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 شكر وعرفان                               

                 

 " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"                                   

 نحمد الله عز وجل الذي وفقنا إلتمام هذا البحث، وألهمنا الصبر والعزيمة لنجعله علما ينتفع به.

على كل ما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات حاج كولة غنية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألستاذة المشرفة 

ومعلومات التي ساهمت في اثراء موضوع بحثنا، والى كل أساتذة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة 

 محمد البشير االبراهيمي.

 الى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم بمناقشة هذا البحث. كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالحترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداء                                  
 

اهدي ثمرة جهدي الى والداي واخوتي والى كل عائلتي الكريمة، والى األستاذة المشرفة التي لم تبخل علينا 

واهدي هذا العمل الى كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بتوجيهاتها، والى الزمالء االفاضل كل باسمه، 

 بجامعة محمد البشير االبراهيمي

 اهدي لكم عملي المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 باللغة العربية: ملخص الدراسة

معارف ومفاهيم  جاءت دراستنا لمعرفة الدور الذي تلعبه برامج التكوين الجامعي في اكساب الطالب الجامعي  

مرتبطة بسوق الشغل، ومدى مساهمة هذه البرامج في اكساب الطالب الجامعي المهارات المتعلقة بالعمل الحر، من 

خالل اعتمادنا على المنهج الكيفي وتحليل المحتوى لمحتوى ومضامين المقاييس المتعلقة بدراستنا، وتتمثل عينة 

في مستوى الليسانس والماستر بميدان علم االجتماع، واما العينة الثانية دراستنا في المسح الشامل لعروض التكوين 

مقاييس، والهدف من دراستنا  4هي عينة قصدية حيث قصدنا المقاييس التي تخدم دراستنا حيث باغت حجم عينتنا 

م دى اكسابههو معرفة مدى مساهمة برامج التكوين الجامعي المتمثلة في المقاييس في نشر الفكر المقاوالتي وم

 المهارات الالزمة لدخول سوق الشغل.

 برامج التكوين الجامعي، سوق الشغل، العمل الحرالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 الفرنسية: ملخص الدراسة باللغة

 Notre etude a premis de connaitre  le role que jouent les programmes de formation 

universitaire pour fournir aux etudiants universitaires des connaissances et des concepts 

lies au marche de travail, et la mesure dans laquelle ces programmes contribuent a 

fournir a l’etudiant universitaire des competences liées au travail autonome, par notre 

recours a l’approche qualitative et a l’analyse du contenu du contenu des echelles liées 

et l’echantillon de notre etude est un inventaire exhaustif des offres de formation aux 

niveaux licence et master dans le domane sociologie, et le deuxième echantillon est 

l’chantillon intentionnel ou nous voulions dire la matiere scolaire qui servent notre 

etude, comme la taille notre echantillon 4 matiere scolaire, l’objectif etude est de savoir 

dane quelle mesure les formations universitaires contribuent a la diffusion de la pensee 

entrepreneuriale , et la mesure dans laquelle ils acquierent les competences nécessaires 

pour entrer sur le marche de travail. 

Les mots clés : programmes de formation universitaire, marche de travail, travail en 

independant. 

 

 

 

 

 

    

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة 

  شكر وعرفان

  االهداء

  ملخص الدراسة

  فهرس المحتويات

  فهرس الجداول

 ب-ا *المقدمة

 3 الجانب النظري

 3 االقتراب المنهجيالفصل األول: 

 4 تمهيد

 5 أسباب اختيار الموضوع.2

 5 أهمية الدراسة.0

 5 أهداف الدراسة.3

 7-6 االشكالية.4

 8-7 الفرضيات.5

 20-8 تحديد المفاهيم.6

 43-20 لدراسات السابقة.ا7

 45-43 لمقاربة النظرية.ا8

 46 خالصة

 47 الفصل الثاني: الجامعة والتكوين الجامعي

 48 تمهيد

 44 أوال: ماهية الجامعة

 52-44 ة وتطور الجامعةأ.نش2

 52-52 .خصائص الجامعة0

 52 همية الجامعةأ.3

 54-52 .مكونات الجامعة4

 57-54 دوار المستقبلية للجامعة.األ5

 57 هداف الجامعةأ.6

 57 ثانيا: الجامعة الجزائرية في ضوء اهم االصالحات

 62-57 هم اإلصالحات التي قامت بها الجامعة الجزائريةأ.2

 62-62 النظام الكالسيكي الى نظام ل م د في الجزائر.دوافع التغيير من 0

 63-62 .تقييم تطبيق نظام ل م د في الجامعة الجزائرية3

 64 ثالثا: ماهية التكوين الجامعي

 64 .مقومات التكوين الجامعي2

 



 
 
 

 فهرس المحتويات

 64 همية التكوين الجامعيأ.0

 65-64 هداف التكوين الجامعيأ.3

 65 ومتطلبات التكوين الجامعيرابعا: أسس 

 66-65 سس التكوين الجامعيأ.2

 67-66 .وسائل التكوين الجامعي0

 68-67 .وظائف التكوين الجامعي3

 68 .متطلبات التكوين الجامعي في ظل المتغيرات العالمية والمحلية4

 64 خامسا: واقع التكوين الجامعي في الجزائر

 73-64 الجامعي الجزائر.التطور التاريخي للتكوين 2

 75-73 .مبادئ التكوين الجامعي في الجزائر0

 76-75 .الرهانات والتحديات التي يواجهها التكوين الجامعي في الجزائر3

 77 خالصة

 78 الفصل الثالث: سوق الشغل في الجزائر

 74 تمهيد

 82 أوال: مدخل نظري لسوق الشغل

 82 .خصائص سوق الشغل2

 82-82 الشغل .انواع سوق0

 80-82 .وظائف سوق الشغل3

 80 .متطلبات سوق الشغل4

 80 ثانيا: ميكانيزمات سوق الشغل

 83-80 .مؤشرات سوق الشغل2

 85-83 .العرض والطلب في سوق العمل0

 85 .التوازن في سوق العمل3

 86 .العوامل المؤثرة في سوق العمل4

 87 ثالثا: واقع سوق الشغل في الجزائر

 87 .اهم التطورات التي مر بها سوق الشغل في الجزائر2

 88-87 .خصائص سوق الشغل في الجزائر0

 42-88 .سياسات التشغيل المعتمدة في الجزائر3

 42-42 .تحديات ومعوقات سياسات التشغيل في الجزائر4

 42 رابعا: عالقة التكوين الجامعي بسوق الشغل

 40-42 الشغل قومؤسسات سو.اليات الشراكة بين الجامعة 2

 

 

 



 
 
 

 فهرس المحتويات

 43-40 .مالءمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل0

 44 .دار المقاوالتية في محيط الجامعة3

 45 خالصة

 46 الجانب الميداني: الدراسة الميدانية

 46 الفصل الرابع: اإلجراءات المنهجية للدراسة

 47 تمهيد

 48 .الدراسة االستطالعية2

 44-48 .منهج الدراسة0

 222-44 داة الدراسةأ.3

 220-222 .عينة الدراسة4

 223 .صدق الثبات5

 223 .مجاالت الدراسة6

 223 المكاني المجال-ا

 223 الزماني المجال-ب

 224 خالصة

 225 الفصل الخامس: عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 226 تمهيد

 227 عرض وتحليل وتفسير الجداول :اوال

 226-227 . عرض وتحليل وتفسير بيانات جداول الفرضية الفرعية االولى2

 202-227 . عرض وتحليل وتفسير جداول الفرضية الفرعية الثانية0

 200 ثانيا: مناقشة النتائج

 200 .مناقشة النتائج في ظل الفرضيات2

 207-203 سابقة.مناقشة النتائج في ظل الدراسات ال0

 207 .مناقشة النتائج في ظل المقاربة النظرية3

 208-207 .مناقشة النتائج في ظل اهداف الدراسة4

 204 ثالثا: النتائج العامة واالقتراحات

 204 .النتائج العامة2

 204 .االقتراحات0

 232 خالصة

 232 *خاتمة

  *قائمة المراجع

  *المالحق
 

 



 
 
 

 فهرس الجداول

 فهرس الجداول                                            
 الصفحة عنوان الجدول                             الجدولرقم 

 222 يوضح المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس تخصص علم االجتماع     01

 220 يوضح المقاييس المدرسة على مستوى الماستر تخصص علم االجتماع    20   

ل ولها عالقة بالعميوضح المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر  23   

 الحر

227 

يوضح األهداف العامة لعروض التكوين المتعلقة بمستوى الليسانس والماستر  24   

 في شعبة العلوم االجتماعية

228 

يوضح األهداف الخاصة بكل مقياس في مستوى الليسانس والماستر والتي لها  25  

 عالقة بثقافة العمل الحر في شعبة العلوم االجتماعية

224 

يوضح ادراج مفهوم التعليم المقاوالتي في المقاييس المدرسة وترسيخ ثقافة   26   

 العمل الحر لدى الطالب الجامعي

222 

يوضح المفاهيم المرتبطة بثقافة العمل الحر المتضمنة في المقاييس المدرجة في  27   

 الليسانس والماستر

222 

وميادين االدماج المهني المتضمنة في يوضح استراتيجيات البحث المهني  28   

 المقاييس المدرسة

220 

 223 يوضح مضمون الفكر المقاوالتي وخصائصه في المقاييس المدرسة 24   

يوضح نوع المقاولة التي يمكن ان يقوم بها الطالب في العلوم االجتماعية  22   

 والمدرجة كمشاريع حرة

224 

المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بالعمل يوضح القيم المهنية  22   

 الحر

225 

يوضح المفاهيم والمعارف المتضمنة في المقاييس المدرجة في عروض التكوين  20   

 في تخصص علم االجتماع المرتبطة بسوق العمل

227 

 228 يوضح ماهية سوق الشغل واليات التشغيل المتضمنة في المقاييس المدرسة 23   

يوضح القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بسوق  24   

 الشغل

224 

 202 يوضح نمط التكوين وتوافقه مع متطلبات سوق العمل 25  



 أ
 

 مقدمة.......................................................................................................................

 مقدمة:  

قد خضع سوق العمل لتحوالت وتغييرات مست بنية الوظائف ومتطلباتها ظل االقتصاد المعولم وتداعياته، في   

 مجموعة من المهارات الجديدة كمهارات العمل الحر. ر، مما عزز ظهولمواجهة التحديات الجديدة

هم أ ؤثر في المحيط الخارجي، وبذلك أصبح منن التعليم الجامعي اليوم كنسق مفتوح يتأثر وياوبحكم   

تلبية لى ا االستراتيجيات القومية للدول وذلك لسعيها في المساهمة في قضايا التنمية، وبذلك يسعى التكوين الجامعي

من خالل صقل المعارف والمهارات والقدرات الالزمة التي تمكن الطالب الجامعي  احتياجات سوق العمل المتغيرة

 من مواكبة المستجدات والمواقف البارزة في سوق العمل على المستوى المحلي والعالمي.

 في شان الدول األخرى، اولت اهتماما بالتكوين الجامعي سعيا لمواكبة التطورات الحاصلة ئروتعتبر الجزا  

المجتمع، وتهيئة برامجها واثرائها، من خالل عدة إصالحات قامت بها، بدءا من اصالح النظام واالنتقال من النظام 

عة والمحيط الخارجي، الى اإلصالحات الكالسيكي الى نظام )ليسانس ماستر دكتوراه( الذي يشجع العالقة بين الجام

من خاللها تسعى الى اكساب الطالب في المجتمع، ف قاييس وجعلها تتناسب مع التغيرات الحاصلةالتي مست الم

 الجامعي المعارف الالزمة لدخول سوق العمل المهارات الالزمة واستثمارها في مجال ريادة االعمال.

ف عن مدى مساهمة برامج التكوين الجامعي في اعداد الكفاءات الالزمة دراستنا للكش تأتيوفي هذا اإلطار   

 والمؤهلة لدخول سوق العمل، من خالل جانبين أحدهما نظري واألخر ميداني.

ر هذا ااألسباب التي دفعتنا الختيناولنا فيه األول فقد تن ثالثة فصول، فالفصل اما الجانب النظري فقد تضم

وكذلك سعينا إلبراز  ما سعينا إلبراز اهم األهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها،الموضوع، ومدى أهميته، وك

وكما تضمن هذا الفصل تحديد اهم مفاهيم الدراسة، وقمنا  ها،غتإشكالية دراستنا والفرضيات التي تم وضعها وصيا

 بالدراسة. تعلقةبعرض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وتم التطرق الى المقاربة النظرية الم

واما الفصل الثاني والموسوم بالجامعة والتكوين الجامعي، حيث انقسم الى عناوين رئيسية تتمثل في: األول تم   

التطرق فيه الى ماهية الجامعة من حيث نشأتها وخصائصها وادوارها وأهدافها التي تسعى الى تحقيقها، والثاني 

واهميته  الحات التي قامت بها، والثالث تضمن مقومات التكوين الجامعيحول واقع الجامعة الجزائرية واهم اإلص

وأهدافه، واما الرابع فقد تضمن أسس ومتطلبات التكوين الجامعي واهم وسائله والوظائف التي يقوم بها، واما 

ي ت التالخامس تضمن واقع التكوين الجامعي في الجزائر من خالل عرض تطوره التاريخي واهم مبادئه والتحديا

 يواجهه.
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 ......................................................................................................مقدمة.................

واما الفصل الثالث الموسوم بسوق الشغل في الجزائر، حيث انقسم هو كذلك الى عناوين رئيسية، حيث تضمن أوال   

مدخل نظري لسوق الشغل من حيث عرض الهم خصائصه وانواعه ووظائفه ومتطلباته، واما ثانيا فقد تضمن 

، والتوازن في سوق الشغل، لشغل، والعرض والطلب في سوق الشغل من خالل عر مؤشراتهميكانيزمات سوق ا

واهم العوامل المؤثرة فيه، واما الثالث فقد تناولنا فيه واقع سوق الشغل في الجزائر، من خالل عرضنا الهم 

التطورات الحاصلة فيه وخصائصه، وسياسات التشغيل التي اعتمدتها الجزائر وتحدياتها ومعوقاتها، واما رابعا 

الشغل من خالل عرضنا ألليات الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الشغل ومدى عالقة التكوين الجامعي بسوق 

 مالءمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل، ودار المقاوالتية في محيط الجامعة.

واما الجانب الميداني فقد تناولنا فيه فصلين: الفصل الرابع والذي تناولنا فيه اإلجراءات المنهجية للدراسة بدءا   

أداة الدراسة، ثم التعريف بعينة الدراسة ومجاالت الدراسة،  الستطالعية الى منهج الدراسة، الى عرضبالدراسة ا

 واما الفصل الخامس والذي تناولنا فيه تحليل بيانات الجداول ومناقشة النتائج.
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 .....................موضوع الدراسة..........................الفصل األول...............................................

 تمهيد:

ي ، والتمن تحديد إشكالية البحث ومن اجل فهم موضوع وابعاد دراستنا، فانه قمنا بوضع هذا الفصل ابتداءا    

تعتبر نجاح الدراسة مرهون بدقتها وشموليتها لكل جوانب الموضوع، ثم سنتطرق الى األسباب التي دفعتنا الختيار 

هذا الموضوع، واهمية الدراسة وأهدافها، وكذلك اهم مفاهيم ومصطلحات الدراسة، وتم عرض الدراسات السابقة 

وكما تم التطرق الى الفرضيات تم التطرق الى المقاربة النظرية لموضوع الدراسة،  المتعلقة بالموضوع، وكذلك

 التي تم وضعها من اجل اختبارها.
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 الفصل األول............................................................................................االقتراب المنهجي

 الموضوع:أسباب اختيار  .1

 األسباب الذاتية: -أ

 .الرغبة الشخصية في دراسة موضوع ذات العالقة ببرامج التكوين الجامعي وسوق العمل 

 .الموضوع يندرج ضمن االهتمامات العلمية 

 األسباب الموضوعية:  -ب

 .الوقوف على دور برامج التكوين الجامعي في تنمية المهارات المهنية للطالب الجامعي 

 أهمية الدراسة: .2

  )ترجع أهمية الدراسة الى االرتباط الوظيفي بين المتغيرين )برامج التكوين الجامعي وسوق التشغيل

 من خالل قدرة محتوى هذه البرامج على تلبية احتياجات سوق العمل من خالل اعداد إطارات

 ذات كفاءة.مؤهلة 

 في تشجيع الطلبة نحو  وترجع أهمية الدراسة أيضا الى الدور الذي تلعبه برامج التكوين الجامعي

 المنافسة واالبداع واالبتكار وتعزيز ثقافة العمل الحر لديهم.

  أهمية برامج التكوين الجامعي في اعداد مورد بشري مؤهل الحتياجات التنمية االقتصادية عن

طريق الموازنة بين قوة العمل وسوق العمل ذلك ان التكوين الجامعي ال يقتصر على التكوين 

 سوق العمل.بة المتغيرات الحاصلة في ط بل ابعد من ذلك من اجل مواكالنظري فق

  اهداف الدراسة: .3

 مساهمتها في نشر الفكر المقاوالتي للطالب  الكشف عن فعالية برامج التكوين الجامعي ومدى

 الجامعي من خالل تتبع محتويات ومضامين تلك البرامج.

  للخريجين في تخصص علم االجتماع في اكساب الكشف عن مدى مساهمة المقاييس المدرسة

 الطالب الجامعي بعض المهارات المهنية الخاصة بالعمل الحر.

 .اكتشاف أوجه القوة والضعف في برامج التكوين الجامعي 

 وين الجامعي الحتياجات سوق العملالكشف عن مدى مسايرة محتوى برامج التك. 
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 األول............................................................................................االقتراب المنهجيالفصل 

 اإلشكالية: .4

تعد الجامعة من اهم االنساق التعليمية، لما لها من وظائف وادوار في إعادة انتاج كوادر ومشاريع بحثية تفيد   

معة نسق ينتج المعرفة فقط بل هذه االخيرة أصبحت قطاعا مساهما في التنمية، فالتغيرات المجتمع، فاليوم لم تعد الجا

التي عرفها المجتمع خاصة مع ولوج عصر مجتمع المعرفة اين أصبحت تكنولوجيا المعلومات من المصادر المهمة 

 ياة المهنية.القتصاد المعرفة، الذي يتطلب تهيئة الموارد البشرية السيما الطلبة الجامعيين للح

ويعد اعداد الطلبة الجامعيين للعمل من األدوار الرئيسية التي يسعى التعليم العالي تحقيقها من خالل توجيههم   

واشراكهم لسوق الشغل، ويعد أيضا التوظيف او الظفر بمنصب الشغل من األهداف الرئيسية التي يسعى اليها خريج 

إعادة انتاج سياسات تشغيل للحد من البطالة تتماشى نوعا ما مع مخرجات الجامعات، فنحن نعلم ان الجزائر قامت ب

التعليم الجامعي، غير ان العدد الهائل للخريجين في شتى التخصصات جعل هناك فائضا امام المناصب المتوفرة، 

 ها الجامعةهذه الفجوة شكلت عائقا كبيرا لالستثمار في اليد العاملة المؤهلة، خاصة مع اإلصالحات التي عرفت

الجزائرية واالنتقال من النظام الكالسيكي الى نظام ل م د الذي يجعل من الجامعة شريكا اجتماعيا مع القطاع 

االقتصادي، وأيضا امام االزمة االقتصادية التي عرفها االقتصاد الجزائري القائم على الريع ونزول قيمة سعر 

واالقتصاديين على تشجيع االستثمار الحر والعمل على دعم  ناسييالبترول، كل هذه العوامل دفعت بالفاعلين السي

الشباب على خلق وتأسيس مؤسسات مصغرة للحد من البطالة والتنويع في سوق الشغل لكي ال يبقى طالب الشغل 

 الجامعي مرتبطا بالوظيفة الحكومية  امام ندرة وقلة فرص التوظيف.

عرفها االقتصاد الجزائري ارتقت الجامعة الجزائرية الى إعادة النظر  وعلى أساس هذه االتجاهات الجديدة التي   

في التكوين الجامعي وتكييف جميع العمليات الداخلية من مدخالت ومسارات تكوينية، أي اصالح شامل للمواد 

من  5102المدرسة على مستوى كل التخصصات العلمية والتقنية واالجتماعية واإلنسانية، وكان هذا بداية سنة 

خالل مواءمة التكوين على كامل المستويات الليسانس والماستر، ومضمونها يهتم بتدريب واعداد الطالب لمواجهة 

تحديات الحياة المهنية والعمل على االبداع واالبتكار والقدرة على المبادرة الذاتية، فلقد تشكلت المضامين المدرسة 

حر وريادة االعمال وتأسيس مشاريع صغيرة للولوج الى عالم على أساس تشجيع الطالب الجامعي على العمل ال

 الشغل الحر.
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 الفصل األول.............................................................................................االقتراب المنهجي

فنحن نعلم عن هناك هشاشة مهنية في مجال تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية السيما عندما نتكلم على   

تخصص علم االجتماع فمجاالت التوظيف محدودة، وفرص التوظيف قليلة فهي تعكس لنا واقعا متأزما بين التكوين 

 المعرفي والمهني.

مقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر كمقياس مشروع وامام هذه اإلشكالية تم ادراج جملة من ال  

شخصي ومهني والمقاوالتية في مستوى السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر لتكوين الطالب وتعريفه بسياسات 

ا نالتشغيل وتمكينه من تكوين معارف نظرية ومهارات مهنية، وتوجيهه نحو سوق الشغل الحر، وعليه جاء دراست

للكشف عن اهم مضامين التكوين الجامعي على مستوى على مستوى شعبة العلوم االجتماعية السيما المقاييس 

 المشار اليها سابقا.

 وجاءت الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:  

  ما مدى مالءمة برامج التكوين الجامعي لسوق الشغل؟ 

 وستفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:   

  هل يساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر في اكساب الطالب الجامعي مهارات

 العمل الحر؟

هل يساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر الى اكساب الطالب الجامعي معارف ومفاهيم 

 بسوق الشغل؟مرتبطة 

 .فرضيات الدراسة:5

 هناك تواءم بين برامج التكوين الجامعي وسوق الشغل.الفرضية الرئيسة: 

 الفرضيات الجزئية:

يساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر الى اكساب الطالب الجامعي مهارات العمل  -

 الحر.
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 األول........................................................................................االقتراب المنهجيالفصل 

يساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر الى اكساب الطالب الجامعي معارف ومفاهيم  -

 مرتبطة بسوق الشغل.

 تحديد المفاهيم: .6

 التكوين الجامعي: أوال: مفهوم

 التكوين: -أ

 1كون تكوين الشيء اوجده، التكوين اخراج المعدوم من العدم الى الوجود.التعريف اللغوي: 

 التعريف االصطالحي:

ويعرف بانه '' عملية استراتيجية تأخذ شكال متكامال وتعمل تحت امرة استراتيجية المنظمة وضمن إطار دور     

وتهدف هذه االستراتيجية الى تطوير وتحسين كل من يعمل في المنظمة وتعليمه كل جديد إدارة الموارد الشرية فيها 

 2بشكل مستمر من اجل تحقيق مستقبل جيد وتشكيل بنية تحتية من المهارات البشرية التي تحتاجها المنظمة.

علومات المستهدفين من هو عملية مبنية على تنظيم دقيق يتم من خالله نقل الخبرات والمعارف لزيادة مهارات وم  

التكوين او تغيير سلوكياتهم وقناعاتهم للوصول الى األهداف الرئيسية للتدريب التي يتوقف تحقيقها على درجة كفاءة 

 3هؤالء المتدربين ومجهوداتهم المبذولة.

 التعريف االجرائي: 

يصبحون  عن طريقهاومعارفهم اعداد الطالب الجامعي من خالل تنمية مهارتهم  ىهدف التهو عملية منظمة    

 قادرين على االندماج في سوق العمل.

 

                                                           
 422، ص.2442، القاهرة، مصر ،2المنجد في اللغة واالعالم، دار الشروق الطبعة   1

"دراسة تحليلية لكفاءة استراتيجية التكوين، دراسة حالة عينة من المؤسسات البيترولية بحاسي خالد رجم ومحمد سمير بن عياد وهواري منصوري، 2 

 277، صmecas ، دفاتر0224، جويلية 2د، العد25المجلد ، مسعود"

و ا دون ذكر دار النشر ، في مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد الثالث عشر،هندسة التكوين أهدافها ومتطلباتها في الوقت الراهن" "بن مهدي مرزوق،3 

 77، ص .الهيئة التي تصدرها
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 الفصل األول............................................................................................االقتراب المنهجي

 : الجامعة-ب

برى تجمع مدارس او فروعا للعلوم شتى وقد جاء في معجم متن اللغة ان الجامعة هي مدرسة كالتعريف اللغوي: 

يختص الطالب ما يشاء من العلم فيلتحق بفرع فيها وليس بعدها مدرسة، وهي معهد منظم للتعليم والدراسة في فروع 

 1المعرفة العلية وله الحق في منح الدرجات العلمية في دوائر معرفية محددة.

 التعريف االصطالحي:

ية من ناحية، ومن ناحبالجو االجتماعي المحيط بها، فهي من صنع المجتمع ر وتتأثر معة مؤسسة اجتماعية تؤثالجا  

تولى ت أخرى هي أدائه في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية ومن هنا كانت لكل جامعة رسالتها التي

 2تحقيقها.

النشاط الثقافي لآلداب والعلوم والفنون مهما هناك من يعتبرها المصدر األساسي للخبرة، والمحور الذي يدور حوله   

كانت أساليب التكوين وادواته، فان المهمة األولى للجامعة ينبغي ان تكون دائما التوصيل الخالق للمعرفة اإلنسانية 

في مجالتها النظرية والتطبيقية وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية الخبرة الوطنية التي ال يمكن بدونها ان يحقق 

 3لمجتمع أي تنمية حقيقية في الميادين األخرى.ا

 التعريف االجرائي:

هي جامعة محمد البشير االبراهيمي، تتكون من عدة كليات تسعى إلكساب الطالب الجامعي معارف ومهارات   

 مهنية من اجل تهيئته لدخول سوق العمل وذلك من خالل برامج التكوين.

 

  

                                                           
في مطبوعات الملتقى الوطني األول حول ائرية في التنمية االقتصادية"، " اهم المشكالت التي تحول دون مساهمة الجامعة الجزمدار هدى ومحمادي سليمان،  1 

شير امعة محمد البدور التعليم الجامعي في احداث التنمية بالجزائر، قسم العلوم االجتماعية بالتعاون مع مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، بج
، 0202دار الباحث، برج بوعريريج، الجزائر،  الجزء الرابع، ،0202ديسمبر  26رج بوعريريج، الجزائر، االبراهيمي، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، ب

 45ص.

 23دار النهضة العربية، منشاة المعارف، اإلسكندرية مصر، دون ذكر السنة، ص. تطوير التعليم الجامعي العربي،عبد الرحمان عيسوي، 2 

، 20مجلة تنمية الموارد البشرية، العدد  ، في”2مية العمليات المعرفية المعقدة لدى الطلبة رؤية ميدانية بجامعة سطيف " دور الجامعة في تنشريفة بن غذفة، 3 

 240، سطيف، الجزائر، ص. 0، جامعة سطيف 0223جوان 
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 األول............................................................................................االقتراب المنهجيالفصل 

 التكوين الجامعي:-ج   

 التعريف االصطالحي:

 ييعرف التكوين الجامعي بانه تأهيل القوى البشرية العليا او رفيعة المستوى لكي يقوم بالترشيد والبحث العلم 

 1وإنتاج المعرفة وتطبيقاتها العلمية المباشرة وتنظيم إدارة المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ويعرف بانه عملية تعليمية متخصصة يتفاعل فيها أستاذ يمتلك برامج دراسية ووسائل تعليمية مع طالب يمتلك   

ح له بتحقيق طموحاته المعرفية والعلمية في إطار تنمية قدرات معينة تترجم بعد فترة معينة الى شهادة جامعية تسم

 2وتطوير المجتمع.

 التعريف االجرائي:

التكوين الجامعي هو عملية تعليمية يتم من خاللها اكساب الطالب الجامعي في تخصص علم االجتماع        

الى إعطائه القدرة على السيطرة  المهارات المعرفية والعلمية، ويشمل التكوين الجامعي مجموع البرامج التي تهدف

 في مجال معين والتي تساعد على دفع عجلة التنمية في ميدان العمل.

 ثانيا: سوق الشغل:

 التعريف االصطالحي:

يعرف الباحثون سوق العمل بانه يمثل كباقي األسواق فيه المشترون وهم أصحاب االعمال والبائعون وهم العمال   

المشترين والبائعين لقوة العمل جميعا وبمعنى اخر يقصد به قوى العرض وقوى الطلب لذا فسوق العمل يتكون من 

 3للعنصر او السلعة ومن خالل تفاعل هذه القوى يتحدد الثمن او االجر والكمية المبادلة.

 

 

                                                           
، 0224، 0، العدد5اإلنسانية واالجتماعية، المجلد ، في مجلة الساورة للدراسات “أنماط التكوين في الجامعة الجزائرية الواقع والمامول“سعودي عبد الكريم 1 

 70جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر، ص.

، في مجلة روافد للدراسات واألبحاث من وجهة نظر الطلبة الجامعيين" lmd"جودة التكوين الجامعي لنطام الل وقاجة كلثوم، ججميلة بن عمور وسهيلة بو2 

 205، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت، الجزائر، ص.0202، ديسمبر 0، العدد 5واإلنسانية، المجلد العلمية في العلوم االجتماعية 

، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، التنافس اإلقليمي والدولي في العراق وانعكاساته على عالقاته الخارجية بعد االحتالل االمريكيجاسم يونس الحريري، 3 

 022، ص.0226األردن ،
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 األول.............................................................................................االقتراب المنهجيالفصل 

وهناك تعريف اخر لسوق العمل )هو اإلطار الدي يتحدد فيه تفاعل طالبي وعارضي العمالة ويؤثر ويتأثر بمستوى 

 1اميكيته وعدم ثباته وتعقد وتشعب القرارات التي تأخذ فيه(.األداء القتصادي وما يميز سوق العمل هو دين

كما عرفته منظمة العمل الدولية على انه )الميدان الذي يوائم بين العاملين والوظائف او حيث يجري تبادل العمل   

 2مقابل اجر او يقايض عينيا فيما تشكل القوى العاملة الزاد الحيوي الذي يمد السوق بالعاملين(.

 عريف االجرائي:الت

هو المحيط الذي تتشكل فيه القوى العاملة، حيث يتفاعل فيها كل من الباحثين عن العمل وعارضي الوظائف من   

 اجر، تحكمه مجموعة من القوانين. خالل تبادل المهارات والخدمات مقابل

 ثالثا: برامج التكوين الجامعي:

 التعريف االصطالحي:

هي المحتوى او جملة الحقائق والمعلومات والمفاهيم والمبادئ واألفكار والمهارات فضال عن االتجاهات والقيم   

التي ينطوي عليها المادة التعليمية للكتاب والتي يراد من المتعلم ان يكتسبها ويستوعبها ويتمثلها في بناء العقلية 

 3الوجدانية واالدائية.

 التعريف االجرائي:

المساقات والمقررات والمقاييس المقدمة في تخصص علم االجتماع، والتي تؤهل الطالب في هذا التخصص  هي    

   في حصوله على شهادة في التخصص، وكذلك تكسبه معارف ومهارات مهنية تؤهله لدخول سوق العمل.

 

 

                                                           
، مؤسسة البصيرة للطباعة والنشر، مركز المحور اقتصاد العمل ماهيته وخصائصهيوسف عبد علي االسدي وحسين علي هاشم اللعيبي وناجي ساري المالكي، 1 

 06، ص.0228، البصرة، العراق ،2للدراسات والتخطيط االستراتيجي، ط

ذكر  ن، دو0227 ، ديسمبر0 ، العدد8 البشرية، المجلد، في مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد " اتجاهات سوق العمل في الجزائر"جالل،عبد الحليم 2 

 075.او الجهة التي اصدرتها، ص دار النشر
في مطبوعات الملتقى الوطني األول حول دور التعليم " إشكالية نوعي المقررات الدراسية للتكوين وافاق الخريجين"، احمد عماد الدين خواني ونادية مهداوي، 3 

قسم العلوم االجتماعية بالتعاون مع مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، بجامعة محمد البشير االبراهيمي، كلية الجامعي في احداث التنمية بالجزائر، 

 374، ص.0202، الجزء الرابع، دار الباحث، برج بوعريريج، الجزائر،0202رديسمب 26العلوم االجتماعية واإلنسانية، برج بوعريريج، الجزائر، 



12 
 

    ............................االقتراب المنهجيالفصل االول................................................................

 رابعا: العمل الحر:

 التعريف االصطالحي:

العمل الحر هو مصطلح يطلع على االعمال التي تدار من طرف اشخاص يعملون لحساباتهم الشخصية، وقد عرف   

 1الوقت لمنظمة واحدة.قاموس كامبريدج بانه العمل المحدد لعدة منظمات بدال من االلتزام بالعمل طوال 

وقد عرفه الصندوق االجتماعي للتنمية بانه '' المشروع االقتصادي الخاص الذي ينتج سلعة او يقدم خدمة او تجارة   

وسماته وعدم فرض اية جهة خارجي  أصحابه لنوعيتهويسمى مشروعا او عمال حرا بسبب حرية اختيار صاحبه او 

النظم  العمالة اوجاته او اهدافه وسياسته وخططه او نوعية المعدات او على ذلك المشروع ونوع نشاطه او مخر

  2اإلدارية والفنية.

 التعريف االجرائي:

هو المشروع الخاص او االعمال التي تدار من طرف خريج علم االجتماع لحساباتهم الشخصية، ويعتبر وظيفة   

 الخاص.او  الحكومي القطاع سواء كاناو قطاع أي جهة رتبط بمستقلة ال ي

 الدراسات السابقة:.7     

 أوال: الدراسات الوطنية:

 الدراسة األولى:

للباحث كربوش هشام، وهي أطروحة مقدمة لنيل ، 3“بين التكوين الجامعي والتشغيل إشكالية العالقة بعنوان"    

 العلوم االجتماعية، كلية العلومشهادة دكتوراه علوم في علم النفس العمل والتنظيم، تحت اشراف رواق حمودي، قسم 

 .0226/0227 االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزائر،

                                                           
رياض، ، العبيكان للنشر، الريادة االعمال: المفاهيم والتطبيقات األساسية لغير المختصين وفاء بنت ناصر المبيريك واحمد بن عبد الرحمان الشميري، مبادئ1 

 22،20، ص.0224السعودية ،

"ثقافة العمل الحر: مفاهيم خاطئة ومقومات غائبة عن التعليم المصري على ضوء بعض النماذج لشخصيات عصامية مصرية الرازق،د فاطمة زكريا محمد عب2 

 223.(، اإلسكندرية، مصر، صالعربي للتعليم والتنمية )اسد ، المركز0224 ، يوليو202، العدد06 العربية، المجلدمجلة مستقبل التربية  ، فيناجحة"

أطروحة دكتوراه في علم النفس العمل والتنظيم، تحت اشراف رواق حمودي، قسم العلوم إشكالية العالقة بين التكوين الجامعي والتشغيل، هشام،  كربوش 3 

 0226/0227جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر، االجتماعية، 
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 :حولوتتمحور إشكالية الدراسة 

   اين تكمن إشكالية العالقة بين التكوين الجامعي في الجزائر ومنضمات التشغيل؟ 

 وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية:   

 هل االشكال في عالقة الجامعة بباقي منظمات المجتمع باعتبارها انساق مفتوحة؟  -

رها ازائر كإصالح للجامعة الجزائرية باعتبهل المشكلة في عدم فعالية نظام التكوين الجامعي المطبق في الج -

 كنسق قائم بذاته؟

لباحث ، ولم يعتمد ابأسلوب دراسة حالةوتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي   

 .ه الدراسة على فرضياتفي هذ

فردا من اجل  405ة الى جانب مقابل وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة أيضا التقارير واالحصائيات الرسمية  

اد اختيارهم قصديا باعتمتحليلها، من خالل عينة ممثلة لجميع تخصصات التكوين في الجامعة تم جمع البيانات و

 أسلوب كرة الثلج.

