
 ملخّص األطروحة:

 المهني، التكوين بقطاع العام، الرأي ودراسات التقديرية الوصفية البحوث ِضمن تندرج التي الدراسة هذه اهتمت
 أساسيين؛ بعدين على الدراسة إشكالية فركّزت. هامة صناعية منطقة تظُم مدينة كونها سطيف مدينة في وتحديدا

 البعد مثََّلوتَ خريجيها؛ لدى العامة المهنية للكفايات فيها المتواجدة المؤسسات تحقيق مسألة في األول البعد مثََّلتَ
 الباحث حاوَل ذلك أجل ومن. جدا وجيد حسن بمستويات العامة الكفايات هذه لتحقيق المعرقلة العوامل في الثاني

 رؤساء آراء ثم القطاع، أساتذة آراء رصد خالل من وذلك الكفايات، لهذه الِفعلي التحقيق مدى معرفة جهة، من
 لتحقيق المعرِقلة العواِمل معرفة أخرى، ٍةجه من َلحاو كما. العمل سوق في المتواجدون والمجموعات المصالح

 في المعتمد الخماسي المقياس من نييمستو وهما ،جدا جيد ومستوى حسن بمستوى العامة المهنية الكفايات هذه
 إحدى ضمت والتي ِلأهميتها، اختيرتْ اختصاصا) 15(عشر خمسة في العينة أفراد آراء جمع تم وقد. الدراسة
 الكفايات مجموع تحقيق في الكلّي المستوى أن هي ذلك في النتيجة وكانت .عامة مهنية كفاية) 71(وسبعين

عهذه خريجي لدى بالدراسة، يةِنالم ساتالمؤس قد ة،التكويني دمن عديدة لعوامل نظرا ،متوسط المستوى في تحد 
 األولية المواد توفّر في نقائص التكنولوجية، داتللمستج مسايرِتها وعدم المعتمدة المناهج في نقائص: أهمها

 مصداقية عدمو الميدانية التربصات ضعف ،ولغويا تقنيا المتربص مستوى ضعف بيداغوجية،ال والتجهيزات
 .المنظَّمة االمتحانات

Résumé de la thèse : 

L’étude actuelle entre dans le cadre des recherches descriptives et appréciatives, elle 

s’est intéressée au secteur de la formation professionnelle dans la ville de Sétif ou se 

trouve toute une zone industrielle. La problématique de cette recherche est focalisée 

sur deux dimensions principales. La première est la question d’atteinte des 

compétences professionnelles chez les diplômés des institutions de formation se 

trouvant dans cette localité. La deuxième dimension s’est intéressée aux raisons 

pouvant entraver l’atteinte de ces dites compétences. Pour cela, le chercheur a voulu 

d’une part, connaitre l’étendue de la réalisation effective de ces compétences, et ce, 

en essayant de cerner les avis des enseignants ainsi que ceux des chefs de services 

professionnels opérants au niveau du marché du travail ; et d’autres part, il a essayé de 

localiser les raisons pouvant entraver négativement l’atteinte de ces compétences dans 

les deux(2) plus élevés niveaux qui sont le niveau bien et le niveau très bien inclus dans 

l’échelle d’évaluation adoptée par le chercheur et comportant cinq niveaux. La collecte 

des avis a été réalisée dans 15 spécialités différentes englobant 71 compétences 

professionnelles générales. Le résultat global obtenu est que la moyenne générale 

atteinte se situe au niveau moyen. Les facteurs les plus importants ayant conduit à ce 

résultat sont : carences des curricula se trouvant en retard par rapport aux avancées 

technologiques ; la non disponibilité de la matière première et des moyens 

pédagogiques ; le faible niveau des stagiaires sur le plan technique et langagier ; 

carences au niveau des stages pratiqes et la non crédibilité des examens organisés.
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  شُكر وتقدير
  .هللا عز وجل مانح اإلرادة والنِّعم

  .لألستاذ الدكتور المحترم والقدير  بوعبد اهللا لحسن على إشرافه و رحابة صدره

مسكن و في مركزي التكوين المهني  500ين في معهد لكّل أساتذة التكوين المهني المتواجد
  .ذكور ثم إناث لمدينة سطيف

  .لمفتشي قطاع التكوين المهني بسطيف

    .للمدراء وللنائبين التقنيين والبيداغوجيين التابعين لهذه المؤسسات التكوينية

 لمديرية التكوين المهني لوالية سطيف، وأخص بالذكر رئيس مصلحة متابعة مراكز
  .التكوين المهني السيد صباح

لمدراء و لرؤساء المصالح والمجموعات العاملين في المؤسسات اإلنتاجية لسوق العمل، 
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  .  moule Unité.  وحدة التفريز    )7   

عمار .مؤسسة ت) 10.   سمير الخاصة. شركة ب) Getic    .9شركة جيتيك ) 8   
  .خاصةع ال.مؤسسة بونعاس)  12 .سماتي .مؤسسة ع) 11. الخاصة

  .در اليسيرشُكري أيضا إلى كّل من ساهم في هذا العمل ولو بالق

  

  



 

 إهداء

  :هذا العمل إلى أهدي

  

  األبرار،ه وشهدائ وطني

والدي ين رحمة اهللا عليهما،الكريم  

  دي،الزوجتي وأو

  ،الممتدة أسرتي أفراد

قاومٍكّل مم ستضعف.  
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  :مقدمة

من وراء كّل ما حقّقته البشرية من تنمية، في مجمِل الميادين الحياتية، نجِد شبكات وقوائم ال تُحصى من 
وتندرِج هذه . الكفايات المهنيةالكفايات المعرفية و الوجدانية و األدائية يعبر عنها في المجال المهني ب

ة عبر تطورت من جراء تراكم التجربة المهنية والتقني ،عديدة ومكثّفة الكفايات ضمن تخصصات ومهن
في كّل  بنتائج البحوث العلمية المركّزة أن تعززت هذه التجربة المهنية الواسعة وقد حدثَ. العصور

ى  تطور تكنولوجي معتبر كانت له انعكاسات واضحة على تطور غير أدت بدورها إلو التي المجاالت، 
الفضل في  المنبثقة عن المسار التقني الهائل، هذه الكفاياتل وكان. لمجال المهني والتقنيمسبوق في ا

وإذا أمعنّا النظر في كّل ما يحيطُ بنا، فإنّنا . تكريس االنجازات الضخمة عبر مراحل التاريخ البشري
 ِل واالتصاِلوالمسكنِ و التنقُّ تشف أنّه نتاج ِلكفايات مهنية معينة، سواء تعلّق األمر بالمأكِل والملبسِنَك

عالجةوالمتْقَنة  ، أو تعلّق األمر بمسائل الرياضةالمعة التي تظهر عبر السينما  والممارسةتنوة المالفني
نالحظ على سبيل المثال أنَّه من ف .سائل الترويح المتنوعةأو بموالمسرح والرسم والنحت و الكوريغرافيا، 

ِل البشر، والتي يظهر أنّه يشتاق إلى رأيتبك ها، بين المشاهد االستعراضية المطلوبة من قهي مشاهد السير
سلوكيات يستغرب لها  ات المتوحشة، قادرة على إظهارأو المالعب الشعبية التي تظهر فيها الحيوان

تفرجالم، ْأيتهاالذي يبدو حائرا وممكنة دون . ندهشا ِلرهذه الحقيقة الظاهرة للعيان لم تكن م كفاياتإن 
واكتسبها وطورها بدءا من  المروض، اإلنسان علمية و منهجية ووجدانية متعلّقة بهذه الكائنات، قد جمعها

، وفيلة من نمورٍ و أسود متوحشةنات تمكّن، بفضل هذه الكفايات، من ترويض حيواف. القرن العشرين
معتبرة؛ فيتصور المشاهد، في تلك اللحظات، أن هذه الحيوانات  أدائيةحيث أوصلها إلى تحقيق مستويات 

. قد تمكّنت من تجاوز حدود الطابع الغريزي الذي يميزها، فتظهر حينها أنّها ذكية، لكنها ليست كذلك
استنادا إلى كفايات معرفية  ن هذا التقويض ممكناوكا .الحيوانات تقويضا تاما سلوك هذه تقويض تطاعفاس

ها تحقيق ذلك األداء غير المألوف       كن على اإلطالق بمقدورأتْقَن في توظيفها مع كائنات لم ي ،شاملة
   .هما التي ال تُحصىنفس المسار يالحظُ في المجاالت التقنية والمهنية وإنجازات. ، دونهاالخارق والفذ و

عامل توفّر مناهج تعليمية وتكوينية  ، من أهمهاالمهنية لتحقيق هذه االنجازات ة قد مهدتعوامل عديدثَمة 
تحضير األرضية  قْلنة هذه الكفايات، ثموع وبناء وتخطيط فاعلة كان لها األثر الواسع في برمجة

 الذي يطمح إليه المجتمع و يشترِطُه وإيصالها إلى المتعلّم بالمستوى توظيفها البيداغوجية المالِئمة من أجِل
... المدرسة تُؤسّس إلرادة التغيير المرجوة" ولهذا قيَل أن . سوق العمل، بكّل ما يشمل من تخصصات

ففي مجال التكوين ). 7، ص Michel Minder  ،1981ميشال ماندار "( ومن أجل ذلك تم اختراعها 
شَرعتْ المؤسسات التكوينية في الدول المتقدمة، ومنذ الخمسينات، في ضبط مرجعيات المعايير  المهني
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، بغية إخضاع أنظمة التكوين المهني )267، ص 2001أحمد مصطفى،(المهنية عبر منهجيات تحليل العمل
 عليمي والتكويني عبرمن أجل ذلك يالحظُ أن هناك تفاوت في نجاعة المجهود الت. للتقييم والمراقبة

من أجل ذلك . ، بغية أنظمة التكوين المهني للتقييم والمراقبة)267، ص2001أحمد مصطفى، (العمل
مناطق المعمورة، حيث يشهد العرض  يالحظُ أن هناك تفاوت في نجاعة المجهود التعليمي والتكويني عبر

، والفعالية الناتجة طاب التربوي ـ التعليمي عة في الخالتكويني، وعلى المستوى العالمي، اختالفات واس
فهناك عالم متطور يعتمد عرضه التكويني على ترسانة من الرموز واإليديولوجية و البنى التحتية . عنه

القوية والوسائل المكثّفة، غايته القصوى تكوين المواطن الكفء بكّل ما تحمله هذه الكلمة من معاني 
وهناك عالم آخر يسعى لتحقيق هذا التطور، لكنّه يقدم عرضا تعليميا . هنية والوجدانيةومستويات القدرة الم

في هذا . و تكوينيا يبدو أنّه محاطا بنقائص وإشكاالت متنوعة تعمُل على عرقلة تحقيق الكفايات المنشودة
تها في كشف هذه الفروق كالجمعية الصدد، نجد العديد من المنظمات العالمية تهتم بالتربية المقارنة ألهمي

بلدا في ذلك الوقت؛  40مت أكثر من وض 1959التي ُأنشأت سنة   ،IEAالدولية لتقييم المردود المدرسي 
؛ ثم التربية المقارنة 1965وضم إلى اليونسكو عام  1926الذي ُأنشَأ عام  ،BIEثم المكتب الدولي للتربية 

ة في المجتمعات العالميCIE،  ة 1956والتي أنشأت بنيويورك سنةنظّمة من أجل التعاون والتنميالم ؛ ثم
جورجات و جان باستيو ( 1993دولة عام  38م الذي ضCE، ؛ ثم المجلس األوروبي OCDEاالقتصادية 

Georgette et Jean Pastiaux ،1997 ة من كّل هذه ). 51، صجوالغاية المر على أن نُؤكِّد
وعلى هذا األساس تبلْور اهتمامنا لموضوع الكفايات المهنية كونها تشكُّل . لتنظيمات هي تحقيق التنميةا

فيستحيُل تصور هذه التنمية خارج إطار منظومة تكوينية فاعلة . العامل الرئيسي المؤدي لتحقيق هذه الغاية
 ولهذا. ستجداّت التكنولوجيةنحو استيعاب الم واالندفاع بقوة وبسرعة ية تجديد مناهجها،تتميز باستمرار

يشترطُ من اإلنسان المعاصر، حسب وجهة نظرنا، وحسب ما يبدو عالمياً من انفجار في المجال المهني، 
عكس ما يالحظُ بالنسبة للمجتمعات التقليدية غير المنتجة التي تتّجِه غايتها . أن يكون مهنياً أو ال يكون

إشباع الحاجات البيولوجية المختلفة واستمرار ما هو سائد من عناصر ثقافية ال تخرج عن  نحو ضمانِ
فمن . دون طابع إنتاجي تقني متجدد ، لقرون عديدة،اإلطار المعهود للعادات والتقاليد التي يعاد استهالكها

التي ترتكز عليها المجتمعات  األمور المتّفق عليها، هي أن إعداد القوى البشرية يعتبر من أهم المقومات
المعاصرة في تقدمها، وذلك ألن اإلعداد المناسب لها يساعد على استثمار جميع اإلمكانات االقتصادية 
واالجتماعية المتاحة، فهي عنصر حيوي وأساسي في عملية التفوق المهني من خالل الكفايات المهنية التي 

مسارات التكوينية المختلفة، حيث تصبح هذه الكفايات المورد الحاسم تُظهِرها هذه القوى بعد مرورِها بال
 ة باأللفية الثالثة، أين يجب على الكائن البشري المعاصر أن  في هذه اآلونة من تاريخ البشرية، المحدد
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  مستقبليةة فال يمكن تصور فلسفة تكويني. بالدرجة األولى، أو ال يظهر مهني يظهر، وبالضرورة، ككائنٍ
، ال غابرة قَروسطية يظهر هذا الكائن وكأنه ينتمي إلى قرونٍ، خالية من بعد مهنيٍ قويٍ؛ دونَه فعالة و

ويتميز هذا البعد . ةالعالي ةعلى المهني ومركّزة منحصرة، عصرٍلتكيف مع متطلبات ا تجعلُه قادرا على
التقنية الدقيقة، المتشعبة والمعقدة، والتي تتجلّى مظاهرها في كّل شؤون  المهني بالحجم الهائل من المعارف

االقتصادي  النفسي والتربوي والسياسي و الحياة، كما تنعكس بقوة على المستوى المعيشي العام
ى واالجتماعي، وذلك بتوظيفها كطاقة استثمارية تُشكِّل الرأس المال الحقيقي ألي مجتمع، والذي يتوفّر عل

وبالنسبة للعالم الثالث تُشكُّل هذه الطاقة العامل األساس . الكفايات المعرفية والعلمية والتكنولوجية الحاصلة
ويبدو أن الدول المتقدمة ال ترغب في حدوث هذا التغيير . الذي يمكِّنه من الخروج من حدود دائرة التخلّف

بعد حدوث الحركة الواسعة لالستقالل الوطني التي  ضحاوقد بدا هذا وا. تمعات الضعيفةالنوعي لدى المج
مست الدول اإلفريقية، حيث ظهر نظام جديد جاء على أنقاض النظام االستعماري، والذي يهدف إلى 

ضمير شبه األمة  " مواصلة الهيمنة على المستعمرات القديمة بأساليب مختلفة تصب في تعزيز 
Protonation حاكاة وتعميمها، كون عند مجتمعاتها، وظامه الرمزي نحو خلق سلوكيات المالذي يتّجِه ن

الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية عندها  تتلقى القانون الوحيد والمرغم للرأسمال النقدي المتعدد 
زقْلنة التجارية المفروضة الجنسيات، والذي يتميجان زيقالر " ( بالعJean Ziegler  ،197917، ص( ،

وعلى إثر هذه . فتسعى الدول المهيمنة إلى إبقاء هذه المجتمعات في حالة التبعية المعهودة، تقنياً واقتصاديا
لتكريس التبعية تبقى فُرص التنمية الحقيقية ضئيلة؛ ويالحظُ استبعاد وندرة الكفايات المهنية الضرورية 

اكتساب هذه قد ألنظمة تكوينية فعالة تُمكّنُها من معات تفتهذه المجت فأصبحت. االستقالل التكنولوجي
انطالقا من هذه الحقائق العامة، أردنا القيام بدراسة بغية الوصول إلى تقييم تقديري لنظام . الكفايات

فركّزنا  .يات المهنية العامة لدى خريجيهاالتكوين المهني في بالدنا، ومعرفة مدى تحقيق مؤسساته للكفا
نظرا للنسيج الصناعي الهام  ،ن أجل ذلك على بعض المؤسسات التكوينية المتواجدة في مدينة سطيفم

و لتحقيق هذا التقييم التقديري . الذي تتمتّع به هذه المدينة، حيث تحتوي، على منطقة صناعية كاملة
عين لسوق العمل؛ التاب ،اترؤساء المصالح والمجموع وآراء القطاع أساتذة آراءاعتمدنا أساسا على 

كما . وذلك في خمسة عشرة اختصاص اخترناها نظرا للمكانة الهامة التي تعرفها في الحياة االجتماعية
حاولنا من خالل الدراسة معرفة العوامل المعرقلة لتحقيق هذه الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا؛ 

فصول  وقد شملت الدراسة مقدمة وخمسة  .لوهي المستويات التي يطلبها ويشترطها بإلحاح سوق العم
  :الفصول كما يلي تمثّلت. نب نظري وجانب تطبيقيمقسمة إلى جا
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مشكلة البحث، أهمية البحث : الفصل األول مدخل إلى البحث احتوى مقدمة وست عناصر تمثّلت في 
الدراسات السابقة احتوى الفصل الثاني . ومصطلحا تهوأهدافه، منهج البحث، حدود البحث، أدوات البحث 

دراسة مقسمة إلى ثالثة محاور، التعليق العام على الدراسات السابقة ثم ) 17(على مقدمة وسبعة عشرة
التكوين المهني المفهوم : الفصل الثالث اإلطار النظري احتوى أربعة عناصر تمثّلت في. فروض البحث

. هني في بعض الدول ثم الكفاية المهنية والتعليميةواألهداف، التكوين المهني في الجزائر، التكوين الم
منهج البحث، مجتمع وعينة : الفصل الرابع منهج البحث وإجراءاته احتوى أربعة عناصر تمثّلت في

الفصل . ، ثم األساليب اإلحصائية المستخدمةواالستمارةالبحث، أدوات البحث والمتمثّلة في المقابلة 
: من صحة الفروض ومقترحات البحث احتوى ثالثة عناصر تمثّلت في الخامس نتائج البحث والتحقق

 .مقترحات وتوصيات الدراسة وفي األخير تظهر. تفسير النتائج في ضوء الفرضياتوعرض النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:الفصل األول     

 مدخل إلى البحث
 

 

.مشكلة البحث) 1  

.أهمية البحث) 2  

.منهج البحث) 3  

.بحثحدود ال) 4  

.أدوات البحث) 5  

.مصطلحات البحث) 6  

                                             



2 

 

  :مشكلة البحث )1

تيتقع إشكالينة الكفايات المهنية في عصرنا في نقطة تالقي دينامي :ةدينامي ر العالم السوسيوتطو 
وألجل هذا  يسعى  .نةي مهنة معيللفرد في إطار اكتساب كفايات ف ية النمو الشخصودينامي، اقتصادي

أي مجتمع معاصر إلى تأمين تحقيق الكفايات المهنيواطنة ة المؤشر ومقياس للمختلفة التي تصبح م
ة وغايتها في نفس لتنميأصبح اإلنسان يشكُِّل، حسب النظرة التربوية المعاصرة، وسيلة لف .الفاعلة
الحجم الهائل من المعرفة المنبثقة من العلوم اإلنسانية  وكان من عوامل تكريس هذه النظرة .الوقت

طوير الفرد وتنظيم النشاط إلى حد كبير على ت عتمدالحديثة ت األمم وألجل ذلك أصبحت. واالجتماعية
ظم إعداد ة نُالنمو االجتماعي واالقتصادي السليم للمجتمعات مرهون بفاعلييكون  "هكذا . البشري

الق9ص ،2006سوسن بدرخان،"( هالة فيوى العام.( ة يؤدي هذا اإلعداد إلى توفير مختلف ومن ثم
ال يكون ذلك و. ق بالخدمات العامةفي كل مل يتعلّالزراعة والصناعة وهن والطاقات في مجال الم

مكل الذي يرسمه المناخ العالمي الجديد هو . " الكفايات المهنية الالزمة نا إال بضمانموخط التحو
في ترابط  ويتمثل هذا االنتقال". التعليم استثمار " إلى نظرية " التعليم استهالك " تقال من نظرية االن

الذي ينتهي عند المظاهر الملموسة للتكنولوجيا  لم والمعلوماتالعمكونات  العنصر البشري وعنصر
هذا  دوبعبارات أوضح يتجس ).7، ص2003محمد مكسي، ( "ذلك الرصيد الضروري للمستقبل 

بعدها تُنظّم هذه التطبيقات وِفق المجاالت . وتطبيقاتها معرفةحجم االستثمار الموجه للاالنتقال في 
عبر  الموزعةالمهنية  كفاياتالقدرات والبحثية المختلفة ِلتتشكَّل في النهاية في صورة قوائم من ال

قد حقّق هذا الرصيد و . وحصرها بِدقّةاالختصاصات المهنية التي نجح االنسان المعاصر في تصنيفها 
فأصبح من الواضح استراتيجيا أن أهم عامل يؤدي لهذه . المعرفي والتقني مستويات التنمية المرجوة

حتمية اكتسابها للكفايات البشرية ترط في هذه الطاقة شْيف .ذات الكفاءة الطاقة البشرية هو عامل نميةالت
النجاح في  بدورِها تضمنس، و التي ة وعاليةجيدوالوجدانية بمستويات  بيقيةة المعرفية و التطالمهني

 يكون كُّل ذلك ممكنا إال في إطار تفعيلو. الكثيرة والمعقدة ،نية المطلوبةالمهام المهمليات وأداء الع
"صداقية مة أنظة ذات متُو ."تكوينيضع األساس في رسم السياسات ووالغاية و مةصبح هذه األنظ

اإلستراتيجيات لتطوير النظام التربوي الوطني العام بما فيه نظام التعليم والتدريب المهني والتقني 
التي تمثل  وى العاملة،حيث تمثل هذه األنظمة المصدر األساسي في تخطيط الق" .ونظام التعليم العالي

أهم ومن  ).66،ص2001أحمد مصطفى،"( جزءا من خطة تنمية الموارد البشرية وإعدادها وتأهيلها
الت التي شهدها الوطن العربي خالل العقود األخيرة الماضية هو االهتمام بمجال التعليم بكافة التحو

ة جذرية ما زالت دون المستوى إال أن اإلمكانات المطلوبة إلحداث ثورات تعليمي ،مراحله وميادينه
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ويزيد األمر خطورة في "قطار العربية  المطلوب في الجانب المادي والبيداغوجي في العديد من األ
وألن االهتمام به يتصارع  ميدان التعليم التقني والتدريب المهني لحداثة هذا النمط من التعليم من جهة،

 ،من جهة أخرى وكذلك أنظمتها التعليمية مع جوانب عديدة في طبيعة اتجاهات المجتمعات العربية
عبيد محمود محسن "(لزمات تتطلب جهود وكلفة عالية إضافة إلى ما يحتاجه من متطلبات ومست

لية أردت القيام إنطالقا من هذه األراء و المعاينات األو ).17ص ،2003الزوبعي،عماد حازم الجنابي،
بالدنا، وذلك من خالل التركيز التكوين المهني في  مؤسسات غية إلقاء الضوء على مدى فعاليةبدراسة ب

 مدينة سطيفات تتمثّل تحديدا في مؤسسات التكوين المهني المتواجدة في على عينة من هذه المؤسس
كونها مؤسسات نموذجية بالنسبة لباقي مؤسسات الوالية بكاملها، كما أنّها مؤسسات تكوينية تابعة 

  .موجودة بشرقها " zone industrielleكاملة   منطقة صناعية" لمدينة تحتوي على ما يسمى

الية دراستنا الحالية تحديدا حول حقيقة هذه الفعالية بالذات حيث نريد من خاللها معرفة تدور إذن إشك
المعرفية  للكفايات المهنية العامة المنشودة ، التابعة لهذه المدينةمدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني 

كانت هذه فإذا . ذلك في ضوء متطلبات سوق العمل ها، والعملية والوجدانية، لدى خريجيمنها و
الكفايات المهنية تمثل جوهر الطاقة البشرية التي يريدها المجتمع ، فما هي يا ترى حقائق هذه الطاقة 
من حيث النوعية و مستوى األداء؟ وهل مؤسسات التكوين المهني المسؤولة عن توفير هذه الكفايات 

الكفايات لدى متربصيهاو  المهنية المطلوبة من سوق العمل، هي مؤسسات ناجحة فعال في تحقيق هذه
عٍ رخريجيها عند نهاية فترات التكوين ؟ علما أن هذه الكفايات هي في تطونظرا  ينمستمر وتنو

لةللتحوالت التكنولوجية العالمية السريعة والمتواص.  

ريا انطالقا إذن من هذا االنشغال يبدو لنا تقويم قطاع التكوين المهني في مدينة سطيف أمرا ضرو 
فعاليته التكوينية ، و بالتالي محاولة معرفة مدى مصداقية هذا القطاع  ،ي إلى معرفة مدى مردوديتهيؤد
المكوة للمجتمعن في استجابته للحاجات المهني.  

القطاع الذي يسهم بصفة  وكما هو معلوم يحضى قطاع التكوين المهني عبر العالم باهتمام بالغ ألنه
نة كوِّيد العاملة المكتسبة للكفايات المهنية المطلوبة من قبل القطاعات المتكوين المباشرة في تحضير و

االقتصادي األمريكي يطور  Garry Bicarاري بيكارغفي هذا اإلطار نجد  . لةشغِّالقطاعات المو
ن أي فرد من استغاللها مكّمال البشري بدراسة مجموعة القدرات المعرفية و المهنية التي تُالرأسنظرية 

ا هاما من عناصر لون عنصرشكّوعلى أساس مفهوم الرأسمال البشري أصبح العمال ي .ي العملف
غاري بيكار(االقتصادية  ةسالمؤس Garry Bicar ،لون يمثّ حيث )26، ص2008، في محسن خضر
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وفي الجزائر، نجد المشرفون على هذا القطاع يركزون على . نتاج قطاع التكوين المهني في أغلبيتهم
فقد ألح الهادي خالدي وزير التكوين . دافه المتنوعة حسب االختصاصات التي يطلبها المجتمعأه

" ج أول دفعة في االختصاص الجديد على مكانة التكوين المهني حين أشرف على تخر والتعليم المهنيين
نة الجديدة دومجان المختصة في الجزائر بإعداد الكما قامت  اللّ). 2006الهادي خالدي،"(صفائح الجبس

ضرورة القيام بهذا العمل الهام و االعتماد  تأكد للتكوين المهني ، وهذا بعد أن 2007للشعب المهنية 
وزارة التكوين (في مجال التكوين المهنيالحاصلة على واقع الساحة الوطنية والتوجهات العالمية 

ها تشكل مرجعا مشتركا لمختلف دونة الجديدة في كونوقد تحددت أهداف هذه الم). 2007المهني،
كما أنها  لة،ؤهلما للباحثين عن اليد العاملة المعفهي بمثابة م " األطراف الفاعلة في التكوين و التشغيل،

تضع بين يدي مؤسسات التكوين أداة تسمح لها ببناء عروض التكوين مما يسهل التعرف على 
تمنح للجهاز الوطني لإلعالم و كما  تقويمها، االحتياجات في التكوين وضبط مستوى الكفايات و

) وزارة التكوين المهني، نفس المرجع"( التوجيه المدرسي و المهني أداة عمل الشتغال هذا الجهاز
هنا تظهر أهمية تقويم قطاع التكوين المهني في بالدنا .وذلك لغرض الدقة والضبط في العملية التكوينية

مهنية المطلوبة ألن المنافسة القائمة اليوم عبر العالم تصب في موضوع ومعرفة مدى تحقيقه للكفايات ال
ة بداية لمنافسة كوني لت عتبة األلفية الثالثة،ولقد شكّ."الكفايات الواجب توفرها عند المواطن المعاصر

ذه ست في المقام األول على الطاقة اإلنسانية، باعتبارها المصدر الرئيسي لربح رهانات هة، تأسسرِشَ
مسألة االستثمار في الرأسمال ا على نصبالكبير م األهتمامومن أجل ذلك، أصبح اليوم،  .المنافسة

، 2004عبد الكريم غريب،"( تكوين يؤهالنه الكتساب الكفايات الضروريةمن خالل تربية والبشري، 
ولتحقيق  .ةالنوعيفعندما نتحدث عن الكفايات نتحدث حتما عن التقويم و النتائج و األداء و ).  5ص

عليهاة يجب أوال ضبط المقاييس الدالة هذه النوعيولهذا  .المؤشرات المرتبطة بها لنةقْ، كما يجب ع
يهدف ضبط نوعية نواتج ومخرجات أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى تحسين ارتباطها "

. وتوفير فرص النمو والحراك المهنيهم ة انتقاء العاملين و تشغيلوتيسير عملي بمتطلبات سوق العمل،
ة قياسية تصلح كأساس ومحك لتحليل ثم تقويم قدرة الفرد فبرزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد مرجعي

ة االحتكام إلى معايير مهنية على أصبح الوعي يتنامى بخصوص  أهمي كما على أداء مهام عمل محدد،
المستوى الوطني تؤمأحمد "(من أصحاب العمل والعاملين وللمجتمع ككل ماية لكلن قدرا من الح

و قطاع التكوين المهني هو القطاع الذي يساهم في تجسيد هذه ).  11مصطفى، نفس المرجع، ص
فأصبحت اآلن هذه . ي يوفرهاالكفايات ومن ثمة تحقيق النمو االقتصادي من خالل الموارد البشرية الت

غاز و ما إلى ذلك، الن هذه األخيرة موارد زائلة بفعل بترول و  - الموارد أهم من موارد الطاقة
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التكوين المهني هو نتاج بناء اجتماعي معين و هو " في هذا الصدد يظهر  أن. االستهالك العالمي الحاد
تحقيق معدالت  نفي نفس الوقت يمثل مدخال يقضي تحسينه و تراكمه إلى زيادة اإلنتاج على اعتبار أ

بلقاسم "(إنما هو بالموارد البشرية قبل غيرها من موارد الطاقة المتاحة أكبر للنمو االقتصادي 
ومفهوم التكوين المهني يختلف تماما عن مفهوم التعليم العام الذي تضمنه ). 130، ص1998سالطنية،
فإذا كان التعليم العام  .وذلك الختالف مجاالتهما وأهدافهما التعليمية الثانويات و الجامعات، المدارس،

نجده  ،وعلى خالف ذلك ،التكوين المهني نفإم مجموعة من المعارف العامة، سعى إلى إكساب المتعلّي
يسعى إلى إكساب المتربص منة معترف بها قانونا وموجودة ضمن مدونة الشعب المهنية هنة معي

م وعمليات ضمان أداء ناجح عند القيام بمها قادرا علىالتكوين بيصبح من خاللها المعني  الوطنية،
 301ففي الجزائر يقدر العدد اإلجمالي للتخصصات الموجودة في التكوين المهني. مهنية محددة

نِّاختصاصا صفت ضمن الم2007،، نفس المرجعوزارة التكوين المهني(نة الجديدة للشعب المهنية دو 
مسؤولي عدم رضا كّل من أن هناك  إذن وبالرغم من أهمية قطاع التكوين المهني إال أننا علمنا). 

قطاع التكوين المهني بالظروف التعليمية و البيداغوجية العامة المالحظة داخل مؤسسات التكوين 
الكفايات المهنية لدى خريجي  جية ال تساعد على تحقيقها ظروف بيداغوالتي يرون أنّو المهني،
ق العمل بالمستوى الذي يظهر به بالمستويات الحسنة والمقبولة، وكذلك عدم رِضا مسؤولي سو القطاع

فيشترطُ . الطابع المدرسيب المقدم ما زال يتميز، التكوين المهني فيرون أن. القادمون من هذا القطاع
ن فرص التكوين ثميمما سيرفع قدرات القطاع، و  أن يكون الطابع العملي ـ التطبيقي هو السائد، 

كما أننا الحظنا أيضا من ) . 39، ص1998الطاهر قاسي،"(غلوالكفاءات التي يحتوي عليها عالم الش
عجز في إمكانية التكوين التطبيقي خاصة داخل أوساط سوق العمل " خالل دراسة استطالعية قمنا بها 

فيبدو أن هناك انفصام بين مؤسسات ...) بنوك إدارات عمومية،(من مصانع و مصالح خدماتية مختلفة 
ر ثَّراجع القطاع الصناعي العمومي قد أت نأالخدماتي، و يظهر  –الصناعي التكوين المهني و القطاع 

سلبا ، نوعا ما، على مسايرة التطبيقات الميدانية، الن القطاع العمومي كان يشارك بانتظام فيما مضى 
صات التطبيقية للمتربصين في مواقع العمل داخل المؤسسات ، كما أننا الحظنا غياب في برمجة الترب

ماط التكوين كالرسكلة و تحسين المستوى و التي تعتبر هامة بالنسبة لكل المهنيين مهما كان مستواهم أن
ة معمول بها في المجتمعات المعاصرة ، فهي أنماط تكويني"  

يظهر كذلك أن األجهزة المستعملة في التكوين المهني قديمة نسبيا ). 233، ص2004سامعي توفيق،( 
عملة للتطبيقات محدودة ، في حين يحتاج التكوين المهني إلى أجهزة متطورة و ، و اإلمكانيات المست

ه لم يشرع في توظيف المؤطرين نّأ يظهر أيضا. دائمة التجديد و وفرة كذلك في مواد التطبيق 
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بوفلجة (% 17ت نسبتهم بِردقُحيث  1991في سنة  الجامعيين في قطاع التكوين المهني إال
ة و البيداغوجية دون المستوى المطلوب، في حين بالتالي تكون الكفاءة العلميو. )201،ص1998غيات،

اختصاص  301التقنية التي تفوق المهنية ويحتاج التكوين المهني إلى هذه الكفاءات لتنوع التخصصات 
 كما أن الكفاءات البيداغوجية المهنية في التكوين المهني). 2007مدونة التكوين المهني، (في الجزائر

كما أننا علمنا .  تحتاج إلى تكوين مستمر و إلى اإلطالع الدائم على الجديد في ميدان تعليمية المهن 
على مستوى ) ع،.ص، م.أ، س.ب، ت.ت، س.م( بعض مسؤولي  قطاع سوق العمل رضاكذلك بعدم 

ة الشركة الوطني(بعض المؤسسات الصناعية واإلنتاجية المتواجدة في مدينة سطيف ونذكر منها 
بالمستوى المهني العام الذي يظهر به ) للبالستيك والمطاط ، المؤسسة الوطنية لألشغال العمومية 

وألجل هذه المالحظات األولية أردنا . خريجي التكوين المهني عند قدومهم إلى المؤسسات اإلنتاجية 
مدينة لمجموعة من القيام بهذه الدراسة لغرض معرفة مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في هذه ال

والوجداني التطبيقي  المعرفي وكفاية، في جانبها ) 71(الكفايات المهنية العامة عددها إحدى وسبعين
حسب أراء أساتذة القطاع من جهة، ثم  ذلكوخمسة عشر اختصاص،  لدى خريجيها، وموزعة عبر

  ؟ من جهة أخرى سوق العملآراء رؤساء المصالح والمجموعات على مستوى 

آليات ) 3. االلكترونيك الصناعي) 2. اإللكتروتقني) 1: ة بالدراسة فيوتمثّلت االختصاصات المعني
النجارة ) 8. التلحيم) 7. الكهروميكانيك) 6. الخراطة) 5. صيانة عتاد اإلعالم اآللي) 4. وضبط

) 12. الجاهزة الخياطة)11. التمديدات الصحية والغاز) 10. مسير أشغال البناء) 9. المعمارية
  .                       معالجة المياه) 15. سكرتارية المديرية) 14. مصمم أزياء) 13. المحاسبة والمالية

ة والفرعية التي تمثّل مدار إشكالية هذا المشروع منا بطرح األسئلة الجوهريقُو على هذا األساس 
  :كالتالي عة عشر تساؤال فرعيا تظهروتس البحثي، حيث تحتوي اإلشكالية تساؤالن رئيسيان

 :التساؤل الرئيسي األول

 ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في أبعادها المعرفية
العملية والوجدانية، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في خمسة عشر تخصص، و

 ق العمل؟وفي ضوء متطلبات سو
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  :التساؤل الرئيسي الثاني

العملية و المعرفية: تحقيق الكفايات المهنية العامة في أبعادها الثالثة عدمما أهم العوامل المؤثرة على  
، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في حسن وجيد جدا والوجدانية، بمستوى

 خمسة عشر تخصص، حسب آراء األساتذة ؟ 

 

 :لتساؤالت الفرعية بالنسبة للتساؤل الرئيسي األوال

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 1
المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، و في ضوء متطلبات سوق العمل، في  - النظري

  ي، آليات وضبط، صيانة عتاد اإلعالم اآللي ؟اإللكتروتقني، االلكترونيك الصناع: تخصصات 

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة في بعدها ) 2
اإللكتروتقني، االلكترونيك : التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في تخصصات - العملي

  آللي، و في ضوء متطلبات سوق العمل؟الصناعي، آليات وضبط، صيانة عتاد اإلعالم ا

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة في بعدها ) 3
اإللكتروتقني، االلكترونيك الصناعي، : الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة في تخصاصات

  طلبات سوق العمل؟آليات وضبط، صيانة عتاداإلعالم اآللي، و في ضوء مت

    

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 4
النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، في 

  الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة المعمارية ؟: تخصصات
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ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها العملي ) 5
: ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

 عمارية ؟                    الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة الم

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 6
: الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم،النجارة المعمارية؟ 

  

مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ما ) 7
النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

 مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية ؟: تخصصات

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها العملي ) 8
: ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية ؟

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 9
: الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية ؟

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 10
النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

  مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه ؟: تخصصات
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لمهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين ا) 11
العملي ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

  مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه ؟: تخصصات

  

المهنية العامة، في بعدها  ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات) 12
: الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه ؟

    

13 (ؤساء المصالح بخصوص مستوى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أراء األساتذة وآراء ر
يجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في ع الكفايات المهنية العامة، لدى خرتحقيق مجمو
  إختصاص مجال الدراسة ؟) 15(الخمسة عشر

  

ة بالنسبة للتساؤل الرئيسي الثاني فهي كالتاليأما التساؤالت الفرعي:  

  

1 (ؤثّهل يلسائدة في سوق العمل سايرة المناهج أو عدم مسايرتها للمستويات التكنولوجية ار عامل م
الجزائرية، على عدم تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي مؤسسات 

  التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة؟    

  

2 (دم األجهزة المتوفرة داخل مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، على تحقيق أو عدم ما أثر ق
الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي هذه المؤسسات، حسب آراء  تحقيق

  األساتذة ؟                                     
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ري مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف في تحقيق الكفايات ؤطّر عدم رسكلة أساتذة ومهل يؤثّ) 3
، لدى خريجي هذه المؤسسات، حسب آراء األساتذة ؟                                                                       المهنية العامة بمستوى حسن أو جيد جدا

  

هل يؤثر نقص الحصص التطبيقية داخل مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف،على تحقيق ) 4
  حسب آراء األساتذة؟، هذه المؤسساتالكفايات المهنية العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي 

                                                                         

ما أثر ضعف التربصات التطبيقية المقامة على مستوى سوق العمل، على تحقيق الكفايات المهنية ) 5
ي لمدينة سطيف، حسب آراء العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهن

  األساتذة ؟

  

ر نقص مصداقية االمتحانات المنظمة داخل المؤسسات التكوينية المعنية، على تحقيق هل يؤثّ) 6
  الكفايات العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة ؟

  

المذكورة، هدفُها معرفة  ت التكوين المهنيسامؤسلخريجي  يميتقي تُعتبر إذن هذه الدراسة محاولة لعمٍل
وكان هذا التقييم . مدى تحقيق هذه الفئة للكفايات العامة التي تم تحديدها في الخمسة عشرة اختصاص

بعدها تم . ، اعتمادا في ذلك، أساسا، على آراء األساتذةةسات التكوينيداخليا في المؤسفي بدايته تقييما 
آراء رؤساء  على وكان االعتماد في هذا التقييم الثاني. مؤسسات سوق العملالخارجي داخل  التقييم

  . المصالح والمجموعات المتواجدون هناك
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2 (ة البحث وأهداف الدراسةأهمي :  

ة هذا البحث وأهدافه من خالل النقاط التالية تظهر أهمي:  

 ة، يم العام في الجزائر، وال يقلُّ عنه أهمييهتم البحث بقطاع مستقل نوعا ما عن قطاع التربية والتعل) 1
ة وهو قطاع التكوين المهني الذي نجده يختلف عنه في المناهج بحيث يسعى إلى تحقيق الكفايات المهني

المهن العديدة والمختلفة، وهو الشيء الذي ال نالحظه في التعليم العام الذي يسعى كما هو رتبطة بالم
 هنةفمفهوم الم. قة بالمواد الدراسيةة عامة متعلّة نظريالميذ أهداف معرفيمعروف إلى تحقيق لدى الت

قطاع جدير باالهتمام  ،اذن إنّه،. الحال بالنسبة للتعليم المهنيكما هو  في التعليم العام، غير وارد
اث التي لة األبحقكما الحظنا  .الحتوائه االختصاصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل والدراسة نظرا

  .    أجريت في هذا المجال وخاصة في مدينة سطيف

ته  حيث تظهر أهمي يهتم البحث بمسألة تقويم قطاع استراتيجي هام في الجتمع، وهو التكوين المهني،) 2
الجزائر، من وجهة نظر  نقاط الضعف والقوة في منظومة التكوين المهني فيفي محاولة كشف 

  .                          لى تغييره نحو األحسنمهنيين، مما قد يؤدي إاألساتذة ورؤساء المصالح ال

بالنقائص  ة هذه الدراسة إحساس المسؤولين في قطاع التكوين المهني في الجزائرمن أهمي قد يزيد) 3
ب عنه ضعف ، أو قصور في مستوى األداء قد يتسبصتخص أي نقص يعرِفه أنالتي سيظْهِرها؛ حيث 

سهم هذه الدراسة فقد تُ. يسمح بقبولهمما ال جتماعية واالقتصادية،ة المطلوبة في الحياة االات المهنيالكفاي
في زيادة الشعور بأهمية و مكانة خريجي مؤسسات التكوين المهني ودورهم الحيوي كقلةوى عام.  

4 (مهني والتكوين في لقي البحث الضوء من حيث جانبه النظري على مدى إسهام سياسة التعليم الي
تلبيبكفاياتها ،ة في اليد العاملة الماهرة التي ستواجهة متطلبات المجتمعات العالمي، رات والتعقيدات التغي

  .                  هاهن في معداتها وإنتاجيتر التكنولوجي للممن جراء التطو الحاصلة

تكوين المهني عبر ع في إنشاء مراكز الالتوس تعزيز الميل القوي و الواضح للمجتمع الجزائري إلى) 5
ة بما فيها ة الطلب على التكوين في كل االختصاصات المهنيلتلبي الجزائري،كل مناطق القطر 

ستحدثة من حيث الكفايات المهنيةالم.  

6 (المهني في مدينة سطيف، حسب ما يبدوالتكوين  خريجي مؤسسات ضعخْلم ي ة لنا للدراسة التقويمي
فتأتي هذه الدراسة لإلجابة عن المسائل ذات . ة التي تابعتهم في الوسط المهني الذي يعملون فيهالعلمي
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هنيون  ة و مدى تحقيقهاالعالقة بالكفايات المهنيختصون المحسب أراء األساتذة من جهة، ثم آراء الم
  .في سوق العمل

  

و ذلك في محاور عديدة منها التثقيف  ،لمهنييمكن أن يستفيد من هذه الدراسة أساتذة التكوين ا) 7
تقويم التكوين المهني ونقده و  ة كمقياس للعصرنة،ة الكفايات المهنيالوعي بأهميو المهني عموما،

بالمنهجيهذه الدراسة تقريرا علميا عن واقع التكوين المهني من حيث موضوع  ة،حيث ستشكُِّلة العلمي "
سهم في التفكير لرفع مستوى الكفاءة األدائية وهذا ما قد ي. "المنشودة ةتحقيق الكفايات المهنيمدى 

  .ألساتذة التكوين المهني

8 (مكن أن يستفيد من هذه الدراسة خريجي قطاع التكوين المهني،ي ة وذلك من جانب التحسيس بأهمي
ب التحسيس ثم ،ةدراسة موضوع الكفايات المهنيبالنسبة  ينتمون اليه، ة قطاع التكوين المهني الذيأهمي

  .لعالم الشغل

9 (اء داخل القطر مكن أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثون في مجال التعليم و التكوين المهنيين سوي
  . ةستقبليللدراسات الم فهي بمثابة مرجع علمي .خارجهالجزائري أو 

10 (والخدماتي الذين تهمهم قضايا هذه الدراسة مسؤولي القطاع اإلنتاجي والصناعي مكن أن تُفيد ي
رون منهاالتكوين و الكفايات المهنيباشستفيدون المة المنشودة ألنَّهم الم.  

  

  :منهج البحث) 3

لقد تم استعمال المنهج الوصفي كونه الطريقة العلمية المناسبة للوصول إلى رصد آراء أفراد العينة  
واجدة في هذه المدينة، للكفايات المهنية العامة لدى لمعرفة مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني المت

وتمثَّل المنهج الوصفي في دراستنا، في وصف آراء األساتذة وآراء رؤساء المصالح . خريجيها
والمجموعات بخصوص مستويات تحقيق الكفايات المهنية العامة، المعنية بالدراسة، من قبِل خريجي هذه 

ومن بين . ية لآلراء، األمر الذي يجعل المنهج الوصفي مناسبا تماما لهافهي إذن دراسة مسح. المؤسسات
تتعلّق بتعبير " التي "   دراسات الرأي العام" أنماط الدراسات الوصفية، يصنّفُ هذا البحث في نمط بحوث 

سامي محمد "( الجماعة عن آرائها ومشاعرها وأفكارها ومعتقداتها نحو موضوع معين في وقت معين 
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تهتم " التي  الوصفية التقديريةكما يتعلّق أيضا هذا البحث بالبحوث ). 356م، نفس المرجع، ص ملح
بعيبع نادية، بن غثفة " ( بتصنيف األحوال القائمة في زمن معين، ثم تحديد خصائص وسمات الواقع 

  ).9، ص2009شريفة، 

  

  :حدود البحث) 4

  :الحدود المكانية) أ

ن اثنين ومعهد واحد للتعليم والتكوين المهنيين المتواجدين في مدينة سطيف؛ لقد تم البحث في مركزي  
  :و التي تظهر كما يلي. مؤسسة إنتاجية وخدمية في سوق العمل) 12(واثني عشرة

  :مؤسسات التكوين

  .ـ مركز التكوين المهني والتمهين ذكور

  .ـ مركز التكوين المهني والتمهين إناث

  .مسكن 500ي ـ معهد التكوين المهني لح

  .وهي متواجدة في المنطقة الصناعية لسطيف وعبر المدينة :مؤسسات سوق العمل

  ENPC Batterie. توحدة البطاريا  )Samsung  .2.شركة سامسونغ  )1

  .    بيبسي شركة   )5. شركة سيبالست )Sofiplast  .4.   شركة سوفيبالست   )3

6(   CALPLAST   7.شركة كالبالست (Pepsi وحدة التفريز  )8يبسيب.moule ENPC .   

  . )البناء(عمار الخاصة.مؤسسة ت) Getic  .10شركة جيتيك  )9

خياطة وتصميم ( ع الخاصة.مؤسسة بونعاس)  12     . )الترصيص والتدفئة(سماتي .مؤسسة ع) 11
  .)أزياء
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  :الحدود الزمنية) ب

، وقد تمت الموافقة للدخول إلى هذه 2010ماي و 2009تمت الدراسة في الفترة الممتدة  بين فيفري   
 ).3ملحق رقم( المؤسسات بعد تفديم خطابات لمدرائها

  

  :أدوات البحث) 5

  ).2ملحق رقم(واالستمارة ) 1ملحق رقم( المقابلة: تَم االعتماد في هذه الدراسة على أداتين تمثّلتا في

  

  :مصطلحات البحث) 6

طة بالبحث مرحلة أساسية من المصطلحات والمفاهيم المرتبِ تُعتبر مرحلة تحديد وتعريف بعض
فهي مجمل المفاهيم التي تناولها الباحث في . مراحل البحوث العلمية هدفها تحديد معناها اصطالحيا

دراسته، حسب طريقته الخاصة، أي حسب الخلفية المعرفية التي اكتسبها والتصورات المرتبطة بها، 
فيجد الباحث . فية ذات صلة بالتراث العلمي المعروف في اختصاص معينشريطة أن تكون هذه الخل

نفسه مجبرا، عند الشروع في تحديد مصطلحات البحث الذي يريد أن يقوم به، على توضيح المعاني 
الدقيقة للمفاهيم الواردة بغية تقليص، وإلى أقصى حد ممكن، االلتباسات التي قد تظهر أو تحيط بأي 

ه المفاهيم، وبالتالي شرحها شرحا دقيقا يسهم في فهم مقاصد الدراسة، تساؤالتها مفهوم من هذ
فعلى الباحث توضيح ما يقصده في المصطلح . " عاما وإجرائيا حوفرضياتها؛ وعلى ألن يكون الشر

أو المفهوم أو العامل الذي يعالجه في دراسته بلغة موجزة ومفهومة ومباشرة حتى يسهل على 
سامي "( الباحثين اآلخرين الربط بين مقومات البحث المختلفة وشكله ومنهجيته ونتائجه الدارسين و
ولهذا جاءت التحديدات الضرورية لمصطلحات الدراسة الحالية، حسب ). 99، ص2002محمد ملحم،

قة ما ورد في تساؤالتها الرئيسية والفرعية، ثم حسب ما تحدد على مستوى الفرضيات المختلفة المنبث
ـ : وقد تم شرح وتحديد المصطلحات التالية للتساؤل الرئيسي األول، وهي. عن هذه التساؤالت

التكوين  ـ.التكوين المهني مؤسساتـ .الكفايات المهنيةتحقيق ـ .في تحقيق الكفايات المهنية المدى
البعد ـ  كفايةالبعد العملي للـ .البعد المعرفي للكفايةـ .الكفايات المهنية العامةـ . المهني
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خمسة عشر ـ .رؤساء المصالحو آراء األساتذةـ .خريجي مؤسسات التكوينـ .الوجداني للكفاية
  .في ضوء متطلّبات سوق العمل ـ.اختصاص

  

ـ .العوامل المؤثرة ـ: كما تم شرح وتحديد المصطلحات التالية للتساؤل الرئيسي الثاني، وهي
نقص الحصص ـ .نقائص في كفاءة األساتذة ـ .تعملةقلّة األجهزة المسـ .نقائص في المناهج

 ـ.ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العملـ .التطبيقية داخل المؤسسات التكوينية
  .نقص مصداقية االمتحانات المنظمة في المؤسسات التكوينية

  

  :المدىـ 

وفي . ي معناه الثالث الحدوف. وفي معناه الثاني المسافة. وهو في معناه األول النطاق، المجال
فيقال مدى الحياة ؛ مدى . وفي معناه الخامس الدرجة والمقدار. معناه الرابع الغاية والمنتهى

  الرمي؛ مدى حيوي؛ مدى السمع ؛ مدى النظر أو البصر؛ على مدى خمسة أمتار ؛ بعيد المدى

  ). 1004ص ،2002روحي البعلبكي، ( 

مد والمدى من مدوالنهار ،لَهبارتفع وان: ا الشيء بسطه وطوسط ضياؤه .طَهسالشيء ب دمد . وَأمد
لَهَأج :هوَأخَّر َأطالَه .بالكات ة: وَأمددم طاهنجد في اللغة واإلعالم، ( َأع751، ص1986الم(.  

ومن دالالت . در مدى البصرأي ق" المكان بعيد قدر مد البصر " المدى ويقاُل ) جمع مدود(والمد 
  .)613المتقن القاموس العربي المصور، ص( الغاية؛ المنتهى؛ المسافة: المدى

االمتداد الذي يحتوي عدة مستويات ودرجات، أي  هو لمدى في هذه الدراسةاإلجرائي ل معنىالو 
وتُعبر هذه  .عدة احتماالت في تحقيق الكفايات المهنية العامة التي خضعت للدراسة الحالية

االحتماالت عن مستويات مختلفة في التحقيق الفعلي لهذه الكفايات عند خريجي مؤسسات التكوين 
  .المهني المعنية

في الدراسة الحالية من المستوى الضعيف إلى المستوى جيد جدا المدى يمتد : المعنى اإلجرائي
مستوى دون المتوسط، مستوى متوسط، : الذي يمثُّل المنتهى، مرورا بمستويات ثالثة أخرى هي
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هذا يعني أن المدى في تحقيق الكفايات المهنية العامة المقصودة في هذه الدراسة . ثم مستوى حسن
متغيرات أو فئات، حيث تُعبر كل فئة عن قيمة عددية حددناها واعتمدنا عليها من ) 5(يشمل خمسة

وبالتالي يقاس المدى . غرض تحديد مستوى تحقيق الكفايةأجل القيام بالعمليات الحسابية اإلجرائية ل
ضعيف، دون المتوسط، متوسط، : فئات هي 5إجرائيا، في دراستنا، بمقياس خماسي يحتوي على 

وتحتوي هذه الفئات على قيم تتمثّل في نقاط تقييم يمنَحها األساتذة . حسن، وأخيرا جيد جدا
إلى ) 0(عة للتقييم؛ وتكون قيم تصاعدية تتراوح من الصفرورؤساء المصالح في كّل كفاية خاض

ـ فئة دون ).3.99إلى  0من( ـ فئة ضعيف: وقد تم تحديد قيم كل فئة كما يلي). 20(العشرين
إلى  12من ( ـ فئة حسن).11.99إلى 8من ( ـ فئة متوسط).7.99إلى  4من ( المتوسط
للمتربص أن يحققَ كفاية مهنية معينة  فيمكن). 20إلى  16من ( ـ وفئة جيد جدا).15.99

تُمثُّل إذن الدرجتان المتعلّقتان بكّل فئة . بمستوى ضعيف، دون المتوسط، متوسط، حسن وجيد جدا
الحد األدنى والحد األقصى لها، بحيث تُعبرا عن الدرجة األدنى والدرجة األقصى؛ فبالنسبة لفئة 

؛ ويمكن 7.99، والدرجة األقصى تساوي 4ى تساوي مثال، نالحظ أن الدرجة األدندون المتوسط 
التي ستعبر، هي، كذلك على المستوى دون المتوسط،  5لألستاذ أو رئيس المصلحة أن يمنَح درجة

تتمتّع إذن، كل . ونفس األمر بالنسبة ِلباقي الفئات. كونها محتَواة في حيز درجات هذا المستوى
ألدنى والدرجة األقصى، على األستاذ أو رئيس المصلحة أن فئة، بِمدى يتراوح بين الدرجة ا

فيكون المدى ) 5(أما بخصوص مجموع الفئات التي هي خمسة. يختارا الدرجة التي تُمثُّل رْأيهما
  ).20(ودرجة) 0(الكلّي هو المدى األكبر بطبيعة الحال، بحيث يتراوح بين درجة

  :التحقيقـ 

كفايات المهنية العامة لدى خريج التكوين المهني، اكتسابه يعني مصطلح تحقيق الكفاية أو ال
واستيعابه لمحتوياتها ومكوناتها، بحيث يصبح قادرا على القيام بالعمليات والمهام المهنية المرتبطة 

فإذا كانت ذات بعد معرفي ـ نظري فسوف يثبتُ هذا المهني أنّه يمتلك . بهذه الكفاية المعنية
وإذا كانت الكفاية ذات بعد عملي ـ . تشترطُها الكفاية دون أي معاناة مهنية تُذكرالمعرفة التي 

تطبيقي فسوف يظهر الفرد أن له القدرات الالزمة لحلِّ المشكالت التطبيقية التي سوف يلْتَقي بها، 
نقول أن وفي االحتمال الثالث، إذا كانت الكفاية ذات طابع وجداني، ف. وبنجاح، عند مباشرته للعمل

الخريج يتكيفُ بصفة جيدة مع المواقف المهنية المختلفة، وهو يشعر باالرتياح والسرور وحتى 
ن لها ويؤدي مهامها برغبة تدّل على أنّه يحب المهنة، يطمِئ السعادة، ولذلك بفضل عوامل نفسية
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والهدوء والتركيز التي كما تدّل الكفاية الوجدانية على اإلتقان والجدية ومظاهر النظام . عالية
  .تَظْهر جليا عند خريج التكوين المهني عندما يقبُِل على تنفيذ العمليات المهنية المطلوبة منه

يعني اإلنجاز، التنفيذ، التأمين، " المورد " وفي نفس السياق، نجد مصطلح تحقيق في قاموس 
اموس عربي ـ المورد، ق( الشخصية ويقاُل تحقيق الذاتية بمعنى تحقيق تقمص. التوفير، اإلثبات

  ).289ص إنجليزي،

، الفعُل الذي يؤدي إلى إنجاز شيء  Larousseويعني مصطلح تحقيق حسب المنجد الروس 
فنقول تحقيق مخطّط؛ تحقيق مشروع؛ تحقيق ما تم تحقيقه؛ المرور إلى حالة الحقيقة . معين

المنجد الروس . ( ، تام وملموس) rendre réel(والفعل حقّقَ يعني جعلَه حقيقي. الملموسة
Larousse  ،2004اإلنجاز؛ أي جعل الشيء أو األمر فعلي : كما يعني الفعل حقّقَ). 1580، ص

كما نقول تحقيق عمل أو مهمة أي الوصول إلى إنهائها، الوصول إلى تحقيق . وحقيقي قابل للتنفيذ
(  المنجد الروس الموسوعي  ( ا كنّا نريدونقول تحقيق طموح بمعنى الوصول إلى م. أهدافها

,2002, lopédiqueLarousse Encyc  فتحقيق كفاية مهنية لدى خريج التكوين ).  1320 ص
المهني بمستوى مقبول، يعني إذن إمكانية وصول هذا الخريج إلى إظهار كل المعارف و القدرات 

طْلَببمهارة،  التي تشترِطُها هذه الكفاية، وبالتالي تنفيذ ما ي ، منه من أعمال مهنية بنجاح، بدقّة
وبصفة مرضية على العموم؛ أي بمستوى حسن أو جيد جدا، أو حتى متوسط إذا كان في بِداياته؛ 
دون ذلك،ال يمكن الكالم عن تحقيق الكفاية المهنية كما تَطْمح إليه، من المفروض، مؤسسات 

ف يالحظُ خريج التكوين المهني، عندما تُقدم له عمليات مهنية في هذه الحالة، سو. التكوين المهني
معينة، على أنّه غير قادر عليها، غير متكيف معها، ال يفهمها، يعاني في تلقّي واستيعاب ما هو 
مطلوب منه، يكون أدائه ضعيف أو دون المتوسط عند اإلقبال عليها، وفي األخير، وكنتيجة نهائية 

  .ي المهمة سواء بصفة كلية أو جزئيةسوف يفشَُل ف

  :مؤسسات التكوين المهنيـ 

وهي المعاهد والمراكز التي يتأسس و يتم فيها التعليم والتكوين المهنيين، فهي مؤسسات أكاديمية 
تربوية تابعة في الجزائر لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، و تستقبل شباب تتراوح أعمارهم بين 

16  غية  20ون مختلفة، بهوم فرسنة فما فوق ، حيث تتكفّل بتعليمهم، بتكوينهم وتدريبهم في ح
  :الحصول على شهادات مهنية ذات مستويات مختلفة تتمثُّل في
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يهتم بتكوين العمال المتخصصون لنيل شهادة التخصص في التكوين  الذي المستوى األول 
  .المهني

  . ين العمال و األعوان المؤهلين لنيل شهادة الكفاءة المهنيةالمستوى الثاني ويهتم بتكو     

  .المستوى الثالث ويهتم بتكوين العمال و األعوان ذوي التأهيل العالي لنيل شهادة التحكُّم المهني      

  .المستوى الرابع ويهتم بتكوين أعوان التنفيذ و التقنيين      

  .امين و اإلطارات المتوسطة لنيل شهادة التقني ساميويهتم بتكوين التقنيين الس المستوى الخامس

  

و يتوفر القطاع العمومي في الجزائر على شبكة واسعة من مؤسسات وهياكل التكوين تقع تحت وصاية 
وتظهر ). 2007وزارة التكوين المهني، ( مؤسسة  850وزارة التكوين والتعليم المهنيين ويبلغ عددها 

  :ة للتكوين المهني على الشكل التاليتسمية مختلف المؤسسات التابع

  

  .           مراكز التكوين المهني+ 

  .المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني+ 

  .المعهد الوطني للتكوين المهني+ 

  .معاهد التكوين المهني+ 

  .                               مركز الدراسات والبحث في المؤهالت+ 

  .للتعليم عن بعدالمركز الوطني + 

  .الصندوق الوطني لتطويرالتمهين والتكوين المتواصل+ 

 .شبكة مؤسسات التكوين الخاصة+ 
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  :التكوين المهني

يعرفُ التكوين المهني على أنّه نمط من التعليم يحضر المتعلّم إلى اكتساب شهادة مهنية، أي كفايات 
ما يفرقه عن التعليم العام الذي نَجِده يفتقد لفكرة وهو . ذات طابع مهني تؤهله لممارسة مهنة معينة

المهنة، حيث يالحظُ على هذا األخير أنّه يركّز على إكساب التلميذ معلومات عامة من خالل مواد 
أما التكوين المهني فنجده ). لغة، رياضيات، علوم طبيعية، تاريخ إلى غير ذلك(   دراسية مختلفة

وينتمي قطاع التكوين المهني في . كفايات حرفية في مهنة مطلوبة اجتماعيا يؤسس لتحقيق الطالب
  .الجزائر لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

  :وهناك عدة تعريفات للتكوين المهني نذكر منها ما يلي 

يعرف التكوين المهني باعتباره المدخل ألي عمل ذي طابع حرفي يهدف إلى التعرف على مختلف " 
 واآلالت واإلجراءات وكذلك المعلومات النظرية المتعلقة بمجموعة الحرف وذلك مع تادت والعمادالخ

داء لتزويد المتدربين بالدراية الالزمة حتى يمكن أن يساهموا في مراعاة أساليب العمل ومعدالت األ
التعليم أو في مراكز  تقدم البالد من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية، ويمكن أن يتم ذلك داخل معاهد

  ). 15،ص2001أحمد السيد محمد فرج،".(خارج تلك المعاهد

هو مجموع األنشطة والمواقف البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية التي تستهدف تسهيل اكتساب أو " 
، قصد القيام بمهمة أو وظيفة، أي مجموع )المعلومات،القدرات،االتجاهات(تطوير المعارف

ومجموع المهارات واالتجاهات التي بفضلها يصبح الفرد قادرا على ) يم،المبادئالمفاه(المعارف
  ).13،ص2002في تلوين حبيب، Lugendereلوجندر "( ممارسة وظيفة أو حرفة أو عمل ما

التعليم الذي يعني بتلك الجوانب من العملية التعليمية التي تتضمن باإلضافة :" تعريف منظمة اليونسكو
لعام دراسة العلوم التقنية وما شابهها والحصول على المهارات العملية واالتجاهات والفهم إلى التعليم ا

منظّمة اليونسكو في "( والمعرفة المتعلقة بالمهن في قطاعات الحياة االقتصادية واالجتماعية المختلفة
  ).24، ص1993المصري،
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   Compétence professionnelle générale: الكفاية المهنية العامة

هي حصيلة القدرات والمعارف المرتبطة بالعمليات المهنية التي يمكن أن يتحصل عليها المتربص في 
 عامة ةهِمدة، و متعلّقة بمحدلة تكون منية شامب نفيما بينها لتكو جِمنهاية مساره التكويني، والتي تَنْس

إنّها عامة ألنّها تشمل . ينٍ، أي بِتسمية متَعارف عليهاتكون معروفة في األوساط المهنية بِمصطلَحِ مع
مجموعة من الكفايات الخاصة والجزئية التي يتم اكتسابها تدريجيا ِلتُشَكَِّل الكُل في نهاية المسار 

وقد تكون الكفاية العامة معرفية تحتوي المعارف النظرية، قد تكون، كذلك، عملية تحتوي . التكويني
كما . ت األدائية الضرورية، وقد تكون وجدانية تشمل القدرات ذات البعد االنفعالي والنفسيالخطوا

يالحظُ تداخل بين هذه األبعاد بحيث ال يمكن مثال أداء مهمة عملية دون االرتكاز على البعد المعرفي 
 ،نسبة الختصاص واحدوعلى العموم، وبال. المتعلّق بها؛ هنا نالحظ الخلفية المعرفية ألعمال التطبيقية

يمكن تعداد خمسة أو ستّة كفايات عامة أو أكثر، تُصبح بمثابة محاور عامة يعتَمد عليها في بناء مناهج 
التكوين في االختصاص إبان التخطيط، كما ستُمثُّْل أهداف عامة يجب تحديدها بالنسبة لألنظمة 

في سوق العمل، ويجب تحقيقها من قبِل الطلبة والمؤسسات التكوينية والمؤسسات اإلنتاجية 
إنّها منشودة من كل األطراف المعنية بالعملية . والمتربصين الذين تابعوا التكوين في هذا االختصاص

ولغرض التوضيح يمكن عرض مثال عن قائمة الكفايات المهنية العامة التي يحتويها . التكوينية
ك الصناعي، والتي يسعى معهد التكوين المهني إلى تحقيقها لدى اختصاص تقني سامي في اإللكتروني

  .خريجيه

  :تظهر هذه الكفايات المنشودة كالتالي إجرائيا 

  ).بعد عملي ـ تطبيقي( القدرة على قراءة مخطط إلكترونيك بصفة دقيقة: 1 الكفاية 

  بعد( ترونيةالقدرة على استيعاب حجم معرفي نظري دقيق بخصوص العناصر االلك: 2 الكفاية
  ).معرفي

  ).بعد عملي ـ تطبيقي( التحكم في استعمال أجهزة القياس االلكتروني بصفة فعالة: 3 الكفاية   

  معرفة تقنيات تصليح العطب وتحقيقه بخصوص كل انجاز الكتروني مهما كانت طبيعته: 4 الكفاية   

  ). بعد عملي ـ تطبيقي(              

  ).بعد وجداني( عية واتجاه ايجابي الختصاص اإللكترونيك الصناعيإظهار داف: 5 الكفاية   
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فتظهر في عدة مرجعيات أولها المعنى في اللّغة والذي   Compétenceأما دالالت ومعاني لفظ الكفاية  
يشير إلى االستغناء، فيقال كفى الشيء يكفيه فهو كاف إذا حصَل به االستغناء عن غيره، والكفاية تعني 

وكفى اهللا فالنا فالنا، . كفاه مؤونته: قام فيه مقامه، ويقال: وكفى فالن األمر. د األدنى لألداء المطلوبالح
أن : استغنى به وقنع، واالكتفاء الذاتي في االقتصاد: واكتفى بالشيء. حفظه من كيده: أو شر فالنا

نفهم ). 538ة، المعجم الوجيز، صاللغة العربي جمعم( تاجها عن االستيراد من غيرهاتستغني الدولة بإن
من معنى الكفاية في اللّغة أن العامل سوف يستغنى عن االعتماد على اآلخرين في حالة اكتسابه للكفايات 

وفي هذه الحالة سوف يظهر كفاءته وقدرته بنوع من . التي تُمكِّنُه من أداء العمل الذي يطْلَب منه
  .ملاالستقاللية والثقة حتى إنهاء الع

تلك الكفاية المتعلقة بالوظائف المرتبطة بالمهنة التي " الكفاية المهنية بأنها  Stuartرت اويعرف ستيو
في مجدي عبد النبي هالل  تستيوار"( يقوم بها شخص ما، وعندئذ يطلق على هذا الشخص بأنه كفء 

  .)57، ص 2007و عصام توفيق قمر،

مجموع المعارف والمهارات واالتجاهات : " كفاية المهنية على أنهايتعلّق بمهنة التعليم تُعرفُ ال ما وفي
الضرورية ألداء مهام المعلّم وأدواره، ومن ثم فهي كفايات ذات طبيعة معرفية وجدانية ونزوعية، وهي 
كذلك القدرة على تحقيق التنمية المقصودة طبقا لمعايير محددة مسبقا، وتزداد الكفاية كلّما أمكن تحقيق 

  .)2004رضا أبو حسين، عبد العزيز العصفور، ( يجة تحقيقا كامال النت

وتَظهر لنا إمكانية تعميم هذا التعريف الخاص بالكفاية المهنية لوظيفة المعلّم على كافة الوظائف األخرى، 
ألن هذه الوظائف تتطلّب، هي كذلك كفايات ذات أبعاد معرفية وجدانية وأدائية تعمُل أيضا على تحقيق 

     :هذه الحقائق المتعلّقة بالكفاية قائال Ph .Perrenoudويؤكّد فيليب برنو . لتنمية والنتائج المقصودةا
لمفهوم الكفاية دالالت متعددة سأحددها هنا باعتبارها قدرة على التصرف بفعالية في نمط معين من " 

فلمواجهة وضعية ما يجب استخدام . الوضعيات؛ فهي قدرة تستند إلى المعارف لكنها ال تُخْتزُل فيها
، ترجمة لحسن  Perrenoud Philipeفليب برنو "( موارد معرفية متكاملة ومتعددة ومنها المعارف 

 .)12، ص2004بوتكالوي، 
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  :البعد المعرفي للكفاية

لية التكوينية وهو البعد الذي يمثُِّل المعرفة النظرية التي يتحصل عليها المتربص أو الطالب في إطار العم
ويشكَُّل البعد المعرفي للكفاية خلفية المعلومات العلمية الضرورية التي ستُمكِّنه من اكتساب . التي يتابعها

ويكون البعد المعرفي ذات مستويات مختلفة في درجة التعقيد، حيث تتطلّب . البعد العملي ـ التطبيقي لها
ولقد أوضحت نظرية بنيامين . ب أجزاء منه قدرات عقلية فائقةبعض محتوياته الذاكرة فقط، بينما تتطلّ

ويضم هذا . هذا البعد في تصنيفه في المجال المعرفي لألهداف التعليمية Benjamin Bloomبلوم 
جميع أشكال النشاط الفكري لدى المتعلّم، وخاصة العمليات العقلية الستة " المجال، حسب هذه النظرية، 

وتندرج تحت هذا المجال األهداف التربوية . التقييموالتركيب والتحليل و التطبيقوهم الفوالمعرفة : وهي
   .التي تعمل على شحذ وتنمية هذه العمليات

نقول أن البعد المعرفي يشكُّل إذن سلسلة مرتبة من أهداف تركز على الجوانب المرتبطة إجرائيا 
ت العقلية من تذكرٍ وفهمٍ وتطبيق وتحليٍل وتركيبٍ باكتساب المعرفة، وتَذَكّرها وصقل وتطوير المهارا

وضع بنيامين بلوم ومجموعة البحث التي أشرف عليها  وقد ).48، ص1990لحسن مادي، " ( وتقييمٍ 
صنافة األهداف المعرفية على أساس معيار الصعوبة المتدرجة سواء في ما يخص ترتيب األهداف أو 

هداف، والتي تجسد أنواع النشاط العقلي الذي نريد أن يتحقق عند ترتيب المقوالت التي تندرج تحتها األ
أن تهتم جيدا " يشير إلى أنه ينبغي على األنظمة التربوية في هذا المجال  Bloomولهذا نجد بلوم . التلميذ

      "قبل التدريس بتحديد ماهية النتائج الممكنة والمرغوبة والتي ينبغي أن نسعى إليها بصورة منظمة 
ويشكل إذن، البعد المعرفي، بعدا من ). 41، ص 1983، ترجمة دار ماكيروهيل، بلوم. س. بنيامين( 

أبعاد الكفاية، والذي يكون من الضروري أخذه بعين االعتبار سواء عند بناء المناهج أو عند القيام بالعمل 
 المعرفيةق المتربص للكفايات التقويمي أثناء وبعد انتهاء العملية التكوينية، وذلك لمعرفة مدى تحقي

 .وهذا ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة. المنشودة

  

  :البعد الوجداني للكفاية

وهو البعد الذي يمثُل الجانب االنفعالي والنفسي للمتربص، حيث يشمل هذا البعد حقيقة اتجاهاته وميوله 
ة الالزمة للقيام بالعمليات و بالمهام ورغباته نحو اختصاص معين؛ كما يشمل السمات الشخصية والنفسي

  .التابعة لمهنة محددة
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نقول أنّها سمات ضرورية تساعد الفرد، وبصفة معتبرة، في تحقيق النجاح إثر قيامه بتنفيذ إجرائيا  
الدقّة وروح المسؤولية والصدق في أداء العمل : ومن بين هذه السمات نذكر. العمليات والمهام المذكورة

الثقة بالنفس واالستقاللية عند التعامل مع ظروف العمل، وحب االطالع والمثابرة و والتنظيمة الجِديو
الشعور بالرضا والتوافق المهني الحرص والمراقبة لمجريات التنفيذ، الرغبة في تحقيق المنفعة 

ئه للعمل، سواء والمصلحة للمؤسسة اإلنتاجية أو الخدمية التي ينتمي إليها، الشعور بالسعادة أثناء أدا
بصفة فردية أو مع الجماعة، الروح المعنوية االيجابية، وكذلك التعامل مع الزبائن إذا وجِدوا، بأخالق 

يظهر مما تقدم أهمية البعد . عالية، برفق وبأساليب ناجحة حسب الظروف التي تتطلبها المواقف المختلفة
 كفايات وقدرات هامة جدا في كل مواقف العالقات فهو يشمل فعال. الوجداني في أداء األعمال المهنية

وفي إحدى المشاريع األمريكية المعاصرة الهادفة إلى . اإلنسانية والحيثيات الدقيقة في الممارسة المهنية
إعداد المدارس ونظم التعليم للقرن الحادي والعشرين  يالحظُ، زيادة على األبعاد المعرفية والتطبيقية، 

النظام التربوي على دعم القيم اإلنسانية األساسية في الديمقراطية، " لبعد الوجداني، فيعمل التركيز على ا
وتشمل الصدق واحترام اآلخرين واألمانة والرعاية والمسؤولية، حب التعلّم، وحب االستطالع واالبتهاج 

لوجداني لها ولهذا يظهر أن سلبية البعد ا). 69، ص Frank Withrow  ،2008فرانك ويثرو " ( به 
انعكاسات سلبية أكيدة على التكيف واألداء وحتى على العملية اإلنتاجية بكاملها، وذلك ألن البعد 

ولقد قام أساتذة جامعة منسوتا في الواليات المتحدة . الوجداني هو جانب من جوانب الشخصية اإلنسانية
والروح الرضا عن العمل : مهني إلىاألمريكية ببحث عن التوافق المهني حيث قاموا بتقسيم التكيف ال

المظاهر ؛ وقد وجدوا تأثير هذه العوامل وودوافع العمال والصالحية للمهنة المعنوية واتجاهات العمال
، 1985محمود السيد أبو النيل، ( النفسية على التكيف المهني للعمال، وبالتالي على المردودية  واإلنتاج 

  .)268ص 

الذي عرفَ  Krathwohl.R.Dكراثوول . ر. جال الوجداني حسب صنافة دويمثل البعد الوجداني الم
المجال الذي يتعلّق باألهداف الوجدانية التي تهتم بتغيير االهتمامات " المجال العاطفي أو الوجداني  بأنّه 

  القيم، وكذلك التطور في الحكم والقدرة على التكيفوالمواقف و

  .)124، ص DE Landsheere V et G ،1975,في ر كراثوول. د"(  

عدا من أبعاد الكفاية، والذي يكون من الضروري أخذه بعين االعتبار في  ،لشكّيإذن، البعد الوجداني، ب
التربية المعاصرة، سواء عند بناء المناهج أو عند القيام بالعمل التقويمي أثناء وبعد انتهاء العملية 

وهذا عكس ما نالحظه . المنشودةالوجدانية بص للكفايات التكوينية، وذلك لمعرفة مدى تحقيق المتر
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حتى بحثياً، بل كانت األولوية   بخصوص التربية التقليدية التي لم تكن تولي اهتمام للبعد الوجداني،
وهذا ما حاولنا اجتنابه في هذه الدراسة، حيث ركّزنا في مقابالتنا مع . تُعطى للجانب المعرفي فقط

المصالح على هذا البعد الهام من أبعاد شخصية المتربص بصفة خاصة وشخصية األساتذة ورؤساء 
  .العامل المهني بصفة عامة

  :البعد العملي ـ التطبيقي للكفاية

. وهو البعد الذي يمثل الجانب العملي والتطبيقي للكفاية من خالل القدرات األدائية التي يكتسبها األفراد
كوين المهني بعدا محوريا ألنه يؤدي إلى المعرفة العملية التي تشكُّل غاية ويعتبر هذا البعد، في مجال الت

ولهذا نجد ارتباط . كل المهن والحرف؛ و ألن المهنة تُعرفُ أساسا بأدائها التطبيقي وإنجازاتها الملموسة
األمر ، Faire – Savoirوالمعرفة العملية   Compétencesكبير في التكوين المهني بين الكفايات 

الذي يالحظُ في المرجعيات المهنية التي تُبنى على أساس قائمة من الكفايات التطبيقية المؤدية إلى ثقافة 
جورجات وجان باستيو ( المهن الصناعية، والتي تختلف عن الثقافة السائدة في الثانويات والجامعات

Georgette et Jean Pastiaux ،1997 116، ص(.  

  :لكفايات العملية ـ التطبيقية على الشكل التاليتكون ا إجرائيا

  :ـ اختصاص آليات وضبط كنموذج

  .القدرة على قراءة مخطط كهربائي على مستوى الخزانة الكهربائية) 1

 Logique programméeء باعتماد طريقة المنطق المبرمج  القدرة على برمجة أي آلة إنتاجية سوا) 2
  .بطريقة صحيحة وكاملة Logique cabléeالمنطق المفتول أو طريقة بصفة صحيحة وكاملة، 

يشكل إذن، البعد العملي ـ التطبيقي، بعدا من أبعاد الكفاية، خاصة في التكوين المهني، والذي يكون من 
الضروري أخذه بعين االعتبار سواء عند بناء مرجعيات الكفايات المهنية، أو عند القيام بالعمل التقويمي 

. المنشودة العملية ـ التطبيقيةانتهاء التكوين، وذلك لمعرفة مدى تحقيق المتربص للكفايات  أثناء وبعد
  .وهذا ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة

من خالل ما تقدم من توضيح لمفهوم الكفاية المهنية وأبعادها نجد الباحث زياد حمدان يشير إلى أربعة  
  :أنواع من الكفايات المهنية هي
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وتشير إلى المعلومات والمهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد في شتى مجاالت : الكفايات المعرفية ـ 
  .عمله

وتشير إلى استعدادات الفرد وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته، وهذه الكفايات : ـ الكفايات الوجدانية 
  .المهنحساسية الفرد وثقته بنفسه واتجاهه نحو : تغطي جوانب متعددة مثل

وتشير إلى كفاءات األداء التي يظهرها الفرد، وتتضمن المهارات النفس حركية، : ـ الكفايات األدائية 
  .وأداء هذه المهارات يعتمد على ما حصله الفرد سابقا من كفايات معرفية

زياد حمدان، محمد .( وتشير إلى أثر أداء الفرد للكفاءة السابقة في ميدان العمل: ـ الكفايات اإلنتاجية 
  .)88 85، ص ص 1992

  

  :خريجي مؤسسات التكوين

هم فئة الشباب الذين يلتحقون بمؤسسات التكوين المهني بغية متابعة تكوين في اختصاص معين مبرمج 
ويبدو أن هذه . سنة 25و  16وتتراوح أعمارهم بين . في مدونة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر

شباب قد غادرت قطاع التربية الوطنية ألسبابٍ شتى، أهمها الرسوب في مسار التعليم الشريحة من ال
العام، الذي يظهر أثناء المرحلة االبتدائية، مرحلة التعليم المتوسط أو مرحلة التعليم الثانوي، وحتى 

لب الجامعي نظرا لظروف قاصرة قد تكون عائلية، نفسية واجتماعية أثّرت في عدم تمكين الطا
كما أن هناك حاالت . الجامعي من مواصلة دراسته بصفة عادية، مما يحثه على االتجاه نحو التكوين

أما مستويات التكوين التي . تُظهر فعال دافعية ورغبة وميول للتكوين المهني ّألنّه يتوافق  واستعداداتها
  :يتابعونها فهي خمسة مستويات هي

  .تخصصون لنيل شهادة التخصص في التكوين المهنيتكوين العمال الم: المستوى األول 

  . األعوان المؤهلين لنيل شهادة الكفاءة المهنيةتكوين العمال و:المستوى الثاني      

  .األعوان ذوي التأهيل العالي لنيل شهادة التحكُّم المهنيتكوين العمال و:المستوى الثالث     

  .التقنيين تكوين أعوان التنفيذ و:المستوى الرابع      

  . تكوين التقنيين السامين و اإلطارات المتوسطة لنيل شهادة التقني سامي:المستوى الخامس    
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  :آراء األساتذة

معجم الطالب، ( الموقف الفكري/ االعتقاد/ التدبير: هو جمع لرأي ويعني : ومعنى المصطلح لغةً
، وهناك رأي معارض كما يعني فكر، فكرة، نصيحة، مشورة). 208، ص2004عربي ـ عربي،

,  ideaوهذا ما ترادفه في اللغة االنجليزية . ورأي مخالف، ورأي عرضي أو عابر أو غير ملزم
view   ,conception   ) ،وفي اللغة الفرنسية يعني ماذا نعتقد في )573، ص 2002المورد ،

 un avis ,une opinion ,un point de vue  )Dictionnaireموضوع ما ويتمثّل في 
encyclopédique Larousse ,2002 ,p130(.  

الرأي هو تعبير صادق عن فرد معين فيم سواه بالموافقة أو " أنAlbert.T  ت .ويرى ألبارت
محمد السيد أبو نيل، " ( المعارضة لموضوع معين أو فكرة معينة أو شخص أو اقتراح ذا أهمية 

   .)322، ص1985

نا تحديدا وجهة نظر أساتذة التكوين المهني في مستوى تحقيق يعني هذا المصطلح في دراستإجرائيا 
وتتمثل وجهة . خريجي مؤسسات التكوين المهني للكفايات المهنية العامة ذات العالقة باختصاصاتهم

النظر هذه في التقييم والدرجة التي يمنحونها لمستوى تحقيق كل كفاية عامة تكون موضوع اهتمام 
ضمن إحدى فئات المقياس الخماسي التي تعبر عن  أوالملموسة يكون الرأي  وبصفة. الدراسة الحالية

ضعيف، دون : ( مستويات المقترحة في تحقيق الكفايات المهنية المعنية، والمتمثلة في) 5(الخمس 
منح  ولتمكين المعالجة اإلحصائية، يتوجب على األستاذثانيا، و). المتوسط، متوسط، حسن، جيد جدا 

    .بالنسبة لمستوى ضعيف) 3.99ـ  0: ( جة لكل فئة تكون تتراوح بين قيمتين على النحو التاليدر
ـ  12.( بالنسبة لمستوى متوسط) 11.99ـ  8. ( بالنسبة لمستوى دون المتوسط) 7.99ـ  4( 

  .بالنسبة لمستوى جيد جدا) 20ـ  16( و. بالنسبة لمستوى حسن) 15.99

أستاذا يمارسون مهنة التعليم في مؤسسات ) 60(نة الدراسة المتكونة من ستينفيمثلون عي األساتذة،أما 
التكوين المهني بتجربة مهنية تساوي أو تفوق عشر سنوات، وهم مكلّفون بتدريس وتدريب 

وهم حاملون لشهادات متفاوتة المستوى منها شهادة مهندس دولة، شهادة الليسانس، شهادة . المتربصين
أنّهم حاملين، جميعهم،  اكم. هادة تقني وشهادة الماجستير عند البعض القليل منهمتقني سامي، ش

قطاع  لشهادات تثبت متابعتهم لتربص بيداغوجي مغلق لثالثة أشهر، كون هذا األخير إجباري في
   .التكوين المهني في الجزائر
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  :رؤساء المصالح

متخصصون المتواجدون في مختلف المؤسسات هم فئة من العمال في سوق العمل، وتحديدا المهنيون ال
، وعددهم الصناعية والخدمية أين تم البحث الميداني لهذه الدراسة؛ وهم رؤساء المصالح والمجموعات

االختصاص .وقد قدموا آرائهم بخصوص مستويات تحقيق الكفايات المهنية المتّفق عليها). 30(ثالثين
مقياس التجربة المهنية التي يتمتعون بها، والتي تعادل أو  الواحد من طرف رئيسين اثنين على أساس

ويحمُل رؤساء المصالح . سنوات، كما أوضحنا ذلك عند تحديد العينة في فصل المنهجية 10تفوق 
والمجموعات شهادات متفاوتة المستوى في االختصاصات المعنية بالدراسة؛ فمنهم مهندس دولة، ومنهم 

  .تقني سامي، ومنهم تقني

  :مسة عشر اختصاصخ

. وهي جملة االختصاصات المعنية بالدراسة و التي تابعها خريجي مؤسسات التكوين وخضعت للتقييم
  :وتظهر بتسمياتها الرسمية، برموزها  وبالشُعب المهنية التابعة لها كالتالي

  .الكهرباء واإللكترونيك: الشعبة المهنية. ELE. 0711:الرمز. اإللكتروتقني) 1

  .الكهرباء واإللكترونيك: الشعبة المهنية. ELE 0717: الرمز. كترونيك الصناعياإلل) 2

  .الكهرباء واإللكترونيك: الشعبة المهنية.  ELE. 0718: الرمز. آليات وضبط) 3

4 (0704:  الرمز. يانة عتاد اإلعالم اآلليص INF  .المعلوماتية: الشعبة المهنية.  

  .اإلنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية: لشعبة المهنيةا.  CMS 0701: الرمز. الخراطة) 5

  .الكهرباء واإللكترونيك: الشعبة المهنية.  ELE 0705: الرمز. الكهروميكانيك) 6

  .اإلنشاءات المعدنية: الشعبة المهنية.  CML 0701: الرمز. التلْحيم) 7

8 (0701: الرمز. جارة المعماريةالن BAM  .لخشب والتأثيثا: الشعبة المهنية.  

9 (ر أشغال البناءم0721: الرمز.سي BTP  .البناء واألشغال العمومية: الشعبة المهنية.  

10 (ة والغازالتم0709: الرمز. ديدات الصحي BTP  .البناء واألشغال العمومية: الشعبة المهنية.  

  .سة واألنسجةصناعة األلب: الشعبة المهنية.  HTE 0703: الرمز. الخياطة الجاهزة) 11
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  .تقنيات اإلدارة والتسيير: الشعبة المهنية.  TAG 0717: الرمز. المحاسبة والمالية) 12

  .صناعة األلبسة واألنسجة: الشعبة المهنية.  HTE 0707: الرمز. مصمم أزياء) 13

  .تقنيات اإلدارة والتسيير: الشعبة المهنية.  TAG 0716: الرمز. سكريتارية المديرية) 14

  .مهن البيئة والمياه: الشعبة المهنية.  MEE 0707: الرمز. معالجة المياه ) 15

  :في ضوء متطلّبات سوق العمل

أي في إطار ما هو مشتَرط من المؤسسات اإلنتاجية، الصناعية والخدمية من كفايات ومعارف وقدرات 
العمل بخصائص تقنية ومستوى  ويعرفُ سوق. مهنية مختلفة، والتي شكّلت المجال المكاني للدراسة

بناءا على هذه الحقيقة . تكنولوجي يفوق المستوى السائد في عالم التكوين، خاصة في الدول المتأخِّرة
ونظرا الختالف مفهوم وأنماط التقييم بين عالم التكوين وعالم الشغل، رأينا من الضروري اللجوء إلى 

آرائهم بخصوص مستوى تحقيق خريجي التكوين  رؤساء المصالح على مستوى سوق العمل لمعرفة
وقد شَمَل هذا المجال المكاني . المهني للكفايات المهنية العامة في االختصاصات المعنية بالدراسة

المؤسسات الخاصة والعامة المتواجدة في المنطقة الصناعية وأماكن أخرى من مدينة سطيف، وعددها 
  :مؤسسة، و هي) 12(اثني عشر

    Sumsun .سامسونغ  شركة) 1

   ENPC Batterie. توحدة البطاريا) 2

    Sofiplast.شركة سوفيبالست ) 3

   Siplast. سيبالست شركة )4

  Pepsi .شركة بيبسي للمشروبات) 5

   CALPLAST .شركة كالبالست )6

   Unité moule ENPC .وحدة التفريز )7

  .  Getic.شركة جيتيك )8

  .سمير الخاصة.شركة ب) 9
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  عمار الخاصة  .ؤسسة تم) 10

  . سماتي.مؤسسة ع) 11

  .ع الخاصة .مؤسسة بونعاس)  12

  :العوامل المعرقلة

هي األسباب التي تُؤثر سلبا على تحقيق الكفايات المهنية العامة المعنية بالدراسة بمستوى حسن وجيد 
غير متوفرة تماما،  فيمكن أن تكون عناصر ضعيفة، غير متوفرة بالشكل الكافي والمطلوب، أو. جدا

أي عوامل ال تساعد المتربص، بالحقيقة التي هي عليها، من أن يكتَسب الكفايات المهنية عامة 
" ومعنى العامل لغويا . حسن و جيد جدا، وهي المستويات سوق العملبالمستويات المثالية التي يريدها 

عامل كيمياء، وفيزياء وأحياء؛ عامل فعال، مؤثّْر؛ كُّل ما يسهم في إحداث نتيجة ما؛ عنصر، فيقال 
المورد، قاموس عربي ـ ". (  Factor:  والكلمة المرادفة لمعنى العامل في اللغة االنجليزية هي

، والتي  Facteurأما في اللّغة الفرنسية فنجد الكلمة المرادفة  ). 746إنجليزي، نفس المرجع، ص 
        م في تحقيق نتيجة سلبية أو ايجابية، والسبب المؤدي إلى نجاحٍ ماتعني أيضا العنصر الذي يسه

) dictionnaire encyclopédique Larousse  ، 601نفس المرجع، ص(                   .
                                       :                                   والعوامل التي رأيناها معرقلة من خالل الفرضية العامة الثانية تمثّلت في

  :نقائص في المناهج 

وتعني هذه النقائص عدم توفر البرامج والمقررات بالقدر الكافي الذي يضمن وجود المحتويات العلمية 
بب عدم توفر فيمكن أن تكون مشكالت في تخطيط هذه البرامج وبناءها بس. سواء النظرية أو التطبيقية

اإلطارات المتخصصة، أو عدم االطالع على ما يجري على مستوى سوق العمل في مجال التكنولوجيا 
السائدة والمستحدثة؛ مما يخلق هوة معرفية بين ما يجري في هذا السوق وما هو حاصل في المؤسسات 

تكوين المهني للكفايات المهنية والنتيجة المتوقعة في هذه الحالة هي عدم تحقيق خريجي ال. التكوينية
بمفهومه التقليدي هو مجموعة المواد الدراسية التي يقوم بإعدادها " والمنهج . بالمستوى المطلوب

). 12، ص2000إمام مختار حميدة، " ( المتخصصون ويقوم التالميذ بدراستها داخل أسوار المدرسة 
هذه الخطّة لجزء من يوم دراسي كامل أو شهر، خُطّة يتم لفرد أو فصل أو مدرسة، وقد تكون " أو هو 

وأصبح المنهج بالمفهوم ). 17، ص1995أحمد حسين اللقاني، " ( أو فصل دراسي أو عام دراسي 
يعبر عن مجموعة من الخبرات المختلفة التي تقوم المدرسة بتقديمها للمتعلمين، وِفق أهداف " الحديث 



30 

 

وهذا بمثابة مفهوم شامل للمنهج الحديث، والذي يشير إلى تربوية محددة وخُطّة علمية مرسومة، 
  أهداف التعليم، المحتوى، الطرق والوسائل، النشاط المدرسي وعملية: مجموعة من الدالالت أهمها

  

ولهذا نعتبر العوامل المعرقلة التي ذُكرتْ في الفرضية ). 18، ص 1998حسن شحاتة، " ( التقويم  
  .فرضيات الستة الجزئية المنبثقة عنها هي عناصر من المنهجالعامة الثانية وكذا ال

  :قلّة األجهزة المستعملة

وتعني عدم توفر الوسائل واألجهزة البيداغوجية الضرورية جدا للتدريبات في االختصاصات المختلفة 
قطع، أجهزة والخياطة، أجهزة التلحيم، أدوات ال بفهناك الماكينات، آالت الحاسو. في  التكوين المهني

و االكتروتقني، وكل المعارض التعليمية المستعملة كاألشرطة العلمية  كالقياس في الكهرباء واإللكتروني
وتُعتبر كل هذه األجهزة . إلى غير ذلك من األجهزة والمعدات الكثيرة...والنماذج والصور والملصقات

المناهج المخططة لهذه العملية، ألنها واألدوات المستعملة في العملية التكوينية عنصر أساسي من 
مثيرات الجهاز اإلدراكي والحسي لإلنسان الذي يريد التعلّم؛ وال يمكن تحقيق هذا التعلّم باالكتفاء 

ولهذا، كل قلّة أو فراغ أو نُقصٍ يسجُل بخصوصها سيكون له، ال محالة . بالجانب النظري لوحده
حواس اإلنسان في كثير من  إن. ة المنشودةكفايات المهنيانعكاسات ستتمثّل في ضعف تحقيق ال

لذلك كانت الحاجة ماسة إلى . " المواقف ال يمكنها أن تدرك كل المفاهيم والحقائق، نظرا لعجزها
االستعانة بالوسائل التعليمية، انطالقا من الخبرة المباشرة إلى الخبرة المبسطة وما تشتمل عليه من 

  ).6، ص1988محمد وطاس، ..."( ةة، والتوضيحات العمليالخبرة الفني عينات ونماذج، إلى

  :نقائص في كفاءة األساتذة  

ة يسة مهام مهنة التعليم بنجاح وفعالوتعني عدم توفّر األستاذ على مستوى التكوين الضروري لممار
)55p,2004,Samai Toufik .( النفس وقد تظهر هذه النقائص في جوانب مختلفة منها الجانب

لكل جانبٍ من  وهناك سلبيات .، ومنها الجانب المعرفي والتطبيقي ذات العالقة باالختصاصيتربو
، فسيترتّب )بيداغوجي( عرف نقائص في المجال النفس تربويفإذا كان األستاذ ي. النقائص المذكورة

اغوجية مع تظهر هذه الصعوبات في العالقة البيد. عن ذلك صعوبات مختلفة عند أداء المهام
ة االتصالية التي قد تعرفُ مشكالت عديدة منها مشكالت الداللة، المشكالت المتربصين، في العملي

ة التي تؤثر كلّها سلبا على التقنية ومشكالت الفعالي "جوديت الزار "( ة الفعل االتصالي ومحتواه نوعي
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Judith Lazar  ،1993 الممارسة  غوجي على مستوىكما تظهر نقائص التكوين البيدا). 78، ص
ة من أجل تنمي) األستاذ( فن تعليم األفراد وتنشئتهم، وكل نشاط يقوم به شخص" التي هي  البيداغوجية

ولهذا نقول أن نقائص كفاءة األستاذ ). 33، ص 2006، موريس شربل"( أنواع   تعلّم دقيقة عند الغير 
عدم قدرته على  يا، في رداءة ممارسته البيداغوجية، وفيمادة التعليم، وثان في يمكنها أن تظهر أوال،

تحقيق األهداف والكفايات التكوينية والتعليمية المنشودة لدى طلبته ومتربصيه، بسبب ضعف في أداء 
ة اختيار وتطبيق همة التنشيط، مهمة التخطيط، مهمم: مهام تندرج ضمن مهنة األستاذ، وهي) 4(أربعة

طرق التدريس، ثم مبوبو مبوال ( ة التقييمهمBobo Mbula  ،1976 .(  

 صص التطبيقية داخل المؤسنقص الحةسات التكويني:  

وتعني نقص التدريبات الضرورية أثناء العملية التكوينية، مما يعيقُ تحقيق الكفايات المهنية التطبيقية 
المراكز والمعاهد، وفي عددها،  ويظهر هذا النقص في نوعية التطبيقات المنظّمة في. لدى المتربصين

صص التطبيقية  غير كافية، ال تسمح باكتساب الخبرة العملية والكفايات المرتبطة بها، حيث تكون الح
خاصة في مجال التكوين المهني؛ مما يترتّب عليه ضعف التكوين و نقائص في فهم الحقائق الدقيقة 

بسياسات التدريب وتحديد " رتبط الحصص التطبيقية وت. ة المختلفةبالعمليات المهني ذات العالقة
االحتياجات التدريبية التي تأخذ بعين االعتبار مستويات العمل المهني، الفترة الزمنية التي تحتاجها تلك 

عبيد محمود محسن "( المستويات والتخصصات، االحتياجات التي يفرضها التطور التكنولوجي 
وقد أشار عبد الرحمان ابن خلدون منذ  ).80، 79، ص ص 2003الزوبعي وعماد حازم الجنابي، 

القرن الرابع عشر الميالدي، و كونه مارس مهنة التعليم، إلى أهمية التطبيقات في الحصول على 
إن البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم : " الملَكات معبرا عن ذلك بالتلقين عن طريق المباشرة حيث قال

من المذاهب والفضائل تارة علماً ةتعليماً وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة، إال أن  وما ينتحلون به
ابن خلدون عبد الرحمن بن "(حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا 

شكُِّل عامال كل هذا يدلُّنا على أن ضعف التطبيقات والمباشرة في التعلّم ي). 541، ص1978محمد، 
  .معرقال في تحقيق األهداف التعليمية أو الكفايات المهنية المنشودة

  :ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العمل 

ويعني نقائص في التربصات المنظّمة داخل المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية المختلفة، في الوسط 
صات األهداف المنشودة، وذلك ألسباب حقِّقُ هذه التربوتظهر هذه النقائص عندما ال تُ. المهني الفعلي

ة اإلشراف على المتربصين عملي صات، ضعفضعف التخطيط الخاص بهذه الترب: عديدة نذكر منها
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وال فترة التربختار لقيام التربص، تقليص الحجم الساعي ومتابعتهم طص، عدم مالئمة المكان الم
ة المختلفة، عدم مساهمة ام بتدريبات منتظمة في العمليات المهنيالضروري لقيام التربص، عدم القي

في ضعف الشراكة بين قطاع المؤس بة وفعالية في مجريات التربص، مما يتسبسة المستقبِلة بجدي
ففي حالة نقص الجدية يسقط أحد المبررات الهامة لمشاركة سوق العمل . التكوين المهني وسوق العمل

إيمان " التدريب المهني، وهو مبرر يسعى إلى توفيره كل مجتمع معاصر، أال وهو في التعليم و
مؤسسات سوق العمل بدورها في تنمية مساهمتها في تخفيف األعباء التي ة الموارد البشرية وأهمي

، ص 2003طارق علي العاني و نصير أحمد السامرائي و علي خليل التميمي، "( تتحملها الدولة 
19 .(  

 نقص مصداقيسات التكوينينظمة في المؤسةة االمتحانات الم:  

لْميا ترتبط االمتحانات ارتباطا وثيقا بعمليبها ع دقصجمع " ة التقويم؛ وهي التي ي عملية منهجية تتطلّب
بيانات موضوعية ومعلومات صادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات قياس متنوعة في ضوء 

بغرض التوصل إلى تقديرات كمية، وأدلّة كيفية يستَنَد إليها في إصدار أحكام أو اتخاذ أهداف محددة 
 وانطالقا من تحديد). 31، ص2000صالح الدين محمود عالم، ( قرارات مناسبة تتعلّق باألفراد

االمتحانات درة يعني عدم قُ "نقص مصداقية االمتحانات"المفهوم العلمي للتقييم، يمكن القول أن مصطلح 
سات التكوينية على تقديم تقويم موضوعي ذات مصداقيقامة داخل المؤسة لمستوى المتربصين الم

 كانت اية محددة سواءفلكلِّ متربصٍ في ك ةالفعلي ؛ بحيث يدّل على نقاط الضعف ونقاط القوةالممتحنين
معرفيةة، تطبيقي أو وها أساتذة وترجع هذه الظاهرة إلى عوام. ةجدانيعة، منها ما ذَكَرل عديدة ومتنو

  :وتظهر هذه العوامل كالتالي. قطاع التكوين المهني، ومنها ما حددته الدراسات السابقة

ـ التدخّل غير . ة المنشودةـ غموض الكفايات المهني. ـ عدم بناء االختبارات بناءا علميا سليما
ـ حرص اإلدارة . االختبارات وبعد تقديم العالمات الموضوعي لإلدارة عند شروع األستاذ في تقويم

والضغط الذي تُمارسه على األساتذة من أجل حثّهم وحتى إجبارهم على عدم تقديم نقاط إقصائية 
وسلبيَل عليها المراكة المتعلّقة بسوق العمل في ـ ضعف الش. تربصة مهما كانت النتيجة التي تحص

ـ كثرة أعداد . هامة ذات العالقة بالمستجدات التكنولوجية الحاصلةلة اقتراح مواضيع اختبار مسأ
  .  ة تحديدا دقيقاـ عدم تحديد مقاييس التقويم في كّل كفاية مهني. المتربصين
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  :الفصل الثاني

  الدراسات السابقة
  

  مقدمة  

                                                                                          .لتكوينيةدراسات تناولت موضوع تقييم الكفايات المهنية والعملية ا: المحور األول 
  .ور األول وتبيان الفائدة منهاـ تعقيب على دراسات المح

         .                   دراسات تناولت موضوع تحديد الكفايات المهنية األساسية في التكوين المهني: المحورالثاني

                 .حور الثاني وتبيان الفائدة منهاـ تعقيب على دراسات الم

                .ولت العوامل المؤثرة في تنمية القدرات المهنية والشخصيةدراسات تنا: المحور الثالث

  .وتبيان الفائدة منها ـ تعقيب على دراسات المحور الثالث

               . موضوع التخطيط للتكوين واإلقتراحات من أجل إنجاحه وتكاملهدراسات تناولت : المحور الرابع

                .ـ فروض البحث
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    :الدراسات السابقة

مةمقد:  

ة ة والمنهجين الباحث من جمع المعلومات النظريسات السابقة حجم معرفي هام يمكِّل الدراتُمثّ
بحثهة لتنويره بصفة كافية في مشروع الضروري. معرفة حدود :  ة مستويات هيويكون ذلك على عد

ة ثرية، التبصر بطرق البحث، وضع أسئلة اإلشكالية بصفة صحيحة، تعريف مفاهيم الدراسة بكيفي
ووسائل البحث المناسبة،  فهم النتائج والعوامل التي أدت إليها، التمكن من تفسير النتائج نظرا 

ولقد أكد دونالد . ب التكرار غير المفيد لدراسات سابقةث، وأخيرا تجنّللمعلومات التي اطلع عليها الباح
على دور األدبيات ذات الصلة بمشروع البحث حيث عرضها في سبعة نقاط  ،Donald Aryآري
المراجعة الدقيقة ) 2ن الباحثين من تقرير حدود مجال بحثهم،كِّملة تُالمعرفة بالبحث ذي الصّ) 1:هي

ة وللبحوث للنظريذات الصلة يمراجعة ) 3ن الباحثين من وضع أسئلتهم وفقا للوضع الصحيح،كِّم
مراجعة ) 4وتوضيح وتعريف مفاهيم الدراسة، األدبيات ذات الصلة يساعد الباحثين على تحديد سؤالهم،

ة لألدبيات ذات الصلة،غالبا ما تؤدي إلى نفاذ البصيرة في فهم أسباب النتائج المتناقضة في أحدنقدي 
درك الباحثون طرق البحث المفيدة، وتلك ي من خالل دراسة البحوث ذات الصلة،) 5ميادين البحث،

ب التكرار غير المقصود لدراسات للبحوث ذات الصلة، يجنّ االستقصاء) 6دو أقل فائدة،التي تب
دونالد (الهمدراسة األدبيات ذات الصلة يضع الباحثين في موقع أفضل لتفسير أهمية نتائج أعم) 7سابقة،

تقوم إذن فكرة مراجعة البحوث السابقة على أساس أن المعرفة  ).74،صDonald Ary،2004آري
ونحن نتعلّ"   ة متراكمةعمليع جهود م مما قام به اآلخرون ونبني عليه، فالبحث العلمي يؤدي إلى تجم

نقطة صغيرة في بحر واسع والبحث الواحد ليس إال . الباحثين ومشاركة كل منهم ِلما قام به اآلخرون
ولكن، هذه النقطة هي جزء من العمليبني على بحوث األمس، وبحوث اليوم تَ .ة البتكار المعرفةة الكلي

االطالع إذن ف ).99ص ،2007رجاء محمود أبو عالم(" بني على بحوث اليوم وبحوث الغد سوف تَ
ع والقراءة الواسعة ِلما كُتب حول االطال" طوة هامة تتم من خالل هو خُ السابقة على الدراسات

موضوع البحث الذي هو بصدده الباحث، بحيث تجعل الباحث ملما إلماما كافيا بجوانب البحث من 
        ).409- 408صص ،2002رجاء وحيد دويدري،"(خالل االطالع على كل ما تم من دراسات 

َأنّني لم أعثر على أي حرُأص كباحث َأن علي ،ت في بالدنا، في مجال علم النفس  لكندراسة سابقة تم
التربوي قد اهتمت بموضوع مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني للكفايات المهنية العامة لدى 

  .خريجيها مع التطرق إلى معرفة آراء المهنيين على مستوى سوق العمل
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دراسة تم تقسيمها وتوزيعها عبر  ) 17(عدد الدراسات السابقة المدرجة في هذه األطروحة سبعة عشرة
:                                                                                                             أربعة محاور هي

  .و العملية التكوينيةت موضوع تقييم الكفايات المهنية دراسات تناول: المحور األول   

  .دراسات تناولت موضوع تحديد الكفايات المهنية األساسية في التكوين المهني :ثانيالمحور ال   

  دراسات تناولت موضوع العوامل المؤثّرة في تنمية القدرات المهنية والشخصية لدى :المحور الثالث   

  .خريجي التكوين المهني وبعض نماذج التعليم العام في الشُّعبِ العلمية                   

  .التخطيط للتكوين واقتراحات من أجل نجاحه وتكامله دراسات تناولت موضوع: المحور الرابع   

  

  :وتتمثّل محتويات وحقائق هذه الدراسات السابقة كما يلي   

تقييم الكفايات  تناولت موضوع )7. 6. 5. 4. 3. 2. 1(وهي الدراسات :دراسات المحور األول   
  .وينيةالمهنية وكذا العملية التك

                                                        

  :الدراسة األولىـ 

تقييم العملية التكوينية في الجامعة، دراسة ميدانية بجامعات بوعبد اهللا لحسن ومحمد مقداد،  دراسة  
  .1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الشرق الجزائري

لي لهذه الدراسة الذي يرى أن عملية التكوين في بالدنا، والموجودة في جميع انطالقا من الطرح اإلشكا
المراحل الدراسية وخاصة في الجامعة لم تصل إلى المستوى المطلوب في اإلستجابة لظروف البيئة، 
 رجعه الباحثون إلى أسبابٍ عامةوإلى شروط البحث العلمي بسبب تدنّي مستوى التكوين فيها، والذي ي

أما العامة منها فهي األسباب ذات العالقة بسوء التخطيط للمنظومة التربوية وتحديد . رى خاصةوأخ
أما . أهدافها، وبالوضعية العامة للجزائر التي أثرت سلبا على المستوى العام للمنظومة التربوية

ها من األسباب الخاصة فتعود إلى المشكالت البيداغوجية المتمثّلة في كثرة الوحدات المدرسة مع خلو
أهداف توظيفية خاصة، نقص موضوعية التقويم واإلمتحانات بالشكل المعمول به بحيث ال يميزث بين 
الطالب المجتهد وغيره، ضعف الدروس خاصة النظرية منها بسبب نقص المصادر وقلة الوسائل 



36 

 

لة التدريب الميداني التعليمية، باإلضافة إلى عدم التنسيق عادة بين االستاذ المحاضر والمطبق، ق
النظرية مع المهن الفعلية، ) المالمح(وضعف التنسيق بين القطاعات المستخدمة، عدم تطابق البروفيالت

  .عدم تناسب درجة المهارة مع األداء المطلوب، وأخيرا ضعف التكوين البيداغوجي لألستاذ الجامعي

  :بالجامعة محاولين اإلجابة عن االسئلة التاليةأراد الباحثان في هذه الدراسة تقويم العملية التكوينية 

  ـ هل حقّقت الجامعة أهدافها في إعداد اإلطارات المتمكّنة من تأدية مهامها على أكمل وجه ؟

  ـ هل هناك عالقة بين البرامج التعليمية المعمول بها وبين الممارسة الميدانية لها ؟

  ـ ما هي الطرق التدريسية المستخدمة ؟

  االساليب التقويمية المتبعة ؟ـ ما هي 

وقد ركّزا الباحثان في هذه الدراسة الوصفية والتحليلية والتقويمية على جامعات الشرق الجزائري 
وقد احتوت ستّة فصول . المتمثّلة في جامعة قسنطينة، جامعة باتنة، جامعة عنابة وجامعة سطيف

نب النظري الفصل الثالث والفصل توزعت إلى جانب نظري وجانب تطبيقي، بحيث احتوى الجا
شَمَل الفصل الثالث عرض حقائق تطور منهاج التكوين من النموذج التقليدي إلى النموذج . الرابع

 الحديث، حيث أوضحا من خالل المقارنة بين النموذجين اإلختالفات الظاهرة بينهما، وذلك في جملة
ف، الوسائل الديداكتية، العالقة البيداغوجية، طرق من المستويات والحقائق المرتبطة بها، وهي األهدا

أما الفصل الرابع فقد احتوى تحليال للعناصر المكونة للعملية . التعليم والتعلّم ثم وضعيات التقييم
األهداف التربوية ومستوياتها، البرامج التعليمية، طرائق التدريس : التكوينية، والتي حددها الباحثان في

وقد استخدما الباحثان اإلستمارة كأداة . ا والحديثة، وأخيرا أساليب التقويم وخصائصهاالتقليدية منه
طالبا وطالبة  421كوسائل إحصائية مع عينة بلغ عدد أفرادها  2للبحث ثم النسب المئوية واختبار كا

  .ممن أوشكوا على التخرج

  .ة التي ذُكرتْ في تحليل العملية التكوينيةأما نتائج الدراسة والتي قسمها الباحثان إلى المستويات األربع

بينت النتائج أن هدف الجامعة المتمثّل في إعداد ) مستوى األهداف التربوية(فبالنسبة للمستوى األول
مستوى البرامج (أما بالنسبة للمستوى الثاني.   % 66إطارات كفأة في الميدان تحقّقَ إلى حد ما بنسبة 

النتائج أن البرامج التعليمية التي يدرسها الطلبة في الجامعة لم تحقق األهداف فقد بينت ) التعليمية
ومن بين األسباب، كما بين الطلبة، كان نقص ). أجابوا بِال % 84( المهنية للعمل المستقبلي بحيث
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يقة بالنسبة للمستوى الثالث بينت النتائج أنّطر. من حيث مدته وطبيعته) التدريب( العمل الميداني
 من العينة   % 66التدريس شائعة اإلستخدام في الجامعة الجزائرية هي طريقة المحاضرة بحيث أن

وفي ما يخص استخدام الوسائل . %  40أشارت إلى هذه الطريقة وتليها طريقة العرض بنسبة 
  . % 61قط بنسبة التعليمية أظهرت النتائج أن أهم ما يستخدم ويتم اإلعتماد عليه هو الكتب والمراجع ف

 نت النتائج أنوسائل  % 79أما فيما يتعلّق بالمحور األخير فقد بي مون بالستمرار، وأنقَومن الطلبة ال ي
كما أظهرت النتئج .  % 80التقويم الشائعة اإلستخدام في الجامعة هي إمتحانات المقال بنسبة قُدرتْ بِ 

لبة العلوم التكنولوجية الذين صرحوا بتحقيق األهداف بعض الفروق بين طلبة العلوم اإلنسانية وط
التربوية إلى حد ما، عكس طلبة العلوم اإلنسانية الذين أكّدوا على وجود التكرارات في المقاييس 

وانتهت هذه الدراسة بتقديم نموذج إقترحه الباحثان . التعليمية، واتفقدوا على أن البرامج لم تهيئهم للعمل
  .لتكوين الجامعيلغرض تطوير ا

  

  :الدراسة الثانية

الكفاءة الخارجية لنظام التلمذة الصناعية في بعض المهن دراسة نجوى يوسف ابراهيم جمال الدين، 
  .2001، رسالة ماجستير في التربية، كلية التربية، جامعة القاهرة، بجمهورية مصر العربية

ة ،أي تقويم نظام التكوين المهني من خالل لصناعياهتمت الباحثة في هذه الدراسة بتقويم نظام التلمذة ا
وألجل ذلك قامت الباحثة بطرح عدة تساؤالت للخوض في هذه  .خريجيه في ضوء سوق العمل

ة ما مدى قدرة نظام التلمذة الصناعية على إعداد خريجيه بالنوعي :فتمثل التساؤل العام في .الدراسة
  باألعداد المطلوبة ؟و التي يحتاجها سوق العمل المصري فعال،

  :يوتمثّلت التساؤالت الفرعية ف

1 (ة ؟ما أهم العوامل المؤثرة على كفاءة خريجي نظام التلمذة الصناعي  

  ما مدى قدرة نظام التلمذة الصناعية على تلبية االحتياجات الكمية لسوق العمل من الخريجين ؟) 2

  بتهم لالحتياجات الفعلية لسوق العمل ؟ما رأي رؤساء العمل في نوعية الخريجين ومدى مناس) 3



38 

 

أما فيما يتعلق بمنهج البحث وأدواته فقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لمطابقته مع أهداف 
نة من الدراسة؛ كما استخدمت استبيان كأداة بحث رئيسية قامت ببناءه وتصميمه، ثم تطبيقه على عي

تلمذة الصناعية، وذلك مع االستعانة بالمالحظة للواقع رؤساء العمل والمشرفين على خريجي نظام ال
الفعلي لمراكز التدريب المهني حيث يتم اإلعداد العلمي والعملي للتالميذ الصناعيين، وكذا االطالع 

ختارة للتطبيق الميداني، هذا باإلضافة إلى على واقع سوق العمل من خالل المؤسسات والشركات الم
  .حوثين وبعض المسؤولين بمراكز التدريب المهني ومصلحة الكفاية اإلنتاجيةالمقابلة الشخصية للمب

  

 :ثالثةالدراسة ال

، دراسة تقويمية لمراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة المصريةدراسة عبد اهللا محمد بيومي،  
  .1990جامعة األزهر، كلية التربية، مصر،  رسالة دكتوراه غير منشورة،

مات وواقع التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة، وتقدير قوة إلى التعرف على مهدفت هذه الدراس
تيح لهم من مهارات تعليمية وتدريبية وتثقيفية كفاءة الخريجين في ضوء تقييم أدائهم الفعلي، وما ُأ

م ساهمت في إعدادهم المهني، وكذلك التعرف على االتجاهات المعاصرة حول نظم وسياسات التعلي
المهني في بعض جيوش الدول األجنبية، كما هدفت أخيرا إلى محاولة التغلب على جوانب القصور في 

  .إعداد الطالب، ووضع المقترحات والحلول لمواجهة هذا القصور

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يستند إلى الدراسة الميدانية بما يتضمنه من وصف وتفسير 
قائم بالفعل والعوامل المؤثرة في هذا الواقع،كما استخدم الباحث في إطار هذا  وتحليل وقياس لما هو

المنهج الطريقة المسحية والدراسة التتبعية للخريجين،واستخدم كذلك المدخل التاريخي عند تعرضه 
لنشأة وتطوير التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة؛ كما استخدم الباحث المقابلة الشخصية 

مالحظة الميدانية للحصول على البيانات الالزمة من مركز التدريب المهني والورش ووحدات وال
اإلنتاج، وكذلك استمارة تقييم أداء الخريجين،واستبيان قام بتطبيقه على عينة من قادة وأعضاء هيئة 

والتدريب  التدريس وطالب السنة النهائية والخريجين للتعرف على آرائهم حول هذا النوع من التعليم
  .المهني في إعدادهم
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أما إشكالية هذه الدراسة فهي تتمحور حول مسألة تقييم التكوين واإلعداد اللذان تقوم بهما مراكز 
التدريب المهني ثم التساؤل على كيفية زيادة فعالية هذا التعليم ومحاولة معرفة أهم المعوقات التي 

  :وجاءت عبارات اإلشكالية كالتالي .المسلحة المصريةتواجه نظام التدريب والتعليم المهني بالقوات 

إلى أي مدى استطاع نظام التعليم بمراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة نظام الثالث سنوات بعد 
د خرعيجيه اإلعداد الذي يحقق أهدافه الكمية والكيفية ؟مرحلة التعليم األساسي أن ي  

التساؤل األسئلة الفرعية التاليةعن هذا  حسب تحديد الباحث، ع،وتفر:  

  سهام مراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة في سد احتياجاتها من العمالة الفنية إما مدى ) 1
  الماهرة ؟

ما أهم المعوقات التي تواجه نظام التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة،وكيف يمكن التغلب ) 2
  لمناسب لخريجيها ؟عليها بما يحقق اإلعداد المهني ا

  ما مدى تناسب أداء خريجي مراكز التدريب المهني مع مواصفات األداء المطلوبة ؟) 3

  كيف يمكن زيادة فعالية التعليم والتدريب بمراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة ؟) 4

  

مرحلة التعليم أما حدود البحث فقد اقتصر على تقويم مراكز التدريب المهني نظام الثالث سنوات بعد 
 .األساسي منذ التحاق الطالب بالمراكز حتى يتم توزيعهم على مجاالت العمل المختلفة بالقوات المسلحة

عند تطبيق استمارة تقويم  كما اقتصر في تقويمه الميداني على التخصصات الميكانيكية والكهربائية،
وقد اقتصر  .البحرية والجوية برية،أداء الخريجين المصممة في هذه الدراسة داخل ورش القوات ال

كما اقتصر  .البحث على الدفُعات الحديثة من الخريجين الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من سنة
مركزين للقوات البحرية  مراكز تدريب مهني منها خمسة للقوات البرية،) 9( البحث على تسعة

  .ومركزين للقوات الجوية

لت الفصول الخمسة األولى ثّم. ت منهجية احتوت على ثمانية فصولطوالقد بنيت خطة البحث على خُ
واهتم الفصل السابع  جراءات الدراسة الميدانية،إل الفصل السادس ثّوم منها اإلطار النظري للدراسة،
  .واحتوى الفصل الثامن النتائج العامة والمقترحات بتحليل نتائج الدراسة الميدانية،
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ام للبحث حيث اشتمل على المقدمة،الهدف من البحث،أهميته،المشكلة ظهر الفصل األول كإطار ع
 .نتهى الفصل بالدراسات السابقة في مجال البحثاو .وحدود البحث ومنهجه،أدواته،خطته ومصطلحاته

ز الباحث بنوع من التفصيل في إبراز قضية التعليم المهني وأهميته ليس على مستوى القوات وركّ
  .ى مستوى جميع المؤسسات اإلجتماعيةالمسلحة فحسب ولكن عل

ا فشمل عرض أما الفصل الثاني فقد تناول موضوع فلسفة ومقومات نظام التعليم والتدريب المهني،
قوماتها المتمثلة في الطالب قومات هذا النظام وذلك عن طريق توضيح أهمية التربية المهنية وممل

والموالنظام بمراكز التدريب والتقويم  جيه واإلرشاد المهني،وقضايا التو س والمنهاج الدراسي ككل،در
  .الشامل

أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الباحث نشأة وتطور التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة عبر 
 وانتقل إلى الحربين العالميتين األولى والثانية، ثم خلفائه، فبدأ الباحث بفترة حكم محمد علي، .التاريخ

 24حتى إنشاء إدارة التعليم والتدريب المهني التي أشرفت على  عهد الثورة المصرية وما بعدها،ثم 
  .1990مركزا حتى سنة 

صه الباحث لالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التعليم والتدريب أما الفصل الرابع فقد خص
  تركيا، فرنسا، :وهياالتجاهات،ات عن إحدى عشرة دولة تمثل معظم فشمَل معلوم المهني،

ص فلخّ .الصين وإسرائيل تشيكوسلوفاكيا، بولندا، اليونان، الهند، باكستان ، رومانيا، يوغوسالفيا،
               .الباحث أهم خبرات هذه الدول في المجال ذاته

ث أما الفصل الخامس فقد تناول واقع نظام التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة في مصر من حي
حقيقة الخطط  التطور الكمي لمراكز التدريب المهني والخريجين، تنظيم وإدارة التعليم والتدريب،

أعضاء هيئة التدريس، ثم قضايا  الوسائل التعليمية والتدريبية، والمناهج الدراسية والورش والتجهيزات،
ت الرعاية االجتماعية مجاال التوجيه التربوي والنفسي والمهني، المتابعة والتقويم واإلمتحانات،

  .وانتهى الفصل بفقرة تحتوي على معلومات تتعلق بنظام الثواب والعقاب .والصحية

أما الفصل السادس فقد تناول اجراءات الدراسة الميدانية حيث شمَل أدوات الدراسة من مقابلة 
يقة المعالجة نة البحث ثم طرعي ثبات وصدق األدوات، ومالحظة واستمارة تقييم أداء الخريجين،

  .الحصائية

  .مقترحاتها وتوصياتها أما الفصل السابع والثامن فقد تناوال نتائج الدراسة،
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  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

يهتم نظام التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة في مصر بالناحية العملية أكثر من الناحية ) أ
ا عدم استكمال الكثير من الخريجين لدراستهم بالمعهد الفني نظرمما كان له أكبر األثر في  ،النظرية

عف مستواهم الثقافي في المواد العلمية والمهنيةلض.  

