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مقدمــــة:
يكاد يكون مفيوم االتجاه من المفاىيم النفسية و االجتماعية المرتبطة بسموك الفرد,
واالتجاه كمفيوم نفسي ىو تكوين فرضي أو متغير وسيط نعبر عنو بمجموعة من
االستجابات المتسقة فيما بينيا سواء كان في اتجاه القبول أو الرفض ,إزاء موضوع نفسي
اجتماعي جدلي معين وىناك الكثير من العوامل المتداخمة التي ليا تأثير باإليجاب أو السمب
عميو خاصة بالنسبة لتشكيل اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي لما ليا من خصائص و مميزات
تتماشى مع متطمبات و قدرات التمميذ في جميع النواحي.
لذلك نجد مؤسسات التربية و التكوين تمعب دو ار ىاما في عممية التحسيس والتوعية
الدائمة ,و في تنشيط حمق ـات خاصة بالنسبة إلى تالميذ التعميم الثانوي المتربصين في مراكز
التكوين الميني ,ليدا يعد ىدا النظ ـام ضرورة اجتماعية و اقتصادية فـي المجتمع الحديث
حيث أن مؤسساتو تشرف عمى إخراج اليد الفنية العاممة والمؤىمة التي تضمن سير عمميات
اإلنتاج والخدمات ,إذ أن أىمية ىدا القطاع تزداد أكثر عند البمدان النامية ,و بمـا أن النظام
التربوي يتكون من ثالث قطاعـات تقع تحت الوصـاية اإلدارية والتربوية لثالث و ازرات
منفصمـة وىي  :و ازرة التربية الوطنية ,و ازرة التعميـم العالي والبحث العممـي ,و ازرة التكوين
والتعميـم المينيين فإنيا أولت اىتمامـا بيذه القطاعـات وخاصة بقطاع التكوين المينـي الذي
أعطتو أىميـة بالغة من الناحيـة االجتماعية واالقتصادية ,ونظ ار لتسرب عدد كبير من
التالميذ من النظام التربوي ومع تزايد الطمب والحاجة إلييا قمنا بإجراء دراستنا ىده
والمتضمنة اتجاىـات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني ,حيث اشتممت الدراسة عمى
جانبين :
الجانب النظــري :ويتضمن فصمين:
الفصل األول:يحتوي عمى مشكمة الدراسة وفرضياتيا مع تحديد األىمية واألىداف التي
تسعـى ىده الدراسة إلى تحقيقيا ,و التعاريف اإلجرائية لمتغيرات .
أما الفصل الثاني فيشتمل عن مبحثين :
المبحث األول يحتوي عمى االتجاىات و فيو تم التطرق إلى مفيوميا ,والفرق بينيا وبين
المفاىيم األخرى ,ومكونتيـا وخصائصيا وكدا كيفية تغييرىا ,وطرق قياسيا .
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والمبحث الثاني يحتوي عمى التكوين الميني تعريفو ,أىدافـو ومبادئو  ,أنماطـو وتطوره في
الجزائر والمسار الكامل لممتربص في التكوين المينـي ثم الصعوبات التي تواجييا واألفاق
التنموية.
الجانب الميداني :والذي يتضمن فصمين ىما:
إجرءات الدراسة الميدانية  :وفيو تناولنا المنيج المستخدم ,مجتمع الدراسة ثم الدراسة
فصل ا
االستطالعية والتي تم فييا تجريب أداة جمع البيانات وتقنينيا وتمييا الدراسة األساسية.
فصـل عرض ومناقشـة نتائج الدراسة ثم الخروج بالخالصة النيائيـة لدراسـة.
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الجانب
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الفصل
االول
مشكمــة الدراســة و متغيراتهـا
-1مشكمـة الدراسة و أسئمتهـا
-2الدراســـــات السابقة.
-3فرضيــات الدراســـة.
-4أهميـــة الدراســـة.

-5أهـــداف الـــدراسة.
-6التعريف اإلجرائي لمفاهيم الدراسة.

االيطار العام للدراسة

الفصل األول

 مشكمــة الدراســـة:تمعب االتجاىات دو ار كبي ار في توجيو السموك االجتماعي لمفرد ويكتسبيا بنتيجة
لمخبرات والمواقف التي يمر بيا بقدر ما تحممـو ىده الخبرات من مشاعـر سارة أو مؤلمة
تتكون لدى الفرد اتجاىات سمبية أو ايجابية.
فنجد لما كانت الحضارة العربية مقسمة إلى طبقات أسياد وعبيد كان السيد يترفع عن
ممارسـة األعمـال والحرف اليدوية والصناعية وكان السيد ينظر نظرة دونية لممين ويعتبر
تعمما خاصا بأبناء العبيد أو الموالي من غير أبناء األسياد وترجع إلـى جذور الثقافـة
األفالطونية عمـى الرغم من النظريات الفمسفية القديمة منيا والحديثة تفاوتت في تحديدىا
لطبيعة العمـم ,و بما أن مجـال العمم واسـع ومعقد تكثر فيـو طموحات الفرد الذي يسعى إلى
التحقيق من حدة المشاكل والص ارعات الموجودة فان جميع األفراد وخاصة األسوياء يسعون
لتحقيـق نوع من التوافـق والذي يعني قدرة الفرد عمى التكيف تكيفا سميما وأن يتواءم مع بيئتو
االجتمـاعية والمادية والمينية وعمما منا البمدان النامية عامة والعربية خاصة تعاني مشاكل
وصعوبـات عديدة كتدني المستوى التعميمـي وتسرب عدد كبير من التالميذ من التعميم العام
وعدم االنضباط

وتراجع في مستوى الثقافة وكثرة اآلفات االجتماعية كاألمية والتدىور

المعيشي .
جاء التكوين الميني الذي يندرج ضمن النظـام الشامل ( تربية ,تكوين ,شغل) الذي يضم
عدد من األفراد دوي مختمف المستويـات من بينيا المستوى الثانوي فنجد أن ىذا النظام كان
أكثر تطو ار من ألمانيـا الغربية والذي يعد من أحسن األنظمة بأوربا حيث يتبع نظـام مزدوج
في التكوين .وفي ىذ ا المجال نجد الكثير من الدراسات نبحث عن أىمية التكوين الميني
بالنسبة لمفرد ومدى قدرتو عمى تحسينو وبما أن الجزائر كبمـد ينتمي إلى الحضارة العربية
وضمن مجموعة العالم الثالث التي تشيد تطو ار سريعا في مختمف المجاالت المرتبطـة (
االقتصاد ,الزراعة ,الصناعة ,التكنولوجيا ) وبالثقافـة ( محو األمية ,التكوين الميني ,التعميم
العالي) وفي غير دلك من المجاالت المرتبطة والمتفاعمة وتماشيا مع الدراسات الحديثة
نذكر بان الجزائـر من أىم الدول التي اىتمت بيذا المجال ويعتبر التكوين الميني ثاني مرتبة
بعد التعميم العالي فنجد و ازرة التربية والتعميم ليا تضامن مع التكوين الميني ودلك في حالة
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عدم تمكن التمميذ من مواصمـة الدراسة فمنحتو فرصة ثانية لتعميم والقدرة واالبتكار فمن خالل
ما تطرقنا إليو نطرح التساؤل الرئيسي التالي :
 ما ىي اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني؟وتنبثق منو التساؤالت الفرعية التالية:
 ىـ ل تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الجنس (ذكور,إناث)؟
 ىل تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف المستوى (أولى,ثانية ,ثالثة)؟
 ىل تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الشعبة (آداب,عموم)؟

 -2الدراسات السابقـة:
أ-

دراسة لبوسنة ,وترزولت( )7997توضح ضرورة إحداث نقمة نوعية في تطبيق

إستراتجية تتماشى مع المنحـى التربوي في الجزائر ,وذلك بتطويـر برامـج نفسيـة بيداغوجية
تعمـل عمى تييئة الظروف والعوامـل المساعدة عمى مساعـدة المتعممين عمـى صياغة
اختيـا ارت فـي إطـار مشاريـع دراسية مينية ومستقبميـة مناسبـة لخصائصيم ,حيث جاءت
دراسـة ترزولت من  2002إلى  2005في اكماليـة  77ديسمبر  7960بمدينة ورقمـة

(

الجزائر ) حول تربية اختيـارات التوجيو والنضـج المينـي لدى تالميـذ التعميـم األساسـي ,وذلك
بيـدف اكتسـاب التالميـذ بعض الميكانزمات الضرورية لبنـاء وتحقيق المشاريع الدراسيـة
والمينية والتـي تعكس مستوى النضج الميني ,وفي ما يمي النتائج المتوصل إلييا:
 يوجد فروق بين مستويات النضج الميني لمتالميذ. ىناك تفوق في مستوى النضج الميني لتالميـذ الذين طبـق عمييم برنامـج تربيةاالختيارات في التوجيو مقارنة بالتالميذ الذين خضعوا لمطريقة العادية في التوجيو.
 اكتسـاب وتطور بعض االتجاىات الضرورية نحو المحيـط المدرسي ,المحيـط الميني,ونحو الذات خاصة القدرة عمى ربط األفعال الحاضرة باألفاق المستقبمية.
 االندمـ اج أكثر مع سيرورة التخصص الذي اختاره التمميذ في نياية التاسعة و ذلك بادراكأىمية ارتباطو بالمشروع الميني  ( .ترزولت,2008 ,ص )45_33 :
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ب_ وفي دراسة الميول المينية لدى طالب المرحمـة الثانوية فـي مدينة الريـاض.
دراسة وصفية استطالعية _ مجمة العمـوم التربوية والدراسـات اإلسالميـة. -
قامت ىده الدراسة باستطالع عن الميول المينية لطالب المرحمة الثانوية في مدينة
الرياض  .فقد قام الباحثان بتصميم مقياس الميول المينية مكونة من اثنتي عشـرة ميال ىي:
الميل الخموي ,الميل الميكانيكـي ,الميل الحسابي ,الميل العممـي ,الميل القناعي ,الميل الفني,
الميل األدبي  ,الميل لمخدمات االجتماعية  ,الميل الكتابي ,الميل الرياضي  ,الميل التجاري,
والميل العسكري .طبق ىدا المقياس عمى عينة عدد أفرادىا مائتـي طالب من طالب السنة
األولـى من المرحمة الثانوية وذلك ألن ىده السنة تعتبر ميمة في حيـاة الطالب المينية حيث
يحدد بعدىا وجيـة التربوية ,ودلت نتائج ىذه الدراسة عمى أن نسبة عالية من الطالب لدييا
ميل لمعمل العسكري وكان ىدا اختيارىم األول أتـى بعده في الترتيب الميل الخموي وىو يعني
العمـل في بيئة تسمح بقدر قميل من التفاعل البشري وكثير من العمل في أجـواء مفتوحـة تمي
ذلك الميل الرياضـي ثم الميكانيكي .الميل العممي لم يحصل عمى مركز متقـدم ممـا قد يعكس
مستقبال مقمقـا بالنسبة لتقدمنا العممي ,ولم يكن الميل األدبي بأحسن حال من الميل العممي.
فقد أتى في مركز أكثر تأخر.
(البحوث والدراسات المنشورة في دوريات عممية متخصصة ومحكمةhttp. )2075(,

 - 3فرضيات الدراسة:

 تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الجنس ؟ تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف المستوى ؟ -تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الشعبة ؟

 -4أهمية الدراسـة :

 -البحث عمى مدى رغبة اتجاىات التالميذ نحو التكوين الميني ودلك لزيادة األبحاث في

ىدا الموضوع.
اليدف من الدراسة:
 االطالع عمى مـدى تقبل ورفض تالميـذ التعميـم الثانوي نحو التكوين المينـي. التعرف عمى ما إذا كان ىناك اختالف في االتجاه تبعا لمجنس ,والمستوى ,والشعبة وذلكنحو التكوين الميني
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 -5التعريف اإلجرائي لمفاهيم الدراسة:
 1-5تعريف االتجاه :ىو حالـة وجدانية تكون حول الرأي الشخصـي فيما يتعمق بموضوع

معين ويتكون من خالل الخبرات التي يمر بيا الفرد فيو ليس موروث أو فطرة إنمـا ىو
مكتسب بالخبرات السابقة الذي يوجو سموك الفرد نحو موضوعات معينة ويتميـز بالثبات
النسبي ومنو نقول ىو استجابة الفرد نحو موضوع معين سواء كان بالقبول أو الرفض.
 2-5تعريف التكوين :
ىو إنشاء واعداد لعمل معين حيث يكتسب قد ار معين من المعرفة يمكنو من إبراز
قدراتو وكذا إمكانياتو وتأقممو مع الوضـع الجديد وذلك قصد النيوض بالطاقـات وتحسين
األداء وزيادة الفعالية واالستم اررية.
 3-5تعريف التكوين المهني:
ىو عممية إعداد وتدريب الفرد لمينة معينة خالل نشاطات مينية ودروس تدريبية تمكن
الفرد من إتقان المعرفة والميـارات واالتجاىات الضرورية ودلك مع القدرة والفعالية ألداء تمك
المينة.
 4-5تعريف اتجاه تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين المهني:
ىو الموقف االيجابي أو السمبي الذي يتخذه تالميذ التعميم الثانوي نحو النشاط الذي
يقومون بو  ,و دلك بتحويل المعارف النظرية إلى ميارات عممية يدوية ألداء مينة ما ,من
خالل االلتحاق بمراكز التكوين الميني والمعبر عنو بالدرجة الكمية التي يحصمـون عمييا
حيث تكون العينة الفارقة بين اإليجاب و السمب.
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تمهيـــد :
نعتبر االتجاىات من المواضيع اليامة في ميدان عمم النفس وىو يشير إلى العالقة القائمة
بين الفرد و البيئة المحيطة بو حيث يعبر عن استجابات الفرد إزاء الموضوعات واألحداث و
غير دلك من المثيرات ,وسنتطرق في ىدا الفصل إلى مفيوم االتجاىات وما يرتبط بو من
عناصر مختمفة ,وتتمثل فيما يحتويو من مكونات مرو ار بخصائص وكيفية قياسو وما يكتسبو
من أىمية.
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 - 1تعريف االتجاهات:
لقد تعددت تعاريف االتجاىات ومن ابرز ىده التعاريف ما يمي ;
تعريف "البورت" حاالت من االستعداد والتأىب العصبي والنفسي تنتظم من خالل
خبرة الشخص وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامكي عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات
والمواقف التي ستستشيرىا ىذه االستجابة(.الخطيب وآخرون,3004,ص.)253
يرى البورت في ىدا التعريف إن االتجاه ىو حالة وجدانية تكون حول الرأي الشخصي
فيما يتعمق بموضوع معين من حيث قبولو أو رفضو ليدا الموضوع و كدا درجة قبولو و
رفضو
يعرفو "شيف  " CHAVEأنو مركب من األحاسيس و الرغبات و المعتقدات والميول
التي كونت نمطا ممي از لمقيام بعمل ما أول االستجابة نحو موقف محدد بفضل الخبرات
السابقة والمتنوعة  ( .احمد,3004,ص;)82
أما" مورجان" فيذكر أن االتجاه ىو موقف عقمي يوجو السموك نحو خبرة جدية متأثرة
بالخبرات السابقة" (احمد ,3003,ص )27:
من خالل تعريف " شيف و مورجان " نرى أن االتجاه يتكون من خالل الخبرات التي
يمر بيا الفرد فيو ليس موروث أو فطرة إنما ىو مكتسب بالخبرات السابقة و يوجو سموك
الفرد نحو موضوعات معينة .
ويعرف عزت راجح ( " )2:76ىو استعداد دافع مكتسب وثابت نسبيا يميل بالفرد
إلى موضوعات معينة فيجعمو يقبل عمييا أو يميل عنيا ويرفضيا" (مقدم ,
,3004ص;)354
أما عباس عوض فيعرف االتجاه بأنو " استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبيا  ,يحدد
سموك الفرد ومشاعره إزاء األشياء أو األشخاص أو الجماعات أو الموضوعات يفضيا أو
يرفضيا ,أو نحو فكرة الفرد عن نفسو.
من خالل تعريف" عزت وعوض" يتضح أن االتجاه يتميز بالثبات النسبي حيث
يجع ل األفراد يتجيون نحو موضوعات معينة فيحكمون عمييا باإليجاب أو السمب ,فعمى
سبيل المثال عندما نجد فرد يميل إلى مادة المغة العربية ,وينفر من مادة المغة االنجميزية
فيحكم عمى مادة المغة العربية ايجابية ,أما مادة االنجميزية أنيا سمبية.
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أما كامبيل " يعرفو بأنو عبارة عن استجابة الفرد لممواقف االجتماعية سواء كان
بالرفض أو القبول ( ".النبال ,3004,ص;.)42
أي أن كامبيل يرى أن االتجاه ىو زد فعل لممواقف سواء كانت بالقبول أو الرفض.
مما سبق كمو يمكن أن نستخمص تعريف شامل لالتجاه " استجابة الفرد نحو موضوع معين
سواء كان بالقبول أو الرفض".
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 -3الفرق بين االتجاهات و بعض المفاهيم األخرى:
قد يحدث أحيانا بعض الخمط بين مفيوم االتجاه وبعض المفاىيم النفسية االجتماعية
األخرى لمفيوم الرأي والميل والمعتقد وفيما يمي محاولة لتمييز بين االتجاه و المفاىيم
األخرى التي تيمنا في ىدا المجال.
 - 1 – 2االتجاه والرأي  :الرأي ىو ما يراه اإلنسان في األمر  ,ونقصد بالراي الشخص
وىو التعبير الذي يدلي بو الفرد عمى استجابة لسؤال عام مطروح عميو معين في موقف
معين ,و ىكذا فالرأي يتضمن اإلعالن عمى وجية نظر قد تتغير تبعا لممواقف المختمف
ويجب أن نفرق بينيما بقولو الشخص لنفسو ,وىناك الرأي المعمن الذي يشاركو بو مع
المجموعة وىو ما يعرف بالرأي الشخصي  (.محمود عكاشة وآخرون,3003 ,ص;)230
 :2 -2االتجاه والميل  :فالميل نفسي لكنو اتجاه موجب فنحن نميل إلى شخص أو مينة