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

تأثير هذا النظام على للوقوف على  0223و 0224التشغيل بين فترتي المعطيات حول التكوين الجامعي و مقارنة -

 العالقة بين الجامعة والمنظمات الموظفة لخرجيها.

 تصميم تصور مقترح لتقييم فعالية الجامعة الجزائرية كنسق مفتوح على المجتمع. -

 وتتضمن الدراسة المحاور التالية:

 المنظمات ماهيتها وطرق دراستها -

 الجامعة والتكوين الجامعي -

 ييم فعالية التكوين الجامعي.ح لتقالنموذج النسقي المقتر -
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 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية        

                         ى تحديد كمية ونوعية مطالبها مماعل عدم قدرة منظمات المحيط على تحقيق نمو مناسب جعلها غير قادرة  -       

 يجعل أي هدف تضعه الجامعة ال يعبر بالضرورة عن حاجات منظمات المجتمع.

وفقها في سيرورة التكوين عالقة منظمات المجتمع بالجامعة هي عالقة كالسيكية حيث ال تؤثر المنظمات  -

 بتصريف الفائض من مخرجات الجامعة.ل فقط ما تهتم منظمات دعم التشغي، بينالجامعي

 غياب او عدم وضوح المشروع البيداغوجي للطالب الملتحق بالجامعة. -

 غياب االستعداد وقابلية الموارد البشرية للجامعة الجزائرية لدعم نظام التكوين. -

 البحث العلمي.اخ مناسب لتحسين عملية التكوين وصعوبة توفير من -

 لتوجيه والمرافقة في التحضير للتكوين.فشل اليات االختيار وا -

 غيا بناء واقعي لعروض التكوين على أساس حاجات االفراد والمنظمات. -

غياب صورة واضحة عن هذا النظام ناتجة عن عدم تحضير مسبق للمكلف الرئيسي لتطبيقه وهو األستاذ  -

 الجامعي.

 غياب مشروع مهني للطالب. -

 احتياجات سوق العمل الكمية.فائض في مخرجات الجامعة مقارنة مع  -

ح قابلة لتصب معظم خريجي التكوين الجامعي ذو كفاءات قاعدية تحتاج الى تكوين إضافي في غالب األحيان -

 .، وبالتالي غياب مشروع حياة بالنسبة للمختص الجامعي المتخرجلالستغالل الوظيفي

، ال ط، وهي غير مفعمة في الواقعالمجتمع تحكمها نصوص قانونية فقالعالقات بين الجامعة ومنظمات  -

، اما على المستوى العلمي ونقل المعارف فان التعاون بين الجامعة وفر على إجراءات واحكام تنفيذيةتت

 ومنظمات المجتمع يكاد ينعدم لغياب مساقات بحثية تهتم بحاجات وتطوير المنظمات.

 الدراسة الثانية:

للباحث  1راي األساتذة" م ل م د مع متطلبات سوق العمل حسبظا"مدى تماشي التكوين الجامعي مع ن بعنوان 

 فريد بلواهري، وهي مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في إدارة الموارد البشرية، تحت اشراف بوزيد نبيل، قسم علم 

                                                           
مذكرة ماجيستير، تحت اشراف بوزيد نبيل، حسب راي األساتذة(، )متطلبات سوق الشغل مدى تماشي التكوين الجامعي في نظام ل م د مع فريد بلواهري،  1 

 0220/0223، سطيف، الجزائر،0قسم علم االجتماع، كلية االداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة سطيف 
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، وتمت الدراسة الميدانية بجامعة المسيلة، 0االجتماع، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة سطيف 

 .0220/0223الجزائر، 

الدراسة حول: هل التكوين الجامعي في نظام ل م د يتماشى مع متطلبات سوق العمل؟ ويتفرع  وتتمحور إشكالية  

 عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 اإلمكانيات المادية للجامعة دور في تحقيق اهداف نظام ل م د؟هل  -

 وما هو دور نظام ل م د في تحظير الطالب الى سوق العمل والتمهين؟ -

 ظام يعمل على تحسين الجودة والنوعية والنجاعة في التسيير؟وهل هذا الن -

 ولم يتم ذكر المنهج في هذه الدراسة، واما فرضيات الدراسة فتتمثل في: -

 الفرضية العامة: ان التكوين الجامعي في نظام ل م د يتماشى مع متطلبات سوق العمل؟ -

 الفرضيات الفرعية:  -

 هاما في تحقيق اهداف نظام ل م د.اإلمكانيات المادية للجامعة تلعب دورا  -

 نجاح نظام ل م د في تحظير الطالب الى سوق العمل والتمهين. -

 الجودة والنوعية والنجاعة في التكوين الجامعي سهل على الخريجين االنضمام الى سوق العمل. -

في مجال التعليم العالي  واما أداة الدراسة فقد اعتمد الباحث عبى االستمارة، وعينة ممثلة من أساتذة لديهم خبرة 

 أستاذ. 226وخاصة لنظام ل م د وعددهم 

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 ب: تحديد مختلف اهداف نظام ل م د على المستوى العالمي، مع مقارنة هذه األهداف .2

 المجال االقتصادي واالجتماعي للجزائر. .0

 تحضير الطالب الى سوق العمل. .3

 ترقية نوعية التكوين الجامعي. .4

القيام بتقييم عملية التطبيق لنظام ل م د على ارض الواقع على ضوء األهداف المسطرة له ومدى تماشي هذا  .5

 النظام مع متطلبات سوق العمل.

 وتتضمن الدراسة المحاور التالية:
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 الجامعة الجزائرية في ضوء اهم اإلصالحات. -

 نظام ل م د في التعليم العالي.  -

 سوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر وعالقته بالتعليم العالي. -

 راسة الى النتائج التالية:وتوصلت الد 

 ان التكوين الجامعي في نظام ل م د يتماشى مع متطلبات سوق العمل. -

ان اإلمكانيات المادية ال تلعب دورا هاما في تحقيق اهداف نظام ل م د في تحضير الطلبة الى عالم الشغل،  -

 العمل والتمهين.وانما نظام ل م د في جد ذاته والتكوين الجامعي هو الذي يتماشى مع سوق 

 الدراسة الثالثة:

، 1" التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي وأثره على هويته الفردية واالجتماعية"بعنوان   

: عزيز سامية وشنوف زينب، وهي مداخلة في ملتقى الموسوم ب: المجاالت االجتماعية والتقليدية والحديثة نللباحثا

لفردية والجماعية في المجتمع الجزائري، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، جامعة قاصدي مرباح، وإنتاج الهوية ا

بجامعة ورقلة،  0220/0223ورقلة، وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل السداسي الثاني من الموسم الجامعي 

 الجزائر.

 :وتتمحور إشكالية الدراسة حول  

السؤال الرئيسي: ما مدى مساهمة المقومات االجتماعية في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي 

بجامعة قاصدي مرباح بورقلة وانعكاساته على هويته الفردية واالجتماعية؟ وينبثق عن هذا السؤال التساؤالت 

 الفرعية التالية:

المشروع المهني للطالب الجامعي وافرها على هويته الفردية كيف تساهم التنشئة االسرية في بناء تمثالت  -

 واالجتماعية؟

 

                                                           
ملتقى لطالب الجامعي وأثره على هويته الفردية واالجتماعية، مداخلة بعنوان: التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى اعزيز سامية وشنوف زينب،  1 

دي وغرافيا، جامعة قاصبعنوان: المجاالت االجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية واالجتماعية في المجتمع الجزائري، قسم علم االجتماع والديم
 مرباح، ورقلة، الجزائر
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جامعي وأثرها على هويته كيف تساهم العالقات االجتماعية في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب ال -

 الفردية واالجتماعية؟

كيف يساهم التكوين الجامعي في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي وأثرها على هويته الفردية  -

 واالجتماعية؟

وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي، ولم تختوي هذه الدراسة على فرضيات، وفيما يخص أدوات الدراسة فقد   

واالستمارة، واما عينة الدراسة فتتمثل في طلبة عتمد الباحثان على المالحظة والمقابلة والسجالت والوثائق ا

 الليسانس المقبلين على التخرج والطلبة السنة أولى ماستر بجامعة قاصدي مرباح.

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 المشروع المهني لدى الطالب الجامعي. تحليل كيفية تشكل وبناء تمثالت -

التعرف على أسلوب فكير الشباب بمستقبلهم المهني، وهذا بالتركيز على ابعاده من تنشئة اسرية وعالقات  -

 اجتماعية والمعرفة الجامعية وغيرها من االبعاد.

 (.ذكور اناثالتعرف على كيفية تشكل تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين من حيث الجنس ) -

التعرف على كيفية انعكاس التمثالت االجتماعية في بناء المشروع المهني على الهوية الفردية للطالب  -

 الجامعي وعلى هويته االجتماعية.

 التعرف على كيفية تمثل المشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين من حيث التخصص. -

 الجامعيين من حيث النظام )كالسيك ول م د(.  التعرف على كيفية تمثل المشروع المهني لدى الطلبة -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

خالل تظافر جهود مختلفة االنساق  ان التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي تبني من 

م مات اجتماعية تقواالجتماعية الفرعية من تنشئة اسرية، عالقات اجتماعية، تكوين جامعي التي هي عبارة عن مقو

 بمجموعة من الوظائف تساهم في بناء اجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي.
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 الدراسة الرابعة:

دراسة تقييمية لبرامج التكوين في تخصصات -الجامعي ودوره في التحضير للحياة الوظيفية" التكوين بعنوان   

للباحثان حمزة لعجال واكرم بوطورة، وهي دراسة ميدانية في مجلة العلوم النفسية والتربوية،  ،1"علم المكتبات

 ، جامعة الوادي، الجزائر.0202، 3، الجزء6العدد

 :وتتمحور إشكالية الدراسة حول  

لحياة لما مستوى جودة برامج التكوين لتخصصات علم المكتبات بالجامعة الجزائرية في التحضير التساؤل الرئيسي:

 الوظيفية؟ وتنبثق منه األسئلة الفرعية التالية:

 في بناء المهارات اإلدارية؟ ما هو مستوى جودة برامج التكوين الجامعي لتخصصات علم المكتبات -

 امج التكوين الجامعي لتخصصات علم المكتبات في بناء مهارات البحث العلمي؟ما هو مستوى جودة بر -

 في بناء المهارات التكنولوجية؟ ما هو مستوى جودة برامج التكوين الجامعي لتخصصات علم المكتبات -

وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحثان على منهج تحليل محتوى، وال توجد فرضيات في هذه الدراسة وقد  

اعتمد الباحثان على االستمارة والمالحظة كأدوات بحثية لجمع المعطيات، واما بالنسبة لعينة الدراسة فتتمثل في 

 طلبة تخصص علم المكتبات.

 وتتلخص اهداف الدراسة في:

 التخصصات المتاحة في الجامعة الجزائرية في مجال المكتبات والمعلومات.   التعرف على -

 تقييم مستوى جودة البرامج التي يقدمها الجامعة الجزائرية للتكوين في مجال المكتبات والمعلومات. -

 معرفة مواطن القوة والضعف في برامج التكوين لتخصصات علم المكتبات بالجامعة الجزائرية. -

تاحة نتائج الدراسة لالستخدام واالعتماد في عمليات التعديل والتحسين للبرامج التكوينية في تخصصات علم ا -

 المكتبات.

 وتتمثل محاور الدراسة في:

                                                           
، جامعة 0202، 3، الجزء 6في مجلة العلوم النفسية والتربوية، العدد لتكوين الجامعي ودزره في التحضير للحياة الوظيفية"، "احمزة لعجال و اكرم بوطورة،   1

 30الوادي، الجزائر، ص.
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 جامعة في عصر المعرفة.ال -

 علم المكتبات والمعلومات: الهوية العلمية واختالف المسميات. -

 اقتصاد المكتبات. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

كفاءة برامج التكوين لتخصصات علم المكتبات في تحقيق المعارف النظرية المتعلقة بتسيير مصادر  -

 المعلومات.

ميدانية كسبيل لتحقيق المهارات التطبيقية، لمن نعتقد انها تحتاج الى لتوجيه االعتماد على أسلوب البحوث ال -

وضبط أكثر، أي من خالل التنسيق مع مؤسسات معلومات يمكنها ان تساهم في تحقيق اهداف التكوين 

 الميداني.

هذا ما وفي بعض الحاالت تغيب التجهيزات والوسائل التي يقوم عليها التكوين خاصة في المواد التقنية  -

 يدعوا لتوفير كل المتطلبات الضرورية لتطبيق التكوين.

نقص في االهتمام بتحقيق المهارات التطبيقية الضرورية للقيام بمختلف الوظائف في مؤسسات المعلومات  -

 من مكتبات ومؤسسات أرشيف وغيرها.

صات الحديثة من بين التخصيعتبر تخصص تكنولوجيا وهندسة المعلومات األكثر جودة وتوافقا للمواصفات  -

 األربعة المتاحة بالجامعة الجزائرية لكنه يحتاج أيضا الى تعديل وتحسين.

سلبية طرق االعداد لبرامج التكوين في تخصصات علم المكتبات اذ تعتمد على منهج المركزية في اعداد  -

 وصياغة البرامج.

 الدراسة الخامسة:

للباحث زقاوة احمد، وهي دراسة ميدانية ، 1استجابتها الحتياجات سوق العمل"" البرامج الجامعية ومدى بعنوان   

بالمركز الجامعي  0223/0224، وتمت الدراسة خالل 0227في مجلة التنمية البشرية، العدد السابع، مارس 

 غليزان، بالجزائر.

                                                           
كر الهيئة التي أصدرتها، ، دون ذ0227، مارس 7في مجلة التنمية البشرية، العدد "البرامج الجامعية ومدى استجابتها الحتياجات سوق العمل"، زقاوة احمد،  1 

 254دون ذكر البلد، ص. 
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 وتتمحور إشكالية الدراسة حول: ما مدى استجابة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل؟  

 وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، واما فرضيات الدراسة فتتمثل في:  

ير الجنس )ذكور، اناث( في تقييم البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق توجد فروق تعزى الى متغ -

 العمل.

توجد فروق تعزى الى متغير التخصص األكاديمي في تقييم البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق  -

 العمل.

انية وم االجتماعية واإلنسوقد اعتمد الباحث على االستبيان من خالل عينة عشوائية طبقية مكونة من طلبة معهد العل 

 .032ومعهد االدب واللغات بالمركز الجامعي بغليزان والبالغ عددها 

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 التعرف على مدى قدرة البرامج التعليمية على استيعاب احتياجات سوق العمل. -

 احتياجات سوق العمل.التعرف على الفروق بين الجنسين في تقييم البرامج التعليمية على ضوء  -

التعرف على الفروق بين نوع التخصص األكاديمي في تقييم البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق  -

 العمل.

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

ان البرامج التعليمية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تعاني ضعف على مستوى استجابتها الحتياجات سوق  -

 وصا في مستوى البرامج.العمل وخص

هذا يعني ان اإلصالحات العديدة التي مست التعليم الجامعي ال تزال تحتاج الى تطوير وربط المضامين  -

 التربوية وأهدافها بمتطلبات عالم الشغل وانشغاالت المحيط االجتماعي.

ن توظيف المعارف كما عبرت عينة الدراسة تركز أكثر على المهارات النظرية مما يجعل الطالب يعجز ع -

التي تعلمها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان االمتحانات هي األخرى الزالت تعتمد على الحفظ 

 واسترجاع المعلومات وال يشجع التدريس الجامعي على التعلم الذاتي للطالب وفتح مجال المبادرات امامه.

 الطالب صعوبة االندماج المهني. مجال المشروع المهني لم يكن في مستوى تطلعات الطالب حيث يعاني -
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ان البرامج الحالية تساهم نسبيا في بناء األهداف الشخصية للطالب، وتساعده بصورة محدودة على التحكم   -      

 في مهارات اتخاذ القرار.

تنتشر البطالة كنتاج التساع الفجوة بين الجامعة وسوق العمل وعدم تحقق عنصر المواءمة وتوفر شروط  -

الكفاءة والمهارة لدى الطالب، ونجد هذا المستوى العلوم اإلنسانية واالجتماعية أكثر من باقي الميادين 

 العلمية األخرى.

ي والتي كانت لصالح االناث فإنها تعود الى قدرتهن على تقييم الوضع البرامج ومجال المشروع المهن -

 .الجامعي على ضوء مخرجاته، كما تعكس قدرتهن على الربط بين محتوى الرامج التكوينية وسوق العمل

 الدراسة السادسة:

ع لمتطلبات المجتم ة" المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الجامعية على ضوء استجابة البرامج األكاديميبعنوان   

، مارس 0، العدد 3للباحثة سليمة قاسي، وهي دراسة ميدانية في مجلة التمكين االجتماعي، المجلد  ،1المحلي "

 ، وأجريت الدراسة على بعض المستشفيات والمؤسسات التربوية الم البواقي، الجزائر.0202

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:   

التكوين األكاديمي الجامعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطالب خريج قسم العلوم السؤال الرئيسي: هل يساهم 

 االجتماعية؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 األكاديمي الجامعي الذي تلقاه خريج كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟ جما مميزات البرنام -

 الجامعية يستجيب لمتطلبات الممارسة الميدانية في المجتمع المحلي؟ ةهل محتوى البرامج األكاديمي -

واما بخصوص منهجية الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، ولم تعتمد الباحثة في هذه 

 الدراسة على فرضيات.

واعتمدت الباحثة على االستمارة بالمقابلة كأداة للدراسة، من خالل عينة تتمثل في خريجي كلية العلوم   

 .22االجتماعية الدارسين بنظام ل م د من مختصين نفسانيين وارطوفونيين عددهم 

                                                           
، في مجلة التمكين االجتماعيلمتطلبات المجتمع المحلي"،  ة"المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الجامعية على ضوء استجابة البرامج األكاديميسليمة قاسي،  1 

 283الجزائر، ص.، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، 0224، مارس 2، العدد 3المجلد 
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 وتتمثل اهداف الدراسة في:  

الكشف عن دور التكوين األكاديمي الجامعي وواقع مساهمته في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطالب خريج  -

 قسم العلوم االجتماعية.

 الجامعية التي تلقاها خريج قسم العلوم االجتماعية. ةالتعرف على مميزات مضمون البرامج األكاديمي -

 الجامعية لمتطلبات الممارسة الميدانية في المجتمع المحلي. ةالتقصي على استجابة محتوى البرامج األكاديمي -

 وتتضمن الدراسة المحاور الرئيسية التالية:  

 الجامعة. -

 المسؤولية المجتمعية. -

 التكوين األكاديمي. -

 .ةاألكاديمي مميزات البرامج -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:  

 محتوى البرامج االكاديمية ال يتالءم متطلبات الممارسة الميدانية. -

 عدم وجود ارتباط بين المقاييس المدرسة والمهارات المطلوبة في الممارسات الميدانية للعمل.   -

 الدراسة السابعة:

للباحث احمد  ،1ي ادماج الخريجين الجامعيين بسوق العمل "مساهمة الجامعة وهيئات التشغيل فبعنوان "  

زرزور، وهي أطروحة دكتوراه في علم النفس العمل والتنظيم، تحت اشراف نبيل بوزيد، قسم العلوم االجتماعية، 

، بأم 0223/0224كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، وتمت الدراسة في 

 لبواقي، الجزائر.ا

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:   

 هل تساهم الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة الى عالم الشغل بغية تسهيل ادماجهم بسوق العمل؟ -

                                                           
أطروحة دكتوراه، تحت اشراف نبيل بوزيد، قسم العلوم مساهمة الجامعة وهيئات التشغيل في ادماج الخريجين الجامعيين بسوق العمل، احمد زرزور،  1 

 0223/0224االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن المهيدي، ام البواقي، الجزائر، 
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 هل تحضر برامج التكوين بالجامعة الطلبة الى عالم الشغل؟ -

 هل يحضر تنظيم التكوين بالجامعة الطلبة الى عالم الشغل؟ -

 هل تحضر مصالح مساعدة وارشاد الطلبة بالجامعة الطلبة الى عالم الشغل؟ -

 هل تحضر عملية تقييم التكوين بالجامعة الطلبة الى عالم الشغل؟ -

وكالت وهيئات التشغيل من خالل البرامج المختلفة والسيما عقود العمل الموجهة للخريجين وهل تساهم  -

 الجامعيين على ادماجهم بسوق العمل؟

وهل لمتغير اقدمية التخرج ونوع الشعبة المدروسة بالجامعة دورا في عملية االدماج المهني بسوق العمل  -

 للخريجين الجامعيين؟

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي االحصائي، وتم االعتماد على  واما منهجية الدراسة فقد  

 الفرضيات التالية:

ال تساهم الجامعة في ادماج خريجيها بسوق العمل من خالل عدم تحضيرهم الى عالم الشغل كما يرى ذلك  -

 أساتذة الجامعة.

 وق العمل.ال تدمج هيئات التشغيل من خالل عقود العمل الخريجين الجامعيين بس -

 واستخدم الباحث االستمارة كأداة بحثية لجمع المعطيات، من خالل عينة متعددة المراحل.  

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

الوقوف على دور هيئات التشغيل من خالل برامجها الموجهة للخريجين في عملية ادماجهم بسوق العمل  -

 حسب اراء الخريجين والمسيرين.

جامعة في تحضير الطلبة الى عالم الشغل بغية ادماجهم بسوق العمل حسب راي الوقوف على دور ال -

 األساتذة.

الوقوف ميدانيا على قوة او ضعف برامج التشغيل في استقطاب وادماج الحاصلين على عقود العمل  -

 الموجهة للخريجين الجامعيين في التخفيف من ظاهرة البطالة التي تمس شريحة عريضة منهم.

 لول العلمية لتقليل من غياب المواءمة بين التكوين الجامعي وعالم الشغل.تقديم الح -

 وشملت الدراسة المحاور التالية:
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 .التعليم العالي وتوجهاته العالمية -

 التعليم العالي وسوق العمل في الجزائر واهم محطات سياسة التشغيل. -

 التعليم العالي في الجزائر أهدافه مشكالته واهم اإلصالحات. -

 هيئات وبرامج التشغيل بالجزائر. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

بسوق  ال ال تدمجهمال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اراء الخرجين الجامعيين في ان عقود العم -

 العمل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اراء األساتذة في ان نظام التقييم بالجامعة ال يحضر الطلبة لعالم  -

 الشغل بحسب الشعبة المدروسة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اراء األساتذة في ان تنظيم التكوين في الجامعة ال يحظر الطلبة الى  -

 لشغل.عالم ا

ان اغلبية عينة األساتذة يؤكدون على قلة التربصات التطبيقية التي يقوم بها الطلبة وتبقى غير كافية وغير  -

فعالة نظرا للصعوبات التي يتلقاها الطلبة اثناءها من حيث غياب التأطير التام والجدي من طرف األساتذة 

لبة المتربصين من جهة والمهام وااللتزامات والمهنيين أيضا وقد يرجع السبب الى العدد الكبير من الط

البيداغوجية من جهة أخرى وأيضا الى قصر مدة التربص التي تعيق االستفادة منها في ظل غياب االتفاقيات 

 القطاعية بين الجامعة والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية التي تنظم هذه العملية.

ئات وطنية او محلية مهمتها تقييم التكوين بالجامعة للوقوف اتضح ان اغلبية األساتذة ال يعلمون بوجود هي -

 على مدى فعالية التكوين الجامعي وخاصة من ناحية تحضير وادماج الطلبة في عالم الشغل.

من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة بطالة خريجي الجامعة يرجع افراد العينة السبب الى  -

 تشبع سوق العمل.

 لثامنة:الدراسة ا

 للباحثان احمد عماد الدين خواني ،1" إشكالية نوعية المقررات الدراسية للتكوين وافاق الخريجين"بعنوان   

                                                           
 364حمد عماد الدين خواني ونادية مهداوي، مرجع سبق ذكره، ص.ا 1 
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ونادية مهداوي، وهي مداخلة في الملتقى الوطني حول دور التعليم الجامعي في احداث التنمية بالجزائر، كلية العلوم 

االجتماعية واإلنسانية بالتعاون مع مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، جامعة محمد البشير االبراهيمي، 

 ، سطيف، الجزائر.0لمين ديباغين سطيف  ، وقد تمت الدراسة بجامعة محمد0202ديسمبر  26

وتتمحور إشكالية الدراسة حول: معرفة اراء الطلبة الخريجين حول نوعية التكوين الذي قدم لهم اثناء تواجدهم    

بالجامعة ومدى مالءمته ومدى مالءمته وتوافق التخصص والشهادة الممنوحة بمستوى الوظائف والنشاطات المهنية 

 التي يزاولونها.

 وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي بأسلوبه المقارن، وتتمثل فرضيات الدراسة في:  

 ان محتوى برامج التكوين ينعكس على بناء الكفايات العلمية للطلبة الجامعيين. -

 ان نوعية التكوين بالجامعة ينعكس على تفاعل الطلبة. -

االستمارة والمالحظة من خالل عينة قصدية مأخوذة من واما بخصوص أدوات الدراسة فقد اعتمد الباحثان على   

مجتمع بحث طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية من تخصصات الماستر والدكتوراه من مختلف التخصصات 

 طالب. 56والشعب ويتمثل عددها 

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

لك ربوية التي بنيت عليها المشاريع ومضامين تالكشف عن فعالية المقررات التكوينية في تحقيق األهداف الت -

المقررات وبرامجها المتبعة والتغيرات التي طرأت على المقاييس التدريسية والمستحدثة منها من وجهة 

نظر الطلبة، وذلك قصد معرفة جدوى األهداف المسطرة لشعب الماستر وتخصصاتها باعتبارها ميدانا 

 ي ارض الواقع.للدراسات التكميلية ومدى تحققها ف

معرفة الترابط بين المقاييس المعتمدة في تكوين المشاريع ومدى جدواها لخصائص المتكونين ما بين  -

 النظري والتطبيقي وما تتيحه الجامعة لتوفير اساسيات التكوين النوعي.

لتعليمية ت امعرفة مواطن القوة والضعف في برامج التكوين ومنه اقتراح االليات التي تسمح بتنمية المخرجا -

 في سياق مناسب ومتطلبات المجتمع.

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
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ان برامج التكوين غير مرتبطة، فمن حيث المحتويات فهي تركز على المعارف النظرية اكثر مما تهيئ  -

الطالب للقيام بالتربصات الميدانية والتطبيق بشكل فعال، و ال تمكن الطالب من اكتساب القدرات على العمل 

 الفردي.

 المنهجي للبرنامج التكويني.ان الطالبة غير متمكنين من توظيف محتويات وحدات التعلم  -

 ان محتوى المواد قليال ما يغطي سنوات التخصص. -

اما فيما يخص ربط التكوين الجامعي بالمجتمع ومختلف مؤسساته الفعالة فان محتويات البرامج التكوينية ال  -

ويج ة لمسار تتتحظر بكفاية للحياة المهنية واالجتماعية وذلك الن الجامعة ال تعتمد اال على المذكرات كشهاد

 .ةالتكوين اما كانت مهنية او أكاديمي

المعتمدة عقيمة من حيث األساليب واألنشطة ألنه ليس هناك    فالجامعة من حيث وضيفتها التنموية االبداعية -

وقت مخصص إلعداد البحوث الميدانية الكافية لربط المعارف النظرية بالعمل التطبيقي وانه ال يوجد تسهيل 

ي تربصات تربط المتكون بالميداني خاصة من جانبها التقني والمادي وانه ال توجد اعتبارات للمشاركة ف

تستشير الطالب للقدرات على التفكير العلمي والمنهجي واكسابه المعارف الوظيفية المتعلقة بالتخصص ألنه 

 مجة.ة األنشطة المبرال توجد برامج تدريب على تقنيات الفيديو، الحاسوب وأجهزة العرض المناسبة لطبيع

ال يوجد ربط بين برامج التكوين بأهدافها بنظر الى الظروف، فالقاعات غير مزودة بوسائل تدريس معينة  -

 في تنفيذ البرامج مثل توفير التكنولوجيا الحديثة ومخابر لتنفيذ الجوانب التطبيقية في مجال التخصص.

 الدراسة التاسعة:

لتكوين الجامعي لمتطلبات الشغل في عصر مجتمع المعرفة من وجهة نظر " مدى استجابة برامج ابعنوان   

وتمت ، 0224، 45، العدد 03للباحثة الزهراء فضلون، وهي دراسة ميدانية في مجلة المعيار، المجلد ، 1الطلبة"

 الدراسة االستطالعية بجامعة ام البواقي، الجزائر.

برامج التكوين الجامعي لمتطلبات وظائف عالم الشغل في عصر  وتتمحور إشكالية الدراسة حول: ما مدى استجابة  

 مجتمع المعرفة؟ 

                                                           
دراسة استطالعية بجامعة ام -" مدى استجابة برامج التكوين الجامعي لمتطلبات الشغل في عصر مجتمع المعرفة من وجهة نظر الطلبةالزهراء فضلون،  1 

 227ر النشر او الجهة التي اصدرتها، دون ذكر البلد، ص.، دون ذكر دا0224، 45، العدد 03في مجلة المعيار، المجلد البواقي"، 
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 الفصل األول..........................................................................................االقتراب المنهجي  

وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحثة على المنهج الوصفي، ولم يتم االعتماد من طرف الباحثة على فرضيات، 

وقد تم االعتماد على استمارة المقابلة كأداة أساسية لجمع البيانات من خالل عينة تتمثل في طلبة العلوم االجتماعية 

السنة أولى والثانية ماستر( وتقدر عينة الدراسة ب )ر الماستر المقبلين على التخرج وممن يزاولون دراستهم بطو

 فردا. 05

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

ابراز مدى استجابة التكوين الجامعي للطالب لمتطلبات الشغل في مجتمع المعرفة ومدى اتاحة الفرص له  -

 .ندماج في احدى مؤسسات سوق العمللال

 ة:وقد تضمنت الدراسة المحاور التالي 

 التكوين الجامعي. -

 أهمية التكوين الجامعي.  -

 .ةمتطلبات العمل في عصر مجتمع المعرف -

 وتوصل الى الدراسة للنتائج التالية:

تخضع برامج التكوين الى تجديد في محتوياتها وفق المتغيرات المعرفية والتقنية لهذا العصر بصورة  -

 ضعيفة.

مع ما تتطلبه الوظيفة في عصر المعرفة والتكنولوجيا  برامج التكوين التي تتكون وفقها في محتوياتها -

 بصورة متوسطة تكاد تكون ضعيفة.

 اتساع الهوة بين مقررات البرامج التكوينية وبين متطلبات وظائف عالم الشغل. -

 حيث ال تسمح لهم بااللتحاق بمعظم الوظائف. ةان الشهادات التي تمنح في الجامعة هي شهادات أكاديمي -

التعليمية المتعلقة بالجانب المهني للطالب الجامعي والتي تمارسها الجامعة ألجل اكساب  ضعف األنشطة -

طلبتها المهارات المهنية التي تساعدهم وتسهل اندماجهم في عالم الشغل، وهذا يعكس اتساع الفجوة بين ما 

 يتم تدريسه وبين إمكانية التدريب عليه مهنيا في مؤسسات عالم الشغل.

ر الجامعة لثقافة المقاوالتية في تعليم طالبها طرق انشاء عمل بدل البحث عنه بعد التخرج من فيما يخص نش -

 خالل ادراج مقاييس تكوينية للطلبة غير موجودة حسب راي افراد العينة.
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 االقتراب المنهجيالفصل األول............................................................................................

 الدراسة العاشرة:

، 1" مساهمة برامج التعليم الجامعي في تعزيز المهارات والمعارف للطلبة في مجال ريادة االعمال"بعنوان 

للباحثين قروش عيسى وفضيلي سمية، وهي دراسة ميدانية بمجلة حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، 

سعت الدراسة للمقارنة بين برامج التعليم لليسانس إدارة اعمال في جامعات الجزائر ، وقد 0202، 3، العدد 7المجلد 

 وريادة االعمال بجامعتي االربد والبحرين.

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:   

التساؤل الرئيسي: هل تساهم برامج التعليم الجامعي في تعزيز المهارات والمعارف للطلبة في مجال ريادة االعمال 

 الجزائر؟ ويتفرع هذا السؤال الى األسئلة الفرعية التالية:في 

 ما هو دور برامج التعليم الريادي في الجامعات؟ -

هل البرنامج التعليمي لتخصص ليسانس إدارة اعمال في الجزائر يكسب الطلبة مهارات ومعارف عامة  -

 كافية عن ريادة االعمال؟

ثان على المنهج الوصفي التحليلي، واعتماد الباحثان على الفرضيات واما منهجية الدراسة فتتمثل في اعتماد الباح 

 التالية: 

لبرامج التعليم الريادي في الجامعة دور مهم في تنمية السلوك الريادي للطلبة وتطوير المهارات ونقل  -

 المعارف الريادية.

ة ات ومعارف عامة وكافيالبرنامج التعليمي لتخصص ليسانس إدارة االعمال في الجزائر يكسب الطلبة مهار -

 عن ريادة االعمال.

البرنامج التعليمي لتخصص ليسانس إدارة اعمال في الجزائر ال يكسب الطلبة مهارات ومعارف خاصة  -

 كافية عن ريادة االعمال.

 

 

                                                           
في مجلة حوليات جامعة بشار "مساهمة برامج التعليم الجامعي في تعزيز المهارات والمعارف للطلبة في مجال ريادة االعمال"، قروش عيسى وفضيلي سمية،  1 

 34ئر، ص.، جامعة بشار، الجزا0202، 3، العدد 7في العلوم االقتصادية، المجلد 
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 األول.........................................................................................االقتراب المنهجيالفصل 

وتتمثل أدوات الدراسة في الوثائق اإلدارية من خالل االطالع على محتوى البرامج التعليمية لتخصص ليسانس 

 دي في جامعتين عربيتين )جامعة اربد وجامعة البحرين(.إدارة اعمال ومقارنته بمحتوى برامج التعليم الريا

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

تحديد ما إذا كان خريجي ليسانس إدارة االعمال في الجزائر يحوزون المهارات والمعارف التي تخولهم  -

 االنخراط في عالم ريادة االعمال وكذا إلنشاء المؤسسات الناشئة.

