مع االحتاد األوريب حيز وانفتاح االقتصاد اجلزائري مع دخول اتفاق الشراكة 
شركات ، وقرب االنضمام ملنظمة التجارة العاملية ، بدأت العديد من الالتنفيذ

األجنبية تتوافد لالستثمار وإجناز خمتلف املشاريع املعلنة خاصة يف إطار خمطّط 
اإلنعاش االقتصادي ، هلذا برزت احلاجة لتوفري يد عاملة وطنية مؤهلة هلذه 
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الشركات ، وثانيا تكون يف مستوى اليد العاملة األجنبية خصوصا وأنّ هدد 
 حوايل 2006وقد بلغ يف سنة "رى ، العمال األجانب بدأ يتضاعف من سنة ألخ

 منهم من جنسية صينية تشتغل خاصة يف 45%دولة،  150 عامل من 18000
  1".قطاع البناء

وحىت املتخرجني من (رغبة الكثري من األفراد يف احلصول على عدة شهادات  -
ت ، وبالتايل ضرورة مسايرة التكوين املهين هلذه الرغبة الّيت أصبح) التعليم العايل

ضرورة  االندماج يف سوق العمل ، فتعدد املؤهالت هو وسيلة فعالة لتفادي 
البطالة حبيث يضمن للفرد مرونة أكرب يف التحول بني القطاعات االقتصادية 

 .املختلفة

بداية ظهور الكثري من التخصصات املهنية اجلديدة الّيت جتعل من قطاع التكوين  -
ين إطارات ذات مستوى عال قدرة على التحكّم املهين يلعب دورا مهما يف تكو

 .يف التكنولوجيات احلديثة والتقنيات اجلديدة

  : 2ـفالتكوين املهين املعاصر أصبح يتميز ب
احلاجة لقاعدة علمية وتكنولوجية متينة تتيح للعامل القدرة على التعامل مع  -

دة علمية تبىن املعارف اجلديدة ، ألنّ التقنيات اجلديدة أصبحت حتتاج إىل قاع
  .عليها

 عامة للتكوين املستمر للعمال وعدم االكتفاء بالشهادة واملهارة إستراتيجية -
املكتسبة من قبل ، فالعامل اليوم أصبح مطالبا بالعودة إىل الدراسة والتكوين كلّما 
اقتضت احلاجة إىل ذلك ، وإال فإنه سيجد صعوبات لالندماج أو احملافظة على 

 . منصب عمله

                                           
1  - Journée d’information sur la main – d’œuvre étrangère , ministère de l’emploi et la 

solidarité nationale, El watan , 29-05-2006, n° 4723. 
  . 103-104 بوفلجة غياث ، املرجع الساابق ، ص -   2
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مني اخلربات املهنية حيث توجد على مستوى الدول املتقدمة هيئات متخصصة تث -
يف تثمني اخلربة ، نظرا لدرجة التأهيل الذي توفّره ، كما أنّ تطويرها ال جيب أن 
يبقى يف نطاق تطبيقي فقط ، بل وجبت املزاوجة بينها وبني النظري لضمان 

 .حتكّم يف املهنة مبين على أسس علمية وتطبيقية

ربط التكوين املهين بالتعليم العايل من خالل إجياد أساليب تسمح للناجحني يف  -
الدراسات املهنية مبتابعة دراسام العليا يف اجلامعات كما هو معمول به يف الدول 

 .ذا يؤدي إىل استغالل مجيع القدرات سواء العلمية أو املهنيةاملتقدمة ، وه

فاقية مع االحتاد األوريب دف تأهيل قطاع من هذا املنطلق أبرمت اجلزائر ات
 ، بتمويل مشترك 2009 ، وميتد إىل غاية 2003التكوين املهين بدأ تطبيقها منذ جانفي 

 مليون أورو ، 49 مليون أورو ، ووزارة التكوين املهين بـ 60من االحتاد األوريب بـ
   : 1وتتمثّل أهداف هذا املشروع يف

 املهين يف االستجابة حلاجت األفراد واملؤسسات زيادة قدرات نظام التكوين -
  . لضمان تكييف أحسن لعرض التكوين أمام الطلب االجتماعي واالقتصادي

 .زيادة القدرات التنافسية للمؤسسات من خالل توفري اليد العاملة املؤهلة -

 .تكييف نظام التكوين املهين مع اقتصاد السوق -

 .دماج والرسكلة يف سوق العملمنح فرص أفضل لألفراد فيما خيص االن -

  : أما النتائج املنتظرة على املدى املتوسط فهي 
دعم القيادة االستراتيجية لنظام التكوين املهين من خال لتوفري املعطيات  -

واملعلومات املتعلقة ذا النظام ، وكذلك بدعم أدوات التسيري لوزارة التكوين 
  . والتعليم املهين

 .طلب يف عرض التكويندعم أسس االستجابة لل -

 .تشجيع الطلب على التكوين يف خمتلف القطاعات االقتصادية -

                                           
1 - www. mfep.gov.dz 
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  : خامتة
إنّ اإلجنازات احملققة على مستوى التعليم واهلياكل ورفع نسبة التمدرس تعكسها   

 1 دج214402120000 ؛ 2005امليزانية املخصصة لقطاع التربية الّيت بلغت يف سنة 
 2006، ويف سنة ) الية املخصصة لقطاع التعليم والتكوين  من امليزانية اإلمج%69,34(

  .3,56% دج ، بزيادة تعادل 222036472000بلغت 
 مليار دج يف 24وبدوره ، فقطاع التعليم العايل الذي كانت ميزانيته حوايل   
 دج يف 853119925000 مليار دج و 78 إىل أكثر من 2005 ، انتقلت يف سنة 1998
  .ساهم يف حركة النشاط الّيت يشهدها هذا القطاع ، مما 2 2006عام 

قطاع التكوين املهين الذي له دور مضاعف من خالل ضمان تأهيل املتسربني من   
قطاع التربية ، وفتح اال أمام الفئات األخرى يف تعلّم خمتلف االختصاصات املهنية ، 

 تربير ذلك بتباين عدد  مليار دج ، حتى وإن كان17ومع ذلك فإنّ ميزانيته ال تتجاوز 
امللتحقني باملقارنة بالقطاعني السابقني ، فضرورة التكوين املهين حاليا تفرض تشجيع 

  .االخنراط فيه ، و بالتايل رفع الدعم املايل املخصص هلذا القطاع
أما احلكم على مدى جناعة نظام التكوين يف اجلزائر ، فاألمر ال يتعلّق بزيادة عدد   

 فتح مدارس ومعاهد ومراكز جديدة ، بقدر ما يتعلّق مبستوى اندماج املتخرجني أو
  .األفراد املؤهلني يف سوق العمل ، هذا ما سنتناوله يف الفصل املوايل

                                           
  .27 :  ، ص85 ، ع 2004 ديسمرب 30 ، اجلريدة الرمسية ، 2005 قانون املالية -  1
 .31:  ، ص 85 ، ع 2005ديسمرب 31، اجلريدة الرمسية ، 2006 قانون املالية -  2



  الفصل الرابع                                               مستوى اندماج األفراد المؤهلين في سوق العمل

 124 

  ا�,ا%1ا���� 
��
  .�$��ى ا���	ج ا�0,اد ا��4ه��� 0! �2ق ا�

  

   :متهيد
تغلة فيه ، وهو أصبحت فعالية أي اقتصاد تقاس مبستوى اليد العاملة املؤهلة املش  

ما ينعكس إجيابيا على اإلنتاجية ونوعية السلع واخلدمات ، ويف سبيل ذلك تلجأ الكثري 
 اليد العاملة احمللية يف بعض ةمن الدول إىل استخدام عمالة أجنبية يف حالة عدم كفاء

  .االختصاصات املطلوبة والقطاعات النامية
زائر ، وأهم القطاعات الّيت يف هذا الفصل سنتناول هيكل سوق العمل يف اجل  

تشغل يد عاملة أكرب ، وكذلك اهلياكل الّيت وضعتها الدولة لترقية العمل ، وتشجيع 
وسنرى . االستثمارات الّيت من شأا رفع مستوى التشغيل وختفيض معدل البطالة

ين ، انعكاس هذه السياسة على مستوى اندماج األفراد املؤهلني من اجلانب التعليمي وامله
  .باالستعانة بآخر اإلحصائيات املنجزة يف هذا اال

وعندما نتحدث عن مستوى االندماج ، فال يعين هذا االقتصار على معدل   
  .التشغيل فقط ، ألنّ معدل البطالة بدوره يعطي فكرة على االندماج وأي الفئات خيص

بعض الرهانات ويف األخري ، فالتحوالت الّيت تشهدها اجلزائر يفترض ملواجهة   
الّيت من شأا حتسني عالقة تكوين عمل بالشكل الذي يسهل عملية االندماج يف سوق 

  .العمل
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ات بفترة حتول مست كلّ مر االقتصاد اجلزائري خصوصا يف فترة التسعين  
وما رافقتها من تسريح اآلالف من  ، 1988، فاإلصالحات االقتصادية املتبعة منذ قطاعاته

العمال ساهم يف زيادة الطلب على العمل من قبل كلّ الفئات وخاصة فئة الشباب ، ويف 
هذا اإلطار ودف تقليص البطالة متّ إنشاء آليات تدعم عرض العمل على غرار برنامج 

د من تشغيل الشباب ، وكذا خمطّطات التنمية االقتصادية من أجل امتصاص أكرب عد
  .البطالني

   :الطلب على العمل 1-

   :معدل النشاط 1-1-
ساهم النمو الدميوغرايف الذي عرفته اجلزائر على مدى العشريات اليت أعقبت   

 + 1األفراد العاملون= اليد العاملة النشيطة  (ةاالستقالل يف زيادة عدد اليد العاملة النشيط
، 2005 يف 41% ، مثّ 1987 يف 23.36%إىل  1966 يف 21.70%، فمن ) األفراد البطّالون

 ، فيما 1966 مليون نسمة يف 12وهذا بالتوازي مع النمو السكاين الذي كان يف حدود 
  . نسمة32531839: 2005بلغ مع اية 

  3)10(                              ) 1966-2005(تطور معدل النشاط ) : 16(جدول 
 2005 1998 1987 1977 1966 املؤشرات

 9493 8057 5280 3008 2565 اليد العاملة النشيطة

 32532 29272 22601 15646 11821 عدد السكان 

 41 27.52 23.36 19.23 21.70  % معدل النشاط

Source : www.ons.dz.  

  . األفراد يف سن العمل÷اليد العاملة النشيطة = معدل النشاط 

                                           
 . املشتغلة اليد العاملة -  1
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أي فوق  ( شخص 23566182 ، 2005وقد بلغ عدد األفراد يف سن العمل ، سنة 
  ).15سن 

يبقى نصيب العنصر النسوي ضعيفا من معدل النشاط ، حىت وإن عرف بعض 
 ، بعد إقبال املرأة على سوق الشغل ، بفضل 2000التحسن ، خصوصا مع بداية سنة 

، وهي ).14% 2004، ويف سنة  1998 يف سنة 9.59 %(ارتفاع املستوى التعليمي ،
  .زيادة مل تكن بنفس النسبة يف السنوات املاضية

  .2004-2005توزيع اليد العاملة النشيطة والشغيلة حسب الفئات العمرية  )17(جدول 

                      )10(3  
 2004  2005  

اليد العاملة  اليد العاملة النشيطة الفئات

 الشغيلة 

اليد العاملة 

 النشيطة

ملة اليد العا

 الشغيلة

 399976 608994 469538 726445  سنة20أقل من

24-20 1629172 1123794 1640574 1150512 
29-25 1738308 1275676 1788193 1381976 
34-30 1364079 1157632 1418910 1239047 
39-35 1159279 1054982 1157844 1072159 
44-40 938912 880621 1008910 965142 
49-45 746424 704841 787488 755337 
54-50 586873 562296 646672 626825 
59-55 326587 315166 351329 343890 

 246631 246631 253866 253866   سنة60كثر من أ

 8181495 9656044 7798413 9469946  اموع

Source : Données statistiques ONS, n° 411, Janvier 2005,p3 ; n° 434, 
Novembre 2005, p 3. 

مبالحظة اجلدول يتبني متركز اليد العاملة فئة الشباب ، حيث تبلغ نسبة اليد   
 ، 2004 ، من جمموع كل الفئات يف سنة 43.23% سنة ، 29العاملة النشيطة ألقل من 

 ، وهو مؤشر إجيايب يشجع عملية االستثمار يف هذه الفئة ، 41.81% بلغت 2005ويف 
  . بني معدل النشاط ومعدل التشغيل ، أي تقليص معدل البطالةويسمح بتقليص الفجوة
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  .)2004-2005(توزيع العمال حسب قطاع النشاط واملناطق ) 18(جدول 
2004  2005   

املناطق 

 الريفية

املناطق 

 احلضرية
 % اموع

املناطق 

 الريفية

املناطق 

 احلضرية
% اموع  

 17.16 1403810 413019 990791 20.74 1617125 364466 1252659 الفالحة

 13.16 1076856 769016 307840 13.60 1060785 769106 291106 الصناعة

أشغال 

 عمومية
449866 517702 967568 12.41 636163 596637 1232800 15.07 

جتارة خدمات 

 إدارة
1256164 2896770 4152934 53.25 1338498 3129531 4468030 54.61 

 100 8181496 4908203 3273292 100 7798412 4548044 3250367 اموع

Source : collection statistiques ONS .Op cit, p 2. 