أو كتاب معين ,فكل من الميل واالتجاه مصطبغ بصبغة وجدانية تكون سارة في حالة الميل

 ,وتكون أحيانا سارة أو منفردة في حالة االتجاه(الرحو,3006 ,ص;.)94
أي أن االختالف بين االتجاه و الميل يكمن في أن الميل ىو اتجاه غالبا ما يكون ايجابي ,
فكل شخص يميل إلى شيء ما يعجبو فيقول انو ايجابي ,أما االتجاه فيو إما ايجابي أو
سمبي ,فكل منيما لو حالة وجدانية تكون سارة أحيانا أو منفردة.
 :3-2االتجاه والسموك  :لقد حاول عمماء النفس االجتماعي بيان العالقة بين االتجاه
والسموك  ,وقد تبين أن االتجاىات ليا اثر عمى سموك الفرد فاالتجاه الموجب يؤدي إلى
إقبال الفرد نحو شيء معين في حين أن االتجاه السالب يؤدي إلى اجحام الفرد وابتعاده
عن موضوع معين.
 :4-2االتجاه والمعتقد  :فالمعتقد أضيق من االتجاه فيو تصورات الفرد نحو موضوع
معين فيو دو طبيعة معموماتية يتصف باالنفعالية فيو يشير إلى مكون واحد من مكونات
االتجاه.
بمعنى أن الفرق بينيما يتمثل في أن المعتقدات عبارة عن تصور الفرد نحو شيء ما ,فيو
يتعمق بالجانب المعرفي أو ألمعموماتي ,والمعتقد ينتمي إلى المكون المعرفي بينيما االتجاه
إلى المكون الوجداني ( .العيسوي  ,2:92 ,ص; )57
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 :5-3الفرق بين االتجاه والقيمة  :و يتمثل في إن القيمة اعم و اشمل من االتجاه ,وكذلك
تحتوي القيم موقعا أكثر أىمية في بناء شخصية الفرد من االتجاىات.
بمعنى أن االختالف يتمثل في أن قيمة ىي عبارة عن مجموعة من االتجاىات ليا عالقة
فيما بينيا ,وكذلك عامة و شاممة بينيما االتجاه ليس كذلك ,وليا مكانة جيدة في بنية
شخصية الفرد (.خميفة ومحمود ( ,دس)  ,ص;)58

 - 3مكونات االتجاهات:
تتشكل االتجاىات بثالث مكونات فرعية ىي مكونات فرعية ىي مكونات متصمة متفاعمة
فيما بينيا و ىي ;
 :2_3المكون العاطفي الوجداني  :يتمثل في مشاعر الفرد نحو موضوع معين ومدى تقبمو
أو رفضو لو ,وقد تكون استجابة الفرد ايجابية إذا كان الفرد يحمل مشاعر من الحب والتقبل,

وقد تكون سمبية إذا كان يحمل مشاعر من الكراىية والنفور.
( الخطيب وآخرون,3004 ,ص ;)258
 :2_3المكون المعرفي ; وىو الذي يشير إلى التصورات ىي التي يتصورىا الفرد حول
موضوع معين ,وىده التصورات ىي التي تكون شعور الفرد حول موضوع االتجاه(.
حسن,3002,ص;)309
 :3-3المكون السموكي ; يتمثل ىدا المكون في سموكيات الفرد إزاء المثير سواء كانت
ايجابية أو سمبية(.وحيد,3002,ص; )58
من خالل ىدا نالحظ أن االتجاىات تتكون من ثالثة مكونات متكونة ومترابطة فيما
بينيا فاجتماعيما معا يؤدي إلى تشكيل االتجاه ,فاالتجاه ال يتشكل بفعل مكون واحد أو
اثنين ,فيو يتشكل بفعل المكونات الثالثة معا ,فالمكون العاطفي يساعدنا عمى معرفة نوعية
االتجاه ىل ايجابي أو سمبي ,المكون المعرفي يعبر عن المعتقدات واألفكار ,أما المكون
السموكي فيبين سموك الفرد حول الموضوع المرغوب فيو.
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 -5تصنيف االتجاهات;
تصنف االتجاىات عمى عدة أسس ىي;
 :1-4عمى أساس الموضوع; ىناك اتجاه عام واتجاه خاص ,فاالتجاه العام ىو الذي يكون
معمما  Generalizedنحو موضوعات متعددة  ,يتميز بالثبات واالستقرار ,أما االتجاه
الخاص ىو الذي يكون محدود نحو موضوع معين ,يتميز بقمة الثبات واالستقرار من العام.
أي أن تصنيف االتجاه عمى أساس الموضوع ينقسم إلى قسمين ىما اتجاه عام وآخر خاص
فاالتجاه العام يكون محدود نحو موضوع ما ,يتميز بقمة الثبات واالستقرار من العام.
أي أن تصنيف االتجاه عمى أساس الموضوع ينقسم إلى قسمين ىما اتجاه عام واتجاه خاص
فاالتجاه العام يكون عمى نحو مجموعة من الموضوعات فيو ثابت و مستقر ,أما الخاص
فيو عكس االتجاه العام ألنو يكون نحو موضوع واحد وىو قميل الثبات واالستقرار.
 :2-4عمى أساس األف ارد; ىناك اتجاه جماعي وآخر فردي فاالتجاه الجماعي يشارك فيو

مجموعة من األفراد أما الفردي فيوجد فيو فرد واحد وال يوجد لدى باقي األفراد.

في ىذا النوع من التصنيف ينقسم االتجاه إلى اتجاه جماعي الذي يكون فيو مجموعة من
الناس ,واتجاه آخر فردي يكون فيو فرد واحد.
:3-4عمى أساس الوضوح; فيناك اتجاه عمني واتجاه سري ,فالعمني ىو الذي ال يجد فيو
الفرد حرج من إظياره والتحدث عنو دون خوف  ,أما السري فيو الذي يخفيو الفرد عن الناس

وينكره أحيانا.
يعني أن االتجاه يمكن أن يكون عمني أمام جميع الناس ,ويمكن أن يكون سري يخفيو
الفرد ويستره ويمكن أن يستبعده.
 :4-4عمى أساس القوة; اتجاه قوي وآخر ضعيف ,فاالتجاه القوي ىو الذي يتضح أو
يظيره في السموك القوي ,وتبقى ثابتة ومستمرة ال تتغير,أما الضعيف فيو الذي يكون في
السموك المتراخي المتردد وىو السيل التغيير والتعديل.
أي أن االتجاه عمى أساس القوة ينقسم إلى اتجاه قوي فيو سموك قوي ,واتجاه ضعيف
يكون فيو السموك ضعيف سيل التغيير.
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 :5-4عمى أساس الهدف ; فيناك اتجاه موجب وآخر سالب ,فالموجب يقوم عمى تأييد
الفرد ولموقف ما ويعبر عنو بالحب ,أما السالب فيو الذي يقوم عمى رفض الفرد لموضوع ما
 ,ويعبر عنو بالكره.
أي أن االتجاه عمى أساس اليدف ينقسم إلى اتجاه موجب يعبر عنو بالحب واتجاه سمب
يعبر عنو بالكره ( .زىران,3000,ص;):4
وعميو نستنتج أن االتجاىات تنقسم إلى عدة أقسام وتصنف عمى عدة أسس وذلك حسب
طبيعة الفرد والموضوع سواء كان بالقبول أو الرفض أو اإلظيار أو اإلخفاء وما إذا كان
سموكو قوي أو ضعيف.
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 -6خصائص االتجاهـات  :تتمي ـز االتجـاىات النفسية بالخصائص التاليـة ;  -االتجاىات
مكتسبة وليست وراثية وتتسم باالستم اررية إلى حد ما .
 يمكن قياس االتجاىات والتنبؤ بيا . قد تكون االتجاىات سمبية أو ايجابية محايد وقد تكون قوية أو ضعيفة نحو موضوعمعين.
 ترتبط االتجاىات بمواقف اجتماعية وتعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعة من معاييروقيم (.الخطيب و اخرون  ,3004 ,ص; )254
 كما يضيف سامي محمد ممحم  3002مجموعة من الخصائص تتمثل في ; تتأثر االتجاىات بخبرة الفرد ويؤثر فييا  ,فيي بدلك نتاج الخبرة اإلنسانية . تتعدد وتختمف حسب المثيرات ترتبط بيا خصائص انفعالية قد تكون محدودة أو عامة. توضح العالقة بين الفرد وموضوع االتجاه . تتشكل من بعدين رئيسيين ىما ; بعد معرفي وآخر انفعالي . تتفاوت في وضوحيا فمنيا ما ىو واضح المعالم ومنيا ما ىو غامض.( ممحم ,3002 ,ص;)274
من خالل مجمل ىده الخصائص نستخمص بان االتجاىات تتكون من عالقة الفرد
بابئة ,وتحدد من الموضوع الذي يميل إليو الفرد ودرجة ىذا الموضوع ,وكذلك أوضح ممحم
بأنيا تتأثر بخبرة الفرد وتختمف حسب مثيراتو.
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 -6وظائف االتجاهات :
 - 2االتجاه يحدد طريق السموك ويفسره.
 - 3االتجاه ينظم العمميات الدفاعية واالنفعالية واإلدراكية المعرفية حول بعض النواحي
الموجودة في المجل الذي يعيش فيو الفرد.
 -4االتجاىات تنعكس في سموك الفرد في أقوالو وأفعالـو وتفاعمو مـع اآلخرين في الجماعات
المختمفة في الثقافة التي تعيش فييا.
 -5االتجاىات تسير لمفرد القدرة عمى السموك واتخاذ الق اررات في المواقف النفسية المتعددة
شيء من االنسياق والتوحد دون تردد أو تفكير في كل موقف في كل مرة تفكي ار مستقال
 -6االتجاىـات تبمور وتوضح صورة العالقـة بين الفرد وبين عالمـو االجتماعـي
 -7االتجاه يوجو استجابات الفرد لألشخاص واألشياء والموضوعـات بطريقة تكـاد تكون ثابتة
 -8االتجاه يحمل الفرد عمى أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة
االجتماعية
 -9االتجاىـات المعمنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعو من معاييـر وقيـم ومعتقدات
(محمد إبراىيم عيد  3000ص ):2
ويضيف كذلك جودت نبي جابر ( )3005بعض الوظائف تتمثل في ;
 استخدام العالج النفسي عن طريق تغيير اتجاىات الفرد نحو ذاتو ونحـو اآلخريـن ونحوالبيئة التي يعيش فييا.
 تتيح الفرصة لمتعبيـر عن ذاتو وتحديد ىويتو ومكانتو في المجتمـع الذي يعيش فيو حيثتدفعو اتجاىاتو لالستجابة بقوة ونشاط وفعالية لمثيرات البيئة المختمفة ،األمر الذي يضفي
عمى حياتو معنى ىاما ويخيبو حالة االنعزال أو الالمباالة
 تساعد الفرد ع مى التكيف مع الجماعة التي يعيش فييا ألنو يشكل اتجاىات متشابيةالتجاىات األشخاص العامين في البيئة (بني جابر 3005ص .)37:
نستنتج من خالل ىذا بان االتجاىات تحتوي عمى مجموعة من الوظائف من بينيا انيا تبين
عالقة الفرد بالبيئة وكذا تحدد لو السموك وتنظم العمميات االنفعالية واإلدراكية في بعض
المجاالت وتمنحو فرصة التعبير عن نفسو وتساعده عمى التأقمم مع الجماعة في البيئة التي
يعيش فيو
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 -8مراحـل تكوين االتجاهات; تمر االتجاىات أثنـاء تكوينيا بالمراحل التالية ;
 المرحمـة اإلدراكية المعرفية ; فييا يدرك الفرد مثيرات البيئة ويتصرف بموجبيـا فيكتسبخبرات ومعمومات تكون بمثابة أطار معرفي لو.
 المرحمة التقويمية; وفييا يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونو عنيافضال عن الكثير من أحاسيسو ومشاعره التي تتصل بيا.