 وتتمثل محاور الدراسة في:

 نشأة وتطور التعليم الريادي. -

 مفهوم التعليم الريادي. -

 اهداف التعليم الريادي. -

 التعليم الريادي الجامعي. -

 برامج التعليم الريادي. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 هناك اهتمام عربي بريادة االعمال وكذا محاوالت لتوفير البيئة المالئمة لها ومن بينها التعليم الريادي. -

يوجد في الجزائر تعليم ريادي في المراحل التعليمية كالتعليم األساسي والثانوي، اما في الجامعة فهو ال  -

من خالل ادراجها في بعض المقاييس او حتى فرض مقياس المقاوالتية لكل طلبة  بطريقة غير مباشرة

 الماستر األكاديمي مهما كانت طبيعة تخصصهم.

عة دورا في تنمية السلوك الريادي للطلبة وتطوير المهارات ونقل المعارف لبرامج التعليم الريادي في الجام -

 الريادية.
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 الفصل األول.............................................................................................االقتراب المنهجي

  الدراسة الحادية عشر:

الجديد نظام ليسانس ماستر دكتوراه في ضوء تحضير الطلبة الى عالم الشغل " تطبيق اإلصالح الجامعي بعنوان 

 النفس العمل والتنظيم، تحت اشرافللباحث احمد زرزور، وهي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في علم ، 1"

 نبيل بوزيد، قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

جامعة منتوري قسنطينة، وقد تمت الدراسة الميدانية في كل من جامعة منتوري قسنطينة والمركز الجامعي بأم  

 البواقي، الجزائر.

وتتمحور إشكالية الدراسة حول: هل يساعد نظام التوجيه للطلبة الى نظام ل م د ومحتوى برامجه ومصالح االعالم   

 تحضيرا فعاال؟ والمساعدة الى تحضيرهم الى عالم الشغل

 تتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحث على المنهج الوصفي، وقد تبنى الباحث الفرضيات التالية:  

الفرضية العامة: ان نظام التعليم العالي الجديد نظام ل م د المطبق ببعض الجامعات الجزائرية يحضر الطلبة ال عالم 

 الشغل تحضيرا فعاال.

 الفرضيات الجزئية:

عملية تطبيق نظام ل م د بالجزائر فعالة من حيث عملية التوجيه والتي تأخذ بعين االعتبار تحضير  ان -

 الطلبة الى عالم الشغل تحضيرا فعاال.

ان عملية تطيق نظام ل م د بالجزائر فعالة من حيث محتوى برامج التكوين المتخصصة له والتي تأخذ بعين  -

 ل.االعتبار تحضير الطلبة ال عالم الشغ

ان عملية تطبيق نظام ل م د بالجزائر فعالة من حيث وجود مصالح المساعدة واالعالم للطلبة والتي تأخذ  -

 بعين االعتبار تحضيرهم الى عالم الشغل.

واما بخصوص أدوات الدراسة فقد تم استخدام المقابلة نصف الموجهة واالستمارة، من خالل عينة تتمثل في الطلبة   

 دراسة بنظام ل م د في الجامعتين )بأم البواقي وقسنطينة(.الذين يتابعون ال

                                                           
مذكرة ماجيستير في علم النفس تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام 'ليسانس ماستر دكتوراه' في ضوء تحضير الطلبة الى عالم الشغل، احمد زرزور،  1 

 0225/0226نة، الجزائر، العمل والتنظيم، قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطي
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 الفصل األول............................................................................................االقتراب المنهجي

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

الجزائرية ابتداء من السنة الدراسية  الوقوف على طبيعة اإلصالحات الجديدة التي تطبقها الجامعة -

0224/0225. 

إعطاء الطلبة نظرة عن هذا النظام الذي يطبق ألول مرة في الجامعة الجزائرية على اعتباره اصالح جديد  -

 للجامعة الجزائرية.

شرح اإلصالح الجامعي الجديد وتقييمه في ضوء تحضير الطلبة الى عالم الشغل باعتبار التوظيف احدى  -

داف األساسية لهذا النظام من خالل بعض العناصر التقييمية أهمها التوجيه الى نظام ل م د ومحتوى األه

 البرامج ومصالح مساعدة واعالم الطلبة.

 وتضمنت الدراسة المحاور التالية:

 التوجهات العالمية الحالية في مجال التعليم العالي. -

 التعليم العالي في الجزائر واهم اإلصالحات. -

 وتطبيق نظام ل م د. 0225/ 0224اصالح التعليم العالي  -

 عالقة التعليم العالي بسوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 .ان التوجيه السليم الى نظام ل م د يحضر الطلبة الى عالم الشغل تحضيرا فعاال -

 .الكلبة الى عالم الشغل تحضيرا فعاالان محتوى البرامج ثري وبالتالي فانه يحضر  -

ان مصالح المساعدة واالعالم للطلبة ضرورية نطرا للدور الذي تلعبه في تحضير وادماج الطلبة الى عالم  -

 الشغل.

ان توظيف الخريجين الجامعيين الذي جاء من اجله نظام ل م د مرتبط بمدى االهتمام بالميكانيزمات  -

 قاعدة هذا البحث. والمتغيرات الثالثة التي شكلت
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 الفصل األول.............................................................................................االقتراب المنهجي

 الدراسة الثانية عشر:

 ، من1" اصالح البرامج الجامعية )مواءمة التكوين( كمدخل تنموي لربط الجامعة بالمحيط االقتصادي"بعنوان   

اعداد الباحثتان حاج كولة غنية وقواجلية امال، وهي مداخلة في الملتقى الوطني حول دور التعليم الجامعي في 

احداث التنمية بالجزائر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بالتعاون مع مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، 

الدراسة بجامعة محمد البشير االبراهيمي كلية العلوم االجتماعية  جامعة محمد البشير االبراهيمي، وقد تمت

 واإلنسانية.

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:  

كيف ساهمت مواءمة برامج التكوين الجامعي في تجسيد مفاهيم التنمية االقتصادية واشراك الجامعة في  -

 المحيط االقتصادي؟

 لليسانس والماستر ولها عالقة بالتنمية االقتصادية؟ما مضمون البرامج الدراسية الموجهة للطور ا -

 ما هي القيم المدرجة ضمن المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر؟ -

وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحثتان على تقنية تحليل محتوى، حيث تم تحليل المقاييس واهداف برامج 

 االجتماعية، وتتمثل فرضيات الدراسة في:التكوين في كل تخصص في مجال العلوم 

ساهمت مواءمة برامج التكوين في تجسيد مفاهيم التنمية االقتصادية واشراك الجامعة في المحيط  -

 االقتصادي. 

وتتمثل عينة الدراسة في المسح الشامل لعروض التكوين الليسانس والماستر على مستوى كلية العلوم االجتماعية  

محمد البشير االبراهيمي وعددها ثمانية عروض ثالثة في الليسانس وخمسة في الماستر، اما  واإلنسانية بجامعة

العينة الثانية هي المقاييس المدرجة في عروض التكوين والتي لها عالقة بالمقاولة واعداد المشاريع وهي عينة 

 نمطية.

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 ت الدعم المقاوالتي.تقريب الجامعة والمحيط االقتصادي واليا -

                                                           
في مطبوعات الملتقى الوطني اصالح البرامج الجامعية )مواءمة التكوين( كمدخل تنموي لربط الجامعة بالمحيط االقتصادي"، حاج كولة غنية وقواجلية امال، " 1 

 427حول دور التعليم الجامعي في احداث التنمية بالجزائر، مرجع سبق ذكره ص.
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 الفصل األول............................................................................................االقتراب المنهجي

 نشر الثقافة المقاوالتية في فكر الطالب كمدخل تنموي. -

 ة.البحث في مضمون البرامج الجامعية ودورها في تفعيل التنمية االقتصادي -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

التصور اإلصالحي الذي تبنته مؤخرا تعمل على تجسيد هدف اكساب المهارات المهنية  الجامعة في إطار -

للطالب الجامعي انطالقا من القدرة على إدارة االفراد ووضع األهداف والتخطيط والمبادرة الفردية، والهدف 

وع المقاوالتية وذلك سعيا لتحفيز الطالب للبحث عن سبل أخرى للعمل الثاني هو المساهمة في انشاء مشر

 وتشجيع المبادرة الفردية.

ان اهداف التعليم الخاصة بمقاييس التكوين المعروضة في تخصص العلوم االجتماعية تجاوزت نمطية  -

وربطها بالمجال التكوين المتعارف عليها سابقا ومحاولة إعطاء العلوم االجتماعية مكانة في سوق العمل 

 االقتصادي والتنمية.

تتمثل وسائل نشر ثقافة العمل الحر في التدريس مت خالل مضامين محاور المقاييس الموجهة للطلبة كأعلى  -

 نسبة.

ان التكوين الجامعي يعمل على تمكين الطلبة من ريادة المشاريع ومساعدتهم ليصبحوا مبتكرين في مجال  -

 ونطاقها. االقتصادية واالجتماعية باختالف انشطتهاسوق العمل وريادة المقاولة 

ان التكوين الجامعي يحاول إعادة انتاج الفكر التنموي انطالقا من اإلصالحات التي عرفتها البرامج الجامعية  -

 لتوجيه االلب نحو ثقافة العمل الحر. ةوذلك بتبني مفهوم التعليم الريادي، وهي استراتيجي

ء أساسي في توجيه الطالبة نحو أنماط التفكير واالبداع واالبتكار وتطوير السلوك ان الطرق البيداغوجية جز -

الريادي نحو العمل الحر وهذا ما وضحته المقاييس المدرجة في عروض التكوين الموجهة للطلبة على 

 مستوى الليسانس والماستر.

 الدراسة الثالثة عشر:

في ظل جودة التعليم الجامعي بين الواقع والمأمول من وجهة  "مساهمة الجامعة الجزائرية في التنميةبعنوان   

 للباحثة مليكة بن بردي، وهي دراسة ميدانية بالملتقى الوطني حول دور التعليم الجامعي ، 1نظر األستاذ الجامعي"

                                                           
في " مساهمة الجامعة الجزائرية في التنمية في ظل جودة التعليم الجامعي بين الواقع والمامول من وجهة نظر األستاذ الجامعي"، مليكة بن بردي،  1 

 562مطبوعات الملتقى الوطني حول دور التعليم الجامعي في احداث التمية بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص.
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 ........االقتراب المنهجيالفصل األول....................................................................................

في احداث التنمية بالجزائر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بالتعاون مع مخبر الدراسات والبحوث في التنمية 

الريفية، جامعة برج بوعريريج، وقد تمت الدراسة بكل من جامعتي محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج 

 ئر.وجامعة حمة لخر بالوادي، بالجزا

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:   

 ما مدى مساهمة الجامعة في ادماج خريجيها في سوق العمل من خالل تحضيرهم لعالم الشغل؟ -

 ما مدى مساهمة الجامعة في تكوين خريجيها في سوق العمل من خالل عروض التكوين؟ -

 ومتابعة التربصات التكوينية؟ ما مدى مساهمة الجامعة في تكوين خريجيها في سوق العمل من خالل تقييم -

 وتتمثل منهجية الدراسة في اعتماد الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وباالعتماد على الفرضيات التالية:

 تساهم الجامعة في ادماج خريجيها في سوق العمل من خالل تحضيرهم لعالم الشغل. -

 في سوق العمل من خالل عروض التكوين. تساهم الجامعة في تكوين خريجيها -

 تساهم الجامعة في تكوين خريجيها في سوق العمل من خالل تقييم ومتابعة التربصات الميدانية. -

 44واستخدمت هذه الدراسة أداة االستبانة، ومن خالل عينة غرضية عشوائية من األساتذة الجامعيين وعددهم   

ومن مختلف التخصصات في كلية العلوم االجتماعية  العلمية فردا من كال الجنسين ومن مختلف الرتب

 واإلنسانية في كال الجامعتين.

 وتتلخص اهداف الدراسة في: 

 مدى مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة الى عالم الشغل. -

 مدى مساهمة الجامعة في تكوين الطلبة معرفيا وتكوينيا. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 ان الجامعة تساهم في التنمية من خالل تحضير خريجيها في سوق العمل. -

ان محتوى برامج التكوين بالجامعة الجزائرية يساهم في تحضير الطلبة الى عالم الشغل من خالل المحتوى  -

 المعرفي والمهني.

 ان نظام التقييم بالجامعة الجزائرية ال يحضر الطلبة الى عالم الشغل. -
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ال تساهم الجامعة في التنمية من خالل تكوين خريجيها في سوق العمل من خالل تقييم ومتابعة التربصات  -

   التكوينية.

 ثانيا: الدراسات العربية:

 الدراسة األولى: 

، 1"استراتيجية مقترحة للتحسين –" دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة االعمال لدى الطالب بعنوان   

، 0228للباحث بسام سمير الرميدي، وهي دراسة ميدانية بمجلة اقتصاديات المال واالعمال، العدد السادس، جوان 

 وتمت الدراسة بالجامعات المصرية الحكومية.

 شكالية الدراسة حول:وتتمحور إ  

 هل تقوم الجامعات المصرية بدور فعال في تنمية ثقافة ريادة االعمال لدى الطالب؟ -

 ما هي المعوقات التي تواجه الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة االعمال لدى الطالب؟ -

أداة االستمارة، واما عينة  ولم يتم ذكر المنهج والفرضيات في هذه الدراسة، واستخدم الباحث في هذه الدراسة  

الدراسة تتمثل في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية الحكومية وبلغت حجم العينة حوالي 

842. 

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

مال لدى الطالب وتحويلها الى طرح استراتيجية مقترحة لزيادة دور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة االع -

 جامعات ريادية.

 وتتمثل محاور الدراسة في:  

 مفهوم ريادة االعمال. -

                                                           
في مجلة اقتصاديات المال "، -استراتيجية مقترحة للتحسين-في تنمية ثقافة ريادة االعمال لدى الطالب " دور الجامعات المصريةبسام سمير الرميدي،  1 

 370، دون ذكر الجهة التي أصدرت المجلة، دون ذكر البلد، ص.0228واالعمال، العدد السادس، جوان 
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 العوامل المؤثرة على ريادة االعمال.  -

 ريادة االعمال.أهمية  -

 دور الجامعات في التنمية الريادية للطالب. -

 وتتلخص نتائج الدراسة في:

 ال توجد لدى الجامعات المصرية رؤية ورسالة واستراتيجية تتبنى تنمية ثقافة ريادة االعمال. -

 عدم اهتمام القيادات الجامعية بشكل كبير بتشجيع الطالب على ريادة االعمال. -

عمال للمشروعات الريادية داخل هذه الجامعات، بجانب ضعف الموارد والبنية التحتية عدم وجود حاضنات ا -

 لدعم ريادة االعمال لدى الطالب.

غياب التعليم الريادي بشكل كبير في مختلف التخصصات بجانب ضعف الدعم الجامعي لريادة االعمال لدى  -

 الطالب.

 مشروعات ريادة االعمال لدى الطالب بشكل كبير.عدم االهتمام بعمل شركات مع الجهات الخارجية لدعم  -

غياب تقويم ريادة االعمال داخل الجامعات، نظرا لعدم وجود استراتيجية واضحة لتنمية ثقافة ريادة االعمال  -

 لدى الطالب. 

تواجه عملية تنمية ثقافة ريادة االعمال عدد كبير من المعوقات داخل الجامعات، أهمها ضعف التنمية  -

بأهمية ريادة االعمال وعدم وجود مراكز للتوظيف وريادة االعمال، وقلة اعداد الموارد البشرية  والتثقيف

المتخصصة في ريادة االعمال وضعف الدعم المادي المتخصص لنشر ثقافة ريادة االعمال بجانب 

 الموروثات الثقافية لدى الطالب والتي تدفعهم للتمسك بالوظائف الحكومية.

 :الدراسة الثانية

للباحث احمد عمر أبو الخير، وهي ، 1" دور العوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحر"بعنوان   

مذكرة قدمت الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجيستير في ادارة االعمال، تحت اشراف وائل حمدي 

 .0227الداية، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، بغزة، فلسطين، 

                                                           
مذكرة ماجيستير، تحن اشراف وائل حمدي الداية، كلية التجارة، دور العوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحر، احمد عمر أبو الخير،  1 

 0227الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
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 وتتمحور إشكالية الدراسة حول: 

ما مدى مساهمة العوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ ويتفرع عن هذا  -

 سئلة الفرعية التالية:السؤال األ

 ما مدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ (2

 ما مدى مساهمة الواقع االقتصادي في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ (0

 غزة؟ما مدى مساهمة الثقافة المجتمعية الخاصة بالعمل الحر في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع  (3

 ما مدى مساهمة السمات الشخصية في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ (4

 ما مدى مساهمة المهارات التقنية في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ (5

 وتتمثل منهجية الدراسة في استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تبنى الفرضيات التالية:

 العالي في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة.يساهم مستوى التعليم  -

 . الحر في قطاع غزةيساهم الواقع االقتصادي في نجاح ممارسات العمل  -

 الحر في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة. تساهم الثقافة المجتمعية الخاصة بالعمل -

 زة.تساهم مهارات الفرد التقنية في نجاح ممارسات العمل الحرفي قطاع غ -

 تساهم سمات الفرد الشخصية في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة. -

واما بخصوص أداة الدراسة فقد اعتمد الباحث على االستمارة، من خالل عينة تتمثل في خريجي جامعات  -

 فردا. 255قطاع غزة العاملين في القطاع العمل الحر عبر االنترنت مكونة من 

فقد اعتمد الباحث على االستمارة، من خالل عينة تتمثل في خريجي جامعات قطاع واما بخصوص أداة الدراسة  

 فردا. 255غزة العاملين في القطاع العمل الحر عبر االنترنت مكونة من 

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 تقييم الوضع الحالي لمدى اقبال خريجي جامعات قطاع غزة على ممارسات العمل الحر. -

وقات الشخصية التي تحول دون انتشار فكرة العمل الحر بين خريجي جامعات قطاع التعرف على المع -

 غزة.

 التعرف على المعوقات البيئية التي تحول دون انتشار فكرة العمل الحر بين خريجي جامعات قطاع غزة.  -

 وتضمنت الدراسة المحاور التالية:
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 ممارسات العمل الحر. -

 العوامل البيئية والعوامل الشخصية المؤثرة في العمل الحر. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

مل الجامعية والتي تناقض قضايا العمل الحر عن بعد عامل إيجابي تعتبر الندوات والمؤتمرات وورش الع -

محفز للطالب والخريجين الجدد الدخول سوق العمل الحر، كما تساهم هذه الندوات في صقل المهارات 

 األساسية الالزمة للنجاح في مجاالت العمل الحر عبر االنترنت.

زة لمناهج تحفز على ريادة االعمال وثقافة العمل هناك ضعف في تبني مؤسسات التعليم العالي في قطاع غ -

 الحر.

يرى العاملون لحسابهم الخاص عبر االنترنت ان هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات العملية  -

 الالزمة له والمناهج الدراسية الجامعية.

 مسمى عاطل عن العمل. يشكل العمل الحر بديال اقتصاديا ناجحا ومعينا لألفراد على تخطي ادراجهم تحت -

هناك قصور من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتبني الخريجين من خالل مساعدتهم  -

 ماديا على بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

سوق العمل بقطاع غزة متشبع تماما وفرص التوظيف للخريجين شحيحة جدا، على عكس سوق العمل الحر  -

 .فهو مفتوح ومتجدد دائما

ثقافة المجتمع الغزي الزالت غير مدركة لفكرة العمل الحر الحقيقية والمجتمع بغالبيته الزال يصنف  -

 األشخاص العاملين لحسابهم الشخصي على انهم عاطلون عن العمل.

 هناك قصور من وسائل االعالم في نشر ثقافة العمل الحر وتوعية المجتمع على أهميته. -

اع غزة للمهارات التقنية العامة األساسية الالزمة للنجاح في ممارسات العمل يمتلك خريجو الجامعات في قط -

 الحر.

 يعتبر عامل المخاطرة هو العائق األكبر لدى االفراد لدخول سوق العمل. -
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 الدراسة الثالثة:

" دور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر لدى طالبها كمدخل لحل مشكلة بعنوان   

 ، 33طه رشوان، وهي دراسة ميدانية بمجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، المجلد  للباحث أشرف محمد، 1طالبها"

، في 0226/0227، وتمت الدراسة في جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، في العام الدراسي 0228العدد األول، 

 مصر.

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول:  

 ما اإلطار المفاهيمي للعمل الحر؟ -

 ري للبطالة؟ما اإلطار الفك -

 ما واقع دور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر لدى طالبها؟ -

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، ولم يستخدم الباحث في هذه الدراسة فرضيات. واما أداة الدراسة فقد 

 نهاية المرحلة الجامعية لجامعة أسيوط بالوادي.تم استخدام االستبيان من خالل عينة تتمثل في الفرقة الرابعة ل

 وتتلخص اهداف الدراسة في:  

 التعرف على اإلطار المفاهيمي للعمل الحر. -

 التعرف على اإلطار الفكري للبطالة. -

 التعرف على واقع دور جامعات فرع أسيوط الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر لدى طالبها. -

لدور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في زيادة وعي طالبها بثقافة العمل الحر  التوصل الى تصور مقترح -

 كمدخل لحل مشكلة البطالة.

 وتمثلت محاور الدراسة في:

 اإلطار المفاهيمي للعمل الحر. -

 اإلطار المفاهيمي للبطالة. -

                                                           
في مجلة كلية التربية ل مشكلة البطالة"، " دور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر لدى طالبها كمدخل لحأشرف محمد طه رشوان،  1 

 282، جامعة المنوفية، مصر، ص.0228، 00العدد األول، مجلد
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 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: 

اظهر اإلطار النظري والميداني وجود قصور لدى طلبة الكليات النظرية والعلمية في فكر وثقافة العمل  -

 الحر.

وآرائهم تجاه اظهر اإلطار النظري ان ثقافة المجتمع ومعتقداتهم تؤثر بشكل مباشر عل قرارات الطلبة  -

 العمل الحر.

توصل اإلطار النظري والميداني ضعف دور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر  -

 لدى طالبها.

 توصل اإلطار النظري الى ان العمل الحر يساعد في تخفيض نسبة البطالة بين الخريجين. -

حو العمل الحر يرجع نحو ضعف التدريب، وعجز كشف اإلطار النظري والميداني عن قلة توجه الطلة ن -

 جهات االختصاص ووسائل االعالم عن نشر ثقافة العمل الحر.

 الدراسة الرابعة:

 ،1" دراسة مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع في الكتب المدرسية األردنية"بعنوان   

التربية والتعليم في األردن وبدعم من لجنة األمم المتحدة االقتصادية والتي أعدها المجلس األعلى للسكان مع وزارة 

 .0227واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا(، وتمت الدراسة في األردن 

 وتتمثل إشكالية الدراسة حول:  

ما هي مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع )المعارف والقيم واالتجاهات( المتضمنة في الكتب  -

المدرسية )التربية المهنية والتربية الوطنية( للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة المالية للصفوف 

 السابع والثامن والحادي عشر والنتاجات التعليمية لمبحث الثقافة المالية للصفين التاسع والعاشر؟

يادة واالبداع في الكتب المدرسية ما هو شكل المحتوى الذي وردت فيه مفاهيم العمل والعمل المهني والر -

)التربية المهنية والتربية الوطنية( للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة المالية للصفوف السابع 

 والثامن والحادي عشر؟ 

                                                           
ضمين دراسة مدى ت(، المجلس األعلى للسكان ووزارة التربية والتعليم في األردن وبدعم من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا 1 

 0227األردن، عمل المهني والريادة واالبداع في الكتب المدرسية األردنية، مفاهيم العمل وال
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ما هي مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع )المعارف والقيم والمهارات( التي يقترح تضمينها في  -

الكتب المدرسية )التربية المهنية والتربية الوطنية( للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة المالية 

 نتاجات التعليمية لمبحث الثقافة المالية للصفين التاسع والعاشر؟للصفوف السابع والثامن والحادي عشر وال

وتمثلت منهجية الدراسة في استخدام أسلوب المسح وتحليل محتوى، ولم يتم االعتماد على فرضيات في هذه 

 صفوف لل )التربية المهنية والتربية الوطنية والمدنية( الدراسة، وتمثلت عينة الدراسة في الكتب المدرسية لمبحثي

للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة المالية للصفوف السابع والثامن والحادي عشر والنتاجات التعليمية 

 .0226/0227لمبحث الثقافة المالية للصفين التاسع والعاشر للعام الدراسي 

 وتتلخص اهداف الدراسة في: 

ريادة واالبداع في الكتب المدرسية لمبحثي التعرف الى مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني وال -

)التربية المهنية والتربية الوطنية( للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة المالية للصفين السابع 

 والثامن والحادي عشر والنتاجات التعليمية لمبحث الثقافة للصفين التاسع والعاشر.

هيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع المتضمنة في التعرف الى شكل المحتوى الذي وردت فيه مفا -

الكتب المدرسية لمبحثي )التربية المهنية والتربية الوطنية( للصفوف من الرابع الى العاشر وكتاب الثقافة 

المالية للصفوف السابع والثامن والحادي عشر وتحديد نقاط الضعف والقوة والطرق المقترحة لتناولها 

 كل المالئم لدمج المفاهيم الجديدة.واقتراح الش

التعرف على مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع المقترح ادراجها وتعزيز المتوفر منها حسب  -

 الصف والكتاب المدرسي.

 وتتمثل محاور الدراسة في:

 مفهوم العمل وعناصره. -

 التعليم المهني والتربية المهنية والتوجيه واإلرشاد المهني. -

 الريادة والتجارب العالمية لدمجها في النظم التربوية. -

 االبداع والبرامج العالمية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي. -

 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
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ورود العديد من المفاهيم المقترحة في كتب التربية المهنية والوطنية والمدنية والثقافة المالية والتفاوت في  -

ورود المفاهيم في الكتب موضوع الدراسة لكل صف وفي كل مادة، مما يعزز اخذها بعين االعتبار وبشكل 

 خصوصية كل كتاب.متواز وتدريجي حال تضمينها مع مراعاة 

 نسبة الريادة هي األعلى تكرارا في المباحث كافة. ان -

كان كتاب الثقافة المالية األعلى في نسبة تكرارات مفاهيم الريادة وهذا االستنتاج منطقي لخصوصية كتاب  -

 الثقافة المالية وعالقته بريادة االعمال.

 ث.وقد يعود ذلك لخصوصية المبح قلة ورود مفاهيم العمل والعمل المهني في التربية الوطنية والثقافة المالية -

مفاهيم االبداع كانت األقل تكرارا في جميع الصفوف والكتب موضوع الدراسة مما يدعم التوجه لتعزيزها  -

 بشكل أكبر الحقا.

 رابعا: تعقيب على الدراسات السابقة:

ة مخرجات التعليم ركزت اغلب الدراسات السابقة على معرفة اهم األسباب والعوامل المسؤولة عن عدم مالءم 

العالي وسوق العمل وخاصة من جانب النظام التعليمي، وركزت اغلب الدراسات األخرى على جودة هذا النظام 

 التعليمي المتمثل في نظام ل م د في تخريج إطارات ذات كفاءة لسوق العمل.

امعي في نشر الثقافة الريادية واما الدراسات األخرى فقد تضمنت الدراسات األخرى على دور برامج التكوين الج  

لدى طالبها لتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث يوجد اختالف لنتائج هذه الدراسات في مدلى تعزيزها لثقافة العمل الحر 

وذلك راجع الختالف الزمان والمكان، ونحن في دراستنا سنرز هذا الدور انطالقا من اإلصالحات التي عرفها 

المقاييس من اجل مساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولذلك تعتبر دراستنا  التعليم الجامعي في تعديل

 مكملة لهذه الدراسات السابقة.

 خامسا: توظيف الدراسات السابقة:

بعد االطالع على الدراسات السابقة، نجد انها قريبة جدا من دراستنا ويمكن االستفادة منها في عدة جوانب نذكر   

 منها:

 الثراء النظري حول موضوع )برامج التكوين الجامعي وسوق العمل(. -

 تحديد المنهج واالداة المناسبة للدراسة. -
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 تحديد العينة المناسبة. -

  استمارة البحث.تصميم  -

 المقاربة النظرية:  .8

ان لكل دراسة مرجعية فكرية او مقاربة نظرية، تساعد الباحث بطرح ارهاصات مهمة لالستقصاء المستقبلي  

 انطالقا من الواقع.

 ونحن في فالنظرية هي مجموعة من االفتراضات التي تقترح رؤية منظمة للظاهرة المدروسة بهدف التنبؤ بها. 

 راس المال البشري ونظرية روبرت ميرتون.دراستنا اعتمدنا على نظرية 

 أوال: نظرية الراس المال البشري:

من خالل  تيودور شولتزظهرت مع بداية الستينات، ومن اهم االسهامات في هذا االطار علم االقتصاد األمريكي   

تحليل العالقة بين التعليم ومخرجاته من القوى العاملة باعتبارها نوعا من استثمار راس المال ونوع من االستثمار 

األسس الرئيسية لعملية التنمية الشاملة، ومن ثم ال يمكن ان ننظر الى التعليم على انه نوعا من  كأحداإلنتاجي 

أهمية التعليم ودوره في تحسين الظروف  شولتزكما أوضح مار المنتج، االستهالك بقدر ما يعتبر نوعا من االستث

الفرد المؤهالت المطلوبة  لتكوين الخيارات الشخصية للفرد، وأيضا المؤهلة له  إلعطاءاالقتصادية التي هي نتيجة 

 1لدخول سوق العمل البشري الذي يمثل النواة المسؤولة على التنمية الصناعية الشاملة.

بصعوبة تحليل مشكالت التعليم العالي من قبل االقتصاديين وتحليلهم لعملية التعليمية الجامعية  ولتزشويعترف 

خاصة في الدول النامية ربما لعدم توافر المعلومات األساسية او لتداخل العوامل التي تتشكل عن طريقها العملية 

 2التعليمية والنظام التعليمي لهذه الدول.

 

 

                                                           
، دون ذكر الجهة التي أصدرتها، 0226، ديسمبر 25مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد "دور الجامعة في مواجهة تحديات التنمية"، كمال بلخيري،  1 

 033.دون ذكر البلد، ص

 42مركز الكتاب األكاديمي، عمان، دون ذكر السنة، ص.الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، إدارة راظية بوزيان،  2 
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االجتماعي  وكما نجد تحليالت ادم سميث في كتابه ثروة األمم يشير الى أهمية التعليم كعامل لالستقرار  

وان القدرات المكتسبة عن طريق  تنمية،تي ال بد منها إلحداث أي انه من العوامل الويبين  ،والسياسيواالقتصادي 

 1التعليم والدراسة والتدريب تكلف دائما نفقات تعتبر راس مال ثابت ومتحقق في شخص المتعلم وثروة له.

 ثانيا: نظرية روبرت ميرتون:

م، تلقى تعليمه بجامعة هارفارد وتمبل 0223م وتوفي عام 2422عالم اجتماع امريكي، ولد عام  روبرت ميرتون  

م، ومن مؤلفاته كتاب 2444عام  حتى تقاعدثم انتقل الى قسم علم االجتماع بجامعة كولومبيا وظل في التدريس فيها 

م، وكتاب )سوسيولوجيا العلم( 2444م االجتماعي( عا النظرية والبناءم، وكتاب )2446)االقناع الجماهيري( عام 

ويعد ميرتون من رواد النظرية البنائية الوظيفية م، 2476م، وكتاب )سوسيولوجيا التذبذب( عام 2473عام 

وضوحا ومالمسة للواقع  أكثرالمعاصرة من خالل عرضه لمجموعة من االسهامات النظرية والمنهجية 

 2االجتماعي.

ن في ان وحدة المجتمع ال ينبغي ان تفترض سلفا بل يجب ان تكون قضية ويمكن تلخيص مرجعيات ميرتو   

امبريقية، ان التحليل الوظيفي ينبغي ان يقود الى نتائج مختلفة تنظوي على الوظائف السلبية كما تنظوي على 

ديلة تماعية البلماء االجتماعيين ان يقبلوا الحقيقة التي تذهب الى ان البناءات االجوعلى الع الوظائف اإليجابية،

 3واالشكال الثقافية المتعددة انما تؤدي وظائف ضرورية الستمرار الجماعات.

 4اقام ميرتون نظريته على ثالث فروض أساسية بديلة:   

 العناصر االجتماعية او الثقافية قد تكون وظيفية بالنسبة لمجموعات معينة وغير وظيفية لمجموعات غيرها. -2

 له وظائف متعددة ونفس الوظيفة يمكن تحقيقها بواسطة عناصر مختلفة.العناصر قد تكون ان نفس  -0

 او الثقافية. ةيجب ان يحدد التحليل الوظيفي الوحدات االجتماعية التي تخدمها العناصر االجتماعي -3

 

                                                           
 42راظية بوزيان، المرجع نفسه، ص. 1 

، دار 2طنظريات علم االجتماع تصنيفاتها، اتجاهاتها، وبعض نماذجها التطبيقية من النظرية الوضعية الى ما بعد الحداثة، عبد العزيز علي الغريب،  2 

 242، ص.0220الزهراء، الرياض، السعودية، 

 04، 03، 2484ترجمة: محمود عودة وإبراهيم عثمان، منشورات ذات السالل، الكويت، النظرية المعاصرة في علم االجتماع، ارفنج زايتلن،  3 

 244عبد العزيز علي الغريب، مرجع سبق ذكره، ص. 4 
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حيث يقوم تفسير ميرتون للسلوك االجتماعي بشكل عام، على مقدار التطابق بين األهداف الثقافية السائدة في عصر  

 1لتحقيق تلك االهداف.ما، والمعايير المستخدمة كوسائل مشروعة 

 2قسم ميرتون الوظائف في المجتمع الى نوعين:  

وهي التي تسعى او تهدف الى تحقيقه التنظيمات االجتماعية، او هي النتائج الموضوعية  الوظائف الظاهرة: -

 التي يمكن مالحظتها والتي تسهم في الحفاظ على النسق.

