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 : الملخص 

يعكسها أعداد ألفراد اجملتمع ، وقد حققت يف ذلك نسبا عالية  املهين توفر اجلزائر التعليم والتكوينكغريها من دول العامل 
يف ظل تقلص فرص التوظيف يف املؤسسات العمومية وقطاعات الدولة ، ولكن الكبرية وخصوصا يف قطاع التكوين املهين  املتخرجني

مشاكل عديدة على رأسها فإن هؤالء املتخرجني يواجهون واليت تعترب حلول مؤقتة وليست بعيدة املدى ، ومع قلة احللول املختلفة ، 
أن يبحثوا عن منافذ أخرى وبدائل للعمل وتوظيف طاقاهتم ، ومن بني أحسن البدائل اليت تغين  عليهملزاما كان البطالة ، ولذلك فقد  
 09واليت تشكل حوايل  صغرية واملتوسطة ،املقاوالتية وإنشاء املؤسسات الالتوجه حنو طويال أو االنتظار طويال جند الشباب عن البحث 

 .، واليت تعترب أكثر مرونة واستقطابا لليد العاملة باملائة من القطاع االقتصادي للدول املتقدمة 
 .اليت ، البطالة ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة مرتبصي التكوين املهين ، التوجه املقاو  :الكلمات المفتاحية

 
Résumé : 

Comme tous les pays du monde, l'Algérie offre l’enseignement  et la formation professionnelle aux 

membres de la communauté, a atteint des taux élevés reflètent par le grand nombre des diplômés, en 

particulier dans le secteur de la formation professionnelle, mais à la lumière de la diminution des possibilités 
d'emploi dans les institutions publiques et les secteurs étatiques différentes, mais peu de solutions qui sont 

des solutions temporaires, pas à long terme , ces diplômés font face à de nombreux problèmes 

principalement le chômage, par conséquent, il est nécessaire pour eux de chercher d'autres issus et d'autres 
alternatives à travailler et à employer leurs énergies, et parmi les meilleures solutions qui enrichissent la 

recherche des jeunes longue ou attendez trop longtemps, nous trouvons l'orientation entrepreneuriale et la 

création des petites et moyennes entreprises qui constituent environ 90 % du secteur économique des pays 
développés, qui sont plus souples et plus attrayant la main d’œuvre . 

Mots clés : Stagiaires en formation professionnelle, l'intention entrepreneuriale, le chômage, les petites et 

moyennes entreprises . 
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 :مقدمة
يعترب العنصر البشري أساس التنمية يف خمتلف دول العامل ، كما يعترب القيام عليه من أهم العوامل املساعدة على القيام 
باالقتصاد واجملتمع ، وقد بذلت الدول يف سبيل ذلك الكثري من العناية واجلهد ، وأولت لذلك اهتمامها ، وذلك من خالل تكوين 

ة قدراته بالشكل الذي جيعله قادرا على العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية ، وإن من أهم الوسائل اليت تعمل على اإلنسان وتعليمه وتنمي
ة على تنمية العنصر البشري إضافة إىل العناية الصحية وحتقيق الرفاهية هو التعليم والتكوين ، وذلك ألن الفرد املتعلم واملتكون ميلك القدر 

 .كار اليت تساعد على االستغالل األمثل للموارد األقل وهذا هو أصل االقتصاد ومشكلته الرئيسية حتويل الثروات وخلق األف
والدول القوية اقتصاديا وسياسيا ال متتلك الثروات بقدر ما متتلك األفراد الذين لديهم القدرة على اقتناص الفرص واستغالهلا ، 

والندرة واحتمالية النفاذ ، بينما العربة يف العامل البشري واملواهب اليت ميتلكها ، إذ أن عامل األرض يف االقتصاد مهدد دوما بالزوال 
 .لذلك فإن التعليم والتكوين يعتربان الركيزة األساسية والثروة احلقيقية اليت ميكن االعتماد عليها للنهوض والوصول إىل القمة 

وين منذ نيلها لالستقالل وحتررها من املستعمر، وبذلت يف ذلك واجلزائر كغريها من دول العامل سعت إىل نشر التعليم والتك
الكثري من اجلهود والطاقات قصد تعميم التعليم وحتقيق النسب العالية يف التمدرس ، ويف اجلانب اآلخر فقد أولت الدولة اهتماما بقطاع 

كان قطاع التكوين املهين سابقا قطاعا يضم بينه   التكوين املهين وحاولت خالل فرتات متعاقبة النهوض به وحتقيق الغرض منه ، فقد
، ا ثانيا إىل جانب التعليم العايلالفاشلني واملتسربني من نظام التعليم ، وبكثري من اجلهد والعناية صار التكوين املهين اليوم رافدا مهما وركن

ليمي ، إىل جانب تأهيل العمال وخمتلف فئات اجملتمع ، نظرا ملا يوفره من فرص الستيعاب املتسربني من النظام التع ال ميكن التخلي عنه
، قصد مزاولة مهنة أو حرفة وصار يستقطب آالف الشباب الراغبني يف احلصول على شهادات مهنية تؤهلهم لدخول سوق الشغل 