 المرحمـة التقديرية ; فييا يصدر الفرد القرار الخاص بنوعية عالقتو بيذه المثيراتوعناصـرىا ،فإذا كان القرار موجبا فكون الفرد اتجو إيجابا نحو ذلك الموضوع  ،أما إذا كان
القرار سالبا فيعني أنو اتجو سالبا نحو الموضوع (وحيد 3002ص .)57
من خالل ىده المراحل يتبين لنا أن تكوين االتجاىات يمكن في إدراك عالقة الفرد
بالمثير وكيفية التفاعل معيا تم إصدار القرار المرتبط بيذا المثير.
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 -9تغيير االتجاهات;
إن عمميـة تغيير االتجاىات ليست عممية سيمة ميسورة

والسبب يرجع إلـى أن

االتجاىات إذا تكونت فإنيا تميل إلـى أن تثبت وتبدي مقاومة لمتغيير لكن ليس معنـى ذلك
انو أمر مستحيل فمن الممكن إن تعدل االتجاىات وتتغير (صالح وآخرون (د س)
ص.)378
** فمن العوامل التي تجعل تعيير االتجاىات سيمة مما يمي;
 ضعف االتجاه وعدم رسوخو. توزيع الرأي بين اتجاىات مختمفة. عدم تبمور ووضوح اتجاه الفرد أساسا نحو موضوع االتجاىات. عدم وجود مؤثرات مضادة. وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاىات (ألسمرائي  ,2:99,ص; .):8 وتعتبر ىده النقاط بمثابة مؤشرات سيمة لتغيير عممية االتجاىات.** أما العوامل التي تجعل تغيير االتجاىات صعبا فتتمثل فيما يمي;
 رسوخ المعمومات ووضوح المعالجة عند المرء. قصر محاوالت التغيير عمى األفراد. ضعف محاوالت التغيير واعتمادىا عمى المحاضرات والمنشورات ( الخطيب وآخرون 3004ص .) 264
 -+تعتبر ىذه النقاط مؤشرات صعبة تغيير عممية االتجاىات فكمما كان اتجاه الفرد نحوموضوع معين قويا وثابتا صعب تغييره من خالل ىذه النقاط نستنتج أن عممية االتجاىات
لدييا عوامل تغيره فبعضيا يسيل ىده العممية والبعض األخر يصعبيا.
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 - :طرق قياس االتجاهات ; تتعدد طرق قياس االتجاىات وتختمف ،سنتناول أىـم
المقاييس وأكترىا شيوعا .
أ /-طريقة بوبادوس ; مقياس البعد االجتماعي ظيرت ىذه الطريقة سنة 2:36
لقياس المسافة االجتماعية أو البعد االجتماعي بين الجماعات القومية المختمفة ويعد أول
مقياس لقياس االتجاىات وقد طبقو عمى عينة قواميا  2836أمريكي لقياس اتجاىاتيم نحو
 4:جماعة قومية عنصرية  ،يحتوي المقياس عمى سبعة ( )8فقرات أول فقرة نقيس اقصر
درجات القبول والفقرة السابعة نقيس أقصى درجات الرفض االجتماعي ويتكون المقياس ممن
الدرجات التالية;-
 اقبل أن أتزوج منيم. اقبل انضمام احددىم إلى النادي الذي ينتمي إليو ليكون صديقا لي. اقبل أن اجاورىم في السكن. أقبل أن أزامميم في العمل. أقبميم كمواطنين في بمدي. اقبميم كزائرين في وطني. أساعدىم عن وطني ( وحيد  3002ص )66فنجد عمى طريقة بوبادوس التي تسمى بمقياس البعد االجتماعي أنيا تقيس مدى قبـول
ورفض الفرد لشعب معين ،وتعد كذلك من الموازين المتجمعـة والتـي ترتبط فييـا الوحدات
بعضيا ببعض.
ب /-طريقة ترستون ( مقياس الفترات المتساوية الظيور)
يتكون المقياس من عدة وحدات أو عبـارات كل منيا خاص وقيمة معبرة عن وضعيا بالنسبة
لممقياس ككل.
أما طريقة إعداد المقياس وتقدر الوزن الخاص بكل عبارة فيي أن الباحث يجمع عدد كبير
من العبارات قد تزيد عن مئة أو بضع مئات يرى أنيا تقيس االتجـاه الذي يريد قياسيا
وتعطي مدى الموافقة أو الرفض أو التقميل أو التفوق تم يكتب كل عبارة عمـى ورقة منفصمة
ويعرض العبارات عمـى مجموعة من المحكمين الخبـراء ونحو تنظيم النسل ونحو الزواج
ونحو الصينيين (زىران  3000ص .)294
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ويالحظ عمى ىذه الطريقة أنيا تقوم عمى أساس افتراضي أن المسافات بين الفقرات
متساوية ويكون ال يوجد أي دليل تجريبي عمى صعوبة ىذا القرص  ،يستغرق المقياس وقتا
وجيدا في أعداده ويحتاج إلى عدد كبير من المحكمين وان أوزان الفقرات قد تتأثر
بالتجييزات الشخصية لممحكمين  ،كما تكون الفقرات المتساوية البعد في نظر الحكـام ىي
في الحقيقـ ة ليست كذلك بالنسبة لممفحوصين تمم يقترب متوسط التقدير لمفرد من متوسط
التقدير لمفرد األخر مع اختالف داللة كل من المتوسط ( وحيد  3002ص )68
أي أن طريقة ترستون تحتوي عمى مجموعة من الفقرات ولكل فقرة وزن خاص بيـا وتحتـاج
إلى عدد كبير ممن الخبراء لمحكـم عمييا وكذلك استغـراق وقت كبير فـي إنجازىا وتستخدم في
العديد ممن المواضيع لمعرفة اتجاىات األفراد.
ج /-طريقة ليكرت ال يعتمد ليكرت عمى المحكمين وال عمى تصنيف العبارات .....

األوزان قيمة معينة ويتكون مقياسو من مجموعة من البنود يطمب من الفـرد أن يجيب عمييـا

بما يعير عن رأيو من حيت المعارضة أو الموافقة  ،ويوجد أمام كل بند منيـا درجات تتفاوت
من حيث الموافقة الشديدة إلى المعارضة الشديدة كالتالي( موافق بشدة  ،موافق ،محايد ،غير
موافق،غير موافق مطمقا) تأخذ استجابة درجة معينة تتفـاوت بين ( )6 – 2وفي اإلجابة
عمى المقياس يطمب من األفراد الذين يجري عمييـم المقيـاس وضع عالمة عمى اإلجابة التي
تعبر عن رأييم بالنسبة لكل عبارة من عبارات المقياس (عبد اهلل  3006ص )85
نالحظ أن مما يمز ىذه الطريقة عن الطرق األخرى أن ليكرت ال يعتمد عمى الخبراء
المحكمين ،بل يتيح لمفرد فرصة لمتعبير عن رأيو بوضع عالمـة أمام ككل عبارة بما يناسبيا
من بديل من البدائل الخمسة
وممن ىذا كمو نستنتج أن ىذه الطرق تعد من أكثر األساليب انتشا ار واستخدامـا في مجال
قياس االتجاىات  ،فيي تعتمد عمى حرية الفرد في التعبير عن مشاعره ورغباتو نحو
موضوع ما.
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 -20أهمية االتجاهات:
لالتجاىات أىمية بالغة في حياة اإلفراد وفي توجيو سموكيم بشكل ينسجم مع مـا
يستيدفو المجتمع ويرضاه ،وتقبل الفرد التجاىـات مجتمعو ومشاركتو ألنماط حياتيـم معنى
ودالئل ومغزى ،حيث أنيا إشباع لمكثير من دوافعو حاجاتو النفسية واالجتماعية وىي تسيل
استجابتو لممواقف التي لديو اتجاىات خاصة نحوىا فال يبحث عن سمـوك جديد في ككل مرة
يواجو فييا الموقف نفسو ،وىي عمى تفسير مما يمر بو من مواقف وخبرات جديدة
إن معرفة االتجاىات النفسية أو االجتماعية تفيدنا في كل مجاالت الحياة وتسيل لنا
التخطيـط في كل ميدان من ميادينيـا وتدفع األفراد باالتجـاه الذي يرغبو المجتمـع (السمرائي
 2:99ص ) ::
أي أن االتجاىات تفيدنا في كل مجاالت الحياة منيا الصحية و النفسية واالقتصادية وحتى
االجتماعية والمينية حيث يبرز دورىا في تسيير وتوجيو سموك األفراد  ،فيي تساعدىم عمى
اتخاذ القرار المناسب نحو موضوع أو موقف معين.
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 .11نظريات التفاعل بين عناصر المعرفة وتغيير االتجاهات:

تقوم ىذه النظريات كميا عمى أن تغيير االتجاىات يتم عمى أساس الحصول عمى
معمومات جديدة وبذلك تغير في معتقدات الفرد وبالتالي وجب إثباتو وسنتناول ثالث من ىذه
النظريات وىي كاآلتي;
 1-11نظرية التطابق(اوزجودوتانبوم):
التطابق عندىا ىو حالة من حاالت اطراد التقويم ،ويحدث التطابق إذا كان لدى
الفرد تقويم محب لكل من المصدر والمفيوم ،باإلضافة إلى أن التأكيد بين رابطة ايجابية بين
المصدر والتقويم ،ويتم التطابق كذلك إذا كان التقويم لكل من المصدر والمفيوم متناقضا.
يبدو أن االتجاىات تتغير في حالة وجود التناقض  ،أي في حالة عدم وجود
التطابق ،وعن طريق عممية المالئمة التي يقوم بيا الفرد في أي نقطة من ىذه النقاط الثالث

 ،فانو يعيد تشكيل التناقض وعد التطابق(.سعد جالل,دون سنة الطبع،ص28:

)

وما نالحظو في نظرية التطابق أن التطابق يحدث عند تجميع النقاط الثالث التقويم
والمصدر والمفيوم ويحدث التغير في االتجاىات عندما يحصل تناقض بين احد العناصر
الثالث.
 3-22نظرية التوازن المعرفي :هيدر
يرى ىيدر أن االتجاىات نحو األشياء ونحو الناس ليا جاذبية ايجابية أو جاذبية
سمبية ،وقد تتطابق ىذه االتجاىات وربما ال تتطابق  ،لذلك قد يكون ىناك توازن أو عدم
توازن في نسق االتجاىات ،ويرى أن ىناك حركة دائمة نحو التوازن ،والتوازن عممية تتضمن
التجانس بين كل العناصر الداخمية في الموقف بحيث ال يكون ىناك ضغط نحو التغير،
يعني ىذا أن مفيوم التوازن األساسي ىو أن ىناك نزعة لدى األفراد لفصل االتجاىات التي
تتعارض والتي تتشابو وعزليا عن بعضيا.
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وينصب االىتمام عند 'ىيدر' عمى المواقف التي فييا شخص وآخر كل منيما لو
اتجاه معين نحو موضوع معين نرمز لو بالرمز س فإذا كان الشخص يحب اآلخر فمن
المفروض أن اتجاه األخر سيكون ىو نفسو التجاىو إما أذا اختمفا فينا تتولد لدينا حالة عدم
توازن.
و في العالقة بين الشخص و األخر و الموضوع و ىو النموذج ذو الثالثة أضالع
الذي وضعو ىيدر إذا كانت الرموز ايجابية في العالقة يحدث التوازن أما إذا كانت العالقة
تتصف بعدم التوازن يتولد توت ار يؤدي إلى توليد قوي إلعادة التوازن كما انو المحور لتغيير
االتجاىات في ىذه النظرية.
والرسومات التالية تبين العالقة بين الشخص واألخر والموضوع في حاالت التوازن
وفي حاالت عدم التوازن(.شكل رقم ( )-2-سعد جالل,دون سنة الطبع،ص
)290-28:
حاالت التوازن;
س

س

+

-

الشخص
االخر

-

-

الشخص
االخر

ـــــــ

س

+

+

+

+

الشخص
االخر

حاالت عدم التوازن;
س

س

-

الشخص
االخر

+

+

س

+

الشخص
االخر

+

-

-

الشخص
االخر

-

-
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ما نستخمصو من نظرية التوازن المعرفي أن التطابق يحدث عندما يتفق
شخصان عمى موقف ما  ،أما إذا اختمفنا فانو يحدث عدم توازن وبذلك يحدث تغير في
االتجاىات.
 3-22نظرية التنافر المعرفي :فستنجر:
إن لب ىذه النظرية ىو أن التنافر حالة سمبية من حاالت الدافعية التي تحدث حين
يكون لدى الفرد معرفتان في وقت واحد  ،عمى أال يكون بينيما توافق آخر؛ تتنافى المعرفتان
إذا كانت نقيضة إحداىما تنبثق عن األخرى  ،وذلك إذا أخذنا ىاتين المعرفتين عمى حدا.
واالتجاىات تتغير من ناحية النزعة التي تحرك الدوافع نحو المواقف لمتخمص من

التنافر( .سعد جالل,دون سنة الطبع,ص292

)

ما نستخمصو من ىذه النظرية أنيا تقوم عمى أساس التنافر أي عدم اتفاق فكرتين
يبدييما الفرد.
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خالصة :
لقد حاولن من خالل ىدا الفصل أن نمم بأىم الجوانب االتجاىات حيث تناولنا التعريف و
الفرق بين االتجاه و المفاىيم األخرى و مكوناتو و تصنيفاتو والخصائص والوظائف ومراحل
التكوين وتغيير االتجاىات وطرق قياس اتجاىات و األىمية و النظريات .
ومن خالل ما قدمناه عن موضوع االتجاىات من معمومات تتضح لنا اىميتيا وىدفيا في
توجيو الفرد نحو قدراتو وتحقيق طموحاتو.
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المبحث الثاني  :التكوين المهني .
 -تمهيد

 تعريف التكوين المهني أهداف ومبادئ التكوين المهني أنماط التكوين المهني تطور التكوين المهني في الجزائر ارتباط التكوين المهني بجوانب أخرى كيف يتم االلتحاق بالتكوين المهني نقائص المنظومة التكوينية آفاق تنموية -خالصة

الفصل الثاني

التكوين المهني

تمهيد
تعتمد بمدان العالم عامة والنامية خاصة في اقتصاد مواردىا البشرية عمى فعالية
وجودة صانعيا الذين أعدتيم كل من قطاعي التربية والتكوين  ,ىذا األخير الذي ساىم
في نشر ثقافة الصناعة وادماج الشباب اجتماعيا ومينيا لذلك فيو يندرج ضمن نظام "
تربية – تكوين – شغل " وعميو ارتأينا أن نتطرق إلى التعرف أكثر عمى ىذا القطاع نظ ار
ألىميتو ولممكانة التي يشغميا ضمن المنظومة التربوية في الجزائر بدءا بالتعريف بالتكوين
الميني ثم التطرق إلى أىدافو ومبادئو بصفة عامة مرو ار إلى تطوره في الجزائر ومسار
المتربص فيو وصوال إلى اآلفاق التنموية التي حققيا خالل ىذه الفترة واآلفاق التي تسعى
إلى تحقيقيا .
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 – 1تعريف التكوين :
في تعريف لمتكوين حسب محمد مسمم يرى بأنو " عممية إعـداد وتحضير الفـرد
لمنصب تسيير واشراف حيث يكتسب رصيدا معرفيا جديدا يؤىمو إلبراز قدراتو وكذا تكيفو
مع الوضع الجديد في ظروف جديدة  ,وذلك قصد النيوض بالطاقات وتحسيـن األداء
وزيادة الفاعمية واالستم اررية " ( مسمم 2007 ,ص )90 :
فحسب مسمم إن التكوين ال يكون إال من أجل الحصول عمى منصب معين  ,وان
ىذه الميـ ارات والمكتسبات ال تؤىمو إال لذلك المنصب ,وىنا نالحظ إن ىذا التعريف
حصر صفة التكوين إال في مجـال محدد غير أننا نالحظ في الواقـع إن ىناك تكوين
معين قد يخدم عدة مجاالت خصوصا في الحياة لتوازن بين األجيـال االجتماعية مثال قد
يتعمم الفرد منا حرفة معينة من اجل الحفاظ عمى التراث فيذا التكوين ليس من اجل
منصب معين فيو لمثقافة الخاصة بالمجتمع .