بين ومساعديهم على مستوى جميع المراكز نظرا لكثرة اإلحالة هناك نقص واضح في عدد المدر) ب
  .إلى التقاعد أو اإلقالة

جمله بدرجة متوسطة وإن كان يحتاج إلى مزيد من التدريب إن أداء خريجي هذه المراكز هو في م) ج
على المهارات التي حصلت على تقدير متوسط ومنخفض لرفع المستوى المهني والسلوكي أثناء فترة 

  .التدريب بالمراكز

ر على عدم االستفادة من ؤثّندرة عدد الضباط المتخصصين في التوجيه واإلرشاد المهني مما قد ي) د
  .راتهذه الخب

يوجد بمراكز التدريب وسائل تعليم وتدريب متطورة ولكن لوحظ أن التدريب يتم على بعض ) ه
نظرا لتغيير وتحديث التسليح ) 1990( المعدات التي ليس لها نظير بالقوات المسلحة في تلك الفترة

ؤثر على كفاءة أداء الخريجين عند العمل بالورش والوحدات اإلنتاجيةباستمرار مما ي.  

ضرورة إعادة النظر في بعض جوانب الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية وذلك لتحقيق الهدف ) و
  .هن المختلفةزاولة المفء لممنها في إعداد الخريج الكُ

  

  :رابعةالدراسة ال

، دراسة تقويمية لمراكز التدريب المهني في محافظة اإلسكندريةدراسة ابتسام مصطفى عثمان، 
  .1980منشورة، كلية التربية،جامعة اإلسكندرية،ماجستير غير 

من البطالة بين  لقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إسهام برنامج التدريب المهني السريع في الحد
ومدى مساعدة هذا البرنامج  العمال غير الفنيين المسجلين بمكاتب القوى العاملة بمحافظة اإلسكندرية،
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مال تتفق والتخصصات التي درِبوا عليها، وهل يمكن لهذا البرنامج أن يمد على إلتحاق الخريجين بأع
  .سوق العمل في محافظة اإلسكندرية بالتخصصات المطلوبة للمحافظة

من أجل ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي كطريقة للتعرف على واقع التدريب المهني السريع 
نتائج امتحانات الدورة التكوينية في المواد الدراسية ستخدمة في ذلك ومشكالته ومحاوالت تطويره م

المختلفة النظرية والعملية للتعرف على المستوى التحصيلي والعملي المهاري للعينة موضع 
وهذا ما أجده مطابِقا إلى حد بعيد مع دراستي الحالية التي ُأريد من خاللها معرفة مدى تحقيق .الدراسة

هذه الدراسة السابقة هي  إن .دينة سطيف للكفايات المهنية لدى خريجيهامؤسسات التكوين المهني في م
فلجأت إلى اختيار إحدى  .إذن دراسة تقويمية أرادت عبرها الباحثة تقويم عملية التدريب المهني

دورات برنامج التدريب المهني حيث استخدمت المقابلة الشخصية، وكذا استطالع رأي المدرِبين في 
نامج التدريب المهني السريع، كما استخدمت كذلك المالحظة الميدانية لمعرفة مدى نجاح عملهم وفي بر

نشآت الصناعية بالمحافظة الخاصة بمدينة اإلسكندريةالتدريب المهني في تلبية احتياجات الم.  

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

 .افتقار المدربين إلى المؤهالت العليا - 

دريب المهني السريع على حفظ البطالة بين العمال غير الفنيين المسجلين ال يعمل برنامج الت - 
 .بمكاتب القوى العاملة بمحافظة اإلسكندرية

يساعد برنامج التدريب المهني السريع المتخرجين على االلتحاق بأعمال تتفق وتخصصاتهم التي  - 
 .التحقوا بعمل بعد التخرجمن جملة األفراد الذين % 5012,درِبوا عليها أثناء البرنامج بنسبة

% 63,01يمكن أن يمد برنامج التدريب المهني السريع سوق العمل بالتخصصات المطلوبة بنسبة  - 
من جملة احتياجات سوق % 6,23من جملة االحتياجات في المهن التي يتم التدريب عليها، وبنسبة

 .العمل من التخصصات المطلوبة

زيادة مكافأتهم الشهرية، وعقد دورات تدريبية لرفع ضرورة االهتمام بالمدربين عن طريق  - 
 .كفاءتهم
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  :الدراسة الخامسة
، رسالة تقويم مراكز التكوين المهني بوزارة الشؤون اإلجتماعيةدراسة أحمد السيد محمود فرج،  - 

  .2001ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان،كلية الخدمة االجتماعية، مصر،
أهداف أساسية، حيث تمثّل الهدف األول في تحديد  3راسة تحقيق أراد الباحث من خالل هذه الد - 

درجة تحقيق مراكز التكوين المهني ألهدافها، وتمثّل الهدف الثاني في تحديد الصعوبات التي 
تواجه مراكز التكوين المهني، وتمثّل الهدف الثالث في التوصل إلى مقترحات التي تزيد من فعالية 

  :تساؤالت هي 4أما إشكالية الدراسة فقد تمحورت حول . لمهنيوكفاءة مراكز التكوين ا
  ـ هل حققت مراكز التكوين المهني بمحافظة الدقهلية األهداف التي ُأنشئت من أجلها ؟ - 
ـ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه األخصائي االجتماعي بمراكز التكوين المهني بمحافظة الدقهلية  - 

  في تحقيق أهداف تلك المراكز؟
  الصعوبات التي تحول دون تحقيق مراكز التكوين المهني بمحافظة الدقهلية ألهدافها ؟ ـ ما - 
  ـ ما المقترحات التي تزيد من فعالية وكفاءة مراكز التكوين المهني ؟ - 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التقويمية التي تحدد وتصف طبيعة العمل الذي تم بالفعل  - 

ه على المستفيدين، أي المتربصين، وتسعى إلى معرفة مدى ما واالتجاهات التي تميزه وتأثير
تحققه مراكز التكوين المهني من أهداف وما تقدمه من خدمات للمتدربين، وهو ما يرتبط بفعالية 

  .الخدمات وكفاءة المراكز
أما المنهج المستخدم فهو منهج دراسة الحالة كما حدده الباحث، وذلك بغرض التعمق في دراسة  - 

واعتمد الباحث في هذه الدراسة على مجموعة من ". مجتمع الدراسة " ز التكوين المهنيمراك
استمارة قُدمت للمستفيدين من برامج وأنشطة التكوين المهني، : األدوات لجمع البيانات هي

استمارة ثانية قدمت للمسئولين والعاملين بالمركز، دليل مقابلة شبه مقننة مع األخصائيين 
  .ين، ودليل مقابلة شبه مقننة مع الخبراء والمسئولين عن مراكز التكوين المهنياالجتماعي

أما نتائج الدراسة فقد أظهرت، من حيث الكفاية أن الغالبية العظمى من المستفيدين ترى أن  - 
ومن حيث العائد أشارت نتائج الدراسة أن هناك عائد من . البرامج واألنشطة الثقافية غير كافية

اكتشاف وتنمية ( األنشطة الثقافية ويمكن ترتيب العائد حسب الوزن النسبي كالتالي البرامج و
مواهب المتدرب الفكرية، توفير وسائل التثقيف المختلفة، تنمية قدرة المتدرب في التعبير عن 

. رأيه، تنمية حب االطالع لدى المتدرب، وأخيرا تنمية روح التنافس من خالل المسابقات المختلفة
رت النتائج كذلك إلى أن المراكز تحقق بعض األهداف كالقدرة على معالجة المشكالت أشا
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المجتمعية كالبطالة واألمية والتسرب الدراسي واكتشاف قدرات المتدربين واكتساب مهارات فنية 
جديدة للعمل مثل االستخدام األمثل لمعدات الحرف وصيانتها واكتساب المهارة في تصميم المنتج 

أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه المراكز . نفيذه أو حساب تكلفتهأو ت
عدم قيام المراكز بعقد ندوات ومحاضرات ثقافية : ألهدافها، فإن النتائج أظهرت عدة عوامل منها

نية، كافية، عدم توافر مشرف للنشاط، عدم اهتمام الماكز بالرحالت، عدم االهتمام بالزيارات الميدا
عدم وجود آالت ومعدات كافية، عدم وجود مدربين متخصصين بالصورة المطلوبة، مدة التدريب 
غير كافية، عدم تطوير المناهج الدراسية، عدم وجود ورش كافية وقلة الحصول على دورات 

  .تدريبية بالنسبة للمدربين

  

  :الدراسة السادسة

المعلم في تقويم مهارات مبحث التدريب العملي مرشد دراسة عمر المطرمي، أحمد العودات وآخرون، 
العامة ، وزارة التربية والتعليم األردنية، المديرية الفرع الصناعي/ لمرحلة التعليم الثانوي المهني

  . 2000األردن، عمان،لالمتحانات واالختبارات، 

  

وانطالقا من  .ردنيةاهتمت هذه الدراسة بظاهرة التقويم في التعليم المهني الصناعي في المملكة األ
عكفت وزارة التربية والتعليم في األردن على تطوير التقويم بهدف  ،ية التقويم في العملية التعليميةأهم

انجاز مرشد المعلم في تقويم مهارات مبحث التدريب العملي للتعليم الشامل المهني الخاص بالفرع 
تقويمي بمنهجية مركزة يقصد منها الدقة الصناعي بغية مساعدة هذا المعلم على ممارسة العمل ال

ويشمل هذا المرشد الذي يمثل نتيجة هذه الدراسة بنية التعليم  .والموضوعية والفعالية في التقويم المهني
آلية تطبيقه  التطوير المرغوب في التقويم، لت في التدريب العملي،الصناعي وعناصر أخرى تمثّ

وقد عرضت الدراسة محتويات المرشد في . ترجمة لهذا الجهدوأخيرا توصيات الدليل التي جاءت ك
التدريب العملي، تقويم  بنية فرع التعليم الصناعي، لت في أهداف التعليم الصناعي،فصول تمثّ 10

األنشطة المقترحة في  أمثلة عن االختبارات الكتابية، التدريب العملي، أدوات التقويم، رزمة التدريب،
إرشادات عامة تتعلق بالتقويم، وأخيرا التوصيات المتعلقة بالمرشد والتقويم  ويم،التدريب من أجل التق

  .بصفة عامة
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ع المهني الصناعي هي فبالنسبة ألهداف التعليم الصناعي أوضحت الدراسة بأن المناهج الخاصة بالفر
مّمعن تطبيق ت لتكون مدخال لعالم الصناعة، ومبحث التدريب المهني العملي هو عبارة مناهج ص

العمل في المصنع وفي  مها الطالب في العلوم الصناعية، باإلضافة إلى أنعلّللمعارف وللمهارات التي تَ
ساعد الطالب على تطوير االتجاهات االيجابية المرغوبة المتعلقة باألمن تُ أماكن التدريب المختلفة،

  :عي على النحو التاليدت هذه الدراسة أهداف التعليم الصناوقد حد.والسالمة المهنية

إعداد العمال المهنيين المهرة لشتى المجاالت الصناعية والحرفية، وتزويدهم بالخبرات المهنية  - 
المتخصصة والثقافية والعلمية، في ضوء قدرات الطلبة وميولهم من ناحية، وتجاوبا مع الحاجات 

 .المجتمعية القائمة والمنتظرة، والخطط التنموية من ناحية أخرى

إكساب الطلبة المفاهيم والمعلومات النظرية، والمهارات التطبيقية والعملية بحيث يتحقق التكامل  - 
 .العضوي بين النظرية والتطبيق، وبين العلم والعمل

إكساب الطلبة القدرة على أداء العمليات الصناعية والحرفية حسب األصول والمعايير الفنية،  - 
 .نيات الحديثة وتنمية استعدادهم للتطور معهاوإعدادهم للتعامل والتفاعل مع التق

إكساب الطلبة العادات السلوكية الصحيحة المتعلقة بممارسة المهن الصناعية والحرفية، كالدقة في  - 
 .العمل وتطبيق أسس االقتصاد والسالمة في العمل، والمحافظة على البيئة

ل المسؤولية والعمل العمل وتحم تنمية االتجاهات والقيم السليمة لدى الطلبة، من حيث احترام - 
 .الجماعي، واإلبداع الفردي

تنمية قدرات الطلبة وتطوير طاقاتهم اإلبداعية، وتهيئتهم لالندماج والمشاركة الفاعلة في عالم  - 
 .العمل واإلنتاج

اإلسهام في رفع المستوى المهني للمهنيين، والحرفيين العاملين في قطاعات اإلنتاج الصناعية  - 
 .ةوالحرفي

إتاحة الفرصة للطلبة الذين تتوفر لديهم الرغبات والقدرات المناسبة الستكمال متطلبات االلتحاق  - 
  .بمؤسسات التعليم العالي

ل األول في قسم المباحث المختلفة، أما فصل بنية التعليم الصناعي فهو يتشكل من قسمين أساسيين يتمثّ
ويمكن توضيح عناصر  .يتضمنها فرع التعليم الصناعيل الثاني في قسم العائالت الصناعية التي ويتمثّ
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 -إلكترونيات -كهرباء قوى: ومحتويات العائالت الصناعية التي يتضمنها فرع التعليم الصناعي في
التكييف واألدوات  –تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة  –صيانة وإصالح المركبات واآلليات 

الميكانيكا العامة  –المهن المطبعية  –إنشاءات األبنية  –هروميكانيكية صيانة األجهزة الك –الصحية 
  .الفسيفساء  –النجارة  –التجليس وأشغال المعادن  –وصب المعادن 

أما عناصر تقويم مبحث التدريب العملي فهي بمثابة مرجعية يعتمد عليها من أجل القيام بالمهمة 
ع والثقة م بشكٍل عامٍ، والصناعي بشكٍل خاصٍ المصداقية التعليم المهني إكسابرغبة في  التقويمية

   :معينة المهارات أدائية ليجب تقويم الطالب من خالف، عات المختلفة في المجتمع األردنيالقطا

  .والفهمالمعرفة ـ      

  .حل المشكالت ـ      

  :للطالب فتتمثل في أنّه المهارات األدائية أما   

  .المختلفة   األدائيةجراءات األفكار واإلـ     يطبق 

  .قوم بأداء المنتجات طبقا للمواصفات والتسامحات المناسبة والمعطاة ـ    ي

  .ات األدائية المطلوبة ؛ لتوضيح المهمستدعي المالحظات والمخطّطاتـ    ي

  .قوم بأعمال الصيانة والمعايرة الضرورية لآلالت والمعدات ـ    ي

  .يحة باألمن والسالمة في بيئة العمل ظهر االتجاهات الصحـ    ي

  :والفهمالمعرفة       

  .يستدعي الحقائق والمصطلحات  واإلجراءات العملية والتقنية  ـ 

  .يستخدم المصطلحات المناسبة والصحيحة في االختبارات الشفهية والكتابية ـ 

  :حل المشكالت     

  .طلوب ختار ويستخدم المعلومات المناسبة ألداء العمل المـ ي

  .يحلّل المخطّطات والرسومات والدوائر ألداء العمل المطلوب  ـ
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  .  حدد المعايرة الضرورية لآلالت ، والمعدات خالل قيامه بعمليـات الصيانة ـ ي

  :تقويم التدريب العملي   

رات تطوير تقويم مبحث التدريب العملي مبر:  

  .تطوير معايير مناسبة للتقويم ) أ 

  .وصدق التقويم  تحسين ثبات )ب

  .توحيد معايير التقويم المطبقة في المدارس الصناعية  ) ج

 .زيادة فاعلية التقويم المطبق) د

  .توثيق أداء الطلبة بما يتناسب وخصوصية التعليم الصناعي  )ه

  .رفع كفاءة معلمي التدريب العملي ) و

  :التقويمبنية 

  ة حسب األسس الموضوعة من مديرية التعليم إن معلمي مباحث التدريب العملي يقومون الطلب
، فإن إجراءات التقويم سيشرف عليها مشرفو القياس والتقويم للفروع المهني، أما في النظام المقترح

، وكذلك المشرف المختص في حانات والمركز الوطني لالختباراتالمهنية في المديرية العامة لالمت
  .لمهنية المديرية التي توجد فيها المدرسة ا

  : يتكون نظام التقويم المقترح في التعليم الصناعي من عدة أجزاء هي 

  :ويشمل   التقويم خالل التدريب) أ

  .مالحظة الطلبة خالل أدائهم المهمات العملية ـ         

  ) .غالباً أسئلة موضوعية ( اختبارات كتابية قصيرة ـ         

  .اختبارات أدائية قصيرة  ـ        

  .أسئلة شفهية متعلقة باألداء العملي  ـ        

  . دفتر التدريب العملي  ـ        
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  ) .غالباً أسئلة موضوعية ( اختبار كتابي نهائي في نهاية الفصل  )ب  

  .اختبار أدائي نهائي في نهاية الفصل  )ج  

  .مع نهاية الفصل ، ات حل المشكالت في األداء العمليمشروع صغير يطبق فيه الطالب مهار )د   

  يبين الجدول التوزيع المقترح للعالمات على موضوعات التقويم     :نمط التقويم

  

العالمة 
  النهائية

  أداة التقويم  التقويم خالل التدريب  المرحلة النهائية

  )10(اختباران كتابيان   )5(امتحان كتابي نهائي   15

  

االختبارات الكتابية 
  والشفهية

  اختبارات أدائية  ) 30(اختباران أدائيان   )25(نهائي  اختبار أدائي  55

  دفتر التدريب العملي  ) 10(     10

  المشروع    )10(  10

  االعمال االنتاجية للطالب    )5(  5

المشاركة في اعمال     )5(  5
  الصيانة

 

، ولكن لمعرفة مدى ما مات لكل ما يقوم به الطالب فحسبهدف التقويم ليس بالضرورة اعطاء عال
  . داء مهارات جديدة أم في حرزه الطالب من تقدأ

  :وزن عناصر التقويم 

  :تي اآل، تصبح األوزان لعناصر التقويم على النحو من خالل استعراض الجدول السابق

   .نقطة 65  :القدرات األدائية

  )  دائية ألعمال الطالب اأو االختبارات األدائي(   



49 

 

  .نقطة 25  :المعرفة والفهم

  )  والشفهية ودفتر التدريب العملي  ات الكتابيةاالختبار(  

   .نقاط 10  :المشروع

  

  ح أعاله يركز على  يالحظ أنوفي األداء، وهذا يعكس طبيعة المنهاج تقسيم العالمات الموض ،
كما ويؤمل أن يكون . ه يؤمل أن تصبح عالمة المشروع أعلى مما هو مقترح لها االن نّإالمستقبل ف
  .للطالب عبر الحاسوب  هناك تقويم

   :مرحلة التقويم خالل التدريب  

  :أدوات التقويم 

  : تختلف أدوات التقويم باختالف طبيعة االختبار على النحو آالتي 

  ،)الخ اختيار من متعدد،( يجب أن تركّز هذه االختبارات على األسئلة الموضوعية :  االختبار الكتابي 
مباشرة  هذه االختبارات لها عالقة ن، وأن تكوار عن عشر دقائقة كل اختبويقترح أن ال تزيد مد 

   .باألداء العملي

  :  األسئلة الشفهية

 ، ويعبرواء العملي التعبير عما يقومون به، وأن يناقشوامن المهم أن يستطيع الطلبة الذين يقومون باألدا
  .ه تكون مناسبةً لتعزيز هذا التوج ولذلك فإن األسئلة الشفهية قد. عن فهمهم لألداء ولتقنيات العمل

  :االختبارات العملية   

ليات صيانة ، فإن االختبارات العملية قد تكون عمتعليم الصناعيتبعاً لطبيعة التخصصات في ال  
، وعندما تؤدي االختبار مجموعة من الطلبة كما في مشغل السيارات، أو منتج  كما في مشغل النجارة

، إن األسئلة يم كل طالب حسب عمله الذي قام به، حيث يتم تقوه المجموعةتجزئة عمل هذ، فيمكن 
  .، تعمل على التأكّد من أن الطالب قد تمكّن من المهارة أم ال فقة لألداءالشفهية المرا
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  :دفتر تقارير التدريب العملي 

ور اتجاهه نحو يتوجب على كل طالب أن يسجل ما قام به من تدريبات ومنتجات مختلفة ، وهذا يط 
العملي يعتبر  ، فإن دفتر تقارير التدريبوفي الوقت الحالي. ة التوثيق فيما يقوم به من أعمالتقدير أهمي

من العالمة الكلّية التي ، وبالتالي ال بد من أن يكون ألعمال الطالب التوثيقية نسبةً مهماً جداً للطالب
  .من العالمة الكلّية % ) 10(  ، وقد تم تقديرها في النظام الجديد بيستحقها

  

يستطيع الطالب تالفي ، بحيث يضع مالحظاته، كما صحح كل تمرين ويضع له عالمةم أن يعلى المعلّ
مات كل ، وفي نهاية الفصل يؤخذ متوسط عاليجابي منها في التمارين الالحقة، وتعزيز اإلالسلبي منها

  .كما أسلفنا سابقاً % ) 10( ، وتحسب لها نسبة التمارين الواجب توثيقها

  :التقويم النهائي  

، والتي يقترح ين على أداء االختبارات النهائية، أن يكونوا قادراية كل فصليتوقّع من الطلبة في نه
  :النظام تقويمها على النحو اآلتي 

  . اختبار كتابي نهائي لمدة تسعين دقيقة 

دة في االختبارات األدائية المختلفة ، بحيث تصف يجب اعتماد معايير محد :االختبار األدائي النهائي 
، وقد يؤخذ عامل عالمة لكل خطوة من خطوات األداء هذه المعايير مستويات متعددة لألداء مع وضع

، ونوعية وجودة رين اإلنتاجية فإن دقة القياساتوفي التما. من بعين االعتبار في خطة التصحيحالز
  .اً المنتج تؤخذ بعين االعتبار أيض

، بأن كل طالب  لديه من القدرات والمعارف ما يمكّنه من تصميم تكمن فكرة المشروع :المشروع 
، وللعمل على ن تتباين المشاريع من طالبٍ آلخر، ويتوقّع أصغير قد يكون إنتاجياً أو خدمياًمشروع 

  :اآلتي فكرة المشروع يجب مراعاة إنجاح

                                                     .عمله من مشاريع تهيئة الطلبة للتفكير بما ينوون ) 1 

  .، التي تساعد على إنجاز مشاريعهم المختلفة توجيه أفكار الطلبة، وتزويدهم باالقتراحات المناسبة )2
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؛ ويم السلوك واالتجاهات نحو العملمين االهتمام بتقيجب على المعلّ: تقويم السلوك واالتجاهات 
 ، وكذلك خلق اتجاهاتائية واالنفعاليةهميتها في تكامل شخصية الطالب بجوانبها المعرفية واألدأل

مين تسجيل مالحظاتهم عن أداء الطلبة سواء ، ويتوقّع من المعلّإيجابية نحو العمل بجميع أنواعه
ر تقارير التدريب باستخدام استمارة تقويم األداء المصممة لمثل هذا النوع من التقويم أم باستخدام دفت

  . العملي 

  :الدراسة السابعة

الجانب العملي لتدريس العلوم بالحلقة اإلعدادية من التعليم دراسة سعد خليفة عبد الكريم حسين، 
رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أسيوط،  األساسي ـ أهدافه وواقعه والصعوبات التي تواجهه،

  .1990مصر،

واجه الجانب العملي في تدريس العلوم بالمرحلة د الصعوبات التي تُدحاولت هذه الدراسة أن تح
هناك صعوبات في تحقيق األهداف التعليمية  ومن نتائج هذه الدراسة أن. اإلعدادية من التعليم األساسي

ر األجهزة واألدوات الالزمة التطبيقية المتعلقة بالعلوم، وذلك نتيجة لعوامل تمحورت حول عدم توفّ
يب، وكذلك عدم صالحية المكان المخصص إلجراء التجارب، فضال عن عدم كفاية التوجيه للتجر

فاق وعدم تشاور بين المسؤولين عن تخطيط مناهج العلوم، من جهة، وإدارة الفني، كما تبين عدم اتّ
  .المعامل من جهة أخرى

  :الفائدة منهاتبيان  تعقيب على دراسات المحور األول و

من الدراسة األولى في إستغالل الخلفية النظرية التي تم على أساسها تحليل العملية  تمثّلت األستفادة
 منها، والمتمثّلة في األهداف التربوية، البرامج التعليمية، طرائق التدريس ثمالتكوينية وتحديد الفاعلة ض

لعملية التكوينية في فقد تم الحرص في دراستنا على أهمية هذه العناصر في تقويم ا. التقويم التربوي
مستوى المتربص، نجاح أو : قطاع التكوين المهني، إضافة إلى عناصر أخرى تم التركيز عليها وهي

ضعف التربصات على مستوى سوق العمل، قدم األجهزة المستعملة أثناء مجريات عمليات التكوين، 
اسة التفكير في حساب النسب المئوية كما كانت اإلستفادة من هذه الدر. إلى آخره من العوامل المؤثّرة

  .واعتبارها من المؤشرات الدالة إحصائيا على مستويات رِضا الطلبة بالعملية التكوينية

ة صميم الذي قامت به الباحثة ألداة البحث الرئيسيالتّ ادة فياالستف أما فيما يتعلّق بالدراسة الثانية فكانت
المقابلة الشخصية ومحتوياتها التي قامت بها الباحثة مع بعض االستفادة من  .والمتمثلة في االستبيان
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ة م مصادر أساسيوبعض المسؤولين بمصلحة الكفاية اإلنتاجية كونهلمسؤولين بمراكز التدريب المهني، ا
يجي نظام تطبيق االستبيان على رؤساء العمل وكذا المشرفين على خر. في عملية تقويم الخريجين

كّالتلمذة الصناعية مصال بسوق العمل من أجل تقويم مدى تحقيق د من ضرورة االتّي من التأكّنن
  .مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية

   التأكد من أن التقويم الخارجي للمتربصين يمثل خطوة أساسية في تقويم مستواهم التكويني الذي   

  .تحصلوا عليه داخل المركز أو المعهد

أهمية استعمال المقابلة الشخصية من جهة، واستمارة تقييم  في بخصوص الدراسة الثالثة فتمثّلتأما 
لقد ساعدني االطالع على بنود هذه  .أداء الخريجين من جهة أخرى كأدوات هامة في تقييم الخريجين

في التساؤل التأكيد في الدراسة الحالية، ثم في  تهاداألدوات في بناء محتوى االستمارة التي اعتم
الفرعي الثالث لإلشكالية على مدى تناسب أداء خريجي مراكز التدريب المهني مع مواصفات األداء 

المطلوبة يركز على التقييم الداخلي والتقييم الخارجي على حد سواءة التي تُبين حقيقة الدراسة التتبعي. 
تقييم الداخلي الذي يتم داخل المراكز وهذا إجراء منهجي أساسي يؤكد مرة أخرى على عدم االكتفاء بال

األداء المطلوب في الوسط المهني الفعلي يمكن أن يجده الباحث  ألن التدريبية فقط في تقييم الخريجين؛
وهذا ما جعلنا نسعى، في الدراسة الحالية، إلى القيام  .مختلفا عن األداء المالحظ في الوسط التكويني

تابعين لسوق العمل بخصوص التساؤل األساسي للدراسة الحالية بمقابالت مع رؤساء المصالح ال
أما في الجانب  مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف للكفايات المهنية ؟: ل فيوالمتمثّ

خاصة في فصلها الثاني، في إبراز وتوضيح أهمية التكوين المهني في  النظري فقد أفادتنا هذه الدراسة،
ق باالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التعليم تعلّكما أفادتنا في فصلها الرابع الم .الحياة المعاصرة

 .والتكوين المهني في إحدى عشرة دولة

  :الدراسة بالنسبة للدراسة الرابعة فقد تمثّلت في النقاط التاليةأهمية 

يبية والقيام بالمقابالت القيام بتقويم مراكز التدريب المهني عن طريق اختيار إحدى الدورات التدر - 
ات هذه المقابالت واستطالع الرأي نني من متابعة حيثيالشخصية واستطالع رأي المدربين مكّ

 .واالستفادة من الكيفية التي تمت بها، والبنود التي استعملت لهذا الغرض
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عية أظهر تقييم نجاعة أو عدم نجاعة مراكز التدريب المهني انطالقا من احتياجات المنشآت الصنا - 
ز على هذا العامل في دراستي كونه األمر الذي جعلني ُأركِّ .عامل افتقار المدربين إلى المؤهالت العليا

 .عامل محتمل يؤثر على تحقيق الكفايات المهنية المنشودة لدى المتربصين

  :فقد تمثّلت في أهمية الدراسة بالنسبة للدراسة الحالية
سة في الجانب النظري حيث احتوى على معلومات تتعلق بالتكوين ـ تم االستفادة في هذه الدرا

  .المهني
ـ تم االستفادة من إجراءات أدوات االستمارة والمقابلة المطبقة على الخبراء والمسئولين على 

  .المراكز، وذلك في طبيعة ومحتويات البنود والمحاور التي تقدم بها الباحث
. التي شكّلت صعوبات تحول دون تحقيق المراكز وأهدافهاـ أفادت الدراسة في معرفة العوامل 

وتمثلت االستفادة في تبنّي بعض هذه العوامل كأسباب احتمالية لعدم تحقيق مؤسسات التكوين 
  .المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية بالمستوى حسن أو جيد جدا

  :تمثّلت في الفائدة المتحصل عليها من خالل هذه الدراسة    

التأكُد على تحديد معايير االختبارات األدائية موازاة مع االختبارات الشفهية ثم الكتابية أظهر  ـ
مما جعلني أركز في الدراسة الحالية على هذا التحديد عند القيام . خصوصية التقويم في التعليم المهني

  .خصص، حسب التية المختلفةبالمقابالت مع األساتذة بخصوص تقويم الكفايات المهن

ـ االهتمام بتقويم السلوك واالتجاهات نحو العمل في هذه الدراسة، أظهر مكانة الكفايات ذات الطابع 
الوجداني في التكوين المهني، مما يجعل ضرورة أخذها في عين االعتبار عند القيام بتقويم المتربصين 

لك كونها مكملةً للجوانب المهنيين، سواء على مستوى المقابلة أو على مستوى بنود االستبيان، وذ
  .    األداء واالتجاهات ،كون التقويم شامال يقيس المعرفةهكذا ي.المعرفية واألدائية لشخصياتهم

ـ تبرير أهمية التقويم في التعليم المهني للمحافظة على مصداقيته اتجاه سوق العمل، يظهِر حتمية 
  .من معايير بخصوص الكفايات المهنية المختلفة القيام بهذا التقويم في ضوء ما يشترِطه هذا السوق

  :أهمية هذه الدراسة بالنسبة للدراسة الحالية

ت إلى صعوبات في تدريس الجانب العملي لمادة في معرفة و تحليل العوامل التي أد تمثّلت اإلستفادة
في الدراسة الحالية  ولهذا كان التركيز على هذه المتغيرات، حيث اعتُبِرت. العلوم بالمرحلة اإلعدادية

 .كمتغيرات لها أهميتها في تحقيق الكفايات المهنية عند خريجي قطاع التكوين المهني في مدينة سطيف
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وتتمثل هذه المتغيرات في األجهزة واألدوات المستعملة في النشاط التدريبي، في أهمية األماكن 
والموضوعي للمتربصين عند اختيار  المخصصة للتطبيقات، في أهمية تحقيق التوجيه المهني الفعال

 المهنة المراد متابعة التكوين فيها، ثم متغير التنسيق بين القطاع المكوِن المتمثل في المراكز والمعاهد،
  .ل في المصانع والشركات المختلفةوالقطاع المستخدم المتمثّ

  

كفايات المهنية األساسية وتناولت موضوع تحديد ال). 9. 8( وهي الدراسات: دراسات المحور الثاني
  .في التكوين المهني

 :الدراسة الثامنة

الكفايات المهنية األساسية الالزمة لخريجي التعليم الفني نظام السنوات دراسة محمد حسن الحبشي، 
دراسة ميدانية،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ) تجاري - صناعي -زراعي(الخمس

  .1998القاهرة،مصر،

كما  ي،فت هذه الدراسة تحديد الكفايات المهنية األساسية الواجب توافرها في خريجي التعليم الفنّاستهد 
ركزت قد و .ة الواردة في الجزائرأي التكوين المهني حسب التسمي يسميه النظام التكويني المصري،

نة من ي العيالدراسة على نظام السنوات الخمس بنوعياته المختلفة، من خالل استطالع آراء فئت
تناول  .فصول) 4(وقد اشتملت الدراسة على أربعة .المشتغلين بالتعليم الفني ومن رجال األعمال

والمنهج طار العام للدراسة موضحا المشكلة والتساؤالت والفروض واألهداف الفصل األول منها اإل
وانتهى  .وخطوات تنفيذهارتبطة بها المصطلحات المة الدراسة وحدودها وكما شمَل أهمي المستخدم،

  .الفصل بعرض الدراسات والبحوث السابقة مع تبيين الفائدة منها

ودوره ) أي التعليم والتكوين المهنيين(قت بالتعليم الفنية تعلّواستعرض الفصل الثاني محتويات نظري
وات ثم عرض احتياجات ومتطلبات أسواق العمل من خريجي نظام السن في إعداد القوى العاملة؛

تناول  بعدها .والتجارية - الصناعية -الزراعية:الخمس في مجال االختصاصات والفروع الثالث
اقع التكوين بتحليل العمل والمهام المهنية، و و ة القائمة على الكفايات وارتباطهاالباحث حركة التربي

يجينة احتياجات سوق العمل من كفايات الخرالمهني واتجاهات تطويره وتحديثه لتلبي.  

ة الدراسة وإجراءاتها والعينة ووتعرض الفصل الثالث لمنهجيستخدمة األدوات واألساليب اإلحصائية الم
عالجة البياناتفي م.  
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  .ثم التوصيات والمقترحات أما الفصل الرابع فقد تم فيه عرض نتائج الدراسة مع تحليلها وتفسيرها،

التالي دت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسيوقد تحد:  

رتبطة بها الالزم توافرها لدى خريجي ة الملقيما الكفايات المهنية األساسية والسمات الشخصية والخُ
لَبالتعليم الفني نظام السنوات الخمس بنوعياته الثالث بما ية ألسواق ي االحتياجات والمتطلبات الحالي

  العمل؟

  :وكانت التساؤالت الفرعية كالتالي

يم الفني نظام السنوات الخمس وما دوره في إعداد القوى العاملة وما اتجاهات تطويره ما واقع التعل
  وتحديثه؟

  ما الكفايات المهنية األساسية الواجب توافرها لدى خريجي التعليم الفني نظام السنوات الخمس؟

ة والخُما السمات الشخصيلقيجاح المهني لخريجي ة والالزمة للنة المرتبطة بالكفايات المهنية األساسي
  التعليم الفني نظام السنوات الخمس؟

ما المقترحات والتوصيات الالزمة بشأن الكفايات المهنية األساسية والخُة والسمات الشخصية لقي
رتبطة بها في ضوء ما تكشف عنه نتائج تطبيق االستبيان الخاص بالدراسة؟الم  

ين باختبار داللة الفروق بين استجابات آراء فئات لقد حاولت الدراسة اختبار صحة الفرضين الخاص
العينة طبقا لمتغيري النوعية والوظيفة، من حيث أهمية الكفايات المهنية العامة والسمات ة األساسي

ة والخُالشخصي281وقد بلغ حجم العينة .ة،وذلك كما تعرضها بنود االستبيان المستعمل في الدراسةلقي 
فئة رجال األعمال من الذكور وبلغ  - :نن التاليتيلت الفئتيوشم ختيرت عشوائيا،ن، انسيفردا من الجِ
شتغلين بالتعليم الفني من مديري المدارس وموجهين وأساتذة في ثم فئة الم -.فردا) 39(عدد أفرادها

من  فردا) 242(وبلغ عدد أفرادها ،)والتجارية -الصناعية - الزراعية(التعليم الفني بنوعياته الثالث
  .ةات الثالثي النوعيطّغَبحيث تُ ة محافظات مصر،نة عشوائيا من عدوقد اختيرت العي .الجنسين

فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على استخدام أدوات استطالع  أما فيما يتعلق بالمنهج،
النتائج وطرح  الرأي وما يترتب عليه من عمليات جمع البيانات والمعلومات وتحليلها واستخالص

أما بخصوص  .فيرى الباحث أن المنهج الوصفي مالئم لموضوع الدراسة وأهدافها .التفسيرات المختلفة
شتغلين بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس من أدوات الدراسة فقد استخدم الباحث استطالع رأي فئة الم
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موثم استطالع رأي فئة  اعية والتجارية،الصنالزراعية و:عب الثالثهين عامين ومدرسين في الشُّج
واستخدمت الدراسة عددا من المعامالت اإلحصائية للبيانات من خالل  .العاملين - رجال األعمال

وحساب معامل التوافق لتحديد حجم التأثير ) X 2( 2مربع كا:شملت)  CP .SPSS+(البرامج الجاهزة
  .الخاص باختبار داللة الفروق

  :هاتائج المتحصل عليها، فقد كشفت الدراسة عن نتائج عديدة من أهمق بالنأما فيما يتعلّ

نة من المشتغلين بالتعليم ومن رجال األعمال على بنود القوائم الواردة اتفاق آراء فئات العي ـ
  :ة العامة ظهر ما يليفبالنسبة لقائمة الكفايات المهني .باستطالع الرأي

ومن ثمة تعد كفايات ) 1, 07(،)1, 80(زن لألهمية تراوح بينـ أهمية كافة بنود القائمة بمتوسط و
عظمها تقديرات تزيد قت مفهي كفايات حقّ ).تجارية -صناعية - زراعية(الزمة لكافة نوعيات الخريجين

       ).     مهم(وتقترب عن تقدير) إلى حد مامهم (عن تقدير

ها كفايات ة فقد أظهرت النتائج أنّلقية والخُصيمات الشخقة بالسأما بالنسبة لقائمة الكفايات المتعلّ ـ  
  .الزمة لكافة نوعيات الخريجين

  :أما توصيات ومقترحات الدراسة فكانت كالتالي

الحاجة إلى إعادة النظر في تنظيم محتوى وبرامج التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات اإلعداد في ) 1
عمال المهنية بنوعياتها المختلفة الزراعية والصناعية ضوء أسلوب الكفايات وما يتطلبه من تحليل لأل

 .والتجارية من حيث الواجبات والمهام

2 (ة دون إغفال للجوانب الوجدانية بما التركيز في اإلعداد على الكفايات المهنية العامة والتخصصي
يحقق تكامل بناء شخصية الخريج وامتالكه للسمات الشخصياح المهنية الالزمة للنجة والخلقي. 

هية الكفايات، وما يترتب عنها من مهام وواجبات لكل من الطالب ضرورة اإلعالن عن ما) 3 - 
م للطالب قبل الدخول للبرنامج سلّة، ويتم ذلك بموجب قوائم تُم وباقي الجهات اإلشرافية والتقويميوالمعلّ

ةبعد إعادة ترتيب القوائم تنازليا وفقا لداللة متوسط وزن األهمي. 

 - 4 (التركيز على الجوانب التطبيقية والتدريبات العملية بما ير األداء الفعلي لهذه المهام أثناء يس
 .ختلفةم الممرور الطالب بخبرات التعلّ
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 .ر تطبيق هذا االتجاهيسم بما يتوفير اإلمكانات الالزمة من آالت ووسائط ومواد التعلّ) 5 - 

  

  :الدراسة التاسعة

زمة لمشرفي األنشطة التربوية الكفايات المهنية الالّالنبي هالل، وعصام توفيق قمر، دراسة مجدي عبد 
، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، جاهات العالمية المعاصرةالحرة في ضوء االتّ

  .2007مصر، 

ة التربوية الحرة في زمة لمشرفي األنشطتمثّلت أهداف هذه الدراسة في تحديد الكفايات المهنية الالّ
ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة، أي في ضوء ما تم تحديده، بالنسبة لهذه الفئة من المهنيين، من 

وقد حدد . كفايات مهنية ضرورية حسب االتجاهات المعاصرة والحاصلة على المستوى العالمي
).                                                                       رياضي ـ اجتماعي ـ ثقافي( اط الحرالباحثان أفراد العينة المتمثلين في وكالء النشاط ومشرفو النش

ومن أجل ذلك استخدما النمط المسحي من المنهج الوصفي باستعمال استبيان تم إعداده للتعرف على 
ألول في تحديد قائمة من الكفايات تمثََّل المحور ا. كفايات مشرفي األنشطة، حيث اشتمل على محورين

كفايات االبتكار والتجديد وكفايات التنفيذ و كفايات التنظيموالمهنية العامة هي كفايات التخطيط 
ة للكفايات المهنية أما المحور الثاني فقد شمَل محاور فرعي. والتحديث وأخيرا كفايات التقويم

مشرفي النشاط االجتماعي) 2. شرفي النشاط الرياضيم) 1: صية لثالثة فئات من المهنيين همالتخص .
  .                                                        مشرفي النشاط الثقافي) 3

"  ةهمم" أما نتائج الدراسة فقد أظهرت استجابات العينة لكفايات التخطيط حيث أكّد أفرادها على أنها 
         ، كفاية)إعداد خطة سنوية تتفق وحاجات التالميذ(ذكر كفاية بنسب عالية، ومن هذه الكفايات ن

التخطيط لألنشطة على (، كفاية)شاط والعمل بروح الفريقلتخطيط المرن لتوزيع األعمال داخل النا(
، ثم كفاية )التخطيط السليم إلدارة النشاط وتنظيمه(، كفاية)رة والمديريةمستوى المدرسة واإلدا

وز كفايات التنظيم كما أظهرت النتائج بر). د استخدام الخامات واألجهزة واألدواتالتخطيط لترشي(
، وكذلك كفاية تنظيم )إيجاد بيئة مناسبة للعمل تقوم على أساس من االحترام المتبادل(وبخاصة كفاية

، إلى غير ذلك من )سير العمل بشكل يتحقق فيه االنسجام وعدم االزدواجية والتداخل مع عمل آخر
 .لكفاياتا
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  :الفائدة منهاتبيان التعقيب على دراسات المحور الثني و

  :تمثّلت في النقاط التالية بالنسبة للدراسة الحالية الثمنة أهمية الدراسة

ة العامة الواجب توافرها لدى خريجي التعليم والتكوين ة وضع قائمة للكفايات المهنيأهمي ـ التأكُد من
تها وتقييمها من طرف الباحث والمبحوثين على حد سواء؛ والتأكد من أن ن من دراسالمهنيين، للتمكّ

  .ة في كل اختصاصأساسي عامة هناك كفايات

ـ األخذ بعين االعتبار الكفايات ذات الطابع الوجداني لما تلعبه من دور من تكامل في تكوين الشاب 
  .المهني

وص مستوى تحقيق الكفايات المهنية من ـ  أهمية استجواب المسؤولين المهنيين في سوق العمل بخص
طرف خريجي قطاع التكوين المهني، بالموازاة مع استجواب األساتذة في المؤسةسات التكويني.  

ةـ بروز أهمية اعتماد المنهج الوصفي في الدراسات التقويمي.  

  :أما أهمية الدراسة التاسعة فتمثّلت في النقاط التالية

بعها الباحثان ومنها إعداد الموافقات اإلدارية الالزمة تّالتطبيق الميداني التي اـ االستفادة من إجراءات 
للتطبيق، القيام بمجموعة من اللقاءات مع المبحوثين بغرض التعريف بموضوع الدراسة والهدف من 

وما يتضمنه التطبيق من ضرورة إجراء عملية ، إجرائها وأهميتها والفئات المستهدفة وتصنيفها
راعاته عند إجراء هذه بعة، وإجراء المقابالت الفردية مع أفراد عينة التطبيق، وما يتعين مالمتا

داري المناسب والمدة الالزمة للتنفيذ، والتأكيد على كل فرد من أفراد المقابالت وكيفية التعامل اإل
مارة قراءة متمعنة العينة، وتقديم التوجيهات لهم التوجيهات الضرورية، والتي منها قراءة بنود االست

  .                  ومراجعة االستجابات المقدمة والتأكد من استيفاء كافة البيانات قبل إرجاعها إلى الباحث

مهمة ـ مهمة إلى حد : ـ احتساب التكرارات والنسب المئوية لها لكل نوع من االستجابة والمتمثلة في
 5ء مناسب لدراستنا حيث تم تطبيقه في المقابلة مع تحديد وقد بدا لنا هذا اإلجرا. ما ـ غير مهمة ـ

استجابات كما سنرى ذلك بالتفصيل في فصل منهجية الدراسة، وقد حددتُ هذه االستجابات الممثِّلة 
آلراء األساتذة ورؤساء المصالح والمجموعات في بحثنا في خمسة مستويات يدل كل مستوى على 

وتمثلت هذه . لعامة لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني المعنيةمدى تحقيق الكفايات المهنية ا
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مستوى ضعيف، مستوى دون المتوسط، مستوى متوسط، مستوى حسن، مستوى جيد : المستويات في
  .جدا

  

، والتي تناولت موضوع العوامل                    )14. 13. 12. 11. 10(وهي الدراسات: دراسات المحور الثالث 
تنمية القدرات المهنية والشخصية لدى خريجي التكوين المهني، وبعض نماذج التعليم العام في  المؤثرة في

  .الشُّعب العلمية

  :عاشرةالدراسة ال

معوقات تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي لمتربصي التكوين المهني حسب دراسة قيدوم صليحة، 
 .2007ة واألرطوفونيا، جامعة سطيف، الجزائر،، مذكرة ماجستير، قسم علم النفس وعلوم التربيآرائهم

 

اهتمت الباحثة بدراسة تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي للمتربصين داخل مراكز التكوين المهني 
ا ألهميتها زت الباحثة على هذه القدرة نظروقد ركّ. ذكور وإناث المتواجدة في مدينتي سطيف والعلمة

من دور في بناء الحضارات وإحداث التجديد الضروري لنموها في المجتمعات البشرية لما لها 
واستمرارها، ولما لها من أثر على مستوى الفرد في تحقيق ذاته، تميزه عن اآلخرين، وشعوره 

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة، من جهة معوقات تنمية القدرة على التفكير  .بالسعادة، بالمتعة والرضى
راكز التكوين المهني، ومن جهة أخرى التعرف على ترتيب المعوقات اإلبداعي للمتربصين داخل م

على التفكير اإلبداعي وذلك حسب نسبة مساهمتها في عدم توفر البيئة اإلبداعية للمتربصين داخل 
فاتجهت الباحثة إلى دراسة معطيات البيئة داخل مراكز التكوين المهني، وذلك .مراكز التكوين المهني
  .مدى مناسبتها لتنمية التفكير اإلبداعيبغرض التعرف على 

ما هي معوقات تنمية القدرة على : جسد هذه االنشغاالت وهوومن أجل ذلك طرحت الباحثة تساؤال ي
التفكير اإلبداعي للمتربصين داخل مراكز التكوين المهني وذلك حسب آرائهم؟ وما مقدار إعاقة كل 

  واحد منها لذلك؟

البحث حيث ترى في الفرضية العامة أن معوقات تنمية القدرة على ووضعت على إثر ذلك فرضيات 
ضعف التكوين العلمي والبيداغوجي : التفكير اإلبداعي للمتربصين داخل مراكز التكوين المهني هي

لألستاذ، ضعف المنهج من حيث استخدامه لطرائق التدريس التلقينية وألساليب التقويم التقليدية التي 
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واإلسترجاع، ولعدم وضوح أهداف المحتوى وطوله، قلة التجهيزات واألدوات تعتمد على الحفظ 
التعليمية، الظروف الفيزيقية السيئة، المناخ المؤسسي الفاتر، ضعف التوجيه وعشوائيته، التسيير 

  .اإلداري المتسلط

 230وقامت الباحثة بدراسة استطالعية، وبعدها بالدراسة األساسية التي احتوت على عينة تشمل 
كاتبة مديرية واإلعالم  المحاسبة، التفصيل،: اختصاصات هي 4متربص ومتربصة موزعين على 

  .- برمجة –اآللي 

ل في محاولة تحديد تمثّكما ترى مناسب لهدف البحث الم واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي كونه،
واختارت من أجل ذلك  معوقات تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي داخل مراكز التكوين المهني،

 اإلدارة، األستاذ،: عة على سبع محاور هيوزبند م 94ستبيان كأداة لجمع البيانات يحتوي على الا
  .التوجيه، المناخ التربوي داخل مراكز التكوين المهني، وأخيرا الظروف الفيزيقية التجهيزات، المنهج،

سبة ألبعاد البيئة التربوية داخل مراكز التكوين أما نتائج الدراسة فقد أظهرت أن درجات اإلعاقة بالن
مرتفعة مما يدل على عدم توفرها ) درجات اإلعاقة(فكل األبعاد، تحصلت على متوسطات. هي مرتفعة

وعلى أنها معوقات أمام تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي، وهذا يقود إلى القول،حسب الباحثة، أن 
ولهذا أتت .ني  غير إبداعية و تحوي العديد من المعوقات جعلتها كذلكالبيئة داخل مراكز التكوين المه

  . النتائج موافقة لنصوص الفرضيات الموضوعة

 القدرة على التفكير  فإذن، ترى الباحثة أن بيئة تربوية بهذه المواصفات ال يمكن أبدا أن تنمي
ت الكافية ن وإلى التجهيزاتمكّستاذ المفهي قدرة تحتاج للحرية كي تنمو، وتحتاج أيضا إلى األ ،اإلبداعي

دي وإلى التصميم المناسب و الظروف الفيزيقية الجيدة، زِد كما تحتاج أيضا إلى الجو الو ،والمتطورة
ال و المنهج القوي المرن المتجدد مع التغيرات التكنولوجية الحاصلة في العالمإلى ذلك التوجيه الفع. 

سب الباحثة،  بمراكز التكوين المهني، وبهذا استنتجت أن القدرة على كل هذه العوامل غير متوفرة، ح
  .التفكير اإلبداعي غير موجودة نظرا لغياب هذه العوامل

ألبعاد البيئة داخل ) درجات اإلعاقة(يم المتوسطات ظهر أيضا للباحثة، من خالل عرض النتائج أن ق
تفاوت في مقدار إعاقتها لتنمية القدرة على التفكير ل على المراكز التكوين المهني غير متساوية، مما يد

تعيق هذه العوامل تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي بمقادير مختلفة حسب  اإلبداعي للمتربصين،
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الترتيب التالي الذي يعامل التسيير اإلداري المتسلط هو العامل األكبر تأثيرا في إعاقة القدرة  ظهر أن
  .عيعلى التفكير اإلبدا

  .التسيير اإلداري المتسلط  - 1

  .   ضعف التوجيه وعشوائيته  - 2

  .المناخ الفاتر داخل مراكز التكوين المهني  - 3

  .ضعف التكوين العلمي والبيداغوجي لألستاذ  - 4

  .قلة التجهيزات وقدمها  - 5

  .ضعف المنهج - 6

  .الظروف الفيزيقية السيئة  - 7

ئة التربوية داخل مراكز التكوين المهني تمنع القدرة على تنمية ومنه استخلصت الباحثة أن عوامل البي
  .التفكير اإلبداعي بمقادير مرتفعة وغير متساوية حسب الترتيب المذكور سابقا

  

   :الدراسة الحادية عشرة

تطور نظم إعداد فئة العمال المهرة الصناعيين في دراسة أحمد عبد الحميد عبد الرحمان الشافعي، 
، دكتوراه غير منشورة، دراسة مقارنة  :ت االقتصادية واالجتماعية في مصر وانجلتراضوء التغيرا

  .1988كلية التربية، جامعة األزهر،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطور نظم إعداد فئة العمال المهرة الصناعيين في مصر 
قرن العشرين مع مقارنة لنظم إعداد وفقا للتغيرات االقتصادية واالجتماعية خالل النصف الثاني من ال

هذه الفئة بين مصر وإنجلترا، وشملت الدراسة مدارس التعليم الثانوي الصناعي في مصر، إلى جانب 
ناعةنظام التلمذة الصناعية التابع لوزارة الص. ها الباحث تابعة تا في إنجلترا فكانت العينة التي درسأم

لتعليم ما بعد سن اإللزام، وذلك بهدف القيام بالمقارنة بين ما هو قائم للتلمذة الصناعية والكليات المحلية 
في مصر وما هو قائم في إنجلترا، ثم االستفادة من الخبرة اإلنجليزية في تطوير نظم ومناهج التكوين 

  .لهذه الفئة في مصر
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المقارن، كما واستخدم الباحث حسب تحديداته المنهج التاريخي والمنهج الوصفي اإلحصائي والمنهج 
قام بإجراء دراسة ميدانية حيث طبق استبيانين أحدهما على عينة مكونة من النظار والوكالء واألساتذة 

نيا، وقد طبق االستبيان الثاني على والمي -الشرقية -بمحافظات القاهرةببعض مدارس التعليم الصناعي 
ية والتدريبات العملية ومتابعي عينة من رؤساء مراكز التدريب المهني ومشرفي الدراسات النظر

التكوين بالشركات، وأساتذة التدريبات العملية والتطبيقية، وذلك في ثمانية مراكز تلمذة صناعية بهدف 
  .التعرف على أهم المشكالت التي تواجه هذين النظامين وتحول دون تحقيق أهدافها

الت التي تواجه نظم إعداد العمال المهرة وكان من نتائج هذه الدراسة أن خَلُص الباحث إلى أهم المشك
  :الصناعيين في مصر وكان من أهمها

 .عدم كفاية عدد الحصص بالنسبة لبعض المواد الدراسية وقصور ما تحتويه من معلومات - 

 .قصور إجراءات قبول الطالب في توجيههم وشروط قبولهم قبل العملية التكوينية - 

سية، وعدم كفاية سنوات التكوين بالنسبة لبعض النقص في إعداد مربي بعض المواد الدرا - 
 .التخصصات والمهن

ضعف قدرة نظم إعداد العمال الصناعيين على إكساب الطلبة المهارات الفنية األساسية الالزمة  - 
 .لجميع التخصصات والمهن باإلضافة إلى قلة اإلفادة من التدريبات العملية

اعيين في مصر على الوفاء باالحتياجات الكمية ضعف قدرة نظم إعداد فئة العمال المهرة الصن - 
 .الالزمة لخطط التنمية في مصر

ل الباحث إلى العديد من النتائج وطرح العديد من التوصيات تعلقت بنظام القبول، مدة كما توص
الدراسة، البرامج الدراسية، معلم التعليم الصناعي، التخصصات والتمويل، وضرورة االرتباط 

ناعية؛ وانتهى إلى ضرورة تعاون المؤسسات اإلنتاجية بمختلف القطاعات مع نظم بالمؤسسات الص
إعداد العمال المهرة مع االهتمام بضرورة إنشاء جهاز قادر على التنبؤ المستقبلي باالحتياجات من اليد 

  .العاملة الماهرة في مصر والمطلوبة في األسواق المختلفة
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  :عاشرةالدراسة الثانية 

مذكرة  ،متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العملى شيحي، دراسة سلم
تخصص إدارة  ماجستير، مقدمة بجامعة سطيف، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا،

  .2007تربوية،

تأثيرات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية الطرق المستعملة في التدريب المهني في معالجة ال
وإظهار تأثير التكنولوجيا على العمل وعلى طبيعته، وعلى محتوى المهام  الناجمة عن التكنولوجيا،

ه يبرز نواحي القوة وتتجلى أهمية الموضوع في أنّ .واألنشطة التي يقوم بها العامل المنفذ في المؤسسة
الباحثة، على تحديد طبيعة والضعف في المناهج التدريبية الحالية، مما قد يساعد، من وجهة نظر 

ولهذا قامت الباحثة بدراسة  .اإلصالح الواجب القيام به، وتحديد توجهات هذه المناهج التدريبية مستقبال
عناصر العملية التدريبية، ومعرفة ما إذا توجد فروق في استجابات أفراد عينة البحث المتمثلة في 

ة متطلبات العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية حول استجاب عمال وظيفة تسيير الموارد البشرية،
هل تتفق آراء : دت الباحثة إشكالية الدراسة في تساؤل رئيسي تمثل فيوقد حد .الحاصلة في وظيفتهم

عمال وظيفة الموارد البشرية حول مدى استجابة متطلبات العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية 
كما اعتمدت على  ت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،نّالحاصلة في وظيفتهم؟ وقد تب

 محاور، 4بند موزعة على  36وقد احتوى االستبيان  .أدوات البحث المتمثلة في االستبيان والمقابلة
هذا البحث يحتوي  د لنا أنبحيث أن كل البنود المتمثلة في محور تعالج فرضية جزئية معينة، مما يؤكّ

وكذا االعتماد على النسب المئوية في التحليل،  ،)2كا(وباستعمال أسلوب  .فرضيات جزئية 4على 
  :تمكنت الباحثة من الوصول إلى النتائج التالية

استجابة متطلبات العملية التدريبية للتطورات  ، أن%55.36تبين النتائج التي اتفق العمال بنسبة 
الفرد  قة بالعملية التدريبية تَبين أنمستوى األهداف المتعلّ التكنولوجية تعاني من بعض الثغرات؛ فعلى

ؤثر على رؤيته ودوافعه اتجاه العملية التدريبية العامل ليس على دراية بهذه األهداف، وهذا أمر سلبي ي
نت النتائج أن محتوى البرامج التدريبية ال ينسجم  مع المواضيع الضرورية التي يحتاجها كما بي .ككل

مال ألداء عملهم وفق التغيرات التكنولوجية الحاصلة، وبالتالي هم يفتقدون للمعارف والمهارات الع
آراء العمال سلبية بصفة عامة نحو استجابة  وعلى إثر هذه النتائج خلصت الباحثة إلى أن .الجديدة

ات والتغيرات متطلبات العملية التدريبية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وفق معايير تفرضها التطور
التكنولوجية في مواقع العمل وذلك من حيث صياغة األهداف وتحديدها واإلعالن عنها، وبناء البرامج 
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بمحتويات غنية، وتحديث األساليب والطرائق المعتمد عليها في التدريب، ووضع من له فعال مؤهالت 
  .تغذية الراجعة للقيام بإعادة الهيكلةللعمل عليها أو بها، وأخيرا استمرارية التقييم واالهتمام بعنصر ال

  

  :عشرة الدراسة الثالثة

أثر تأكيد التطبيقات العلمية في منهج األحياء بمرحلة الثانوية دراسة محمد نجيب مصطفى عطيو، 
  .1981، ماجستير في التربية، جامعة األزهر، مصر، العامة

يقات العلمية في منهج األحياء بمرحلة أجرى الباحث هذه الدراسة حيث استهدف بيان أثر تأكيد التطب
ولتحقيق ذلك قام بإعادة بناء وحدة العوامل الحيوية المؤثرة  .الثانوية العامة على التحصيل المعرفي

واختار ...على البيئة بالصف األول الثانوي، بحيث تتأكد فيها التطبيقات العلمية للمفاهيم البيولوجية
تدرس الوحدة المراد بناؤها، واألخرى ضابطة تدرس الوحدة  األولى تجريبية :الباحث مجموعتين

وتم تطبيق اختبار التحصيل المعرفي بمستوياته الثالث، حسب  .التقليدية المعدة من جانب الوزارة
ت نتائج الدراسة على وجود فروق وقد دلّ .تذكر ـ فهم ـ تطبيق: ، وهيBloomبلوم .س.تصنيف ب

د فعالية الوحدة المبنية ل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكّذات داللة إحصائية في التحصي
  .في تحقيق أهدافها

وأظهرت النتيجة العامة للبحث األثر األكيد للتطبيقات العلمية على التحصيل المعرفي في منهج 
  .األحياء

  :عشرة الدراسة الرابعة

على تحصيل الطالب في مقرر طرق  تأثير استخدام األهداف السلوكيةدراسة حسن حسيني جامع، 
رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس،  تدريس المواد االجتماعية بدور المعلمين،

  .1980القاهرة،

من أجل التعرف على أثر استخدام األهداف السلوكية على عملية التحصيل عند الطلبة الذين يتابعون 
م الباحث عينة البحث إلى ية بدور المعلمين، قستكوين في مجال طرق تدريس المواد االجتماع

ثم شرع في تزويد المجموعة التجريبية ببعض  .مجموعتين، مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة
وقد جاءت النتائج  .األهداف السلوكية ولم يزود المجموعة الضابطة بأي أهداف، وذلك قبل بدأ الدرس
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تبار البعدي كانت ذات داللة إحصائية، بمعنى أن هناك أثر مؤكدة أن أداء المجموعة التجريبية في االخ
وبالتالي ظهر من خالل هذه  .استخدام األهداف السلوكية على عملية التحصيل عند هؤالء الطلبة

ل المحور األول في أن تحديد هذه تمثّ .الدراسة قيمة األهداف السلوكية على مستوى ثالثة محاور
 .ل المحور الثاني في أن األهداف تمثل أساس للتقويموتمثّ .ية التدريسيةاألهداف هام ألنه يوجه العمل

أمساعد على التعلما المحور الثالث فقد أظهر أن العمل باألهداف ي.  

  :الفائدة منهاتبيان التعقيب على دراسات المحور الثالث و

  :بالنسبة للدراسة الحالية العاشرة أهمية الدراسة

من التعرف على معطيات البيئة داخل مراكز التكوين المهني المتواجدة في نتني هذه الدراسة ـ مكّ
مدينة سطيف والعلمة، وكذلك العوامل المؤثرة فيها كعامل أسلوب التسيير اإلداري، التوجيه، التكوين 

لقد . البيداغوجي والعلمي لألساتذة، التجهيزات، المنهج والظروف الفيزيقية العامة داخل هذه المراكز
هتني هذه المعرفة نحو األخذ بعين االعتبار هذه العوامل المختلفة عند الشروع في معرفة آراء وج

األساتذة بخصوص مستويات تحقيق الكفايات المهنية العامة، وعند تحديد العوامل التي تساهم في عدم 
  .تحقيقها حسب المستويات الجيدة المنشودة

تنمية التفكير اإلبداعي للمتربصين داخل مراكز  ـ سمحت لي هذه الدراسة باتخاذ بعض معوقات
ؤثرة في تحقيق أو عدم تحقيق الكفايات المهنية شكُل عوامل محتَملة مالتكوين المهني كمتغيرات تُ

المرغوبة؛ كمتغير التكوين العلمي لألساتذة، متغير ضعف التوجيه الذي يعيشه المتربصون، متغير 
  .التجهيزات وأخيرا متغير المنهج

أهمية الدراسة الحادية عشرة تمثّلت في معرفة وتحديد المشكالت وكذا العوامل المؤثرة سلبا على 
فقد تم إدراج هذه العوامل ضمن قائمة العوامل التي تنبأنا بها عند . تطور النظام التكويني في مصر

  .بناء االستمارة التي تم استخدامها في بحثنا

شرة فقد تمثّلت في معرفة مدى نجاعة الطرق المستعملة في التدريب المهني أما أهمية الدراسة الثانية ع
  .وبالتالي تحديد العوامل المؤثّرة في ذلك

أثر تأكيد التطبيقات العلمية في منهج ب أما الفائدة من الدراسة الثالثة عشرة فقد تمثّلت في اإلحاطة
من ثمة تم أخذ بعين اإلعتبار عامل التطبيقات نوية العامة على التحصيل المعرفي؛ واألحياء بمرحلة الثا
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ومن أجل ذلك تم إدراج هذا العامل كبند من . في تعزيز وإحداث التحصيل أو بالعكس على إضعافه
   . بنود االستمارة التي وضفت في الدراسة الحالية

  : الرابعة عشرة فقد تمثّلت فيما يلي الدراسة أما بخصوص أهمية

من هذه الدراسة من خالل التأكّ االستفادة لقد تمهناك عالقة ارتباط بين عاملين في العملية  د من أن
العامل األول هو اعتماد األهداف التعليمية ووضوحها، والعامل الثاني هو التحقيق الفعلي  التكوينية،

الدقيق  فبالنسبة للتكوين المهني الذي نحن بصدد البحث فيه، يظهر كذلك أن التحديد. لهذه األهداف
للكفايات المهنية المنشودة من قبل األساتذة، هو أمر ضروري يساهم في تحقيق هذه الكفايات لدى 

ومن أجل ذلك وجب اعتبار هذا العامل، في الدراسة الحالية، كعامل محتمل من  .خريجي هذا التكوين
  .العوامل التي تساعد على تحقيق هذه الكفايات المهنية المنتظرة بصفة مرضية

   

، والتي تناولت موضوع التخطيط للتكوين )17. 16. 15(وهي الدراسات: دراسات المحور الرابع
  .واإلقتراحات من أجل إنجاحه وتكامله

    :الدراسة الخامسة عشرة

التخطيط للتدريب المهني في مصر في ظل سياسة دراسة صالح الدين عبد العزيز محمد غنيم، 
اه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية،جامعة ، رسالة دكتوراإلصالح االقتصادي

  .2001القاهرة،

تندرج هذه الدراسة في إطار عها تسعى إلى ل في التخطيط التربوي كونُتمثّلم من علوم التربية والم
بين الباحث في الفصل  .احتوت الدراسة سبع فصول .تصور مقترح لتخطيط التدريب المهني في مصر

وتناول في الفصل الثاني اإلصالح االقتصادي في مصر، وفي الفصل  .ر العام للدراسةاألول اإلطا
أما الفصول الرابع، الخامس والسادس فقد تناول فيهم على  .الثالث منظومة التدريب المهني في مصر

لتدريب التدريب المهني القائم على المدرسة في السويد وبولندا، وا التوالي التدريب المهني في ألمانيا،
ص لتصور مقترح ا الفصل السابع فقد خُصأم .المهني في نظام مختلط بالواليات المتحدة األمريكية

  .لتخطيط التدريب المهني في مصر
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ولقد هدفت هذه الدراسة إلى البحث في واقع التدريب المهني في مصر من حيث البرامج التدريبية 
رها وفق مراكز التدريب المهني وسعتها التدريبية، وتطو المقدمة، والجهات التي تقدمها، تطور أعداد

كما اهتمت في البحث بتطور أعداد المدربين واألساتذة بهذه  .مستوى المهارة في القطاعات المختلفة
م المشكالت التي ت كذلك هذه الدراسة بمحاولة تفهاهتم .المراكز في إطار التخطيط للتدريب المهني

  .والمقترحات التي يمكن عن طريقها التغلب على هذه المشكالت المراكز،واجه التدريب بهذه تُ

دها الباحث في عدم وجود سياسة شاملة وثابتة للتدريب المهني في مصر مع أما مشكلة الدراسة فقد حد
لفت االنتباه أن نُ .(ولة عن التدريب المهني في مصرؤعدم وجود تنسيق أو تكامل بين الجهات المس

رادف لمصطلح التكوين المهني المتداول في ريب المهني المتداول في مصر هو ممصطلح التد
األمر الذي ينبغي مواجهته بالتخطيط للتدريب المهني في مصر لرفع مستوى كفاءته  ).الجزائر
  :ولمواجهة هذه المشكلة فإن الدراسة تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي .وفاعليته

لتخطيط التدريب المهني في مصر في ظل سياسة اإلصالح االقتصادي لرفع  ما التصور المقترح
  مستوى كفاءته وفاعليته ؟

  :عة هيأسئلة متفر 4وتابع الباحث طرح هذه اإلشكالية بصياغة 

 ما اإلصالح االقتصادي في مصر وما أهدافه ؟ - 

 ما الوضع الحالي لنظام التدريب المهني في مصر؟ - 

 ية في تخطيط التدريب المهني ؟ما أهم االتجاهات العالم - 

ما المالمح الرئيسية للتصور المقترح لتخطيط التدريب المهني في مصر في ظل سياسة اإلصالح  - 
 االقتصادي وفي ضوء االتجاهات العالمية لتخطيط التدريب المهني ؟

ية والتساؤالت ا منهج الدراسة فيرى الباحث أنه المنهج الوصفي التحليلي ألنه موافق لطبيعة اإلشكالأم
ه أما بخصوص المنهج الوصفي التحليلي فيرى الباحث أنّ .ظموكذلك منهج مدخل النُ التي طرحتها،

ن من وصف ما هو موجود من نظم التدريب المهني في مصر، وكذلك التعرف على بعض يساعد ويمكِّ
ط رشيد للمستقبل كما أشكال وأساليب التدريب المهني األكثر نجاحا في بعض الدول في محاولة لتخطي

ا بالنسبة لمنهج مدخل النظم أم .بولندا والواليات المتحدة األمريكيةوالسويد وحدث في ألمانيا االتحادية 
فقد استخدم الباحث ذلك استنادا إلى النظرية العامة للنظم بهدف التعرف على الظاهرة موضع الدراسة 
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فة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه التدريب والوصول إلى القوانين التي تحكم سلوكها باإلضا
  .المهني والعمل على حلها

ا في ما يتعلق بنتائج الدراسة فقد توصلت إلى العديد منها وهيأم:  

زود االقتصاديات لم يعد هناك شك في األهمية البالغة لنظم التعليم والتدريب المهني، فهي التي تُ - 
 .وتطورهاالحديثة بالوقود الالزم لتنميتها 

أظهرت العديد من الدراسات العالقة السببية بين التنمية االقتصادية والتعليم والتدريب المهني؛  - 
 .ما زاد االستثمار في الموارد البشرية كلما ارتفع مستوى اإلنتاجيةفكلّ

 .عادة ما يكون أصحاب العمل غير راضين عن جودة التدريب - 

 .مع التنمية االقتصادية القومية الشاملةعدم وضع سياسات سوق العمل كجزء متكامل  - 

هناك حاجة ماسة إلى وضع إستراتيجية قومية لتحسين فاعلية وكفاءة نظام التدريب المهني في  - 
 .مصر

 .ضرورة مراجعة وتكييف برامج التدريب المهني في ظل العولمة والخصخصة بصفة مستمرة - 

 .تياجات الحالية لسوق العمل ومتطلباتهضرورة مراجعة مدى ارتباط مناهج التعليم النظامي باالح - 

ضرورة تبني التمهن كمدخل للتدريب المهني، وهو نظام موجود في مصر منذ عهد بعيد في  - 
 .المجال الحرفي، وخاصة في القطاع غير الرسمي

التوصل إلى وضع تصور مقترح لتخطيط التدريب المهني في مصر من أجل زيادة كفاءته  - 
 .وفاعليته

  :عشرة سةالدراسة الساد

التكامل بين مقررات العلوم ومقررات المواد المهنية في المدارس الثانوية دراسة ناجي خليل، 
  .1981، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر،الصناعية وكيفية تحقيقه

س هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق التكامل بين مقررات العلوم ومقررات المواد المهنية في المدار
ولذا فقد اهتم الباحث بربط المفاهيم العلمية بتطبيقاتها العملية عن طريق استخالص  .الثانوية الصناعية
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المفاهيم العلمية الواردة وعلم أصول الصناعة والمهارات العلمية، وكذلك استخالص المفاهيم التطبيقية 
امها بتخطيط ستة وحدات دراسية ويالحظ على هذه الدراسة، اهتم .المرتبطة بالعلوم ثم الربط بينهما

عن فعاليتها في تحقيق بالطبع فلم تكن هناك تجربة للكشف و .متكاملة دون إعداد محتواها العلمي
  .أهداف تدريس العلوم في التعليم الفني الصناعي

  :أهمية الدراسة بالنسبة للدراسة الحالية

ى أهمية التكامل بين الجانب المعرفي لقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في التعرف عل
ويظهر أن النجاح في هذا التخطيط هو خطوة أولى  .والجانب المهني في تخطيط الوحدة الدراسية

ولهذا وجب التركيز في الدراسة الحالية على عامل التكامل  .تؤدي إلى تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة
  .قي، وتحديده ضمن محاور المقابلة وبنود االستمارةبين الجانب المعرفي والجانب المهني التطبي

  

  

  :عشرة الدراسة السابعة

وحدة مقترحة في العلوم للمرحلة اإلعدادية لتحقيق التكامل بين دراسة نعيمة حسن أحمد عبد الواحد، 
  .1993، رسالة ماجستير،كلية التربية، جامعة عين شمس،مصر،العلم والتكنولوجيا والمجتمع

الدراسة تبني مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في بناء وحدة في مادة  استهدفت هذه
ولتحقيق ذلك قامت الباحثة باختيار وحدة الغذاء في العلوم للصف الثاني  .العلوم للمرحلة اإلعدادية

 .والمجتمعاإلعدادي، ومن ثمة إعادة بنائها بحيث يتحقق من خاللها التكامل بين العلم والتكنولوجيا 
إحداهما تجريبية تدرس الوحدة المعاد  واختارت الباحثة مجموعتين من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي،

كما قامت الباحثة بتطبيق  .بناؤها، واألخرى ضابطة تدرس الوحدة كما هي واردة بالكتاب المدرسي
، )ـ فهم ـ تطبيق تذكر(اختبارين، أحدهما يقيس التحصيل بطريقة موضوعية في مستويات ثالث

وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة  .واآلخر يقيس قدرة الطالب على التصرف في المواقف الحياتية
د فاعلية الوحدة المقترحة في تحقيق األهداف التي المجموعة التجريبية في كل من االختبارين، مما يؤكّ

  .وضعت من أجلها
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  :الفائدة منهاان تبيالتعقيب على دراسات المحور الرابع و

  :تمثّلت في النقاط التالية بالنسبة للدراسة الحالية الخامسة عشرة الدراسة أهمية

بروز الدور االستراتيجي للتخطيط في مجال التكوين المهني وارتباطه باإلصالح والتنمية  - 
  .االقتصادية

ض الدول األوروبية أفادتني هذه الدراسة في التعرف على حقائق التكوين المهني في مصروفي بعـ 
دا وكذلك الواليات المتحدة األمريكية وذلك في مجال التخطيط ثم في محور نبولو السويدوكألمانيا 

 .أشكال وأساليب التدريب المهني

 - أصحاب العمل في مصر غير راضيين عن جودة التدريب، وهذا ما يظهر مرة  التأكد من أن
فكلما كان  .ن وسوق العمل في مسألة مستوى الكفايات المهنيةأخرى الحيِز الموجود بين القطاع المكوِ

ص هذا الحيز كلما دل ذلك على جودة وفعالية ذلك على ضعف التكوين؛ وكلما تقلّ الحيز كبير كلما دّل
وهذا ما جعلني أسعى في الدراسة الحالية إلى عدم االكتفاء بالتقييم الداخلي المقام داخل مراكز  .التكوين

جوء إلى التقييم الخارجي أين لتكوين المهني، في مسألة تحقيق الكفايات المهنية المنشودة، واللُّومعاهد ا
  .تُمارس هذه الكفايات في محيطها الطبيعي، أي على مستوى سوق العمل

  :أما بخصوص الدراسة السادسة عشرة فتمثلت نقاط اإلستفادة في ما يلي

ويظهر أن  .المعرفي والجانب المهني في تخطيط الوحدة الدراسية التعرف على أهمية التكامل بين الجانب 
ولهذا وجب التركيز  .النجاح في هذا التخطيط هو خطوة أولى تؤدي إلى تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة

في الدراسة الحالية على عامل التكامل بين الجانب المعرفي والجانب المهني التطبيقي، وتحديده ضمن 
  .ابلة وبنود االستمارةمحاور المق

  :أما الفائدة من الدراسة السابعة عشرة فقد تمثّلت في

األمر الذي يجب  .أهمية المستويات الثالث  للمجال المعرفي في قياس التحصيل العلمي للطلبة وتقييمه 
فايات عند محاولة تقييم مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني للك أخذه بعين االعتبار، في البحث الحالي،

المهنية، علما بأن لهذه الكفايات، كذلك، مستويات مختلفة، منها ما يتعلق بالتذكر، ومنها ما يتعلق بالفهم، 
نة في الذاكرة هي بمثابة خلفية معرفية لألداء فالمعلومات النظرية المخز .ومنها ما يتعلق بالتطبيق
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لة أو االستبيان في البحث الحالي، تتعلق يجب وضع محاور وبنود عند بناء المقاب ومن ثمة، .التطبيقي
 .بمدى تذكر المعلومات، وأخرى تتعلق بمدى تحقيق الفهم، وأخرى تتعلق بنوعية األداء العملي والتطبيقي

  

  :روض البحثف

ما وموجها مرحلة من مراحل البحث العلمي حيث أنها تلعب دورا منظِّ وضع الفروض تُمثُّل مرحلة  
فهي بمثابة أجوبة مؤقتة للتساؤالت التي صاغها الباحث والتي تشكل . يةفي حل المشكالت البحث

يكون الباحث مهيئا لصياغة  ص األدبيات،فبعد بيان مشكلة البحث وتفح " .جوهرإشكالية الدراسة
ثم يبني عليها محاكمته المنطقية  والفرضية عبارة يتبناها الباحث لتفسير محتمل لظاهرة ما، الفرضيات،

دونالد "(انت الفرضية صحيحة وذلك في محاولة للوصول إلى حقيقة لم تكن معروفة مسبقاكما لو ك
كما أن الفرضية تعرض توقعات  ).106، ص 2004، ترجمة سعد الحسيني، yDonald Ar آري

يمكن أن تأتي كذلك فرضيات البحث بعد  .الباحث حول العالقة بين المتغيرات داخل مشكلة البحث
إذ يقوم الباحث بناء على مراجعاته للبحوث السابقة بكتابة مجموعة "اسات السابقة، اإلطالع على الدر

من الفروض توضوالفرض نوع من التخمين المحسوب  .ا سوف يحدث في البحثح توقعاته عم
حلول : "عرف الفرضيات بأنهاوتُ ).127،ص2007رجاء محمود أبو عالم،"( للنتائج،أو التنبؤ بها 

لباحث لحل مشكلة البحث،أو لتفسير الحقائق والظروف وأنواع السلوك التي يجري مقترحة يضعها ا
جودت عزت "(مشاهدتها، ولم يتأيد بعد عن طريق الحقائق العلمية وهي إجابة محتملة ألسئلة البحث

أو أنها جملة أو .تخمين معقول للحل الممكن للمشكلة" عرف كذلك على أنها تُ ).74ص ،2000عطوي،
عبر عن إمكانية وجود عالقة بين عامل مستقل وآخر تابع، فهي تعبر عن المسببات واألبعاد عدة جمل تُ

وانطالقا ). 412، ص2000رجاء وحيد دويدري،"(التي أدت إلى المشكلة والتي تم تحديدها بوضوح 
سعة راسة على فرضيتان عامتان وتمن هذه اإلحاطة المنهجية لحقيقة الفرضيات تم إعتمادنا في هذه الد

فرضية جزئية عن الفرضية العامة ) 13(فرضية جزئية، حيث انبثقت ثالثة عشرة ) 19(عشرة  عشرة
نعتقد أن هذه الفرضيات هي استقرائية، . عن الفرضية العامة الثانية جزئية األولى؛ وستة فرضيات
لوك المالحظ ، بمالحظات، ثم افتراض، بعد ذلك، أحد التفسيرات للس"  القياماعتمدنا عليها من أجل 

وهذا معناه، القيام بمالحظة السلوك االنساني، ومراقبة االتجاهات أو العالقات المحتملة، ويفترض، 
، ترجمة سعد الحسيني، نفس Donald Aryدونالد آري"( بعدئذ،أحد التفسيرات لذلك السلوك المالحظ

االساتذة ورؤساء المصالح  آراء ويتمثّل السلوك المالحظ، في البحث الحالي، في). 108المرجع، ص
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ني لمدينة سطيف للكفايات المهنية العامة المركَّز مدى تحقيق خريجي مؤسسات التكوين المه في مسألة
) 15(كفاية موزعة على خمسة عشر) 71(عليها في هذه الدراسة، و البالغ عددها إحدى وسبعون

مستويات   العامة األولى، وذلك من خالل الفرضية يمثل تمن االفتراضااألول جزء النجد . اختصاصا
التحقيق التي يحتويها المقياس الخماسي المعتمد في الدراسة؛ في حين يمثُّل الجزء الثاني من 

بر مجموعة المالحظ ع كللسلو تؤقَّميٍ تفسيراالفتراضات الفرضية العامة الثانية التي تتميز بطابعٍ 
بمستوى حسن  تحقيق الكفايات المهنية العامة المعنية بالدراسة،ماليا، من العوامل التي قد تُعرقُل، إحت

فروق  فنجدها تفترض) 13(الفرضية رقم  أمأ. ية المذكورةمؤسسات التكويناللدى خريجي  وجيد جدا
، بخصوص من جهة أخرى آراء رؤساء المصالح من جهة، ثم ذات داللة إحصائية بين آراء األساتذة

وتكْمن خلفية هذا اإلفتراض في اختالف . ذه الكفايات المهنية لدى هؤالء الخريجينت تحقيق همستويا
من حيث الخصوصيات التي تُحيطُ ) عينة األساتذة وعينة رؤساء المصالح والمجموعات(العينتين

  . بالوسط المهني لكلٍّ منهما، والتي قد تجعُل اختالفا في مواقفهِما التقييمية

  

  :العامتان والفرضيات الجزئية التابعة لها كما يليتظهر الفرضيتان 

  

  :الفرضية العامة األولى) أ 

العملية والوجدانية، وللكفايات المهنية العامة في أبعادها المعرفية  دون المتوسط،هناك تحقيق، بمستوى 
ي لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، و رؤساء المصالح ، ف

  .الخمسة عشر إختصاص مجال الدراسة، وفي ضوء متطلبات سوق العمل

  

  :الفرضية العامة الثانية) ب

 رجعلدى خريجي مؤسسات التكوين حسن وجيد جداالكفايات المهنية العامة بمستوى  عدم تحقيقي ،
  . ناهجنقائص في الم) أ:  إلى ست عوامل معرقلة هي رأي األساتذة المهني لمدينة سطيف، حسب

نقص الحصص التطبيقية داخل ) د. نقائص في كفاءة األساتذة) ج. قلّة األجهزة المستعملة) ب
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نقص مصداقية ) و. ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العمل) ه. المؤسسات التكوينية
  .االمتحانات المنظمة داخل المؤسسات التكوينية

  

  :العامة األولىالفرضيات الجزئية بالنسبة للفرضية ) ج

  :1الفرضية الجزئية رقم 

عدها النظري ـ المعرفي، لدى خريجي هناك تحقيق، بمستوى متوسط، للكفايات المهنية العامة في ب
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

  .                                       عالم اآللياإللكتروتقني، االلكترونيك الصناعي، آليات وضبط، اإل

  :2الفرضية الجزئية رقم 

هناك تحقيق، بمستوى حسن، للكفايات المهنية العامة في بعدها العملي ـ التطبيقي لدى خريجي 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .لكترونيك الصناعي، آليات وضبط، اإلعالم اآللياإللكتروتقني، اال

  :3الفرضية الجزئية رقم 

هناك تحقيق، بمستوى ضعيف، للكفايات المهنية العامة في بعدها الوجداني لدى خريجي مؤسسات 
اإللكتروتقني، : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .      اعي، آليات وضبط، اإلعالم اآلليااللكترونيك الصن

  :4الفرضية الجزئية رقم 

لدى خريجي  ظري ـ المعرفي،هناك تحقيق، بمستوى متوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها الن
 :مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .لحيم، النجارة المعماريةالخراطة، الكهروميكانيك، الت
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  :5الفرضية الجزئية رقم 

لدى  هناك تحقيق، بمستوى دون المتوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها العملي ـ التطبيقي،
خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح في 

  .                          المعمارية الكهروميكانيك، التلحيم، النجارةالخراطة، : تخصصات

  :6الفرضية الجزئية رقم 

هناك تحقيق، بمستوى حسن، للكفايات المهنية العامة في بعدها الوجداني، لدى خريجي مؤسسات 
ة، الخراط: التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح في تخصصات

  .                                        المعمارية الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة

  :7الفرضية الجزئية رقم 

هناك تحقيق، بمستوى متوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها النظري ـ المعرفي، لدى خريجي 
: المصالح، في تخصصات مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء
.                               والمالية مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة

  :8الفرضية الجزئية رقم 

هناك تحقيق، بمستوى دون المتوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها العملي ـ التطبيقي، لدى 
ات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في خريجي مؤسس

  .مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية: تخصصات

  

  :9الفرضية الجزئية رقم 

خريجي مؤسسات هناك تحقيق، بمستوى متوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها الوجداني، لدى 
مسير أشغال : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

            .البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية
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  :10الفرضية الجزئية رقم 

يق، بمستوى متوسط، للكفايات المهنية العامة في بعدها النظري ـ المعرفي، لدى خريجي هناك تحق
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، غي تخصصات

  .مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه

  :11الفرضية الجزئية رقم 

ط، للكفايات المهنية العامة في بعدها العملي ـ التطبيقي، لدى خريجي هناك تحقيق، بمستوى متوس
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

  .مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه

  :12الفرضية الجزئية رقم 

هنية العامة في بعدها الوجداني، لدى خريجي مؤسسات هناك تحقيق، بمستوى حسن، للكفايات الم
مصمم أزياء، : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .رتارية المديرية، معالجة المياهسك

  :13الفرضية الجزئية رقم 

صالح، بخصوص مستوى تحقيق هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء األساتذة وآراء رؤساء الم
) 15(الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في الخمسة عشر

  .إختصاص مجال الدراسة

  :الفرضيات الجزئية بالنسبة للفرضية العامة الثانية) د

  :1الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني داحسن وجيد جالكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى عدم مسايرة المناهج المعتمدة للمستويات التكنولوجية 

 .المالحظة في سوق العمل
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  :2الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني حسن وجيد جداالكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
مدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى قلّة األجهزة المتوفرة داخل مؤسسات التكوين المهني في ل

  .اإلختصاصات المختلفة وفق المستجدات التكنولوجية الحاصلة

  :3الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني حسن وجيد جداالكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
  .سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى نقائص في كفاءة أساتذة مؤسسات التكوين المهني لمدينة

  :4الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني حسن وجيد جداالكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
  .لمدينة سطيف إلى نقص الحصص التطبيقية المنظمة داخلها

  :5الفرضية الجزئية رقم 

لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني  حسن وجيد جدا،الكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
  .لمدينة سطيف إلى ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العمل

  :6الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني حسن وجيد جداالكفايات العامة بمستوى  عدم تحقيقيرجع 
  .نة سطيف إلى ضعف  مصداقية االمتحانات المنظمة في المؤسسات التكوينيةلمدي
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  :الثالث الفصل

  طار النظرياإل
  

  

  .التكوين المهني، المفهوم واالهداف) 1

  .التكوين المهني في الجزائر) 2

  .التكوين المهني في والية سطيف) 3

  فرنسا، إنجليترا، ألمانيا اإلتحادية، تونس، المغرب،( التكوين المهني في بعض الدول) 4

  ).                                  اليابان      

  .الكفاية المهنية والتعليمية) 5
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  :التكوين المهني، المفهوم واألهداف) 1

فهناك  .ه يشار إلى التكوين المهني بمصطلحات مختلفة عبر الوطن العربي وفي أوروباأنّ من المالحظ
فهي من المفاهيم التربوية "  ل مصطلح التربية المهنية بصفة تكاد تكون سائدة،ستعمن مثل األردن تَبلدا

وتنظر النظم التربوية المختلفة إلى مفهوم . الحديثة في التعليم النظامي على المستويين المحلي والعالمي
فالتربية  .تعليم المهني التخصصيه خطوة تمهيدية لتكوين اتجاهات مهنية نحو الالتربية المهنية على أنّ

وال ...المهنية قد صممت لتهيئة الطالب وتوعيته واستعداده لألدوار الحياتية التي سيلعبها في المستقبل
دة، يتم تحقيقها ننسى أنها جزء من التعليم العام ولها أهدافا واضحة ومحددة وموجهة لفئة عمرية محد

المصطلحات المرادفة  ا في مصر فإنأم).46،ص2006ان،سوسن بدرخ"( في فترة زمنية محددة 
ذلك النوع من التعليم " الذي يقصد به) التعليم المهني أو التعليم الفني( للتكوين المهني فنجدها تتمثل في

من خالل التدريب  الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية،
، 2006حسن الحبشي، "( لتي تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه األكملالتطبيقي، ا

قت بالتكوين المهني أو العنا على محتويات التعاريف، سواء التي تعلّبعد اطّ ولقد استنتجنا،). 34ص
تارة عن  ها في نفس المعاني والمدلوالت تعبرها تعاريف تصب كلّالتربية المهنية أو التعليم المهني، أنّ

والمهام المهنية، لكن في إطار  العمليات المهنية ،عن التعليم، وتارة أخرى عن العملالتكوين، وتارة 
ها تعاريف عامة تتعلق إنّ .الشيء الذي جعلنا نعرضها في هذا الجزء من الفصل .مهنة معينة

التكوين،حاولوا تحديد  بالمنظومات التكوينية المختلفة، وصادرة عن باحثين ومهتمين بهذا المجال من
ظروفه البيداغوجية العامة  خصائصه، ،خاص، أهدافهمفهوم التكوين المهني من خالل عرض مجاله ال

 )professionnelle a formationl( فالتكوين المهني يقابله بالفرنسية .واستراتيجياته
 éducation(باللغة الفرنسيةا التربية المهنية فتقابلها أم ).professional training(وباإلنجليزية

professionnelle.( ويقابل التعليم المهني بالفرنسية)enseignement professionnel .(  

  ).professional teaching(وباللغة اإلنجليزية

 .يمكن القيام بتحديد مفهوم التكوين المهني من خالل التحديد اللغوي واإلصطالحي
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  :تحديد المفهوم لغةً )أ

والمكون للشيء .لالتي تعني عادة أنشأ، صنع، شكّ" ن كَو" وين كمفردة لغوية إسم مشتق من فعلإن التك
ال ينتهي إلى ذلك إال بعد إحداث تغييرات ومعالجة لمادته األولية من خالل عمليات اإلضافة والتصحيح 

مر بالمادة،ا يتعلق األالتي تدخل على الحالة األولية التي يكون عليها هذا الشيء، هذا لَم ا عندما أم
فالمقصود عادة هو التكوين المعنوي والتعديل والتغيير، قد يعني إكساب اإلنسان  ،يتعلق األمر باإلنسان

تيلوين (معارف ومهارات واتجاهات وأسلوب حياة جديد بما يجعله قادرا على القيام بنشاطات
  ).12،ص2002حبيب،

نجد الروسأما فيما يخص الم)Larousse (حدلغويا الكلمة ويقول أنّفنجده ي الصيرورة التي " ها تعنيد
تكوين  تكوين العالم، تكوين مشروع،، تكوين شركة :تؤدي إلى ظهور شيء ما لم يكن موجودا من قبل

التربية  :ثم التكوين الذي يعني إكتساب المعلومات المتخصصة من طرف الكائن البشري جيولوجي،
التكوين المهني وهو المرحلة التي يتم فيها إعداد  تكوين الطباع، كوين األدبي،الت :العلمية األخالقية

يقال . كل ما يتعلق بمهنة معينة" فتعني حسب الروس" المهني " ا بخصوص كلمة أم .العامل الشاب
أما موسوعة ).Larousse ،2003المنجد الروس (كذلك على صنف من رياضة معينة تُمارس كمهنة 

لفرد أو مجموعة من األفراد المعلومات النظرية االتكوين يعني إعطاء  أن" فتقول  Encarta أنكارتا
 التكوين بالتناوب، متابعة تكوين، ،فهناك التكوين المباشر. ة أو نشاطوالتطبيقية الالزمة لمباشرة مهن

ن شيء معين، تعني كذلك هذه الكلمة حسب هذه الموسوعة ظهور شيء معين أو تكوي ".التكوين المهني
تعني أيضا مجموعة المعارف النظرية والتطبيقية المكتسبة في مجال  .كتكوين فريق في كرة القدم

تعني كلمة  .تعني كذلك التربية األخالقية والعلمية كالتكوين في الحس الفني .نشاط أو مهنة معين،
: المرادف كائن البشري،تكوين كذلك عملية التطور أو التغير التي تحدث لعضو من األعضاء أو لل

. هناك كذلك التكوين العسكري الذي يعني تكوين فرقة عسكرية.هناك انتقال إلى مرحلة الرشد.نمو
فتعني مجموعة )  botanique( ا في مجال علم النباتاتأم .أي وحدة عسكرية وحدة،: والمرادف

المهني حسب موسوعة أنكارتا ا التكوين أم .النباتات التي لها نفس الخصائص رغم تعدد األصناف
فيعني التعليم المهني وهو تعليم القدرات التي لها عالقة مباشرة بمختلف الوظائف، وهو التعليم الذي 

يعني كذلك التعليم التقني الذي تطور بصفة  .يحتوي في نفس الوقت على الجوانب النظرية والتطبيقية
بدور العمل في المجتمع، وبالنظرة التي تظهر بها  ،معتبرة بحيث أصبح مرتبط مباشرة بطبيعة المجتمع

تزايد كبير في التخصصات وطبيعة  1980فيشهد التعليم المهني والتقني منذ  .األصناف المختلفة للعمل
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أن المفهوم  Mialaret، ويعتبر مياالريه  )Formation(وكلمة تكوين باللغة الفرنسية هي . التكوين
مياالريه ( باإلنجليزية   )training( ية ويستعمل ككلمة مرادفة للتدريبدخل حديثا إلى اللغة الفرنس

Mialaret ،5، ص1984في بوفلجة غيات.(  

  :اصطالحا) ب

يشمل التكوين المهني جوانب عديدة تتعلق بقضايا إكساب الفرد معارف ومهارات وكفايات، ويتم ذلك 
لتي هي سابقة لعملية التكوين في ذاتها، ضمن صيرورة يمر فيه المعني بالتكوين بعدة مراحل منها ا

ولهذا ظهرت عدة مصطلحات يبدو أنها . شكل جوهر عملية التكوين، ومنها من تأتي بعدهومنها التي تُ
 مصطلح ارتباطا كبيرا، كما تقترب من معناه وهي التعليم، التدريب، تحسين المستوى،الترتبط ب

  .الرسكلة، التوجيه، التأهيل، إكساب الكفايات

أما مصطلح التكوين المهني فيشير في العموم إلى عملية تأهيل قدرات العمال المهنية وتطويرها، ويبدو 
م تزامنا مع الثورة الصناعية خاصة في أمريكا الشمالية 19المصطلح ظهر مع نهاية القرن  أن

كما هو الشأن عرف عند بعض الدول العربية بالتدريب المهني فهو بذلك حديث النشأة، وي وأوروبا،
شتمل المفهوم التقليدي للتربية المهنية هنا ي" تربية المهنية في األردن حيث بالنسبة لليبيا، كما يعرف بال
م المهن بمعناها الواسع، سواء من حيث بناء المنهاج أو إعداد الكتب على التوجيه المهني وتعلُّ

. م المهنالمستويات التعليمية التي يتم فيها تعلّالمدرسية ومحتواها أو عملية التعليم والتعلم في كافة 
م المهن في كل من التعليم وهذا يعني أن المفهوم التقليدي العام للتربية المهنية يمكن أن يشمل تعلّ

ا المفهوم أم .األساسي، التعليم الثانوي من خالل التعليم المهني والتعليم العالي من خالل التعليم التقني
فيقصد به تلك المادة المقررة على الطلبة " يعرف أحيانا بالمفهوم الخاص للتربية المهنية  الحديث أو ما

وبالتالي يمكن القول أن  .في مرحلة التعليم األساسي، ويجري تدريسها وفق خطة دراسية واضحة
 الخاص هي تعليم مهني في المراحل األولى من التعليم/التربية المهنية وفق المفهوم الحديث

لة ، لكنه غير متخصص وال يرقى إلى مستوى اإلعداد المهني بل في المحصّ)التعليم األساسي(المدرسي
 Educationيشار كذلك إلى التربية المهنية  ).48،ص2005أحمد عيسى الطويسي،."(تهيئة مهنية

professionnelle  ُقة باالقتصاد ل األهداف والبرامج المتعلمثّفي المجتمعات المختلفة على أنها ت
كما  .المنزلي وقضايا الديكور المنزلي والتعليم الصناعي العام والتعليم التجاري لممارسة تجارة معينة

ها كل االكتسابات التي يتحصل عليها االنسان في المجتمع والتي يمكن تحديد التربية المهنية على أنّ
طة بالمهن المختلفة ثم المهارات التطبيقية المعلومات المرتب صب في دائرة قيم العمل، أهداف العمل،تَ
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التابعة لها، والتي يقوم المواطن بتوظيفها في حياته اليومية كشؤون الميكانيك مثال أو الكهرباء أو 
الترصيص أو األعمال المنزلية كالطبخ والتنظيف وكيفيات تزيين البيت وتحضير المرطبات إلى غير 

المهنية هي إذن كل المعارف والمهارات ذات الصلة بعمليات ومهام فالتربية  .ذلك من األعمال البيتية
ي فه .مهنية مهما كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها، والتي جمعها و تحصل عليها اإلنسان منذ وجوده

عبارة عن مجموعة من الحلول التي يضعها المجتمع " روبولوجي وهي الثقافة المهنية بالمفهوم األنث
أما في فرنسا فنجد استعمال ).13،ص1979أحمد أبو هالل،"(ومية باتفاق أعضائهلمواجهة مشكالته الي

 وفي نفس الوقت التعليم المهني formation professionnelle مصطلح التكوين المهني 
enseignement professionnel . وفي الجزائر نجد استعمال المصطلحين معا في تحديد هذا

؛ األمر الذي جعل الوزارة المكلفة بهذا القطاع في الجزائر "المهنيين التعليم والتكوين"  المجال وهما
هذا االختالف في التسمية ال يعني التناقض في  نشير إلى أن ".وزارة التعليم والتكوين المهنيين"تُدعى

بل هو مفهوم واحد يحمل نفس الدالالت، ويصب في معنى شامل واحد هو التكوين في مهنة  المفهوم،
  .ردت بخصوص هذا المصطلحوهناك تعاريف عديدة و .معينة

  :تعاريف عن التكوين المهني) ج

الحصول على جموعة من النشاطات تهدف إلى ضمان التكوين المهني هو م"  :تعريف بوفلجة غياثـ 
  ).79،ص2002بوفلجة غياث،"( المعرفة والمهارات واالتجاهات الضرورية ألداء مهنة معينة 

التكوين المهني هو إعداد األفراد إعدادا مهنيا وتدريبهم على مهن معينة "  :طنيةتعريف بلقاسم سالـ 
  ).139،ص1998بلقاسم سالطنية،"( .قصد رفع مستوى إنتاجيتهم وإكسابهم مهارات جديدة

ف التكوين المهني باعتباره المدخل ألي عمل ذي طابع حرفي عري"  :تعريف أحمد السيد محمد فرجـ 
واآلالت واإلجراءات وكذلك المعلومات النظرية  على مختلف الخامات والعتادعرف يهدف إلى الت

داء لتزويد المتدربين بالدراية المتعلقة بمجموعة الحرف وذلك مع مراعاة أساليب العمل ومعدالت األ
ن يتم الالزمة حتى يمكن أن يساهموا في تقدم البالد من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية، ويمكن أ

  ). 15،ص2001أحمد السيد محمد فرج،" (.ذلك داخل معاهد التعليم أو في مراكز خارج تلك المعاهد

التكوين المهني هو عبارة عن نشاط مخطط يهدف إلى إحداث "  :تعريف خيري خليل الجميليـ 
اتهم، واتجاهتغيرات في األفراد الجاري تدريبهم، من ناحية معلوماتهم، ومعارفهم، وأدائهم وسلوكهم، 



82 

 

خيري خليل "( اءة وإنتاجية عالية لشغل وظائفهم بكغمما يجعلهم صالحين والئقين 
  ).93،ص1998الجميلي،

هو مجموع األنشطة والمواقف البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية التي تستهدف "  :تعريف لوجندرـ 
قصد القيام بمهمة أو وظيفة، أي  ،)االتجاهاتو القدراتو المعلومات(تسهيل اكتساب أو تطوير المعارف

ومجموع المهارات واالتجاهات التي بفضلها يصبح الفرد قادرا ) المبادىءو المفاهيم(مجموع المعارف
  ).13،ص2002تيلوين حبيب،"(على ممارسة وظيفة أو حرفة أو عمل ما

بالتكوين يقصد به التدريب المهني ويسمى في بعض البالد العربية "  :تعريف طيب الحضيريـ 
المهني، وهو إعداد األفراد إعدادا مهنيا، وتدريبهم على مهن معينة بقصد رفع مستوى إنتاجيتهم، 

ن موإكسابهم مهارات جديدة، وبمعنى آخر أن التدريب المهني هو ذلك النوع من التدريب الذي يتض
  ).8ص ،1976طيب الحضيري،."(تنمية المهارات والخدمات الحرفية أو المهنية

يقصد بالتكوين المهني نوع من التعليم الكتساب المهارات "  :عريف عبد الرحمن محمد عيسوريتـ 
وال يقتصر التدريب على العمال الجدد ولكنه يشمل . والخبرات والمعارف المختلفة المتعلقة بمهنة معينة

ؤهلهم للوظائف أيضا تدريب المالحظين والمشرفين وقادة العمال حيث يتلقون برامج تدريبية معينة ت
ما الرؤساء أيضا، كذلك فالتكوين المهني ال يستفيد منه العمال وحسب وإنّ .القيادية التي سوف يشغلونها

يتناول التدريب العمال الحاليين عندما تريد المؤسسة التي يعملون زيادة كفايتهم اإلنتاجية أو إلمامهم 
عبد الرحمن محمد عيسوري في طيب "(.بنوع جديد من اآلالت أو بطريقة جديدة من طرق العمل

  ).9ص الحضيري، نفس المرجع،

مكن الفرد من عمل معين م وتعليم تُهو عبارة عن عملية تعلُّ"  :تعريف عادل حسن للتدريب المهنيـ 
ومتقنا له، ومتكيفا معه، وللتدريب المهني عدة مدلوالت تتقارب في المعنى بوجه عام، فهو يعبر عنه 

ويتم التدريب المهني . عداد المهني، أو التكوين المهني أو التدريب اإلعدادي، أو التعليم الفنيأحيانا باإل
على حرفة واحدة يصل فيها مستوى التدريب إلى درجة مقبولة من المهارة والخبرة، ويتيح الفرصة 

ا أكثر من للمتدرب للكشف عن ميوله وقدراته من جهة وعلى اختيار المهنة التي يريدها ويميل إليه
  )13ص ،1968عادل حسن،".(غيرها من جهة أخرى

التدريب موقف جمعي يتسم بالتغير والتعديل في نمط التفكير "  :تعريف رأفت السيد عبد الفتاحـ 
  ).81ص ،2001رأفت السيد عبد الفتاح، "(بما يحقق الفعالية اإليجابية في األداء واالتجاه والسلوك،
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ركز على وظيفة الفرد التدريب موجه للحاجة اليومية وي"  :مرسيتعريف جمال الدين محمد الـ 
يستهدف تنمية القدرات والمهارات التي تساهم بشكل واضح في تطوير األداء الحالي في  الحالية،

  ).333ص ،2003جمال الدين محمد المرسي،"(الوظيفة الحالية

ر فرص اكتساب الفرد لخبرات تزيد وفالتدريب هو ذلك النشاط الذي ي"  :تعريف أحمد صقر عاشورـ 
نشاط بهذا المعنى يشبع الحاجة إلى رفع مستوى األداء من خالل تنمية الفي قدرته على أداء عمله، و

أحمد صقر "(داءم الفرد لمهارات أو معلومات يتطلبها األقدرات الفرد، وذلك بتوفير فرص تعلّ
  ).487ص ،1979عاشور،

مهني هو نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد التكوين ال"  :تعريف عادل حسنـ 
والجماعات من ناحية المعلومات والسلوكات واالتجاهات مما يجعل الفرد أو تلك الجماعات ذات كفاءة 

  ).13ص ،1978عادل حسن،"(وإنتاجية 

مفهوم التكوين المهني يشمل كل أشكال "  :Georges el Goziتعريف جورج الغوزي ـ 
أو التعديالت لعمل مهني، ويتمثل ذلك سواء في تعليم المعارف ونقل القيم األخالقية أو التحضيرات 

  ).293ص ،Georges El Gozi  ،1972"(لمتعلقة بهذه المهنة المعارف المهنية ا

التكوين المهني هو النظام الذي يتبع في دراسة فن من الفنون أو "  :تعريف عقيد محمد جمال برعيـ 
ن، أو دراسة أعمال أي وظيفة، أو هو النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات مهنة من المه

عقيد محمد جمال برعي مستخرج من بلقاسم "(واالتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما 
  ).127ص ،1998سالطنية،

مهارات معينة بمقابلة التكوين المهني يعني إعداد الفرد فنيا ليكتسب :" تعريف محمد كامل البطريقـ 
  ).104ص ،1960محمد كامل البطريق،"(ومواجهة المواقف المختلفة التي تصادفه 

التكوين المهني هو إعداد الشباب لمعترك الحياة، فهو يشمل في :" تعريف محمد نايت عبد الكريمـ 
  ).30ص ،1998محمد نايت عبد الكريم،."(نفس الوقت التعليم األساسي والتأهيل لمهنة معينة

ونشير إلى أن هناك من يستعمل كلمات التكوين المهني، والتدريب المهني واإلعداد المهني والتعليم 
المهني ككلمات لها نفس المدلوالت حيث تتقارب في المعنى بوجه عام، وتعني إمداد الفرد بالمهارات 

  ).302ص ،1998بوطاف مسعود،".(هني معينؤهله للقيام بنشاط مزمة التي تُالالّ
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  :أما التعليم المهني فقد ورد فيه تعريفات عديدة نذكر منها

التعليم الذي يعني بتلك الجوانب من العملية التعليمية التي تتضمن :" تعريف منظمة اليونسكوـ 
باإلضافة إلى التعليم العام دراسة العلوم التقنية وما شابهها والحصول على المهارات العملية 

 "لمعرفة المتعلقة بالمهن في قطاعات الحياة االقتصادية واالجتماعية المختلفةواالتجاهات والفهم وا
  ).24، ص1993المصري، منذر واصف،(

التعليم المهني هو وسيلة إلعداد األفراد وهم في منتصف أو في نهاية :" Bledتعريف المنجد بالد ـ 
مراعية الفروق الفردية المتمايزة  العقد الثاني من أعمارهم لحقل مهني يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم

بين الطالب، فهو يرمي إلى مساعدة الفرد الطالب على استغالل طاقاته وتحقيقها للعمل النافع اجتماعيا 
 ." ن الحط من قيمة األهداف التعليمية األخرىمع االهتمام بحاجات المجتمع االقتصادية دو

)Bled،1993، 19ص.(  

موحات المجتمع لمزيد من ساعد في تحقيق طُالتعليم المهني ي إنLanglace ":تعريف النجالس ـ 
التطور االجتماعي والثقافي واالقتصادي وفي الوقت نفسه يساهم في تطوير طاقات األفراد للمشاركة 

 "دراك البيئة والقدرة على التعامل معهاالنشطة في بناء هذه الطموحات وتنفيذها مما يؤدي إلى إ
)Langlace،1988.(  

التعليم المهني هو التعليم الذي يكون محتواه التعليمي قادرا على تهيئة :" تعريف محمد محمود الحيلةـ 
عنى بتلك الجوانب من العملية . ةاألفراد ألن يكونوا ناجحين في مهنتهم الحياتيوهو التعليم الذي ي

نية، وما شابهها، والحصول على التعليمية التي تتضمن باإلضافة إلى التعليم العام، دراسة العلوم التق
المهارات العملية واالتجاهات والفهم والمعرفة المتعلقة بالمهن في قطاعات الحياة االقتصادية 

  ).22ص ،1998محمد محمود الحيلة،"(واالجتماعية المختلفة

قني ومنظمة تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باالتفاق مع االتحاد العربي للتعليم التـ 
التعليم المهني هو ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي وإكساب :"اليونسكو

المهارات والمعرفة المهنية، والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية، لغرض 
ية والصحية والتجارية، لهم نتاج ماهرين في مختلف التخصصات الصناعية والزراعإعداد عمال واإل

 ).17ص ،1990في محمد أبو سل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،"(القدرة على التنفيذ 
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  :تعاريف عن التربية المهنية) د

  :أما التربية المهنية فقد ورد بخصوصها العديد من التعاريف نذكر منها

 إن أوال،: ه مفهوم ذو ثالثة أبعادالمهنية بالنسبة لي أنّ ما تعنيه التربية إن:" تعريف سيدني مارلندـ 
ثانيا، يجب أن  .التربية المهنية يجب أن تكون جزءا من المناهج لجميع الطلبة وليس لبعض منهم

وثالثا، كل طالب يترك المدرسة يجب أن يكون لديه  .تستمر طوال فترة بقاء الطالب في المدرسة
مل يكسبه عيشه، وعيش أفراد أسرته، حتى لو ترك الطالب المدرسة قبل المهارات الضرورية للبدء بع

  ).20،ص1998مستخرج من محمد محمود الحيلة، سيدني مارلند،"(أن ينهي دراسته الثانوية 

ه إلعداد الفرد للعمل في مهنة ما أو لرفع كفايته وجكل تعليم أو تدريب م:" تعريف المصري منذرـ 
سها، وسواء أنظريا كان العنصر الغالب في هذا التعليم أم عمليا، وسواء أداخل في المهنة التي يمار

  ).36،ص1986المصري منذر،"(مؤسسة تعليمية نظامية كان التعليم والتدريب أم خارجها 

التربية المهنية هي التربية التي تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات :" محمد محمود الحيلةـ 
هنية متعددة، تخدم برامج إعداد الطلبة ليكونوا لمفاهيم المعرفية المرتبطة بها، في جوانب مالعملية، وا

جين، لديهم قاعدة عريضة من المهارات التي تُمواطنين منتكنهم من التكيف مع واقع الحياة، م
  ).23ص نفس المرجع، محمد محمود الحيلة،."(ومتطلباتها

موجه لطلبة المرحلة األساسية وطالباتها، وهو جزء من  مبحث دراسي:" محمد محمود الحيلةـ 
ويهدف هذا المبحث إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية والمفاهيم . البرنامج الدراسي العام

م برامج إعداد الطلبة ليكونوا مواطنين منتجين، لديهم قاعدة المرتبطة بها، في جوانب مهنية متعددة تخد
محمد محمود الحيلة، نفس ."(نهم من التكيف مع واقع الحياة ومتطلباتهامكارات تُعريضة من المه

  ).المرجع، نفس الصفحة

التربية المهنية أو التعليم المهني جانب رئيس من العملية :" تعريف محمد عبد الكريم أبو سلـ 
العملية والمعارف التي التربوية يشمل، باإلضافة إلى التعليم العام، الدراسة التكنولوجية والخبرات 

اإلعداد للعمل ة واالجتماعية، وتعنى بشكل أساس بتتعلق بالمهن في مختلف قطاعات الحياة االقتصادي
  ).16ص ،1998محمد عبد الكريم أبو سل،."(اليدوي النافع والمنتج في مختلف المجاالت المهنية
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لتي تختص بتنمية المهارات التربية المهنية هي العملية ا:" تعريف صالح عرب عبد الجوادـ 
والقدرات واالتجاهات وعادات العمل وتقديره، وتشمل المعارف والخبرات التي يحتاجها العامل 
لاللتحاق بالعمل والتقدم فيه، في الوقت الذي تسهم فيه في تنمية المواطن الصالح عن طريق تنمية 

فالتربية المهنية هي العملية  .االقتصاديةكفاءته وصالحيته الجسمية واالجتماعية والقومية والثقافية و
التي تهدف إلى إعداد القوى البشرية العاملة المدربة في مستوياتها المختلفة من الكفاية والمهارة والثقافة 
والمعرفة مع ربط هذه األهداف المهنية باألهداف التربوية العامة التي تعني بتكوين المواطن الصالح 

في محمد أبو سل، نفس المرجع، نفس  صالح عرب عبد الجواد،"(لجوانبذي الشخصية المتكاملة ا
  ).الصفحة

التربية المهنية بمعناها الواسع هي ذلك الجانب من العملية :" Evans et Hirتعريف إيفنز وهير ـ 
ها البرنامج التعليمي إنّ .التربوية الذي يجعل الفرد قابال لالستخدام في مجموعة من المهن دون غيرها

و التدريبي الموجه إلعداد الفرد للعمل في مهنة معينة أو لرفع كفاءة الفرد األدائية في مهنته التي أ
إيفنز وهير، في محمد عبد الكريم "(يمارسها بصرف النظر عن التدريب أو التعليم أو مستواه أو أسلوبه

  ).17،ص1998أبو سل،

المنهج الذي يهتم بتنمية المواهب الخاصة التربية المهنية هي ذلك الجزء من :" تعريف حنا غالبـ 
  ).28ص ،1963حنا غالب، "(وإعداد المرء لمهنة معينة للحياة، ليكسب العيش ويخدم المجتمع 

يهدف هذا  .تحليال لهذه التعاريف المختلفة يمكن القول أن التربية المهنية هي أشد تعقيدا من التعليم العام
ا التربية المهنية فتستهدف تكوين الفني فيما هو خاص أم عام لديه،األخير إلى تكوين اإلنسان فيما هو 

األعمال البشرية أصبحت  وكما هو معروف في الحياة المعاصرة، فإن .عنده، بخصوص عمل معين
شديدة التنوع وأن فيفترق البشر عن  .لكل مهنة غايتها في ذاتها لكل منها طراز تكوينه الخاص، وأن

ريق مستويات الشهادات المتحصل عليها، ومستويات الكفايات الموظفة عند طريق المهن، وعن ط
ممارسة هذه المهن؛ فينتج عن ذلك التفاوت االجتماعي المالحظ، ألن من وراء هذه المستويات مصالح 

 .فهناك عالقة واضحة بين التعليم العام و التكوين في مهنة .اقتصادية واجتماعية كبرى يراد تحقيقها
ولقد ." فيجب اإلبقاء على هذه العالقة وتعزيزها منذ الطفولة .قة تسعى إلى تحقيق المنفعة المنتظرةعال

بن ذلك بوضوح كل من ديوي يDewey  وكرشنشتاينرKerschensteiner  عند مبدأ مالءمة كل
قلب هذه  فال بد أن يكون من نتائجه أن نضع في مرحلة من مراحل التعليم مع المستوى النفسي للطفل،

أو  أي االهتمامات التقنية ـ الفكرية، الدراسات االبتدائية العناية باالهتمامات المشخصة والعملية،
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وبالتالي تذوق  .التي تظهر في مرحلة الطفولة الثالثة أو الفكرية ـ المشخصة، االجتماعية ـ المشخصة،
ولدى جميع المراهقين  .ء أو صنعهاالنشاط الذي يقود إلى العمل المنتج، من مثل تذوق تركيب األشيا

وفروا والذين ال يستطيعون بالتالي أن يالتكوين المهني،الذين ينتقلون مباشرة من الدراسات االبتدائية إلى 
لشخصيتهم كمال تكوينها عن طريق فضل من الثقافة الفكرية المحضة،المشكلة كل المشكلة أن تكون 

العمل المنتج، وتعلم هذا العمل  وييسر المهمة أن .تماعي واإلنسانيالمهنة نفسها أداة هذا التكوين االج
المنتج بالتالي، يظل خالل المرحلة األولى من المراهقة مطابقا الهتمامات الكائن النفسية إذا ما قدمناه له 
كشكل من أشكال امتداد شخصيته من خالل السيطرة على األشياء وكعملية اندماج بالمجتمع عن طريق 

وال يعني هذا حذف التعليم العام، ولكنه أن  .سهام في العمل الجماعي المشترك ضمن فريق العملاإل
يدور هذا التعليم حول المهنة نفسها، بحيث يقدم لها المعلومات النظرية الالزمة لممارستها وبحيث يؤدي 

ترجمة عبد اهللا عبد  ،Hubert.Rرونيه أوبير ."(إلى استخالص المعنى االجتماعي والروحي لهذه المهنة
ومن هذا المنطلق يمكن للمنظومة التربوية أن تَضع فعال ُأسسا لتربية  ).364،365ص  ،1977الدائم،

هنا ينحصر مفهوم التربية المهنية كمعرفة قبلية  .مهنية حقيقية، تُمهِد للتكوين الدقيق في مهنة معينة
prérequis ختص، الذي سيغوصستقبال للتكوين المهني المإذن،  تُعتبر التربية المهنية،. فيه الشاب م

تكامل بناء الشخصية الشامل، ال يتحقق  ألن" مجاال من مجاالت التربية يسهِم في تكوين شخصية الفرد 
من خالل تمكين الطالب من إتقان فن من فنون الحياة االجتماعية، أو من خالل االهتمام بميوله وحاجاته 

هنيا، بحيث يصبح لديه مهنة يزاولها ويكسب منها طلب إلى جانب ذلك إعداده، إعدادا مما يتفحسب، وإنّ
عيشه، حتى يتسنى له أن يحيا حياة سعيدة في مجتمعه، ويسهم في تقديم النفع لهذا المجتمع من خالل ما 

  ).26ص ،1995صالح ذياب هندي وآخرون،( .تُتيح له مهنته من قدرة على اإلنتاج واإلبداع

  