، أن قطاع اخلدمات ، أضحى ميثل تكشف األرقام املتعلقة بنسب التشغيل  
بزيادة أكثر من  ( مليون عامل4.468 من النشاط االقتصادي ، أو ما يعادل %54.61

 يف 133 مليون يف املناطق احلضرية ، و3.13، منهم ) 2004 نسبة  ألف عامل مقارنة315
  .املناطق الريفية ، وهذا ما يعكس التوجه اجلديد لالقتصاد اجلزائري

مقابل  (17.6% مليون عامل ، أو ما نسبته 1.4أما القطاع الفالحي فقد وظف   
أن تستحوذ ، ومن الطبيعي ) 2000 ألف عامل يف 875 ، و2004 مليون عامل يف 1.6

 ألف 990 وأكثر من 2004 مليون يف 1.25املناطق الريفية على أعلى عدد من العمال بـ
 ، نظرا لتركّز املناطق الزراعية يف هذه املناطق ، إال أنّ هذا مل مينع من ارتفاع 2005يف 

  . 2005 و 2004 ألف بني سنيت 48عدد العمال يف املناطق احلضرية بأكثر من 
 مستقرا من حيث عدد املستخدمني ، حيث مل يسجل إال بعض وبقي القطاع  

  .2005 يف 13.16% إىل 2004 يف 13.60%التراجع اخلفيف من 
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أما القطاع الذي بدأ يشهد منوا كبريا فهو قطاع البناء واألشغال العمومية ،   
 إىل 2000 عامل سنة  ألف617خصوصا مع تزايد املشاريع الّيت ختص هذا القطاع ، فمن 

 ، وذا انتقل إىل املرتبة الثالثة من 2005 يف  مليون1.23 ، مث 2004 ألف عامل يف  967
حيث التشغيل من جمموع القطاعات ، بعدما كان يف الرتبة الرابعة وراء الصناعة يف 

2004 .  
 مليون 2.24 ، ما يعادل 27% نسبة 2005بلغت النشاطات غري الدائمة عام   

  يظهر االجتاه املتصاعد 2004ليون للنشاطات الدائمة ، ومقارنة بـ  م3.1وظيفة مقابل 
 ما بني 85%للوظائف غري الدائمة ، علما أنه  ازداد عدد األجراء غري الدائمني بنسبة 

، يف حني ارتفع عدد األجراء الدائمني  مليون شخص1.02 ، أي ما يعادل 2005-2000
  . الفترةيف نفس)  فقط04%بزيادة (عامل  ألف 110 ب

االنفتاح االقتصادي، وتواجد عدة هيئات لدعم وترقية العمل، أصبح تواجد ومع   
 .املرأة يف سوق العمل أفضل من العشريات املاضية

  .توزيع اليد العاملة حسب وضعية الوظائف) 19(جدول 
2004  2005   

 % اموع إناث  ذكور % اموع إناث ذكور

 27.13 2219718 318285 1901433 31.70 2471805 496070 1975735 أرباب العمل

 38.24 3128305 610231 2518074 37.22 2902364 492773 2409591 األجراء الدائمني

األجراء غري 

 الدائمني املمتهنني
1599012 185629 1784641 22.88 2063473 177707 2241179 27.39 

 07.24 592292 87221 505071 08.20 639602 184782 454820 العمل العائلي

 100 8181495 1193444 6988051 100 7798412 1359254 6439158 اموع

Source : Données statistiques , ONS , Op cit. 
 

 نوية داخل املؤسسات،بوتعكس التطورات املسجلة يف جمال التشغيل التغريات ال   
تراجع و،  العموميطاع  على حساب الق اخلاص تدرجيي للقطاع الصناعيتقدممع 
  أدى مما ،) مبناصب العمل غري الدائمة مقارنة (   الزيادة يف مناصب العمل الدائمةمعدل
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 ، إىل أكثر 2000 عامل يوظف تأجري مث عام 2 من جمموع 1حتول بنية التشغيل من  إىل 
  . حاليا3 من جمموع 1من 

    :معدل البطالة 1-2-

 )1966-2005 (% ة التطور معدل البط : (11)الشكل 

  

، العدد ائر ، جملة االقتصاد واملنامجينتبن ناصر عيسى ، مشكلة الفقر يف اجلز : املصدر
  .217ص .2003، 02

  .2005 ، 2004 ، 2003بالنسبة لسنوات ) (onsالديوان الوطين لإلحصائيات  -
ثالث ميكن تقسيم املراحل الّيت مر ا معدل البطالة إىل ) 11(من خالل الشكل  

 حيث عرفت هذه الفترة استثمارات كبرية مع التركيز على 1985 إىل 1966فترات، من 
-1978الصناعات الثقيلة ، وبالتايل التوظيف املعترب للعمال ، فقد سجلت الفترة ما بني 

  . سنويا4.4% منو معترب العرض للعمل بلغ 1967
زائر من األزمة البترولية ،  يف بدايتها عانت اجل2000 إىل 1985الفترة الثانية من   

الذي ) 1994-1997(وما أعقب ذلك من إصالحات ، وتطبيق برنامج التعديل اهليكلي 
 يف سنة 12.6%أفضى إىل تسريح اآلالف من العمال ، وبالتايل فمعدل البطالة ارتفع من 

 السنوات

  %معدل البطالة 



  الفصل الرابع                                               مستوى اندماج األفراد المؤهلين في سوق العمل

 130 

 29% ، 1997 يف سنة 28.6% ، 1994 يف سنة 24.3% ، 1991 يف 20.7% ، إىل 1988
  .2000 يف سنة
برامج اإلنعاش (مع اية التسعينات متّ إنشاء العديد من اهليئات والربامج   

الّيت سامهت يف ترقية ودعم العمل ، مما انعكس إجيابيا على نسبة البطالة ، ) االقتصادي
يف  17.7% ، 2003 يف سنة 23.7%( ، 2000-2005الّيت اخنفضت مبرور سنوات الفترة 

معدالت البطالة املذكورة غري موزونة بتكافؤ بني ) 2005سنة  يف 15.3% ، 2004سنة 
، تركز البطالة يف فئة ) أنظر اجلدول (2004-2005الفئات العمرية ، إذ تبني إحصائيات 

 سنة يف 15-29 يف فئة 73.28 سنة ، و 15-24 يف الفئة 45.60 %الشباب أكثر بـ 
  .2004، وهي نسب غري بعيدة عن املعدالت املسجلة 2005

  .توزيع معدل البطالة حسب السن) 20(جدول 
 الفئات 2005 2004

 التراكم %  البطالون التراكم %  البطالون
20-15 256907 15.37 15.37 209018 14.2 14.2 
24-20 505378 30.23 45.60 490062 33.2 47.4 
29-25 462633 27.68 73.28 406217 27.5 75 
34-30 206447 12.35 85.63 179863 12.2 87.2 
39-35 104297 6.24 91.87 85685 5.8 93 
44-40 58291 3.49 95.36 43767 3 95.9 
49-45 41583 2.49 97.85 32151 2.2 98.1 
54-50 24577 1.47 99.32 19847 1.3 99.5 
59-55 11422 0.68 100 7939 0.5 100 

  100 1474549  100 1671535  اموع

Source : Données statistiques ; ONS, Op cit. 

   :عرض العمل 2-
، مث ما ) 1986(تأثرت عملية خلق مناصب العمل خصوصا بعد األزمة البترولية   

رفقتها من إصالحات اقتصادية ، واخنفاض االستثمار العمومي ، والنتيجة معدل منو 
 منصب عمل يف السنة 75000(، وهبوط حاد لعدد مناصب العمل ) 1%أقل(ضعيف  

  ).1985-1989 الفترة يف
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يف سنوات التسعينات تواصلت نفس املنحىن يف متوسط خلق مناصب عمل قدره   
 يف 03%: ا معدل الزيادة يف القطاعات فهو، أم)12%معدل الزيادة ( منصب 50000بـ

على تسجيل تناقص يف قطاع الصناعة :  يف الفالحة 06% يف اخلدمات ، 02%اإلدارة ، 
  .02%العمومية  ، واألشغال 01%بـ 

وباملقابل تطور القطاع غري الرمسي حيث بلغ عدد العاملني فيه حوايل مليون   
  .1992شخص يف 

 405000، ساهم يف خسارة حوايل )1994-1997(تطبيق برامج التعديل اهليكلي 
  :1منصب عمل موزعني على النحو التايل

  . عامل مسرح212960 -
 .départ volontaireرة الطوعية   مستفيد من تعويض يف إطار املغاد50700 -

 .البطالة التقنية100840 -

 . التقاعد املسبق40531 -

 700 بعد تطهري حوايل 1998 منصب عمل سنة 100000إضافة إىل خسارة 
  .عمومية
ووسط هذه الظروف ، متّ إنشاء العديد من اهلياكل االقتصادية للمساعدة يف دعم   

ت االقتصادية يف توظيف اليد العاملة من خالل العمل وترقيته ، إضافة إىل دعم القطاعا
  .تسهيل عملية االستثمار

                                           
1 - Mohamed Saib MUSETTE , Mohamed Arezki ISLI et Necer-Eddine HAMMOUDA, 

marché du travail en Algérie , Bit , Alger , 2003, p: 30. 
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   :أنواع العمل حسب مصدر التمويل 1-2-
توزيع مناصب العمل حسب القطاعات ، ومصادر متويل ) 21(يقدم اجلدول   

  .املواقف لكل قطاع نشاط

  .مصادر متويل قطاعات النشاط) 21(جدول 
 قطاع النشاط تمويلطرق ال مصادر خلق مناصب العمل

 اإلدارة ميزانية التسيري

أنظمة دعم (امليزانية االجتماعية 
 )العمل

 الفالحة ، الصناعة ، اخلدمات

 اإلدارة

 اهلياكل القاعدية ميزانية التجهيز

 القطاع االقتصادي العام

 القطاع اخلاص

  .امتيازات يف إطار قانون االستثمار
 القروض البنكية/ التمويل الذايت 

صناعة، بناء وأشغال  ال،الفالحة
 عمومية ، اخلدمات

 الفالحة ، احلرف ، اخلدمات التمويل الذايت القطاع غري الرمسي

Source : M.S. Musette , M.A .ISLI et N.E.HAMMODA , Op cit , p :32. 

   :العمل في إطار ميزانية الدولة 2-3-
صر املهم يف خلق مناصب العمل من كانت نفقات ميزانية الدولة وال زالت العن  
  : 1خالل
مناصب العمل املباشرة والدائمة يف خمتلف اإلدارات املركزية واملؤسسات  -

  . العمومية
املشاريع الفالحية ، : مناصب العمل املباشرة واملؤقتة يف إطار برامج خاصة ، مثل  -

 . وجهاز دعم تشغيل الشباب

قتصادي العام واخلاص ، الناشئة عن مناصب العمل غري املباشرة يف القطاع اال -
 . احتياجات تسيري اإلدارات وتنفيذ االستثمارات العمومية

 

                                           
  . 219 مرجع سابق ، ص  بن ناصر عيسى ،-1
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   :العمل يف القطاع اإلداري 1-2-2-
الوظيفة العمومية، والعمل املرتبط باخلدمة : حيتوي هذا القطاع على صنفني مها  

  . الوطنية ، األمن ، نظام تشغيل الشباب
ة العمومية تتعلّق بعمال اإلدارات املركزية واملؤسسات مناصب العمل يف الوظيف  

  . العمومية ذات الطابع اإلداري ، الّيت تقع حتت مسؤولية اجلماعات احمللية
 حيث كان التوظيف 1962-1985عرف التوظيف يف هذا القطاع مرحلتني من   

ناء ، ويف الضروري ملختلف اهليئات اإلدارية والتقنية واالجتماعية لدولة يف طور الب
العشرينيتني األخريتني تدعم القطاع أكثر بأعوان ذوو مؤهالت أكرب مع ظهور وظائف 

  . جديدة
وكذلك بداية حركية القطاع اخلاص ، وال سيما يف قطاع التربية والصحة ،    

تراجع نسبة الزيادة يف النمو الدميوغرايف مما يؤشر مستقبال إىل استقرار عدد املوظفني ، 
 من الناتج 13% مليون موظّف بأجور تبلغ 1.45 حوايل 2001لغ عددهم سنة والذي ب

، وأعلى ) 9-10%(احمللي اخلام وهي نسبة أعلى من تلك املسجلة يف املغرب مثال بـ 
  ). 5%(بكثري مقارنة بدول جنوب آسيا 

   :العمل يف إطار نظام تشغيل الشباب 2-2-2-
 عدة هيئات لترقية العمل خصوصا مع بداية سنوات التسعينات أنشأت الدولة  

  . عند فئة الشباب ، وذلك من أجل تقليص نسب البطالة

   :ESILبرنامج التشغيل املأجور مببادرة حملية  )أ
 متّت إقامة الترتيبات املهنية إلدماج الشباب ، واليت تتمثّل يف 1990منذ بداية 

أجور مببادرة حملية ، تشغيل الشباب بصورة مؤقتة بواسطة إنشاء مناصب الشغل امل
وكانت هذه الترتيبات ترمي إىل مساعدة الشباب البطّالني على اكتساب خربة مهنية يف 

 شهر ، وتتولّى توظيف 12 أشهر و 3وحدات اإلنتاج أو اإلدارة مدة تتراوح ما بني 
  . هؤالء الشباب اجلماعات احمللية
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ب العمل معونة مالية من وتتلّقى املؤسسات احمللية واإلدارات مقابل عرض مناص
 1996 والذي متّ تعويضه يف سنة  ،FACIصندوق املساعدة على تشغيل الشباب 
، الذي يتمتع بصالحيات أوسع من  FNSEJبالصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب 

الصندوق السابق مع إقامة ترتيبات جديدة للتشغيل ، وقد بلغ عدد املستخدمني يف هذا 
  .2004سنة  يف 145000الشغل 

  : TUPHIMO برنامج أشغال املنفعة العامة ذات الكفاءة العالية من اليد العاملة )ب
 ، وهو موجه للسباب املقبل على العمل 1997متّ إنشاء هذا الربنامج يف سنة   

ألول مرة، والذين ال يتوفّرون عموما على تعليم عايل ، ويتميز بأنّ مناصب الشغل 
غال الصيانة والفالحة على مستوى البلديات ، ويتولّى متويل هذا املقترحة تنصب على أش