 – 2تعريف التكوين المهني :
أما في تعريف التكوين الميني فيرى كل من :
أ – " دي مونتو موالن  "DE MONTOMOLIN Nبأن " التكوين يدل عمـى إحداث
تغيير إرادي في سموك الراشد في أعمال ذات طبيعة ذات طبيعة مينية " (.مق ـداد
وآخرون ,1993 ,ص)302
وىنا يرى دي مونتو موالن أن الراشد ىو الذي يختار التكوين المراد حسب المينة
المرغوبة غير أنو ركز عمى الراشدين دون غيرىم ممن يتمقون تكوينا معينا في مينة ما,
كما أن ىذا التكوين الذي سيتمقاه الفرد يجب أن يحدث تغيي ار ايجابيا إلى األفضل حتى
يشعر الفرد أنو ذو خبرة وحقق مكانة .
ب -وفي تعريف لـ " :مياالري " : "Mailaretيرى بأن التكوين عبـارة عن نوع من
العمميات التي تقود الفرد إلى ممارسة نشاط ميني ,كما أنو عبارة عن نتائـج ىذه العمميات
"(مقداد وآخرون,1993 ,ص)302:
يتجو ىذا التعريف إلى أن التكوين يعتبر نوع أو جزء من التدريب لمقيام بمينة ما وال
نستطيع أن نقول ىذا األخير ال يعتبر دليال كافيا فقد يتكون فرد في عممية ما وال ينتج
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فيي ا فمثال قد تتعمم امرأة ما فن التفصيل والخياطة ولكنيا ال تممك اإلمكاني ـات الالزمة فال
تخيط .
ج – أمـا تعريف "مورينو مينا جير  ": "Morineau Menagerفيـرى بأنو فعـال
ويبنى  ,وليس مجرد تسجيل لممعمومات أو مجرد تعميم لعادات مينية ,
بيداغوجيا ُيكتسب ُ
فالتكوين ينبغي أن يسعى إلى البنـاء  ,والى تحميل المواقف البيداغوجيـة  ,والـى توضيح
المكتسب المعرفي  ,وامتـالك الميارات والكفـاءات البيداغوجية مع إمكـان استثمـارىا من
جديـد في السموك وتحميـل المواقـف البيداغوجية المختمفـة بقـدر اإلمكان(مقداد وآخرون,
 ,1993ص)302
أما مورينو فقد اعتبر أن ىذا التعريف ىو تعريف إجرائـي لمتكوين حيث أكـد فيو عمى
ضرورة التطبيق الفعمي لممكتسبات البيداغوجية أي التوفيق والتنسيق بين مـا ىو نظري
وما ىو تطبيقي عمى أن يتم استغالل ىذه الميـارات في مختمف المواقف حتى نستطيع أن
نقـول أن ىذا الفـرد قد اكتسب كفـاءة مينية وىذا ىو اليدف الحقيقـي والرئيسي الذي يسعى
إلى تحقيقو التكوين الميني ولذلك يعد ىذا التعريف أدق واشمـل من التعاريف السابقة .
د – ىذا ويرى "بوفمجة غياث" ":أن التكوين الميني ىو مجموعة من النشاطـات تيدف
إلى ضمان الحصول عمى المعرفة والميارات واالتجاىات الضرورية ألداء ميمـة أو
مجموعة من الوظائف ,مع القدرة والفعالية في فرع أو مجال النشاطـات االقتصادية
المعينة"(بوفمجة ,2002 ,ص)79:
ربط ىذا التعريف الميارات واالتجاىات بالجانب االقتصادي فقد دون المجاالت
األخرى كما اعتبر اليدف الرئيسي من التكوين ىو الحصول عمى المعرفة والميارات في
حين أنو تناسى ضرورة تطبيق ىذه المعارف والميارات سواء في الموقف الـذي من أجمو
تكون أو في مجموعة من المواقف .
وعميو من خالل التعاريف السابقة الذكر نستخمص ما يمي :
أن التكوين الميني ىو نشاط ميني منظم يقوم بو الفرد من أجل الحصول عمى معارف
وتحويميا إلى ميارات عممية يدوية .
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 –3أهداف ومبادئ التكوين المهني :
أ – األهداف :
إن إنشـاء مراكز التكوين المينـي قادر عمى تخرج  100.000عامال متخصصا
سنويا  ,وىذا يعتبر من أىداف برنامج التكوين الميني ( .زايد  ,1986 ,ص )170 :
كما ييدف ذلك إلى :
 -/1تحسين مستوى العمال وتطوير مياراتيم وقدراتيم المكتسبة .
 -/2إعادة االعتبار لمحرف اليدوية والصناعات التقميدية .
 -/3ترقية تكوين المرأة من خالل فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء الماكث ـات بالبيت
(و ازرة التعميم والتكوين المينيين )2005 ,
إن التكوين الميني من خالل ىذه األىداف يحاول أن يظم ويشمل جميع الفئـات من
العمال إلى المـرأة الماكثة في البيت من اجل النيوض بالقـدرات وابرازىا من جيـة والحفاظ
عمى أصالة التراث والصناعات التقميدية من جية أخرى وكذلك حتى تكون لو مكانة بارزة
في الوسـط التربوي والوسط العام لذلك كان ىدفو األول واألساسـي ىو تخريج أكبر عدد
من ذوي االختصاص .
ب – المبادئ :
وأما المبادئ فتتمثل في :
 يجب أن تكون لممتكونين فكـرة عن طبيعة األسئمة واألعمال التطبيقية التي تكـون فياالختبارات .
 يمكن أن يحدث التعميم في أي مكان وليس فقط في الورشات والمؤسسـات الخاصةبالتكوين  ,ليذا يجب العناية بالتعميم الذي يمكن أن يحدث بالمواقف غير النظامية .
 عم ـى المكون أن يكون ممما بموضـوع التكوين إلى جانب قدرتو عمى إيصـال المعموماتإلى غيره .
 عمينا أن نعرف ما إذا كان حوافز داخمية أو مادية . حتى يكون العق ـاب والتعزيز أكثر فاعميـة يجب أن يكون مباشرة بعد االستجابةومناسبان في القوة مع االستجابات .
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 يساعد التطبيق عمى استغالل التغذية الراجعة في التعميم إذ يمكن من مالحظة أثـراألداء والتعرف عمى األخطاء وتصحيحيا ( .بوفمجة ,1984 ,ص)29-25:
إن ىذه المبـادئ تركز أكثر عمى المكون والمتكون ومكان التكوين وىما العناصر
الفعالة في عممية التكوين وخاصة مبدأ التطبيـق الذي يعد الميزة الرئيسية وحتى نقول أن
المتدرب قد تكون واكتسب ميارة يدوية

عممية من جية وساىم في اإلنتـاج تنمية

االقتصاد من جية أخرى .
 – 4أنماط التكوين المهني :

يتكون التكوين الميني من أربع أنماط ىي :

 : 1 – 4التكوين اإلقامـي  :ىو الشكل التقميدي في التكوين المينـي بشكميو النظري
والتطبيقي  ,وىناك ثالث فترات الستقبال متدربين في التكوين الميني  :ينايـر ,مارس
وسبتمبر حيث أن غالبيـة الممتحقين بو ىم من التالميـذ المتسربين من قطـاع التربية
الوطنـي( .بوفمجة ,2002 ,ص)91:
ما يالحظ أن ىذا النوع من التكوين ىو الشكل القديم والمعروف من قبل ألنو يعمل
عمى استقبال المتربصين والراغبين في التكوين وخاصة القادمين من األماكن والمـدن
البعيدة وعمى مدى ثالثة أشير حتى يتمكن كل من لم يمحق بالتسجيل في شير يتمكـن
من التسجيل في الشير المقرر غير أنو تم تحديد ىذا النوع باستقبال المتسربين فقط من
التالميذ دون غيرىم .
 : 2 – 4التمهين  :ويتم داخل المؤسسات والو رشات اإلنتاجية سواء في القطاع العـام
أو الخاص تحت إشـراف مراكـز التكوين المينـي التي تقدم تكوينا نظريا مكمـال ( .بوفمجة,
 ,2002ص)92:
نالحـظ أن ىذا النوع من التكويـن رغم أنو يقدم نظريا غير أنو ال يتم إال فـي
المؤسسات واألماكـن المخصصة لو وذلك الكتساب المعمومـات الخاصة والالزمـة
بالتخصص المختار لدى المتربص وتحت ظروف مالئمة .
 : 3 – 4التكويـن عن بعد  :وىو تكوين يتم بالمراسمـة  ,يتكفل بو المركز الوطنـي لمتعميم
الميني عن بعد ( )CNEPDفإلى جانب الدراسة الذاتية لممتكونين  ,فيم يتابعون حصصا
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في مراكز التكوين الميني تحت إشراف مؤطرين تابعين لتمك المراكز  ,حيث يمارسون
أعماال تطبيقية (.بوفمجة ,2002 ,ص)93:
بما أن ىذا النوع من التكوين يتم عن طريق المراسمة فإننا نالحظ أنو حتى التمميـذ
الذي مازال يدرس يستطيع أن يمتحـق بالتكوين وفي المجـال الذي يرغب فيو وىنا قد
يكتسب شيادتين شيـادة مدرسية وشيـادة تكوينية تطبيقية باإلضافة إلـى ربح الوقت
واستغاللو في عمل آخر .
 : 4 – 4التكوين المسائي  :وىو نمط موجو بالدرجة األولـى إلى العمـال  ,ويتم في
مراكز التكوين الميني مساءا بعد االنتياء من مياميم العادية(.بوفمجة,2002 ,ص)93:

إن التكوين الميني منح فرصة حتى لمعمال كي يتكونوا ويتحسن مستواىم حتى بعد
االنتيـ اء من الوقت المخصص لمعمل وىذا يدل عمى أن التكوين ليس لممتسربين فقط فيو
لجميع الفئات وبمختمف المستويات
ومن ىنا نالحظ أن لمتكوين الميني أنواع مختمفة  ,وذلك حتى يتمكن المتربص من
االلتحاق بالنمط الذي يناسبو وتحقيق التكوين بشتى الطرق وفي مختمف الظروف .
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 – 5تطور التكوين المهني في الجزائر :
مر التكوين الميني في الجزائر بعدة مراحل ىي :
 : 1- 5المرحمة األولى من االستقالل عام  1962إلى غاية  : 1966حيث تميزت ىذه
الفترة بنقص كبير في ىياكل االستقبال إذ لم يكون ىناك إال  25ىيكل استقبـال بقدرة
 500منصب بيداغوجي وحوالي  6000متكون كما أن محتوى برامج التكوين لم تكن
تتماشى مع حاجيات المجتمـع الجزائري التنموية  ,غير أن الدولـة الجزائرية اتخذت
إجراءاتيا إليجاد اإلطارات الالزمة  ,منيـا  :إعادة فتح وتشغيل المؤسسات واليياكل التي
غادرىا المستعمر .
إضافة مين وتخصصـ ات جديدة خاصة في المجاالت التي تحتاجيا التنمية الوطنيـة
(كالنسيج ,الحديد والصمب) (بوسنة  ,زاىي ,1992 ,ص )283 :
من خالل ىذه المرحمة نالحظ أن التكوين الميني في بداية االستقالل كان يعاني من
نقص كبير في مختمف الوسائل وىذا نتيجة ما خمفو االستعمار من خراب وأميـة غير أننا
الحظنا أن المنظومة لـم تقف عاجزة ومكتوفة األيدي بل حولت استغالل كل مـا يمكـن
استغاللو وتوفيـر ما ىو مطمـوب حسب اإلمكانيـات حتى تتمكن من تحسين الوضعية
والنيوض ولو بالقميل بنظام التربية والتكوين في الجزائر رغم أن النظام الذي تتماشى عميو
ىذه المنظومة ال يخدم المجتمع الجزائري وال يوفر الطمب .
 : 2 – 5المرحمة الثانية  :ثم جاءت ىذه المرحمـة حيث دخل التكوين المينـي فـي
المخطط الثالثي ,وىذا من عام  1967إلى  1969وفيو شيد عدة تطورات منيا  :توسيع
القائمة من أجل تحقيق فاعمية أكثر في االستجابة إلى الطمب االجتماعي مع فتح
تخصصات جديدة تتماشى واالحتياجـات االقتصادية إلى اليد الفنية وغير أنو لم تكـن
ىناك مراكز وطنية تشرف عمى التنسيق بين مختمف نشاطات التكوين الميني ( .بوسنة,
زاىي ,1992 ,ص )283 :
في ىذه المرحمة خطى التكوين الميني خطوة تعد قفزة ايجابية خاصة وأن الجزائر
في ىذه الفترة ما تزال تعاني من مخمفات االستعمار  ,فبدخوليا إلى المخطط الثالثـي
وتحقيق المطالب المالئمة لمنسق االجتماعي فإن ىذا يدل عمى أن الجزائر قادرة عمـى
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تحقيق المزيد من التطور والدخول في االقتصاد وذلك في ظل توفر اليد العاممة المؤىمة
حتى ولو يبقى ىناك بعض النقائص التي لم تجد ليا بعض التجاوزات والحمول الممكنة .
 : 3 – 5المرحة الثالثة  :والتي كانت من عام  1980 – 1970حيث شيد االقتصـاد
الجزائري توسعا ونشاطا  ,وعرف بحاجاتو إلى التكوين الميني لذلك ارتفع عدد مراكز

التكوين الميني لمكبار ( )CEFPAإلـى  25مركـز بقـدرة استيعابية تقدر بـ  6000مندوب,
وىذا بصدد عمال مختصين وعمال مؤىمين في تخصصات تقميدية مثل  :البناء  ,التجارة
 ,إضافة إلى إنشـاء معيدين تكنولوجيين في نفس المرحمة ميمتيمـا تكوين تقنيين
مساعدين في فروع اليندسة المعمارية واألشغال العمومية  ...الخ
كما تميزت ىذه المرحمة بتضاعف الطمب عمى التكوين نتيجة النمو الديموغرافي ,
وىو مـا عرقل ظيور سياسة وطنية شاممـة وىي عوامل أدت فيما بعد إلى تطويـر
استقاللية قطاع التكوين الميني ( .بوفمجة  , 2002,ص )82:
ففي ىذه المرحمة بدأ يبرز مكان ودور التكوين الميني مع زيادة الحاجة إليو أكثـر لذلك
عممت الجزائر عمى توفير مناصب أخرى وىنا نالحـظ أنيا اىتمت بتوفير ىذه المناصب
خاصة بالكبار وذلك من أجل تحسين مستوى العمال من جية ونظ ار لتوسع االقتصاد
وزيادة النشاط في بعض المجاالت كان عمييا الطمب أكثر من جية أخـرى وىذا ما يسعى
التكوين الميني إلى تحقيقو .
 : 4 – 5المرحمة الرابعة  :وكانت ىي مرحمة لتوسيع التكوين الميني من خالل انعقاد
المؤتمـر الرابع لحزب جبية التحرير الوطنـي وانعقاد الدورة الثانية لمجنة المركزية المنعقدة

سنة  1979من بداية المخطط الخماسي األول والذي تقرر خالليا تنمية قطاع التكوين
فعرف أثنائيا عدة تغيرات خاصة فيما يخص الجيات الوطنية عمـى المستوى المركز إذ تم
تداول الوصايا بين و ازرة العمل والتكوين الميني وو ازرة التربية وكتابة الدولة لمتكوين
الميني .
وكان النظام الوطني لمتكوين الميني متكون من شبكات تتضمن كل شبكة مؤسسات
تكون مستقمة منيا :
 شبكة المؤسسات العمومية لمتكوين الميني . شبكة المدارس الخاصة ( .بوفمجة  , 2002,ص )82:44
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من ىنا نالحـظ أنو بدخول التكوين المينـي في المخطط الخماسي األول توسعت
أشغالو واتصاالتو و ازرات أخرى وىذا ما يدل عمى أن المنظومة التكوينية تحاول فـي كل
مرحمة االرتقاء والتبيان أن ليا دور في المجتمع وفي الجيات العاممة األخرى سواء تربية
أو اقتصاد أو سياسة .
 : 5 – 5مرحمـة إصالح نظام التكوين المهنـي  :وذلك نتيجة التحوالت االقتصادية
الكبرى حيث تتميز ىذه المرحمة بتطور القطاع الخاص الذي يتطمب يد عاممة مؤىمـة كون

أن نوعية المـواد البشرية تمعب دو ار بالنسبة لممؤسسة في ظل محيط تنافسـي  ,وعميو فإن
التوفيق بين احتياجات التكوين وعروضو يتطمب تحوالت كبرى في نظـام التكوين الميني
الذي كان بمثابة وعـاء يستقبل المتسربين من النظام التربوي  ,وليذا السبب سرع في
إصالح شامل لمنظومة التربية والتكوين الميني .
وكانت المبادئ األساسية إلستراتيجية التجديد تتضمن :
 تنويع مؤسسات التكوين  ,المسارات والدورات التكوينية . إعادة النظر في دور وصالحيات إدارة التكوين .كما يمكن ذكر المبادئ األساسية لسياسة منسجمة طويمة المدى لمتكوين منيا :
 ضرورة توطيد عالقة التكوين الميني بنظام التعميم والنظام االقتصادي . اتسام ميام التكوين الميني بصفة المنفعة العامة.(و ازرة التكوين والتعميم الميني )2005,
نظ ار الستقالل قطاع التكوين الميني من النظام العام إلى القطاع الخاص كان البد
من إعادة النظر في النظام وتقدير اإلصالحات الالزمة خاصة وأنو دخل عالم المنافسة
بين المؤسسـات لذلك توسعت نظرتو ومبادئو من تخصيص ىذا القط ـاع باستقبـال
المتسربين من قطاع التربية إلى الحصـول عمى المنفعة العامة سواء كانوا دارسين أو
متسربين أو عاممين ولمختمف الفئات .
 : 6 – 5مرحمة إعادة تنظيم النهج المهني  :وىو آخـر مرحمة حيث أوصت لجنـة