  :المفاهيم المرتبطة بالتكوين المهني )ه

مية بعدة مفاهيم، من الضروري التطرق إليها، من أجل يرتبط التكوين المهني كحقيقة تعليمية ـ تعلّ
وعليه نرى أنه من الموضوعي اإلحاطة بهذه  .إثراء هذه الحقيقة وإلقاء الضوء على كل ما يتعلق بها

مفهوم من هذه المفاهيم التي  لتكوين المهني، ويبدو أن كّلالمفاهيم وتحديد طبيعة عالقة كل منها با
ستُذكر ينير، بصفة أو بأخرى، محور من محاور العملية التكوينية ككل، سواء في مراحلها أو 

نشير كذلك إلى أننا نالحظ دائما استعمال هذه المفاهيم كل ما استُعمَل مصطلح . محتوياتها أو ُأسسها
دها مقترنة به في جميع التعابير اللغوية والمداخالت ذات العالقة بعالمي كما نج. التكوين المهني
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التدريب المهني، التوجيه المهني، االختيار المهني، : ومن بين هذه المفاهيم نجد .التكوين والشغل
  .، التعليميل المهني، التعلّمالتوافق المهني، التأه

  :التدريب المهني )أ

ؤدي إلى إتقان أداء العمل محل التدريب أو إتقان مهنة و عملية تعليم وتعلّم تُالتدريب المهني ه يظهر أن
برامج التدريب القصيرة التي تهدف إلى تزويد " ه ويعرفُ على أنّ .ما في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن

كوين األفراد بالمهارات التي تتطلبها مجموعة من المهن المتصلة ببعضها، كما يهدف التدريب المهني ت
وينْعتُ كذلك ).1558ص ،1995عبد الفتاح مراد،."(العمال المهرة ومنحهم مقدمات معترف بها

ه تلك العملية النظامية والمستمرة التي تُكسب الفرد مجموعة من المعارف التدريب المهني بشكٍل عام أنّ"
حقيق هدف جهات النظر الالزمة ألول عمل معين وتواألفكار والمهارات واالتجاهات وو

إعداد الفرد مهنيا وتدريبه على " ه ف أنّكما يعر).415ص ،1997رمضان محمد القيراني،."(محدود
محمد نجيب توفيق وعبد اهللا ."(مهنة معينة بقصد رفع مستوى كفايته اإلنتاجية وإكسابه مهارات جديدة

وجه نحو مساعدة مأي مجهود تنظيمي " وهو أيضا ).140ص ،1998محمد زرعة في بلقاسم سالطنية،
 ،1995في عمار الطيب كشرود، Lane et Siegelسيقل والين".(العمال على التكيف مع وظائفهم 

األداة األساسية لتطوير القدرات والتأهيل لشغل المناصب " كما يعتبر التدريب المهني  ).293ص
واألدوار الوظيفية، فالتدريب هو الوسيلة التي من خاللها يدراته على األداء وإنجاز المهام ي العامل قنم

وإدراك المسؤولية في إطار االنتماء للمنظمة، فجميع أنواع التدريب غايتها األساسية هي تغيير األفراد 
في  Chapman et Torringtonطورينتون وتشابمان."(في معارفهم وخبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم

يجابي ه عملية تعديل إأنّ" التدريب المهني  يظهر كذلك ).294ص عمار الطيب كشرود، نفس المرجع،
ا بهدف إكسابه معارف ومهارات ألداء العمل وتعديل مواقفه لصالح العمل لسلوك الفرد مهنيا أو وظيفي

فهو محاولة لتغيير سلوك األفراد نحو استخدام طرق وأساليب أفضل في أداء .والمنظمة
النشاطات المنظمة التي " ه يعني كما أنّ).187ص ،1984ق، .والقريوني، م.ح. زويلف، م."(أعمالهم

تُنظَّم من قبل المؤسسة لزيادة المعلومات حول العمل وزيادة المهارات أو لتعديل اتجاهات والسلوك 
 Trumboالندي وترامبو."(االجتماعي ألعضائها بطرق تتناسب مع أهداف المؤسسة ومتطلبات العمل

et Landy ،ومن خالل محاولة أخرى لتحديد هدف ).294لمرجع، صنفس ا في عمار الطيب كشرود
يهدف كنشاط إلى توفير فرص اكتساب الفرد لخبرات تزيد من قدرته على أداء " ه التدريب يظهر أنّ

ونشاط التدريب بهذا المعنى ينبع من الحاجة إلى رفع مستوى األداء من خالل تنمية قدرات  .عمله
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أحمد صقر .(لمهارات أو معلومات يتطلبها األداء الفعال للعملالفرد، وذلك بتوفير فرص تعلّم الفرد 
يظهر من خالل ما سبق أن التدريب يعني زيادة األداء ورفع مستوى  ).487ص ،1979عاشور،

المهارة والمعرفة، فيؤدي إلى رعملية منظمة " ه لكنّ .لم الوظائف التي يشغلونهاقي األفراد في س
محمد نايت ."(المهارات واالتجاهات إلتقان عمل معينو المعارف مستمرة تكسب الفرد مجموعة من

نا الحظنا أن هناك من يرى تشابه بين مفهومي التدريب المهني إال أنّ).30ص ،1998عبد الكريم،
الفوارق في  فهما يستعمالن في كثير من األحيان كمفهومين مترادفين، وأن .والتكوين المهني

هتمام ودراسة الباحثين في التكوين المهني، حيث أنهم يستعملون مصطلح لم تكن محل ا" استعمالهما 
كما نجد الكثير من التعاريف التي تَستعمل كلمات التدريب المهني،  .التكوين أو التدريب على حد سواء

التكوين المهني وحتى اإلعداد المهني، كمدلوالت تتقارب في المعنى بوجه عام، وتعني إمداد الفرد 
  ).302ص ،1998بوطاف مسعود،."(رات الالزمة التي تأهله للقيام بنشاط مهنيٍ معينٍبالمها

  

  :لتوجيه المهنيا) ب

قصد بالتوجيه المهني العملية التي تساعد الفرد على التقره ب من مهنة أو التكوين المتعلق بمهنة ألنّي
فبفضل التوجيه . المرتبطة بها يشعر بميله نحوها وبرغبة في ممارستها واكتساب المعارف والكفايات

فيمكن . المهني يتمكن الفرد من الحصول على معلومات تتعلق بالمهنة التي سيمارسها في المستقبل
، من البداية، نوع من الميل تُثيرِ فيهاعتبارها عملية توجه انتباهه نحو بعض خصائص عمل معين ِل

الطالع على حقائقها، ومن ثمة إظهار دافع ونوع من التعاطف معها والرغبة في ا نحو هذه المهنة،
العملية التي بها نساعد الفرد على أن يختار " ه ويعرف التوجيه المهني أنّ .للشروع في التكوين فيها

مهنة من المهن فيأهل لها ويدخلها ويرضى فيها، ويكون محور االهتمام في هذه العملية هو الفرد نفسه 
 قبله المهني باالختيار الموفق الذي يؤدي إلى تكييفه مهنيا تكييفا ونساعده على أن يقرر بنفسه مست

يقصد بالتوجيه المهني مساعدة الفرد على " كذلك  ).31ص ،1998محمد عبد الكريم أبو سل، ".(سليما 
اختيار مهنة التي تناسب قدراته واستعداداته وميوله ودوافعه وخططه بالنسبة للمستقبل، أي آماله 

"  بأنSuper كما يرى أيضا سوبر  ).250،ص1997عبد الرحمان محمد العيسوي،(".وتطلعاته 
التوجيه المهني هو مساعدة الفرد على إنماء وتقبل صوره لذاته متكاملة ومتالئمة لدوره في عالم 
العمل، وكذلك مساعدته على أن يختبر هذه الصورة في العالم الواقعي، وأن يحولها إلى حقيقة، بحيث 

 .)19، ص1999د الهادي، في جودت عزت عب Superسوبر .(السعادة ولمجتمعه المنفعة تكفل له
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مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تناسب قدراته وميوله ودوافعه، أي آماله " ه يظهر أيضا أنّ
ف التعر" ه وعرفَ كذلك بأنّ).60،ص1994عبد الحفيظ مقدم،".(وتطلعاته التي تتفق ومستوى ذكائه 

على قدرات الفرد وميوله وتقديم المعلومات واإلرشادات التي تساعد في تحديد نوع التعليم أو التدريب 
ه فمن خصائص التوجيه المهني إذن، أنّ ).معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ".(أو الوظيفة التي تالئمه 

يساعد على أن ييتم ف .مع إمكاناته وقدراتهي ذاته ويتقبل دوره ووظيفته حيث يكون هذا الدور يتفق نم
ذلك من خالل إرشاد الفرد للتكوين في االختصاص المناسب الستعداداته وميوالته حيث تتوازن قدرات 

وهكذا يعمل التوجيه المهني على تعزيز المصير  .المعنيين بالتوجيه مع متطلبات المهنة المرغوب فيها
وعليه يمكن  .لذاتهم ولمستوى قدراتهم وذكائهم المهني لألفراد من خالل الوعي بأهدافهم و معرفتهم

اعتبار التوجيه المهني كظرف أوساعد األفراد على أن يختاروا المهنة التي تالئمهم حيث تتناسب لي ي
ا فرنك أم .مع قدراتهم العقلية والنفسية والجسمانية؛ وعلى هذا األساس يشرعون في اإلعداد فيها

فهم الفرد لنفسه ) 1:التوجيه المهني يحتوي على ثالثة أبعاد هي" فيرى من جهته أنParson برسون
معرفته بمتطلبات وشروط ) 2.وقدراته واستعداداته وميوله وطموحاته وايجابياته وسلبياته فهما واضحا

التفكير العميق في العالقات ) 3.عمالالنجاح والمزايا والمكاسب المادية لمختلف ميادين المهن واأل
في بوطاف   Persson برسون ".(بين ما ينطوي عليه البعدان األول والثاني من حقائق  واالرتباطات

وزمالئه على تقديم أساس علمي  Patterssonولقد عمل باترسون  ).304ص ،2004مسعود،
روا اختبارات التقدير، القدرات واالستعدادات، وأكدوا على أهمية وموضوعي لتصورات برسون؛ فطو

ائف، مما يؤدي إلى تطوير اختبارات للتقدير المهني والتي تم طبعها في سنة وصف وتعريف الوظ
، وكان الهدف منها تطوير أسلوب إحصائي للتوجيه تستخدم فيه العالقات اإلحصائية والتجريبية 1941

تي الوحسب الدراسات  .بين خصائص الفرد من جهة، ومتطلبات الدراسة أو العمل من ناحية أخرى
توجيه المهني بصفة عامة، فقد بدأت حركة التوجيه في الواليات المتحدة األمريكية عام أجريت حول ال

س حركة التوجيه المهني تقريره عن ضرورة إتباع ؤسمParson.F عندما نشر فرانك برسون  1908
للحياة  من وظائفها إعداد الشباب أساليب علمية في التوجيه، وإلى إدخاله في المدارس العامة باعتبار أن

. )مرسي سيد عبد الحميد في بوطاف مسعود، نفس المرجع.(المهنية وتوجيههم إلى المهن المالئمة لهم
هكذا يعتبر التوجيه عمل تشخيصي يتمثل في نشاط معاينة يسعى إلى تحقيق الفحص النفسي الفردي، 

دورا كبيرا، حيث  وهنا نالحظ أن المختص يلعب .وفي نفس الوقت الوصول إلى معرفة دقيقة بالمهن
ه بعد قيامه بعملية التشخيص، أي تحديد استعدادات وقدرات الفرد ومتطلبات مناصب العمل المتوفرة، أنّ

  .يقوم بتوجيه الفرد إلى التكوين في المهنة التي يعتبرها تتناسب مع خصائصه
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ا في الجزائرأم، ل بقضايا للتكفُ 1947رية سنةإنشاء مكتب للتوجيه المهني أثناء الفترة االستعما فقد تم
مستشارا  50ارتفع عدد المستشارين إلى  1958وفي سنة  .شرف عليه مستشارا واحداوكان ي .التوجيه

وغداة االستقالل كانت مصالح التوجيه في الجزائر تعاني  .للتوجيه من بينهم اثنان فقط من الجزائريين
لم يبق من المستشارين سوى خمسة، وكان من  حيث كغيرها من المصالح اإلدارية من مشاكل عديدة،

ى إلى الصعب عليهم مواصلة تنشيط هذه العملية لعدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية، األمر الذي أد
وهذا ). 2،صLios،1967ليوس .(غياب النشاطات التي تتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني لعدة سنوات

ستعماري على قضايا ومجريات التربية والتكوين في الجزائر ما يدل بوضوح على سيطرة النظام اال
أسرعت وزارة  ونظرا لعدد المشاكل والعراقيل التي كان يعاني منها نظام التربية والتعليم،."آنذاك

 .التربية في تلك الفترة إلى اتخاذ عدة اجراءات لمحاولة اصالح وضعية التربية والتعليم في البالد
ومن أهمها الوثيقة المعنونة . يع ملخصة في وثائق إصالحية خالل السبعيناتوهكذا ظهرت عدة مشار

ومن بين المواضيع التي تم االهتمام بها في هذه  .التي تتعلق باإلصالح التربوي" 1976أمرية" ب
ت الوثيقة على ضرورة إعطاء التوجيه حيث نص .االمرية، موضوع التوجيه المدرسي والمهني

طرأت تعديالت وتغيرات جديدة  1976ومنذ  .بعا علميا يخدم المنظومة التربويةالمدرسي والمهني طا
وتوجد حاليا . على التوجيه، سواء من ناحية عالقته االدارية أو في بعض المهام المسندة للقائمين به

بمديرية التقويم والتوجيه واالتصال، التي تتشكل من عدة مديريات فرعية، منها المديرية الفرعية 
  :توجيه واالتصال التي تُنجِز أعمالها من خالل ثالثة مكاتب هيلل

ـ مكتب مناهج التوجيه وبرامجه، ويكلف بالقيام بالدراسات الالزمة لوضع اإلجراءات الخاصة 1
كما يقوم بإعداد وسائل التوجيه ومتابعة نشاطات  .لتوجيه التالميذ ومتابعتهم وإعداد التعليمات الخاصة

  .لمدرسي والمهنيمراكز التوجيه ا

ـ مكتب اإلعالم حول المتطلبات المدرسية والمهنية ويكلف بمتابعة نشاطات المراكز في مجال 2
  .اإلعالم

ـ مكتب االتصال والعالقات مع القطاعات الخارجية، ويكلف بربط عالقات مع قطاعات التعليم 3
  .والتكوين وعالم الشغل

المتواجدة على مستوى الواليات، فيشرف عليها  ا بخصوص مراكز التوجيه المدرسي والمهنيأم
ون في التوجيه حيث يقوم المستشارون الرئيسي .المفتشون والمستشارون للتوجيه المدرسي والمهني
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المدرسي والمهني بتغطية نشاط التوجيه واإلعالم المدرسي بالثانويات وبمداومة في االكماليات من أجل 
  :كما يضمن كل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ما يلي متابعة نتائج التالميذ وترقيتها،

هر على توفير السيولة اإلعالمية للتالميذ، قصد تمكينهم من اختيار المسلك المدرسي والمهني ـ الس
  .المناسب

  .ـ مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم الدراسية وتوجيههم ومتابعة عملهم الدراسي

ي وإجراء الفحوص النفسية قصد التكفل بالطلبة الذين يعانون من مشاكل ـ القيام باإلرشاد النفس
  .خاصة

  .ـ القيام بالدراسات واالستقصاءات في مؤسسات التكوين وعالم الشغل

  .ـ المساهمة في تحليل المضامين والوسائل التعليمية

 نفس المرجع، د،بوطاف مسعو".(ـ إجراء دراسات في إطار تقويم مردود المنظومة التربوية وتحسينه
  ).307،308ص 

  :ويمكن تلخيص أهم أهداف التوجيه المهني فيما يلي

مساعدة الفرد على معرفة خصائص مجموعة معينة من المهن وتمكينه من اتخاذ القرار بشأن ) 1
اختيار المهنة على أساس من تحقيق الرضا عن الذات من خالل المهنة التي يشغلها ومدى إشباع 

  .وتنمية قدراته المختلفة حاجاته النفسية

تمكين الفرد من معرفة واكتساب األسلوب والطريقة المالئمة لتحليل البيانات المهنية وعلى تنمية ) 2
  .مهاراته في تسهيل تلك البيانات

مساعدة الفرد على أن يتقبل الدور الذي يقوم به في عالم الشغل شريطة أن يكون هذا الدور متفقا ) 3
نياته المختلفة، وأن يكون صورة متكاملة لذاته، خالية من التعارض والصراع، وتتالءم مع قدراته وامكا

  ).20ص ،1996كامل محمد عويضة،.(مع استعدادات الفرد ودوافعه وميوله
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  :الختيار المهنيا) ج

من فهو يمثل العملية التي يتم .يمثل كذلك االختيار المهني إحدى المفاهيم المرتبطة بالتكوين المهني
خاللها اختيار أحسن األفراد للقيام بعمل معين، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية في ذلك 

فإذا كانت غاية التكوين المهني هي .العمل، وبالتالي أكبر قدر ممكن في تحقيق المنفعة والمصلحة
جماتي للوصول إلى ذلك اختيار األفراد المناسبين لذلك هو إجراء عملي وبرا النجاح في العمل، فإن

الفرد الذي تم اختياره هو مناسب للعمل  فهو إذن، إجراء هام للغاية كونه نهج يضمن لنا أن .النجاح
عملية مضاهاة اإلنسان بالعمل وتعتمد على مقارنة " ه ولذلك يعرفُ االختيار المهني بأنّ .الذي سيشغله

كامل محمد ( ".ر أو رفض طالب العملبيانات الفرد بمعلوماتنا عن العمل لتقرير اختيا
عملية انتقاء أصلح األفراد وأكفئهم من المتقدمين لعمل من " ه ف أيضا أنّويعر ).1996عويضة،
يظهر بوضوح من خالل هذه التعاريف  ).54ص دون سنة، طريف شوقي وآخرون،.(األعمال

ويعبِر هذا  .يدا في هذه الممارسةاالرتباط الموجود بين ممارسة مهنة واإلتقان الذي يجب أن يكون أك
من هنا وجب على التكوين المهني التركيز بجدية  .االرتباط على ضرورة توفر الكفايات الالزمة لذلك

على المسألة، وبالتالي، عليه أن يكون صارما في مراقبة و تحقيق الكفايات المهنية الالزمة التي يجب 
ى مقبول لدى القطاع الخدماتي والصناعي في سوق أن يكتسبها خريجي التكوين المهني، بمستو

هذا األخير هو الذي يسمح بانتقاء أحسن  هنا تتحقق عالقة التكوين المهني باالختيار المهني؛ فإن.العمل
فراد لعمل معين، وأكثرهم مالئمة من بين عدة أفراد يطلبون الحصول على منصب عمل أو وظيفة األ

االختيار المهني هو انتقاء أصلح األفراد "  د الفتاح محمد دويدار أنولهذا يرى عب .في مؤسسة معينة
لمهنة معينة حتى يستطيع إعطاء أكبر إنتاج بأقل طاقة ممكنة، بحيث يكون أقل عرضة لعدم التوافق، 

عبد .(أي انتقاء األفراد للوظائف التي تناسب مؤهالتهم، واستعداداتهم، وميولهم وصفاتهم الشخصية
هو مفهوم يسعى المختص فيه إلى  فمفهوم االختيار المهني، ).151ص ،2000د دويدار،الفتاح محم

. القيام بفرز وتمييز مجموعة األفراد الذين يأتون من أجل العمل في مهام محددة، حتى يتم االلتحاق به
ا الفرز ويجب أن يتم هذا االختيار وهذ .اء من بين المجموعة المذكورةفهو عمل يدل على انتقاء األكفّ

باعتماد منهجية موضوعية تضمن مالئمة هذه المهام لمميزات هؤالء األفراد، والتي تتلخص في 
ه ال يجب الخلط بين التوجيه هنا نلفت االنتباه إلى أنّ .األخالقية والعقليةوالنفسية والمميزات الجسدية 

مساعدة الفرد على التوجه نحو  فبينما نجد التوجيه المهني عملية تسعى إلى .المهني واالختيار المهني
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مهنة تناسبه، من بين مجموعة من المهن، وعلى الشروع في إعداد نفسه لها، وعلى االلتحاق بها 
نجد في المقابل االختيار المهني الذي يقصد به انتقاء الفرد المالئم للشغل في وظيفة من . والتقدم فيها

فجميعهم تحصلوا على تكوين يصب في هذه  .الوظيفة بين مجموعة من األفراد يريدون الشغل في نفس
ولهذا وجب  .الوظيفة، لكننا نجدهم، ال محالة متفاوتون في مستواهم وخصائصهم اتجاه هذه الوظيفة

 .ولذا يمكن القول أن هناك تكامل بين التوجيه المهني واالختيار المهني .اختيار َأصلحهم وأحسنهم
النسجام بين الفرد والمهنة قبل بداية العملية التكوينية، وأثناء اختيار هذه المهنة فكالهما يريد التالحم وا

ال يفيد فقط في زيادة اإلنتاج وفي " فاالختيار المهني . كل هذا من أجل تكريس الفائدة .للنشاط فيها
ية في تحقيق فوائد اقتصادية للمؤسسات الصناعية، وإنما يفيد أيضا في تحسين العالقات اإلنسان

فوضع العامل في العمل الذي يالئمه يساعده على ثقته بنفسه، ورفع معنوياته، ويؤدي ذلك  .الصناعة
والعامل الذي يشعر بالثقة بالنفس والرضا والسعادة يكون أكثر استعدادا للتفاهم . إلى رضائه وسعادته

ومن . نه سيكون قَلقا، كثير الشكوىا إذا كان العامل يقوم بعمل ال يالئمه فإأم .مع الغير والتعاون معهم
جهة أخرى فإن االختيار المهني الدقيق ال يقتصر فقط على قياس قدرات العامل وامكانياته، بل يهتم 

  ).46ص ،1964محمد عثمان نجاتي،.(أيضا بقياس ميول العامل واتجاهاته

  

  :لتأهيل المهنيا) د

لفرد أن يتحصَل على تأهيالت جديدة، في وظيفة جيدة يقصد بالتأهيل المهني تلك العملية التي تريد من ا
فهو يعني إذن . أو تأهيل جديد لوضعية جديدة للفرد، نظرا لمالحظة انحرافه أو عدم تكيفه المبدئي معها

التوجيه المهني لكل من نَقُصت قدرته على العمل واإلنتاج نتيجة عجز أو عاهة والدية أو مكتسبة " 
"           كما يعني ).251عبد الفتاح محمد دويدار، نفس المرجع، ص."(ادثأثناء حياة الفرد إثر ح

مجموعة من العمليات واألساليب التي يقصد بها تقويم أو إعادة توجيه األشخاص المنحرفين أو 
ف كذلك التأهيل المهني يعر).108، ص1975معجم العلوم األجتماعية،.(المجرمين نحو الحياة السوية

توجيه الشخص لعمل جديد يتفق مع حالته الجديدة التي تغيرت عن الحالة السابقة لدرجة " ه على أنّ
عبد الفتاح .(جعلته غير صالح للقيام بعمله السابق ومن أمثلة ذلك تأهيل المرضى والمعوقين والمسنين

ه في التأهيل المهني هو إذن إعادة تكييف الفرد قصد إدماج إن).250محمد دويدار، نفس المرجع، ص
وعاهات؛         الحياة العملية بما يناسبه ويشغل ما لديه من قدرات واستعدادات ومهارات، ونقائص

فالتحليل المهني، من خالل هذا التعريف يشمل تأهيل  .ومن ثمة القيام بمساعدته على التقدم في عمله
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حسب القدرات الخاصة ذوي العاهات والعجزة والمصابين من أجل تهيئة الظروف المباشرة ألعمالهم 
فمثال هناك أفراد متخلفون ذهنيا  .جل تأهيلهم في االختصاص المناسب من التكوينألكل فرد من 

فيمكن، في هذه الحالة تأهيلهم مهنيا عن طريق فتح  .بمعايشتهم لعاهة عقلية، لكنهم سليمو الجسم
مكن أن يخص التأهيل أفرادا كما ي .ين يتلقون مهارات ومبادئ االختصاص المدروسأورشات تكوينية 

أين ال تؤثر  وا إعاقات جسمية يشرعون في تعلم حرفة تساعدهم على اكتساب مهارات تالئم حالتهم،وذَ
ه مهما كانت حالة المعني، فإن المفهوم العام للتأهيل المهم، يمكن القول أنّ .إعاقتهم الجسمية في ذلك

ومن  .يمارسها مستقبال، ولو كان لهذا الفرد إعاقة معينة يتمحور حول إعداد الفرد وتأهيله لمهنة معينة
مت حول مفهوم التأهيل المهني، فإنأهدافه تتلخص كالتالي خالل التحديدات التي قُد:  

  .مساعدة المعوقين على التكوين من أجل العودة من جديد إلى الحياة المنتجة) 1

ا نافعا منتجا ومتكيفا مع نفسه ومع المجتمع قيادة الفرد المصاب إلى حظيرة المجتمع وجعله فرد) 2
  .الذي يعيش فيه

  .تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التكوين بين الفرد المعاق والسليم) 3

  .فتح الفرصة أمام المعوقين للحصول على تكوين يكفيهم مهنيا) 4

هذه األهداف الحظ من خالل وما ي. تجنيب الفرد المصاب بعقدة النقص ومشاعر الحقد واإلهمال) 5
 .التي يرمي إليها التأهيل المهني أنها أهداف تخص فئة من المجتمع وهي فئة المعوقين وذوي العاهات

نهم من استعادة مكانتهم وأدوارهم كأفراد عاديين بحيث يفتح أمامهم فرص التكوين مكّفالتأهيل المهني ي
محمد نجيب توفيق،عبد اهللا .(جتماعيةفي االختصاص المناسب، مما يسمح لهم بالمشاركة في الحياة اال

ويعتبر هذا المجهود الموجه لذوي االحتياجات الخاصة، والذي يعرف بالتأهيل ). 1966محمد بارزعة،
ونه يساعد أفرادا بحاجة ماسة إلى المهني، من أسمى وأنبل المجهودات ذات الطابع اإلنساني، كَ

  .اعمساعدة؛ دونها يعرفون، ال محالة، التيه والضي

  

  :ق المهنيلتوافُا )ه 

يدّل مفهوم التوافق المهني على ظاهرة نفسية واجتماعية ومهنية، يمكن من خاللها معرفة مدى انسجام 
فه مع كل مكونات البيئة ر عن مدى تكيعبها تُكما أنّ .الفرد مع متطلبات وظروف المهنة التي يمارسها
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فهو . تشترط سمات نفسية لدى الشخص الذي يمارسه فهناك متطلبات نفسية، في مهنة معينة .المهنية
ها مهنة تتطلب مواصفات نفسية معينة يجب أن أنّ معروف على مهنة التدريس، على سبيل المثال،

حب التعليم، الرغبة في تعليم التالميذ و : ومن هذه المواصفات نذكر .يتحلى بها المعلّم أو األستاذ
فإذا كان األستاذ يتصف بهذه  .قيق األهداف التعليمية المنشودةمساعدتهم، الشعور بالسعادة عند تح

 .المشاعر اإليجابية أثناء وجوده بالمؤسسة التعليمية، فيمكن القول أنه يتوافق مهنيا مع عمل التعليم
 Davisدافيس ."(حالة من االتساق مع بيئة العمل وتتسم بالديناميكية" ه ولهذا يعرفُ التوافق المهني بأنّ

يفهم من الديناميكية هنا العالقة الحيوية التي تكون ). 133ص ،1997ابراهيم شوقي عبد الحميد، في
  حيط فيزيقي وآالت، وكذلك طبيعة العالقة التي تربطهبين العامل والظروف الفيزيقية للعمل، من م

ئمة شخصية المرء مدى مال"عرِفَ كذلك التوافق المهني على أنه  .بزمالئه في العمل والمشرفين عليه
 المرجع، ص نفس عبد الفتاح مراد،."(وميوله ومؤهالته للمهنة التي يمارسها وانسجامه مع متطلباتها

1556.( مكن أن تحدث  ويظهر أنتوفر التوافق المهني أو عدم توفره يخضع للتغيرات المختلفة التي ي
توفر  إيجابا على توافق الموظّف؛ كما أن فتغيير المشرفين مثال يمكنه التأثير سلبا أو. في بيئة العمل

التوافق  وبالتالي نستنتج أن. وسائل العمل أو عدم توفرها يمكن كذلك أن يؤثر على توافق المهني
وهي عوامل . ، من لحظة إلى أخرى، من جراء تغير العوامل المؤثرة فيهمهني هو أمر قابل للتغّيرال

هذا يعتبر التوافق المهني جزء من التوافق العام للفرد في محيط ول .تارة مادية، وتارة بشرية ونفسية
ويحتوي هذا المحيط على مجموعة من الظروف البيئية والمادية واالجتماعية  .العمل الذي يشغله

  وتتضمن البيئة المهنية اإلداريين والمشرفين والمرؤوسين، وظروف العمل ونوعيته .والنفسية
، و في بيئة صحراوية )soudure(فظروف عمل التلحيم .ذي يتطلبهوخصائصه، والحجم الساعي ال

درجة، ستختلف بطبيعة الحال عن ظروف عامل إداري يشتغل  45حارة تصل درجة الحرارة فيها إلى 
يتميز كذلك التوافق  .حامالذي يستعمله اللّ) chalumeau(في مكتب مكَيف بعيد عن لهيب نافثة النار

ا يمكنه أن يتحقق بعد خبرة مهنية معينة تَحصَل عليها الموظف من خالل تاريخه المهني بالمرونة، كم
  يشمل توافقه لمختلف العوامل البيئية التي تحيط به في العمل  توافق الفرد لدنيا عمله،" فهو . المهني

صه و توافقه مع التغييرات التي تطرأ على هذه العوامل على ممر فترات من الزمن، وتوافقه لخصائ
توافق الفرد مع صاحب العمل، ومع المتغيرات الخاصة بالعمل ومع قدراته الخاصة  وهكذا فإن .الذاتية

 . )25ص ،2004وهيبة، فرالفني."(ومع ميوله ومزاجه، كل هذا يدخل في مفهوم التوافق المهني
مح للعامل فهناك الرضا اإلجمالي عن العمل الذي سيس .نالحظ هنا عالقة التوافق المهني بالرضا

ولمقياس الرضا المهني جوانب كثيرة متداخلة في  .بالتكيف إيجابيا مع ظروف العمل ألنه راضٍ عنها
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فهناك جوانب نفسية مرتبطة بنوعية  .ى بالتوافق المهنيما بينها، وتؤدي في النهاية إلى ما يسم
والترقية داخل المؤسسة التي العالقات التي يربطها العامل، وهناك جوانب مالية مرتبطة بزيادة األجر 

لهذه الترقية أثر على السمعة اإليجابية التي سيتحصل عليها من جراء هذه الترقية يعمل فيها، ألن. 
 ).insatisfaction(وحجم الالرضا) satisfaction(وتظهر نسبة التوافق المهني للفرد من حجم الرضا

افق المهني، ومن ثمة يعتبر الرضا المهني وبالتالي تظهر أهمية الرضا المهني في حدوث التو" 
لكونه المؤشر األكثر  الظاهرة األكثر أهمية الرتباطه بالعديد من المتغيرات الموجودة بمحيط العمل،

وغالبا ما تستعمل عبارة الرضا المهني للداللة عن حالة العامل بعدما  .صدقا عن السير الحسن للعمل
عبد النور ."(يادة في األجر أو الترقية أو كرضا المسؤول عنهيحقق إشباع حاجة من حاجاته كالز

  ).70ص ،1997أرزقي،

  

  : ألهداف العامة للتكوين المهنيا )و

لقد تطرقنا في بداية الفصل إلى تعريف التكوين المهني، وظهر أن األنظمة التربوية والتكوينية، سواء 
 .رى في تعيينها لهذا المجال التكوينيمصر أو فرنسا، تستعمل مصطلحات أخ في الجزائر، األردن،

واستنتجنا أن هذه  ".التربية المهنية"،"التعليم الفني"،"التعليم المهني"هناك مصطلح  فالحظنا أن
وإذا رجعنا إلى . ها مرادفةولهذا ال يوجد إشكال في استعمالها ألنّ .المصطلحات تصب في نفس المعاني

، "أهداف التكوين المهني " نا سنجد بطبيعة الحال من يتكلم عنإنّأهداف هذا المجال التكويني بالذات، ف
وبعد ". بأهداف التربية المهنية" ، كما نجد من يعين ذلك"أهداف التعليم المهني"ثم من يستعمل عبارات 

قيامنا بتحليل حقائق ومحتويات هذه األهداف المعلنة داخل أوساط مؤسسات التكوين المهني، والمدرجة 
مراجع الخاصة بالهيئات الرسمية لهذا القطاع، والمعروضة ضمن محتويات الكتب العلمية في ال

واألكاديمية للباحثين المهتمين بالتكوين المهني، رأينا أنها أهداف تتعلق بمجال تكويني يمكن تحديده 
تي تحمل معرفيا انطالقا من المرامي التي يريدها واالختصاصات المهنية الكثيرة التي يشملها، وال

 ،ه التكوين المهني الذي يعرفُ من خالل المهن والصنائعإنّ .جميعها الطابع اليدوي ،العملي والتطبيقي
الحرف والعائالت المهنية، الفروع المهنية ثم مدونة الشُعب المهنية الموضوعة في األنظمة التكوينية 

الخصائص واألهداف التي  ،ن حيث المهاميد المهن وتصنيفها موالتي تشمل تحد المختلفة عبر العالم،
وانطالقا من هذه  .يراد تحقيقها، سواء األهداف الفردية منها، أو االجتماعية،اإلنتاجية واالقتصادية

  :المحاور المختلفة يمكن تحديد أهداف التكوين المهني فيما يلي
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ترف بها بصفة رسمية من ـ تمكين الفرد من استيعاب ثقافة مهنية مختصة مرتبطة بمهنة معينة مع
  .طرف النظام التكويني التابعة له

  .ـ العمل على التحسين الدائم للمستوى المعرفي النظري ذات العالقة بالمهنة التي يمارسها الفرد

  .ـ العمل على تحسين مستوى األداء العملي التطبيقي للعمليات والمهام المهنية المرتبطة بالمهنة

ل على منصب عمل في المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي تحقيق االندماج ـ تمكين الفرد من الحصو
  .االجتماعي المطلوب

ـ تحقيق مستوى ودرجة من المواطنة للفرد على اعتبار أن حصول الفرد على مهنة ومنصب عمل 
فة يشكل بدايات تحديد الوضعية االجتماعية لهذا الفرد، وبالتالي االنطالقة نحو معايشة المواطنة بص

  .اإلنتاجية والسياسيةوالتربوية وفعلية في جوانبها العائلية 

  .ـ تمكين الفرد من الوصول إلى قدرة إنتاجية معينة في مجاله المهني الخاص

  .ـ المشاركة في النمو االجتماعي واالقتصادي العام للمجتمع

التوصية المعدلة  ا منظمة اليونسكو فقد تطرقت إلى موضوع أهداف التربية المهنية من خاللأم
، 1974عام ) 12(الخاصة بالتعليم التقني والمهني والتي أقرها المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة

ينبغي لتدريس مبادئ : " ت على ما يلي، والتي نص)25ص ،1993سعيد التل،(منها 21وفي المادة
يالءم كافة مجاالت االهتمام وشتى  التعليم التقني والمهني في إطار التعليم العام المقدم للشباب، أن

  :القدرات، وعليه أن يؤدي ثالث وظائف رئيسية

توسيع آفاق التعليم بجعله مدخال إلى عالم العمل وعالم التكنولوجيا ومنتجاتها، وذلك عن طريق ) أ
، دراسة المواد واألدوات واألساليب التقنية وعملية اإلنتاج والتوزيع وإدارة المنشآت في مجموعها

  .وتوسيع نطاق عملية التعلم عن طريق الخبرات العملية

توجيه الدارسين المهتمين بالتعليم التقني والمهني والقادرين عليه نحو هذا النوع من التعليم بوصفه ) ب
  .إعدادا لمزاولة مهنة، أو نحو التدريب خارج نظام التعليم المدرسي

درسي في أية مرحلة من مراحله دون أن تتوافر لديهم مساعدة أولئك الذين يزعمون ترك التعليم الم) ج
النية والصالحية لمزاولة مهن بعينها، على إكساب االتجاهات العقلية وطرق التفكير الكفيلة بزيادة 
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قدراتهم وإمكانياتهم، وتسهيل اختيارهم لمهنة أو التحاقهم بعمل ألول مرة، وتمكينهم من مواصلة 
  ."خصيتدريبهم المهني وتعليمهم الش

أما الباحث محمد عبد الكريم أبو سل فقد حدد أهداف التكوين المهني أو التربية المهنية بشكل عام فيما 
  ):19،ص1998محمد عبد الكريم أبو سل،(يلي

تلبية احتياجات المجتمع من القوى البشرية في مختلف التخصصات المهنية لتحقيق االكتفاء الذاتي ) 1
  .وجدارة وتحقيق النمو االجتماعي والثقافي واالقتصادي فيهوتسيير مؤسساته بفعالية 

تُشبع طموحات األفراد وحاجاتهم،  تلبية احتياجات األفراد بتوفير مجاالت مهنية متنوعة ومتعددة،) 2
وتهيء لهم فرص االختيار األفضل المناسب للقدرات واالستعدادات واإلمكانيات الشخصية والتي 

  .ت الحياة بنجاحتمكنهم من مواجهة متطلبا

. إضفاء معنى إيجابي على مختلف المعارف من خالل ربط النظرية بالتطبيق والدراسة بالحياة) 3
وغالبا ما يكون اختالف النظم التربوية في تحديد مجال التربية المهنية متعلقا بأولويات األهداف، 

  الجتماعية التي تنبثق منها النظم االقتصادية وا بالتركيز على جانب أكثر من الجانب اآلخر حسب

هذا ويقتضي تحقيق هذه األهداف ربط برامج التربية المهنية بمختلف أنماطها . أسس هذه التربية
ومستوياتها بسوق العمل واحتياجاته المرحلية وبالمتغيرات المستمرة في مجال التكنولوجيا ووسائل 

  .التطوير وفق المستجدات والمتغيراتبحيث تبقى هذه البرامج مرِنة قابلة للتعديل و اإلنتاج،

يظهر من خالل األهداف العامة المحددة من طرف منظمة اليونسكو في التوصية المعدلة الخاصة 
بالتعليم التقني والمهني أن هذه األهداف تتجه نحو أولئك الذين يريدون ترك التعليم العام أو الذين تركوه 

في طبيعته وخصائصه عن مجال التعليم العام الموجود في  بالفعل من أجل متابعة مجال تكويني يختلف
صنفُ هذا التعليم بالتعليم العام ألنالمعرفة التي هو بصدد تقديمها  المدرسة والمتوسطة والثانوية، إذ ي

ال يمكن ربطها بأي حال من األحوال بمهنة معينة تشمل عمليات ومهام مهنية " معرفة عامة " هي
ولهذا نجد أهداف التكوين المهني، كما ورد في نص  .بيقي عملي ملموسمحددة ذات طابع تط

وذلك بفضل  التوصية، تتمحور حول حقيقة التعليم التقني وضرورة ارتباطه بعالم الشغل واإلنتاج،
ا بخصوص األهداف العامة التي أم .م التي تركز على الخبرات العملية للمهنمتابعة عمليات التعلّ

ر عن ضرورة االستثمار البشري الذي يريده التكوين المهني ها تعبالكريم أبو سل، فإنّذكرها محمد عبد 
لتلبية طلبات المجتمع من القوى العاملة في مختلف التخصصات التي يحتاجها من أجل تلبية االكتفاء 
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جنبية بصفة الذاتي في الممارسة المهنية، أي االكتفاء الذي يجعل المجتمع يستغنى عن اليد العاملة األ
الغاية من التكوين المهني هي  من هنا يظهر بوضوح أن. كلية أو شبه كلية في مجال الكفايات المهنية

التحرر من التبعية المهنية والتكنولوجية وما يرتبط بها من ثقل على العجلة االقتصادية، وعلى المستوى 
مستوى مقبول حسب المعايير والمقاييس ى المجتمع احتياجاته المهنية بفكلما لب .النفسي والمعنوي

المهنية السائدة، كلما تحقق االنشراح والثقة، وارتفع حيز تقدير الذات بالنسبة لألفراد أوال، ثم بالنسبة 
األمر الذي جعلني أهتم بدراسة قطاع  .للمجتمع ككل، وهذا ما نعتبره بذور االزدهار والنمو الفعلي

ُل فعال الغاية القصوى ألي ه موضوع يشكّألنّ لكفايات المهنية،التكوين المهني من خالل موضوع ا
ها رفاهية هشة ومصطنعة ال رفاهية الريع واالستيراد الزائلة، ألنّ مجتمع يريد تحقيق الرفاهية الحقيقية،

  .بعيدة عن حقائق القدرة اإلنتاجية لألفراد وما تتطلبه من مهارة وجهد تكوينيٍ

:                                                                             هداف هامة وضرورية التحقيق ومتنوعة المناحي وهيللتكوين المهني إذن أ
  .تنمية قدرات األفراد سواء كانت جسمانية، عقلية أو سلوكية -
لمشاكله و تحمل  تنمية الثقة بالنفس من خالل إتقان العمل والقدرة على إيجاد الحلول المالئمة -

  .مسؤولياته
  .المحافظة على رأس المال واآلالت والقوى العاملة التي تمثل موارد وإمكانيات المؤسسات -
تقليل حاالت العطل والتلف مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج من جهة ورفع مستوى الصناعة  -

  .وقدرتها على التفوق والمنافسة من جهة أخرى
 الزوبعي، عبيد(ودة المطلوبة للسلع والخدمات وبأسعار معقولة وأوقات مناسبة الحصول على الج -

  ).31- 30ص  ،2003
  

  :ويمكن أن نضيف كذلك أهداف أخرى للتكوين المهني هي
إحداث التغيير المرغوب في طبيعة الفرد، بالشكل الذي يجعله قابال للتقويم وأكثر استعدادا لتغيير  -

  .تهطبائعه لصالح عمله و مؤسس
 - 263ص ،2000فوزية أبو الصيد،(تقوية الدافع الذاتي لدى الفرد لزيادة كفاءته وتحسين إنتاجه  -

264 (  
  : وأيضا يهدف التكوين المهني إلى

  .نشر الثقافة الصناعية -
  .توفير المكونين المحليين -
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  .الرفع من مستوى الشباب لمحاولة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا -
  .)237ص  ،1993محمود بوسنة،(التوظيف ةة البطالة وسياسالتحكم في مشكل  -

  

  :األهداف الخاصة للتكوين المهني) ي

رأينا في العنصر السابق األهداف العامة للتكوين المهني، فاتضح أنها تحدد بصفة عامة المجال المتعلق 
ا تُظهِر الغاية بالمهن والصناعات التي يكتسبها األفراد من خالل األنظمة التكوينية المختصة، كم

ا األهداف الخاصة للتكوين المهني فهي األهداف أم .االجتماعية واالقتصادية المرجوة من هذه األنظمة
التي تعبر عن خصوصيات هذه االكتسابات المهنية من منظور الكفايات والقدرات التي ينمو بواسطتها 

تتمحور حول طلبات المجتمع واحتياجاته  فإذا كانت األهداف العامة. الفرد عندما يتلقى هذا التكوين
األهداف الخاصة هي بمثابة تفصيل لهذه االحتياجات على المستوى النفس حركي، النفسي  المهنية، فإن

األهداف ) 24ص ،1998محمد عبد الكريم أبو سل، (د الباحث في إطار هذا المعنى حد .والمعرفي
  :الخاصة في التحديدات التالية

جاهات االيجابية لدى المتدربين الحترام العمل، والنظر إليه كأحد القي الرئيسية التي تنمية االت) 1
  .يستمد منها المجتمع توجهات نموه وتطوره

المساهمة في تنمية متوازنة للقدرات الجسدية والعقلية والوجدانية للفرد، وللقيم األخالقية والجمالية ) 2
ه على المهارات التي تتجاوب مع حاجاته ورغباته، والنمو لديه، وتوفير التسهيالت المناسبة لحصول

  .بذلك ألقصى ما تؤهله له قدراته، وتساهم في تحسين الفرص الحياتية أمامه

حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية   المواءمة بين المهارات التي يحصل عليها الطالب وبين) 3
ت القائمة والمتوقعة من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية، وكذلك المواءمة بين الحاجا

  .والتخصصات وبين برامج اإلعداد المهني بشكل عام

تعزيز قدرات الدارس على فهم المبادئ العلمية والتطبيقات التقنية المستخدمة في مختلف مجاالت ) 4
  .العمل واإلنتاج

عنصر اإلعداد ) 16ص ،1998، في محمد محمود الحيلة، Occonner( َأبرز من جهته أوكونر
  :المهني في أهداف عدة حصرها فيما يلي
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  .مساعدة الطلبة على إدراك أهمية المعرفة، في جميع الجوانب الحياتية) أ

تزويدهم بالمهارات الالزمة لهم من أجل استمرارية تلقينهم للمعرفة والبحث عنها، وأخذ مواقعهم ) ب
  .في المجتمع

  .والثقافية واألخالقية وتدريبهم على تذوقها وتقديرهاتعريفهم باالنجازات اإلنسانية ) ج

  .كسابهم مهنة ماإإعالة أنفسهم ماديا من خالل ) د

  .تنمية قدراتهم الناقدة لكل ما يحيط بهم، وبخاصة في مجال المهنة) ه

تعميق فهم الدارس للعالقات االقتصادية واالجتماعية السائدة في مجاالت العمل، مما يساهم في ) و
  .ئته لإلندماج في الحياة العمليةتهي

تنمية القدرات اإلبداعية من ناحية واالتجاهات نحو العمل الجماعي بأبعاده ومتطلباته وقيوده ) ي
المختلفة من ناحية أخرى، ثم المحافظة على الحرف التقليدية الوطنية وتطويرها ونقلها، وذلك من 

  .تصميم البرامج وتنفيذها عى عندخالل األنماط المحلية والبيئية التي ترا

 التكوين المهني يهدف إلى ضمان الحصول على "  ومن جهته يرى عبد الفتاح محمد دويدار أن
المعرفة والمهارات واالتجاهات ألداء مهمة أو مجموعة من الوظائف مع القدرة والفعالية في فرع أو 

  ).208ص ،2000دار،عبد الفتاح محمد دوي"(مجال من النشاطات االقتصادية المعينة 

تتمحور حول مساعدة الفرد على أداء عمله " كما يرى حمدي ياسين وآخرون أن أهداف التكوين المهني
حمدي "(بطريقة أفضل وتقوية المسؤولية لدى العامل نحو موقع العمل ونحو المجتمع الذي يعيش فيه

  ).216ص ،1999ياسين وآخرون،

  

  :التكوين المهني في الجزائر) 2

حد األجزاء الثالثة المكونة للنظام الوطني للتربية و التكوين إلى أالتكوين المهني في الجزائر  يعتبر
عي التابع لوزارة التعليم ، ثم النظام الجامي التابع لوزارة التربية الوطنيةمن النظام المدرس جانب كّل

و الجامعي من جهة المدرسي  ، فيقع التكوين المهني في الجزائر حسب ما يظهر لنا بين النظامينالعالي
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 بتحقيق مهمتين اثنتين في آن واحد ظامي تكويني يطالبو كجهاز ن. من جهة أخرى  ، و عالم الشغل
  :هما

االستجابة للطلب االجتماعي في التكوين، و هذا ما يحدد في علم المناهج بالغايات : المهمة األولى
و هو الطلب المعبر . و التربية في مجاالت معينة التربوية التي تعبر عن حاجات المجتمع في التكوين

ألسباب  عنه أساسا من طرف خريجي النظام التعليمي العام أي النظام التابع لقطاع التربية ، و ذلك
، أو عدم الحصول على شهادة البكالوريا في عدة منها التسرب المدرسي، الرسوب، المقاطعة اإلرادية

الء الشباب الذين لم تسمح لهم الظروف سواء االجتماعية أو التربوية أو هؤرفيعب .السنة الثالثة ثانوي
  .التعليمية بمواصلة مشوارهم الدراسي عن رغبتهم في الدخول إلى قطاع التكوين المهني

، و هو الطلب المعبر عنه من طرف للحاجة إلى اليد العاملة المؤهلةاالستجابة : المهمة الثانية 
الصناعية و حتى الخدماتية للقطاع االقتصادي و االجتماعي لضمان سير المؤسسات اإلنتاجية و 

  .األعمال فيها بانتظام و أداء ناجح و بفعالية مطلوبة

 "لت لتطوير التكوين المهني بعد االستقالل، إال أنذلم تكن  االنطالقة الحقيقية له، ورغم الجهود التي ب
. ول، حيث تقرر خاللها تنمية قطاع التكوين المهنيمع بداية المخطط الخماسي األ 1979سنة  إالّ

مركزا للتكوين المهني في غضون خمس سنوات مدة المخطط  276وهكذا تم االتفاق على بناء 
فُتح ملف التكوين المهني واإلصالحات االقتصادية  1990و في سنة  ).7،ص2006بوفلجة غيات،"(

عملية التكوين، وهم أوال مؤسسات التكوين، المؤسسات إلى مختلف الفرقاء المعنيين ب ليتسع التفكير 
وقد نتج عن هذا التفكير جملة من اإلجراءات تضمنها مخطط . االقتصادية، المجموعات، واإلدارة

وقد . نوط بالتكوين المهني في النمو اإلقتصادي واإلجتماعي للبالدتوجيهي يؤكد على أهمية الدور الم
 لى إنشاء جهاز للتحاور يشمل القطاعات المكونة والمستخدمة،عمد هذا المخطط على الخصوص ع

والذي  ،)11ص بوفلجة غيات، نفس المرجع،( ويتمثل في المجلس الوطني االستشاري للتكوين المهني
أوصى بإنشاء مجالس محلية استشارية للتكوين المهني على مستوى المؤسسة والوالية، حسب 

تكوين إلى جانب التكوين اإلقامي؛ تنويع الشُعب والتخصصات النشاطات الموجودة؛ توسيع أنماط ال
لهدف تكييف جهاز التكوين حسب حاجات االقتصاد المحلي؛ إدخال المستوى الرابع والخامس في 

حيث يتعلق المستوى الرابع بتأهيل التقني وعون التحكم، ويتعلق المستوى الخامس " التكوين المهني،
ظهر فيما بعد المستوى السادس الذي يهم تأهيل المهندس وحامل شهادة بتأهيل التقني السامي، كما 

كما أوصى هذا المجلس بدعم الموارد البشرية ).14،ص2003أمزيان جنقال،" (الليسانس فما فوق
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التربوية والتسييرية بتأطير من مستوى جامعي؛ تحسين األداء البيداغوجي للمكونين؛ إحداث مؤسسة 
كل هذا جاء عن . بدور المرصد في مجال إدماج حملة شهادات التكوين المهنيللدراسة والبحث، تقوم 

وعي المعنيين بالتكوين بضرورة تحقيق التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في العالم 
ستُغير شروط االندماج االقتصادي والمهني وبالتالي ستتطلب مالمح ومناهج جديدة للتعليم " التي

وين، بحيث سيهدف التعليم التقني والتكوين المهني في المستقبل إلى تنمية قدرة التالميذ والتك
  ).38،ص1998قاسي،  الطاهر"(والمتربصين على التحكم في وضعيات تقنية ومهنية سريعة التطور

  

  ؟كيف يتم االلتحاق بالتكوين المهني

يد راءات المتعلقة بطلب المعنيين و تحديتم التحاق المتربصين بالتكوين المهني بعد قيامهم باإلج  
، و بعدها تجسيد إجراءات التسجيل في المراكز أو المعاهد التابعة لقطاع اختياراتهم ثم قيامهم بمسابقة

بنى و توضع ا بخصوص المسابقة فقد تتم على أساس االختبارات التي تُأم .التكوين و التعليم المهنيين
على المعني الراغب في االلتحاق بالتكوين المهني و .المطلوب رسمياوفقا للمستوى الدراسي القاعدي 

قرب مركز أو معهد تكوين لالستعالم حول التخصصات المتوفرة في تلك المؤسسة أو أأن يتقدم إلى 
، و في كل الغرض و يوجد لهذا. توى الوالية أو الدائرة أو الجهةفي المؤسسات األخرى على مس

و يسمى . إعالم الشباب المعني طيلة السنة مهني مكتب مكلف باستقبال ومؤسسة تابعة للتكوين ال
- 47،ص 2003أمزيان جنقال،(ا بخصوص المستوى الدراسي المطلوب أم ".مكتب اإلعالم و التوجيه"

خصصات من المستوى قل بالنسبة لبعض التالعموم مستوى السنة التاسعة أو ا فيشترط على) 48
ة التاسعة أساسي فما فوق للمشاركة في مسابقة الدخول في التكوين في يشترط مستوى السنو. األول

و أخيرا يشترط مستوى الثالثة ثانوي للمشاركة في . االختصاصات من المستويين الثاني و الثالث
  .مسابقة الدخول في التكوين في االختصاصات التابعة للمستويين الرابع و الخامس

رة لدى مصالح التسجيالت في مؤسسة التكوين المرغوب فيها في و يرسل الملف كامال أو يودع مباش
فإذا توفرت لدى المترشح أو المترشحة كل الشروط المطلوبة . الوقت المناسب و المحدد للتسجيالت 

تقوم المصالح المختصة في المؤسسة المعنية بإرسال االستدعاءات في الوقت المناسب تحدد فيها تاريخ 
و للتحقيق في الجانب القانوني و  ).49-48،ص 2003أمزيان جنقال،(تبارات و توقيت و مكان االخ

التسييري العام في التكوين المهني في الجزائر رأيت من الضروري إدراج القانون الداخلي لمؤسسات 
 07/90: ة رقم يعتبر هذا القانون ساري المفعول طبقا للمادو. ين المهني إلدارة التكوين المهنيالتكو
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مادة تتطرق إلى ) 64(فصول و أربعة و ستين ) 6(ه يحتوي على ستة دنج. 30/07/1990خ بتاري
، عمل ي تمس سير مؤسسات التكوين المهني، و ذلك من إجراءات عامةمختلف الجوانب الت

، اإلجراءات الخاصة بالمتربصين جهيزاتاستعمال المقرات و الت المؤسسات  الدخول إلى ،المؤسسات
يتطرق كذلك هذا القانون إلى قضايا األمن و  المواظبة و المثابرة  قانون البيداغوجي ثمو المتعلقة بال

و شروطه ثم امتياز النصف ، قضايا تنظيم القانون الداخلي المة داخل مؤسسات التكوين المهنيالس
ل ، ثم كذلك النصف المتعلق بالعقوبات التأديبية و الفصول الباقية الخاصة بقضايا تمثيالداخلي

  .المتربصين و إجراءات مختلفة أخرى

يمثل التكوين المهني عبر العالم القطاع االستراتيجي المعتمد لضمان توفر الكفايات المهنية المطلوبة في 
ايد و تتعقد في كل فهي المجتمعات التي أصبحت حاجاتها للمهن الكثيرة تتز. المجتمعات المعاصرة

كما تسهر على توفير كل الظروف  ،القدرات المهنية المختلفةبإلحاح ها تطلب فيالحظ أنّ. المجاالت
الزراعي : ني في الميدان المهني على العموم، بكل فروعه البيداغوجية الالزمة لتحقيق اإلتقان التق

وتهدف كل هذه المجهودات رفع مستوى رأس المال البشري الذي . والتجاري والخدماتي والصناعي
ذا السياق ويظهر التكوين المهني في ه. واالجتماعية لتنمية االقتصاديةالرئيسي في ا يعتبر العامل

للدخول في سوق العمل، وهي  إعداد القوى العاملةالمجال المرتكز عليه والمتخصص في تحضير و
" ، بالكفايات المهنية المطلوبة التي توظف لخلق الثروة التي تحددت مصادرها محملة، من المفروض

 -، والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةة العلمية و تحدياتها المتعاظمةرمع ما فرضته الثو
رات جذرية في مطالب اإلنسان من تأثيرات واضحة و تغي - على الصعيدين المحلي والعالمي

، وفي هيكلة المهن و تخصصاتها اليب العمل ووسائل اإلنتاجوالمهنية ، وفي أس  وطموحاته التعليمية
، وزيادة الطلب على القوى العاملة الفنية الماهرة تحداث تخصصات جديدة لم تكن قائمةواسالقائمة 

البلدان النامية بصفة عامة  لكن يظهر أن).  2، ص 2006محمد حسن الحبشي ، " ( والمتخصصة 
والبلدان العربية على وجه الخصوص تعاني من مشاكل وصعوبات عديدة في مجال التكوين المهني 

، ثم غياب سياسات كما يبدو، متطلبات سوق العمل ،التعليمي ومخرجاته التي ال تواكبالمستوى كتدني 
ح كل وقد صر). 1، ص2005وزارة التكوين و التعليم المهنيين، جوان (      وخطط التكوين المهني

/ 12/ 4من وزير التشغيل ووزير السياحة ووزير السكن الجزائريين في اجتماع عمل الحكومة يوم 
2006 مما يجعل ضرورة النهوض اليد العاملة المؤهلة في الجزائر عجز ونقص"هناك  على أن ،

. )2006وزير السكن، وزير التشغيل،وزير السياحة،"(صرامة وعقالنية و بقطاع التكوين المهني بجدية
التالي نجده يتأثر وب" الشغل  -التكوين - التربية"كما هومعلوم يندمج التكوين المهني في النظام الشامل و
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فكل تغيير يطرأ على النظام التربوي و أي تعديل يظهر . لتربوية و بطريقة تنظيم االقتصادبالسياسات ا
في قواعد تسيير االقتصاد تنعكس على نظام التكوين المهني من حيث السياسة و التسيير، كما هو 

، أي من اقتصاد موجه سياسة االقتصاديةالية في مجال الالشأن بالنسبة للجزائر التي تمر بمرحلة انتق
بين التكوين المهني و سوق العمل،  بصفة مركزية الى اقتصاد السوق حيث تطرح بحدة إشكالية العالقة

عاش االقتصادي الذي وضعته البالد، ة اليد العاملة المؤهلة و الالزمة لبرنامج اإلنقلّ، ِلوذلك كما ذكرنا
. الحاصل في مجال التربية والتكوينر ض، مع مستوى التطو، من المفرووالذي يجب أن يتماشى

. قاعدة للتعليم والتكوين المهنيين، أي التعليم األساسي والتعليم الثانوي كويظهر التعليم العام بمراحله
، فسينعكس ذلك بدون داقية في تحقيق أهدافه التعليميةفإذا كان التعليم العام فعاال وناجحا،أي يتمتع بمص

أي  ،ابعة التكوين المهني والنجاح فيهل أساس متين لمتالتعليم العام يشكّ التكوين المهني، ألن شك على
هنا يظهر لنا الترابط بين كل من التعليم العام . تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة من سوق العمل

ل إال الفاشلين في التعليم التكوين المهني ال يستقب رى أنفالنظرة التي تَ. التعليم المهني وعالم الشغلو
قطاع التكوين المهني ال يخص  " رأى وزير التكوين المهني أن. العام هي نظرة خاطئة يجب أن تُعدل

الهادي خالدي، حصة " ( الفاشلين، بل هو قطاع تكويني يشترط المستوى والكفاءة الضروريين لنجاحه
 ).2007فيفري10 منتدى التليفزيون،

 

  :ني للتكوين المهني في الجزائر النظام الوط) : 1

  :بنية النظام الوطني للتربية والتكوين  -أ

  ن النظام التربوي الجزائري من ثالث قطاعات تقع تحت الوصاية اإلدارية والتربوية لثالث يتكو
وزارة التعليم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولوطنيةوزارات منفصلة هي وزارة التربية ا

  :، ويضموين المهنيينوالتك

، التعليم االبتدائي والتعليم دوم تسع سنوات ويتكون من مرحلتينتعليما أساسيا وإجباريا لكل األطفال ي - 
  .المتوسط و يتوج بشهادة التعليم المتوسط 

ويتم حسب مختلف . بشهادة بكالوريا التعليم الثانويتعليما ثانويا يستغرق ثالث سنوات ويتوج  - 
  .دبي والعلمي والتقني الفروع األ
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 -اختصاصا 301وفر تكوينا أوليا وتكوينا مستمرا في العديد من االختصاصات عددها تكوينا مهنيا ي
  .توج بشهادات مهنية أو تأهيل مهني وي. 2007حسب مدونة

، وهو تعليم عالي يتوج بشهادات مختلفة حسب المستوى تبدأ معات الوطنيةتعليما جامعيا يتم في الجا - 
  .ثم الدكتوراه  لليسانس ثم الماجستير أو الماستيربشهادة ا

  :النظام الوطني للتكوين المهني  - ب

سات تكوين ن كل شبكة مؤسشبكات، تتضم) 4(يتكون نظام التكوين المهني في الجزائر من أربعة   
  :مستقلة ، وهي ممثلة كالتالي 

  - شبكة المؤسمعاهد التكوين المهني ومراكز التكوين المهني ة للتكوين المهني ، وهي سات العمومي.  

  - شبكة المؤسة للتكوين المهني التابعة للوزارات األخرى كوزارة الداخلية ووزارة سات العمومي
  .السياحة

  - شبكة مؤسة سات التكوين المهني التابعة للشركات االقتصادي.  

مية وتحديدا مراكز ومعهد التكوين ت العمونشير إلى أننا نركز في بحثنا الحالي على شبكة المؤسسا
  . ت الدراسةتمالمهني المتواجدين في مدينة سطيف، أين 

  :تطور نظام التكوين المهني في الجزائر -1- ب

 عرف جهاز التكوين المهني منذ االستقالل تحوالت كبيرة تميزت بتغية تظهر رات نوعية وكمي
  :بوضوح من خالل ما يلي 

والتي كان  1962التكوين المهني التي كانت موجودة مباشرة بعد االستقالل ، أي سنة معظم مراكز  - 
وزارة ( مركزا ، كانت قد أنشئت لتكوين يد عاملة تستجيب الحتياجات المعمرالفرنسي  49عددها 

  ) . 3، ص 2005التكوين والتعليم المهنيين ، 

ل ة بإنشاء مراكز للتكفّسات الصناعيت المؤسبقيت هذه الوضعية إلى غاية بداية السبعينات حيث قام - 
هي بحاجة إليها على الفور لةبتكوين يد عام.  

 - مع وضع سياسة  1980ة للتكوين المهني في منتصف السبعينات وبداية سنة إنشاء هيئة عمومي
سات طات التنمية والتخفيف من آثار إعادة هيكلة المؤسوطنية لتلبية االحتياجات الناجمة عن مخطّ
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ل باألعداد المتزايدة من المطرودين من النظام ة من جهة ، وتوفير قدرات تكوين أكبر للتكفّالصناعي
وقد تم خالل هذه العشرية إنشاء عدد كبير من المراكز والمعاهد الوطنية . المدرسي من جهة أخرى 

  .تسعينات للتكفل بالطلب االجتماعي المتزايد واستمرت هذه الوضعية إلى غاية نهاية ال

  .أنشأت وزارة التكوين المهني كوزارة مستقلة عن قطاع التربية التي كانت تابعة له  1999في سنة  - 

 

  :نات النظام الوطني للتكوين المهنيكوم -2- ب

   

- سات العمومية للتكوين المهنيشبكة المؤس:  

تحت وصاية وزارة  يتوفر القطاع العمومي على شبكة واسعة من مؤسسات وهياكل التكوين تقع
وزارة التكوين ( منصب تكوين 350000سة توفر مؤس 836التكوين والتعليم المهنيين ويبلغ عددها 

  :هامها على الشكل التاليسات ومة هذه المؤسوتظهر تسمي ).2005المهني، 

  :مراكز التكوين المهني +

مركزا  524ويبلغ عددها . المهني  ل مراكز التكوين المهني الشبكة القاعدية لجهاز التكوينشكّتُ  
 5إلى  1ة ، من توفر تكوينات في المستويات المهني) والية 48( متواجدة بكل واليات القطر الجزائري

 .ولهذه المراكز مملحقة 210نتدبة بالوسط الريفي ويبلغ عددها لحقات وأقسام م.  

  :المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني +

" التقنيين"المعاهد المتخصصة في التكوين المهني في أغلب واليات الوطن وتتكفل بتكوين تتواجد   
  .ملحقة تابعة لها 21مع  معهد 71، ويبلغ عددها 5والمستوى  4في المستوى " التقنيين الساميين"و

  :المعهد الوطني للتكوين المهني+ 

 .جية وبتكوين المؤطرين يتكلف المعهد الوطني للتكوين المهني بالهندسة البيداغو  
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  :معاهد التكوين المهني+ 

ل معاهد التكوين المهني بتكوين وتحسين مستوى ورسكلة المدربين ومستخدمي اإلدارة، كما تتكفّ  
، وهي متواجدة  06د يبلغ عدد هذه المعاهو  .تساهم في إعداد وطبع وتوزيع برامج التكوين المهني 

ة واليات من البالد بعد.  

  :التكز الدراسات والبحث في المؤهمر +

  الت وتطوراتها وهو يهتم كذلك بكل دراسة يقوم هذا المركز بإعداد الدراسات والبحوث حول المؤه
  .قة بقطاع التكوين المهنيمتعلّ

+ ة التكوين المتواصلالمعهد الوطني لتطوير و ترقي:   

سات االقتصادية وللهيئات قصد تطوير ة للمؤسييقوم هذا المعهد بتقديم المساعدة البيداغوجية والتقن  
ة التكوين المتواصلوترقي .سات العمومية والخاصة برسكلة مؤطري كما يقوم بالتعاون مع المؤس
 .مي التمهينومعلّ

 

  :المركز الوطني للتعليم عن بعد +

  يوفر هذا المركز تكوينا مهنيا عن بعد في مختلف التخصى فيها المتربصين مكن أن يتلقصات التي ي
ةتكوينا مقبوال، وهي التخصصات التي ال تتطلب الكثير من التطبيقات العملي. 

  

  :الصندوق الوطني لتطويرالتمهين والتكوين المتواصل+ 

تتمثل مهام الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في التسيير المالي للموارد الناتجة   
عالم حول تطوير كما يقوم بنشاطات اإل. التمهين وعلى التكوين المتواصلعن تحصيل   الرسم على 

  .  والتمهين التكوين المتواصل

  :المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني +

  تتمثل مهام هذه المؤسسة في اقتناء، تركيب وصيانة التجهيزات التقنية لقطاع التكوين ة والبيداغوجي
  .المهني
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  :شبكة مؤسسات التكوين الخاصة +

 578حيث بلغ عددها  1999شهدت مؤسسات التكوين الخاصة تطورا ملحوظا ابتداء من سنة   
 ).  2005وزارة التكوين المهني، (منصب تكوين  39588وتبلغ طاقة االستقبال بها  مدرسة،

  :أنماط التكوين المتوفرة في قطاع التكوين المهني

في شكل  5الى المستوى  1ى المهني في الجزائر وفق أنماط مختلفة، تتراوح من المستو يتم التكوين
  :و متواصل حسب األنماط التالية تكوين أولي أ

  .قاميالتكوين اإل -  

  .التكوين عن طريق التمهين  -  

  .التكوين عن بعد  -  

الفروع و التخصةصات المهني:  

301فرع مهني يضم  20على  2007دونة التكوين المهني تتوزع التكوينات كما رأينا بالنسبة لم 
و. صتخصة كما يلي تتمثل الفروع المهني   :  

  .الزراعة) 1 

 2 (ةالفنون والصناعة المطبعي.  

 3 (ةالصناعة التقليدي.  

  .الخشب والتأثيث) 4 

 5 (ةالبناء واألشغال العمومي.  

 6 (ة والتحويلالكيمياء الصناعي.  

  .ةالمعدني الصناعات) 7 

 8 (ة والحديدالصناعات الميكانيكي.  

  .الجلود) 9 
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  .لكترونيكإ كهرباء،) 10

  .سة والخياطةاأللبِ) 11

  .ندقة والسياحةالفَ) 12

13 (ةالصناعة الغذائي.  

  .عالم اآللياإل) 14

15 (هن الماء والمحيطم.  

16 (هن الخدماتم.  

  .باترمحركات وع ميكانيك،) 17

  .ة األسماكري وتربيالصيد البح) 18

  .دارة والتسييرتقنيات اإل) 19

20 (التقنيات السمعيةة البصري                          . 

  

  :ـ  ارتباط نظام التكوين بنظام التعليم العام 3ب ـ 

واجه التكوين المهني في الجزائر قبل الشروع في اإلصالحات و بالرغم من المجهودات المبذولة من 
ع ، صعوبات كبيرة ناجمة من االختالالت في النظام التربوي ال سيما بعد نهاية مرحلة طرف القطا

ما يلي ب زالتعليم القاعدي اإللزامي ، حيث تمي:  

وين المهني و نظام التعليم العام؛ وكَأن كل قطاع نظم بين نظام التكمنطقي و م عدم وجود تواصل -  
نْغلق على نفسه، وال يعلم أي شيء ما يجري في القطاع اآلخرمم.  

لتحاق عتبر معظم اُألسر الجزائرية، إنظرة المجتمع إلى التكوين المهني نظرة استخفاف حيث تَ -  
التي يرونَها المؤهل  تابعة التعليم العام و الدراسات األكاديميةشل في مفَك المهني، أبنائها بالتكوين

تماما على  زحفِّل هذه النظرة عامل نفسي غير مشكِّو تُ .لمجتمعفي ا خبةالنُّ الوحيد الموصل إلى فئة
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لدافعية ؤثر في إضعاف اي متابعة التكوين المهني، بل، على العكس من ذلك، نجد هذا العامل النفسي
  .لدى الشباب للدخول في هذا القطاع التكويني

  .من نظام التعليم العام بينتسرجدة يستقبل المعاء نَأصبح التكوين المهني بمثابة وِ -  

 - انصبل باألعداد الهائلة من المتسربين ي من خالل التكفُّت كل مجهودات التكوين على الجانب الكم
ربوي بون من مراحل النظام الت، حيث بلغ سنويا عدد التالميذ الذين يتسرحساب الجانب النوعي على

 500.000) 8ص  ،2004ي و االجتماعي ،المجلس الوطني االقتصاد(في التعليم العام حسب تقرير
د أكّو .منهم 200.000، حيث يستقبل قطاع التكوين المهني سنويا حوالي )مئة ألف تلميذ 5(تلميذ 

95نسبة التسرب من مرحلة التعليم األساسي إلى غاية مرحلة التعليم العالي بلغت  التقرير كذلك أن 
  .ون إلى التعليم العاليلُوا إلى المدرسة يصفقط من األطفال الذين دخل %5هذا يعني أن  %.

 - قطاع التكوين المهني كذلك نسبة عالية من التخلي عن التكوين و الفشل في متابعته خاصة في  َلسج
  .نمط التكوين االقامي

وكان لهذه الوضعية . التكوينات المتوفرة ال تستجيب بالضرورة لالحتياجات الحقيقية لسوق العمل - 
ين المهني مع جات التكوخرلت في تزايد البطالة نتيجة لعدم تطابق متماعية واقتصادية تمثّتأثيرات اج

جات نظرا لعدم مواصلة الكثير من خري قابلية استخدام هذه الم، ثم تدنِّاحتياجات سوق العمل
 .لمهنية من حيث المستوى والنوعيةصافهم بالكفايات االمتربصين تكوينهم أو عدم اتِّ

  

  :نظام التكوين المهني بسوق العمل ـ ارتباط 4ب ـ 

كان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث انغلق على نفسه كما كان 
أي أهداف خاصة بالمحيط  ،وأصبح يعمل لتحقيق أهداف داخلية الحال بالنسبة للجامعة والثانوية

وظيف تقويم داخلي بحت يعتمد مقاييس تقويمية ذات ، لكن بتها محققة نسبياالتكويني والتربوي قيل أنّ
كما . لعمل والتي يميزها الطابع العمليطابع نظري بعيدة نوعا ما عن المقاييس المعتمدة داخل سوق ا

ت على هذه خلّأغلبية القطاعات االقتصادية األخرى والمؤسسات التي لديها مراكز التكوين قد تَ أن
ت هذه الوضعية إلى غياب وقد أد. في الجزائر مع بداية الثمانينات قتصاديةالمراكز مع بداية األزمة اال

ي صورة ب في تدنسبي رغبات أصحاب العمل مما تَلبالتكوين ال ي كون أن العالقة مع عالم الشغل،
ا في الجانب التعليمي فقد لوحظ عدم تماشي برامج أم. التكوين المهني لدى األسر وأصحاب العمل
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لم يتم ه وتطور المهن ،أي أنّ)  232ص  ،2004سامعي توفيق ،( وين مع التطور التكنولوجي التك
لى عدم اعتبار التكوين إى هذا الوضع بأصحاب المؤسسات ، وقد أداستحداث المناهج وتجديدها

ه ظهر غير قادر على كما أنّ فة وهدر لألموال،اعتبر التكوين تكلُ استثمارا منتجا، بل، عكس ذلك،
كل هذه العوامل الموضوعية قد ساهمت في تدني صورة  مكن القول أني .توفير يد عاملة مؤهلة

  .ومكانة التكوين المهني في المجتمع الجزائري

  

  :إصالح نظام التكوين المهني) 2

وجه إلى اقتصاد برى حيث تعيش مرحلة انتقالية من اقتصاد مالت اقتصادية كُالجزائر بتحو مرت
من أهمها حسب نظرنا ارتفاع شروط التأهيل وتعقد  دت عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية،لّالسوق تو

االقتصاد الحر أصبح مفتوح على كل مجاالت الحياة المهنية مع حتمية توفر  الكفايات المهنية ألن
ام القطاع وقد تطلب هذا االقتصاد ضرورة إقح. المنافسة على مستوى الجودة والنوعية واإلتقان المهني

ولهذا أصبح التوفيق  .الخاص الذي أظهر على المستوى العالمي نجاحا باهرا في كل المتطلبات الحياتية
بين االحتياجات من التكوين وعروض التكوين يتطلب تحوالت كبرى في نظام التكوين المهني الذي 

دفعت الظروف االقتصادية فقد  .كان في الماضي ملجأ للمتسربين من النظام التربوي والتعليم العام
بالجزائر إلى بذل الجهد إلصالح شامل لمنظومة التربية والتكوين المهني لكي يلعبا الدور المطلوب في 

زة بالصراعات الشديدة وبعولمة االقتصاد التي تشترط يوما عملية التنمية في أوقاتنا المعاصرة المتمي
ستويات تأهيل عاليةبعد يوم م. مضمن عتبر قطاع التكوين المهني من أهم القطاعات التي تَن أجل هذا ي

مدة لترقية الموارد البشرية وتحسين عتَفهو الوسيلة اإلستراتيجية الم تلبية احتياجات سوق العمل،
وِل .ودية المؤسسات االقتصادية واالجتماعية المختلفةمرداقرارما يلي تحقيق هذه األهداف والغايات تم )

  ) :11ص ،2005والتعليم المهنيين، وزارة التكوين

  .رفةن تأهيال لممارسة حمسارا تربويا يؤم ونهإعادة المصداقية للتكوين المهني كَ - 

 - رف اليدوية والصناعات التقليديةإعادة االعتبار للح.  

  .ترقية تكوين المرأة من خالل فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء الماكثات بالبيوت - 

  .ويع مسارات وبرامج التكوين المهنيتن - 
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  .مطابقة برامج التكوين مع تطور المهن والعمالة - 

  .إدراج التخصصات التي لها عالقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال - 

  .المالي والبيداغوجيو من حيث التسيير اإلداري التحسين من أداء مؤسسات التكوين المهني، - 

  .تنويع مصادر تمويل التكوين - 

  .تطوير التكوين المتواصل - 

  .تطوير التكوين عن طريق التمهين - 

  .درات التكوينكثيف من مؤسسات التكوين المهني للرفع من قُتَال - 

  .إنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني - 

  .تنمية شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص - 

  .الم والتوجيه بالنسبة للقطاعتحسين نظام اإلع - 

  :اإلستراتيجية في المبادئ التاليةوقد تمثلت الخلفية الفلسفية التكوينية لهذه األهداف 

  .ودورات التكوين تنويع مؤسسات التكوين والمسارات التابعة لها، - 

  .إعادة النظر في دور وصالحيات إدارة التكوين المهني - 

 - انتهاج سياسة واضحة تمكن من متعلقة بتحسين النوعيةنح األولوية لألهداف الم.  

  .ضرورة توطيد عالقة التكوين المهني بنظام التعليم والنظام االقتصادي - 

ه أساسي في التحكم في اإلنتاج وفي تحسين تسييره من ضرورة اعتبار دور التكوين المهني على أنّ - 
  .خالل تثمين الموارد البشرية

  . مهني بصفة المنفعة العامةاتسام مهام التكوين ال - 

  .ضرورة أن تتميز منظومة التكوين المهني بالمرونة وقابلية التكييف - 

ضرورة تكريس الحق في التكوين المستمر ضمانا للتكييف مع منصب العمل وحركية العامل أو  - 
  .انتقاله الى قطاع نشاط آخر
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  .يانفتاح نظام التكوين المهني على محيطه الداخلي والخارج - 

إشكالية التكوين المهني ال تطرح من حيث توضيح دوره بالنسبة للطلب  نإوبعد اإلقرار بهذه المبادئ، ف
أي تكريس شروط ووسائل  ،علي والميداني لهذا الدوربل تطرح من حيث التكريس الف االجتماعي،

التأطيرالمقبولة  ن والبحث عن الطرق والوسائل وظروفمعوبالتالي تنصب الجهود على التَ. تحقيقه
ول فعليا إلى تحسين أدائه والتي يجب تجنيدها في القطاع التكويني من أجل الوص وذات المصداقية،

أي على مستوى مؤسسات  فعلى الصعيد الداخلي، .ين االقتصادي واالجتماعييته في الميدانَومردود
 .ريجي لمسار التعليم المهنيالتكوين وظروفه يجب ضمان إصالح نوعي للتكوين المهني واإلدراج التد

أما على الصعيد الخارجي فينبغي إعادة التفكير في عالقته واتصاله بالمنظومة التربوية من جهة، ثم 
بالمحيط االجتماعي واالقتصادي من جهة أخرى، وذلك بدراسة مطالب وحاجات هذا المحيط دراسة 

فيما يتعلق بالعالقة مع المنظومة ف .ناهجه المختلفةنه من صياغة أهدافه التكوينية وممكِّعقالنية هادفة تُ
بضرورة إعادة هيكلة المرحلة ما بعد "  2000لجنة إصالح المنظومة التربوية،" التربوية فقد أوصت 

  :اإلجباري في ثالثة أجزاء هي

  2002األخذ بهذه التوصية سنة وقد تم .تعليم مهني وتكوين مهني تعليم ثانوي عام وتكنولوجي، - 
ويهدف التعليم المهني إلى اكتساب الكفايات  .الشروع في وضع خطة إلدخال التعليم المهني حيث تم

ق األمر يتعلّ.المهنية وتعزيز المعارف األساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل
هل والقريب من بالوصول إلى صيغة منسجمة بين التكوين العام بمعناه األكاديمي والتعليم المهني المؤ

هم مع لُؤهّيجين بالحصول على تكوين يوبطبيعة الحال يسمح التعليم المهني للخر .الحرف وعالم الشغل
تزويدهم بمعارف عامة وعلمية متينة ال يمكن االستغناء عنها في مجتمع تفرض فيه عولمة االقتصاد 

  .دية الكفاياتعدتَ

الذين أنهوا مرحلة التعليم اإللزامي وانتقلوا إلى المرحلة الموالية  التعليم المهني الذي يتوجه للتالميذ إن
قطيعة مع نمط استقطاب الراسبين إليه  ثُه سيحدسوف يساهم في إعادة االعتبار للمسار المهني من أنّ

ويكرسه كمسار اختيار حقيقي تربوي وممما  من منظومة التربية والتكوين،ؤهل في آن واحد ض
وفي  .هور دوافع نفسية حقيقية لدى الشباب لمتابعة التكوين المهني في المستويات العاليةسيؤدي إلى ظ

وكذلك االتحاد العربي  إطار األسس والمفاهيم المعتمدة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
ذلك النوع من التعل" ه على أنّ" التعليم المهني"تحديد مفهوم  للتعليم التقني تميم النن ظامي الذي يتضم

اإلعداد التربوي وإكساب المهارات والمعرفة المهنية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى 
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الدراسة الثانوية لغرض إعداد عال ماهرين في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والصحية م
درة على التنفيذ واإلنتم القُواإلدارية والتجارية ولهاج ويكونون حطر التقنية الذين صل بين اُأللقة و

عبيد معبود محسن "( وى العاملة تعدهم معاهد التعليم التقني والعمال غير الماهرين في هرم الق
راسة في مدارس التعليم المهني بحدود ثالث وتكون الد ).21ص ،2003عماد حازم الجنابي، الزوبعي،

ويدخل ضمن مفهوم التعليم المهني مفهوم التدريب المهني  اإلعدادية،سنوات بعد المرحلة المتوسطة أو 
الذي يتم داخل مراكز تدريبية مبعا الحتياجات طة بمؤسسات العمل اإلنتاجية أو الخدمية تَرتبِتخصصة م

كل منها مقة االختصاص والتي تهدف بشكل أساسي إلى إكساب ن حيث المهارات المطلوبة أو د
واكبة التطورات التكنولوجية المستمرة وتغير متطلبات و رفع كفاءة أداء العاملين لممهارات محددة أ

االهتمام الكبير للتعليم المهني ) اليونسكو(كما أولت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  .العمل
المنظمة العربية (  1974عدلة التي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة في نوفمبر من خالل التوصية الم

  :ضمنت ما يليوالتي تَ  )1997للتربية والثقافة والعلوم،

  .التعليم المهني شرط أساسي لدعم البيئة الحضارية والتنمية االقتصادية واالجتماعية - 1

ينبغي توفير الموارد المالية المناسبة للتعليم المهني وإعطاؤه درجة عالية من األولوية في الخطط  - 2
  .الوطنية

ب المنحدرين من للشبا اإلجباري في التكوين المهني عليم لمرحلة ما بعدذن الجزء الثالث من التّل إيتمثَّ
لين عن مال والعاطلى العتواصل وإلى طالبي الشغل في إطار التكوين األولي والمالنظام المدرسي وإ

ف المستمر لفروع التكوين مع ل نوعي يستجيب ألهداف التكييحوويهدف كل هذا إلى إحداث تَ .العمل
عد الجديد لهذا اإلصالح هو تفادي فالب .تطور المهن وهيكلة التشغيل وتطور العلوم والتكنولوجيا

  .الخروج من المنظومة التربوية بدون تأهيل

  

  :آفاق تنمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر) 3

  :ن خاللتتمحور هذه اآلفاق حول تحقيق أهداف نوعية م

 - ؤسسات التكوين المهنيتحسين أداء م.  

  .تنمية وتطوير التكوين عن طريق التمهين والتكوين بالتناوب - 
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  .عصرنة المناهج والوسائل التعليمية - 

  .إدخال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في التكوين - 

 - دونة الفروع واالختصاصات المهنيةتجديد م. ث هذا التوقد حدانجاز المدونة الجديدة  جديد حيث تم
  .هنيةشعبة م 20اختصاص تتوزع على 301التي تحتوي 2007

 - ر مع الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين في عملية التكوينتطوير التشاو.  

  .تنصيب مرصد المهن والتكوين - 

 الفندقة والسياحة، اآللي، حماية المحيط ،اإلعالم: في مهن جديدة في المجال الصناعي إدراج التكوين - 
  .غات األجنبيةالصناعات الغذائية وإدراج اللّ الفنون والصناعات المطبعية، تقنيات السمعي البصري،

  .تطوير وظيفة الدراسة والبحث التطبيقي في ميدان التكوين والتعليم المهنيين - 

 - ؤساء المؤسسات في تسيير المشاريعتكوين ر.  

 - مالتعبيرعن احتياجاتها من التكوين يدة المؤسسات فساع. 

  

  :        مستويات وأنماط التكوين المهني في الجزائر بدءا من السبعينات) 4

 :مستويات التكوين المهني في الجزائر

سة على خم) 8ص ،2007وزارة التكوين المهني،( 2007دونة الوطنية للتكوين المهني تحتوي الم
ضمن مؤسسات التكوين المهني التكوين وفق هذه المستويات و تَ، مستويات من األدنى إلى األعلى

الخامس أي المستوى التقني و المستوى دولة بالنسبة للمستويين الرابع والخمس و يختم التكوين بدبلوم 
مزيان جنقال أ(الثالث ستوى بالنسبة للمستوى األول والثاني وتقني سامي، و يختم كذلك بشهادة م

  :لمستويات الخمسة فهي كالتالي أما ا) 15ص ،2003،

  .يهتم بتكوين العمال المتخصصين :األولالمستوى -ا

  .األعوان المؤهلين تكوين العمال و :المستوى الثاني- ب
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  .األعوان ذوي التأهيل العاليتكوين العمال و :المستوى الثالث -ج

  .التقنيينتكوين أعوان التنفيذ و :المستوى الرابع -د

  .اإلطارات المتوسطةالتقنيين السامين وتكوين : المستوى الخامس -ه

من المرسوم  02تنص عليه المادة  فقا لمادونة وِدة ضمن هذه المتحديد مستويات التأهيل الوارِ لقد تمو
االمتحانات ن تنظيم وإجازة التكوين وتضمو الم 11/04/1999ؤرخ في الم 99.77التنفيذي رقم 

  :فق ما يلي وِ) 8ص ،2005،مدونة الشعب المهنية(المهنية 

، لم يذكر في هذه المدونة باعتباره في صتخصل متبة عامعادل رالذي ي: بالنسبة للمستوى األول - 
  .و حتى في سوق العمل) مال من مجموع الع 1إذ يمثل أقل من (طريق الزوال في القطاع 

  )م ك، ش،(ي المهنية، أهادة الكفاءة جازى بش، يل أو عون مؤهلتبة عامعادل ري: المستوى الثاني - 

يعادل رتبة عامل أو عون عالي التأهيل، يجازى بشهادة التعليم المهني درجة أولى، : المستوى الثالث - 
  ).1م، ت، ش،(أي 

جازى بشهادة تقني و بشهادة التعليم المهني درجة ثانية، أي قني و يتبة تعادل ري: المستوى الرابع - 
جنقال،  أمزيان(التأهيل وشهادة اختتام التكوين  ستوىبين مالجدول التالي ي. )س ت، ا،(ة اإلجازة التقني

  ).16، ص 2003
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  مستويات التأهيل و شهادات اختتام التكوين في التكوين المهني ، في الجزائر

شهادة اختتام 
 التكوين

 المستويات التأهيل والملمح

شهادة التخصص في 
 يالتكوين المهن

  المستوى األول عامل متخصص

 

  المستوى الثاني عامل و عون مؤهل شهادة الكفاءة المهنية

 

عامل وعون رفيع التأهيل أو  شهادة التحكم المهني
 تأهيل عالي

  المستوى الثالث

 

  المستوى الرابع تقني وعون التحكم شهادة التقني

 

  المستوى الخامس تقني سامي شهادة التقني السامي

 

 

  :أنماط التكوين المهني في الجزائر) 5

أنماط التكوين المهني متنوعة و يظهر أنممثل إسقاط لضمان تعددة في هذا القطاع، و هذا ما يجعله ي
كفل بأكبر ، ثم كذلك لضمان التالتكوين حسب المستويات التأهيليةاالستجابة لمختلف حاجيات الطلب في 

فق ظروف المتربص و كون وِتكوين من بين هذه األنماط ياختيار نمط و .عدد ممكن من المتربصين
إمكانياته ثم البرمجة المختلفة لهذه األنماط من قبتتمثل أنماط التكوين المهني القائمة و .طاع التكوينل ق

 : اليوم في الجزائر حسب ما يلي
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    :التكوين االقامي) أ

ذلك و تتمثل هذه الهياكل في زة ِلجهو م هياكل تكوين متخصصة يجري هذا النمط من التكوين داخل
ويضمن  .في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهنيراكز التكوين المهني و التمهين وم

، و لهذا )9ص ،2003مزيان جنقال،أ(ص ربة التَدقامي داخل مؤسسة التكوين المهني طيلة مالتكوين اإل
ساعي أو الخدماتي لصالح نظم في الوسط الصنات تدريبية تطبيقية تُيستكمل بفترو ،ي بالنمط االقاميم

  .المتربصين

 

  : التمهين) ب

التكوين عن طريق نَ إنمط التمهين يعبر عن نمط التكوين المباشر للمهني تربص في الوسط الم
ه في اإلتصال عضهني ين تأهيل مهتربص المتمو إعطاء المن هذا النمط هالهدف إذن مو. الواقعي

في مؤسسة إنتاجية عامة أو خاصة أو داخل علية أو ذلك داخل ورشات العمل الفالمباشر مع المهنة، و
  .مصالح إدارية

المؤرخ في  392-81المكمل بالمرسوم  07-81إدخال التكوين عن طريق التمهين بموجب القانون  تم
رفة و ذلك بتوظيفهم في ارسة حمم معلُّن تَن عدد كبير من الشباب م، و قد مك1981ّجوان  27

المجلس االقتصادي (ساعات في األسبوع  4ه تُدتابعة تعليم نظري ممالعمومية أو الخاصة والمؤسسات 
قني في ورشة العمل نفسه أو الت ين طرف الحرفبالتمهين م لفكَالتَ ويتم ).43ص ،1999واالجتماعي،

أو المصنع ويكتسب بذلك المتمكفايات مرتبطة بمهنة معينة عن طريق االحتكاك المباشرمع ظروفها ن ه
فهو جانب  أي التمهين، وفي هذا النمط التكويني بالذات، ا في ما يتعلق بالجانب النظري،أم .الملموسة

وهو على  لخصة وفق التمارين العملية وفي إطار منطق براجماتي بحت،معرفي يتم بناؤه بكيفية م
فيتحصل عليها المتمهن  تكنولوجيا والرسم التقني والمبادئ العامة المرتبطة بالمهنة،شكل دروس في ال

ويخصص  .ذكره ساعات كحجم ساعي أسبوعي كما تم 4 على مستوى مراكز التكوين المهن بمدة
100تمهن نظام متابعة ومراقبة مالحظا أومراقبا واحدا لكل للم يقوم هذا المراقب بمتابعة  .تمهنم

وجيهات والنصائح الضرورية لهؤالء المتربصين عندما يلتقي بهم في ت التدريب وتقديم التّعمليا
ف كذلك نمط التكوين عن عري .تربص من تجارب مهنيةما يحدث لكل م عن كّلالتشاور فيتم .المركز

ب بين تمهن الذي نجده يتناوحدثت هذه التسمية بسبب وضعية الم طريق التمهين بالتكوين التناوبي،
لتحاق بهذا النمط التكويني بالنسبة للسن فهو ا شروط اإلأم .مؤسسة التكوين األصلية ومؤسسة التمهين
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ن التسجيل في هذا التكوين ن مي يتمكّكَعطى للشباب المبكراألولوية تُ نالحظ هنا أن .سنة 25و 15بين 
 نسخة من عقد التمهين،( عقد التمهين كوين بعد التوقيع الفعلي علىمباشرة التّ ويتم .ستفادة منهواإل

مركز التكوين المهني  المؤسسة اإلنتاجية والخدمية، :أطراف هي 3بين ) 34،1990-90قانون رقم 
فبالنسبة للحقوق يظهر في  .قوق والواجباتيحتوي هذا العقد على توضيحات تتعلق بالح .والمتربص

هذا العقد أن كما يست به أجر،المتربص يستفيد بشمتيازات المعمول بها في ن التخفيضات واإلفيد م
ن القيام بأداء المهام تمهعلى الم ا بالنسبة للواجبات فيظهر أنأم .منه 16النظام المدرسي في المادة 

دة إليه في إطار كُسنَالمكما يجب عليه احترام مواعيد  رتبطة بالتمهين موضوع العقد،ل األعمال الم
ساعدة المستخدم في عمله بما كما يجب عليه م اعة المستخدم في شروط حدود العقد،العمل القانونية وط

التي  العمل وأجهزة وسائلاإلمتناع عن إحداث تلف وأضرار ل ثم يتناسب وقدراته الجسمية والذهنية،
الل يظهر كذلك من خ .18روس التكوين التكميلي وفقا للمادة واظبة على دالم عليه كما يجب ،يستعملها

العقد المزايا الممنوحة للمؤسسة المستخدمة حيث تتكفل الدولة بدفع أجر مسبق للمتمنه، أثناء مة د
أيضا إعفاء المستخدم من االشتراكات الواجب  يتم .وذلك حسب التخصص شهر، 12و 6تتراوح بين 

كما  دفع المنح العائلية، ل،ها عن التمهين والمتعلقة بالضمان االجتماعي والتأمينات من حوادث العمدفع
تعفى كذلك المؤسسة المستخدمة من الدفع الجزائي برسم الضريبة على األجر المسبق المقدم للمنتمه. 

في السهر على تحقيق تمهين تدريجي يسمح  ا بخصوص واجبات المؤسسة المستخدمة فتتمثُلأم
على المؤسسة كذلك أن تعلم الولي للمتربص باكتساب التأهيل المهني المنصوص عليه في العقد؛ 

كما عليها أن  الشرعي للمتربص في حالة حدوث غياب متكرر أو في حالة تعرض المعني لحادث ما؛
ويحتوي عقد  .19فق المادة لها وِتعلم اللجنة المسؤولة عن التمهين في الحاالت التي تستوجب تدخُّ

  .اإلشارة إليها واجبات وشروط الطرفين كما تم د ثمل مادة شروط العقكُ حضوالتمهين على ستة مواد تُ

يظهر بوضوح من خالل ما عرض أن تمثل في التمهين هو نمط يعتمد المباشرة نمط التكوين الم
وممارسة العمليات المهنية بصفة فوهذا بغرض تحقيق كفايات مهنية عملية تكررة،علية وم. ا أم

ل حجم ساعي مثّتمهن داخل مركز التكوين المهني فهي تُا المبخصوص الساعات األربعة التي يقضيه
ين المتربص من تحصيل معلومات نظرية تقنية ذات العالقة المباشرة بالعمليات المهنية التي تَكِّمم 

يها قَلديه الكفاية المهنية بشَ زعزية معرفية تُتربص خلفكتسب المبذلك ي التدريب عليها خارج المركز،
 ال خاصة إذا تمه اقتصادي وفعومن مزايا وواجبات هذا النمط التكويني هو أنّ .لي والنظريالعم

استغالله وتنظيمه بصفة جيولي ومسؤ ن مسؤولي التكوين المهني من جهة،دة من طرف كل م
 .وار المنوطة بهمدوجه باأل أحسنوذلك بالقيام على  المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من جهة أخرى،
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نها من توفير ت الدول النامية نظرا لعدم تمكّالنموذج التكويني يتناسب وإمكاناهذا  هر أيضا أنيظ
قص المصاريف عن ذلك نُ رفينج الهياكل التكوينية والبيداغوجية الالزمة داخل مراكز التكوين المهني،

صعب رف التي يهن والحن ايجابيات نموذج التمهين هو امكانية تغطية عدد كبير من الموم .المطلوبة
 .ها عن طريق األنماط التقليدية للتكوين كما هو الحال بالنسبة للحرف التقليديةتغطيتُ

  

  :المشكالت التي يمكن أن تظهر في نمط التكوين عن طريق التمهين

إن مط لتحاق بهذا النّاغبين في اإلحداثة عملية التمهين وضرورة استقبال األعداد الكبيرة من الر
شكالت ى إلى بروز مولي الوحدات اإلنتاجية ألهمية هذه العملية أدالتكويني وعدم وعي بعض مسؤ

 ،)233ص ،2004سامعي توفيق،( منا بهاثر دراسة استطالعية قُها على أيدا من تحدنَوصعوبات تمكّ
  :وهي كالتالي

إلى العجز في إمكانية التكوين ويرجع ذلك  ة الكافية والالزمة لعملية التمهين،فهتمام بالصعدم اإل - 
 إدارات عمومية،(التطبيقي خاصة داخل أوساط سوق العمل من مصانع ومصالح خدمية مختلفة 

ويكون سبب هذا العجز على ما يبدو إلى الضعف في عمليات تخطيط وبرمجة حيثيات  ...)بنوك
الة أثناء تربصين متابعة فععدم القيام بمتابعة الم ثم التمهين من جانب تحديد األهداف المنتظرة،

  .هامهاعف في أداءها لمضهناك غياب لمصالح التكوين و يظهر أن .التمهين

 - ضعف الكفاءة التربوية للعمال المشرفون على تكوين المتمهنينهرة الذين ي.  

 - استغالل بعض المعلى  تمهنين كإجبارهمتمهنين في مهام ليست لها أي عالقة بأهداف التكوين والم
  .القيام بالحراسة والتنظيف

 - مان فترة التمهينشكالت في تنسيق الجانب النظري والجانب التطبيقي إب.  

وهذا راجع إلى العجز  صات المختلفة،تمهنين إلى التخصباع طرق وأساليب علمية لتوجيه المعدم إتّ - 
  .في عمليات اإلرشاد والتوجيه

  .ين في التكوين حسب نمط التمهينل الراغبعدم إمكانية تلبية طلب كُ - 
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هتمام في قطاع التكوين ه يبقى نمط جدير باإلأنّ التمهين إالّ ها نمطُلكن ورغم هذه المشكالت التي يعرفُ
كما نجده  ه هياكل التكوين التقليدية،عرفُقص الكبير الذي تَالمهني من حيث مساهمته في مواجهة النُ

يساعد الشباب في متابعة دراستهم وتعلُّمرصة ِلهم فُنحساعدهم على اإلهنة تُم مهنيا ندماج اجتماعيا وم
ن اليد العاملة المتخصصة،وتلبية حاجات سوق العمل الوطنية م ومن ثمشاركة في التنمية ة الم

 .الوطنية

  

  :تكوين المهني عن بعدال) ج

لقد تم 1984عد سنة إدراج نمط التكوين المهني عن ب، وييسجل  .ريق المراسلة والبريدس عن طمار
بعد ذلك المتكون كمترشح حر ثم وجه إلى مركز مهني معيني. التكوين المهني عن بعد  يظهر أن

موجهني أوالتحضيرإله إلى كل من يرغب في اكتساب تأهيل مهنية،جراء امتحانات م كذلك بهذا  يهتم
ن تفعيل هذا النمط موِل .تواه في المجال المهنيواطن يرغب في رفع وتحسين مسمط التكويني كل مالنّ

ن هذا المركز من شتغال تمكّن اإلسنوات م 4وبعد  المركز الوطني للتعليم عن بعد،التكوين تم إنشاء 
تفعيل هياككما تمكّ طته البيداغوجية،له وأنشن مالمجلس (لى المستوى الجهويلحقات دعم عن إنشاء م
جعل  "الدروس بالمراسلة" بع في هذا التكوينتَاألسلوب الم إن ).44ص ،2004،  االقتصاديالوطني و

مختلف الفسهولة التسجيل في هذا عن تكوين أوتحسين المستوى المهني نظرا ِل مرية تبحثُئات الع
ف نفس المناهج وظّضمن ويعد يهذا التكوين عن ب لم أنمع الع النمط بالنسبة للتخصصات المعتمدة؛

في  عرِالتخصصات المهنية التي شُ غير أن ودة على مستوى مراكز التكوين المهني األخرى؛الموج
مبوطاف (البنوك والـتأميناتالمحاسبة و: ثالث فروع متقاربة وهيج ضمن ها تندرِتابعتها وتعليم

ن راسلة أو التعليم عويرجع اختيار هذه التخصصات بالنسبة للتكوين بالم. )304ص ،2004مسعود،
إلى طبيعتها عد، حسب ما يبدو،ب. فهي تخصصات يمكتابعتها واكتساب الكفايات التابعة لها ن بالفعل م

كترونيك والكهرباء عكس ما يالحظ بالنسبة الختصاصات الميكانيك واإل عن طريق المراسلة،
ب تتطلَّفهي  نف من االختصاصات عن طريق المراسلة،تابعة هذا الصحيث يستحيل م بفروعها،

حوحتّ لي على مستوى الورشات واألعمال التطبيقية؛كُو عليضور فى على محتويات النظرية ستوى الم
المفي إطار التمارين العملية الملموسة ها إالّتعلقة بهذه التخصصات، فال يمكن استيعاب. التعليم  فيتم

 .ستنادا للظروف المهنية الملموسةالنظري إ
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  :يق الدروس المسائيةالتكوين عن طر )د

تعتمد هذه الطريقة التكوينية على أساس تنظيم وعروس التكوين في المؤسسات العادية في آخر رض د
فتتم هذه  ).11ص ،2003مزيان جنقال،( قامي العاديةن دروس التكوين اإلنتهاء مأي بعد اإل النهار،

دروس لغرض تحقيق الكفاياتالدروس بتكريس حجم ساعي مكيف وم المهنية المهاراد اكتساب. ه يتوج
إلى هذا النمط ممال والموظفين الذين يشتغلون في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية ن التكوين الع

ستواهم األدائي وكذا تحسين أو يطمحون إلى رفع م ن،عيوالذين يرغبون في اكتساب تأهيل م المختلفة،
سارهم المهنيم. 

  

  :تكوين المتواصلال) ه

نَيويكون من المفروض .صالح الموظفين مهما كانت وظيفتهمهذا النمط التكويني ِل ظم، واصال أثناء تَم
مالكل المسار المهني للع. يضروريا  ،يبقى التكوين المتواصل قائما .ى كذلك بالتكوين أثناء الخدمةسم

ومستمرا عند ف2003أمزيان جنقال،(المهنية  طيلة حياتهم مال إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك،ئة الع، 
حظ تجدد هائل حيث يال فايات التابعة لها،هن والكل في مجال الموذلك نظرا للتطور الحاص ،)12ص

ويظهر هذا التجديد من فترة  ارسة بالنسبة لكل مهنة،منيات والطرق المالتقَ ،على مستوى الوسائل
لمية والتكنولوجيةزمنية ألخرى نتيجة للبحوث الع يهدف إذن هذا النمط التكويني  .لة عبر العالمالحاص

د للكفايات المهنية،إلى ضمان تأكيد األداء الجي اكتساب كفايات مهنية جديدة في إطار الرسكلة ثم 
)recyclage (، وهذا ما يضمن للعمال إمكانية التكيستجدات النمو المهنيف مع م. فمالل التكوين ن خ

تربوية أو  خدمية، إنتاجية كانت، ن ورفع القدرة اإلنتاجية والتنافسية للمؤسسات،المتواصل يتم تحسي
  .تكوينية

 

 :ظام التقويم وتتويج التكوين في مؤسسات التكوين المهني بالجزائرن) 6

   وهي 99/77فقا للقرارات التطبيقية للمرسوم التنفيذي التقييم في مؤسسات التكوين المهني وِ يتم:  
  وتكوين التقنيين السامين، رق تنظيم امتحانات تقييم و تتويجف هذا القرار إلى تحديد طُيهد :1 المـادة  
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                   لمختلف أنماط التكوين المقدمة في مؤسسات التكوين المهني تطبيقا للمادة العاشرة من              
         . 1999أفريل  11المؤرخ في  77-99المرسوم التنفيذي رقم 

             لكل أنماط التكوين في  دورات تكوينية قدم في مؤسسات التكوين المهني، وم التكوين المنظي :2المـادة 
                 تطبيقية و فترات  وي على دروس نظرية، دروس و أعمالتعتمد التنظيم السداسي و يحت

                      .تربصية في وسط مهني لكل اختصاص

              ده برنامج حدنظم التكوين بالتناوب ما بين مؤسسات التكوين المهني والوسط المهني، كما يي :3المـادة 
  .التكوين لكل اختصاص

 ،بالتكوين لتحاقتخصصات التكوين المهني، شروط اإل هنية ودونة الشعب المد محدتُ :4المـادة 
  .هدف وشهادة التتويج لكل اختصاصستالتأهيل الم            مستوى 

                ، الساعي يحدد برنامج التكوين لكل اختصاص المواد المبرمجة بعنوان كل سداسي،الحجم :5المـادة 
                   .معامالت الموازنة و نقاط اإلقصاء الملحقة لكل مادة مدرسة

                 بيقية الجزئية لكل مادة مدرسة، إلى مراقبتين التطتخضع معارِف المتربص، النظرية و :6المـادة 
        :حسب المادةتغطي كل مراقبة جزء البرنامج المقدم و تحتوي  .تنظمان في كل سداسي

                             .نقطة) 20(من عشرين اختبار كتابي وحيد يقيم بعالمة ا علىإمـ             

                  بعالمة من  تطبيقي، معدل موازنتهما يقيم كذلكأو على اختبار كتابي مضاعف باختبار  -            
  .                  نقطة) 20(عشرين 

ف إلى تقييم امتحان شامل يهد في كل مادة من البرنامج،ينظم في نهاية كل سداسي و :7المـادة 
  :متحان الشامل للمادة مادة المعنية يحتوي اإلتسبة في الكية الملِّمعارف المتربص الكُ

               المتربص لبرنامج السداسي في كل مادة  بإما على اختبار كتابي وحيد لقياس مدى استيعا -           
وينقطة) 40(م بعالمة من أربعينقي .  

                  المتربص لبرنامج  باعلى اختبار كتابي مضاعف باختبار تطبيقي لقياس مدى استيعأو -           
  .نقطة) 40(السداسي في كل مادة ، يقيم معدل موازنتهما كذلك بعالمة من أربعين 
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عليها  ة  بحساب مجموع النقاط التي يحصللكل ماد) س .م(يحدد معدل السداسي  :8المـادة 
 .ن(متحان الشامل واإل) 2م.ن(ة المراقبة الثانيو) 1م. ن(في المراقبة األولى              المتربص 

  ).4(الحاصل على المعامل أربعة            مع قسمة ) شإ

                                                                                            إ ش.ن+  2م.ن+ 1م.ن=س.م
4           

                لكل متربص بجمع المعدالت المتحصل عليها في ) س .ع .م(ل العام للسداسي حسب المعدي: 9المـادة
  .                )ن(مختلف المواد مع قسمة الحاصل على عدد المواد 

األول  أسفله في نهاية السداسي 16تقوم لجنة المداوالت المنصوص عليها في المادة  :10المـادة 
  . دراسة الملف البيداغوجي للمتربصبتقييم و 

      : لن اللجنة بعد المداولةتع

 - يعد نتقُلناجحا وي إلى السداسي الثاني، كل متربص تحصل على مو يفوق ل عام للسداسي يساوي أعد
  دون عالمة إقصائي    10/20

يخضع المتحان استدراكي في المادة أو المواد التي تحصل فيها فقط على عالمة إقصائية كل  - 
  .10/20داسي يساوي أو يفوق متربص معدله العام الس

كل متربص معدله  ،يخضع المتحان استدراكي في المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل - 
  .10/20العام للسداسي أقل من 

                    االستدراكي، صل عليها بعد إجرائه لالمتحان تدرس لجنة المداوالت نتائج المتربص، المتح: 11المـادة
  . المشار إليه في الفقرة الثانية والثالثة من المادة العاشرة أعاله، و تعلن بعد التداول

  - دون عالمة  10/20 عد ناجحا كل متربص تحصل على معدل عام للسداسي يساوي أو يفوقي
  .إقصائية

ه من قبل لجنة المداوالت، كل متربص تحصل على يمكن أن يعد ناجحا باإلنقاذ بعد دراسة ملف -  
.                                                                                                                            دون عالمة إقصائية 10/20وأقل من 9/20معدل عام للسداسي يساوي على األقل 

 - يراسبا كل متربص تَ عد9/20ل على معدل عام للسداسي أقل من حص.  
   :درس لجنة المداوالت وضعية المتربص الراسب حسب كل حالة و تعلنتَ :12المـادة 
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  .ي نفس االختصاصإعادة السداسي ف -                  

  .إعادة التوجيه نحو اختصاص آخر  -                  

  :يمكن للمتربص في إحدى الحالتين أن يستفيد من  -                  

  .البقاء في نفس المؤسسة  -                  

  .يناالختصاص الموافقمؤسسة أخرى تتوفر على السداسي و إعادة التوجيه نحو -                  

و 10المادتين ينظم االنتقال فيما بين باقي السداسيات بنفس الكيفيات المنصوص عليها في :13المـادة 
            .  أعاله 11

               تدرس لجنة المداوالت وضعية المتربص ، الذي تم إقرار رسوبه بعد السداسي األول من  :14المـادة 
         :التكوين، وتقرر حسب الحالة

  . إعادة السداسي بالنسبة للمتربص الذي لم يسبق له إعادة أحد السداسيات السابقة  -               

  إعادة التوجيه إلى مستوى تأهيلي أقل عندما يكون قد سبق  للمتربص أن اعاد  -                

  .أحد السداسيات السابقة                 

  . المكتسبة في حالة تعذر مواصلة التكوين تقييم المؤهالت -                

مسار التكوين، بينما يمكن له  يسمح للمتربص من إعادة السداسي مرة واحدة فقط طوال :15المـادة 
                   عترف بها من طرف لجنة رة والمبرعيد السداسي مرة ثانية في الحاالت القصوى المي أن

   . المداوالت

لجنة للمداوالت  عاهد المتخصصة في التكوين المهنيشأ لدى معاهد التكوين المهني والمتن :16المـادة 
  :ها مدير المعهد، تتشكل من يرأس" لجنة المداوالت" في كل اختصاص أو شعبة  مهنية تسمى

  .مدير المعهد -               

  .مدير الدراسات -               

  .مفتش -               
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  .عنى أو الشعبة المهنية ذات الصلةأستاذان من االختصاص الم -               

  .مستشار التوجيه و التقييم المهني -               

  .ممثل عن القطاع االقتصادي -               

  .ممثل عن المتربص -               

  . يضمن مدير الدراسات أمانة لجنة المداوالت -               

اء تربص تطبيقي كما ، إلجرالل السداسي األخير نحو وسط مهنييوجه المتربص خ  :17 المـادة
يحضر المتربص على إثر أن يوضع في حالة التناوب ما بين مؤسسة التكوين و الوسط المهني يمكن 

هد المشرف على التربص تعين إدارة المعص التناوبي مذكرة نهاية التكوين التطبيقي أو التربالتربص  
   .يشرف على متابعة إنجازهوره موضوع المذكرة على اإلدارة وبدالذي يقترح 

                   ثالثة نسخ من مذكرة نهاية التكوين لدى  ،تربص بعد انتهاء التربص التطبيقيع المودي: 18المـادة 
             مدير حدد ا على أعضاء لجنة المناقشة يمديرية الدراسات للمعهد، تقوم هذه األخيرة بتوزيعه

                    من تاريخ ) 01(المعهد تاريخ مناقشة المذكرة الذي ال يجب أن يتجاوز مدة شهر واحد 
    . إيداعها 

                   في كل  لمتخصصة في التكوين المهني لجنةوالمعاهد اتشكل مراكز التكوين المهني :  19المـادة 
               يرأسها أو " لجنة المناقشة"ة لمناقشة مذكرات نهاية التكوين تسمى اختصاص أو شعبة مهني

            : ممثال عنه و تتشكل من

    .مدير المعهد أو ممثال عنه -              

           .ستاذان من االختصاص المعنىأ -              

         .المؤطر -              

  .مشرفال -              

ذات العالقة بموضوع  يمكن أن تضم اللجنة عضو من خارج المؤسسة، يتم اختياره على أساس كفاءته 
  .المذكرة 
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تقيم لجنة المناقشة محتوى المذكرة والعرض المقدم من طرف المتربص، تتداول اللجنة  :20المـادة 
      . علن عن قرارها بواسطة رئيسهافي جلسة مغلقة و تُ

  . نقطة ) 20(يقيم محتوى المذكرة بعالمة من عشرين ـ              

  .نقطة ) 40(يقيم العرض بعالمة من األربعين ـ              

وعالمة ) م.ع(لمذكرة بجمع عالمة ا) أ.س.ع.م(يحدد المعدل العام للسداسي األخير ـ              
  . مع قسمة الحاصل على المعامل ثالثة) ع.ع(العرض

  ع.ع+ م .ع= أ .س.ع.م

                       3 

 

  :علن بعد المداولةتقوم لجنة المداوالت بتقييم ودراسة نتائج المتربص للسداسي األخير، وتُ :21المـادة 

             - ي10/20يفوق لسداسي األخير على معدل يساوي أول في اعد ناجحا، كل متربص تحص  
  . على شهادة أهلية تقني ساميحصول له للؤه، التي تُفة تقني ساميمنح له صوتُ

  10/20تمنح الفرصة لكل متربص تحصل في السداسي األخير على معدل أقل من  -             
لشهرين من إعادة المذكرة بتكييف وتعديل المحاور التي لم يتم التحكم فيها جيدا، في مدة ال تتجاوز ا

  .من تاريخ المناقشة األولى

                     لكل متربص بجمع المعدالت العامة    ) م.ع.م(دد المعدل العام للمسار التكويني يح: 22المـادة 
        ).ن(للسداسيات مع قسمة الحاصل على عدد السداسيات 

و شهادات  تحدد تقديرات بناءا على المعدل العام للمسار التكويني و تدون على شهادات النجاح المؤقتة  
  .ائيةالنجاح النه

   .14/20أقل من و 12/20لكل متربص تحصل على معدل عام يساوي على األقل " حسن" -     

                  وأقل من  14/20دل عام يساوي على األقل من لكل متربص تحصل على مع" جيد" -     
16/20.         
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  .16/20لكل متربص تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق " جيد جدا" -      

جوبا في كل الحاالت المنصوص عليها في المواد تجتمع لجنة المداوالت و: 23المـادة 
يوما من تاريخ إجراء آخر امتحان ) 15(في مدة ال تتجاوز الخمسة عشرة  22.21.20.14.12.11.10

ذكرة نهاية التكوينأو تقديم م . 

  
  

  : ن التقنيينيحدد طرق تنظيم امتحانات تقييم و تتويج تكوي 02قرار رقم * 
ف هذا القرار إلى تحديد طرق تنظيم امتحانات تقييم وتتويج تكوين التقنيين لمختلف يهد: 1المـادة 

: المهني، تطبيقا للمادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم التكوين أنماط التكوين المقدمة في مؤسسات
  . 1999أفريل  11التكوين المؤرخ في  77- 99

التكوين المقدم في مؤسسات التكوين المهني، ولكل أنماط التكوين في دورات تكوينية  ينظم :2المـادة  
  .تعتمد التنظيم السداسي وتحتوي على دروس نظرية وأعمال تطبيقية وفترات تربصية في وسط مهني

 ينظم التكوين بالتناوب ما بين مؤسسات التكوين المهني والوسط المهني، كما يحدده برنامج :3المـادة
  .اختصاص لالتكوين لك

لتحاق بالتكوين المهني، وتخصصات التكوين المهني شروط اإل تحدد مدونة الشعب المهنية :4المـادة
  .مدة التكوين، مستوى التأهيل المستهدف، وشهادة التتويج لكل اختصاص 

الساعي،  ، الحجمبرمجة بعنوان كل سداسييحدد برنامج التكوين لكل اختصاص المواد الم :5المـادة 
  .اإلقصاء الملحقة لكل مادة مدرسة معامالت الموازنة ونقاط

رسة إلى مراقبتين دالنظرية والتطبيقية الجزئية لكل مادة م ،بصترتخضع معارف الم :6المـادة
  :ظمان في كل سداسي، تغطي كل مراقبة جزء البرنامج المقدم وتحتوي حسب المادةنَتُ

 - ا على اختبار كتابي وحيإمنقطة) 20(قيم بعالمة من عشرين د ي.  
) 20(على اختبار كتابي مضاعف باختبار تطبيقي معدل موازنتهما يقيم كذلك بعالمة من عشرين أو - 

  .نقطة
ينظم في نهاية كل سداسي وفي كل مادة من البرنامج، امتحان شامل يهدف إلى تقييم : 7المـادة 

  . لمعينةمعارف المتربص الكلية المكتسبة في المادة ا
  :يحتوي االمتحان الشامل للمادة                 
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 - ا على اختبار كتابي وحيد لقياس مدى استيعاب المتربص لبرنامج السداسي في كل مادة، يقيم إم
  .نقطة) 40(نمعدل موازنتهما بعالمة من أربعي

رنامج السداسي في على اختبار كتابي مضاعف باختبار تطبيقي لقياس مدى استيعاب المتربص لبأو - 
 .نقطة) 40(كل مادة، يقيم معدل موازنتهما كذلك بعالمة من أربعين

                                          لكل مادة بحساب مجموع النقاط التي تحصل عليها المتربص  ) س.م(يحدد معدل السداسي : 8المـادة  
نقطة ) 40(مع ق ن ) شإ.ن(واالمتحان الشامل  )2م.ن(والمراقبة الثانية )  1م.ن(في المراقبة األولى 

  :سمة الحاصل على المعامل أربعة ق .

  إش.ن + 2م.ن + 1م.ن=  س .م                              

                                                        4  
ت المتحصل عليها مع المعدالبجلكل متربص  )س .ع  .م(حسب المعدل العام السداسي ي:  9المـادة  

  ).ن(مختلف المواد مع قسمة الحاصل على عدد المواد في 
األول  أسفله في نهاية السداسي 16تقوم لجنة المداوالت المنصوص عليها في المادة : 10المـادة   

  .                                         بتقييم ودراسة الملف البيداغوجي للمتربص
  : تعلن اللجنة بعد المداولة                

               - ناجحا وينتقل إلى السداسي الثاني كل متربص تحصل على معدل عام للسداسي  يعد
  .دون عالمة إقصائية 10/20يساوي أو يفوق 

ص يخضع المتحان استدراكي في المادة أو المواد التي تحصل فيها فقط على عالمة إقصائية كل مترب -  
10/20عدله العام السداسي يساوي أو يفوق م. 