 الوظائف الكامنة غير الظاهرة: فهي التي لم تكن مقصودة او متوقعة، وهي التي ال تأخذ التنظيمات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 245ذكره، ص.عبد العزيز علي الغريب، مرجع سبق 1 

 247عبد العزيز علي الغريب، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
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 خالصة:

لقد تطرقنا في هذا الفصل الى متغيرات دراستنا والتي تتمثل في كل من األسباب التي دفعتنا الختيار الموضوع   

ا التي قمن وأيضا أهميته واالهداف التي نسعى الى تحقيقها، وأيضا قمنا بوضع إشكالية الدراسة والفرضيات

بتحديد مفاهيم دراستنا وتعريفها من الجانب  بصياغتها والتي سنخضعها للدراسة من اجل اثبات صحتها، وقمنا

 وأخيرا الى المقاربة النظرية. السابقة المشابهة لموضوع دراستنااللغوي واالصطالحي واالجرائي والى الدراسات 

 



 
 
 

 

 

 

 الفصل الثاني: الجامعة والتكوين الجامعي             

 تمهيد     

 أوال: ماهية الجامعة   

 ثانيا: الجامعة الجزائرية في ضوء اهم اإلصالحات   

 ثالثا: ماهية التكوين الجامعي   

 رابعا: أسس ومتطلبات التكوين الجامعي  

 خامسا: واقع التكوين الجامعي في الجزائر  

 خالصة   
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 تمهيد:

من خالل صقل معارفهم  مؤهلةتعد الجامعة من اهم المؤسسات المجتمعية، كونها تساهم في اعداد موارد بشرية   

يسعى لتكوين إطارات قادرة على االندماج في  الجامعياإلنتاج، ولذا فالتكوين نظرا ألهميتها كأحد عوامل  ومهاراتهم

سوق العمل ومساهمتها في تحقيق التنمية بالمجتمع، ولذلك سنحاول في هذا الفصل التطرق الى ماهية الجامعة 

المستقبلية، والى األهداف التي تسعى الى تحقيقها، وعرض واقع الجامعة  وعرض اهم خصائصها وادوارها

الجزائرية من خالل اإلصالحات التي طبقتها، وايضا سنتطرق في هذا الى التكوين الجامعي وعرض اهم مقوماته 

 واسسه ومتطلباته وواقعه في الجامعة الجزائرية.
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 أوال: ماهية الجامعة:

 نشأة وتطور الجامعة:  .1

"الجامعة" الى عصر ما قبل االسرات في الحضارة المصرية القديمة وفي  حلضهور مصطلولى تعود البدايات اال   

مدينة عين الشمس حيث أنشئ "مركز المعرفة " والذي كان مركزا للمعرفة والتعلم والبحث العلمي في مجاالت 

 1الطب والفلسفة والكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها من العلوم.

خصوصياتها تمارس العلم والتعليم والبحث العلمي الى ان جاء اإلسالم  واستمرت الحضارات المتتالية كل في  

بدعوته القوية الى العلم على أساس انه متطلب للعبادة الحقة وتحولت حلقات الصحابة وحلقات الذكر في المساجد الى 

المعرفة،  وخارجه، حيث اتسمت هذه المدارس بسعيها نحو جمهرة  "مدارس علم" الشهيرة داخل الوطن العربي

وصرامتها في الحفاظ على استقاللية كيانها، والحفاظ على حرمتها ورعاية علمائها، ودقتها في انماء مقدرة طالبها 

العلمية، وتطويره ألمر الحوارات العلمية )البحوث( لتصبح ذات أنظمة علمية متعددة، وتأكيدها على تداول المعرفة 

يستند الى االخالق اإلسالمية السامية، وبإدراكها العميق لمجريات النمو  بين المدرب والمتدرب بأسلوب ديموقراطي

 2االجتماعي واالقتصادي وتفاعلها فيما بينها رغم حدة واصالة الحوارات القائمة.

جامعة في العالم حيث أنشئت كمؤسسة تعليمية لجامع القرويين الذي  أقدموتعد جامعة القرويين بفاس في المغرب   

م، وظلت الجامعة تحمل لقب مدرسة حت أعلنت جامعة عام  854قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري عام 

م. وبجانب دراسة القرءان كانت تدرس معارف أخرى مثل النحو والبالغة والمنطق والحساب والفلك  2447

جامعة في العالم، وقد انشات  أقدمكيمياء والتاريخ والجغرافيا والموسيقى. وتعتبر جامعة االزهر هي ثاني وال

 3م، وكانت حلقات التدريس هي طريقة واساس الدراسة بالجامعة. 488عام

ن، أي مدينة الكو Universityوفي عصر القرون الوسطى في أوروبا حيث بدأت ترتكز فكرة الجامعة في كلمة   

Universe City  أي حرم الجامعة، الذي فيه تنهل المعرفة حول كافة جوانب الكون. وكانت الكلمة الالتينية

universitas  التي استخدمت زمن بزوغ ظاهرة التحضر، وذلك للتعبير عن منظمات او جمعيات   من المدرسين 

                                                           
 02، ص.0220دار الجامعة الجديدة، مصر، تطوير التعليم العالي في ظل النهضة العربية المعاصرة، محمد نبيل جامع،  1 

 02المرجع نفسه، ص. 2 

 02المرجع نفسه، ص.3 
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والطالب ذات حقوق قانونية تضمنها الدساتير التي كان يصدرها االمراء او األساقفة او المدن التي كانت تتواجد فيها 

تعطي درجات  لتيتلك الجمعيات. وترجع الكلمة الالتينية االصلية الى المؤسسات التعلمية الى المؤسسات التعليمية ا

 1علمية في أوروبا الغربية حيث انشات هذه الجمعيات.

وأصبحت الجامعة منذ هذا التاريخ مؤسسة للتعليم العالي تتضمن في العادة كليات للفنون الحرة والعلوم بجانب   

االت. ولذلك كليات او مدارس او معاهد للدراسات العليا او الدراسات المهنية التي تعطي درجات في مختلف المج

 2فالجامعة هي أصال تعليم فنون حرة وعلوم تجريدية يليه الدخول في المجاالت المهنية المختلفة.

 3وتتمثل في:. خصائص الجامعة: 2

 جامعة لعناصر التميز واعداد النخب. -

 جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة لمعارف ومهن متخصصة. -

نموها منعزلة في امتدادات خطية وانما تتالقى وتتشابك في جامعة لشتات المعارف التي ال يقتصر  -

 متكامل معرفي بعضها ببعض، من خالل مختلف الخصوصيات المنهجية لمجاالت المعرفة.

تلتقي فيها الثقافات الوطنية بخصوصياتها مع الثقافات التي تشاركها في القيم والمعاني مع الثقافات  -

 اإلنسانية األخرى.

 منتجات الفكر والتصور والخيال اإلنساني.جامعة لمختلف  -

ساحة لتعبئة الطاقة المكونة والمحركة لوعي المتعلم وعيا بالنفس ووعيا بمفهوم الحاضر وتحسبا  -

 الحتماالت المستقبل وتغيراته.

 جامعة لتأثير المجتمع الذي يؤسسها، كما انها المسؤولة في الوقت ذاته عن التأثير اإليجابي في مسيرته. -

سب فيها المتعلم مجموعة من القدرات العقلية والمكانات االجتماعية واالستطالعات الذاتية ومهارات يكت -

 العمل وقيمه وعاداته.

-  

                                                           
 00،02، ص.محمد نبيل جامع، مرجع سق ذكره 1 

 00نبيل جامع، مرجع سبق ذكره، ص. محمد 2 

أطروحة دكتوراه في علم االجتماع تخصص إدارة الموارد البشرية، قسم علم التعليم الجامعي بين رهانات الجودة وتحديات التنمية المستدامة، أسماء هارون،  3  

 47،46، ص.0202-0224، سطيف، الجزائر، 0سطيف  –االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد لمين ديباغين 
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مقومات الحياة الديموقراطية من خالل مشاركة الطلبة في تنظيم الحياة الجامعة كذلك مجتمع يحل  -

الجامعية من خالل التواصل الخصب بين األساتذة والطلبة، ومن خالل التنظيمات الطالبية وقنوات 

 التواصل مع اإلدارة الجامعية فيما يتعلق بهمومهم ومشاكلهم.

هم الفكرية، لخدمة طالبهم من جهة وخدمة مجتمعهم الجامعة مكان يالقي في األساتذة بمعارفهم ومدارس -

 1بحل مشكالتهم من جهة أخرى.

 . أهمية الجامعة:3

 2وتتمثل أهمية الجامعة فيما يلي:  

اعداد كفاية بشرية عالية المستوى في مختلف المجاالت، يساهمون في قيادة التغيير، وذلك من خالل  -

 االهتمام بجودة التعليم فيها. تبصر الجامعة الحتياجات المجتمع والحرص على

تنمية شخصية الطالب بأبعادها المختلفة، وهذا يتطلب توقيع في النشاطات والفعاليات والمواقف التعليمية  -

المختلفة لكي ينمو الطالب ويتطور في جميع ابعاد شخصيته الروحية والقيمية والمعرفية واللغوية 

 والجسمية واالنفعالية.

بتحكيم العقل واالخذ بالمنهج العلمي وتطوير مقدرة الطالب في استخدام المنهج العلمي تطوير االلتزام  -

 في الحصول على المعرفة واكتشاف الحقائق.

االستمرارية في متابعة التعليم طوال الحياة، وذلك لتطوير المعارف والمفاهيم والعادات والقيم  -

 واالتجاهات ومواكبة التقدم العلمي.

 تتكون الجامعة من مجموعة عناصر متفاعلة مع بعضها البعض، والتي تتمثل فيما يلي:معة: . مكونات الجا4

فروعها او مؤسسة تعليمية مكافئة لها  أحدهو شخص يتلقى دروسا ومحاضرات في الجامعة او  الطالب الجامعي: -

عليمي ادنى من المستوى في الغالب يكون هذا الشخص قد انتهى من الدراسة في اطوار سابقة يكون مستواها الت

 الجامعي، ويسعى الطالب في الحصول على احدى الشهادات مثل: الليسانس، ماستر، دكتوراه ...الخ، وهو الشخص 

                                                           
 47أسماء هارون، مرجع سق ذكره، ص. 1 

، 2، العدد 5في مجلة نور للدراسات االقتصادية، مجلد " دور التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية في الدول العربية"، زقاي حميدي ومحمد امين رماس،  2 

 3معي نور البشير، البيض، الجزائر، ص.، صادرة عن المركز الجا0224جوان 
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 1ه نسبة الى المكان الذي يحصل منه العلم.الذي يطلب العلم ويسعى للحصول عليه، ومصطلح جامعي اطلق علي

ومستلزمات في ترابط وثيق وتفاعل وإدارة  لعملية التعليمية من منهج وتدريساذ تتوزع حوله العناصر المكونة ل 

على الجامعة ان تبذل جهدها وامكانياتها بتنشئة  دينامي مستمر، فالطالب هو محور العملية التعليمية، لذا ينبغي

 .2الطالب تعليميا، وتطوير قدراته الفكرية والشخصية

التدريس في الجامعة والحاصل على شهادة الماجيستير او  هو ذلك الشخص الذي يمتهن مهنة األستاذ الجامعي: -

عن  لية التعليمية والتي تدفع بالطالب الى البحثالدكتوراه والذي يتميز بصفات ومميزات تجعل منه معلما قائما بالعم

 3التعلم.

الى أبناء المجتمع، والتي ترتبط بالمنهج المعلوماتي الذي يعتمد  فهو الميسر والناقل للخبرات التعليمية والتربوية  

 4لى:على الخبرة والنشاط الفكري والمهني الذي ينمي االبداع والخبرة، لذا يقوم عمل األستاذ الجامعي ع

 إيصال المعلومات لطلبته وتنشئة شخصيتهم. -

 اعداد الطلبة وتقويمهم تقويما جيدا من خالل األنشطة الصفية والالصفية. -

 خدمة القسم الذي يعمل فيه. -

 سب تخصصه في خدمة الجامعة.وية والنفسية وعملية االرشاد كل حاجراء البحوث العلمية والترب -

 خدمة المحيط الذي يعيش فيه. -

بحيث تجمع بين كفاءة األداء والموهبة العلمية المتطورة باستمرار، فيجب ان تمتلك القيادات اإلدارة الجامعية:  -

 الجامعية رؤية واضحة لمستلزمات عملية التعليم الجامعي واتجاهات تطوره.

ها الضرورية سواء كان وفرت لها مستلزمات إذاان الجامعة ال يمكنها ان تستمر وتتطور اال المستلزمات العلمية:  -

 5على مستوى التدريس ام البحث العلمي، ومن المستلزمات العلمية نذكر االتي:

                                                           
في فعاليات الملتقى "واقع الطالب الجامعي الجزائري، من االمس الى اليوم ماذا تحقق؟ )قراءة تحليلية لوضعه الراهن("، مزرارة نعيمة وشعباني مليكة،  1 

 63، الجزائر، ص.0يا، جامعة الجزائر، مخبر الوقاية واالرغونوم0226، 6الوطني حول: تشخيص واقع الطالب الجامعي، العدد 

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ديمقراطية التعليم )واشكالية التسلط واألزمات في المؤسسات الجامعية(، علي عبد الرحيم صالح،  2 

 07، ص.0224

، دون ذكر الجهة التي أصدرتها، دون 0227مجلة روافد، العدد األول، جوان  في"مميزات األستاذ الجامعي من وجهة نظر الطالب الجامعي"، سبع هجيرة،  3 

 047ذكر البلد، ص.

 08، 07علي عبد الرحيم صالح، مرجع سبق ذكره، ص. 4 

 08علي عبد الرحيم صالح، مرجع سبق ذكره، ص. 5 
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 المكتبات والمطبوعات العلمية الحديثة. -

 الدراسية وقاعات المؤتمرات.القاعات  -

 األجهزة العلمية والوسائل االيضاحية. -

 المختبرات العلمية والمعامل الفنية. -

 المالية لنشر البحوث وتطبيقها. تاإلمكانيات والمكافئا -

 المقررات الدراسية. -

 1. ةالمرافق الصحية والترفيهي -

 2ومن خصائص النظام التعليمي كونه:النظام التعليمي:  -

 مستقل وله حدود تميزه عن البيئة التي تحيطه.كيان  -

ر بالبيئة، فهو يستمد مدخالته من البيئة التي تحيط به، ويزودها بالقوى العاملة والمدربة يؤثر ويتأث -

 والخدمات.

 عناصره مترابطة ومتفاعلة ومتكاملة، تربطها دميعا عالقات وظيفية. -

 ته.يتصف بالمرونة ألنه في حوار وتفاعل مستمر مع بيئ -

 3لذا يتكون النظام التعليمي العناصر االتية:

المدخالت: ويقصد بها اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة لعمل النظام، والمدخالت قد تكون رمزية او  -

 إنسانية او مادية.

األنشطة: ويقصد بها االلية التي تتحول بها المدخالت الى مخرجات، وتشمل كل ما يحدث داخل النظام  -

دارة وتخطيط وتنظيم وتنسيق واتخاذ القرار الى جانب التفاعالت المختلفة بين االفراد بعضهم من إ

 ببعض، وبين االفراد والنظام، وبين النظام وبيئته الداخلية والخارجية.

المخرجات: ويقصد بها المتغيرات التي تتأثر بالنظام، وهي نتاج العمليات المختلفة التي تحدث داخل  -

 ا تتحول المدخالت الى مخرجات.النظام، وبه

                                                           
 04علي عبد الرحيم صالح، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 32، 04علي عبد الرحيم صالح، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 32علي عبد الرحيم صالح، مرجع سبق ذكره، ص. 3 
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التغذية الراجعة: ويقصد بها المقارنة بين النتائج التي تم الحصول عليها وبين المعايير الموضوعة، وهي  -

على النظام التي يمكن بواسطتها تصحيح االختالفات واالنحرافات بين النتائج المحققة  تمثل الرقابة

 1والمعايير الموضوعة سلفا.

 . األدوار المستقبلية للجامعة:5

 :فالجامعات تتبنى أدوارا غير مسبوقة تزيد من قدرتها على مواجهة التحوالت  األدوار العلمية والتكنولوجية

 2وما ينتج عنها من تحديات، ومن اهم تلك األدوار: العلمية والتكنولوجية

تلعب الجامعات دورا بالغ األهمية في مجال اعداد الكوادر البشرية القادرة المعرفي:  رالجامعة وبناء االقتدا –أ 

على التعامل مع مكونات مجتمع المعرفة، وحسن استثمارها من خالل اكسابهم ثقافة معلوماتية مناسبة، وتنمية 

اتهم على استخدام االسلوب العلمي في التفكير، وزيادة قدرتهم على تحصيل المعلومات من كصادرها قدر

المتعددة وتنظيمها وتوظيفها بشكل جيد، ومحاولة استخالص معلومات جديدة منها، والتعامل مع التكنولوجيا 

 3الحديثة واالنخراط في عالم المعلوماتية.

ومن األهمية البالغة اليوم انفتاح الجامعات على احدث التطورات العلمية الجامعة وتنمية الثقافة العلمية:  –ب 

والتكنولوجية، والمشاركة فيها للتعرف على كل جديد، وخاصة في التخصصات العلمية الحديثة ويمكن ان توفر 

الطالب الجامعي من خالل التعلم باالكتشاف،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرص افضل لتنمية االبداع لدى

وهذا ال يأتي اال عن طريق سعي الجامعة لتنمية الثقافة العلمية لدى الطالب والباحثين عن طريق استحداث نظم 

 4التعليم من خالل الكومبيوتر وشبكات المعلومات واالهتمام بتعليم اللغة اإلنجليزية.

 5وهناك عدة مجاالت لتنمية االبداع في الجامعة، منها:الجامعة وتنمية االبداع العلمي:  –د 

 اكتشاف ورعاية الطالب الموهوبين الذين لجيهم استعدادات لإلبداع وتخصيص برامج إثراءيه لهم. -

 إيجاد تطبيقات مبتكرة ومتجددة للعلوم. -

                                                           
  32،04علي عبد الرحيم صالح، مرجع سق ذكره، ص. 1 

 52، ص.0228، الجيزة، مصر،2طالدار العالمية للنشر والتوزيع، األدوار المستقبلية للتعليم الجامعي في ضوء تحوالت االلفية الثالثة، حاتم فرغلي ضاحي،  2 

 50، 52المرجع نفسه، ص. 3 

 54، 53المرجع نفسه، ص. 4 

 57، 56المرجع نفسه، ص.  5 
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 استثمار التكنولوجيا المتقدمة في تطوير محتوى وأساليب التدريس. -

 دوافعهم الذاتية في التعلم. عاتاحة الفرص للطالب وأعضاء هيئة التدريس إلشبا -

التخصص الرئيسي المصحوب بتخصص اخر ثانوي في احد فروع ثقافة مغايرة لثقافة  تطبيق نظام -

 التخصص الرئيسي. وإتاحة الفرصة في كل تخصص لممارسة التفاوض. 

 توفير فرص للتفاعالت االجتماعية والتعاونية، والحوار البناء فيما يعرضه الطالب من قضايا. -

 1ت اإلحصائية وصياغة الفروض.تدريب الطالب على طرق االستقصاء والتحليال -

  :ان التعامل مع التحوالت السياسية المطروحة على الساحة العالمية يتطلب زيادة قدرة األدوار السياسية

االفراد على االختيار الحر والرشيد بين بدائل القيم واالتجاهات والمهارات والمعارف والمسارات المستقبلية 

 2عي أدوارا جديدة على المستوى السياسي، ومن أهمها:وهذا ما يفرض على التعليم الجام

وهناك ثالثة أدوار رئيسية يمكن ان تقوم بها الجامعة لنشر الثقافة السياسية، الجامعة ونشر الثقافة السياسية:  –أ 

 3وهي تحقيق التكامل السياسي والتنشئة السياسية للطالب، واعداد الصفوة السياسية.

حرية أعضاء  ةويقصد بالحرية األكاديميالجامعة وضمان الحريات االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس:  –ب 

المجتمع األكاديمي داخل الجامعة في البحث عن المعرفة، ونشرها دون تدخل من االخرين او اية سلطة خارج 

 4جتمعية ألعضاء هيئة التدريس.الجامعة، ومع اتاحة كافة الصالحيات التي تتوافق مع المكانة العلمية والم

يعتبر الطالب الجامعي أحد مدخالت المنظومة األساسية للجامعة ويتوقف الجامعة ورعاية حقوق الطالب:  –ج  

عليه مستقبل المجتمع باعتباره المنتج النهائي الذي تقدمه الجامعة للمجتمع في صورة كفاءات بشرية الزمة لمواقع 

وق الطالب الجامعة: حق الطالب في التعليم، والتدريب والتعبير عن آرائه، واستخالص العمل المختلفة. وتشمل حق

النتائج بنفسه، وحقه في ممارسة كافة األنشطة عبر القنوات الشرعية، وحق المشاركة في تحديد محتوى القرارات 

 يل كسب، وكذلك الحق في تشكالدراسية، وطرائق التدريس المناسبة، وحق اكتساب المهارات التي تحقق له العمل وال
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ومن الضروري تمكين الطالب من تحصيل المعرفة التي تعمق وعيهم بحقوق وواجباتهم حتى االتحاد الطالبي، 

 1ومهارة.تتحول الى خبرة 

ويمكن ان تتخذ الجامعات العديد من إجراءات لتحقيق ذلك مثل: الجامعة ونشر ثقافة السالم ومواجهة العنف: -د 

تدريس مقررات تثقيفية تتضمن قيم السالم والتفاهم والحوار وتنمية مهارات التفاوض لدى الطالب وصوال لحلول 

 2ركة في التوعية الدينية للطالب.سلمية لمختلف المشكالت، ودعوة علماء الدين للمشا

لم يعد يقتصر دور الجامعات على تعليم فئة معينة من السلم التعليمي، وانما تحقيق تكافئ الفرص التعليمية:  –ه 

أصبحت رسالتها تمتد طوال وعرضا، والمقصود باالمتداد الطولي امتداد رسالتها الى تعليم المواطنين تعليما يمتد 

بذلك تتحقق ديمقراطية التعليم الجامعي، اما البعد العرضي يعني امتداد رسالة الجامعة لجميع بامتداد العمر، و

 3قطاعات المجتمع لمتابعة العلم وتطبيقاته.

  :في ضل تنامي التحديات االقتصادية حدثت تغيرات جوهرية في مختلف المناحي، االدوار االقتصادية

التحوالت االقتصادية والتكيف مع متطلباتها وهذا ال يتحقق  خاصة الجامعة باعتبارها مسؤولة عن مواكبة

 4اال من خالل تبني أدوار حديثة للجامعة لمواجهة التحديات االقتصادية، ومن اهم األدوار نذكر منها:

في ظل االقتصاد القائم على المعرفة ازدادت الحاجة الى تطوير دور الجامعة في التنمية االقتصادية:  –أ 

المال البشري القادر على العمل واإلنتاج كأساس للتنمية الشرية التي تكفل تحقيق التنمية االقتصادية وهذا الراس 

يتطلب إعادة النظر في فلسفة التعلم الجامعي الن الجامعات لها تأثيرها الفعال في األنشطة االقتصادية على 

 5الصعيد المحلي والعالمي.

والتدريب التحويلي هو تدريب يقدم لفئات معينة من ويلي للخريجين: الجامعة وبرامج التدريب التح –ب 

 الخريجين لرفع مستوى مهارتهم ومعارفهم عند التحول لوظائف أخرى وتشمل أساليب التدريب المتبعة في 
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برامج التدريب التحويلي اسلوب المحاضرة والمناقشة والتدريس المصغر ولعب األدوار والورش التعليمية 

 1باإلضافة الى أساليب التدريب التحويلي عن بعد باستخدام الحقائب التدريبية والبرمجيات واألفالم التعليمية.

جات احتيا-مكونات هي: المدخالت وتتضمن )احتياجات المتدربين وتتكون منظومة التدريب التحويلي من ثالثة  

احتياجات التنظيم( والعمليات تشمل )أساليب التدريب والمواد التدريبية والتغذية الراجعة( ثم المخرجات -العمل

 2وتظهر في صورة )ارتفاع صور المعرفة والمهارة لدى الخرجين او تغيير اتجاهاتهم(.

هناك العديد من التحوالت االقتصادية التي فرضت الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية:  –ج 

على الجامعة أدوارا جديدة نحو مختلف قطاعات اإلنتاج وذلك في إطار شراكة فاعلة تحقق منفعة للطرفين. وفي 

ية العديد من المكاسب منها: التعرف على نتائج إطار تفعيل هذه الشراكة يمكن ان تحقق المؤسسات اإلنتاجية والخدم

البحوث والدراسات التي أجريت بالجامعة واالستفادة منها في مجاالت العمل واإلنتاج، وتحسين مهارات العاملين 

بالمؤسسات طريق االلتحاق ببرامج تدريبية بالجامعة، واالستفادة من جهود االساتذة والباحثين في وضع الحلول 

 3للمشكالت التي تتعرض لها قطاعات العمل واإلنتاج.المناسبة 

  :توفر الجامعة للطالب الملتحقين بها تعليما ثابتا مستمرا، هدفه تزويدهم بالخبرات األدوار التعليمية

والمهارات العلمية النظرية والتطبيقية التي تؤهلهم لتولي مسؤوليات العمل في القطاعات المختلفة للمجتمع، 

 4ساتذة ذو تأهيل علمي عالي.ويتولى بها أ

وتستعمل الجامعة كل الوسائل والتقنيات الضرورية إليصال المعلومات ونقل الخبرات والمهارات كما يخضع  

 5هذا التعليم للمناهج العلمية، ويتم وفق برنامج محدد تعدها لجان علمية.

  :تمع، المختلفة والقيم العقدية التي يتبناها المجتساهم الجامعة في الحفاظ على القيم الثقافية األدوار الثقافية

 6وهي في األساس محافظة على حماية القيم االجتماعية التاريخية وترسيخ دعائم النظام االجتماعي القائم.

                                                           
 245حاتم فرغلي ضاحي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 246، 245حاتم فرغلي ضاحي، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 247، 246حاتم فرغلي ضاحي، مرجع سبق ذكره، ص.  3 
 0البلد، ص.دون ذكر المجلة، دون ذكر " وظائف الجامعة في المجتمع واهمية المرحلة الجامعية في حياة الطالب وواجباته خاللها"، مسعود فلوسي،  4 

 0مسعود فلوسي، المرجع نفسه، ص.  5 

أطروحة دكتوراه، تحت اشراف بلقاسم بوقرة، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، كلية العلوم  دور الجامعة في تعزيز االمن الثقافي للطالب،احمد منيغد،  6 

 62، ص.0202/0202، باتنة، الجزائر، 2اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنة
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 1وتتمثل في:اهداف الجامعة: . 6

 انتاج ونشر المعرفة والبحث العلمي. -

 القيام بالبحوث العلمية والعمل على رقي اآلداب وتقدم العلوم. -

 تزويد البالد باالختصاصيين والخبراء والتقنيين في مختلف الميادين والعمل واإلنتاج. -

 المساهمة في خدمة المجتمع وأهدافه السامية. -

 على توثيق الروابط الثقافية بينها وبين الجامعات في الخارج.العمل  -

 فهم التكنولوجيا الجديدة ومتطلباتها ومتغيرات سوق العمل. -

 ثانيا: الجامعة الجزائرية في ضوء اهم اإلصالحات:

وقد مر اصالح الجامعة الجزائرية عبر خمسة مراحل اهم اإلصالحات التي قامت بها الجامعة الجزائرية:  .1

 وهي:

عرفت هذه المرحلة انعدام اإلطارات العربية حيث ( مرحلة التسيير التلقائي: 1671-1662المرحلة األولى )

حاول الحكومة الجزائرية إيجاد نوع من التوافق بين الجامعة المفرنسة وبين بعض التخصصات الوطنية 

واجراء بعض اإلصالحات وانشاء بعض  الجديدة، فعلى العموم جاءت هذه المرحلة بهدف توسيع التعليم الجامعي

 2الفروع المعربة اال ان البرامج المقررة والهياكل اإلدارية.

وهو العام  2472وتبدأ هذه المرحلة من سنة ( مرحلة الشروع في اإلصالحات: 1677-1671المرحلة الثانية )

بمرحلة ما بعد اإلصالح الجامعي  الذي تم فيه انشاء الوزارة المتخصصة للتعليم العالي لذا تسمى هذه المرحلة

على مستوى البنية  2470-2472اين شرع في تنفيذ خطة اصالح التعليم العالي ابتداء من العام الدراسي 

القاعدية والتأطير والمناهج الدراسية ومختلف البرامج االجتماعية والثقافية وذلك إلتاحة الفرصة امام اكبر عدد 

ليا من نظام التعليم وقد تم وضع هذا اإلصالح  في ظروف خاصة ، حيث ان من الطالب لبلوغ االطوار الع

 كان القصد منه السماح للجامعة بتكوين اإلطارات التي تحتاجها البالد في التنمية  2472اإلصالح الجامعي 

                                                           
مجلة المداد، جامعة زيان عاشور، الجلفة، " التكوين الجامعي في نظام ل م د وعالقته بمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة "، عبد القادر سيدي عابد، 1 

 320الجزائر، ص.

 

 70، جامعة المسيلة، المسيلة، الجزائر، ص.2انية، العدد في مجلة العلوم االجتماعية واإلنس" اإلصالحات الجامعية بين النظرية وواقع الممارسة"، بتقة ليلى،  2 
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التكاليف الممكنة مع السهر على نوعية التعليم وذلك من خالل الغاء السنة اإلعدادية في جميع الجامعات  وبأقل

عض التخصصات العلمية وأيضا الغاء االمتحانات السنوية والمدارس العليا وزيادة السنوات الدراسية في ب

وتعويضها بامتحانات نصف السنوية واعتماد نظام المراقبة المستمرة للمعارف، باإلضافة الى تحويل جميع 

المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس العليا الى نزام الوحدات وإدخال مفاهيم بيداغوجية جديدة كالقياس كما 

 1صالح يطمح الى تحقيق ديمقراطية التعليم.ان اإل

وتسمى هذه المرحلة بمرحلة ( مرحلة إعادة النظر واستمرار اإلصالحات: 1686-1678المرحلة الثالثة )

وتهدف الى تخطيط  2484في صورة أولية ثم عدلت بعد ذلك عام  2483الخريطة الجامعية والتي ظهرت عام 

حتى يستجيب الى احتياجات االقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة وتحديدها  0222التعليم الجامعي الى افاق سنة 

من اجل العمل على توفيرها وتعديل التوازن من حيث توجيه الطلبة الى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل 

قلة مع الوطنية، كما تم تحويل المراكز الجامعية الى معاهد وطنية وتحويل معاهد الطب الى معاهد وطنية مست

المحافظة على سبع جامعات كبرى غير ان اإلصالح في هذه الفترة قد نتج بعض السلبيات كاالنفجار العددي 

للطلبة والذي نتج عنه نمو غير متناسق في التسيير وضعف التحكم في الهياكل البيداغوجية وفي استعمال سلك 

ق ئم والمحتوى الضعيف للتكوين خاصة فيما يتعلالمدرسين وعجزا في التأطير باإلضافة الى التعليم غير المال

باألعمال التطبيقية  والتدريبات الميدانية التي لم تكن لها عالقة وثيقة بالتشغيل، وقد حدثت عدة محاوالت 

لإلصالح الجامعي وذلك بإدخال تعديالت على مستوى التدرج والتقييم وفتح شعب جديدة للتكوين، وكان من 

ميكية  شملت التفكير ثم اعداد النصوص الخاصة بالتعليم العالي وتم اتخاذ القرارات الخاصة نتائجه انطالقة دينا

 2بإنشاء أجهزة للتشاور والتنسيق بين القطاعات لتطوير العالقة بين التكوين والتشغيل.

وما ميز هذه المرحلة (: 1666-1661مرحلة االنفتاح واالستجابة للتأثيرات الخارجية ) المرحلة الرابعة:

استمرار التطور فيما يخص المعطيات الكمية المتعلقة بإعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكذا الهياكل 

ضبطت استراتيجية جديدة من قبل الوزارة المعنية أساسها منح استقاللية لمؤسسات  2444الجامعية، ومنذ عام 

 ن تكون مطابقة للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالدالعالي لممارسة مختلف النشاطات التي ينبغي ا

 في ظل تطور التكنولوجيا والمعرفة اإلنسانية وقد شكلت لهذا الغرض ست لجان وثالث فرق عمل من طرف 

                                                           
 73، 70بتقة ليلى، مرجع سبق ذكره، ص.  1 

 74، 73بتقة ليلى، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
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على التوالي أوكلت لها مهام تحضير اصالح المنظومة  2445ويناير  2444نوفمبر  04وزير التعليم العالي في 

التعليمية في سياق يشمل تطابق المنظومة التعليمية مع متطلبات اقتصاد السوق. وفي هذه المرحلة بدت معالم 

 1اتباع نظام الكليات.السياسة اإلصالحية لقطاع التعليم العالي ب

نظرا لالختالالت التي عرفها القطاع في هده الفترة في مجال  الى يومنا هذا(:1666المرحلة الخامسة )من 

عرف  0225-0224التأطير والتكوين والتسيير فقد تم اعتماد هيكلة جديدة تمثلت في تطبيق اصالح جديد في 

 2تطبيقه على كل المراكز والتخصصات على مستوى الوطن. باسم نظام ل م د )ليسانس، ماستر، دكتوراه( وتم

 دوافع التغيير من نظام الكالسيكي الى نظام ل م د في الجزائر:  .0

تشكل هذه المشكلة تحديا للجامعة منذ الثمانينات، ويعكس هذا التدفق األرقام مشكلة تزايد الطلبة على الجامعة:  –أ 

 3المشكل حسب مختلف المصادر بمجموعة من العوامل نذكر منها:المسجلة في كل دخول جامعي، ويرتبط هذا 

 مبدا تساوي فرص االلتحاق بالتعليم العالي. -

 الطلب المتزايد على التعليم العالي نتيجة الوعي الثقافي العتبارات اقتصادية واجتماعية. -

 العوامل المرتبطة بسياسات القبول والتقويم ومركزية التوجيه. -

 مجانية التعليم العالي واهمال النوعية بسبب نقص الموارد التمويلية والمؤطرين. -

فقطاع التعليم العالي يحتاج الى ميزانية كبيرة وتسيير عقالني وتوزيع عادل وخاصة مشكلة صعوبات التمويل:  –ب 

عف الي اال ان هذه الزيادة يضانه يعتمد على التمويل الحكومي، ففي الجزائر رغم ما تخصصه من ميزانية للتعليم الع

 4تأثيرها بسبب زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكاليف وتضخم األسعار ومتطلبات جودة التعليم العالي.

رغم ما عرفه التعليم العالي في الجزائر من تطور منذ االستقالل اال انه يتجلى النقص الكبير مشكلة التأطير:  –ج 

 5رتب العليا مقارنة بعدد الطلبة وبالمعدالت العالمية.في عدد المؤطرين خاصة في ذوي ال

                                                           
 74بتقة ليلى، مرجع سبق ذكره، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 75بتقة ليلى، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

، مخبر دراسات 0225، أكتوبر 8في المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد دافعية التغيير واليات التطبيق "،  " نظام ل م د في الجزائر بينميلود قاسم،  3  

 44.، الجزائر، ص3تحليل السياسات العامة في الجزائر، جامعة الجزائر

 52، 44المرجع نفسه، ص. 4 

 52المرجع نفسه، ص.5 
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ضبط الهياكل يعتبر تزايد عدد الطلبة من العوامل الرئيسية لنقص مشكلة الهياكل القاعدية والتجهيز:  –د 

والتجهيز، فقد أصبحت ظاهرة االكتظاظ هي السمة المالزمة لكل الجامعات الجزائرية رغم الزيادة المالحظة في 

الكثير من الجامعات، ورغم ذلك فهي ال تفي بحاجات الطلب المتزايدة سنويا والتي ترجع النعدام التخطيط 

عات طلب يد العون من السلطات المحلية لتمدها ببعض واالستراتيجيات الجادة، ولسد العجز قامت بعض الجام

 1المنشآت الشاعرة الستغاللها في العملية التعليمية.