إصـالح المنظومة التربوية منذ عام  2000بضرورة إعـادة ىيكمة مرحمـة مـا بعد اإلجباري
في ثالث إجراءات ىي  :تعميم ثانوي وتكنولوجي ,تعميم ميني وتكوين ميني .
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وقد تم األخذ بيذه التوصية سنة  , 2002حيث تم الشـروع في وضع خطة إلدخـال التعميم
الميني من خـ الل اكتساب الكفاءات المينية وتعزيز المعارف األساسية لتكييف أفضل مع
متطمبات سوق العمل ( .و ازرة التكوين والتعميم الميني )2005,
وفي ىذه المرحمة تم إدماج التعميم المينـي إلى جانب التكوين بدخول التكنولوجيـا
الجديدة إلى ىذا النظام وىنا توسعت آفاق التكوين الميني أكثر وأصبحت تعرف بو ازرة
التكوين والتعميم المينيين بدال من و ازرة التكوين الميني وىذا من أجل الوصول إلـى ربط
الجانب النظـري بالجانب التطبيقي الميداني  ,كما أنو نالحـظ ىناك تخصصات يرغب
فييا المتربص ولم تكن موجـودة فقد تم توفيرىا مثل تربية الطفولة األولـى  ,البستنة ,
المعمومـاتية خيار الشبكة و األنظمـة المعموماتية  ...وغيرىا من عدد مـن التخصصات .
وعميو ومن خالل المسار الميني منذ  1962إلى  2002نالحظ التطور الذي وصل
إليو التكوين الميني خاصة بعدما كان يعاني من قمة اليياكل إلى أن دخـل في المخطط
الثالثي وفتح تخصصات جديدة  ,ومع توسع االقتصاد الجزائري ودخول التكوين فـي
المخطط الخماسي األول برز الحاجة إلى عمال مؤىمين حيث زاد عدد مراكز التكوين
وخصوصا المعاىد التي أنشـأت المستويات العميا كالتقنيين الساميين ليتمكن المركـز
بالدخول إلى سوق العمل من جيـة ويرتبط بالجانب التربوي من جية أخـرى  ,مع السعي
إلى وضع مبادئ وأىداف بعيدة المدى لموصـول إلى تكوين أشمل من خـالل التفتح عمى
مختمف المجاالت .
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 – 6ارتباط التكوين المهني بجوانب أخرى :
 : 1- 6ارتباط التكوين المهني بنظام التعميم العـام  :ابتـداء من سنة  1976صـدر
األمر رقم  35-76المؤرخ في  16أفريل  1976والمتضمن تنظيم التربية والتكوين في
الجزائر  ,والذي ادخل إصالحـات عميقة وجذرية عمى نظام التعميم وكان االلتحـاق
بالتكوين الميني بالنسبة لمتالميذ الذين ال يتمكنون من االنتقال إلى السنة األولى ثانوي ,
وبعد استفادتيم من اإلعادة فإنيم يوجيون إلى التكوين المينـي الذي يتكفل باإلشـراف عميو
و ازرة خاصة ىي و ازرة التكوين الميني ( .فرج,2008 ,ص)130:
وكما تنص المادة  66من الدستور  1976عمى ما يمي :
 لكل مواطن الحق في التعميم . تسيـر الدولة عمى أن تكون أبواب التعميم والتكوين المينـي والثقافة مفتوحة أمـام الجميع(زايد,1986 ,ص)176:
غير أن ىذا التكوين واجو صعوبات كبيرة ناجمة عن إختالالت في النظام التربوي
منيا :
 عدم االرتباط المنطقي والمنظم بين نظام التكوين الميني ونظام التعميم العام . نظرة المجتمع إلى التكوين الميني نظرة دونية حيث تعتبر األسر التحاق أبنائيابالتكوين فشل في متابعة دراسات أكاديمية تؤىميم ليكونوا ضمن النخبة في البالد .
 أصبح التكوين الميني وعادة يستقبل المتسربين من نظام التعميم العام(و ازرة التكوين والتعميم المينيين)2005,
نالحظ أن المنظومة التربوية في الجزائر منذ االستقالل إلى اليوم تحاول أن تربط
بين الجانب النظـري التعميمـي والجانب التطبيقي التكويني غير أن المسار الواقعـي
لمجانبين يالحـظ فصل بينيما وىذا نتيجة لعدم وضوح الدور األساسي لمتكوين وكذلك لعدم
وعي الفرد والمجتمع بأىمية ومكانة التكوين .
 : 2-6العالقة بين عالـم الشغل واالقتصاد بالتكوين المهني  :نظ ار الرتباط عمميـة
تحسين األداء ببرامج التكوين فإن مختمف البمدان تولي قطاع التكوين المينـي والتميين
أىمية قصوى لما في ذلك من فائدة لالقتصاد الوطني ألن بالدنا تصرف أمواال طائمـة في
مجال التربية والتكوين(.عشوى,1992,ص)251:
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وألن المدرسة الحديثة حددت أىداف المضمون التعميمي في صورة مطالب مناسبة
لسوق العمل والحتياجات البـالد حسب ما تتطمب مخططات التنمية الوطنيـة ( .ولد
خميفة,1989,ص)20 :
فإن من بين األىدا ف االقتصادية أن يعطى لمتكوين الميني مكانة مينية ومرموقة في
النسق التربوي ,وذلك لتمكين الشبـاب من التحكم في مينة تناسب استعـداداه من جية
ومتطمبات عالم الشغل من جية أخرى ( .بوسنة( ,د.س) ,ص)199 :
ولذلك فإن الفشل في أي ميدان من الميادين السابقة يؤدي كما يقول"جوزي أورتيغا"" :
أزمة حضارية  ,فإذا جمد المحتوى التعميمي ولم يالحق التقدم التقني في العالم كانت
النتيجـ ة تكوين حرفيين ذوي خبرة ضئيمة يحممون دبمومات مظممة ال تتجاوز مستـوى
الصناعات التقميدية  ,فتتضاعف حاجة البالد إلى المساعدة الخارجية ".
أما إذا انحصرت أثار التقدم التقني والتكوين الميني بين جدران المعاىد والمدارس
فإنيا تصبح كما يقول "ادغار موران"  ":أشبو برنة اصطناعية يمكن أن يمفظيا البـدن في
أي لحظة  ,وقد يسبب ذلك موتا محققا "( .ولد خميفة,1989,ص)20 :
نالحظ من خالل ىذا العرض أنو رغم التطور الذي عرفو قطاع التكوين المينـي
والسعي إلى تنمية متطمبات سوق العمل إال أنو واجو صعوبات عديدة خاصة من حيث
االمتصاص واالستقطاب الكمي إلعداد التالميذ المتسربين من المدرسة والراغبين فـي
التكوين من جية وغياب اليد العاممة المؤىمة في السوق الوطنية من جية أخرى  ,لذلك
فإن من بين أىم األىداف التي يسعى قطـاع التكوين إلى تحقيقيا ىي تمبية حاجيـات
األفراد التنموية حسب ما يتطمب سوق العمل وفقا لإلمكانيات االقتصادية .
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 – 7كيف يتم االلتحاق بالتربص في التكوين المهني :
 : 1 – 7مدة التكوين  :تتغير مدة التكوين حسب التخصص المرغوب فيو وحسب نمط
التكوين  ,يمكن أن تـدوم تسعة أشير بالنسبة لمتخصصات من المستوى األول (عامل
متخصص) كما يمكنيا أن تدوم  30شي ار من المستوى الخامس أي (التقني السامي).
إن مسارات التكوين منظمة عمى أساس سداسيات  ,وان مسابقة الدخول في مؤسسات
التكوين العمومية تنظم سنويا في دورتين تجرى دورة في فيفري وأخرى في سبتمبـر من كل
سنة .
نالحظ أن مدة التكوين في المستوى األول أقل من المستوى الخامس وىذا راجع إلى
نوعية التكوين وطبيعة التخصص وحتى إلى مستوى المتربص التعميمي الـذي وصل إليو
في المدرسة  ,فتخصصات المتربصين الذين يحممون تعميما ثانويا ليست نفسيا عند
المتربصين الذين توقفوا عند اإلعدادي فقط ولم يكمموا الثانوي .
 : 2 – 7إجراءات التسجيل في مسابقة الدخول  :إن االلتحاق بالتكوين في مؤسسات
التكوين التابعة لمقطاع العام وبالنمط االقامي يتم عن طريق المسابقة عمى كـل راغب في

الدخول إلى التكوين الميني أن يتقدم إلـى أقرب مركز أو معيد تكوين لالستعـالم حـول
التخصصات المتوفرة فـي تمك المؤسسة أو المؤسسات األخرى عمـى مستوى المقاطعة
ويوجد ليذا الغرض في كل مؤسسة تكوين مينـي مكتسب مكمف باستقبـال واعالم
الجميور طيمة السنة ويسمى "مكتب اإلعالم والتوجيو"(.جنقال,2003 ,ص)47:
وعميو وطبقا لممادة  21من القرار الوزاري رقم  04المؤرخ في  29جانفي  2004فإن
لجنـة اإلعـالم والتوجيو عمى مستوى مؤسسات التكوين المينـي تقـوم بترتيب المسجمين
آخذة بعين االعتبار :
 مراقبة مدى مطابقة ممفات المترشحين لمشروط المطموبة . دراسة كشف النقاط . المعدل السنوي الموجود في كشف النقاط (و ازرة التكوين والتعميم المينيين .)2004,أما بخصوص المستوى الدراسي المطموب فيو ما يشترط مستوى السنة التاسعة أساسي أو
أقل لممشاركة في مسابقة الدخول في التكوين لمتأىيل من المستوى األول  ,ويشترط

49

الفصل الثاني

التكوين المهني

مستوى سنة تاسعة أساسي فما فوق لممشاركة في مسابقة الدخول في التكوين لمتأىيـل من
المستويين  2و. 3
وأخي ار يشترط مستوى السنة الثالثة ثانوي لممشاركة في مسابقة الدخـول في التكوين لمتأىيـل
في المستويين  4و , 5ويتكون ممف التسجيل في المسابقة أساسا من الوثائق التالية :
 طمب المشاركة مكتوب بخط اليد وموجو إلى مدير المركز أو المعيد . شيادة الميالد لممرشح . ظرفان بطابع بريدي يحمالن عنوان المرشح إلرسال االستدعاء .يرسل الممف كامال أو يودع مباشرة لدى مصالح التسجيالت في مؤسسة التكوين
المرغوب فييـا فـي الوقت المناسب والمحدد لمتسجيالت مع مراعاة واحتـرام تاريخ اختتام
التسجيالت .
تنبيه هام  :بما أن عدد مناصب التكوين المينـي محدود  ,وبما أن عـدد المرشحين يكون
دائما مرتفع ننصح المرشحين والمرشحات بتحضير أنفسيم بجدية لممسابقة ويتم اإلعالن
عن نتائج المسابقة خالل أسبوع تقريبا بعد إجرائيا ونشر عمى مستوى مركز التكوين
المعنية حسب التاريخ الرسمي مع تحديد تخصص التكوين .
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الجـدول رقم ( )1يوضح التوافق بين الشيـادات المينية  ,مدة التكوين والمستوى
الدراسي المطموب في نمطي التكوين اإلقامي والمتواصل .
الشهادات المهنية
شيادة

التكوين

الميني المتخصص
الكفاءة المينية

مدة التكوين
 12شي ار

المستوى

المطموب

الدراسي التحضير عن طريق

السنة  9أساسي أو أقل

من  12إلى  15السنة  9أساسي أو
شير

أكثر

التكوين المتواصل
شيادة غير معينة
شيادة غير معينة

الحصول عمى شيادة
التحكم الميني

 18شي ار

السنة  9أساسي أو
أكثر

كفاءة مينية +سنتين
خبرة مينية .

المدة  6 :إلى 12
شير.

الحصول عمى شيادة
التقني أو األىمية

المينية

 24شي ار

السنة  2ثانوي أو أكثر

 30شير

السنة  3ثانوي

تقني  +سنتين خبرة

مينية .

المدة  6 :إلى 12
شير.

الحصول عمى شيادة
التقني أساسي

تقني

سامي+سنتين

خبرة مينية .

المدة  12 :شير.
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مالحظة  :تزيد مدة التكويـن بالتميين عمومـا ستة أشيـر مقارنة بالتكوين اإلقامـي
(.جنقال,2003,ص)48:
من خالل الشروح المفصمة والتعميمات نالحظ أن مؤسسات التكوين الميني تضع أمـام
الجميور الراغبين في االلتحاق كل ما يمـزم حتى يكون المتربص عمى صورة عامـة مبدئية
قبل الدخول إلى التكوين حتى من ناحية الشيادات المينية الممنوحة لكل متربص حسب
التخصص وكذلك حسب المستوى ومدة التربص .
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 – 8تفاصيل المسار الكامل لممتربصين في التكوين المهني :
 :1 – 8التسجيل النهائي لممتربصين الجدد  :فور اإلعالن عن النتائج النيائية لمسابقة
الدخـول في مؤسسات التكوين المينـي العمومية أي المراكـز والمعاىـد  ,ترسـل إستدعاءات
فردية لممرشحين المقبولين ويطمب منيم االلتحاق بالمؤسسات المعنية وفي التخصص
الذي نجحوا فيو وذلك طبقا لممادة رقم  14من الفصل ( )1الخاص بالتنظيم البيداغوجي
"إن المترشحين المعمن نجاحيم في اختبارات تقييم المؤىـالت وامتحانات الدخول الفردي
المرسمة لممترشحين  10أيام بعد إعالن النتائج " .
والمادة رقم  15التي تنص عمى " المترشحين المتربصين يسجمون نيائيا بالفرع الـذي أعمن
نجاحيم بو من طرف لجنة القبول المنشأة عمى مستوى كل مراكز االمتحان وتقييم
المؤىالت " .
(و ازرة التكوين والتعميم المينيين  ,القرار الميني رقم  9-8المؤرخ في)1990/07/30
كما يطمب من كل متربص جديد إعداد ممف إداري لمتسجيل النيائي .
يحتوي ممف المتربص الكامل والنيائي عموما عمى الوثائق الرئيسية التالية :
 شيادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي . كشف النقاط أو العالمات لمفصل األخير في الدراسة . نسختان من عقد االزدياد . بطاقة الحالة المدنية  03صور شمسية  04أظرفة تحمل طابع بريدي والعنوان وصل دفع حقوق التسجيلولالستفادة من المنحة بالنسبة لممتربص أو شبو الراتب بالنسبة لممتمين  ,فإن الوثائق
التالية مطموبة زيادة عمى األولى :
بطاقة عائمية لمحالة المدنية .
* شيادة الراتب لولي األمر  :األب  ,األم ....
* شيادة عدم ممارسة أية مينة أو شغل بالنسبة لولي األمر البطال .
* مطبوع خاص تقدمو إدارة المؤسسة .
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أما االستفادة من خدمات النظام الداخمي  ,فيي مخصصة لممتربصين الذين يسكنون
أكثر من  30كم عن المؤسسة بالنسبة لمذكور وأكثر من  15كم بالنسبة لمبنات .
وبعد استكمال كل إجراءات التسجيل تسمم لممتربصين الجدد " بطاقة الطالب " التي
تحتوي عمى المعمومـات الشخصية لممتربص وصورتو وكذا تخصص التكوين وتاريخ بداية
ونياية التربص  ,كما تعطى ليم بطاقة التأميـن االجتماعـي مع رقم التسجيـل الخاص بيم
( .جنقال,2003,ص)55,56:
يعد ىذا التسجيل النيائي بمثابة الخطوة األولى التي بيا يتمكن المتربص من الدخول
إلى التكوين الميني وبداية التكوين  ,فمن خـالل ىذه اإلجراءات والخطـوات السابقة
لمدخول والمسابقة ثم اإلعالن عن النجاح لبداية التربص فإن ىذا ُيشعـر المتربص انو يقدم
عمى عالم آخر وعمى تعميم من نوع آخر قد يجد فيو ما يرغب فيو من تدريب .

