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.

أنطوان (لقي التكوین المھني اھتماما كبیرا من منظمة العمل الدولیة التي صدرت بشأنھ منذ عشرات السنین عدة توصیات 
Antoine Leon،1968لیون 40، ص )(7) :من بینھا

- 1939لسنة 57التوصیة رقم  .

- بشأن التلمذة الصناعیة1939لسنة 60التوصیة رقم  .

- 1950لسنة 88التوصیة رقم  .

- بشأن التدریب المھني في الزراعة1956لسنة 101التوصیة رقم  .

، اتفاقیة وتوصیة حول دور التوجیھ والتدریب المھني في تنمیة الموارد البشریة1975كما أصدرت في دورتھا الستین سنة  .

سوق العمل للمستوى الذي یظھر بھ وبالرغم من أھمیة قطاع التكوین المھني إال أننا الحظنا عدم رضى قطاعاتإذن
بعض على مستوى" قادة الفرق"للتكوین المھني، وذلك من خالل مقابالت قمنا بھاو مع المتخرجون من المراكز والمعاھد التابعة

من . الوطنیة للبالستیك والمطاط،البرید والمواصالتني،ومنھا سونلغاز، الشركةالشركات التي وظفت خریجي قطاع التكوین المھ
تحقیق ھذا القطاع المكون تحلیلیة وأمبریقیة لواقع التكوین المھني من أجل معرفة مدى-بدراسة بیداغوجیةأجل ھذا أردنا القیام

ور العالم السوسیواقتصادي، ودینامیكیة النمو تطدینامیكیة: إشكالیة التكوین المھني في عصرنا في نقطة تالقي دینامیكیتینتقع
لحاجات اإلنسان في المجاالت فقد نشأ التكوین المھني وتطور تدریجیا تلبیة.كفایات في مھنة معینةالشخصي للفرد في إطار اكتساب

ن ھذا المنطلق، ظھرت المھنوم.بفضل توفر الكفایات المھنیة المطلوبة اجتماعیافأصبح األمر ممكنا.الحیاتیة العدیدة والمختلفة
وعلى اثر ذلك توسع . والتقني الذي عرفتھ البشریةواالختصاصات الكثیرة، حیث تطورت تطورا واسعا بفعل نمو المجال العلمي

ة على التربیة، أصبح االھتمام منصبا بقوففي الجزائر، وزیادة على التعلیم العام الذي یشرف علیھ قطاع.والتكوینوتنوع مجال التعلیم
انھ التكوین الممول .المھنيبوضوح أنھ ال یمكن تحقیق التنمیة الشاملة والفعلیة خارج إطار التكوینالتعلیم والتكوین المھنیین، وظھر

ا یمتلكھإطارھا الشامل على الخبرة المكتسبة وصناعة المعرفة والمھارات التقنیة التيتعتمد التنمیة في" للمعرفة المھنیة والتقنیة حیث
21، ص2001أحمد مصطفى،"(رأس المال البشري )(1) وبات من الضروري استنطاق . الكفایات المھنیة المختلفةالذي یشمل

أي نظام للتكوین المھني في بخصوص االحتیاجات في مجال الكفایات المھنیة التي یمكن اعتبارھا جوھر اھتماممتطلبات سوق العمل
المنافسة القائمة الیوم بین جوھر الطاقة البشریة التي تطلبھا المجتمعات،ألنتمثلكونھالمھنیة فيوتكمن أھمیة ھذه الكفایات ا.العالم

ولقد شكلت عتبة األلفیة الثالثة،بدایة".الواجب توفرھا عند المواطن المعاصرالمجموعات البشریة تصب في موضوع الكفایات
ومن أجل .المصدر الرئیسي لربح رھانات ھذه المنافسةقة اإلنسانیة،باعتبارھالمنافسة كونیة شرسة،تأسست في المقام األول على الطا

وتكوین یؤھالنھ الكتساب الكفایات الكبیر منصبا على مسألة االستثمار في ھذا الرأسمال البشري،من خالل تربیةذلك،أصبح الیوم،الھم
5،ص2004عبد الكریم غریب،"(الضروریة )(2) كونھ ھنا تظھر أھمیة قطاع التكوین المھني،حیث أنھ القطاع االستراتیجي بامتیازمن