  . الربنامج الصندوق االجتماعي للتنمية ، وأسند تسيريه إىل وكالة الشؤون االجتماعية
  . عامل104600 حوايل 2004بلغ عدد املستخدمني يف هذا الربنامج سنة   

  : CPEقبل التشغيل  برنامج عقود ما )ج
 ، إىل الشباب البطالني احلاملني 1999نامج املنشئ يف سنة يتوجه هذا الرب  

  . سنة35 إىل سن 19لشهادات جامعية والتقنيني السامني من سن 
الشغل : كما يتوجه إىل البطالني الذين سبق هلم العمل يف برامج ترقية ، مثل   

 سنة قابلة املأجور مببادرة حملية ، أو األنشطة ذات املصلحة العامة ، وتبلغ مدة العقد
اجلامعيني يف هذا للتجديد مرة واحدة ، مع إمكانية اإلدماج النهائي ، حددت أجور 

 شاب 56056ج، فيما متّ تشغيل .د6000 ج ، والتقنيني السامني . د8000 الربنامج بـ
  .2004سنة 

   :برنامج القرض املصغر )د
فوق هذا الربنامج خمصص لكل األشخاص الذين ليس هلم منصب عمل ، وي  
  : سنة ، مبا فيهم ربات البيوت  ، ومن بني ترتيبات هذا الربنامج 18عمرهم 
ميكن منح قرض بنكي للمساعدة على إنشاء نشاط خيتاره طالب القرض ، مببلغ  -

  .ج.د50000-350000يتراوح ما بني 
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 من مبلغ  5%للحصول على القرض املصغر يتعني على طالبه توفري ما ال يقل عن  -
 .ب من ماله اخلاصالقرض املطلو

 .يدفع املستفيد فوائد بنكية خمفضة بفضل مسامهة اخلزينة -

ج من أجل تسهيل منح القروض . ماليري د4متّ إنشاء صندوق ضمان برأس مال  -
 .من طرف البنوك

   :برنامج دعم تشغيل الشباب) ه
يتوىل تسيري هذا الربنامج ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الّيت أنشأت   

 ، والذي حدد مهامها 1996 سبتمرب 08 ، لـ 96-296قتضى املرسوم التنفيذي رقم مب
   :1فيما يلي
  .متويل املشاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا -
تقدمي االستشارة واملساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار التركيب املايل ،  -

 .وتعبئة القروض

ملالية يف إطار التركيب املايل إقامة عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات ا -
 .للمشاريع، وتطبيق خطة التمويل ، ومتابعة إجناز املشاريع

إبرام اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة ، أو مؤسسة إدارية عمومية ، يتمثل هدفها  -
يف أن تطلب حلساب الوكالة إجناز برامج التكوين والتشغيل األويل للشباب ، 

 .و اخلواصلدى املستخدمني العموميني أ

  :التمويل يف إطار تشغيل الشباب ، يتم وفق طريقتني 
أي ما بني صاحب املشروع والوكالة الوطنية لدعم تشغيل : ويل الثنائي التم -

  .80 % إىل 75%الشباب الّيت تساهم بقرض بدون فائدة يتراوح ما بني 
لث ، إضافة إىل الطرفني السابقني ، يدخل البنك كطرف ثا: التمويل الثالثي  -

 ، 05-10 % ، فيما يتراوح املسامهة الشخصية ما بني 70%ونسبة متويل تبلغ 

                                           
  .13:  ، ص 52:  ، العدد 1966سبتمرب 11 اجلريدة الرمسية -  1
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حسب مبلغ القرض اإلمجايل ، والذي يتراوح ما 20-25% وقرض الوكالة ما بني 
 .ج .د10000000ج إىل . د2000000بني 

 مشروع ، يتصدر قطاع الفالحة القائمة بنسبة 246866 ، مث قبول 2004حىت اية 
 ، والصناعة 11.16% ، مثّ النقل املسافرين بـ 25.55% ، اخلدمات %25.46
 .0.16% ، والصيد البحري 1.13% ، الصيانة %8.48

واملالحظ هو سيطرة قطاع اخلدمات على جمموع املشاريع ، باعتباره أحد 
  .القطاعات اليت بدأت تتوسع ، ويضمن عائدات معتربة

وى الوكالة ، مل يتجسد يف  ملف مقبول على مست246866لكن من جمموع 
 منصب عمل ، وهذا ما يطرح مشكل متويل 165040 مشروع بقدرة 59070الواقع إال 

مثل هذه املشاريع خاصة من النظام البنكي ، حيث أغلب مسجل يف نطاق التمويل 
  .الثالثي

دور الوسيط يف طلب وعرض اليد   ANEMكما تلعب الوكالة الوطنية للعمل
 استقبال طلبات العمل ، وتوزيعها على القطاعات الّيت ترغب يف العاملة، من خالل

استخدامها ، ومن هذا املنطلق يبقى دور هذه الوكالة حمدد طاملا أا قامت بتوظيف 
 196389 ، مقابل عدد املسجلني الذين وصلوا إىل 2005 شخص فقط مع بداية 43087
  .مسجل

   :الصندوق الوطين للتأمني على البطالة) و
 ، بصفة مؤسسة عمومية للضمان االجتماعي ، 1994نشئ هذا الصندوق سنة أ  

مكلف بتخفيف اآلثار االجتماعية النامجة عن التسرحيات اجلماعية لألجراء العاملني يف 
إجراءات ع بوض القطاع االقتصادي املقررة على إثر تطبيق خمطط التعديل اهليكلي ،

الّيت تواجه صعوبات ، وجهاز استحداث لدعم إدماج البطالني ومساعدة املؤسسات 
، ويتمثل اإلجراء اآلخر الذي هو قيد )2004(نشاطات البطالني أصحاب املشاريع 

الدراسة اآلن واخلاص بتحفيز خلق مناصب العمل يف اإلعفاء الكلي أو اجلزئي حلصص 
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وظيف االشتراكات االجتماعية املسندة من قبل البطالني أصحاب املشاريع الراغبني يف ت
  .أجراء
فيما يتعلّق باإلجراءات النشيطة ، فإنها تتميز بنمطني من الدعم املخصص   

  :للبطالني املستفيدين من 
 مستندين على دعم البحث عن الشغل،  الذي يصنف بدوره إىل نوعني إعادة اإلدماج-

  .ودعم العمل احلر ، مقترحني على البطالني املستفيدين املنضمني يف أفواج
 هذين النوعني على دورات دراسية نظرية وتطبيقية معدة من قبل إطارات يرتكز  

يف جماالت من شأا تعزيز قدرام يف البحث عن " مستشارين منشطني " متخصصة 
  .العمل أو استحداث منصب عمل خاص م

 التكوين التحويلي الذي ميكن أيضا البطالني املستفيدين من اكتساب مؤهالت جديدة -
  .م على إمناء قدرامتساعده
 ملفا خاصا بالبطالني 35077 متّت متابعة 2005 لغاية اية أكتوبر 2004من سنة   

 ملفا خيص التصديق على 8016أصحاب املشاريع من طرف املستشارين املنشطني ، 
 بطاال مستفيدا ، فضال عن ذلك ، ويف 54862املؤهالت املهنية ، كما أعيد إدماج 

  .1 مستفيدا دورات يف التكوين التحويلي1278 زاول 2004 و1998ني الفترة املمتدة ب
فيما خيص احلفاظ على مناصب العمل املدفوعة األجر ، من خالل مساعدة   

املؤسسات الّيت تواجه صعوبات ، فإنها تتم عن طريق اإلسهام يف رأمساهلا لالحتراز من 
  .اللجوء إىل التسرحيات ألسباب اقتصادية

 شخصا معنيا 198500 استقبال 2005لنتائج العامة املسجلة لغاية يتبني من ا  
 ملفا معتمدا من قبل جلان االنتقاء 19700 ملفا مودعا ، و3538باستحداث النشاط و

 سلفة غري مكافأة ممنوحة من قبل 1992 ملفا مودعا لدى البنوك ، و9183، وواالعتماد 
حب مشروع منخرط يف صندوق  صا1696الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ، و

                                           
1 - www.pmeart-dz.gov 
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 منصب عمل 2535 مؤسسة منشأة ، و950الكفالة املشتركة لضمان القروض ، و
  .مستحدث

آفاق الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة هو تبسيط شروط السلفة غري املكافأة   
  .وتوسيع نطاق اجلهاز إىل باقي الشركاء السيما البنوك واملصاحل واهليئات العمومية

   :لعمل في القطاع االقتصادي العام والخاصا 3-2-
  : ومتيز بـ 2004-2005تطور يف سنتني   

يشتغلون يف قطاع ) 2005 يف 54,6 % و2004 يف 53,3 %( أكثر من نصف العمل -
 من جمموع العمال 82 %اخلدمات والتجارة ، مع استحواذ القطاع العام على أكثر من 

  .عموميةوالذين يشتغلون يف خمتلف اإلدارات ال
 منو قطاع البناء واألشغال العمومية الذي أصبح النشاط املشغل الثاين يف االقتصاد -

 متقدما على قطاع الصناعة الذي عرف بعض التراجع 2005 يف سنة 15,1 %بنسبة 
إىل قطاع الفالحة هو  ، وما ميز هذين القطاعني باإلضافة 2004-2005اخلفيف بني سنيت 

رغم بعض التراجع يف ( على جمموع مناصب العمل املستحدثة سيطرة القطاع اخلاص
  ).قطاع الفالحة الذي يتأثر بالدرجة األوىل بعوامل طبيعية

ويف هذا اال أحدثت أنظمة تعمل على تشجيع االستثمار دف زيادة القدرة   
دعم إنشاء املؤسسة املصغرة يف إطار الوكالة على خلق مناصب عمل ، حيث إضافة 

ية لدعم تشغيل الشباب ، توجد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وقطاع الوطن
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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(10)   :توزيع العمل يف القطاع العام واخلاص حسب قطاعات النشاط) 22(جدول 
3  

2004  2005  

 القطاع العام
القطاع 

 اخلاص
 القطاع العام اموع

القطاع 

 اخلاص
  اموع

 % العدد % العدد % العدد %  العدد % العدد  % دالعد

 17,2 1381 26,6 1353 0,9 28 7 ,20 1617 31,1 1592 0,9 25  الفالحة

 13,2 1059 13,1 664 13,3 395 13.6 1061 14 715 12.9 345 الصناعة

بناء وأشغال 

 عمومية
100 3.7 868 16.9 968 12.4 87 2,9 1125 22,1 1212 15,1 

جتارة 

 توخدما
2208 82.4 1945 38 4153 53.3 2454 82,8 1939 38,2 4393 54,6 

 100 8045 100 5081 100 2964 100 7799 100 5121 100 2678 اموع

Source : - collection statistiques, enquête emploi des ménages, 2004 ; n° 125, 
ONS , Alger, Juillet 2005, p : 4.  
     - collection statistiques, enquête emploi auprès des ménages, 2005 ; 
n° 126, ONS , Alger, Janvier 2006, p : 15. 

  :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  )أ

 ، دف تسهيل عملية االستثمار سواء احمللي أو 2001متّ إنشاء هذه الوكالة سنة   
  . سنوات6لضرائب تصل ملدة مع منع امتيازات اإلعفاء من ااألجنيب ، 
 مشروع مع تشغيل 2255 ، 2005بلغت حصيلة املشاريع املصرح ا يف سنة   
 23458 عامل ، وجاء قطاع الصناعة يف صدارة القطاعات املشغلة للعمال بـ 78951

   ).23انظر اجلدول ( عامل ، يليه نشاط التجارة ، مثّ البناء واألشغال العمومية 
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   :2005ع املشاريع حسب قطاع النشاط توزي) 23(جدول 
 %  عدد األجراء  القيمة مبليون دج  %  عدد املشاريع  قطاع النشاط

  3,23  2545  5973  6,43 145  الزراعة

  18,93  14943  44263  18  406  البناء واألشغال العمومية

  29,71  23458  167093  31,53  711  الصناعة

  1,45  1141  4871  2,75  62  الصحة

  12,80  10103  38854  31,97  721  النقل

  1,34  1059  4530  1,51  34  السياحة

  8,93  7050  13194  7,54  170  اخلدمات

  19,63  15500  37514  0,09  2  التجارة

  3,99  3150  195237  0,18  4  املواصالت

  100  78949  511529  100 2255  اموع

Source : www.pmeart-dz.gov 

 عامل، 8656 مشروع ، بقدرة تشغيل 84نبية فكانت يف حدود أما املشاريع األج  
 عامل ، وهي 3235 مشروع وقدرة تشغيل 54يف حني تصدر قطاع الصناعة القائمة بـ 

 مشروع ، مثّ 12 عامل وعدد 3413أقل بقليل من قطاع البناء واألشغال العمومية بـ 
  . عامل954قطاع املواصالت بقدرة تشغيل 

   :رية واملتوسطةاملؤسسات الصغ )ب
  الّيت شهدها القطاع االقتصادي يف اجلزائر منذ مطلع التسعيناتمع التحوالت  

وتوجهه لتبين املؤسسات الصغرية واملتوسطة عوض املؤسسات الكبرية السائدة إىلت أد 
  .يف السبعينات

 عامل ، مع رقم أعمال سنوي ال 49 – 10املؤسسة الصغرية هي الّيت تشغل من   
  . مليون دج100 مليون دج ، وجمموع ميزانية 200ز يتجاو

 عامل ، مع رقم أعمال سنوي ما 50-250املؤسسة املتوسطة هي الّيت تشغل من   
  . مليون دج500 مليار دج ، وجمموع ميزانية أقل من 2 – مليون دج 200بني 
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   :املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع اخلاص -
 إىل 2005صغرية واملتوسطة يف القطاع اخلاص عند اية وصل عدد املؤسسات ال  

 عامال ، بنمو سنوي 888829 مؤسسة ، أغلبها مؤسسات خاصة ، وتشغل 245842
  : حيث كانت 2005 مؤسسة يف 20393