 : 2 – 8الفحص الطبـي لممترشحين الجدد  :يخضع كل المترشحين لمدخـول فـي

مؤسسات التكوين المينـي العمومية لفحص طبـي وقائي يرمـي إلـى كشف عوائق وأمراض

مزمنة لـدى المعنيين تتنافى مع التكوين المقبل عميو أو المينة التـي سوف يمارسونيا في
المستقبـل  ,فيقترح عمييم اختيار تخصص آخر يتناسب أكثر مع قدراتيم وحالتيم الصحية
( .جنقال,2003,ص)47:
وطبقا لممادة  20من القرار رقم  9 – 8التي تنص عمى " أن يخضع المترشح لفحص
طبي لمعرفة مدى استعداده لممارسة المينة المختارة " .
(و ازرة التكوين والتعميم المينيين  ,القرار رقم  9-8المؤرخ في )1990/07/30
من خالل الفحص الـذي يقوم بو المترشحين الجدد نالحـظ أن التكوين اىتم حتى
بالجانب الطبـي لمعرفة الحالـة الجسمية لممترشح ولتوجييو حسب قدرتو وحسب مـا يتالءم
مع حالتـو الصحية ألنو قـد يكون ىنـاك مترشح ضعيف النظـر وىو يطمب تخصص سياقة
أو لديو مرض صدري ويطمب نجارة لذلك يجب أن يوضـع المترشح في المكان المناسب .
 : 3 – 8االستفـادة من المنحة وشبه الراتب  :يمثل كل مـن المنحـة وشبو الراتب

مساعدة مالية معتبرة تمنحيا لمشبان المتربصين المسجمين في مؤسسات التكوين الميني

العمومية خاصة منيم الذين لدييم أولياء بمداخل محدودة .
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تعطى منحة "تجييز" مرة واحدة طيمة مدة التكوين لممتربصين في مستويات التأىيل من
 1إلى  , 3ويحدد مبمغيا بما يقارب  300دج لكل متربص .
أمـا المتربصون من المستـوى " 4تقني" فميم الحق في منحة شيرية تقـدر حاليـا بـ 400
دج ميما يكن مستوى دخل أوليائيم .
أما بخصوص المتربصين من المستـوى " 5التقني سامي" فيم يستفيـدون من منحة
شيرية تمنح حسب مداخيل الوالدين وىي حاليا كما يمي :
 900دج لممتربصيـن الذين يكـون الراتب الشيري المدمج لموالدين أقل أو يسـاوي  4مرات
األجر الوطني األدنى المضمون .
 800دج بالنسبة لمذين يتراوح الراتب الشيـري والمدمج لموالدين أكثر من  4مـرات وأقل
من  7مرات لمراتب الوطني األدنى المضمون .
 600دج بالنسبة لمذين يكون الراتب الشيري المدمج لموالدين يساوي أو يفوق  7مرات
األجر الوطني المضمون .
أما بخصوص الذين يتابعـون تكوينيم عن طريق التميين وفي مستويات التأىيـل
 1,2,3فإنيم يستفيدون من شبو الراتب الذي يساوي حاليـا  % 15من الراتب الوطني
األدنى المضمون  ,ويمنح ليم خالل الستة أشير األولى من بداية التكوين والمتمينـون
الذين يتكونون في مستويات التأىيل  4و 5فيم يستفيدون من نفس شبو الراتب لكن لمدة
 12شي ار من بداية التكوين .
يتكفل المركز أو معيد التكوين طيمة مدتي  6أو  12شي ار بتقديم شبو الراتب أما ما
يتبقى من مـدة التكوين فصاحب المؤسسة أو المصنع ىو الـذي يتحمل بدفع أجـرة المتمين
(.جنقال,2003,ص)59-48:
نالحـظ أن المتربص في التكوين المينـي يستفيد أيضا من المنحة التي تقدميا لو
الدولة كمساعدة مالية خـالل فترة التربص  ,كما نالحظ أن مقدارىا غير ثابت ألنيـا تمنح
لممتربص كل حسب تخصصو  ,وحتى صاحب المؤسسة أو المصنع يتكفل أيضا بدفع
أجرة المتمين أي أن ىذا المتربص يجد المساعدة واإلعانة في كل جوانب التكوين الميم
أنو يتعمم ويخرج متكون .
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 : 4 – 8الشروع الفعمي في التكوين  :بعد االنتياء من إجراءات التسجيـل القانونية
والنيائية يوزع المتربصون عمى فروع أو أقسام تكون في حدود  30متربص في كل فوج
عمى األكثر .
يكون حجم التوقيت األسبوعي لكل فروع التكوين في حـدود  32إلى  36ساعة
حسب كل تخصص أي ما يقارب  6إلى  8ساعات في اليوم .
إن التكوين التقني والنظري المشترك الذي تنطمق فيو فترة التكوين  ,تحتوي عمى
دروس في مواد التعميم العـام  ,الرياضيات  ,المغة ومواد خاصة حسب كل تخصص
تستفيد ىذه الفتـرة من حجم ساعي أسبوعي ىـام يقارب  8ساعات من الدراسة فـي
مستويات التأىيل من  1إلى  6ومن حجم ساعي أسبوعي يتراوح بين  8إلى  16ساعة
من الدروس في المستويين  4و 5وعمى المتربص االنضبـاط (جنقال,2003,ص)61:
وذلك طبقـا لممادة  20التي تنص " أن المتربصون مكمفـون باالنضبـاط فـي متابعة الدروس
التي تقدم ليم بالمؤسسة والتربصات المنظمة بالمقاوالت وورشـات التطبيـق بقيادة أساتذتيم
طبقا لممادة  10من المرسوم رقم  90/117المؤرخ في  1990/04/21المتضمن القانون
األساسي لعمال التكوين الميني " (و ازرة التكوين والتعميم المينيين,1990 ,ص)03:
نالحـظ أن العممية التعميمية داخل التكوين يحتوي عمى مواد متنوعة وكل حسب
تخصصو وذلك حتى ال يشعر المتربص بأنو في معزل عن التعميم من جية ,كمـا أنو
يتمقى جانبو التطبيقي  ,وىنا تكتمل عممية الترابط بين الجانب النظري والجانب العممي
اليدوي .
 : 5 – 8األعمال داخل الورشات  :يتمقى المتربصون في الورشات دروسا تطبيقية بعد
االستفادة من مجموعة معينة من الدروس النظرية المحددة تربويا  ,وتدوم مدة الحصة في
الورشة عموما بين ساعتين إلى  4ساعـات وعدد المتربصين في آن واحـد فـي منصب
التكوين  ,يحدد نظريا بمتربصين اثنين  ,لكن في الواقع وباعتبار ارتفاع عـدد المتربصين
فـي الفـرع الواحـد فإن ىذا العـدد كثيـ ار مـا نجده يتضـاعف ( .جنقال,2003,ص)61:
إن العمل داخـل الورشة يكون تطبيقي محض بموازاة بمـا أخذه المتربص في
الدروس النظرية لذلك نرى أنو حتى تتم عممية التكوين بدقة أكثر وبتعميم أفضـل فإن
العمل داخل الورشة ال يضم أعداد كبيرة كما في األقسام النظرية .
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 : 6 – 8التقييم التربوي والمستمر لعمل المتربصين  :يقوم األساتذة المكونون بتقييـم
عمل متربصييم ومستواىم التحصيمي عن طريق أسئمة أو تمرينات وذلك حسب الحاجة
وحسب التقدم في برنامج التكوين
ىناك ما يسمى بـ " التمرينات التطبيقية " قصد دعم المكتسبات بعد حصص الورشات
وتضـاف لكل ذلك الرقابة الجزئية التي تج ـرى كل شيرين وتتوج بامتحـان نياية السداسي
وفي حالة تسجيل األساتذة نتائج ضعيفة لدى المتربص خالل السداسـي األول من التكوين
فغن مجمس األساتذة المكونين يمكنو أن يقترح إعادة توجيو المتربص إلـى تخصص آخر
يوافق أكثر مستواه وقدراتو الحقيقية ( .جنقال,2003,ص)61:
في ىذه المرحمة يتم تقييم المتربص من طرف األستـاذ المكون وحسب الدروس
النظرية كما أن ىناك تقييم آخر يتم عمـى أساس ما تعممو من تطبيقات  ,غير أن مـا
نالحظو ىـو أنو إذا حصل أحد عمى عالمات ضعيفة ال يتم طرده أو ترك لو فرصـة
اإلعادة مع فوج آخـ ر في دفعة أخرى  ,إنما يتم توجييو إلى تخصص آخر حسب ما يراه
مجمس األساتذة أنسب لو .
 : 7 – 8التربصات أو التدريب في الوسط المهنـي  :ىي تربصات ميدانيـة تضـع لصالح
المتربص بداية من الثالثي  3من التكوين يتم تحديدىا شيريا وتتراوح مدتيا بين  3و6
أشير حسب مستوى التكوين .
اليدف من ىذه التربصات ىو السماح لممتربصين باالحتكاك المباشر مع وقائع المينة
في عالم الشغل ويسمى ذلك " العوض في الوسط الميني " .
تجرى وقائع ىذا التربص الميداني تحت رقابة ومسؤولية األستاذ المكمف بالتربصات أو
التدريبات والذي يستعين بالمسؤول المعني والمؤىل عمى مستوى مؤسسة أو ىيئـة
االستقب ـ ال  ,يقوم المتربصون في ىذه الحالة بتحضير تقرير مفصل عن مجريـات التدريب
وىذا التقرير يقيمو األساتذة المكونون وىذا التقييم يؤخذ بعين االعتبار في نظام التقييم
خاصة عند نياية فترة التكوين (جنقال,2003,ص)63,62:
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كما أن لممتربص أعمال ميدانية داخل الورشات لديو أيضا أعمال ميدانية في الوسط
الميني وذلك لكي يخرج المتربص من المركز والورشة المصغرة إلى مكان العمـل أو
الورشة الواقعية أين يجد المجال الواسع والطمب الكبير لمعمل حسب التخصص ولكـي
يحصل ىذا المتربص عمى شيادة الكفاءة المينية أو أي شيـادة أخرى البد من تقييـم
العمل من طرف المسؤول المختص لذلك فيو مراقب وتحت رعاية مسؤول .
 : 8 – 8نهاية أو اختتام التكوين  :تقع معظم نشاطات التكوين الميني خالل السداسي
األخير خارج المؤسسة  ,ويتمكن المتربصون بفعل ذلك من االحتكاك الفعمي والمفيـد مع
الوسط والمحيط المينـي  ,وىو أمر إيجابي إذ ىو تمييد لمساعدتيم في اإلدمـاج الميني .
يفرض عمى المتربصين من المستوى التقني  ,والتقني سامي إعداد مذكرة نياية التكوين
يعرضونيا أمام لجنة امتحـان وىي خاضعة لمتنقيط يبقى ىذا العرض بالنسبة ليـؤالء
المعنيين ىم بمثابة امتحان نياية التكوين .
وليتحصل المتربص عمى نجاحو النيائي عميو أن يتحصل عمى معدل يساوي أو يفـوق
 20/10وىو معدل يحسب عمى أسـاس المعدالت العامـة لمسداسيات الثانية والثالثـة
والرابعة باإلضافة إلى عالمة المذكرة .
أما المتربصين في المستويـات  3 , 2 , 1والذين ينجحون نيائيا فإنيم مطالبـون
بالحصول عمى معدل عام يساوي  20/10عمى األقل  ,وىذا المعدل يحسب عمى أساس
عالمات التقييم المستمرة طيمة مدة التكوين في االختبارات الكتابية والتربصات التطبيقية
وكذا إعداد وتركيب منتوج حقيقي حسب تخصص التكوين .
بعد اإلعالن عن النتائج النيائية تسمم شيادة النجاح المؤقتة لكل المتربصين الذين تابعوا
تكوينيم

حسب

شيادتيم

النيائية

عمى

مستوى

إدارة

مؤسسة

تكوينيم

.

(جنقال,2003,ص)63:
في المرحمة األخيرة من مراحل التكوين الميني يقوم المتربص قبل الخروج بإعداد
مذكرة كدليل عمى التكوين الذي تمقاه ولمنيل عمى الشيادة الكمية والتوجو أي مكان العمل
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وىنا ال يختمف المتكون عن الطالب الجامعي الذي ال يتخرج إال إذا قام بإعداد مذكـرة
تخرج والحصول عمى شيادة النجاح المؤقتة .
 : 9 – 8النشاطـات المختمفة أثناء فترة التكوين  :يستفيـد المتربصـون طيمة مـدة التكوين
من العديد من النشاطات الثقافية والترفييية والرياضية عمى مستوى مؤسساتيم  ,وىذه
النشاطات المختمفة يتم تنظيميـا حسب قدرات المؤسسة وحسب ما تممكـو من المرافق
والوسائل واإلمكانيات المادية والمالية والبشرية .
ويبقى ىنا أن روح المبادرة التي يتحمى بيا المتربصون ىي العامل الرئيسي الـذي
يمكنـو أن يزيد فـي حيوية النشاطـات وفي ضمان نجاحيـا داخـل المؤسسة إذ أن
المتربصـون

مطالبـون

أن

يتولـوا

زمام

أمورىـم

بأنفسيــم

فـي

ىـذا

المجـال

(جنقال,2003,ص )64:وىذا طبقا لممادة  35الخاص بالنشاطات الثقافية والرياضيـة التي
تنص  ":عمى أن البرنامج السنوي لمنشاطات الثقافية والرياضية يعد في بداية السنة
بمشاركة المستخدمين والمتربصين الذين يضمنون التطبيق والتنشيط "( .و ازرة التكوين
والتعميم المينيين,1990,ص)04:
نالحظ أن التربص ال يتعمم ويتكون فقط بل ىناك أيضا نشاطـات أخـرى متنوعة
حسب إمكانيات كل مؤسسة وىنا تظير براعة وابداع المتربص في كيفية استغالل ىذه
اإلمكانيات وفي كيفية تقديم العرض أو النشاط فيو لديو الحرية في ىذا المجال  ,كمـا أنو
ال يشعر بممل التعمم والعمل دائما .
إن عممية التكوين تتم عبر مراحل حيث أن كل مرحمـة ال تقل أىمية عن المرحمـة التي
تمييا  ,وىذا ما الحظناه خالل المسار الكامل لممتربص في التكوين الميني  ,وذلك بيدف
تكيف الفرد حسب التخصص الذي وجو لو والمستـوى التأىيل وكذلك لتتفـادى الخروج من
المنظومة التكوينية دون الحصول عمى أدنى مستوى من التكوين .
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 – 9نقائص المنظومة التكوينية :
إن جياز التكوين الميني مازال يعاني من عدة نقائص  ,النوع األول منيا يتصل
بطبيعة تنظيمو وتسييره لعمميات التكوين ومدى قدراتو عمى تمبية أنواع الطمب وعميو
والبعض اآلخر يرتبط بطبيعة العالقة الميكانيكية التي توجد بينو وبين النسق التربوي .
(بوسنة,1991,ص)88:
 : 1 – 9انحطاط سمعة التكوين المهني  :إن التكوين الميني ال يتمتع بشعبية كبيـرة
لـدى التالميـذ وأوليائيم  ,كمـا أن المؤسسـات والحرفيين ال يرون في المتكونيـن والمتمينين
إال أيـاد عاممة قميمة التكمفة أو مجانية و ىكذا أقـل اإلقبال عمـى التكوين الميني وارتفع
مستوى المتسربين منو دون الحصول عمى شيادات مينية .
 : 2 – 9تهميش التكوين المهنـي  :لقد وجيت العناية بالدرجة األولـى إلى قطـاع التربية
الوطنية والتعميم العالي  ,في حين بقي التكوين الميني في آخر االىتمامـات  ,فيو موجو
لمفاشمين المتسربين من المنظومة التربوية .
 : 3 – 9انعدام االرتباط والتنسيق بين منظومتي التربية الوطنية والتكوين  :وىكذا لم
تساعد المدرسة األساسية بطريقة مقصودة ومباشرة في إعداد التالميذ لاللتحاق بالتكوين

الميني .
 : 4 – 9بطء في تكيف التكويـن لمسايرة التغيرات  :إن ضعف المستوى الدراسـي لغالبية
مؤطريو خاصة في السنوات األولـى من ىيكمة قطـاع التكوين الميني أعـاق عمميات

تطوير البرامج واألىـداف لمسايرة التحوالت وىو ما أثر سمبا عمـى التكوين الميني في
الجزائر (بوفمجة,2002,ص)100:
إن ىذه النقاط ىي من أبرز النقائص البارزة والواضحة في قطاع التكوين المينـي
خالل مساره خصوصا في المراحل األولى من ظيوره في الجزائر بعد االستقالل لذلك
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ورغـم التطور إال أنيا بقيت كآثار ناجمة عن سنـوات ماضية وىي اآلن تحـاول أن
تتداركيا من خالل اآلفاق التنموية .