المعدل كل متربص معدله  مواد التي لم يتحصل فيها علىيخضع المتحان استدراكي في المادة أو ال -  
  .10/20العام للسداسي أقل من 

تدرس لجنة المداوالت نتائج المتربص، المتحصل عليها بعد إجرائه لالمتحان : 11المـادة 
  :علن بعد التداول الثالثة من المادة العاشرة أعاله، و تُلمشار إليه في الفقرة الثانية وااالستدراكي، 

دون عالمة  10/20كل متربص تحصل على معدل عام للسداسي يساوي أو يفوق  ،يعد ناجحا - 
   .إقصائية

على معدل يمكن أن يعد ناجحا باإلنقاذ بعد دراسة ملفه من قبل لجنة المداوالت، كل متربص تحصل  -   
  .دون عالمة إقصائية   10/20وأقل من  9/20عام للسداسي يساوي على األقل 

   9/20، كل متربص تحصل على معدل عام للسداسي أقل من يعد راسبا - 
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  :علنتُية المتربص الراسب حسب كل حالة وس لجنة المداوالت وضعتدر: 12المـادة 

  .عادة السداسي في نفس االختصاصإ - 

  .وجيه نحو اختصاص آخرإعادة الت - 

  : يمكن للمتربص في إحدى الحالتين أن يستفيد من - 

  .البقاء في نفس المؤسسة - 

  .الموافقينيارإعادة التوجيه نحو مؤسسة أخرى تتوفر على السداسي واالخت - 

 10ينظم االنتقال فيما بين باقي السداسيات بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين : 13المـادة 
  .أعاله 11 و

               تدرس لجنة المداوالت وضعية المتربص، الذي تم إقرار رسوبه بعد السداسي األول من : 14المـادة 
                :التكوين، وتقرر حسب الحالة

   .بالنسبة للمتربص الذي لم يسبق له إعادة أحد السداسيات السابقة إعادة السداسي -     

                    إلى مستوى تأهيلي أقل عندما يكون قد سبق للمتربص أن أعاد أحد  إعادة التوجيه -     
          .السداسيات السابقة

  .تقييم المؤهالت المكتسبة في حالة تعذر مواصلة التكوين -     

ه مكن لة واحدة فقط طوال مسار التكوين، بينما ييسمح للمتربص من إعادة السداسي مر: 15المـادة 
                 عيد السداسي مرة ثانية في الحاالت القصوى المبررة و المعترف بها من طرف لجنة يأن 

             . المداوالت

عاهد المتخصصة في التكوين المهني لجنة للمداوالت تنشأ لدى معاهد التكوين المهني والم: 16المـادة 
              بيرأسها مدير المعهد أو المركز حس" اوالتلجنة المد" كل اختصاص أو شعبة مهنية تسمىفي 

  :طبيعة المؤسسة و تتشكل من 

  .مدير المعهد أو المركز -

    .للمراكز ساعد التقني والبيداغوجي بالنسبةمدير الدراسات بالنسبة للمعاهد أو الم - 
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  .مفتش - 

  .أستاذان من االختصاص المعنى أو الشعبة المهنية ذات الصلة - 

  .تشار التوجيه و التقييم المهنيمس - 

  .ممثل عن القطاع االقتصادي - 

  .ممثل عن المتربصين - 

  . يضمن مدير الدراسات أو المساعد التقني أو البيداغوجي أمانة لجنة المداوالت 

ص تطبيقي في وسط مهني كما يمكن ترب ءيخضع المتربص خالل السداسي األخير إلجرا: 17المـادة 
ة التناوب ما بين مؤسسة التكوين و الوسط المهني يجرى التربص التطبيقي وفقا أن يوضع في حال

  .للمدة المحددة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني
                 عرض تقييمي حول ربص التطبيقي أو التربص التناوبي يحضر المتربص على إثر الت -    

                                        . أثناء التربصمختلف المهام واألعمال المنجزة 

   .نقطة ) 20(يقيم العرض التقييمي بعالمة من عشرين

                 بجمع معدل النتائج المتحصل عليها في ) س أ .م ع(لمعدل العام للسداسي األخير حدد اي: 18المـادة 
                 مع ) إش .م(ومعدل االمتحان الشامل  )ت .ع.ع(وعالمة العرض التقييمي ) م .م(لمراقبة ا

    :قسمة الحاصل على أربعة وفقا للقاعدة التالية

    إش.م + ع ت.ع + م.م   = س أ  .عم             

                                       4                                               

  :المداولة بعد لمداوالت بتقييم ودراسة نتائج المتربص للسداسي األخير وتعلنتقوم لجنة ا  :19المـادة 

                 يعد ناجحا كل متربص تحصل في السداسي األخير على معدل عام يساوي أو يفوق  -        
            .وتمنح له صفة تقني، التي تؤهله للحصول على شهادة أهلية تقني  10/20

                خضع المتحان استدراكي في المادة أو المواد التي تحصل فيها فقط على عالمة إقصائية ي -         
          10/20اسي األخير يساوي أو يفوق كل متربص معدله العام للسد
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           يخضع المتحان استدراكي في المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل كل  -         
                       .10/20متربص معدله العام للسداسي أقل من 

               تدرس لجنة المداوالت وضعية المتربص الراسب في االمتحان االستدراكي األخير وتقرر  :20المـادة 
        :حسب الحالة

                سبة للمتربص الذي لم يسبق إعادة السداسي في نفس المؤسسة أو في مؤسسة أخرى بالن -           
                     .له إعادة أحد السداسيات السابقة

            - سمح للمتربص من التقدم للمشاركة في االمتحان الشامل للسداسي األخير في يمكن أن ي                  
                . دورات أخرى

ع المعدالت العامة لكل متربص بجم) م.ع.م(عام للمسار التكويني يحدد المعدل ال :21المـادة 
              ).ن(مع قسمة الحاصل على عدد السداسيات للسداسيات 

النجاح  تتحدد التقديرات بناءا على المعدل العام للمسار التكويني و تدون على شهادا ـ         
  .       وشهادات النجاح النهائيةالمؤقتة 

وأقل من  12/20لكل متربص تحصل على معدل عام يساوي على األقل " حسن" -            
14/20  

  .16/20من  وأقل 14/20ل على معدل عام يساوي على األقل لكل متربص تحص "جيد"-            

                  - "16/20لكل متربص تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق " د جداجي.  

  الحاالت المنصوص عليها في الموادمع لجنة المداوالت وجوبا في كل تجت: 22المـادة 

  يوما) 15(ال تتجاوز الخمسة عشرة  في مدة21.20.19.18.14.12.11.10                 

  . من يوم تاريخ إجراء آخرامتحان                 
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  :للشعب المهنية في التكوين المهني بالجزائر 2007مدونة ) 7

صات التكوين المهني طبعة عمل إننة تخصدو2005ية تنقيح و إثراء مر ، كانت نتيجة بحث و تشاو
ستوع تكفّلت بهما شبكة الهندسة البيداغوجية على المحلي وموسن المتعامييشاركة المطني، بملين الو

ح ليب لإلنشغال الممطلب المراجعة الدائمة للمدونة يستج إن .الحرفييناإلقتصاديين، المهنيين و
الت التقنية عة للتحول في التقرب أكثر فأكثر من العالم اإلقتصادي ولمواجهة الوتيرة المتسارِالمتمثّو

، 2007مدونة الشُعب المهنية( .ذلك من خالل إدماج كفاءات جديدة في أنواع التكوين المعتمدةالعديدة و
 ).2007وزارة التكوين والتعليم المهنيين،الجزائر،

  

  : تعريف المدونـة و أهدافها

نـة تخصصات التكوين المهني هي عبارة عن جهاز ضبط و تنظيم و توجيه و تخطيط  إندوم
صات التي يجب برمجللتخصتها على المديتوسط والبعيد، من أجل تلبية إحتياجات القطاع ين الم

إعالم، ضا بمثابة جهاز تسيير، وتوحيد وعد أيا تُهكما أنّ .الكفوءةقتصادي باليد العاملة المؤهلة واإل
توجة لها في المرسوم الكفاءات التي حددت شهادات الدولة الملمرجع الوحيد إلثبات المؤهالت وإنّـها ا

ستويات التأهيل الخمس المستحدثة بالنظر غطي مو هي تُ. 1999أفريل  11المـؤرخ في  77.99رقم 
  : النحو اآلتيإلى مناصب الشغل على 

 ، )م. م. ت. ش(عمال متخصصون أي شهادة التكوين المهني المتخصصة  -

 ،)م. ك. ش( عمال مؤهلون أي شهادة الكفاءة المهنية  -

  ،)م. ت. ش(عمال ذوي تأهيل عال أي شهادة التحكم   -

 ،)ت. ش(أعوان التحكم أي شهادة تقني  -

  ).    س.ت.ش(اإلطارات أي شهادة تقني سام   -
  

  : 2007مميزات مدونة طبعة 

و لقد جاءت على شكل قائـمة . تكتسي المدونة الوطنية لتخصصات التكوين المهني طابعا وطنيا مميزا
أو الحرف التي يكثر عليها الطلب من قبل مختلف قطاعات  شملت التخصصـات و المهــن
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هذه المدونة يجد تبريره فـي كون هذه األخيرة إصباغ الطابع الوطني على  إن. النشاطات االقتصادية
بالنظر إلى و .شهادات التكوين المهني المتوجة لهاونية ألنواع التكوين المعتمدة وكُل أداة مرجعية قانشَتُ

واءمة التكوين مع إحتياجات سوق ها مطالبة بم، فإنّالمهنالعالقة الكامنة بين هذه  المدونة مع مدونة 
العمل بعلى دراسة المجاالت المهنية  غية إضفاء اإلنسجام بينهما، إن نة يرتكزدوتصميم هذه الم

ما تعدته إلى البعد إنّالرؤيا فيها على البعد الضيق والمحدود للمؤسسة والواسعة و التي لم تقتصر 
دة معابر بين و لهذا الغرض وضعت ع. ذلك لضمان التنوع ضمن عملية التكوين الواحدةالقطاعي و

  :عمليات التكوين، منها األفقية و العمودية  

تمكينه من التكيف الدائم مع التطـورات سيع الكفاءات لدى الفرد الواحد وتهدف إلي تو: األفقيةالمعابر
  . التقنية و التكنولوجية

  . المهنية للعمال في وظائفهمتهدف إلى الترقية االجتماعية و: المعابرالعمودية

  : ت المتبعة في مراجعة المدونةالخطوا

ترتكز  ـت بها مراجعة المدونة أساسا على التحليل المنطقي لجوانب القصور التي تمالطريقة التي تم
و قد تم تسجيل هذه النقائص، خالل التجمعات . الوقوف عليها بعد سنة واحدة من مباشرة العمل بها

  و تم تأكيدها من طرف الدوائر الوزارية . 2006و سنة مايمت في شهري أفريل وظالجهوية التي نُ

إنطالقا من هذه و. 2005ي تمت موافاتها بمدونـة ن طرف مجالس المكونين للمؤسسات التأيضا مو
ناية خاصة للتطور قرار الشروع في عمليتي تنقيح و إثراء هذه المدونة مع إيالء ع ذَخالمعاينة، إتُ

  . تصاديالحاصل في الطلب اإلق

ر عنه من  إننـة هو تكييف عروض التكوين مع الطلب المعبدوالهدف من أعمال مراجعة و إثراء الم
باإلعتماد مركزية على عاتقها هذا اإلنشغال طرف مختلف القطاعات االقتصادية، و قد أخذت  اإلدارة ال

قد جرت هذه و. إلقتصاديور مع مهنيي القطاع ابالتشاسسات شبكة الهندسة البيداغوجية وعلى مؤ
  :األعمال كما يلي 

⋅ ستحدثة بموجب تنصيب اللجنة الوزارية المكلّفة بمراجعة مدونة تخصصات التكوين المهني، الم
 .2007جانفي  03في المؤرخ  03رار رقم الق
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إنشاء مجموعات تقنية على مستوى مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية، أنيطت بها مهمة  مراجعة  ⋅
 .اء مدونة تخصصات التكوين المهنيوإثر

وإثراء  إستغالل تقارير لجان الشُّعب المهنية و تقارير مجالس المكونين المتعلقة بأشغال مراجعة ⋅
مدونة تخصصات التكوين المهني، من طرف المجموعات التقنية و التي بادرت بها                   

، و كذا إستغالل الدراسات المنجزة من 2006المهني في نوفمبر مديرية التنظيم و متابعة التكوين 
، و البورتريات الوصفية للقطاع )CERPEQ(طرف مركز الدراسات و البحث حول المهن والتأهيالت 

المنجزة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني وكذلك المالحظات الصادرة عن الدوائر الوزارية 
 .2005لفة التي وجهت لها نسخة من مدونّة طبعة والمؤسسات والمنظمات المخت

تنظيم ورشات تقنية من طرف مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية على مستوى الواليات بمشاركة  ⋅
 .مهنيي القطاعات اإلقتصادية، والمكونين و خبراء التكوين المهني

وى المؤسسات األكثر تمثيالً لقطاع التحقيقات الميدانية المنجزة على مستلقد جاءت التحريات و     
، و لهذا الغرض، نظمت مديرية 2005النشاط المعني، لتعزز و تدعم نتائج أشغال مراجعة مدونة 

 19بالتعاون مع شبكة الهندسة البيداغوجية في الفترة الممتدة من  (DOSFP)التنظيم و متابعة التكوين 
اءات جهوية كان الغرض منها المصادقة األولية على نتائج ، عدة لق2007جويلية  04إلى 2007ماي 

  .أشغال مراجعة هذه المدونة، و ذلك بمشاركة مجموعة من المتعاملين اإلقتصاديين و المكونين

     إن هذه اللقاءات الجهوية تشكُل إطارا ممتازا بالنسبة للقطاع من أجل تطوير الشراكة لمسايرة و مرافقة    
 .التطور اإلقتصادي في مجال تحضير وإعداد الموارد البشرية

  

   :و طريقة إستعمالها  2007تقديم مدونة 

موزعة على  2007طبعة   –المدونة الوطنية للشعب المهنية و تخصصات التكوين المهني إن 
صا لكّل تخص 301و هي تضم . شعبة مهنية تشمُل جميع مجاالت النشاطات األساسية) 20عشرين (

أنماط التكوين المختلفة و تشمُل مستويات التأهيل الخمس، طبقا ألحكام المادة الثانية من المرسوم 
المتعلق بتنظيم التكوينات واإلختبارات المهنية و  1999أفريل  11المؤرخ في  77 – 99التنفيذي رقم 

  . المصادقة عليها
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تكوين اإلقامي، التكوين عن طريق التمهين، و التكوين عن ال(تشمُل هذه المدونة ثالث أنماط تكوينية  
  ) بعد

  :   و كّل تكوين محدد بـ 

 الرمز و تسمية الشعبة المهنية و التخصص، ⋅

 مستوى التأهيل المستهدف بعد نهاية التكوين، ⋅

 الشهادة  المتوجة للتكوين المتبع، ⋅

 شروط القبول في التكوين، ⋅

 معبر عنها بالشهور و الساعات،المدة اإلجمالية للتكوين،  ⋅

 .نمط التكوين المفضل ⋅

تشير األحرف الثالث األولى إلى رمز الشعـبة المهنية، : الترميز و التسلسل األبجدي العددي المتبع
   .  و السنة التي تمت فيها مراجعة المدونة و األعداد إلى رقم التخصــص

   :توزيع التخصصات حسب مستوى التأهيل .1
  .تخصصات    03  :  مستوى األولال

  .تخصصا    94  :  المستوى الثاني

  .تخصصا   38  : المستوى الثالث

  .تخصصا    59  :  المستوى الرابع

 تخصصا  107: المستوى الخامس

  .تخصصا   301  : المجموع      

    :توزيع التخصصات حسب نمط التكوين. 2

يجب  غير أنّهلة للتدريس بالنسبة لنمطي التكوين األخريين امي قابِكل تخصصات التكوين اإلقإن   
  .تحديد نمط التكوين المفضل
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  :اإلختصارات المستعملة. 3

 . شهادة التكوين المهني المتخصصة    م     .م.ت.ش ⋅

 . شهادة الكفاءة المهنية    م       .ك.ش ⋅

 .شهادة التحكّم المهني           م.ت.ش ⋅

 . شهادة تقني             ت .ش ⋅

 . شهادة تقني سام          س.ت.ش ⋅

 . شهادة التحكّـم في تقنيات المحاسبة         م.ت.ت.ش ⋅

 . شهادة اإلقـتصاد و القانون           ق. إ.ش ⋅

 . ية المهنيةلشهادة األهلا             م.أ.ش ⋅

 .التكوين اإلقامي               إ.ت ⋅

 . التكوين عن طريق التمهين               ت.ت ⋅

  .التكوين عن بعد               ب.ت ⋅
  

  :)الجزائر(التكوين المهني في والية سطيف ) 3

تحضى والية سطيف بمكانة هامة في مجال التكوين والصناعة، حيث تتوفر على العديد من المؤسسات 
تقع والية سطيف في . التكوينية، كما يوجد في محيطها إحدى أكبر المناطق الصناعية على مستوى الوطن

 نسمة 1.550.000مع نسبة سكانية وصلت إلى  ،2كم 6549لشرق الجزائري، وتتمتّع بمساحة مقدارها ا
، حيث تقع في المرتبة الثانية، بعد والية )2007مديرية التكوين المهني، والية سطيف، سبتمبر تقرير(

ة وجيجل من ها واليتي بجايتشكل والية سطيف منعرج هام، حيث تحد. الجزائر من حيث عدد السكان
. الشمال، والية ميلة من الشرق، واليتي باتنة ومسيلة من الجنوب، ووالية برج بوعريريج من الغرب

دم بالمجال الزراعي، ثم بادرت إلى تطوير عدة نشاطات خاصة في مجال اشتهرت والية سطيف منذ الق
ا في مجال التكوين المهني فيوجد في أم. البناء واألشغال العمومية، الصناعة، الزراعة والخدمات المختلفة

معلومات إلى حد سبتمبر :( ليلعمومية والخاصة التي تظهر كما يالوالية مجموعة من المؤسسات ا
2009(.  

  :عاهد التكوين المهني العموميةم) 1
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  . معهد التكوين المهني بحي تبينت )أ

  .   مسكن500في التكوين المهني بحي المعهد الوطني المختص ) ب

  .معهد التكوين المهني المختص في الصناعات الزراعية الغذائية بحي الهضاب )ج

  :راكز التكوين المهني العمومية في مدينة سطيفم) 2

  .مركز التكوين المهني إناث بحي الشهداء الخمس )ب. لتكوين المهني ذكور، حي بيالرمركز ا )أ

  :مراكز التكوين المهني التابعة لوالية سطيف) 3

  :مركزا وتظهر كالتالي 20عددها 

مركز التكوين المهني إناث ) 2. مركز التكوين المهني ذكور بالعلمة، شارع العزيز هبيش، العلمة) 1
مركز التكوين ) 5. مركز التكوين المهني لعين ولمان) 4. مركز التكوين المهني بعين الكبيرة) 3.بالعلمة

مركز ) 8. مركز التكوين المهني لعين لحجر) 7. اعةمركز التكوين المهني ببوق) 6. المهني لبير العرش
) 11.مركز التكوين المهني لصالح باي) 10. مركز التكوين المهني لبابور) 9. التكوين المهني لبني عزيز

مركز التكوين المهني ) 13. مركز التكوين المهني لبني ورثيالن) 12. مركز التكوين المهني لبيضة برج
               . مركز التكوين المهني لعين أرنات) 15. لتكوين المهني لعين آزالمركز ا) 14. لموكالن

مركز التكوين المهني ) 18. مركز التكوين المهني لبوعنداس) 17. مركز التكوين المهني لعموشة) 16
  .مركز التكوين المهني لجميلة) 20. مركز التكوين المهني لقانزات) 19. لقجال

  ):فروع تابعة للمحيط الريفي( ن المهنيمالحق مراكز التكوي

  .ملحقة والد عدوان)4. ملحقة بوسالم) 3. ملحقة عين عباسة) 2. ملحقة بني فودة) 1

  :لمؤسسات الخاصة للتكوين المهني في الواليةا) 4

في شارع  Epitaمؤسسة ) 3. مؤسسة األمل في حي بلحوكي) 2 .مسكن 1014مؤسسة الوفاء في ) 1
       .مؤسسة النور في شارع خالد عبد العزيز بالعلمة) 5. الجمال في حي شادليمؤسسة ) 4. عوري

المدرسة الكبرى لإلعالم اآللي بحي فرانس فانو ) 7. مؤسسة الفتح شارع أول نوفمبر ببوقاعة) 6
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     .مؤسسة لوتيس بحي داالس بسطيف) 9. بحديقة التسلية بسطيف EPFGTIمؤسسة ) 8. بسطيف
   .مؤسسة الكندي سكول بحي روكاييف علي بسطيف) 11. بحي برارمة بسطيف MBIمؤسسة ) 10
. في تعاضدية البركة بسطيف Sarl CLRSمؤسسة ) 13. مسكن بعين آزال20مؤسسة الفجر بحي ) 12
بحي عمار بشطولة  Sarl First infoمؤسسة ) 15. مؤسسة األمل سكول بحي اإلخوة ديلمي بالعلمة) 14

  .العالمية سكول بحي براهيم باي بالعلمة مؤسسة) 16. ببوقاعة

  :عبر الوالية مؤسسات التكوين المهني العمومية في طور اإلنجاز) 5

  . بالعلمة INSFP environnementمؤسسة ) 1

  .بعين ولمان INSFP Batiment et travaux publicsمؤسسة ) 2

  .بحي الهضاب بسطيف 300مركز التكوين المهني والتمهين ) 3

  .بحمام السخنة 300التكوين المهني والتمهين  مركز) 4

  .بحمام قرقور 300مركز التكوين المهني والتمهين ) 5

  :سطيف ي مؤسسات التكوين المهني في واليةالمتّبعة ف تاالختصاصا) 6

  :مسكن 500معهد الوطني للتكوين المهني حي ـ في ال

اإلعالم )  5. صيانة عتاد اإلعالم اآللي) 4. آليات وضبط) 3. اإللكترونيك الصناعي) 2. اإللكترونيك) 1
صيانة العتاد ) 9. المحاسبة والمالية) 8. المكتبية) 7. مبرمج في اإلعالم اآللي) 6. اآللي أنظمة وشبكات

  .الطبي

  :المعهد الوطني المختص في التكوين المهني بحي الهضاب في ـ

  ):حي بيالر(مركز التكوين المهني والتمهين ذكور  في ـ

.        مسير أشغال بناء) 6. نجارة معمارية) 5. تلحيم) 4. ميكانيك عامة) 3. خراطة ) 2. الكهروميكانيك) 1
الموارد تسيير ) 11. إعالم آلي) 10. تصادمحاسبة واق) 9. محاسبة) 8. تمديدات صحية وغاز) 7

  .األلبسة الجاهزة) 14. طرز) 13. طالء وزخرفة الحروف) 12. البشرية
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  :ركز التكوين المهني والتمهين إناثمفي ـ 

  .عامل في اإلعالم اآللي) 2.           مبرمج في اإلعالم آلي وأنظمة) 1

  .المكتبية) 4.                           محاسبة ومالية) 3

  .خياطة) 6.                            معالجة المياه) 5

  .مصمم أزياء) 8   .                     الخياطة الجاهزة) 7

 .   التجميل والحالقة) 10.                تسيير الموارد البشرية) 9

      

تبعة في والية سطيف بكل دوائرها بالنسبة للتكوين المهني اإلقامي في االختصاصات المضمونة و الم
  :المؤسسات الجديدة

 االختصاصات مستوى التاهيل

 زراعة األشجار المثمرة  )م.ك.ش( 2شهادة الكفاءة المهنية

 تقنيات الطبع )2م.ك. ش(

 تربية النحل )2م.ك.ش(

 النقش على الخشب )2م.ك.ش(

 اللّباس التقليدي )2م.ك.ش(

 النسيج التقليدي )2م.ك.ش(

 الطالء على القماش )2م.ك.ش(

 التدفئة المركزية )2م.ك.ش(

 البناء و الخرسانة المسلحةّ )2م.ك.ش(

 نيك التُربةتقني ميكا )4ت.ش(

 الطالء على الزجاج )2م.ك.ش(
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 البالط و الفسيفساء )2م.ك.ش(

 كهرباء العمارات )2م.ك.ش(

 التركيب الصحي و الغاز )2م.ك.ش(

 الطوبوغرافيا )4ت.ش(

 ماسح طوبوغرافي )5س.ت.ش(

 مسير أشغال العمارات )5س.ت.ش(

 مسير األشغال العمومية )5س.ت.ش(

 قق  و دراسة األسعارمتّار مح )5س.ت.ش(

 رسام مسقط في الهندسة المعمارية )5س.ت.ش(

 رسام مسقط في الخرسانة المسلـحة )5س.ت.ش(

 التهيئة العمرانيتقني سامي  )5س.ت.ش(

 الـتركيب الـصحي، التدفئة  و االتكيي )5س.ت.ش(

 .مصـمم المجـسـمات في البناء و األشغال العمومية )5س.ت.ش(

 تقني سامي في الهندسة المعمارية الداخلية )5س.ت.ش(

 وكيل عقاري )5س.ت.ش(

 تقني في الكيمياء )4ت.ش(

 تقني تحويل البالستيك )4ت.ش(

 التركيب و التصميم في نجارة األلومينيوم )2م.ك.ش(

 تقني الكترونيك السيارات )4ت.ش(

 تقني سامي آليات و ضبط )5س.ت.ش(

 ةاأللبسة الجاهز )2م.ك.ش(

 طبخ الجماعات )2م.ك.ش(

 تحضير المشروبات و المصبرات )5س.ت.ش(
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 تحضير المواد الدسم )5س.ت.ش(

 تحويل الحبوب )5س.ت.ش(

 مراقبة نوعية صناعات األغذية الزراعية )5س.ت.ش(

 إنتاج أغذية الحيوانات )5ت.ش(

 التزويد بالماء الشروبتقني  )4ت.ش(

 صيانة شبكات التطهير )2م.ك.ش(

 تسيير و إقتصاد الماء )5س.ت.ش(

 الـبـيـئـة و الـنظافـة )5س.ت.ش(

 تسيير و استرجاع النفايات )5س.ت.ش(

 معالجة المياه )5س.ت.ش(

 ميكانيك وصيانة آالت الورشات والتفريغ )2م.ك.ش(

 

لة في كامل والية الشُعب واالختصاصات المتَّبعة في التكوين المهني اإلقامي في المؤسسات العمومية المشتغ
  :سطيف

 االختصاصات مستوى التأهيل

 البستنة )2م.ك.ش(

 حالقة النساء )2م.ك.ش(

 التجميل )4ت.ش((

 النقش على الخشب )2م.ك.ش(

 خزافة: خيار / الفخار  )2م.ك.ش(

 اللباس التقليدي )2م.ك.ش(

 الطالء على القماش )2م.ك.ش(
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 الطرز على القماش )2م.ك.ش(

 الء و زخرفةط )2م.ك.ش(

 النجارة )2م.ك.ش(

 البناء و الخرسانة المسلحة )2م.ك.ش(

 الطالء على الزجاج )2م.ك.ش(

 البالط و الفسيفساء )2م.ك.ش(ِ

 كهرباء العمارات )2م.ك.ش(

 مساعد طوبوغرافي )2م.ك.ش(

 التدفئة المركزية )2م.ك.ش(

 التركيب الصحي و الغاز )2م.ك.ش(

 طوبوغرافيا )4ت.ش(

 مسير أشغال العمارات )5س.ت.ش(

 تقني في الكيمياء )4ت.ش(

 تحويل البالستيك )4ت.ش(

 صناعة النحاس )2م.ك.ش(

 التلحيم )2م.ك.ش(

 المطالة وطالء المركبات )2م.ك.ش(

 التركيب و التصميم في نجارة األلمنيوم )2م.ك.ش(

 خراطة )2م.ك.ش(

 ميكانيك الصيانة )2م.ك.ش(

 يك الورشةميكان )2م.ك.ش(

 عامل في الشبكة الكهربائية )2م.ك.ش(

 عامل في التبريد و التكييف )2م.ك.ش(
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 عامل في االلكتروتقني )2م.ك.ش(

 تقني في الشبكة الكهربائية )4ت.ش(

 تقني في كهرباء إلكترونيك السيارات )4ت.ش(

 تقني في الكترونيك أجهزة السمعي البصري )4ت.ش(

 تروتقنيتقني في اإللك )4ت.ش(

 تقني سامي في اإللكتروتقني )5س.ت.ش(

 تقني سامي في صيانة عتاد اإلعالم اآللي )5س.ت.ش(

 تقني سامي في صيانة عتاد التبريد والتكييف )5س.ت.ش(

 تقني سامي في اإللكترونيك الصناعي )5س.ت.ش(

 تقني سامي في آليات وضبط )5س.ت.ش(

 الطبيتقني سامي في صيانة العتاد  )5س.ت.ش(

 األلبسة الجاهزة )2م.ك.ش(

 الخياطة )4ت.ش(

 مراقب نوعية األلبسة )4ت.ش(

  الضبط الميكانيكي للتجهيزات النسيجية )2م.ك.ش(

 طبخ الجماعات )2م.ك.ش(

  قاعدة المعطيات: المعلوماتية،  خيار )5س.ت.ش(

  مستغل المعلوماتية )4ت.ش(

  مساعد الوسائط اإلعالمية )4ت.ش(

 صيانة مركبات الوزن الخفيف ميكانيك و )2م.ك.ش(

  أمين مخزن )2م.ك.ش(

 عون العبور و الجمركة )4ت.ش(

 عون محاسب )2م.ك.ش(
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 محاسب )4ت.ش(

 التوثيق و األرشيف )4ت.ش(

  سكريتارية المديرية )4ت.ش(

  تسيير الموارد البشرية )5س.ت.ش(

  البنوك )5س.ت.ش(
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  :خالصة

معلنا مالتكوين المهني في الجزائر" ه في فصلن خالل ما سبق عرض "ميز النظام هناك خصائص تُ أن
لتعليم فنا بواقع وآفاق التكوين وارِععرض محتويات تُ فقد تم .الوطني للتكوين المهني في الجزائر

ير من الصعوبات ه واقع يحتوي الكثل هذه المحتويات على أنّتد .العملالمهنيين ثم احتياجات سوق 
 كما يحتوي الكثير من الطموحات واألهداف التكوينية المستقبلية من جهة أخرى، والمشكالت من جهة،

شمل أيضا الفصل عرض  .أهداف يريدها المجتمع الجزائري في مجال الكفايات المهنية المختلفة
رتباطه بنظام التعليم العام معلومات تتعلق بمدى ا مكوناته، لتطور نظام التكوين المهني في الجزائر،

صالح نظام التكوين المهني عبر تحديد مجموعة رت عن أهمية إكما احتوى أفكار عب .وبسوق العمل
فهي  .من التحديات والمبادئ األساسية إلستراتيجية التجديد والتي تشكل اآلفاق المرغوبة لهذا النظام

المعاصرة والتي تطغى عليها ميزة المنافسة الحادة  آفاق ناتجة منطقيا عن الظروف االقتصادية العالمية
أهمية موضوع الدراسة  وبقوة، من هنا تظهر لنا مرة أخرى، .حيث يعود النجاح والبقاء لألكثر كفاءة

ا له من أثر كبير ووزن ثقيل على إشكالية التنمية في مم أي موضوع الكفايات المهنية، الحالية،
نظام التكوين المهني أصبح يكتسي أهمية أكبر مقارنة بما كان عليه في  نوعليه فإ .المجتمعات البشرية

المجتمعات التقليدية التي كانت تحتوي على عدد ضئيل من المهن التقليدية غير القادرة لوحدها على 
الحديثة بتوفير ن الغايات مكنه أن يحتضفهو النظام التكويني الذي ي .تلبية الحاجيات المهنية الجديدة

يمكن إذن اعتبار  .هنيا وصناعياتقويم المجتمعات م والتي على أساسها يتم المطلوبة، لكفايات المهنيةا
وبالتالي الحكم على المستوى المهني  الكفايات المهنية المحك الموضوعي للحكم على مدى تحقيقها،

رها فوالمعرفة التي ي نموح القوي في نظام التكوين المهني ألد الطُولهذا يجب أن يتجس .للمجتمع ككل
  . تشكل الثروة الحقيقية لألمم واالستثمار الدائم لها
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  :التكوين المهني في بعض الدول) 4

  :التكوين المهني في تونس) أ

    حاجات سوقين المعادلة بين التكوين والهدف العام للتكوين المهني في تونس هو تحس يظهر أن  
أول مدرسة صناعية بتونس  نويبدو أ .عمال المهنيةاأل باشرةُين بإمكانهم ممن خالل تكوين فني ،الشغل

حيث كانت برامج )130ص ،1997العلوم، المنظمة العربية للتربية والثقافة و( 1898قد تأسست عام 
د التعليمهِقد شَو. الحتياجات الفعلية لسوق العملال تستجيب لسي وتأثرة بالطابع الفرنالتعليم المهني م 

فقد  .الزراعيظرا ألهميته في المجال الصناعي واالقتصادي والمهني تطورا ملحوظا بعد االستقالل ن
اعتمدت تونس، منذ السنوات األولى لالستقالل، على التكوين المهني في برامجها التنموية االجتماعية 

بهدف زيادة الطاقة  1997استحداث ديوان التكوين المهني والتشغيل في مارس  وقد تم. واالقتصادية
 ،2001أحمد مصطفى،( االستيعابية لمؤسسات التكوين المهني، ولتشغيل أكبر عدد من طالبي الشغل

تتمثل أهم هذه  .ضبط مهام وزارة التكوين المهني للنهوض بهذا القطاع ومن جهة أخرى تم ).193ص
غيل وتطوير التكوين؛ السهر على القيام بالدراسات واقتراح البرامج الكفيلة للنهوض بالتش: المهام في

ق التوجهات العامة واالختيارات االقتصادية والجتماعية والتكنولوجية مع أهداف النهوض بالتشغيل تطاب
وتنمية الموارد البشرية؛ السهر على استعمال الفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية للجهاز 

باإلعتراف بشهادات التكوين المهني وتنفيذها؛ تقييم، بصفة  الوطني للتكوين؛ إعداد الظروف الخاصة
200-199ص أحمد مصطفى، نفس المرجع،(المهنيير وإنجازات الجهاز الوطني للتكوين دورية، س.( 

     :نذكر ل الطابع البيداغوجي ،حممن أهم مالمح خطة تأهيل قطاع التكوين المهني في تونس، والتي تَو
ات على ضبط حاجياتها من الكفاءات؛ دعم جودة ومالئمة التكوين مع الحاجيات دعم مساهمة المؤسس" 

عرض وطلب التكوين جودة على مستوى مختلف مراحل مسارالمشخصة للمؤسسات؛ توخي تمشي ال
المهني؛ إعداد أدوات تقييم ومراقبة نوعية التكوين؛ انتداب وتكوين ورسكلة اإلطار المكوِن المعد 

م في المناهج الخاصة بتكوين المكونين؛ مراجعة برامج التكوين والنهوض بالبحوث للمراكز والتحك
 البيداغوجية؛ تدعيم نظام المعلومات حول التشغيل والتكوين بإحداث مرصد وطني للتشغيل والتكوين

يبدو من خالل هذه االهتمامات المكانة الكبيرة التي  ).148-147،ص 1998الهادي بلغيث،"(المهني؛ 
  .ها تونس للتكوين المهنيتولي

ن الضروري ه منّع التكوين المهني في تونس رأينا أمع و تحديد معطيات تتعلق بقطاغرض جِلو
2001رئاسة الجمهورية التونسية، (ق في البداية إلى القانون التوجيهي للتكوين المهني في تونس التطر 
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قد أصدره رئيس فصل، و 61مجملها نية أبواب تشمل في ه قانون يحتوي على ثمانّفيظهر أ .)
نجد في هذا القانون الباب  .2001جانفي  30وهو مؤرخ في  ،لجمهورية بعد موافقة مجلس النوابا

التكوين المهني هو إحدى  ن أنيباألول الذي يحتوي على أحكام عامة مفصلة ضمن عشرة فصول تُ
إلى هدف إلى تنمية الموارد البشرية وي هوو الوطنية للتربية والتأهيل والتشغيلمكونات المنظومة 

يرمي التكوين المهني إلى التمكين من  .الترقية االجتماعية و المهنية و إلى تحقيق أهداف التنمية
المهارات العملية الالزمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب ساب المعارف النظرية و القدرات واكت

تطور خاصيات مهارات مع التحوالت التكنولوجية والوإلى تحقيق مالئمة هذه المعارف و تأهيال،
غاية مزيد التحكم ساهم خاصة في نشر المعارف التقنية بن التكوين المهني يوفي هذا اإلطار فإ .الشغل

ملة من تمكين اليد العاو ،نمن التقنييقتصاد من اليد العاملة المؤهلة وتلبية حاجيات االو ،في التكنولوجيا
  .مهنياتها ثم ترقية العاملين اجتماعيا وإنتاجيهنية وتحسين كفاءاتها الم

التكوين نون على التكوين المهني األساسي وو يحتوي التكوين المهني في تونس حسب مفهوم هذا القا
ت التابعة لمختلف القطاعات ؤسسات التكوين وكذلك بالمنشآالتكوين داخل م و يتم. المهني المستمر

    .ت االقتصادية المهنيةلتكوين المهني بالتعاون مع المنشآة على النهوض بااالقتصادية حيث تسهر الدول
تنظيم التكوين بالتشاور بين القائمين بالتكوين عب التكوينية وضبط محتوى البرامج واختيار الشُّ ويتم      

دية في وضع االقتصا بير الالزمة قصد تشريك المنشآتالتدا تتخذُو .المنظمات المهنية ذات التمثيليةو
صصا أو تربصات تطبيقية بمكان ح وتنظم المنشآت .العمليات التكوينية وكذلك في يسرها و تتويجها

يظهر كذلك من خالل  .التكنولوجية الملقنة داخل مؤسسات التكوينلعمل و ذلك بهدف إتمام المعارف وا
بان خدمات وفر للشُالدولة تُ هذا القانون التوجيهي للتكوين المهني في تونس و عبر الفصل السادس أن

ز مبدأ يتعزو .مسلك تكويني مالئماعدتهم على اختيار مستقبل مهني وفي التوجيه المهني قصد مس
التشغيل كما نشاء مجلس أعلى للتكوين المهني وو التنسيق في مجال التموين المهني عبر إ التشاور   

هو مويهيالسابع من هذا القانون التوج ح في الفصلض .المجلس األعلى للتكوين المهني  هذا ويظهر أن
لوطنية في مجال التكوين المهني جهات العامة للسياسة اف بإبداء الرأي حول التوكلّالتشغيل هو مو

عتراف قة باإلتعلِّإبداء الرأي حول المقاييس الم ؛والتشغيل وفقا لحاجيات االقتصاد وآفاق التشغيل
تقوم و .اقتراح كل التدابير الرامية إلى النهوض بالتشغيل و بتنظيرها؛بشهادات التكوين المهني 

فة بتنظيم كلّنبثقة عنه مختصة مجان مبمساعدة المجلس األعلى للتكوين المهني في القيام بمهامه ِل
المسائل المتعلقة  أيضا في إبداء الرأيبين المتدخلين في مجال التكوين والتشاور بصفة متواصلة 

فضل استعمال إلمكانيات التكوين أب نحو مختلف الهياكل التكوينية، وأحسن توجيه للشبابتحقيق 
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ل تشغيكما أن هناك لجنة قارة لبرامج إدماج و .كذلك حول شروط االعتراف بالتكوينوتنميتها، و
امج وِفقا لهذه البراقتراح كل التدابير الرامية إلى تحقيق أفضل استعمال الشباب مكلّفة بتنظيم التشاور و

تعلقة المسائل المفي إبداء الرأي وبصورة عامة . لحاجيات المنشآت االقتصادية وطالبي الشغل
د المجلس األعلى للتكوين المهني والتشغيل على الصعيدين القطاعي كما تساع .بالنهوض بالتشغيل

هذه  نا أنجهة نظرِيظهر هنا حسب و .والجهوي اللجان القطاعية والجهوية للتكوين المهني والتشغيل
البث في ونسية لتكريس ال مركزية القرار وحاولة واضحة للمنظومة التكوينية التجان األخيرة هي ماللّ

رتبطة بكل الجهوية على توضيح الخصوصيات المحيث تَعمل هذه اللّجان القطاعية و قضايا التكوين
ن مزراعي والصناعي أو السياحي، وال ن حيث الجانب االقتصاديطر التونسي مجهة من جهات القُ

تحديد الحاجيات الجهوية المختلفة خالل إظهار هذه الخصوصيات يتم. ا بخصوص التوجيه المهني أم
والثاني عشر    ذلك ضمن الفصول الحادي عشر ، ود في الباب الثالث من القانون التوجيهيحدمفنجده 

يعني فئة (ف إلى مساعدة الشباب و الكهول مهني يهدالتوجيه ال ح أنضوالثالث عشر حيث هو مو
بواسطة إعالم جماعي أو  ،من الجنسين) ون بإمكانية التكوينتمتعالراشدين وكبار السن الذين ما زالوا ي

التهم و ؤهتهم و موبتقديم النصائح واإلستشارات الفردية على اختيار مهنة تتناسب مع ميوال ،فردي
صلَمحؤية و ،لتكوين المناسبةعب اعلى اختيار شُكذلك و هم،تالع على إمكانات بعد اطّوذلك عن ر

على المصالح المركزية والجهوية مل هياكل التوجيه المهني وتش .التشغيل واإلدماج في الحياة المهنية
بقا عة للوزارة المكلفة بالتشغيل وكذلك على كافة األجهزة والمؤسسات األخرى المؤهلة طللتوجيه التابِ

فة بالتشغيل على تنشيط وتنسيق وتنمية الجهاز الوطني وتسهر الوزارة المكلّ .للقوانين المعمول بها
على المصالح والهياكل العمومية وخاصة المصالح  ن حسب الفصل الثالث عشر،ويتعي .للتوجيه المهني

ك والشعب بمختلف المساِل رشاد والتوجيه المهني إعداد كل ما يلزم من الوثائق المتعلقةفة باإلالمكلّ
ويقع وضع هذه الوثائق على ذمة طالبي التكوين  .التكوينية وكذلك بالحرف والمهن وآفاق تطورها

كَوالمونين واألسر قصد مثم على بلورة  اعدتهم على اختيار المسالك والمناهج التكوينية من جهة،س
  .من جهة أخرى ،ومع آفاق التشغيل لمعنيين باألمرمشاريع مهنية تتماشى مع مؤهالت ورغبات ا

أما بخصوص أنماط التكوين المدرمن القانون التوجيهي المذكور فهناك التكوين المهني األساسي،جة ض 
ل في التكوين المهني األساسي فهو يرمي تمثّا النمط األول المأم .ثم التدريب المهني التكوين بالتداول،

كما هو مف المهنية وذلك من أجل واكتساب الكفايات والمعارِ أساسي عام  ح إلى إعطاء تكوينوض
للدخول للحياة المهنية في كافة مستويات  دعوهو ي .اإلعداد لممارسة حرفة أو مهنة تتطلب تأهيال

مكن أن يسبق التكوين المهني األساسي تكوين وي .تابعة حلقات تكوينية الحقةساعد على موي التأهيل،
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لتحاق مباشرة رعليهم اإلدروس تحضيرية بهدف الرفع من مستوى األشخاص الذين يتعذّتمهيدي أو 
خاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بتكوين جوب اتّلى وشير الفصل الرابع عشر إوي .بتكوين مهني أساسي

لى إمكانية تنظيم التكوين المهني األساسي كامل الوقت يشير كذلك الفصل الخامس عشر إ .المعوقين
داخل مؤسسات التكوين أو عن طريق التدريب في الوسط المهني أو بالتداول بين مؤسسة التكوين 

ص صوألجل هذا تضطلع المؤسسات التي تقوم بتكوين كامل الوقت بمسؤولية تنظيم ح .والوسط المهني
ربصيهاتَتطبيقية في الوسط المهني لفائدة م. عام لفائدة  ليمة تنظيم دروس مهنية وتعل مسؤوليكما تتحم

  .الشباب المرسمين بالتدريب المهني وذلك بالتنسيق مع األوساط المهنية

أما فيما يتعلق بالتكوين بالتداول فهو موحيث نجد أنّ ح في القانون التوجيهي،ضف إلى ضمان ه يهد
شترك وذلك من خالل عمليات تكوينية ت مستوى تأهيلي معترف به في االختصاص الذي تم اختياره،

ويمكن إبرام اتفاقيات إطارية بين جهاز أو عدة أجهزة  في انجازها المنشآت والمؤسسات التكوينية،
وتضبط شروط وأساليب التكوين بالتداول  .أومجموعة منظمات مهنية ذات تمثيلية تكوينية ومنظمة،

قتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهنيبم.  

لثالث فهو التدريب المهنيا بخصوص النمط التكويني اأم. فنجده يثّمل نمطا من التكوين األساسي يتم 
فهو يرمي إلى تمكين الشباب من تكوين نظري عام ومهارة عملية تسمح لهم  .داخل الوسط المهني

هنية وفي التعليم العام لفائدة روسا مم مؤسسات التكوين المهني دنظّتُ .بالحصول على اختصاص مهني
 ن على المنشأةتعيي .فهم النظرية والتطبيقيةأثناء وقت العمل وذلك لغرض تحسين معارِ المتدربين

السماح للمتدربين الذين هشار إليها أعاله والمساهمة في م تحت إشرافها بمتابعة دروس التكوين الم
برم تابي يعقد كويخضع التدريب المهني ِل .التنسيق بين هذه الدروس والتكوين داخل المنشأة االقتصادية

شغّبين المتدرب تكوينا له عالقة بالتأهيل المراد تحقيقه،ل باعتباره معلم تدريب بإعطاء الم بقا وذلك ط
لبرامج يقع وضعها ممع العلم، .قاسب ويعتبر هذا اإلجراء حافزا  .نحة تدفعها المنشأةيتقاضى المتدرب م

ا متابعة تنفيذ عقود التدريب وظروف أم .مواصلة التكوينللمتدرب يساعد على تشجيعه وتنمية دافعتيه ل
يقوم هؤالء  .تسيير التكوين فيقوم بها مستشاري التدريب المهني تابعين للوزارة المكلفة بالتكوين المهني

ستشارون بالتأكُّالمد مظروف العمل والوقاية والسالمة المهنية وتجهيزات المنشأة مضمونة ن أن. 
سنة 20و 15لترسيم بالتدريب المهني ما بين ن اويتراوح س. ا بخصوص قضايا التأمين فتَأمل تحم

مين على صندوق ل تكاليف التأحمتالدولة تأمين المتدربين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وت
ع الشغلدعى صندوق فواجِي. أما مة التدريب فتُدحسب مختلف القطاعات المهنية وأصناف  طُضب
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ف وكذلك تنظيم امتحانات ختم التدريب بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد استشارة الحر
وهذا ما هو معمول به في كل األنظمة التكوينية المعاصرة عبر العالم في  .المنظمات المهنية المعنية

لعملية  نموذجا 1994فقد وضعت منظمة اليونسكو في عام " مجال تطوير مناهج التعليم والتكوين
مرحلة : والذي يشمل ثالث مراحل هي جاه ربطها باحتياجات سوق العمل،تطوير المناهج والبرامج باتّ

غرض تطوير وِل ،)47ص ،2003طارق علي العاني،"(مرحلة التطوير ومرحلة التحسين اإلعداد،
استشارة المنظمات والمؤسسات المهنية بخُ المناهج تتمقيق الكفايات وص االمتحانات ومستويات تحص

حيث تقوم المنظمات المهنية التابعة لها بتحديد الكفايات المهنية واألهداف التعليمية  المهنية المطلوبة،
  .وضبط مقاييس التقويم الخاصة بكل كفاية

أمن هذا ا فيما يتعلق بمؤسسات التكوين المهني في الجمهورية التونسية فيظهر من خالل القسم الثالث م
 ،2001الجمهورية التونسية،(  منه 29وفي الفصل توجيهي للتكوين المهني في هذا البلد،القانون ال

مكن إحداث مؤسسات التكوين المهني بالخصوص من طرف وزارة أو منظمة عمال أو ه يأنّ) 5ص
د رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني كَّؤوي .منشأة أو مجموعة منشآت أو جمعية أو باعث خاص

بغة أي ابعة للمجلس األعلى للتكوين المهني والتشغيل حول مشاريع إحداث أو توسيع أو تغيير صالت
. مؤسسة عمومية للتكوين المهني وذلك قبل إدراجها بميزانية الدولة أو بميزانية جهاز التكوين المهني

ى إعدادها الوزارة ولّجنة رأيها بالنظر خاصة إلى الخارطة الوطنية للتكوين المهني التي تتبدي اللّوتُ
فة بالتكوين المهنيكلَّالم. يوأنّ 31ح كذلك الفصل ضمكن لمؤسسات التكوين المهني أن تكون قطاعية ه ي

أو مدة االختصاصاتتعد. أما مهام هذه المؤسسات فتتحدفي جعلها تتولى تكوين اليد العاملة المؤهلة،  د
وتضبط بأمر شروط التحاق  .وتسند شهادات في ختم التكوين .وكذلك التقنيين والتقنيين السامين

وذلك بعد أخذ رأي الوزيرين  ليا للتكوين المهني بمؤسسات التعلم العالي،المتخرجين من الشعب الع
ا الهياكل المديرة لمؤسسات التكوين المهني العمومية وكذلك أم .المكلفين بالتعليم العالي والتكوين المهني

ن كذلك لمؤسسات التكوين مكي .ن الوزارةكذلك بأمر م ضبطُها فهي تُيرِتركيبتها وطرق سمشموالتها و
ع بالتكوين المستمر وبرسكلة العمال والتقنيين واألعوان التابعين ضطلأن تَ 34المهني حسب الفصل

ي أو إعدادهم غية تأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجلمختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك ب
للحصول على الشهادات التي تقدمها هذه المؤسسات أو غيرها من المؤسسات ذات مستوى معادل أو 

التكوين بمؤسسات التكوين  وتجدر اإلشارة أن .ويضبط بأمر تنظيم وختم هذه العمليات التكوينية .أعلى
المهني يتضمن صا تطبيقيا في الوسط المهنيوجوبا ترب. ظيم التربص التطبيقي في الوسط مكن تنوي
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ة التكوين في هذه وذلك بأسلوب التداول مع التكوين بالمؤسسة التكوينية أو في نهاية مد المهني،
  ).6ص نفس المرجع،( المؤسسة

ضبطُا برامج التكوين المهني فتُأم في شكل حصص متكامزئيةلة أو في شكل وحدات ج. راجعة وتقع م
وى التقني عتماد على النتائج المسجلة وعلى التطور العام الحاصل على المستباإلهذه البرامج دوريا 

خاصة من المكونين ومستشاري  نلك أعوان التكوين المهني فيتكوا سأم .واالقتصادي واالجتماعي
وتنجز لفائدتهم برامج في التكوين والرسكلة على  .التدريب والمرشدين البيداغوجيين ومتفقدي التكوين

غية إعدادهم لممارسة وظائفهم وتأهيلهم لمواكبة التحوالت التكنولوجية الصعيدين التقني والبيداغوجي ب
ا مهام التكوين والتدريس في مؤسسات التكوين المهني فيقوم بها أعوان حسب تحديد أم .والتعليمية

الخاص بسلك أعوان  يقع انتداب هؤالء األعوان في تونس طبقا للنظام األساسي .القانون التوجيهي
 إلى أعوان من اإلدارة أو من المنشآت، عن طريق اإللحاق أو التعاقد، كما يمكن االلتجاء، .التكوين

رها فّوح الخاصة بالمتربصين فتُنَا المأم .والذين هم مؤهلين للتدريس في ميدان له عالقة باختصاصهم
بمؤسسة تكوين مهني عمومية أو خاصة طبقا  عون بانتظام تكوينهمتابِالمؤسسات للمتربصين الذين ي

من القانون التوجيهي أن تقوم  40كما يجب على هذه المؤسسات حسب الفصل  .للتشريع المعمول به
تربصيها ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية التي قد يتعرض لها متربصوها داخل بتأمين م

  ).20ص نفس المرجع،(هنيالمؤسسة التكوينية أو خالل فترة التربص في الوسط الم

  

  :لتكوين المستمر والتأهيل المهنيا) 1

7ص نفس المرجع،(  رمي التكوين المستمر حسب هذا القانون التوجيهي للتكوين المهني في تونسي(، 
 عم المعارف العامة والمهنية المكتسبة،من الباب الخامس إلى د 42ومن خالل ما هو وارد في الفصل

كما يلى إكساب كفايات التطور التكنولوجي وظروف العمل وإلى تنمية مالءمتها مع أيضا إ فُهد
كما يهدف التكوين المستمر إلى ترقية العمال  .ومهارات مهنية أخرى قصد ممارسة نشاط مهني جديد

 ويرمي التأهيل المهني، .وج حلقات التكوين المستمر بشهادة في مزاولة التكوينتَوتُ .اجتماعيا ومهنيا
ويمكن أن يتم ذلك في شكل تربصات  .هته إلى تسهيل إدماج الشباب طالبي الشغل ألول مرةمن ج

ها تهدف حسب ا الترقية المهنية فإنّأم .أو إعداد للحياة المهنية تهيئة أو تأهيل أو إدماج مهني،
 .المهنيةن بلوغ مستويات تعليمية أو تأهيلية كفيلة بتحسين أوضاعهم إلى تمكين العاملين م 44الفصل

ويتم ذلك سواء عن طريق دورات تكوينية تنظم في شكل دروس بالنهار أو بالليل أو بالمراسلة أو 



155 

 

ومن ثمة يكون تحسين الكفايات المهنية والذي يؤدي بدوره إلى تمكين العمال  بواسطة التكوين عن بعد،
قة بالتكنولوجيا الت المتعلّالتحو واكبةوتهيئتهم لم من رفع كفاءاتهم المهنية وترقيتهم اجتماعيا ومهنيا،

التكوين المستمر مؤسسة على  نويتعي .مما سيسمح لهم بتحسين إنتاجيتهم والظروف التقنية للعمل،
رضون لها داخل المؤسسة تأمين متربصيها ضد حوادث العمل واألمراض المهنية التي قد يتع

  .التكوينية

استحداث ديوان التكوين المهني والتشغيل  ين المهني و قد تماهتمت تونس منذ استقاللها بقطاع التكولقد 
لمؤسسات التكوين المهني ولتشغيل أكبر عدد من طالبي  ةبهدف زيادة الطاقة االستيعابي 1997سنة 
  .العمل

  

  :مستويات التكوين المهني )2

  :ثالث مستويات للتكوين المهني في تونس هي هناك

  :المستوى األول - 

يتودته بين يلتحق به كل من أكمل تسع سنوات للتعليم االكفاءة المهنية و بشهادة جألساسي وتتراوح م
 .السنتينالسنة و

  :المستوى الثاني -  

يتوبمؤهل التقني المهني، و جحصل على شهادة تى مرحلة التعليم الثانوي أو يلتحق به كل من أنه
  . 12/20الكفاءة المهنية بمعدل ال يقل 

  :لثالثالمستوى ا -

يتوبشهادة مؤهل التقني السامي، و يلتحق به من هو حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها،  ج
  .12/20وأيضا من هو حاصل على شهادة مؤهل التقني المهني بمعدل ال يقل عن

  

  :أنماط التكوين )3

  :تعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني األنماط التالية 
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  :هني األساسيالتكوين الم -

 يداخل مؤسسات التكوين المهني  تم.  

  :التدريب المهني - 

ينمط من أنماط التكوين األساسي و عدداخل الوسط المهني يتم.  

  :التكوين بالتداول - 

 يالمنشأة المهنية بين مؤسسات التكوين و  التكوين عن طريق اتفاقيات تم  .  

   :نيالتأهيل المهالتكوين المستمر و -  

 قَيدللعاملين للرفع من مستواهم  م.   

  :الخاص المهني التكوين )4

وقد بلغ سية للتكوين المهني يسمح للقطاع الخاص إنشاء مراكز تكوين مهني ضمن شروط الوكالة التون
، 2001أحمد مصطفى، (  .امركز 411: 1994عدد المراكز التابعة للقطاع الخاص في سنة 

فهو قانون  .ا القانون التوجيهي للتكوين المهنيلمهني الخاص وارد في هذالتكوين ا نجد) 193ص
يسمح ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يتعاطى نشاطا يرمي إلى تقديم خدمات في التكوين المهني 

من هذا القانون أن يودع  49شخص منصوص عليه في الفصل  ّلعلى كُ نيعتَيو .األساسي أو المستمر
قبل الشروع في النشاط تصريحا بإحداث هيكل وزارة المكلفة بالتكوين المهني ومعنية باللدى المصالح ال

تكوين خاص يتضمن التزاما كتابيا باحترام جميع األحكام المبنية في كراس شروط يضبط قواعد 
  إحداث 

بص و قبل بداية ترم ّلكُِل ملِّسعلى الهيكل التكويني الخاص أن ي تعينيو .سير هياكل التكوين الخاصو
  شروط إسناد شهادة ختم التكوين لتربص و مدته و برنامج التكوين ون شروط سير ايبالتكوين وثيقة تُ

يعتبر حقا هذا اإلجراء المتعلق بهذه الوثيقة هام . كيفية تسديدهعر التكوين وسوتوفير الوسائل التعليمية و
أ.ما يرتبط بهاالتكوينية وتوضيح عناصر العملية رص على جدا لما يتضمنه من حبة المطال عتقد أن

توفير الوسائل التعليمية هي بوثيقة توضح برنامج التكوين ومدته وشروط إسناد شهادة ختم التكوين و
ب طاِلفهي أنظمة تُ .األنظمة التكوينية ذات المصداقية إجراءات تسييرية معاصرة كما هو معروف عند
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كذلك  ريدها ثم توضيحوضيح األهداف التعليمية التي يلتكوينية تَدائما من أي مسؤول في العمليات ا
بع تَتُتوضيح كذلك مقاييس التقييم التي س ، ثمالمناهج التي سيعتمدها من أجل تحقيق هذه األهداف

في هذا  .ل عند المعني بالعملية التكوينيةكمؤشرات لنجاح أو فشل العمل التكويني ومدى التغيير الحاص
نها تغيير المتعلم، و بهذا فنحن التربية هي عملية من شأ أن) 1983بلوم، .س.بنيامين ( ىاإلطار ير

نتوقع من كل برنامج أو مفالطلبة  .حدث تغييرات ذات مغزى في الطلبةر أو وحدة تعليمية أن تُقر
في  ، و إذا كان دور التربية ينحصرلتغير بعد مرورهم بخبرة تعليميةيجب أن يعتريهم شيء من ا

تعلّإحداث تغييرات في الممين فال بد أن يحدد في و ،مكنة والمرغوب فيهاشخص ما تلك التغيرات الم
ينبغي أن يحصلها الطالب التدريس هو القدرة على تحليل المنتج النهائي و المعقد إلى المكونات التي 

كوين المهني بمراقبة هياكل التكوين طبقا لذلك تقوم الوزارة المكلفة بالتو .على مراحل زمنيةمنفصلة و
  .المهني الخاصة في كل المجاالت المنصوص عليها بهذا القانون

  :نظير شهادات التكوين المهنيت) 5

ئف المبنية حصل عليها بالنظر إلى الوظاتَيرمي تنظير شهادات التكوين المهني إلى ترتيب المهارات الم
تعليم الدات التي تسندها مؤسسة التربية والشهالمؤهالت وبسلم الوظائف الوطني وإلى معادلتها مع ا

ستجابة لشروط االلتحاق بالوظائف بغية تمكين حاملي مؤهالت وشهادات التكوين المهني من اإل
ط ضبيو .رفع أو من تعاطي أنشطة في التدريسابعة دروس أو تكوين من مستوى أالعمومية أو من مت

مؤهالت التكوين ال بالنسبة لشروط تنظير شهادات وكذلك الحسلم الوظائف الوطني بمقتضى أمر، و
  المهني األساسي 

 ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية( 59المعادلة وفق الفصل وتتخذ قرارات التنظير و. والمستمر
جنة القارة خذ رأي اللّف بالتكوين المهني بعد أمن القانون التوجيهي من طرف الوزير المكلّ) 2001
ا المنصوص عليهالمجلس األعلى للتكوين المهني والتشغيل و قة عنثبنالتكوين المهني الم لتنسيق

  .التي ذكرنا محتوياتهابالفصل الثامن من هذا القانون و

 :حقائق وآفاق - مهني في تونسلتكوين الا) 6

ي تعزيز اكتسب قطاع التكوين المهني في تونس مصداقية كبيرة نظرا إلرادة الجمهورية التونسية ف
اقتصاد السوق منذ استقاللها، يظهر أنّه كانت إرادة لدى التونسيين إلرساء ُأسس متينة بين المهنيين 
 وأصحاب المؤسسات من ناحية، مراكز التكوين المهني و اإلرادة من ناحية أخرى
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)www.alkhadra.com.2001(����، فقد أريد لنوعيي واانجازه على الصعيدين الكم إلى ما تم ، إ
من خالل الخطة الوطنية للتكوين المهني في تونس تحقيق نقلة نوعية تتمثل بالخصوص في توجيه 

تدعيم  الكفاءات من خاللجيات قطاع اإلنتاج من المهارات وستجابة لحااع التكوين المهني لإلقط
  :ميزات التكوين المهني في تونس من أهم مشراكة فاعلة بين القطاعين، و

ح شريكا لإلدارة في العمل صبِالمؤسسة تُ رتباط بعالقة شراكة كاملة مع جهاز اإلنتاج بحيث أناإل - 
راكز التكوين الجديدة أو نجاز الدراسات الالزمة إلحداث ممختلف مراحله، انطالقا من إالتكويني في 

والبرامج  إلى المشاركة في وضع االختصاصاتإعادة هيكلة المراكز الموجودة وصوال توسيع و
  .اختيار التجهيزاتالتكوينية و

كة المهنيين وذلك في اعتماد المقاربة حسب الكفاءات في وضع البرامج التكوينية بمشار - 
فق المستويات المطلوبة، مع اعتبار المواصفات التي تقتضيها مواقع العمل واإلختصاصات و

م تسمح هذه المقاربة أيضا بتنظيو .غلمستلزمات التطور التكنولوجي والبيداغوجي ومتطلبات سوق الش
ن المرونة درا ممتكاملة في الوقت نفسه بما يضفي على هذا التنظيم قَالتكوين في شكل وحدات مستقلة و

د المستمر وإكسمن مردود التكوين والتحكُّم في كُلفتشه وساعد على الرفع يلم أقْالتّابه القدرة على التجد
  .متطلبات سوق الشغلنتاج ونظم العمل والفاعل من مستجدات قطاع اإل

ه يجعل بوسع خريجي نّرز سماته أبفمن أ .بعالقة تكامل مع النظام التربوي ارتباط النظام التكويني - 
، العبور إلى المعاهد ني المحرِزين على شهادات  بتفوق وحسب شروط مضبوطةالتكوين المه

نظام التكويني الفرنسي حيث نجده هذا ما نجده في الو لي،التكنولوجية العليا التابعة لوزارة التعليم العا
ثانويات  ، ثم1985سنة  (Lycées professionnels)ة الثانويات المهنيأحدث الباكالوريا المهنية و

  .التعليم المهني

 - اعتماد نمطين تكوينيين يرتباط بالمحيط المهني بما يجعل إدماجه في الدورة نان الشاب من اإلكّم
التدريب المهني اللذان يحتمان النمطان هما التكوين بالتداول و قتصادية يسيرا بعد التخرج، و هذاناال

  .على المؤسسة كفضاء تكويني تطبيقي يضاف إلى التكوين النظري بالمراكز

  :طوير طاقة استيعاب المراكز التكوينية و تنوع االختصاصاتت) 7

بصورة مالحظة في بلدان المغرب ن المهني في تونس ول قطاع التكويساهمت الخطة الوطنية لتأهي
ذلك  مسجتَو .مستويات الدراسيةالشباب من مختلف الشرائح العمرية والعربي في استقطاب ال
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بة إدماج ارتفاع نسالتسجيل بمراكز التكوين المهني وفة على بالخصوص في استقبال الشباب بصفة مكثّ
التدريب للجهاز الوطني للتكوين المهني و ةستيعاب الكليطاقة اإلوقد بلغت . خريجيه في سوق الشغل

استقبلت المراكز التي تسيرها الوكالة التونسية  2002مقعدا بيداغوجيا، وفي عام ) ألف 116(116000
ويتواصل  ).37ص ، 2003،الوكالة التونسية للتكوين المهني(ألف متدرب  33856للتكوين المهني 

يبدو من تقارير الوكالة التونسية للتكوين المهني لتطوير طاقة جهاز التكوين  ، حسب ماالعمل حثيثا
اما باعتباره نظ ،بال الشباب المتزايد على التكوينستجابة إلقت واإلساالمهني قصد تلبية حاجيات المؤس

  .لضمان مستقبل مهني واعد  هو أيضا السبيل األنجعيعد باألساس إلى سوق الشغل و

  :راكز جديدة في قطاعات جد حيوية وهيبعث أربعة م اإلطار تمو في هذا 

  .موطن تكوين 600بقدرة  2المركز القطاعي للتكوين في الصناعات االلكترونية بتونس ـ 

  .موطن تكوين 580نابل بقدرة ب )بتازركة(ركز القطاعي للتكوين في الجلود واألحذية المـ 

  .موطن تكوين 580ألحذية بساقية الزيت، صفاقس بقدرة اركز القطاعي للتكوين في الجلود والمـ 

  .موطن تكوين 400تونس بقدرة  المركز القطاعي للتكوين في المصوغ يقمرت، ـ

من  %40ل قرابة مثّف في جهاز التكوين المهني إذ أصبحت تُو يظهر أن حضور المرأة قد تكثّ
رادماج المرأة ال التكوين المهني وييسلجنسين في مج، بما يدعم تكافؤ الفرص بين امجموع المتربصين

 .في سوق الشغل

  :تنظير الشهادات 

  ة تأهيل المنظومة الوطنية للتكوين المهني على الرفع من طاقة استيعاب مراكز التكوينلم تقتصر خطّ

شهادة : لثالثةإحداث اختصاصات جديدة، بل شملت أيضا تنظير الشهادات في مستويات التكوين او 
 ،2003الوكالة التونسية للتكوين المهني،.( مؤهل التقني الساميلمهنية ومؤهل التقني المهني والكفاءة ا

شهادة تمنحها الوكالة  159منها / شهادة تكوين 375تنظير  2005إلى حد نهاية سنة  قد تمو ).55ص
لغت نسبة ا القطاع الخاص فقد بأم .من مجموع شهاداتها %94التونسية للتكوين المهني أي بنسبة 

شهادة أخرى منظرة بمنحها بقية المتدخلين العموميين كالديوان  11، إضافة إلى %37تنظير شهاداته 
يسهم تنظير الشهادات في توفير المزيد و .والصناعات التقليدية ووزارة الدفاع الوطنيالقومي للسياحة 

عتراف بالتكوين الذي او لخريجي منظومة التكوين المهني ويمكنهم من معادلة مهنية من الحظوظ
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مرحلة من مراحل  ُلثّمهذا التنظير ي ة التقويمية أنهذا ما نراه نحن المهتمون بالعملييحصلون عليه، و
 .ة مصداقية الشهادة المتحصل عليهاز بصفة رسميبحيث يعز ،التقويم لخريجي قطاع التكوين المهني

في الشغل مثلما  ه الشهادات الحظوظ واإلمتيازات نفسهاول لحاملي هذهذا اإلجراء سيخ زيادة على أن
  .هو الشأن بالنسبة إلى شهادات النظام التربوي من نفس المستوى

  :تعميم التكوين بالتداول على مراكز التكوين المهني 

يعد انتهاء مدة التكوين،ه في إدماج الشباب بعتبر التكوين بالتداول نمطا تكوينيا هاما يمتاز بنجاعت 
طة تعميم هذا النمط التكويني انطالقة قت خُقد حقّو .ه ينجز بالتداول بين المركز والمؤسسةنّباعتبار أ

) سبعة أالف (7000حيث قارب عدد الشباب الذين يتكونون في إطاره قرابة  2001جديدة خالل سنة 
  .برهن على تفاعل المؤسسات مع هذا النمط التكوينيهو ما يو

را تعاقديا للغرض أحدثت إطاين المهني على النهوض بالتداول وأهيل جهاز التكوزت خطة تو قد ركّ
مساهمة كل طرف في العملية التكوينية بحيث يكون الهدف من هذا النمط من التكوين يضبِطُ مسؤولية و

:  

  .تطلبات مواطن العملم السريع مع مالتأقلُن شروط اإلندماج األمثل للشباب وضماـ 

  .ستغالل األمثلاستيعاب مراكز التكوين المهني واستغاللها اإل قةالرفع من طاـ 

  .ت االقتصاديةد على اإلمكانيات المتاحة بالمنشآلفة التكوين باالعتمام في كُالتحكّـ 

  .لتجاء إلى استثمارات إضافيةي بوسائل اإلنتاج الحديثة دون اإلفاع جهاز التكوين المهنانت ـ

  .ةالشهادات التكوينيعتراف بـ وضع أسس متينة لإل

ط التاسع خاصة التعريف بمفهوم التكوين بالتداول لدى مختلف األطراف خطّو قد أمكن خالل الم
  .التنظيمي لهذا النمط من التكويناإلطار القانوني و وضعوكذا  ،المعنية

  :التكوين المستمر

يظهر من خالل الوكالة التونسية للتكوين المهني أن مستَالتكوين المر قد حظمن ي بعناية خاصة ض
الت المهنية للموارد هَؤساهم في الرفع من المالتشغيل باعتباره يخطة تأهيل جهاز التكوين المهني و
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ز ذلك باتخاذ جملة من اإلجراءات يستجيب لحاجيات المؤسسات من المهارات، و تميو   البشرية 
الوكالة التونسية للتكوين المهني(:امية إلىالر(.  

تبسيط اإلجراءات واختزال اآلجال لفائدة كافة أصناف المؤسسات الخاضعة والغير خاضعة لألداء  - 
  .على التكوين المهني

توحيد آليات التمويل وإدماجها داخل إطار ميسر ومرن يشمل في آن واحد المؤسسات الخاضعة  - 
  .لألداء على التكوين المهني وغير الخاضعة له

وقد  .نتفاع بنظام التكوين المستمرآالف عامل من اإل 10لتمكين حوالي إضافية ماليين دينار 5رصد - 
ألف عامل وإطار ينتمون إلى ثالثة آالف مؤسسة  100رابة بالتكوين المستمر قُ 2005انتفع في سنة 

 .مختلفة

  

  :دعم العمل المستقل وتشجيع الباعثين الشباب

يسياسة النهوض بالتشغيل المعتمدة من قبل وزارة النهوض بالمؤسسات الصغرى أحد مقومات  ُلثّم
قد ترسخ هذا التوجه بالحرص على خلق جيل جديد من الباعثين من بين و التكوين المهني والتشغيل،

وح المبادرة لدى ذكاء رزت الجهود في السياق ذاته على ِإكما تركّ خريجي مراكز التكوين المهني،
عتماد على أساليب ث مشاريع لحسابها الخاص وذلك باإلى بعمختلف فئات طالبي الشغل لتشجيعها عل
ى وقد تدعمت خالل فترة المخطط التاسع المبادرات الرامية إل .متطورة في التكوين واإلحاطة والمتابعة

مراكز تكوين مهني مختصة في العمل المستقل ) عشرة(10حداثدعم روح المبادرة لدى الشباب بإ
نجاز برامج وإ ن تكوين في هذا المجال،وطم 3462روتوفُّ تونسية،بمختلف واليات الجمهورية ال

كما تكاثفت الدورات التكوينية الرامية إلى تكوين طالبي  .تكوينية نموذجية لتكوين الباعثين وتأطيرهم
" CEFE) (بعث مؤسسات وتكوين الباعثين " الشغل من الراغبين في العمل المستقل في إطار دورات 

تنمية قدرات المبادرة لدى هؤالء في مجال التصرف وإدارة المشاريع التي يريدون  التي تهدف إلى
  :تأهيل 2000لى نهاية سنة وقد تم إ .بعثها

  .حامل شهادة عليا 1844 - 

  .خريجا من مراكز التكوين المهني 1726 - 
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  .مسرحا من العمل 185 - 

ا هذا النوع من ى أصحابهقَّلَريع التي تَلتزمت بتبني المشاوتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات البنكية إ
مت بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والجمعية المهنية برِتفاقية شراكة ُأالتكوين وذلك في إطار إ

  .للبنوك

  

  :التدريب المهني- 

مثل التدريب المهني حسب الوكالة التونسية للتكوين المهني وخالل المخطط التاسع على جعل التدريب 
المراكز  ن خالل إدماج التدريب المهني داخلحورا هاما في برامج تأهيل القطاع خاصة مم المهني

متعددة االختصاصات، وهو ما يأداة لدفعه والرفع من أهميته وتمكينه من وسائل العمل الضرورية عد. 
حقيقي بمحيط  لتحامز به من إواعتبارا ألهمية التكوين المهني في تكوين الناشئة التونسية وما يتمي

رها هذا فِّوص التكوين التي يرعت فُتوس العمل وبالقدرة العالية على إدماج خريجيه في سوق الشغل،
هذا النمط التكويني  نشير هنا إلى أن .2005ألف في سنة  450النمط ليتجاوز عدد المتدربين في إطار 

التدريب المهني"دعى في تونس الذي ي "في منظومة التكوين المهني في الجزائر دعى هو نفسه الذي ي
ا الحجم الساعي الباقي فيتم داخل مراكز التكوين بالتمهين الذي يتم في الوسط المهني في معظمه، أم

د النظام ويؤكّ .عدها النظري المعرفي لدى المتربصينوذلك بهدف تحقيق الكفايات المهنية في ب
إضافة إلى انتداب  وير تأطير المتدربين بالمؤسسات،التكويني التونسي هذا المسعى حيث يقوم بتط

بون بمراكز اها المتدرمستشاري التدريب لمزيد اإلحاطة بهم وتوسيع الدروس التكميلية التي يتلقّ
وقد أصبح التدريب المهني . التكوين المهني والتدريب أو بالمكاتب الجهوية للتدريب في بعض الحاالت

ي سنة نمطا من أنماط التكوين األساسي يسمح للشاب تلقّ 20و 15بين للشباب الذي تتراوح أعماره 
وقد أثبت هذا . تكتسب بالوسط المهنيمهني ثم التدريب في مهارات فنية تكوين عام بمركز التكوين ال

ستجابة لحاجيات اإل النمط التكويني نجاعته في إدماج الشباب في سوق الشغل وفي قدرته على
 - الصندوق الوطني للتشغيل(  انتداب الكفاءات الفنية المتكونة في محيط العمل ذُبِحالمؤسسات التي تُ

 ).22- 21ص ،2005تونس،
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  :تكوين الفتاة الريفية

يمثّل التكوين بالنسبة للدولة التونسية إحدى المحاور اإلستراتيجية للنهوض بالفتاة التونسية، وال سيما 
تماعيا ومهنيا وتمكينها من االضطالع بمهامها في المجتمع وكذا الفتاة األمية، وذلك بهدف تكوينها اج

 13مركزا موزعة على  14وقد وفّرت الدولة لهذا الغرض . ضمان مساهمتها في المجهود التنموي
والية إلعداد الفتيات الريفيات وتكوينهن في الصناعات التقليدية والفالحة والتدبير المنزلي واالقتصاد 

وقد عرفَت هذه المنظومة . التصرف في الموارد المتوفّرة ومتابعة دروس محو األمية العائلي، وإحكام
إعداد وتنفيذ سياسة إصالحية أكسبتها القدرة على مسايرة التنمية في مختلف جوانبها  1992منذ سنة 

 إعادة هيكلة التكوين، إدماج: البشرية واالقتصادية والتكنولوجية والجهوية،وارتكزت خاصة على
وبناء على ذلك تم تحديد االختصاصات . التكوين المؤهل،إعداد المكونات لبعث المشاريع الصغرى

المهنية التي تتالءم والمحيط االقتصادي للمناطق في تونس، في المهن الصغرى والمهن الفالحية، وقد 
ومن ). 2005المهني، ين، التكو.www.alkhadra.com(تم إدراجها في برامج تكوين الفتاة الريفية

قت أشواطا الخطة الوطنية للتكوين المهني في الجمهورية التونسية قد حقّ ثمة يظهر على العموم أن
ستجابة في توجيه قطاع التكوين المهني لإلمتقدمة على درب إحداث نقلة نوعية تتمثل بالخصوص 

نتاج وتكريس شراكة فاعلة بين لحاجيات المجتمع من خالل توفير المهارات والكفايات لقطاع اإل
فرصة العمر لضمان :"ى التكوين المهني في تونس شعارا جديدا موجه للشباب هووقد تبنّ. القطاعين
وتشمل المنظومة التكوينية الجديدة اختصاصات البناء المتنوعة، ثم اختصاصات المهن ". المستقبل
المهن السياحية الكثيرة والمعتمد عليها في ختصاصات في ية والكهربائية العديدة وكذلك اإلاإللكترون

تونس حيث تعتبر أساس تطور قطاع السياحة هناك، نجد أيضا التكوين في اختصاص اللحام والمهن 
ومن خالل بيان ). www.education.tn،2007 تونس، -وزارة التربية والتكوين( الحديدية الكثيرة

تناول الوزير األول  2008ع ميزانية الدولة لسنة قتصادي ومشروالحكومة التونسية حول الميزان اإل
قتصاد الوطني والمؤسسات ومع المهن ة التعليم والتكوين مع حاجيات اإلالسيد الغنوشي مالئمة منظوم

كما  الجديدة المستحدثة وما يتطلبه ذلك من مزيد االرتقاء بجودة وفعالية مؤسسات التكوين المهني،
خاصة عبر إحداث  التكوين المهني بهدف جعله مسلكا للنجاح،استعرض أهم مالمح إصالح قطاع 

الباكالوريا المهنية والعمل المتواصل من أجل دعم طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني ليبلغ عدد 
المتكونين بالمراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ما يألفا خالل  75ألفا مقابل  90 ناهز

  .2007سنة
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ن المهني في برامجها التنموية عتمدت تونس، منذ السنوات األولى لالستقالل، على التكويوقد ا
أحمد ( 1997مارس8لتكوين المهني والتشغيل في ستحداث ديوان اوقد تم إ. اإلجتماعية واإلقتصادية

، وذلك بهدف زيادة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التكوين المهني، ولتشغيل )193ص ،2001مصطفى،
إنشاء وزارة التكوين المهني والتشغيل بغرض اإلشراف على صياغة  و تم. كبر عدد من طالبي الشغلأ

  .سياسة الحكومة في ميدان التكوين المهني والتشغيل، وتنفيذها ثم تقويم نتائج هذه السياسة

  :سالك التكوين المهنيم) 8

     :م كل منها بشهادة على النحو اآلتيهناك ثالثة مستويات معتمدة في التكوين المهني في تونس، ويخت
المستوى األول شهادة الكفاءة المهنية، المستوى الثاني مؤهل التقني المهني والمستوى الثالث مؤهل 

بالنسبة لمستوى شهادة الكفاءة المهنية، يلتحق به من أنهى مرحلة التعليم األساسي التي  .التقني السامي
ا مستوى مؤهل التقني المهني فيلتحق به من أم .كوين بين سنة وسنتينوتتراوح مدة الت. سنوات 9تدوم 

 12/20أنهى المرحلة األولى من التعليم الثانوي وحصل على شهادة الكفاءة المهنية بمعدل ال يقل عن 
  ).195ص أحمد مصطفى،نفس المرجع،(

  :الوكالة التونسية للتكوين المهني

بعد صدور  ي، وهي عبارة عن هيئة عامة في قطاع التكوين،أنشأت الوكالة التونسية للتكوين المهن
فهي في صيغة مؤسسة عمومية، ذات صفة  ).17/11/1993المؤرخ في ) 11-93(القانون رقم

وأصبحت . صناعية وتجارية متخصصة في تسيير وتطوير جهاز التكوين المهني التابع مباشرة للوزارة
ة واسعة في التصرف بما تتمتع بذاتي ة مؤسسات فرعية،مراكز التكوين المهني التابعة لهذه الوكال

بصورة أنجع مع محيطها الجهوي ندماج أكثر في آليات اإلنتاج، والتفاعل أكثر ويؤهلها لإل
الراشدين ضطالع بالتكوين األساسي للشبان وفنجدها تتمثل في اإلا مهام هذه الوكالة أم .قتصاديواإل

تعمل كذلك على تلبية طلبات تكوين اليد العاملة المؤهلة  .جتماعيةاإلبالنظر إلى الحاجيات اإلقتصادية و
ا المهمة الثالثة فلها عالقة بموضوع الدراسة أم. في إطار التوجهات التي تضبطها سلطة اإلشراف

داخل مؤسسات فرعية  الحالية، حيث تتمثل في القيام، بصفة دورية، بتقييم األنشطة التكوينية التي تتم
ها يضبط تنظيمها وسيرها بمقتضى أمر، ويقوم المقيمون بمراقبة مدى تحقيق األهداف التكوينية تابعة ل

 .المسطرة، ومدى انسجام المناهج مع هذه األهداف طوال فترات التكوين المختلفة
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  :اختيار معلمي التعليم المهني في تونس

من المدرسين المختصين في المواد اختيار التكوين المهني في تونس طبقا الحتياجات الوزارة  يقع
وقبل أن توكل إليهم مهمة التدريس النظري والتطبيقي يتم إعدادهم وفقا لعملية تكوينية تُنجز . المختلفة

تدوم المرحلة األولى ثالثة . )19، ص1984المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ( على مرحلتين
ا المرحلة الثانية أم. تطبيقي باألقسام والو رشات التابعة للوزارةأشهر يعتمد فيها التكوين النظري وال

فتدوم شهرا واحدا، وتكون أثناء العطلة الصيفية إذ تشمل تكوين تطبيقي مكثف ينظم في مؤسسات 
ي المترشحين التكوين المخصص لهم وإثر تلقّ. ص عملي يقوم به المعنيونفهو بمثابة ترب. صناعية

المذكورتين يتم تقويم مدى استيعاب كل منهم لهذه العملية التكوينية، وذلك بأن يطلب أثناء المرحلتين 
بعد ذلك يقوم األستاذ . منهم القيام بدرس في مادة االختصاص يكون متبوعا بمناقشة علمية و بيداغوجية

بالمؤسسة الصناعية المتربص بإعداد تقرير حول التربص الذي تم .ما يحدث  هناك تشابه مع يظهر أن
 .في معاهد التكوين المهني في الجزائر في مسائل تقديم الدرس والمناقشة من طرف األستاذ المتربص

أماألمر يختلف عن ما يجري في الجزائر، ا فيما يتعلق بالتقرير والتربص فيبدو أن التربص  أين يتم
عملية التكوين تتطلب  نشير كذلك إلى أن .في مراكز ومعاهد التكوين بدل المؤسسات الصناعية

ه يسند لكل مرشح ه عالوة على تمتع المرشحين بالسكن أثناء الفترة التكوينية فإنّمصاريف مالية إذ أنّ
قابل مالي شهريا يتموعند نجاح المرشح في عملية التكوين المنظمة . ضبطه من طرف لجنة مختصة م

 .بع إلى جانب مهمته التدريسية تربصا يدوم سنتينكما سبق ينتدب معلم التعليم التقني للتدريس، ويتا
ى زيارات إرشاد من كما يتلقّ يتابع المتربص خالل السنة األولى دروسا نموذجية متبوعة بمناقشات،

ويتواصل إرشاد المتربص إلى غاية تفقده في آخر السنة من أجل . د أو المرشد التربويطرف المتفقّ
وهذا وإثر سنتي التربص ). 20ص ،1984ة للتربية والثقافة والعلوم،المنظمة العربي( القيام بترسيمه

يقدم األستاذ المنتدب كراس تربص يحتوي على جميع الدروس التي حضرها في السنة األولى مع 
المناقشات المتعلقة بها، كما يحتوي الكراس كذلك على بحث علمي وبيداغوجي يقوم به أثناء السنة 

عملية تكوين األساتذة في قطاع التكوين المهني في تونس ال تقتصر على  لى أنويجب اإلشارة إ. الثانية
ّآنفا، بل تستمر بعد مباشرتهم التدريس وحتى بعد تثبيتهم وترسيمهم، وذلك بغية تكريس مبدأ ما ذُك ر

 التكوين المتواصل حتى يضطلعوا بالمهمة الملقاة على عاتقهم على أحسن وجه، وفي هذا الشأن تعمل
ويمكن . اإلدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر على تنظيم ملتقيات وأيام تكوينية وطنية وجهوية

القول أن كل هذا المجهود يخدم بصفة أكيدة األهداف األساسية للتكوين المهني والمتمثلة في تحقيق 
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بيداغوجي لألساتذة؛ فكل الكفايات المهنية لدى المتربصين كَون هذه الغاية مرتبطة مباشرة بالمستوى ال
 .ما ارتفع هذا المستوى كلما ارتفعت الحضوض عند المتربصين لتحقيق الكفايات المنشودة

  

  :قويم مخرجات التكوين المهنيت) 9

فهو تقويم شامل للمتربصين غرضه  .يشمل مخرجات التكوين المهني التقويم الداخلي والتقويم الخارجي
لتكوين المهني أال وهي تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة بمستويات متابعتهم في مسألة أساسية في ا
فهو داخلي نظرا لحدوثه  .يستمر التقويم الداخلي طوال فترة التكوين .مقبولة من قبل القطاع المستخدم
عند استكمال التعليم والتدريب على مختلف العناصر التدريبية وفقا  داخل المؤسسة التكوينية، ويتم

نكون قد وصلنا إلى مرحلة إجراء التقويم الداخلي للتأكد . دة في سجل تقدم المتدربر األداء المحدلمعايي
أحمد (من تحقيق األهداف التدريبية التي على أساسها تم إعداد منهاج البرنامج التدريبي

 إذ تشكل هذه األهداف المعيار الموضوعي في التقويم الداخلي للتحقق من ).59، ص2001مصطفى،
 التحقق من جودة المنتجات التي تمثل في هذه الحالة الخريجين، ويراعى عند التقويم، .الكفاءة الداخلية

وفي ضوء نتائج التقويم  .إنجازات أو مشاريع، كل حسب اختصاصه أي ما ينتجه هؤالء من مواد،
شرع في إعادة تدريب البعض منه تخريج المتدربين الناجحين، الداخلي، يتمحققوا كما يم الذين لم ي

  .المستويات الحسنة

بعد تخرج المتربصين الذين يشرعون، في البداية، في البحث عن فرصة  أما التقويم الخارجي فيتم
وبعد فترة ال تقل عن ستة أشهر، تبدأ الدراسة  العمل بمساعدة المعهد التدريبي ومكاتب التشغيل،

يشرع  ثم المتربصين الذين تحصلوا على مناصب شغل،التتبعية األولية حيث يتعرف من خاللها على 
 زكّربل تُ في تطبيق برنامج الدراسات التتبعية الدورية التي ال تقتصر على المعلومات والبيانات العامة،

  :على معرفة مدى ارتباطية األهداف التدريبية بمتطلبات أصحاب العمل، ويقتضي هذا

التخصص حول مدى توافق األهداف التدريبية وعناصر المنهاج تعرف آراء الخريجين العاملين في ) أ
  .والتجهيزات المستخدمة في التدريب مع متطلبات العمل

تعرف آراء أصحاب العمل حول نوعية الخريجين ومدى التوافق بين ما يملكون من مهارات، وما ) ب
  ).60ص ،نفس المرجع أحمد مصطفى،(يتطلبه األداء المهني في سوق العمل من مهارات
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توصيل المعلومات والبيانات الناتجة إلى الجهات  نتهاء من التقويم الداخلي والخارجي يتموبعد اإل
ديالت في مسار التصميم على ضوء المعنية في تصميم البرنامج وتنفيذه للقيام بتحليلها بغية اقتراح تع

البرامج وتحديثها للمحافظة  وبذلك تتواصل عمليات تطوير .حتياجات التدريبية وصياغة األهدافاإل
  .على ارتباطها بعالم الشغل

هتمام الذي توليه تونس للدور االستراتيجي للتكوين المهني في تسريع التنمية وإعداد الموارد ويظهر اإل
د رئيس الجمهورية التونسية زين وأكّ .البشرية الوطنية في المهن المختلفة وجلب االستثمار واستقطابه

" منظومة التكوين المهني في تسريع التنمية " لي لدى افتتاحه للندوة الجهوية حول العابدين بن ع
سواء عبر تحسين تأطير المؤسسات قتصاد لتكوين المهني ودوره في تعزيز اإلاألهمية الكبرى ل

المنظومة التونسية  ويظهر أن. ستثمار والتسييرأو خلق الكفاءات القادرة على اإل النهوض بتصرفاتهاو
العالمية اعترافا لها بمواصفات جودة وجدوى التكوين " إيزو"لتكوين المهني قد أحرزت على شهادة ل

  .)2009  االجتماعية، البوابة ،www.Alkhadra.com(الذي توفره 

  

  :لتكوين المهني في المغربا )ب

  :التغيرات الحاصلة )1

وتضاعف على  .طاق في السنوات القليلة الماضيةلمغربي لتغيرات واسعة النّخضع التكوين المهني ا
إلى  2006-2003إثر ذلك عدد الشباب الحامل لشهادات تأهيل مهني في سوق العمل في فترة ما بين 

ل وهو ما يشكّ ون تدريبا مهنيا،ألف شاب يتلقّ 142كان هناك  2006وفي نهاية عام  .ألف شاب 400
وتماشيا مع تزايد أعداد  ).2007سارة الطواهري،( 2003- 2002مرات عن فترة  7،2زيادة بنسبة 

مكتبا  27ستيعابية بتأسيس ني وإنعاش الشغل بزيادة قدرته اإلالطلبة، قام المكتب الوطني للتكوين المه
 ويظهر أن. السياحة وأربعة في تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم منهم ثمانية مكاتب متخصصة في جديدا،

حتياجات الحقيقية قدمها المكتب لسوق العمل تلبي اإلمهارات التخصص لدى الشباب والتي ي
من  60%ه يعثر على ما يقل عن وأضاف العربي بن شيخ أنّ ).2007العربي بن شيخ،(للمقاوالت

وحسب التقرير الذي تلقاه . المتدربين  في عمل في غضون شهور قليلة بعد التخرج من مركز المكتب
ل ارتفاع في ه قد سجل أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خالل انعقاد المجلس اإلداري فإنّجما

معاهد متخصصة  5الق ، وذلك بانط2007عدد المؤسسات التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني سنة

http://www.alkhadra.com/
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المعاهد رفع إحداث هذه  تصال واإلعالم والخدمات المصدرة، وأنمعاهد في تقنيات اإل 4في السياحة و
 .مركزا للتكوين داخل المؤسسات السجنية 23إضافة إلى  مؤسسة، 265شبكة المؤسسات التكوينية إلى 

الرفع  قتصاديين،ب متطلبات وانتظارات الفاعلين اإلوالشيء المهم هو التأكيد على ضمان تكوينات تناس
عب جديدة وإعادة هندسة وحرص المكتب على تحسين جودة التكوين بإحداث ش من تشغيلية الشباب،

ستعانة بخبرة منظمات معروفة دوليا مثل سيكسو، والمركز وتكوين المكونين من خالل اإل التكوين
وقد شُرِع في اتخاذ إجراءات لتطوير جهاز التكوين بما ينسجم مع الحاجيات  .الوطني للفنون والمهن

تعزيز الشراكة مع  وتم .صادية الكبرىمن الموارد البشرية المؤهلة التي تولدت عن المشاريع االقت
لت تمثّ .المهنيين عبر إشراكهم في العملية التكوينية والتدبير المشترك للمؤسسات لضمان تكوين مالئم

 2007كذلك طموحات القطاع التكويني في خطة وزارة التشغيل والتكوين المهني للفترة الممتدة من 
 ألف خريج من مختلف مؤسسات التكوين، 750ثر من ل في تزويد سوق الشغل بأكتتمثّ 2012إلى 

أي  ،2007إلى  2003ألف خريج في الفترة الخماسية السابقة التي امتدت من  500مقابل حوالي 
أحمد (دراسة للرفع من مستوى التكوين المهني وتوسيع آفاقه 18وقد اقترحت  .%50 بزيادة تبلغ نسبتها

 لى تهيئة المخطط المديري للتكوين المهني الفالحي بالتدرج،ز عركّمن ضمنها دراسة تُ ،)2008 بداح،
ألف شاب ودراسة خاصة ببدء تنفيذ أهداف التكوين بالتدرج حسب  60لمصاحبة وضع برنامج تكوين 

ألف صانع تقليدي في  51لمصاحبة وضع برنامج لتكوين  المهن وحسب متطلبات الصناعة التقليدية،
وتنطلق هذه السياسة من مواصلة إنجاز المخططات القطاعية . قليديةللصناعة الت"  2015رؤية "  أفق

المندمجة لتنمية التكوين المهني في القطاعات الواعدة، خصوصا قطاع السياحة الذي يحتاج إلى نحو 
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ثم ألف خريج، 85ألف خريج، وقطاع النسيج واأللبسة لتكوين  82

ألف تقني متخصص،  63ر عنها من طرف المهنيين، وتقدر بتكوين ات المعببهدف تلبية الحاجي
خريجا،  6765ري بتكوين والصيد البح ألفا، 51ألفا، والصناعة التقليدية بتكوين  60والفالحة بتكوين 

جتماعي الذي سيستوعب أربعة آالف عامل اجتماعي لتأطير المبادرة الوطنية للتنمية والعمل اإل
خصوصا المقبلين على عالم التكوين  زيد انشغاالت الشباب المغربي بمساره التعليمي،وت .البشرية

ويتحدثون أيضا عن دعم تعليم اللغات األجنبية التي يعرفون مدى  .المهني والذين يتابعون تكوينهم فيه
  ).13ص ،2008 بنسالم،نادية (التكنولوجيأهميتها في زمن العولمة والتطور 

تتأخر نتائجها أبعد  المهني في المغرب على مشارف تحوالت مهمة يفترض أالّ ويقف قطاع التكوين
ستغنى على عشرات يكما س فتح اختصاصات تكوين جديدة وكثيرة، سيتم .من السنوات القليلة المقبلة
المغرب قصد مواكبة تطور حاجات أ عشرات المراكز في مختلف جهات من الشعب القائمة، وستنشَ
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ستجابة للطلبات المتزايدة على اليد العاملة المؤهلة واألطر المهنية المتخصصة؛ ولهذا اإلاإلقتصاد، و
لجأت المملكة المغربية إلى إحداث مدارس عليا تقنية على غرار المدارس العليا العلمية مهمتها تكوين 

وهذا  ،)37ص ،1984 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،( أساتذة التكوين المهني والتقني
ال  استجابة لسوق العمل وقطاعات اقتصادية محددة تشهد في الوقت الراهن تطورا سريعا وواسعا،

هذه هي الخطوط العريضة  .سيما قطاعات الصناعة والسياحة الفندقية والفالحة والصناعة التقليدية
لى ضوء ست دراسات لقد وضع هذا المخطط ع .إلصالح التكوين المهني في المغرب" عاجل" لمخطط

و140لها صندوق الحسن الثاني بكلفة غالف مالي قدره أنجزتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وم 
ويسعى المخطط إلى مواجهة النقص الكبير في الموارد  ).15ص ،2008 نادية بن سالم،( مليون درهم

ومن . المطلوبة في سوق العملالبشرية المؤهلة، وإحداث توازن بين جودة التكوين وحجم العمالة 
تَالمألف شاب من  16ع أن يؤدي تطبيق هذا المخطط على امتداد أربع سنوات فقط إلى تخريج قّو

 2008من األطر الحاملة لشهادات اإلجازة المهنية، في الفترة بين ) 2000(التقنيين المتخصصين وألفين
القطاعات االقتصادية ذات األولوية الكبرى سوق العمل مباشرة في  لتكون قادرة على ولوج  ،2012و

على تخصصات التكوين الجديدة  عوتتوز .قتصاد الوطني المغربيلراهن لإلبالنسبة إلى التطور ا
إضافة إلى  لكترونيات والنسيج والجلد والصناعات الغذائية والسيارات،مجاالت السياحة الفندقية واإل

لفة التكوين الحالية وتسرع وتيرته هذه التخصصات كُ ضفِّويفترض أن تُخ .قطاع المالحة الجوية
ويحسن مستواه ويرفع عدد حاملي الشهادات المهنية، وترفع الحاجة إلى الموارد البشرية في القطاع 

في سياق مخطط التنمية المندمج الذي يسعى إلى خلق  2010ألف عامل في عام  200الصناعي إلى
عام اتخاذ جملة من التدابير وتلبية لهذه األهداف تم. جهات المغربأقطاب صناعية مندمجة في مختلف 

ظهرت من خالل عزم الحكومة على النهوض بالتكوين المهني وذلك عبر تعزيز الشراكات مع  2008
ولتشجيع التدريب في مكان العمل يرغب . غرف التجارة والجمعيات المهنية والمقاوالت التجارية

رصد  وسيتم. امج للتكوين المهني حسب القطاعات بالتعاقد مع جهات مهنيةالمغرب أيضا في إنشاء بر
ماليين درهما لتمويل الدراسات التي تتوخى وضع أفضل السياسات اإلستراتيجية لتحقيق هذه  10

حتياجات ستحدد الدراسات اإل وبرعاية لجنة التوجيه، ).3ص ،2008سارة الطواهري،( األهداف
وزير التكوين المهني  ويظهر أن. تركيز على إضافة آلية جديدة لقطاع التكوينالفعلية لسوق العمل وال

قد شدحترف وقطاع التكوين المهني د على أنشتركة هو قطاع العمل المبحاجة إلى إستراتيجية م. 

 

  



170 

 

  :طة التعاونيةالخُ) 2

فيما يتعلق بالمهارات قتصاد الوطني خطة تعاونية ستُحدد شروط اإل أن وزير التكوين المهني وضحأ 
، وستسمح للمقاوالت بتصور احتياجاتها )4ص ،2008جمال أعماني وزير التكوين المهني،( والتكوين

المغرب بحاجة إلى "  دت إحدى أساتذة التكوين المهني بالرباط أنوأكّ. من اليد العاملة في المستقبل
 60(60000في النسيج، و) ألف 75(75000خريجا في قطاع السياحة و) آالف7( 7000تكوين نحو 

 ،2008جميلة الراضي،( في الزراعة) ألف 60(60000تصال، وفي تكنولوجيا المعلومات واإل) ألف
منها  10مركزا جديدا وزيادة سعة  50ولتلبية احتياجات التكوين تعتزم الحكومة استحداث  ).8ص

  .2010بحلول 

  :نيئة الوطنية لتقويم النظام التربوي والتكويالهي) 3

هيئة تم تأسيس  ،من األمور التي يجب ذكرها كونها تعبر عن مدى اهتمام المغرب بالتكوين المهني 
ولقد تأسست هذه  .تُدعى الهيئة الوطنية لتقويم النظام التربوي والتكويني تابعة للمجلس األعلى للتعليم

ل مهام هذه الهيئة وتتمثّ. 2006فيفري  10ليوم  152.105الهيئة على إثر أحكام قانون الظهير رقم 
ديرها مدير فهي هيئة ي .في القيام بالتقويم الشامل، القطاعي والموضوعي للنظام التكويني في المغرب

 علم التباري عام ونائب المدير اللذان يسهران على تحقيق دراسات في العلوم اإلنسانية التطبيقية،
)docimologie(، وتسعى الهيئة إلى بلورة تقارير في نهاية السنة . القياس النفسي واقتصاد التربية

ا يجعله خاضع للمتابعة تصب في تقويم النظام التكويني، مم)الممحمد السادس ع اإلداري لمؤسسة جم
  ).المغرب الرباط، جتماعية للتربية والتكوين،لترقية اإلنجازات اإل

طها لت من خالل ندوة صحفية هامة نشّوهناك حقائق كثيرة عن قطاع التكوين المهني في المغرب تج
وزير  المملكة المغربية،( 2008جانفي 28السيد جمال أغماني وزير الشغل والتكوين المهني يوم 

راد منها تعزيز أدوار منظومة فقد أظهر الرؤية اإلستراتيجية التي ي ).2008 التشغيل والتكوين المهني،
وعلى إثر ذلك تقرر . المندمج للقطاع الصناعي المغربيالتكوين المهني لغرض مواكبة مخطط التنمية 

  :والتي تظهر كالتالي. إحداث مجموعة من المعاهد الجديدة الهامة

  .معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء) 1

  .Nissan- Renaultإحداث معهد للتكوين في مهن صناعة السيارات بطنجة بشراكة مع ) 2

  .لتكوين في مهن صناعة الطيران بالدار البيضاءإحداث معهد ا) 3
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  .إعادة هيكلة التكوين في قطاع اإللكترونيك) 4

  .بتكار والموضة بالدار البيضاءإحداث المدرسة العليا لإل) 5

تأهيل المعهدين المتخصصين للجلد بالدار البيضاء ومركز التأهيل المهني للجلد بطنجة وإحداث ) 6
  .فاسشعب للتكوين في الجلد ب

  .إحداث معهد متخصص في الصناعات الغذائية بمكناس) 7

  .مليون درهم 270كل هذا بتكلفة إجمالية تصل إلى  - 

ومن المعلومات التي قدمت في هذه الندوة بخصوص قطاع التكوين المهني، تجلى وضع المخطط 
، وذلك برفع ألف شاب وشابة حاملي الشهادات 100لتحسين قابلية تشغيل  2012- 2008اإلستعجالي 

  .مستوى كفاءاتهم في القطاعات الواعدة، القطاعات األخرى، والكفاءات السلوكية

داخل مؤسسات التكوين  2008- 2002ألف متربص ما بين  400ن هذا القطاع ما يقرب من فقد كو
شعبة تكوينية  146تضمن تكوينا مهنيا في  2008مؤسسة لحدود  282المهني التي وصل عددها إلى 

مراكز لتنمية  7هناك  كما أن .أستاذا 4700للتكوين، وكل هذا بتأطير مستويات 4ة على موزع
الكفايات المهنية الخاصة بحاملي الشهادات، والتي تهدف إلى رفع مستوى الكفايات وأداء المهنيين، 

مؤسسة في القطاع 57و مؤسسة بالقطاع العمومي، 22ى إلى هندسة نظام تكوين في الشيء الذي أد 
غية تحسين أداء مبادرات إنعاش  الخاص حسب المقاربة بالكفايات، كما تمبناء برامج إدماج وتأهيل ب

18253ى إلى تكريس عقود العمال المغاربة إلى الخارج، والتي وصلت إلى التشغيل، األمر الذي أد 
عقد موزفي البلدان العربية %8في اسبانيا، و 36% بفرنسا، 56%: ة حسب النسب والبلدان التاليةع. 

 .كل هذا دليل، حسب ما يبدو على تحقيق الكفايات المهنية بمستوى مقبول داخل المؤسسات التكوينية
وهناك كذلك مشاريع بحث ودراسات تهتم بتقويم جودة التكوين والمردودية في االختصاصات المختلفة، 

طار المخطط ن المهني، وكل هذا يندرج في إوالتي تقدم نتائجها البحثية بغية رفع أداء منظومة التكوي
  .2012- 2008اإلستعجالي 

  :بعض الدول المتقدمةالتكوين المهني في  ـ

عة  التكوين المهني في فَرعتبراالدول المتقدرا مسواء في أوروبا، أمريكا، آسيا أو أسترالياتطو ، .
ة الفرنسية، جمهورية ألمانيا اإلتحادية فبالنسبة إلى أوروبا، يمكن ذكر تجارب بعض الدول كالجمهوري
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لقد انطلق التكوين المهني، بقوة، في هذه األقطار، نظرا للتعاون الذي تم بينها، خاصة في . وانجلترا
فتم على . إطار اإلتحاد األوروبي الذي أراد تحقيق تكتّل اقتصادي عن طريق تقوية الموارد البشرية

كما انبثقت عن هذا . والتكوينية توظيفا عقالنيا ذات مستوى عالي إثرها توظيف األنظمة التعليمية
     :التكتّل منظّمة هامة تُدعى المنظّمة من أجل التعاون والتنمية االقتصادية

) (E.D.C.O  .(Organisation de coopération et de développement économique  
 )  

في باريس، من  1960ديسمبر  14لمصادق عليها يوم وقد جاء في المادة األولى من هذه اإلتفاقية ا
طرف المنظمة المذكورة، ضرورة توسيع إمكانيات التكوين الجيد، التشغيل وتحقيق التطور 

 OCDE ,Chef de, 2000 (االقتصادي، كغاية كبرى، من خالل تدعيم أنظمة التكوين المهني 
service  . (ا في آسيا فيمكننا عرض تجربة اليابار التقني الذي عرفه هذا أمن نظرا لمستوى التطو

  . البلد من جراء أنظمته التكوينية ذات المصداقية والفعالية العاليتين

    )Selena  ،2009سيلينا، (:التكوين المهني في فرنسا )ج

تمثّلت  لقد تدعم نظام التكوين المهني في فرنسا انطالقا من التحديد الواضح لغايات التعليم المهني التي
  :في

أن التعليم المهني هو جزء أساسي من النظام التكويني والتربوي بفرنسا، وصلت نسبة المتربصين )1
  .    في المائة، من جملة التالميذ المتمدرسين، مما يقارب نصفهم 45في هذا البلد   2009المهنيين، في 

  .ديتحقيق التوازن بين التكوين العام المهني والمحيط اإلقتصا) 2

  .تمكين التكوين من الحرف التقليدية) 3

  .تحقيق اإلدماج المهني السريع للمتكون) 4

  .تمكين الطالب من مواصلة الدراسة) 5

  :معطيات عامة عن التكوين المهني في فرنسا

ألف في مراكز  30متربص مسجل، منهم  120.000إلى  2007ـ وصل عدد المتربصين في  
  .ألف في قطاع الفالحة 90التَكوين المهني، و
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  :ـ يتم التَكوين في فرنسا في العديد من المؤسسات تظهر كما يلي  
  .ثانوية مهنية  1687ـ  
 . ثانوية زراعية 218ـ  

  .ثانويات عسكرية 6ـ  
  .ألف مركز تكوين مهني 1000ـ  
  .ثانوية للتَعليم التكنولوجي 2626ـ  
   ).  S.T.B. (اميمؤسسة للتحضير لشهادة التقني س 2000ـ  

  :التوجهات العامة للتكوين في فرنسا
  :توجهات عامة  3هناك 

  .ـ التَعليم العام 
  .ـ التَعليم التكنولوجي 
  .ـ التَعليم المهني 
  .ـ التَعليم الزراعي 
  .سنوات 5+أو  2+ـ التَعليم المهني في التعليم العالي حيث يتم بشهادة الباكالوريا  

  :ن الحصول عليها في فرنسا في إطار التكوين المهني فهيأما الشَهادات الممك
  ).P.A.C. (ـ شهادة الكفاءة المهنية  
  ). P.E.B. (ـ إجازة الدراسة المهنية 
  ).Prof .Bac(  .ـ بكالوريا مهنية 
  ).S.T.B.(ـ إجازة تقني سامي 
  ).T.U.D.(ـ دبلوم جامعي في التكنولوجيا 
  ).P.Licence.(ـ ليسانس مهنية 

  :مستويات الكفاءة والشهادة فتظهر كالتَالي أما
  )مهندس، دكتور.(مهندس، إطار وإطار سامي: 2و 1ـ المستوى 
  .تقني وتقني سامي: 3ـ المستوى  
  )باكالوريا مهني(عامل مؤهل:  4ـ المستوى  
  .عامل مهني: 5ـ المستوى  
  .عامل متخصص: 6ـ المستوى  
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ائها، فهذه مهام تخضع ِللجان متخصصة في ذلك، وتكون هذه أما تأسيس الشهادات أو تجديدها أو إلغ
محاور أساسية لتأسيس  5اللَجان تحت رئاسة مفتش عام في التَكوين المهني، وتقوم هذه اللَجان بتحديد 

  :وتتمثل هذه المحاور في. الشهادة
  .مرجعية النشاطات المهنية) 1
  .مرجعية التصديق اإلثباتي الكتابي) 2
  .في الوسط المهني التكوين) 3
  .الحجم الساعي للتكوين) 4
   ). examen'Le réglement d( قانون االمتحان) 5

أما اشتراطات التصديق على الشهادات المهنية، والتي تُظهر الصرامة المتّبعة في التكوين المهني في 
  )، نفس المرجعCelenaسيلينا :( فرنسا، نجدها تتمثل في 

  .ني إلى وحدات قابلة للتقييمـ يجزأ الدبلوم المه
ـ تشمل كَل وحدة كفاءات مهنية منسجمة يمكن على أساسها بناء امتحانات أو ظروف محددة قابلة 

  .للتقييم
  .ـ تقييم بعض الوحدات أثناء المسار التكويني
  . ـ تقييم وحدات في مواضيع وطنية أو جهوية

  :التكوين المهني في انجلترا  )د
، كما هو معروف، دولة غنية نسبيا، إال أن تراجعها كقوة عالمية رائدة سواء من الناحية تُعتبر انجلترا

ولهذا أوضحت حكومة . السياسية أو االقتصادية يمكن اقتفاء أثره وتلمس أسبابه منذ عشرات السنين
حزِنة، الحالة الم 1985 ، في عام white paperالمحافظين في تقريرها المعروف بالورقة البيضاء 

كما وصفتها، للشؤون المهنية والتجارية؛ مما دفعها إلى تبني نظام قومي للتعليم المهني والتدريب 
مدركة بذلك الصلة الوثيقة بين نظام التدريب الجيد والفعال واإلقتصاد الكفء القوي، فيكون الجهد 

  ). 224،225، ص ص Leonard Contor  ، 1995ليونارد كانتور ( متَّجه نحو توثيق هذه الصلة

  :مؤهالت المهنية الوطنية، وهو ما أسمته نظام الانجلترا  من أجل ذلك تبنّت

Qualification standard  )NVQS ( ، ويتولى رعاية هذا النظام المجلس الوطني للمؤهالت
 ،2003 نصير أحمد السامرائي، (1986ولقد تم إنشاء هذا المجلس سنة . الوطنية وهيئات أخرى

وكان الهدف من إنشاء هذا المجلس يتمثُل في تأمين معايير الكفايات المهنية، وكذلك تصميم ). 74ص
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ا سميت كذلك في وتُعتمد المعايير القومية لألداء، أو كم. وتطبيق إطار عمل قومي للمؤهالت المهنية
ليم والتدريب في كمؤشرات لتوجيه التع) Competency standard" (معايير الكفاءة "  انجلترا 

مستويات التعليم التقني والمهني وإعداد مناهجها، وتوفير األسس لقيام نظام للمؤهالت المهنية مصمم 
لتزويد المتدربين بالمعارف العلمية والمهنية والمهارات التي يحتاجونها وِفق مستويات معايير كفاءة 

  .محددة تمكنهم من االنخراط في سوق العمل

   allemagne 'lمهني في ألمانيا االتحادية ن الالتكوي) ه 

يعتبر نظام التعليم المهني والتدريب في جمهورية ألمانيا اإلتحادية أحد األنظمة الهامة في أوروبا، والتي 
أدت إلى المعجزة االقتصادية التي قادت ألمانيا إلى النهوض من تحت األنقاض مباشرة بعد الحرب 

"   Praisبريز " فقد أشار البروفيسور. بح أكبر وأنجح قوة اقتصادية في أوروبا الغربيةالعالمية الثانية لتص
عنها في %  50أن إنتاجية المعامل في مجال التصنيع في ألمانيا الغربية هي أعلى بنسبة  1984عام 

ت فإن ألمانيا انجلترا، والدخل الحقيقي للفرد بالنسبة لمجموع السكان أعلى بحوالي الثلث، وفي ذات الوق
الغربية، كما يقول، تُفاخر بأن نظام التعليم المهني والتدريب لديها يعد أكثر األنظمة شمولية وأوسعها 

إن جمهورية ألمانيا االتحادية هي نتاج ). 189، ص1995البروفيسور بريز في ليونارد كانتور، ( فعالية 
المعاصرة بمناخ ديمقراطي مستقر، ساعد الحكومات  عشر سنوات من العمل الجاد، وهي تتمتع في أوقاتنا

سواء المحلية، أو الحكومة الفيدرالية على االتفاق العام حول أهمية التكوين المهني من خالل إشراك 
فهناك نظرة سامية للتعليم في ألمانيا، حيث يظهر كوسيلة وأداة رئيسة . أصحاب العمل والنقابات التجارية

فهو يهدف إلى إعداد عمالة ماهرة لتأخذ مكانها الالئق في سوق . جتمع ورفع مستواهمحورية لتحسين الم
ونظرا ألن شروط العمل والتدريب الموضحة في مقدمة صياغة العقود التي يبرمجها أصحاب . العمل

العمل تلعب دورا كبيرا وخطيرا، لذلك نجد هذه الشروط مراقبة ومحكومة بمجموعة قوانين فيدرالية من 
، والذي يحدد الظروف القانونية الصحية لإلعداد للتدريب المهني، 1969همها قانون التدريب المهني لعام أ

الذي يحكم ويراقب عملية التخطيط للتدريب وأعمال  1981وكذلك قانون نشر التدريب المهني لعام 
، ومؤلف من ممثلي وهو جزء من وزارة التربية والعلوم)  BIBB( المجمع الفيدرالي للتدريب المهني

هيئات الصناعة واألعمال التجارية، ويقوم بتجديد المهارات والمعرفة والدراية المطلوبة لكل مهنة، وهكذا 
أحد مفاتيح النظام الثنائي في التعليم المهني في ألمانيا، مع مفاتيح أخرى تمثّلت  BIBBيعد هذا المجمع 

ة بالغرف الصناعية أو التجارية، باإلضافة إلى الحرفيين، قوة القطاعات الخاصة المستقلة والمسما: في
  والزراعيين، ممثلي بعض المهن األخرى من أصحاب العمل والموظفين
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وتعتبر هذه الغرف هيئات مسئولة عن التدريب المهني، وهي هيئات . والعاملين في المدارس المهنية 
للصناعة  62ع، وأكثر هذه الغرف أهمية الغرفة مستقلة تنتمي إليها وتدور في فلكها كل الشركات والمصان

  ).202ليونارد كانتور، نفس المرجع، ص(الحرفية  42والتجارة والغرفة 

  :من نمطين رئيسيين هما في ألمانيا، فيتكون نظام التدريب والتعليم المهني أما

  .ـ النمط المؤسسي الذي يعمل على ضمان التكوين على مستوى المؤسسات التكوينية 

الذي يعمل على ضمان التكوين على مستوى مؤسسات  Dual systemـ النمط المزدوج أو الثنائي 
ومن بين أدواره تحديد المعايير المهنية المختلفة . التكوين ثم على مستوى المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

ية من جهة، مهنة، وذلك بتركيزه على التعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية والخدم كلفي 
فنجد النمط المزدوج يركز على المدرسة المهنية لبعض الوقت . والمدارس المهنية من جهة أخرى

فمن خالل المعايير ). 175 ص ،2001،أحمد مصطفى(للبعض اآلخر) المصنع(وعلى مواقع العمل
رية المهنية يتم تدريب الطالب في مدرسة مهنية لغرض تحقيق واكتساب الكفايات المهنية النظ

ويقضي . المتخصصة، وبعض المهارات والتطبيقات العملية التي ال يمكن اكتسابها في مواقع العمل
  .أيام في األسبوع وهو يتلقى التدريب على المهارات العملية في مواقع العمل 4الطالب ما ال يقل عن 

  : Le Japan التكوين المهني في اليابان) و

تّفق عليه ظهريهناك حقيقة ي ذهل الذي أحرزه االقتصاد الياباني في سنوات أنا الجميع، وهي النجاح الم
األمر الذي حثّ العديد من الدارسين المهتمين بشأن اليابان على البحث في . ما بعد الحرب العالمية الثانية

" شرية دراسات القوى الب" ومن بين هذه الدراسات نذكر الدراسة التي أصدرها معهد . أسباب هذا النجاح
:     " حيث أعد تقريرا مفصال تحت عنوان) 11، ص1995ليونارد كانتور، ( ، 1984بإنجلترا في عام 

، استعرض فيه سياسات التعليم المهني  competence and competition"  الكفاية والمنافسة 
ألمريكية، و يثبت الدور والتدريب، ليس في اليابان وحدها، بل في ألمانيا االتحادية والواليات المتحدة ا

الواضح والمحوري للتعليم المهني في تطوير وإنتاج وبيع المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية والقدرة 
كما أكّد التقرير على فعالية المناهج التكوينية عند المنافسين من الدول الصناعية . الفائقة على المنافسة
قا التكوين المهني الفعال، في اليابان، من العوامل التي أدت إلى وهذا ما يجعل ح. الكبرى ومنها اليابان

وهناك العديد من الكتابات عن المجتمع الياباني بصفة عامة، وعن نظامه التعليمي . نجاحه االقتصادي
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:  بصفة خاصة بفضل جهود األمريكيين؛ ويبدو أن هناك مراجع غزيرة المعلومات بخصوص اليابان هي
  ، وكتاب روبرت"المدرسة اليابانية دروس ألمريكا الصناعية : " ديوك، بعنوان كتاب بنيامين

المدارس : " بعنوان) 1983(رولن . ب.، وكتاب ت"العقلية اليابانية " بعنوان) 1984(كريستوفر. س      
  ).12ليونارد كانتور، نفس المرجع، ص" (الثانوية 

الذي يهتم بعناية  يته في التكوين المهني، هو أنّه البلدو من بين األمور التي تُثبت صرامة اليابان وجد
من أكبر الدول التي تسعى إلى عقلنة المؤهالت المهنية  اليابان عتبريف. يرة بالمؤهالت المهنيةكب

في هذا البلد إنشاء هيئات تشرف على المؤهالت المهنية الوطنية؛ ومن بين هذه  فقد تم. بصرامة
  :الهيئات نجد

  .ركزي لتنمية الموارد البشريةـ مجلس م

 _ممثلين عن  االتحاد المركزي لتنمية المهارات المهنية الذي يرتبط مباشرة بوزير العمل، و يضم
هنية مسؤوال عن تطوير و يعد هذا االتحاد المركزي لتنمية المهارات الم. أصحاب العمل بشكل مكثّف

ومن بين قوانين هذا االتحاد نجد قانون ينص . يذهااإلشراف على تنفالمعايير واالختبارات المهنية و
وينبغي . "التدريب المهني واختبارات المهارة هما أمران مقترنان، وال بد من ارتباطهما أن"  على 

وحدد القانون مسؤولية وزير العمل حول . إدارة النظام التدريبي لتفادي االزدواجية مع النظام التربوي
ولضمان مشاركة القطاعات االقتصادية وتعاونها، تم تشكيل .بارات المهارةالتدريب المهني واخت

ويقوم . المجلس المركزي لتنمية الموارد البشرية المذكور أعاله، والذي نجده يرتبط بوزير العمل
لجنة الشؤون ) 1:جان هيوتتفرع عن هذا المجلس ثالث ِل. بدراسة القضايا المرتبطة بالسياسات

و ). 165ص ،2001،أحمد مصطفى. (ختبارات المهنيةلجنة اال) 3.  معايير التدريب لجنة) 2. العامة
 المعايير واالختبارات المهنية، أحمد مصطفى،( مستويات) 6(يقَسم االتحاد المهارات المهنية إلى ست

  :هي معبر عنها بالدرجات )273ص

  Special gradeأـ الدرجة الخاصة 

المعلومات المهنية المطلوب توافرها لدى المراقب ر المهارات األدائية وفُو هي الدرجة التي تتطلب تو
  .الفني

  Grade) 1(ب ـ الدرجة األولى 
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و هو المستوى الذي يتطلب توافر المهارات األدائية والمعلومات المهنية المطلوب توافرها لدى شاغلي 
  .األعمال التي تتطلب مستوى مهارة متقدم

  Grade) 2(ج ـ الدرجة الثانية 

تتطلب توافر المهارات األدائية و المعلومات المهنية الالزمة ألداء األعمال التي تتطلب مستوى مهاري 
   .متوسط

  Grade) 3(د ـ الدرجة الثالثة 

المعلومات المهنية المطلوب توافرها لدى شاغلي األعمال التي تتطلب تتطلب توافر المهارات األدائية و
  elementaryمستوى مهاري ابتدائي 

  Basic grade) 1(ه ـ الدرجة األولى األساسية 

المعلومات المهنية الالزمة ألداء األعمال الروتينية ية وو هي الدرجة التي تتطلب توافر المهارات األدائ
  .في مهن محددة

  Basic grade) 2(و ـ الدرجة الثانية األساسية 

  .المعلومات الالزمة ألداء األعمال الروتينية هي الدرجة التي تتطلب توافر المهارات األدائية و 

مستوى ال القيم التنازلية ، أي أنتحمل الدالالت ويالحظ في هذه المستويات المعبر عنها بالدرجات أنها 
د االتحاد المركزي الياباني لتنمية و قد حد. المستوى السادس هو أضعفهااألول هو أكبر المستويات و

التي تتطلب توفر المهارات  )special grade( ستوى األول بالدرجة الخاصةالمهارات المهنية الم
األدائية و المعلومات المهنية لدى المراقب الفني، أمر عليه االتحاد، كما رأينا ا المستوى السادس فقد عب