من خالل دراسة قام بها لونيس اوقاسي حول األنماط القيادية وأساليب مشكلة االختالل في التنظيم اإلداري:  –ه 

 2التسيير لمدراء المعاهد بجامعات الشرق، خلص الى ما يلي:

مع االحتياجات  2443-2487-2483عليها لسنوات  عدم انسجام القانون النموذجي للجامعة المنصوص -

 التنظيمية للجامعة.

هيمنة المنطق اإلداري المحض على عقليات المسؤولين في مختلف مستويات التنظيم الجامعي خاصة  -

 وان القوانين تخص الباحثين بمناصب إدارية وهم قليلو الخبرة.

 جام بين الهياكل البيداغوجية والتدفق الهائل لعدد الطلبة.عدم انس -

 تقييم تطبيق نظام "ل م د" في الجامعة الجزائرية: . 3

يمكننا ان نلخص واقع التعليم في مختلف الجامعات الجزائرية في ظل النظام الجديد ل م د في نظام التعليم:  –أ 

 3النقاط االتية:

المنهجية في النظام الكالسيكي رغم االختالف الواسع بين النظامين في استمرار التدريس بنفس الطرق  -

 المخرجات التعليمية.

بالمئة في نقل المعارف والمعلومات في حين ان فسفة نظام ل م د  42االعتماد على النظري بنسبة  -

 تقرب الطالب من المحيط السوسيو اقتصادي.

                                                           
 52قاسم ميلود، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 52قاسم ميلود، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

، 0224، جوان 4، العدد 0في مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية، المجلد " واقع نظام ل م د في الجامعة الجزائرية: دراسة وصفية تحليلية"، دريدش احمد،  3 

 056صادرة عن مركز الحكمة للبحوث والدراسات، الجزائر، ص.
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ال يزال األستاذ هو محور العملية التربوية في حين ان النظام الجديد يفترض ان الطالب هو منتج  -

 المعرفة.

 نقص المعلومات والمعارف فيما يتعلق بمبادئ نظام ل م د لدى الطلبة واألساتذة. -

البيداغوجي بالنسبة للسنة الثانية ماستر والمتكونة من سداسي للدراسة والملتقيات  كثافة العمل -

 والتربصات والمذكرة، وهذا ما أثر على جودة مذكرات التخرج.

عدم تقييم الكلبة في االمتحانات الخاصة باألعمال الموجهة بطريقة واقعية، بحيث يغلب عليها تقييم  -

 ص.الطالب بمواضبته بحضور هذه الحص

 تقارب الفترة الزمنية بين االمتحانات والدراسة. -

اختالف المقاييس ومحتوياتها في التخصص الواحد بين جامعات الوطن، وهذا ما يؤثر على تكوين  -

 الطلبة وعلى انتقالهم من جامعة ألخرى.

ماعية تتأثر تكوين الطلبة في تخصصات دقيقة الميادين المقترحة حاليا على سبيل المثال العلوم االج -

 الدمج بين علم االجتماع وعلم النفس.

جهل الشريك االقتصادي واالجتماعي في العملية التعليمية ونقص فعاليتها في العملية التعليمية خاصة  -

 في مجال التربصات.

االنتقال من الليسانس الى الماستر انتقال عشوائي، وهنا غلب الكم على النوع وهذا ال يخدم العملية  -

 التعليمية.

 وجود صعوبة في اجراء التربصات الميدانية بالنسبة للطلبة. -

 وجود تشابه كبير بين محتويات المقاييس في التخصص الواحد. -

عدم توفر الكتاب الجامعي المتخصص وقلة وسائل البحث االلكترونية وهذا يعيق اعداد البحوث  -

 1واالعمال الشخصية التي يقوم بها الطلبة.

تعتبر الوصاية أحد المستحدثات الجوهرية في إطار فلسفة نظام ل م د والتي تهدف الى تمكين نظام الوصاية:  –ب 

الطالب من االندماج في الحياة الجامعية، وتحسين نوعية تكوينه بإعالمه وتوجيهه للرفع من قدرته وإمكانية مشاركته 

 فان الوصاية عبارة عن فضاء حوار  ومرافقته في بناء مساره التكويني عن طريق تحجيم العمل الشخصي، وعليه

                                                           
 057، 056كره، ص.دريدش احمد، مرجع سبق ذ 1 
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بين الطلبة واألستاذ الوصي تقدم في إجابات مناسبة عن كل التساؤالت التي يمكن ان تواجههم في مسارهم التعليمي 

و التكويني. وفي هذا المجال يجب اإلشارة الى تطبيق نظام الوصاية في الجامعة الجزائرية يعاني من عدة صعوبات ا

 1نلخصها فيما يلي:

 غموض شامل فيما يخص مفهومها. -

 غموض في شروط تطبيقها وفي القوانين المسيرة لها. -

 عدم توفر فضاءات وامكنة خاصة بها. -

 لحضورها. العزوف التام من قبل الطلبة  -

 وجود غموض للمهام التي يقوم بها الوصي. -

ان الجامعة الجزائرية تعاني من عدة مشاكل في ظل هذا النظام نذكر من الوسائل التعليمية والبيداغوجية:  –د 

 2أهمها:

 نقص الوسائل التكنولوجية التي تساهم في السير الحسن للدراسة. -

 ان وجدت.جهل األساتذة لكيفية استعمال هذه الوسائل  -

 عدم وجود شبكة االنترنت في بعض الجامعات.  -

االعتماد على نفس الوسائل التعليمية التي كان يعتمد عليها في النظام الكالسيكي رغم ودوج اختالف  -

 كبير بين النظامين.

 3ومن المشاكل المطروحة في هذا المجال هو انه:خلية الجودة:  –ه 

 مستوى الجامعة او الكلية.لم تنصب هذه الخلية لحد الساعة على  -

 لم تتجسد هذه الخلية على ارض الواقع ال من حيث المقر وال من حيث الوسائل. -

 هناك غموض حول مهام هذه الخلية. -

 

                                                           
 054، 058دريدش احمد، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 062، 054دريدش احمد، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 062دريدش احمد، مرجع سبق ذكره، ص. 3 
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 ية التكوين الجامعي:ثالثا: ماه

 مقومات التكوين الجامعي:  .1

يعتبر التكوين الوظيفة األساسية للجامعة، حيث يلعب دورا في تقدم البحث العلمي واعداد القوى البشرية   

 المتخصصة، وكذا تلبية حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. 

ان العملية التكوينية في المؤسسات الجامعية عبارة عن تفاعل وتبادل التأثيرات بين مجموعة مت المقومات   

التي تعتبر العماد الرئيسي الذي يبنى عليه التعليم الجامعي، فنجاح هذه األخيرة مرهون بالسير الحسن لهذه 

 1مج والمنهاج وطرق التدريس والتقويم.المقومات والتي تتمثل في: عضو هيئة التدريس والطالب والبرنا

   أهمية التكوين الجامعي: .2

بحكم ان للجامعة مهام في التكوين والبحث واالشعاع في المجتمع، وتستثمر مكتسبات وتراكمات المعارف  

ونتائج البحث العلمي والتقني عبر برامج نقل المعارف والخبرات، واداة هذا النقل التكوين الجامعي المستمر، 

ويشكل التكوين المستمر حاليا متميزة بين كل المهام األخرى في المؤسسات الجامعية وبناءا على ذلك ينظر الى 

التكوين الجامعي على أساس الدور المتميز الذي يؤديه في تقدم المجتمعات وتطورها وتنميتها وذلك عن طريق 

قافية والمهنية من خالل التكوين، وعليه ينبغي على اعداد الكوادر وتنمية الطاقات البشرية الفنية والعلمية والث

التكوين المستمر أوال ان يستجيب ألهداف متعددة ولكنها محددة بدقة، ثانيا ان يتوفر على طرق بيداغوجية 

 2خاصة، ثالثا ان يستجيب للحاجيات المتعددة للمتكونين المستهدفين، رابعا ان يتوفر على تنظيم مناسب.

للتكوين الجامعي اهداف مستخلصة من المهنية األساسية في انتاج ونشر المعرفة جامعي: اهداف التكوين ال .3

 في النقاط التالية:

اهداف تربوية تعليمية: ان التربية والتعليم موضوع رئيسي وله ابعاد عالمية ألنه مهم في اعداد ظروف الحياة  –أ 

 في المستقبل ولذلك فقد أمسي من الضروري ان تنعكس التطورات الجارية في معالجة البيانات والمعلومات على

 

                                                           
 320عبد القادر سيدي عابد، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 220الوهراء فضلون، مرجع سبق ذكره، ص.  2 
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 1مناهج التعليم العالي.

اهداف اجتماعية ثقافية: ينظر للتكوين الجامعي على انه ضرورة من ضروريات رقي المجتمع وتقدمه،  –ب 

ابنية ومعلمين وطالب  فنظام التعليم العالي منظومة واسعة من العالقات والتعاونات أعمق واشمل من كونها

وعمال، التكوين الجامعي يمد الواقع االجتماعي بالقوى الوطنية والفكرية التي تعمل جاهدة في سبيل التصدي 

 2لقضايا وطرح بدائل تغيير وتطوير هذا الواقع.

اقتصادية: ان التكوين الجامعي هو الوسيلة الفعالة لضمان اختيار مهني جيد، يأخذ في  اهداف سوسيو –ج 

الحسبان قدرات مل فرد وميوله ورغباته ضمن تطور الحاجات المتنوعة للمجتمع والتي تنعكس على متطلبات 

 3سوق العمل في ذلك المجتمع.

املة مدربة تدريبا عاليا في كافة المهن ان من أولويات اهداف التكوين الجامعي هو ضمان وجود قوى ع 

المطلوبة في سوق العمل، وهذا من شانه ان يضمن تنمية متكاملة من العلماء للمجتمع بكافة جوانبه المادية 

 4والبشرية.

 رابعا: أسس ومقومات التكوين الجامعي:

 أسس التكوين الجامعي:. 1

  :ة للتكوين مجتمعية بكل المجاالت التي يسعى يتناول هذا األساس مدى احاطة األهداف العامالشمول

 التكوين في الجامعة الى تحقيقها في مجال نمو الطالب والمجتمع.

 :يعني هذا األساس مدى ترابط هذه األهداف العامة مع بعضها البعض، بحيث ال تكون متعارضة او  التكامل

 5متناقضة فيما يتعلق بعالقة المواطن بالمجتمع.

 :ذا األساس عبى ضرورة اقتراب األهداف العامة للتكوين الجامعي من الواقع وان ال تكونيؤكد ه الواقعية 

                                                           
في مجلة االستاد الباحث للدراسات القانونية الجامعة: بين جدلية انتاج المعرفة وتحقيق األهداف المطلوبة من المجتمع"، " دور العلمي فردة وروابحي رزيقة،  1 

 023، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ض. 0227والسياسية، المجلد األول، العدد السابع، سبتمبر 

 023المرجع نفسه، ص.2 

 023المرجع نفسه، ص.3 

 023المرجع نفسه، ص. 4 

، جامعة الشهيد حمة 0227سبتمبر، 03 ، في مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، العددالحلول واالقتراحات"-"بعض مشكالت التكوين الجامعيلول، احمد ج   5 

 24لخضر، الوادي، الجزائر، ص.
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 مثالية وانما تستند الى وقائع وتعتمد على المنهجية العلمية.

 :ويتضمن الهدف دائما توقعا مستقبليا وتطويرا لألحوال الراهنة وتجديدا واالعتناء بها سواء على  المستقبلية

 مستوى الفرد او الجماعة.

 :يؤكد هذا المبدأ على ضرورة صياغة األهداف العامة للتكوين الجامعي بشكل قابل الن  القابلية للتطبيق

 1يطبق ويترجم الى الواقع العملي.

 سائل التكوين الجامعي:و. 2

  :ويقصد بها جميع ما تشتمل عليها المكتبة من كتب ومراجع سواء ورقية ام الكترونية الكتب والمراجع

تسمح للطالب باالطالع على مختلف المجاالت في التخصص وخارجه. اذ يجب ان تتاح للطالب إمكانية 

 2وفات تشمل جوانب التخصص.االنتفاع بخدمات المكتبة والتي يجب ان تمتلك مجموعات مست

  :ويقصد بها جميع ما تشتمل عليها المكتبة من كتب ومراجع سواء ورقية ام الكترونية الكتب والمراجع

تسمح للطالب باالطالع على مختلف المجاالت في التخصص وخارجه. اذ يجب ان تتاح للطالب إمكانية 

 3مستوفات تشمل جوانب التخصص.االنتفاع بخدمات المكتبة والتي يجب ان تمتلك مجموعات 

تعتبر المكتبة من اهم الموارد المادية التي يجب ان تعتني بها الجامعة وذلك نظرا للكم الهائل الذي تقدمه 

للطلبة وهيئة التدريس من معارف ومعلومات وكذا مساعدتهم على انجاز البحوث العلمية وتنمية قدراتهم 

 4بعين االعتبار بعضا من الشروط الالزم توفرها بالمكتبة وهي: الفكرية والعقلية لذا ال بد من االخذ

 استخدام أحدث الكتب والمراجع والدوريات. -

 توفير إمكانية التصال بقواعد المعلومات المحلية واإلقليمية والدولية. -

 زيادة حجم اوعية المعلومات في المكتبة المركزية ومكتبة الكلية. -

 

                                                           
 24احمد جلول، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

مذكرة ماجيستير، تحت اشراف صاحبي محمد، قسم علم برامج التكوين في علم المكتبات نظام ل م د في ظل التطورات التكنولوجية، سوالمي أسماء،  2 

 73، ص.0224/0225احمد بن بلة، وهران، الجزائر،  2المكتبات، كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية، جامعة وهران 

 73المرجع نفسه، ص.3 

 37.المرجع نفسه، ص4 
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  :وتشمل الوسائل السمعية والبصرية ونقصد بها الوسائل المتمثلة في الصور، الفيديو الوسائل التكنولوجية

وكذا الوسائط الرقمية واألفالم وغيرها من الوسائط التي تعتمد على الصوت او الصورة او كالهما معا 

وااللكترونية وجميع ما يتعلق بتطبيقات االنترنت واالعالم االلي، والتي تعتبر وسائل من شانها تحسين 

االدراك وتنميته لدى الطالب المتلقي حيث تساعده على تكوين فكرة أكثر وضوحا عن المادة التي يتلقاها 

 1خالل دراسته.

 وظائف التكوين الجامعي: .3

وإذا ألقينا الضوء على وظيفة التعليم العالي اإلنمائية التكوينية لوجدنا ان أهميتها وظائف إنمائية تكوينية:  –أ 

 2تكمن في:

 .فعاال في تخصصهبناء وتكوين شخصية الطالب عن طريق تزويده بمعارف وخبرات تجعل منه  -

للمكتبات، وحضور المسابقات الفكرية تنمية روح البحث العلمي من خالل تدريب العقل على االرتياد  -

 وممارسة النشاطات الثقافية لتنمية شخصيته.

 جعل برامج وخدمات التعليم العالي تعمل على تكوين القدرات الشخصية والعلمية. -

ان عملية التعليم هو عملية تغير وتعديل في سلوك الفرد، اذ انه اثناء عملية التعليم وظيفة عالجية تغييرية:  –ب 

تسب الطالب أساليب جديدة لسلوك تتفق مع ميوله، وتؤدي الى اشباع حاجاته واالستجابة لقدراته وتعمل على يك

تحقيق أهدافه، فكلما كان سلوك الطالب المتعلم موفقا ألهدافه زادت رغبته، وعملت قدراته على تبني هذا النوع من 

 3ة وعقلية وانفعالية واجتماعية.السلوك، والتعليم بهذا المفهوم يشمل، تغيرات عالجية جسمي

يحتاج الطالب الى التوجيه الستخدام قدراته استخداما بناءا ولمعرفة مختلف حاجاته، وظيفة ارشادية توجيهية:  –ج 

فالتكوين الجامعي بصفته هذه يساعد الطالب في تجاوز الغموض وحل مشاكله ومعرفة امكانياته وكذلك مساعدته في 

 4دة تساعده في األداء والعمل المطوب.تطوير وجهات نظر جدي

                                                           
 73سوالمي أسماء، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

رسالة ماجيستير، تحت اشراف نور الدين بومهرة، قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية، أسماء هارون،  2 

 42واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص.

 42المرجع نفسه، ص.3 

 42المرجع نفسه، ص. 4 
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حتى تؤدي الجامعة دورها كما يجب عليها مراعاة احتياجات المجتمع االعداد األمثل للمهارات المختصة:  –د 

 الفعلية من التخصصات المطلوبة عن طريق الموازنة بين قوة العمل وسوق العمل.

تعد الثقافة العامة من الوظائف الهامة التي يتطلع بها التكوين الجامعي، وذلك من خالل توطيد الثقافة العلمية:  –ه 

 1العالقة بين الجامعة والمجتمع.

 لعالمية والمحلية:متطلبات التكوين الجامعي في ضل المتغيرات ا. 4

 2ان التكوين الجامعي في حاجة ماسة الى إعادة النظر في:  

 مجاالت وفروع التخصصات حيث يجب ان تستجيب لمتطلبات التنمية. -

 إعادة تصميم الغايات واالهداف. -

 تنويع االستراتيجيات والسياسات بتوظيف العناصر المادية والبشرية. -

 أكثر مرونة. تغيير أساليب وطرق التدريس وجعلها -

إعادة مراجعة الكثير من البرامج ونظم التعليم القديمة، وهذ العناصر تؤكد ان على المؤسسة يجب ان تفكر على   

 3ثالث مستويات أساسية:

 عبى مستوى الذهنيات الممارسة للعملية التعليمية والتكوينية. -

 على مستوى الهياكل والوسائل التعليمية. -

 للوائح التنظيمية بما يجعلها أكثر مرونة ودقة.على مستوى التشريعات وا -
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 خامسا: واقع التكوين الجامعي في الجزائر

 التطور التاريخي للتكوين الجامعي في الجزائر: .1

والتي تعد اول جامعة  2877الجزائر قبل االستقالل تمتلك جامعة واحدة وهي جامعة الجزائر والتي تأسست كانت   

خدمة لألغراض االستعمارية ولتكون نسخة طبق األصل للجامعة  2424في الوطن العربي واعيد تنظيمها سنة 

 1بية(.الفرنسية التقليدية، وكانت تضم أربع كليات )االدب، الحقوق، العلوم الط

 2وقد تميزت هذه الفترة ب:  

 ان التعليم كان في ظل إدارة استعمارية. -

 ان لغة التعليم كانت غير اللغة الوطنية أي الفرنسية. -

 ان برامج التعليم كانت فرنسية وذات اهداف خاصة. -

ي برامج فرنسية فوبعد االستقالل مباشرة بقيت الجامعة الجزائرية تسير بنفس األسلوب الذي تركه االستعمار،   

 3التعليم وهيئة التدريس وحتى أساليب وانظمة االمتحانات والشهادات.

 وفيما يلي عرض الهم المراحل والتغيرات الت مرت بها الجامعة الجزائرية:

 (:2464-2460مرحلة التسيير التلقائي )المرحلة األولى: 

نظرا للفراغات والتشوهات الموروثة، وذلك بالرغم  وقد تميزت هذه الفترة بتسيير تلقائي مسايرة لألمر الواقع  

من الوعي بضرورة اصالح كل القطاعات، وبالنسبة للتربية والتكوين فان الرغبة كانت تتجه نحو اخضاعها 

 لنموذج التنمية المتبع ضمن التوجه السياسي واالقتصادي للبالد.

لعالي والبحث العلمي، وتم انشاء اول لجنة وطنية وقد شهدت هذه المرحلة انشاء اول وزارة مختصة بالتعليم ا  

 4إلصالح التعليم العالي بصفة رسمية.

                                                           
مذكرة ماجيستير، تحت اشراف بلقاسم بوقرة، قسم علم االجتماع التكوين الجامعي وعالقته بكفاءة اإلطار في المؤسسة االقتصادية، رباب اقطى،  1 

 34، ص.0224-0228والديموغرافيا، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 34نفسه، ص.المرجع  2 
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 الفصل الثاني................................................................................الجامعة والتكوين الجامعي

من تحصل على شهادة البكالوريا او نجح في  ولى لالستقالل كلوقد التحق بمؤسسة الجامعة مع البدايات اال  

 1االختبار الخاص بالدخول للكلية، وهناك ثالثة فروع:

 فرع الكلية والذي أسندت له مهمة اعداد البحثين واالطارات العليا. -

 المدارس العليا والمعاهد الجامعية والتي يتحرج منها الطالب بدبلوم في التكوين العالي. -

 ا والتي تهتم بعملية تكوين أساتذة التعليم الثانوي.مدرسة النورمال العلي -

 2اما فيما يخص الشهادات وفترات الدراسة في هذه الفترة فكانت كما يلي:  

 الليسانس: وتدوم ثالث سنوات بنظام سنوي للمواد الدراسية ويتحصل الطالب على شهادة الليسانس عقبها. -

التركيز فيها على منهجية البحث الى جانب أطروحة مبسطة شهادة الدراسات المعمقة: وتدوم سنة واحدة مع  -

 نسبيا لتطبيق ما جاء في الدراسة النظرية.

 شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة: وتدوم سنتين على األقل. -

 شهادة دكتوراه دولة: وتصل مدة تحضيرها خمس سنوات. -

بعض اإلصالحات وانشاء بعض الفروع وعموما فان هذه المرحلة هدفت الى توسع التعليم الجامعي واجراء 

 3العلمية المعربة، مع ان البرامج المقررة والهياكل اإلدارية لم تتغير خاللها.

 (:2477-2472الشروع في اإلصالحات وتنظيم الجامعة )المرحلة الثانية: 

بمهامها  بعد ما تم فصل الوزارات وقيام كل وزارة 2472تقرر اصالح العليم الجامعي في شهر جويلية   

منفردة عن غيرها، وعليه تأسست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأخذ على عاتقها مهمة اصالح الجامعة 

 سواء تعلق االمر بالهياكل التنظيمية واإلدارية او البيداغوجية.
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 .........الجامعة والتكوين الجامعي........................................الفصل الثاني................................

 1لقد تم تحديد األهداف المتوخاة من اصالح التعليم العالي وفقا لمجموعة من اإلجراءات والمتمثلة في:

إعادة توجيه محتويات التعليم والتكوين وما ينم منحه من شهادات وفقا لسياسة التوظيف والسياسة التنموية،  -

 لجامعة ومختلف الفروع االقتصادية عن طريق األسلوب الميداني والعملي.وذلك من خالل الربط بين نسق ا

من تكاليف، وتم وفق لذلك  أمكنما  وبأقلاإلسراع في تكوين وتخريج اقصى عدد من اإلطارات الوطنية  -

 القاء السنة التحضيرية للجامعة وإعادة النظر في نظام العطل والمناهج السنوية.

اكل اإلدارية وكذا المحتوى التكويني والبيداغوجي بفرض تكيفها ومتطلبات مراجعة وإعادة تنظيم الهي -

 المجتمع المتغيرة.

 2وتمثلت اهم الشهادات ومراحل الدراسة الجامعية في هذه المرحلة كما يلي:

 سنوات، اما الوحدات الدراسية فهي المقاييس السداسية. أربعمرحلة الليسانس او مرحلة التدرج وتدوم  -

مرحلة الماجيستير او مرحلة ما بعد التدرج األولى: وتدوم سنتين مقسمة الى جزئين، الجزء األول يضم  -

مجموعة من المقاييس النظرية ونختص بالتعمق في دراسة المنهجية، اما الجزء الثاني فيكمل بإنجاز بحث 

 يقدم في صورة مذكرة او رسالة.

 الثانية: وتدوم حوالي خمس سنوات من البحث العلمي. مرحلة الدكتوراه او مرحلة ما بعد التدرج -

كما شهدت هذه المرحلة تقسيم الكليات الى معاهد تضم دوائر التي تكون ذات تخصصات مختلفة إضافة الى   

 3مركزية التسيير والتكوين وكذا التوازن الجهوي.

 (:2484-2478مرحلة المراجعة واستمرار سياسة اإلصالحات )المرحلة الثالثة: 

تبعا لسياسة التقييم الشاملة التي عرفتها الجزائر فانه تم التأكيد بالنسبة للجامعة على االستمرار في اإلصالح   

المقرر خالل المرحلة التخطيطية السابقة فجاء بذلك المخطط الخماسي األول لتدعيم بنود اصالح الجامعة من 

 4ولوية التكوين التكنولوجي والعلمي.ديمقراطية التعليم والجزارة والتوازن الجهوي مع أ
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 الفصل الثاني.................................................................................الجامعة والتكوين الجامعي

والستكمال مشروع اإلصالح هذا تقرر انتهاج سياسة تنسيقية تكاملية بين مختلف المؤسسات الممثلة للمجتمع   

 1ستخدمة للموارد البشرية، وكذا تحسين فعالية التكوين الجامعي والتعليمي.والم

 2وقد جسدت هذه المرحلة مجموعة من النقاط:  

 عقلنة البرامج وانماط التكوين بما يناسب حاجات القطاعات المختلفة. -

 سياسة التدريبات الميدانية. -

 تسيير الخريجين. -

 الوطنية.السهر على االستعمال األمثل للخبرات  -

لكن رغم إجراءات التقييم التي ادخلتها اإلصالحات المتتالية، فان نقائص كبيرة ظهرت خاصة تدهور نوعية   

 التكوين واالرتفاع في عدد الطلبة.

مع نهاية الثمانينات اتاحت االفواج الهائلة من العائدين من البعثات التكوينية في الخارج االنتقال بنظام الدراسات ما   

، والدكتوراه الدرجة الثالثة، وهو نظام فرنسي، الى نظام الماجيستير ودكتوراه DES ،DEAبعد التدرج من نظام 

 معظم التخصصات العلمية.، كما سمح ذلك بجزارة 2487دولة ابتداءا من 

في البحث الجماعي او فرق البحث، وتطورت تدريجيا حتى عمت االن جميع  2485وتم الشروع منذ 

، او قبل ذلك، تقليدية في محتواها، 2460االختصاصات، لكن من جهة أخرى بقيت الدرس تعطى كما هي منذ 

 3جامدة في طرقها )نظام المحاضرة والتطبيق(.

 مرحلة ضغوطات االنفتاح االقتصادي: ة: المرحلة الرابع

وبدا العمل بها ابتداء  2484تميزت هذه المرحلة بالحديث عن استقاللية الجامعة الجزائرية التي طرحت سنة   

 4، وجاث في شكل مشروع استقاللية المؤسسات والهيئات الجامعية.2442من جانفي
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 .............................................الجامعة والتكوين الجامعيالفصل الثاني...................................

في هده المرحلة حدثت عدة محاوالت لإلصالح الجامعي، وذلك من اجل تحقيق الجانب النوعي للتكوين وإقرار  

ر فيها، عادة النظواسع لضرورة االنتقال من الكم الى الكيف، والتفكير في الطر التدريسية، البرامج ومحتوياتها وإ

 1وفي هذا الصدد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات تصب في سياق التطابق مع المحيط:

 إعادة النظر في برامج التكوين العالي وفقا لالحتياجات الفعلية للسوق. -

 استجابة التكوين للمواصفات البيداغوجية مع االخذ بعين االعتبار إمكانات االدماج المهني. -

 ي تكوين األساتذة.إعادة الظر ف -

 ادراج مواد تكميلية او اختيارية في برامج التكوين الى جانب مواد التخصص االجبارية. -

منح التدريبات العملية اهتماما خاصا، وزيارة المؤسسات )الخرجات الميدانية( ومراعاة حداثة المواضيع  -

 المدروسة، ومتابعة تنفيذها.

دى، وإعطاء االعتبار له من خالل تكوين ناجح ومتكيف مع الرفع من عدد مؤسسات التكوين قصير الم -

 حاجات السوق.

 تطوير التكوين المستمر. -

 انفتاح الجامعة على المحيط العالمي والوطني مع التكيف مع الحقائق االجتماعية واالقتصادية. -

 مبادئ التكوين الجامعي في الجزائر:  .2

 :التعريب 

 2ومن اشكال التعريب التي ظهرت نجد: 

 الحرص على جعل المناهج والمعلمون يعلمون كل ما له عالقة بالقيم العربية. -

 اقحام اللغة العربية في كل الميادين العلمية وحتى التقنية. -

 جعل اللغة العربية لغة الحوار اليومي سواء داخل القسم او خارجه. -

ها في إطار هويتها اللغوية المتميزة، وعليه لقد ارادت الجزائر ان يشهد عليها التاريخ انها ال بد ان تنهض بحضارت  

 تقدمم فسياسة التعريب التي ارادتها الجزائر هي عمل ثقافي متخصص مرهون بقرار ثوري وتخطيط وإنجاز علمي
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 يالفصل الثاني.................................................................................الجامعة والتكوين الجامع

ومتعلق بإرادة سلطوية ترفع وتسند وترعى هذه السياسة التي تتالوم وسياسات أخرى تنخرط ضمن استراتيجية 

 1التنمية الشاملة.

  :الجزأرة 

ولكي نصل الى مرحلة تجعل المجتمع الجزائري يستند الى حائط قائم ومتين كان ال بد من تحسين تعليم أبنائه   

وتعريفهم ببالدهم وتاريخهم وحضارتهم وهذا عليه بالجزأرة: وهي تعني جعل كل مضمون دراسي جزائري مائة 

المساعدين وإزالة االثار الدخيلة الوافدة من  في مائة وهي تلزم بذلك اإللغاء التدريجي للتعاون خاصة مع األجانب

 2ثقافات ال صلة لها بالجزائر والعروبة واإلسالم.

 3وتتمثل الجزأرة في النقاط التالية:  

جزأرة نظام التعليم الجامعي وخططه ومناهجه واالبتعاد قدر اإلمكان عن االستعارة من المجتمعات األخرى  -

 اال بما تقتضيه األحوال.

اإلطارات بصورة مستمرة والغاية هي اعتماد البالد على أبنائها من اهل االختصاص والكفاءة  جزأرة -

 لتحقيق أهدافها العلمية في التربية والتكوين.

اختيار اهداف التعليم الجامعي وقيمه ومتطلباته في ضوء واقع الجزائر وتطلعاتها بما يحقق التنمية الشاملة  -

 على جميع األصعدة.

 بة للتأطير فان الجزأرة تمس اإلدارة ومراكز االشراف.اما بالنس -

  :ان ديمقراطية التعليم والذي سطرته الحكومة الجزائرية فهي كانت واجب وجب على ديموقراطية التعليم

أولى امر البالد تحقيقه لكل جزائري عان ويالت الجوع والفقر والجهل، فدمقراطية التعليم في الجزائر تأتي 

لية التعريب بواسطة العملية التعليمية، وذلك لخلق فرص متساوية وعادلة امام أعضاء لتؤكد مسار عم

 4المجتمع للحصول على ثقافة منسجمة.
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 الفصل الثاني..................................................................................الجامعة والتكوين الجامعي

 1ومن مظاهر ديمقراطية التعليم في الجزائر:  

الغاء كل الفوارق االجتماعية واالقتصادية وجعل ما يميز طالب عن اخر هي تلك الملكات العقلية والكفاءات  -

 الخاصة.

 تعميم الجامعات في كل انحاء الدولة الجزائرية. -

 العناية بالحالة االجتماعية واالقتصادية ألبناء الشعب. -

 ت والتحديات التي يواجهها التكوين الجامعي في الجزائر:الرهانا.3

  :ترتبط مسالة تمويل نظام الجامعة الجزائرية بربح رهانات إصالحها وتطويرها، وتوسيع مداها الرهانات

طبقا لما جاء في المواثيق الرسمية الخاصة بهذه المؤسسة التربوية، وهي الرهانات التي تبلورها األهداف 

 2حقيقها في المجتمع الجزائري: التي ينبغي ت

 الرهانات الكمية:  –أ 

 تعميم التعليم. -

 محاربة االمية. -

رفع نسبة األشخاص ذوي المؤهالت الوافدين على سوق الشغل سنويا، ويتطلب ذلك االستثمار في الجودة،  -

 وإخضاع كل اعتبار كمي لمقياس الجودة.

 الرهانات النوعية ذات االنعكاس المالي:  –ب 

 تدعيم تجهيزات المؤسسات الجامعية بالمعدات التكنولوجية والمعلوماتية الالزمة. -

 تقوية الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع االسالك. -

 3تحفيز األساتذة والعناية بشؤونهم االجتماعية والعمل على تكوينهم المستمر. -
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 ........................................الجامعة والتكوين الجامعيالفصل الثاني.........................................

توجه الجامعة الجزائرية مجموعة من التحديات بعضها خارجي يفرضها الواقع الدولي والتحوالت ثانيا: التحديات: 

ري، مع الجزائاالقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وبعضها االخر مجموعة من التحديات الداخلية الخاصة بالمجت

هذا ما يفرض عليها ان تغير من أسلوب عملها سواء من ناحية التعليم او البرامج التكوينية او األهداف ومن جملة 

 هذه التحديات ما يلي:

الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد اعداد الطلبة، كما ان الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات  -

 العددية للطلبة.

 التأطير.قلة  -

 نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث ال تفتح المجال لألبداع واالبتكار. -

 التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي. -

 هجرة الكفاءات. -

 قصور دور الجامعة في التنمية البشرية، ويتمثل هذا في انعدام الشراكة بين الجامعة وقطاعات العمل. -

 1وارد المالية والمادية والبشرية.انعدام االستثمار األمثل للم -
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 ........الجامعة والتكوين الجامعي..الفصل الثاني........................................................................

 :خالصة

حول الجامعة والتكوين الجامعي، فان الجامعة أصبحت من اهم  ومن خالل ما تطرقنا اليه في هذا الفصل  

لبة لما له دور في اكساب الط المؤسسات التي تسعى لالستثمار في الموارد البشرية، ذلك من خالل التكوين الجامعي

يث سعت مختلف الدول ومن بينها الجزائر الى وضع مختلف ح معارف ومهارات لتهيئتهم لعالم الشغل.