  . إنشاء21018 -
  ).بعد التوقف املؤقت (  استئناف النشاط 2863 -
  . شطب3488 -

   :العامة للقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابع -
  :هذه املؤسسات لظاهرتني متناقضتني تعرضت دميوغرافية   

 من جهة أدت عملية إعادة هيكلة املؤسسات العمومية الكربى إىل إنشاء العديد من -
املؤسسات التابعة هلا ، تتمتع باالستقاللية التامة ، وهي قابلة للخوصصة والشراكة ، 

 العاملة يف SPGكل شركات تسيري املسامهة اجلهوية وإنها على العموم مؤسسات يف ش
  ...باإلضافة لقطاعات أخرىقطاع البناء واألشغال العمومية ، 

يف ) جزئية أو كلية (  من جهة أخرى سامهت عملية اخلوصصة بأشكاهلا املختلفة -
  .ختفيض عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية بسبب تغري طبيعة امللكية

   :)2004-2005( تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة (24)جدول 

عدد املؤسسات عام   م.نوعية املؤسسات ص
2004  

عدد املؤسسات 
  2005عام 

  2005الشغل  %  الزيادة

  888829  9,04  20393  245842 225449  املؤسسات اخلاصة
  76283  12,33  96  874  778  املؤسسات العامة
  192744  10,76  3409  96072  86732  الصناعة التقليدية

  1157856  9,53  23898  342788  312959  اموع

Source : www.pmeart-dz.gov 
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من جانب التشغيل ، تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصدرا مهما خللق   
خصوصا مع تزايد تركيبتها شيئا فشيئا يف االقتصاد ، حيث بلغت مناصب الشغل ، 
 منصب عمل 319352 بزيادة 38,09 % : 2005 و2004ما بني نسبة تطور الشغل 

  ).2004يف  منصب عمل 838504 جمموع(
وبدوره يتصدر قطاع البناء واألشغال العمومية جمموع النشاطات املهيمنة ال   

   ).25انظر اجلدول ( عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  )2004-2005( املتوسطة تطور قطاعات النشاط للمؤسسات الصغرية و(25) جدول
 %  2005عدد املؤسسات   2004عدد املؤسسات   قطاع النشاط

  10,77  80716 72869  . البناء واألشغال العمومية1-

  11,14  42183  37959  . التجارة2-

  8,99  22119  20294   النقل واملواصالت3-

  7,18  18148  16933   خدمات العائالت4-

  7,06  15099  14103   الفندقة واإلطعام5-

  5,44  14417  13676   صناعة املنتجات الغذائية6-

  11,99  12143  10843   خدمات املؤسسات7-

  5,77  41017  38780   قطاعات أخرى8-

  8,86  245842  225457  اموع

Source : www.pmeart-dz.gov 

ة يف سريورة خلق مناصب باإلضافة إىل هذه القطاعات سامهت خمطّطات التنمي 
 518بغالف مايل  (2001العمل من خالل خمطّط اإلنعاش االقتصادي الذي بدأ يف سنة 

 منصب عمل ، وكذلك خمطّط التنمية 457438 :2003، وحقّق سنة ) ج.مليار د
 م منصب عمل يف نفس الفترة منه044500الفالحية والريفية الذي ساهم يف خلق 

  .  منصب دائم222141
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   :خصائص سوق العمل 3-
يتميز سوق العمل يف اجلزائر مبجموعة من اخلصائص ، واليت تبلورت أكثر مع   

  .االنفتاح على العامل اخلارجي ودخول اقتصاد السوق

   :عدم استقرار العمل -
 مليون عامل من اليد العاملة النشيطة 9.656 ، جند 2005من خالل إحصائيات   

  . مليون1.475ل ، فيها يقدر عدد البطالني بـ  مليون عام8.181يشتغل منها 
منهم ( مليون عامل مؤقّت 2.241بتحليل تركيبة العمال املشتغلون يوجد   

 عامل يف إطار العمل املأجور مببادرة حملية وأشغال املنفعة العامة ذات الكثافة 323000
 شخص 593000و، )  يف إطار عقود ما قبل التشغيل57000العالية من اليد العاملة ، و

يشتغل يف عمل عائلي، والذي غالبا ما يكون عمل مومسي ، وبالتايل يصل عدد العمال 
  .  مليون عامل2.834املشتغلني مبدة حمددة 

وبالنظر إىل مدة البحث عن العمل لدى البطّالني الذين سبق هلم العمل من قبل   
صعوبة إدماجهم ثانية يف سوق  منهم ، فهذا يعين 55% اشهر حلوايل 6واملقدرة أكثر من 

  . العمل

   :بطالة الشباب -
 معدل إمجايل لكلّ الفئات العمرية ، 15.3% والذي هو 2005معدل البطالة لسنة   

 البطالة أكرب يف عنصر الشباب بـ  أن معدلنجد توزيعه على جمموع الفئات فأما
وهي أكثر بقليل  ، )3 بطّال من 2( سنة 15-29 من 75% سنة ، و15-24 من %47.4

  .  على التوايل73.28% و45.60% بـ 2004من معدالت سنة 

   : ضعف املستوى التعليمي للبطالني  -
ساوي أو أقل من التعليم  من البطّالني ذوي مستوى ي45.55%ما يقارب   
، وهذا ما جيعل مدة حبثهم عن العمل تطول ، مقارنة بذوي املستوى العلمي ، املتوسط

د عدد البطّالني من محلة الشهادات العليا ارتفاعا هو اآلخر ، ومقدر يـ حىت وإن شه
  .2005 بطّال يف 250000
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   :تنامي العمل غري الرمسي -
القطاع غري الرمسي يف اجلزائر وكغريه من العديد من االقتصاديات األخرى   

نني يساهم يف خلق مناصب العمل ، وتقليص معدالت البطالة لكن عدم خضوعه للقوا
  .السائدة يفوت على الدولة مداخيل كبرية

والنشاطات غري الرمسية تتركّز يف احلرف واخلدمات وتبقى يف تطور مستمر ما   
دام أنّ اإلصالحات اللربالية مل تكتمل ، وعدم وصول استثمارات القطاع اخلاص إىل 

  . طاع العاماملستوى الذي يسمح جبذب يد عاملة كبرية تغطّي النقص املوجود يف الق
 من العمل اإلمجايل خارج 25% يف حدود 1985كما كان العمل الرمسي يف سنة   

 يف سنة 40% ، 1997يف سنة 33% مثّ 1992 يف سنة 29%قطاع الزراعة ، ووصل إىل 
 وهي إحصائيات مقدمة من مكتب العمل الدويل بصفة تقديرية ما دامت أنه ال 2001

قطاع ، فيما قدرت املديرية العامة للتشغيل عدد توجد معطيات رمسية حول هذا ال
  .2005 عامل يف 1300000العمال غري الرمسيني يف حدود 

   :تنامي قطاع اخلدمات -
بدأ قطاع اخلدمات يستحوذ على قطاع النشاط يف اجلزائر من خالل تسجيل   
  ، وهو ما يعين توجه53.24% 2004 ، بعد ما كان يف 2005 يف سنة 54.61%نسبة 

اجلزائر شيئا فشيئا إىل تبني اقتصاد اخلدمات يف ظلّ التحوالت الكبرية نتيجة 
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، وكذا مع حاجة القطاعات األخرى خلدمات 

  .جديدة

   :تطور معدل النشاط لدى اإلناث -
 ، أين مل بدأ معدل النشاط لدى اإلناث يف التحسن مقارنة بالعشريات األخرية  

 3.86% 1987 ، ويف سنة 2.04% 1977 ويف سنة 1966 يف سنة 1.83%يتجاوز نسبة 
  . 2004 يف سنة 14.9% ، فيما وصل إىل نسبة 1998 يف سنة 959%و

وصا مع ارتفاع وهو ما يعكس بداية اندماج هذه الفئة يف سوق العمل خص  
  .مستواها التعليمي
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 العمل ، يتوقف على نسبة احلكم على اندماج األفراد للمؤهلني يف سوق
، والبطالة الّيت تتعلق م ، ومقارنتها بالنسب املتعلقة باملستويات األخرى وفق التشغيل

  .تفرعات الوظائف ، وفئات العمر واجلنس ، والوضعيات املختلفة اجتاه العمل

   :التشغيل 1-
 تطور بنية اليد العاملة حسب املستوى التعليمي ما بني سنيت (26)يقدم اجلدول 

 مليون ، 4,578 ، علما أنّ عدد العمال املشتغلني يف السنة األوىل بلغ 2005 و1992
  . مليون عامل يف السنة الثانية8,044مقابل 

العمال ويتضح ارتفاع املستوى التعليمي يف هذه الفترة ، مع تقلص كبري حلجم 
من دون تعليم ، مع متيز فئة اإلناث بتفوقها التعليمي خاصة يف املستوى الثانوي والعايل ، 

ندماج يف سوق وهو ما يفسر أمهية التعليم بالنسبة هلذه الفئة ، أكثر من الذكور ، يف اال
  ).12انظر الشكل (العمل 

  : (1992-2005)%  تطور معدل تشغيل العمال حسب املستوى التعليمي (26)جدول 
1992  2005  

  اموع  إ  ذ  اموع  إ  ذ  املستوى التعليمي

  12,54  14,31  12,24  25,85  15,67 26,77  دون تعليم

  24,19  11,75  26,32  32,17  9,13  34,25  ابتدائي

  31,02  18,65  33,13  14,95  11,1  15,29  متوسط

  21,56  29,56  20,19  19,28  42,35  17,19  ثانوي

  10,69  25,73  8,12  7,75  21,75  6,5  جامعي

 100 100 100 100 100  100  اموع

 
Source :-collection statistiques, ONS, situation de l’emploi 1992, n°58, p :32 

   - collection statistiques, ONS, enquête emploi auprès des ménages  
     2005, Opcit , p : 34-35. 

  2005توزيع العمال املشتغلني حسب اجلنس واملستوى التعليمي ) 12(الشكل 
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 سنة مبستوى تعليمي أكرب من الفئات 29وعلى صعيد فئات العمر ، تتميز فئة أقل من 
 سنة 25 – 29األخرى ويزداد معدل تشغيلها بزيادة اخلربة املكتسبة حبيث تستحوذ الفئة 

 بني الفئات األخرى ذات نفس 23,48% أكرب نسبة تشغيل بـ ذات التعليم العايل على
  .املستوى

 37,36% ذو املستوى الثانوي ، يوجد 2005 مليون عامل يف 1,735من جمموع 
 سنة ، وهو ما يبني اجتاه استخدام فئة الشباب أكثر فأكثر مع 29منهم من الفئة أقل من 

 مع الفئات األخرى املتقدمة يف السن ، زيادة مستواها التعليمي ، الّذي يبدأ يف التناقص
 ذو 9,15% سنة ، يوجد فقط 45 – 49 عامل من فئة 000 743فمثال من جمموع 
 ذو املستوى الثانوي ، إالّ أنّ تتمتع الفئات املتقدمة يف السن 17,63مستوى عايل ، و

درات بعامل اخلربة ، جيعل اندماجها أسهل من فئة الشباب ، الّيت يبقى النشاط والق
  .املميزة هلا يف العمل اهد فرصة أخرى إلجياد منصب عمل

   :األجراء الدائمين 1-1-
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   :القطاع العام 1-1-1-
 مليون عامل ، 2004 , 2,334بلغ األجراء الدائمني يف القطاع العمومي يف سنة 

  .11,35% مليون عامل ، نسبة زيادة 2,599 ، 2005ويف 
ملي الشهادات اجلامعية واملهنية يف قطاع الصناعة تركزت هذه الزيادة بالنسبة حلا

الّّذي تضاعف فيه عدد األجراء املؤهلني ، وبدرجة أقل قطاع البناء واألشغال العمومية ، 
  .ألنّ طبيعة العمل فيه ، ال حتتاج إىل مؤهالت عالية بالنسبة لألغلبية من األجراء

دمات ، إالّ أنّ االرتفاع يف وباملقابل ، رغم نسبة التشغيل العالية يف قطاع اخل
األجراء املؤهلني ارتكز على فئة اجلامعيني ، وهو ارتفاع من حني العدد ، أما من حيث 
نسبة التشغيل فيوجد اخنفاض ضعيف ، على غرار االخنفاض يف تشغيل األفراد ذو التأهيل 
يز املهين ، وهو ما يستدعي إعادة تكوينهم ، خصوصا يف هذا القطاع الّذي يتم

  .باستخدام واسع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
  3(10)     . توزيع األجراء الدائمني يف القطاع العمومي حسب نوع التكوين(27)جدول 

        نوع التكوين  2005 2004

  %  مهين  %  جامعي  %  مهين  %  جامعي  القطاعات

  20,86  73  10,21  58  14,66  56  8,23 42  الصناعة
بناء وأشغال 

  ة عمومي
6  1,18  11  2,88  12  2,11  10  2,86  

  76,28  267  87,68  498  82,46  315  90,59  461  جتارة وخدمات
  100  350  100  568  100  382  100  510  اموع

من األجراء % 

  الدائمني
21,85  16,37  21,85  13,47  

Source : - collection statistiques, 2004 , Op cit , P :38 
    - collection statistiques, 2004 , Op cit , P :47  

  

   :القطاع اخلاص واملختلط 2-1-1-
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 22% ، باخنفاض قدره 2005 أجري يف 000 453ضم القطاع اخلاص واملختلط 
، مس هذا االخنفاض أكثر الفئات األخرى ) 2004 أجري يف 000 553 (2004مقارنة بـ 

 يتضح ارتفاع نسبة (28)ل اجلدول ذو املستويات التعليمية واملهنية األقل ، ألنه من خال
 بالنسبة للجامعيني ، ومن 20,07% إىل 8,32%تشغيل األجراء املؤهلني علميا ومهنيا من 