لالختصاصات والشعب المھنیة،كما یظھر ذلك على مستوى الممول األساسي للكفایات المھنیة المطلوبة،من خالل تنظیم شامل ودقیق
ھذه المدونة الوطنیة وتعتبر.شعبة مھنیة20موزعة علىاختصاصا 301المھنیة الجزائریة التي تحتوي علىالمدونة الوطنیة للشعب

برمجتھا على المدیین المتوسط والبعید،من أجل تلبیة احتیاجات القطاعجھاز ضبط وتنظیم وتوجیھ وتخطیط للتخصصات التي یجب
7،ص2007وزارة التكوین والتعلیم المھنیین،(االقتصادي بالید العاملة المؤھلة )(3) الكفاءة والفعالیة في مختلف على إظھار ،القادرة

واالرتفاع بمستواه ولھذا یسعى أي مجتمع معاصر إلى زیادة اإلنتاج.المؤسسات الخدمیة والصناعیةالعملیات المھنیة واإلنتاجیة وسط
عوامل، لعل وتتطلب زیادة اإلنتاج ھذه واالرتفاع بمستواه ضرورة توفر عدة في مجال الصناعة وفي كل ما یتعلق بالقطاع الخدماتي،

ھذه الطاقة البشریة بالذات حتمیة اكتسابھا للمھارات أھمھا توفیر الطاقة البشریة الالزمة لعملیات اإلنتاج المختلفة، ویشترط فيمن
ألنھ قطاع یساھم في تحقیق من ھنا تتضح أھمیة قطاع التكوین المھني،. تضمن نجاح أداء األعمال المھنیةالمعرفیة والعملیة التي

بترول و غاز–یوفرھا، وأصبحت اآلن ھذه الموارد أھم من موارد الطاقة المتاحة نمو االقتصادي من خالل الموارد البشریة التيال
بناء اجتماعي معین وھو في نفس الوقت یمثل مدخال التكوین المھني ھو نتاج"في ھذا الصدد یرى محمود بوسنة أن . وما إلى ذلك

بالموارد البشریة قبل غیرھا یادة اإلنتاج على اعتبار أن تحقیق معدالت أكبر للنمو االقتصادي إنما ھوزیقضي تحسینھ وتراكمھ إلى
)"من موارد الثروة المتاحة 130،ص1998بلقا سم سالطنیة، )(4).

التھما وأھدافھما والثانویات، وذلك الختالف مجاالتكوین المھني یختلف تماما عن مفھوم التعلیم العام الذي تضمنھ المدارسومفھوم
المھني یسعى إلى إكساب الفرد العام یسعى إلى إكساب المتعلم مجموعة من المعارف العامة، فإن التكوینفإذا كان التعلیم. التعلیمیة

جورج في ھذا الصدد یورد. المتعلم قادرا على ضمان آداءا ناجحا لمھام مھنیة محددةمھنة معینة معترف بھا قانونا، یصبح من خاللھا
((Georges El-Goziالقوزي كل مفھوم التكوین المھني یشمل:"ھذا نصھ" األتمتة واإلنسانیة"المھني في كتابھ تعریفا للتكوین

المعارف ونقل القیم األخالقیة أو المعارف المھنیة المتعلقة أشكال التحضیرات أو التعدیالت لعمل مھني، ویتمثل ذلك سواء في تعلیم
ھنيالمبھذا العمل "( Georges el-Gouzi،1972جورج الغوزي 293،ص )(5).

البالد العربیة بالتكوین المھني إعداد األفراد التدریب المھني ویسمى في بعض" من جھتھ طیب الحضیري التكوین المھني بأنھ یعرف
التدریب المھني ھو عنى آخر، أنوبم.مھن معینة بقصد رفع مستوى إنتاجھم، وإكسابھم مھارات جدیدةإعدادا مھنیا، وتدریبھم على

والخدمات الحرفیة أو المھنیةذلك النوع من التدریب الذي یتضمن تنمیة المھارات "
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التكوینیة أستاذا موزعین على المؤسسات50ھنیین كان عددھم بمقابالت مع األساتذة المللكفایات المھنیة المنشودة ، وذلك بالقیام
كما حاورنا النائبین .المھني بیالر،ومركز التكوین المھني إناثمسكن،مركز التكوین500معھد التكوین المھني : الثالثة المتمثلة في