هي الدرجة األضعف حيث تتطلب توافر المهارات و) 2basic grade( ذلك، بالدرجة الثانية األساسية
واألعمال الروتينية هي كما نَعلم أعمال بسيطة . األدائية و المعلومات الالزمة ألداء األعمال الروتينية

  .ال تتطلب قدرات عالية سواء في الجانب العلمي أو األدائي

  : االختبارات المهنية

اد المركزي لتنمية دها االتححدالمقاييس التي يابان، كما يبدو، وفق التعليمات وتتم االختبارات في الي
  .المهارات المهنية، فتعد هذه االختبارات على أساس الدرجات الستة المذكورة، أي المستويات



179 

 

ـ بعدها تنفذ اإلختبارات على األفراد الراغبين في الحصول على وثائق رسمية بالدرجة المستحقة من 
  .قبل شركات مؤهلة ومرخصة لتنفيذها

  .لمركزي الياباني لتنمية المهارات المهنيةـ تصدر الشهادات عن االتحاد ا

  :الكفاية المهنية والتعليمية) 5

  :المفاهيم واألبعاد) أ

تُه ي نظام تكويني وتعليمي، مهما كانت طبيعأل ة والتعليمية المقاصد األساسيةيمكن اعتبار الكفاية المهني
ق بالمهن، أو تعلّق بالمجاالت التربوية تعلّثا، تعليماعاما، أوتكوينا مهنيا حديومستواه، سواء كان تقليديا، 

العديدة التي ال تظهر في المجتمعات التقليدية، كمهن بالمعنى الكامل، مثال مجاالت الرياضة والفنون 
فهي مجاالت مورِست وما زالت تُمارس في هذه المجتمعات ذات الخصائص التقليدية، بصفة . والسياسة

ها لمناهج مخططة ومنظمة، ونظرا كذلك لضبابية طرق وتقنيات التكوين تكون شبه عفوية نظرا الفتقاد
ا األنظمة التربوية التي تُطبٍقُ بصفة صارمة المفهوم الحديث للمناهج، فهي أنظمة تابعة أم .التي تَتَبنّاها

 لمجتمعات تبذُل كل الجهد لتحديد كل العناصر والمراحل التي يشملها المنهج الحديث، وتبذل أضعاف
ها مجتمعات تحاول االقتراب، قدر كما أنّ .الجهد األول من أجل مراقبة مدى فعالية كل عنصر

وقبل أن نشرع في محاولة تحديد . ودالالتها المعاصرة "الكفاية المهنية والتعليمية"المستطاع، من مفهوم 
طرق إلى المفهوم ه من المهم والضروري التمعاني هذا المصطلح والمفاهيم المرتبطة به، رأيت أنّ

كمجموعة من " هناك من يرى المنهج  فنبدأ بالقول أن. الحديث للمنهج، وإلى العناصر التي يحتويها
العناصر والمراحل التي يشملها التخطيط التربوي والمتمثلة في الحاجات التربوية، األهداف التعليمية، 

 Hildaهيلدا طابا ( ق تقييم التعليم والتكوينالتجارب التعلّمية وتنظيمها، ثم طر المحتويات المعرفية،
Taba  ،2000، 45ص.( ا تيالرأمTyler خطط تربوي شامل يحتوي عامة على " المنهج هو فيرى أنم

األهداف والبرامج واألنشطة التربوية المختلفة سواء المتعلقة باألستاذ أو بالمتعلّم، كما يحتوي على 
 ،hainaut'D Louis،1985تيالر في لووي داينو"(ات تقييم التلميذ توضيحات دقيقة خاصة بأنماط وكيفي

ا محمود أبو زيد إبراهيم فيرى المفهوم الحديث للمنهج يتضمن عددا من المكونات الرئيسية أم ).27ص
األهداف التعليمية، المحتوى، طرق التدريس، التقويم، : التي ترتبط في ما بينها ارتباطا عضويا وهي

و لقد حاولت المنظومة ). 16ص ،1991محمد أبو زيد إبراهيم،( ليمية والنشاط المدرسيالوسائل التع
التربوية والتكوينية في الجزائر تطبيق المفهوم الحديث للمنهج حيث أورد المجلس األعلى للتربية 
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 خططة لتسهيل " بخصوصه عدة تحديدات تشكل المنهج الذي حددهكمجموعة منسجمة من األعمال الم
تحديد أهداف التكوين في شكل معارف وكفايات ومهارات الُمراد تنميتها لدى : لية التعلم ويشتمل علىعم

المتعلم، تحديد البرنامج الذي يتم إعداده في منظور بنائي وتطوري ونسقي، انسجام أنشطة التعليم والتعلم 
التربوي، توفر وسائل التنفيذ، ومطابقتها مع األهداف المنشودة، تحديد الصيغ المالئمة لممارسة الفعل 

المجلس ( .وضع الترتيبات المتعلقة بالتكوين المالئم للمعلمين، وأخيرا اختيار أنماط تقويم التعليم والتعلم
يظهر من خالل هذه التحديدات حقيقة االهتمام الكبير بتحديد كل ). 53ص ،1998 األعلى للتربية،

يني معين يسعى إلى تحقيق مجموعة من الكفايات المهنية عنصر يساهم في هندسة أي منهج تعليمي وتكو
والتعليمية مطلوبة من قبل القطاعات المستخدمة المختلفة، كالقطاع الصناعي، الزراعي التجاري، أو 

ة معتبرة نشهد في عالمنا التكويني المعاصر تطور ظاهرة المناهج بصفو .القطاع الخدماتي بصفة عامة
الرياضي، أين نالحظ إنشاء معاهد ومراكز متطورة ومختصة في الرياضات فني وحتى في المجال ال

العديدة، تسعى إلى تحقيق كفايات رياضية في منتَهى الدقَة، في السباحة، في ألعاب القوى أو في األلعاب 
بيرا ا بالنسبة للمجال الفني، فهو يشهد كذلك، في التربية المعاصرة ضبطا كأم .الجماعية المختلفة

ناك مناهج دقيقة فه. لمناهجه بنفس الكيفية والجٍدية التي نالحظهما متبعة في المجاالت التكوينية األخرى
مناهج مفصلة في السينما في المسرح والرسم، تُلَقّن وتُستوعب داخل المعاهد والمدارس في الموسيقى، و

  .العليا للفنون

  فما .مذكورة تطورا واضحا لمناهجها يتسم بدقة وضبط كبيرينتَعرِفُ إذن كل هذه المجاالت التكوينية ال

 ن  هي يا تُرى الغاية من هذه الدقة ومن هذا الضبط ؟ الجواب عن هذا السؤال تحديدا هو أنالغاية تَكْم
  : في

ي تحقيق المستويات الجيدة والمقبولة من الكفايات المهنية والتعليمية المنشودة في كل مجال، في نهاية أ
يظهر إذن . ويالحظ هذا التحقيق لدى المتربصين الذين تابعوا مسارات التكوين بجدية وعقالنية. تكوين

راد تحقيقها من أجل   أنهناك ارتباط واضح بين األهداف التكوينية المنشودة والكفايات المهنية الم
ذكورة التي تُكوِن مفهوم يالحظ كذلك ارتباط بين التحديدات والعناصر الم .ممارسة أي مهنة بنجاح

ه المفهوم الذي ينسجم إنّ .وكيفيات التقويمالتعليمية، الوسائل التعليمية  المنهج الحديث كالبرامج، األنشطة
لقد أصبح  .مال البشري، وهي المقاربة بالكفاياتستماما مع المقاربة البيداغوجية المالئمة في الرأ

والتقويم الصارم لألداء داخل المؤسسات الصناعية  مال البشري يخضع للتخطيط، للمراقبةالرأس
ويعتبر تقييم الوظائف ذا أهمية قُصوى ."واإلنتاجية المعاصرة، وذلك عبر تقييم دقيق للوظائف المختلفة
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عبد ( "في مجال العمل، إذ تمتد آثاره إلى جميع جوانب اإلنتاج، من حيث رفع الكفاية اإلنتاجية للعاملين
 .وكذا تحقيق التوافق المهني بصفة فعلية) 570ص ،1994 الحميد مرسي،

  

  :مال البشريربة بيداغوجية مالئمة في الرأسلكفايات كمقاا) ب

ها يمكن أن رِهانات التكوين األساسية ألنّ"   Philipe Perrenoudتُعد الكفايات حسب فليب بيرنو 
نها أن تمنح السيطرة على الواقع لحاجة اجتماعية موجهة للتكيف مع السوق والتغيرات، ويمك تستجيب

  ).44، ص 2004فيليب بيرنو،  "( فاعال في العالقات االجتماعية  وتجعل الفرد

كمجموعة من المعارف والمهارات المحشودة والمؤلفة من " كما تظهر الكفاية في االشتقاقات والمعاجم 
" ويظهر أن ). 2003البشرية ،  معجم تدبير الموارد( " ي سياق منتج تدل على نجاعتها الفرد ف قبل

الكفاية المهنية هي التوليف بين المعارف والمهارات وحسن التواجد التي تجعل كلها الشخص قادرا على 
ل من الكفاية، ك" كما تعني ). معجم مفردات التدبير، نفس المرجع،"( ه العطاء في مهمته أو حرفت

وتتكون الكفاية . امل بتلبية متطلّباته في وظيفة معطاةمجموعة من المميزات تسمح للع التأهيل، المهارة
   " في اآلن نفسه من المواقف واالستعدادات والمعارف المكتسبة بالتجربة أو التكوين في مجال خاص 

  ).المعجم الكندي لعالقات الشغل في الحسن اللحية، نفس المرجع، نفس الصفحة( 

 تحقيق الكفاية يمثل مال البشري ومفهوم الكفاية، ذلك ألنرأسبوضوح االرتباط بين مفهوم ال و لهذا يظهر
فال معنى لتكوين ال يسعى إلى تحقيق كفايات  .الغاية القصوى ألي نظام تكويني يستثمر في اإلنسان

فالتربية الفنية تريد  .ال تطمح إلى تنمية كفايات مختلفة وال أساس لتربية، مهما تمثلت مجاالتها، معينة،
ا التربية في أم .يات فنية في التشكيل، في المنمنمات، في النقش على النحاس أو على الخشببلورة كفا

المجال الرياضي فقد تسعى، من خالل مناهجها النظرية والتدريبية إلى تحقيق كفايات رياضية في 
الفرد وإكسابه والتربية السياسية، تسعى كذلك إلى تنمية الثقافة السياسية لدى . والتقني  الجانب الجسمي

وفي هذا . كفايات ترفع من مستوى مواطنته وحسه المدني، وهذا بفضل مصادر العلوم السياسية العديدة
أصبحت المجتمعات المعاصرة تُقَيم في إطار  المسار التعلمي والتربوي الشاسع الذي عرفته البشرية،

يمكن اعتبار إذن  .يد أو مستواها الضعيفتوفر أو عدم توفر الكفايات المختلفة، أو في إطار مستواها الج
مال البشري، وهذا من منظور أسس فلسفية تنسجم يداغوجية المالئمة بالنسبة لرأسالكفايات المقاربة الب

تماما واالتجاه البرجماتي النفعي الذي يعني في المدلول التربوي والتكويني تحقيق الكفايات النافعة وما 
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أثرت الفلسفة البرجماتية في الحياة األمريكية وكانت " فلقد .مهارة وإنتاجية ،يترتب عنها من حسن األداء
وقد كانت الفلسفة في نظر جون ديوي شيئا عمليا من صميم .يهافي نفس الوقت إحدى نتائج الحياة ف

 نوإذا ما اتفقنا على أ .الحياة اليومية وليست متعة أو نزهة عقلية يقوم بها الفيلسوف من برجه العاجي
التربية هي عملية تكوين النزعات األساسية الفكرية والعاطفية في اإلنسان من تلقاء الطبيعة وأخيه 

الفلسفة البرجماتية هي أكثر الفلسفات  ها النظرية العامة للتربية وإناإلنسان، لم نخش تعريف الفلسفة بأنّ
، "مدرسة المعمل" رسة أطلق عليها إسمن ديوي مدولهذا أنشأ جو .اهتماما بالتربية، والمؤسسات التربوية

ها تضم معامل للطبيعة والكيمياء إلى جانب الفلسفة وعلم النفس والتربية وقد ميت المدرسة معمال ألنّوس
 وقد ورث األجيال من تلك الفلسفة الجرأة واإلقدام، واالعتماد على النفس،. اشتهرت باسم مدرسة ديوي

واستخدام العقل البشري في تسخير الطبيعة،  حبة الكشف والمغامرة،والتحرر من التقاليد السلبية، وم
موريس (واحترام العمل اليدوي، واعتبار النجاح المادي الملموس دليال على صحة السبل المتبعة 

ه يمثل هو قطاع يحتاج إلى مواقف برجماتية ألنّوالتكوين المهني  ).155- 154ص  ،2006شربل،
فال يمكن تحقيق التنمية الشاملة إال بقطاع  .لحركة العجلة االقتصادية ونجاحها قطاعا استراتيجيا أساسيا

تكوين مهني قوي، فعال وذات مصداقية بإمكانه توفير كل الكفايات المهنية التي يطلبها العالمين 
ص فإذا كانت األلفية الثالثة، تشكل محطة تحول بخصو." االجتماعي واالقتصادي، في أوقاتنا الراهنة

المفهوم االقتصادي، الذي تحول من االعتماد على المصادر الطبيعية إلى االعتماد على مصادر الطاقة 
منطق هذا المفهوم االقتصادي الجديد، أضحى يتطلب نمطا تربويا تكوينيا يتالءم وروح  البشرية؛ فإن

؛ قد أصبحت ترويض والتنميطليب التطبيع والالبيداغوجيا التقليدية، وما رافقها من أسا تصوره؛ ذلك أن
في عرف معطيات ومتطلبات التصور الحالي، تفتقد لفعاليتها ونجاعتها بخصوص مسألة االستثمار في 

تبدو إذن البيداغوجيا التقليدية، كونها تركز على  ).15ص ،2004عبد الكريم غريب،( "الرأسمال البشري
الذي نجده يظم كل الجوانب  المعاصر للكفايات،و اه، قاصرة أمام المفهوم الشاملالجانب العقلي دون سو

ويعتبر مصطلح الكفاية  .التعلمي -العقلية والمعرفية لإلنسان في تلقيه الفعل التربويو الحسية والحركية
لت إلى القاموس التربوي، وبالتالي فإنمفهومها ال زال مستعصيا على  من المصطلحات الحديثة التي ُأدخ

والحديث عن الكفاية باعتبارها حديث التداول  .طنين المهتمين بشؤون التكوين والتربيةالغالبية من الموا
في أدبيات علوم التربية، يجعلنا نلتقي بعدة مصطلحات ومفاهيم تتداخل معه بشكل، وبآخر، كما هو 

أهم تعريف  ففي اللغة العربية .األمر بالنسبة للمهارة، واالستعداد، والقدرة، والهدف، والسلوك واإلنجاز
وروح  :حيث ذكر قول حسان بن ثابت ،"لسان العرب" للكفاية أو الكفاءة هو الذي يورده ابن منظور في

،فاءأي جبريل عليه السالم ليس له نظير وال مثيل القدس ليس له ك. وكذلك الكفء  النظير، :والكفىء
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وكفى  م الذين يقومون بالخدمة، جمع كاف،الخَد :والكُفاه. النظير والمساوي :والكُفاة .والمصدر الكفاءة
  ).269ص بيروت، المجلد الخامس، لسان العرب، دار الجيل،(إذا قام باألمر فهو كاف، الرجل كفاية،

المعنى األول  :معنيين لكلمة كفاية - )  Larousse, 1991المنجد الكبير للسيكولوجياالروس،(يقدم و
بها مجموع اإلمكانات لالستجابات األولية تجاه البيئة حيث يقصد  يخص مجال سيكولوجية النمو،

 في حين يتموضع المعنى الثاني ما بين علم النفس واللسانيات ويندرج ضمن علم النفس. المحيطة
حيث تعني الكفاية مجموع المعارف اللسانية لدى المخاطب تمكنه من فهم  Psycholinguistiqueاللغوي

 deنا نجد دي منطوموالن فإنّ Ergonomie ا في مجال الشغالةأم .الجملوإنتاج عدد ال نهائي من 
montomolan أول من كان له الفصل في إدخال هذا المفهوم إلى هذا الميدان حيث قال ":أنشطة  أن
ه واعتقد أنّ هو عبارة عن بنية أو بنيات جاهزة ومالئمة إلنجاز بعض المهام، ،"شيئا" العمال تفترض

لضروري استعماله إذا رغبنا ليس فقط في الوصف بل أيضا وربما في الدرجة األولى من أصبح من ا
يتساءل  ).1984 دي منطوموالن في محمد الدريج،( "التفسير والتحليل، أي تفسير السلوكيات المهنية

ة مفهوم الكفاية في مجال االرغونوميا ؟ وما الفائد لماذا إدخال :Leplat Jacquesكذلك جاك لوبال 
مفهوم الكفاية ال يختلف كثيرا عن بعض المفاهيم  أنLeplat المرجوة من وراء ذلك ؟ يعتقد لوبال 

القدرة  ،Experience الخبرة ،faire Savoir حسن األداء ،Habiletéالمهارة  :القريبة مثل
Capacitéصرح أنهذه الكلمات ، وي مالاستع عادة ما يشرح بعضها البعض اآلخر وعادة ما يتم 

  .الواحدة منها مكان األخرى

، والتصور المعرفي Behavioristeالتصور السلوكي  :كما يميز بين تصورين مختلفين لمفهوم الكفاية
فإذا كان التصور السلوكي يعرف الكفاية بواسطة األعمال والمهام التي يقدر . itivisteCognالذهني 

ى الكفاية كإستراتيجية ونظام من المعارف يمكن من الفرد على إنجازها، فإن التصور المعرفي ينظر إل
وأن تحليل العمل يحتل مكانة مكانة مركزية في دراسة عمل معين، فهو ينطلق ...احتواء وتأطير النشاط

  من المعرفة النظرية التي تثير من جهتها المعرفة المكتسبة امبريقيا والتي تتعلق بكل ظروف العمل

الكفايات ) 1:ويستنتج لوبال أن للكفاية ثالث خصائص هي ).35ص ،Leplat .J،2001جاك لوبال "(  
الكفايات حسب هذه الخاصية،  إن .بمعنى أننا أكفاء ألجل تحقيق عمل أو إنجاز أو هدف معين: غائية

أي على اعتبار مدى االستفادة منها في  معارف إجرائية ووظيفية تتجه نحو العمل وألجل التطبيق،
  .تحقيق الهدف
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إن الكفايات تُكتسب بالتعلم في المدرسة أو في مكان العمل  ألننا نصير أكفاء، :الكفايات مكتسبة )2
  .وغيرها، وتتحقق بعد متابعة مسارات معينة

الكفايات داخلية ال يمكن مالحظتها إال من خالل نتائجها  بمعنى أن: الكفايات مفهوم إفتراضي مجرد) 3
جاك لوبال ( أي من خالل ما ينجزه الفرد المالك لها على حصولها،وتجلياتها والمؤشرات التي تدل 

Leplat.J ،مستخرج من محمد الدريج ،com.khayma.www.(  

ومفهوم الكفاية مفهوم معقد والتطرق إليه في وسط العمل أو منصب العمل يشترط مقاربات مختلفة، لعل 
    Violette Hajjarفيوالت هاجار  ليل العمل حيث توضحالتي تعتمد على تح من أهمها المقاربة

ه يجب القيام بإعادة تحليل مفهوم الكفاية انطالقا من مقاربات تجمع بين نتائج البحوث من جهة، وبين أنّ" 
 ،Violette  Hajjar،2004"( الممارسات المهنية من جهة أخرى التابعة لعمل معين وكفايات معينة 

من جهتها على أهمية المقاربة المنهجية  Claudette Marinéتؤكد كذلك كلودات ماريني ). 20ص
الكفايات المهنية هي عبارة عن مجموعة متداخلة من المعارف في سياقها الميداني"  عندما بينت أن"  

 )Claudette Mariné،2003 ،46ص.(  

"     الكفاية بكونها ) 2005في محمد الدريج، V.De Landsheereفيفيان ديالندشير ( تُعرف من جهتها
الكفاية سلوك يمكن التعبير عنه  أن" ويرى محمد الدريج  .تعبير عن القدرة على إنجاز مهمة بشكل مرضٍ

 الوظيفة العملية ها أنشطة تتجمع وتندمج في عمل مفيد وذي مغزى، وهكذا فإنبأنشطة قابلة للمالحظة، لكنّ
  .هي التي تغدو حاسمة في الموضوع) التطبيقية(

 تُشكل مجموعات مهيكلَة تتفاعل عناصرها وتتداخل مكوناتها وتنتظم حسب تسلسل معين، الكفايات  إن
غير ) مزيج( الكفاية يمكن أن تتألف من تشكيلة كما أن. لالستجابة لمقتضيات األنشطة التي ينبغي إنجازها

ينها هو فائدتها إلخ، وما يوحد ب...متجانسة من المعارف والمهارات والقدرات العقلية والخطاطات الحسية
الكفاية غير منسجمة من حيث  إن .ومنفعتها، أي النشاط التقني واالجتماعي الذي سينتج عن توظيفها
كما تتضمن الكفايات نتائج المكتسبات  .العناصر التي تتألف منها ولكنها منسجمة من حيث النتيجة المستهدفة

) نسبة إلى اللولب( ا يؤكد الطابع اللولبيمم .سابقةالمعقدة والتي تظهر كما لو كانت حصيلة المكتسبات ال
للكفاية حيث تُعتبر تشكيلة وخليط من العناصر، منها ما هو مكتسب اآلن، ومنها ما تم اكتسابه في حصص 

محمد ( ."ماضية، عناصر تتجمع شيئا فشيئا لتمكن صاحبها من التحكم في بعض المواقف والوضعيات
ماينبغي أخذه بعين االعتبار في موضوع الكفايات، ليس السلوك كانعكاس أو رد  إن ).نفس المرجع الدريج،
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 Ivan Pavlovفعل عضلي وحسي حركي كما يراه السلوكيون، خاصة الكالسيكيون أمثال إيفان بافلوف 
 ولقد .، ومن ثمة يبنون التعلم على أساس االستجابة الشرطية"منبه واستجابة " الذين يحصرونه في العالقة 

اإلشراط الكالسيكي يمثل نموذج التعلم البسيط المبني على االستجابة الشرطية التي يكون  تبين في ما بعد أن
مدنيك .سارنوف أ( مصيرها االنطفاء في حين عدم إقران المنبه الطبيعي المتمثل عند بافلوف باللحم

مغزى يفوق  ط ومهام ذويمثل السلوك إذن نشا ).47ص ،1973وآخرون، ترجمة عماد الدين إسماعيل،
ها تستمد سلوكيتها من النشاط من هنا تبدو الكفاية أنّ .العالقة الحصرية التقليدية التي تربط المنبه باالستجابة

الوظيفي والهادف الذي يصدر منها، فهي تظهر على شكل نشاط نوعي يميزها عن الطابع الميكانيكي الذي 
من عمليات عقلية باطنية، وفي نفس الوقت صفات وحاالت نفسية ها تتضيعرف به التعلم الكالسيكي، ألنّ

تطلب األمر ذلك، تُمكن في النهاية من تنظيم وترتيب أنشطة تُمثل عند ثم قدرات حركية إذا  ووجدانية،
أحد نشطاء  Pierre Gilletفي هذا السياق نجد بيير جيلي . تفاعلها قدرات وكفايات تستهدف غاية منشودة

نظام من المعارف " ها يعرف الكفاية على أنّ) cepec(ت البيداغوجية للتجريب واإلرشادمركز الدراسا
المفاهيمية الذهنية والمهارية العملية التي تنتظم في خطاطات إجرائية، تمكن في إطار فئة من الوضعيات، 

ما  إن ).فس المرجعفي محمد الدريج، ن P.Gillet"( ها بنشاط وفاعلية اإلشكالية وحلّ - التعرف على المهمة
يضيفه هذا المفهوم للكفاية باعتبارها نشاطا وظيفيا، ليس فقط تأكيد حضور الذات العارفة بل أيضا حضور 

ويبدو لنا هذا المفهوم للذات ينسجم تماما مع المفهوم الذي يقدمه كارل روجرس .الذات الشخصية بكاملها
Carl Rogers لزم كل مكوناإصدار سلوكات عامة تُعبر عنها ت هذه الذات علىعن الذات؛ فهو مفهوم ي.  

 من المؤكد أن هذه المكونات ال تنحصر في المعرفة فقط، بل تشمل التصورات ،المخيلة ،التركيبات ،
االستنتاجات ،الحركات، ثم الحاالت والمشاعر النفسية واالنفعالية التابعة لها، كالشعور بالحرية والسعادة 

ومن هنا التمييز الواضح بين الفهم السلوكي للنشاط التربوي على .مل والرضى بهالرغبة عند إنجاز عو
الوظيفي الذي هو أشمل،  - اعتباره نشاطا ينحصر في األهداف السلوكية واإلجرائية، وبين الفهم المعرفي

كانت  فإذا." فال توجد كفاية بدون هدف .من حيث أنه يلزم كل مكونات الشخصية حين إظهارها للكفاية
الكفاية القدرة على تنظيم الحركات واألعمال األولية في أفق نشاط إجتماعي، فإنها تنظيم يوظف النية 

ها ليست تشغيل الكفاية في أبسط صورها، يعتبر مشروعا، ألنّ لذلك فإن .والقصد، نية صاحبها الذي يمتلكها
 بطبيعة الحال إن ".ت، بل إنها سلوكيات إرادية سلسلة من السلوكات المتالحقة والمثارة آليا بواسطة المنبها

الشخص أثناء العمل واإلنجاز، يستجيب لمنبهات تخبره بجدوى أفعاله وبمدى مالئمة كل االجراءات بالغاية 
النهائية، لكنه هو الذي يختار تلك المعلومات قصد ضبط نشاطه، ويبعد في نفس الوقت االستجابات التي ال 

وهكذا نكون أكفاء عندما نكون . الي، مما يضمن االستمرار اإلرادي والواعي للنشاطترتبط بالنشاط الح
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قادرين على تطبيق عدد من األفعال ذات وظيفة اجتماعية وتقنية ضمن حالة وجدانية تقترن مع هذه 
. جحللفعل التربوي النا taxonomieمن هنا يظهر التداخل بين مجاالت صنافة األهداف التربوية  .األفعال

، وبين domaine cognitifفال يمكن الفصل بين الدقة في المعرفة التي تندرج في إطار المجال المعرفي 
يمثل، حسب رأينا، هذا األخير محفز . domaine affectifحب اإلتقان في العمل التابع للمجال العاطفي 

فإذا غاب االلتزام . م يلتزم بهاأساسي بالنسبة للنشاط الفعال كونه يحثُ على تلك الدقة ويشترطها، ث
االنفعالي، سوف ينعكس ذلك، ال محالة، على نتيجة النشاط ونوعيته، ألن منفذ النشاط سوف يهدف إلى 

من هنا تبدو لنا مكانة العامل النفسي والمنظومة القيمية في بروز أي كفاية، . إنهاء العمل وليس إلى إتقانه
إلنجاز في العمل؛ األمر الذي يجعل توظيف األهداف الوجدانية في أي كونه العامل المحفز على نوعية ا

كما تعمل على انسجام السلوك  ها أهداف تُسهِم في تعزيز الكفاية انفعاليا،جد ضروري، ألنّ عمٍل تكوينيٍ
 .ف( "تغيير االهتمامات، المواقف، القيم، وكذا تطور الحكم والقدرة على التكيف" الذي يظهِرها، من خالل 

فهل تهتم المؤسسات التربوية و التكوينية، بجدية، ). 124ص ،LandsheereDe.V،1975دي الندشير
يمكن لهذا التساؤل أن يشكَل ختلفة ؟ بهذا الجانب االنفعالي األساسي في سعيها لتحقيق الكفايات المهنية الم

ه معروف على المهم هو أنّ. ساؤلمشروع بحثي معمق ومستقبلي يهدف إلى تقديم أجوبة دقيقة لهذا الت
المالحظة كونه مجال تَصعب فيه  ه مجال معقد، محاط بالصعوبات،المجال الوجداني للتربية والتكوين، أنّ

فال يمكن إخفاء صعوبة ." بشكل أكبر مقارنة بالتي نُمارسها في المجال المعرفي أو المجال النفس حركي
نظم في مجال التربية الوجدانية، فهو أمر ال يتم بالسهولة، سواء على المهمة المتمثلة في بلورة مخطط م

وتكون . مستوى محاولة تحديد األهداف، أو على مستوى العمل الديداكتيكي، أو على مستوى القيام بالتقييم
صعوبة تحديد المفاهيم المرتبطة بالجانب الوجداني، الضبابية : هذه الصعوبات نتيجة لعدة عوامل هي

جودة بين المجالين المعرفي والوجداني، االعتراضات األخالقية والثقافية، الجهل بِمسارات التعلم المو
ومن  ).48ص ،Minder lMiche،1981ميشال ماندار"(الوجداني، وفقر وسائل القياس في هذا المجال 

شَبِه المجال يBloom.S.B المفارقة أن نجد أحد االختصاصيين في المجال المعرفي، وهو بنيامين بلوم
الوجداني بالمجال المعرفي دون تحديد أو ذكر الصعوبات التي يتميز بها المجال األول، حيث نجده يقول 

كما هو الشأن بالنسبة للسلوكيات المعرفية، وذلك عندما  أن تطور السلوكيات العاطفية يتميظهر"  :بتفاؤل
 ،R.D Krathwohl،1975ر  .في كراثوول د Bloomبلوم .س.ب"(تُقترح للتالميذ أشكال التعلم المناسبة 

أو متشابهة  ه ال يمكن لنا اعتبار درجة تعقيد الطابع النفسي الخفي متقاربة، متساوية،يظهر أنّ). 22ص
فهو مجرد في المستوى . تعقيد الطابع المعرفي؛ كون الطابع النفسي مزدوِج التجريد على مستويينلدرجة 
كما  ".الرغبة في إتقان العمل" حديد ماهيته بتسمية معينة أو مفهوم معين كأن نقولعندما نُحاول ت األول،
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نجده مجردا في المستوى الثاني، عندما نحاول معرفة ما وراء تلك الرغبة عندما تكون لهذه الرغبة خلفيات 
 ة للتحليل النفسي،محتملة، دوافع ونوايا ال شعورية، مرتبطة بميكانزمات دفاع األنا، كما هو معروف بالنسب

فيجب، في هذه الحاالت، معرفة هذه الدوافع . كما يمكنها أن تكون مرتبطة بسلم قيمي لثقافة معينة
الالشعورية لألنا كي نتمكن من اإلشارة إليها بدقة وتحديدها؛ كما يجب معرفة و تفسير السلم القيمي لتلك 

ولوجيا الثقافية في إطار السلوك الثقافي والبناء المعياري الثقافة كي نتمكن من اإلحاطة به، كما تدلنا األنثروب
فأي مجتمع إنساني هو في حقيقة األمر بمثابة بناء معياري يعكس حياة معنوية يمتثل لها ." في المجتمع

ومن ثم ينبعث عن هذا المركب المعياري حياة نفسية من نوع جديد تختلف . وتتميز بالقوة واألصالةاألفراد 
ه من خلق المجتمع، وينمو ولهذا يتميز هذا البناء المعياري بالسمو، وذلك ألنّ .لفرد بصورة خاصةعن حياة ا

في مجاله، ولذلك فهو يشكل شعورا يحتوي طاقة معينة ال تسمو إليها المشاعر الفردية، ومن ثمة يسود 
فال يمكن  ).218،219، ص1983محمد أحمد بيومي،( .الفرد إحساس بالخضوع لقوى هذا الباء المعياري

فيعتقد .اإلحاطة بهذا السلوك دون تقنية المالحظة بالمشاركة التي يجب أن يمارسها ميدانيا الباحث
أن هذه التقنية تمكن الباحث من جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات ووصف " األنثروبولوجيون 

من الفرد؟  فماذا يريد المجتمع ).1983 لي محمد،محمد ع"(الحياة االجتماعية والثقافية وصفا تفصيليا دقيقا 
هنا تبدو لنا الصعوبة المضاعفة للسلوكات  .غرض تحقيق المنفعةإنّه يريد منه خدمة يقدمها بكيفية فاعلة ِل

 أن" يالحظُ في هذا السياق  .فهي سلوكات تُعبر عن العالقة المتينة بين العوامل الثقافية والشخصية .العاطفية
رالف "(ها مظهر كذلك لنتائج هذه السلوكات عام لسلوكات مكتسبة عن طريق التعلم وأنّلثقافة هي مظهرا

الكفاية المهنية سلوك، فهي تشمل الطابع المعرفي وفي نفس  وبما أنLinton Ralph، 1986.( لينتون 
 .افة مشبعة بقيم معينةها ممارسة من طرف كائنٍ بشريٍ يعيش في أحضان ثقالوقت الطابع الوجداني، ألنّ

فهو كائن ال يمارس هذه الكفاية كما يرغب هو شخصيا، أي بمعزٍل عن النظام القيمي السائد فيها، بل 
نجد هذا األخير يفرض شروطا ومقاييس في أدائها، كما نجده يطالب  .يمارسها كما يريد المجتمع ذلك

لهذا االحترام صبغة عاطفية هامة  إن .ة مهنيا واقتصادياباحترام هذه المقاييس بهدف تحقيق الجودة المنشود
عليها بأنّ .من خاللها تقييم هذه الكفاية حيث يتم حكمقاُل عنها كفاية ضعيفة فيها كفاية جيدة ومقبولة، أو ي

من هنا وجب على األنظمة التكوينية استيعاب هذه النظرة الشاملة للكفاية، ومن ثمة أخذ بعين . ومرفوضة
 .العتبار األهداف الوجدانية في المناهج، دونها سيعرف المتكوِن عند تخرجه نُقصا و فراغا هاما في تكوينها

لقد اهتم را متكامال مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب واإلرشاد بهذه اإلشكالية، فقد سعى إلى تقديم تصو
كتابا مرجعيا من تأليف جماعي وتحت إشراف وقد أصدر في هذا اإلطار  .لالشتغال بالكفايات في التعليم

وقد  ،"بناء التكوين، أدوات للمدرسين والمكونين"  :تحت عنوان 1994سنة  Gillet Pierre بيار جيلي
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والتي تنتظم على  نسق من المعارف المفاهيمية والمهارية العملية،" ها احتوى الكتاب تعريف للكفاية على أنّ
نها بإنجازٍ  داخل فئة من الوضعيات أو المواقف، شكل خطاطات إجرائية تُمكلمن التعرف على مهمة وح

وانطالقا من هذا التعريف يمكن استخالص جملة من  ).62ص ،1991محمد الدريج،"( .وأداء مالئمٍ
الوضعية حسب هذا  إن .التي ليست سوى التقاء عدد من الشروط والظروف situationsالوضعيات 

 عندما تجعل الفرد أمام مهمة عليه أن ينجزها، وهي مهمة ال يتحكم في كل مكوناتها التصور، تطرح إشكاال
وخطواتها، وهكذا يطرح التعلم كمهمة تشكل تحديا معرفيا للتعلم، بحيث يشكل مجموع القدرات والمعارف 

فهي إذن  .ه كفايةالضرورية لمواجهة الوضعية وحل اإلشكال، وهذا كله ما يمكن اعتباره وتحديده على أنّ
قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف مهارات وقدرات عملية 

فرد الذي اكتسبها في ظل هذا الوصف للكفاية يقوم ال .واتجاهات مندمجة ومتفاعلة فيما بينها بشكل مركب
على ذلك، والتي تمثل مشكلة مهنية ما،  تجنيدها وتوظيفها عندما تتقدم إليه الظروف المحرِضة ،بإثارتها

هذه التحديدات التي ذكرناها بخصوص  يظهر أن. مناسبا في وضعية محددة، وبوسائل معينة تشترط حال
ه المجال الذي يشترط تداخل اإلكتسابات المعرفية، الكفاية تقترب بشكل كبير بمجال التكوين المهني حيث أنّ

كما تقول  بة لإلكتسابات النفس حركية وحدها فهي تمثل السلوك الحركي،وبالنس. الوجدانية والنفس حركية
عملية معقدة، يبرز فيها هذا السلوك كنتيجة عوامل نفسية تتعلق بمسببات " المعبر عن) Metheny( موتني

السلوك، وبعوامل بنائية تتعلق بمكونات الجهاز العضلي والعصبي للفرد، وأخيرا بعوامل وظيفية ترتبط 
نفس " ومن هذا المنظور جاء المصطلح .ولدقته ولمدى مالئمته ائف األعضاء الموجهة للفعل الحركي،بوظ

أحمد عمر ( ."، لُيستعمَل للداللة على مجال السلوك الذي يجمع بين عوامل نفسية وعوامل بدنية"حركي
مجال الصنافي يعني ذلك ال" همن خالل ما سبق تحدد المجال النفس حركي بأنّ ).22ص ،1996سليمان،

الذي يهتم بالمهارات الحركية ومختلف النشاطات التي تلتزم تحقيق أهداف المهارات الحركية بدرجة من 
 ،1983سيد محمد خير اهللا وممدوح عبد المنعم الكناني،( "التآزر تؤدي إلى الكفاءة والجودة في األداء

يفية الحيوية التي تؤدي نموها إلى تعبر عن الخصائص الوظ" كما نجدها تمثل  قدرات بدنية ).208ص
القدرة على األداء الحركي بدرجة عالية من الكفاءة حين يكون المطلوب جعل الحركات الماهرة جزء من 

 لكن الشيء الذي يجب التذكير به هو أن ).103ص ،1999محمد بوعالق،( ".الذخيرة الحركية عند الفرد
كإمكانية أو استعداد داخلي " التي تُنتجها، فهي غير ظاهرة و تظهرالكفاية يستدل عليها من خالل اإلنجازات 

من طبيعة ذاتية وشخصية وتتضمن الكفاية حسب هذا الفهم  invisible potentialitéذهني غير مرئي
وحتى تتجسد وتظهر،عددا من اإلنجازات واألداءات باعتبارها مؤشرات تدل على حدوث الكفاية لدى 

  ).40ص ،1991ج،محمد الدري( "المتعلم
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وهذا وإذا كان مفهوم الكفايات ارتبط في بداية ظهوره وانتشاره بمجال التشغيل والمهن وتدبير الموارد 
في اإلدارات والمصانع،إال أنه انتشر واتسع ليغطي كافة التغيرات التي يحققها ليس فقط العمال البشرية 

ة أثناء تواجدهم في المدارس والجامعات، بحيث ال و المهنيين ومن بينهم المعلمين، بل التالميذ والطلب
تبقى قضايا الكفايات محصورة عند المهنيين،بل ينبغي أن يتحول هذا النموذج إلى أداة لتنظيم وبناء 
المناهج وتنظيم األنشطة التعليمية في المنظومة التربوية ككل، وخاصة إذا نظرنا إلى اكتسابات التلميذ 

ها ألنّ فهوم الذي يضم المجال المعرفي،المجال الوجداني والمجال النفس حركي،بالمفهوم الشامل،أي الم
ومن باب  .بل تصيب كذلك التالميذ في نهاية كل طور تعليمي مجاالت ال تصيب فقط أصحاب المهن،

حوصلة لبعض الكفايات الخاصة، موزعة حسب المواد  يقدم محمد الدريج، االستئناف والتوضيح،
أمثلة توضيحية ترتبط بالكفايات  يقتصر في إدراجها على ستويات األسالك التعليمية؛الدراسية ووفق م

ومن بين الكفايات التي يسعى إلى  لمستوى التعليم االبتدائي،فبالنسبة  .الخاصة في مجال تعلم اللغة
  :يذكر تكوينها،

  ـ القدرة على قراءة رسالة؛

  ـ القدرة على قراءة صحيفة يومية؛

  استخدام القاموس؛ـ القدرة على 

  ـ القدرة على كتابة رسالة؛

  ـ القدرة على كتابة مقالة صغيرة؛

  ـ الميل التلقائي نحو المطالعة؛

  ـ االشتراك في مناقشة؛

  ـ فهم الكلمات في سياقها اللغوي؛

  ـ اإللمام بمبادئ الخط؛

  :هي ه يسعى إلى تكوين بعض الكفاياتيرى الباحث أنّ للتعليم اإلعدادي،أما بالنسبة 

  ـ القدرة على تسجيل خالصة حديث أثناء االستماع إليه؛

  ـ القدرة على كتابة قصة؛
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  ـ القدرة على كتابة تقرير؛

  ـ القدرة على استنباط الحكمة من قصص معينة؛

  ـ تذوق الجمال في مقطوعة شعرية؛

  ـ القدرة على إلقاء حديث على زمالء الفصل في موضوع معروف؛

  ساسية للغة؛ـ استيعاب القواعد األ

  :ه يسعى إلى تحقيق بعض الكفايات هييرى الباحث أنّ ،للتعليم الثانويأما بالنسبة 

  ـ القدرة على تحليل نص؛

  ـ القدرة على النقد وإبداء الرأي؛

  ـ استعمال الحاسوب في تنظيم معلومات لغوية؛

  ـ القدرة على اإللمام بمحتويات صحيفة يومية؛

  نفس أمام جمع من المستمعين؛ـ القدرة على التعبير عن ال

دريج في محمد ال( ـ القدرة على القراءة السليمة السريعة مع الفهم والتمييز بين األفكار الكلية والجزئية؛
  ).68،69، ص 2003عبد الكريم غريب،

في  مفهوم الكفاية مفهوم جديد على اللغة العلمية، سواء في علم النفس أو علوم التربية أو ويجب التذكير أن
مجال التشغيل والتسيير والموارد البشرية وغيرها من المجاالت، حيث ساد الحديث عن اإلمكانات 

الشخصية  ، وعن سماتinterets، وعن الميول capacités، وعن القدرات aptitudesواالستعدادات 
ث تمثل فكل هذه األحادي personnalité de traitsالتي تميز فردا معينا في ظروف ووضعيات معينة

لكن شيئا فشيئا بدأ مفهوم الكفاية يغزو مختلف الحقول العلمية  .الخصائص النفسية التي يعرفُ بها األفراد
 1991المنجد الكبير للسيكولوجيا الروس،(ففي حقل علم النفس يقدم  .ويحتل المفاهيم أو يكملها ويغنيها

psychologie Larousse (ول يخص مجال سيكولوجية النمواألالمعنى  :معنيين لكلمة كفاية  

developpement  du psychologie ،  قصد بها مجموع اإلمكانات لالستجابات األولية تجاهحيث ي
في حين يتموضع المعنى الثاني ما بين علم النفس واللسانيات ويندرج ضمن علم النفس  .البيئة المحيطة
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المعارف اللسانية لدى المخاطب تمكنه من فهم  حيث تعني الكفاية مجموع psycholinguistiqueاللغوي 
  .وإنتاج عدد ال نهائي من الجمل

ا في مجال التربية، فقد وجدنا في تصفحنا لبعض قواميس التربية، تفاوتا بينها في تقديمها لمفهوم الكفاية أم
  فحسب القاموس التربوي. المخصص لها ضمن موادها، من حيث األهمية ومن حيث الحيز

مشتقة من الكلمة  compétence: الكلمة المعبرة عن الكفاية هي فإنFoulquié.P،1971 (كي لفول(
، بمعنى المالءمة مع، cum، ومع  petereالذهاب :أي competerمن الفعل  competensالالتينية 
لمهنية سواء القانونية أو ا capacitéالكفاية هي القدرة  إن"  :والتعريف المحدد لها يقول .والمرافقة
  ".إلنجاز بعض المهام والوظائف والقيام ببعض األعمال المكتسبة،

، تعريف الكفاية والذي Landsheere De.Gدوالندشير . وفي منجد التقويم والبحث التربوي يقدم ج
  ."وفهم جمل جديدةالقدرة لدى األفراد على إصدار "يعتبرها

الكلمة  ، فإنMialaret.G،1979(ياالري كاستون م(  وفي قاموس اللغة الذي أشرف على إنجازه
compétence مشتقة من الالتينية القانونية :competentia  والتي تعني العالقة الصحيحةrapport 

justeالكفاية هي حصيلة اإلمكانية  ، إنaptitude في حين أن القدرة . أو اإلستعدادcapacité  أو
ة عامة وخاصة التأثيرات المدرسية من خالل انجازات تحيل إلى تأثير الوسط بصف habiletéالمهارة 

  .الفرد

ها الخاصية االيجابية للفرد والتي تشهد كما يعرف القاموس الموسوعي للتربية والتكوين، الكفاية بأنّ
 généraleفهناك الكفايات العامة  .الكفايات شديدة التنوع ويقرر بأن .بقدرته على إنجاز بعض المهام

compétenceهناك الكفايات القابلة للتحويل ، وtransférables والتي تسهل إنجاز مهام عديدة ،
، والتي ال توظف إال في spécifiques compétencesوهناك الكفايات الخاصة أو النوعية . ومتنوعة

هناك كفايات تُسهُل التعلم وحل المشاكل الجديدة، في حين تعمل  كما أن .مهام خاصة جدا ومحددة
هناك بعض الكفايات  كما أن .ت أخرى على تسهيل العالقات اإلجتماعية والتفاهم بين االشخاصكفايا

  .تمس المعارف، في حين تخص غيرها معرفة األداء أو معرفة حسن السلوك والكينونة

ا مفهوم الكفاية عند تشومسكي أمChomsky.N ،عرِفُ  ضمن التيار المعرفي، فهو يندرج بصفة عامةإذ ي
ها نظام ثابت من المبادىء المولدة والتي تُمكن كل واحد منا من إنتاج عدد ال نهائي من أنّ" اية اللغوية الكف

ها تنتمي إلى هذه كما تمكنه من التعرف التلقائي على الجمل، على اعتبار أنّ الجمل ذات المعنى في لغته،
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تشومسكي في محمد ".(تقديم تفسير لذلك إن كان غير قادرٍ على معرفة لماذا، وغير قادر على حتى واللغة، 
ويكون  هذه القدرة حسب تشومسكي، غير قابلة للمالحظة الخارجية، إنcom.akhaym.www.(  الدريج،

الشخص خاللها، عاجزا على ذكر كيف يتمكن من إنتاج وتوليد جمل مفهومة، وال كيف يكون بمقدوره فهم 
بهذا المعنى، مع اإلنجاز أو األداء، الذي يعني استعمال اللغة وتتعارض الكفاية   .جمل ذات داللة في لغته

المتعلم يكتسب  ويصبح هنا الفهم التشومسكي للكفاية أداة لنقد االتجاه السلوكي الذي يظهر أن .كما نالحظها
أو بواسطة سلسلة من االستجابات للمنبهات المعروفة؛ لكن  ،conditionnementاللغة بفضل اإلشراط 

 .كل متكلم هو قادر على إنتاج في لغته، صياغات لم يسبق له سماعها حسب المفهوم التشومسكي أن يالحظُ
بالبنيات اللغوية) عملية(لديه كفاية، أي لديه معرفة إجرائية وهكذا نقول عنه إن. الكفاية اللغوية  وهكذا فإن

عد التي تُسير وتُوجِه السلوكات اللغوية ها مجموعة من القواالتي يتكلم عليها تشومسكي ليست سلوكا، بل إنّ
إذ  تشومسكي يعطي للكفاية بعدا جديدا، إن .دون أن تكون قابلة للمالحظة وال يمكن للفرد الوعي بها

 .ها تسمح بأن تصير الكلمات منسجمة ومتالئمة حسب كل وضعية، إنّ"االنسجام والتالؤم" يعتبرها ملكَة
 .ها االستعداد لحسن الدراية والمعرفةإنّ .تشومسكي في التوافق مع جميع الوضعيات وهكذا فالكفاية تكمن مع

ينظر إلى التعلم انطالقا من نظرية  Gagnéولم يكن تشومسكي وحيدا في هذا التوجه، بل كان كانيي 
معالجة المعلومات، على الرغم من كون مفهوم القدرة الذي يستعمله يختلف عن مفهوم الكفاية لدى 

وفي مجال التكوين  ).محمد الدريج، نفس المرجع(  كانيي يعتبرها أمرا مكتسبا وليس فطريا ومسكي، ألنتش
 ه من غير المعقول اعتبار الكفايات المهنية المنشودة أمرا فطريا،الذي نحن بصدد البحث فيه، فإنّ المهني،

لطابع النظري المعرفي والطابع بل هي كفايات تُكتَسب من خالل خبرات تعلمية عديدة، مقسمة بين ا
ومن األمثلة  .ودة على أساس منهجية عقالنيةالتطبيقي العملي، كما نجدها منظمة بفضل مناهج مبنية ومقص

التي نُقدمها عن الكفايات المهنية في قطاع التكوين المهني، نذكر بعض الكفايات المهنية المنشودة من قبِل 
متواجدة في مدينة سطيف، والتي تظهر حسب عدد من اإلختصاصات معاهد ومراكز التكوين المهني ال

الكفايات مصادق عليها من طرف أساتذة ومهندسي مؤسسات التكوين المهني ( :ومستويات التكوين كالتالي
  ):بمدينة سطيف

  

  : التكوين المهني لمهنية العامة المنشودة فيالكفايات ا بعض مثلة عنأ) ج

  :كتروتقنياختصاص تقني سامي في اال

  :المنشودة  العامة الكفايات المهنية
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القدرة على قراءة مخطط كهربائي متعلق بمجال االكتروتقني سواء الخاص بالتركيبة الكهربائية أو ) 1
  .الخاص باآلالت واألجهزة

القدرة على استعمال كافة األجهزة الكهربائية المستخدمة في المجال االلكتروتقني بصفة صحيحة بغرض ) 2
  .اكتشاف وتحديد األعطاب المختلفة والقيام بالقياسات الضرورية

النقل ثم  التحكم في استعمال اآلالت الكهربائية وصالحياتها وفق المراحل المختلفة الخاصة باإلنتاج،) 3
  .التوزيع الكهربائي

  .العتادمة البشر واحترام المبادئ األمنية بصفة صارمة قصد المحافظة على سال) 4

  

  :ص تقني سامي في اإللكترونيك الصناعياختصا

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط إلكترونيك بصفة دقيقة) 1

  .القدرة على استيعاب حجم معرفي نظري دقيق بخصوص العناصر االلكترونية) 2

  .التحكم في استعمال أجهزة القياس االلكتروني بصفة فعالة) 3 

  .يات تصليح العطب وتقديمه بخصوص كل انجاز الكتروني مهما كانت طبيعتهمعرفة تقن) 4

  .إظهار دافعية واتجاه ايجابي الختصاص اإللكترونيك الصناعي) 5

 

  :اختصاص تقني سامي آليات وضبط

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط كهربائي على مستوى الخزانة الكهربائية) 1

  :إللمام بمعرفة دقيقة بخصوص كل العناصر االلكترونية المتعلقة باالنجازات المختلفة والمتمثلة فيا) 2

  .وااللكترونيةوالمائية  والهوائية الكهربائية -   
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االلكتروتقني واإلعالم اآللي لغرض تحديد صنف  اإللمام بمعرفة نظرية في مجال اإللكترونيك،) 3
  .غالها وكذا صنف البطاقات االلكترونية المختلفة الخاصة بكل صنفخصائص اشتو المحركات المختلفة

4 (والتحليل م، التنظيةقإظهار صفات روح العمل مع الجماعة، الد.  

  

  :اختصاص تقني سامي في صيانة عتاد اإلعالم اآللي

  :المنشودة  العامة الكفايات المهنية

  .م اآلليالقدرة على القيام بتثبيت أنظمة التشغيل في اإلعال) 1

  .القدرة على القيام بتثبيت مختلف الشبكات المعلوماتية بين عدة أجهزة لإلعالم اآللي) 2

  .القدرة على اكتشاف وتحديد أي عطب سواء على مستوى الكمبيوتر أو على مستوى الشبكة) 3

  .ةثم الهدوء والدقة مع كل ظرف مرتبط بالصيان القدرة على إظهار اتجاه ايجابي لالختصاص،) 4

  

ا في ما يتعلق بمركز التكوين المهني المتواجد في حي بيالر، فقد تمثلت النتائج حسب االختصاصات أم 
التابعة ايات ، والكف)مسير أشغال البناء، تمديدات صحية والغاز النجارة المعمارية، التلحيم، الخراطة،( 

  :لكل منها،  كما يلي

  

  ).2ستوىم: ( اختصاص الكفاءة المهنية في التلحيم 

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط تلحيم برموزه المختلفة دون ارتكاب أخطاء في القراءة) 1

األجهزة  القدرة على تنظيم مكان العمل باحترام شروط األمن والحماية الخاصة بالمهني ولباسه،) 2
  .لتامةومواد الحماية المستعملة في العمل لضمان الحماية ا
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: ة للتلحيم والمتمثلة فيالقدرة على القيام وانجاز عمليات التلحيم في مختلف الوضعيات المحددة بالنسب) 3
  .على الصقف واألفقيةوالتصاعدية والتنازلية و المسطحة 

القدرة على انجاز التلحيم وفق الخصائص المعدنية للقطع المراد تلحيمها ووفق الغرض المراد من ) 4
أو في الزاوية الخارجية أو حافة على  تلحيمها في الزاوية الداخلية، في حد ذاتها كمأل القطعة، كل قطعة

  .حافة

  

  )2مستوى: ( اختصاص الكفاءة المهنية في النجارة المعمارية

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

طلوبة داخل الورشة مع احترام القدرة على تنظيم مكان العمل وتهيئته وفق الظروف األمنية والنظافة الم) 1
  .مقاييس اللباس المشروطة

القدرة على تصور االنجازات المختلفة في النجارة المعمارية بتفكير تجريدي خالص يمكنه من اقتراح ) 2
  .لهذه االنجازات مخططات ورسوم

  .القدرة على انجاز العناصر المختلفة في النجارة المعمارية دون عيوب) 3

  

  )5مستوى: ( سامي مسير أشغال بناءاختصاص تقني 

  : المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تسيير ورشة في أشغال البناء بصفة دقيقة) 1

  .القدرة على انجاز مخطط تنفيذ األشغال) 2

  الساند لالهيك .القدرة على انجاز مخطط تنصيب في أشغال البناء) 3

التسليح : في أشغال البناء وعددها أربعة ورشات هي تو رشاالقدرة على التنسيق بين مختلف ال) 4
ferraillage ،coffrage   ورشة الخرسانةposte de bétonوورشة  الدراسات الميكانيكية ،. 

atelier mécanique.  
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والقيام  القدرة على تسيير العالقات البشرية بين عمال الورشة بمختلف مهامهم التابعة ألشغال البناء،) 5
  .تنسيق الناجح بينهمبال

  

  )2مستوى: ( اختصاص الكفاءة المهنية في التمديدات الصحية والغاز

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على استعمال العتاد المخصص للتمديدات الصحية والغاز بصفة ناجحة) 1

  .القدرة على اقتراح تصور بخصوص التركيبات الصحية المختلفة) 2

على انجاز مختلف التركيبات الصحية بصفة مقبولة دون ارتكاب األخطاء المهنية الواجب  القدرة) 3
  .تفاديها

  .تنمية الثقة بالنفس واإلخالص في كل العمليات المهنية للتمديدات الصحية والغاز) 4

  

لجاهزة، الخياطة ا( لت النتائج حسب التخصصات فقد تمثّ إناث،ا في ما يتعلق بمركز التكوين المهني أم
  والكفايات التابعة لكل منها ومستويات تحقيقها حسب الفئات المذكورة) لجة المياه محاسبة، مصمم أزياء، معا

  :ووفق تقويم األساتذة كما يلي آنفا،

  

  ).3مستوى( اختصاص الكفاءة المهنية في الخياطة الجاهزة 

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  . نواع المختلفة من آالت الخياطة بنجاحالقدرة على استعمال األ) 1

  .القدرة على إبداع وانجاز النماذج في الخياطة الجاهزة) 2

  .القدرة على معرفة كل أنواع األقمشة بصفة دقيقة) 3

  .معرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل أنواع األقمشة بغرض استعمالها المناسب) 4
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  .قة والتنظيم في ممارستهاإظهار دافعية للخياطة، ثم الد) 5

  

  )5مستوى:( اختصاص تقني سامي في المحاسبة والمالية

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

 .القدرة على تسجيل وإعداد مختلف األعمال المحاسبية لمؤسسة معينة) 1

بصفة حسابات العمالء وتقييم األسهم والسندات  ةالقدرة على دراسة طلب قرض لعميل ما، معالج) 2
  .دقيقة

  .القدرة على حساب مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مصلحة الضرائب) 3

  .وإنتاجها اتخص المؤسسة في مشترياتها، مبيعاته) prévisions (القدرة على القيام بتنبؤات )4

  .القدرة على تحليل وحساب مختلف التكاليف) 5

م والعمليات الحسابية، وكذا القدرة على التنظيم وإظهار روح اكتساب قدرة التركيز فيما يتعلق باألرقا) 6
  .المسؤولية في العمل

  

 

  )5مستوى:( اختصاص تقني سامي مصمم أزياء

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .معرفة خصائص جسم اإلنسان مظهريا ومورفولوجيا لغرض القيام بالتصاميم بصفة دقيقة) 1

  .سواء في مصادرها أو في كيفية تحضيرهامعرفة كل أنواع القماش ) 2

  .معرفة مختلف طرق النسيج المعتمدة صناعيا في استخراج القماش) 3

  .القرة على استعمال العتاد الخاص بالتفصيل والخياطة) 4

  .التبذير والثقة بالنفس في كل العمليات المهنية ة، كراهيقإظهار حب المهنة في التصميم، الصد) 5
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  )5مستوى( امي سكرتارية المديريةاختصاص تقني س

  :المنشودة العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تحديد وإنتاج الوثائق المختلفة الخاصة باإلدارات والمؤسسات) 1

  .القدرة على تحرير مختلف الرسائل اإلدارية والتجارية) 2

  .صالح اإلداريةالقدرة على تسيير الوثائق وتوزيعها وحمايتها على مستوى مختلف الم) 3

رة في التحكم في العمليات المكتبية المختلفة في اإلعالم اآللي وفق مختلف دالق) 4
   .) differents logiciels(اللوجيسيال

التكيف مع مختلف الظروف والشخصيات التي  الهدوء، تالقدرة على تسيير الوقت وإظهار سلوكيا) 5
ادرات والقرارات المناسبة في حدود توجيهات المسير، مع تبني يواجهها المهني أويتعامل معها، واتخاذ المب

    .قدرات في االستقبال واالتصال وروح المسؤولية

  

  )5مستوى:( اختصاص تقني سامي في معالجة المياه

المنشودة العامة ةالكفايات المهني:  

ة بالنسبة لمحطة القدرة على معرفة مراحل معالجة المياه وتحديد المميزات المرتبطة بكل مرحل) 1
  .معالجة المياه المستعملة ومحطة معالجة مياه الشرب

  .القدرة على القيام بمختلف التحاليل المخبرية المتعلقة بالمياه والوصول على إثرها على نتائج دقيقة) 2

  .القدرة على فهم النتائج المتحصل عليها، ثم تقييمها ثم تبليغها للجهات المعنية) 3

مجموعة من .(التحلي بالدقة والصدق وروح المسؤولية بخصوص النتائج المتحصل عليهاالقدرة على ) 4
  ).2009أساتذة ومهندسي مؤسسات التكوين المهني، سطيف، الجزائر، 
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ما ينبغي أخذه بعين االعتبار في موضوع الكفايات، ليس السلوك كانعكاس أو رد فعل عضلي وحسي  إن
أي داللة ومعنى عام يظهر عند  سلوك كنشاط كلي ومهام ذات مغزى،حركي كما يراه السلوكيون، بل ال

الكفاية بكونها تعبير عن القدرة على  Landsheere De.Vلذلك تعرف فيفيان دوالندشير. إتمام النشاط
ها سلوك يمكن التعبير عنه بأنشطة قابلة للمالحظة، لكنها أنشطة تتجمع إنّ .انجاز مهمة معينة بشكٍل مرضٍ

    ، أين يظهر أنAusubel.Dأوزوبل  .يمكن االستدالل هنا بنظرية د .في عمل مفيد وذي مقصدوتندرج 
المادة التعليمية ذات المعنى يكون ارتباطها حقيقي وغير عشوائي بالمبادئ والمفاهيم ذات العالقة بها، " 

معنى، وعلى العكس، إذا لم  ذوة للمتعلم، وبذلك يغدو التعلم والتي تكونت على نحو مسبق في البنية المعرفي
 ).حفظ عن ظهر قلب( ترتبط هذه المادة بالبنية المعرفية على نحو حقيقي وغير عشوائي، فسيغدو التعلم آليا

ولهذا، ال يحدث التعلم ذو المعنى إال إذا تم ربط المادة التعليمية بالخلفية التعليمية السابقة للمتعلم، والمكَونة 
وإذا أردنا أن  .دئ واألفكار ذات العالقة، والتي تجعل ظهور المعاني الجديدة أمرا ممكنامن المفاهيم والمبا

كفاية البنية المعرفية وثباتها ووضوحها وخصائصها التنظيمية، وكذلك  نكون أكثر تحديدا، يمكن القول بأن
و حاسم، فإذا كانت هذه البنية ر في دقة المعاني الجديدة ووضوحها على نحؤثقابليتها للتحويل واالستدعاء، تُ

واضحة وثابتة ومنظمة على نحو مناسب، وتنطوي على أفكار ذات عالقة وثيقة بالمادة التعليمية موضوع 
م، فستتكون معاني ومفاهيم جديدة ودقيقة وواضحة وثابتة، وستحتفظ هذه البنية بكينونتها المستقلة التعلّ

ا إذا افتقرت البنية إلى الوضوح أم .ستخدام في األوضاع المناسبةأي قابليتها لالستدعاء واال وتوافريتها،
لت من األفكار ذات العالقة بالمادة التعليمية الجديدة، فستكف أو تعوق التعلم ذا المعنى والثبات والتنظيم، وخَ

ية المعرفية تقوية الجوانب الهامة للبن أن دد،ويرى أوزوبل في هذا الص واالحتفاظ والقدرة على االستدعاء،
ق التعلم ذا المعنى على نحو فعلي ل االكتساب واالحتفاظ واالستدعاء واالنتقال،تسهعبد المجيد ( أي تُحق

ر، في نهاية األمر، على سلوك إنساني يحتوي التجريد عبالكفاية تُ إن ).320،321، ص 1998نشواتي،
، بل عمل ذكي يكون من هي ليست عمل ميكانيكيواالستنتاجات والمخيلة والفهم والدالالت المرجوة؛ ف

إضافة ق بين سلوك اإلنسان وعمل اآللة؟ ما الفر عتراف له بقدر من المعنى والمغزى، وإالّالضروري اإل
السلوك الكفء  هكذا نرى أن .إلى ذلك، يجب اعتبار الكفاية وظيفة نشيطة تحتوي قسط من التنظيم والتنسيق

ها تفاعالت من التفاعالت التي ال يمكن مالحظة انسجامها بصفة مباشرة، ألنّ هو سلوك يمتاز بحجم هائل
باطنية غير واضحة للعيان؛ كما نجد هذه التفاعالت، ال محالة، معززة بالمعارف المفهومة وبالوعي 

ذا الصدد يرى في ه .ه غير ظاهرهذا االنسجام أكيد، لكنّ نرى أن .الواضح للمعنى المنتَظَر من هذا السلوك
غير متجانسة من المعارف والمهارات والقدرات العقلية  )مزيج( الكفاية تتألف من تشكيلة أن" محمد الدريج 

أي النشاط التقني واالجتماعي الذي سينْتُج  د بينها هو فائدتها ومنفعتها،حّالخ، وما يو...والخطاطات الحسية
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ث العناصر التي تتألف منها ولكنها منسجِمة من حيث النتيجة الكفاية غير منسجمة من حي إن .عن توظيفها
ن الكفايات نتائج المكتسبات المعقدة والتي تظهر كما لو كانت حصيلة المكتسبات كما تتضم .المستهدفة

ا ما للكفاية حيث تُعتبر تشكيلة وخليط من العناصر، منه) نسبة إلى اللولب( ا يؤكد الطابع اللَولَبيمم .السابقة
كتسب اآلن ومنها ما تمصصٍ ماضية، هو من صاحبها من  اكتسابه في حكعناصر تتجمع شيئا فشيئا لتُم

ففي مواقف اإلنتاج يستعمُل المهني  ).محمد الدريج، نفس المرجع( .التحكم في بعض المواقف والوضعيات
نتوج المرغوب، وإلى الفائدة والمنفعة كفاياته، داخل المصنع، في الوضعيات المختلفة لكي يصَل إلى الم

فهو يوظفُ، في هذه الحال، جملة من المعارف والمهارات والقدرات، وحتى السمات النفسية . المرجوة
واالنفعالية، كالتركيز مثال، أوالدافع لتحقيق المنتوج المقبول، بصفة ناجحة؛ وكل هذه األمور، تكون متداخلة 

أ، بل هو شامل، تحتويه محدد، وبصفة كلية، بحيث ال يظهر هذا التداخل مجزفي ما بينها، و في زمنٍ 
زيادة في اإلنتاج كماً وكيفاً : " هنا يظهر مفهوم الكفاية اإلنتاجية .شخصية العامل طوال فترة نشاطه المنْتج

ن العمل لدى عمال الصناعة وندرة في الوقوع في الحوادث والغياب بدون إذن والتمارض والتأخير ع
فالعامل ذا الكفاية اإلنتاجية العالية في ضوء هذا التعريف هو الذي يحقق  .ومخالفة التعليمات والجزاءات

ه قليل الوقوع في الحوادث وال توقع عليه أي جزاءات، سواء كمية عالية من اإلنتاج تتسم بالجودة كما أنّ
ا العامل ذا الكفاية اإلنتاجية أم .خالفة التعليماتكان ذلك بسبب غيابه، أو تمارضه أو تأخيره عن العمل أو م

المنخفضة فهو الذي ال يستطيع الوصول إال لمستوى منخفض من اإلنتاج، وبه كثير من األخطاء بالنسبة 
ه يقع في كثير من الحوادث، ويتغيب بشكل كبير بدون إذن، ويخالف دائما تعليمات للحسن والجودة، كما أنّ

ونظرا ِلما  ).395ص ،1985محمود السيد أبو النيل،( "يرا على العيادة الطبية متمارضارؤسائه ويتردد كث
تم ت، فإنا وكيفًا في أي مجاٍل مورِسذكره بخصوص الكفاية، والتي توحي إلى معاني زيادة اإلنتاج كم 

ومن بين هذه  .جر كلها عن معاني القدرة والزيادة في اإلنتاحيث تُعب هناك مفاهيم عديدة مرتبطة بها؛
ومن باب تسطير حدود تقريبية بين مفهوم الكفاية وهذه  .التعلّمالمهارة والقدرة واالستعداد و :المفاهيم نجد

هذا على  أكثر فأكثر، ق إليها بشكل موجز، حتى نتمكن من إلقاء الضوء،المفاهيم، سوف نحاول التطر
المفهوم، لكي يتضح بشكٍل واف. 
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  :فاهيم المرتبطة بهاالكفاية والم )د

  :Habileté المهارة) 1

ين من خالل سلوكات ناجعة، وتَنتُج عموما، موعة محصورة ضمن كفايات معينة، تعتعتبر المهارة مج
 ،motricesوالكفايات الحركية . عن حالة من التعلم، وهي عادة ما تهيأ من خالل استعدادات وراثية

، تظهر على مستوى الحركات المنظمة بشكٍل معقدsavoir ،ـ faireتعني خصوصا، معرفة كيف نعمل
وعادة ما يرتبط هذا المفهوم مع كيفيات المعرفة أو كيفيات العمل  .كما هو الشأن في مجال التربية البدنية

الفنية واالكتسابات المدرسية، وأيضا  performancesفي الصناعة التقليدية والتقنية، ومع االنجازات 
وكفايات عامة قابلة  ويمكن التمييز بين مهارات من مستوى عالي، .رفية األكثر تجريدامع الكفايات المع

 ،2004في عبد الكريم غريب،  Parot.Roland Doron et F(  أساسا للتطبيق على مشاكل متعددة
 مين على أداء مهام معينة،يشمل كفايات وقدرات المتعلّ وتكون المهارة هدفا من أهداف التعلم، ).71ص

؛ وتتصل المهارات على مستوى التحكم في مهارته، مثل القراءةشكل دقيق، ويترجم هذا األداء درجة ب
  :التعليم بعدة دالالت، منها

  ؛اليدوية والجسديةـ أنشطة حركية تتصل بالمهارات 

  ؛نطق والكتابة واستقبال األصواتـ أنشطة تلفظية، مثل ال

  .والموسيقى ، مثل الرسم والرقصـ أنشطة مهارية تعبيرية

  :وتتطلب المهارات مجموعة من األنشطة، تتحدد في ثالثة مستويات هي

  .بواسطة تقنيات المحاكاة والتكرارتبنيها  مهارات التقليد والمحاكاة، ويتم) أ

: قصد هنا الباحث عبد الكريم غريب بالتمهيري( مهارات اإلتقان والدقة، وتُنَمى بالتدريب والتمهير؛) ب
  ).ي المهارةالترويض ف

عبد الكريم .( مهارات االبتكار والتكيف واالبداع، وتُنَمى بالعمل الجماعي أو الذاتي الموجهين) ج
  ).11ص ،2003غريب،
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ويتبع فيتليس " المهارة هي الدقة والسهولة في أداء األفعال الحركية المعقدة  أنBendjham  "ويرى بنجهام 
Viteles  وبيرPear نمط من األداءات التوافقية المتميزة بالتعقد والتكامل : "هاهارة بأنّالم ناللذان يصفا

  ).120ص ،1996 محمد السيد أبو النيل،"(والتكيف للمواقف المتغيرة 

 

  :capacitéالقدرة  )2

ه ه قادر على فعل معين، أو أنّويقاُل عن فرد أنّ .تُعبر القدرة عن إمكانية النجاح في القيام بسلوك معينٍ
ه سيصل إلى على العموم أنّتمكّن من هذا الفعل، حيث نتوقع، والقدرة هي الحالة التي تجعل الفرد م .درمقت

وبالتالي يمتلك المقدرة لتحقيق األمر المراد؛ وتظهرعالقة القدرة  .النتائج المنتظرة منه، فهو قادر على ذلك
بالكفاية عندما يتضح بأن شيء إال إذا امتلك كفاية أو مجموعة من الكفاياتصبح قادرا على فعل الفرد ي .

نجد الكفاية إذن سابقة للقدرة ومؤسسة لها، . وبالتالي مجرد امتالك هذه الكفايات هو الذي يجعل الفرد قادر
. فالقدرة إذن، هي حصيلة الكفايات المكتسبة، ودليل على وجودها .فهي التي تسمح للفرد بأن يكون قادرا

إنس فنقول أنه يمتلك عدة كفايات مؤدية إلى ذلك؛ ن ألنّان له القدرة على إيجاد الحلول لعطب ميكانيكي معي
ها تحتوي وإذا قمنا بتحليل هذه الكفايات فسوف نكتشف أنّ. وتتمثل في كفايات معرفية ثم كفايات تطبيقية

ري بحت، يمثل المستوى على عدة مستويات؛ فبالنسبة للكفايات المعرفية، فهي تشمل المعلومات كجانب نظ
عتبر، في نفس الوقت قاعدة للمستوى الثاني، والمل في مستوى الفهمتمثّاألول في المجال المعرفي، والذي ي. 

كما  .فهناك إذن كفاية المعرفة، ثم كفاية فهم هذه المعرفة، وكذلك كفاية تطبيق هذه المعرفة، في نفس المجال
كفاية ال ،هناك كفاية التحليل أنخاذ قراركم واتّتركيب وكفاية التقييم أين يصبح الفرد قادرا على تقديم ح. 

فبالنسبة لمسألة تقييم  .نافته للمجال المعرفيد على هذه المستويات من خالل صيؤكّ Bloomبلوم  .نجد ب
كل مستوى من مستويات المجال المعرفي، يخضع بالضرورة لتقييم هذه المستويات، فقد أوضح بلوم أن 

خاص، حيث نجد اختبارات هذا التقييم تختلف في طبيعتها ومستواها، وفق طبيعة ومستوى األهداف 
وعلى هذا األساس تُبنى اختبارات في مستوى المعرفة، كما تبنى اختبارات أخرى في . التعليمية المنشودة

 .التحليل، التركيب ثم التقييممستوى الفهم، واختبارات في المستويات العالية األخرى، والمتمثلة في التطبيق، 
 .نالحظ ب ،)يها كذلك نفس الباحثمسالتعميم كما ي(فبخصوص أساليب التقويم ألهداف التطبيق والتحليل

جردات في مواقف خاصة استخدام الم" ها يشرح مبادئ التطبيق والتعميم على أنّ S.B.Bloomبلوم  .س
ويمكن  .فكار عامة، أو قواعد إجرائية أو طرق معممةويمكن أن تكون التعميمات على شكل أ. وملموسة

بلوم، ترجمة .ب .س(  ".أيضا أن تكون التجريدات مبادئ فنية، وأفكار ونظريات يجب تذكرها أو تطبيقها
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لباحث يربط في هذا المرجع بين األهداف التربوية انرى  ).241ص ،1983دارماكيروهيل وآخرون،
هو عبارة عن قدرة، فيقول في هذا الشأن  تطبيق المبادئ والقدرة، فيرى أن "القدرة على تطبيق  إن

المبادىء والتعميمات على مشكالت ومواقف هي نوع من هدف تربوي يوجد في معظم مقررات التعليم التي 
لمدرسة تبدأ في المدرسة االبتدائية ويركز عليها في مستويات المدرسة الثانوية، والكلية، والتخرج، وا

حقا، فكرة أو مبدأ ما لم " يفهم " التلميذ ال  ن وواضعوا المناهج، لفترة طويلة أنوقد أدرك المدرسو. ةالمهني
ه مؤشر للتمكن ذلك ينظَر إلى التطبيق باستمرار على أنّ عّللو. يستطيع استخدامها في مواقف مشكلة جديدة

. ذاته لمناهج على هذا الهدف في حدز المدرسون وواضعوا اوقد ركّ. بدرجة كافية من المادة الدراسية
وينظرون إلى القدرة على تطبيق المبادىء والتعميمات على مشكالت جديدة ومواقف كواحد من أكثر 

  م مفيدا في حله يجعل التعلّويمكن أن يروه مثلما له من أهمية ألنّ. األهداف التربوية صعوبةً وتعقيداً
ول على درجة من التحكم في مختلف مظاهر بيئته والمشكالت التي المشكلة، وهو يمكن التلميذ من الحص

ل أحد مخرجات التعلّم التي تُمكن التلميذ من مواكبة الظروف والمشكالت في مجتمع تواجهها، أو هو يمثّ
التلميذ الذي أظهر مستوى مرتفع من القدرة في هذا النوع من األهداف قد  وعليه فإن. معقد وسريع التغير

. سين، والخبراء، والسلطات األخرى من الكبارتسب ذكاء مستقال يبعده عن االعتماد المستمر على المدراك
ها تميل ألن تكون واحدة من أكثر ما ه بمجرد نمو القدرة على إجراء تطبيقات فإنّوأخيرا، هناك دليل على أنّ

. ينما تكون مناسبةما للتعليم أهِها تصبح هدفا مفإنّ وإذا بقيت القدرة ـ ألنها مفيدة ـ. يكتسب من التعلّم بقاءا
أهميتها للتقويم يمكن إظهارها بواسطة تكرار ذكرها في  ساليب للتركيز على هذا الهدف، فإنومهما كانت األ

  :وتظهر على الشكل التالي. مقررات وبرامج متنوعة في مستويات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي

  .تتعلق بقواعد النحو) شفهيا أو كتابيا  (ى تقديم أفكارالقدرة علـ 

مبادىء تتعلق بالترابط، االنتقال، ( تتعلق بمبادىء الخطابة) في شكل مكتوب(القدرة على تقديم أفكارـ 
  ).الوحدة والتركيز

  .التطبيق المتسق للمعارف العلمية، والتفهم في حل المشكالت الشخصية واالجتماعيةـ 

  .لشرح ظواهر)  حقائق، نظريات مبنية بواسطة البحث ( ميماتتطبيق التعـ 

  .لتفسير الظواهر الطبيعية المرتبطة بالمشكالت الشخصية أو االجتماعية)  أو طريقة (تطبيق تعميم علميـ 

  .بيق مبادىء علم النفس في التعرف على خصائص موقف اجتماعي جديدطتـ 
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يسية للحقوق والواجبات المدنية على مواقف جديدة محددة تطبيق المبادىء، المفاهيم واألفكار الرئـ 
  ).242ص بلوم، نفس المرجع، .ب .س"(

  

إمكانية النجاح، وكفاية ضمن مجال عملي أو نظري، كما يمكن أن تالحظ " ها من هنا تظهر القدرة على أنّ
ختبارات متنوعة، القدرة داخل المجال المدرسي أو المهني، أو تالحظ على شكل غير مباشر، من خالل ا

ودراسة االنجازات البيداغوجية، مثل القراءة، تسمح . كما هو األمر بالنسبة للتوجيه المدرسي أو المهني
 Parot.F et Dorand( باكتساب مهارات خاصة، تكون في بعض األحيان مرتبطة بعامل نسبة الذكاء

dRolan ،لى إمكانية أداء نشاط معين، وهي وتدل القدرة ع)." 72نفس المرجع، ص في عبد الكريم غريب
كما تشير إلى القوة على أداء فعل ما، جسديا كان أو  .بهذا ترتبط بالمعنى الفلسفي الدال على الوجود بالفعل

فرج عبد القادر طه ومن معه، معجم علم ( عقليا، وسواء كان هذا الفعل فطريا أو مكتسبا بالتعليم والتدريب
تتمثل في بعض االنجازات، والتي ترتبط مع  Gagnéلقدرة حسب كانيي وا ).النفس والتحليل النفسي

بعضها في خاصية معينة، فمثال يمكن للمتعلم أن يقوم بإنجاز سلوكات متعددة في مجاالت مختلفة، كحفظه 
؛ كل هذه تاريخية وحفظه لقوانين السياقةلقطعة شعرية وحفظه لمقطوعة موسيقية، وحفظه ألحداث 

لفة مظهريا، ومن حيث الموضوع الذي انصبت عليه، تدخل ضمن قدرة واحدة هي القدرة االنجازات المخت
  ).73في عبد الكريم غريب، نفس المرجع، ص Gagnéكانيي ( mémorisation: على التذكر

  :aptitudeاالستعداد ) 3

نت فطرية أو المعنى األساسي الدال على مفهوم االستعداد هو امتالك الفرد لقدرات كامنة، سواء كا إن
وهي قدرات تجعله فردا مستعدا للحصول على كفاية معينة، أو المباشرة في متابعة تكوين بصفة . مكتسبة

عادية ومتكيفة، وذلك دون الشعور بصعوبات أو معاناة في التحصيل والتطور في اكتساب ما يريده هذا 
اية رضية تُساعد على الحصول على الكفستعداد، هو إذن، أفاإل. ن، من معارف، قدرات وكفاياتالتكوي

كالتشجيع ووجود الدافعية  ستعداد في ظروف نفسية ايجابية تعمل على ذلك،ويمكن أن يتمثل اإل. المنشودة
عدم توفر هذه الظروف النفسية االيجابية سوف  لدى الفرد المعني بالتعلّم واكتساب الكفاية؛ نفهم من هنا أن

رادؤدي بالضرورة إلى جعل اليمكن اعتبار االستعداد سابق . فرد غير مستعد للتعلّم الموعل إثر ذلك، ي
فالطفل يصبح مستعدا لحركات المشي عندما يتحصل على المستوى المناسب من النضج البيولوجي . للكفاية

ت الذي يعتبر، في هذه الحالة عامل من العوامل التي تسمح باكتساب كفاية المشي وتطويرها، حسب معطيا
ه حقّقَ نُضجا كما يصبح هذا الطفل مستعدا للذهاب إلى المدرسة في حدود ستة سنوات ألنّ. علم النفس النمو
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نفسيا كافيا يجعله مستعدا للتحرر من العالقة مع األم، وبالتالي مستعدا للذهاب إلى المحيط المدرسي الجديد 
ه حقّق نُضجا عدا لمتابعة محتويات مادة الفلسفة ألنّكما يصبح تلميذ السنة الثالثة ثانوي مست. بالنسبة إليه

بتفهم هذه الحقائق من خالل نظرية  Piaget Jeanوقد سمح لنا جان بياجي. عقليا يتمثل في التفكير المجرد
المرحلة الحس حركية، مرحلة ما قبل : مراحل هي) 4( تطور الذكاء البشري، والذي حدده في أربعة

ونعلم عن طريق هذه . يات والتفكير الملموس، ثم مرحلة العمليات والتفكير المجردالعمليات، مرحلة العمل
فالمرحلة الجنينية هي استعداد للمرحلة الحس  .كل مرحلة هي بمثابة استعداد للمرحلة التي تلي النظرية أن

حلة العمليات حركية، والتي هي بدورها استعداد لمرحلة ما قبل العمليات، والتي هي بدورها استعداد لمر
أصبحت أعمال جان " انطالقا من هذه التحديدات . الملموسة، والتي هي استعداد لمرحلة العمليات المجردة

في جورجات وجان باستيو  Piagetجان بياجي (  بياجي أساسية بالنسبة للتعليم ومناهجه وتنظيماته
قدرة الفرد " ه داد على أنّومن أجل ذلك يعرف االستع ).38ص ،teGeorget،1997ـ  Pastiauxفي

االستعداد على قدرة الفرد أن يكتسب  الكامنة على تعلّم عمل ما إذا ما ُأعطي التدريب المناسب، ويدّل
على إثر هذا  ).200ص ،2003عبد الرحمان العيسوي،"(بالتدريب نوعا خاصا من المعرفة أو المهارة 

. ح بالتعلّم، وسواء كان هذا النضج بيولوجي، نفسي أوعقليه نُضجا معينا يسميمكن فهم االستعداد على أنّ
 قعتَوفإذا توفر هذا النضج تَمكّن الفرد من تحقيق التعلّم المنشود؛ على عكس ذلك إذا لم يتوفر هذا النضج ي

ة وأبسط مثال يمكن االستدالل به، في هذه الحالة، هو استحال. أن يجِد الفرد صعوبات في تحقيق ذلك التعلم
من ذلك عرف معجم علم ". بروكا " تعلّم اللّغة، عند الكائن البشري، قبل النضج الكامل للمنطقة المخية 

قدرة ممكنة، أي وجود بالقوة، أو أداء متوقع سيتمكن الفرد من " ه النفس والتحليل النفسي االستعداد على أنّ
عامل التعلم، أو عندما تتوفر لذلك الشروط إنجازه فيما بعد، عندما يسمح ذلك عامل النمو والنضج أو 

فرج عبد "(يمكن على أساسه التنبؤ بالقدرة في المستقبل  latentواالستعداد كأداء كامن . الضرورية له
ويمكن . )75ص ،2004القادر طه ومن معه، معجم علم النفس والتحليل النفسي في عبد الكريم غريب،

. هم قادرون أو غير قادرين على القيام بعمل أو مهمةاألفراد على أنّ لها يظهر من خالعداالستعداد باعتبار 
وكلمة االستعداد هي كلمة شائعة االستعمال في األوساط التعليمية والمهنية، حيث تشير إلى مستوى من 

أو شهادة ) P.A.C(المهني  التكوين الذي يتوج بشهادة، تُعرف بشهادة االستعداد، كشهادة االستعداد
المتحصل عليها في ). CAPP(: تعداد النفس ـ بيداغوجي المعروفة في النظام التربوي الفرنسي بِاالس

فق قدرتهم وِ ف االستعدادات بكفايات األفراد التي تتمعرعلم النفس الفارقي، تُ" وفي . إطار تكوين األساتذة
، أي tests ستعدادات من خالل االختباراتقيم االوتُ. على التوظيف األكثر أو األقل نجاعة للعمليات الذهنية

ن هذا الشكل من التقييم من إبعاد كل أشكال الذاتية ، بحيث يمكstandardisée ّبواسطة اختبارات مقنّنة 
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ن اختبارات االستعدادات عادة من سلسلة المسائل المتدرجة في الصعوبة، بحيث كل مسألة وتتكو. للمقيم
problèmeتقيس استعدادا ، ممن هنا يتضح لنا ). 76ـ75ص ص ،2004عبد الكريم غريب،"(نا عي

االرتباط والعالقة بين مفهوم الكفاية ومفهوم االستعداد، حيث يظهر االستعداد كقدرة سابقة تُمكّن من 
وعلى هذا األساس يجب األخذ بعين االعتبار هذه العالقة في كل المهام اإلرشادية  .الحصول على الكفاية

وكل استخفاف بهذه  .ة السابقة للمسارات التكوينية والتعليمية، في التعليم العام، أو التكوين المهنيجيهيوالتو
ولقد أكد لنا . العالقة سوف ال يساعد المعنيين بهذه المسارات من تحقيق الكفايات المطلوبة بصفة عادية

لمهني عند المتربصين القادمين لمتابعة ة عملية التوجيه اأساتذة التكوين المهني، في مدينة سطيف، أهمي
المتربصون الذين لم يوجهوا بطرق عقالنية إلى  حيث الحظوا الصعوبات التي يالقيهاالتكوين، 

يفس ُ فهناك مثال متربصون يأتون من . ر مقاطعة العديد منهم المسار التكوينياالختصاصات المختلفة، مما
 ) prérequises( ةلية التي تشترط معرفة قبل في االختصاصات العلميالشُعب األدبية، و يقومون بالتسجي

أو اختصاص  والعلوم، كاختصاص اآلليات والضبطالفيزياء ت وة المتمثلة في الرياضيالمواد العلميل
ة التكوينية، نظرا ع، بصفة عامة، من مصير هؤالء المتربصين هو الفشل في العمليالمتوقَّو  .اإللكترونيك

  .المذكورة العلمية ر عناصر االستعداد التي تسمح بمتابعة التكوين في هذه االختصاصاتم توفّلعد

  :apprentissageالتعلّم  )4

يرتبط التعلّم، إذا أمعنا النظر، بكل المفاهيم التي قمنا بتقديمها، والتي أوضحنا أنها ذات عالقة أكيدة بمفهوم 
ن استيعاب الكائن البشري لسلوكات، مواقف ومعارف لم تكُن لديه في ر عويمثل التعلّم حقيقة تُعب .الكفاية

ة مها، حيث تعمُل هذه السلوكات المكتسبة على زيادة تكيفه مع الظروف والمشكالت الحياتياألصل، بل تعلّ
حصول فالتعلم، إذن، هو عملية تثقيفية  وليست طبيعية، بمعنى أنها نتيجة لمجهود يقوم به البشر لل. المختلفة

م بصفة عفوية وقد يتم التعلّ. على هذه السلوكات و المعارف بغية توظيفها لتحقيق المنفعة، فهي نتاج ثقافي
خَطّطة؛ بينما تكون الصفة او .نظمةأو بصفة ملمنظّمة عن تكون الصفة العفوية عن طريق التجربة غير الم

يتضح أن التعلّم ظاهرة تعمل على تغيير سلوك من خالل هذا التحديد األولي،  .طريق المناهج المدروسة
الفرد وأدائه بواسطة التدريب المستمر واكتساب سلوكات جديدة تجعل الفرد قادرا على مجابهة مواقف 

نطلق، نتوقع أن يحدث هذا التعلّم تغييرات، ومن هذا الم .جديدة، أو مواقف تشترط تَوفُّر هذه السلوكات
فال يمكن الكالم عن التعلّم دون مالحظة . والعقليةالنفسية أو الناحية المعرفية و سواء من الناحية الجسمية

يتفق الباحثون " على إثر ذلك و .وتعتبر هذه التغييرات المؤشرات الدالة عن حدوث التعلّم. هذه التغييرات
ة، عليها من التغيرات التي تطرأ على سلوك الفر ة التي نستدلُّعلى أن التعلّم هو العمليد أو العضوي
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يقصد  ).274ص ،1998عبد المجيد نشواتي،"(والناجمة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو الخبرة 
أ .ا كلوصأم .البنية الجسدية، النفسية والعقلية بكل ما تحتويه جميعها من عناصر) organisme(بالعضوية 

A.Clauss ّر سلوكي ي" ه فهو يعرف التعلّم على أنتحقق إثر وصول الفرد إلى حل مشكلة معينة تغي
، "ثم احتفاظ ثانيا  الاكتساب أو" ه وهناك من يعرف التعلّم على أنّ). A.Clauss"( يعرضها عليه المحيط 

ن الفرد من تعلّمه من جهة، واستعمال الفرد لهذا كّمثم يتساءل عن العالقة التي يمكن أن تربط بين ما تَ
ويحملنا هذا التساؤل إلى التفكير ). R.Deldime et R.Demoulin"(من جهة أخرى التعلّم في المستقبل 

فهي كذلك هامة بالنسبة للتعلّم ا مسألة االحتفاظ، أم .في الفائدة التي يمكن أن يجنيها الفرد من التعلّم المتَحقق
التعلّم كعملية هو "  لّم أنن االحتفاظ هو الدليل على ذلك؛ ولهذا يرى بعض المهتمين بدراسة ظاهرة التعأل

وهو . إحداث تعديالت ثابتة في سلوك الفرد وميوله وبناه العقلية نتيجة التعليم أو التدريب أو التفاعل الذاتي
ما نستطيع تحديد حد خالل مالحظة أداء الطالب في بذلك عملية داخلية خفية ال نستطيع قياسها مباشرة، وإنّ

وكإنتاج هو التغيير المرغوب فيه والذي يطرأ على سلوك الفرد عقليا وجسميا  المواقف الحياتية المختلفة،
التعلّم َأمر فيه  من يفهم أن ).204ص ،1994عبد الباسط عبد المعطي،"(وانفعاليا كنتيجة للخبرة أو النشاط 

ة المعارف عملية تعديل السلوك وزياد" ه زيادة للشخص المتعلِّم وكذلك تعديل، ولهذا عرفَ على أنّ
الفرد إذ يكتسب  بمعنى أن. والمهارات من خالل التغير في الميل الستجابة تحت تأثير الخبرة المكتسبة

مزيدا من الخبرة والتجربة نجده يميل إلى التصرف بأشكال مختلفة عن أشكال السلوك التي كان يأتيها قبل 
ه تعلّم حين وهكذا يقال عن اإلنسان إنّ ).854ص ،1995عبد الفتاح مراد،"(مروره بتلك الخبرات والتجارب 

د التعلم من خالل السلوك والتغيرات الحاصلة يتمكّن من القيام بعمل لم يكن يستطيع القيام به من قبل، ويتأكّ
فنجده يتعلّم اللّغة الشفوية في السنة األولى من نموه، عن طريق شبكة المحاكاة والتفاعالت . في هذا السلوك

ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعلّم اللّغة المكتوبة عن طريق المناهج الموضوعة لذلك في المدرسة؛ بعدها، األسرية، 
على  ، والتي يتمacculturationسيسعى إلى تعلّم أنماط السلوك الثقافية من خالل عملية التثقيف التربوي 

زون اهتماماتهم على الكيفية جيون يركِّولهذا نجد األنثروبولو. إثرها استيعاب الكائن البشري للثقافة السائدة
 التي تقوم بها الثقافات بتعديل سلوك أفرادها وإكسابهم التعلّمات الكثيرة، منذ الطفولة األولى إلى حد

وعند دراستهم لتربية األطفال في إطار ثقافة معينة، نجدهم يبحثون في عمليات  .وصولهم إلى سن الرشد
  :وهذه العمليات هي .صوصية هذه التربيةثالث لغرض إلقاء الضوء على خ

  .ـ التثقيف، وهو عبارة عن اكتساب ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل1

  .ر في الطفلؤثّهي نتاج الثقافة وعملياتها المختلفة التي تُـ تكوين الشخصية، و2
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المجتمع يشعر كما  ـ التنشئة االجتماعية، وهي العمليات التي من شأنها أن تجعله عضوا فعاال في ذلك3
 ،1979أحمد أبو هالل،.(يشعر اإلنسان اآلخر في هذا المجتمع، ويفكر كما يفكر اآلخرون في مجتمعه

  ).199ص

مات الثقافية تنتقل إلى الفرد لتصبح جزء من تركيبته فالس. هنا تتضح عالقة الثقافة بالتربية ثم بالشخصية
والمثال الحي الذي  .ء واألخالق والسلوكيات والمواقف على أساسهاالنفسية واإلدراكية، فيصبح يقَيم األشيا

يمكن أن نَستدل به في هذا المجال، والذي يبرز حقيقة تعلّم الفرد حتى للمشاعر وردود األفعال من خالل 
فة ق بالمالحظات التي قام بها أحد المهتمين بالعالقة بين الثقاالمثال يتعلّ .عملية التثقيف التي عايشها

ج األوروبي وشعور المتفرج المسلم عند قارن بين شعور المتفر" والشخصية، وهو مالك بن نبي، عندما 
فعندما يقتل البطل عطيل  .Ottelo" عطيل"رؤيتهما للمشهد األخير لمسرحية الروائي شكسبير، وهي 

كاء ألن الدائرة التي يعيشها بها ثم ينتحر يبلغ انفعال المتفرج األوروبي أوجه، إلى حد الب" ديدمونا"صاحبته 
في تلك اللحظة هي دائرة جمالية، حيث يرى نهاية مخلوقين جميلين، فيبكي عند متابعة المشهد دون أن 

انفعاله يظل هادئا عند رؤيته  ا المتفرج المسلم، فيقول مالك بن نبي أنأم .يبالي بأسباب موت هاذين البطلين
را دائرته أخال لنفس المشهد ألننتحفتركيبته النفسية ). 53ص ،1984مالك بن نبي،"(قية، فهو يرى قاتال وم

ها تركيبة تحتوي على أفكار تحريم الجريمة من واإلدراكية ال تسمح له برؤية جمال القتل واالنتحار، ألنّ
يد من خالل هذا نحن ال نر. ال تُغتَفر، من منظور العقيدة اإلسالمية، فيرى قاتال ومنتحرا" كبيرة " حيث هي

المثال تفضيل مشاعر المسلم على مشاعر األوروبي، بل نريد تَبيينِ مدى االختالف الذي يكون ناتج عن أثر 
افة هي التي تُوجِه مشاعرهم فالثق. على تعلّم البشر للمشاعر واالنفعاالت الثقافة، بمفهومها األنتوبولوجي،

نالحظ األوروبي يتعلّم التوجه نحو الدائرة الجمالية، بينما يتعلّم  ولهذا. الوجهة التي تريد أن يتجهوا إليهانحو
عكس ذلك، نالحظ المسلم الشيعي يتعلّم البكاء الشديد في كل مناسبة . المسلم التوجه نحو الدائرة األخالقية

ال يقدر السني على بينما  .فيصبح بكاءه متَعلّما ومبرمجا، ويصبح يمتلك كفاية البكاء. من مناسبات عاشوراه
 بمعنى أن. من هنا نالحظ بوضوح البعد االنفعالي للكفاية. ه لم يتعلمه، فهو يفتقد لهذه الكفايةهذا البكاء ألنّ

فيمكن للفرد . الكفاية ال تحتوي على البعد المعرفي فقط، بل تحتوي كذلك على األبعاد االنفعالية والحركية
، يجيدها ويتحسن ة معينةإطار التربية العاطفية، كما يمكنُه أن يتعلّم حركة مهنيأن يتعلّم أمور العاطفة في 

دقتنا في القراءة  قراءتنا تتحسن بمعنى أن وهكذا فإن. التعلّم يشتمل على التحسن وبهذا المعنى فإن." فيها
قد يتعلم  .قد تعلّمنا وتغير سلوكناوهكذا فحين تتحسن قراءتنا نكون . تزداد وعدد األخطاء يقلُّ وسرعتنا تزيد

ر ويجِد حال، م بأن يفكِّاألول يتعلّم أن يغضب، والثاني يتعلّ ):اإلحباط(ثالثة أطفال أن يستجيبوا للتثبيط 
ا بعدد كم: ا وكيفاى كملّجمقدار التعلم يتَ فإن ومن ثم. اإلحباطعلم أن يهرب مما يسبب التثبيط أووالثالث يت
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ا أم .فا بالطريقة التي يستجيب وفقا لها في الموقف التعليمييتي يستطيع الفرد أن يقوم بها، وكَاألمور ال
وفي ). 150ص ،1985فاخر عاقل،( القيام بالعمل فينحصر في القيام بالفاعلية التي كان الفرد قد تعلّمها

عزالفرد الفاعلية التي تعلّمها،خالل المسار التعلّمي، قد يحدث أن ي فينتقل حينئذ إلى المهارة، أي إلى تنفيذ  ز
من . العمل بدقة كبيرة وفي وقت أسرع رغم صعوبة وتعقُد العمليات أو الحركات التي يحتويها هذا العمل

 هنا يبدُأ تَبلْور الكفاية في العمل، التي هي القدرة التي يمتلكها اإلنسان من أجل أداء مهام معقدة، يتطلب
الكُفء في ممارسة مسؤولية أو تنفيذ  فُادصدد كبير من المعارف والعمليات التي تُإنجازها التحكم في ع

لعناصر المتعددة، منها المعارف والقدرات والمهارات، افتظهر الكفاية كتشكيل وإدماج لمجموعة من . عمل
يث تُمكن من وتكون هذه العناصر منظمة بشكل وظيفي بح. تُوظَّفُ كُلها بإتقان أثناء وقت إنجاز العمل

يمكن اعتبار هذه العناصر مجموعة من الموارد المتداخلة . إنجاز عمل أو مشروع، أو تسمح بحل مشاكل
وهذه األخيرة هي حوصلة لمجموعة من . الكفاية: يهامسالتي تُشكّل في نهاية المطاف بنية متكاملة نُ

تْه في النهاية من الحصول على قدرة فاعلة في مجال الخبرات التعلّمية التي مر بها الفرد واستوعبها ومكّنَ
  .من هنا يتضح ارتباط مفهوم التعلّم بمفهوم الكفاية. معين

  

 :لكفاية المهنية وتقويم األداءا )ه

ه ويعرف تقويم األداء على أنّ. ي لهادَؤنا إلى التطرق إلى تقويم األداء الممجرد الحديث عن الكفاية يحملُ
فرد الحاصل على هذه الكفاية، أو تقويم العمل واإلنجاز الذي تحقّق بفضل كفاية أو مجموعة من تقويم ال

    وهناك تعريفات متعددة لمفهوم تقويم أداء العامل في مهامه اإلنتاجية أو الصناعية أو . الكفايات المعينة
وعملية تقويم . اى فيه تكوينا خاصاإلدارية أو التعليمية أو في أي منصب يشغله هذا العامل، ويكون قد تلقّ

 كِّناألداء هي عملية ضرورية لما لها من أهمية في إلقاء الضوء على مستوى هذا األداء، وبالتالي تُم
الحكم على مدى تحقيق األهداف التكوينية أوعلى مدى مساهمة كل فرد في العملية اإلنتاجية ال، ثم        

ذه تمد المؤسسة طرقا للتغذية الراجعة ألعضائها التي من شأنها تقديم صورة وعملية التقويم ه. " الخدميةو
ف كذلك تقويم أداء رويع). 377ص، 1995عمار الطيب كشرود،"(واضحة لمستوى أدائهم الوظيفي 

تقييم أدائهم لعملهم ومسلكهم، بغية التأكد من مدى كفاءتهم وصالحيتهم لممارسة الوظيفة " ه العمال على أنّ
وتَحدد أيضا ). 200ص ،1991ف،.حبيش"(الموكولة إلى كل منهم، وإمكانية نجاحه في وظيفة أعلى 

الطريقة أو العملية التي يستخدمها أرباب األعمال لمعرفة أي من األفراد أنجز " ه تقويم األداء على أنّ
كفاية أو جدارة  ويترتب عن هذا التقويم وصف الفرد بمستوى. العمل وفقا لما ينبغي له أن يؤدي
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 تلك العملية التي تتم"   هد بأنّ.ه إيفانسفُرعوي). 244ص ،1990حنفي عبد الغفار،"(واستحقاق معين 
أثناءها مراجعة وتقويم تقدم العامل وأدائه ونتائجه وذلك من قبل مسؤوله المباشر أو من قبل المدير في 

فَ كما عر ).نفس الصفحة شرود، نفس المرجع،في عمار الطيب ك D.Evansد .إيفانس"(أغلب االحيان 
وقد قام ". ه التقويم المنظم للفرد فيما يتعلق بأدائه في العمل واستعداده وإمكانياته للنمو تقويم األداء بأنّ

بجمع العديد من التعاريف الصادرة عن مسؤولين ) 54،55ص ،1997توفيق محمد عبد المحسن،( الباحث
  :داء، فجاء في هذه التعاريف مايليمارسوا وظيفة تقويم األ

  ".تقييم األداء هو تقييم الموظف للعمل " ـ 

  ".تقييم األداء هو حكم شخصي إلمكانية الشخص لعمل شيء ما " ـ 

  ".تقييم األداء هو تقييم دوري ومنظم لسلوك وصفات الموظف خالل ساعات العمل " ـ 

خدمات الشخص، القائم على مالحظة عمله خالل فترة تقييم األداء هو تحليل وتقييم دقيق منظم ل" ـ 
  ".من الزمن وعلى دراسة جميع السجالت الموضوعية المتعلقة بأدائه للعمل ولمسلكه 

تقييم األداء هو تحديد مدى مساهمة كل فرد في إنجاز األعمال الموكلة إليه، وضمان الحفاظ على " ـ 
  ".العامل الذي يشغلها أو سيرقى إليها التوازن الالزم بين متطلبات الوظيفة وقدرات 

بموجبها تقدير جهود الموظف بشكل منصف وعادل، لتجرى مكافأته بقدر  تقييم األداء هو عملية يتم" ـ 
على أساسها مقارنة أدائه بها لتحديد مستوى  ما يعمل وينتج، وذلك باالستناد إلى عناصر ومعدالت يتم

  ".كفاءته في العمل الذي يقوم به 

تقييم األداء هو التقييم المنظم للفرد فيما يتعلق بأدائه الحالي لعمله وقدراته المستقبلية على النهوض " ـ 
  ".بأعباء وظائف ذات مستوى أعلى 

تقييم أداء العاملين هو تحديد لمستوى كفاءة هذا األداء، في محاولة للوصول إلى تحديد مدى " ـ 
إليهم أو المحتمل أن توكّل إليهم في المستقبل، وكذلك سلوكهم  مساهمتهم في إنجاز األعمال الموكولة

  ".وتصرفاتهم في محيط العمل والمتعلقة بهم وكذلك قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية خالل فترة زمنية محددة 
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يظهر من خالل هذه التعاريف، االرتباط القائم بين عملية تقييم األداء في المؤسسة التكوينية، من جهة، 
ويعتبر التقييم األول الشهادة األولية التي تدل على أن . المؤسسة الصناعية والخدمية من جهة أخرى وفي

الفرد قد تابع فعال مجريات عملية تكوينية معينة، وأنّه حقّق مستوى مقبول من الكفايات المهنية تَجعله 
قييم مشروط بما سيكون عليه الفرد وتبقى مصداقية هذا الت. قادرا مبدئيا على ممارسة مهام مهنية بنجاح

ا التقييم الثاني فهو بمثابة اختبار ميداني يدلُّ المقيّم على مدى كفاءة هذا أم .في المحيط العملي الحقيقي
فالفرق بين التقييمين يكمن خاصة في واقعية ظروف التقويم، . الفرد الفعلية في ميدان العمل الحقيقي

. يتخذها كل منهما في تطبيق مقاييس التقييم المعتمدة للحكم على هذا الفرد وكذلك في درجة الصرامة التي
ه تمثيل لظروف العمل فبالنسبة لظروف التقييم، يظهر التقييم المنظّم على مستوى المؤسسة التكوينية وكأنّ

لى مستوى ا التقييم المنظّم عأم. و ِلما يحتمل أن يكون في أوساط العمل الحقيقية، فهي ظروف مفتعلة
حاطة بخصائ المؤسسة الصناعية، اإلنتاجية أو اإلدارية، فهو تقييم يتمص امبريقية في ظروف عمل م

ويهدف تقييم األداء بصفة عامة إلى . يتمتع بأكبر قدر من المصداقية نظرا لواقعيته معينة تجعل منه تقييما
رط هذه المؤسسات، ومن البداية، أي قبل وتشت. رفع كفاءة وأداء المؤسسات من خالل رفع كفاءة األفراد

الشروع في العملية التكوينية، مستوى من الكفايات وأداء جيد لكل األفراد الذين قد ينتمون إليها في 
تُعتبر أحد المهام الحرِجة التي تقوم " قياس فاعلية األداء  وهكذا فإن. المستقبل، أو ينتمون إليها بالفعل

فعلى أساس معلومات فاعلية األداء تُصنع الكثير من . ات وقرارات القوى العاملةعليها الكثير من السياس
أحمد صقر ( "السياسات والقرارات وعلى أساسها أيضا تُقيم فاعلية هذه السياسات والقرارات 

  ).358ص ،1979عاشور،

  

  :أهداف تقويم األداءـ 

ويمكن وضع هذه األهداف تحت ثالثة أقسام؛ . اءهناك العديد من األهداف تريد تحقيقها عملية تقويم األد
التقييم يبدأ منذ المرحلة التكوينية للفرد، أي عندما كان متربصا في إحدى مراكز أو  هذا إذا اعتبرنا أن

وبطبيعة الحال تتواصل عملية تقييم األداء عندما يبدأ العامل أو الموظف ممارسة . معاهد التكوين المهني
. فيها من خالل منصب عمل فعلي في إحدى المؤسسات الصناعية، اإلنتاجية أو الخدميةالمهنة التي تكون 

فالقسم األول من األهداف يفيد المقيم في معرفة مدى تحقيق المتربص أثناء وبعد انتهاء فترة التربص 
وعية والشفهية لألهداف التعليمية ـ التعلّمية التي تنشدها المناهج، وهذا من خالل نتائج االختبارات الموض

ا القسم الثاني من أهداف تقويم األداء أم. والعملية التي تحصل عليها المتربص في المؤسسة التكوينية
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فيتمثل في االستفادة من نتائج التقييم، لكن في هذه المرة، في الوسط المهني، في اتخاذ القرارات اإلدارية 
األخطاء األدائية، ثم تعزيز األداء الجيد لغرض رفع المختلفة والمتعلقة بالعمل وكيفية أدائه واجتناب 

ا القسم الثالث من أهداف تقويم األداء فيفيد في قضايا ترقية أم. مستواه، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة
وكما هو معلوم . العامل، فيمكن االعتماد على تقويم األداء ونتائجه في عملية تنمية المسار المهني للفرد

ل أن يحقق قفزات نوعية على مستوى المهام والعملية المهنية، أو على مستوى الراتب يمكن للعام
يمكن تحديدها ) أثناء فترة التكوين( فبالنسبة للقسم األول من األهداف الخاصة بتقييم األداء. المحصل عليه

  :كالتالي

متربصين من أجل مساعدتهم ـ تحديد الصعوبات المتوقعة في أثناء عملية التعلّم وتحديد احتياجات ال1
تحديد الصعوبات والمشكالت التعليمية بدقة " فيجب في هذا المستوى، . على تجاوز الصعوبات المالحظة

ثم بعد ذلك تحديد الظروف والمالبسات التي أدت إلى نشوء مثل هذه المشكالت بالمنهاج أو طريقة 
  ).186ص ،1998محمد محمود الحيلة،"(التدريس لتحديد طريقة العالج 

2م وما أخفقوا فيه من خالل تعلّم موضوع ما أو ـ يخبرنا تقويم األداء على ما أحرزه المتربصون من تقد
فشَل ا إذافإذا أخفق أغلبية المتربصون وجب إعادة النظر في أساليب التعلّم والتعليم، أم .عملية مهنية معينة

مية محددة من أجل تصحيح األخطاء التعليمية الفردية، قلة منهم فقط فينبغي إعداد تصحيح لمهِمات تعلي
يمكن من خالل التقويم " ه فإنّ Evaluation formativeا يندرج في إطار التقويم التكويني  وهذا م

التكويني التعرف على مدى نجاح الطرائق واألساليب والوسائل األخرى التي يستخدمها األستاذ في الدرس 
كما يمكن الكشف عن التغيرات في منظومة المعارف والمهارات التي يكتسبها لتحقيق هدفه المرحلي، 

  ).45ص ،1999سعد لعمش،( "الطالب أثناء الدرس

ويأتي هذا النوع من . "ـ يهدف التقويم إلى معرفة ما تحقق من نتائج نهائية بعد انتهاء فترة التكوين3
والغرض منه قياس . ق عليه اسم التقويم النهائيالتقويم في نهاية أو ختام برنامج تعلّمي معين ويطل

تحصيل الطالب من خالل عينة ممثلة للمهام التعلّمية المتضمنة في المواضيع التي سبق وأن تكون فيها 
  :يفيد هذا التقويم بصفة ملموسة في"و ). 39ص ،1997محمود عبد الحليم منسي،"(المتربص

  .ح أو الرسوبـ إعطاء عالمات للمتربصين تدل على النجا

  .ـ إعطاء صورة إلدارة المؤسسة التكوينية وألولياء األمور عن مستوى المتربصين
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ـ تحسين عملية التعلّم والتعليم عن طريق تقديم تغذية راجعة للطلبة للتعرف على نقاط القوة والضعف 
  .لديهم

عرفة أكثرها فاعلية وتأثيرا في ـ الموازنة بين األساليب والبرامج المختلفة في تعليم التربية المهنية لم
  ).186ص نفس المرجع، محمد محمود الحيلة،"(إمكانية تطبيقها 

  

  :تجارب دولية ونماذج لمعايير واختبارات مهنية في التكوين المهني) و

يشمل هذا الفصل بعض التجارب الدولية المتعلقة بالمعايير واالختبارات المهنية في مجال التكوين 
خصائص هذه النماذج؟ ثم ما هي الهيئات المكَلّفة بدراسة نظام المعايير المعتمدة في  فما هي. المهني

  التقييم في التكوين المهني؟

طبقة لدى هذه  يظهر أنالعديد من الحقائق الخاصة بهذه االختبارات الم حاألجوبة عن هذه التساؤالت توض
نية هو موضوع يدلنا على مدى أهمية مهمة التقويم موضوع نماذج المعايير واالختبارات المه إن. الدول

في هذا المجال التكويني، ِلما لها من انعكاسات على مستويات التكوين بصفة عامة، وعلى تحقيق الكفايات 
فيمكن اعتبار المعايير . المهنية التي تُريدها المؤسسات التكوينية وكذا عالم الشغل، بصفة خاصة

ثابة أضواء تنير لنا الطريق عند القيام بتقويم المتربصين أو العمال؛ فهي التي تدلُنا واالختبارات المهنية بم
على تحقيق الكفايات بمستوى جيد جدا، أو بمستوى حسن، أو بمستوى متوسط، أو بمستوى دون المتوسط، 

بالضرورة  وفي النهاية يمكن اعتبار المعايير المهنية األداة الموضوعية التي يجب. أو بمستوى ضعيف
. عفه وفشلهتكويني، أو بالعكس على ضعالية أي نظام االعتماد عليها من أجل الحكم على نجاعة وف

والتطرق إلى التجارب الدولية في هذا الميدان يخبرنا عن ما يجري خارج القطر الجزائري بخصوص هذا 
وفي الحقيقة نُالحظُ . معات البشريةالعمل التقويمي الهام الذي يمثِّل عنصر من الثقافة المهنية للمجت

التقويم أمر شكلي  ربِتَعفهناك مجتمعات تَ. اختالفات واسعة بين هذه المجتمعات في درجة االهتمام بالتقويم
. فقط يتمثل في مجموعة من النقاط تستغلّها إدارات المؤسسات التكوينية في ملء كشوف نقاط المتربصين

أكبر في التعامل مع كل مجريات التقويم ونتائجه، فهي ترفض بشدة أي  وهناك مجتمعات تُظهِر صرامة
ته، كما ها تدرك مدى ارتباطها بالنمو الشامل، االجتماعي واالقتصادي بِرماستخفاف بالمهام التقويمية، ألنّ

تُمهام التقويم  تدرك أنبين عملتي التقويم  ولهذا تظهر العالقة أكيدة. ل وسائل القياس الفعلية لهذا النموثّم
فعلى إثرهما تتحصُل هذه المنظومات . فهما عمليتان ضروريتان لكل منظومة تكوينية وتعليمية. والقياس
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 ولهذا يظهر من المهم معرفة أغراض القياس والتقويم، ألن. على المعلومات الدالة على  درجة مصداقيتها
دت هذه األغراض في فقد تحد. في الحياة المعاصرة هذه المعرفة تلقي الضوء على داللتهما و مكانتهما

  :النقاط التالية

تحسين ) 3.  معرفة مدى تحقق األهداف التعلّمية المرغوب فيها) 2.  تحديد األهداف التعليمية) " 1
التوجيه ) 6.  تعريف أولياء األمور بمدى تقدم أبنائهم) 5.  التشخيص والعالج) 4.  مستوى التعلّم

دمة أغراض البحث خ) 10.  التنبؤ) 9.  المسح) 8.  ات إدارة المؤسسةمهِتسهيل م) 7    .  واإلرشاد
تهيئة فرصة التغذية الراجعة للطالب ) 12.  تقويم المناهج الدراسية وأساليب التدريس) 11. العلمي

  ).13،14،15ص ،1989عزيز سمارة وآخرون،"(والمعلّم وكل من يساهم في العملية التكوينية 

  

  :فيما يأتي استعراض لتجارب بعض الدول الغربية والعربية في مجال المعايير المهنيةو

  : Angleterre المملكة المتحدة ـ

 NVQS( ،National vocational(ى المملكة المتحدة نظام المؤهالت المهنية الوطنية، وهو ما تسميهتتبنّ
qualifications  للمؤهالت الوطنية وهيئات أخرىويتولى رعاية هذا النظام المجلس الوطني . ولقد تم

وكان الهدف من إنشاء هذا ). 74ص ،2003نصير أحمد السامرائي،( 1986إنشاء هذا المجلس سنة 
المجلس يتمثُل في تأمين معايير الكفايات المهنية، وكذلك تصميم وتطبيق إطار عمل قومي للمؤهالت 

" معايير الكفاءة " المتحدة  أو كما سميت كذلك في المملكةوتُعتمد المعايير القومية لألداء، . المهنية
)standard competency ( كمؤشرات لتوجيه التعليم والتدريب في مستويات التعليم التقني والمهني

وإعداد مناهجها، وتوفير األسس لقيام نظام للمؤهالت المهنية مصمم لتزويد المتدربين بالمعارف العلمية 
لمهارات التي يحتاجونها وِفق مستويات معايير كفاءة محددة تمكنهم من االنخراط في سوق والمهنية وا

  .العمل

  :الجهات المعنية

  :ويتمثل دوره فيالمجلس الوطني للمؤهالت الوطنية،  )أ
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ـ تطوير اإلطار العملي لنظام المؤهالت الوطنية من أجل التأكد من مطابقة المؤهالت المهنية الوطنية 
ويمارس المجلس الوطني . وتحقيق التبادلية عبر قطاعات مهنية مختلفة) criteria(معينة  لمعايير

  .عليها: للمؤهالت الوطنية المهام اآلتية

هذا وقد تم دمج المجلس الوطني . إجازة الجهات المعنية بنظم التقويم وشهادات ومراقبة نشاطاتها) 2
  ). Authrity and curriculum( جللمؤهالت المهنية مع هيئة التقويم والمناه

  ). qualification councilوذلك بتحليلها والمصادقة . مشاريع المؤهالت) Accredit(إجازة ) 1

، وهو يمثل مجلس المعايير OSC (Occupational standards council(مجلس المعايير المهنية) ب
هنية المتخصصة وهو معني باألدوار والجهات الم) Lead bodies(المهنية مظلة تجمع الجهات القيادية

  :التالية

  .تطوير المعايير المهنية) 1

  .إشتقاق المؤهالت المهنية من المعايير المهنية الوطنية) 2

، وهي منظمات تملكها SOTI (Industry training organisations( المنظمات الصناعية للتدريب) ج
تيجية مسؤولة عن تحديد االحتياجات القائمة والمستقبلية جهات التشغيل وتعترف بها الحكومة كهيئات إسترا

مؤخرا إدماج مجلس المعايير  وقد تم. في القطاعات الصناعية والخدمية، والتأكد من تلبية هذه االحتياجات
 NTO( national( المهنية والمنظمات الصناعية للتدريب ضمن شبكة المنظمات الوطنية للتدريب

organisations training.  

هيئات التقويم التي تعمل على تطوير نظام التقييم والتأكد من النوعية، ثم الحصول على مصادقة ) د
الجهات المعنية بالمعايير المهنية على نظم التقييم قبل تقديمها إلى المجلس الوطني للمؤهالت الوطنية، 

على تنفيذ ) assessments centers( كما تسعى هيئات التقويم إلى إصدار الموافقة لمراكز التقويم
  .نظام تقييم المؤهالت المهنية الوطنية

، وهي مراكز أو منظمات تلبي متطلبات هيئات التقويم Centers Assessment مراكز التقييم) ه
ومعاييرها وتُقوم وِفق إجراءات معينة بتقييم أداء األفراد، ومطابقته بالمؤهالت المهنية الوطنية، والتوصية 

  ).267ص ،2001أحمد مصطفى،(ادات المؤهالت الوطنية بشكل جزئي أو كليبمنح شه
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  :اإلطار العام للمؤهالت المهنية الوطنية

يتمثّل الغرض األساسي إلطار المؤهالت المهنية الوطنية في إنشاء تصنيف مترابط للمؤهالت المهنية 
أو الحراك المهني بين ). Compétence(ييسر التقدم المهني، أي النمو المهني داخل مجال الكفاية

ويتم التوصل بطبيعة الحال إلى مجال الكفاية عن طريق التحليل المهني لمهام العمل التي  .مجاالت الكفاية
).  scompetence based qualifications  (التنظيمية للمؤهالت المَؤسسة على الكفاياتتوفر البنية 

راك المهنيمواصلة تحديث النظام في ضوء تط ويتمور المؤهالت، وتحديد مسارات التقدم أو الح .ا أم
الزراعة وتربية الحيوانات، استخراج الموارد الطبيعية، : فيها هذا التحليل فهي المجاالت التي يتم

اإلنشاءات، الهندسة، التصنيع، النقل، بيع السلع وتقديم الخدمات، الخدمات الصحية واالجتماعية والحماية 
  .، الخدمات التجارية، االتصاالت وتطوير المعارف والمهارات ونشرهاالشخصية

مستويات، ) 5(ا بالنسبة للمستويات الموجودة ضمن اإلطار العام للمؤهالت المهنية الوطنية فهي خمسة أم
عبر عن حدود الكفاية في تطبيق المعارف و المعلومات، و فيما يلي تعريف إرشادي عام كل مستوى ي

  .يات المشمولة ضمن اإلطار العام للمؤهالت المهنية في المملكة المتحدةبالمستو

  :1المستوى 

عمل متنوعة، ذات طابع روتيني،  يتضمن الكفاية في تطبيق المعلومات و المعارف في أداء نشاطات
صنيف واز لفئة مستوى محدود المهارات في التقابل للتنبؤ به و تحديده، و يمكن اعتبار هذا المستوى مو

  .األداءفايات بسيطة غير معقدة المعارف وه بسيط يشترط كيفهم من هذا المستوى على أنّ. المهني العربي

  :2المستوى 

و بعض  .يتضمن الكفاية في تطبيق المعارف في مجاالت متنوعة النشاطات، و أدائها في سياقات متنوعة
العالقات البينية مع اآلخرين لية والمسؤولية وتينية، و هناك بعض االستقالهذه النشاطات معقدة و غير رو
و يمكن اعتبار هذا المستوى مواز لفئة مستوى العامل الماهر في  .مثل فرق أو مجموعات العمل

 .التصنيف المهني العربي
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  :3المستوى 

 يتضمن الكفاية في تطبيق المعارف في مدى واسع من المجاالت المتنوعة، و أدائها في سياقات عمل
متنوعة، و معظم النشاطات العملية المتضمنة معقدة و غير روتينية، و هناك قدر معقول من االستقاللية 

  .في العمل، و تحمل المسؤولية، و مراقبة اآلخرين و قيادتهم و توجيههم

  .و يمكن اعتبار هذا المستوى موازٍ لفئة مستوى المهني في التصنيف المهني العربي

 

  :4المستوى 

ضمن الكفاية في تطبيق المعارف في مجال واسع من النشاطات الفنية و االختصاصية المعقدة، و تنفيذها يت
عمل و تحمل المسؤولية و تشمل تحمل  في سياقات مختلفة، و هناك قدر كبير من االستقاللية في ال
توى موازٍ لفئة و يمكن اعتبار هذا المس.المسؤولية عن عمل اآلخرين، و تخصيص الموارد و توزيعها

  .في التصنيف المهني العربي) الفني(مستوى التقني

  :5المستوى 

  يتضمن هذا المستوى الكفاية في تطبيق المبادئ العلمية األساسية، و أساليب عمل معقدة ضمن مجاالت 

تحمل المسؤولية عن قدر عال من جدا من االستقاللية في العمل، و هناك قدر كبيرو .سياقات متنوعةو
  التصميملة عن التحليل و تشخيص المشاكل ويتحمل المساءل اآلخرين وتخصيص الموارد، وعم

يمكن اعتبار هذا المستوى مواز لفئة مستوى االختصاصي في التصنيف و. التقويموالتخطيط والتنفيذ و 
  .المهني العربي

  :خصائص و مكونات المؤهالت المهنية الوطنية 

  :الفوائد التاليةبالخصائص والمكونات و هالت المهنية الوطنيةتمتاز المؤ

  :الخصائص -ا

  : Relevencyاالرتباطية  - 



218 

 

تؤسس المؤهالت المهنية على ما يجب أن يعرف في الفرد من معلومات، و ما يجب أن يؤدي من 
  .مهارات النجاز مهام عمله بتمكّن

 - ةالعملي practical:  

  .وثيقة بذلكإذ تعني بتحديد ما يمكن أن يؤدي الفرد و تمنحه 

   :accessible اإلنفتاح_ 

التي فهي مفتوحة، أي المؤهالت المهنية لكل األفراد و من كل األعمار، و بغض النظر عن الطريقة 
سواء كانوا عاملين أم اء عن طريق التدريب أم الخبرة، والمهارات، سوحصلوا فيها على المعلومات و

  .عاطلين عن العمل

  :Attainableسهولة الوصول ـ 

مرخصف المؤهل أو شخص أخر مؤهل لذلك والتقويم في موقع العمل من قبل المشر قد يتم .  