 – 2005 بالنسبة حلاملي الشهادات املهنية ، وهذا خالل فترة 23,18% إىل %13,90

2004.  
وحسب القطاعات يالحظ تراجع عمل اجلامعيني يف قطاع الفالحة ، لصاحل 

 يف 28,57% ، إىل 2004 يف 21,74%قطاع الصناعة الّّذي ارتفع فيه عدد اجلامعيني من 
 ، والسبب هو عدم االستقرار وتفاوت اإلنتاج من سنة ألخرى بالنسبة للقطاع 2005

األول باإلضافة إىل كونه قطاع حيوي بالدرجة األوىل العمل املوازي ، الّّذي يشكل 
  . منه%87

   جراء الدائمني يف القطاع اخلاص واملختلط حسب نوع التكوين توزيع األ(28)جدول 
                        (10)3  

        نوع التكوين  2005 2004
  %  مهين  %  جامعي  %  مهين  %  جامعي  القطاعات

  1,90  2  -  -  0,9  1  2,17 1  الفالحة
  35,24  37  28,57  18  36,94  41  21,74 10  الصناعة

  7,62  8  4,76  3  8,11  9  6,52  3  بناء وأشغال عمومية 
  55,24  58  66,67  42  54,05  60  69,57  32  جتارة وخدمات

  100  105  100  63  100  111  100  46  اموع
من األجراء % 

  الدائمني
8,32  20,07  13,90  23,18  

Source : - collection statistiques, 2004 , Op cit , p :39 
    - collection statistiques, 2005 , Op cit , p :48  

  

   :األجراء غير الدائمين 2-1-
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   :القطاع العام 1-2-1-
،  أجري000 317 ، 2004كان عدد األجراء غري الدائمني يف القطاع العمومي سنة 

  . منهم ذو مؤهالت جامعية ومهنية1/5 أجري ، حوايل 000 332 إىل 2005ووصل يف 
نتهي بنهاية مدة العقدة أو وما مييز هذا النوع من اهلمل هو حمدودية مدته ، الّيت ت

انتهاء العمل ، وهذا ما يتطلب من العامل توفر مستوى كايف ، وإن أمكن متعدد من 
املعارف العلمية واملهنية ، لضمان االندماج بسرعة يف سوق العمل يف حالة توقفه عن 
النشاط ، خصوصا يف قطاع الصناعة ، الّّذي أدت عملية اخلوصصة واملنافسة الّيت 

جهها القطاع العمومي إىل االستغناء عن الكثري من العمال ، فيما بدأ قطاع اخلدمات يوا
  .يف االعتماد تدرجييا على األجراء غري الدائمني

      توزيع األجراء غري الدائمني يف القطاع العمومي حسب نوع التكوين(29)جدول 
                        (10)3  

           نوع التكوين  2005 2004
  %  مهين  %  جامعي  %  مهين  %  جامعي  القطاعات

  21,31  13  9,52  6  26,23  16  12,70 8  الصناعة

  6,56  4  1,59  1  4,92  3  3,17  2  بناء وأشغال عمومية 

  72,13  44  88,89  56  68,85  42  84,13  53  جتارة وخدمات

  100  61  100  63  100  61  100  63  اموع

من األجراء غري % 
  الدائمني

19,87  19,24  18,98  18,37  

Source : - collection statistiques, 2004 , Op cit , p :38 
    - collection statistiques, 2005 , Op cit , p :47  

  

   :القطاع اخلاص واملختلط 2-2-1-
ال يشكل اجلامعيني وخرجيي مراكز التكوين املهين من جمموع األعمال غري 

 على التوايل وهذا 11,93% و1,95% نسبة الدائمة يف القطاع اخلاص واملختلط ، إالّ
 مليون عمل غري دائم يف هذا القطاع ، هو 1,432 من جمموع 77%راجع إىل أنّ حوايل 
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عبارة عن عمل غري رمسي ، أي نشاط يف القطاع املوازي ، وهو بالتايل ال خيضع ملعايري 
  .يف القطاع الرمسياالختصاص يف املهنة، واملتطلبات العلمية األخرى ، مثلما هو حاصل 

ومن جهة أخرى ، فأرباب العمل يفضلون تشغيل من ميلكون مستويات تعليمية 
دنيا، من أجال االستفادة ماديا من أجورها املنخفضة ، عكس الفئة الّيت متلك مستويات 
تعليمية ومهنية عليا ، والّيت تشترط أجورا أكرب ، مثلما استنتجته نظرية رأمسال البشري ، 

  . من جمموع املشتغلني22,39% يفسر توسع العمل يف هذا القطاع الّذي ميثل وهو ما
   توزيع األجراء الدائمني يف القطاع اخلاص واملختلط حسب نوع التكوين(30)جدول 
                              (10)3  

        نوع التكوين  2005 2004
  %  مهين  %  جامعي  %  مهين  %  جامعي  القطاعات

  8,64  19  5,56  2  5,95  11  11,11 4  الفالحة

  21,37  47  19,44  7  22,70  42  11,11 4  الصناعة

بناء وأشغال 
  عمومية 

9  25  52  28,11  6  16,67  59  26,82  

  43,18  95  58,33  21  43,24  80  52,78  19  جتارة وخدمات

  100  220  100  36  100  185  100  36  اموع

من األجراء غري % 
  الدائمني

2,51  12,92  1,95  11,93  

Source : - collection statistiques, 2004 , Op cit , p :39 
    - collection statistiques, 2005 , Op cit , p :48  

   :أرباب العمل 3-1-
املستخدمني وهم الّذين يتولون اإلشراف على : ينقسم أرباب العمل إىل صنفني 

ج خمتلف السلع مؤسسات أو شركات مصغرة ، تستخدم جمموعة من العمال اإلنتا
واخلدمات ، وأما الصنف الثاين فيتعلق بأصحاب املهن احلرة الّذي غالبا ما يتعلق بعمل 

  .عائلي ، وغري مهيكل بالشكل الّذي يتصف به الصنف األول
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 أما املستخدمني (3%)وهو ما يفسر اقتصاره على نسبة قليلة من املؤهلني جامعيا 
  .13%فتصل النسبة إىل 

ت يشغل قطاع اخلدمات ، النسبة األكرب من أرباب العمل حسب القطاعا
املؤهلني ، خصوصا يف النشاطات احلديثة ، الّيت تفتح جماال أوسع لالندماج يف سوق 

  .خدمات اإلعالم اآليل: العمل ، مثل 
مثّ يأيت قطاع البناء واألشغال العمومية ، وقطاع الصناعة اللّذين يتميزان بتفوق 

  . نسبة التشغيل ، بفضل طبيعة العمل فيهمااملؤهلني مهنيا يف

  توزيع أرباب العمل يف القطاعات االقتصادية حسب نوع التكوين(31)جدول 
                              (10)3  

        نوع التكوين  أصحاب املهن احلرة املستخدمني
  القطاعات

  %  مهين  %  جامعي  %  مهين  %  جامعي

  4,56  11  5  3  8,33  4  4 2  الفالحة

  32,78  79  6,67  4  20,83  10  6 3  الصناعة

  10,79  26  5  3  16,67  8  18  9  بناء وأشغال عمومية 

  51,87  125  83,33  50  54,17  26  72  36  جتارة وخدمات

  100  241  100  60  100  48  100  50  اموع

من األجراء % 
  الدائمني

13,67  13,41  3,23  13  

Source : collection statistiques, 2005 , Op cit , p :44 - 46  
 

  :مستثمرين يف إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب املستوى التعليمي واملهين لل
عملية االستثمار يف إطار الوكالة لدعم تشغيل الشباب ، تتطلب من املستثمر 

احلصول على شهادة عليا ، أو شهادة مهنية من : مستوى معني من التكوين ، مثل 
تكوين املهين ،  وهذا ما مينحه فرصة أكرب من غريه يف االندماج يف سوق العمل مراكز ال

من جهة ، وإنشاء مناصب شغل مرتبطة ذا االستثمار من جهة أخرى ، وحتى 
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 املكتسبة من طرفهم حمل املستثمرين ذو املستويات التعليمية األدىن ، حتل أكرب
 إطار الوكالة ، يستحوذ خرجيي  مشروعا مموال يف050 59، ومن خالل الشهادات

التكوين املهين على عدد مهم من هذه املشاريع يقارب النصف ، وهذا إىل غاية اية 
2004 1.  

 توزيع املستثمرين يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب ( 13 )شكل 

  .(2004)املستوى التعليمي واملهين 

 % 6,53  ��إ� &�ا

 % 22,09  .&&�� �

�&&���ي  13,45 % 

 % 9,30  �'��&&&&#

 % 48,63   ��&&4�
ا
 �&&��5 ا

  
لفئة الّيت هلا مؤهالت جامعية ومهنية أكرب  سنة هي ا25 – 29حسب السن ، الفئة 

  :من الفئات األخرى وهذا راجع لسببني 
امتداد التعليم اجلامعي إىل غاية هذه السن ، والتأخر يف دخول التكوين املهين  �

 .بالنسبة لألفراد اآلخرين

، خلرجيي اجلامعات والتكوين املهينإعطاء أولوية للبحث عن منصب عمل بالنسبة  �
 .ذ قرار االستثمار يف هذه الوكالة ، بسبب التكاليف الّيت يتطلبهاقبل اختا

  
 

                                           
1   - WWW.Ansej.org.dz  
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   :ةالبطال 2-
صعوبة االندماج يف سوق العمل ، وختتلف هذه الصعوبة، رب نسبة البطالة على تع

  .على حسب تباين مستويات التكوين لدى خمتلف فئات العمر
  (1992 – 2005) %تعليمي  تطور معدل البطالة حسب فئات العمر واملستوى ال(32)جدول 

1992 2005       
  التعليم

فئات 
  العمر

دون 
  تعليم

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
دون 
  تعليم

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

19 – 15 2,58 23,43  48,76  18,26  0,21  2,44  22,44  63,9  11,22  -  
24 – 20  3,48  21,28  30,21  27,85  3,03  0,62  16,22  47,4  24,32  11,44  
29 – 25  6,40  36,78  21,82  14,39  8,27  0,75  11,28  35,09  31,33  21,55  
34 – 30   23,17  40,25  18,91  9,06  3,31  1,13  11,3  41,24  32,77  13,56  
39 – 35   32,86  39,05  11,33  4,03  5,69  7,14  27,38  32,15  27,38  5,95  
44 – 40  46,16  33,42  9,43  4,71  2,36  9,3  39,53  25,28  20,93  4,65  
49 – 45  63,05  26,5  4,47  1,5  1,5  12,5  28,12  31,25  25  313  
59 – 50  61,8  31,36  -  3,12  -  22,22  48,15  11,11  11,11  7,41  

اموع من 

  البطالني
9,55  25,4  31,02  19,11  3,17  2,28  17,33  43,02  25,28  12,09  

Source : - collection statistiques, ONS, 1992 , Op cit , p :36 
    - collection statistiques, ONS, 2005 , Op cit , p :54  

مبعدل بطالة وصل إىل :  مليون بطال 1,482 حوايل 1992بلغ عدد البطالني سنة 
  .2005 مليون بطال يف 1,448 و 15,3%فض هذا املعدل إىل  ، فيا اخن24%حدود 

حسب مستويات التعليم ، متس البطالة بصفة خاصة ذو املستويات التعليمية 
األدىن ، وكلما ارتفع مستوى التعليم ، اخنفض معدل البطالة ، أما عن تطور معدل 

 - 43,02%)املتوسط البطالة ، فيبني اجلدول أعاله ، توسعه إىل البطالني ذو التعليم 

 حيث (3,17% - 12,09%) ، واجلامعي (19,11% - 25,28%) ، والثانوي (%31,02
 ، وباملقابل اخنفاض معدل البطالة عند األفراد ذو 2005 و1992ختص هذه النسب سنيت 

  :مستويات التعليمية األدىن من ذلك ، ويرجع هذا إىل سببني رئيسيني 
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ف فئات اتمع خالل هذه الفترة ، مما أفرز ارتفاع نسبة التمدرس بني خمتل �
بالتوازي مع ذلك ، يد عاملة متلك مستويات تعليمية أعلى وهذا ما يفسر تقلص عدد 

 .البطالني من دون مستوى تعليمي ومستوى ابتدائي

ارتفاع معدل البطالة األفراد الّذين ميلكون املستوى املتوسط والثانوي سببه  �
، ة التعليم األساسي و الباكالوريا نسب الرسوب يف امتحاين شهادبالدرجة األوىل ارتفاع

 20مما يضطر الراسبني إىل الدخول لسوق العمل مباشرة من دون مؤهالت أخرى ، ففئة 

 سنة ربع 20 – 24 سنة حتوي أكرب نسبة من البطالني والتعليم املتوسط ، وفئة 15 –
 .البطالني فيما ميلكون املستوى الثانوي

صعيد املستوى اجلامعي ، فإنّ مشكل االندماج هلذه الفئة أصبح أكثر حدة وعلى 
 فقد ارتفع معدل البطالة لدى كافة الفئات العمرية ، خصوصا 1992عما كان عليه سنة 

 سنة ، وهو ما يطرح إشكالية العالقة الّيت تربط نظام التعليم 29فئة الشباب أقل من 
، الل هذه الفترة أوجد حاجات جديدةر اجلزائري خالعايل وسوق العمل ، فتغري االقتصا

  .ومهن تتطلب مؤهالت عالية ، مل تستجب هلا اجلامعات بالشكل املناسب
 ، أدجمت عالوة على املستويات التعليمية عنصر 1992مع اإلشارة أنّ إحصائيات 

هنية  سنة الّذين تابعوا تربصات م20 – 24 من فئة 14,15%التربصات املهنية ، حيث أنّ 
 مل 12,09%من فئة البطالني وهي أعلى نسبة مقارنة بالفئات األخرى ، واموع 