في هذا المجال من اجل تمكين مخرجات الجامعة من احتالل مكانة في سوق العمل  يجيات والخططاالسترات

 ومساهمتها في التنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: سوق الشغل في الجزائر                      

 تمهيد      

 نظري لسوق الشغلأوال: مدخل     

 ثانيا: ميكانيزمات سوق الشغل    

 ثالثا: واقع سوق الشغل في الجزائر    

 رابعا: عالقة التكوين الجامعي بسوق الشغل    

 خالصة      
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 الثالث.....................................................................................سوق الشغل في الجزائرالفصل 

 تمهيد:

سعي الدول لالستثمار فيه كونه تحدي ولقد حضي سوق الشغل باهتمام كبير من طرف العلماء والمفكرين   

ثل المكون الرئيسي لالقتصاد الدول، ولذلك فسوق العمل ليس في نفس الوقت، وألنه أيضا يم اقتصادي واجتماعي

ككل األسواق محكوم باليات تحدد مدى التوازن بين العرض والطلب، ومن هنا سنتطرق في هذا الفصل الى وضع 

 وأخيرا سنتطرق الى العالقة بين سوق العمل التكوين الجامعي.في الجزائر،  وق العمل وخصائصهنظري لس إطار
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 الفصل الثالث....................................................................................سوق الشغل في الجزائر

 أوال: مدخل نظري لسوق الشغل

 خصائص سوق الشغل:  .1

التنظيمية االقتصادية التي يتفاعل فيها عرض العمل والطلب عليه، أي يتم فيها بيع  سوق العمل هو المؤسسة بما ان  

 خدمات العمل وشراءها، فانه يتميز بعدد من الخصائص منها:

 خدمات العمل تؤجر وال تباع. -

 خدمات العمل ال يمكن فصلها عن العامل. -

 ركة.ظروف العمل ال تقل عن السعر في تفسير قرارات العرض والطلب والح -

 الطلب على العمل مشتق أي هو طلب من اجل انتاج سلع وخدمات يتم بيعها. -

كثرة المؤسسات والتشريعات التي تحدد وتنظم الية عمل السوق )إضافة الى الحكومة فثمة مؤسسات تؤمن  -

 االتصال بين المشترين والبائعين لخدمات العمل وتحث على تبادل المعلومات واجراء التعاقد(.

 .دالت اجر محددةسوق العمل تخصيص الموارد البشرية للوظائف عند معيتم في  -

تخصيص االفراد للوظائف ليس حاجة فردية فقط )العامل ورب العمل( بل ومجتمعية أيضا اذ يتم تخصيص  -

 الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن واالقاليم.

رات والتعليم في إطار البنى واالقسام والتشريعات يتحدد نتيجة لنشاط السوق )العرض والطلب( حسب المها -

 عدد من العناصر منها:

 التشغيل. -
 البطالة. -

 1الدخل عن العمل. -

 أنواع سوق الشغل:.2

وتحدد أسواق العمل نظرا للصفة التي تمثلها، فهناك األسواق المحلية واألسواق اإلقليمية او القطرية، وكذلك     

وترتبط هذه األسواق بقواسم مشتركة رغم تباينها من حيث الحجم، فاألسواق العالمية األسواق العالمية او الدولية 

 2أسواق واسعة تتمثل بكافة دول العالم وتتمثل في اقتصاديات جميع دول العالم.

                                                           
 04، 08يوسف عبد علي االسدي وحسين علي هاشم اللعيبي ونجي ساري الملكي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

، دون ذكر دار النشر او الجهة التي اصدرتها، دون ذكر 2، العدد3في مجلة افاق لعلم االجتماع، المجلد" سوق العمل والموارد البشرية"، موالي علي الزهرة،  2 

 53البلد، ص.
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 في الجزائرالفصل الثالث...................................................................................سوق الشغل 

اما األسواق اإلقليمية فتتمثل بأسواق دول إقليم معين وهي اقل اتساعا من األسواق العالمية ومن امثلة ذلك السوق   

 األوروبية المشتركة، السوق العربية، السوق الخليجية...الخ.

ل او القطر وهي األصغر اما االسوق المحلية فهي أسواق وطنية تتمثل بالمؤسسات االقتصادية الموجودة في الدو  

في منظومة األسواق انفة الذكر، حيث تعمل بعض هذه األسواق بشكل منظم وفق تشريعات وقيود محددة، بينما 

 1تعمل بعض األسواق بشكل غير منظم وغير رسمي.

 2اما النشاطات التي تقوم بها سوق العمل فينتج عنها عناصر مختلفة تتمثل في:   

 رة الزمنية، التكاليف، األرباح، الخسائر.من حيث الفتالتشغيل:  -

 من حيث حجمها، واثارها السلبية على الفرد والمجتمع. البطالة: -

 من حيث ارتفاعها او انخفاضها. األجور: -

 وظائف سوق الشغل:.3

تجدر اإلشارة الى ان وظائف اسواق العمل في مختلف االقتصاديات متضمنة في نظام من المؤسسات والتي تؤثر   

 كثيرا على عمله ومن األمثلة المهمة على تنظيم األسواق والتدخل فيها هي:

التشريعات الضامنة لفرص العمل والتي تضيق من حرية حركة المنشاة للتكيف في حجم قوة العمل طبقا  -2

 للتغييرات في الطلب على منتجاتها وارباحها.

 ر العمل وتسبب جمودا في األجور.( ألجوFLOORتشريعات الحد األدنى لألجر والتي تحدد أرضية ) -0

اتفاقات المساومة الجماعية التي تتفاوض بموجبها النقابات العمالية على منافع أكبر للعاملين والتي تزيد من  -3

 سعر عرض العمل.

وحيث هذه التشريعات تؤثر على المرونة في عملية اتخاذ القرار على مستوى المنشاة فأنها توصف بانها مؤشر على 

ألسواق، وان جمود األسواق يؤدي الى ظهور وزيادة الريع لألفراد العاملين، وان الريع يعكس ظاهرة جمود ا

 3انحراف األجور على المستوى التوازني.

                                                           
 
 53موالي علي الزهرة، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 53موالي علي الزهرة، مرجع سبق ذكره، ص 2 

 08، 07اللعيبي وناجي ساري المالكي، مرجع سبق ذكره، ص.يوسف عبد علي وحسين علي هاشم  3 
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 الفصل الثالث..................................................................................سوق الشغل في الجزائر

ء االقتصاديين يؤكدون على ان التشريعات الخاصة بسوق العمل تقلل من إمكانات وفرص التشغيل، ان مثل هؤال  

كما يؤكد هؤالء بانه في غياب التدخالت في سوق العمل، فان السوق يعمل على تحديد االجر الذي يمثل تكلفة 

ملية التكيف والموازنة بين الفرص االجتماعية، وفي السوق الحر وغير المنظم فان مرونة االجر تساعد على ع

  1العرض والطلب في حين ان التدخالت في سوق العمل تخلق التشوهات في السوق وينتج عنها بطالة اجبارية.

 متطلبات سوق الشغل:.4

وقانونية، ويشترط كل من  لكي يعمل السوق بشكل جيد ال بد من توافر شروطا اجتماعية وثقافية ومؤسسية  

Keyfitz Nathan   وRobert Dorfiman  توفير العديد من المتطلبات والشروط المؤسسية والثقافية لكي تعمل

 2األسواق بشكل فعال ومن ابرز هذه الشروط هي:

 القانون والنظام. -

 حماية االفراد والممتلكات. -

 الموازنة بين المنافسة والتعاون. -

 القيم المادية كمحفز لإلنتاج االكبر. -

 بالتقاليد والتعاون.العقالنية التي ال تتقيد  -

 االستقامة والعدالة لدى الحكومة. -

 حرية تداول المعلومات. -

 ثانيا: ميكانيزمات سوق الشغل

 مؤشرات سوق الشغل: .1

مؤشرات سوق العمل هي أدوات كمية او نوعية تستعمل لرصد التغيرات او التقدم في ظاهرة تنتمي لمنظومة 

 لدليل تحت مسمى مؤشرات مفتاحية 2444دولي للعمل منذ سوق وفي هذا السياق نشير ال اصدار المكتب ال

 

                                                           
 

 08يوسف عبد علي وحسين علي هاشم اللعيبي و ناجي ساري المالكي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 244عادل مجيد عيدان العادلي، مرجع سبق ذكره، ص. 2  
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 الفصل الثالث..................................................................................سوق الشغل في الجزائر

 1لسوق العمل، ويمكن احتسابها فيما يلي:

 مؤشر المشاركة في قوة العمل )السكان الناشطين اقتصاديا(:  –أ 

 222×معدل المشاركة في قوة العمل المنقح = اعداد المشتغلين + اعداد المتعطلين /عدد السكان في سن العمل 

 مؤشر السكان المشتغلين:  –ب 

 222 ×نسبة المشتغلين باجر= عدد المشتغلين باجر/التعداد الكلي للمشتغلين 

 222×نسبة المشتغلين لحسابهم الشخصي = عدد المشتغلين لحسابهم الشخصي/التعداد الكلي للمشتغلين 

 222 ×نسبة أصحاب العمل = عدد أصحاب العمل/التعداد الكلي للمشتغلين 

 مؤشر البطالة:  –ج 

 2 مستوى البطالة = عدد االشخاص المتعطلين )البطالين( / اجمالي عدد األشخاص في قوة العمل

 العرض والطلب في سوق العمل: . 2

ويقصد بعرض العمل القوى العاملة المتاحة مضافا اليها القوى العاملة اإلضافية او الثانوية التي العمل:  عرض-أ

 3تنضم الى سوق العمل من خارج السكان ذوي النشاط االقتصادي.

فعال أي المستعد للعمل خالل فترة زمنية معينة  والمقصود به أيضا عدد االيدي العاملة المتمثلة بالجهد المعروض  

سنة ويسمى بالسكان الفعال او  65-25وهو يمثل ذلك الجزء من المجموع الكلي للسكان الذين تقع أعمارهم بين 

القوى البشرية بعد استبعاد العاجزين عن العمل بسبب العاهات او اإلصابات التي تعوق القيام به وكذلك األشخاص 

سنة وال يقومون باي نشاط اقتصادي ويسمى بالسكان غير  65سنة او تزيد على  25أعمارهم عن  الذين تقل

 4الفعال.

 وضمن هذا الموضوع ال بد من اإلشارة الى العوامل المؤثرة في عرض العمل وهي:  

 مثل الحجم الكلي للسكان، معدل النمو السكاني، طبيعة الهرم السكاني.العوامل الديمغرافية:  –

                                                           
، 0226جمعية العلوم االقتصادية السورية، دمشق، سوريا،  لنقابات العمال،االتحاد العام سوق العمل في سورية الواقع والمقترحات، عصام الشيخ اوغلي،  1 

 3ص.

 3عسام الشيخ اوغلي، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 3عصام الشيخ اوغلي، مرجع سبق ذكره، ص. 3 

مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد السادس  فيالعراق"، -"دراسة اقتصادية حول سوق العمل ومشكلة البطالة المقنعة في إقليم كوردستانخالد حيدر عبد علي،  4 

 284، دون ذكر دار النشر او الجهة المصدرة، دون ذكر البلد، ص.0222والثمانون، 
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 لفصل الثالث..................................................................................سوق الشغل في الجزائرا

 1وتتمثل ب:العوامل االقتصادية:  –

 معدالت األجور: حيث ان هناك عالقة طردية بين اعداد االيدي العاملة ومستويات األجور. -

حسب حالة االقتصاد فان كانت تمر بمرحلة االنتعاش مثال فان ذلك يعني ان حالة الدورة االقتصادية: أي  -

 األجور ستزداد واألخيرة ستؤدي الى زيادة المعروض من العمل، والعكس صحيح في مرحلة الركود.

المستوى العام لألسعار: يؤثر المستوى العام لألسعار على عرض العمل حيث مع ارتفاع المستوى العام  -

ذي يصاحبه انخفاض في مستوى المعيشة وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي فيسعى العامل الى لألسعار ال

زيادة ساعات عمله او ادخال افراد اخرين من اسرته الى سوق العمل وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى زيادة 

 عرض العمل.

االنفاق الحكومي او متغيرات أخرى: مثل مستوى االنفاق االستهالكي او معدل االستثمار او معدل  -

 الضرائب.

وتتمثل في العوامل السياسية الداخلية والتي تنحصر بالضغوط التي تمارسها النقابات العمالية العوامل السياسية:  –

 على السلطات الحكومية لتخفيض عرض العمل مثال بهدف زيادة األجور.

وجه النشاط االقتصادي في بلد ما ويتأثر يمثل مجموع فرص العمل المتاحة في جميع أالطلب على العمل:  –ب 

 بمجموعة من العوامل هي:

 حيث تكون العالقة عكسية بين الطلب على العمل ومستوى األجور.مستوى األجور:  -

حيث ان زيادة حجم السكان تعني زيادة الطلب الفعال والتي تعني بدورها زيادة الطلب الحجم الكلي للسكان:  -

 على العمل.

حيث يزداد الطلب على العمل بسب ارتفاع الطلب الكلي االستهالكي كلي او الفردي: مستوى الدخل ال -

 واالستثماري.

 2ل بشكل مزدوج وباتجاهين متعاكسين:يؤثر هذا العامالمستوى العام لألسعار:  -

 

                                                           
 022، 284خالد حيدر عبد علي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 022، 022خالد حيدر عبد علي، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
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 الثالث..................................................................................سوق الشغل في الجزائرالفصل 

األول: ان زيادة المستوى العام لألسعار تعني انخفاض مستوى الدخل الحقيقي وبالتالي فان ذلك يعني انخفاض 

 الطلب على العمل.

لألسعار يؤدي الى زيادة معدالت األرباح وبالتالي فان ذلك سيعمل على زيادة  الثاني: ان ارتفاع المستوى العام

 الطلب على عناصر اإلنتاج والتي تعني زيادة الطلب على عنصر العمل.

 1والمتمثلة بإدارة السياستين المالية والنقدية في الطلب على العمل.العوامل االقتصادية:  -

 التوازن في سوق العمل: . 3

ان التوازن في سوق العمل يتحقق عند التساوي بين عرض العمل والطلب عليه، فان أي تغير في المستوى العام   

 2لألسعار يترجم مباشرة في سوق العمل على شكل انزياحات في عرض وطلب العمل.

 سوق العمل عن اختالل سوق العمل واحداث التوازن بين العرض والطلب في ةان القضاء على األسباب المسؤول  

يتطلب التعرف على حجم االحتياجات من القوى العاملة على المدى المتوسط والطويل وتحسين قاعدة بيانات العمالة 

 والبطالة وسوق العمل بصفة عامة.

 3لذا يجب االهتمام بعالج الخلل في سوق العمل واحداث التوازن بين قوى العرض والطلب وذلك عن طريق:  

عليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية وان يتم تعديل برامج التعليم وبرامج ربط السياسات الت -

 مؤسسات التدريب للتواؤم مع احتياجات سوق العمل.

 وضع معايير لنظام التصنيف والتوصيف المهني وتطويره لمواكبة مستجدات سوق العمل. -

 توفير المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل. -

 واق جديدة في الخارج.فتح أس -

 توفير المعلومات والبيانات الكاملة والموثوقة عن سوق العمل. -

 تطوير مكاتب االستخدام لتفعيل دورها في التعامل مع طرفي اإلنتاج وتوفير فرص العمل. -

                                                           
 022خالد حيدر عبد علي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 
 030، 032، ص.0202الجامعة االفتراضية السورية، سوريا،االقتصاد الكلي، معاذ الشرفاوي وحسين قبالن،  2 

 082، 082مكتبة االنجلو مصرية، مصر، ص.التعليم الجامعي وقضايا التنمية، محمد علي عزم،  3 
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 وق الشغل في الجزائرالفصل الثالث....................................................................................س

 العوامل المؤثرة في سوق العمل:.4

بما ان االيدي العاملة غير متواجدة في منطقة واحدة بل تتوزع على كل مناطق البالد، العامل الجغرافي:  -أ

وان المؤسسات تأخذ من سوق العمل هذه القوى البشرية، فإننا بذلك نشير الى ان سوق العمل هو مكان 

القوى العاملة المتاحة بحيث يعطي المكان الجغرافي لسوق العمل حدودا إقليمية مما قد جغرافي تتوفر فيه 

 يؤدي الى صعوبة في توظيف االيدي العاملة من خارج هذه الحدود.

يشكل السكان مخزونا أساسيا تلجا اليه المؤسسات عند الحاجة اليه وبما ان الزيادة  العامل الديمغرافي: -ب

السكانية التي تعرفها البالد خالل كل سنة والحجم الهائل من الفئة الشبابية القادرة على العمل، فان هذا النظام 

 له دور فعال في تحديد حجم العمل.

تباطا مباشرا بسوق العمل فهو يحدد حجم العمالة، وذلك ان هذا العامل مرتبط ار العامل االقتصادي: -ت

العرض والطلب على العمل، فاذا كان الطلب اقل من العرض تكون هناك بطالة اما اذا كان  نبالمقارنة ما بي

 الطلب اكبر من العرض تكون في وضعية التشغيل التام.

لعمال وارباب العمل في صف واحد، ان القوانين والتشريعات هي التي تجعل كل من االعامل السياسي:  -ث

بحيث تحمي العمال من المنازعات ضد ارباب العمل وذلك بضمان حقوق العمل، من خالل اليات مراقبة 

او الطلب  ضالسوق، ولهذا فالقوانين والتشريعات لها تأثيرات مباشرة في سوق العمل، وذلك اما بتغيير العر

 1تنظيم وحماية سوق العمل.على العمل، وتقوم الدولة بعدة إجراءات ل

ان توجه المؤسسات الى االستخدام المفرط للمكننة والتكنولوجيا المتطورة في العملة العامل التكنولوجي:  -ج

 اإلنتاجية له تأثير على حركية سوق العمل نوجزها في النقاط التالية: 

ية على مستوى المؤسسة اإلنتاجاالستعمال المكثف للمكننة يؤدي الى تقليص حجم استخدام الموارد البشرية  -

 وهو ما يرفع من مستوى البطالة.

تتوجه المؤسسات الى تشغيل موارد بشرية ماهرة ذات تكوين خاص قادرة على االنسجام مع طبيعة العمل  -

 االلي والتحكم في تشغيل اآلالت.

 

 

                                                           
 22، 22دون ذكر البلد، دون ذكر السنة، ص.، 5األمين للنشر والتوزيع، طمقدمة في االقتصاد الكلي، محمد احمد االفندي،  1 
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 ثالثا: واقع سوق الشغل في الجزائر: 

 اهم التطورات التي مر بها سوق الشغل في الجزائر: .1

 مر سوق الشغل بعدة مراحل وخصوصيات ونحاول في هذا المحور لن نعرض كل مرحلة وخصوصتها:  

منصب عمل اال  252.222(: شهدت هذه الفترة انخفاضا تدريجيا في معدل البطالة بعد خلق 2484-2473فترة)  

نفطية، ونتيجة لهذا تعدى تزايدت البطالة بشكل حاد وذلك بعد الصدمة ال 2487انه مع مرور الوقت وبالتحديد عام 

 بالمئة. 02معدل البطالة في هذه الفترة 

في هذه الفترة حيث عرفت تزايدا في معدالت البطالة  (: لم تتوقف نسبة البطالة عن االرتفاع2444-2442فترة)

ص خالتي وصلت فيها البطالة ال اعلى مستوياتها بعدما وصل عدد العاكلين عن العمل مليوني ش 2445خاصة سنة 

بالمئة وهذا بسبب االزمة االقتصادية التي تعرضت لها البالد وما نتج عنه من  32الى  2448لتصل في سنة 

 سياسات التعديل الهيكلي التي نتج عنها تسريح االف العمال.

حيث قامت باستحداث أجهزة  تالى يومنا هذا(: قامت الحكومة بإعداد جملة من البرامج واإلجراءا 0222)فترة 

العمومي واالجنبي وكذا تشجيع المؤسسات  ردة إلدماج الشباب وأجهزة لدعم العمال المسرحين وتشجيع االستثماجدي

 1الصغيرة والمتوسطة.

 خصائص سوق الشغل في الجزائر: .2

 2اهم ما يميز سوق الشغل في الجزائر ما يلي:  

 يتميز السكان النشطون الداخلون لسوق العمل بارتفاع نسبة الشباب. -

 تشغيل النساء في تقدم ملحوظ. -

 عدم استقرار التشغيل ارتفاع التشغيل المؤقت عن التشغيل الدائم. -

                                                           
، 4في مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، المجلد"إشكالية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق الشغل بالجزائر"، بوكبوس مريم ومرسلي دنيا،  1 

 022، دون ذكر دار النشر، دون ذكر البلد، ص.0202، 2العدد 

 53هرة، مرجع سق ذكره، ص.موالي علي الز 2 
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 الفصل الثالث...................................................................................سوق الشغل في الجزائر

 أكثر مناصب الشغل تم انشاؤها في قطاع الخدمات. -

 القطاع الخاص في سوق العمل.وزن  -

 1وزن القطاع الغير الرسمي في سوق العمل. -

  سياسات التشغيل المعتمدة في الجزائر: .3

تعتبر سياسات التشغيل في الجزائر جميع البرامج او األجهزة والتي انشئت بغرض ادماج البطالين في سوق الشغل 

 ماليا تحت مظلة األجهزة والبرامج التالي:من خالل نشاط منظم للشخص البطال يكسبه وضعا اجتماعيا و

تأسس منذ مطلع التسعينات بهدف التشغيل المؤقت للشباب بإنشاء مناصب عمل جهاز لإلدماج المهني للشباب:  –أ 

مأجورة بمبادرة محلية واالعانة على انشاء نشاطات على أساس مشاريع يقترحها الشباب في شكل تعاونيات فردية 

هجف الجهاز إزالة وتصحيح النقائص والتركيز على المبادرة والشراكة المحلية، كما يهدف الى او جماعية، وكان 

 شهرا. 47جعل الشباب يكتسبون خبرة مهنية داخل وحدة إنتاجية او إدارة لفترة تتراوح بين ثالثة أشهر و

تمكين الشباب من ، الهدف منه 2484تم انشاء هذا الصندوق سنة (: FAEJصندوق دعم تشغيل الشباب ) –ب 

بالمئة والباقي  23ب الحصول على عمل بمبادرة محلية او انشاء ما يسمى بالتعاونيات، حتى يساهم فيها الشباب 

 2تساهم به البنوك.

تتمثل اهم نشاطات هذا الجهاز في الحفاض على مناصب (: CNACالصندوق الوطني للتامين عن البطالة ) –ج 

ة الى العمل، خاصة بالنسبة للعمال المسرحين ألسباب اقتصادية في إطار عمليات العمل او المساعدة على العود

 3تسريح العمال، وتتمحور هذه النشاطات حول اإلجراءات التالية:

 شهرا. 03دفع تامين من البطالة ومراقبة المنضمين الى الصندوق لمدة قدرها  -

 الدعم والمساعدة من اجل الرجوع الى العمل. -

المساهمة في انشاء مؤسسات خاصة بالبطالين الحاملين لشهادات التكوين المهني او التعليم العالي او حتى  -

 دج  2.222.222دج و 522.222الذين يملكون خبرة في مجال معين يمكنهم االستفادة من اعانة تتراوح بين 

                                                           
 53موالي علي الزهرة، مرجع سق ذكره، ص. 1 

في المجلة الدولية للدراسات "سياسات التشغيل في الجزائر )قراءة تقييمية لبرامج اإلصالح("، زواويد لزهاري وبونقاب مختار وطواهير عبد الجليل،  2  

 52ي، برلين، المانيا، ص.المركز الديمقراطي العرب 0228، جوان0االقتصادية، العدد

 52المرجع نفسه، ص. 3 



89 
 

 ..............................سوق الشغل في الجزائرالفصل الثالث.....................................................

ماليين دينار جزائري، ينم التكفل بهذه  22بالمئة من كلفة استثمار تصل الى  0بالمئة او  2ب بمساهمة شخصية 

 الوظائف من طرف مراكز البحث عن عمل ومراكز دعم العمل الحر.

الصادر  29/003  بمرسوم تنفيذي رقم  2427لوكالة سنة انشات هذه ا(: ADSوكالة التنمية االجتماعية ) –د 

، مهمتها محاربة الفقر، البطالة والتهميش االجتماعي كما أوكلت لها مهمة تسيير ومتابعة 2446جوان  06بتاريخ 

(، واالعمال ذات المنفعة العامة، كما تعمل على ادماج طالبي ESIL(، العمل المؤقت )CPEالعقود ما قبل التشغيل )

 العمل وفقا لما يتوفر من مناصب عمل.

تم استحداث هذه الوكالة كبديل لوكالة دعم وترقية متابعة (: ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) –ه 

( كونها لم تصبوا الى األهداف التي انشات ألجلها، تتكون الوكالة من مجموعة من اإلدارات APSIاالستثمار )

مساعدة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم حيث تركز على تقييم المشاريع ودراستها ومن والهيئات التي تعمل على 

بشأنها سواء بالقبول او الرفض، تهدف الى تشجيع وتطوير االستثمار من خالل الخدمات التي  تثم اتخاذ القرارا

 1داث مناصب العمل.والذي ينعكس إيجابا في اح تقدمها وتطبيق المزايا الجبائية المرتبطة باالستثمار

من اجل دعم العمل الذاتي من خالل  0224انشات عام (: ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ) –و 

 دج.  422.222و 52.222قروض مصغرة ومتابعتها الخاصة بأصحاب الحرف بحيث تتراوح قيمة القرض ما بين 

تعمل على ضبط سوق العمل وتنفيذ البرامج الخاصة  2442انشات عام (: ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل ) –ز 

تقوم الوكالة بمعرفة وضعية سوق العمل )الطلب والعرض ومحدداتها(  ،بالتوظيف كل طالبي مناصب الشغل

للوصول الى أفضل تكامل بين االليتين، كما انها تلعب دورا استراتيجيا من حيث التوظيف والتأهيل على المستوى 

 المتوسط.

تهدف الى تشجيع انشاء وتوسيع أنشطة  2446تأسست عام (: ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) –ح 

اإلنتاج السلع والخدمات من قبل شباب رجال االعمال من خالل برنامج المؤسسات المصغرة، وذلك عن طريق 

 2تخفيض نسب الفوائد البنكية(.-اإلعانات المالية )قرض بدون فائدة

                                                           
 52زواويد لزهاري وبونقاب مختار وطواهير عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

مبر ، ديس3، العدد7في مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة ام البواقي، المجلد " سياسات التشغيل في الجزائر: نتائج وتحديات"، مزاجة تواتية ولخضر بكريتي،  2 

 35، 34، جامعة ام البواقي، ام البواقي، الجزائر، ص.0202
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يهدف على تسهيل  0220انشا عام (: FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) –ط 

رات المجدية، وذلك من خالل منح الحصول على القروض المتوسطة التي تدخل في التركيب الكالي لالستثما

الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز االستثمارات في المجاالت المتمثلة في انشاء مؤسسة، 

 1تجديد التجهيزات، توسيع المؤسسة.

حاصلين موجه لفئة الجامعيين وال 2448وهو برنامج تم اطالقه سنة (: CPEبرنامج عقود ما قبل التشغيل ) –ي 

 على الشهادات الجامعية.

وهو عبارة عن مشروع (: TUP.HIMOبرامج االشغال ذات المنفعة العامة لالستعمال المكثف لليد العاملة ) –ك 

بدعم من البنك العالمي في إطار دعم الشبكة االجتماعية وذلك  2447او برنامج استحدثته الحكومة الجزائرية سنة 

 2والقضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي.لتحقيق فرص التشغيل 

 تحديات ومعوقات سياسات التشغيل في الجزائر:  .1

ان حجم المعوقات والتحديات التي تواجهها سياسات التشغيل في الجزائر السيما في مجال تشغيل الشباب كبيرة   

ر من ثلثي المجتمع ويمكننا حص أكثران الجزائر من المجتمعات التي تشكل فيها شريحة الشباب  باعتبارومعقدة 

 3التحديات في النقاط التالية:

 عجز في اليد العاملة المؤهلة، وعدم توافق قوى العرض مع قوى الطلب. -

 عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل. -

 وجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل. -

 لجمع المعلومات حول التشغيل. عدم توفر شبكة وطنية -

 انعدام المرونة في المحيط اإلداري والمالي والذي يشكل عائقا امام االستثمار. -

 ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات وصعوبة الحصول على القروض البنكية. -

 

                                                           
 35مزاجة تواتية ولخضر بكريتي، مرجع سبق ذكره، ص.  1 

 53زواوبد لزهلري وبونقاب مختار وطواهير عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 53المرجع نفسه، ص. 3 
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 ترجيح النشاط التجاري الذي ال ينشئ مناصب شغل كثيرة. -

ضعف روح المبادرة المقاوالتية السيما عند الشباب وضعف العامل االجتماعي الثقافي الذي يدفع الى  -

 .المأجورلعمل تفضيل ا

 1عدم التحكم في االليات القانونية التي تتولى تنظيم سوق العمل. -

 رابعا: عالقة التكوين الجامعي بسوق الشغل

 اليات الشراكة بين الجامعة ومؤسسات سوق الشغل: .1

ار العوامل االعتبان تنفيذ منهجيات الشراكة بين الجامعة ومؤسسات سوق الشغل يتم عبر اليات متعددة، تأخذ بعين   

 االقتصادية واالجتماعية المتوفرة والتشريعات المطبقة، ومن هذه االليات ما يأتي:

وذلك باشراك ممثلين من مؤسسات سوق العمل في مجالس إدارة مجالس إدارة مؤسسات التعليم والتكوين:  -

م من رسم سياسة التعلي مؤسسات التعليم والتكوين، ومن االليات الفعالة التي تمكن مؤسسات سوق العمل

والتكوين، والمساهمة في وضع محتوى البرامج، وتحليل احتياجات سوق العمل من حيث المهن 

والتخصصات والمهارات، كما يمكن اشراك ممثلين عن مؤسسات التعليم والتكوين في مجالس إدارة 

 مؤسساتهم التكوينية. مؤسسات سوق العمل، حتى يقوموا بنقل الخبرات واحتياجات هذه المؤسسات الى

وذلك من خالل اشراك اإلطارات المختصة العاملة في مؤسسات سوق العمل في اللجان  اللجان االستشارية: -

االستشارية للجامعة التي تهتم بتطوير المناهج الدراسية، البرامج التكوينية، المواد التعليمية وخطط التعاون 

 ت واالستراتيجيات لهذه الجامعة.المشتركة وبهذا فهي تساهم في وضع السياسا

تسمى أيضا فرق العمل القطاعية، وهي فرق او لجان تكون على مستوى الدولة، تسيير  فرق العمل الوطنية: -

قطاعا معينا للتعليم والتكوين، وتمثل فيها مؤسسات سوق العمل ذات العالقة بالقطاع وفي هذه االلية تكون 

م من خاللها وضع السياسات العامة للتكوين في القطاع المعني بوضع شمولية، ويت أكثرالشراكة والتنسيق 

سياسات المناهج والبرامج وطرائق التعليم، وتبادل األفكار والخبرات بما يحقق ارتباط التكوين باحتياجات 

 2سوق العمل.

                                                           
 57عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص. زواويد لزهاري وبونقاب مختار وطواهير 1 

في مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، دون ذكر دار النشر، دون ذكر " الجامعة وسوق العمل أي عالقة؟ وايا استفادة؟"، علوط الباتول ومجبري سلمة،  2  

 235، 234البلد، ص.
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 وهذا من اجل تحقيق ما يأتي: التوأمة بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل: -         

 تحسين نوعية التكوين بما يالءم حاجات سوق العمل. -

استغالل اإلمكانات المادية والبشرية الموجودة في مؤسسات سوق العمل من طرف مؤسسات التكوين  -

 التربصات الميدانية لطلبتها في مواقع العمل. إلجراء

 تحسين كفاءة العاملين في مؤسسات سوق العمل من خالل تأهيلهم في الجامعة. -

 مشاركة مؤسسات التعليم والتكوين في إيجاد الحلول التي تواجهها مؤسسات سوق العمل. -

  1لجان او فرق متابعة الخريجين في مواقع العمل. -

وتظهر أهمية هذه االلية في حالة امتالك مؤسسات سوق العمل بحاث والدراسات: الية المشاركة في األ -

لوحدات البحث والتطوير، والتي يمكن ان تكون حلقة وصل بينها وبين الجامعة التي تملك قدرات بحثية مثل 

 الجامعات ومراكز البحث، فهناك عدة صناعات نشأت داخل هذه األخيرة كصناعة البرمجيات والصناعات

الصيدالنية وغيرها، وبموجب هذه االلية يمكن تشكيل فرق بحث بين الطرفين إلقامة مشاريع بحث يستفيد 

 2منها االثنين معا.

 مالءمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل  .2

ية ومحركا تهدف المنظومة الجامعية الى ان تكون رائدة لعملية التنممالءمة التكوين مع حاجات المجتمع:  -أ

بالجهات، وال يمكن ان يتحقق هذا الهدف اال من خالل العمل على مالءمة عروض التكوين للنهوض 

 ومناهجه وطرقه البيداغوجية مع الحاجيات الفعلية للمحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

خراط ناالستشراف والتكوين في المهن ذات القيمة المضافة العالية وذات القدرات التشغيلية الوافرة: ان اال -ب

 الفعلي في اقتصاد المعرفة يقتضي معرفة مهنه والكفاءات التي تتطلبها وبرامج التكوين المالءمة لها.

مالءمة مناهج التكوين وبرامجه في مختلف المسالك مع المتغيرات الوطنية والدولية: ويتطلب ذلك احداث  -ت

طنية والدولية واقتراح التعديالت على لجلن بيداغوجية قلب الجامعات لتامين اليقظة ومتابعة التحوالت الو

 برامج التكوين.

دعم البعد الجهوي في التكوين: لئن كانت الجامعة مدعوة لالنصهار في واقعها الجهوي والمساهمة الفعلية  -ث

 3في المسارات التنموية المحلية والجهوية ذلك يقتضي مالءمة التكوين مع خصوصيات الجهة واحتياجاتها.

                                                           
 235علوط الباتول ومجبري سلمة، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 236، 235الباتول ومجبري سلمة، مرجع سبق ذكره، ص.علوط  2 

 22، 22، ص.0225تونس، ، 2125-2115مشروع اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  3 
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 ويستوجب ذلكمختلف مراحل التكوين:  يتعزيز الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي ف -ج

يط ي ومختلف القوى الفاعلة في المحتفعيل اليات الشراكة المؤسساتية بين الجامعة ومؤسسات التعليم العال

 االقتصادي واالجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف وجب:

تعزيز دور هياكل الدعم والمساندة في مختلف مراحل التكوين: وذلك من خالل دعم التعاون بين الجامعات  -

 لبشرية ووسائلواالقطاب التكنولوجية، دعم المراصد ومراكز المهن واشهاد الكفاءات بتمكينهم من الموارد ا

 العمل الضرورية.

مراجعة االشراف المزدوج: وتقتضي العمل على مزيد التنسيق واالستفادة من التجارب الناجحة لتأكيد مزيا  -

 االشراف المزدوج خاصة من حيث مهننة التكوين والتمويل والتشغيل.

هاما في تقييم عروض التكوين  دعم العالقات بين اللجان الوطنية القطاعية والجامعات المهنية: تلعب دورا -

 1بهدف تأهيلها، كما تضطلع بدور هام في ضبط البرامج وتجسيد مفهوم الشهادات.