  :Flexibilityالمرونة ـ 

يستطيع الفرد الحصول على وثيقة تغطي جزءا من المؤهالت، و بالتدريج يمكن للفرد الحصول على 
  .دة و في مستوى محددمؤهل شامل متكامل يغطي المؤهالت المهنية الوطنية في مجال كفاية محد

 :مكونات المؤهالت المهنية الوطنية لمجال كفاية

لمستوى محدد، من عدد محدد من ية الوطنية لمجال كفاية محدد وتتكون المؤهالت المهن
البعض منها إلزامي يختار من مجموعة من الوحدات ) united of competency(الوحدات

 )competency elements( عة من عناصر الكفاياتاإلختيارية، و تتكون كل وحدة من مجمو
  :يتضمن كل عنصر منها ثالث مكونات رئيسية هيو

  ) Action( األداء المطلوب ـ

  )conditions(ظروف األداء و شروطه  ـ

  ) .   Critère(ـ معيار األداء 
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ت أو تمس األفراد فقد ا بالنسبة للفوائد المترتبة عن نظام المؤهالت المهنية سواء التي تمس المؤسساأم
اإلستنتاجات التي توصل إليها المسؤولون من جراء المتابعة الدقيقة ن المالحظات وعولجت انطالقا م

و تظهر . للممارسة المهنية في جانب الخلفية المعرفية التي تحمله، ثم في الجانب األدائي التطبيقي الفعلي
  : يةالفوائد المتعلقة بأصحاب العمل في النقاط التال

  .تحسين نوعية المنتجات أو الخدمات_ 

  .تحسين أداء العاملين_ 

  .تحسين إمكانيات العاملين في تنفيذ مهام الشغل_ 

  .تحسين الدافعية للعمل لدى العاملين_ 

  .تهيئة العاملين لتلبية التغير في اإلحتياجات_ 

ا الفوائد التي يجنيها األفراد فهيأم :  

  .األمن الوظيفيوتحسين فرص اإلستخدامية _ 

  .زيادة الثقة بالنفس، و القدرة على تنفيذ العمل_ 

  .المساعدة في تحقيق مستويات أعلى_ 

  .التقييممرونة التعلّم و_ 

 .النمو الوظيفيتوفير أساس للتقدم و_ 

 

  : Scotlandسكتلندة 

ية في تخصص الصيانة ا بالنسبة لسكوتلندة، فيمكننا تقديم نموذج لوحدة من المؤهالت المهنية القومأم
ل العملية المهنية، وفي نفس الوقت المؤهالت مثّفهو نموذج ي. الهندسية ـ توليد الطاقة الكهربائية

 ونشير إلى أن). 79ص ،2003نصير أحمد السامرائي، طارق علي العاني،( والمعايير المرتبطة بها
. العناصر أو األداءات المطلوبة) 3. دةاسم الوح) 2. رقم الوحدة) 1:تحديدات هي  6النموذج يحتوي على

  . الدالئل المطلوبة) 6. مدى المتغيرات التي يطبق عليها العنصر)) 5. مؤشرات األداء) 4
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  .90رقم الوحدة المعروضة هو : التحديد األول

  .تصنيع هياكل معدنية باستعمال صفائح معدنية وسبائك خفيفة: التحديد الثاني

ـ طوي . ـ تأشير وقياس وقطع الصفيحة المعدنية. ايير السالمة والنوعيةتأمين مع: التحديد الثالث
  .ـ إضافة المواد الواقية. ـ ربط الصفائح المعدنية باستعمال رباطات ميكانيكية. وتشكيل صفائح معدنية

تظهر مؤشرات األداء ). تأشير وقياس وقطع الصفيحة المعدنية(وهو خاص بالعنصر الثاني: التحديد الرابع
تقع األبعاد بعد الطوي ) ب. المواد مطوية ومشكلة بأفضل طريقة مناسبة) أ: ي التحديدات التاليةف

  .والتشكيل ضمن حدود الخطأ المسموح به

أما بالنسبة . الورشة ومواقع العمل تكون تحت ظروف التشغيل: بالنسبة لمحيط العمل: لتحديدالخامسا
                                .مم 6ـ صفائح معدنية غير حديدية لحد . مم 3يد لحد ـ صفائح حد: للمواد تكون المقاييس كالتالي

  .قضبان الحني، ضاغطات الطوي، دواليب التشكيل: ـ معدات الطوي

  :التحديد السادس

تكون عمليات الطوي والتشكيل على المعادن واألجهزة المحددة في مدى : دالئل األداء المطلوبة
ا دالئل المعرفة لدعم مؤشرات األداء فتتمثّل في معرفة خصائص المعادن عند طيها وعند أم. المتغيرات

  .تشْكيلها

، وهي عبارة عن وحدة 90نالحظ من خالل هذا النموذج تحديد المعايير المهنية على أساس الوحدة رقم 
. ض مالحظة الوحدة ككلمهنية تحمل اسم محدد، وفيها المؤشرات الدالة على المعايير يعتمد عليها لغر

  .نالحظ كذلك الدالئل المطلوبة والمتعلقة بعمليات الطوي وخصائص المعادن وما إلى ذلك

 

  :Canadaكندا ـ 

هناك اهتمام واضح بالمعايير المهنية في كندا، وهو بلد معروف بالمكانة التي يوليها للتربية  علمنا أيضا أن
. يني الكندي على عالقة المعايير المهنية الوطنية بالمناهج التكوينيةيتم التركيز في النظام التكو. والتكوين

فيتم الرجوع إلى المعايير المهنية الوطنية من قبل الكليات والمعاهد التقنية من أجل بناء المناهج 
   :ويمكن  تحديد ما توفره المعايير الوطنية لعملية تصميم وتطوير المناهج في النقاط التالية. وتطويرها
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إن المعايير الوطنية بما تقدمه من معلومات وإرشادات تتعلق بهيكل عمل الخريج وأهداف البرنامج ) 1
بمنظور يستند إلى الحاجات الوطنية الميدانية تكون ذات فائدة في المراحل األولية لتصميم المنهج أو 

تتوصل إليه الكليات والمعاهد  مراجعته، بهدف التطوير، وبإضافة المعلومات التي توفرها المعايير إلى ما
من معلومات، تجعل برنامج الكلية أو المعهد، يلبي الحاجات المحلية ويستوفي حاجات االقتصاد على 

  .المستوى الوطني أيضا

بما أن توفير المعايير الوطنية يعني تحديد الكفايات المطلوبة لإلعداد، والتي تمثل الكفايات العامة، ) 2
لمشترك، أي الكفايات التي نجدها مطلوبة عند شُعب مهنية مختلفة، ثم كفايات وكفايات المحور ا

التخصص، فإن ذلك يعني تحليل وتحديد مكونات المهارات والمعلومات التي ينبغي للبرنامج أن يعطيها 
  .وِفق ما تم تحديده، من خالل ما يحتاجه التقني من معارف ومهارات، وهو يدخل حقل العمل

اد الكفايات في تصميم وتطوير المناهج، يضمن شمول المعايير الوطنية في مناهج مؤسسات إن اعتم) 3
  .التعليم التقني، أي يضمن توحيدها، وبالتالي يكون الخريج مؤهل على المستوى الوطني

  

نالحظ عبر هذه النقاط، مرة أخرى، أهمية المعايير المهنية بالنسبة للمؤسسات التكوينية والمؤسسات 
فهي معايير لمالحظة ومتابعة وتقويم المتربصين أثناء التعليمي ـ التكويني، . تصادية على حد سواءاالق

. وفي نفس الوقت تعتبر معايير لمالحظة وتحديد المستويات األدائية في الوسط العملي واإلنتاجي الفعلي
سوق العمل الذي يصبح فهناك إذن عقالنية في استراتيجيات التعليم المهني تستمد أسسها من محيط 

فهو ). 221،222ص ،ص2003عبيد محمود محسن الزوبعي،(المرجع األساس لهذه النظم التعليمية
. فال يمكن االستغناء على هذا المرجع بأي حال من األحوال. يوجهها وِفق مطالبه، احتياجاته ومستوياته

نالحظ هذا النظام يستغنى عن سوق العمل  لكن، ما هو مثير للحيرة، في النظام التكويني الجزائري هو أننا
بدليل أن مسؤولي هذا السوق قد أكدوا لنا عبر المقابالت التي أجريناها أن لقاءاتهم مع قطاع التكوين 

وتكون العالقة البسيطة بين المؤسسات . ضعيفة جدا، بل منعدمة إذا تعلق األمر بمسألة المناهج والكفايات
وانطالقا من النقاط الثالثة المذكورة . رمجة تربصات طلبة التكوين المهنياالقتصادية منْحصرة في ب

بخصوص العالقة بين المعايير المهنية والمناهج وسوق العمل، والتي تعرف متابعة حقيقية في كندا وفي 
ن كل الدول المتقدمة مهنيا وتقنيا، يمكن الجزم أن ما هو حاصل في الجزائر، من قطيعة بين قطاع التكوي

المهني وقطاع سوق العمل، هو أمر سلبي للغاية يجب السعي، وبسرعة، لتجاوزه والشروع في تكريس 
إجراءات تُلح على ضرورة وضع جسور عبور بين القطاعين لمناقشة التفاصيل ذات العالقة بموضوع 
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ة لتحسين جودة التعليم وكما هو معلوم، فإن االتجاهات المعاصر. الكفايات ومشكل المعايير المهنية الوطنية
والتكوين المهنيين وتطويرهما، تشير بوضوح إلى ضرورة توفير عوامل أساسية من أجل تحقيق هذه 

  :وتتمثل هذه العوامل فيما يلي. الجودة

ـ التركيز على جانب التأهيل وجانب التنمية، وذلك من خالل توثيق العالقة بين المدرسة والوحدة 
واعتبار المدرسة وحدة تعليمية إنتاجية، والعمل على إيجاد نوع من التكامل ) صنعالم/المزرعة(االقتصادية

  .بين النظرية والتطبيق في بناء المنهج الدراسي وتصميمه

  .ـ تصميم مصفوفة مهنية، عن طريق تحليل احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية

  .ين أرباب العمل في شتى قطاعاته المختلفةـ ترشيد العالقة بين مؤسسات التقني والتدريب المهني وب

ـ تشجيع طلبة التعليم التقني على التدريب في مواقع العمل بحيث يصبح ذلك وسيلة لمواصلة التعليم 
  .بكفاءة وفعالية

ـ توفير قاعدة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وذلك للتعرف على الطلب المتوقع على العمالة 
  ).156،158،صص2000دسوقي عبد الجليل،(يوفرها التعليم التقني كماً وكيفاً ومستوىالتقنية التي 

. وهناك دراسات كثيرة تدل على أهمية تحديد المعايير المهنية في العملية التكوينية، زيادة على التي ذُكرت
وث التربوية والتنمية ومن بين هذه الدراسات يمكن ذكر الدراسة الميدانية التي قام بها المركز القومي للبح

تشرف على التعليم المهني، وتكون مهام " هيئة قومية " بالقاهرة، والتي أوصت بإلحاح بضرورة وجود 
هذه الهيئة وضع تصنيف وتوصيف لالعمال في سوق العمل، ثم تحليل ما تُقدمه بغية وضعه في خطط 

 ،2006محمد حسن الحبشي،( الم الشغلوبرامج الدراسة، وبذلك توطيد العالقة بين عالم التكوين وع
  ).48ص

  

   Jordanie: األردن

نفس  احمد مصطفى،( يعمل األردن على بناء قانون تنظيم العمل المهني بمؤسسة التدريب المهني
ص لمزاولة العمل خَرلمهنية وتنفيذها وإصدار شهادات ومهام تطوير االختبارات ا) 276المرجع،ص

) 5(تصنيف المهني كمعايير مهنية، و يتضمن التصنيف المهني األردني خمسالمهني، وتعتمد المؤسسة ال
  :فئات من المستويات موازية للفئات المعتمدة في التصنيف المهني العربي وهي
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  .ـ فئة محدود المهارات

  .ـ فئة العامل الماهر

  .ـ فئة المهني

  ).التقني( ـ فئة الفني

   .ـ فئة االختصاصي

 المهني فرقا وطنية يختص كل منها بمجال مهني، ومن مهامه دراسة مشاريع و شكَّلت مؤسسة التدريب
  .الماهر ثم المهنيمحدود المهارات، و: عمل األساسيةلمستويات ال) العمليةالنظرية و( االختبارات المهنية 

نفذ وتُ. إعداد االختبارات عن طريق تكليف أفراد أو ِلجان عمل من المتخصصين في المجال المهني و يتم
 .مراكز التدريب التابعة لها أو في مواقع العملي اإلختبارات المهنية في معاهد ومؤسسة التدريب المهن

المسؤولة عن ضبط المعايير المهنية ثم االختبارات الهيئة الرئيسية في األردن و يظهر إذن بوضوح أن
ئر بمؤسسة التكوين المهني، أي وهو ما يقابلها في الجزا(الناتجة عنها هي مؤسسة التدريب المهني، 

ويقوم تنفيذ اإلختبارات المهنية في األردن في مواقع ). المراكز والمعاهد التابعة للتعليم والتكوين المهنيين
العمل كما ذكرنا إن لم تتوفر التسهيالت الضرورية لتنفيذ هذه االختبارات في معاهد أو في مراكز 

التدريب شهادة المستوى المهني التي تُعد رخصة لمزاولة العمل بعدها تُصدر مؤسسة . التدريب المهني
  .المهني لسوق العمل

  نموذج من التحليل المهني من التجربة األردنية للكفايات المهنية 

وسيتضح من  ".خراط ميكانيكا عامة" نموذج التحليل المهني للكفايات المهنية لمسمى عمل) أ(يبين العرض
اية وتسميتها، ثم األهداف السلوكية المرتبطة بها، ثم نوع االختبار الموجه لها، ثم خالله تحديد رقم الكف

  .، أو سلوك نفس حركي)وجداني(نوع الهدف السلوكي من حيث المجال، أي سلوك معرفي، سلوك اتجاهي

و يبيتي ذكرناها بنفس التحديدات ال" المهنية لنجار أثاث"نموذج التحليل المهني للكفايات ) ب( العرض ن
و قد تم استخدام هذين النموذجين في دراسة تقويم أداء خريجي مؤسسة التدريب . 1بالنسبة للعرض رقم

م مقارنة بالمعايير المهنية لسوق العمل كمحكات مرجعية بعد تخريجهم بنجاح في 2001المهني لعام 
نوع االختبار بالنسبة ات والكفاي ونشير إلى أن. االختبارات التي تعقدها مؤسسة التدريب المهني

هو الخراطة ميكانيكا العمل الذي يعتبر إحدى فروعها و تتعلق بمهنة الميكانيكا العامة و باسم) 1(للعرض
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عامة، ثم أن هو المستوى الثاني في التصنيف المهني األردني الذي المستوى ماهر، و هذه الكفايات تخص
  .يشمل خمس مستويات كما ذكرنا

  

  ):أ(العرض

  .المكينيكا العامة: لمهنةا

  .خراطة ميكانيكا عامة: اسم العمل

  .ماهر: المستوى

  . 1: رقم الكفاية

  .صحيحة قراءة الرسوم التنفيذية المتعلقة بتنفيذ المشغوالت على آالت التشغيل بصورة: اسم الكفاية

  .هايتخيل الشكل العام للقطعة من قراءة مساقط: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

        . اتجاهي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي :نوع االختبار   

  .يحدد األبعاد من الرسم التنفيذي: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  .رمز القطريفسر مدلول : الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع الختبار   

  ).التسنين(يفسر مدلول رمز اللولبة: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .اوت في البعديفسر مدلول رمز التف: الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يفسر مدلول رمز نعومة سطوح التشغيل: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 
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  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  

  . 2: رقم الكفاية

  .وخصائصها ومواصفاتها تعرف أنواع المعادن: اسم الكفاية

  .يميز المعادن الحديدية عن غير الحديدية بالنظر: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي:الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .      ري بالبرد أو الجلخيميز الفوالذ الكربون عن الفوالذ الط: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

    .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يميز حديد السكب بالنظر: الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

   .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

      حديدية المتوافرة في األسواق من يتعرف قياسات المقاطع ال: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 
  .الجداول القياسية

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار

  .3: رقم الكفاية

قياس األبعاد والزوايا للمشغوالت باستخدام أدوات القياس حسب دقة القياس المحددة لكل : اسم الكفاية
  .أداة

     يقيس األبعاد الداخلية والخارجية للمشغوالت بالمسطرة بدقة: ط بهاالهدف السلوكي األول المرتبـ 
  .مم 0,25

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

يقيس االبعاد الداخلية والخارجية للمشغوالت باستخدام الورنية بدقة : الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 
  .مم 0,05
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   .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: ختبارنوع اال   

  .مم 0,01يقيس األبعاد الخارجية بالميكرومتر الخارجي بدقة : الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .مم 0,01الداخلية بالميكرومتر الداخلي بدقة  يقيس األبعاد: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 

      .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .مم 0,05يقيس الزوايا في المشغوالت باستخدام المنقلة بدقة : الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

 

 

  

  .4: رقم الكفاية

تجهيز وتشغيل وخدمة المنشار الترددي اآللي حسب متطلبات العمل وتعليمات الشركة : اسم الكفاية
  .الصانعة

  .يتعرف المنشار الترددي اآللي وأجزاءه ووظائفه: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الالهدف السلوكي من حيث المج. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف أنواع نصل النشر وخصائص كل منها واستخداماته: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يركب نصل النشر بطريقة صحيحة ومأمونة: الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. يعملي وشفو: نوع االختبار   

  .يربط قطعة العمل في ملزمة المنشار بطريقة صحيحة ومأمونة: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 

    .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   
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  .عيار الطول في المنشار الترددي اآللييضبط م: الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

حسب معدن القطعة ونصل ) عدد األشواط(يضبط سرعة النشر: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 
  .النشر

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يشغل المنشار حسب تعليمات الشركة الصانعة: الهدف السلوكي السابع المرتبط بها ـ

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .ينظف المنشار بعد النشر بطريقة صحيحة: الهدف السلوكي الثامن المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: ي من حيث المجالالهدف السلوك. عملي: نوع االختبار   

       يزيت المسالك الدليلية والمفاصل بالزيت الموصى به من : الهدف السلوكي التاسع المرتبط بهاـ 
    .الشركة الصانعة

  

  .5: رقم الكفاية

  .تجهيز وتشغيل وخدمة المقادح اآللية: اسم الكفاية

  .اع المقادح اآللية واستخداماتهايتعرف أنو: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

   .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف أجزاء المقدح اآللي ووظائفه: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

               يتعرف أنواع ريش الشقب والتخويش ومواصفاتها : االهدف السلوكي الثالث المرتبط بهـ 
  .استخداماتهاو

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   
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  .يربط قطعة العمل في ملزمة اآللة بطريقة صحيحة ومأمونة: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: وكي من حيث المجالالهدف السل. عملي: نوع االختبار   

  .يختار ريشة الثقب المناسبة لمتطلبات العمل: الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  .هايتعرف ريش المركز وماصفاتها واستخدامات: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يركِّب ريشة الثقب في اآللة بطريقة صحيحة: الهدف السلوكي السابع المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .ريشة الثقب وفق سرعة القطع المناسبةيضبط سرعة دوران : الهدف السلوكي الثامن المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  .يضبط معيار عمق الثقب حسب المسافة المناسبة: الهدف السلوكي التاسع المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يشغل المقدح اآللي حسب تعليمات الشركة الصانعة: لوكي العاشر المرتبط بهاالهدف السـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يثقب الثقب المركزي المناسب: الهدف السلوكي الحادي عشر المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: مجالالهدف السلوكي من حيث ال. عملي: نوع االختبار   

  .ينفذ عملية الثقب النافذ: الهدف السلوكي الثاني عشر المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .ينفذ عملية الثقب غير النافذ: الهدف السلوكي الثالث عشر المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: المجالالهدف السلوكي من حيث . عملي: نوع االختبار   
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  .يخوش الثقوب حسب المواصفات: الهدف السلوكي الرابع عشر المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

وريش المعدن ) التبريد(ينظف طاولة اآللة من زيوت القطع: الهدف السلوكي الخامس عشر المرتبط بهاـ 
  .نظيفبالفرشاة وخرق الت

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يزيت المسالك والسطوح بالزيت المناسب: الهدف السلوكي السادس عشرـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  .يشَحذ ريش الثقب على حجر الجلخ حسب الزوايا الصحيحة :الهدف السلوكي السابع عشر المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  

  .6: رقم الكفاية 

إجراء عملية اللولبة اليدوية الداخلية والخارجية باستخدام أدوات اللولبة اليدوية وِفق : اسم الكفاية
  .المواصفات

  .يتعرف أدوات اللولبة اليدوية الخارجية واستخداماتها: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف أدوات اللولبة اليدوية الداخلية واستخداماتها: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: لهدف السلوكي من حيث المجالا. كتابي: نوع االختبار   

  .يحدد قطر الثقب في اللولبة اليدوية الداخلية: الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يجري عملية اللولبة الداخلية لثقب نافذ: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 
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  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: االختبار نوع   

  .يجري عملية اللولبة لثقب غير نافذ: الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .جيةيجري عملية اللولبة اليدوية الخار: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .إصالح اللوالب الداخلية والخارجية باللولبة اليدوية: الهدف السلوكي السابع المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  

  .7: رقم الكفاية 

غيل وخدمة المخرطة المتوازية وِفق متطلبات العمل وتعليمات الشركة تجهيز وتش: اسم الكفاية
  .الصانعة

  .يتعرف المخرطة المتوازية ووظيفتها واستخداماتها: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .ف أجزاء المخرطة المتوازية ووظيفة كل منهايتعر: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

          يتعرف طرق ربط المشغوالت على المخرطة المتوازية : الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 
  .وحاالت استخدام كل منها

  .معرفي: ي من حيث المجالالهدف السلوك. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف مفهوم كل من سرعة القطع والتغذية في الخراطة: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   
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    ة يضبط سرعة دوران المخرطة حسب سرعة القَطْع المناسب: الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 
  .لمعدن المشغولة وقطرها ومعدن أداة القطع بالرجوع إلى الجداول

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

    يربط قطعة العمل في الرأس الثالثي على المخرطة بصورة : الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 
  .سليمة

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يشغل المخرطة حسب تعليمات الشركة الصانعة: الهدف السلوكي السابع المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .المخرطة تفقد مستوى زيت التزييت في: الهدف السلوكي الثامن المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .تنظيف المخرطة وتزييت المسالك الدليلية: الهدف السلوكي التاسع المرتبط بهاـ 

  .اتجاهي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  

عة مثال عن أسس معايير مهنية يعتَمد عليها في النظام التكويني والتقويمي تُعتبر إذن هذه الكفايات السب
         فهي مرجعية تعمل على تنظيم وتوضيح ما يريده هذا النظام في اختصاص محدد يدعى. األردني

 فهي جزء من مجموعة من". خراطة ميكانيكا عامة " ، وفي منصب عمل محدد يدعى "الميكانيكا العامة " 
  ).295أحمد مصطفى،نفس المرجع،ص(كفاية) 16(الكفايات تشمل كل االختصاص وعددها ستة عشرة

ماهر، فإن الكفايات المتعلّقة بها، وكذلك نوع : أما بالنسبة الختصاص نجارة األثاث في المستوى
  :لياالختبارات المناسبة لها، ثم مجاالت األهداف السلوكية المعروفة بها، نجدها تتوضح كالتا
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  ):ب(العرض

  .نجارة األثاث: المهنة

  .نجار أثاث: اسم العمل

  .ماهر: المستوى

  .1: رقم الكفاية

  .تعرف أنواع ومواصفات األخشاب وأنواعها: اسم الكفاية

  .يتعرف الخشب األبيض وخصائصه و مقاساته واستعماالته: الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 

  .معرفي: ف السلوكي من حيث المجالالهد. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف خشب السويد وخصائصه ومقاساته واستعماالته: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف خشب الزان وخصائصه ومقاساته واستعماالته: الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

        يتعرف أخشاب البلوط والجوز والمهاجوني وخصائصها : الهدف السلوكي الرابع المرتبط بها ـ 
  .واستعماالتها

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي:نوع االختبار   

  .يتعرف الخشب المعاكس وخصائصه ومقاساته واستعماالته: بهاالهدف السلوكي الخامس المرتبط ـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف الخشب المضغوط وخصائصه ومقاساته واستعماالته: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 

  .عرفيم: الهدف السلوكي من حيث المجال . كتابي: نوع االختبار   
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          وخصائصه ومقاساته ) االتيه(يتعرف الخشب المكبوس: الهدف السلوكي السابع المرتبط بها ـ 
  .واستعماالته

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

          ا يتعرف أنواع اللدائن البالستيكية وخصائصها ومقاساته: الهدف السلوكي الثامن المرتبط بهاـ 
  .واستعماالتها

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال . كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف أنواع القشرة وخصائصها ومواصفاتها واستعماالتها: الهدف السلوكي التاسع المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .يتعرف عيوب األخشاب الطبيعية والمصنعة: شر المرتبط بها الهدف السلوكي العاـ 

 .معرفي ونفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي وعملي: نوع االختبار   

  

  2: رقم الكفاية

  .قياس وتخطيط المشغوالت الخشبية حسب الرسوم التنفيذية: اسم الكفاية

  مم 0.5اد المشغوالت باستخدام المتر و المسطرة بدقة يقيس أبع: الهدف السلوكي األول المرتبط بها ـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يقيس الزوايا باستخدام الزاوية القائمة: الهدف السلوكي الثاني المرتبط بها ـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يحدد أبعاد القطع الخشبية من الرسوم التنفيذية للمشغوالت: ف السلوكي الثالث المرتبط بهاالهدـ 

  .اتجاهي: الهدف السلوكي من حيث المجال . عملي و شفوي: نوع االختبار   

  .يحدد نوع الوصالت و التعاشيق من الرسومات التنفيذية: الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 
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  .اتجاهي: الهدف السلوكي من حيث المجال . عملي و شفوي: نوع االختبار   

   يخطط حدود النشر على األخشاب باستخدام المتر و الزاوية : الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 
  .القائمة

    .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال . عملي: نوع االختبار   

  .خطط حدود النشر والقص باستخدام الشنكاري: الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يخطط الوصالت الخشبية : الهدف السلوكي السابع ـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .ان يحفظ وصلة النقر واللس: الهدف السلوكي الثامنـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   

  .يخطط الوصالت الغنفارية الظاهرة والمخفية: الهدف السلوكي التاسعـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار  

  .تنفيذيةيحدد مواصفات ومقاسات الخشب من الرسوم ال: الهدف السلوكي العاشرـ 

  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي وشفوي: نوع االختبار   

  .يقدر كميات األخشاب من الرسوم التنفيذية : الهدف السلوكي الحادي عشرـ 

 .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار   
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  .3: رقم الكفاية

  .مم 1ا حسب األبعاد المطلوبة بدقة نشر الخشب يدوي: اسم الكفاية

     يتعرف أنواع المنشار اليدوي لألخشاب ومواصفات كل منها : الهدف السلوكي األول المرتبط بهاـ 
  .واستعماالته

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

  .الخشبية أو تثبيتها للنشريتعرف طرق ربط القطع : الهدف السلوكي الثاني المرتبط بهاـ 

  .معرفي: الهدف السلوكي من حيث المجال. كتابي: نوع االختبار   

      مم بعد 1ينشر القطع الخشبية باستخدام منشار التمساح بدقة : الهدف السلوكي الثالث المرتبط بهاـ 
  .ربطها بطريقة مأمونة

  .حركي  اتجاهي ونفس : نوع الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار 

   . مم1ينشر القطع الخشبية باستخدام منشار النشر العرضي بدقة : الهدف السلوكي الرابع المرتبط بهاـ 
  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع الختبار

          .مم1ينشر القطع الخشبية باستخدام الزوانة بدقة : الهدف السلوكي الخامس المرتبط بهاـ 
     .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار

       . مم1ينشر القطع الخشبية باستخدام منشار البراويز بدقة : الهدف السلوكي السادس المرتبط بهاـ 
  .نفس حركي: الهدف السلوكي من حيث المجال. عملي: نوع االختبار

     

ات الثالثة مثال ثاني عن أسس معايير مهنية يعتَمد عليها في النظام التكويني والتقويمي تُعتبر هذه الكفاي
      فهي مرجعية تعمل على تنظيم وتوضيح ما يريده هذا النظام في اختصاص محدد يدعى. األردني

تشمل  فهي جزء من جملة من الكفايات". نجار أثاث" ، وفي منصب عمل محدد يدعى "نجارة األثاث" 
  ).312أحمد مصطفى،نفس المرجع، ص(  كفاية) 17( كل االختصاص وعددها سبعة عشرة
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  :فهوم المعايير المهنية واستخداماتهاـ م

العمل،   أنظمة التعليم والتدريب المهني وتحسين ارتباطها بمتطلبات سوق) مخرجات( بهدف ضبط نواتج
يلهم وتبادلهم أو انتقالهم، برزت الحاجة إلى إيجاد وكذلك تيسير عملية انتقاء العاملين المؤهلين وتشغ

مرجعية قياسية تصلح كأساس لقياس قدرة الفرد على أداء مهام عمل مهني محدد، وتقييم هذه القدرة وِفق 
فالمعيار المهني مرجع قياس، يتم في ضوئه تقييم مدى امتالك فرد ما للمهارات . هذه المرجعية القياسية

وبذلك، لكل مسمى مهني ضمن فئة مستوى محدد . ام العمل الذي يمثله المعيار المهنيالالزمة ألداء مه
، "المؤهالت المهنية " ، "الكفايات المهنية " ، "المعايير المهنية " مرجع قياسي يطلق عليه أسماء عدة منها 

معايير المهنية وبهذه المعاني يقصد بال). 53أحمد مصطفى، نفس المرجع، ص"( المعايير األدائية " 
المؤشرات الدالة على أداء عملية أو مهمة مهنية بنجاح؛ فهي الدالالت المعتمدة في مالحظة وتقويم أداء 
األعمال، ولهذا يمكن اعتبار المعايير المهنية كمقاييس تقييم الفعل المهني، حيث يمكن، على أساسها، الحكم 

د يتم هذا التقويم في المؤسسة التكوينية، أثناء حدوث وق. على هذا الفعل بأنه جيد، متوسط أو رديء
 يتم وبصفة أدقّ .العمليات التكوينية وعند انتهائها، كما يحدث التقويم في المؤسسة اإلنتاجية والخدمية

المجال المهنية ذاتها، كالمجال المعرفي و إنجاز شبكات مالحظة ووسائل قياس للمجاالت المختلفة للمعايير
ل إذن المعايير المهنية قاعدة أساسية لعمليات التقويم المهني الذي تشكّ. " ني والمجال النفس حركيالوجدا

يهدف إلى قياس مدى تحقق األهداف التعليمية بعد عملية التعليم مثل االمتحانات الشهرية أو الفصلية 
اعدة معيارية في تقييم ل أيضا هذه المعايير قكما تُشكّ). 186ص محمد محمود الحيلة، نفس المرجع،"(

يعتبر ذا أهمية قصوى في مجال العمل، إذ تمتد آثاره إلى جميع جوانب اإلنتاج، من حيث " الوظائف الذي 
عبد الحميد "(رفع الكفاية اإلنتاجية للعاملين وكذا تقبلهم للعمل وإقبالهم عليه بما يحقق اإلشباع المهني لديهم

  ).570ص ،1994مرسي في فرج عبد القادر طه، 

  :استخدامات المعايير المهنية 

تستخدم المعايير المهنية في مجاالت وظروف عديدة تابعة للعمليات التكوينية، كونها المرجع األساس 
  :فنجدها تستخدم فيما يلي. الذي تنطلق منه هذه العمليات

  .ـ تستخدم المعايير المهنية في بناء مناهج التكوين

كمرجع أساس تنطلق منه عمليات تصميم البرامج التدريبية، وتحديد مضامينها  ـ تُعتمد المعيير المهنية
  .ل المعايير المهنية األهداف التدريبيةمثّوإجراءات تنفيذها، إذ تُ
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النظرية ( ـ تُعتمد المعايير المهنية كمرجع أساس تنطلق منه عمليات تصميم االختبارات المهنية
  .، وتقييم نتائجها)والعملية

  .مد المعايير المهنية كمصدر أساس إلصدار الشهادات المهنية، ورخَص مزاولة العمل المهنيـ تعت

وتحديد احتياجاته ) كفايات(ـ تُعتمد المعايير المهنية كمرجع أساس لمقارنة ما يمتلك الفرد من مهارات
  .التدريبية الفردية

أحمد مصطفى، نفس .(ت األجورـ تستخدم المعايير المهنية كأحد النقاط الحاكمة في رسم سياسا
  ).54المرجع، ص

  :خصائص المعيار المهني

مهما كانت االختصاصات المرجوة من التكوين، ومهما كانت التسميات المختلفة المنسوبة للمعايير 
المهنية كالمؤهالت أو حتى الكغايات، فإن هناك جملة من الخصائص يمتاز بها المعيار المهني عند 

  :ينبغي أن يكون هذا المعيارف. القيام بصياغته

يعني أن يصاغ بعبارات دقيقة وبألفاظ ذات مدلول واحد، بمعنى أنها :  Précisمحددا ودقيقا ) 1
فيجب . عبارات ال تؤدي إلى تأويالت مختلفة إذا تم عرضها للنظر والتحليل على المهنيين المختصين

عكس ذلك، إذا لوحظَ أن عبارات المعيار . الجميعأن تُفهم فهما واحدا، وتُفسر تفسيرا واحدا من طرف 
المهني تُفسر تفسيرا يختلف من اختصاصي إلى آخر، فإن هذا الوضع يدل على عدم دقة المعيار، 

  .وبالتالي ال يجب اتخاذه كمعيار ذا مصداقية

سه قابال نظرا لكونه مرجعا قياسيا، ينبغي أن يكون هذا المرجع نف:  Mesurableقابال للقياس ) 2
تدل هذه الخاصية على المعنى . للقياس باستخدام أدوات القياس والتقييم ومنها االختبارات بأنواعها

الجوهري لمفهوم المعيار، بحيث ال يمكن أن نسمي معيار معيارا إال من خالل قابليته للقياس، حيث 
يقال أنه عمل ناجح ودقيق أو عمل ف. يؤدي حتما هذا القياس إلى الحكم على العمل المهني المراد قياسه

  .ضعيف وناقص

بمعنى أن يكون في مقدور األفراد تحقيقه فعال، أي بإمكانهم تحصيله :  Réalisableقابال للتحقيق ) 3
في مدة ) متر 100(يعدو الرياضي مائة متر: " فال يمكن أن نقول مثال. بعد عملية التكوين التي تابعوها
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ألمر مستحيال، وبالتالي غير قابل للتحقيق وخارج عن نطاق استطاعة يظهر هذا ا". خمس ثواني
  .فال يمكن اتخاذه كمعيارسواء في العمل أو التتكوين أو التدريب. األفراد

  :مكونات المعيار المهني

  :يجب أن تتضمن صياغة المعيار المهني بعض من المكونات تتمثل في ما يلي

  

  : action 'Lاألداء أو الفعل) أ

ن أنالمعيار يشمل األداء أو الفعل المطلوب من العامل تنفيذه في مواقع العمل الفعلية  يعني هذا المكو
  .يمكن اعتبار هذا المكَون وصف لما سيقوم به هذا العامل أثناء األداء. إثر قيامه بمهام العمل وواجباته

  : Conditionsظروف األداء وشروطه ) ب

  فهناك الظروف الفيزيقية كالحرارة، البرودة، أو الرطوبة،. ظروف بيئة العمل يعني هذا المكون كل
 Jeanى بجون ملتونالهدوء أو الضجيج، كالسلم أو عدمه، األمر الذي أدو والتهوية والظُلمة كاإلنارة
Milton  بدقة التربية الكاملة التي تجعل اإلنسان صالحا ألداء أي عمل، عاما كان أو خاصا" إلى اعتبار ،

 ثم. )47ص ،1987جون ملتون في مروان سليم أبو حويج،"( وأمانة ومهارة، في السلم والحرب 
الظروف التقنية كاآلالت والمعدات أو األدوات التي يستخدمها العامل في عمله، فهناك احتمال توفر هذه 

  .اآلالت، وهناك احتمال عدم توفرها

  : Critèresمعيار األداء ) ج

أو   وقد يكون هذا المعيار رقميا يعكس دقة اإلنجاز. التي يحتكم إليها عند تقييم إنجاز العمل أي المرجعية
تعيير خلوص صمامات : سرعته، نوعيته وكميته، أو يكون وصفيا في حال تعذر المعيار الرقمي كمثال 

        :فعبارة. ارةمحرك احتراق داخلي باستخدام المعيار التحسسي حسب تعليمات الشركة الصانعة للسي
باستخدام المعيار " ل األداء أو الفعل، وعبارة مثّتُ" ر خلوص صمامات محرك احتراق داخليتعيي "

ل معيار تمثّ" حسب تعليمات الشركة الصانعة للسيارة " تمثل ظروف األداء وشروطه، وعبارة " التحسسي 
مل الرجوع إلى دليل الشركة الصانعة لتحديد على العا األداء وهو في هذه الحالة معيار وصفي، يعني أن

  .مقدار الخلوص أوال، وبعدها إجراء عملية التعيير في ضوئه



239 

 

  :مجاالت المعيار المهني

الوصف. ل هذا المستوىلكل مسمى مهني ضمن فئة مستوى محددة معايير مهنية تمثّ بما أن عدلذا ي  
ي اشتقاق المعايير المهنية، ولما كان على العامل في المرجع األساس ف) العمل(الوظيفي للمستوى المهني

أثناء أداء مهام عمله التعامل مع معلومات وبيانات، ومع أشياء تمثل اآلالت والمعدات واألدوات والمواد، 
تظهر هنا . وجب معرفة كل هذه التفاصيل من أجل استخالص طبيعة المعايير الضرورية ألداء العمل

 Leplat  sJacque نستدلُّ في هذا السياق بجاك لوبال. للوصول إلى هذه الغاية "تحليل العمل " أهمية 
الذي أوضح المكانة المركزية لتحليل العمل في دراسة ظروف عمل معين، فهو ينطلق من المعرفة 

جاك لوبال ( النظرية التي تثير من جهتها المعرفة المكتسبة امبريقيا والتي تتعلّق بكل ظروف العمل
Jacques leplat،2001، معيار ). 6ص تحديد المجاالت التي تخُص نمكفانطالقا من تحليل العمل ي

يير المهنية الخاصة بعمل ما اوعلى العموم ينبغي أن تشمل قائمة المع. مهني معينٍ تابعٍ لهذا العمل
  :المجاالت التالية

را ذات طابع معرفي يقيس مدى معرفة يكون المعيار هنا معيا. domaine cognitifـ المجال المعرفي
  . الفرد العامل لمعارف معينة

يكون المعيار هنا معيارا ذات طابع انفعالي وعاطفي يقيس   Domaine affectifـ المجال اإلتجاهي 
  . مدى تحلّي العامل بميزات نفسية وانفعالية ضرورية ألداء المهام المهنية بنجاح

يكون المعيار هنا معيارا ذات طابع . domaine psychomoteur ـ المجال النفس حركي أو األدائي
  .أدائي وحركي يقيس مدى قدرة الفرد على أداء حركات معينة بصفة مضبوطة ودقيقة

يكون المعيار هنا معيارا ذات طابع عالقاتي يقيس مدى . domaine relationnelـ مجال العالقات 
مضطربة تخلو من الصراعات التي تعرقُل العامل أثناء تأديته قدرة الفرد على القيام بعالقات ناجحة غير 

  .لعمله

 أحمد مصطفى، نفس المرجع، ص( emploibilité 'aptitudes à lـ مجال المهارات االستخدامية  
وفي العادة ال تكون هذه المهارات االستخدامية مشمولة في الوصف الوظيفي للعمل، ). 54،55،56ص

ن من إمكانات العامل في التعامل مع بيئة العمل والتفاعل معها، والنمو والترقية في ها تحسإنما لوحظَ أنّ
وكأمثلة للمهارات االستخدامية، القدرة على حل . فهي بذلك معايير مساندة أو تعزيزية. المسار المهني
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غيرها من المشكالت، القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، القدرة على االتصال بنجاح و
  .المهارات التي يمكن، حتى هي، أن تَخْضع لمعايير مهنية محددة

مكن توسيع رؤيتنا ألهمية وضرورة هذه المعايير وإذا تأملنا في االستخدامات المختلفة للمعايير المهنية ي
لها وتشغيلها على المستوى الوطني إذ نجدها تمثل الضوابط التي تحكم عمليات إعداد القوى العاملة وتأهي

وتنقُّلها من مناصب عمل إلى أخرى ومن مهام مهنية إلى أخرى، إذ يعتمد عليها في ضبط نوعية نواتج 
فنجد مؤسسات القطاع العمومي والقطاع الخاص  .ومخرجات أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني

فإذا . يير سوق العملاهنية تَتّفق ومعتمارس نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وهي تتبنى معايير م
تم تطوير معايير مهنية وطنية واعتمادها على المستوى الوطني كوثيقة تمثُل المرجع األساس في تقويم 

تحقَّقُ بذلك توحيد األهداف التعلّمية للمناهج، ألنهذه أنظمة التعليم، التكوين والتدريب المهني، فسي  
  المعايير المهنية التي تُم ضبطها وطنيا، والتي هي، كما قلنا، تمثُل األهداف بالذات مستخرجة من

وكنتيجة ثانية لذلك سيتحقق أيضا، توحيد محتويات البرامج التكوينية، . جعية األساسية في هذا المجالالمر
عتمدة في تخط ،هذه األخيرة تكون مستوحاة من األهداف المنشودة ألنيط حسب المنهجية الحديثة الم

وعلى إثر ضبط المعايير المهنية، يتحقَّقُ كذلك توحيد ضوابط مستوى ونوعية نواتج ومخرجات . البرامج
ُل في عمليات التقويم وتقرير مدى تحقيق الكفايات المهنية، ثم معرفة الناجحين والراسبين التكوين، مما يسه

من خالل ضبط المعايير المهنية تحديد  كما يمكن. وتحديد نسبهم ومستوياتهم عند نهاية كل تكوين
سواء ) perfectionnement(، وتحسين المستوى ) Recyclage (المضامين التكوينية الخاصة بالرسكَلة 

ن هناك رؤية موحدة لهذه المعايير التي تَم ة، مقاطعة، أو على مستوى وطني، ألعلى مستوى مدينة، والي
ولقد ذكرنا إمكانية اعتماد هذه المعايير على مستوى المدينة . لتكويني الفعليتَبنيها قبل الشروع في العمل ا

أو المقاطعة نظرا لحقيقة التجزئة التي يمكن أن تَعرفَها مدينة، أو منطقة معينة في مجال اختصاصات 
التكوين، فهناك مناطق تتخصص في البناء، وهناك مناطق تتخصص في االلكترونيات، وهناك مناطق 

هذا نظرا لتوفر بيئات متنوعة  صص في الزراعة، وهناك أخرى تتخصص في الصيد البحري، كّلتتخ
ها يمكن النظر إلى قواعد التصحيح على أنّ" ي هذه المعايير وعند تبنّ. ومناسبة لكل منطقة أو مقاطعة

راشد (.لطالب وفقهاتقدير مستوى أداء امقاييس تقدير متعددة األبعاد، تتكون من معايير متعددة المستويات ل
من هنا تتجلى أهمية المعايير المهنية في توحيد ضوابط مستوى ونوعية ). 94ص ،2004حماد الدوسري،

نواتج ومخرجات النظام التكويني في مجال الكفايات المنشودة، حتى على مستوى تصميم االختبارات 
ويكون . نتائج مرضية، متوسطة أو ضعيفةها المهنية، المعرفية والعملية، وتقويم نتائجها، والحكم على أنّ

وهذا ما يصب في . هذا التقويم ابتدءا من المؤسسات التكوينية، وانتهاءا بالمؤسسات االنتاجية والخدمية
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مكناً  موضوع الرسالة الحالي، إذ يبدو لنا أنتقويم قطاع التكوين المهني في مدينة سطيف، يكون أمرا م
نا وإذا رجعنا إلى أهمية تحديد الكفايات المهنية والمعايير التابعة لها، فإنّ. محددة في إطار كفايات مهنية إالّ

نالحظ هذه األهمية عند مسألة توقعات أصحاب العمل لمستوى المهارات المرغوب فيها، والتي يطالبون 
قْفاً مرتفعا ع البعض من أصحاب العمل سفقد يتوقّ. بها بإلحاح؛ فهي تساعد على ضبط سقف هذه التوقّعات

ولذلك، تحدد المعايير . لمدى المهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل عند االنتقاء، وعند التشغيل
المهنية الوطنية سقف التوقّعات، وتوفر بذلك مرجعا أساسيا لتقويم ما يتوفر لدى الفرد من مهارات، كما 

. دمين، ثم تقرير تشغيلهم على أسسٍ سليمة وصحيحةتمثُل أساسا موضوعيا النتقاء العاملين من بين المتق
تحديد االحتياجات التدريبية النوعية لألفراد ومقارنة المهارات المتوفرة لديهم  ومن خالل هذه المرجعية تتم

 وفي نهاية التدريب يتم. جه الجهاز التكويني نحو التدريب المنظَّميتّ" هكذا . بالمعايير المهنية المتَّفق عليها
أحمد مصطفى، "(ضبط الترخيص لمزاولة العمل المهني انطالقا من المعايير المهنية الوطنية المعتمدة 

، حيث يعتَمد على هذه األخيرة عند القيام بتصميم االختبارات المهنية وإصدار )58ص نفس المرجع،
وق العمل الذي سيحمى، من وبذلك تضمن هذه المنهجية التحاق قوى عاملة مؤهلة بس. شهادات المستوى

المفروض، من المتطفلين من جهة، ويضمن لهذه القوى تقديم الخدمة المهنية المطلوبة للمجتمع بالنوعية 
هذا اإلجراء  ا من الناحية النفسية، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، فإنأم .المقبولة، من جهة أخرى

ا ه يسمح لها بممارسة قدراتها ميدانيا وفعليا، ممألنّ" نية الذات المه" سيضمن كذلك لهذه الفئة تحقيق 
نا من مالحظة هذا األمر عندما تأكَّدنا من الشعور الكبير بالسعادة ولقد تمكّ. سيؤدي إلى إشباع البعد النفسي

فقد  .الذي يعرِفه المهنيون عند أدائهم للمهام المهنية التي يحبونها، ويرغبون في ممارستها على أكمل وجه
والمهم في كل هذا، هو أنّهم سيظْهِرون فعالية أكبر، كما . تُصبح هذه المهام المهنية جزءا من ذواتهم

وبذلك يوفر تحديد المعايير المهنية الحماية لكل من أصحاب العمل، . سيتمتعون بتوافق مهني مريح
من منطقة إلى أخرى، داخَل قُطْرٍ معينٍ،  للعاملين وللمجتمع ككل، كما يعطي للقوى العاملة إمكانية االنتقال

ممارسة المهنة التي يتقنونها؛ كما يمكنهم االنتقال خارج القُطر، خاصة في حالة وجود تقارب بين المعايير 
المهنية المحلية والمعايير المهنية األجنبية؛ وهذا ما حدثَ، وما زاَل يحدث بالنسبة ألقطار الوحدة 

روا إلى توحيد مرجعيات الكفايات المهنية لغرض توحيد األنظمة التكوينية التابعة األوروبية الذين باد
تُعتبر هذه المبادرة األوروبية . formation professionnelleللوحدة، بخاصة مؤسسات التكوين المهني

ل نتاج إلرادة سياسية مشتركة غرضها تشكيل تكتل إستراتيجي في المنطقة األوروبية، وذلك من خال
تكوين الشباب األوروبي وِفقَ مقاييس ومعايير مهنية متّفق عليها، وبالتالي تمكين هؤالء الشباب من 

هم، ببساطة االنتقال عبر أقطار أوروبا الموحدة، والعمل في مؤسسات التي ستُقَيمهم بنفس المعايير، ألنّ
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ست وحدة نقدية وحسب، بل وحدة في لي الوحدة األوروبية من هنا يظهر أن. تكَونوا بنفس المناهج
وأصبحنا نعيش اآلن، وبصفة فعلية، تقارب ملحوظ بالنسبة ألنظمة التكوين . التكوين، ووحدة لسوق العمل

التابعة لإلتحاد األوروبي، حيث تسمح هذه األنظمة لخريجيها من إمكانية التوظيف في البلد األوروبي الذي 
المهني الخريج، ومن المفروض، متكيف تمام التكيف مع منصب ويكون . يوفر مناصب العمل المطلوبة

من هنا أصبحت المعايير المهنية . العمل الموافق لتكوينه، والذي تُقدمه له المؤسسة الشغيلة والمستقبلة
دة تعمُل على إزا. ة، وليس فقط قُطريةقاريحولة في هذه الحالة يكون االحتكام إلى معايير مهنية قارية م

وهذا ما . المشكالت الناجمة عن الفروقات المحتملة بين األعضاء التابعين للوحدة، في المجاالت التقنية
نطالب به بإلحاح بالنسبة لألقطار المغاربية على مستوى المغرب العربي، حيث نتصر األمر قابل و

ه عنصر لذكر عنصر اللغة، ألنّللتحقيق نظرا الشتراك هذه األقطار في عدة عناصر ثقافية،  ونخُص با
لقد حقّق االتحاد . يعمل على تسهيل العمليات االتصالية بصفة معتبرة، داخل هذه المجتمعات المغاربية

عدم توفُّر عنصر اللّاألوروبي عد غْمة ايجابيات في هذا المجال ربلدان الوحدة  غة المشتركة، ألن
توحيد فلماذا ال تشرع األقطار المغاربية بتكريس . هو معلوماألوروبية تحتوي الكثير من اللغات، كما 

فتصبح المعايير المعتمدة في معاهد التكوين المهني المتواجدة على مستوى  مرجعيات المعايير المهنية؟
  .   مدينة سطيف، هي نفس المعايير المعتمدة في معاهد التكوين  بالرباط، أو بسوسة أو ببنغازي
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  :ل الرابعالفص

  منهج البحث وإجراءاته

  
  .منهج البحث )1

  .مجتمع وعينة البحث) 2

  .أدوات البحث) 3

  .المقابلة) أ    

  .اإلستمارة) ب   

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة) 4

  

  

  :منهج البحث) 1

صالح ـ لقد تم استعمال المنهج الوصفي كونه الطريقة المناسبة لمعرفة آراء األساتذة و رؤساء الم
بخصوص مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني المتواجدة في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة لدى 

يتمثّل إذن المنهج الوصفي المعتمد في وصف آراء هؤالء األساتذة رؤساء المصالح . خريجيها
ظروف بحث هذه  كما أن. فهي إذن دراسة مسحية لهذه اآلراء. والمجموعات في هذه المسألة التقييمية

الدراسة هي ظروف واقعية وليست اصطناعية كما هو الحال بالنسبة للمنهج التجريبي الذي يتم فيه التحكّم 
: أما األهداف العامة للبحث، والتي تُظهِر أنّها تندرج ضمن المنهج الوصفي، فهي أوال. في المتغيرات

ن المهني لهذه المدينة للكفايات المهنية العامة، من محاولة التنبؤ بمدى تحقيق خريجي مؤسسات التكوي
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وثانيا وصف وتحليل وتفسير النتائج المتحصل عليها، والوقوف على حقائق هذه . خالل آراء أفراد العينة
ويعرفُ المنهج الوصفي . حسن وجيد جدااآلراء والعوامل المعرقلة لتحقيق هذه الكفايات العامة بمستوى 

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن ك" للبحث 
طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة 

ة من تُعتبر هذه الدراس). 352، ص 2002في سامي محمد ملحم،  Fraenkle et Wallen"(  الدقيقة 
بخصوص ) أساتذة ورؤساء المصالح( أنماط الدراسات المسحية الهادفة إلى مسح آراء أفراد العينة 

" التي "   دراسات الرأي العام" كما يصنّفُ هذا البحث في نمط بحوث . مستويات تحقيق الكفايات المهنية
  "وضوع معين في وقت معين تتعلّق بتعبير الجماعة عن آرائها ومشاعرها وأفكارها ومعتقداتها نحو م

 الوصفية التقديريةكما يتعلّق أيضا هذا البحث بالبحوث ). 356سامي محمد ملحم، نفس المرجع، ص ( 
بعيبع نادية، " ( تهتم بتصنيف األحوال القائمة في زمن معين، ثم تحديد خصائص وسمات الواقع " التي 

رية يدلي بها األساتذة ورؤساء المصالح وذلك من خالل آراء تقدي) 9، ص2009بن غثفة شريفة، 
)   2006ـ  2005) ( 2005ـ  2004: ( والمجموعات، في فترة محددة شَملَتْ أربعة سنوات دراسية هي

 .دفعات 3، وهي الفترة التي يتخرج فيها )2009ـ  2008) ( 2008ـ  2007) ( 2007ـ  2006( 

  

  :مجتمع وعينة البحث) 2

رؤساء ) 30(منهم أساتذة و ثالثون) 60(فردا، ستون 90نسبة آلداة المقابلة هو عدد أفراد العينة بال
أما بخصوص اإلستمارة فقد اكتفينا بعينة . المصالح والمجموعات، وهذا بالنسبة للفرضية العامة األولى

لعوامل المعرقلة ، وهذا بالنسبة للفرضية العامة الثانية، والمتعلّقة با)ُأستاذا 60(األساتذة فقط والمتمثّلة في
  .في تحقيق الكفايات المهنية العامة المعنية بالدراسة بمستوى حسن وجيد جدا، حسب آراء األساتذة

إنّه من الصعب في أغلب األحوال الحصول على البيانات التي نريدها من المجتمع بكامله في البحوث 
فمن ." رائيا هاما ِلمحاولة تجاوز هذه الصعوبةالعلمية؛ وألجل ذلك تصبح المعاينة واختيار العينة أمرا إج

غير المجدي، بل ومن غير الضروري اللجوء للمجتمع بأكمله للحصول على البيانات التي نريدها، 
وبذلك . وبخاصة إذا كان هذا المجتمع كبير جدا، ومنتشرا في بقعة جغرافية ممتدة في مساحات شاسعة

تمع فقط لتطبيق إجراءات البحث عليه، على أمل أنّنا في النهاية يصبح من العملي اختيار جزء من المج
سوف نحصل على نفس القيم الموجودة في المجتمع؛ أو على األقل يمكن تعميم ما نحصل عليه من العينة 
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وهذا ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة التي ). 159، ص2007رجاء محمود أبو عالم، " (على المجتمع 
ي األصل، إلى معرفة مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في والية سطيف للكفايات المهنية هدفَتْ ف

والستحالة المهمة المتمثّلة في االتصال بكل مؤسسات الوالية، وعددها كبير جدا، . العامة لدى خريجيها
المنطقة، خاصة لجأنا إلى التركيز على المؤسسات المتواجدة في مدينة سطيف كونها أقدم المؤسسات في 

مركز التكوين المهني والتمهين ـ ذكور ـ الذي تأسس إبان العهد االستعماري؛ كما أنّها أكبرهم تجربةً 
تُعتبر من كُبريات )  zone industrielle( في مجال التكوين المهني نظرا لتواجدها قُرب منطقة صناعية

، علَمكما َأ. المنطقة الصناعية بمدينة سطيفالمناطق الصناعية المتواجدة عبر القطر الجزائري؛ وهي 
سنوات أستاذ متخصص في التكوين المهني، في نفس المدينة، أن إطارات  8كوني كنتُ في السابق، ولمدة 

مديرية التكوين المهني للوالية، قد كانوا في األصل، و في بداية مشوارهم المهني أساتذة في التكوين 
بالذات، مما يدّل على مكانتها الهامة حيث تَظْهر كمحور للتكوين المهني تقنيا المهني في هذه المؤسسات 
  .ألجل ذلك اختير أساتذة هذه المؤسسات  كعينة أساسية في هذه الدراسة. وإداريا، في الوالية بكاملها

 4لى احترام ال تضمن تمثيل خصائص المجتمع تمثيال صادقا، فقد حرِصتُ ع متحيزةتكون عينة  ال ولكي
رجاء محمود أبو عالم، ( خطوات أساسية عند تحديد واختيار العينة، كما أوصى بذلك بعض المنهاجيين

. تحديد خصائص المجتمع) 2. تعريف المجتمع) 1:وتمثّلت هذه الخطوات في). 173نفس المرجع، ص 
  .بطريقة سليمة اختيار أفراد العينة) 4. تحديد حجم عينة كافي لتمثيل خصائص المجتمع) 3

  

  ) :تعريف المجتمع(الخطوة األولى 

لغرض الوصول إلى ضبط العينة ) األساتذة المقَيمون(شَرعتُ في تعريف المجتمع المقصود بالدراسة 
أن يعرفَ المجتمع تعريفا إجرائيا بحصر جميع خصائص " واختيار أفرادها، ألنّه من الضروري 

ويعتبر هذا التعريف بمثابة اإلطار الذي يستخدم إلجراء عملية . البحثالمجتمع التي يريد أن يضمنها 
ويكون التعريف اإلجرائي لمجتمع ). 162رجاء محمود أبو عالم، نفس المرجع، ص ( المعاينة 

  :الدراسة الحالية على النحو التالي

  :ينقسم مجتمع الدراسة إلى عينتين هما

أستاذا، الذين أشرفوا على تكوين المتربصين حتى  60ني، وعددهم عينة أساتذة قطاع التكوين المه )أ 

تخرجهم، والذين أدلوا بآرائهم في المسألة المحورية لهذا البحث ، والمتمثِّلة في تقييم مدى تحقيق 
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مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف للكفايات المهنية العامة لدى خريجيها، في الخمسة عشر 
  : عليها؛ وهياختصاص المركَّزِ 

) 5. صيانة عتاد اإلعالم اآللي) 4. آليات وضبط) 3. االلكترونيك الصناعي) 2. اإللكتروتقني) 1  
التمديدات ) 10. مسير أشغال البناء) 9. النجارة المعمارية) 8. التلحيم) 7. الكهروميكانيك) 6. الخراطة

سكرتارية ) 14. مصمم أزياء) 13. ماليةالمحاسبة وال) 12. الخياطة الجاهزة)11. الصحية والغاز
  .معالجة المياه) 15. المديرية

  .مختصا 30عينة رؤساء المصلح والمجموعات، وعددهم  )ب

  :) األساتذة ورؤساء المصالح مجتمعتحديد خصائص ( الخطوة الثانية

    :                 مجتمع األساتذةـ 

  :ات وجب توفرها عند كل أستاذ، و هيمتغير 4وتحددت خصائص عينة األساتذة في 

.          أن يكون األستاذ ممارسا في إحدى مؤسسات التكوين المهني المتواجدة في مدينة سطيف) أ  
أن يكون األستاذ حائز على شهادة مهندس دولة، شهادة الليسانس، شهادة تقني سامي وتقني في أحد ) ب

                                                          .                  االختصاصات المذكورة

وقد أشرنا إلى . أن يكون األستاذ قد تابع تكوين نفس ـ بيداغوجي في إحدى معاهد التكوين المهني) ج
).             page  ,2010 ,Samai Toufik 6(أهمية هذا التكوين من خالل عرض وشرح تفصيلي لمناهجه

  .           الشرط للحصول على أفراد عينة متمكّنين من التفاعل بسهولة مع بنود اإلستمارة اعتمدنا هذا  

سنوات في أحد  10أن يتمتّع األستاذ بتجربة في التعليم والتكوين المهنيين تعادل أو تفوق ) د 
  .االختصاصات المحدد للتقييم

  :مجتمع رؤساء المصالح والمجموعات ـ

  :تمع رؤساء المصالح والمجموعات على مستوى سوق العملـ تحديد خصائص مج

أن يكون رئيس المصلحة أو المجموعة حائز على شهادة مهندس دولة، شهادة الليسانس، شهادة ) أ  
  .تقني سامي في أحد االختصاصات المذكورة
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سنوات في ممارسة أحد  10أن يتمتّع رئيس المصلحة أو المجموعة بخبرة مهنية تفوق ) ب  
  .الختصاصات المذكورةا

  :) تحديد حجم عينة كاف لتمثيل خصائص المجتمع( الخطوة الثالثة

رئيس مصلحة أو ) 30(أستاذا وثالثين) 60(فردا، منهم ستين 90تتكون العينة اإلجمالية لهذه الدراسة من 
وضبِطَت  فهي مضبوطة ألنّها اختيرت. في آنٍ واحد وعشوائية مضبوطةوتعتبر هذه العينة . مجموعة

وقد تم التأكيد على هذه الخصائص مع . ، و التي تحملها2على أساس الخصائص المذكورة في الخطوة 
كل إدارات المؤسسات المعنية التي مكّنتنا من تحديد قائمة من األساتذة ورؤساء المصالح، الذين يظهر 

وهي أربعة خصائص بالنسبة . أنّهم قادرون على تقديم آراء موضوعية عند شروعهم في اإلدالء بها
وقد تمثّلت هذه الخصائص، كما . بالنسبة لرؤساء المصالح والمجموعات) 2(لألساتذة، و خاصيتين اثنتين

أن يكون األستاذ ممارسا في إحدى مؤسسات التكوين المهني ) أ: أوضحنا ذلك بالنسبة لألساتذة  في
على شهادة مهندس دولة، شهادة الليسانس، شهادة أن يكون األستاذ حائزا ) ب. المتواجدة في مدينة سطيف

أن يكون األستاذ قد تابع تكوين نفس ـ بيداغوجي ) ج.تقني سامي وتقني في أحد االختصاصات المذكورة
أن يتمتّع األستاذ بتجربة في التعليم والتكوين المهنيين تعادل أو تفوق ) د. في إحدى معاهد التكوين المهني

وبالنسبة لرؤساء المصالح والمجموعات فقد تحددت . ختصاصات المحددة للتقييمسنوات في أحد اال 10
أن يكون رئيس المصلحة أو المجموعة حائز على شهادة مهندس دولة، شهادة الليسانس، ) أ: خاصيتان هي

أن يتمتّع رئيس المصلحة أو المجموعة بخبرة ) ب. شهادة تقني سامي في أحد االختصاصات المذكورة
  .سنوات في ممارسة أحد االختصاصات المذكورة 10ية تفوق مهن

كما تُعتبر العينة عشوائية ألن أفرادها قد حددوا بتطبيق وسيلة المعاينة العشوائية البسيطة باستعمال    
وقد كُلِّفَ كل فرد من هذه العينة بتقديم .  طريقة الورقة كما سيتضح ذلك في الخطوة الرابعة التي ستلي

وقد . أيه بخصوص مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني المعنية للكفايات المهنية العامة لدى خريجيهار
تمت عملية تجزئة وتوزيع العينة اإلجمالية على الخمسة عشر اختصاص، بحيث قُيمتْ كل كفاية من كل 

من العدد الذي %  20ى الغاِلبِ أساتذة يمثّلون عل) 4(أفراد من العينة، منهم أربعة  6اختصاص من قبِل 
) 2(أستاذا، واثنان 20يمثُّل مجموع أساتذة االختصاص الواحد في المؤسسة التكوينية، والذي ال يتجاوز 

من رؤساء المصالح والمجموعات، وهو العدد الذي نعتبره كاف نظرا لخصائص عينة رؤساء المصالح 
االختصاصات المعنية، كما يتمتّعون بخبرة مهنية واسعة  والمجموعات المهنية، الذين يمتلكون شهادات في
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األمر الذي تطلَّب منّا وقتا وجهدا كبيرين عند إجراء المقابالت التي عادلت في مجموعها .سنوات 10فاقت 
  .مقابلة) 90(تسعون) مع األساتذة ثم مع رؤساء المصالح والمجموعات( 

وقد تم استبعاد معهد التكوين . ين ومعهد واحد للتكوين المهنينجد األساتذة موزعين عبر مركَزين اثن 
، وذلك ألن األول متخصص في الصناعة )لحي تبينت(ومعهد التكوين المهني ) لحي الهضاب(المهني 

الغذائية، وهو مجال غير معني بالدراسة، والثاني متخصص في الرسكلة والتكوين النفس ـ 
  :يظهر التوزيع كما يلي . اري ألساتذة قطاع التكوين المهنيبيداغوجي، كون هذا التكوين إجب

) 6(أستاذا بمركز التكوين المهني والتمهين ذكور لغرض تقييم كفايات متعلّقة بست 24ـ 
  .اختصاصات

  .اختصاصات) 5(أستاذا بمركز التكوين المهني والتمهين إناث لغرض تقييم كفايات خمسة 20ـ 

  . اختصاصات) 4(مسكن لغرض تقييم أربعة 500المهني لحي أستاذا بمعهد التكوين  16ـ 

  :)اختيار أفراد العينة(  طوة الرابعةالخُ

الطريقة العشوائية الجتناب الحصول على عينة متحيزة؛ وتحديدا تم تطبيق وسيلة المعاينة  لقد تم اعتماد
ائص العينة على ورقة صغيرة قُمنا العشوائية البسيطة، وذلك بإجراء تمثَّل في كتابة رقم كل أستاذ له خص

أستاذا في  20ورقة تمثُّل  20أرقام من اإلناء من بين  4بِطَيها ووضعها في إناء وخَلْطها، ثم اختيار 
وهكذا كانت الفرصة متساوية لكل أستاذ، وفي كُلِّ اختصاص، في أن يكون مختارا . االختصاص الواحد

  . المقابلة ضمن أفراد العينة الذين شاركوا في

وقد بدا لنا أن العينة ممثّلة لمجتمع األساتذة، الذين اعتمدنا عليهم في تقييم مدى تحقيق خريجي مؤسسات 
  :التكوين المهني المعنية للكفايات المهنية العامة، وذلك لتوفر ثالثة عوامل هامة هي

كون عدد أساتذة االختصاص، %  20، والتي قُدرت بِ كل اختصاصالنسبة التي مثّلها أساتذة ) 1
 20الذين تتوفر فيهم الخصائص المحددة والمذكورة، ال يتجاوز عامة في المؤسسات التكوينية المعنية 

ثم تمتّع رؤساء المصالح والمجموعات بالتجربة المعتبرة في ممارسة االختصاصات المعنية، . أستاذا
ت ذات الصلة المباشرة باالختصاص المهني الذي تابعه خريج زيادة على كونهم متَحصلين على الشهادا

  .  المؤسسات التكوينية المعنية

  .امتياز أفراد العينة بالخصائص األربع المحددة أعاله) 2
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األساليب التي تم اعتمادها في اختيار العينة، وهي الضبط حسب الخصائص في المرحلة األولى، ) 3
االهتمام بالتقييم المزدوج في الدراسة، ويشمل ) 4. البسيطة في المرحلة الثانية ثم المعاينة العشوائية

  .تقييم األساتذة ثم تقييم رؤساء المصالح والمجموعات لمدى تحقيق الكفايات المهنية العامة المحددة

  

  :أدوات البحث) 3

  .الستمارةتَم االعتماد في هذه الدراسة على وسيلتين تمثّلتا في المقابلة وا 

  ).1الملحق رقم( :المقابلة وإجراءات تنفيذها) أ

 ظهر من وجهة نظرنا، أنّها أقوى أداة مناسبة لمعرفة آراء األساتذة ورؤساء المصالح والمجموعات بصفة
مباشرة؛ هذه اآلراء المتعلّقة بمسألتي مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني للكفايات المهنية العامة لدى 

فهي أداة بارزة لهذه الغاية، كونها . فردا) 90(وقد تمت مع كّل أفراد العينة البالغ عددهم تسعون. خريجيها
 جها لوجه بين الباحث والمبحوث، حيث يتممع أفراد العينة بصفة مباشرة يكون فيها التبادل اللفظي و متَت

ألجل ذلك قمتُ . ترة التي تُطّبقُ فيهامن خاللها شرح المفاهيم واألفكار وتبادل االستفسارات طوال الف
. بشرح وتوضيح كل نقاط ومحاور موضوعها دون ترك المجال، قدر اإلمكان، لإللتباس والغموض

  .ويعتبر صنف المقابلة المستخدمة، في هذه الدراسة، بالمقابلة المتمركزة حول موضوع

  :صدق األداة

مفتشي وأساتذة التكوين المهني كونهم أدرى بحقائق الكفايات تم عرض خطوات المقابلة ومحتوياتها على 
وقد نتج عن هذا اإلجراء تغيير بعض المعطيات، من بينها تقليص مقياس التقدير . المهنية ومدى تحقيقها

فكانت في . فئات بدَل سبعة، وذلك لتسهيل المهمة لألساتذة ورؤساء المصالح والمجموعات) 5(إلى خمسة 
جيد : ثم أصبحت. ممتاز، جيد جدا، جيد، فوق المتوسط، متوسط، ضعيف وضعيف جدا: الفئات البداية

  :كما تم تسجيل بعض النصائح المتمثّلة في. جدا، حسن، متوسط، دون المتوسط، ضعيف

مستويات التقدير، ضعيف، : ـ التأكيد على ضرورة شرح كل المفاهيم المفتاحية المتعلّقة بالمقابلة، وهي
  .ون المتوسط، متوسط، حسن، جيد جداد

  . ـ  توضيح حدود المقاييس الكمية والعالمات الممنوحة وعالقة كل عالمة بفئة تقديرية معينة
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ـ ضرورة شرح السؤال شرحا كافيا لكّل فرد من أفراد العينة، خاصة مع رؤساء المصالح والمجموعات 
                          .                        على مستوى سوق العمل

ـ ضرورة مطالبة كل فرد بتقديم توضيحات وتبريرات بخصوص اآلراء التي أدلى بها، خاصة مع أفراد 
  .عينة رؤساء المصالح والمجموعات، الذين قد يظْهِرون صعوبات في فهم أهداف البحث ومفاهيمه

لمهنية العامة لدى خريجي مؤسسات التكوين ـ شرح السؤال الخاص بالعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات ا
المهني، شرحا وافيا، وتشجيع كل أستاذ من توسيع رؤيته لهذه العوامل المعرقلة كي يتمكَّن من التعبير عن 

  .   كل ما يحتويه إدراكه

  :وقد تمت المقابلة في أربعة إجراءات هي

  ):تحديد قائمة الكفايات المهنية العامة(  1إلجراء رقما

تمثّل في القيام بمقابلة كل أستاذ، وبمفرده في البداية، بغية تحديد قائمة من الكفايات المهنية العامة لمتعلّقة 
بعدها تم جمع األساتذة األربعة في كُل اختصاص من أجل التشاور في . باالختصاص الذي يكَون فيه

ائمة نهائية، خاضعة للتقييم بالنسبة لألساتذة الكفايات المحددة من قبل كل أستاذ، والخروج باستنتاج ق
وقد تم التشاور، في هذه المرحلة األولى، وبصفة تدريجية ومتمعنة، على أي كلمة ومصطلح . األربعة

وصياغة إقترحها األساتذة بغرض تحديد كل كفاية مهنية عامة بدقّة، حتى تم االتفاق على الصيغ النهائية 
) 15(كفاية عامة موزعة عبر خمسة عشر) 71(امة، والذي يساوي إحدى وسبعونلمجموع الكفايات الع

وقد قررتّ القيام بهذا اإلجراء األول في المقابلة، كوني الحظتُ أمرا فيه غرابة على مستوى . اختصاص
مهنية تمثَّل هذا األمر الغريب في عدم وجود أي قائمة للكفايات الومديرية التكوين المهني لوالية سطيف؛ 

 حيث أكّد، وبالخصوص مصلحة متابعة مراكز التكوين المهني، عند مصالح هذه المديرية ودةالمنش
، كما هو سائد في الكثير من الدول، نجد ومن المفروض .رئيس المصلحة على عدم توفّر هذه القائمة

ع مؤسسات سوق العمل، اإلدارات المركزية المسؤولة عن التكوين المهني واعية تمام الوعي، وبالشراكة م
بالكفايات المهنية المطلوبة، كما نجد هذه اإلدارات حريصة كل الحرص على توضيح معالم ومقاييس هذه 

فنالحظ المملكة المتحدة تتبنى نظام المؤهالت ". "  مرجعية الكفايات المهنية" الكفايات في إطار ما يسمى 
. لنظام المجلس الوطني للمؤهالت المهنية وهيئات أخرى، ويتولى رعاية هذا ا)NVQS(المهنية الوطنية 

وفي اليابان نجد االتحاد المركزي لتنمية المهارات المهنية الذي يرتبط مباشرة بوزير العمل، ويضم 
ممثّلين عن أصحاب العمل بشكل مكثّّف، مسؤوال عن تطوير المعايير واالختبارات المهنية واإلشراف 
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وريا الجنوبية المعروفة بنجاحاتها في ميدان التكوين المهني، فنجدها كذلك، تُطبقُ أما في ك. على تنفيذها
) National Technical Qualifications Testing System(نظام اختبارات المؤهالت المهنية الوطنية

 ).275ـ  267، ص 2001أحمد مصطفى، " ( الذي يهدف إلى متابعة و تحسين نوعية العمالة الماهرة 
كما وجدنا أن أساتذة العينة غير راضين عن قوائم الكفايات المهنية الموجودة على مستوى مدونة الشُعب 

فهم يرون أنها قوائم بنيتْ بتسرع، وهي غير شاملة، وبالتالي ال يمكن . في الجزائر 2007المهنية 
ع األساتذة، وتم ، من خاللها، تحديد من أجل ذلك تمت المرحلة األولى من المقابلة م. االعتماد عليها

الكفايات المهنية العامة في كّل اختصاص من االختصاصات الخمسة عشر التي اهتمت بِِها الدراسة 
كفاية مهنية عامة شكَّلتْ مرجعية واضحة عند شروع األستاذ أو رئيس ) 71(الحالية؛ وهي إحدى وسبعون

  .تقدير مدى تحقيق كل كفاية المصلحة و المجموعات باإلدالء عن رأيه في

  

  ):للمقياس الخماسي المعتمد ةشرح المتغيرات النوعية والكمي( 2اإلجراء رقم

تَم فيه شرح المتغيرات النوعية والكمية التي اعتمد عليها األساتذة ورؤساء المصالح والمجموعات من أجل 
الغموض الذي يشوب " ومن أجل تفادي . اسةالقيام بتحديد مستويات تحقيق الكفايات المهنية المعنية بالدر

رجاء محمود أبو "( في معظم األحيان تحديد معنى الفئات، وبالتالي اختالف تفسيرها من فرد إلى آخر 
مع األساتذة ورؤساء المصالح والمجموعات  فقنااتّوعلى هذا األساس ). 406عالم، نفس المرجع، ص 

ي تحديد مفهوم كل مستوى من المستويات الخمس؛ وتمثَّل األمر على أمرين اثنين، تمثَّل األمر األول ف
يرونَها مناسبة للتقدير النوعي الذي منحوه في تقييمهم لكل كفاية عامة،  عالمةالثاني في مطالبتهم بوضع 

بالنّسبة للمتغيرات النوعية، تم . بحيث تكون هذه العالمة ضمن حدود العالمات المتفق عليها في كّل فئة
على تفاصيل المقياس الخُماسي الذي اعتُمد من أجل اإلدالء بالرأي، كما تم شرح مفهوم وحدود  االتفاق

. كل مستوى أو فئة محتواة ضمن المقياس الخماسي، بما فيها مفاهيم الكفاية المعرفية والعملية والوجدانية
ن التصريح بآرائهم بتبصر ووضوح، وتمكيننا، والغاية المنشودة من هذا االتّفاق هو تَمكين أفراد العينة م

بخصوص المقارنة بين آراء  2بعد جمع اآلراء من حساب المعدالت والنسب، وكذا حساب نتيجة كا
األساتذة وآراء رؤساء المصالح في مسألة مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف للكفايات 

التفاق على أن آراء األساتذة تكون، بالضرورة، موجهة لخريجي كما تم ا. المهنية العامة لدى خريجيها
؛ التي هي على وشَك التخرج) 2009ـ  2007( الدفعة الثالثة) + 2007ـ  2004( الدفْعتين السابقتين

و أن آراء رؤساء المصالح والمجموعات تكون بالضرورة موجّهة لخريجي المؤسسات التكوينية المعنية، 
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، وذلك لتفادي عامل تأثير أو الخدمية دومهم للمرة األولى كموظّفين جدد في المؤسسة اإلنتاجيةعند ق
  .التجربة المهنية التي يتحصل عليها بصفة أكيدة خريج التكوين المهني عبر األشهر والسنوات

  :شَمَل المقياس الخُماسي المستويات والمقادير التابعة لها على النحو التالية 

  .   جيد جدا) 5.        حسن) 4.       متوسط) 3.       دون المتوسط) 2.       ضعيف) 1

  :أما المتغيرات الكمية المعبرة عن كل مستوى والدالة عليه فقد تم االتفاق مع أفراد العينة أنّها كالتالي

  ).ـ بالنسبة للمستوى ضعيف 3.99ـ  0) ( 1

  ).ى دون المتوسطـ بالنسبة للمستو 7.99ـ  4) ( 2

  ).ـ بالنسبة للمستوى متوسط 11.99ـ  8) ( 3

  ).ـ بالنسبة للمستوى حسن 15.99ـ  12) ( 4

  ).ـ بالنسبة للمستوى جيد جدا 20ـ  16) ( 5

من المقياس التي تم شرحها واالتفاق عليها ، فتظهر بِمواصفات ) مستوى(أما معاني ومفاهيم كل فئة 
 :النحو التالي بادرنا في صياغتها على

  

  :ستوى ضعيفمـ 

ضعف الخلفية المعرفية وضعف األداء العملي ـ التطبيقي لخريج التكوين المهني، بحيث يظهر فاشال   
بدرجة كبيرة في تنفيذ العمليات المهنية المرتبطة بالكفاية والمعروضة عليه؛ وذلك عندما يحين تخرجه من 

إبان الفترة األولى التي تلي مباشرةً توظيفه في المؤسسة اإلنتاجية أو  المؤسسة التكوينية المعنية، أو
  .الخدمية

  :مستوى دون المتوسطـ 

   طلبظْهِر خريج التكوين المهني معرفة نظرية بسيطة دون المتوسط، كما أنّه يسعى إلى تنفيذ ما يي
  .من األخطاء المهنية الهامةمنه عمليا، في كفاية ما، بكيفية غير مرضية يالحظُ فيها كثير 

  :مستوى متوسطـ 



253 

 

يظهر خريج التكوين المهني قادرا على فهم الخلفية المعرفية المرتبطة بالكفاية بمستوى متوسط غير 
حسن يتخلّله نوع من الصعوبة والغموض؛ األمر الذي يجعل أدائه المهني متوسط، لكنّه أداء مقبول 

 .زمنية قصيرة نوعا ما على العموم ومرشّح للتحسن في فترة

  :مستوى حسنـ 

يظْهِر خريج التكوين المهني مستوى جيد ومرضي سواء معرفيا أو أدائيا؛ فيثبتُ كفايات مستحسنة من 
قبِل أساتذته، ومن قبِل االختصاصيين المهنيين على مستوى سوق العمل، بحيث يبدو بوضوح قادرا 

ولهذا يكون . بطة بالكفاية، دون صعوبات كبيرة أو إشكال معيق للتنفيذعلى تنفيذ العمليات المهنية المرت
  .أدائه ناجح على العموم، لكنّه غير ممتاز

  :مستوى جيد جداـ 

في هذا المستوى، وجب على خريج التكوين المهني أن يظْهِر اكتسابه لمعرفة واسعة في الكفاية  
جابة عن األسئلة المعرفية والنظرية بصفة شاملة، دقيقة المهنية العامة، بحيث يكون باستطاعته اإل

كما يظهِر قدرات عالية في إنجازِ ما يعرض عليه عمليا، بحيث يمكن تقييم أدائه تقييما يصُل . وممتازة
في  إلى تقدير جيد جدا أو ممتاز؛ فهو أداء ناجح جدا وخالي من األخطاء المهنية، كما أنَه أداء تَحقَّقَ

تقدير نوعي ( وقد اعتمدنا ازدواجية التقدير. زمن قياسي تطمح إليه المؤسسة الصناعية أو الخدمية
  )رقمية( الممكنِ أن تكون قواعد التصحيح كمية" عند اإلدالء بآراء أفراد العينة ألنّه من ) وتقدير كمي

  راشد حماد( لة يعتمد الجمع بين التقديرينالحا وفي هذه، " توليفًا بين االثنين، أو )وصفية( أو نوعية

  ).95، ص 2004، الدوسري

  ):األساتذة بآرائهم في مستوى تحقيق الكفايات والعالمة الممنوحة لكلٍّ منها إدالء(  3اإلجراء رقم

وتمثّل في االنتقال إلى كل مؤسسة من المؤسسات التكوينية الثالثة، والشروع في تنفيذ إجراءين اثنين؛ 
 عن رأيه أوال بالتعبير ،صفة منفردةب، وَل اإلجراء األول في  مطالبة كل أستاذ عين إلجراء المقابلةتمثّ

وذلك بعد أن : بخصوص مستوى تحقيق كل كفاية عامة وتحديده ضمن المستويات الخمسة المقترحة
مة عددية بناءا على تقديره يعرض عليه نص كلِّ كفاية في اختصاصه، ثم التعبير ثانيا بِمنْحِ عال

  .النوعي األول
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بمستوى الكفايات المهنية العامة  في العوامل المعرقلة لتحقيق إدالء األساتذة بآرائهم(  4اإلجراء رقم
  ):حسن وجيد جدا

  :تمثََّل نصه في. تم فيه طرح سؤال شفوي واحد على كل أستاذ

 لة لتحقيق كلِّ كفايةعرقل الممن الكفايات المهنية العامة  بمستوى حسن وجيد جدا ؟ما هي العوام  
  .  وقد تم  تسجيل آراء كل أستاذ، وبالتالي تصنيف العوامل المعرقلة المصرحِ بها في المقابلة

سة في سوق مؤس 12على مستوى  بآرائهم إدالء رؤساء المصالح والمجموعات(  5اإلجراء رقم
  ):العمل

في االنتقال إلى كل مؤسسة من المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، والشروع في تنفيذ  تمثّل اإلجراء الخامس
عين ) رئيس مصلحة أو مجموعة( عمليتين اثنتين؛ تمثّلتَ العملية األولى في  مطالبة كل مهني مختص 

امة عرِضتْ بخصوص مستوى تحقيق كل كفاية ع عن رأيه أوال بالتعبير ،صفة منفردةب، وإلجراء المقابلة
وتمثَّلَت العملية الثانية في مطالبة رئيس المصلحة أو المجموعة . عليه  ضمن المستويات الخمسة المقترحة

بِمنْحِ عالمة عددية بناءا على تقديره النوعي األول، على أن تكون العالمة التي يراها المختص في حدود 
نفس الكيفية التي تمتْ في اإلجراء الثاني واإلجراء الثالث مع كل تقدير تَم االتفاق عليه، كما جرى ذلك، وب

 .األساتذة

  

  ).2ملحق رقم: ( ستمارةاال) ب

) 60(تم اعتماد االستمارة في هذه الدراسة كأداة بحثية طُبقَت مع أفراد عينة األساتذة البالغ عددهم ستون  
لتحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن  عرقلةفي العوامل الم همآراءأستاذا، أردنا من خاللها معرفة 

تبدو وسيلة مناسبة لهدف البحث الحالي الذي ينحصر . وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المعنية
تظهر االستمارة أداة فاعلة في تجميع البيانات .  وهذا ما يتطابقُ  مع ما نريده. في معرفة الرأي الشخصي

األساتذة حول هذه المسألة، التي عبرتُ عنها عبر التساؤل الرئيسي الثاني إلشكالية الدراسة، المتعلّقة بآراء 
  :والذي تمثََّل في 
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 ـالمعرفية ـ العملية : تحقيق الكفايات المهنية العامة في أبعادها الثالثة عدمما أهم العوامل المؤثرة على 
، في خمسة مدينة سطيفل ات التكوين المهني، لدى خريجي مؤسسحسن وجيد جدا والوجدانية، بمستوى

  ؟عشر تخصص، حسب آراء األساتذة 

تظهر إذن هذه الوسيلة صالحة لخصائص أفراد العينة، الذين يمثّلون أساتذة يحسنون القراءة والكتابة، 
المعرقلة وقادرون على التعبير عن الموضوع الوحيد الذي ركّزت علية االستمارة، والمتمثِّلِل في العوامل 

أشهر، نظرا لكون هذا ) 3(نذكّر أنّهم تابعوا تربصا بيداغوجيا مغلقا لمدة ثالثة. لتحقيق الكفايات العامة
من الفصل الرابع لألطروحة الخاص بمجتمع  2انظر العنصر( التربص إجباريا في قطاع التكوين المهني

االستمارة وبنودها بدون صعوبات، كونها  ، األمر الذي مكّنهم من التفاعل مع محتويات)وعينة البحث
  .تتعلّقُ بمصطلحات قد تم تناولها إثر التربصات البيداغوجية المستمرة و المنظّمة في القطاع

انظر الملحق ( تم تصميم االستمارة مع الحرص على الشكل العام، تسلسل األسئلة و تركيب األسئلة
أوراق عادية، ومعدة لدراسة ظاهرة محددة تتمثُّل في  4ة في بالنسبة للشكل العام فهي مكتوب). 2رقم

.                                                    العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني
بالنسبة . ن تقديم اإلجابات بسهولةوتبدو االستمارة قصيرة ومختصرة، األمر الذي مكَّن المبحوثين م

لتسلسل األسئلة، نجد في البداية أسئلة بسيطة وعامة تتعلّق بالتخصص؛ ثم تليها أسئلة مرتبطة بهدف 
  :أجزاء تظهر كما يلي 3الدراسة، مقسمة إلى 

 :الجزء األول

ه بصفة حرة وذاتية عبارة عن سؤال مفتوح، يتبعه فراغ كافي إلعطاء الفرصة لألستاذ كي يبدي رأي   
فقد اعتبرتُ هذا السؤال المفتوح وسيلة إسقاطية هامة تحثُّ المجيب على التعبير عن . دون أي توجيه

ما يجول في إدراكه الذاتي بخصوص العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة، خاصة أنّه 
  .أستاذ و مكَون يعنيه شأن هذا الموضوع

  :يالجزء الثان

، الو  نعم: تمثُّل أسئلة ثنائية متفرعة من النوع المكَون من بديلين اثنين فقط ومتضادين بندا 16يحتوي 
لإلجابة بكل بساطة عن العامل المقترح في كل بند يمكن أن يشكَّل عائقا لتحقيق الكفايات المهنية العامة 

عناصر مكونة  9وقد تم تقسيم العوامل حسب  . حقيقيا المعنية؛ بحيث يكون تحليل النتائج تحليال ثنائيا
األهداف التعليمية، الكفايات المهنية، المحتوى، : للمنهج و في نفس الوقت للعملية التكوينية، وهي
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التطبيقات والتربصات، الوسائل والمعدات البيداغوجية، الطرق البيداغوجية، التقييم، كفاءة األساتذة، 
  .صمستوى المترب

  :الجزء الثالث

غايته معرفة  يمثُّل كل بند عامل من العوامل المعرقلة، بنود 10يحتوي  سلَّم تقديري سؤال في شكل
العوامل الهامة والعوامل األقل أهمية، من خالل مطالبة األستاذ القيام بترتيبها، وذلك حسب درجة األهمية 

  .على العامل األقل أهميةً 10كثر أهمية و الرقم على العامل األ 1بحيث يعبر الرقم  10إلى  1من 

أما تركيب األسئلة، فقد حرِصنا على أن تتميز بالبساطة، بالدقة، بالوضوح والخلو من األخطاء قدر 
  .اإلمكان

  :صدق وثبات االستمارة

خاص بالمحكّمين 4ملحق رقم(  :دقالص.(  

الصدق النظري، وذلك بعرض االستمارة على لقد حرِصتُ على توفّر صدق المضمون، صدق المحك و
أساتذة لغرض ) 10(وعشرة) 2(مختص في التكوين المهني، من بينهم مفتشين إثنين 12محكّمين عددهم 

اختبارها واستكشاف الغموض الذي قد يحيطُ ببنودها من خالل محاورة المحكمين المعنيين وتسجيل 
من وضوح األسئلة والبنود وبساطتها، وإبقاء السؤال المفتوح  وعلى إثر هذا اإلجراء تم التأكّد. نصائحهم

كما هو وبعباراته؛ وقد ظهر أن أساتذة التكوين المهني ال يشعرون بصعوبة في فهم المصطلحات الواردة 
في البنود كمسايرة المناهج للمستجدات التكنولوجية أو غموض األهداف التعليمية أو ضعف التربصات 

ص التطبيقات المنظّمة داخل المؤسسات التكوينية؛ وهذا راجع إلى أن أساتذة قطاع التكوين الميدانية أو نق
إال أنّنا تأكدنا من . أشهر 3المهني قد تابعوا جميعا، وبدون استثناء تربصا بيداغوجيا إجباريا لمدة 

لتحقيق الكفايات  لةلمفهوم العوامل المعرقبضرورة تقديم توضيحات وشُرحات أكثر لألساتذة المبحوثين 
: و تمثّلت هذه العوامل في . المهنية العامة، وتوضيحات كذلك لبعض العوامل التي قد ال تُفْهم من األساتذة

والعامل ، بغموض الكفايات المهنية المنشودةفي الجزء الثاني من االستمارة والمتعلّق  1العامل رقم
وقد . تقييم في االمتحانات المنظّمة طوال فترة التكوينبنقص مصداقية ال في نفس الجزء والمتعلّق 12رقم

تم العمل بهذه النصيحة، حيث قمت بتوضيح هذه البنود لكّل أستاذ، عند تسلُّمه اإلستمارة إبان البحث 
كما حرصتُ بأن يتوفر صدق المضمون بأن تكون بنود االستمارة أوال مالئمة وموافقة للبناء . األساسي

، .لمفهوم العام الذي يتعلّقُ في حالتنا بالعناصر المكونة للمنهج المعاصر والعملية التعليميةالمقصود، أي ا
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 تَوقَّعل ضمن كل عنصرحيث يعرقاألهداف التعليمية، الكفايات  :هذه العناصر في  وتتمثّل .العامل الم
وجية، الطرق البيداغوجية، التقييم، المهنية، المحتوى، التطبيقات والتربصات، الوسائل والمعدات البيداغ

كما حرِصتُ على توفر صدق المحك، وذلك بتفادي وضع بنود غير . كفاءة األساتذة، مستوى المتربص
مالئمة لموضوع العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة في نهاية العملية التكوينية، مما سيوفّر 

في وضعيات متنوعة، و يتمثّل هذا السلوك ) األساتذة( التنبؤ بسلوك المبحوثينألداة االستمارة القدرة على 
أساسا في السلوك اإلدراكي لألساتذة الذي يتجسد في إدراك العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية 

ل البحث أما بخصوص الصدق النظري لالستمارة فقد حرصتُ على توفّرِه من خال. العامة بمستوى مقبول
. في مدلول مصطلح العوامل المعرقلة بصفة عامة، ثم مدلول كّل عامٍل بصفة خاصة في إطاره النظري

  . )البحث، الفصل األول من األطروحةتحديد مصطلحات انظر عنصر (

  :الثّبات

 Donaldويرى دونا لد آري . يشير الثبات إلى التماسك الداخلي، وهو درجة انسجام بنود االختبار
Arry  "الثبات ألداة قياس هو درجة التوافق دونا " ( االستقرار مع ما تقيسه، مهما كان ما تقيسه / أن

. وهو أمر هام في البحوث العلمية ألنّه يهتم بمدى مصداقية األداة البحثية). 298، ص 2004لد آري، 
 16استعملناها، والذي يحتوي  للجزء الثاني من االستمارة التي لقد تم االعتماد في حساب الثباتو 

 ، Alpha de Cronbachخ االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ألفا كرونبا ةعلى طريق بندا،
 :وذلك بتطبيق المعادلة التالية، )نعم، ال( ليست رقمية اسميةالمناسب لمتغيرات البنود كونها متغيرات 

  ).214، ص2002بشير معمرية، ( 

2ع - 1(1- ن/ن=ألفا 
2ع /ب

  )ك

  .االختباربنود عدد : إلى ) ن(حيث يشير 

2عويشير 
  .  مجموع تباينات البنود: إلى  ب

2ع
   .التباين الكلي: ك

      

بعد تطبيقه على عينة تجريبية بلغت  ت ألفا بالنسبة للجزء الثاني من االستمارة،حساب معامل الثبا وقد تم
مقبولة، على أساسها وهي قيمة  0.527 قيمته وقد ظهرت. SPSSوذلك باستعمال تحليل  ،أستاذا 60
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ن من  عتبريندا 16الجزء الثاني من االستمارة المتكوب ظهر  .ثابت داخليا ومنه فهو سقتّمالجدول التالي ي
  :نتيجة التحليل

Analyse par Spss : 

 

Statistiques d'échelle  

Moyenne Variance 
Ecart-

type 
Nombre 

d'éléments 

  9,6333 6,609 2,57081 16 

 

    

 

 

 

  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

  :توسط الحسابيالم )أ  

. ويعد من أهم مقاييس النزعة المركزية أو الموضع حيث إنّه شائع االستخدام في تفسير درجات االختبار 
. ا يعد أكثر هذه المقاييس استخداما في دراسة الفروق الفردية والتعبير عنها بقيمة واحدة متوسطةكم

ويمكن ببساطة الحصول على قيمة المتوسط الحسابي لمجموعة من الدرجات بقسمة مجموع هذه الدرجات 
  حيث تم  وهذا ما قمت به في هذه الدراسة،). 87، ص2000صالح الدين محمود عالم، ( على عددها

:                                                                                 حساب المتوسط الحسابي في الحاالت التالية

Récapitulatif de traitement des observations  

Observatio
ns 

 
N % 

 Valide 60 100,0 

Exclus 0 0            

Total 60 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha 
de 
Cronba
ch 

Alpha de 
Cronbach 

basé sur des 
éléments 

normalisés 
Nombre 

d'éléments 

,527 ,509 16 
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، ثم المتوسط الحسابي العام كل كفايةحساب المتوسط الحسابي الجزئي لمستوى تحقيق ) 1أ ـ 
، 5، 4، 3، 2، 1الجدول رقم( ، حسب آراء األساتذةصكل اختصالمستوى تحقيق الكفايات العامة في 

6 ،7 ،8 ،9 ،10،11 ،12 ،13 ،14 ،15    .(  

مجموع آراء حساب المتوسط الحسابي العام لمستوى تحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب ) 2أ ـ 
 ،17، 16الجدول رقم ( كّل اختصاصورؤساء المصالح والمجموعات في سوق العمل، في  األساتذة

18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31                            .(  

لمجموع حساب المتوسط الحسابي لتحقيق المستوى الكلّي للكفايات المهنية العامة ) 3أ ـ  
  ).31جدول رقم ( المدروسةاالختصاصات 

  .حساب التكرارات و التكرارات النسبية) ب  

اد تحليل المحتوى، في الجزء األول من االستمارة، لحساب التكرارات والنسب المئوية اعتم) 1ب ـ  
المتعلّقة بها للعوامل المعرقلة لحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا حسب آراء عينة 

              ).     33جدول رقم (.استجابة للسؤال المفتوحاألساتذة في مجموع االختصاصات المدروسة، 
اعتماد التحليل اإلحصائي، في الجزء الثاني لالستمارة، لحساب التكرارات بنعم والتكرارات بال ) 2ب ـ 

  ).34جدول رقم ( والنسب المئوية لكلٍّ منها

اعتماد تحليل األوزان، في الجزء الثالث من االستمارة، لحساب التكرارات الممنوحة للعوامل ) 3ب ـ 
لة المعرقةً، والرقم  1حسب حيث يحمل الرقم  10إلى  1قترحة وتصنيفها من المل األكبر أهمي10العام 

  ).                                                                           35الجدول رقم ( العامل األقل أهميةً

  . SPSSباستعمال  لالستقاللية  2كاحساب ) ج   

ضه مقارنة النسب المالحظة والنسب المتوقعة لها لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق اختبار إحصائي غر
على مستوى مؤسسات التكوين من جهة،  عينة األساتذةذات داللة إحصائية بين آراء عينتين تمثّلتا في 

على مستوى سوق العمل من جهة أخرى، وهما فئتان  وعينة رؤساء المصالح والمجموعات
تمثّلت هذه اآلراء في تحديد مستويات تحقيق . لتان، أي مستقلتان عن بعضها البعضمحدودتان، منفص

 2الكفايات المهنية العامة في كل االختصاصات، من قبِل خريجي التكوين المهني، فقد تم اعتماد كاي
                            2)المالحظة ـ التكرارات المتوقعة تالتكرارا(مجموع :لالستقاللية، والذي يساوي

  التكرارات المتوقعة                                                
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  ).113، ص1993مقدم عبد الحفيظ، (
                 

  :Spss باستعمال Alpha de Cronbachكرونباخ معادلة ألفا  حساب )د  

بندا، ) 16(متعلّق بستّة عشرت ألفا بالنسبة للجزء الثاني من االستمارة، والحساب معامل الثبابغرض  
  .لمعرفة مدى تماسكه الداخلي و درجة انسجام بنوده

  

  

   

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



261 

 

  :الفصل الخامس

التحقق من صحة الفروض ومقترحات نتائج البحث،
  البحث

  

  .عرض نتائج البحث) 1

  .نتائج المقابلة مع عينة األساتذة) أ    

  .الح والمجموعاتنتائج المقابلة مع عينة رؤساء المص) ب   

  .النتائج العامة لمجموع الكفايات) ج   

  .للمقارنة بين آراء االساتذة وآراء رؤساء المصالح والمجموعات  2نتائج كا) د   

  نتائج المقابلة مع عينة االساتذة الخاصة بالعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة) ه   

                      .حسن وجيد جدا      

  .حسب آراء األساتذة استجابة للسؤال المفتوح 16إلى  1ترتيب العوامل المعرقلة، من ) 1  

  .بخصوص العوامل المعرقلة استجابات العينة لبنود الجزء الثاني لالستمارة) 2   

                                                    ، من حيثبمستوى حسن وجيد جدا العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامةترتيب ) 3  
  .بالنسبة للجزء الثالث من االستمارة األساتذة، بعد تحليل األوزان أهميتها، حسب آراء عينة

  :            تفسير ومناقشة النتائج) 2

  .             ـ تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية العامة األولى

  .متعلقة بالفرضيات الجزئية التابعة للفرضية العامة األولىـ تفسير النتائج ال

             .ـ تفسير النتائج المتعلقة بمقارنة آراء األساتذة بآراء رؤساء المصالح     
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               .تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية العامة الثانية) د

               .للفرضية العامة الثانية تفسير النتائج المتعلقة بالفرضيات الجزئية التابعة) 1د

        .التوصيات العامة المستخلصة من الدراسة )3
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  :عرض نتائج الدراسة )1

) 24، 23، ص ص2007وائل أبو مغلي و عبد الحافظ سالمة، (م عرض النتائج باستعمال طريقتينت   
36شكال، وطريقة الجداول حيث ظهرت في  30تْ في تمثّلتا في طريقة األعمدة البيانية حيث ظهر 

  .جدوالً

مستويات تحقيق مؤسسات التكوين الخاصة بمع عينة األساتذة، نتائج المقابلة) أ   
  :في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، لدى خريجيها المهني

  

جريتها مع أساتذة قطاع اعتمادا على مقابالت أفي هذه الدراسة  تم جمع البيانات المتحصل عليها 
اختصاص، بحيث ) 15(أستاذا موزعين على خمسة عشرة ) 60(وقد بلغ عددهم ستون. التكوين المهني

وقد تحدد العدد اإلجمالي للكفايات المهنية العامة الخاضعة . أساتذة في كل اختصاص) 4(قابلت أربعة
) 22(، منها إحدى وعشرون) 71(ية عامةللتقييم، في كل االختصاصات المدروسة بإحدى وسبعين كفا

وقد . كفاية وجدانية) 15(كفاية عملية التطبيقية، ثم خمسة عشرة) 34(كفاية معرفية ، خمسة وثالثون
  :أظهرت نتائج المقابلة مع األساتذة ما يلي

بمعنى  ة،فيما يتعلق بتحقيق الكفايات المهنية أظهرت النتائج على العموم تحقيق نسبي للكفايات المهني - 
حسن إال  ويتم تحقيقها بمستوى. بمستويات جيد جدا ،حسب رأي أساتذة القطاع،إطالقا أن تحقيقها ال يتم

تتحقّق، عند هذه الكفايات  و يظهر على العموم أن أغلبية. ا و في بعض الكفايات البسيطة فقطنادر
وتَمثَّل  .لمتوسط وحتى ضعيفدون ا ، بمستويات أدنى تتمثل في مستوى متوسطخريجي التكوين المهني 

توزيع هذه المستويات، كما تحدد ذلك في جزء المنهجية، بتوزيع خُماسي يشمل خمسة متغيرات نوعية 
ضعيف، دون : وكمية، هي مقاييس تقدير نوعية و رقمية في آنٍ واحد، تعبر عن خمسة فئات هي

قدرئيس (في المؤسسة التكوينية، أو) األستاذ(رالمتوسط، متوسط، حسن، ثم جيد جدا؛ بحيث يقوم فيه الم
في المؤسسة اإلنتاجية أو الخدمية باإلدالء بعالمة أو الرقم الذي يعبر عن الفئة ) المصلحة والمجموعة

مع  اإلتفاقو قد تم . التي يراها مناسبة عند قيامه بتقييم مستويات تحقيق الكفايات المهنية المختلفة
لمصالح والمجموعات، أثناء ِلقاءات خاصة، على أن أدنى وأول تقدير يكون األساتذة ومع رؤساء ا

في تحقيق الكفاية المهنية المنشودة، والتي تتواجد الدرجة الممنوحة ) ضعيف(حيث يمثُل المستوى 1بالرقم
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دون (حيث يمثُل مستوى  2وثاني تقدير هو رقم ). 3،99/20ـ  0( له من طرف األستاذ بين حيز
ـ  4(في تحقيق الكفاية المهنية المنشودة، والتي تتراوح الدرجات الممنوحة له بين  )المتوسط

والذي تتراوح الدرجات الممنوحة له ) متوسط(الذي يمثُل مستوى 3وثالث تقدير هو رقم ). 7،99/20
في تحقيق ) حسن(حيث يمثُل مستوى 4ورابع تقدير هو الرقم ). 11،99/20ـ  8(من طرف األستاذ بين

). 15،99/20ـ  12(فاية المهنية المنشودة، والتي تتواجد الدرجة الممنوحة له من طرف األستاذ بينالك
في تحقيق الكفاية المهنية ) جيد جدا(حيث يمثُل المستوى 5وأخيرا أعلى تقدير الذي يكون بالرقم 

ر إلى أن تقدير نشي). 20/20ـ  16(المنشودة، والتي تتواجد الدرجة الممنوحة له من طرف األستاذ بين
وتقييم األساتذة تم على أساس مستوى األغلبية البينية للمتربصين في تحقيق الكفايات المهنية العامة عند 
نهاية مسارهم التكويني؛ بمعنى أن تقييم األساتذة لم يتم على أساس المتربصين الممتازين أو الضعفاء 

دنا المبدأ الجوهري في التقويم، وهو أن الشاذ ال يقاس جدا، ألن هؤالء يمثلون أقلية شاذة؛ ولهذا اعتم
نرى أن النتائج الفعلية لهذه المؤسسات . عليه ألنه ال يمثُل النتائج العامة التي تُحقِّقها المؤسسات التكوينية

تكمن فيما حققته األغلبية الواضحة من خريجيها، من أهداف تكوينية، ثم مردودية هؤالء الخريجين 
أن القيمة الفعلية لنظام تربوي أو " يبين )  Tyler( ولهذا يرى تيالر. يندمجون في سوق العمل عندما

تكويني ال ترتبطُ باإليديولوجية السياسية التي ينتمي إليها، ولكن إلى مقاييس محددة أهمها كمية النجاح 
، Tylerتيالر ".( طاع اإلقتصادي عندما يندمج في الق) الطالب(والرسوب المسجلة، ثم مردودية المنتوج

  ).1987،  97،ص Denise Louanchi، في دونيز لوانشي Bloomبلوم .و ب

آليات  اإللكترونيك الصناعي، االلكتروتقني،(ختصاصات لإل مسكن، ومتابعة500تعلق بمعهد ففيما ي
عرفي، العملي ـ حسب مجالها الم ، والكفايات التابعة لكل منها،)اآللي صيانة عتاد اإلعالم وضبط،

، الدرجة الممنوحة لكل مستوى، التكرار، المعدالت المتحصل مستويات تحقيقهاالتطبيقي، أو الوجداني، ثم 
فق آراء األساتذة، و إجابة عن التساؤالت وِ عليها في كّل كفاية، ثم النسبة المئوية لكّل مستوى، وذلك 

  :صة بالتساؤل الرئيسي األول، والتي تمثّلت في، والخا3،2،1الفرعية لإلشكالية التي تحمل رقم 

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 1
المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، و في ضوء متطلبات سوق العمل، في  -النظري

، في ضوء آليات وضبط، صيانة عتاد اإلعالم اآللياإللكتروتقني، االلكترونيك الصناعي، : تخصصات 
  متطلّبات سوق العمل؟ 
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ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة في بعدها ) 2
اإللكتروتقني، االلكترونيك : التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في تخصصات - العملي

  ط، صيانة عتاد اإلعالم اآللي، و في ضوء متطلبات سوق العمل؟الصناعي، آليات وضب

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة في بعدها ) 3
اإللكتروتقني، االلكترونيك الصناعي، : الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة في تخصاصات

  عالم اآللي، و في ضوء متطلبات سوق العمل؟آليات وضبط، صيانة عتاداإل

  :أظهرت النتائج المتعلّقة بهذه التساؤالت الفرعية ما يلي

  :اختصاص تقني سامي في االكتروتقني

  :المنشودة  ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

ة الكهربائية أو القدرة على قراءة مخطط كهربائي متعلق بمجال االكتروتقني سواء الخاص بالتركيب) 1
  .الخاص باآلالت واألجهزة

    .%100النسبة .4:التكرار. 7.5.7.6:الدرجات الممنوحة. دون المتوسط: مستوى التحقيق

القدرة على استعمال كافة األجهزة الكهربائية المستخدمة في المجال االلكتروتقني بصفة صحيحة ) 2
  .ياسات الضروريةبغرض اكتشاف وتحديد األعطاب المختلفة والقيام بالق

. ودون المتوسط. %50نسبة ال. 2:التكرار. 9.10:الدرجات الممنوحة. متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار. 6.6:الدرجات الممنوحة

التحكم في استعمال اآلالت الكهربائية وصالحياتها وفق المراحل المختلفة الخاصة باإلنتاج،النقل ثم ) 3
  .التوزيع الكهربائي

. ودون المتوسط .%50نسبة ال. 2:التكرار. 9.10:الدرجات الممنوحة. متوسط: مستوى التحقيق
  .% 50نسبةال .2:التكرار.7.7: الدرجات الممنوحة

لقدرة على اكتشاف وتحديد طبيعة العطب الحاصل في خزانة كهربائية آللة ما وتقديم اإلصالح ا) 4
  .المناسب
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  .%100نسبة ال. 4:التكرار. 7.5.6.7:لدرجات الممنوحةا. دون المتوسط: مستوى التحقيق

  ).وجدانية كفاية (.احترام المبادئ األمنية بصفة صارمة قصد المحافظة على سالمة البشر و العتاد) 5

  . %100النسبة . 4:التكرار.12.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
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  اختصاص اإللكتروتقني ،ت المهنية العامة فيحقيق الكفايات أعمدة بيانية تمثل مستويات

  ).1الشكل( من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء األساتذة

  مستوى التحقيق                                                                                                               

  جيد جدا       

      

  حسن  

        

 متوسط            

                    

المتوسط ندو                  
      

  ضعيف                    

          

    1الكفاية العامة   2الكفاية العامة   3الكفاية العامة      4الكفاية العامة     5الكفايةالعامة                     

  

   

     

  

  

    

  

  

              الكفايات
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  المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في اختصاصجدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات 

  ).   1الجدول.(اإللكتروتقني                                    

    

المستوى العام لتحقيق   المعدل العام        المعدل الجزئي       الكفايات العامة  
مجموع الكفايات العامة 

  في االختصاص

    6.20  )معرفية( 1الكفاية  

  

8.13  

  

  

  متوسط

  7.75  )تطبيقية(   2الكفاية

  8.25  )تطبيقية(   3الكفاية

  6.20  )تطبيقية(   4الكفاية

  12.25  )وجدانية(  5الكفاية 
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  :اختصاص تقني سامي في اإللكترونيك الصناعي

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  ة دقيقةالقدرة على قراءة مخطط إلكترونيك بصف) 1

.                     متوسط.  %25النسبة .1:التكرار. 12:الدرجة الممنوحة. حسن: مستوى التحقيق
  .%75نسبة ال. 3:التكرار. 11.10.11:الدرجات الممنوحة

  .القدرة على استيعاب حجم معرفي نظري دقيق بخصوص العناصر االلكترونية) 2

الدرجات الممنوحة . متوسط .%25نسبة ال. 1:التكرار.13:الدرجة الممنوحة. حسن: مستوى التحقيق
.                                % 25النسبة . 1:التكرار. 7:الدرجة الممنوحة. دون المتوسط .%50نسبة ال. 2:التكرار.11.11

  .التحكم في استعمال أجهزة القياس االلكتروني بصفة فعالة) 3

الدرجات   متوسط .%50نسبةال. 2:التكرار. 12.13:ةالدرجات الممنوح. حسن: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار. 10.10:الممنوحة

  .معرفة تقنيات تصليح العطب وتقديمه بخصوص كل انجاز الكتروني مهما كانت طبيعته) 4

الدرجات . ودون المتوسط .%50نسبة ال. 2:التكرار. 9.10:الدرجات الممنوحة. متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار. 7.6:منوحةالم

  .إظهار دافعية واتجاه ايجابي الختصاص اإللكترونيك الصناعي) 5

الدرجات . ضعيف .%50نسبة ال. 2:التكرار. 12.12:الدرجات الممنوحة. حسن: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الممنوحة
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ة العامة، حسب آراء األساتذة في اختصاص لمهنيتحقيق الكفايات اأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  مستوى التحقيق  ).2الشكل(اإللكترونيك الصناعي، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا

  جيد جدا                

  

  حسن                

 

 متوسط             

 

 المتوسط  دون               

      

                 

             1الكفاية العامة     2الكفاية العامة    3العامة الكفاية       4لكفاية العامةا      5الكفاية العامة       الكفايات

      

          

  

  

  

  

  

  

  

 ضعيف
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في اختصاص

  ).2الجدول(اإللكترونيك الصناعي

 

المستوى العام لتحقيق   معدل العامال  المعدل الجزئي  الكفايات العامة
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص 

    11.00  )معرفية(  1الكفاية 

  

9.65  

  

  

  متوسط

  10.50  )معرفية(  2الكفاية 

  11.25  )تطبيقية(  3الكفاية 

  8.00  )تطبيقية(  4الكفاية 

  7.50  )وجدانية(  5الكفاية 

     

  

  :بطاختصاص تقني سامي آليات وض

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .القدرة على قراءة مخطط كهربائي على مستوى الخزانة الكهربائية) 1

الدرجات .ضعيف.%50نسبة ال. 2:التكرار.11.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار..3.3:الممنوحة

 - :ة بخصوص كل العناصر االلكترونية المتعلقة باالنجازات المختلفة والمتمثلة فياإللمام بمعرفة دقيق) 2
  .وااللكترونية - المائية -الهوائية -الكهربائية

الدرجة .متوسط.%50نسبة ال. 2:الكرار.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  .%25نسبة ال. 1:تكرارال.3:الدرجة الممنوحة.وضعيف.%25نسبة ال. 1:التكرار.10:الممنوحة
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اإللمام بمعرفة نظرية في مجال اإللكترونيك،االلكتروتقني واإلعالم اآللي لغرض تحديد صنف ) 3
  .المحركات المختلفة و خصائص اشتغالها وكذا صنف البطاقات االلكترونية المختلفة الخاصة بكل صنف

الدرجة .دون المتوسط.%25نسبة ال. 1:التكرار.10:الدرجة الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.وضعيف .%25نسبة ال .1:التكرار.7:الممنوحة

 Logique programmeéالقدرة على برمجة أي آلة انتاجية سواء باعتماد طريقة المنطق المبرمج ) 4

  .، بصفة صحيحة وكاملة Logique cableé، أو طريقة المنطق المفتول 

  ).وجدانيةكفاية ( .والتحليل م، التنظيةإظهار صفات روح العمل مع الجماعة، الدق) 5

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.11.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
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  ة العامة في اختصاص آليات وضبط،مستويات تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل 

  ).3الشكل(ى جيد جدا، حسب آراء األساتذةمن مستوى ضعيف إل

  مستوى التحقيق                                                                    

  جيد جدا  

    حسن  

  

  متوسط     

  

  

     

                   ضعيف                       

            الكفايات

  1الكفاية العامة   2الكفاية العامة   3الكفاية العامة   4العامة الكفاية   5الكفاية العامة                     

 

  

  

  

  

 

    

    

  دون الوسط
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

  ).3الجدول.(آليات و ضبط

  

  

  

  :اختصاص تقني سامي في صيانة عتاد اإلعالم اآللي

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة  الكفايات المهنية

  .القدرة على القيام بتثبيت أنظمة التشغيل في اإلعالم اآللي) 1

الدرجات .دون المتوسط.%50نسبة ال. 2:التكرار.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار. 7.6:الممنوحة

  .كات المعلوماتية بين عدة أجهزة لإلعالم اآلليالقدرة على القيام بتثبيت مختلف الشب) 2

الدرجة .دون المتوسط.%75نسبة ال. 3:التكرار.10.11.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%25نسبةال. 1:التكرار.7:الممنوحة

  .القدرة على اكتشاف وتحديد أي عطب سواء على مستوى الكمبيوتر أو على مستوى الشبكة) 3

المستوى العام لتحقيق   المعدل العام  المعدل الجزئي  الكفايات العامة
ع الكفايات العامة مجمو

  في اإلختصاص

    6.75  )معرفية(  1الكفاية  

  

8.45  

  

  

  متوسط

  9.50  )معرفية(   2الكفاية 

  5.75  )معرفية(   3الكفاية 

  9.75  )تطبيقية(   4الكفاية 

  10.50  )وجدانية(   5الكفاية 
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الدرجة .ضعيف.%75النسبة . 3:التكرار.11.11.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: قيقمستوى التح
  .%25نسبة ال. 1:التكرار.3:الممنوحة

  .القدرة على إظهار اتجاه ايجابي لالختصاص،ثم الهدوء والدقة مع كل ظرف مرتبط بالصيانة) 4

الدرجات .المتوسطدون .%25نسبة ال. 1:التكرار.10:الدرجة الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%25نسبة ال. 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف.%50نسبة ال. 2:التكرار.6.7:الممنوحة

  

  ة العامة في اختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآللي،تحقيق الكفايات المهني أعمدة بيانية تمثل مستويات

  ). 4الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء األساتذة  

  مستوى التحقيق                                                                        

  جيد جدا                      

  حسن                      

 

 متوسط                   

 

 دون المتوسط                     

      

                       
    

  1الكفاية العامة     2الكفاية العامة      3الكفاية العامة    4الكفاية العامة                          

  

  

  

 الكفايات
 ضعيف
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

  ).4الجدول.(صيانة عتاد اإلعالم اآللي 

  

  

( ئج حسب االختصاصات أما في ما يتعلق بمركز التكوين المهني المتواجد في حي بيالر، فقد تمثلت النتا
تمديدات صحية والغاز مسير أشغال البناء، ، النجارة المعمارية التلحيم،كهروميكانيك ، راطة،الخ(، 

آراء األساتذة، وإجابة عن ومستويات تحقيقها وفق الفئات المذكورة آنفا ووفق  والكفايات التابعة لكل منها،
  :ي تمثّلت في، والت6،5،4التساؤالت الفرعية لإلشكالية رقم 

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 4
النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، في 

  الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة المعمارية ؟: تخصصات

                                             

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 5
العملي ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

 ؟                     الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة المعمارية: تخصصات

  

وى العام لتحقيق المست  المعدل العام  المعدل الجزئي  الكفايات العامة
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    8.50  )تطبيقية(  1الكفاية  

8.25  

  

  9.25  )معرفية(   2الكفاية   متوسط

  8.75  )تطبيقية(   3الكفاية 

  6.50  )وجدانية(   4الكفاية 
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ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 6
: الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم،النجارة المعمارية؟ 

  

  : ج المتعلّقة بهذه التساؤالت الفرعية مايليأظهرت النتائ

  ).2مستوى : ( اختصاص الخراطة

  :الكفايات المهنية العامة المنشودة ومستويات تحقيقها

إنجاز ورقة تحليل لجميع المعلومات الخاصة بأصناف العمليات المنفذة في آلة الخراطة وِفق المستوى ) 1
  .الثاني

  %.100النسبة . 4:التكرار.10.10.11.11:الممنوحة الدرجات.متوسط: مستوى التحقيق

  .تنفيذ جميع عمليات التصنيع في آلة الخراطة) 2

الدرجات .حسن%. 50النسبة . 2:التكرار.16.16:الدرجات الممنوحة.جيد جدا: مستوى التحقيق
  % .50النسبة . 2:التكرار.13.12:الممنوحة

  .تها بصفة صحيحةمعرفة جميع أدوات القطع بمميزاتها واستعماال) 3

  %.100النسبة . 4:التكرار.14.14.13.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .قراءة واستعمال جميع أدوات وأجهزة القياس والمراقبة) 4

  %.100النسبة . 4:التكرار.13.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .التركيب في آالت الخراطةفك وتركيب كل األنساق التي تشترط الفك و) 5

  %.100النسبة . 4:التكرار.11.10.9.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .احترام قواعد الحفظ والسالمة المتعلقة بالمهني ذاته، باآلخرين وبكل التجهيزات) 6

  %.100النسبة . 4:التكرار.13.12.13.14:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
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  ة العامة في اختصاص الخراطة،تحقيق الكفايات المهني بيانية تمثل مستويات أعمدة

  ).  5الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء األساتذة  

  مستوى التحقيق                                                        

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

             1الكفاية العامة    2الكفاية العامة   3العامة الكفاية   4الكفاية العامة   5اية العامة الكف    6الكفاية العامة

  

  

  

  

   

 الكفايات
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  عامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاصجدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية ال

  ).5الجدول.(الخراطة

 

     

المستوى العام لتحقيق   المعدل العام  المعدل الجزئي  الكفايات العامة
  الكفايات العامة في

  اإلختصاص

    10.50  )تطبيقية( 1الكفاية 

  

12.20  

  

  

  حسن

  14.25  )تطبيقية( 2الكفاية 

  13.25  )معرفية( 3الكفاية 

  12.50  )تطبيقية( 4ة الكفاي

  9.75  )تطبيقية( 5الكفاية 

  13.00  )وجدانية( 6الكفاية 

  

  

  ).2مستوى: ( اختصاص كهروميكانيك

  :الكفايات المهنية العامة المنشودة ومستويات تحقيقها

  .القدرة على قراءة مخطط كهربائي) 1

  %.100النسبة . 4:التكرار.13.13.13.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .القدرة على إنجاز تركيب كهربائي حسب المخطط المقدم) 2

  %.100النسبة . 4:التدرار.11.8.9.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على اكتشاف العطل الكهربائي وتصليحه بِنجاح ومهارة) 3
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  %.100النسبة . 4:رارالتك.11.11.11.10:الدرجت الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على إظهار دافعية اتجاه اإلختصاص) 4

الدرجة .ومتوسط%. 75النسبة . 3:التكرار.12.12.14:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  %.25النسبة . 1:التكرار.11:الممنوحة
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  ،)2مستوى(اختصاص كهروميكانيكة العامة في تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).6الشكل.(حسب آراء األساتذة من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،

  مستوى التحقيق                                               

    

  جيد جدا                                                                                                                    

  

  حسن                   

 

 متوسط                 

 

 دون المتوسط                   

      

  ضعيف                     
      

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة     3الكفاية العامة   4الكفاية العامة            الكفايات        
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  مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص جدول يمثل المستوى العام لتحقيق

  ).6الجدول.(الكهروميكانيك

  ).2مستوى: ( اختصاص الكفاءة المهنية في التلحيم 

  :المنشودة ومستويات تحقيقها  العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط تلحيم برموزه المختلفة دون ارتكاب أخطاء في القراءة) 1

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.11.11:لدرجات الممنوحةا.متوسط: مستوى التحقيق

القدرة على تنظيم مكان العمل باحترام شروط األمن والحماية الخاصة بالمهني ولباسه،األجهزة ومواد ) 2
  .الحماية المستعملة في العمل لضمان الحماية التامة

  .%100نسبة لا. 4:التكرار.13.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

: القدرة على القيام وانجاز عمليات التلحيم في مختلف الوضعيات المحددة بالنسبة للتلحيم والمتمثلة في) 3
  .على الصقف واألفقية-التنازلية-التصاعدية - المسطحة

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

تلحيم وفق الخصائص المعدنية للقطع المراد تلحيمها ووفق الغرض المراد من كل القدرة على انجاز ال) 4
  .قطعة في حد ذاتها كمأل القطعة،تلحيمها في الزاوية الداخلية،أو في الزاوية الخارجية أو حافة على حافة

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.11.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

المستوى العام لتحقيق   المعدل العام  المعدل الجزئي  الكفايات العامة
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    12.75  )معرفية( 1الكفاية  

11.25  

  

  9.25  )تطبيقية(  2الكفاية   متوسط

  10.75  )تطبيقية(  3لكفاية ا

  12.25  )وجدانية(  4الكفاية 
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  ة العامة في اختصاص الكفاءة المهنية في التلحيمتحقيق الكفايات المهنيية تمثل مستويات أعمدة بيان

  ).7الشكل.(حسب آراء األساتذة ، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،)2مستوى(

  مستوى التحقيق        

    

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

          

  1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3ة العامةالكفاي   4الكفاية العامة                             الكفايات       
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

  ).7الجدول.(التلحيم

  

  

  )2مستوى: ( تصاص الكفاءة المهنية في النجارة المعماريةاخ

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

القدرة على تنظيم مكان العمل وتهيئته وفق الظروف األمنية والنظافة المطلوبة داخل الورشة مع احترام ) 1
  .مقاييس اللباس المشروطة

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.14.12.12.13:منوحةالدرجات الم.حسن: مستوى التحقيق

القدرة على تصور االنجازات المختلفة في النجارة المعمارية بتفكير تجريدي خالص يمكنه من اقتراح ) 2
  .مخططات ورسوم لهذه االنجازات

  .%100النسبة . 4:التكرار.12.12.13.14:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .العناصر المختلفة في النجارة المعمارية دون عيوب القدرة على انجاز) 3

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.11.11.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

القدرة على التحلي بالدقة و التنظيم و الصدق في كل ما يتعلق بحجم و قياسات ونوع المادة الخشبية ) 4
  ).كفاية وجدانية.(المستعملة حسب طلب الزبون

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    10.50  )معرفية( 1الكفاية  

10.93  

  

  12.50  )وجدانية(  2الكفاية   متوسط

  10.25  )تطبيقية(  3الكفاية 

  10.50  )تطبيقية(  4الكفاية 
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  .% 100النسبة.4:التكرار.12.12.13.12:الدرجات الممنوحة. حسن:مستوى التحقيق

    

ة العامة في اختصاص الكفاءة المهنية في النجارة مستويات تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل 
  ).8الشكل.(حسب آراء األساتذة ، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،)2مستوى( المعمارية

  مستوى التحقيق                                                                             

    

  جيد جدا                    

  

  حسن                    

 

 متوسط                 

 

 دون المتوسط                   

      

  ضعيف                     

 الكفايات       

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة     3الكفاية العامة    4اية العامةالكف                          
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

  ).8الجدول.(النجارة المعمارية

  

  

  

  :في ، والتي تمثّلت9،8،7التي تحمُل األرقام لإلشكالية  وفيما يتعلّق بالتساؤالت الفرعية

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 7
النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

 مالية ؟مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة وال: تخصصات

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 8
العملي ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

  والمالية ؟ مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة: تخصصات

  

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

تحقيق المستوى العام ل
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    12.75  )تطبيقية(  1الكفاية  

12.00  

  

  12.75  )معرفية(   2الكفاية   حسن

  10.25  )تطبيقية(   3الكفاية 

  12.25  )وجدانية(   4الكفاية 
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ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 9
مسير : الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  الية ؟أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والم

  

  :أظهرت نتائجها ما يلي

اختصاص تقني سامي م5مستوى: ( ر أشغال بناءسي(  

    :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تسيير ورشة في أشغال البناء بصفة دقيقة) 1

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.10.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على انجاز مخطط تنفيذ األشغال )2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.13.13.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .القدرة على انجاز مخطط تنصيب في أشغال البناء) 3

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.11.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

التسليح : في أشغال البناء وعددها أربعة ورشات هي تن مختلف الو رشاالقدرة على التنسيق بي) 4
ferraillageالساند  ل، الهيكcoffrage ورشة الخرسانة ،poste de béton وورشة الدراسات ،

  .atelier mécanique الميكانيكية

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.9.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

والقيام  ة على تسيير العالقات البشرية بين عمال الورشة بمختلف مهامهم التابعة ألشغال البناء،القدر) 5
  .بالتنسيق الناجح بينهم

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.3.3.2.2:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  

  أشغال البناءة العامة في اختصاص مسير تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
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  ).9الشكل.(حسب آراء األساتذة ، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،)5مستوى( 

  مستوى التحقيق        

  

  جيد جدا                    

      

  حسن                    

 

 متوسط                 

 

 دون المتوسط                   

      

  ضعيف                     

      

          

 كفاياتال

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3العامة الكفاية  4الكفاية العامة  5الكفاية العامة           
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب آراء األساتذة في إختصاص

  ).9الجدول.(مسير أشغال البناء

 

  

  العامةالكفايات 

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص 

    10.00  )تطبيقية(  1الكفاية 

  

9.00  

  

  

  متوسط

  12.75  )معرفية(  2الكفاية 

  10.50  )تطبيقية(  3الكفاية 

  9.25  )تطبيقية(  4الكفاية 

  2.50  )وجدانية(  5الكفاية 

      

  )2مستوى: ( اختصاص الكفاءة المهنية في التمديدات الصحية والغاز

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على استعمال العتاد المخصص للتمديدات الصحية والغاز بصفة ناجحة) 1

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

    .القدرة على اقتراح تصور بخصوص التركيبات الصحية المختلفة) 2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.3.2.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

القدرة على انجاز مختلف التركيبات الصحية بصفة مقبولة دون ارتكاب األخطاء المهنية الواجب ) 3
  .تفاديها

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.3.2.3.3:الممنوحة الدرجات.ضعيف: مستوى التحقيق

  .تنمية الثقة بالنفس واإلخالص في كل العمليات المهنية للتمديدات الصحية والغاز) 4
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    .%100نسبة ال. 4:التكرار.3.2.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  

الكفاءة المهنية في التمديدات ص ة العامة في اختصاتحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).10الشكل.(حسب آراء األساتذة ، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،)2مستوى( الصحية والغاز

  مستوى التحقيق        

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

            

 الكفايات      

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة       3الكفاية العامة      4الكفاية العامة                        
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

  ).10الجدول.(التمديدات الصحية والغاز

  

  

الخياطة الجاهزة، ( فقد تمثلت النتائج حسب التخصصات  إناث،كز التكوين المهني أما في ما يتعلق بمر
والكفايات التابعة لكل منها ومستويات ) سكريتارية المديرية ، معالجة المياه ، مصمم أزياء، ومالية محاسبة

  :ووفق تقويم األساتذة كما يلي تحقيقها حسب الفئات المذكورة آنفا،

  

  ).3مستوى( هنية في الخياطة الجاهزة اختصاص الكفاءة الم

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

 la) ، بla piqueuse plate) أ:القدرة على استعمال األنواع المختلفة من آالت الخياطة بنجاح وهي) 1

boutonnièreج ، (la surgeteuseد ، (pose boutons.  