  .يتمكنوا من احلصول على منصب عمل

   :المستوى التعليمي للبطالين حسب الجنس 1-2-
 17,5% للذكور ، و14,9%تتفاوت نسب البطالة بني اجلنسني ، حيث تبلغ 

 عند الفئة 000 249ليون عند الفئة األوىل ، و م1,199لإلناث من جمموع البطالني البالغ 
  .الثانية

حسب املستوى التعليمي ، فالبطالة متس أكثر الذكور ذو التعليم االبتدائي 
ة أوسع اإلناث ، خاصة الثانوي واجلامعي الّّذي يشمل بصفواملتوسط، عكس املستوى 

ألخرية ، ولكن معدل مع ارتفاع نسبة التمدرس ، وإقباهلا إىل سوق العمل يف السنوات ا
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من ذلك املتعلقة بفئة الذكور ) 17,5% إىل 18,1%من (البطالة سجل اخنفاضا أقل 
، الّيت تتميز بقابلية أكرب يف البحث عن مناصب عمل خاصة يف ) 14,9% إىل %17,5(

  .القطاع املوازي
 حسب اجلنس ، يتبني 2005 و 2004أثر التراجع يف معدل البطالة بني سنيت 

ه حنو االستخدام املتكافئ للجنسني ، حيث اخنفض معدل البطالة عند الذكور ذو االجتا
 ذو 16,6% إىل 18,4% ، واملستوى الثانوي من 20% إىل 23,2%املستوى املتوسط من 

 2,3% ، 3,8% أما اإلناث فكانت نسبة االخنفاض 12,5% إىل 14,5%اجلامعي من 
  . على التوايل3,5%و

صب العمل يف االقتصاد اجلزائري يشمل مجيع املستويات ، هذا يبني أنّ خلق منا
حتى األفراد من دون تعليم ، ولو أنّ هذه الفئة تقلصت بشكل كبري مقارنة بالفئات 

  .األخرى

   :مدة البحث عن العمل 2-2-
تطول مدة البحث عن العمل عند البطالني ذو املستويات التعليمية األقل ، حيث 

الني من املستوى االبتدائي واملتوسط والثانوي تبلغ مدة حبثهم يوجد عدد كبري من البط
 شهر ، مع تسجيل تذبذب يف سري مدة البحث عموما ، الّيت تبدأ 49عن العمل أكثر من 

يف االخنفاض مع توايل الشهور ، قبل أن ترتفع عند كافة املستويات التعليمية للبطالني 
، وسبب ذلك هو أنّ طول هذه املدة ، تفقد  شهر 49الّّذين يبحثون عمل ملدة أكثر من 

، دماجه يف سوق العملالفرد الكثري من املهارات واملعارف املكتسبة من قبل ، مما جيعل ان
حيتاج إىل تكوين جتديدي ، ومن جهة ثانية ، ينفرد األفراد ذو املستوى اجلامعي باملدة 

 يبلغ فيها عدد كبري من الّيت) املتوسط والثانوي(األقصر عكس املستويات األخرى 
  . شهر13 – 24البطالني مدة حبث ما بني 
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  وى التعليم ومدة البحث عن العمل توزيع البطالني حسب مست(33)جدول 

  البحث        مدة 
  املستوى

أقل من 
   أشهر6

12 – 7 
  شهر

13 – 

   شهر24
25 – 

   شهر36
37 – 

  شهر 48

49 
شهر 
  فأكثر

  اموع

  33  10  1  3  5  6 8  بدون تعليم
  251  49  15  37  44  49  57  ابتدائي
  624  108  49  83  143  125  116  متوسط
  366  70  30  46  82  68  70  ثانوي
  175  16  9  19  41  35  55  جامعي
  1448  253  104  187  315  283  306  اموع

Source : collection statistiques, ONS, 2005, Op cit , p: 55.  

  

   :االبطالون المشتغلون سابق 3-2-
املستوى التعليمي املسيطر على البطالني املشتغلني من قبل ، هو املستوى املتوسط 

  .(22,72%) ، وأخريا االبتدائي (24,5%) ، يليه الثانوي (%40,98)
ميكن استنتاج من اجلدول أدناه ، أنّ فرصة االحتفاظ بالعمل تزداد بزيادة 

ال ذو املستوى اجلامعي فقدوا  من العم20,57%املستوى التعليمي ، حيث يوجد فقط 
 من 40,64% بالنسبة للبطالني من دون مستوى 51,16%مناصب عملهم ، مقابل 

 من البطالني فقط من املستوى اجلامعي 8%املستوى االبتدائي واملالحظ أيضا ، أنّ 
 مل يسكنوا من ذلك ، نتيجة التقيد يف 90%استطاعوا من إجياد عمل ، مقابل أكثر من 

 االختصاص املدروس ، وهو معيار غري موجود لدى املستويات األخرى الّيت العمل يف
تشتغل عادة يف مهن أقل تأهيال ، وغري دائمة ، وهذا ما يفسر النسب الكبرية لعدد 
البطالني الّذين سبق هلم العمل ، حسب اجلنس ، فنسبة البطالة من فئة اإلناث الّيت 

وهذا يدخل يف سياق ارتفاع نسبة التشغيل عند اشتغلت من قبل أكرب من فئة الذكور ، 
  .هذه الفئة ، يف هذين املستويني
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  2005 هيكل البطالني املشتغلني سابقا حسب اجلنس واملستوى التعليمي (34)جدول 

  جمموع البطالني  اموع  اإلناث  الذكور
  مستوى التعليم

العدد  %  العدد  %  العدد
(a)  

العدد   %
(b) 

(a)/(b)  

  51,16  33  3,79  17  1,75  1  4,09 16  دون تعليم

  40,64  251  22,72  102  3,51  2  25,32  99  ابتدائي

  29,59  623  40,98  184  21,05  12  43,99  172  متوسط

  30,04  366  24,50  110  35,09  20  23,02  90  ثانوي

  20,57  175  8,01  36  38,60  22  3,58  14  جامعي

  31  1448  100  449  100  57  100  391  اموع

Source . collection statistiques, ONS, 2005, Op cit , p : 24. 
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�
��
  ا
	��� ا
 ����K %789 ر�Nإ �H ق ا;���5ج�HPت و��5�K-)	9   

  
إنّ التحول السريع لالقتصاد العاملي ، تضاعف أقطاب اإلنتاج ، عوملة التبادالت   

ج السلع واخلدمات أوجد منافسة حادة جعل الدول غري املواكبة للتكنولوجيا يف إنتا
  .األقل حصة يف السوق ، مما انعكس سلبا على معدل التشغيل

ولذلك ، فاجلزائر أصبحت تواجه عدة حتوالت وظواهر وهي املرور القتصاد   
السوق ، وكذلك تقليص معدل البطالة إىل أدىن مستوياا ، وهذا يتطلب عصرنة 

  .وتأهيل املوارد البشرية للبلد

   :هنة لالندماجالتحديات الرا 1-

   :تحدي المرور القتصاد السوق 1-1-
يتحكم يف العرض والطلب  لتطور سوق عمل يهيئاملرور القتصاد السوق «   

 ملنصب العمل ، فاملرونة املهنية هي إحدى مهنيةومستوى األجور وفق متطلبات 
 » املميزات األساسية لسوق العمل يف اقتصاد السوق

1
انيزمات  ، مما يستدعي إجياد ميك 

تكيف دائمة للمؤهالت ، تتناسب مع االحتياجات ، وأي اختالل يف هذه العالقة هو 
بالدرجة األوىل إعاقة لنمو القطاعات االقتصادية يف ظل عدم توفر الكفاءات ، قبل أن 

  .يكون مشكل اندماج
  : ومن املهن الّيت شهدت ازدهارا يف االقتصاد اجلزائري نذكر   

 الذي يعترب من أكرب النشاطات منوا يف ظل حتول اتمع اجلزائري : اإلعالم اآليل  -
  .تدرجييا وحتديدا جمتمع األعمال إىل جمتمع يعتمد على تكنولوجيات املعلومات

  .خصوصا مع دخول استثمارات أجنبية كبرية يف هذا اال:  االتصاالت -

                                           
1  - Conseil économique et social (CNES) commission relation du travail- la relation 
formation emploi, 14ème session, novembre 1999, p 45. 
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ل احملرك والثروة حيث ال يزال البترول يشك:  قطاع البترول والبتروكيماويات -
 اإلنشاء يف يف طوراالقتصادية األوىل ، خصوصا وأنّ هناك العديد من املدن الصناعية 

مناطق خمتلفة من الصحراء ، وأيضا توجد الكثري من املناطق البترولية الّيت مل تكتشف 
. بعد، وحتتاج إىل التنقيب ، مما سيجعل الوظيفة يف هذا القطاع من أكثر القطاعات طلبا
  .باإلضافة إىل قطاعات أخرى واعدة على غرار التأمينات ، الفندقة والسياحة واهلندسة

ومن هذا املنطلق ، فالتكوين باعتباره وسيلة لترقية املعارف وتقليص الكلفة   
االجتماعية للمرور القتصاد أكثر انفتاحا ، يعد رهانا حقيقيا للمجتمع ، ومن جهة 

ل أصبح ميس أكثر فأكثر األفراد ذو املؤهالت العالية أخرى فاالندماج يف سوق العم
  .الذين يتحصلون على أجور عالية ، وكذلك ميلكون مرونة أكرب يف التنقل بني الوظائف

   :تقليص معدل البطالة 2-1-
رغم املعدالت املتناقصة للبطالة من سنة ألخرى تبقى هذه الظاهرة يف مستوى   

  .مرتفع خاصة لدى فئة الشباب
3ند حتليل معدل البطالة ، جند بطالة االندماج تشكل وع  

 من طاليب العمل ، 2

أي مل يسبق هلم العمل من قبل ، فيما جيد الباقي صعوبة يف االحتفاظ مبناصب عملهم ، 
وما يزيد هذا املشكل حدة هو التسريح املتواصل للعمال بداية من تطبيق اإلصالحات 

  . ، مثّ فتح اال للخوصصةاالقتصادية
أصبح الصندوق الوطين للتأمني على البطالة يتحمل عبء دفع التعويضات ، األمر   

 سنة ،  35-50الذي دفعه إىل تنويع مهامه ، من خالل دعم إنشاء املشاريع للبطالني من 
 وكذلك املساعدة على إمناء قدرام لالندماج جمددا يف سوق العمل عن طريق التكوين

  .التحويلي
لكن هذا احلل يبقى مقتصرا على املشتركني فقط يف هذا الصندوق ، وال يشمل   

جمموع البطالني حتى وإن متّ إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتغطية هذا 
النقص والّيت يبقى نشاطها حمدودا ، حيث رغم أنها تعترب هيئة تعمل على تقريب 

 مساعدة الشباب املؤهلني سواء من اجلانب التعليمي أو املهين التكوين بالعمل من خالل
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على إجناز استثمارات يف امليادين الّيت يتحكمون فيها ، لكن مشكل التمويل أصبح جناح 
  .هذه العالقة

إذن ، فتقليص معدل البطـالة ال يقتصر على وضع سياسة انسجام يف عالقة   
من أجل منح املبادرة إلنشاء مناصب  عمل ، بل جيب دعم جانب التمويل –تكوين 

  .العمل لألفراد املؤهلني
  

   : االندماجآفاق دعم 2-

   :تأهيل الموارد البشرية 1-2-
 ماليني فرد ، ورغم 8يستقبل نظام التعليم والتكوين املهين يف اجلزائر قرابة   

إنّ نسبة االخنفاض الطفيف يف معدل امللتحقني بسبب اخنفاض نسبة النمو الدميوغرايف ، ف
 سنة ال زالت متثل نسبة معتربة من حجم السكان ، وهو األمر الذي 19الشباب أقل من 

يستدعي االهتمام بتكوين وتعليم هذه الفئة الّيت تشكل عمود التنمية االقتصادية يف 
  .السنوات املقبلة

 إىل 2005وصل سنة )  سنة 15أكثر من ( عدد السكان يف سن العمل   
 عامل ، 949300 بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان النشيطني إىل  شخص ،23161963

وتطور العمل ومعدل التشغيل خصوصا يف السنوات األخرية وهو ما يستوجب توفري 
  .تكوين ألكرب عدد ممكن من األفراد لتحضريهم لشغل مناصب عمل أكثر كفاءة

 3)10(        ) 1970-2005( تطور العمل ومعدل التشغيل ) : 35(جدول 
   السنوات                 

           العمل
1970 1980  1990  2000  2005  

  8044  6180  4516  2877 1980  العمل اإلمجايل

  24,7  20,6  18,1  15,4  14,9  معدل التشغيل
Source : Ahmed BOUYACOUB, emploi formation et employabilité en 
Algérie quelle problématique ? conférence euro maghrébine sue la 
formation l’emploi  et l’employabilité, Alger 27 – 29 Avril 2002. 
- Collection statistiques, ONS, 2005, Op.cit, p 27. 
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السنوات اخلمس من األلفية الثالثة شهدت خلق مناصب عمل أكرب من عشريات   
اع اخلدمات والبناء واألشغال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، خصوصا يف قط

  .العمومية كما تقدم ذكره
ويبقى الرهان احلقيقي رفع مناصب الشغل املؤهلة ألنه حوايل ثلث املشتغلني فقط   

ميلكون املستوى الثانوي واجلامعي مع توسيع التكوين املهين للفئات األخرى األقل 
  .تعليما

بل يتعدى إىل املؤسسات رفع مستوى العمال ال يقتصر على الدولة فقط ،   
الواجب عليها ضمان الرسكلة الدائمة لعماهلا ، مع التكوين املستمر أثناء العمل من أجل 

  .التكيف مع منصب العمل ، وبالتايل املسامهة يف دعم قدراا اإلنتاجية
ارتفاع مستوى التكوين يلعب دورا كبريا يف  أنّوقد اعترب مكتب العمل الدويل « 