 

 دعم التكوين في ثقافة المبادرة:  -ح

تطوير مناهج وبرامج وبيداغوجيا مالءمة للتربية على المبادرة: فالجامعة لها دور في خلق جيل من  -خ

اثراء النسيج االقتصادي الوطني من خالل احداث المشاريع وبعث الخريجين المؤهلين للمساهمة في 

 المؤسسات الجديدة.

 تطوير أنشطة خارج التكوين النظامي )نوادي، مناظرات، ندوات.....( لدعم التربية على المبادرة. -د

توفير العدد الكافي من المكونين وخيرهم من المتدخلين المتحصلين على االشهاد في مجال المبادرة  -ذ

 المتمكنين من البيداغوجيا المالءمة لها.و

 2تطوير حوكمة قائمة على المعايير الدولية من اجل جامعة مبادرة. -ر

 

 

 

                                                           
 20، 22مرجع سبق ذكره، ص.، 2125-1521مشروع اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  1 

 24-27، مرجع سبق ذكره، ص.0205-0225وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  2 
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 دار المقاوالتية في محيط الجامعة: .3

تتكفل بتنشيط ملتقيات وندوات لفائدة الراغبين في انشاء المؤسسات، فهي تعتبر نقطة التقاء بين الجامعة  وهي 

والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هدفها الرئيسي تنمية روح المقاوالتية وتكريس الثقافة المقاوالتية للطلبة 

  1الجامعيين.

 قاولة في الوسط الجامعي من خالل:وتهدف دار المقاوالتية في نشر ثقافة الم  

 تحسيس الطالب الجامعيين بضرورة انشاء مؤسسات مصغرة تقدم قيمة مضافة لالقتصاد الوطني. -

 تكوين الطلبة في مجال المقاولة. -

 ضمان مرافقة أولية للطلبة حاملي المشاريع. -

 ادماج مقاييس حول انشاء وتسيير المؤسسات. -

 تكوين فكرة حول انشاء مشروع مؤسسة مصغرة. ان يتيح التعليم الجامعي للطالب -

ان تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في استقطاب الشباب الجامعي حاملي أفكار المشاريع من اجل  -

 مرافقتهم الى ان ينشا مؤسساتهم المصغرة.

 الى الواقع الملموس. األكاديمينقل الطلبة من طابع التكوين  -

 المقاوالتية ما يلي:نشاطات دار  أبرزومن 

 تنظيم أيام مفتوحة على المقاوالتية. -

 تنظيم ورشات تكوينية للطالب الجامعيين حاملي المشاريع حول كيفية انشاء مؤسسة. -

 تنظيم طاوالت مستديرة حول احدى المواضيع المتعلقة بالمقاوالتية.  -

 2أيام دراسية حول فكرة المقاولتية. -

 

                                                           
في مطبوعات نشر الثقافة المقاوالتية،  أهمية ودور دار المقاوالتية في الجامعة الجزائرية فيفضيلة بوطورة وبوطورة فاطمة الزهراء وهواري أحالم،  1 

   3، ص.0228ديسمبر  22-22المقاوالتية: التعليم المقاوالتي واالبتكار، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، ةالملتقى الوطني: الجامع

في الملتقى االفتراضي حول دعم وتمويل ريادة والتحديات، دور الجامعة في تعزيز ثقافة ريادة االعمال لدى الطالب: الواقع ثاليجية الطيب ودغرير فتحي،  2 

 20االعمال ودوره في تحقيق التنمية، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائر، ص.
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 خالصة:

فان سوق العمل في الجزائر ساهم في حدوث تحوالت كبيرة في مختلف القطاعات ومن خالل عرضنا لذا الفصل   

وق الشغل بالتكوين الجامعي فانه انعكس ذلك على األوضاع االجتماعية واالقتصادية، واما فيما يخص عالقة س

يمكن القول بان الجامعة أصبحت الشريك االجتماعي لسوق العمل ذلك انه تساهم في تخريج كفاءات واطارات ذات 

 مهارة عالية لسوق العمل من اجل مساهمتها في التنمية.
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 تمهيد:

لذي من امتغيرات الدراسة، سنتطرق في هذا الفصل الى الجانب الميداني وبعد عرضنا للجانب النظري المتعلق ب   

تساؤالت اإلشكالية واختبار صدق الفرضيات، ولهذا ستنطرق في هذا الفصل الى خالله نتمكن من اإلجابة على 

 عرضنا لنوع المنهج الدي تبنيناه، وعرضنا للدراسة االستطالعية اإلجراءات المنهجية الخاصة بالدراسة من خالل

اسة م عرض مجاالت الدرالتي قمنا بها، وكذلك تم التطرق الى نوع األداة التي تم تطبيقها ووصف لعينة الدراسة، وت

 وحدودها، وكل ذلك من اجل ربط الدراسة النظرية بالواقع الميداني.
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 الدراسة االستطالعية:. 1

المدروسة وذلك  الظاهرةتكتسي الدراسة االستطالعية أهمية بالغة، نظرا لما تقدمه للباحث من معطيات حول   

بطريقة علمية موضوعية، فهي تساعد الباحث على صياغة مشكلة البحث بدقة ووضع الفروض التي يمكن 

 اخضاعها للبحث الدقيق.

 :وتهدف الدراسة االستطالعية في بحثنا الى ما يلي  

 تحديد موضوع الدراسة بدقة.   -

 التعرف على متغيرات الدراسة، وكذا صياغة الفروض المناسبة. -

 تحديد العينة المناسبة للدراسة. -

 تحديد المنهج واالداة المناسبة للدراسة. -

 وقد تمت الدراسة االستطالعية في بحثنا على مرحلتين:

النظري حول موضوع برامج التكوين الجامعي وعالقتها  المرحلة األولى: وتم فيها االطالع والبحث على التراث

بسوق العمل، واطالعنا على الدراسات السابقة، والتي استفدنا منها في تحديد متغيرات الدراسة وكذا تحديد اإلشكالية 

 وأيضا في تحديد المنهج واالداة المناسبة.

دراستنا، والن موضوع دراستنا حول برامج التكوين  المرحلة الثانية: قمنا بجمع البيانات الميدانية الخاصة بميدان

الجامعي ومدى مالءمتها مع سوق الشغل فقد قمنا في هذه المرحلة بتحديد العينة المناسبة والمتمثلة في عروض 

التكوين في تخصص علم االجتماع في مستوى الليسانس والماستر، وبذلك قمنا باالطالع عليها ودراستها وتحليلها 

 يفيا.تحليال ك

 منهج الدراسة:. 2

ال يخلو أي بحث من اإلجراءات المنهجية التي لها أهمية في مساعدة الباحث في الحصول على المعلومات الدقيقة  

 من خالل المصادر التي لها صلة بالموضوع الذي تناوله الباحث، ولذلك فهي تعمل على توسيع مدارك البحث.
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ويعرف المنهج بانه " أسلوب منظم او خطة او استراتيجية تستند الى مجموعة من األسس والقواعد والخطوات   

تميز بجمع المعلومات والوقائع عن طريق المالحظة العلمية تفيد في تحقيق اهداف البحث باتخاذه منحنى علميا ي

 1الموضوعية والمنظمة".

وقد تم االعتماد في دراستنا على المنهج الكيفي والذي يغرف بانه " تلك المقاربات او الطرائق البحثية المستخدمة   

ائيا ا، وتتخذ طابعا كيفيا وذاتيا وانشفي العلوم اإلنسانية، وغالبا ما تستخدم في سبر اآلراء واستطالعها واستبيانه

وتأويليا، ومن ثم تستبعد الدراسات الكيفية كل ما يتعلق باإلحصاء والقياس والتكميم، ومن ثم فهي تقوم على 

 2المالحظة المركزة والدقيقة والمفصلة ووصف الوضعية وتحليل الخطاب واالهتمام بالتصنيف".

هم الكيفية التي ينظم ها البشر حياتهم ومجالهم الخارجي ويضفون بها معاني وتستعمل المناهج الكيفية في محاولة ف

ودالالت على محيطهم عبر ما يعتمدونه من رموز وطقوس ومعتقدات وايديولوجيات وتمثالت واراء وادوار 

 3اجتماعية الى ما ذلك.

راسة والتي تتمثل في مدى مالئمة وقد تم االعتماد على المنهج الكيفي في دراستنا قصد فهم الظاهرة موضوع الد  

برامج التكوين الجامعي مع سوق الشغل وكذلك حصر المعاني والسلوكات والدالالت حول الظاهرة من خالل 

 البيانات التي يتم جمعها بواسطة التحليل الكيفي لعروض التكوين.

 أداة الدراسة:. 3

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على تقنية تحليل محتوى، ويعرفها موريس انجرس " بانها تقنية غير مباشرة في   

بصرية صادرة عن افراد او مجموعة او عنهم والتي يظهر محتواها في شكل -منتجات مكتوبة او سمعية او سمعية

 4مرقم". 

                                                           
 24، ص.0228ليبيا، ، 2أكتوبر، ط 7منشورات جامعة الوجيز في األساسيات والمناهج والتقنيات، -البحث في العلوم االجتماعيةعلي معمر عبد المؤمن،  1 

 26-24، ص.0227، دون ذكر البلد،2دون ذكر دار النشر والطبع، طمناهج العلوم القانونية واالجتماعية، جميل حمداوي وعماد ابركان،  2 

 26المرجع نفسه، ص. 3 

، برلين، 2ت االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، طالمركز الديمقراطي العربي للدراسامنهجية البحث وتقنياته في العلوم االجتماعية،  مجموعة مؤلفين، 4 

 253، ص.0224المانيا، 
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والهدف من اختيارنا هذه التقنية هو التعرف على البيانات والمعطيات الخاصة بعينة الدراسة والمتمثلة في عروض   

الحتياجات وذلك تلبية ل التكوين والمقاييس المدرجة فيها، وذلك من خالل تحليل البيانات الواردة فيها تحليال كيفيا

 المصاغة في فرضيات الدراسة.

 وقد تم االعتماد على في دراستنا عل فئات تحليل المضمون التالية:  

فئة الموضوع: والهدف منها تحديد مادة المحتوى والمعاني والمفاهيم التي يحتويها المقاييس المدرجة في  -أ

 عي في تخصص علم االجتماع ليسانس وماسترعروض التكوين والتي تساهم في اكساب الطالب الجام

 معارف ومفاهيم مرتبطة سوق الشغل وأيضا المهارات الخاصة بالعمل الحر.

فئة الهدف: وتتمثل في اهداف المقاييس المدرجة في عروض التكوين في مستوى الليسانس والماستر  -ب

عارف ومهارات خاصة بالعمل تخصص علم االجتماع الموجهة للطالب الجامعي، والتي تساهم في اكسابه م

 الحر.

فئة القيم: وتتمثل في القيم الفنية والمهنية المتضمنة في محتوى المقاييس المدرجة في عروض التكوين في  -ت

 مستوى الليسانس والماستر تخصص علم االجتماع الخاصة بالعمل الحر.

 . العينة:4

يعتبر اختيار العينة خطوة أساسية من خطوات البحوث االجتماعية واإلنسانية، ألنها تعتبر جسر تربط البحث   

 بميدان الدراسة، وتعتبر هي الميدان نفسه أيضا.

ويمكن تعريف العينة بانها " نموذجا يشمل جانبا او جزءا من وحدات المجتمع األصل المعني بالبحث، تكون ممثلة   

 1تحمل له صفاته المشتركة". له بحيث

وقد اعتمدنا في دراستنا على المسح الشامل لكل عروض التكوين في تخصص علم االجتماع في مستوى الليسانس   

تربية( في سنة -اتصال-وعمل )تنظيم( وفي مستوى الماستر علم االجتماع جميع التخصصات 0226-0227)

 ( الخاصة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة محمد البشير االبراهيمي.0227-0228)

 

                                                           
 044، ص.0227مؤسسة راس الجبل للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، منهجية البحث العلمية في العلوم االجتماعية، نادية عاشو ومجموعة من الباحثين،  1 
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لعينة فهي العينة القصدية " وسميت بهذا االسم الن الباحث يقوم باختيارها طبقا للغرض واما العينة الثانية في ا  

تحقيقها التي يسعى ل فالذي يهدف لتحقيقه من البحث، فالباحث هنا له الحرية في اختيار مفردات العينة حسب األهدا

دنا على هذا النوع من العينات على ، ولقد اعتم 1فهي تعتمد على توجه الباحث نحو مفردات معينة يقصدها ببحثه" 

أساس ان عينة بحثنا تتمثل في المقاييس التي تندرج في عروض التكوين الخاصة بعلم االجتماع في مستوى 

مقاييس وهي كما   4الليسانس والماستر، وبذلك قصدنا المقاييس التي تخدم موضوع بحثنا، وتبلغ حجم هذه العينة ب

 يوضحها الجدول التالي:

 تخصص علم االجتماع : يمثل المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس11دول رقم ج   

 ليسانس علم االجتماع    التخصص

 الشباب والمقاوالتية المقياس

 المشروع المهني والشخصي

 

يوضح الجدول أعاله المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس تخصص علم االجتماع حيث تضمن مقياسين في   

 السداسي السادس وهما:

مقياس الشباب والمقاوالتية ولقد تضمن ثالث محاور وهي: المحور األول الموسوم بالشباب والذي تضمن )مفهوم   

الشباب بين االدماج والتهميش( والمحور الثاني الموسوم -االهتماماتالشباب الميول و-واهمية هذه المرحلة-الشباب

-تشريعات العمل-العمل من منظور سوسيولوجي-مكانة العمل واهميته-بسوق العمل والذي تضمن )مفهوم العمل

 التشغيل( اما المحزر الثالث-مميزات سوق العمل في الجزائر -طبيعة التكوين واستجابته لمتطلبات سوق العمل

دعم التشغيل -مخاطرها-ثقافة المقاوالتية-الموسوم بالشباب والمقاوالتية والذي تضمن )مفهوم المقاوالتية

 والمقاوالتية(.

 

                                                           
 062كره، ص.نادية عاشور ومجموعة من الباحثين، مرجع سبق ذ 1 
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الرسائل  كتابة-واما المقياس الثاني فهو المشروع المهني والشخصي فقد تضمن )التعليم العالي والتكوين الذاتي  

 االبداع والمقاوالتية السياسات الحكومية في مجال الشغل واالدماج(.-استراتيجيات البحث المهني-اإلدارية

 ص علم االجتماع: يوضح المقاييس المدرسة على مستوى الماستر تخص12جدول رقم 

 علم االجتماع التربية علم االجتماع تنظيم وعمل علم االجتماع االتصال التخصص

 المقاوالتية المقاوالتية المقياس

 سوق العمل في الجزائر

 المقاوالتية

 

نظيم الت-)االتصال يوضح الجدول أعاله المقاييس المدرسة على مستوى الماستر علم االجتماع جميع التخصصات  

 التربية(، حيث شمل على المقاييس التالية في السداسي الثالث:-وعمل

مفهوم المقاوالتية غير )تضمن والذي اما بخصوص تخصص علم االجتماع اتصال فقد شمل مقياس المقاوالتية    

ن هم المقاولو-في الجامعاتالمقاوالتية هي ميدان يدرس -منفصل مع إمكانيات الشغل والتقدم في الكفاءات الفردية

 األساس هم رواد األوقات المعاصرة(.

وفي تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل فقد تضمن مقياسين هما: مقياس المقاوالتية والذي تضمن )مفهوم   

ولة مقاال-التعليم المقاوالتي والروح المقاوالتية-المقاربات-دور المقاوالتية-تطور النشاط المقاوالتي-المقاوالتية

 لة والثقافة(.المقاو-المقاولة والتحديث-والمجتمع

-العرض والطلب على العمل-واما المقياس الثاني فهو سوق العمل في الجزائر والذي تضمن )تعريف سوق العمل  

لشركاء ا-برامج االدماج المهني للشباب-مؤسسات مراقبة سوق العمل-اليات التشغيل في الجزائر-سياسات التكوين

 مشكالت سوق العمل في الجزائر(.-عيون وسوق العمل في الجزائراالجتما

-واما في تخصص علم االجتماع التربية فقد تضمن المقياس أربع محاور هي )أهمية المشاريع في نظم المعلومات

 متابعة مشاريع أنظمة المعلومات(.-مراحل انجاز المشاريع-مبادئ انجاز مشاريع أنظمة المعلومات
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 ........................................................االجراءات المنهجية للدراسة..ع....................الفصل الراب

 . صدق الثبات:5

بعد االطالع على الدراسات السابقة واالستفادة منها، وكذلك بعد االطالع على عروض التكوين ودراستها        

بعد و تحكيمها،ها على األستاذة المشرفة من اجل أولية، وبذلك تم عرضوتحليلها تم اعداد استمارة تحليل محتوى 

 وحدات التي تخدم موضوعنا.يل بعض الفئات والتم تعدمن طرفها تحكيم استمارة تحليل المحتوى 

 . مجاالت الدراسة:6

 المجال المكاني:-أ

( وفي 0227-0226ان موضوعنا يدرس مضامين عروض التكوين الخاصة بعلم االجتماع في مستوى الليسانس )  

( بقسم العلوم 0228-0227تربية( في سنة )-تنظيم وعمل-مستوى الماستر عم االجتماع جميع التخصصات )اتصال

 ماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة محمد البشير االبراهيمي ببرج بوعريريج.االجت

بحيث تهدف هذه البرامج الى تطوير وتأهيل الكوادر في مجاالت التخصص من خالل تقديم تعليم عالي متميز  

للطلبة يكسبهم المعرفة وصقلهم بمهارات التفكير العلمي وكذا اكسابهم المهارات المهنية الالزمة، وتعمل أيضا على 

لك توفير مجموعة من الكفاءات النوعية في اكساب الطلبة لمخزون معلوماتي مهم كل في مجال تخصصه، وكذ

 مجال العلوم االجتماعية لسوق العمل واالندماج الفعال فيه.

 المجال الزماني:-ب

، حيث تم اعداد الجانب النظري 0200الى غاية ماي  0202يتحدد المجال الزمني لدراستنا بداية من شهر نوفمبر   

تطبيق تحليل محتوى لعروض التكوين واعداد استمارة تحليل محتوى في ثم االنتقال الى الدراسة الميدانية حيث تم 

 نهاية شهر مارس ثم تفريغ المعطيات واستنتاج النتائج في شهر ماي.
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 الفصل الرابع..............................................................................االجراءات المنهجية للدراسة

 خالصة: 

عد عرضنا لهذا الفصل الذي يتضمن اإلجراءات المنهجية للدراسة والذي تضمن اإلجراءات المنهجية للدراسة ب  

الذي حددنا فيه المنهج المناسب للدراسة، وأيضا باختيار األداة المناسبة التي بواسطتها نختبر صدق الفرضيات وقمنا 

يساعدنا هذا الفصل بتحليل ومناقشة المعطيات الخاصة  بوضع الحدود المكانية والزمانية الخاصة بالدراسة، بحيث

 بالدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس: عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج        

 

 تمهيد      

 وتفسير الجداول أوال: عرض وتحليل    

 مناقشة النتائجثانيا:     

 ثالثا: النتائج لعامة واالقتراحات    

 خالصة      
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 الفصل الخامس......................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 تمهيد:

البيانات  بتحليل بعد تحديدنا لنوع المنهج واالداة المناسبة وتحديد مجتمع البحث المناسب، سنقوم في هذا الفصل   

ل الى وبذلك التوص من خالل عرض وتحليل وتفسير الجداول الخاصة بالفرضيات من اجل اثبات صحتها،الميدانية 

 وأيضا في ظل المقاربة النظرية التي تم اعتمادها. النتائج ومناقشتها في ظل الفرضيات والدراسات السابقة،
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 الفصل الخامس...................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 أوال: عرض وتحليل وتفسير الجداول

تساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى  األولى: . عرض وتحليل وتفسير بيانات جداول الفرضية الفرعية1

 الليسانس والماستر في اكساب الطالب الجامعي مهارات العمل الحر

 والتي لها عالقة بالعمل الحر يوضح المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر: 13الجدول رقم

فئة الموضوع: عناوين المقاييس التي لها عالقة  رقم الوحدة

 بالعمل الحر

 النسبة التكرارات 

 %16.66 2 المشروع الشخصي والمهني (22)      

 %16.66 2 الشباب والمقاوالتية (20)      

 %50 3 المقاوالتية (23)      

 %16.66 2 سوق العمل (24)      

 %100 6  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

 لها عالقة بالعمل الحر، حيث تمثل يمستوى الليسانس والماستر والتيوضح الجدول أعاله المقاييس المدرسة على   

في رقم الوحدة  %16.66، لتنخفض النسبة الى %50( مقياس المقاوالتية بنسبة 23اعلى نسبة في رقم الوحدة )

 ( في مقياس المشروع المهني والشخصي والشباب والمقاوالتية وسوق العمل.24( و)20( و)22)

 لوجي: التحليل السوسيو

ومن خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان التعليم الجامعي يساهم في اعداد القوى العاملة المؤهلة لسوق الشغل، حيث 

تظهر وظيفة هذه المقاييس في توجيه الطالب الجامعي نحو انشاء مؤسسته الخاصة من خالل التوعية والتحسيس 

الجامعي يؤدي بدائل وظيفية متعلقة بالجانب االقتصادي وذلك من بالمقاولة مهما كان نوعها، حيث أصبح التعليم 

 خالل اكساب سمات المقاول من اجل تلبية احتياجات سوق العمل الذي يشجع على المنافسة الحرة.
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

جدول يوضح األهداف الخاصة بكل مقياس في مستوى الليسانس والماستر والتي لها عالقة  :14جدول رقمال

 بثقافة العمل الحر في شعبة العلوم االجتماعية

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله األهداف العامة لعروض التكوين في مستوى الليسانس والماستر في شعبة العلوم    

( والمتمثلة في 23، ثم تليها الوحدة رقم )%36.36( بنسبة 22االجتماعية، بحيث تمثل اعلى نسبة في الوحد رقم )

( والتي مفادها المساهمة في 20الوحدة رقم ) في %18.18النسبة الى  لتنخفض %27.27تسيير المؤسسات بنسبة 

 .%9.09( المساهمة في فهم مشروع المقاوالتية بنسبة 24تطوير وتحسين أداء المؤسسة، ثم تليها الوحدة رقم )

 التحليل السوسيولوجي:

انتاج  ادةمن خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان برامج المواءمة الخاصة بمستوى الليسانس والماستر تعمل على إع 

الكفاءات الالزمة لالندماج في سوق العمل وذلك من خالل اكسابهم معارف نظرية ومهارات  إلعادةاتجاهات إيجابية 

الجامعي في ميدان العلوم االجتماعية هو تكوين  مهنية تمكنهم من الولوج لسوق العمل، ومن األهداف العامة للتكوين

ي قادر على انشاء وتسيير مؤسسته االقتصادية في ظل الهشاشة المهنية نمط شخصية الطالب الجامعي كفاعل اجتماع

التي يعرفها تخصص علم االجتماع، فالوظيفة الظاهرة للتكوين او للبرامج المدرسة هو تمكين الطالب الجامعي من 

من شبح البطالة  داستغالل المكتسبات المعرفية النظرية التي تعد راس مال نوعي في التفكير في المقاوالتية كحل للح

 ي الطالب ينتظر الوظيفة الحكومية.لبذي يعد مصيرا حتميا اذا بق

 

 النسبة التكرارات فئة الهدف: األهداف الخاصة للمقاييس رقم الوحدة

جاله ماإلمكانيات الفعلية من بناء مشروعه المستقبلي في  (22)

 المهني والحياة االجتماعية

4 40% 

 %20 0 سوسيولوجيا المشاريع (20)

 %20 0 التحكم في مبادئ التسيير االقتصادي (23)

فلسفة التنظيم النسبي للمقاوالتية من خالل االطالع على  (24)

 مفهوم الخطر واالبداع

0 20% 

 %100 22  المجموع
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

والماستر والتي لها عالقة بثقافة : يوضح األهداف الخاصة بكل مقياس في مستوى الليسانس 15جدول رقم ال

 العمل الحر في شعبة العلوم االجتماعية

 

  التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله األهداف الخاصة للمقاييس في مستوى الليسانس والماستر والتي لها عالقة بالعمل الحر في   

في  %20لتنخفض النسبة الى  ،%40( بنسبة 22ميدان العلوم االجتماعية، حيث بلغت اعلى نسبة في الوحدة رقم )

تحكم في مبادئ التسيير االقتصادي وفلسفة التنظيم ( وهي سوسيولوجيا المشاريع وال24( و)23( و)20الوحدة رقم )

 النسبي للمقاوالتية من خالل االطالع على مفهوم الخطر واالبداع.

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر تساهم في تكوين   

من اجل حصوله على المهارات الفنية في مجال المقاولة وريادة االعمال من الخبرات الشخصية للطالب الجامعي 

كيفية انشاء المؤسسة ذلك من التخطيط لمشروعه المستقبلي و خالل اطالعهم على مفهوم الخطر واالبداع وتمكينه

ار الحر المهني كخي من اجل خلق جديد من المقاولين، الن التعليم المقاوالتي يزيد من المواقف اإليجابية نحو العمل

 بديل.

 

 

 

 النسبة التكرارات فئة الهدف: األهداف الخاصة للمقاييس رقم الوحدة

اإلمكانيات الفعلية من بناء مشروعه المستقبلي في مجاله  (22)

 المهني والحياة االجتماعية

4 40% 

 %20 0 سوسيولوجيا المشاريع (20)

 %20 0 التحكم في مبادئ التسيير االقتصادي (23)

فلسفة التنظيم النسبي للمقاوالتية من خالل االطالع على  (24)

 مفهوم الخطر واالبداع

0 20% 

 %100 22  المجموع
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

: يوضح ادراج مفهوم التعليم المقاوالتي في المقاييس المدرسة وترسيخ ثقافة العمل الحر لدى 16جدول رقم ال

 الطالب الجامعي

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله ادراج مفهوم التعليم المقاوالتي في المقاييس المدرسة وترسيخ ثقافة العمل الحر لدى الطالب    

ثم تليها  ،%57.14( التعليم المقاوالتي والروح المقاوالتية بنسبة 20الجامعي، حيث بلغت اعلى نسبة في الوحدة رقم)

 %14.28لتنخفض النسبة الى  ،%28.57لعالي والتكوين الذاتي بنسبة ( والمتمثلة في التعليم ا22الفئة الوحدة رقم )

 ( والمتمثلة في مراحل انجاز المشاريع.23في الوحدة رقم )

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر في ميدان العلوم 

االجتماعية تساهم في ترسيخ ثقافة العمل الحر من خالل ادراجها بعض المفاهيم التعليم المقاوالتي، ذلك ان برامج 

ادية بعد التخرج وذلك من خالل تمكينه من  التخطيط التكوين الجامعي توجه الطالب الجامعي إلشباع حاجاته االقتص

المستقبلي لحياته المهنية إلبراز الروح المقاوالتية لديهم، وتحفيز الطالب كفاعل اجتماعي على التكوين الذاتي في 

ة يمجاله وفي مجاالت خارج التخصص مثل التكوين في اللغات األجنبية كاللغة اإلنجليزية االشتراك في برامج تكوين

للحصول على مهارات مهنية ومعرفية في مجال المنجمنت، التسيير، القيادة، تسيير مؤسسة مصغرة، وذلك من 

خالل اكسابه المهارات الالزمة من اجل التوظيف الذاتي بدل االعتماد على التوظيف الحكومي، وتعريفهم بأهم 

افة ريادية لدى الطالب الجامعي من اجل المشاركة مراحل انجاز المشاريع لتنويع االتجاهات لديهم، وبذلك تكوين ثق

 في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

فئة الموضوع: التعليم المقاوالتي  الوحدةرقم 

 والتكوين الذاتي

 النسبة التكرارات

 %28.57 2 التعليم العالي والتكوين الذاتي (22)

 %57.14 4 التعليم المقاوالتي والروح المقاوالتية (20)

 %14.28 1 مراحل انجاز المشاريع (23)

 %100 7  المجموع
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 ةس المدرسي المقايييوضح المفاهيم المرتبطة بثقافة العمل الحر المتضمنة ف :17رقم جدولال

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله المفاهيم المرتبطة بثقافة العمل الحر المتضمنة في المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس    

، ثم تليها %72.72( مفهوم المقاولة بنسبة 22والماستر ميدان علم االجتماع، اذ تمثل اعلى نسبة في الوحدة رقم )

( المتمثلة في 23للوحدة رقم ) %9.09تنخفض النسبة الى ل مفهوم الخطر واالبداع، 0حدة رقم للو %18.18النسبة 

 أهمية المشاريع في أنظمة المعلومات.

 التحليل السوسيولوجي:  

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان مفهوم المقاوالتية هو األكثر بروزا في المقاييس المدرسة في ميدان علم  

وى الماستر تعتبر المقاوالتية كمقياس منفصل ولذلك فهي غنية االجتماع في مستوى الليسانس والماستر، ففي مست

بالمفاهيم المقاوالتية التي تساهم في اكساب الطالب معارف نظرية ومهارات خاصة بالفعل المقاوالتي كل حسب 

تخصصه، اما بالنسبة لليسانس فقد روعي التنويع في محاور المقاييس التي اهتمت بالفكر التكويني الذاتي 

راتيجيات البحث المهني وربط الجامعة بالمحيط االقتصادي وتعريف الطالب بسياسات التشغيل واليات االدماج واست

المهني هذا بالنسبة لمقياس المشروع الشخصي والمهني أي الهدف هو تعريف الطالب بالمحيط االقتصادي وتزيده 

ب العمل او المشاركة في مسابقة توظيف كيفية اإلدارية خاصة طلالبحث عن مهنة وكيفية كتابة الرسائل  بأساليب

كتابة السيرة الذاتية، اما مقياس المقاوالتية والشباب فقد تنوعت المحاور بين مدخل مفاهيمي للشباب  وخصوصية 

لهذا المورد من أدوار فعالة وبمثابة رأسمال نشط وقوي يمكن االستثمار فيهم في مجال العمل الحر او ما يسمى 

ع خاص ذو طابع ربحي، وكما نجد أيضا من المفاهيم األكثر تركيزا هي مفهوم الخطر واالبداع وذلك انشاء مشرو

 لغرض اكساب الروح المقاولة لدى الطالب وسمات خاصة بها من اجل تمكينه من تحقيق أهدافه االقتصادية في 

 النسبة التكرارات فئة الموضوع: المفاهيم المرتبطة بثقافة العمل الحر الوحدة

 %72.72 8 مفهوم المقاوالتية (22)

 %18.18 0 مفهوم الخطر واالبداع (20)

 %9.09 2 أهمية المشاريع في نظم المعلومات (23)

 %100 11  المجموع
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 ومناقشة النتائج وتحليل البيانات الميدانية........................عرض ......................الفصل الخامس.......

 المستقبل وتوعيته بأهمية المشاريع لغرس ثقافة المقاولة لديه.

 : يوضح استراتيجيات البحث المهني وميادين االدماج المهني المتضمنة في المقاييس المدرسة18الجدول رقم 

فئة الموضوع: استراتيجيات البحث المهني وميادين  الوحدة

 اج المهنياالدم

 النسبة التكرارات

 %20 2 استراتيجيات البحث المهني (22)

 %80 4 ميادين االدماج المهني (20)

 %100 5  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله استراتيجيات البحث المهني وميادين االدماج المهني المتضمنة في المقاييس المدرسة حيث   

في الوحدة رقم  %20، لتنخفض النسبة الى %80( ميادين االدماج المهني بنسبة 20تمثل اعلى نسبة في الوحدة رقم )

 .%20( ميادين االدماج المهني بنسبة 22)

 ولوجي:التحليل السوسي

اع علم االجتم نمن خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر ميدا  

تسعى إلبراز الطالب ميادين االدماج المهني للطالب كل حسب تخصصه من اجل تضمين التدريب المهني للطالب 

وتزويد الطلبة باستراتيجيات البحث المهني من اجل تأهيلهم في ميدان سوق العمل وتمكينهم من  ،بعد تخرجه

لتفادي حدوث أي خلل وظيفي بين مخرجات الجامعة وسوق  تخصصه،ل وليصبحوا منتجين كل حسب االندماج الفعا

 الشغل.
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 .عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائجالفصل الخامس...................................................

 : يوضح مضمون الفكر المقاوالتي وخصائصه المتضمنة في المقاييس المدرسة16الجدول رقم

فئة الموضوع: مضمون الفكر المقاوالتي  الوحدة

 وخصائصه

 النسبة التكرارات

 %33.33 0 دور المقاوالتية (22)

 %33.33 0 دعم التشغيل والمقاوالتية (20)

 %16.66 2 المقاربات (23)

 %16.66 2 مخاطرها (24)

 %100 6  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله مضمون الفكر المقاوالتي وخصائصه في المقاييس المدرسة في ميدان علم االجتماع، حيث 

، لتنخفض %33.33( دعم التشغيل والمقاوالتية بنسبة 20و) ( دور المقاوالتية22تمثل اعلى نسبة في الوحدتين رقم )

 ( والمتثلة في المقاربات ومخاطرها.24( و)23في الوحدتين رقم ) %16.66النسبة الى 

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان مضمون الفكر المقاوالتي وخصائصه في المقاييس المدرسة في ميدان علم   

تماع تتضمن دور المقاوالتية وذلك لغرض تشجيع االستثمار وتوعية الطالب الجامعي حول أهمية المقاوالت االج

ودرها على المستوى االقتصادي واالجتماعي وبالتالي تكوين ثقافة ريادية الراغبين في ممارسة النشاط المقاوالتي او 

وكذلك تعظيم دورها في التقليل من البطالة ونشر ثقافة  توعية الطالب الذين ليس لديهم فكرة في مجال المقاوالتية،

االبداع واالبتكار، وأيضا تتضمن المقاييس الهم المقاربات في مجال المقاوالت و التي لها في كيفية متابعة المشاريع 

جازها، نالتخطيط للمشاريع التي في طور ا اكتساب صفات المقاول الجيد وكيفيةو إنجازها والتي تساعد الطالب في 

 وأيضا تعرف الطالب بالمخاطر المقاوالتية وكيفية مواجهتها من اجل تحقيق االستقرار الوظيفي ومواجهة التحديات.
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 الفصل الخامس.......................................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية

المقاولة التي يمكن ان يقوم بها الطالب في العلوم االجتماعية والمدرجة كمشاريع : يوضح نوع 11الجدول رقم

 حرة.