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.11.11:الممنوحةالدرجات .متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على إبداع وانجاز النماذج في الخياطة الجاهزة) 2

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    10.25  )تطبيقية( 1الكفاية  

4.62  

  

  2.50  )معرفية(  2الكفاية   دون المتوسط

  2.50  )تطبيقية(  3الكفاية 

  2.50  )وجدانية(  4الكفاية 
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الدرجات .متوسط.%25نسبة ال. 1:التكرار.12:الدرجة الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  .%75نسبة ال. 3:التكرار.9.10.10:الممنوحة

  .دقيقةالقدرة على معرفة كل أنواع األقمشة بصفة ) 3

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.9.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .معرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل أنواع األقمشة بغرض استعمالها المناسب) 4

  .%100نسبة ال .4:التكرار.10.10.11.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  ).كفاية وجدانية(.طة، ثم الدقة والتنظيم في ممارستهاإظهار دافعية للخيا) 5

  .%100النسبة .4:التكرار.12.12.13.13: الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
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الخياطة  الكفاءة المهنية فية العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).11الشكل.(حسب آراء األساتذة ضعيف إلى جيد جدا، من مستوى ،)3مستوى( الجاهزة

  مستوى التحقيق                                  

  

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3العامة الكفاية  4الكفاية العامة  5امة الكفاية الع       الكفايات
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم االساتذة في إختصاص

  ).11الجدول.(الخياطة الجاهزة

 

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  لعامالمعدل ا

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص 

    10.50  )تطبيقية( 1الكفاية 

  

10.60  

  

  

  متوسط

  10.25  )تطبيقية( 2الكفاية 

  9.50  )معرفية( 3الكفاية 

  10.25  )معرفية( 4الكفاية 

  12.50  )وجدانية( 5الكفاية 

    

  )5مستوى:( ةاختصاص تقني سامي في المحاسبة والمالي

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تسجيل وإعداد مختلف األعمال المحاسبية لمؤسسة معينة) 1

الدرجات .متوسط.%50نسبة ال. 2:التكرار.12.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 2:التكرار.11.10:الممنوحة

  .حسابات العمالء وتقييم األسهم والسندات بصفة دقيقة ةى دراسة طلب قرض لعميل ما، معالجالقدرة عل) 2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.13.12:الدرجات الممنوحة.حسن:مستوى التحقيق

  .القدرة على حساب مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مصلحة الضرائب) 3

  . %100نسبة ال. 4:التكرار.9.10.10.10:الممنوحة الدرجات.متوسط: مستوى التحقيق

  .وإنتاجها اتخص المؤسسة في مشترياتها، مبيعاته prévisions)( القدرة على القيام بتنبؤات) 4
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نظرا للغياب التام ألي محاولة فعلية لممارسة هذه العمليات المهنية  ضعيف بصفة مطلقة: مستوى التحقيق
  .% 100النسبة .4:التكرار.0.0.0.0:درجات الممنوحةال.مع المؤسسات في سوق العمل

  .القدرة على تحليل وحساب مختلف التكاليف) 5

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.13.12:الدرجات الممنوحة.حسن:مستوى التحقيق

ح اكتساب قدرة التركيز فيما يتعلق باألرقام والعمليات الحسابية، وكذا القدرة على التنظيم وإظهار رو) 6
  .المسؤولية في العمل

  .  %100النسبة .4:التكرار. 10.10.10.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
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 ،)5مستوى( المحاسبة والمالية ة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).12شكلال.(حسب آراء األساتذة من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،

  مستوى التحقيق                                                                            

      

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

          

  

             1الكفاية العامة   2لكفاية العامةا     3العامة الكفاية    4الكفاية العامة   5الكفاية العامة   6الكفاية العامة

              

    

  

   

 ا*()�'�ت
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاص

 ).12الجدول.(المحاسبة والمالية

     

  

  مةالكفايات العا

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
الكفايات العامة في 

  اإلختصاص

    11.25  )تطبيقية( 1الكفاية 

  

9.20  

  

  

  متوسط

  12.25  )معرفية( 2الكفاية 

  9.75  )تطبيقية( 3الكفاية 

  00.00  )معرفية( 4الكفاية 

  12.25  )تطبيقية( 5الكفاية 

  9.75  )وجدانية( 6الكفاية 

  

  :، والتي تمثّلت في12،11،10 :التي تحمُل األرقاملإلشكالية  وفيما يتعلّق بالتساؤالت الفرعية

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 10
العمل، وفي النظري ـ المعرفي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق 

  مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه ؟: تخصصات

  

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 11
العملي ـ التطبيقي، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي 

  زياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه ؟مصمم أ: تخصصات
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ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في بعدها ) 12
مصمم : الوجداني، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة، في ضوء متطلبات سوق العمل، وفي تخصصات

  اه ؟أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المي

  :فقد أظهرت النتائج ما يلي

اختصاص تقني سامي م5مستوى:( م أزياءصم(  

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .معرفة خصائص جسم اإلنسان مظهريا ومورفولوجيا لغرض القيام بالتصاميم بصفة دقيقة) 1

  .%100نسبة ال. 4:رارالتك.10.10.11.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .معرفة كل أنواع القماش سواء في مصادرها أو في كيفية تحضيرها) 2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .معرفة مختلف طرق النسيج المعتمدة صناعيا في استخراج القماش) 3

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.13.12:الدجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .القرة على استعمال العتاد الخاص بالتفصيل والخياطة) 4

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .التبذير والثقة بالنفس في كل العمليات المهنية ة، كراهيقإظهار حب المهنة في التصميم، الصد) 5

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.8.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: قيقمستوى التح
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 ،)5مستوى( ة العامة في اختصاص مصمم أزياءتحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).13الشكل.(حسب آراء األساتذة من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،

  مستوى التحقيق        

      

  د جداجي                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3العامة الكفاية     4الكفاية العامة   5الكفاية العامة           الكفايات
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  دول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم األساتذة في إختصاصج

  ).13الجدول.(مصمم أزياء

 

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص 

    10.50  )معرفية( 1الكفاية 

  

11.25  

  

  

  سطمتو

  12.25  )معرفية( 2الكفاية 

  12.25  )تطبيقية( 3الكفاية 

  12.25  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.00  )وجدانية( 5الكفاية 

      

  )5مستوى( اختصاص تقني سامي سكرتارية المديرية

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .لفة الخاصة باإلدارات والمؤسساتالقدرة على تحديد وإنتاج الوثائق المخت) 1

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.6.5.5.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على تحرير مختلف الرسائل اإلدارية والتجارية) 2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.4.3.4.4:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .ئق وتوزيعها وحمايتها على مستوى مختلف المصالح اإلداريةالقدرة على تسيير الوثا) 3

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.11.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

 différents(القرة في التحكم في العمليات المكتبية المختلفة في اإلعالم اآللي وفق مختلف اللوجيسيال ) 4

logiciels.(  
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  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.9.9.10:الدرجات الممنوحة.وسطمت: مستوى الحقيق

الهدوء،التكيف مع مختلف الظروف والشخصيات التي  تالقدرة على تسيير الوقت وإظهار سلوكيا) 5
يواجهها المهني أو يتعامل معها، واتخاذ المبادرات والقرارات المناسبة في حدود توجيهات المسير، مع تبني 

  .ل واالتصال وروح المسؤوليةقدرات في االستقبا

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.10.10.9.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  

 ،)5مستوى( سكرتارية المديريةة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).14الشكل.(حسب آراء األساتذة من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،

    مستوى التحقيق                                                                            

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

             1الكفاية العامة  2الكفاية العامة  3العامة الكفاية   4ة العامةالكفاي  5الكفاية العامة      الكفايات
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  جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، حسب تقييم االساتذة في إختصاص

  ).14الجدول.(سكريتارية المديرية

 

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

العام لتحقيق المستوى 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص 

    5.75  )معرفية( 1الكفاية 

  

7.70  

  

  

  دون المتوسط

  3.75  )تطبيقية( 2الكفاية 

  10.25  )تطبيقية( 3الكفاية 

  9.25  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.50  )وجدانية( 5الكفاية 

     

  

  )5مستوى:( اختصاص تقني سامي في معالجة المياه

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

القدرة على معرفة مراحل معالجة المياه وتحديد المميزات المرتبطة بكل مرحلة بالنسبة لمحطة معالجة ) 1
  .المياه المستعملة ومحطة معالجة مياه الشرب

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.13.14.14.14:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .نتائج دقيقةإلى القدرة على القيام بمختلف التحاليل المخبرية المتعلقة بالمياه والوصول على إثرها ) 2

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.9.9.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على فهم النتائج المتحصل عليها، ثم تقييمها ثم تبليغها للجهات المعنية) 3
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  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: وى التحقيقمست

  .القدرة على التحلي بالدقة والصدق وروح المسؤولية بخصوص النتائج المتحصل عليها) 4

  .%100نسبة ال. 4:التكرار.12.12.13.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  

  ،)5مستوى( معالجة المياهة العامة في اختصاص فايات المهنيتحقيق الكأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).15الشكل(حسب آراء األساتذة  من مستوى ضعيف إلى جيد جدا،

  مستوى التحقيق                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

  1الكفاية العامة   2الكفاية العامة     3العامة الكفاية   4الكفاية العامة                   الكفايات         
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عامة، حسب آراء األساتذة في اختصاص جدول يمثل المستوى العام لتحقيق مجموع الكفايات المهنية ال
  ).15الجدول.(معالجة المياه

  

  

  
��ا������ ) ب��)  chefs de services (رؤ(�ء ا�$.��- ورؤ(�ء ا�$'$&��ت  $#�"!�  � 
  :) équipes'chefs d(  َو 
  

العامة، فقد قُمتُ بمقابالت مع رؤساء المصالح ورؤساء حقيق الكفايات المهنية بمستوى ت فيما يتعلق
تاجية و الصناعية المتواجدة في المنطقة الصناعية لمدينة سطيف، ثم مؤسسة المجموعات في الشركات االن

وكان عددهم . ع ، المختصة في األلبسة الجاهزة وتصميم األزياء. البريد والمواصالت، شركة  بونعاس
مهني موزعين عبر ) 30(اإلجمالي تمثَل في ثالثين  العينةفي كل اختصاص، أي أن عدد ) 2(مهنيين

لكل ) 2(التي ركّزنا عليها في هذه الدراسة، وذلك بمعدل مهنيين) 15(الت المهنية الخمسة عشرة المجا
شهادة تقني ) 6(آخرون شهادة الليسانس، ستة) 8(منهم شهادة مهندس، ثمانية) 10(اختصاص؛ يحمل عشرة

وقد كان نفس عدد . اجيةالباقون تقنيون يتمتعون بخبرة مهنية واسعة في المؤسسات اإلنت) 6(سامي، وستة
  . كفاية) 71(الكفايات المهنية العامة الخاضعة للتقييم، وهو إحدى وسبعون 

العامة بمستوى ضعيف في العديد من الكفايات، بمستوى  كفايات المهنيةرت النتائج على العموم تحقيق الأظه
ن بمعنى أ. القليل منهادون المتوسط في معظم الكفايات، ومستوى متوسط وحتى مستوى حسن في البعض 

  

  الكفايات العامة

  

  المعدل الجزئي

  

  المعدل العام

المستوى العام لتحقيق 
مجموع الكفايات العامة 

  في اإلختصاص

    13.75  )معرفية( 1الكفاية 

11.93  

  

  9.25  )تطبيقية( 2الكفاية   متوسط

  12.25  )معرفية( 3الكفاية 

  12.50  )وجدانية( 4الكفاية 
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المتربصين الذين تخرجوا من قطاع التكوين المهني، والذين تَم توظيفهم من قبل المؤسسات االنتاجية،ال 
قد حقّقوا الكفايات المهنية العامة  ،يظهرون، عند مباشرتهم ألعمالهم، حسب تقييم هؤالء المهنيين المتختصين

ض الكفايات البسيطة التي ال تتطلب خلفية معرفية واسعة، أو الكفايات إال في بع"  حسن" المختلفة بمستوى 
التي ال تحتاج إلى تدريب مكثف وممارسة بالمتابعة والمراقبة المتواصلة في مناصب العمل داخل الشركات 

  . الصناعية المعنية

  :حسب االختصاص النتائج العامة 1ب

في المجال المعرفي،  مستويات تحقيقهاثم  ،ات التابعة لهتمثّلت نتائج المقابلة حسب كل اختصاص،الكفاي
التطبيقي والوجداني، و وفق تقويم رؤساء المصالح ورؤساء المجموعات في المؤسسات االنتاجية المختلفة 

  :كما يلي

 ENPCشركة البطريات (،  ) Sumsungسامسونغ  شركة(:اختصاص تقني سامي في االكتروتقني

Batter:(  

  :المنشودة  ومستويات تحقيقها العامة نيةالكفايات المه

القدرة على قراءة مخطط كهربائي متعلق بمجال االكتروتقني سواء الخاص بالتركيبة الكهربائية أو ) 1
  .الخاص باآلالت واألجهزة

  .%100 نسبةال. 2:التكرار.10.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

الكهربائية المستخدمة في المجال االلكتروتقني بصفة صحيحة بغرض  القدرة على استعمال كافة األجهزة) 2
  .اكتشاف وتحديد األعطاب المختلفة والقيام بالقياسات الضرورية

الدرجة .ودون المتوسط. %50نسبة ال. 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.6:الممنوحة

اآلالت الكهربائية وصالحياتها وفق المراحل المختلفة الخاصة باإلنتاج،النقل ثم التحكم في استعمال ) 3
  .التوزيع الكهربائي

  .%100النسبة . 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
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القدرة على اكتشاف وتحديد طبيعة العطب الحاصل في خزانة كهربائية آللة ما وتقديم اإلصالح ) 4
  .المناسب

الدرجة .دون المتوسط. %50النسبة . 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
  .%50النسبة . 1:التكرار.5:الممنوحة

  ).وجدانية كفاية(.احترام المبادئ األمنية بصفة صارمة قصد المحافظة على سالمة البشر و العتاد) 5

الدرجة .دون المتوسط. %50النسبة . 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.5:الممنوحة

  

لمجموع الكفايات بصفة عامة في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما تقييم  
مع  ،ضعيففي  التطبيقيفي حين تحدد مستوى تحقيق البعد . 5:، مع درجة ممنوحة تقدر بِدون المتوسط

  .ينيين المعنالمهني تقييم حسب .3:ة ممنوحة تقدر بِدرج
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  ،)5مستوى(ة العامة في اختصاص اإللكتروتقنيتحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).16الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق        

    

  جيد جدا                      

      

  حسن                      

 

 متوسط                   

 

 دون المتوسط                     

      

  ضعيف                       

      

          

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3العامة الكفاية   4الكفاية العامة  5الكفاية العامة            الكفايات
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شركة سيبالست (،) Sofiplastشركة سوفيبالست (:اختصاص تقني سامي في اإللكترونيك الصناعي
Siplast :(  

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط إلكترونيك بصفة دقيقة) 1

  .%100 النسبة. 2:التكرار.6.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على استيعاب حجم معرفي نظري دقيق بخصوص العناصر االلكترونية) 2

الدرجة .وضعيف .% 50نسبة ال. 1:التكرار.6:الدرجة الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.3:الممنوحة

  .التحكم في استعمال أجهزة القياس االلكتروني بصفة فعالة) 3

الدرجة .دون متوسط  .%50نسبةال. 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: لتحقيقمستوى ا
  .%50النسبة . 1:التكرار.7:الممنوحة

  .معرفة تقنيات تصليح العطب وتقديمه بخصوص كل انجاز الكتروني مهما كانت طبيعته) 4

الدرجة .ودون المتوسط .%50نسبة ال. 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: قيقمستوى التح
  .  %50نسبة ال. 6:الممنوحة

  ).كفاية وجدانية(.إظهار دافعية واتجاه ايجابي الختصاص اإللكترونيك الصناعي) 5

الدرجة .متوسط. %50نسبة ال. 1:التكرار.13:الدرجة الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  .%50النسبة . 1:التكرار.11:الممنوحة

مع  دون المتوسطفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في لمجموع الكفايات، في ن البعد النظريأما 
. 5:مع درجة تقدر بِ دون المتوسطفي  البعد التطبيقيكما تحدد كذلك مستوى تحقيق . 6:درجة تقدر بِ

 .حسب تقييم المهنيين المعنيين
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  ترونيك الصناعي،ة العامة في اختصاص اإللكتحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).17الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق         

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3العامة الكفاية   4الكفاية العامة  5لعامة الكفاية ا       الكفايات

  

  ): Pepsiشركة بيبسي (،) Sumsungشركة سامسونغ : (اختصاص تقني سامي آليات وضبط

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .ستوى الخزانة الكهربائيةالقدرة على قراءة مخطط كهربائي على م) 1

الدرجة .ضعيف.%50نسبة ال .1:التكرار.7:الدرجة الممنوحة.متوسطدون  : مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.3:الممنوحة
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 - :اإللمام بمعرفة دقيقة بخصوص كل العناصر االلكترونية المتعلقة باالنجازات المختلفة والمتمثلة في) 2
  .وااللكترونية - المائية -الهوائية -الكهربائية

الدرجة .متوسطدون  .%50 النسبة. 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.6:الممنوحة

اإللمام بمعرفة نظرية في مجال اإللكترونيك،االلكتروتقني واإلعالم اآللي لغرض تحديد صنف ) 3
  .وكذا صنف البطاقات االلكترونية المختلفة الخاصة بكل صنف المحركات المختلفة و خصائص اشتغالها

  .%100نسبة ال.  2:التكرار.6.6:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

،  Logique programméeالقدرة على برمجة أي آلة إنتاجية سواء باعتماد طريقة المنطق المبرمج ) 4
  .، بصفة صحيحة وكاملة Logique câbléeطريقة المنطق المفتول 

الدرجة .دون المتوسط. %50النسبة . 1:التكرار.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
  .%50النسبة . 1:التكرار.6:الممنوحة

  ).وجدانيةكفاية ( .والتحليل م، التنظيةإظهار صفات روح العمل مع الجماعة، الدق) 5

الدرجة .متوسط. %50نسبة ال. 1:ارالتكر.12:الدرجة الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق
  .%50النسبة . 1:التكرار.10:الممنوحة

  

مع ، المتوسطلمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما 
حسب .3: ، مع درجة تقدر بِ ضعيففي  البعد التطبيقيحين تحدد مستوى تحقيق  في. 8:درجة تقدر بِ

  .المهنيين المعنيينتقييم 
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، من مستوى آليات وضبطة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).18الشكل.(ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3الكفاية العامة     4الكفاية العامة   5الكفاية العامة       الكفايات
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  ). Calplast شركة كالبالست:(اختصاص تقني سامي في صيانة عتاد اإلعالم اآللي

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .القدرة على القيام بتثبيت أنظمة التشغيل في اإلعالم اآللي) 1

الدرجة .دون المتوسط.%50سبة نال. 1:التكرار.9:الدرجة الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق
  .%50نسبة ال. 1:التكرار.6:الممنوحة

  .القدرة على القيام بتثبيت مختلف الشبكات المعلوماتية بين عدة أجهزة لإلعالم اآللي) 2

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .وى الكمبيوتر أو على مستوى الشبكةالقدرة على اكتشاف وتحديد أي عطب سواء على مست) 3

  .% 100النسبة . 2:التكرار.5.5:الدرجات الممنوحة.دون متوسط: مستوى التحقيق

كفاية (.ثم الهدوء والدقة مع كل ظرف مرتبط بالصيانة القدرة على إظهار اتجاه ايجابي لالختصاص،) 4
  ).وجدانية

  .%100نسبة ال. 2:ارالتكر.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  

مع ، المتوسطلمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما 
رد مستوى تحقيق  في. 9:بِ درجة تقدبِضعيففي  البعد التطبيقيحين تحد رحسب .3:، مع درجة تقد

 .تقييم المهنيين المعنيين
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، من صيانة عتاد اإلعالم اآللية العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيويات أعمدة بيانية تمثل مست
  ).19الشكل.(مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة      3ة العامةالكفاي   4الكفاية العامة                      الكفايات       

  

  ). Unité moule ENPC ريزالتف وحدة : (اختصاص الخراطة

  :الكفايات المهنية العامة المنشودة ومستويات تحقيقها

إنجاز ورقة تحليل لجميع المعلومات الخاصة بأصناف العمليات المنفذة في آلة الخراطة وِفق المستوى ) 1
  .الثاني

  %.100النسبة . 2:التكرار.6.6:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط:  مستوى التحقيق
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  .تنفيذ جميع عمليات التصنيع في آلة الخراطة) 2

  %.100النسبة . 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .معرفة جميع أدوات القطع بمميزاتها واستعماالتها بصفة صحيحة) 3

  %.100النسبة . 2:التكرار.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .يع أدوات وأجهزة القياس والمراقبةقراءة واستعمال جم) 4

  %.100النسبة . 2:التكرار.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .فك وتركيب كل األنساق التي تشترط الفك والتركيب في آالت الخراطة) 5

  %.100النسبة . 2:التكرار.7.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .الحفظ والسالمة المتعلقة بالمهني ذاته، باآلخرين وبكل التجهيزات احترام قواعد) 6

  %.100النسبة . 2:التكرار.12.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  

مع ، المتوسطلمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في دون  البعد النظريأما 
حسب .3:، مع درجة تُقدر بِضعيففي  البعد التطبيقيد مستوى تحقيق حين تحد في.  7:تُقدر بِ درجة

 .تقييم المهنيين المعنيين
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ة العامة في اختصاص الخراطة، من مستوى ضعيف تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).20الشكل.(إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

 

      

             1الكفاية العامة  2الكفاية العامة   3العامة الكفاية   4الكفاية العامة   5مة اية العاالكف   6الكفاية العامة  الكفايات
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  ).Calplast كالبالست شركة(: اختصاص كهروميكانيك

  :الكفايات المهنية العامة المنشودة ومستويات تحقيقها

  .القدرة على قراءة مخطط كهربائي) 1

  %.100النسبة . 2:التكرار.10.11:لممنوحةالدرجات ا.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على إنجاز تركيب كهربائي حسب المخطط المقدم) 2

  %.100النسبة . 2:التكرار.11.11:الدرجات الممنوحة. متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على اكتشاف العطل الكهربائي وتصليحه بِنجاح ومهارة) 3

  %.100النسبة . 2:التكرار.7.6:جات الممنوحةالدر.دون المتوسط:  مستوى التحقيق

  .القدرة على إظهار دافعية اتجاه اإلختصاص) 4

  %.100بنسبة . 12.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

   

مع ، المتوسطلمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في   البعد النظريأما 
. 7:، مع درجة تقدرث بِدون المتوسطفي  البعد التطبيقيين تحدد مستوى تحقيق ح في.  9:تُقدر بِ درجة

 .حسب تقييم المهنيين المعنيين
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من مستوى  كهروميكانيك،ة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).21الشكل.(ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

        

  1الكفاية العامة      2الكفاية العامة      3اية العامةالكف      4الكفاية العامة        الكفايات  
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  ). Geticشركة جيتيك ( : اختصاص الكفاءة المهنية في التلحيم 

  :المنشودة ومستويات تحقيقها  العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على قراءة مخطط تلحيم برموزه المختلفة دون ارتكاب أخطاء في القراءة) 1

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: قيقمستوى التح

القدرة على تنظيم مكان العمل باحترام شروط األمن والحماية الخاصة بالمهني ولباسه،األجهزة ومواد ) 2
  .الحماية المستعملة في العمل لضمان الحماية التامة

  .%100نسبة ال. 2:الكرار.12.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

: القدرة على القيام وانجاز عمليات التلحيم في مختلف الوضعيات المحددة بالنسبة للتلحيم والمتمثلة في) 3
  .على الصقف واألفقية-التنازلية-التصاعدية - المسطحة

   .% 100نسبة ال. 2:التكرار.6.5:الدرجات الممنوحة.متوسطدون ال: مستوى التحقيق

لحيم وفق الخصائص المعدنية للقطع المراد تلحيمها ووفق الغرض المراد من كل القدرة على انجاز الت) 4
  .تلحيمها في الزاوية الداخلية،أو في الزاوية الخارجية أو حافة على حافة قطعة في حد ذاتها كمأل القطعة،

  .%100بنسبة  .2:التكرار.6.6:الدرجات الممنوحة.متوسطدون ال: مستوى التحقيق

  

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في   ريالبعد النظأما 
، مع درجة تقدر دون المتوسطفي  البعد التطبيقيحين تحدد مستوى تحقيق  في. 8: درجة تقدر بِ

  .حسب تقييم المهنيين المعنيين.5:بِ

  

  

  

  

  



319 

 

  

، من الكفاءة المهنية في التلحيمة العامة في اختصاص نيتحقيق الكفايات المهأعمدة بيانية تمثل مستويات 
  ).22الشكل.(مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة     3الكفاية العامة   4الكفاية العامة                الكفايات    
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  )سمير. شركة ب: (في النجارة المعمارية اختصاص الكفاءة المهنية

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

القدرة على تنظيم مكان العمل وتهيئته وفق الظروف األمنية والنظافة المطلوبة داخل الورشة مع احترام ) 1
  .مقاييس اللباس المشروطة

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.12.12الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

لقدرة على تصور االنجازات المختلفة في النجارة المعمارية بتفكير تجريدي خالص يمكنه من اقتراح ا) 2
  .مخططات ورسوم لهذه االنجازات

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.6.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .بالقدرة على انجاز العناصر المختلفة في النجارة المعمارية دون عيو) 3

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.7.7:الدرجات الممنوحة.متوسطدون ال: مستوى التحقيق

القدرة على التحلي بالدقة و التنظيم و الصدق في كل ما يتعلق بحجم و قياسات ونوع  المادة الخشبية ) 4
  ).كفاية وجدانية(.المستعملة حسب طلب الزبون

  .% 100النسبة . 2:التكرار.11.11:الدرجات الممنوحة.متوسط :مستوى التحقيق

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في دون  البعد النظريأما 
، مع درجة تقدر دون المتوسطفي  البعد التطبيقيكما  تحدد كذلك مستوى تحقيق . 7: تقدر بِ درجة

 .حسب تقييم المهنيين المعنيين.6:بِ
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ءة المهنية في النجارة الكفاة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 
 ).23الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح )2مستوى( المعمارية،

  

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

  1الكفاية العامة     2الكفاية العامة     3الكفاية العامة   4الكفاية العامة           الكفايات  
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اختصاص تقني سامي معمار.مؤسسة ت(  :ر أشغال بناءسي(  

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تسيير ورشة في أشغال البناء بصفة دقيقة) 1

  .% 100نسبة ال. 2:التكرار. 7.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .ط تنفيذ األشغالالقدرة على انجاز مخط) 2

  .%100النسبة . 2:التكرار.9.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على انجاز مخطط تنصيب في أشغال البناء) 3

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  

التسليح : وعددها أربعة ورشات هي في أشغال البناء تالقدرة على التنسيق بين مختلف الو رشا) 4
ferraillageالساند  ل، الهيكcoffrage ورشة الخرسانة ،poste de béton وورشة الدراسات ،

  .  atelier mécanique الميكانيكية

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.7.7:الدرجات الممنوحة.متوسطدون ال : مستوى التحقيق

بين عمال الورشة بمختلف مهامهم التابعة ألشغال البناء،والقيام  القدرة على تسيير العالقات البشرية) 5
  ).كفاية وجدانية(.بالتنسيق الناجح بينهم

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في   البعد النظريأما 
حسب .7:، مع درجة تقدر بِدون المتوسطفي  البعد التطبيقيكما  تحدد مستوى تحقيق . 8:تقدر بِ درجة

  .تقييم المهنيين المعنيين

  

  

 



323 

 

  

  ر أشغال بناءسيمة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).24الشكل .(حراء رؤساء المصال، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آ)5مستوى( 

  مستوى التحقيق                                                                           

  

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

             1الكفاية العامة  2الكفاية العامة  3العامة الكفاية   4الكفاية العامة  5الكفاية العامة          لكفاياتا
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  )سماتي.مؤسسة ع: ( التمديدات الصحية والغازاختصاص الكفاءة المهنية في 

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .مال العتاد المخصص للتمديدات الصحية والغاز بصفة ناجحةالقدرة على استع) 1

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.6.7:الدرجات الممنوحة.متوسط دون :مستوى التحقيق

  .القدرة على اقتراح تصور بخصوص التركيبات الصحية المختلفة) 2

  .%100نسبة ال. 2:التكرار. 3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

رة على انجاز مختلف التركيبات الصحية بصفة مقبولة دون ارتكاب األخطاء المهنية الواجب القد) 3
  .تفاديها

  .%100نسبة ال. 2:التكرار. 3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .تنمية الثقة بالنفس واإلخالص في كل العمليات المهنية للتمديدات الصحية والغاز) 4

  ).كفاية وجدانية(.%100نسبة ال. 2:التكرار.7.7:الدرجات الممنوحة.لمتوسطدون ا: مستوى التحقيق

  

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في دون  البعد النظريأما 
م حسب تقيي.3:، مع درجة تقدر بِضعيف في البعد التطبيقيكما  تحدد مستوى تحقيق . 7:تقدر بِ درجة

  .المهنيين المعنيين

  

  الكفاءة المهنية فية العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

 ).25الشكل.(، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالحالتمديدات الصحية والغاز
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  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

  1الكفاية العامة    2الكفاية العامة     3اية العامةالكف   4الكفاية العامة                    الكفايات         

  

  ).ع الخاصة.ونعاسمؤسسة ب( مهنية في الخياطة الجاهزة اختصاص الكفاءة ال

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

 la) ، بla piqueuse plate) أ:القدرة على استعمال األنواع المختلفة من آالت الخياطة بنجاح وهي) 1

boutonnièreج ، (la surgeteuseد ، (pose boutons.  
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  .%100نسبة ال. 2:التكرار.6.7:الدرجات الممنوحة.متوسطدون ال: مستوى التحقيق

  .القدرة على إبداع وانجاز النماذج في الخياطة الجاهزة) 2

  .% 100:النسبة.2:التكرار.9.10: الدرجات الممنوحة.متوسط:  مستوى التحقيق

  .لقدرة على معرفة كل أنواع األقمشة بصفة دقيقةا) 3

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .معرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل أنواع األقمشة بغرض استعمالها المناسب) 4

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.9.10:الدرجات.متوسط: مستوى التحقيق

  ).كفاية وجدانية.(إظهار دافعية للخياطة، ثم الدقة والتنظيم في ممارستها) 5

 .% 100النسبة . 2:التكرار.13.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما 
حسب .6:في دون المتوسط، مع درجة تقدر بِ البعد التطبيقيمستوى تحقيق  كما  تحدد. 10:تقدر بِ درجة

  .تقييم المهنيين المعنيين
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  مهنيةالكفاءة الة العامة في اختصاص تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).26الشكل.(في الخياطة الجاهزة، من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق       

  جيد جدا                   

      

  حسن                   

 

 متوسط                 

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

              

             1الكفاية العامة   2الكفاية العامة    3الكفاية العامة      4الكفاية العامة      5الكفاية العامة     الكفايات

 

  ). Calplastمؤسسة كالبالست :(امي في المحاسبة والماليةاختصاص تقني س

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة الكفايات المهنية

  .القدرة على تسجيل وإعداد مختلف األعمال المحاسبية لمؤسسة معينة) 1

نسبة ال. 9:الدرجة الممنوحة.متوسط.%50النسبة . 1:رالتكرا.3:الدرجة الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق
50%.  

  .حسابات العمالء وتقييم األسهم والسندات بصفة دقيقة ةالقدرة على دراسة طلب قرض لعميل ما، معالج) 2
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  .%100نسبة ال. 2:التكرار.6.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .مباشرة وغير المباشرة في مصلحة الضرائبالقدرة على حساب مختلف الضرائب ال) 3

  . %100نسبة ال. 2:التكرار.7.7:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .وإنتاجها اتخص المؤسسة في مشترياتها، مبيعاته prévisions)( القدرة على القيام بتنبؤات) 4

  .%100نسبة .2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .القدرة على تحليل وحساب مختلف التكاليف) 5

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

اكتساب قدرة التركيز فيما يتعلق باألرقام والعمليات الحسابية، وكذا القدرة على التنظيم وإظهار روح ) 6
  ).كفاية وجدانية(.المسؤولية في العمل

  .% 100النسبة .2:التكرار10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط:لتحقيقمستوى ا

، المتوسط  دونلمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما 
: ، مع درجة تقدر بِضعيففي  البعد التطبيقيحين تحدد مستوى تحقيق  في. . 7:مع درجة تقدر بِ

3.ينحسب تقييم المين المعنييهن.  
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  ة العامة في اختصاص المحاسبة والمالية،تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).27الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  مستوى التحقيق                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

          

         1ية العامةالكفا   2الكفاية العامة       3العامة الكفاية       4الكفاية العامة   5الكفاية العامة    الكفايات
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  .)ع الخاصة.ونعاسمؤسسة ب:( صاص تقني سامي مصمم أزياءاخت

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .معرفة خصائص جسم اإلنسان مظهريا ومورفولوجيا لغرض القيام بالتصاميم بصفة دقيقة) 1

  .%100نسبة ال. 2:لتكرارا.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسطال: مستوى التحقيق

  .معرفة كل أنواع القماش سواء في مصادرها أو في كيفية تحضيرها) 2

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.12.13:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  .معرفة مختلف طرق النسيج المعتمدة صناعيا في استخراج القماش) 3

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: تحقيقمستوى ال

  .القرة على استعمال العتاد الخاص بالتفصيل والخياطة) 4

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.11.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .التبذير والثقة بالنفس في كل العمليات المهنية ة، كراهيقإظهار حب المهنة في التصميم، الصد) 5

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.11.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  البعد النظريأما 
حسب تقييم .8:في المتوسط، مع درجة تقدر بِ البعد التطبيقيكما  تحدد مستوى تحقيق . 11:تقدر بِ درجة

ين المعنييهنينالم. 
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  ة العامة في اختصاص مصمم أزياء،تحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).28الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  قمستوى التحقي                                                                                            

  

  جيد جدا                   

  

  حسن                  

 

 متوسط                

 

 دون المتوسط                  

      

  ضعيف                    

      

      1الكفاية العامة   2الكفاية العامة   3العامة الكفاية    4الكفاية العامة  5الكفاية العامة                 الكفايات
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  .) PTT مؤسسة البريد والمواصالت( ني سامي سكرتارية المديريةاختصاص تق

  :المنشودة ومستويات تحقيقهاالعامة الكفايات المهنية 

  .القدرة على تحديد وإنتاج الوثائق المختلفة الخاصة باإلدارات والمؤسسات) 1

  . % 100 النسبة. 2:التكرار7.8:الدرجات الممنوحة.دون المتوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على تحرير مختلف الرسائل اإلدارية والتجارية) 2

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: مستوى التحقيق

  .القدرة على تسيير الوثائق وتوزيعها وحمايتها على مستوى مختلف المصالح اإلدارية) 3

  .%100نسبة ال. 2:ارالتكر.9.10:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

 différents(القرة في التحكم في العمليات المكتبية المختلفة في اإلعالم اآللي وفق مختلف اللوجيسيال ) 4

logiciels.(  

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.3.3:الدرجات الممنوحة.ضعيف: الحقيقمستوى 

ف الظروف والشخصيات التي الهدوء،التكيف مع مختل تالقدرة على تسيير الوقت وإظهار سلوكيا) 5
يواجهها المهني أو يتعامل معها، واتخاذ المبادرات والقرارات المناسبة في حدود توجيهات المسير، مع تبني 

  ).كفاية وجدانية(.قدرات في االستقبال واالتصال وروح المسؤولية

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.10.11:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

المتوسط، مع لمجموع الكفايات، في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في دون  لبعد النظرياأما 
حسب .5:في دون المتوسط، مع درجة تقدر بِ البعد التطبيقيكما  تحدد مستوى تحقيق . 7:تقدر بِ درجة

  .تقييم المهنيين المعنيين
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  ة العامة في اختصاص سكرتارية المديرية،ت المهنيتحقيق الكفاياأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).29الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  

  مستوى التحقيق                                                                           

  جيد جدا                  

  

  حسن                   

 

 متوسط               

 

 دون المتوسط                 

      

  ضعيف                   

      

          

      1الكفاية العامة   2الكفاية العامة   3العامة الكفاية    4الكفاية العامة  5الكفاية العامة           الكفايات
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  ) Enpec Batterieوحدة المدخّرات :( ي سامي في معالجة المياهاختصاص تقن

  :المنشودة ومستويات تحقيقها العامة لكفايات المهنيةا

القدرة على معرفة مراحل معالجة المياه وتحديد المميزات المرتبطة بكل مرحلة بالنسبة لمحطة معالجة ) 1
  .المياه المستعملة ومحطة معالجة مياه الشرب

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.9.9:الدرجات الممنوحة.متوسط: مستوى التحقيق

  .القدرة على القيام بمختلف التحاليل المخبرية المتعلقة بالمياه والوصول على إثرها على نتائج دقيقة )2

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.6.6 :الدرجات الممنوحة.دون المتوسط:مستوى التحقيق

  .القدرة على فهم النتائج المتحصل عليها، ثم تقييمها ثم تبليغها للجهات المعنية) 3

  .%100نسبة ال.2:التكرار. 7.7:الممنوحة الدرجات.دون متوسط: حقيقالت مستوى

  ).كفاية وجدانية(.القدرة على التحلي بالدقة والصدق وروح المسؤولية بخصوص النتائج المتحصل عليها) 4

  .%100نسبة ال. 2:التكرار.12.12:الدرجات الممنوحة.حسن: مستوى التحقيق

  

المتوسط، مع في نفس االختصاص، فقد تحدد مستوى التحقيق في  لمجموع الكفايات، البعد النظريأما 
حسب .6:في دون المتوسط، مع درجة تقدر بِ البعد التطبيقيكما  تحدد مستوى تحقيق . 9:تقدر بِ درجة

 .تقييم المهنيين المعنيين
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  عالجة المياه،ة العامة في اختصاص متحقيق الكفايات المهنيأعمدة بيانية تمثل مستويات 

  ).30الشكل.(من مستوى ضعيف إلى جيد جدا، حسب آراء رؤساء المصالح

  

  مستوى التحقيق                                                                            

  جيد جدا                  

  

  حسن                   

 

 متوسط                

 

 المتوسطدون                   

      

  ضعيف                    

              

1الكفاية العامة    2الكفاية العامة     3الكفاية العامة   4الكفاية العامة        الكفايات  
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جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب مجموع آراء األساتذة و رؤساء 

  ).16الجدول.(اختصاص اإللكتروتقنيالمصالح والمجموعات في سوق العمل، في 
  

 

  الكفايات العامة
 

  الدرجات الممنوحة
 

  المعدل الجزئي

 
  ا�$@Bل ا�@�م

 تحقيقلالمستوى العام 
  .مجموع الكفايات

    7.33      10.9.6.5.7.7   )معرفية( 1الكفاية 
  

7.09  

  

  

  
  

  دون

  المتوسط

  6.66    6.3.6.6.10.9  )تطبيقية( 2الكفاية 

  6.50  3.3.7.7.10.9  )تطبيقية( 3الكفاية 

  5.50    5.3.6.5.7.7  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.50  5.3.12.12.12.13  )وجدانية( 5الكفاية 

  
  

جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب مجموع آراء األساتذة و رؤساء 
  ).17الجدول.(ونيك الصناعيالمصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص اإللكتر

  

  
  

  الكفايات العامة

  
  

  الدرجات الممنوحة

  
  
  

C�D'ل ا�B@$ا�  

  
  

  المعدل العام

المستوى العام 
  تحقيق مجموع 

   .الكفايات
��(ا��FGی� HI@ (  6.7.11.10.11.12.  9.50    

  

8.26  

  

  

  متوسط

  6.83  .3.6.7.11.11.3  )معرفية( 2الكفاية 

  9.16  .7.3.10.10.12.13  )تطبيقية( 3الكفاية 

  6.83  .6.3.7.6.9.10  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.00  .11.13.3.3.12.12  )وجدانية( 5الكفاية 
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جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب مجموع آراء األساتذة و رؤساء 
  ).18الجدول(.المصالح والمجموعات في سوق العمل، في إختصاص آليات وضبط

  

   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
المستوى العام 

      تحقيق مجموع ل
  .الكفايات

    6.16  .3.7.3.3.11.10  )معرفية(1الكفاية 
  

7.69  

  

  دون

  المتوسط

  7.83  .6.3.3.10.12.13  )معرفية(2الكفاية 
  5.83  .6.6.3.3.7.10  )معرفية(3الكفاية 

  8.00  .6.3.3.10.12.14  )تطبيقية(4الكفاية 
  10.66  .10.12.10.11.10.11  )وجدانية( 5الكفاية 

  
  

جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب مجموع آراء األساتذة و رؤساء 
  ).19جدول.(ليالمصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآل

  
   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
 المستوى العام 

  تحقيق
  .مجموع الكفايات

    8.16  .6.9.7.6.10.11  )تطبيقية( 1الكفاية 

7.66  

  

  دون المتوسط
  7.16  .3.3.7.10.11.9  )معرفية( 2الكفاية 

  7.50  .5.5.3.11.11.10  )تطبيقية( 3الكفاية 

  7.83  .10.11.3.6.7.10  )وجدانية( 4الكفاية 

 

  
  
  

 
 



338 

 

جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب مجموع آراء األساتذة و رؤساء 
  ).20الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في إختصاص الخراطة

  
  

  الكفايات العامة
  

  الدرجات الممنوحة
  

  ل الجزئيالمعد
  

  المعدل العام
المستوى العام 

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    9.00  .6.6.10.10.11.11  )تطبيقية( 1الكفاية 
  

10.77  

  
  

  متوسط

  10.50  .3.3.13.12.16.16  )تطبيقية( 2الكفاية 

  12.00  .9.10.14.14.13.12  )معرفية( 3الكفاية 

  11.66  .10.10.13.12.12.13  )تطبيقية( 4الكفاية 

  8.83  .7.7.11.10.9.9  )تطبيقية( 5الكفاية 

  12.66  .12.12.13.12.13.14  )وجدانية( 6الكفاية 

  
 

جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء 
  ).21الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص الكهروميكانيك

  
   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
المستوى العام 

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    12.00  .10.11.13.13.13.12  )معرفية( 1الكفاية 

10.83  

  

  9.83  .11.11.11.8.9.9  )تطبيقية( 2الكفاية   متوسط

  9.33  .7.6.11.11.11.10  )تطبيقية( 3الكفاية 

  12.16  .12.12.11.12.12.14  )وجدانية( 4الكفاية 
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جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء 
  ).22الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص التلحيم

  
   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
 المستوى العام 

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    10.50  .10.11.10.10.11.11  )معرفية( 1الكفاية 

10.12  

  

  12.33  .12.12.13.12.12.13  )وجدانية( 2الكفاية   متوسط

  8.66  .6.5.10.10.10.11  )تطبيقية( 3الكفاية 

  9.00  .6.6.10.10.11.11  )تطبيقية( 4الكفاية 

  
  

جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء 
  ).23الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص النجارة المعمارية

  
   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
عام المستوى ال

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    12.50  12.12.14.12.12.13  )تطبيقية( 1الكفاية 

  

11.03  

  

  

  متوسط

  10.66  .6.7.12.12.13.14  )معرفية( 2الكفاية 

  9.16  .7.7.10.11.11.9  )تطبيقية( 3الكفاية 

  11.83  .11.11.12.12.13.12  )وجدانية( 4الكفاية 
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لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء  جدول يمثل المستوى العام
  ).24الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص مسير أشغال البناء

  
  

  الكفايات العامة
  

  الدرجات الممنوحة
  

  المعدل الجزئي
  

  المعدل العام
العام المستوى 

لتحقيق مجموع 
   .الكفايات

    9.00  .7.7.9.10.10.11  )تطبيقية( 1 الكفاية
  

8.39  

  
  

  متوسط

  11.50  .9.9.12.13.13.13  )معرفية( 2الكفاية 

  10.33  .10.10.10.10.11.11  )تطبيقية( 3الكفاية 

  8.50  .7.7.9.9.9.10  )تطبيقية( 4الكفاية 

  2.66  3.3.3.3.2.2  )وجدانية( 5الكفاية 
 

  
ق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء جدول يمثل المستوى العام لتحقي

  ).25الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص التمديدات الصحية والغاز
  
   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  

 

  المعدل العام
 المستوى العام 

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    9.00  .6.7.10.10.10.11  )تطبيقية( 1اية الكف
  

4.70  

  
  

  دون المتوسط

  2.83  .3.3.3.2.3.3  )معرفية( 2الكفاية 

  2.83  .3.3.3.2.3.3  )تطبيقية( 3الكفاية 

  4.16  .7.7.3.2.3.3  )وجدانية( 4الكفاية 
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م الشامل لألساتذة مع رؤساء جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقيي
  ).26الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص الخياطة الجاهزة

  
  

  الكفايات العامة
  

  
  الدرجات الممنوحة

  
  المعدل الجزئي

  
  المعدل العام

العام  المستوى 
لتحقيق مجموع 

   .الكفايات

    9.16  .6.7.10.10.11.11  )تطبيقية( 1الكفاية 
  

10.29  

  
  

  متوسط

  10.00  .9.10.9.10.10.12  )تطبيقية( 2الكفاية 

  9.66  10.10.9.9.10.10  )معرفية( 3الكفاية 

  10.00  .9.10.10.10.11.10  )معرفية( 4الكفاية 

  12.66  .13.13.12.12.13.13  )وجدانية( 5الكفاية 
 

  
ييم الشامل لألساتذة مع رؤساء جدول يمثل المستوى العام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التق

  ).27الجدول.(المصالح والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص المحاسبة والمالية
  
  

  الكفايات العامة
  

  الدرجات الممنوحة
  

  المعدل الجزئي
  

  المعدل العام
 المستوى العام 

مجموع  تحقيقل
  .الكفايات

    9.50  9.3.11.10.12.12  )تطبيقية( 1الكفاية 
  

  

8.49  

  
  

  

  متوسط

  10.33  6.7.12.12.13.12  )معرفية( 2الكفاية 

  8.83  7.7.9.10.10.10  )تطبيقية( 3الكفاية 

  1.00      .3.3.0.0.0.0  )معرفية( 4الكفاية 

  11.50  .10.10.12.12.13.12  )تطبيقية( 5الكفاية 

  9.83  10.10.10.10.10.9  )وجدانية( 6الكفاية 
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لعام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء المصالح جدول يمثل المستوى ا
  ).28الجدول.(والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص مصمم أزياء

  
  الكفايات العامة

  
  الدرجات الممنوحة

  
  المعدل الجزئي

  
  المعدل العام

المستوى العام 
لتحقيق مجموع 

   .الكفايات
    10.16  .9.10.10.10.11.11  )رفيةمع( 1الكفاية 

  

11.06  

  
  

  متوسط

  12.33  12.13.12.12.12.13  )معرفية( 2الكفاية 

  11.50  10.10.12.12.13.12  )تطبيقية( 3الكفاية 

  11.66  11.10.12.12.12.13  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.66  11.11.9.8.9.10  )وجدانية( 5الكفاية 

  
تحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء المصالح جدول يمثل المستوى العام ل

  ).29الجدول.(والمجموعات في سوق العمل، في اختصاص سكرتارية المديرية
  

  الكفايات العامة
  

  الدرجات الممنوحة
  

  المعدل الجزئي
  

  المعدل العام
 المستوى العام 

تحقيق مجموع ل
   .الكفايات

    6.33  .7.8.6.5.5.7  )معرفية( 1الكفاية 
  

7.36  

  
  

  دون المتوسط

  

  3.50  .3.3.4.3.4.4  )تطبيقية( 2الكفاية 

  10.00  .9.10.10.10.11.10  )تطبيقية( 3الكفاية 

  7.16  .3.3.9.9.9.10  )تطبيقية( 4الكفاية 

  9.83  .10.11.10.10.9.9  )وجدانية( 5الكفاية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



343 

 

لعام لتحقيق الكفايات المهنية العامة، حسب التقييم الشامل لألساتذة مع رؤساء المصالح والمجموعات جدول يمثل المستوى ا
  ).30الجدول.(في سوق العمل، في اختصاص معالجة المياه

   

  الكفايات العامة  
 

  الدرجات الممنوحة
 

  
  المعدل الجزئي  
  

 

  المعدل العام
  

 المستوى العام
  تحقيقل

  .مجموع الكفايات

    12.16  .9.9.13.14.14.14  )معرفية( 1اية الكف
  

10.78  

  
  

  متوسط

  8.16  .6.6.9.9.9.10  )تطبيقية( 2الكفاية 

  10.50  .7.7.12.12.12.13  )معرفية( 3الكفاية 

  12.33  .12.12.12.12.13.13  )وجدانية( 4الكفاية 
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لتكوين المهني لمدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، جدول يمثل المستوى الكلي في تحقيق مؤسسات ا
  آراء رؤساء + لدى خريجيها، في جميع اختصاصات الدراسة الحالية، حسب آراء األساتذة

  ).31الجدول(المصالح  
  

  االختصاص
معدل تحقيق الكفايات 
المهنية العامة في كّل 
اختصاص مجال     

  .الدراسة

المعدل العام في تحقيق 
  المهنية العامة الكفايات

  في جميع االختصاصات
  .مجال الدراسة

  المستوى الكلي في تحقيق
مجموع الكفايات المهنية 

  .االختصاصاتفي كّل العامة 

    7.09  اإللكتروتقني
  

  

  

  

8.97  

  
  

  

  

  

  

  متوسط

  8.26  اإللكترونيك الصناعي

  7.79  آليات وضبط

  7.66  صيانة عتاد اإلعالم اآللي

  10.77  الخِراطة
  10.83  الكهروميكانيك

  10.12  التلحيم

  11.03  النجارة المعمارية

  8.39  مسير أشغال البناء

  4.70  التمديدات الصحية والغاز

  10.29  الخياطة الجاهزة

  8.49  المحاسبة والمالية

  11.06  مصمم أزياء

  7.36  سكريتارية المديرية

  10.78  معالجة المياه
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  :ئج العامة لمجموع الكفاياتاالنت) ج
، فقد أظهرت هيمنة )71(أما النتائج المتعلّقة بمستويات تحقيق الكفايات المهنية العامة اإلحدى والسبعين

  :ما يليتجلّى حيث  متوسطوتغلّب المستوى 
  .متوسطالمستوى  صلتْ علىكفاية ح 41 ـ

  .دون المتوسط ىكفاية حصلت عل 15ـ 
  .حسنات على مستوى كفاي 10ـ 
  .ضعيفكفايات فقط حصلَتْ على المستوى  5 ـ

  .جدا جيدكفاية حصلَتْ على المستوى  00ـ 
  

نُالحظ توافق هذه النتائج مع التي تمثُّل المستوى الكلي في تحقيق مؤسسات التكوين المهني لمدينة 
دراسة الحالية، حسب آراء سطيف للكفايات المهنية العامة، لدى خريجيها، في جميع اختصاصات ال

كحصيلة   8.97/ 20، بمعدلمتوسطآراء رؤساء المصالح، والتي ظهر فيها المستوى + األساتذة 
  ).31الجدول.(نهائية

   :الخاص بالتساؤل الرئيسي األول، والذي تمثّل في 13نتائج التساؤل الفرعي رقم

رؤساء المصالح بخصوص مستوى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء األساتذة وآراء 
تحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في 

  اختصاص مجال الدراسة ؟) 15(الخمسة عشر
  

  :للمقارنة بين أراء األساتذة وآراء رؤساء المصالح والمجموعات  2نتائج كا) د
فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينتين تمثّال في األساتذة على معرفة ما إذا كانت هناك  لقد حاولنا

 مستوى مؤسسات التكوين من جهة، ورؤساء المصالح على مستوى سوق العمل من جهة أخرى، تم
تكرارات على مستوى بعض  5ونظرا لوجود عدد بعض التكرارات المالحظة أقل من . 2اعتماد كاي

) جيد جدا(تكرار بالنسبة لتقدير  0، وكذلك )دون المتوسط(ة لتقدير تكرارات بالنسب 3الخانات، وهي 

يسمح بتطبيق هذه  الوالتي ظهرت عند اآلراء المالحظة لكَل من األساتذة ورؤساء المصالح؛ وهو ما 
المعادلة بكيفية صحيحة، فإنه، ومن أجل االبتعاد عن التحيز وارتكاب الخطأ، فقد تم تقليص عدد 

، وضم )المتوسط(مع فئة ) دون المتوسط(إلى ثالثة مقادير، وذلك بضم فئة ) 5(مسةالمقادير الخ
وتظهر لنا . ضعيف، متوسط، وحسن: فئات هي 3، لتصبح في النهاية )حسن(مع فئة ) جيد جدا(فئة
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التَوس نَها تقديرات الضعف، ثممرة بصفة مقبولة، حيث تتمثُّل ضعبط، وبعدها هذه الفئات التقديرية م
  : الذي يساوي حسب المعادلة 2نتائج الكايوتمثّلت . الحسن

  2)المالحظة ـ التكرارات المتوقعة تالتكرارا(مجموع =  2كاي
  التكرارات المتوقعة                                 

 عن عدد األعمدة؛ Rعن عدد الصفوف، و  C، حيث تُعبرV ) =1 – C)(1- R( : عند درجات حرية
  .2) = 1ـ 3)(1ـ V)=2: والتي تساوي في حالتنا

  
  = 2)13.38ـ  6+( 2)47.88ـ  54+ ( 2)7.72ـ  9+ ( 2)12.61ـ  20(+  2)45.11ـ  39(+  2)7.27ـ  6= ( 2كاي

            7.27             45.11          12.61            7.72           47.88           13.38  
  

     =0.22  +0.82 +4.33  +0.21  +0.78  +4.07  =10.43.  
ولمعرفة مدى داللة الفروق بين آراء عينة أساتذة قطاع التكوين، وآراء عينة رؤساء المصالح في 
سوق العمل، بخصوص مستويات تحقيق الكفايات المهنية العامة لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 

، 2= ة مع القيمة المجدولة عند درجات حريةالمحسوب 2لمدينة سطيف، ينبغي مقارنة قيمة كاي
ومن المعلوم أنّه إذا جاءت القيمة ). 5.991(ظَهر أن القيمة المجدولة هي ). 0.05(ومستوى داللة 

المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة، فهذا يعني أن الفروق تُعبر عن داللة إحصائية؛ وإذا جاءت القيمة 
وبما أن القيمة . القيمة المجدولة، فهذا يعني أن الفروق ال تحمُل داللة إحصائية المحسوبة أصغر من

حيث أنّه واضح أنّها قيمة أكبر من القيمة المجدولة ) 10.43(في حالتنا تساوي  2المحسوبة لكاي
ء األساتذة ، فإننا نستنتج أن هناك فعال فروق ذات داللة إحصائية بين آرا)5.991( والتي تمثّلت في

وآراء رؤساء المصالح بخصوص مستويات تحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي 
والتي تُظْهِر أن تقديرات رؤساء المصالح تتميز بِصرامة . المهني لمدينة سطيف مؤسسات التكوين

إلجمالي للكفايات التي ، وهو العدد ا)71(أكبر حيث تُظْهِر النتائج أن من بين إحدى وسبعين كفاية 
كفاية مهنية عامة ، قد تم تحديدها من قبِل رؤساء المصالح ) 54(خَضعت للتقييم، هناك أربعة وخمسين 

كفاية عامة قد تم تحديدها في نفس ) 39(، وهو عدد معتَبر، مقارنة بتسعة وثالثين)متوسط( في تقدير
عند رؤساء المصالح، ) ضعيف(كفايات بتقدير) 9(ةوكذلك تسع. من قبِل األساتذة) متوسط( التقدير

فمن الواضح ) حسن(أما بالنسبة للتقدير. عند األساتذة) ضعيف(كفايات فقط بنفس التقدير) 6(مقابل ستة
كفايات عامة فقط ) 6(ستةجدا أن عدد تقديرات رؤساء المصالح كان صارماً بصفة كبيرة، حيث قُيمت 

ن طرف األساتذة م) حسن(كفاية عامة قد قُدرت بتقدير) 20(بِل عشرون، مقا)حسن(في هذا التقدير
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ساء المصالح في وهذا ما يثبتُ امبريقيا أن هناك فعال فروق بين آراء األساتذة وآراء رؤ ).32جدول(
تقدير مستويات تحقيق الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة  هذه مسألة

  .ة بالدراسةاختصاص المعني) 15(ف، في الخمسة عشرسطي
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جدول يمثُّل توزيع التكرارات المالحظة والتكرارات المتوقَّعة لألساتذة ورؤساء المصالح، حسب 

  ).32جدول(ضعيف، متوسط، حسن: قديرات الثالثالت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستوى تحقيق

  آراء العينة

  المجموع  حسن  متوسط         ضعيف    

    

    

  تذةأسا

  المالحظة.التكر  

           6      

  

  

المتوقعة          .التكر

7.27     

  المالحظة  .التكر    

             39   

  

  

  المتوقعة.التكر

  45.11  

  المالحظة.التكر 

  20   

  

  

  المتوقعة.التكر

  12.61   

  

65  

رؤساء                    
المصالح 

والمجموعات 
).سوق العمل(

  المالحظة.التكر     

  9     

  

  

  المتوقعة.التكر

  7.72      

المالحظة.التكر   
  54      

  

  

  المتوقعة.التكر

   47.88      

  المالحظة.التكر    

           
  6    

  

  

  

  المتوقعة.التكر

13.38  

  

69  

    

  المجموع

  

  

15  

  

93  

  

26  

  

134  
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لعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى الخاصة با، ومع األساتذة المقابلةنتائج ) ه

حسن أو جيد جدا لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف، إجابة عن التساؤل الرئيسي 
  :الثاني لإلشكالية، والذي تمثّل في 

المعرفية ـ : ها الثالثةما أهم العوامل المؤثرة على تحقيق أو عدم تحقيق الكفايات المهنية العامة في أبعاد
العملية ـ والوجدانية، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في خمسة عشر تخصص، 

  حسب آراء األساتذة ؟ 

هل يؤثر عامل مسايرة المناهج أو عدم مسايرتها للمستويات التكنولوجية السائدة في سوق العمل ) 1
ة العامة بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي مؤسسات الجزائرية، على تحقيق الكفايات المهني

  التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة؟    

ما أثر قدم األجهزة المتوفرة داخل مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، على تحقيق أو عدم ) 2
المؤسسات، حسب آراء تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي هذه 

  األساتذة ؟                                     

هل يؤثر عدم رسكلة أساتذة ومؤطري مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف في تحقيق الكفايات ) 3
المهنية العامة بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي هذه المؤسسات، حسب آراء األساتذة ؟                     

على تحقيق سات التكوين المهني لمدينة سطيف،هل يؤثر نقص الحصص التطبيقية داخل مؤس) 4
هذه المؤسسات، حسب آراء الكفايات المهنية العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي 

                                    ؟                                   األساتذة

ما أثر ضعف التربصات التطبيقية المقامة على مستوى سوق العمل، على تحقيق الكفايات المهنية ) 5
العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء 

  األساتذة ؟

المنظمة داخل المؤسسات التكوينية المعنية، على تحقيق هل يؤثر نقص مصداقية االمتحانات ) 6
  الكفايات العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة ؟
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  :أظهرت النتائج أن العوامل المعرقلة تمثّلت في

عدم توفر عدد كافي من األساتذة المتخصصين في اختصاصات إلكتروتقني،آليات  -
 .الذي ال يسمح بمتابعة المتربصين بصفة فعالة األمر نيك الصناعي،وضبط،اإللكترو

عدم توفر األجهزة الالزمة للقياس اإللكتروتقني واإللكتروني بصفة كافية على مستوى التطبيقات،  -
 .وهذا نظرا لألعداد الكبيرة للمتربصين

على قراءة مخطط  غياب بعض المقاييس المحددة والتي تعمل على تحقيق بعض الكفايات، كالقدرة -
كهربائي في االلكتروتقني، أو احترام المبادئ األمنية في مجال االلكتروتقني، والقدرة على تحديد 
العطب االلكتروني وتقديم اإلصالح المناسب بنجاح وعلى مستوى البطاقة االلكترونية، التحكّم في 

 .لكتروني بصفة عامةفي المجال اال ( logique programmeé)تكنولوجية المنطق المبرمج 

ضعف المعرفة القبلية للمتربصين في الرياضيات والفيزياء والكهرباء عند قدومهم للمراكز  -
 .والمعاهد

 .ضعف التربصات الميدانية في مختلف التخصصات نظرا لعدم تخطيطها ومتابعتها بجدية -

 .عدم توفر األساتذة الدائمين في العديد من االختصاصات كاآلليات والضبط -

 .نقص الحجم الساعي الفعلي في التكوين -

تقويم غير دقيق وغير صارم للمتربصين فيما يتعلق بتحقيق الكفايات المهنية المختلفة نظرا للضغط  -
الذي تمارسه اإلدارة على األساتذة في هذا المجال، حيث أنها تشترطُ نسب عالية من النجاح عند 

 .المتربصين دون مراعاة المستوى الفعلي لهم

هناك أعطاب كثيرة في أجهزة اإلعالم اآللي على مستوى القاعات، ونقص في العدد المطلوب،  -
الشيء الذي يؤثر سلبا على الفعالية في تطبيقات المتربصين في اختصاص صيانة عتاد اإلعالم 

 .اآللي

نقص واضح في آالت الخياطة في قاعات التدريس، وعدم توفر محتويات معرفية نظرية هامة في  -
لبرامج تتعلق ببعض اآلالت العصرية كآلة السرفلة وآلة المرابط بالنسبة الختصاص الخياطة ا

 .الجاهزة

عدم تجديد بعض المناهج، وحذف بعض المقاييس المتعلقة بالقانون والتي تبدو ضرورية بالنسبة  -
 .الختصاص المحاسبة

 40لذي يجعل استحالة توفيرمتربص، األمر ا 40االرتفاع الكبير لعدد المتربصين الذي يصل إلى -
 .منصب تدريب داخل الورشات، بحيث يكون كّل منصب مخصص لمتربص واحد
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عدم توفّر األجهزة الحديثة في اختصاص التلحيم، مما يجعل عدم تكافؤ مستوى سوق العمل  -
لوحظَ استعمال متواصل ألجهزة قديمة . والمستوى المعروف في المركز في هذا االختصاص

 .ديةوتقلي

 .عدم توفر المواد األولية في اختصاص التلحيم -

ضعف مستوى المتربصين في مواد ضرورية كمادة الرسم والرياضيات والفيزياء واللّغة، سواء  -
 .العربية، الفرنسية أواالنجليزية

الموجودة في المركز في اختصاص الخياطة، فهي ليست اآلالت المستحدثة المستعملة  تقدم الماكينا -
 .ألوقات المعاصرةفي ا

المعطوبة والعاطلة على مستوى مؤسسة التكوين في اختصاص  تعدم توفّر مختص لتصليح الماكينا -
 .الخياطة

عدم توفّر أماكن مناسبة للقيام بالتربصات الناجحة على مستوى سوق العمل، والتي تسمح  -
  .ة باالختصاصات المختلفةللمتربصين بتطبيق ماقاموا بدراسته في األوساط المهنية ذات العالق

عرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة  فهي أما العوامل ذات الطابع الوجداني ـ العاطفي واإلنفعالي، والم
  :كالتالي

ضعف الدافعية والرغبة للتكوين عند العديد من المتربصين في االختصاصات المهنية المختلفة  -
 .ولية واختيار االختصاص المناسب لميولهم وقدراتهمبسبب سوء التوفيق في عملية التوجيه األ

 .شعور باإلحباط عند العديد من المتربصين بسبب سوء تقديرهم للتعليم والتكوين المهنيين -

عدم توفر مقررات على مستوى مراكز ومعاهد التعليم والتكوين المهنيين تعمل على تنمية السمات  -
تبرها األساتذة سمات أساسية بالنسبة للمهني كسمات النفسية الضرورية عند المتربصين والتي يع

االستقاللية والمبادرة وروح المسؤولية والتحلي بالصدق واإلخالص واألمانة أثناء التربصات وحين 
الممارسة الفعلية للمهنة، ثم الدقة والتركيز والتنظيم في العمليات المهنية المختلفة، اكتساب التفكير 

االختصاص المتبع، الميل إلى فهم تفاصيل المهنة واالختصاص فهما جيدا العلمي والتحليلي في 
وأعمارهم أثناء  مومقنعا، القدرة على التعامل مع الزبائن بذكاء وصبر مهما كانت طباعهم ونفسيا ته

ممارسة المهنة، القدرة على تسيير العالقات البشرية بين العمال في اختصاص مسير أشغال البناء، 
وط األمن والحماية المتعلقة باألشخاص والتجهيزات في كل مهنة واختصاص، صيانة احترام شر

سر العائالت في حالة قيام المهني بأشغال داخل منازل المواطنين، اكتساب قدرات اتّصالية في 
المؤسسات أثناء تأدية المهام المهنية، تنمية الثقة بالنفس، الهدوء والشجاعة أثناء ممارسة المهنة، 
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رغبة في االطالع على مستجدات االختصاص، والسعي للمحافظة على العتاد وعدم تبذير المواد ال
  .األولية المختلفة

  

الكفاءة العلمية والبيداغوجية  ،األجهزة ،قة بنقائص على مستوى المناهجا بالنسبة للحقائق المتعلّأم
  :تمثّلت فيما يليساتذة وكذا أنماط التكوين، فقد لأل

يرة بعض المناهج التعليمية الموجودة في التعليم والتكوين المهنيين للتطورات العلمية عدم مسا -
  .الحاصلة في العالم والتكنولوجية

  .فهي مناهج قديمة ال يمكنها تحقيق القدرات والكفاءات المهنية الجديدة والتي تطلبها األوساط الصناعية

فترات تكوين  قَفْوِ ه يتمسسات بالطابع المدرسي، أي أنّيمتاز التكوين المهني حسب ما يبدو في هذه المؤ - 
طويلة يسودها الجانب النظري، مما يتناقض تماما مع حقيقة األهداف التعليمية الخاصة بالتكوين المهني 

  .والتي تكتسي الطابع التطبيقي والعملي بالدرجة األولى

ابقا على حقيقة الطابع المدرسي الذي يسود في وقد أشار السيد الطاهر قاسي كاتب الدولة للتكوين المهني س
ر التكوين المهني من الطابع المدرسي ويتبنى فترات تكوين قصيرة، تؤهل يجب أن يتحر: "هذا التكوين فقال

" ( للقيام بمهن وهكذا سترفع قدرات القطاع، تثمن فرص التكوين والكفاءات التي يحتوي عليها عالم الشغل
  ).39ص ،1998قاسي، الطاهر

يظهر بوضوح داخل مراكز ومعاهد التكوين المهني أن طَهذا التكوين يميل إلى تقليد قاعالتربية والتعليم  ي
هناك فرق جوهري بين  العالي في تعاملهما مع المعرفة بصفة عامة، وهذا األمر يعتبر سلبي بيداغوجيا ألن

ى إلى جعل المتربص يكتسب كفايات مهنية محددة التعليم العام والتكوين المهني الذي يسعى بالدرجة األول
ا في التعليم العام فليس هناك مجال للكالم عن المهنةفي اطار مهنة، أم.  

 - يظهر أن اإلمكانيات المستعملة للتطبيقات األجهزة المستعملة في التكوين المهني قديمة نسبيا، كما أن  

متطورة ودائمة التجديد ووفرة في مواد التطبيق، وقد محدودة في حين يحتاج التكوين المهني إلى أجهزة 
1998بوفلجة غيات،( ن بواقع التكوين المهني بالجزائرلهذه الحقيقة األستاذ بوفلجة غيات أحد المهتمي انضم، 

  ).30ص

  :الكفاءة العلمية والبيداغوجية للمؤطرين - 
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حيث  1991في سنة  ين المهني إالّه لم يشرع في توظيف المؤطرين الجامعيين في قطاع التكويظهر أنّ
وبالتالي تكون الكفاءة  )20ص ،1998المجلس األعلى للتربية، رئاسة الجمهورية،( %17سبتهم ت نردقُ

العلمية والبيداغوجية دون المستوى، في حين يحتاج التكوين المهني إلى هذه الكفاءات لتنوع التخصصات 
كما ). 2007مدونة التكوين المهني (اختصاصا 301:في بداية المقالتساوي كما ذكرنا المهنية والتقنية التي 

الع دائم على الكفاءات البيداغوجية في التكوين المهني خصوصا تحتاج إلى تكوين مستمر وإلى إطّ أن
ها ضعيفة نوعا ما في كل هذه األمور تظهر وكأنّ.didactique des métiers الجديد في تعليمية المهن

  .المهني قطاع التكوين

عجز في إمكانية التكوين التطبيقي خاصة داخل أوساط سوق العمل من مصانع ومصالح خدماتية مختلفة  - 
 –هناك انفصام بين مؤسسات التكوين المهني والقطاع الصناعي  الحظنا أن...). إدارات عمومية، بنوك (

نوعا ما على مسايرة التطبيقات  لبار ستراجع القطاع الصناعي العمومي قد أثّ ويظهر أن -الخدماتي
مضى في برمجة التربصات التطبيقية للمتربصين يشارك بانتظام فيما  القطاع العمومي كان ألن الميدانية،

الرجاء السعي برفض االنفصام القائم بين عالم التكوين وعالم الشغل . تفي مواقع العمل داخل المؤسسا
  . اوإحياء العالقة الهامة والضرورية بينهم

) (recyclage  غيـاب أنماط التكوين التي تعتبـر ضرورية جـدا بالنسبة للمهنيين وهي الرسكلة - 
هذه األنماط التكوينية معمول بها بانتظام في  ونجد أنLe perfectionnement.( (وتحسين المستوى 

  .المجتمعات المعاصرة
  .يم بالنسبة لكل اختصاص أو كفاية مهنيةصعوبات في التقويم ناتجة عن خلل في تحديد مقاييس التقو - 
  

عرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن  االستمارةا نتائج أمالخاصة بالعوامل الم
د جدا، فكانت آراء األساتذة بالنسبة لكّل اختصاص، وبالنسبة للسؤال المفتوح، كما يليوجي:  

  :الصناعي اختصاص اإللكترونيك
ـ الهوة الواسعة بين  .ـ عدم مالئمة البرامج لطبيعة التكوين .التقني العملي لدى األساتذةـ نقص التأهيل 

ـ        .ـ عدم مصداقية التقييم في المعهد .الدروس النظرية والتجهيزات المستعملة في التطبيقات
 .مستوى التحصيلاالهتمام بالجانب االجتماعي للمتربص أكثر من الجانب التكويني والعلمي، مما يضعفُ 

ـ انعدام التربصات التطبيقية في العديد من  .ـ فوضى أثناء التربصات التطبيقية في الوسط المهني
ـ  .ـ نقائص على مستوى محتويات البرامج في كل مادة .ـ نقص المواد األولية والتجهيزات .المرات
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ـ عدم التجديد     .ية التكوينـ ضعف مستوى المتربص علميا ولغويا، من بدا .غياب التفتيش الدوري
ـ أخطاء في الماضي،على مستوى شروط تسجيل المتربصين في اإللكترونيك، حيث كان  .في البرامج

ـ ضعف  .يقبل التالميذ القادمين من الشعبة األدبية، الذين يظهرون ضعفا واضحا في كل المواد العلمية
 .قص الحجم الساعي المخصص لبعض المواد والمقاييسـ ن .دافعية المتربص في االنتماء للتكوين المهني
ـ غياب محتويات تفصيلية في برامج بعض المواد، والتي  .ـ عدم تحديد األهداف التكوينية بوضوح

تكون على شكل فهرس لمواضيع، مما يصعب من مهمة األستاذ في اختيار وتخطيط المحتويات العلمية 
  .المناسبة

  :اختصاص اإللكتروتقني
ـ قدم  .ـ نقائص عند األساتذة .ضعف التربصات التطبيقية المنظّمة على مستوى سوق العملـ  

ـ غموض الكفايات  .ـ عدم فعالية الطرق البيداغوجية .األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة
ـ عدم    .ة التكوينـ نقص في مصداقية التقييم في اإلمتحانات المنظّمة طوال فتر .العامة المنشودة

ـ نقص الحصص التطبيقية  .مسايرة المناهج المعتَمدة للمستويات التكنولوجية الحاصلة في سوق العمل
ـ نقص مستوى المتربص عند قدومه إلى  .ـ نقص الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين .أثناء التكوين

يث أصبح التقييم عبارة عن تقاليد فقط، أين نالحظ ـ ضعف الجدية في عملية تقييم المتربصين، ح .المعهد
ـ نقص العتاد   .نجاح وانتقال المتربص من سداسي إلى آخر مهما كانت النتائج التي تحصل عليها

  .ـ عدم التنسيق في بعض األحيان بين محتويات البرامج والميدان المهني العملي .الضروري للتكوين
  :اختصاص آليات وضبط

ـ عدم توفر المؤسسات االقتصادية على  .لحوظ في الزيارات الميدانية أثناء فترة التكوينـ النُقص الم
ـ عدم تحقيق تعاون متبادل  .مؤطرين أكفّاء للقيام بتأطير المتربصين بصفة فعالة أثناء التربص النهائي

مؤسسات ـ احتكار ال .بين المؤسسات أين تتم التربصات من جهة، ومعهد التكوين من جهة أخرى
ـ  .ـ عدم رسكلة األساتذة في المواد والمقاييس التقنية والتقنيات الحديثة .االقتصادية للتكنولوجيا الجديدة

ـ ضعف تركيز  .شعور المتربص باإلحباط عند قدومه إلى المعهد لعدم حصوله على شهادة الباكالوريا
ـ عدم التحكم في  .لتظاهرات واألعيادـ تقليص فترة التكوين بسبب ا .المتربص واهتمامه أثناء الدروس

ـ ضعف  .ـ غموض األهداف التعليمية لبعض المقاييس .اللغات األجنبية الضرورية في االختصاص
ـ ضعف التناسق بين  .ـ المناهج ليست مدروسة بشكل علمي من طرف أهل االختصاص .طرق التقييم

المعرفة المتعلّقة بالتخصص الذي يختاره في المعرفة القبلية للمتربص، المتحصل عليها في الثانوية، و
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ـ عدم تطابق المحتويات النظرية  .ـ ضعف الطرق البيداغوجية أثناء التكوين .التكوين المهني
  .ـ ضعف التربصات المنظمة على مستوى سوق العمل .والتطبيقات

  :إختصاص صيانة أجهزة اإلعالم اآللي
    .التطبيقيةتوفر الوسائل الكافية في األعمال ـ عدم  .ملـ عدم مسايرة البرامج مع متطلبات سوق الع

ـ عدم  .ـ نقص في المراجع لتمكين تقديم الدروس النظرية والتطبيقية بصفة مرضية في االختصاص
ـ عدم تَمكّن معهد التكوين مواكبة التطور السريع  .تطبيق التقنيات الحديثة في الحصص التطبيقية

ـ عدم تطابق  .اد اإلعالم اآللي والوسائل المستعملة، التي تتغير بسرعةالحاصل يوميا في مجال عت
ـ عدم تجديد األجهزة المسايرة  .المستوى التقني لألستاذ والتطور التكنولوجي الوارد في اإلعالم اآللي

انب ـ غلبة الج .ـ تقلص فترة السداسي التكويني لتحقيق الكفايات المهنية المنشودة .للمستجدات الحاصلة
ـ كثرة  .ـ نقص العتاد والوسائل البيداغوجية .النظري ونقص الحصص التطبيقية في العملية التكوينية

تعرض أجهزة الحاسوب للعطب، مع استغراق وقت طويل إلصالحه، مما يؤدي إلى تناقص الحصص 
شعور ـ  .ـ ضعف اهتمام المتربص ودافعيته .ـ ضعف مستوى المتربص في االختصاص .التطبيقية

  .األساتذة باإلحباط في عالقاتهم بموظفي اإلدارة
  :اختصاص مسير أشغال البناء

ـ نقص  .ـ نقص المؤطرين المؤهلين من الناحية البيداغوجية .ـ نقص التربصات الميدانية التطبيقية
ـ نقص الكتب  .ـ ضعف مستوى األساتذة في الجانب التطبيقي .الوسائل البيداغوجية الضرورية

ـ كثافة المتربصين وارتفاع أعدادهم في الفوج  .ـ ضعف مستوى المتربص .اجع المتخصصةوالمر
ة عمل في غَ، وكلُستعملة في الدراسة، في االختصاصـ ضعف المتربص في اللغة الفرنسية الم .الواحد

ى األستاذ لي للمتربص علـ االعتماد الكُ .ـ عدم مسايرة المناهج للمستجدات التكنولوجية .الوسط المهني
ـ تأثير بعض المشكالت الخارجية ذات الطابع االجتماعي على نفسية  .دون قيامه بمجهودات ذاتية

ـ الظروف السلبية  .ـ نقص الخرجات الميدانية لربط الجانب النظري بالشغل .المتربص كمشكل اإلقامة
ظروف بظروف اإلقامة للطالب غير المواتية للمتربصين في النظام الداخلي، حيث يقومون بمقارنة هذه ال

ـ القطيعة والهوة بين  .ـ ضعف التجديد في البرامج التي ال تواكب المستجدات التكنولوجية .الجامعي
  .ـ غياب المتابعة الميدانية لخريجي التكوين المهني .قطاع التكوين المهني وسوق العمل

  :اختصاص تلحيم
ن أجل القيام بالتلحيم، واحتمال ظهور رموز جديدة غير ـ عدم توحيد الرموز المستعملة في المخططات م

ـ نقص    .موجودة في برامج التكوين على مستوى المراكز التكوينية، وهي معمول بِها في سوق العمل
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 .عرقُل فهم األمور األمنية عملياـ عدم توفر بعض وسائل األمن في المركز، مما ي .الوسائل البيداغوجية
ـ ضعف تأطير المفتشين  .بص في المعرفة المهنية عند قدومه لمركز التكوينـ ضعف مستوى المتر

ـ ضعف مستوى المتربص في  .ـ نقص المعدات للقيام بالتدريبات الكافية في عمليات التلحيم .لألساتذة
ـ نقص التدريبات في قراءة الرموز بسبب الشروع في تنفيذ عمليات التلحيم دون استعمال  .مادة الرسم

ـ نقص فترة التكوين والتدريب على وضعيات التلحيم المعقدة التي تتطلب  .موز مما يتسبب في نسيانهاالر
 40ـ نقص مناصب العمل داخل الورشة بسبب ارتفاع عدد المتربصين الذي قد يصُل إلى  .خبرة واسعة

بيقات المتعلّقة بالوضعيات متربص، مما يصعب على األستاذ القيام بالمتابعة الفردية للمتربصين في التط
ر المعادن المختلفة كالفوالذ الزهر، الحديد، لينوكس، النحاس، بصفة كافية ـ عدم توفُّ .المختلفة في التلحيم

صين من تكثيف تدريباتهم في التلحيم، وذلك نظرا الرتفاع بودائمة على مستوى المركز لتمكين المتر
ليات التلحيم في المعادن المختلفة ألن لكل معدن معالجة ـ صعوبة التحكم في عم .أسعارها في السوق

ـ عدم تكافىء مستوى سوق العمل في عمليات  .ـ نقص فترة التكوين بصفة عامة .وتنفيذ خاصين
ـ نقص  .ـ ضعف دافعية المتربصين في اختصاص التلحيم   .التلحيم مع مستوى التكوين الحاصل

  .وسائل القطع واآلالت في المركز
  :ص خراطةاختصا

ـ  .ـ عدم مسايرة المناهج للمستجدات في عالم الخراطة وتقنياته .نقص الوسائل البيداغوجية الضرورية 
ـ عدم مصداقية العملية التقييمية في  .ـ قدم األجهزة المستعملة في الخراطة .ضعف مستوى المتربص

ية، وذلك بإحصاء أعداد الناجحين دون المركز بسبب االهتمام بالكم في التكوين دون التركيز على النوع
ـ ضعف تأطير األساتذة ومستواهم بيداغوجيا وتقنيا،  .التفكير الجدي في تكوينهم الفعلي نحو األحسن

ـ ضعف تأطير . )commande numérique(الرقمية  خاصة في المستجدات العصرية كالقيادة
  .المفتشين لألساتذة

  :اختصاص المحاسبة
ـ التذبذب في  .عطاء أهمية كافية لبعض المقاييسـ عدم إ .دية عملية تكوين المتربصينعدم األخذ بج

ـ نقص اإلمكانيات والوسائل الضرورية في  .ـ ضعف البرامج المتعلّقة باالختصاص .االمتحانات
ـ عدم تأطير المتربصين أثناء  .ـ نقص التربصات الميدانية .ـ ضعف مستوى المتربص .التكوين

ـ عدم تكييف محتويات البرامج، مراجعتها وتجديدها وِفق التطورات الحاصلة في  .ت الميدانيةالتربصا
ـ تدنّي مستوى التعليم في المنظومة التربوية، مما ينتج ضعف  .سوق العمل في ميدان المحاسبة

رة التكوين، ـ ضعف مصداقية التقييم على مستوى المعهد طوال فت .المتربصين القادمين للتكوين المهني
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ـ ضعف عملية انتقاء  .المتحصل عليها ال تُعبر على مستواه الحقيقيشهادة المتربص بحيث تصبح 
المتربصين قبل مباشرة التكوين لنيل شهادة تقني سامي في المحاسبة، والذي يشترط، من المفروض، 

أو رياضيات، ال شعبة اآلداب  علمي، تقني، محاسبة، اقتصاد، علوم مالية: مستوى ثالثة ثانوي في الشُعب
ـ ضعف مستوى اللّغة الفرنسية عند المتربص، كلغة عمل ضرورية في المحاسبة، كون  .أو اللّغات

  .استعمالها واسع في المؤسسات االقتصادية
  

  :اختصاص النِّجارة المعمارية
ـ نقائص على  .ـ نقص الميزانية المخصصة الختصاص النجارة .ضعف مستوى المتربص تقنيا ولغويا

والتي  ،)Chantiers(تعميراليرالتربصات الميدانية داخل ساحات ـ ضعف متابعة وتأط .مستوى البرامج
تتطلّب من المشرفين الحضور المتواصل أمام المتربصين لتمكينهم من القيام بالمالحظة الميدانية لمجريات 

القدرة على استعمال المادة األولية األساسية في ـ عدم  .مختلف العمليات المهنية ذات العالقة بالنِّجارة
  .التكوين، وتحديدا في التطبيقات، والمتمثّلة في الخشب نظرا لغالئها

  : اختصاص التمديدات الصحية والغاز
نقص األجهزة التكنولوجية الحديثة في مجال التمديدات الصحية والغاز؛ هناك استعمال واسع لألدوات 

عتمد في االمتحانات  ـ رداءة نظام .ـ ضعف مستوى المتربص .ةواألجهزة التقليديـ  .المختلفةالتقييم الم
ـ  .عدم القيام بتحديد األهداف التكوينية مسبقا، الشيء يعيق النظرة الواضحة لحيثيات التكوين ونتائجه

رة تنفيذها نقص التربصات الميدانية من أجل القيام بمالحظة عمليات الترصيص الصحي وكذلك مباش
ـ نقص في توفّر المواد األولية الضرورية  .ـ نقص في جانب رسكلة األساتذة تقنيا وبيداغوجيا .ميدانيا

ـ نقص مناصب العمل داخل ورشة التكوين نظرا الرتفاع عدد المتربصين، حيث تتوفّر  .في التكوين
، وهذا ما يعيق تحقيق )2009معطيات سنة (متربص 48منصب عمل تُستَغل من طرف  15الورشة على 

  .ـ مدة التكوين غير كافية .المتابعة الفردية للمتربصين وإجراء التكوين بصفة مرضية
  : اختصاص خياطة جاهزة

 .التطبيقيةـ نقص الحصص  .ـ ضعف دافعية المتربصين للتكوين .ضعف على مستوى تخطيط البرامج
 .البرامج حسب المستجدات المعاصرة للخياطة الجاهزة ـ عدم تحديث .ـ عدم فعالية التربصات الميدانية

ـ قدم الماكينات المستعملة في مراكز التكوين في مجال الخياطة، حيث هناك ماكينات معاصرة تختلف 
ـ عدم توفر مختص على مستوى المركز يقوم بتصليح األعطاب الكثيرة  .في مكوناتها واستعماالتها

ـ ضعف في تكوين  .ل الماكنات في حالة عدم استغالل أثناء فترة التكوينوالمتنوعة للماكنات، مما يجع



358 

 

ـ مشكالت ضعف فرض النظام       .ـ نقص التشاور واللقاءات بين أساتذة الخياطة الجاهزة .األساتذة
ـ عدم توفر  .ا ينتج سلوكات الفوضى وعدم االنضباط داخل المؤسسة التكوينيةعند المتربصين، مم

ـ تميز التكوين بالطابع النظري على حساب الطابع  .مخبر للقيام بعمليات تحليل األقمشة المركز على
ـ نقص كبير في الزيارات الميدانية ألماكن  .التطبيقي، وهذا أمر سلبي جدا في مجال التكوين المهني

اإلعالم ـ ضعف التكوين في مادة     .ـ نقص على مستوى البرامج .الشركات اإلنتاجية في الخياطة
ـ ضعف القدرات اإلبداعية للمتربصين في  .اآللي التي أصبحت ضرورية في مهنة الخياطة الجاهزة

  .ـ نقص العتاد والوسائل الضرورية أثناء فترات التكوين .مجال تصور النماذج واختراعها
  :اختصاص مصمم أزياء

          لمية على مستوى المركز،ـ نقص المرجع الع .نقص تكوين األساتذة تقنيا في مجال التصميم
المتعلّقة بالجانب المورفولوجي والجسماني للكائن البشري لتمكين األستاذ والمتربص من استيعاب و

ـ عدم توفّر المركز على مخبر  .المعلومات الخاصة في هذا المجال الهام في اختصاص تصميم األزياء
بتجديد البرامج وِفق المستجدات المهنية المعاصرة في ـ عدم القيام  .لدراسة وتحليل مختلف األقمشة

ـ نقائص عند متابعة المتربصين أثناء التربصات التطبيقية في أماكن سوق العمل خارج  .تصميم األزياء
ـ نقص  .ـ نقص على مستوى برامج التكوين .ـ نقص في توفير العتاد المعاصر في التصميم .المركز

  .الزيارات الميدانية
  :كاتبة مديرية اختصاص

نقص على مستوى توفر البرامج، وبالخصوص المحتويات التفصيلية، حيث يجبر األستاذ على القيام 
ـ اختالف شاسع بين المتربصين من جانب  .بمبادرات شخصية في بناء وتخطيط هذه المحتويات

ا ومهم إلى التكوين المهني، ممقد، بعد خروجهم من التعليم العام ومستوياتهم الثقافية، العلمية واللغوية
ـ نقص الوسائل  .ـ عدم رسكلة وتحسين مستوى األساتذة تقنيا وتربويا .يصعب من مهام األساتذة

ـ    .المالِئم للتكوين داخل المركزعدم توفّر الجو النفسي الُريح و ـ .واألجهزة الضرورية أثناء التكوين
الت واألجهزة التعليمية، وفي بعض األحيان استحالة ـ صعوبة استغالل اآل .ضعف مستوى المتربص

ـ نقص التدريبات المساعدة  .استعمالها من أجل مخاوف اإلدارة التي تبرر ذلك باحتمال تَلَفها وفسادها
ـ أعطاب كثيرة لألجهزة، األمر الذي يعيق تحقيق أهداف التكوين  .على تحقيق الكفايات المهنية المنشودة

 .ها فترة غير كافية إلنجاحهنقص الفترة الممنوحة للتربص، حيث أنّـ  .والتدريبات
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  :اختصاص كهروميكانيك
ـ عدم مسايرة المناهج  .ضعف دافعية المتربص عند قدومه إلى المركز لمتابعة التكوين في االختصاص

فة أعداد ـ كثا .ـ ضعف مستوى المتربصين لغويا وتقنيا .للمستجدات التكنولوجية في الكهروميكانيك
ـ عدم توفر الوسائل التعليمية  .، األمر الذي ال يمكّن األساتذة من متابعتهم بصفة فعالة وجيدةالمتربصين

: ـ ضعف فعالية التربصات الميدانية بسبب عدة عوامل منها .ذات العالقة بالكهروميكانيك بصفة كافية
يق العقالني بين المشرفين على التربص من صعوبة ضمان إشراف األعداد الكثيرة للمتربصين، عدم التنس

  .جهة، ثم رؤساء المصالح في سوق العمل من جهة أخرى
  :اختصاص معالجة المياه

ـ مدة  .عدم توفّر المخبر على كّل الوسائل المستعملة لمعالجة المياه، وذلك نظرا لتعددها واختالفها
ـ     .أجل تحقيق الكفايات المهنية بمستوى مقبولشهرا هي مدة غير كافية من  30التكوين المتمثّلة في 

نقص في مراقبة التطبيقات بجدية نظرا لكونها تتطلّب تركيز عالي عند مالحظة العمليات المخبرية بصفة 
ـ عدم مسايرة المناهج للمستجدات التكنولوجية  .ـ عدم القيام بتخطيط محتويات الدروس بجدية .دقيقة

ـ نقص المستوى  .لجة المياه، وخاصة في جانب األجهزة المخبرية المتطورةالحاصلة في ميدان معا
ـ نقص التربصات التطبيقية والميدانية على مستوى المحيط المهني الفعلي أين تُمارس  .العلمي للمتربص

 عمليات معالجة المياه بصفة تتميز بأكثر دقة وبوسائل متطورةن كما هو حاصل بالنسبة لمصالح معالجة
المياه لمصنع الحليب في منطقة مزلوق ضواحي مدينة سطيف، أو مصنع بيبسي للمشروبات الغازية 
المتواجد في المنطقة الصناعية لنفس المدينة، أين تُطبقُ صرامة عالية في المسائل الهامة والخطيرة 

 ُل إلى حدن أن تكون لها انعكاسات تَصمكرتبطة بمعالجة المياه، والتي يوفاة المواطن في حالة حدوث الم
أخطاء في تحليل المياه المستعملة؛ يختلف تماما هذا الوضع مقارنة بما يحدث في مراكز ومعاهد التكوين، 
كون الطابع االصطناعي الذي تتميز به العمليات المهنية في معالجة المياه، والذي يقوم به المتربصون 

جة والتحاليل تُرمى هذه المياه في قنوات صرف المياه دون أن يكون فعند انتهاء المعال. بمساعدة األساتذة
  . لها أي استعمال خاص أو أي شكل من أشكال االستهالك
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حسب  16إلى1، منترتيب للعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة، بمستوى حسن أو جيد جدا) 1

بعد تحليل المحتوى سة استجابة للسؤال المفتوح، مدروجميع االختصاصات ال آراء عينة األساتذة في 
  ).33جدول (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  التكرارات  العوامل المعرقلة
  60/من 

  التكرارات 
  النسبية

  الترتيب

نقص في المواد األولية، التجهيزات 
  .البيداغوجية والوسائل

 
41  

  

  
  68.33   

     

 
   1   

    2     58.33    35  .ضعف مستوى المتربص تقنيا و لغويا 

قائص على مستوى البرامج المعتمدةة ن
  .وعدم مسايرتها للمستجدات التكنولوجية

  
30  

  
    50       

  
   3  

  4        43.33             26  .ضعف التربصات الميدانية

  4      43.33    26  .نقائص في التطبيقات أثناء فترة التكوين

  نقائص في الطرق البيداغوجية 
  .و منهجية التكوين

  
18  

  
  30  

  
   6  

  نقص التأهيل والتكوين 
  .التقني والبيداغوجي لألساتذة

  
16  

  
  26.66  

  
   7       

  8     25      15  .فترة التكوين غير كافية

     9       23.33    14  .عدم مصداقية التقييم في اإلمتحانات

غموض في تحديد الكفايات واألهداف 
  .التكوينية

  
14  

  
  23.33  

  
   9  

  11    20      12  .ة المتربصضعف دافعي

  12    10      6  . ارتفاع أعداد المتربصون

  12    10      6  .نقائص في الكتب والمراجع التقنية

  14    8.33    5  .عطب العتاد واألجهزة

عدم توفر الجو النفسي المريح أثناء 
  .لتكوين

4    6.66    15    

  16  3.33    2  .غياب التفتيش الدوري
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الممثِّلة للعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات الجزء الثاني من االإستمارة ولبنود ، )0(، و ال)1(أفراد العينة بنعماستجابات 
  ).36جدول (المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

  البنود
......  
  األفراد

1  
 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  
2  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  
3  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  
4  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  
5  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  
6  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  
7  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  
8  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  
9  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  

10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  
11  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  
12  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  

   13      0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  
14  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  
15  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  
16  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  
17  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  
18  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  
19  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  
20  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  
21  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  
22  0  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  
23  0  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  
24  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  
25  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  

   26  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  
   27  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  
   28  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  
   29  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  
   30  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  
   31  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  
   32  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  
   33  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
   34  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
   35  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  
   36  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  
   37  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  
   38  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  
   39  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  

40  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  
   41  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  
   42  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  
   43  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  

44  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  
45  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  
46  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  
47  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  
48  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  
49  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  
50  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  
51  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  
52  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  
53  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  
54  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  
55  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  
56  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  
57  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  
58  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  
59  1  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  
60  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  
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لبنود الجزء الثاني من االستمارة المتعلّق بالعوامل المعرقلة ) األساتذة(استجابات أفراد العينة )2
لعامة، بمستوى حسن أو جيد جدا، في مجموع االختصاصات مجال لتحقيق الكفايات المهنية ا

  ).34جدول (الدراسة، بعدالتحليل اإلحصائي 
  

رقم 
  البند

  تكرار ال  تكرار نعم  نص البند
التكرار النسبي 

  ِلنعم
  التكرار النسبي ِلال

  33.33  66.66  20  40  .غموض الكفايات المهنية العامة المنشودة  1
  43.33  56.66  26  34  .التعليمية بدقة في الدروسعدم تحديد األهداف   2
  38.33  61.66  23  37  .عدم تخطيط محتويات الدروس بصفة جيدة  3

  عدم التحضير الجيد للحصص التطبيقية  4
  
35  25  58.33  41.66  

5  
  عدم مسايرة المناهج للمستويات

  .التكنولوجية الحاصلة في سوق العمل
49  11  81.66  18.33  

6  
مع التطبيقات  بق المحتوى النظريعدم تَطا

  .العملية
39  21  65.00  35  

  13.33  86.66  8  52  .نقص الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين  7

8  
دم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية ق

  .الحاصلة
52  8  86.66  13.33  

9  
نقص الحصص التطبيقية المنظّمة داخل 

  المركز أو المعهد
40  20  66.66  33.33  

10  
ضعف التربصات التطبيقية المنظّمة على 

  .مستوى سوق العمل
58  2  96.66  3.33  

11  
عدم فعالية الطرق البيداغوجية أثناء 

  .التكوين
20  40  33.33  66.66  

12  
  

نقص في مصداقية التقييم في اإلمتحانات 
  .المنظّمة طوال فترة التكوين

39  21  65.00  35  

13  
مترصين بخصوص صعوبات في تقييم ال

  كفاياتهم المهنية
28  32  46.66  53.33  

14  
نقائص عند أساتذة مؤسسات التكوين 

  المهني، في الجانب النظري
22  38  36.66  63.33  

15  
نقائص عند أساتذة مؤسسات التكوين 

  .المهني، في الجانب التطبيقي
46  14  76.66  23.33  

  13.33  86.66  8  52  .ضعف مستوى المتربص  16

  643  960  وعمجمال
317  66.97  33.02  
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العامة،  المهنية وعلى إثر نتائج الجزء الثاني من االستمارة المتعلّق بالعوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات

، 34بمستوى حسن أو جيد جدا، في مجموع االختصاصات مجال الدراسة، والتي تظهر في الجدول 
ي االستمارة، حسب آراء عينة األساتذة، من خالل المذكورة ف) 16(تجلّت مراتب العوامل الست عشر

المتحصل عليها كل عامل، حيث سيحمل العامل األكبر  ِلال التكرار النسبي وقيمِلنعم  قيم التكرار النسبي
  :فظهر الترتيب كالتالي. 16الرقم ، والعامل األقل أهمية 1الرقم أهمية 

  
 .96.66التكرار النسبي  .ضعف التربصات المنظّمة على مستوى سوق العمل )1

 .86.66التكرار النسبي . ـ  نقص الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين )2

  .86.66التكرار النسبي . ـ قدم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة) 3
  .86.66التكرار النسبي . ـ ضعف مستوى المتربص )4   
  .81.66التكرار النسبي . لتكنولوجية الحاصلة في سوق العملعدم مسايرة المناهج للمستويات اـ ) 5   
  .76.66التكرار النسبي . ـ نقائص عند أساتذة مؤسسات التكوين المهني، في الجانب التطبيقي) 6   
  .66.66التكرار النسبي . ـ غموض الكفايات المهنية العامة المنشودة) 7   
  .66.66التكرار النسبي . خل المركز أو المعهدـ نقص الحصص التطبيقية المنظّمة دا )8   

  .65التكرار النسبي . ـ عدم تَطابق المحتوى النظري مع التطبيقات العملية) 9
  .65التكرار النسبي . ـ نقص في مصداقية التقييم في اإلمتحانات المنظّمة طوال فترة التكوين)10  

  .61.66لتكرار النسبي ا. عدم تخطيط محتويات الدروس بصفة جيدة ـ) 11  
  .58.33التكرار النسبي . ـ عدم التحضير الجيد للحصص التطبيقية) 12  

  .56.66التكرار النسبي . ـ عدم تحديد األهداف التعليمية بدقة في الدروس) 13
  .46.66التكرار النسبي . ـ صعوبات في تقييم المترصين بخصوص كفاياتهم المهنية) 14
  .36.66التكرار النسبي . في الجانب النظريتذة مؤسسات التكوين المهني، ـ نقائص عند أسا) 15

  .33.33التكرار النسبي . ـ عدم فعالية الطرق البيداغوجية أثناء التكوين) 16   

  

  



364 

 

، من حيث بمستوى حسن وجيد جدا العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامةترتيب ) 3
  ).35الجدول (للجزء الثالث من االستمارة ساتذة، بعد تحليل األوزاناأل أهميتها، حسب آراء عينة

  
الرقم   العوامل المعرقلة

  الممنوح
أعلى               

  التكرارات
  المرتبة   

  األولى    38  1  .ضعف مستوى المتربص
عدم مسايرة المناهج المعتمدة 

للمستويات التكنولوجية الحاصلة في 
  .العمل سوق

  
  

2  

  
  

15  

  الثانية  

  نقص الوسائل التعليمية الضرورية 
  .في التكوين

  
3  

  
12  

  الثالثة  

للمستجدات  قدم األجهزة بالنسبة
  .التكنولوجية لسوق العمل

  
4  

  
10  

  الرابعة  

  ضعف التربصات التطبيقية 
  .المنظمة على مستوى سوق العمل

  
5  

  
13  

  الخامسة  

نقص الحصص التطبيقية المبرمجة 
  .كز أو المعهدداخل المر

  
6  

  
8  

  السادسة  

ضعف مصداقية االمتحانات المنظّمة 
  .طوال فترة التكوين

  
7  

  
8  

  السابعة  

العامة المنشودة ة غموض الكفايات المهني.    