 .1»مارات األجنبية يف ااالت الّيت حتتاج إىل كفاءة عالية جذب االستث

   :عصرنة المؤهالت 2-2-
باعتبار العامل هو العنصر األساسي للنمو ، ومستواه يتوقف على التكوين الذي   

  :تلقاه ، فتطوير نظام التعليم والتكوين ارتكز على 
األخرية تندرج يف هذا  حتديث طرق وهيكل التعليم والتكوين املهين واإلصالحات -

 الذي مينح LMD دكتوراه –النطاق ، من خالل استحداث نظام ليسانس ماستر 
 .الطالب فرصة تعدد املسارات الدراسية ، وبالتايل مرونة أكرب يف إجياد منصب عمل

وكذلك استحداث نظام التعليم املهين املوجه أساسا لتالميذ السنة الرابعة متوسط ، 
  :لراغبني يف االنضمام إىل هذا النوع من التعليم الذي يتوج بـ واألوىل ثانوي ا

  . لدراسة متتد سنتني1 شهادة التعليم املهين الدرجة *
  . سنوات4 لدراسة متتد 2 شهادة التعليم املهين الدرجة *

                                           
1 - CNES, Op.cit, p 46. 
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وما استدعى توجيه التعليم املهين هلذه الفئة حتديدا هو تقليص معدل البطالة الّيت   
، خاصة مع توفرهم على معارف أساسية ) 43%( األفراد ذو املستوى املتوسط متس أكثر

  .مكتسبة يف النظام التعليمي
عمال ، حرفيني ، تقنيني ، :  تعميم عملية التعليم والتكوين املهين لكل الفئات -

إطارات ، حتى أنه تقرر تكوين ربات البيوت يف بعض االختصاصات احلرفية الّيت 
  .الفئةتناسب هذه 

وقد متّ تعيني جمموعة من القطاعات الّيت حتتاج إىل تكوين يف مجيع مستوياته ،   
  :1تعليم ، تكوين مهين ، تكوين مستمر ، ويتعلّق األمر بـ

  . مجيع قطاعات الصحة-
  . الفالحة والصناعات الغذائية-
  . إطار50.000 اإلدارة ، التسويق واملالية ، حيث متّ برجمة تكوين -
  .تكوين املهين يف الفندقة والسياحة ال-
  . برنامج التكوين عن بعد-
  . تسيري املوارد املائية-
  . الصيد-
  . احلرف-
  . املناجم واحملروقات-
  . اإلعالم اآليل-
 تكوين الشباب املستثمر املقبل على إنشاء املؤسسات الصغرية يف إطار الوكالة الوطنية -

  .لدعم تشغيل الشباب
  .ومية والبناء األشغال العم-

                                           
1 - Rapport de comité national canadien, séminaire sur l’éducation et la formation en 
Algérie, Alger, 30 – 31 Mai 2006. 



  الفصل الرابع                                               مستوى اندماج األفراد المؤهلين في سوق العمل

 163 

كما أنّ عصرنة املؤهالت هو دعم للعامل احمللي على العامل األجنيب ، خصوصا   
 عامل فقط يف 643مع تزايد عدد العمال األجانب يف السنوات األخرية ضمن حوايل 

 ، وهو عدد مرشح للزيادة يف السنوات املقبلة ، 2006 عامل أجنيب يف 18191 إىل 1999
  .تكوين الحتياجات سوق العمل من اليد العاملة احملليةما مل يستجب نظام ال
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   :خامتة
اجلامعية واملهنية يف تزايد ،  مما ال شك فيه فإنّ نسبة استخدام أصحاب الشهادات  

وهلم فرص أكرب لالندماج يف سوق العمل مقارنة باملستويات التعليمية األدىن ، لكن 
  .نسبة االستخدام تبقى ضعيفة

 مناصب العمل الدائمة سواء يف القطاع العام أو اخلاص حتوي أكرب واملالحظ أنّ  
عدد من احلاملني لشهادات جامعية ومهنية عكس الوظائف غري الدائمة يف القطاع 

  .اخلاص الّيت تبقى نسبة اندماج هذه الفئة يف أدىن مستوياا
ة األفراد ذو أما معدل البطالة ، فيمس كافة املستويات التعليمية ، وإن كان بطال  

املستوى اإلبتدائي واملتوسط منطقية ، فإنّ فئة اجلامعيني شهدت تزايدا يف عدد البطالني 
 يف حاجة سوق العملبالتكوين والتعليم ، وهو ما يعين أنّ عالقة نظام  2005سنة 

للمراجعة ، خصوصا وأنّ عدد كبري منهم يعاين أكثر من بطالة االندماج ، وليس إعادة 
  .االندماج
هذه األخرية يكون قد اكتسب فيه الفرد خربة ، قد توفر له منصب عمل ،   

عكس بطالة االندماج ، الّيت تعين أنه مل يسبق للبطالني العمل من قبل ، وتزداد تعقيدا 
كلما طالت مدة البحث عن العمل ، والّيت من شأا العمل على فقدان جزء من املعارف 

  .املكتسبة
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مما ال شك فيه فإنّ نظام التعليم والتكوين املهين هو أحد أوجه التطور والرقي ،   
حيث متكنت العديد من الدول من أن جتعل منه أداة فعالة يف إدماج أكرب عدد من 

 من ميزانية الدولة 21 %األفراد املؤهلني ، وهنا تستحق الذكر التجربة الكورية الّيت تنفق 
 ، حبيث أصبح هلا أكرب الشركات العاملية الّيت تستخدم يد عاملة حملية، على قطاع التعليم

وكذلك جتربة اهلند الّيت متكنت من خالل نظام تعليمها ذات التوجه التقين من ختريج يد 
 من أصول Microsoft من موظفي 30 %عاملة ذات قدرة معرفية متميزة ، حتى أنّ 
عل التكوين الثنائي وسيلة لترسيخ املعارف هندية ، كما كان ألملانيا السبق يف ج

واملهارات ، بصفة نظرية وتطبيقية ، تسمح بالتأهيل اجليد لألفراد وهو منوذج اعتمدته 
  .الكثري من الدول

هذه األمهية تبلورت أكثر بتقدم األحباث يف النظريات االقتصادية ، خصوصا   
 ، J. Mincer, T.W. Schultz, G. Beckerنظرية الرأمسال البشري ، مع أعمال كل 

والّيت اعتربت أنّ التكوين هو استثمار بكل املقاييس ، ويساعد الفرد على اندماج مفيد 
من اجلانب املادي يف سوق العمل ، وفيما خيص الطلب على تكوين معني ، فهو يتوقف 
على احتياجات سوق العمل الذي يعدل آليا عملية العرض والطلب ، حتى وإن يستغرق 
هذا التعديل بعض الوقت ، ألنّ االستجابة لتغري احتياجات سوق العمل ال تتم يف الوقت 

  .املناسب يف كثري من األحيان بسبب طول مدة أغلب الدورات التعليمية واملهنية
 ,M. Spenceوقد تناول اقتصاديون آخرون التكوين من وجهات نظر خمتلفة مثل   

K. Arrowهم اشتركوا يفاعتباره وسيلة االندماج اجليد لألفراد يف سوق العمل ، إالّ أن .  
وعلى غرار األفراد الذي ينفقون من أجل رفع مستوى تكوينهم ، فإنّ الدول   

أيضا تستثمر يف هذا اال ، من خالل بناء املؤسسات التعليمية واجلامعات ومراكز 
  .ستفادة من كفاءامالتكوين املهين ، وتوفري التأطري املناسب للطلبة من أجل اال
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ويف هذا الصدد ، فإنّ سياسة التعليم والتكوين املهين يف اجلزائر ، أدت إىل رفع   
 النجاح يف شهادات نسب ، وتسجيل تطور يف 92 %نسبة التمدرس إىل أكثر من 

 ، وزيادة 2006 يف %51وشهادة الباكالوريا يف حدود  %65بأكثر من التعليم األساسي 
 ، وهو ما يعين أنّ 1995-2005 يف الفترة 79 % مبراكز التكوين املهين بـ عدد امللتحقني

سوق العمل يف اجلزائر مقبل على استقبال يد عاملة مؤهلة ، خصوصا يف هذه الفترة الّيت 
تشهد حركية يف النمو االقتصادي ، وإنشاء العديد من االستثمارات احمللية واألجنبية ، 

 عاملوسصة يف قطاع اخلدمات بفضل االستخدام مع بروز نشاطات جديدة ، خا
  .لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 مسامهة التعليم والتكوين مدىوبالتايل ، فقد كان حمور إشكاليتنا هو البحث عن   
  :املهين يف سوق العمل ، وتوصلت الدراسة إىل 

 نسبة  تبلغ مليون عامل،8.1 حوايل 2005 تغلني املقدر عددهم يفشمن جمموع امل -1
ميلكون شهادات مهنية، وهي نسب غري  %12.53نسبة و، %10.27  منهماجلامعيني

كافية القتصاد تنتظره عدة حتديات على غرار اتفاقية الشراكة مع االحتاد 
مما يستدعي ، (OMC) عامليةاألورويب، واالنضمام املرتقي إىل منظمة التجارة ال

سة اخلارجية، من خالل توفري تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية أمام املناف
ومن . الكفاءات املناسبة كماً ونوعاً، وبواسطتها يتم تسيري اإلمكانيات األخرى

جهة أخرى فإن وجود ثروة بشرية مؤهلة يعترب أحد عوامل جذب االستثمارات 
  .األجنبية، مثلما أكده ذلك املكتب العاملي للعمل

 ـواملقدر ب 2005-2000 ترةمناصب العمل خالل فإنشاء التطور احلاصل يف  -2
، أدى 2000-1990 مليون منصب يف عشرية 1.644 مليون منصب، مقابل 1.864

تعليم، ( برنامج تكوين  حتتاج إىلإىل تسجيل نقص يف أداء العديد من القطاعات
ة، اإلدارة، ـ قطاع الصحة، الفالح:وتشمل) تكوين مهين، تكوين مستمر

الم اآليل، ـات، اإلعـم واحملروقـة، املناجـائيق، املوارد املـة، التسويـاملالي
البناء واألشغال العمومية، دف تغطية النقص، وتقليل اللجوء إىل توظيف 
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 العمال األجانب الذي بدأ تواجدهم يتزايد من عام آلخر، حيث بلغ عددهم يف

 .1999 عامل يف 650 عامل، بعدما كان ال يتجاوز 18000 حوايل 2006

 اهلدف من التكوين مبختلف مستوياته، ال يقتصر فقط على تزويد وبالتايل، فإن
املؤسسات بيد عاملة مؤهلة وحتسني أداء االقتصاد الوطين، بل وميتد أيضا إىل 

  .دعم قدرة العامل احمللي أمام منافسة العامل األجنيب
قطاع التكوين املهين له دور مكمل لنظام التعليم، من خالل مسامهته يف تأهيل  -3

الميذ املتسربني، خصوصا الراسبني يف امتحاين شهادة التعليم األساسي الت
والباكالوريا، وبالتايل تفادي توجههم املبكر لسوق العمل من دون مؤهالت أو 

ومن جهة أخرى، يساهم يف التكوين املستمر للعمال، ويف هذا اإلطار . شهادات
ىل زيادة قدرات نظام  إ أبرمت اجلزائر اتفاقية مع االحتاد األورويب، دف

التكوين املهين وتكييفه مع متطلبات اقتصاد السوق، وقد بدأ تطبيق هذه االتفاقية 
 60، بتمويل مشترك من اإلحتاد األورويب بـ2009 ومتتد إىل 2003 منذ جانفي

 .مليون أورو 49مليون أورو، ووزارة التكوين املهين بـ

ارتفع لدى األفراد ذو املستوى كشفت هذه الدراسات أيضا، أن معدل التشغيل  -4
 خالل فترة %10.69  إىل%7.75 ، واجلامعي من%29.26 إىل %19.28 الثانوي من

، باملقابل اخنفض معدل التشغيل لدى فئة املستوى االبتدائي من 1992-2005
 أثناء نفس %12.54إىل  %25.85 ، والفئة غري املتعلمة من%24.19 إىل 32.17%
 باجتاه املؤسسات حنو استخدام األفراد ذو املستويات وهذا ما يوحي. الفترة

التعليمية العليا، كما أن ارتفاع مستوى التعليم لدى فئة اإلناث يساهم يف رفع 
  يف%3.86 ، و1966 يف سنة %1.83 مستوى تشغيلها الذي مل يكن يتجاوز

 .2004 يف سنة %14.9 ، ليصل إىل1987

ن حيث التشغيل انعكس أيضا على وضعية احتالل قطاع اخلدمات للرتبة األوىل م -5
تشغيل محلة الشهادات اجلامعية واملهنية الذين يعمل معظمهم يف هذا القطاع 
الذي حيوي عدة نشاطات تتميز باستعماهلا املوسع لتكنولوجيات اإلعالم 
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واالتصال حيث تبلغ نسبة األجراء الدائمني اجلامعيني مثال يف القطاع العام 
 من املشتغلني %70  من جمموع اجلامعيني املشتغلني، وحوايل %90اخلدمايت حوايل

 .احلاصلني على شهادات مهنية يعملون يف نفس القطاع
وقد أظهرت هذه الدراسة أن ارتفاع مستوى التكوين يتيح لصاحبه بدائل  -6

أخرى، على غرار الذي يتم يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، لكن 
أكرب هلذه العالقة يف هذا اإلطار، هو توسع هذه العالقة إىل طرف ما يعيق جتسيد 

ثالث يتمثل يف التمويل الذي حيول دون حتقق املشاريع املقدمة، حيث  من 
ملف مشروع مقبول على مستوى الوكالة مل يتحقق  240000 جمموع أكثر من

ا يستدعي يف الواقع إال ربعها، بسبب حتفظ البنوك على متويل هذه املشاريع، مم
 .مراجعة أداء النظام البنكي بغرض تسهيل عملية التمويل