فئة الموضوع: نوع المشاريع التي يمكن ان يقوم بها  الوحدة

 الطالب

 النسبة التكرارات

 %20 2 انجاز مشاريع أنظمة المعلومات (22)

 %80 4 إدارة المشاريع المقاولة االجتماعية واالقتصادية (20)

 %100 5  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله نوع المشارع المقاولة الموجهة للطالب في ميدان العلوم االجتماعية والمدرجة كمشارع    

ثم  %80( إدارة المشاريع المقاولة االجتماعية واالقتصادية بنسبة 20حرة، حيث تمثل اعلى نسبة في الوحدة رقم )

  %20 ( انجاز المشاريع في أنظمة المعلومات بنسبة22تليها الوحدة رقم )

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان المقاييس المدرجة في ميدان العلوم االجتماعية تساهم في الكفاءات الالزمة   

الحتياجات سوق العمل، من خالل توجيه الطالب في مرحلة الليسانس نحو المشاريع القادرين على إنجازها واما في 

قادرين على إنجازها ففي تخصص علم االجتماع التربية يتم مرحلة الماستر فيتم توجيههم أيضا نحو المقاولة ال

التركيز اكثر على مشاريع أنظمة المعلومات واضا مختلف المشاريع االقتصادية واالجتماعية في المجال التربوي، 

واما في تخصص علم االجتماع االتصال فيتم التركيز على مجال المؤسسات اإلعالمية، واما في تخصص علم 

تنظيم وعمل فيتم توجيههم الى مختلف المقاوالت االقتصادية واالجتماعية. وذلك من اجل اعداد الكفاءات  االجتماع

 الالزمة والمدربة من اجل احداث التوازن بين مخرجات الجامعة سوق العمل.
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 يدانية ومناقشة النتائجالفصل الخامس.....................................................عرض وتحليل البيانات الم

 : يوضح القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بالعمل الحر11الجدول رقم 

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بالعمل الحر، حيث تمثل اعلى   

 %20لتنخفض النسبة الى  %40( الكفاءات الفردية بنسبة 23( ثقافة المقاولة والوحدة رقم )22نسبة في الوحدة رقم )

 في فئة مبادئ انجاز المشاريع في أنظمة المعلومات.

 التحيل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بالعمل الحر   

تتمثل في زرع قيم ثقافة المقاولة وترسيخ اهم معتقداتها وخصائصها السلوكية  من اجل دفع الشباب نحو ميدان 

ش الحس المقاوالتي لديهم وذلك لغرض تنشئة الطالب نحو ثقافة العمل الحر، والقيمة االعمال واعداد المشاريع وانعا

الثانية المتمثلة في اعداد الكفاءات الفردية من اجل تحقيق المتطلبات الوظيفية للمشاريع التي بصدد اعدادها وكيفية 

القا من الرصد االحصائي الى المعالجة إنجازها بفعالية ومهارة، وذلك من خالل االلمام بمبادئ انجاز المشاريع انط

والتقييم، وبالتالي التحول في أنماط القيم والسلوك من اجل احداث طفرة نوعية في مجال الشخصي للطالب وفي 

 مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

 

 

 

فئة القيم: القيم المهنية المتضمنة في محتوى  الوحدة

 المقاييس لها عالقة بالعمل الحر

 النسبة التكرارات

 %40 0 ثقافة المقاولة (22)

 %20 2 مبادئ انجاز المشاريع أنظمة المعلومات (20)

 %40 0 الكفاءات الفردية (23)

 %100 5  المجموع
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 حليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائجالفصل الخامس.....................................................عرض وت

 نتائج الفرضية األولى:

من خالل تحليلنا لجداول الفرضية األولى يتضح ان المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر تساهم في   

 من خالل النتائج التالية: ، فان الفرضية قد تحققتاكساب الطالب الجامعي مهارات العمل الحر

وذلك من خالل نتائج الجدول رقم ج التكوين الجامعي تعتمد على مقاييس لها عالقة بالعمل الحر، ان برام -

 (.23من خالل الوحدة رقم ) %50بنسبة  23

ان االهدا العامة لعروض التكوين تساهم في اكساب الطالب معارف لالندماج في سوق العمل  -

 (.22الوحدة رقم ) 24وذلك من خالل الجدول رقم  %36.36بنسبة

ان األهداف الخاصة بالمقاييس في مستوى الليسانس والماستر تساهم بدرجة كبيرة في اكساب الطالب  -

 (.22الوحدة رقم ) 25وذلك من خالل نتائج الجدول رقم ، %40بنسبة  الجامعي مهارات العمل الحر

نس والماستر تخصص علم االجتماع تحتوي على مفهوم التعليم ان المقاييس المدرسة في مستوى الليسا -

 (.20الوحدة رقم ) 26وذلك من خالل نتائج الجدول رقم  %57.14المقاوالتي بنسبة 

 ك، وذل%72.72بنسبة اما المفاهيم المرتبطة بالعمل الحر، نجد اغلب المقاييس تعتمد على مفهوم المقاولة  -

 (.22حدة رقم)الو 27من خالل نتائج الجدول رقم 

ان المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر تخصص علم االجتماع تحتوي على مضامين الفكر  -

 (.20( و)22الوحدة رقم ) 09وذلك من خالل نتائج الجدول رقم ،%33.33بنسبة  المقاوالتي

نحو  توجيه الطلبة ان المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس والماستر تخصص علم االجتماع تساهم في -

 (.20الوحدة رقم ) 10وذلك من خالل نتائج الجدول رقم ،%80بنسبة المقاولة االقتصادية واالحتماعية

من خالل نتائج الجدول  ، وذلك%40بنسبة  ان القيم المتضمنة في محتوى المقاييس لها عالقة بالعمل الحر -

 (.23( و)22الوحدتين رقم ) 11رقم 
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 الخامس......................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائجالفصل 

.عرض وتحليل وتفسير بيانات جداول الفرضية الثانية: تساهم محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس 2

 ة بسوق الشغلوالماستر الى اكساب الطالب الجامعي معارف ومفاهيم مرتبط

: يوضح المفاهيم والمعارف المتضمنة في المقاييس المدرجة في عروض التكوين في تخصص 12الجدول رقم 

 علم االجتماع المرتبطة بسوق العمل.

فئة الموضوع: المفاهيم والمعارف المرتبطة بسوق  الوحدة

 الشغل

 النسبة التكرارات

 %80 4 مفهوم سوق الشغل (22)

 %20 2 والطلب على العملالعرض  (20)

 %100 5  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله المفاهيم والمعارف المتضمنة في محتوى المقاييس المدرجة في عروض التكوين في    

( مفهوم سوق العمل 22الوحدة رقم ) تخصص علم االجتماع المرتبطة بسوق الشغل، حيث تمثل اعلى نسبة في

 ( العرض والطلب على العمل.20للوحدة رقم ) %20ثم تليها النسبة  %80 بنسبة

 التحليل السوسيولوجي:

من خال الداللة اإلحصائية، يتضح ان محتوى المقاييس المدرسة تساهم في اكساب مفاهيم خاصة بسوق الشغل   

الشغل وابراز  وذلك لغرض المعارف الالزمة لدخول سوق الشغل، ومن بين اهم تلك المفاهيم مفهوم سوق

االختالفات الخاصة بالمفهوم لتعريفهم ببيئة العمل،  واما المفهوم الثاني وهو العرض والطلب على العمل والتي تفيد 

الطالب في تفسير مختلف المتغيرات الخاصة بالعمل واألجور وغيرها التي تفيده في ميدان عمله، وكما نجد ان هذه 

الثالثة ليسانس وماستر علم االجتماع تنظيم وعمل وذلك لخصوصية التخصص  المفاهيم اكثرها تكرارا في مستوى

 ومن اجل اعداد الكفاءات الالزمة في هذه المستويات مؤهلة الحتياجات سوق العمل.
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 الفصل الخامس...................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 : يوضح ماهية سوق الشغل واليات التشغيل المتضمنة في المقاييس المدرسة 13رقم  دولالج

 النسبة التكرارات فئة الموضوع: ماهية سوق الشغل واليات التشغيل الوحدة

 %11.11 2 مميزات سوق العمل وتحوالته في الجزائر (22)

 %33.33 3 اليات التشغيل في الجزائر (20)

 %11.11 2 مراقبة السوقمؤسسات  (23)

 %11.11 2 الشركاء االجتماعيون وسوق الشغل (24)

 %11.11 2 مشكالت سوق الشغل في الجزائر (25)

 %22.22 0 برامج االدماج المهني للشباب (26)

 %100 9  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله ماهية سوق الشغل واليات التشغيل المتضمنة في المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس   

( اليات التشغيل في الجزائر بنسبة 20والماستر ميدان علم االجتماع، حيث تمثلت اعلى نسبة في الوحدة رقم )

ل في برامج االدماج المهني للشباب، ( والتي تتمث26للوحدة رقم ) %22.22، لتنخفض النسبة الى 33.33%

( والتي تتمثل في مميزات سوق العمل 25( و)24( و)23( و)22للوحدة رقم ) %11.11لتنخفض النسبة الى 

وتحوالته في الجزائر، ومؤسسات مراقبة سوق العمل، والشركاء االجتماعيون وسوق العمل، ومشكالت سوق 

 الشغل في الجزائر.

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر في ميدان العلوم   

االجتماعية تساهم في اكساب الطالب الجامعي معارف مرتبطة بسوق الشغل، انطالقا من تعريف الطالب باليات 

قصد توجه الطالب لسوق العمل وتسهيل عليه  التشغيل وبرامج ادماج الشباب مهنيا التي يتم اعتمادها في الجزائر

عملية التشغيل والبحث عن الوظيفة، وتعريف الطالب بواقع سوق العمل الجزائري واهم مميزاته قصد اعداد قوى 

عاملة مؤهلة الحتياجات سوق العمل المحلي وتعريف الطالب باهم المجاالت الصناعية والخدماتية واالقتصادية 

ذلك تعريف الطالب باهم مؤسسات سوق العمل المتمثلة قصد مساعدة الخريج وارشاده وتقديم األكثر انتشارا، وك

 حول الشروط الالزمة والواجب توفرها من اجل تسهيل عملية ضبط المؤسسات التي يتم انشاءها من قبل الطالب   
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 البيانات الميدانية ومناقشة النتائج الفصل الخامس.....................................................عرض وتحليل

من اجل تنظيم سوق العمل، وتعليم الطالب بكيفية تكوين الطالب عالقات عمل مع الشركاء االجتماعيين تعزيز 

الحوار، وأخيرا تمكين الطالب من كيفية حل المشكالت التي تواجهه في سوق العمل والتخطيط االستراتيجي 

 والتأهيل الذاتي للطالب.

 : يوضح القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بسوق الشغل14دول رقمالج

فئة القيم: القيم المتضمنة في محتوى المقاييس  الوحدة

 التي لها عالقة بسوق الشغل

 النسبة التكرارات

 %50 2 أهمية العمل ومكانته (22)

 %50 2 تشريعات العمل (20)

 %100 0  المجموع

  

 التحليل االحصائي:

يوضح الجدول أعاله القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بسوق الشغل، حيث نجد النسب   

 %50( نشريعات العمل بنسبة 20أهمية العمل ومكانته و) (22متشابهة في جميع الوحدات )

 التحليل السوسيولوجي:

القيم المهنية المتضمنة في محتوى المقاييس والتي لها عالقة بسوق الشغل من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان 

تتمثل بنسب قليلة وذلك راجع الى عدم االهتمام بغرس هذه القيم لدى الطالب الجامعي، ونجد اهم القيم المتضمنة في 

عمال التي تلزم المجتمع هذه المقاييس هي توعية الطالب بأهمية العمل ومكانته وذلك من اجل تنظيم االفراد في اال

والتحلي بقيمه من اجل تحقيق المصالح الفردية والجماعية وتغيير توجهاتهم وسلوكهم، وناتي الى القيمة الثانية وهي 

 تشريعات العمل والتي بدورها هذه القيمة تحسين شروط اإلنتاج وزيادته وتحقيق االستقرار المهني.
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 الخامس...................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة الجداولالفصل 

 : يوضح نمط التكوين وتوافقه مع متطلبات سوق العمل15الجدول رقم 

فئة الموضوع: نمط التكوين وتوافقه مع  الوحدة

 سوق العمل

 النسبة التكرارات 

 %50 4 طبيعة التكوين (22)

 %50 4 سياسات التكوين (20)

 %100 8  المجموع

 

 التحليل االحصائي:

( 20يوضح الجدول أعاله نمط التكوين وتوافقه مع متطلبات سوق العمل، حيث تمثل اعلى نسبة في الوحدة رقم )  

 %40( بنسبة 22، ثم تليها الوحدة رقم )%60 سياسات التكوين بنسبة

 التحليل السوسيولوجي:

من خالل الداللة اإلحصائية، يتضح ان طبيعة التكوين في تخصصات علم االجتماع مستوى الليسانس والماستر 

تساهم في خلق الكفاءات والمهارات وتدريبهم التي تسعى من خاللها بلورة المهارات الفنية في مجال ريادة االعمال 

ها سياست إطارين فقد سعت الجامعة الجزائرية في من اجل االندماج في سوق العمل، واما في مجال سياسات التكو

اإلصالحية الى خلق النية المقاوالتية وثقافة المقاولة من اجل تنمية مهارات العمل الحر من ادل التوازن بين 

 مخرجات التعليم وسوق العمل ومعالجة البطالة والبحث عن سبل أخرى للعمل وتشجيع االستثمار.
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 الخامس......................................................................عرض وتحليل البيانات الميدانيةالفصل 

 نتائج الفرضية الثانية:

من خالل تحليلنا لجداول الفرضية الثانية، فان محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر تساهم في   

 اهيم مرتبطة بسوق الشغل، قد تحققت جزئيا من خالل النتائج التالية:اكساب الطالب معارف ومف

تساهم محتوى المقاييس في مستوى الليسانس والماستر تخصص علم االجتماع في اكساب الطالب مفاهيم  -

 (22الوحدة رقم ) 20وذلك من خالل نتائج الجدول رقم  %80متعلقة بسوق الشغل بنسبة 

تساهم المقاييس المدرسة على مستوى الماستر والليسانس تخصص علم االجتماع في اكساب الطالب  -

وذلك من خالل نتائج الجدول  %33.33الجامعي معارف حول ماهية سوق الشغل واليات التشغيل بنسبة 

 (.20الوحدة رقم ) 23رقم 

( 22الوحدة رقم ) 25الجدول رقم  من خالل %50بنسبة غلالتكوين يتناسب مع متطلبات سوق الشان نمط  -

 (.20و)
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 ثانيا: مناقشة النتائج:

 ل الفرضيات:. مناقشة النتائج في ظ1

 ل الفرضية العامة:مناقشة النتائج في ظ-أ

حيث وضحت نتائج الدراسة ان برامج التكوين الجامعي ساهمت في اكساب الطالب الجامعي مهارات العمل الحر،   

لدخول سوق العمل، وذلك من خالل مساهمة محتوى المقاييس المدرسة بتزويدهم بالمعارف الكافية بسوق  وتأهيله

ر ان المقاولين هم رواد األوقات المعاصرة في العمل، ومحاولة غرس اهم مضامين وقيم الفكر المقاوالتي باعتبا

 المجتمع.

 ل الفرضية الفرعية األولى:مناقشة النتائج في ظ-ب

حيث اكدت نتائج الدراسة انه في ضل سياسة اإلصالح الجامعي فقد تم ادراج مقاييس التي بمجملها تساهم في   

اوالت االقتصادية واالجتماعية مهما كان نوعها، فات المقاول، وتشجيع االستثمار في المقصبلورة قيم ومعتقدات و

في مرحلة الماستر واما  %50تقدات هو مقياس المقاوالتية بنسبة أكثر في بلورة هذه المعومن ين المقاييس المساهمة 

 في مرحلة الليسانس تخصص علم االجتماع تم ادراج مقياس الشباب والمقاوالتية.

ان محتوى المقاييس المدرجة في مستوى الليسانس والماستر تساهم في غرس كما اكدت نتائج الفرضية األولى،   

الفكر المقاوالتي من خالل تضمين مفاهيم ذات عالقة بالمقاوالتية مثل مفهوم المبادرة واالبداع ومفهوم الخطر قصد 

ة يس بقيم ذات عالقتمكينهم من بدء المشاريع وغرس الروح المقاوالتية لديهم، كم انه أيضا تتضمن محاور المقاي

 بالعمل الحر من اكثرها بروزا هي ثقافة المقاولة والكفاءات الفردية سعيا لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع.

 ل الفرضية الفرعية الثانية:النتائج في ظ مناقشة-ج

اكدت نتائج الفرضية الفرعية الثانية ان محتوى المقاييس المدرسة في مستوى الليسانس والماستر تساهم في اكساب   

الطالب معارف متعلقة بسوق العمل من اجل تسهيل اندماجهم بسوق العمل، وذلك من خالل ابرازهم مفاهيم متعلقة 

 ت قدرة على دخول سوق العمل.وليصبحوا ذا لتأهيلهمبسوق العمل واهم المعارف والقيم 
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 الفصل الخامس....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 ل الدراسات السابقة:. مناقشة النتائج في ظ2

 الدراسة السابقة األولى:  مناقشة النتائج في ظل-أ

 حيث اكدت هذه الدراسة" إشكالية العالقة بين التكوين الجامعي والتشغيل"، ان وهي للباحث كربوش هشام بعنو  

انه غياب البناء الواقعي لعروض التكوين على أساس حاجات االفراد والمنظمات وعدم التحضير المسبق للمكلف 

لبية كوين في تفعالية عروض التالرئيسي لتطبيقه وهو األستاذ الجامعي، في حين ان دراستنا اكدت العكس وهو 

 ات االفراد.حاج

 الدراسة السابقة الثانية:مناقشة النتائج في ظل -ب

" مدى تماشي التكوين الجامعي مع نظام ل م د مع متطلبات سوق العمل وهي للباحث فريد بلواهري بعنوان   

متطلبات سوق حيث اكدت هذه الدراسة ان التكوين الجامعي في نظام ل م د يتماشى مع حسب راي األساتذة"، 

العمل، وهذا ما يؤكد توافق هذه الدراسة السابقة مع دراستنا الحالية في كون ان برامج التكوين الجامعي في نظام ل 

 م د في اعداد الكفاءات الالزمة لسوق العمل.

 الدراسة السابقة الثالثة: مناقشة النتائج في ظل-ج

تمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي " الوهي للباحثان عزيز سامية وشنوف زينب بعنوان  

حيث اكدت هذه الدراسة ان التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى واثره على هويته الفردية واالجتماعية"، 

الطالب الجامعي تبني من خالل تظافر جهود مختلفة االنساق االجتماعية الفرعية من تنشئة اسرية، عالقات 

ة، تكوين جامعي التي هي عبارة عن مقومات اجتماعية تقوم بمجموعة من الوظائف تساهم في بناء اجتماعي

اجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي، وهذا يؤكد توافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية ولو جزائيا في 

 ان التكوين الجامعي يساهم في بناء المشروع المهني للطالب الجامعي.

 الدراسة السابقة الرابعة: شة النتائج في ظلمناق-د

دراسة -" التكوين الجامعي ودوره في التحضير للحياة الوظيفيةبوطورة بعنوان  وأكرموهي للباحثان حمزة لعجال  

 حيث اكدت هذه الدراسة ان برامج التكوين في تخصصات تقييمية لبرامج التكوين في تخصصات علم المكتبات"، 
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 امس.....................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائجالفصل الخ

علم المكتبات ذات كفاءة في تحقيق المعارف النظرية بتسيير مصادر المعلومات وسلبية طرق اعداد البرامج، حيث 

 في اعداد الطالب للحياة الوظيفية ولسوق العمل.ان دراستنا اكدت ان برامج التكوين الجامعي تساهم نسبيا 

 الدراسة السابقة الخامسة: مناقشة النتائج في ظل-ه

حيث اكدت هذه " البرامج الجامعية ومدى استجابتها الحتياجات سوق العمل"، وهي للباحث زقاوة احمد بعنوان  

ية تعاني ضعف على مستوى استجابتها الدراسة ان البرامج التعليمية في مستوى العلوم اإلنسانية واالجتماع

الحتياجات سوق العمل وان هذه البرامج تركز اكثر على المعارف النظرية وان مجال المشروع المهني لم يكن في 

مستوى تطلعات الطالب، وحيث ان دراستنا اكدت ان برامج التكوين الجامعي تساهم في اكساب المعارف 

لكن في نفس الوقت ايضا تحتاج الى بعض التطوير واما بالنسبة للمشروع  والمهارات الالزمة لدخول سوق العمل

 المهني للطالب فقد تبين من خالل دراستنا انه موجه كل طالب حسب نوع تخصصه المطلوب.

 الدراسة السابقة السادسة: مناقشة النتائج في ظل-و

لجامعية على ضوء استجابة البرامج " المسؤولية المجتمعية للمؤسسات اوهي للباحثة سليمة قاسي بعنوان  

ال يتالءم مع  ةحيث اكدت هذه الدراسة ان محتوى البرامج األكاديميلمتطلبات المجتمع المحلي"،  ةاألكاديمي

الممارسة الميدانية، وان المقاييس المدرسة ال ترتبط مع المهارات المطلوبة، في حين دراستنا اكدت ان محتوى 

 المقاييس تساهم في اكساب الطالب الجامعي المهارات المطلوبة.

 الدراسة السابقة السابعة: مناقشة النتائج في ظل-ز

اهمة الجامعة وهيئات التشغيل في ادماج الخريجين الجامعيين بسوق " مسوهي للباحث احمد زرزور بعنوان   

حيث توصلت الدراسة الى عدم فعالية التكوين الجامعي في تحضير الطلبة الى عالم الشغل في حين ان العمل"، 

 دراستنا اكدت ان برامج التكوين الجامعي تساهم في تحضير الطلة الى عالم الشغل في مجال ريادة االعمال.

 الدراسة السابقة الثامنة: مناقشة النتائج في ظل-ح

" إشكالية نوعية المقررات الدراسية للتكوين وافاق للباحثان احمد عماد الدين خواني ونادية مهداوي بعنوان   

 على المعارف النظرية وال تحضر  أكثرحيث توصلت الدراسة الى ان محتويات برامج التكوين تركز الخريجين"، 
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 لخامس........................................................................عرض وتحليل البيانات الميدانيةالفصل ا

الطلبة الى عالم الشغل والحياة المهنية، في حين ان دراستنا اجدت على وجود االرتباط بين برامج التكوين الجامعي 

 افة العمل الحر والى ريادة االعمال.ومتطلبات سوق الشغل في جانب اعداد الطالب لثق

 ل الدراسة السابقة التاسعة:مناقشة النتائج في ظ-ط

" مدى استجابة برامج التكوين الجامعي لمتطلبات الشغل في عصر مجتمع للباحثة الزهراء فضلون بعنوان   

امج التكوينية وبين حيث توصلت الدراسة الى اتساع الهوة بين مقررات البرالمعرفة من وجهة نظر الطلبة"، 

متطلبات وظائف عالم الشغل، في حين ان دراستنا اكدت ان برامج التكوين فعالة نسبيا في توجيه الطالب الجامعي 

 نحو االعمال الحرة باعتبارها الرائجة في عصرنا الحالي.

 ل الدراسة السابقة العاشرة:مناقشة النتائج في ظ-ي

" مساهمة برامج التعليم الجامعي في تعزيز المهارات والمعارف قروش عيسى وفضيلي سمية بعنوان  للباحثان  

وتوصلت الدراسة الى ان لبرامج التعليم الريادي في الجامعة دور في تنمية للطلبة في مجال ريادة االعمال"، 

يؤكد وجود توافق بين هذه الدراسة  السلوك الريادي للطلبة وتنمية المهارات ونقل المعارف الريادية، وهذا ما

 ودراستنا الحالية في دور برامج التكوين الجامعي في تنمية المهارات المتعلقة بمجال العمل الحر.

 ل الدراسة السابقة الحادية عشر:مناقشة النتائج في ظ-ك

" تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام ليسانس ماستر دكتوراه في ضوء تحضير للباحث احمد زرزور بعنوان   

حيث توصلت الدراسة الى ان محتوى البرامج ثري يحضر الطلبة الى عالم الشغل الطلبة الى عالم الشغل"، 

 عالم الشغلتحضيرا فعاال، وهذا ما يتوافق مع دراستنا الحالية في ان هذه البرامج تساهم في اعداد الطلبة الى 

 ل الدراسة السابقة الثانية عشر:مناقشة النتائج في ظ-ل

" اصالح البرامج الجامعية )مواءمة التكوين( كمدخل تنموي للباحثتان حاج كولة غنية وقواجلية امال بعنوان   

 تنمويحيث توصلت الى ان التكوين الجامعي يحاول إعادة انتاج الفكر اللربط الجامعة بالمحيط االقتصادي"، 

وهذا ما يجعل هذه  الريادي،انطالقا من اإلصالحات التي عرفتها البرامج الجامعية وذلك بتبني مفهوم التعليم 

الدراسة تتوافق دراستنا الحالية في ان برامج التكوين الجامعي تساهم في اعداد المؤهالت المطلوبة لسوق لعمل 

 انطالقا نت التعليم المقاوالتي.
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 .............................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج....الفصل الخامس....

 ل الدراسة السابقة الثالثة عشر: مناقشة النتائج في ظ-م

 في ضل جودة التعليم الجامعي بين الواقع همة الجامعة الجزائرية في التنمية" مساللباحثة مليكة بن بردي بعنوان  

حيث توصلت الدراسة الى ان محتوى برامج التكوين بالجامعة والمامول من وجهة نظر األستاذ الجامعي"، 

الجزائرية يساهم في تحضير الطلبة الى عالم الشغل نت خالل المحتوى المعرفي والمهني، وهذا ما يجعل هذه 

ساهم في اعداد المهارات الالزمة لسوق الدراسة تتوافق دراستنا الحالية في ان محتوى برامج التكوين الجامعي ت

 العمل.

 ل الدراسة السابقة الرابعة عشر:مناقشة النتائج في ظ-ن

-" دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة االعمال لدى الطالبللباحث بسام سمير الرميدي بعنوان   

 لمصرية ليس لجيها استراتيجية واضحةحيث توصلت الدراسة الى ان الجامعات ا"، -استراتيجية مقترحة للتحسين

لتنمية ثقافة ريادة االعمال، وانه غياب كبير للتعليم الريادي داخل هذه الجامعات وضعف في التثقيف في هذا المجال، 

في حين ان دراستنا اثبتت ان للجامعة الجزائرية دور في تثقيف طالبها في مجال ريادة االعمال من خالل محتوى 

 رسة.المقاييس المد

 ل الدراسة السابقة الخامسة عشر:مناقشة النتائج في ظ-س

حيث " دور العوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحر" للباحث احمد عمر أبو الخير بعنوان  

توصلت الدراسة الى ان هناك ضعف من طرف مؤسسات التعليم الجامعي في تحفيز الطالب نحو رياد االعمال، في 

 ن دراساتنا اثبتت ان لمؤسسات التعليم الجامعي دور في تنمية الثقافة الريادية.حين ا

 ل الدراسة السابقة السادسة عشر:مناقشة النتائج في ظ-ع

" دور جامعة أسيوط في تنمية ثقافة العمل الحر لد طالبها كمدخل لحل محمد طه رشوان بعنوان  أشرفللباحث   

الدراسة الى انه وجود قصور لدى الطالب الجامعي في فكر وثقافة العمل الحر وان وقد توصلت مشكلة البطالة"، 

هناك ضعف لدور الجامعة في تنميتها للطالب الجامعي، غير ان دراستنا اثبتت ان هناك دور فعال للجامعة في تنمية 

 ثقافة طالبها نحو العمل الحر.
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 .................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائجالفصل الخامس....................................

 ل الدراسة السابقة السابعة عشر:مناقشة النتائج في ظ-ف

" دراسة مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني المجلس األعلى للسكان في االردن بعنوان  أعدهاوالتي  

وتوصلت الدراسة الى ان الكتب المدرسية األردنية غنية بالمفاهيم والريادة واالبداع في الكتب المدرسية األردنية"، 

اسة رخاصة مفهوم ريادة االعمال ذلك راجع الهتمام التعليم قبل الجامعي بثقافة ريادة االعمال، وبذ لك تتفق هذه الد

 .الجامعيمع دراستنا الحالية مدى تضمين مفاهيم الريادة في محتوى المقاييس اال ان دراستنا تخص المستوى 

 ل المقاربة النظرية:مناقشة النتائج في ظ.3

 ل نظرية المورد البشري:مناقشة النتائج في ظ-أ

تبنينا في دراستنا نظرية المورد البشري والتي ترى ان التعليم نوع من االستثمار المنتج، ذلك انه يساهم في إعطاء   

الفرد كمورد بشري القدرات الالزمة والمؤهلة والمهارات الفنية التي تؤهله لدخول سوق العمل، وهذا ما جعلنا نعتمد 

كون ان التكوين الجامعي يسعى لالستثمار في الطالب الجامعي كمورد على هذه النظرية النها ترتبط بدراستنا وذلك 

بشري واكسابه المهارات الالزمة لدخول سوق العمل ويمارس وظيفة من خاللها يحقق التنمية االقتصادية، ولذلك 

ثلة في لمتمفالتكوين الجامعي من خالل برامج والمتمثلة في المقاييس بساهم في اكساب الطالب المؤهالت الالزمة وا

 مهارات العمل الحر باعتباره المجال المساهم في التنمية االقتصادية، وتدريبهم على اعداد المشاريع.

 ميرتون: روبرت ل نظريةمناقشة النتائج في ظ-ب

 تبنينا هذه الدراسة أيضا نظرية ميرتون والتي ترى ان األداء الوظيفي للعناصر البنائية يترتب عليها حالة التكامل  

في النسق االجتماعي، حيث يرى روبرت ميرتون ان لكل ظاهرة وظائف كامنة والتي تؤدي البدائل الوظيفية، 

ووظائف معلنة والتي تعني النتائج التي تحدثها سمة اجتماعية او ثقافية والتي تفرض على االفراد تمثلها والتكيف 

الجامعة تحقق التوازن والتكامل في المجتمع والتوازن معها، وهذا ما جعل هذه النظرية ترتبط بدراستنا في كون ان 

بين مخرجات الجامعة وسوق العمل، ومن خالل الوظيفة الظاهرة للبرامج التكوين الجامعي من خالل ترجمة 

 الوظائف الظاهرة واالهداف الي ترمى الى تحقيقها.

 هداف الدراسة:مناقشة النتائج في ظل أ.4

كسف عن مدى فعالية برامج التكوين الجامعي ومدى مساهمتها في نشر الفكر المقاوالتي لقد هدفت دراستنا الى ال    

 للطالب الجامعي، ومدى مساهمة المقاييس المدرسة في تخصص علم االجتماع المهارات الخاصة بالعمل الحر، 
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ومعرفة مدى مسايرة هذه البرامج احتياجات سوق العمل، وقد اكدت دراستنا الحالية ان برامج التكوين الجامعي 

ي وحتويات المقاييس المدرسة، حيث تحتتساهم في نشر الثقافة المقاوالتية وريادة االعمال لدى طالبها من خالل م

 القيم والمفاهيم الخاصة بالعمل الحر.هذه المقاييس مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 الفصل الخامس......................................................عرض وتحليل البيانات الميدانية ومناقشة النتائج

 ثالثا: النتائج العامة واالقتراحات:

 .النتائج العامة:1

من النتائج، التي بدورها تؤكد صحة الفرضية العامة والتي مفادها هناك مواءمة أظهرت الدراسة الحالية مجموعة     

 بين برامج التكوين الجامعي وسوق العمل، وذلك استنادا للنتائج التالية:

 ان برامج التكوين الجامعي توجه الطالب الجامعي نحو ثقافة العمل الحر والمقاولة. -

والماستر تساهم في اكساب الطالب مهارات العمل الحر، ذلك  ان المقاييس المدرسة على مستوى الليسانس -

 استنادا الن الجزائر في اآلونة األخيرة وجهت اقتصادها نحو تشجيع المنافسة الحرة وريادة االعمال.

ان التكوين الجامعي يساهم في اعداد مهارات مؤهلة لسوق العمل، ذلك من خالل التعليم المقاوالتي  -

 تقداتها.واكسابهم قيمها ومع

تسعى المقاييس المدرسة لتشجيع الطلبة نحو المقاولة االقتصادية واالجتماعية، وتشجيع انشاء المشاريع من  -

 خالل اكسابهم مهارة االبداع والمخاطرة التي بدورها تساهم في احداث التنمية.

 .والمقاوالتيةان القيم المتضمنة في محتوى المقاييس لها عالقة بالعمل الحر  -

تساهم محتوى المقاييس في مستوى الليسانس والماستر في اكساب الطالب معارف ومفاهيم مرتبطة بسوق  -

 الشغل.

 . االقتراحات:2

...الخ التي تساهم في القيام بمزيد من حماالت التوعية حول المقاوالتي من خالل تنظيم ملتقيات وايام دراسية -

 مشروع واهميته. اكساب المزيد من المعلومات حول كيفية انشاء

تفعيل التربصات الميدانية في مجال المقاوالتية نت خالل االحتكاك ببيئات عمل مختلفة كالورشات والمؤسسات  -

 الصغيرة والمتوسطة، من اجل احتكاك الطلبة بالواقع المقاوالتي والوقوف على اهم التحديات التي تواجههم.

جية، وتعليمهم بواسطتها من خالل عرضهم لتجارب واقعية ناجحة في تمكين الطلبة من مهارات الوسائل التكنولو -

 مجال المقاوالتية.
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 خالصة:

تائج، استطعنا منه اإلجابة على تساؤالت من خالل عرضنا لهذا الفصل الخاص بتحليل البيانات ومناقشة الن 

التي ثبتت صحتها، واستطعنا مناقشة النتائج في ظل فرضيات الدراسة  اإلشكالية واختبار صحة الفرضيات

 إذاوالدراسات السابقة وفي ظل األهداف والمقاربة النظرية من اجل معرفة ما توصلنا اليه من نتائج ومعرفة ما 

 حققت ام ال.كانت اهداف الدراسة قد ت
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 خاتمة......................................................................................................................

 خاتمة:

لى اان الجامعة من المؤسسات الرائدة في تحقيق التنمية البشرية لكونها ذات طابع انتاجي متميز، وذلك تسعى   

وذلك من خالل زيادة معارفه ومهاراته وتأهيله لدخول سوق العمل والتخطيط لمسارهم  تكوين الطالب الجامعي

 المهني.

وقد سعينا من خالل دراستنا الى استطالع الدور الذي تلعبه برامج التكوين الجامعي في تهيئة الطالب واكسابه   

كدت دراستنا الى ان برامج التكوين الجامعي المتمثلة في المقاييس المهارات الالزمة لدخول سوق العمل الحر، وقد ا

المدرسة من األهداف التي تسعى الى تحقيقها هي االستثمار في المورد البشري لمواكبة التغييرات الحاصلة في 

االعمال من  ةالمجتمع والمساهمة في التنمية وبالتالي تسعى الى اكسابهم مهارات جديدة وحديثة والتي تتمثل في رياد

خالل التركيز على مفاهيمها والمساهمة في غرس قيمها المتمثلة في مهارة االبداع واالبتكار والمخاطرة وكيفية 

 .التخطيط المستقبلي لمشاريعهم، واكسابهم معارف وقيم كافية متعلقة بسوق العمل وذلك تلبية الحتياجات سوق العمل
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