التكوین المعتمدة والعناصر المكونة لھا انطالقا والبیداغوجیین المتواجدین في ھذه المؤسسات ،كما قمنا باإلطالع على مناھجالتقنیین
16،ص1991محمود أبو زید إبراھیم،(المنھج من الرؤیة الحدیثة لمفھوم )(8) والذي نجده یتضمن عددا من المكونات الرئیسیة ترتبط 

:فیما بینھا ارتباطا عضویا وھي

1- )األھداف التعلیمیة -2 (في حالتنا الكفایات المھنیة النشاط -5–الوسائل التعلیمیة - 4-طرق التدریس-3) لبرامجا( المحتوى
التقویم-6- البیداغوجي .

:ولھذا قمنا بطرح األسئلة الجوھریة التي تمثل مدار إشكالیة ھذا البحث، وكانت كالتالي

1- ة عند المتربصین بمستویات المھنیة المنشودھل تحقق مؤسسات التكوین المھني، على العموم، و في مدینة سطیف ، الكفایات
ثالثة عشرة( 13مقبولة في  ) –التلحیم - اإلعالم اآلليصیانة عتاد-آلیات وضبط -اإللكترونیك الصناعي-االلكتروتقني:اختصاصا 

اریةسكرت-مصمم أزیاء-المحاسبة والمالیة -الخیاطة الجاھزة-صحیة والغازتمدیدات-مسیر أشغال بناء –النجارة المعماریة 
؟-معالجة المیاه –المدیریة 

2- - دون المتوسط-متوسط- حسن- جید جدا:فئات ھي5ما ھي مستویات تحقیق كل كفایة محددة في إطار مقیاس یحتوي على 
ضعیف؟

3- المطلوبة ؟إلى أي مدى یؤثر االنفصام القائم بین مؤسسات التكوین المھني وقطاعات سوق العمل في تحقیق الكفایات المھنیة 

4- إلى أي مدى تؤثر التجھیزات والوسائل البیداغوجیة المستعملة في تحقیق الكفایات المھنیة بمستوى مقبول؟

5- إلى أي مدى تؤثر الطرق التربویة الممارسة من طرف أساتذة التكوین المھني على درجة تحقیق الكفایات المھنیة ؟

6- الطابع النظري في التعلیم المھني على القصور في تحقیق الكفایات المھنیة المختلفة ؟إلى أي مدى تؤثر غلبة 

بتقدیم نتائج ھذه الدراسة االستطالعیة التي قمنا من خالل ھذا المقال عرض حقائق عن قطاع التكوین المھني في مدینة سطیفأردنا
مركز التكوین المھني ،مركز التكوین المھني ذكور ببیالر،500المدینة،وتحدیدا معھد التكوین المھنيبھا عبر مراكز ومعاھد

فالنصب االھتمام على الممارسة البیداغوجیة والتعلیمیة بكل ما تحملھ منفحاولنا الوصول إلى أجوبة للتساؤالت التي طرحنا،.إناث
المؤثرة في ھذه الممارسة، وخاصة العوامل المؤثرة على من خالل معرفة العواملعناصر، ثم حاولنا تفسیر النتائج المتحصل علیھا

المدروسة إلى ثالثة أقسام من حیث فقمنا بتقسیم الكفایات. الكفایات المھنیة حسب المستویات الخمسة المذكورةتحقیق أو عدم تحقیق
والعملي،ثم مثل ومثل القسم الثاني الكفایات ذات الطابع التطبیقيالطابع المعرفي والنظري،فمثل القسم األول الكفایات ذات.طبیعتھا

قمنا بتحدید قائمة من الكفایات المھنیة المعرفیة والتطبیقیة والعاطفیة لكلالقسم الثالث الكفایات ذات الطابع العاطفي واالنفعالي، ثم
الخمسة المعبرة عن مستویات تحقیق الكفایات و التي تم اتتقییمھا في اطارالفئاختصاص موضع االھتمام، والتي طلبنا من األساتذة

جید جدا ،حسن ،متوسط ،دون المتوسط ، ضعیف: ، وھي حسب الترتیب التنازلي2رقمذكرھا في التساؤل