كما أوضحت الدراسة، أنه كلما اخنفض املستوى التعليمي، زادت مدة البحث  -7
 لدى األفراد ذو %43.02: 2005 عن العمل و ارتفع معدل البطالة الذي بلغ يف

الثانوي، يف حني عند األفراد الذين ميلكون املستوى  %25.28املستوى املتوسط، و
 ، و تبقى هذه املعدالت مرتفعة عما كانت عليه يف%12.09 يصل لدى اجلامعيني

، ومن أسباب ذلك ارتفاع نسب الرسوب يف امتحاين شهادة التعليم 1992
األساسي و شهادة الباكالوريا، وهذا جيعل الراسيني يقبلون على سوق العمل 

ى صعيد املستوى اجلامعي، فإن مباشرة دون مؤهالت أو شهادات علمية، وعل
مشكل االندماج يندرج أحد أسبابه  يف إطار اختالل نظام التعليم عموما، وعدم 
           .مسايرته لالحتياجات احلقيقية ، مما أدى إىل مواجهة املتخرجني ملشكل االندماج

ني التكوين  إىل تدعيم التوازن بدف اإلصالحات األخرية لنظام التعليم والتكوين املهين
  :والعمل من خالل 

 سنوات ، وإدخال اختصاصات جديدة يف التعليم 4 توسيع مرحلة التعليم املتوسط إىل 1-
  .الثانوي ، لتواكب االحتياجات احلديثة لسوق العمل يف اجلزائر
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 LMD دكتوراه – ماستر – حتديث هيكل التعليم العايل ، باستحداث نظام ليسانس 2-
فرصة تعدد املسارات الدراسية ، وبالتايل مرونة أكرب يف إجياد منصب الذي مينح الطالب 

  .عمل
 استحداث نظام التعليم املهين املوجه أساسا لتالميذ السنة الرابعة متوسط ، واألوىل 3-

 يعود إىل سنوات ، واستهداف هذه الفئة حتديدا 4ثانوي ، والذي ميتد من سنتني إىل 
-2006، كما تقرر ابتدءا من موسم ا كما مر علينا سابقاارتفاع مستويات البطالة لديه

 ختصصا يف جمال البناء واألشغال العمومية لتجاوز النقص املسجل يف 19 إدخال 2007
  .  هذا القطاع

واحلكم على مدى جناعة هذه اإلصالحات سابق ألوانه ، وقد يكون حمور   
لعمل على إدماج أكرب لألفراد  بنيت عليها هو ادراسات أخرى ، إالّ أنّ األسس اليت

 .املؤهلني من خالل حتسني عالقة التعليم والتكوين املهين بسوق العمل
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Introduction et conclusion du mémoire : 

Relation Formation emploi 

Introduction : 

Les pays développés et en voie de développement (chacun a ses moyens) 

accordent une grande importance à leur système d’éducation et formation (SEF), 

qui est toujours eu pour accompagner le développement économique et aussi 

préparer les individus à exercer des activités économiques, et pour atteindre cet 

objectif, le SEF doit produire des qualifications liées aux besoins du marché de 

travail. 

Dans ce cadre, l’Algérie a vécu pendant longtemps la relation formation emploi 

comme une relation automatique, dans laquelle le système de la formation devait 

simplement fournir un nombre suffisant de qualifications nécessaire pour 

couvrir les postes de travail ouverts dans les secteurs économiques et 

administratifs, financé par des programmes successifs de développement (plan 

triennal 1967–1969, plan quadriennaux 1970-1973 et 1974-1978, et plan 

quinquennal 1980-1984), cette relation à commencer à effriter avec l’apparition 

des premiers signes de la crise économique qui a secoué le pays dès 1986, parmi 

les signes apparents de cette crise : la croissance de taux de chômage des primo 

demandeurs et celui des diplômés est l’un des plus persistants.  

Les multiples réformes que le pays a suivies ont l’objectif d’améliorer la 

création d’emploi et facilité l’insertion et réinsertion des individus qualifiants, à 

l’instar de l’agence national de soutien l’emploi des jeunes (ENSEJ) l’agence 

national de l’emploi ANEM, et les nouvelles missions de la caisse nationale 

d’assurance contre le chômage (soutien la recherche d’emploi, formation pour 

changer l’activité), en outre, le mouvement d’ouverture de l’économie, l’entrée 

des investissements étrangers, et les programmes de relance économique 

bouleversaient le statut de marché de travail en Algérie, avec l’apparition des 

nouveaux besoins dans plusieurs secteurs. 



Dans ce contexte, notre problématique est : 

- Quelle est la contribution de système d’éducation et formation 

professionnelle à l’insertion des individus au marché de travail en 

Algérie ?  

Cette problématique fait partie de deux sous questions : 

- Comment les théories économiques de marché de travail traitaient la 

relation formation emploi ? 

- Es ce que le développement de structure et l’effectif de système 

d’éducation et formation professionnelle a contribué de couvrir les 

besoins de marché de travail ? 

Hypothèses : 

- Le niveau de formation élevé augmente le taux d’occupation. 

- Le système d’éducation et formation est la source d’équilibre ou 

déséquilibre de relation formation emploi. 

Importance de sujet : 

La formation est un élément nécessaire laquelle les individus peuvent 

développer leurs compétences et les adaptées avec les besoins du marché de 

travail, ce qu’ils permettent de trouver des postes d’emplois facilement, en 

d’autre côté, le SEF contribue à soutenir la position de travailleur local face à la 

concurrence de travailleur étranger, cette orientation est d’autant plus importante 

que la mondialisation impose un rythme de compétitivité que l’économie 

algérienne doit acquérir en misant d’abord sur la valorisation de ses ressources 

humaines. 

 

 

 

 

 

 



L’approche : 

Le traitement de ce sujet se fait d’une façon descriptive et analytique, le premier 

on l’utilise pour exposer : 

- Quelques modèles de système d’éducation et formation dans le monde. 

- Les théorie du marché de travail et relation formation emploi. 

Le deuxième, on l’utilise pour analyser le niveau d’insertion des diplômés dans 

le marché de travail, et les causes de variation entre différentes catégories de 

niveau d’instruction.  

Le contenu : 

� Chapitre I : Concepts généraux sur l’éducation, le système éducatif en 

Australie, La France, L’Allemagne, La Grande Bretagne, La Suède, La 

Chine, L’Inde, La Corée du Sud ; quelques modèles de système de 

formation professionnelle , la formation dans l’entreprise. 

� Chapitre II : La relation formation emploi à travers les théories 

économiques du marché de travail. 

� Chapitre III :  Le système d’éducation et formation professionnelle en 

Algérie. 

� Chapitre IV : Le niveau d’insertion des individus qualifiants dans le 

marché du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion : 

Il y a aucun doute que le système d’éducation et formation professionnelle 

(SEF) est un élément nécessaire pour le développement à travers la préparation 

des individus qualifiés à insérer dans le marché de travail de manière efficace, 

on peut cité ici l’expérience coréenne qui dépense 20% de budget d’Etat sur le 

secteur d’éducation, afin de fournir les compagnies nationales par main d’œuvre 

local, et grâce à son système éducatif, la Corée du Sud a des sociétés mondiales 

(HYUNDAI  : premier constructeur des bateaux dans le monde, SAMSUNG : 

ses exportations électroniques sont environ 46 milliard $ en 2005), aussi l’Inde a 

orienté son systèmes éducatif vers l’informatique et autre sciences techniques, 

aujourd’hui, ce pays a des compétences cognitives considérables, si bien que 

30% des employés de Microsoft sont d’origine indien, tandis que la formation 

bilatérale qui a commencé en Allemagne permet de consolider les savoirs et 

savoir faire de façon théorique et pratique, ce système s’applique dans plusieurs 

pays grâce à son efficacité. 

L’importance de formation a évolué avec les recherches des théories 

économiques, particulièrement la théorie de capital humain (G. Becker, T.W. 

Schultz, J. Mincer), selon cette théorie, la formation est un investissement de 

toutes les normes, et aide les individus à insérer dans le marché de travail avec 

des salaires plus élevés, également les travaux d’autres économistes comme : M. 

Spence (Théorie du Signal) et K. Arrow  (Théorie du Filtre) entrent dans le 

même cadre. 

A l’instar des individus qui dépensent afin d’élever leur niveau de formation, les 

Etats aussi investissent dans ce domaine par la construction des établissement 

scolaires, les universités et les centres de formation professionnelle pour former 

leurs ressources humaines. 

A cet égard, la politique d’éducation et formation professionnelle en Algérie a 

mené d’enregistrer un taux de scolarisation de 92%, et augmentation les taux de 

réussite dans le brevet d’étude fondamentale (65%) et le baccalauréat (51%) en 



2006, en plus, le nombre des inscrits dans les centres de formation 

professionnelle a augmenté de 79% dans la période 1995-2005, ceci signifie que 

le marché de travail en Algérie est sur le point de recevoir des mains d’œuvres 

qualifiées surtout dans cette période de croissance économique, l’entrée des 

investissements étrangers et l’apparition des nouvelles activités. 

En conséquence, le centre de notre problématique est de chercher la contribution 

de SEF dans le marché de travail en Algérie, et l’étude a trouvé : 

1. Dans le total de population occupé (8.1 millions d’ouvriers en 2005), 

10.27% d’entre eux ont le niveau universitaire, et 12.53% ont de diplôme 

professionnel. 

Ces taux restent insuffisants pour une économie l’attend plusieurs défis : 

l’accord d’association avec l’Union Européenne, et l’adhésion a l’OMC. Ceci 

exige le renforcement  de la compétitivité des entreprises nationales, d’abord 

par la formation des compétences nécessaires. En d’autre part, la 

disponibilité des ressources humaines qualifiées a été considéré un facteur 

d’attraction des investissements étrangers, comme l’indique le Bureau 

International de Travail (BIT). 

2. l’évolution d’emploi crée durant la période 2000-2005 (1.864 millions 

emplois en 2000-2005 contre 1.644 millions emplois créés dans la 

décennie 1990-2000) a mené un manque dans plusieurs secteurs : de 

santé, agriculture, pêche, gestion, marketing, finance, gestion des 

ressources en eau, informatique, les mines et hydrocarbures, bâtiments et 

travaux publiques. Ces secteurs ont besoin d’un programme de formation 

(initiale, professionnelle, technique et continue) pour couvrir le manque et 

diminuer le nombre des travailleurs étrangers recrutés (leur nombre passe 

de 650 en 1999 à 18000 ouvriers étrangers en 2006). 

3. le secteur de formation professionnelle a un rôle complémentaire au 

système d’éducation par sa contribution à la formation des élèves qui 

laissent leurs études, également à contribuer à la formation continue aux 



travailleurs, dans ce cadre, l’Algérie a signé un accord avec l’Union 

Européenne à l’objectif d’augmenter les capacités du système de 

formation  professionnelle et l’adapter aux l’exigences d’économie de 

marché. 

L’exécution de cette convention a commencé depuis 2003 et se prolonge à 

2009, avec un financement global d’environ 109 millions €. 

4. Cette étude a également indiqué que le taux d’occupation est en hausse 

chez les individus qu’ils aient le niveau secondaire (de 19.28% à 29.26%) 

et les universitaires (de 7.75% à 10.69) pendant la période 1992-2005, en 

revanche, le taux d’occupation chez la catégorie de niveau primaire a 

diminué de 32.19% à 24.19%, et la catégorie sans instruction de 25.85% à 

12.54% dans la même période. Ceci suggère que les sociétés dirigent vers 

le recrutement dans les catégories les plus qualifiées. En d’autre côté, 

grâce à son niveau d’instruction, le taux d’occupation féminine est passé 

de 1.83% en 1966 à 3.86% en 1987 et 14.9% en 2004. 

5. Plus de la moitié de la population occupés (57.61%) et concentrée dans le 

secteur de service qui contient plusieurs activités caractérisées par 

l’utilisation de nouvelle technologie de l’information et communication 

(NTIC). Ceci explique la présence de grands nombres des occupés 

diplômés dans ce secteur. Si on prend par exemple la répartition des 

salaries permanents universitaire de secteur public, on trouve environ 90% 

d’entre eux travaillent dans le secteur de service, et environ 70% des 

occupés qu’ils aient un diplôme professionnel travaillent dans le même 

secteur (service). 

6. Le niveau élevé d’instruction donne l’occasion à investir dans le cadre de 

l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et en autres 

organisations, mais le problème de financement empêche la réalisation de 

ces projets. Plus de 240000 dossiers acceptable au niveau de l’agence, 

seulement environ 60000 ont été réalisés, cette situation a exigé la 



révision de processus de financement bancaire afin de faciliter 

l’investissement et la création d’emploi dans ce cadre. 

7. Cette étude a indiqué que le chômage plus élevé frappe principalement les 

catégories moins qualifiées (43.02% chez la catégorie de niveau moyen, et 

25.28% chez la catégorie niveau secondaire, tandis que ce taux chez les 

universitaire est 12.09%). 

L’échec dans le brevet d’étude fondamentale BEF et au baccalauréat est 

l’une des causes de chômage chez les deux premières catégories, en revanche 

le chômage des universitaires entre dans le cadre de faible articulation de 

relation formation emploi. 

Les nouvelles réformes de SEF en Algérie ont l’objectif de renforcer la 

relation formation emploi : 

- Prolonger la durée de niveau moyen jusqu’au 4 ans, et introduire des 

nouvelles spécialités dans le niveau secondaire. 

- Introduire le système LMD (Licence, Master, Doctorat) qu’il donne 

l’occasion d’étudier des spécialités multiples. 

- Introduire les cycle de formation professionnelle (durée 2 ans à 4 ans) 

concerne les élèves de 4ème année moyen, et 1ère année secondaire, pour 

les former et diminuer le taux de chômage chez cette catégorie. 

Le jugement sur l’efficacité de ces réformes est prématuré, et sera peut être le 

centre d’autres études, cependant le but des ces réformes  est d’améliorer la 

relation formation emploi.       
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