 – 10اآلفاق التنموية :
لقد حظي التكوين الميني في الجزائر خطوات واسعة لألمام  ,أنشأ خالليا ىياكل
وطور نظماً إال أن الوقت قد حان لمتركيز عمى نجاعة التكوين بحيث يصبح اقتصـادا
ال(.بوفمجة,2002,ص)105:
مرناً وفعا ً

وفي ىذا اإلطار يمكننا أن نشيـر إلى بوادر العمل في ىذا االتجاه عمى المستـوى
الرسمي فمثال  :لقد تم في نوفمبر  1991صدور قرار إنشاء المجنة التقنية االستشارية
لمشعب والبرامج التي تشكمت من عدد من اإلطارات العاممين في مختمف الوصايا التي
تيتم بالتربية والتكوين والشغـل وفي جانفـي  1992أشرفت و ازرة العمـل والتكوين الميني
عمى تنظيم أيام دراسية تقنية حول"العمـل – التكوين" بيدف تحديد إستراتيجية عمل عمى
المدى القريب والمتوسط ( .بوسنة ,وزاىي,1992,ص)246:
كما وضعت آفاق تنموية أخرى لمفترة المقبمة منيا :
 تحسين أداء مؤسسات التكوين الميني . تنمية وتطوير التكوين عن طريق التميين والتكوين بالتناوب . عصرنة المناىج والوسائل التعميمية . إدخال التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في التكوين .(و ازرة التكوين والتعميم المينيين)2005,
من خالل ىذه اآلفاق نالحظ أن المنظومة التكوينية تحاول أن تتدارك جممة النقائص
الواضحة لتتماشى مع المنظومـة التربوية من جية ومع تطورات عصر العولمـة من جية
أخرى  ,وبذلك تحقق المكانة المرموقة واعطـاء التكوين صورتو الحقيقية التـي يجب أن
يكون عمييا .
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خالصة :
لقد حقق قطاع التكوين الميني في الجزائر خالل مساره منذ االستقالل إلى اليوم
قفزة نوعية وتطـو ار كبي ار أظير خالليا أىميتو في التربية وسوق العمل كمـا أبرز جانبا من
مكانتو عند الفرد والمجتمع  ,غير أنو بقي جانبا تسعى من خاللو المنظومة التكوينية في
الجزائر أي التركيز أكثر عمى نجاعتو حيث يصبح اقتصاديا فعاالً يصمد في وجو

المنافسـات ويواجو التحديات  ,وعميو يمقى إقبـاال كبي ار من مختمف أفـراد المجتمع وتتحدد
اتجاىاتيم نحوه خاصة نظرة التالميذ لو .
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الجانب
الميدني

الفصل
الثالث
االجرءات الميدانية للدراسة:
تمهيد
 -1منهج البحث
 -2عينة الدراسة
 -3مجاالت الدراسة
 -4أداة جمع البيانات
 -5صدق و ثبات االستبيان
 – 6األساليب اإلحصائية المستخدمة
خالصة

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية

تمهيد:
بعدما تطرقنا في الجانب النظري إلى تحديد مشكمة الد ارسػة وضػبط المتغيرات المتمثمػة
في متغير االتجاه والتكويف المينػي ,سنحاوؿ في ىذا الجانب أف نتطػرؽ الدراسة الميدانية,
وفييا ندرس المنيج البحث وتفصيال لمحدداتو الموضوعية والبشرية و الزمنية والمكانية ,
باإلضافة إلى تحديد مجتمع البحث ووصفا لعينة البحث وطريقة اختيارىا واألداة التي
استخدمت لجمع بيانات البحث ,وثـ إيجاز الستخداـ الجانب الميداني منيا  ,وأساليب
المعالجة اإلحصائية المستخدمة
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 المنهج المستخدم :تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي المالئـ لد ارسػة و ذلؾ موضوعناىو اتجاىات تالميذ التعميػـ الثانوي نحو التكويف المينػي  ,و الذي يعرؼ بأنو ":كؿ استقصاء
ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر ا لتعميمية أو النفسية آو االجتماعية كما ىي في الحاضر
بقصد تشخيصيا و كشؼ جوانبيا وتحديد العالقات بيف عناصرىا ,أو بينيا وبيف ظواىر
تعميمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى.

 -2مجاالت الدراسة:
 :1-2المجال المكاني:
تقع ثانوية الشييد العيد بف الصحراوي وسط بمدية بمدة عمر تـ افتتاحيا سنة  1991تحتوي
عمى مجموعة مف األقساـ العممية و األدبية .

 :2-2المجال البشري:
ويتمثؿ في مجتمع البحث والمتمثؿ في مجموعة مف التالميذ بثانوية الشييد العيد بف
الصحراوي –بمدة عمر -وقد تمت الدراسة عمى جميع المستويات بمختمؼ األجنػاس والشعب
 ,لتقاـ عمييـ الدراسة  .وقد تـ الحصوؿ عمى  46تمميذ مف أصؿ 400تمميذ.
 :2-2المجال الزماني:
ويقصد بو الزمف المستغرؽ في انجاز ىذا البحث فقد أجريت ىذه الد ارسػة ابتدءا مف بداية
مارس إلى بداية مايو .
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 -3عينة الدراسة:
تستخدـ المعاينة لغرض اختيار عينة البحث وقد استخدمنػا في دراستنػا العينػة العشوائيػة
الطبقية ويستخدـ ىذا النػوع العينات عندما يكوف ىناؾ تبايف عدـ تجانس واضح في مجتمع
الدراسة  ,بحيث يكػوف تقسيـ مجتمع الدراسة إلػى مجموعػات أو طبقات بناءا عمى ىذا
التبايف( .عدناف حسيف الجادري  ,2007 ,ص )28
آما عف خصائصيػا توضحيا الجداوؿ التالية :
الجدوؿ رقـ ( )2توزيع العينة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة

ذكور

15

%32.6

إناث

31

%67.4

المجموع

46

%100

الجدوؿ رقـ ( )3توزيع األفراد حسب الشعبة
الشعبة

التكرار

النسبة

عممي

24

%52.2

أدبي

22

%47.8

المجموع

46

%100
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الجدوؿ رقـ ( )4توزيع األفراد حسب المستوى
المستوى

التكرار

النسبة

أولى

13

%28.3

ثانية

12

%26.2

ثالثة

21

%45.7

المجموع

46

%100
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 -4أداة جمع البيانات:
نظ ار لطبيعة الوصفية لمبحث ,قاـ الطالب الباحث بإعداد أداة استبياف لجمع البيانات الالزمة,
والذي يعرؼ بأنو " مجموعة مف األسئمة التي يطرحيا الباحث عمى المبحوثيف وفؽ
توقعاتو لمموضوع واإلجابة تكوف حسب توقعات الباحث التي صاغيا في استفسارات
محددة" (مرواف عبد المجيد إبراىيـ,2009,ص)165:
وتـ إخضاع األداة لألسس العممية في البناء واختبارات الصدؽ والثبات وذلؾ وفؽ ما يمي:
 :1-4بناء االستبيان:
قامت الطالبة الباحثة بتصميـ االستبياف وبنائو انطالقا مف موضوع البحث وأىدافو
وتساؤالتو ,وطبيعة البيانػات والمعمومػات التي يتطمب البحث الحصوؿ عمييا ,مف خالؿ
القراءة المتأنية لما أمكف الحصػوؿ عميو مف كتب وبحوث عمميػة ورسائػؿ جامعيػة ذات عالقة
بموضػوع البحث ,كما استفاد الطالبة الباحثة مف آراء األساتػذة المختصيػف خصوصا فيما
يتعمؽ بحذؼ وتعديػؿ بعض بنوده ,وقد بني االستبياف األوؿ عمى قسيمة واحدة يتكوف مف
 21فقرة أما االستبياف الثاني بتقسيمو إلى قسميف:
القسم األول  :يتناوؿ المعمومات الشخصية عف أفراد العينة.
القسم الثاني :ويتكوف مف مجموعة مف العبارات التي تتعمؽ بالتكويف الميني في ظؿ
الطالب.
وقد اعتمدنا عمى مقياس ليكرت الثالثي لقياس استجابات أفراد العينة عمى فقرات
االستبياف كالتالي :الجدوؿ رقـ ()5
التصنيؼ

موافؽ

محايد

معارض

الدرجة

3

2

1
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 -5صدق و ثبات االستبيان:
 :1-5الصدق:
قامت الطالبة الباحثة بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ المحكميف حيث
عرضت الطمبػة الباحثة االستبيػاف عمى مجموعة مف المحكميػف مف أعضاء الييئة التدريسية
مف أقساـ جامعة محمد خيضػر –بسكرة (-عمـ النفس) والبالغ عددىـ ( )2وقد استجابت
الطالبة الباحثة أل راء األساتذة المحكميف وقد تـ حذؼ عبارات نظػ ار لوجود خطا في صياغة
العبػارات والتكرار وكدا تعديؿ بعضيا وتبسيطيا وقد تـ حساب صدؽ االستبياف بتطبيؽ
معادلة لوشي
معادلة لوشي لصدؽ البند )ع ـ نعـ – ع ـ ال) /عدد المحكميف
حيث:
ع ـ نعـ :ىو عدد المحكميف الديف وافقوا عمى العبارات تقيس.
ع ـ ال  :ىو عدد المحكميف الديف وافقوا عمى العبارات ال تقيس.
معادلة لوشي لصدؽ االستبياف(:ـ ج صب/ف)
حيث:
ـ ج ص ب :ىو مجموع معادالت صدؽ البنود
ف :العدد الكمي لمبنود ( .صالح مراد وآخروف  ,2001 ,ص)397
وعميو كاف صدؽ استبياف اتجاىات تالميذ التعميـ الثانوي نحو التكويف الميني
ىو. 0.8 :
 2 – 5ثبات االستبيـان :يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساؽ او استقرار نتائجو
فيما لو طبؽ عمى عينة مف االفراد في مناسبتيف مختمفتيف (.مقدـ,160 ,ص)2003

لقد

تـ االعتماد عمى طريقة كروـ باغ لحساب الثبات وقد تحصمنا عمى النتيجة التاليػة ()0.83
و عميو فاف االستبياف داؿ وثابت بدرجة كبيرة.
وصيغة المعادلة كما يمي :
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)

ب ع2مج

ؾ ع2

(

ف
ف

α

حيث أف :

مج ع2ب  :مجموع تباينات البنود
ع :2تبايف االختبار.
ف  :عدد البنود.
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 - 6األساليب اإلحصائية :
اعتمدنا في دراستنا عمى بعض األساليب اإلحصائية والتي تتمثؿ في:
 - 1-6اختبار(ت) لداللة الفروق بين المتوسطات:
ـ – 7ـ7
حيث ت=
ن7ع+77

ن7ع7

7

ن + 7ن7 - 7

7
ف7

7
+

ف7
(السيد , 1978,ص )336:

و لقد تـ اختيار (ت) لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ذلؾ الف عدد أفراد العينة ف 1ال يساوي
عدد أفراد العينة ف.2
 : 2 -6المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي

س مج
ف

 : 3-6االنحراف المعياري:

)ـ

س ( مج√
ف

االنحراؼ المعياري

 :4-6درجة الحرية ( :ف)1-
( السيد ,197 ,ص)488
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الخالصة :
ومف خالؿ ىده المراحؿ التي تطرقنا إلييا اكتشفنا انو مف الضروري إجراء ىده الخطوات و
دلؾ لتأكد مف صحة الدراسة ودالؾ مف خالؿ الخطوات المتبعة مع ضرورة التقيد
بجميعيا.
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الفصل
الرابع
تمهيد
 -1عرض ومناقشة نتيجة الفرضية العامة
 -2عرض ومناقشة نتيجة الفرضية األولى
 -3عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية
 -4عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثالثة
خالصة

تحليل و تفسير النتائج

الفصل الرابع

تمهيد:
بعدما تطرقنا في الفصل السابق إلى إجراءات الدراسـة الميدانية سنتعرض في ىذا الفصل
إلى نتائج كل فرضية و مناقشتيا.

 -1عرض و مناقشة نتيجة الفرضية العامة:
حيث تنص الفرضية العامة عمى أن اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني
ايجابية .و الجدول رقم ( )6يوضح نتائج الفرضية العامة.
العينة
46

االنحراف

المتوسط

ت

ت

درجة

مستوى

المعياري

الحسابي

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

6.87

48.97

46.34

1.68

45

دال عند
0.00

تم حساب اختبار( ت ) لمعينة الواحدة و حساب المتوسط الفرضي لمعينة ودلك من خالل
حساب مجموع عدد درجات البنود عمى عدد الدرجات أي ( 3/)1+2+3و تم االستعانة
بالحمول اإلحصائية لمخدمات المنتجات فوجدنا الناتج ( )2و الذي من خاللو تم حساب
اختبار (ت) لمعينة ككل حيث يوضح لنا الجدول النتائج فنجد االنحراف المعياري لمعينة يددر
ب ( )6887و المتوسط الحسابي لمعينة يددر ب ( )48897وت المحسوبة ( )46834اكبر
من ت المجدولة وبالتالي تتحدق الفرضية ادا فيي مدبولة.

مناقشة الفرضية العامة:

أكدت نتائج الدراسة أن اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني ايجابية وىذا ما
فرضناه وىو مـا يتفق مع دراسـة ترزولت (  )2003-2002إلـى غايـة ( )2005-2004
في اكمالية  11ديسمبر  1960بمدينة ورقمة حول تربية اختبـارات التوجيو و النضج الميني
لمتالميذ الدين طبق عمييم برنامـج اختيارات التوجيو و ىـذا أدى إلى اكتساب وتطور بعض
االتجاىـات الضرورية نحو المحيـط الميني ونحو الذات وخاصة الددرة عمى ربط األفعال
الحاضرة باألفاق المستدبمية 8أي التحكـم في المنظور الزمني والذي ساىم في اكتساب الخطط
57

الفصل الرابع

تحليل و تفسير النتائج

اإلجرءات الموصمـة إلى المشروع الميني المستدبمي (.ترزولت 820088ص ص
والوسائل و ا
)45-33:
أي أن التطور االيجابي الذي توصمت إليو ىده الدراسة يدل عمى فعالية ىدا البرنامج وما
يتضمنو من أنشطة متنوعة مما ساعد التالميذ عمى االستفادة بشكل سريع من الخطوات
اإلجرءات المبرمجة وىدا ما أدى بالتالميذ إلى اكتساب اتجاىات ومعارف ايجابية نحو
و ا
المسار الميني.
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 -2عرض و مناقشة نتيجة الفرضية األولى:
وتنص الفرضية األولى عمى ما يمي:
تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الجنس .والجدول
رقم( )7يوضح نتيجة الفرضية األولى
العينة النسبة االنحراف

المتوسط

درجة

ت

ت

مستوى

المعياري

الحسابي

الحرية

المحسوبة

المجدولة

الداللة.