نتائج الدراسة:

مشكالت والقصور في تحقیق الحظنا العدید من النقول أنھ بالرغم من أھمیة قطاع التكوین المھني في إحداث التنمیة إال أننا
مقابالت مع أساتذة التكوین ثمجیدة جدا وحسنة من خالل دراسة استطالعیة، وعن طریق القیام بمعاینات الكفایات المھنیة بمستویات

یؤثر بدون كوینيانھ واضح أن المسار الت.المتواجدین داخل المؤسسات التكوینیة المعنیةالمھني، ثم مع النائبین التقنیین والبیداغوجیین
ھذه المردودیة التي ھي نتاج . على المردودیة بمفھومھا الواسعشك على كل أداء مھني مستقبلي، مھما كان نوعھ ومستواه، وبالتالي

من ھنا تتضح أھمیة قطاع . األعمال المھنیةالتي تحتوي وتستوعب المھارات المعرفیة والعملیة الضامنة لنجاح أداءالطاقة البشریة
االستثمار البشري في تحقیق النمو االقتصادي من خالل الموارد البشریة التي یوفرھا،والتي تشكللتكوین المھني ألنھ قطاع یساھما

تعمل أساسا ضمن إطار اقتصادي،كما أنھا من ناحیة أخرى تعتبر مجاال من التي"الدراسات اإلستراتیجیة والتربیة المعاصرة في لغة
لیس كعامل أساسي في النشاط االقتصادي إذ أن فقد سقط الزمن الذي كان فیھ رجال االقتصاد یعتقدون أن التعلیم.االستثمارمجاالت

فالنظرة إلى التعلیم على أنھ ...المعروفةالتربویة ال یمكن قیاسھ كما یقاس العائد من العملیات االقتصادیةالعائد االقتصادي من العملیة
موریس"(كانت ال بد من أن تتضمن النظرة إلیھ من خالل عالقتھ باالقتصادسساتھ،جزء من ثقافة المجتمع ومؤ

15،ص2006شربل، :أما نتائج الدراسة حسب المحاور المختلفة فھي كالتالي.(9)(

- م،حسب رأي للكفایات المھنیة،بمعنى أن تحقیقھا ال یتفیما یتعلق بتحقیق الكفایات المھنیة أظھرت النتائج على العموم تحقیق نسبي
ھذه الكفایات من طرف جید جدا أو حسن إال نادرا و في بعض الكفایات البسیطة فقط، بل تتحقق غالباأساتذة القطاع، بمستویات

مسكن تمثلت النتائج 500ففیما یتعلق بمعھد .المتوسط وحتى ضعیفالمتربصین بمستویات أدنى تتمثل في مستوى متوسط ، دون
)حسب االختصاصات ، والكفایات التابعة لكل منھا، )اآلليروتقني،اإللكترونیك الصناعي،آلیات وضبط، صیانة عتاد اإلعالمااللكت

آنفا و وفق تقویم األساتذة كما یليومستویات تحقیقھا حسب الفئات المذكورة
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اختصاص تقني سامي في االكتروتقني

ومستویات تحقیقھا :الكفایات المھنیة المنشودة 

1) .القدرة على قراءة مخطط كھربائي متعلق بمجال االكتروتقني سواء الخاص بالتركیبة الكھربائیة أو الخاص باآلالت واألجھزة

100دون المتوسط بنسبة: مستوى التحقیق %.

2) وتحدید األعطاب االلكتروتقني بصفة صحیحة بغرض اكتشاف القدرة على استعمال كافة األجھزة الكھربائیة المستخدمة في المجال
بالقیاسات الضروریةالمختلفة والقیام .

50متوسط بنسبة : مستوى التحقیق %. 50ودون المتوسط بنسبة  %.

3) .التحكم في استعمال اآلالت الكھربائیة وصالحیاتھا وفق المراحل المختلفة الخاصة باإلنتاج،النقل ثم التوزیع الكھربائي

50متوسط بنسبة : مستوى التحقیق %. 50ودون المتوسط بنسبة %.

4) احترام المبادئ األمنیة بصفة صارمة قصد المحافظة على سالمة البشر و العتاد