  8  

  
12  

  الثامنة  

ة الطرق البيداغوجية عدم فعالي  
  .أثناء التكوين

  
9  

  
21  

  التاسعة  

  العاشرة    21  10  .نقائص عند أساتذة التكوين المهني
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  :في ضوء الفرضيات تفسير ومناقشة النتائج) 2
  :منهجية تفسير ومناقشة النتائج ـ    

ل عليها من خالل اإلجابة عن سؤالين أساسيين هما تمتفسير النتائج المتحص:  
  لماذا تمثّلت النتائج بهذه الصفة واألشكال ؟) 1 
 2 (عنها هذه النتائج ؟ماهي المعاني والدالالت التي تُعب ر  
صيغَ هذان السؤاالن بغْية مباشرة مرحلة تفسير النتائج التي تهدفُ إلى توضيح مدلوالتها و تأويل  

التي تمكّنا من  خفاياها، وذلك في ضوء تساؤالت إشكالية الدراسة، فرضياتها والدراسات السابقة
الوصول إلى ما وراء انية تفجير النتائج و تائج في إمككما تكمن أهمية تفسير الن. االطالع عليها

الحقائق المعبر عنها، وذلك اعتمادا على نظريات وبحوث سابقة تؤكّد أو تنفي ما تم التوصل إليه في 
يهدف هذا القسم األخير من تقرير البحث إلى تحديد المضامين النظرية أو التربوية " وبهذا . هذه النتائج

وبشكل عام يجب . ما يهدف إلى إضفاء معنى على النتائج التي كانت دالة إحصائياك. أو النفسية للنتائج
  :بحيثُ يلخّص بوضوح أربعة أنواع من المعلومات هي) التفسير(أن يكتب هذا القسم

إعادة صياغة المشكلة والفروض والتأكيد على مدى تأييد النتائج أو رفضها للتنبؤات التي توقعتها ) أ
  .هذا الجانب على ربط المشكلة وتكاملها مع باقي أقسام التقريرويساعد . الفروض

وهذا الجانب هام للغاية حتى ولو . شرح المضامين والمعاني التربوية والنفسية والنظرية للنتائج) ب
وهذا يساعد . كانت النتائج غير دالة، فيجب أن يشرح الباحث هنا األسباب التي يعتقد أنها وراء ذلك

  .لقسم من التقرير باألقسام األخرىعلى ربط هذا ا
مناقشة حدود النتائج و يكون التركيز هنا على العوامل التي كان لها أثرها على الصدق الخارجي ) ج

  .للبحث
اقتراح بعض البحوث المستقبلية التي قد يكون في مقدورها اإلجابة على بعض التساؤالت التي لم ) د

لتي تهدف إلى متابعة بعض جوانب الدراسة، إلى غير ذلك من يتيسر اإلجابة عليها في البحث، أو ا
  ).650،651، ص ص2007رجاء محمود أبو عالم، .(المقترحات

وعند التوصل إلى مرحلة التفسير، يمكن للباحث أن يبين ما تعلّمه في المشروع وكيف أن هذه " 
التفسيرات حدود المعلومات عند  وال يجب أن تتجاوز هذه تالءم مجموعة المعارف في الحقلالمعرفة 

القيام بتفسير النتائج المتوقعة لإلطار الذي تم بناؤه، كما ينبغي في حال تفسير النتائج السلبية ذكر نقاط 
ضعف الدراسة مهما كانت النتائج، ولو كانت مناقضة ِلما افترضه الباحثون اآلخرون، وإن علوم 

ن في نشر نتائجهم التي ال تتفق مع النتائج المذكورة في التربية سوف تُعاق إذا لم يرغب الباحثو
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الدراسات السابقة، ألن النتائج المتناقضة توضح أن مسألة لم تحسم وقد تثير بحوثا أخرى؛ فينبغي 
، ص Donald Ary  ،2004دونالد آري وآخرون . "(للباحثين إعطاء تفسير صريح ِلما تم إيجاده

ي تفسير النتائج المتوقعة إلى حد الخروج عن أخالقيات الصدق، فال يجوز التمادي ف). 574،575ص
كما ال يجب إخفاء التفسير الصريح في حال النتائج السلبية ، مما يبعد عن الدقة والموضوعية في هذا 

إن إستراتيجية العمل العلمي سوف تبدأ مباشرة من النتائج الواقعية، ثم تسعى بعد ذلك إلى . " التفسير
ضايا العامة التي تفسر تلك النتائج، فيكون التفسير في ضوء التعميمات االمبريقية معناه تبرير كشف الق

محمد علي "(األحداث على أساس االرتباطات التجريبية التي كشفت عنها نتائج البحوث بين الظواهر 
، نفس المرجع،   Georges Homansجورج هومانز (ويعتقد ). 366،368ص ص ،1983محمد،

القضايا "  لكن من المعروف أن ".االكتشاف والتفسير: أن لكل علم هدفين أساسيين هما) " 369ص
). 385ص  ،1986عباس محمود عوض،( "التفسيرية تعاني من صعوبات عديدة أهمها صعوبة التعميم

إن تفسيراتنا لنتائج البحث الحالي قد تمحورت حول مسألة مدى تحقيق خريجي مؤسسات التكوين 
التركيز عليها، لقائمة الكفايات المهنية العامة التي حددتها الدراسة في  هني لمدينة سطيف، والتي تمالم

دون ، ضعيف: ، وهي)5(المتبعة، وعلى أساس التقديرات الخمسة) 15(االختصاصات الخمسة عشرة 
لجزئية ، وذلك في ضوء الفرضية العامة األولى والفرضيات اوجيد جدا، حسن، متوسط، المتوسط

 جيدالتابعة لها؛ كما تم تفسير النتائج المتعلّقة بالعوامل المعرقلة في تحقيق هذه الكفايات العامة بمستوى 
؛ وتحقّقَ ذلك في ضوء الفرضية العامة الثانية والفرضيات الجزئية التابعة لها، والتي قد تم جدا و جيد

  .تحديد جميعها، مباشرة، بعد الطرح اإلشكالي
  

لنا أنّظَه العديد من المشكالت  ه، بالرغم من أهمية قطاع التكوين المهني في إحداث التنمية إالّر أن
المسار  كما توضح لنا كذلك أن. حسنو جيد جداتُعرقُل تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستويات 

وبالتالي على  التكويني يؤثر بدون شك على كل أداء مهني مستقبلي، مهما كان نوعه ومستواه،
التي يريدها سوق العمل بإلحاح، كونها نتاج الطاقة البشرية  ةوديهذه المرد. بمفهومها المهني ةوديلمردا

التي تحتوي وتستوعب المهارات المعرفية والعملية التي يضمنها قطاع التكوين المهني، والتي تمثُّل 
ا تتضح أهمية قطاع التكوين المهني ألنه قطاع من هن. العامل الرئيسي ألداء العمليات المهنية بنجاح

والتي تشكل االستثمار  يساهم في تحقيق النمو االقتصادي من خالل الموارد البشرية التي يوفرها،
 التي تعمل أساسا ضمن إطار اقتصادي،" البشري في لغة  الدراسات اإلستراتيجية والتربية المعاصرة 

فقد سقط الزمن الذي كان فيه رجال . ال من مجاالت االستثمارها من ناحية أخرى تعتبر مجاكما أنّ
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االقتصاد يعتقدون أن العائد االقتصادي من  التعليم ليس كعامل أساسي في النشاط االقتصادي إذ أن
فالنظرة إلى التعليم . العمليات االقتصادية المعروفة العملية التربوية ال يمكن قياسه كما يقاس العائد من

ن النظرة إليه من خالل عالقته تتضم جزء من ثقافة المجتمع ومؤسساته، كانت ال بد من أن هعلى أنّ
  ).15ص ،2006موريس شربل،( "باالقتصاد

   وقد تم تفسير ومناقشة النتائج، في ضوء الفرضيات المختلفة لهذه الدراسة، وهي فرضيتين عامتين 
فرضية ) 13(يشمُل القسم األول ثالثة عشرة  .فرضية جزئية مقسمة إلى قسمين) 19(تسعة عشرة و

فرضيات جزئية تابعة للفرضية ) 6(ا القسم الثاني فيشمل ستة جزئية تابعة للفرضية العامة األولى، أم
  :وتمت عمليتا تفسير ومناقشة النتائج حسب كّل فرضية على النحو التالي. العامة الثانية

  :ائجحصيلة عمليتا التفسير ومناقشة النت) ب
  :تفسير النتائج المتعلّقة بالفرضية العامة االولى )1ب  

للكفايات المهنية العامة في أبعادها المعرفية، العملية والوجدانية، دون المتوسط،  هناك تحقيق بمستوى
رؤساء المصالح ، في دينة سطيف، حسب آراء األساتذة، ولدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لم

  .مجال الدراسة، وفي ضوء متطلبات سوق العمل الخمسة عشر اختصاص

  

رؤساء المصالح ، من خالل مجموع آراء األساتذة وأظهرت النتائج نفي الفرضية العامة األولى
والمجموعات المتواجدين في مختلف الشركات الصناعية أو الخدمية، والذين مثّلوا جميعهم عينة مكَونَة 

من مهنيي سوق العمل، أن المعدل العام المتحصل عليه ) 30(ذا وأستا) 60(، منهم)90(من تسعين فردا
كفاية،  في كّل ) 71(في تحقيق مجموع الكفايات المهنية العامة، والتي يبلغ عددها إحدى وسبعين

؛ )31جدول رقم (  متوسط مستوى والذي نجده يعبر عن، 20/8.97: االختصاصات المدروسة هو
كما . دون المتوسطعه الفرضية العامة األولى التي نصت على المستوى وهو المستوى الذي لم تتوق

في معدل الكفايات  جيد جدا جيد أوتُظهر النتائج أنّه ال يوجد أي اختصاص تحصل على مستوى 
 11.06: في بعض الكفايات القليلة؛ وأن أعلى معدل تُظهره النتائج يقدر بِ  العامة التابعة له، إالّ

بالنسبة الختصاص النّجارة المعمارية؛ األمر الذي يظْهر  11.03الختصاص مصمم أزياء، وبالنسبة 
عدم إثبات الفرضية العامة األولى في المستوى الذي حددته، حيث نَصت هذه األخيرة على احتمال 

. ن المتوسطدوتحقيق هذه الكفايات في أبعادها المختلفة، المعرفية منها، العملية والوجدانية بمستوى 
فيمكن اعتبار هذه النتيجة أحسن، نسبيا، مقارنة بما كان محتمال في الفرضية العامة األولى، حيث 
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توقّعت هذه األخيرة تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى أدنى مما ظهر في النتائج، أي مستوى دون 
نّها بعيدة عن المستويات التي يجب أن المتوسط ؛ إال أنّنا نعتبر هذه النتيجة غير مرضية تماما أل

تُحقّقها، مؤسسات التكوين المتواجدة في مدينة سطيف والتابعة لقطاع التكوين المهني في بالدنا، عند 
عكس ذلك تُظهر نتائج . جيد جداأو  جيدخريجيها، والتي يجب أن تصل، من المفروض، إلى مستوى 

كفاية  41تْ لتقييم األساتذة ورؤساء المصالح، نجِد حصول كفاية عامة خَضع 71الدراسة أنّه من بين 
منها على المستوى  15كما حصلت . % 57.74، العدد الذي يمثُّْل نسبة متوسطعامة على المستوى 

 5و.  % 14.08بمعدل  حسنمنها على المستوى  10؛  % 21.12، العدد الذي يمثُّل المتوسط دون
حصلت على كفاية  00وال توجد أي منها، .   % 7.04عدل بم ضعيفكفايات فقط على المستوى 

وهذا ما يجعلنا نُصرح بسلبية النتائج المتحصِل عليها؛ فهي تدلُّ على .  % 00بنسبة  جدا جيدالمستوى 
أهدافها في هذا القطاع الحيوي ـ نقص الفعالية المنتظرة من هذه المؤسسات المعنية في تحقيق 

هو قطاع التكوين المهني الذي يجب أن يوفّر للمتربصين الكفايات المهنية المختلفة االستراتيجي، و
هذا . بمستويات عالية تتماشى وما تشترطه التكنولوجيا المعاصرة، مستجيبة بذلك لمتطلّبات سوق العمل
إنهائهم السوق الذي َأظْهر كذلك عدم رِضاه للمستوى الذي يْأتي به خريجي التكوين المهني إثر 

ويمكن تفسير هذا الفشل النسبي بعوامل عديدة ذكرها األساتذة من خالل . للمسارات التكوينية المختلفة
وقد تمثّلت أهم هذه . مختلف اإلجابات التي صرحوا بها في األجزاء الثالثة لالستمارة المقدمة لهم

عتمدة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة ضعف مستوى المتربص، عدم مسايرة المناهج الم: العوامل في 
في سوق العمل، نقص في الوسائل المستعملة للتكوين، قدم األجهزة التعليمية، ضعف التربصات 

صص التطبيقية المنظمة داخل هذه المراكز رى على مستوى سوق العمل، نقص الحالتطبيقية التي تُج
، ثم نقائص في الكفاءات البيداغوجية والتقنية التكوينية، ضعف في طرق التدريس ومنهجية التكوين

، و التي )34و 33جدول( كما هناك العديد من العوامل األخرى). 35جدول(ألساتذة التكوين المهني
سنراها بنوع من التفصيل عند مناقشة النتائج المتعلّقة بالفرضية العامة الثانية وفرضياتها الجزئية ذات 

ل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني بمستوى جيد العالقة بالعوام
  .وجيد جدا

عدم التوصل المدروسة هو  )15(، بالنسبة لكّل االختصاصات الخمسة عشر31والمالحظ في الجدول
ى ، مما يدّل على توقف مستوجيد جداو حسن الكفايات التابعة لها بمستوى إلى نتيجة تُعبر عن تحقيق

بالنسبة الختصاص التمديدات الصحية دون المتوسط  كما نالحظ المستوى. المتوسط التحقيق في
واختصاصات ثالثة أخرى هي ؛ 4.70: والغاز الذي تحصل على معدل أضعف بكثير حيث تحدد بِ
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 7.09: اإللكتروتقني، صيانة عتاد اإلعالم اآللي وآليات وضبط التي تحصلت على معدالت تمثّلت في
ا االختصاصات الباقية فقد تحصلت على معدالت متوسطة ومقسمة إلى فئتين، أم. 7.79، و 7.66، 

، وهي مرتّبة 11وتصُل إلى  10الفئة األولى تضم االختصاصات التي تحصلت على معدالت تفوق 
، معالجة )10.83(، الكهروميكانيك)11.03(، النجارة المعمارية)11.06(مصمم أزياء: تنازليا كالتالي

، ثم الفئة الثانية التي )10.12(، التلحيم)10.29(، الخياطة الجاهزة)10.77(، الخراطة)10.78(المياه
، مسير )8.49(المحاسبة والمالية:، وهي 10تضم االختصاصات التي تحصلت على معدالت تحت 

  ).7.09(، االلكتروتقني)7.36(يرية، سكرتارية المد)8.26(، اإللكترونيك الصناعي)8.39(أشغال البناء

النتائج انغالق المؤسسة التكوينية على نفسها، والقطيعة التي تعيشها اتجاه سوق العمل، وذلك من تُظهر 
ضعف التربصات التطبيقية، قدم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية : خالل عوامل عديدة هي

  الحاصلة،
، عدم مسايرة المناهج المعتَمدة للمستويات التكنولوجية المالحظة في غموض الكفايات العامة المنشودة

ولقد . سوق العمل، ثم عدم التنسيق في بعض األحيان بين محتويات البرامج والميدان المهني العملي
أكّد كل من رؤساء المصالح واألساتذة على حقيقة هذه القطيعة من خالل ضعف التواصل بين المؤسسة 

فتُبين لنا هذه الحقيقة السلبية على بقاء الممارسات التقليدية في مفهوم . ية والمؤسسة االقتصاديةالتكوين
التربية والتكوين، حيث تظهر دائما القطيعة بين المؤسسة التكوينية وسوق العمل كأمر عادي ال يمثُّل 

لى ضرورة تكريس التواصل مشكال؛ في حين نجد التيارات والمفاهيم الحديثة والمعاصرة تُحرض ع
المستمر، بين القطاعات المعنية، دونها يكون الضعف األكيد في العملية التكوينية، أين سيالحظ عدم 

وقد . إمكانية المتربصين تحقيق الكفايات المهنية بالمستوى الجيد والجيد جدا، كما يشترطه سوق العمل
 , Collinsهي أداة تابعة في أساسها للنشاط، ويقدم  أكّدت نظريات التعلّم السياقي على أن المعرفة

Brown , Duguid   )1993 ( هاالمعرفة تُمثُِّل " نظرية للتكوين مؤسسة على مبادئ محورية أهم أن
" أداة تابعة أساسا للممارسة أين تتحدد فيها بشكل حتمي، فيجب علينا، كما يقول هؤالء الباحثون، 

،  Y.Bertrandإيف بارتران " ( ي تنظر للمفاهيم ككيانات مستقلة ومجردة التخلي عن تلك الفكرة الت
  ).148، ص2001ترجمة محمد بوعالق، 

) 2(، على أن االختصاصات التقليدية ذات المستوى31تدّل كذلك هذه النتائج، الموضحة في الجدول
، كالنجارة المعمارية ، هي التي تحصلت على أعلى المعدالتتقني بالنسبة للشهادة، مستوى) 3(و

؛ بينما حقّقت االختصاصات الجديدة ذات )11.06(و) 11.03(ومصمم أزياء التي تحصلتا على 
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 تقني سامي،، وهو المستوى األعلى في هذه المراكز والمعاهد المالحظة، أي مستوى )5(المستوى
وضبط واإللكترونيك الصناعي،  على أدنى المعدالت، كاإللكتروتقني، صيانة عتاد اإلعالم اآللي، آليات

لقد تأكّد من خالل هذه النتائج أن ). 8.26(، )7.79(، )7.66(، )7.09: (والتي تحصلت على المعدالت
التقويم الخارجي لخريجي مؤسسات التكوين، والذي يتم على مستوى سوق العمل، يمثل خطوة أساسية 

الكفاءة : ، تحت عنوان دناه في الدراسة السابقة الثانيةفي تقويم مستواهم التكويني الحقيقي، وهذا ما وج
، رسالة ماجستير في الخارجية لنظام التلمذة الصناعية في بعض المهن بجمهورية مصر العربية

ل خطوة أساسية في التقويم الخارجي للمتربصين يمثّ"دت على أن جامعة القاهرة، والتي أكّالتربية، 
نجوى يوسف ابراهيم جمال الدين، (ي تحصلوا عليه داخل المراكز والمعاهدتقويم مستواهم التكويني الذ

كما أن مجموعة من ضوابط الدراسة الحالية قد تم تطبيقها استنادا إلى الدراسة السابقة ). 2001
الكفايات المهنية األساسية الالزمة لخريجي التعليم الفني نظام السنوات : ، تحت عنوان األولى
دراسة ميدانية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة، ) تجاري - صناعي -زراعي(الخمس

بوضع قائمة الكفايات المهنية األساسية لغرض تقييم مستوى تحقيقها في كّل والتي قام الباحث فيها 
ـ  اختصاص، ثم األخذ بعين االعتبار المجاالت المختلفة للكفايات المهنية، المعرفي ـ التطبيقي

هناك توافق، إذن، في نتيجة الدراسة الحالية مع ما نتائج ). 1998محمد حسن الحبشي،( الوجداني
أهمية وضع قائمة للكفايات المهنية العامة : الدراسة السابقة األولى، والذي تَمثّل في عدة نقاط هي

ييمها من طرف الباحث الواجب توافرها لدى خريجي التعليم والتكوين المهنيين، للتمكن من دراستها وتق
والمبحوثين على حد سواء؛ والتأكد، كذلك من أن هناك كفايات أساسية في كل اختصاص، ثم األخذ 

. بعين االعتبار الكفايات ذات الطابع الوجداني لما تلعبه من دور من تكامل في تكوين الشاب المهني
خصوص مستوى تحقيق الكفايات زيادة على أهمية استجواب المسؤولين المهنيين في سوق العمل ب

المهنية من طرف خريجي قطاع التكوين المهني، بالموازاة مع استجواب األساتذة في المؤسسات 
كما تتفق نتيجة الدراسة . وأخيرا بروز أهمية اعتماد المنهج الوصفي في الدراسات التقويمية. التكوينية

وحدة مقترحة في العلوم للمرحلة اإلعدادية : عنوانالحالية مع نتيجة الدراسة السابقة الثالثة عشرة تحت 
أهمية المستويات الثالث  للمجال " التي دلّت على  ،لتحقيق التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

نعيمة حسن أحمد عبد الواحد، "( من جهة أخرى  المعرفي في قياس التحصيل العلمي للطلبة وتقييمه
الحظتُ كذلك  .س العالقة بين العلم في جانبه النظري وجانبه التطبيقيمما يظهر ضرورة تكري) 1993

دراسة تقويمية تطابق النتائج المتعلّقة بالفرضية العامة األولى مع نتائج الدراسة السابقة الخامسة، وهي 
 المستوى العام في تحقيق مجمل" ، التي أظهرت أن لمراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة المصرية
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عند أداء خريجي هذه المراكز، وإن كان يحتاج إلى مزيد من  المتوسطالكفايات المهنية هو المستوى 
التدريب على المهارات التي حصلت على تقدير متوسط ومنخفض لرفع المستوى المهني والسلوكي 

المسلّحة في هذا وهذا رغم أهمية القوات ). 1990عبد اهللا محمد بيومي، " (أثناء فترة التدريب بالمراكز
نُالحظ مرة أخرى الهوة المالحظة دائما بين القطاعات التكوينية من جهة، وأسواق العمل، من . البلد

جهة أخرى، خاصة في المجتمعات غير المتطورة بالمستوى الكافي في المجال الصناعي والتكنولوجي، 
الت، فهي التي تمكّنت من تقليص الهوة ا المجتمعات الفاعلة في هذه المجاأم. ومجال الموارد البشرية

بين أنظمتها التكوينية وأسواقها للعمل، بفضل تطبيق الصرامة الضرورية عند مباشرة تنفيذ المناهج 
التكوينية المختلفة، ثم الجدية في تحديد مقاييس تقويم الكفايات المهنية، احترام شروط وظروف التقويم 

تدلُّ نتائج الدراسة السابقة الخامسة أنّه رغم . ومتطلّبات سوق العمل الموضوعي استنادا إلى معطيات
األهمية القُصوى لمكانة القوات المسلّحة المصرية، كونها تُمثُِّل قوات تابعة لبلد حدودي يطلُّ على كيان 

اجد فنظرا لتو. إسرائيلي معتدي وعنيف، إال أن نتائج التدريب العسكري فيها جاءت غير مرضية
لكون أداء  لالستغرابكما تُدعى،  فقد تبعثُ هذه الدراسة السابقة " المنطقة الساخنة"مصر داخل 

  . متوسط خريجي مراكز التدريب المهني بالقوات المسلّحة المصرية هو في مجمل

كلّما كان مستوى الشهادة أعلى كلّما تحقّقت الكفايات الحالية، أنّه  الدراسةأظهرت كذلك نتائج 
األمر الذي يمكن تفسيره بتأثير أوال عامل درجة تعقيد االختصاص تقنيا، وثانيا إلى . مستوى أدنىب

العوامل المعرقلة لتحقيق هذه الكفايات المهنية بمستوى جيد أو جيد جدا، كالعوامل التي ذكرها األساتذة 
يزات، ضعف مستوى المتربص نقص في المواد األولية والتجه: في السؤال المفتوح لالستمارة، وهي

تقنيا ولغويا، ضعف التربصات التطبيقية، نقائص في التطبيقات أثناء فترة التكوين، عدم مسايرة 
المناهج للمستجدات التكنولوجية ونقص في تأهيل األساتذة تقنيا وبيداغوجيا، نقائص في الطرق 

ة التقييم واالمتحانات التي تُجرى في البيداغوجية ومنهجية التكوين، نقص فترة التكوين، عدم مصداقي
المركز أو المعهد، نقص في تحديد الكفايات المهنية المنشودة مسبقا، ضعف دافعية المتربص، ارتفاع 

كما . أعداد المتربصين، نقص الكتب والمراجع التقنية، عطب في العتاد واألجهزة المخصصة للتكوين
معوقات تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي : الرابعة تحت عنواننتائج الدراسة السابقة يمكن إضافة 

درجات اإلعاقة بالنسبة ألبعاد البيئة التربوية "  التي أظهرت أن لمتربصي التكوين المهني حسب آرائهم
مرتفعة مما ) درجات اإلعاقة(لت على متوسطاتفكل األبعاد، تحص. داخل مراكز التكوين هي مرتفعة

قيدوم صليحة، "( ها معوقات أمام تنمية القدرة على التفكير اإلبداعيتوفرها وعلى أنّيدل على عدم 
      البيئة داخل مراكز التكوين المهني  غير إبداعية  حسب الباحثة، أن يقود إلى القول،). 2007
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سطها في و رعشْتحوي العديد من المعوقات جعلتها كذلك، فهي بيئة سلبية تربويا ال تسمح بأن يو
المتربص باالنشراح؛ فيمكن اعتبار هذا العامل من العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية بمستوى 

   .جيد وجيد جدا

التخطيط للتدريب : تحت عنوانتطابقت كذلك نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسة السابقة السادسة  - 
مسألة عدم رضا سوق العمل على العموم في  ،المهني في مصر في ظل سياسة اإلصالح االقتصادي

بالمستوى الذي يظهر به خريجي التكوين المهني في بداية مشوارهم العملي، حيث عبر الباحث عن 
كما أظهرت نتائج هذه  ".عادة ما يكون أصحاب العمل غير راضين عن جودة التدريب : "ذلك قائال

دراسة الحالية في عامل عدم مسايرة المناهج الدراسة السابقة السادسة تطابق أيضا مع نتائج ال
ضرورة : " للمستجدات التكنولوجية، والذي عبر عليه الباحث في النتيجة التي حصَل عليها بعبارات

مراجعة مدى ارتباط مناهج التعليم النظامي باالحتياجات الحالية لسوق العمل ومتطلباته، وعدم وضع 
صالح الدين عبد العزيز " التنمية االقتصادية القومية الشاملة  سياسات سوق العمل كجزء متكامل مع

ر نظم تطوويظهر كذلك توافق هذه النتائج مع نتائج الدراسة السابقة الثامنة، ). 2001محمد غنيم، 
 :إعداد فئة العمال المهرة الصناعيين في ضوء التغيرات االقتصادية واالجتماعية في مصر وانجلترا

ضعف قدرة نظم إعداد العمال الصناعيين على إكساب الطلبة " والتي أظهرت ،  دراسة مقارنة
أحمد عبد الحميد عبد الرحمان الشافعي، (المهارات الفنية األساسية الالزمة لجميع التخصصات والمهن

1988.( 

لتساؤل عن ا اإلجابةالمتحصِل عليها، وذات العالقة بالفرضية العامة األولى، فإن  جونظرا لهذه النتائ
  :الرئيسي األول إلشكالية هذه الدراسة والذي كان

ما مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في أبعادها 
المعرفية، العملية والوجدانية، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في خمسة 

  :تكون كالتاليلعمل؟    عشر تخصص، وفي ضوء متطلبات سوق ا

قُدر تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات المهنية العامة، في أبعادها المعرفية،  
العملية والوجدانية، لدى خريجيها، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في خمسة عشر تخصص، 

 .8،97/20ام يساوي وبمعدل ع، بمستوى متوسطوفي ضوء متطلبات سوق العمل، 
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  :تفسير النتائج المتعلّقة بالفرضيات الجزئية التابعة للفرضية العامة األولى) 2ب

ت عمليتي مناقشة وتفسير أما بخصوص الفرضيات الجزئية التابعة للفرضية العامة األولى، فقد تم
  :نتائجها كما يلي

  :1الفرضية الجزئية رقم

يجي ، لدى خرالنظري ـ المعرفيات المهنية العامة في بعدها ، للكفايمتوسطهناك تحقيق، بمستوى 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

  .اإللكتروتقني، اإللكترونيك الصناعي، آليات وضبط، صيانة عتاد اإلعالم اآللي

 عي، آليات وضبط، صيانة عتاد اإلعالم اآللينتائج اختصاصات االلكتروتقني، اإللكترونيك الصنا
  ):19،18،17،16جداول(

في  المعرفي ـ النظريحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد  1تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم دون المتوسط، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى 20/7.23هذه االختصاصات في

فحصل اختصاص االلكتروتقني على . متوسطالتي نصت على المستوى  1الفرضية الجزئية رقم هعقّوتَتَ
واختصاص آليات وضبط على . 6.83؛  9.50الصناعي على  اإللكترونيك واختصاص. 20/7.33

ويمكن تفسير هذه النتائج . 7.16واختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآللي على . 5.83؛  7.83؛  6.16
ة بالبعد المعرفي، بالعوامل التي ذكرها أساتذة هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي المتعلّق

  :أجريت معهم، ثم االستمارة التي قُدمت لهم، حيث تحددت هذه العوامل في

ـ الهوة الواسعة بين الدروس النظرية والتجهيزات المستعملة  .ـ عدم مالئمة البرامج لطبيعة التكوين
ـ االهتمام بالجانب االجتماعي للمتربص أكثر من  .ـ عدم مصداقية التقييم في المعهد .التطبيقاتفي 

ـ نقائص على مستوى محتويات البرامج  .الجانب التكويني والعلمي، مما يضعفُ مستوى التحصيل
لبرامج ـ عدم التجديد في ا .ـ ضعف مستوى المتربص علميا ولغويا، من بداية التكوين .في كل مادة

على مستوى شروط تسجيل  ـ أخطاء في الماضي، .كي تتماشى مع المستجدات التكنولوجية الحاصلة
المتربصين في اإللكترونيك، حيث كان يقبل التالميذ القادمين من الشعبة األدبية، الذين يظهرون ضعفا 

ـ عدم  .مقاييسـ نقص الحجم الساعي المخصص لبعض المواد وال .واضحا في كل المواد العلمية
ـ غياب محتويات تفصيلية في برامج بعض  .تحديد األهداف التكوينية بوضوح في الجانب النظري

المواد، والتي تكون على شكل فهرس لمواضيع عامة فقط، مما يصعب من مهمة األستاذ في اختيار 
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بية الضرورية في عدم التحكم في اللغات األجن. وتخطيط المحتويات العلمية التفصيلية المناسبة
ـ المناهج ليست  .ـ ضعف طرق التقييم .ـ غموض األهداف التعليمية لبعض المقاييس .االختصاص

ـ ضعف التناسق بين المعرفة القبلية للمتربص،  .مدروسة بشكل علمي من طرف أهل االختصاص
ـ ضعف  .ين المهنيالمتحصل عليها في الثانوية، والمعرفة المتعلّقة بالتخصص الذي يختاره في التكو

عدم رسكلة  ـ .ـ عدم تطابق المحتويات النظرية والتطبيقات .الطرق البيداغوجية أثناء التكوين
ـ نقص في المراجع لتمكين تقديم الدروس  .األساتذة في المواد والمقاييس التقنية والتقنيات الحديثة

توى التقني لألستاذ والتطور عدم تطابق المس ـ. النظرية والتطبيقية بصفة مرضية في االختصاص
  .التكنولوجي الوارد في اإلعالم اآللي

  :2الفرضية الجزئية رقم 

لدى خريجي  العملي ـ التطبيقي ، للكفايات المهنية العامة في بعدهاحسنهناك تحقيق، بمستوى 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .تروتقني، اإللكترونيك الصناعي، آليات وضبط، اإلعالم اآللياإللك

في  العملي ـ التطبيقيحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد  2تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم دون المتوسط، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى 7.28هذه االختصاصات في 

هناك إذن فرق واضح بين النتيجة . جيدالتي نصت على المستوى  2جزئية رقمتتوقعه الفرضية ال
.  5.50؛  6.50؛  6.66 وتوقع الفرضية؛ حيث نالحظ حصول اختصاص االلكتروتقني على

. 8.00واختصاص آليات وضبط على . 6.83؛  9.16الصناعي على  اإللكترونيك واختصاص
ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلّقة بالبعد .  7.50؛  8.16واختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآللي على 

العملي ـ التطبيقي، بالعوامل التي ذكرها أساتذة هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي أجريت 
  :معهم، ثم االستمارة التي قُدمت لهم، حيث تحددت هذه العوامل في

ـ نقائص عند  .ي، والمنظّمة على مستوى سوق العملـ ضعف التربصات التطبيقية في االلكتروتقن
ـ عدم فعالية  .ـ قدم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة .األساتذة في الجانب التطبيقي

  .ـ غموض الكفايات العامة المنشودة ذات الطابع العملي .الطرق البيداغوجية في األعمال التطبيقية
ـ عدم مسايرة المناهج  .تقييم في االمتحانات المنظّمة طوال فترة التكوينـ نقص في مصداقية ال

 .ـ نقص الحصص التطبيقية أثناء التكوين .المعتَمدة للمستويات التكنولوجية الحاصلة في سوق العمل
    .ـ نقص مستوى المتربص عند قدومه إلى المعهد .ـ نقص الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين
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ـ عدم التنسيق في بعض األحيان بين محتويات البرامج والميدان  .ـ نقص العتاد الضروري للتكوين
  .المهني العملي

  .ـ احتكار المؤسسات االقتصادية للتكنولوجيا الجديدة

ـ عدم تَمكّن معهد التكوين مواكبة التطور السريع الحاصل يوميا في مجال عتاد اإلعالم اآللي 
ـ عدم تطابق المستوى التقني لألستاذ والتطور التكنولوجي  .ملة، التي تتغير بسرعةوالوسائل المستع

ص فترة ـ تقلّ .ـ عدم تجديد األجهزة المسايرة للمستجدات الحاصلة .الوارد في اإلعالم اآللي
ـ غلبة الجانب النظري ونقص الحصص  .السداسي التكويني لتحقيق الكفايات المهنية المنشودة

ـ كثرة تعرض أجهزة الحاسوب  .ـ نقص العتاد والوسائل البيداغوجية.ة في العملية التكوينيةالتطبيقي
طب، مع استغراق وقت طويل إلصالحها، ممجزء تحليل .(ا يؤدي إلى تناقص الحصص التطبيقيةللع

  ).وعرض نتائج العوامل المعرقلة حسب االختصاص

  :3الفرضية الجزئية رقم 

لدى خريجي مؤسسات  الوجداني، للكفايات المهنية العامة في بعدها عيفضهناك تحقيق، بمستوى 
اإللكتروتقني، : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .اإللكترونيك الصناعي، آليات وضبط، اإلعالم اآللي

في هذه  الوجدانيالكفايات ذات البعد  ، حيث تمثَّل معدل3تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم تتوقعه المتوسط، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى  9.24 االختصاصات في

نالحظ أن النتيجة أحسن، بصفة واضحة، . ضعيف التي نصت على المستوى 3الفرضية الجزئية رقم
الصناعي  اإللكترونيك واختصاص.  9.50 فحصل اختصاص االلكتروتقني على. من توقّع الفرضية

واختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآللي على . 10.66واختصاص آليات وضبط على . 9.00على 
ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلّقة بالبعد الوجداني  بالعوامل التي ذكرها أساتذة هذه . 7.83

الستمارة التي قُدمت لهم، حيث تحددت هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي أجريت معهم، ثم ا
  :العوامل في

ـ ضعف الدافعية والرغبة للتكوين عند العديد من المتربصين في االختصاصات المهنية المختلفة بسبب 
 .سوء التوفيق في عملية التوجيه األولية واختيار االختصاص المناسب لميولهم وقدراتهم

 .المتربصين بسبب سوء تقديرهم للتعليم والتكوين المهنيينـ شعور باإلحباط عند العديد من 
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 السماتـ عدم توفر مقررات على مستوى مراكز ومعاهد التعليم والتكوين المهنيين تعمل على تنمية 
 أساسية بالنسبة للمهني، كسمات والتي يعتبرها األساتذة سمات  النفسية الضرورية عند المتربصين

روح المسؤولية والتحلي بالصدق واإلخالص واألمانة أثناء التربصات وحين المبادرة،  االستقاللية،
الممارسة الفعلية للمهنة، ثم الدقة والتركيز والتنظيم في العمليات المهنية المختلفة، اكتساب التفكير العلمي 

تّوالتحليلي في االختصاص المالقدرة  عا،ع، الميل إلى فهم تفاصيل المهنة واالختصاص فهما جيدا ومقنب
وأعمارهم أثناء ممارسة المهنة،  معلى التعامل مع الزبائن بذكاء وصبر مهما كانت طباعهم ونفسيا ته

القدرة على تسيير العالقات البشرية بين العمال في اختصاص مسير أشغال البناء، احترام شروط األمن 
نة سر العائالت في حالة قيام والحماية المتعلقة باألشخاص والتجهيزات في كل مهنة واختصاص، صيا

المهني بأشغال داخل منازل المواطنين، اكتساب قدرات اتصالية في المؤسسات أثناء تأدية المهام المهنية، 
الهدوء والشجاعة أثناء ممارسة المهنة، الرغبة في االطالع على مستجدات  تنمية الثقة بالنفس،

  .بذير المواد األولية المختلفةاالختصاص، و السعي للمحافظة على العتاد وعدم ت

                                ـ ضعف  .ـ شعور المتربص باإلحباط عند قدومه إلى المعهد لعدم حصوله على شهادة الباكالوريا
    .المتربص واهتمامه أثناء الدروسركيزت

                                       .شعور األساتذة باإلحباط في عالقاتهم بموظفي اإلدارةـ    

   :4الفرضية الجزئية رقم 

، لدى ، العمليةالنظري ـ المعرفي، للكفايات المهنية العامة في بعدها متوسطهناك تحقيق، بمستوى 
خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في 

  النجارة المعمارية ؟الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم،  :تخصصات

  ):23،22،21،20جداول(نتائج اختصاصات الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة المعمارية

في  المعرفي ـ النظريحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد  4تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم تتوقعه حسنن المستوى ، وهي القيمة التي تعبر ع 20/12.29هذه االختصاصات في
. 12.00فحصل اختصاص الخراطة على. متوسطالتي نصت على المستوى  4الفرضية الجزئية رقم

واختصاص النجارة . 10.50واختصاص التلحيم على . 12.00الكهروميكانيك  على  واختصاص
بعد المعرفي، بالعوامل التي ذكرها أساتذة ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلّقة بال. 10.66المعمارية على 
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هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي أجريت معهم، ثم االستمارة التي قُدمت لهم، حيث تحددت 
  :هذه العوامل في

ـ عدم توحيد الرموز المستعملة في المخططات من أجل القيام بالتلحيم، واحتمال ظهور رموز جديدة 
   .برامج التكوين على مستوى المراكز التكوينية، وهي معمول بِها في سوق العمل غير موجودة في

ـ ضعف مستوى  .ر بعض وسائل األمن في المركز، مما يعرقُل فهم األمور األمنية عملياـ عدم توفّ
ـ  .ـ ضعف تأطير المفتشين لألساتذة .المتربص في المعرفة المهنية عند قدومه لمركز التكوين

ـ عدم مسايرة المناهج للمستجدات في عالم الخراطة  .وى المتربص في مادة الرسم عامةضعف مست
ـ ضعف تأطير األساتذة ومستواهم بيداغوجيا وتقنيا، خاصة  .ـ ضعف مستوى المتربص .وتقنياته

  ).commande numérique(في المستجدات العصرية كالقيادة الرقمية 
ـ .م مسايرة المناهج للمستجدات التكنولوجية في الكهروميكانيكـ عد.ـ نقائص على مستوى البرامج

  .كثافة أعداد المتربصين، األمر الذي ال يمكّن األساتذة من متابعتهم بصفة فعالة وجيدة
  :5الفرضية الجزئية رقم 

ى ، في، لدالعملي ـ التطبيقي، للكفايات المهنية العامة في بعدها دون المتوسطهناك تحقيق، بمستوى 
خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح في 

  .المعمارية الخراطة، الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة: تخصصات

في  العملي ـ التطبيقيحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد  5تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم تتوقعه المتوسط ، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى9.84هذه االختصاصات في 

؛  9.00فحصل اختصاص الخراطة . دون المتوسطالتي نصت على المستوى  5الفرضية الجزئية رقم
واختصاص النجارة . 9.00؛  8.66؛ واختصاص التلحيم على  9.83الكهروميكانيك على  واختصاص

ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلّقة بالبعد العملي ـ التطبيقي، .  9.16؛  12.50المعمارية على 
بالعوامل التي ذكرها أساتذة هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي أجريت معهم، ثم االستمارة 

  :التي قُدمت لهم، حيث تحددت هذه العوامل في

    .دات للقيام بالتدريبات الكافية في عمليات التلحيمـ نقص المع .ـ ضعف تأطير المفتشين لألساتذة
ـ نقص التدريبات في قراءة الرموز بسبب الشروع في تنفيذ عمليات التلحيم دون استعمال الرموز مما 

ـ نقص فترة التكوين والتدريب على وضعيات التلحيم المعقدة التي تتطلب خبرة  .يتسبب في نسيانها
 40لعمل داخل الورشة بسبب ارتفاع عدد المتربصين الذي قد يصُل إلى ـ نقص مناصب ا .واسعة
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متربص، مما يصعب على األستاذ القيام بالمتابعة الفردية للمتربصين في التطبيقات المتعلّقة 
ـ عدم توفر المعادن المختلفة كالفوالذ الزهر، الحديد، لينوكس،  .بالوضعيات المختلفة في التلحيم

كافية ودائمة على مستوى المركز لتمكين المترصين من تكثيف تدريباتهم في التلحيم، النحاس، بصفة 
ـ صعوبة التحكم في عمليات التلحيم في المعادن المختلفة  .وذلك نظرا الرتفاع أسعارها في السوق

ـ عدم تكافىء مستوى  .ـ نقص فترة التكوين بصفة عامة .ألن لكل معدن معالجة وتنفيذ خاصين
ـ نقص وسائل القطع واآلالت في  .عمل في عمليات التلحيم مع مستوى التكوين الحاصلسوق ال
  .المركز

ـ عدم مصداقية  .ـ قدم األجهزة المستعملة في الخراطة .ـ نقص الوسائل البيداغوجية الضرورية
وذلك بإحصاء العملية التقييمية في المركز بسبب االهتمام بالكم في التكوين دون التركيز على النوعية، 

   .أعداد الناجحين دون التفكير الجدي في تكوينهم الفعلي نحو األحسن
ـ ضعف متابعة  .ـ نقائص على مستوى البرامج .ـ نقص الميزانية المخصصة الختصاص النجارة

، والتي تتطلّب من المشرفين الحضور ) Chantier( وتأطيرالتربصات الميدانية داخل ساحات التعمير
صل أمام المتربصين لتمكينهم من القيام بالمالحظة الميدانية لمجريات مختلف العمليات المهنية المتوا

ـ عدم القدرة على استعمال المادة األولية األساسية في التكوين، وتحديدا في  .ذات العالقة بالنِّجارة
  .التطبيقات، والمتمثّلة في الخشب نظرا لغالءها

ـ عدم توفر  .األمر الذي ال يمكّن األساتذة من متابعتهم بصفة فعالة وجيدة ـ كثافة أعداد المتربصين،
ـ ضعف فعالية التربصات الميدانية بسبب  .الوسائل التعليمية ذات العالقة بالكهروميكانيك بصفة كافية

صعوبة ضمان إشراف األعداد الكثيرة للمتربصين، عدم التنسيق العقالني بين : عدة عوامل منها
  .شرفين على التربص من جهة، ثم رؤساء المصالح في سوق العمل من جهة أخرىالم

  :6الفرضية الجزئية رقم 
، لدى خريجي مؤسسات الوجداني، للكفايات المهنية العامة في بعدها حسنهناك تحقيق، بمستوى 

ة، الخراط: التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح في تخصصات
  .                                        الكهروميكانيك، التلحيم، النجارة المعمارية
في هذه  الوجداني، حيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد 6تبين النتائج إثبات الفرضية الجزئية رقم

عته الفرضية ، األمر الذي توقحسن، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى 12.24 االختصاصات في
فحصل . نالحظ أن النتيجة في المستوى هي نفسها. جيد التي نصت كذلك على المستوى 6الجزئية رقم

واختصاص التلحيم . 12.16الكهروميكانيك على  واختصاص. 12.66اختصاص الخراطة على
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ابية والمتعلِّقة ويمكن تفسير هذه النتائج االيج.  11.83واختصاص النجارة المعمارية على. 12.33على
بالبعد الوجداني إلى كفاءة األساتذة في هذا المجال الوجداني ذات الصلة بهذه االختصاصات؛ كما يمكن 

مكاعتبارها تقليدية، بحيث نجدها تفسير هذه النتيجة االيجابية بطبيعة هذه االختصاصات التي ي ن
كما أنّها اختصاصات مطلوبة بقوة زائري، ممارسة من قبِل الكثير من الحرفيين في المجتمع الج

األمر الذي يشجع المتربصين على تحقيق الرغبة في فتح محالت تجارية خاصة اجتماعيا، 
 .بكهروميكانيك السيارات، النجارة، التلحيم والخراطة، مما يرفع من دافعيتهم اتجاهها

  

  :7الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي النظري ـ المعرفييات المهنية العامة في بعدها ، للكفامتوسطهناك تحقيق، بمستوى 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

.                               والمالية مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة

 والماليةغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة اختصاصات مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والنتائج 
  ):24،26،25،27جداول(

في  البعد المعرفي ـ النظريحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات  7بين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقمتُ
، األمر الذي لم دون المتوسطعن المستوى  ، وهي القيمة التي تعبر20/7.55هذه االختصاصات في

فحصل اختصاص مسير أشغال . متوسطالتي نصت على المستوى  7تتوقعه الفرضية الجزئية رقم
واختصاص . وهي نتيجة ضعيفة 2.83التمديدات الصحية والغاز على واختصاص. 11.50البناء على

  .1.00،  10.33والمالية علىواختصاص المحاسبة . 10.00؛  9.66الخياطة الجاهزة على

يظهر من خالل هذه المعدالت النتيجة الضعيفة في الكفاية العامة في اختصاص التمديدات الصحية 
ـ القدرة على اقتراح تصور بخصوص التركيبات : والغاز، ذات البعد المعرفي ـ النظري وهي

 .2.83الصحية المختلفة بمعدل 

 

 

  



380 

 

   :8الفرضية الجزئية رقم 

، لدى العملي ـ التطبيقي، للكفايات المهنية العامة في بعدها دون المتوسطتحقيق، بمستوى هناك 
خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في 

  .مسير أشغال البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية: تخصصات

النتائج نفي الفرضية الجزئية رقمتبي ل الكفايات ذات البعد  8نفي  العملي ـ التطبيقيحيث تمثَّل معد
، األمر الذي لم تتوقعه متوسط، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى 20/8.86هذه االختصاصات في
غال البناء فحصل اختصاص مسير أش. متوسط دونالتي نصت على المستوى  8الفرضية الجزئية رقم

واختصاص . 2.83؛  9.00التمديدات الصحية والغاز على  واختصاص. 8.50؛  10.33؛  9.00على
  .11.50؛  8.83؛  9.50واختصاص المحاسبة والمالية على. 10.00؛  9.16الخياطة الجاهزة على

  :9الفرضية الجزئية رقم  

   ، لدى خريجي مؤسسات الوجدانيي بعدها ، للكفايات المهنية العامة فمتوسطهناك تحقيق، بمستوى     
مسير أشغال : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

  .البناء، التمديدات الصحية والغاز، الخياطة الجاهزة، المحاسبة والمالية

  

في هذه  الوجدانيايات ذات البعد حيث تمثَّل معدل الكف 9تبين النتائج نفي الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي لم تتوقعه متوسط دونوهي القيمة التي تعبر عن المستوى  20/6.28االختصاصات في

فحصل اختصاص مسير أشغال البناء . متوسطالتي نصت على المستوى  9الفرضية الجزئية رقم
. ؛ 4.16ية والغاز على التمديدات الصح واختصاص .، وهي نتيجة في مستوى ضعيف2.66على

  .9.83واختصاص المحاسبة والمالية على. 12.66واختصاص الخياطة الجاهزة على

المعرفي، التطبيقي والوجداني بالعوامل التي ذكرها : ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلّقة باألبعاد الثالثة 
، ثم االستمارة التي قُدمت لهم، حيث أساتذة هذه االختصاصات األربعة إثر المقابلة التي أجريت معهم

  :تحددت هذه العوامل في

ـ نقص  .ـ نقص المؤطرين المؤهلين من الناحية البيداغوجية .ـ نقص التربصات الميدانية التطبيقية
ـ ضعف مستوى األساتذة في الجانب النظري، التطبيقي  .الوسائل البيداغوجية الضرورية
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ـ كثافة  .ـ ضعف مستوى المتربص .المراجع المتخصصةـ نقص الكتب و .والبيداغوجي
ـ ضعف المتربص في اللغة الفرنسية المستعملة في  .المتربصين وارتفاع أعدادها في الفوج الواحد

 .الدراسة أوال، ثم كلغة عمل في الوسط المهني، في اختصاصي مسير أشغال البناء والمحاسبة والمالية
ـ االعتماد  .ستجدات التكنولوجية في كّل من هذه االختصاصات األربعةـ عدم مسايرة المناهج للم

ـ تأثير بعض المشكالت الخارجية ذات  .الكلي للمتربص على األستاذ دون قيامه بمجهودات ذاتية
ـ نقص الخرجات الميدانية لربط الجانب  .الطابع االجتماعي على نفسية المتربص كمشكل اإلقامة

ظروف السلبية غير المواتية للمتربصين في النظام الداخلي، حيث يقومون ـ ال .النظري بالشغل
ـ القطيعة والهوة بين قطاع التكوين المهني  .بمقارنة هذه الظروف بظروف اإلقامة للطالب الجامعي

  .ـ غياب المتابعة الميدانية لخريجي التكوين المهني عندما يحصلون على مناصب عمل .وسوق العمل
زة التكنولوجية الحديثة والمسيعملة في سوق العمل، في مجال التمديدات الصحية والغاز؛ ـ نقص األجه

ـ رداءة نظام التقييم المعتمد في االمتحانات  .هناك استعمال واسع لألدوات واألجهزة التقليدية
واضحة لحيثيات ـ عدم القيام بتحديد األهداف التكوينية بجدية، األمر الذي  يعيق النظرة ال .المختلفة

ـ نقص مناصب العمل داخل ورشة التكوين نظرا الرتفاع عدد المتربصين، حيث  .التكوين ونتائجه
 48، تُستَغل من طرف )في التمديدات الصحية والغاز(منصب عمل 15تتوفّر الورشة على 

التكوين  ، وهذا ما يعيق تحقيق المتابعة الفردية للمتربصين وإجراء)2009معطيات سنة (متربص
  .ـ مدة التكوين غير كافية .بصفة مرضية

ـ نقص الحصص  .ـ ضعف دافعية المتربصين للتكوين .ـ ضعف على مستوى تخطيط البرامج
ـ قدم الماكينات المستعملة في مراكز التكوين في مجال الخياطة، حيث هناك ماكينات  .التطبيقية

دم توفر مختص على مستوى المركز يقوم بتصليح ـ ع .معاصرة تختلف في مكوناتها واستعماالتها
 .، مما يجعل الماكنات في حالة عدم استغالل أثناء فترة التكوينتاألعطاب الكثيرة والمتنوعة للماكينا

ـ مشكالت ضعف في فرض النظام عند  .ـ نقص التشاور واللقاءات بين أساتذة الخياطة الجاهزة
ـ عدم توفر  .وعدم االنضباط داخل المؤسسة التكوينية الفوضى تا ينتج سلوكياالمتربصين، مم

ـ تميز التكوين بالطابع النظري على حساب الطابع  .المركز على مخبر للقيام بعمليات تحليل األقمشة
ـ نقص كبير في الزيارات الميدانية ألماكن  .التطبيقي، وهذا أمر سلبي جدا في مجال التكوين المهني

ـ ضعف التكوين في مادة االعالم اآللي التي أصبحت ضرورية في  .الخياطةالشركات اإلنتاجية في 
  .ـ ضعف القدرات اإلبداعية للمتربصين في مجال تصور النماذج واختراعها .مهنة الخياطة الجاهزة
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ـ التذبذب في  .ـ عدم إعطاء أهمية كافية لبعض المقاييس .عدم األخذ بجدية عملية تكوين المتربصين
ـ تدنّي مستوى التعليم في  .ـ عدم القيام بتأطير المتربصين أثناء التربصات الميدانية .ناتاالمتحا

ـ ضعف مصداقية التقييم  .المنظومة التربوية، مما ينتج ضعف المتربصين القادمين للتكوين المهني
 تُعبر على على مستوى المعهد طوال فترة التكوين، بحيث تصبح الشهادة المتحصل عليها المتربص ال

ـ ضعف عملية انتقاء المتربصين قبل مباشرة التكوين لنيل شهادة تقني سامي في  .مستواه الحقيقي
علمي، تقني، محاسبة، : المحاسبة، والذي يشترط، من المفروض، مستوى ثالثة ثانوي في الشُعب

 .اقتصاد، علوم مالية أو رياضيات، ال شعبة اآلداب أو اللّغات

  
   :10جزئية رقم الفرضية ال

، لدى خريجي النظري ـ المعرفي، للكفايات المهنية العامة في بعدها متوسطهناك تحقيق، بمستوى 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه

  ): 30،29،28جداول( زياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياهنتائج اختصاصات مصمم أ

 البعد المعرفي ـ النظريحيث تمثَّل معدل الكفايات ذات  10تبين النتائج إثبات الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي المتوسط ، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى20/10.29في هذه االختصاصات في

فحصل اختصاص مصمم أزياء . متوسطالتي نصت على المستوى  10زئية رقمتوقعته الفرضية الج
واختصاص معالجة المياه . 6.33واختصاص سكرتارية المديرية على . 12.33؛  10.16على 

  .10.50؛  12.16على

  :11الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي طبيقيالعملي ـ الت، للكفايات المهنية العامة في بعدها متوسطهناك تحقيق، بمستوى 
: مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح ، في تخصصات

  .مصمم أزياء، سكرتارية المديرية، معالجة المياه

العملي ـ التطبيقي  حيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد 11تبين النتائج إثبات الفرضية الجزئية رقم
، األمر الذي توقعته المتوسط ، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى20/8.66تصاصات فيفي هذه االخ

فحصل اختصاص مصمم أزياء على . متوسطالتي نصت على المستوى  11الفرضية الجزئية رقم
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واختصاص معالجة . 7.16؛  10.00؛  3.50واختصاص سكرتارية المديرية على. 11.66؛  11.50
  . 8.16المياه على

  :12الفرضية الجزئية رقم 

، لدى خريجي مؤسسات الوجداني، للكفايات المهنية العامة في بعدها حسنهناك تحقيق، بمستوى 
مصمم أزياء، : التكوين المهني لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة ورؤساء المصالح، في تخصصات

  .سكرتارية المديرية، معالجة المياه

في هذه الوجداني  حيث تمثَّل معدل الكفايات ذات البعد 12ية الجزئية رقمتبين النتائج نفي الفرض
، األمر الذي لم تتوقعه المتوسط ، وهي القيمة التي تعبر عن المستوى20/10.66االختصاصات في

. 9.66فحصل اختصاص مصمم أزياء على. حسن التي نصت على المستوى 12الفرضية الجزئية رقم
  . 12.33واختصاص معالجة المياه على. 9.83على المديرية واختصاص سكرتارية

دون كفاية مهنية عامة، في هذه االختصاصات، بمستوى ) 11(ويمكن تفسير حقيقة تحقيق إحدى عشرة
بعوامل تمكّنا من معرفتها من خالل حسن  وثالثة كفايات عامة فقط، بمستوىومتوسط،  المتوسط

  :ومن هذه العوامل نذكر. ء المصالح ثم االستمارة المقدمة لألساتذةالمقابالت التي قمنا بها مع رؤسا

ـ نقص المراجع  .نقص تكوين األساتذة تقنيا في مجال التصميم، سكرتارية المديرية معالجة المياه
العلمية على مستوى المركز، و المتعلّقة بالجانب المورفولوجي والجسماني للكائن البشري لتمكين 

ربص من استيعاب المعلومات الخاصة في هذا المجال الهام في اختصاص تصميم األستاذ والمت
ـ عدم توفّر المركز على مخبر لدراسة وتحليل مختلف األقمشة، أو القيام بالتحاليل  .األزياء

ـ عدم القيام بتجديد البرامج وِفق المستجدات المهنية  .الضرورية في اختصاص معالجة المياه
ـ نقائص عند متابعة المتربصين أثناء التربصات التطبيقية  .االختصاصات الثالثةالمعاصرة في هذه 

ي إلى في أماكن سوق العمل خارج المركز، ممعلى مستوى تحقيق أهداف التربص الميداني ا ال يؤد
ما المحيط المهني الفعلي أين تُمارس عمليات معالجة المياه بصفة تتميز بأكثر دقة وبوسائل متطورة، ك

ضواحي مدينة سطيف، " مزلوق"هو حاصل بالنسبة لمصالح معالجة المياه لمصنع الحليب في منطقة 
للمشروبات الغازية المتواجد في المنطقة الصناعية لنفس المدينة، أين تُطبقُ   Pepsi "بيبسي"أو مصنع 

يمكن أن تكون لها صرامة عالية في المسائل الهامة والخطيرة المرتبطة بمعالجة المياه، والتي 
تختلف إذن . انعكاسات تَصُل إلى حد وفاة المواطن في حالة حدوث أخطاء في تحليل المياه المستعملة



384 

 

ظروف معالجة المياه في سوق العمل بالظروف التي تَتم في مراكز ومعاهد التكوين، كون الطابع 
المياه، والذي يقوم به المتربصون بمساعدة االصطناعي الذي تتميز به العمليات المهنية في معالجة 

فعند انتهاء المعالجة والتحاليل تُرمى هذه المياه في قنوات صرف المياه دون أن يكون لها أي . األساتذة
  . استعمال خاص أو أي شكل من أشكال االستهالك البيداغوجي

لتكوين وبالخصوص ـ نقص على مستوى برامج ا .ـ نقص في توفير العتاد المعاصر في التصميم
المحتويات التفصيلية، حيث يجبر األستاذ على القيام بمبادرات شخصية في بناء وتخطيط هذه 

  .ـ نقص الزيارات الميدانية لألماكن التي يمكن مالحظة فيها العمليات المهنية العديدة .المحتويات
علمية واللغوية، بعد مغادرتهم التعليم ـ اختالف شاسع بين المتربصين من جانب مستوياتهم الثقافية، ال

ـ عدم رسكلة وتحسين مستوى  .العام و قدومهم إلى التكوين المهني، مما يصعب من مهام األساتذة
ـ نقص الوسائل واألجهزة الضرورية  .األساتذة في الجانب النفس تربوي ومنهجية التعليم والتكوين

ـ ضعف مستوى  .ي المريح و المالِئم للتكوين داخل المركزـ عدم توفّر الجو النفس .أثناء التكوين
ـ صعوبة استغالل اآلالت واألجهزة التعليمية، وفي بعض األحيان استحالة استعمالها من  .المتربص

ـ نقص  .أجل مخاوف اإلدارة التي تبرر ذلك باحتمال تَلَفها وفسادها، مما ال يمكِّن من االستفادة منها
ـ أعطاب كثيرة تعرفها األجهزة  .عدة على تحقيق الكفايات المهنية المنشودةالتدريبات المسا

ـ نقص الفترة الممنوحة للتربص الميداني،  .، األمر الذي يعيق تحقيق أهداف التدريباتتوالماكينا
  .ها فترة غير كافية إلنجاحهحيث أنّ

لكفايات المهنية بمستوى جيد أو جيد شهرا هي مدة غير كافية لتحقيق ا 30ـ مدة التكوين المتمثّلة في 
ـ نقص في مراقبة التطبيقات بجدية نظرا لكونها تتطلّب تركيز عالي عند مالحظة العمليات  .جدا

  .ـ عدم القيام بتخطيط محتويات الدروس بجدية .المخبرية بصفة دقيقة في اختصاص معالجة المياه
رس عمليات معالجة المياه بصفة تتميز بأكثر دقة ـ نقص االتصال بالمحيط المهني الفعلي أين تُما

وبوسائل متطورة، كما هو حاصل بالنسبة لمصالح معالجة المياه لمصنع الحليب في منطقة مزلوق 
ضواحي مدينة سطيف، أين تُطبقُ صرامة عالية في المسائل الهامة والخطيرة المرتبطة بمعالجة المياه، 

عكاسات تَصُل إلى حد وفاة المواطن في حالة حدوث أخطاء في تحليل المياه والتي يمكن أن تكون لها ان
المستعملة؛ يختلف تماما هذا الوضع مقارنة بما يحدث في مراكز ومعاهد التكوين، كون الطابع 
االصطناعي الذي تتميز به العمليات المهنية في معالجة المياه، والذي يقوم به المتربصون بمساعدة 

فعند انتهاء المعالجة والتحاليل تُرمى هذه المياه في قنوات صرف المياه دون أن يكون لها أي . ذةاألسات
  . استعمال خاص أو أي شكل من أشكال االستهالك
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  :تفسير النتائج المتعلّقة بمقارنة آراء األساتدة بآراء رؤساء المصالح )ج

   :13الفرضية الجزئية رقم 

، بخصوص مستوى تحقيق رؤساء المصالحوآراء  األساتذةبين آراء  ةفروق ذات داللة إحصائيهناك 
) 15(الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في الخمسة عشر

  .اختصاص مجال الدراسة

ك فعال أن هنا، حيث تبين 13إثبات الفرضية الجزئية رقم 2معادلة كايتُبين النتيجة من خالل تطبيق 
فروق ذات داللة إحصائية بين آراء األساتذة وآراء رؤساء المصالح بخصوص مستويات تحقيق 

؛ وذلك بعد المهني لمدينة سطيف مجموع الكفايات المهنية العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين
اللة ، ومستوى د2= المحسوبة مع القيمة المجدولة عند درجات حرية 2قيمة كايقيامنا بمقارنة 

2؛ حيث ظهر أن القيمة المحسوبة لكاي)0.05(
هي أكبر من  القيمة  )10.43(: والتي  قُدرت   

  مما يدل أن الفروق تُعبر فعال عن داللة إحصائية؛ ، )5.991: (المجدولة التي قُدرت 

فقد تبين، من . رامة أكبرويمكن تفسير هذه النتيجة بطبيعة تقديرات رؤساء المصالح التي تَميزت بِص
كفاية عامة، وهو العدد اإلجمالي للكفايات ) 71(خالل تحليل هذه التقديرات أن من بين إحدى وسبعين

منها، قد تم تحديدها من قبِل رؤساء المصالح في ) 54(التي خُصت بالتقييم، هناك أربعة وخمسين 
كفاية عامة قد تم تحديدها في نفس ) 39(وثالثين، وهو عدد معتَبر، مقارنة بتسعة )متوسط( تقدير

) 9(كما نجد أيضا تسعة. مما يخبِرنا عن الفروق بين التقديرين. من قبِل األساتذة) متوسط( التقدير
عند ) ضعيف(كفايات فقط بنفس التقدير) 6(عند رؤساء المصالح، مقابل ستة) ضعيف(كفايات بتقدير

فمن الواضح جدا أن عدد تقديرات رؤساء المصالح كان صارماً ) حسن(رأما بالنسبة للتقدي. األساتذة
كفاية ) 20(، مقابِل عشرون)حسن(كفايات عامة فقط في هذا التقدير) 6(ستةبصفة كبيرة، حيث قُيمت 

وهذا ما يثبتُ امبريقيا أن هناك فعال  ).32جدول(من طرف األساتذة ) حسن(عامة قد قُدرت بتقدير
آراء األساتذة وآراء رؤساء المصالح في مسألة تقدير مستويات تحقيق الكفايات المهنية  فروق بين

اختصاص ) 15(العامة، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني لمدينة سطيف، في الخمسة عشر
 إنّه. التي يتم فيها التقييم ومستويات وهذا راجع، بطبيعة الحال إلى اختالف الظروف. المعنية بالدراسة

معروف، خاصة في البلدان النامية أن تقييم المؤسسة التكوينية يمتاز بأكثر ليونة وتساهل، مقارنة بتقييم 
وعية عند إنجاز العمليات المهنية، المؤسسة الصناعية التي تشترطُ، بصفة ملموسة، صفَتا الفعالية والن

  .ثر صرامة مقارنةً بتقييم األساتذةاألمر الذي جعل تقييم رؤساء المصالح والمجموعات يتميز بأك
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وقد أكّدت الدراسة السابقة لصالح الدين عبد العزيز محمد غنيم، التخطيط للتدريب المهني في مصر  
في ظل سياسة اإلصالح االقتصادي،رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث 

بمستوى تقييم مسؤولي سوق العمل، و  ، على حقيقة هامة ذات عالقة2001التربوية،جامعة القاهرة،
األمر الذي ، "عادة ما يكون أصحاب العمل غير راضين عن جودة التدريب "تتمثُّل هذه الحقيقة في أنّه 

دون أو  متوسطيظهر عند قيامهم بتقييم خريجي التكوين المهني، حيث نجده، على العموم في المستوى 
  .المتوسط

  :لفرضية العامة الثانيةئج المتعلّقة بااتفسير النت )د
  :بالنسبة للفرضية العامة الثانية التي كان نصها كالتالي 

يرجع عدم تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين 
قلّة )  ب. نقائص في المناهج) أ  :لمدينة سطيف، حسب رأي األساتذة إلى ست عوامل هي المهني

نقص الحصص التطبيقية داخل المؤسسات ) د. نقائص في كفاءة األساتذة) ج. جهزة المستعملةاأل
نقص مصداقية االمتحانات ) و. ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العمل) ه. التكوينية

  .المنظمة داخل المؤسسات التكوينية

ل عليها من خالل الوسيلتين الأظهرت نتائج الدراسة المتحص بحثيتين، سواء المقابلة أو االستمارة، أن
، عند خريجي المؤسسات وجيد جدا جيدالعوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة، بمستوى 

اختصاص المدروسة، حسب آراء األساتذة، قد ذُكرت ) 15(التكوينية لمدينة سطيف، في الخمسة عشر
بة لالستمارة، وهي الوسيلة البحثية التي ركّزت بشكل كلي على فبالنس. تارة بقوة، وتارة بشكل أضعف

محور العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
، ظهرت العوامل التي )33الجدول رقم(وبدءا بالسؤال المفتوح، وبالترتيب الذي توضح في . المالحظة

نقص : وتوزعت تنازليا كما يلي. % 3.33و 68.33، تراوحت بين مختلفة بنسبذة أكّد عليها األسات
     ضعف مستوى المتربص تقنيا ، )68.33( في المواد األولية، التجهيزات والوسائل البيداغوجية

 نقائص على مستوى البرامج المعتمدة وعدم مسايرتها للمستجدات التكنولوجية، )58.33( لغوياو
نقائص ، )43.33(نقائص في التطبيقات أثناء فترة التكوين) 43.33(لتربصات الميدانيةضعف ا، )50(

نقص التأهيل والتكوين التقني والبيداغوجي ، )30(في الطرق البيداغوجية و منهجية التكوين
  ،)23.33(عدم مصداقية التقييم في اإلمتحانات ،)25(، فترة التكوين غير كافية)26.66(لألساتذة



387 

 

، )20(ة المتربصضعف دافعي، )23.33(تحديد الكفايات واألهداف التكوينية المنشودةغموض في  
 عطب العتاد واألجهزة، )10(نقائص في الكتب والمراجع التقنية، )10(ارتفاع أعداد المتربصين

  ).3.33(غياب التفتيش الدوري ،)6.66(عدم توفر الجو النفسي المريح أثناء التكوين، )8.33(
لنتائج أن الفرضية العامة الثانية هي مؤكّدة بصفة كلية نظرا لتأكيد األساتذة على كل العوامل تُثبت هذه ا

التي ينية المعنية بالدراسة، والمعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة عند خريجي المؤسسات التكو
،على 33الجدول وقد ظهرت هذه العوامل بنسب مرتفعة نوعا ما، و في. نصت عليها هذه الفرضية

  :الشكل التالي

 % 50على هذا العامل، فمثّلوا ) 60(أستاذ من بين ستين) 30(، حيث أكّد ثالثوننقائص في المناهج )أ
الثالثة من بين ستة  وهذا ما يمكن اعتباره عامل معرقل هام إذ جاء في المرتبة؛ منهم، أي نصف العينة

مع نتيجة يظهر توافق هذه النتيجة . ل السؤال المفتوحمرتبة، حسب آراء األساتذة من خال) 16(عشرة
، التي دلّت على تقويم مراكز التكوين المهني بوزارة الشؤون االجتماعية: تحت عنوان الدراسة السابقة

النتيجة مع نتيجة كما تتفق هذه  ).2001أحمد السيد محمود فرج، "(عدم تطوير المناهج الدراسية "
،  متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العمل: نةالدراسة السابقة المعنو

 محتوى البرامج التدريبية ال ينسجم  مع المواضيع الضرورية التي يحتاجها العمال " التي دلّت على أن
"(  ألداء عملهم وفق التغيرات التكنولوجية الحاصلة، وبالتالي هم يفتقدون للمعارف والمهارات الجديدة

نذكِّر أن األساتذة قد ذكروا هذا العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس ) 2007سلمى شيحي، 
جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة  رأنظ(الموضوع، 

لك، جاء هذا العامل في وزيادة على ذ). في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا
، إثر تحليل الجزء الثاني من االستمارة المتعلق بالعوامل المعرقلة، حيث قُدر 16من بين  6المرتبة 

  .ة هذا العاملد لنا أهمي، وهي نسبة معتبرة؛ األمر الذي يؤك81.66ِّلنعم التكرار النسبي 

 % 68.33على هذا العامل، فمثّلوا  60ين أستاذ من ب 41حيث عبر قلّة األجهزة المستعملة،   )ب
مكن اعتباره أهممنهم، وهذا ما ي عامل مل إذ يظهرعامل، حسب  16في المرتبة األولى من بين  عرق

تقويم : عنوان من نتائج الدراسة السابقة تحت ويظهر توافق هذه النتيجة مع نتيجة . آراء األساتذة
ات كافية دععدم وجود آالت وم"، التي دلّت على االجتماعية مراكز التكوين المهني بوزارة الشؤون

الجانب العملي : تحت عنوان قةوقد أكّدت الدراسة الساب ).2001أحمد السيد محمود فرج، ( "للتكوين
على  لتدريس العلوم بالحلقة اإلعدادية من التعليم األساسي ـ أهدافه وواقعه والصعوبات التي تواجهه،
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المتعلّقة باألجهزة في تحقيق أو عدم تحقيق الكفايات العملية في التعليم، حيث دلّت على أهمية العوامل 
جهزة واألدوات المستعملة في النشاط التدريبي، و في أهمية األماكن المخصصة لألالدور المحوري 

  ).1990سعد خليفة عبد الكريم حسين ،(للتطبيقات

 رأنظ(منا بها معهم في نفس الموضوع، عوامل إثر المقابلة التي قُروا هذه الكَنذكِّر أن األساتذة قد ذَ و 
جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات 

  ).المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

من جملة  % 26.66مثّل أستاذ على هذا العامل الذي  16، حيث أكّد نقائص في كفاءة األساتذة )ج
فيمكن اعتباره كذلك عامل معرقل ذا . مرتبة 16العينة المذكورة، فجاء في المرتبة السابعة من بين 

: تحت عنوان مع نتائج الدراسة السابقةويظهر توافق هذه النتائج  .أهمية، من بين العوامل األخرى
افتقار المدربين إلى " التي دلّت على  ندرية،دراسة تقويمية لمراكز التدريب المهني في محافظة اإلسك

: تحت عنوان ع نتائج الدراسة السابقةفق مكما تتّ). 1980ابتسام مصطفى عثمان، " (المؤهالت العليا
تطور نظم إعداد فئة العمال المهرة الصناعيين في ضوء التغيرات االقتصادية واالجتماعية في مصر 

النقص في إعداد مربي بعض المواد الدراسية، وعدم كفاية " ت علىالتي نصدراسة مقارنة، و :وانجلترا
). 1988أحمد عبد الحميد عبد الرحمان الشافعي، (سنوات التكوين بالنسبة لبعض التخصصات والمهن

تقويم مراكز التكوين المهني : تحت عنوان دى نتائج الدراسة السابقةنجد أيضا هذه النتيجة تتفق مع إح
أحمد "( عدم وجود مدربين متخصصين بالصورة المطلوبة" دلّت على ي، التجتماعيةبوزارة الشؤون اال

 ).السيد محمود فرج، نفس الدراسة

جزء تحليل  رأنظ(وقد ذكر األساتذة هذا العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس الموضوع،  
قلة في تحقيق الكفايات المهنية وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعر

  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

  أستاذ على هذا العامل، ممثّلين 26، حيث عبر نقص الحصص التطبيقية داخل المؤسسات التكوينية )د

مرتبة، مع عامل ضعف التربصات  16ويظهر في نفس المرتبة الرابعة، من ، من العينة % 43.33 
ولهذا وجب اعتباره عامل معرقل هام، حسب آراء األساتذة، يؤثِّر  ى سوق العمل،المقامة على مستو

فق هذه وتتّ. سلبا على تحقيق الكفايات المهنية العامة عند خريجي المؤسسات التكوينية في مدينة سطيف
قة الثامنة التي النتائج المتعلّقة في عامل نقص الحصص التطبيقية كعامل معرقل مع نتائج الدراسة الساب
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" عدم كفاية عدد الحصص بالنسبة لبعض المواد الدراسية وقصور ما تحتويه من معلومات"أظهرت 
جة كما تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتي). أحمد عبد الحميد عبد الرحمان الشافعي، نفس الدراسة(

التي دلّت، بعد ،  ل المعرفياألثر األكيد للتطبيقات العلمية على التحصي: تحت عنوانالدراسة السابقة 
األثر األكيد " على: مقارنة التحصيل الدراسي لتالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

ا يظهر ضرورة ، مم)1981محمد نجيب مصطفى عطيو، "( للتطبيقات العلمية على التحصيل المعرفي
. حقّقُ التحصيل المعرفي بالمستوى المطلوبتوفّر التطبيقات الكافية في أي عملية تكوينية، دونها ال يت

التكامل بين مقررات العلوم ومقررات المواد : تحت عنوان سةويظهر اتفاق هذه النتيجة مع نتيجة الدرا
أهمية التكامل بين الجانب " والتي دلّت على ، المهنية في المدارس الثانوية الصناعية وكيفية تحقيقه

النجاح في هذا التخطيط هو خطوة  ويظهر أن .يط الوحدة الدراسيةالمعرفي والجانب المهني في تخط
وقد ذكر األساتذة هذا العامل ). 1981ناجي خليل، (  ؤدي إلى تحقيق الكفايات المهنية المطلوبةأولى تُ

جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة  رأنظ(إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس الموضوع، 
  ).ي موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدابالمقابلة ف

 26، حيث عبر كذلك نفس عدد األساتذة، أي ضعف التربصات المقامة على مستوى سوق العمل )ه
قص منهم، ويظهر في نفس المرتبة الرابعة مع عامل ن % 43.33أستاذ على هذا العامل، ممثِّلين أيضا 

الحصص التطبيقية داخل المؤسسات التكوينية، فوجب اعتباره أيضا عامل هام في عرقلة تحقيق هذه 
وهناك تطابق هذه النتيجة مع ما توصَل إليه الباحث في الدراسة السابقة الثامنة . الكفايات المهنية العامة

 ).بد الرحمان الشافعي، نفس الدراسةأحمد عبد الحميد ع"( ة اإلفادة من التدريبات العملية قلّ" حيث ذكر 
جزء تحليل  رأنظ(كما أكّد األساتذة على هذا العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس الموضوع، 

وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية 
  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

حيث كان عدد تكرارات األساتذة مصداقية االمتحانات المنظمة داخل المؤسسات التكوينية،  نقص) و
 16منهم، وجاء في المرتبة التاسعة من بين  % 23.33لين بذلك أستاذ ممثّ 14بالنسبة لهذا العامل 

بعين  فيجب األخذ. مرتبة 16عامل، أي في المرتبة التي تفوق متوسط مجموع المراتب الذي يساوي 
 منا أنل خاصة إذا علفي الجزء الثاني من  بنعمقد أجابوا  60أستاذ من بين  39االعتبار هذا العام

االستمارة، بخصوص كون هذا العامل معرقل أو غير معرقل في تحقيق الكفايات المهنية العامة من 
كتكرار نسبي  % 35مقابل  % 65بنسبة  بِنعمفكان الجواب . قبل متربصي المؤسسات التكوينية المعنية
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مرشد المعلم في تقويم مهارات مبحث التدريب : تحت عنوانة وقد دلّت الدراسة السابق). 34جدول(ِلال،
، على أهمية التركيز الكلّي على العملية الفرع الصناعي/ العملي لمرحلة التعليم الثانوي المهني

ة، حيث تُعتبر الوسيلة األساسية المعتمد عليها من أجل التقويمية نظرا ألهميتها ضمن المنظومة التكويني
 5وقد شددت الدراسة على حتمية  تحقيق . معرفة مدى تحقيق األهداف والكفايات المهنية المنشودة

. الفرع الصناعي/صوى في تكريس مصداقية االمتحانات المنظّمة في التعليم المهنيعوامل ذات أهمية قُ
  ).2000عمر المطرمي، أحمد العودات وآخرون،  :(النحو التاليوتظهر هذه العوامل على 

لتقويم التعليم المهني، و التأكّد من تحديد معايير االختبارات األدائية موازاة مع تطوير معايير مناسبة ) أ
  .االختبارات الشفهية ثم الكتابية

  .تحسين ثبات وصدق التقويم  )ب   

  .قة في المدارس الصناعية توحيد معايير التقويم المطب ) ج   

  .زيادة فاعلية التقويم المطبق) د   

  .توثيق أداء الطلبة بما يتناسب وخصوصية التعليم الصناعي    )ه   

  .مي التدريب العملي رفع كفاءة معلّ) و  

  

ليل جزء تح رأنظ(منا بها معهم في نفس الموضوع، المقابلة التي قُ رثْهذا وقد ذكر األساتذة العامل ِإ 
وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية 

  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

لَّت على إثر إجابة األساتذة على السؤال المفتوح فتمثّلت فيأملة األخرى، التي تَجعرقل الما العوام:  

، وبنسبة )2(، حيث حصل هذا العامل على المرتبة الثانيةياقنيا و لغوضعف مستوى المتربص تـ 
، األمر الذي يدلُّ على األهمية الواضحة لهذا العامل المعرقل في تحقيق )% 58.33(معتبرة قُدرت بِ 

ساتذة بروز هذا العامل بقوة إلى أحد ويرجع األ. مستوى جيد أو جيد جداالكفايات المهنية المنشودة ب
فق مع يتمثُّل في ضعف عملية انتقاء وتوجيه المتربصين قبل التكوين، وهذا ما يتّو ،ةالهام األسباب
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قصور إجراءات قبول الطالب في توجيههم وشروط " نتائج الدراسة السابقة الثامنة التي أكّدت على 
 ).أحمد عبد الحميد عبد الرحمان الشافعي، نفس الدراسة(  "قبولهم قبل العملية التكوينية

جزء تحليل  رأنظ(ا بها معهم في نفس الموضوع، نَموقد ذكر األساتذة العامل إثر المقابلة التي قُ 
وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية 

  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

  ، وبنسبة)6(، وهو العامل الذي جاء في المرتبة ننقائص في الطرق البيداغوجية و منهجية التكويـ 

 )30 %(،  60أستاذا من بين  18أي أن دوا هذا العامل كمل في تحقيق الكفايات المهنية قد حدعرق
وقد ذكر األساتذة العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في . المعنية، وهي نسبة يمكن اعتبارها هامة

زء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل ج رأنظ( نفس الموضوع،
    ).المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

حيث نجده يتواجد في المرتبة ، وهو عامل معرقل، حسب آراء األساتذةفترة التكوين غير كافية، ـ 
  .أستاذا، وهو العدد الذي يمثُّل ربع العينة 15تعنيالنسبة التي  ،)% 25( بنسبة) 8(الثامنة

وهو عامل تَحدد في المرتبة التاسعة  غموض في تحديد الكفايات واألهداف التكوينية المنشودة، ـ
. )% 23.33( نقص مصداقية االمتحانات المنظمة داخل المؤسسات التكوينية، وذلك بنسبة برفقة عامل

في  بنعمقد أجابوا  60أستاذ من بين  40ذا العامل خاصة إذا علمنا أن فيجب األخذ بعين االعتبار ه
الجزء الثاني من االستمارة، بخصوص كون هذا العامل معرقل أو غير معرقل في تحقيق الكفايات 

 % 66.66بنسبة  بِنعمفكان الجواب . المهنية العامة من قبل متربصي المؤسسات التكوينية المعنية
 مع نتيجة الدراسة السابقةفاق هذه النتيجة نالحظ اتّ). 34جدول(ِلالكتكرار نسبي  % 33.33مقابل 

، التي دلّت على متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العمل: تحت عنوان
على دراية بهذه الفرد العامل ليس  على مستوى األهداف المتعلّقة بالعملية التدريبية تَبين أن:" أنّه 

  "ر على رؤيته ودوافعه اتجاه العملية التدريبية ككلاألهداف، وهذا أمر سلبي يؤثّ

تأثير استخدام األهداف السلوكية على :  تحت عنوان ونجد الدراسة السابقة ).2007سلمى شيحي، ( 
ية وضوح تؤكّد على أهم تحصيل الطالب في مقرر طرق تدريس المواد االجتماعية بدور المعلمين،

أثر استخدام األهداف السلوكية على عملية " األهداف والعمل بها في العملية التكوينية، حيث دلّت على 
. التحصيل عند الطلبة الذين يتابعون تكوين في مجال طرق تدريس المواد االجتماعية بدور المعلمين
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عي مالباحث قد قس ثم شرع في . يبية وأخرى ضابطةنة البحث إلى مجموعتين، مجموعة تجرورأينا أن
تزويد المجموعة التجريبية ببعض األهداف السلوكية ولم يزود المجموعة الضابطة بأي أهداف، وذلك 

أداء المجموعة التجريبية في االختبار البعدي كانت ذات  وقد جاءت النتائج مؤكدة أن. قبل بدأ الدرس
ألهداف السلوكية على عملية التحصيل عند هؤالء هناك أثر استخدام ا داللة إحصائية، بمعنى أن

ل تمثّ. وبالتالي ظهر من خالل هذه الدراسة أهمية األهداف السلوكية على مستوى ثالثة محاور. الطلبة
وجه العملية التدريسيةتحديد هذه األهداف هام ألنّ المحور األول في أنوتمثّ. ه يل المحور الثاني في أن 

حسن ( "العمل باألهداف يساعد على التعلّم ا المحور الثالث فقد أظهر أنأم. سا للتقويمل أسااألهداف تمثّ
  ).1980حسيني جامع، 

جزء تحليل  رأنظ( وقد ذكر األساتذة هذا العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس الموضوع، 
عرقلة في تحقيق الكفايات المهنية وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل الم

  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

، والذي يعتبر كذلك عامل له أهمية إذ تحصَل على خمس آراء األساتذة، ية المتربصعداف ضعفـ 
، الشيء الذي يدلُّ على أن )% 20(مرة بنسبة 12حيث ذُكر إجابة عن السؤال المفتوح لالستمارة 

وقد  .ئيا واعتبروه عامل معرقل في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستويات عاليةاألساتذة ذكروه تلقا
جزء تحليل  رأنظ( ذكر األساتذة هذا العامل إثر المقابلة التي قمنا بها معهم في نفس الموضوع،

 وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية
  ).العامة بمستوى حسن وجيد جدا

وهو عامل تحصل على نتيجة ضعيفة نوعا ما، حيث جاء في المرتبة ارتفاع أعداد المتربصين، ـ 
الكتب والمراجع التقنية؛ إال أن على المنظومة  في فقط رفقة عامل نقائص) % 10(، وبنسبة12

طرف األساتذة الذين قد يعايشوا مشكل ارتفاع  التكوينية األخذ بعين االعتبار هذا العامل كونه ذُكر من
أعداد المتربصين في بعض االختصاصات، وقد تحقّقنا من ذلك إثر المقابلة التي قُمنا بها مع األساتذة 
الذين ذكروا بقوة هذا العامل في عدة اختصاصات كاختصاص التلحيم، الترصيص الصحي والغاز، 

ا بها معهم في نفس نَمكر األساتذة هذا العامل إثر المقابلة التي قُوقد ذ .الم اآلليعوصيانة عتاد اإل
جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة  رأنظ( الموضوع،

  ).في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا
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صل على نتيجة ضعيفة نوعا ما، حيث جاء في وهو عامل تحنقائص في الكتب والمراجع التقنية، ـ  
فقط رفقة عامل ارتفاع أعداد المتربصين؛ إال أن على المنظومة ) % 10(، وبنسبة12المرتبة 

إثر المقابلة التي قمنا التكوينية، أيضا، األخذ بعين االعتبار هذا العامل كونه ذُكر من طرف األساتذة 
زء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع ج رأنظ( بها معهم في نفس الموضوع،

  ).العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

ها األساتذة ، حيث يمثُِّل نسبة     وهو من العوامل الضعيفة المصرح بعطب العتاد واألجهزة، ـ 
؛ إال أن عدد من األساتذة قد صرحوا بهذا 16من  14وهي نسبة جاءت في المرتبة  ،)% 8.33(

جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع  رأنظ( العامل، من خالل المقابلة
وخاصة أساتذة  ).العوامل المعرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

الجاهزة، التمديدات الصحية والغاز، والتلحيم؛ وهي  خياطةاختصاص صيانة عتاد اإلعالم اآللي، ال
االختصاصات التي تشترطُ عتاد وأجهزة كثير ما تكون معرضة للتلف والعطب، األمر الذي يعيق 

    .بصفة واضحة تنفيذ التمارين التطبيقية المختلفة

النفسية التي سنناقش نتاِئجها  ، وهو عامل من العواملالنفسي المريح أثناء التكوين ر الجوـ  عدم توفّ
الحقا كي نعلَم مدى أهميتها كعوامل معرقلة في تحقيق الكفايات المهنية العامة لدى خريجي مؤسسات 

المالحظة في هذه الدراسة؛ فقد جاء هذا العامل النفسي في المرتبة ما قبل األخيرة،  التكوين المهني
أساتذة فقط؛ إال أنّنا  4، وهي النسبة التي مثّلها )% 6.66(هاألساتذة بخصوص حيث كانت نسبة استجابة

وجدنا في الدراسة السابقة لقيدوم صليحة، معوقات تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي لمتربصي 
التكوين المهني حسب آرائهم، مذكرة ماجستير، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة 

أن هناك عوامل نفسية تُؤثر سلبا على المتربصين داخل مراكز التكوين في ، 2007سطيف، الجزائر،
مدينة سطيف والعلمة، حيث يشعرون بسبب هذه العوامل النفسية باإلحباط والملل، كما تعيقهم حتى 
على اإلبداع في شؤون اختصاصاتهم، ومن بين هذه العوامل ذَكَرتْ الباحثة عامل التسيير اإلداري 

. وعامل المناخ الفاتر داخل مراكز التكوين المهني المذكورة، أي المناخ المقلق وغير المريح المتسلِّط،
إن سبب النتيجة الضعيفة التي حصَل عليها هذا العامل في دراستنا الحالية، يمكن أن يرجع إلى عدم 

يزهم فقط على العوامل المعرقلة، وترك النفسيةتركيز األساتذة، المعنيين بالدراسة، على العوامل 
األخرى ذات الطابع البيداغوجي والمادي، األمر الذي جعلهم ال يذكرون هذا العامل النفسي عند قيامهم 

  . باإلجابة عن السؤال المفتوح
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من بين ) 2(وهو أضعف عامل يذْكُره األساتذة، حيث عبر عنه أستاذان فقطغياب التفتيش الدوري، ـ 
، وهي كما نالحظ أضعف نتيجة مثّلت العوامل المعرقلة في تحقيق )% 3.33(أستاذا و بنسبة 60

ويمكن تفسير ذلك بعدم اعتبار هذا العامل، من قبل . الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا
ؤثِّرا هم ال يرون عامل التفتيش ماألساتذة كعامل معرقل في تحقيق الكفايات المهنية لدى المتربصين، ألنّ

في ذلك، بل هو عامل ثانوي كونه دوري وغير مستمر بالنسبة للظروف البيداغوجية الواقعية واليومية 
شها المتربعايمباشرة في مسارات العملية التكوينية، والتي تشمل كل التي ي صون واألساتذة، والتي تؤثّر

األهداف : يرى اختصاصيو المناهج، فيعناصر المنْهج بمفهومه الحديث، وهي العناصر المتمثِّلة، كما 
المنشودة أي الكفايات بالنسبة للتكوين المهني، المحتوى، الوسائل البيداغوجية، الطرق والتقنيات، 

رة فنجد هذه الظروف مؤثّ). 62، ص1998حسن شحاتة،( الخبرات التعلّمية المختلفة ثم عملية التقويم
رة في تحقيق الكفايات المهنية بمستويات عالية ومقبولة كما ثَّؤفعال في االستيعاب والتعلّم النوعي، أي م

لكن، يجب التأكيد على أهمية ودور التفتيش الدوري، رغم أنّه يبدو خارج هذه . يريدها سوق العمل
الظروف البيداغوجية المذكورة، ولم يذْكُره األساتذة بقوة، ألنّه يمثِّل عوامل المراقبة والصرامة والتقويم 

تفتيش، وهي كلّها عوامل تشترطها بإلحاح األنظمة التكوينية المعاصرة المتميزة بالفعالية وال
ولقد تبين من خالل محاولتنا لالستفسار عن أسباب ضعف هذا العامل، حسب آراء . والمصداقية

ميز، من خالل األساتذة، أنّهم يعايشون التفتيش بحالة نفسية انفعالية؛ فيتصورونه مهين نوعا ما، إذ يت
فتش، بنوع من االستعالء، التخويف والتسلّط؛ ممفي هذه الظروف . ا يجعلهم ينفرون منهشخصية الم

السلبية، ال يظهر التفتيش، بطبيعة الحال، كآلية تخدم أهداف المؤسسة التكوينية والغايات الهامة التي 
فايات المهنية العالية القادرة على تسيير كّل من يريدها المجتمع، وهي توفير القوى العاملة المتمتِّعة بالك

يمكن اقتراح في هذا الصدد إعادة النظر في مناهج . العجلة االقتصادية والخدمات االجتماعية بنجاح
فتش، في المجال النفسي والثقافي لكي ية التفتيش وتكوين المهِممكانة م لَميقوم بتنفيذها بوعي يكون ع

فال يجب أن يكون التفتيش وسيلة قهر، بل يجب أن يكون . التنموية للمجتمعفي مستوى طموحات 
وسيلة انشراح لألستاذ تساعده على عمله التربوي والتكويني في جو نفسي مريح يشعر فيه باالعتبار 

  .   والدور المنتظر منه في إطار الغايات المجتمعية المذكورة
من النتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضية العامة الثانية،  ونظرا ِلما تقدم من مناقشة وتفسير جزء

حاصل التفسير  .لجزئية الستّة التابعة لهايمكن الشروع في مناقشة وتفسير النتائج في ضوء الفرضيات ا
 :والمناقشة  على النحو التالي

  



395 

 

  :الثانيةللفرضية العامة  الفرضيات الجزئية التابعةتفسير النتائج المتعلّقة ب) 1د

  :1الفرضية الجزئية رقم

يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى عدم مسايرة المناهج المعتمدة للمستويات التكنولوجية 

   .المالحظة في سوق العمل

  

األساتذة أهمية هذا العامل كمعرقل في تحقيق  ركَحيث ذَ، 1ة الجزئية رقمتُبين النتائج إثبات الفرضي
الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أوال، إثر المقابلة التي ُأجرِيت مع األساتذة، كما تبين ذلك 

يق في جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحق
بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد ثالثون و .الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

من عينة األساتذة، أي ما  % 50على هذا العامل المعرقل،  حيث مثّلوا ) 60(من بين ستّين) 30(أستاذا
    ). 33جدول(الثالثة  في المرتبة ه،و تَمركز، على أساس عدد التِّكرارات الممنوحة ل؛ يعادُل نصفها

، حيث قُدر 16من  6من خالل تحليل نتائج الجزء الثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة و
، وهو فرق )34جدول( %18.33الذي عادَل  ِلال، مقابل تكراره النسبي % 81.66: ِلنعمتكْراره النسبي 

لالستمارة، أين طُلب من األساتذة ترتيب العوامل المعرقلة المقترحة، فقد بالنسبة للجزء الثالث و. معتبر
 15، من خالل عدد التِّكرارات المحسوبة، والتي عادلَتْ 2، وبالتالي المرتبة2منح له الرقم

  .1األمر الذي يؤكد لنا أهمية هذا العامل، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية رقم). 35خدول(تكرارا

  :2ضية الجزئية رقم الفر

يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
ة األجهزة المتوفرة داخل مؤسسات التكوين المهني في لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى قلّ

  .االختصاصات المختلفة وفق المستجدات التكنولوجية الحاصلة

 نل في تحقيق ، 2النتائج إثبات الفرضية الجزئية رقمتُبيعرقحيث ذكر األساتذة أهمية هذا العامل كم
الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أوال، إثر المقابلة التي ُأجرِيت مع األساتذة، كما تبين ذلك 

المعرقلة في تحقيق في جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل 
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ا بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد إحدى أم. الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا
من عينة  % 68.33على هذا العامل المعرقل،  حيث مثّلوا ) 60(من بين ستّين) 41(وأربعون أستاذا

وإثر تحليل ). 33جدول(األولى في المرتبة ممنوحة له،تَمركز، على أساس عدد التِّكرارات الو األساتذة،
، حيث قُدر تكْراره النسبي 16من  2نتائج الجزء الثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة 

ا أم. وهو فرق معتبر). 34جدول( %13.33الذي عادَل  ِلال، مقابل تكراره النسبي % 86.66 :ِلنعم
ث لالستمارة، أين طُلب من األساتذة ترتيب العوامل المعرقلة المقترحة، فقد منح له بالنسبة للجزء الثال

). 35جدول(تكرارا 12، من خالل عدد التِّكرارات المحسوبة، والتي عادلَتْ 3، وبالتالي المرتبة3الرقم
  .2األمر الذي يؤكد لنا أهمية هذا العامل، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية رقم

  

  :3لفرضية الجزئية رقم ا

يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
  .لمدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، إلى نقائص في كفاءة أساتذة مؤسسات التكوين المهني

ذا العامل كمعرقل في تحقيق حيث ذكر األساتذة أهمية ه، 3تُبين النتائج إثبات الفرضية الجزئية رقم
الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أوال، إثر المقابلة التي ُأجرِيت مع األساتذة، كما تبين ذلك 
في جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق 

ا بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد ست أم. جداالكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد 
من عينة  % 26.66حيث مثّلواعلى هذا العامل المعرقل، ) 60(من بين ستّين) 16(عشر أستاذا

وإثر ). 33جدول)(7(السابعة في المرتبة تَمركز، على أساس عدد التِّكرارات الممنوحة له،و األساتذة،
، حيث قُدر تكْراره 16من  6ثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة تحليل نتائج الجزء ال

). 34جدول(وهو فرق معتبر.  %23.33الذي عادَل ِلال، مقابل تكراره النسبي % 76.66:ِلنعم النسبي 
أملة الممن األساتذة ترتيب العوامل المعرق با بالنسبة للجزء الثالث لالستمارة، أين طُل حنقترحة، فقد م

 21، من خالل عدد التِّكرارات المحسوبة، والتي عادلَتْ 10، وبالتالي المرتبة10له الرقم
ؤكد لنا أهمية هذا العامل، رغم تواجده في المرتبة العاشرة ألنّه ذُكر األمر الذي ي). 35جدول(تكرارا

والذي أدلى به األساتذة بخصوصه يمثُّل  ِلنعم مرة، كما أن التكرار النسبي 16إثر السؤال المفتوح 
كد لنا أهمية هذا العامل في عرقلة تحقيق الكفايات المهنية لدى خريجي َؤاألمر الذي ي. نسبة مرتفعة

  .3مؤسسات التكوين المهني المالحظة، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية رقم
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  :4الفرضية الجزئية رقم 

بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة 
  .لمدينة سطيف إلى نقص الحصص التطبيقية المنظمة داخلها

حيث ذكر األساتذة أهمية هذا العامل كمعرقل في ، 4تُبين النتائج كذلك إثبات الفرضية الجزئية رقم
المقابلة التي ُأجرِيت مع األساتذة، كما تبين  تحقيق الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أوال، إثر

ذلك في جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق 
ا بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد ستّة أم. الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

من عينة  % 43.33حيث مثّلواعلى هذا العامل المعرقل، ) 60(من بين ستّين) 26(وعشرين أستاذا
وإثر ). 33جدول(الرابعة في المرتبة تَمركز، على أساس عدد التِّكرارات الممنوحة له،و األساتذة،

 ، حيث قُدر تكْراره16من  7تحليل نتائج الجزء الثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة 
وهو فرق يمثُِّل ). 34جدول( %33.33الذي عادَل ِلال، مقابل تكراره النسبي % 66.66:ِلنعم النسبي 

ا بالنسبة للجزء الثالث أم. ضعف النسبة، مما يدلُّ على أهمية هذا العامل، حسب آراء األساتذة
، وبالتالي 6منح له الرقم لالستمارة، أين طُلب من األساتذة ترتيب العوامل المعرقلة المقترحة، فقد

األمر الذي يؤكد لنا أهمية هذا العامل، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية ). 35جدول(10من 6المرتبة
  .4رقم

  

  :5الفرضية الجزئية رقم 

يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
  .تربصات المقامة على مستوى سوق العمللمدينة سطيف إلى ضعف ال

حيث ذكر األساتذة أهمية هذا العامل كمعرقل في ، 5تُبين النتائج كذلك إثبات الفرضية الجزئية رقم
 نت مع األساتذة، كما تبيرِيال، إثر المقابلة التي ُأجتحقيق الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أو

رض نتائج الدراسة الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق ذلك في جزء تحليل وع
ا بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد ستّة أم. الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن وجيد جدا

ل نقص ، كما هو الحال بالنسبة لعام)60(على هذا العامل المعرقل من بين ستّين) 26(وعشرين أستاذا
         من عينة األساتذة، % 43.33الحصص التطبيقية على مستوى المركز أو المعهد،  حيث مثّلوا
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وإثر تحليل نتائج ). 33جدول(الرابعة في المرتبة تَمركز، على أساس عدد التِّكرارات الممنوحة له،و
، حيث أدلى بنعم على هذا 16من ) 1(الجزء الثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة األولى

 ِلال، مقابل تكراره النسبي % 96.66:ِلنعمأستاذا، أي كل العينة تقريبا؛ فقُدر تكْراره النسبي  58العامل 
وهذا يظْهِر بكّل ). 34جدول( %3.33الذي مثََّل أضعف نسبة في الدراسة الحالية، حيث قُدرتْ بِ 

فهم يعتبِرون أن تربصات سوق . ل المعرقل، حسب آراء األساتذةوضوح األهمية الكبيرة لهذا العام
العمل هي أمر أساسي بالنسبة للعملية التدريبية التي تسمح، فعال، للمتربصين اكتساب المهارات 

إن التربصات الميدانية في الوسط المهني . والكفايات المهنية المطلوبة بمستوى يرضى عنه سوق العمل
االصطناعي، كما هو الشأن بالنسبة للتمارين التطبيقية التي تَتم في مراكز التكوين، هي  الفعلي، وليس

التربصات التي تُوفِّر الفرصة الحقيقية في االتصال بسوق العمل وبالتالي معايشة ظُروفا تقنية واقعية، 
عية المختلفة، مما يرفع كما تُمكّن المتربص من استعمال الوسائل، اآلالت واألجهزة اإلنتاجية والصنا

تفيد كذلك التربصات الميدانية في تمكين . من تجربته المهنية حيث تصبح مفيدة إلى أقصى حد
ولقد . المتربص من محاورة المهنيين المختصين الحاملين لرصيد كبير من التجربة التقنية العملية

وهو السيد "  Pepsi   Sétifis Bottling Companyبيبسي "صرح لنا أحد رؤساء المصالح لشركة 
ساري عبد الباقي بضعف التربصات التي يقوم بها متربصي التكوين المهني، وذلك نظرا لصعوبة 
اإلشراف عليهم بجدية سواء من طرف رؤساء المصالح الذين ال تسمح لهم مهامهم داخل الشركة 

وعلى إثر . األحيان، في هذه التربصاتبالتكفِّل بهم، أو من طرف أساتذتهم الذين يغيبون، في كثير من 
أستاذا بنعم على أهمية هذا العامل الذي إذا لم تَتَفاداه األنظمة التكوينية، فسوف ال  58كّل هذا أدلى 

يمكِّن متربصي التكوين المهني من تحقيق الكفايات المهنية بمستوى جيد وجيد جدا، كما يريد ذلك سوق 
لثالث لالستمارة، أين طُلب من األساتذة ترتيب العوامل المعرقلة المقترحة، ا بالنسبة للجزء اأم. العمل

ويمكن تفسير عدم حصول هذا ). 35جدول(10من 5، وبالتالي المرتبة 5فقد منح هذا العامل الرقم
ء يشعر به هؤالفي نتائج السؤال المفتوح بعامل عدم التركيز أو التعب الذي  1العامل على المرتبة 

التدريبية؛ حيث الحظناهم مشتغلين بالظروف التكوينية اآلنية، األمر الذي  ترشااألساتذة داخل الو
رغم هذا حصَل العامل . يبعدهم، نوعا ما، عن االنشغال بشؤون التربصات التي تُقام إبان فترات محددة

لنا مرة أخرى على أهمية  هذا  من خالل اإلجابة عن السؤال المفتوح، األمر الذي يؤكد 4على المرتبة 
 .5العامل في العملية التكوينية، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية رقم
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  :6الفرضية الجزئية رقم 

يرجع عدم تحقيق الكفايات العامة بمستوى حسن وجيد جدا، لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني 
المؤسسات التكوينيةامة في قَلمدينة سطيف إلى ضعف مصداقية االمتحانات الم. 

حيث ذكر األساتذة أهمية هذا العامل كمعرقل في ، 6تُبين النتائج كذلك إثبات الفرضية الجزئية رقم
 نت مع األساتذة، كما تبيرِيال، إثر المقابلة التي ُأجتحقيق الكفايات المهنية بمستوى حسن وجيد جدا، أو

الخاصة بالمقابلة في موضوع العوامل المعرقلة في تحقيق ذلك في جزء تحليل وعرض نتائج الدراسة 
بالنسبة للسؤال المفتوح لالستمارة، فقد أكّد أربعة و. ة العامة بمستوى حسن وجيد جداالكفايات المهني

من عينة  % 33.33على هذا العامل المعرقل،  حيث مثّلوا ) 60(من بين ستّين) 14(عشر أستاذا
وإثر ). 33جدول)(9(التاسعة في المرتبة على أساس عدد التِّكرارات الممنوحة له،تَمركز، و األساتذة،

، حيث قُدر تكْراره 16من  9تحليل نتائج الجزء الثاني من االستمارة، ظهر هذا العامل في المرتبة 
اره النسبي أستاذا، مقابل تكر 39، النسبة التي عبر عنها أكثر من نصف العينة، أي% 65:ِلنعم النسبي 

وهو فرق، كما نالحظ، يقارب الضعف، مما يدلُّنا على أهمية هذا ). 34جدول( % 35الذي عادَل  ِلال
بالنسبة للجزء الثالث لالستمارة، أين طُلب من األساتذة ترتيب العوامل و. العامل، حسب رأي األساتذة

األمر الذي يؤكد لنا أهمية ). 35جدول(10من 7رتبة، وبالتالي الم7المعرقلة المقترحة، فقد منح له الرقم
  .6هذا العامل، وبالتالي إثبات الفرضية الجزئية رقم

  

  :التوصيات العامة المستخلصة من الدراسة) 3
أردنا اقتراح مجموعة من التوصيات على المسؤولين في  المتحصل عليها الحقائق والنتائج انطالقا من

  :فنذكر منها ما يلي .االعتبار كونها من وسائل إصالحهالتكوين المهني أخذها بعين 
1 (فة بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات القطاع الصناعي ثّكَضرورة تعزيز االتصاالت الم

ولهذا يجب . اهجها وِفقا للمستجدات التكنولوجية الحاصلةوالخدماتي، بدون ذلك يتعذر عليها تكييف من
ة تابعة هن وتفاصيلها، معتمدين على لجان استشاريطبيعة الم عرف بهاتُأن تُقام أبحاث وإحصاءات 

يه جان توجرف الصناعية، على أن تكون غاية هذه اللّالعمل وممثلي الغُ سوق للتكوين المهني وقطاعات
وتطورها صناعيا، زراعيا  هن وأسرارهاالوقوف على مقومات الم المناهج توجيها واقعيا ومجددا و

العادات واالتجاهات التي و المهارات كّل ما يتعلق بالجانب التقني وجانب الكفايات و وتجاريا وفي
كما يجب الوقوف على أفضل الطرق واألساليب . يجب أن يكتسبها المتربص لنجاحه في مهامه المهنية
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اكن شبه أمواالتجاهات، والعمل على جعل أماكن التطبيق تُالكتساب هذه المعلومات، والكفايات 
كما يجب تشجيع وتكريس الخبرة لدى المدراء واألساتذة لكي . ناصب العمل في المعدات والتنظيممو

  .يقوموا بمسؤولياتهم اإلدارية والتعليمية على أحسن وجه
  .ضرورة رد االعتبار للتعليم والتكوين المهنيين في المجتمع الجزائري) 2
 ن في الجزائر ال تتفق مع روح العصرالحاضرالذي المنزلة التي يحتلها التعليم والتكوين المهنيي إن
فال يمكن تصور  ، حيث أصبح مفهوم المواطنة مرتبط بالبعد المهني،منزلة رفيعة هنمحتل فيه الت

مكانتها أو تنخفض بمقدار ما في فقد أصبحت األمم تعلوا . مواطنة قوية خارج إطارالمهنية والكفاءة
 ة، كما أصبحت الصناعةاألسواق العالمي نها من المنافسة فيكِّمجارية تُتمن قوة إنتاجية ولديها 

على أصول علمية حديثة ال يستطيع المرء أن يتقنها إال عن طريق التربية  الزراعة والتجارة تعتمدو
هت المجتمعات لهذه الحقائق وبادرت إلى إصالح التكوين المهني، فأخذت تعيد النظر بنَوقد تَ .المهنية

كما حدث ) اليونسكوخبراء من منظمة (ي مناهجه وتستعين بالخبراء الفنيين على ذلك اإلصالح ف
) O.C.D.E -المنظمة من أجل التعاون والتطور االقتصادي(وخبراء .األردن ومصرو سورياوللعراق 

 المهني التعليم في توصياتهم على ضرورة إصالح  وقد أجمع هؤالء الخبراء .كما يحدث في أوروبا
دت مجموعة من المتطلبات لتحقيق اإلصالح في دوقد ح. لة االجتماعية الالئقة بهوإحالله المـنزِ

 .)نفس المرجع المجلس األعلى للتربية،(مختلف مجاالت التعليم والتكوين بما فيها التكوين المهني

وتصب الكثير من هذه المتطلبات في إصالح مجمل العناصر الميني حسب مفهومه نة للمنهج التكوكو
سابقا،  ، و كما أكد عليها السيد كاتب الدولة للتكوين المهنيهذه األطروحةصر والتي ذكرناها في المعا
دون شك على كل وهذا ما سيؤثر . )10، ص1998كريم يونس، (  على حتمية هذا اإلصالح رفأص

التي تبداُ في  ةدوديهذه المر. اسعبمفهومها الو ةدودينوعه ومستواه، وبالتالي على المر األداء مهما كان
مهني  حٍانجابها لكي يمهد الطريق ِلكتسبرة التي يشرع المتربص في االخ التبلْورِ نتيجةً لتراكمات

  . المهنية المهام مسقبلي سيتجلّى إبان مباشرته ألداء
المنظومة المفتاحية إلكساب ا هالتكوين المهني ألنّلمنظومة  االستراتيجية هميةاأل من هنا نؤكّد على
  .اتعزيز المكانة الالئقة بها في الجزائر، وبسرعة، و بمما يستدعي تثمينه الكفايات المطلوبة،

3 (ضرورة اسنطاق متطلبات سوق العمل بخصوص االحتياجات في مجال الكفايات المهنية، وذلك             ت  
    ة تُبمنهجية علميسات التكوين اع مقنغية  .لمهنيؤسة بفيجب االتصال بالمؤسسات الصناعية والخدمي

  .رصد شروط هذا السوق لغرض اعتماد هذه الحاجيات والشروط عند بناء المناهج التكوينية
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 .المهنيةسألة تحقيق الكفايات ضرورة القيام بالمراقبة الصارمة لخريجي قطاع التكوين المهني في م) 4 
اهل في منح الشهادات المختلفة، وإجبار الطالب المتربص على بذل الجهد فيجب القضاء على منطق التس

  .الضروري لتحقيق النجاح برفع مستواه المهني والتقني
المنشودة ومستوى عالم الشغل في مجال الكفايات ل ضرورة مسايرة مؤسسات التكوين المهني) 5 

عية المعهودة داخل المراكز والمعاهد ممارستها، وذلك بالتخلّي عن األجواء البيداغوجية االصطنا
  .المسؤولة عن التكوين

على أساس مستحدثات العالم المهني، بحيث يكون ذلك في كّل سنة على ضرورة تجديد المناهج ) 6 
  .األقل

وذلك . أساتذة ومفتشينضرورة رفع المستوى التكويني لكل مؤطري قطاع التكوين المهني إداريين و) 7 
، سواء في المجال التقني و والتربصات تحسين المستوى والتكوين المستمروباعتماد الرسكلة 

  .               االختصاص أو في المجال البيداغوجي
 8 (يجب أن يمكنة في المسار التكويني، وذلك             فسح للمتربص المجال للوصول إلى أعلى الدرجات الم  

  ة البخلق كل الظروف الضامنة للترقيعلميا .ةة والمهني نمكعامل تحفيزي هام  جراءر هذا اإلاعتبوي
  .بالنسبة للشباب الراغب في متابعة مجرى مهني، وخاصة الشباب غير الحاصل على البكالوريا

  .ضرورة زيادة الحجم الساعي للتربصات الميدانية بالنسبة للمتربصين في أوساط العمل) 9 
فمن . مستخدم في مجال التربصاتقطاع التكوين والقطاع ال اتفاقيات بينضرورة تكريس ) 10

الضروري خلق الشراكة الحقيقية بين القطاعين لتبني وتخطيط سياسة فاعلة للتربصات، وذلك بتحضير 
كما يجب ضمان القيام . أهدافها بدقّة وتحديد قائمة الكفايات المهنية التي سيتدرب عليها المتربص

عدم ترك المتربصين لوحدهم في المؤسسات الصناعية والخدمية دون توجيه بإشراف هذه التربصات و
  .وإرشاد
يادية اتجاه التقويم الذي يقوم به األساتذة في االمتحانات من خالل مواقف حلي اإلدارة ضرورة تبنّ) 11

رية إن خطورة تدخّل اإلدارة في هذه المسألة الجوه .عدم قيامها بضغوطات عليهم في هذا المجال
سيعيق بصفة أكيدة كّل المجهودات اإليجابية التي تُبذَل في مهام التخطيط والممارسة البيداغوجية 

  .وتوفير الوسائل واألجهزة واألموال الباهظة التي توظَّفُ من أجل إنجاح العمليات التكوينية
12 (ضرورة القيام بعمليهناك أخطاء تُرتكب  .ةة االنتقاء الجيد للشباب أثناء التسجيالت األولي يبدو أن

  .في عمليتي التوجيه واإلرشاد قبل بداية التكوين
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13 (ل قضايا ومشكالت التكوين التقنية ة خلق خاليا خاصة باألساتذة هدفها مناقشة كحتمي
 conseils de branches(مجالس فروع االختصاصات والبيداغوجية، وذلك في إطار 

professionnelles.( تك ستمر بين األساتذة، وذلك ألهميته وللفائدة التي فيجبريس تقاليد التواصل الم
ولهذا يجب على . سيجنيها هؤالء من جراء اللقاءات والجلسات التي ينظِّمونها في المؤسسات التكوينية

 إدارات هذه المؤسسات التخلّي عن نوايا إبعاد األساتذة عن بعضهم البعض وتفريقهم بِحجة السيطرة
إن هذه الذهنيات القَروسطية ال تُحقِّق إالّ الخمول والسطحية و أجواء اإلحباط والملل والضغوط . عليهم

إننا نشدد على هذه التوصية بالذات لعلمنا بالمرض المؤسساتي الذي تعرفة مؤسسات . النفسية السلبية
  وم بعمل تحليل مؤسستييمكن التفكير مستقبال في دراسات تق. التكوين المهني

)institutionnelle analyse ( فُ وراءل التي تقغية معرفة العوامسات التكوين المهني بخاص بمؤس
  . الركود والهزال و التذمر، وهي األحوال التي تعرفها هذه المؤسسات

سجيل في االختصاصات غات بالتة واللّعب األدبياعتماد مبدأ عدم السماح للشباب القادم من الشُّ) 14
العلميةة التي تتطلب مستوى مقبول ومعرفة قبلي )pré- requis (ة كالرياضيات وفي المواد العلمي 

عدم احترام هذا المبدأ سوف تكون له انعكاسات سلبية على المسار التكويني  والكيمياء، ألن ءالفيزيا
  .للمتربصين وتكيفهم المعرفي والنفسي

االعتبار  بما لهذا اعتبار ألساتذة قطاع التكوين المهني وذلك مهنيا واجتماعيا، علمضرورة رد اال) 15
                                          .ومعنوياتهم التي ستنتقل بدون شك إلى المتربصين ميتهمن أثر على مردود

و ماكينات لتمكين  ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية المستحدثة في التكوين من أجهزة) 16
 .المتربصين من اإلستفادة التامة من التطبيقات المنظّمة

 .المهنية بدقّة بغية توفير الرؤية الواضحة لألساتذة طوال فترات التكوين ضرورة توضيح قائمة الكفايات) 17

 .رفع مستوى المتربص تقنيا ولغويا، وذلك بتكثيف الحصص االستدراكية) 18

ير الدروس والتطبيقات تحضيرا جيدا لتفادي االرتجال ومساعدة المتربصين على ضرورة تحض )19
 .متابعة حيثيات التكوين ومجرياته
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  :للبحث الخالصة العامة

؛ ثم تم الشروع في رقنها 2010لقد تمت الدراسة الحالية بما احتوته من جانب نظري وتطبيقي في صائفة 
وانصبت هذه الدراسة التي تندرج ضمن البحوث الوصفية . نفس السنةوطبعها وإخراجها في ديسمبر من 

التقديرية ودراسات الرأي العام، بقطاع التكوين المهني، وتحديدا في مدينة سطيف كونها مدينة تظُم منطقة 
لة تحقيق صناعية هامة، حيث ركّزت إشكالية الدراسة على بعدين أساسيين؛ تمثََّل البعد األول في مسأ

المؤسسات المتواجدة فيها للكفايات المهنية العامة لدى خريجيها؛ وتمثََّل البعد الثاني في العوامل المعرقلة 
ومن أجل ذلك حاولنا معرفة مدى التحقيق الفعلي . لتحقيق هذه الكفايات العامة بمستويات حسن وجيد جدا

ة القطاع، ثم آراء رؤساء المصالح والمجموعات لهذه الكفايات، وذلك من خالل رصد آراء أساتذ
كما حاوَل، من جهة أخرى، معرفة العوامل المعرقلة لتحقيق هذه الكفايات . المتواجدون في سوق العمل

. المهنية العامة بمستوى حسن ومستوى جيد جدا، وهما مستويين من المقياس الخماسي المعتمد في الدراسة
اختصاصا اختيرتْ ِلأهميتها، والتي ضمت إحدى ) 15(فراد العينة في خمسة عشروقد تم جمع آراء أ

وكانت النتيجة العامة في ذلك هي أن المستوى الكلّي في تحقيق مجموع . كفاية مهنية عامة) 71(وسبعين
، نظرا متوسط الكفايات المعنية بالدراسة، لدى خريجي هذه المؤسسات التكوينية، قد تحدد في المستوى

نقائص في توفّر المواد األولية والتجهيزات البيداغوجية، ضعف مستوى : عديدة من أهمها لعوامل
المتربص تقنيا ولغويا، نقائص في المناهج المعتمدة وعدم مسايرتها للمستجدات التكنولوجية، ضعف 

على نتائج الدراسة أنّه من الملْزِمِ  ولهذا نقول، وبناءا على. التربصات الميدانية، عدم مصداقية االمتحانات
مؤسسات التكوين المهني اعتبار الكفايات المهنية  والتعليمية المقياس األدق، األوضح واألنْسب عند 

ن أكبر اهتمام يشغل بال الوحدة االنتاجية أل ؛ وهذامحاولة القيام بتقييم ممارسة مهنية متعلّقة بالمهن
بمستوى مقبول لموارد البشرية، نجده ينْصب حول مدى توفّر الكفايات المهنية المعاصرة، في مجال ا

هنا يتجلّى االرتباط الحتمي بين المؤسسة التكوينية . عند موظِّفيهاوعالي يصُل إلى حد اإلتقان و المهارة 
ات بين معهد والعالم الصناعي؛ حيث لم تصبح الشهادة مسألة معرفية محضة، بل صارت مدار رِهان

الواجب تَوفُّرها لدى خريجي هذا  ل على الكفايات المهنيةالتكوين والوحدة االنتاجية، حيث يتمحور االنشغا
المعهد؛ وعليه وجب، في بالدنا التكفّل الجدي والصارم، ببناء هذه الكفايات، ثم تحقيقها بالفعل، وبالمستوى 

موضوع  ة ذه الرؤية البراجماتية للتكوين المهني، تظهر أهميفي إطار ه. المقبول من طرف سوق العمل
 .هذه الدراسة التقديرية المتواضعة
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  مالحق البحث

  :1ملحق رقم

  قابلةالم مضمون

رقم 
  اإلجراء

  

  مبحوثين ومضمون األسئلة األربعة الموجهة لل نوع اإلجراء

  

1  ِل األساتذة ة العامةتحديد قائمة الكفايات المهنيبفي كّل اختصاص من ق.  

ماهي الكفايات المهنية العامة المنشودة في اختصاصكم ؟                   : 1السؤال الموجه رقم

2  عتمدشرح المتغية للمقياس الخماسي المة والكميرات النوعي.  

كل كفاية مهنية  بآرائهم في مستوى تحقيق ورؤساء المصالح ةإدالء األساتذ  3
مة العددية المناسبة العالثم منحها . 1عامة، والتي تم تحديدها أثناء اإلجراء رقم

   .لها

حسب رأيكم، ماهو مستوى تحقيق الكفاية العامة ضمن : 2السؤال الموجه رقم
ضعيف، دون : ستوياتالمقياس الخماسي المقترح عليكم، والذي يشمل الم

  المتوسط، متوسط، حسن، جيد جدا ؟

  ما هي العالمة التي تمنحونها للمستوى الذي حددتموه ؟  :3السؤال الموجه رقم

إدالء األساتذة بآرائهم في العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية بمستوى   4
  .حسن وجيد جدا

معرقلة لتحقيق كّل كفاية عامة تم ما هي العوامل ال: 4السؤال الموجه رقم
  تحديدها بمستوى حسن وجيد جدا ؟
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  :2ملحق رقم

  اإلستمارة

  ا��
	رة ���

   أ��	ذي ا�����،      

مهِمة بحثية تَهدفُ إلى معرفة العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة، بمستوى  في إطار
.  ع التكوين المهني في مدينة سطيف، في االختصاصات المختلفةقطا خريجي، لدى جدا جيدأو  حسن

ونظرا ِلما تكتسي البحوث الوصفية التقديرية من أهمية في إلقاء الضوء على هذه المسألة، نرجو من 
األساتذة المحترمين المساهمة في هذا العمل، وذلك باإلجابة بِتمعنٍ على أسئلة هذه االستمارة، بدءا 

ختصاصكم، ثم اإلجابة عن السؤال المفتوح األول بكل عفوية في الفراغ المخصص لذلك، بتحديد ا
وأخيرا . في اإلطار المناسب إلجابتكم في البنود الستّة عشرال  أو  نعمأمام  ) x(وبعدها وضع عالمة 

  .4رتِّبوا العوامل المقترحة كما هو موضح في الصفحة رقم 
  .ا كل التشكّروتقبلوا منا مسبق 

 
....................................................: االختصاص الذي تُكونون فيه  

 
السؤال المفتوح: حسب رأيكم، ما هي العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة بمستوى حسن 

التكوين المهني، في اختصاصكم؟  خريجيلدى  أو جيد جدا،  
 االقتراحات: ( المطلوب وضع عالمة (x) أمام نعم   أو ال أمام اإلقتراحات التّالية).

  عجرة العامة بمستوى  عدميفي االختصاص األقرب إليكم، جدا جيد أو حسنتحقيق الكفايات المهني ،
:لدى خريجي التكوين المهني إلى  

 

1 ( ة العامة المنشودةغموض الكفايات المهني        .                                                
ال                                          نعم              

.عدم تحديد األهداف التعليمية بدقة في الدروس ) 2  
ال                                           نعم       

                                .     عدم تخطيط محتويات الدروس بصفة جيدة ) 3
  

ال                                    نعم             
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                 .عدم مسايرة المناهج المعتَمدة للمستويات التكنولوجية الحاصلة في سوق العمل ) 4

 
                                     نعم                                            ال    

  . عدم التحضير الجيد للحصص التطبيقية) 5
ال              نعم                   

.                          عدم تَطابق المحتوى النظري مع التطبيقات العملية) 6  
نعم                                         ال      

.                                  وسائل التعليمية الضرورية للتكويننقص ال) 7  
نعم                                         ال      

.                        قدم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة) 8  
نعم                                         ال      

.الحصص التطبيقية المنظّمة داخل المركز أو المعهدنقص ) 9  
نعم                                         ال      
.ضعف التربصات التطبيقية المنظّمة على مستوى سوق العمل) 10  

نعم                                         ال      
11 (نة الطرق البيداغوجية أثناء التكويعدم فعالي.  

نعم                                         ال      
.نقص في مصداقية التقييم في االمتحانات المنظّمة طوال فترة التكوين) 12  

نعم                                         ال      
13 (ةصعوبات في تقييم المتربصين بخصوص كفاياتهم المهني.  

ال                        نعم                       
.نقائص عند أساتذة مؤسسات التكوين المهني، في الجانب النظري) 14  

نعم                                         ال      
.نقائص عند أساتذة مؤسسات التكوين المهني، في الجانب التطبيقي) 15  

نعم                                         ال      
.                                        مستوى المتربص عامة ضعف) 16  

 , -./ 

 
تحقيق  قلةعرالتاّلية، حسب أهميتها في ) 10(إذا طُلب منْك أستاذُنا المحترم، ترتيب العوامل العشر 
ث يحمُل العامل مؤسستكم التكوينية، بحي خريجيالكفايات المهنية العامة بمستوى جيد وجيد جدا، لدى 
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، إلى حد الوصول إلى العامل األقَلُّ 2، والعامل الثاني من حيث األهمية الرقم1األكبر أهمية الرقم
؟ ترتيبكفكيف سيكون . 10أهميةً، والذي سيحمُل إذن الرقم   

).الرجاء اإلجابة في النقاط المتتالية المقابلة لكلِّ عامٍل (   
 

.              .......في االمتحانات المنظّمة طوال فترة التكوين ضعف مصداقية التقييم   
.   .......عدم مسايرة المناهج المعتَمدة للمستويات التكنولوجية الحاصلة في سوق العمل   
.                       .......نقص الحصص التطبيقية المنظّمة داخل المركز أو المعهد   
.                                      ....... عليمية الضرورية للتكويننقص الوسائل الت   
.                                                        ...... ضعف مستوى المتربص   
.                    ......ضعف التربصات التطبيقية المنظّمة على مستوى سوق العمل   
.                                     .......سسات التكوين المهنينقائص عند أساتذة مؤ   
.                            ....... قدم األجهزة بالنسبة للمستجدات التكنولوجية الحاصلة   

.                                      .......عدم فعالية الطرق البيداغوجية أثناء التكوين  
.                           .......            ايات العامة المنشودة من المركز أو المعهدغموض الكف
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 ملحق رقم3:

 

 خطابات إدارية إلى السادة رئيس مصلحة متابعة مراكز التكوين المهني بمديرية 
التكوين المهني بسطيف، و مدراء مؤسسات التكوين المهني والشركات اإلنتاجية.      

                                                                                         
                                  

الموضوع : طلب تسهيالت لألستاذ سامعي توفيق بخصوص القيام ببحث ميداني على مستوى 
.      التكوين المهني بسطيفمؤسسات   

 

 

ت لألستاذ سامعي توفيق غية الحصول على تسهياليسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب ب: سيدي
بخصوص القيام ببحث ميداني على مستوى مراكز التكوين المهني لمدينة سطيف، وذلك في إطار 

.تحضير رسالة دكتوراه في علم النفس التربوي  

.مع خالص التحية والتقدير واالحترام  

 

 

 

 

رئيس القسم    

2009جانفي  27: سطيف في   
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وم التربية واألرطوفونيارئيس قسم علم النفس وعل:  السيد  

 

 إلى السادة مدراء مؤسسات التكوين المهني والشركات اإلنتاجية

       

 الموضوع: طلب الترخيص لألستاذ سامعي توفيق إلجراء بحث ميداني خاص بمستوى تكوين العمال 

                                                .ن من التكوين المهنيالمتخرجو 

                                              

نطلب من سيادتكم الترخيص لألستاذ سامعي توفيق بالقيام بإجراءات البحث الخاص بخريجي التكوين 
.المهني  

.تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام  

 

 

 

2010مارس  10:سطيف في   

 رئيس القسم  
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 ملحق رقم 4

 

  :طلوب منهموالم أسماء السادة المحكّمين

 :المطلوب

  

في إطار مهمة بحثية تهدفُ إلى معرفة وتحديد العوامل المعرقلة لتحقيق الكفايات المهنية العامة في 
مؤسسات التكوين المهني، نرجو من سيادتكم كمختصين في التكوين المهني القيام بقراءة نقدية لمضمون 

 .تراحات والتوجيهات التي ترونها ضرورية لهذا المضموناالستمارة المقدمة لكم، ثم إفادتنا باالق

  

  :أسماء المحكّمين

  .، إختصاص إلكترونيكالسيد بكوش توفيق مفتّش و أستاذ متخصص في التكوين المهني ـ

  .السيد عيادي الساسي مفتش متخصص في التكوين المهني، إختصاص محاسبة ـ

  .تكوين المهني، إختصاص ميكانيك وخراطةـ األستاذة سوالمي صالح أستاذ متخصص في ال

  .ـ األستاذة بوكراع ربيعة أستاذة متخصصة في التكوين المهني

ـ األستاذ زرقاط عمار، نائب تقني وبيداغوجي، مركز التكوين المهني والتمهين بحي بيالر سطيف، 
  .تخصص تلحيم

 500وضبط، معهد التكوين المهني ـ األستاذة بن سبع،  متخصصة في التكوين المهني، إختصاص آليات 
  .مسكن، سطيف

ـ األستاذ ذباح محمد، مختص في التكوين المهني، رئيس نمط التمهين بمركز التكوين المهني والتمهين 
  .ذكور، حي بالر، سطيف
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مسكن  500ـ األستاذة حاشمي، مختصة في المحاسبة والمالية، معهد المتخصص في التكوين المهني
  .بسطيف

  .مسكن بسطيف 500لفلّة، مهندس في أنظمة وشبكات اإلعالم اآللي، معهد التكوين المهنياألستاذ خ

  .مسكن بسطيف 500ـ األستاذة زبار، مهندسة في اإللكتروتقني، معهد التكوين المهني

  .مسكن بسطيف 500ـ األستاذة بوعصيدة، إلكترونيك الصناعي، معهد التكوين المهني
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