2.25

45

23.21

1.68

دالة عند

ذكور 0.68 32.6
%
إناث

0.61 67.4

0.05
2.37

%
من خالل نتائج الجدول تبين لنا أن النسبة المئوية لمذكور ( )%32.6اقل من النسبة المئوية
لإلناث( 8 )%67.4و االنحراف المعياري لمذكور ( )0.68اكبر من االنحراف المعياري
عند اإلناث (8 )0.61و المتوسط الحسابي لمذكور( )2.25اقل من المتوسـط الحسابي عند
اإلناث ( )2.37وبما أن قيمة (ت) المحسوبة المددرة ( )23.21اكبر من (ت) المجدولة و
المددرة ب (  )1.68فيدا يدل عمـى أن النتائج دالة وبالتالـي ندبل ىذه الفرضية الدائمة يوجد
اختالف في اتجاىات التالميذ التعميـم الثانوي نحـو التكوين الميني باختالف الجنس.
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 - 1-2مناقشة نتيجة الفرضية األولى:
من خالل ما توصمنا إليو من نتائج الفرضية األولى ىو وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين الذكـور واإلناث في االتجاه نحو التكوين الميني وىذا عكس مـا أكده ( عبد الفتاح
دويدار) حين ذىب إلـى رفض االعتداد الدائل بان االتجاىات تمثل أمور ليست ليا صمة
بالتكوين الفيزيدـي لمفرد 8وفي ندطة أخرى يؤكـد عمـى أن تباين االتجاىـات في المجاالت
المختمفـة يمكن إرجاعو إلى تباينيـم في مفاىيميـم الذاتية واختالف كل منيم من حيث تدديره
لذاتو (.دويدار 819998ص )167-70:
لذلك فان االتجاه نحو التكوين الميني يختمف لدى الذكور واإلناث ودلك يعود إلى ميـول
اإلناث إلى التعميم أكثر من الذكـور فالذكور قميل ما ييتمـون بالتعميم العـام
وىذا راجع إلـى أن التكوين الميني يخص اإلناث بدرجة أكثر عمى الذكور فنجد الذكور
يفكرون بدرجة في المجاالت األخرى مثل الخدمة الوطنية وأعمال الحكومة بينما اإلناث
فميس ليم مجال آخر سوى التكوين الميني .
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الفصل الرابع
 -3عرض و مناقشة نتيجة الفرضية الثانية :
والجدول رقم( )8يمثل نتائج الفرضية
االنحراف المتوسط ت

الشعبة

النسبة

أدبي

0.62 %52.2

2.45

عممي

0.71 %47.8

2.22

المعياري

الحسابي المحسوبة
19.52

ت

درجة

المجدولة الحرية
0.68

45

مستوى
الداللة
دالة عند
0.05

من خالل الجدول يتضح النسبة المئوية لمتخصص األدبي ()%52.2اكبر من النسبة
المئوية لمتخصص العممي( 8)47.8واالنحراف المعياري لألدبيين ()0.62

اقل من

االنحراف المعياري لمعممين (  8)0.71والمتوسط الحسابي لألدبيين ()2.45

اكبر من

المتوسط الحسابي لمعمميين ( 8)2022وبما أن قيمة (ت) المجدولة ( )19.52اكبر من قيمة
(ت) المحسوبة فان الفرضية دالة وعميو فيي محددة ومدبولة.
 -1-3مناقشة نتيجة الفرضية الثانية:
ما الحظناه من خالل نتائج ىده الفرضية أن ىناك اختالف في اتجاىات تالميذ التعميم
الثانوي نحو التكوين الميني باختالف الشعبة حيث يتجو األدبيين إلى المراكز أكثر من
العمميين ويمكن أن يكون ىدا االختالف راجع إلى توسيع مجال اختصاص العممييـن أكثر
من األدبييـن فالعمميين في حالة عدم نجاحيم قد يمجئون إلى مراكز أخـرى غير التكوين
الميني مثل الشبو طبي والمعاىد األخرى.
أما األدبيين فميس لدييم خيارات أخرى غير التكوين فيؤالء الشباب بعد ما يفصمـون من
التعميم الرسمي يحاولون الحصـول عمى منصب تكوين في مركز أو معيـد دون مراعاة
لميوليم ورغباتيم المينية.
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 -4عرض مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة :
كما تنص الفرضية الثالثة عمى ما يمي :

تختمف اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني باختالف المستوى الدراسي.
والجدول رقم( )9يوضح نتيجة الفرضية الثالثة
المستوى النسبة

االنحراف المتوسط ت

ت

المعياري الحسابي المحسوبة

المجدولة الحرية

أولى

0.6 %28.3

2.28

ثانية

0.48 %26.1

2.42

ثالثة

0.77 %45.7

2.29

17.32

1.68

درجة
45

مستوى
الداللة
دالة

عند

0.05

من خالل الجدول يتضح لنا أن النسبة المئوية لسنة األولى( )%28.3و السنة الثانية تددر
ب ()%26.1و السنة الثالثة تددر ب ( )%45.7و االنحـراف المعيـاري لمسنة األولى يددر
ب( )0.6والسنة الثانية يددر ب (  )0.47والسنة الثالثة يددر ب(  )0.77والمتوسط
الحسابي لمسنة األولى تددر( )2.28و السنة الثانية يددر ب ( )2.42و السنة الثالثة يددر
بـ( 8 )2.29وبما أن ت المحسوبة المددرة بـ( )17.32اكبر من (ت) المجدولة فيدا يدل عمى
أن النتائج دالة وبالتالي ندبل الفرضية التي تدول توجد اختالف في اتجاىات التالميذ التعميم
الثانوي نحو التكوين الميني باختالف المستوى الدراسي.
 -1-4مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة:
وضحت نتائج الفرضية الثالثة انو يوجد اختالف في اتجاىات تالميذ التعميـم الثانوي نحو
التكوين الميني باختالف المستوى الدراسي .
وذلك يعود إلى أن تالميذ المستـوى سنة أولى والسنة الثانية يختمفون في فرصـة التخصص
الجيد مدابل تالميـذ السنة الثالثـة وفي نفس الوقت تالميـذ السنة الثالثـة يستطيعون االلتحاق
بعدة مجاالت عمى خالف التكوين الميني ألنيم متحصمـون عمـى مستوى اكبر.
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وىذا ما يعكس دراسة نيوفر  )1987( Nuofferالذي قام بتنشيط النمو الميني والشخصي
المطبق عمى تالميذ السنة أولى ثانوي 8كما قام ماركو ( )1997بتدييم بنفس الطريدة السابدة
والمطبدة عمى تالميذ السنة أولى ثانوي عام  8وتكنولوجي 8وقيشار ( )1992الذي قام أيضا
بتطبيق نفس الطريدة عمى تالميذ السنة ثانية ثانوي 8كما قام ىانكن Hanneqin
وجماعتو()1998بتدييم نفس الطريدة والمطبدة كذلك عمى عينة أخرى من تالميذ التعميم
الثانوي.
الدرسات عمى األثر االيجابي لبرامج تربية
ا
ويمكن الدول أن ىناك اتفاق عام بين ىده
االختيارات عمى سموك التالميذ (.ترزولت820088ص ص )45-33:
من خالل ىده الدراسة تبين لنا أن التطبيق برامج تربية االختيارات وقياس النضج الميني
اثبت أن ميول التالميذ نحو التكوين الميني لو نفس األثر عند جميع المستويات.

78

الفصل الرابع

تحليل و تفسير النتائج

الخالصة:
لدد كانت دراستنا حول طبيعة اتجاىات تالميذ التعميم الثانوي نحو التكوين الميني  8وقد
قسمنا ىده الدراسة إلى جانبين :جانب نظري 8وجانب ميداني بعدما تطرقنـا في البداية إلى
عرض التساؤالت التـي كانت اليدف منيا معرفة طبيعة اتجاىات تالميـذ التعميم الثانوي نحو
التكوين الميني ودلك عمى حسب الجنس والشعبة والمستوى  8وجاءت النتائج تدل عمى
الوعي بديمة التكوين واالتجاه نحوه ايجابية وىدا ما توصمنـا إليو من خالل دراستنا كما أن
االتجاه يخص الذكور دون اإلناث بل ال يشمميم االثنين معا 8ويكون كذلك االختالف حسب
الشعبة والمستوى.
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مقترحات :
 إثراء المكتبة بعدد من الكتب الخاصة بالتكوين الميني زيادة و تطوير الدراسات والبحوث في ىدا المجال إعادة االعتبارات لممين والحرف اليدوية و خاصة التدميدية تماشيا مع تطوراتالتكنولوجيا.
آفاق تنموية :
 إجراء دراسة حول نظرة المتربصين قبل و بعد دخوليم إلى التكوين الميني إج ارء دراسة حول كيفية إعطاء الصورة الحديدية عن التكوين الميني من مستشار التوجيوإلى التالميذ
 إجراء دراسة مدارنة بين واقع التكوين الميني في الدول العربية ( خاصة الجزائر) و الدولالعربية
 -إجراء دراسة حول وسائل تغيير األفكار السمبية عن التكوين الميني لدى بعض التالميذ
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المالحــق

الممحق رقم ()1
يوضح قائمة االساتدة المحكمين و رتبتيم العممية:
االساتدة المحكمين

الرتبة العممية

 -تاوريريت نور الدين

 -دكتور عمم النفس

 -حميمو نبيل.

 -دكتور عمم االجتماع
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الممحق رقم ()2
يبين صدق االستبيان
تقيس

البنود

 -يفيدني التكوين الميني 2

ال تقيس صدق البند
0

1

المالحظة
 -مناسب.

في حياتي اليومية.
-2يبين

لي

التكوين 2

.

1

 -مناسب

الميني قدراتي في العمل.
 -3اتجو إلى التكوين 2

.

1

 -مناسب

الميني في حالة إخفاقي
في الدراسة
 -5يعجز التكوين الميني 2

.

1

 -مناسب

عن تحقيق طموحاتي
 -6ارغب في االلتحاق 2

0

1

 -مناسب

بالتكوين الميني .
 -7أرى أن التكوين 1
الميني

وسيمة

1

0.0

 -غير مناسب

جيدة

لمواصمة الدراسة في أىم
التخصصات
 -8ألجا إلى التكوين ط\

2

0

1

 -مناسب

4الميني لتحقيق مستقبمي
 -9اده بالى التكوين 2

0

1

 -مناسب

الميني في المجال الذي
يتوافق مع ميولي المينية
 -99أفضل الدراسات 2

0

1

 -مناسب

العميا عن التكوين الميني
 -99اعتقد أن التكوين 2

.

1

 مناسب99

الميني لمفاشمين فقط دون
غيرىم
 -92أرى أن التكوين 1

1

0.0

 -غير مناسب

الميني واسع األفاق
 -93اتجو إلى التكوين 2

0

1

 -مناسب

الميني ألمال فراغي.
 -94يساعدني التكوين 2
في

الميني

0

1

 -مناسب

تمبيت

حاجياتي بنفسي.
 -95أرى أن التكوين 1
الميني

أصعب

1

0.0

 -غير مناسب

من
2

الدراسة

0

1

 -مناسب

 -96أتمنى أن التحق
بالتكوين

بعد

الميني

انتيائي من الدراسة
-97

أفضل

الميني

عن

2

0

1

 -مناسب

التكوين
مواصمة 2

0

1

 -مناسب

الدراسة
 -98استفيد من التكوين 1

1

0.0

 -غير مناسب

الميني لزيادة ثقافتي
 -99أرى أن التكوين
الميني محدد الخيارات و 2

0

1

 -مناسب

ال يناسبني.
 -29يقدم لنا التكوين 2

0

1

 -مناسب

الميني أعمال تطبيقية
 -29ادىب بالى التكوين
الميني

حسب

شعبتي
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الدراسية.
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الممحق رقم ( )3استبيان االتجاىات نحو التكوين الميني بعد التعديل
جامعة محمد خيضر – بسكرة-
كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
قسم العموم االجتماعية
استمارة
البيانات الشخصية:
الجنس :
الشعبة :
المستوى:

اناث

دكور
ادبي
اولى

عممي
ثانية

ثالثة

التعميمات :
أخي التمميذ ............أختي التمميذة
في ايطار انجاز مذكرة تخرج نضع بين أيديكم جممة من الفقرات و نطمب منكم اإلجابة
عمييا وفق ما يتناسب مع مستواكم و رغباتكم و بكل صراحة عمى أن ال تترك أي فقرة دون
إجابة .
و نحيطكم عمما انو ال يوجد ىناك إجابة صحيحة و أخرى خاطئة حيث ستحاط إجابتكم
بالسرية التامة و دلك لغرض البحث العممي .
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و فيما يمي مثال توضيحي يبين لك طريقة اإلجابة
الفقرات
أحب

موافق
كثي ار

معارض

محايد

كرة

القدم
 فادا كانت الفقرة تناسبك ضع عالمة (×) أمام البديل (موافق) فادا كانت الفقرة ال رأي لك فيو فضع عالمة (×) أمام البديل (محايد) فادا الفقرة ال تناسبك فضع عالمة (×) أمام البديل (معارض)مناسبة

الفقرات

غير مناسبة

اقتراح بديل

 -9يفيدني التكوين الميني
في حياتي اليومية.
-2يبين لي التكوين الميني
قدراتي في العمل.
إلى

-3اتجو

التكوين

الميني في حالة إخفاقي
في الدراسة
 -5يعجز التكوين الميني
عن تحقيق طموحاتي
 -6ارغب في االلتحاق
بالتكوين الميني

 -اعتقد ان التكوين الميني

 -7أرى أن التكوين الميني

و سيمة جيدة لمواصمة

لمواصمة

اىم

وسيمة

جيدة

الدراسة

في
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الدراسة

أىم

في

التخصصات

التخصصات
-8

ألجا

التكوين

إلى

الميني لتحقيق مستقبمي
-9

اده

التكوين

بالى

الميني في المجال الذي
يتوافق مع ميولي المينية
-99

أفضل

الدراسات

العميا عن التكوين الميني
 -99اعتقد أن التكوين
الميني لمفاشمين فقط دون
غيرىم

 -اعتقد أن التكوين الميني

 -92أرى أن التكوين

واسع األفاق.

الميني واسع األفاق
 -93اتجو إلى التكوين
الميني ألمال فراغي.
 -94يساعدني التكوين
الميني في تمبية حاجياتي
بنفسي.

 -اعتقد أن التكوين الميني

 -95أرى أن التكوين

أصعب من الدراسة

الميني أصعب من الدراسة
 -96أتمنى أن التحق
بالتكوين

الميني

بعد

انتيائي من الدراسة
-97

أفضل

التكوين

الميني

عن

مواصمة

الدراسة
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 -98استفيد من التكوين

 -اعتقد ان التكوين الميني

الميني لزيادة ثقافتي

محدد

 -99أرى أن التكوين

يناسبني

الخيارات

و

ال

الميني محدد الخيارات و
ال يناسبني.
 -29يقدم لنا التكوين
الميني أعمال تطبيقية
 -29اذىب بالى التكوين
الميني

حسب

شعبتي

الدراسية.
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الملحق رقم ( : )3الشكل النيائي الستبيان االتجاىات نحو التكوين
جامعة محمد خيضر – بسكرة-
كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
قسم العموم االجتماعية
استمارة
البيانات الشخصية:
الجنس :
الشعبة :
المستوى:

اناث

دكور
ادبي
اولى

عممي
ثانية

ثالثة

التعميمات :
أخي التمميذ ............أختي التمميذة
في ايطار انجاز مذكرة تخرج نضع بين أيديكم جممة من الفقرات و نطمب منكم اإلجابة
عمييا وفق ما يتناسب مع مستواكم و رغباتكم و بكل صراحة عمى أن ال تترك أي فقرة دون
إجابة .
و نحيطكم عمما انو ال يوجد ىناك إجابة صحيحة و أخرى خاطئة حيث ستحاط إجابتكم
بالسرية التامة و دلك لغرض البحث العممي .
و فيما يمي مثال توضيحي يبين لك طريقة االجابة
98

الفقرات
أحب

موافق
كثي ار

معارض

محايد

كرة ×

القدم

 فادا كانت الفقرة تناسبك ضع عالمة (×) أمام البديل (موافق) فادا كانت الفقرة ال رأي لك فيو فضع عالمة (×) أمام البديل (محايد) -فادا الفقرة ال تناسبك فضع عالمة (×) أمام البديل (معارض)

الفقرات

موافق

محايد

معارض

 -9يفيدني التكوين الميني في حياتي اليومية.
-2يبين لي التكوين الميني قدراتي في العمل.
 -3اتجو إلى التكوين الميني في حالة إخفاقي في
الدراسة
 -5يعجز التكوين الميني عن تحقيق طموحاتي
 -6ارغب في االلتحاق بالتكوين الميني
 -7اعتقد أن التكوين الميني وسيمة جيدة لمواصمة
الدراسة في أىم التخصصات
 -8الجأ إلى التكوين الميني لتحقيق مستقبمي
 -9اده بالى التكوين الميني في المجال الذي يتوافق
مع ميولي المينية
 -99أفضل الدراسات العميا عن التكوين الميني
 -99اعتقد إن التكوين الميني لمفاشمين فقط دون
غيرىم
 -92اعتقد أن التكوين الميني واسع األفاق
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 -93اتجو إلى التكوين الميني ألمال فراغي.
 -94يساعدني التكوين الميني في تمبية حاجياتي
بنفسي.
 -95أرى أن التكوين الميني أصعب من الدراسة
 -96أتمنى أن التحق بالتكوين الميني بعد انتيائي
من الدراسة
 -97أفضل التكوين الميني عن مواصمة الدراسة
 -98استفيد من التكوين الميني لزيادة ثقافتي
 -99اعتقد أن التكوين الميني محدد الخيارات و ال
يناسبني.
 -29يقدم لنا التكوين الميني أعمال تطبيقية
 -29اذىب بالى التكوين الميني حسب شعبتي
الدراسية.
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