 .معينة

عايل ، فقد طفت على ويف ظل عجز الدولة عن توفري مناصب شغل تكفي كل هؤالء املتخرجني مضافا إليهم خرجيي التعليم ال
، واليت تتزايد معدالهتا بشكل كبري يوما بعد يوم ، فبات البحث عن بديل للوظيفة املتخرجني أو الفئة املتعلمة السطح مشكلة بطالة 

وذلك ملا توفره من احلكومية أمرا الزما ، ولعل أبرز احللول املمكنة تتمثل يف تبين املبادرات الفردية وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، 
 .اب وخصوصا مرتبصي التكوين املهينمناصب شغل ، إىل جانب خصائصها اليت جتعلها أحد احللول املمكنة للشب

 

وقد تبنت الدولة سياسة تشجيع إنشاء املؤسسات املصغرة عرب عدة آليات وهيئات تعمل على تذليل الصعوبات لالنطالق يف 
 :ه من خالل طرح اإلشكالية التالية جيد موضوع حبثنا مربرا ملعاجلت يف هذا االجتاهو انشاء املؤسسات ، 

 "هل هناك توجه لدى متربصي مؤسسات التكوين المهني نحو المقاوالتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟"

 :حماور كاآليتثالثة ومن أجل اإلجابة على إشكالية حبثنا إرتأينا أن نقسم املقال إىل 

 ؛ن قطاع التكوين املهين يف اجلزائرحملة عامة ع .1

 ؛املقاوالتية كأحد احللول املمكنة ملشكلة البطالة  .2

 ؛ األساس النظري للدراسة .3

 .نتائج الدراسة امليدانية .4
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 لمحة عامة عن قطاع التكوين المهني في الجزائر : أوال 
I. مفهوم التكوين المهني: 

يعترب جمال من أهم اجملاالت املسئولة  إذ ، جماالت عدة يفلدارسني واهليئات وا الباحثنياهتمام الكثري من التكوين املهين  أخذ
 يلي وفيما ،، وقبل التطرق لألرقام واإلحصائيات حوله ، وجب علينا أوال إعطاء موجز للتعريفات اليت تناولته  تكوين اليد العاملة عن

 :ات التعريف هذهأهم  لبعض عرض
،  سمح الكتساب تأهيل مهين أو جمموعة من املؤهالت أو املهارات املهنية احملددة مهما كان نوعهاالتكوين املهين يعين أي نشاط ي -

 . 1 ، بغض النظر عن مستوى أو نوعية منصب العمل الذي سيحتله وذلك ألي إنسان بالغ مستعد الحتالل منصب عمل
لكل الذين يرغبون يف اكتساب كفاءة مهنية حىت يتمكن  هو عبارة عن تكوين نظري وتطبيقي يف خمتلف التخصصات املهنية ، يتوجه -

هلم الدخول إىل عامل الشغل ، كما يتوجه للعمال الذين يرغبون يف حتسني معارفهم ورفع مستوى تأهيلهم وهذا متاشيا مع التطور الذي 
 . 2 يشهده سوق العمل

اخلربات واملعارف املختلفة املتعلقة مبهنة معينة حيث يتلقى نوع من التعلم واكتساب املهارات و : " ويرى عبد الرمحن عيسوي بأنه  -
ات املتكون برامج تكوينية معينة تؤهله للوظائف اليت سوف يشغلها حيث نتناول زيادة كفاءاهتم االنتاجية وإملامهم بنوع من اآلالت والتقني

 . 3 "أو بطريقة جديدة من طرق العمل
املتطلبة يف مواقف العمل  تمنظمة وحتسني االجتاهات واملعرفة واملهارات ومناذج السلوكيا تنمية: " كما يعرفه بوفلجة غياث أنه  -

 . 4 "على أحسن وجه ويف أقل وقت ممكناملختلفة من أجل قيام األفراد مبهامهم املهنية 
رد من أجل إحداث تغيريات وأمجعت التعريفات السابقة على أن التكوين املهين هو جمموعة نشاطات منظمة يف شكل برامج موجهة للف

 :فيه على ثالثة مستويات ميكن اختصارها كالتايل 
  يهدف التكوين املهين إىل تنمية املستوى املعريف وذلك بتزويد املتكونني باملعارف املطلوبة وإعداد الكفاءات؛: املستوى املعريف 
  وى األداء لدى املتكون؛يهدف إىل امتالك املهارات وتنميتها من أجل رفع مست: مستوى املهارات 
  عملية التكوين ال تقتصر على تزويد املتكون باملعرفة واملهارة بل تتجاوز ذلك لتشرك سلوك الفرد : مستوى السلوكيات. 
مجلة من النشاطات اليت هتدف إىل اكتساب معارف : " واقع التعاريف السابقة ميكن تعريف التكوين املهين بصفة عامة بأنه  منو 

وسلوكيات حيصل عليها العامل أو املتكون من خالل دروس نظرية وأعمال تطبيقية يوجهها املتخصص باملهنة جتعل املتكون ومهارات 
 ".قادرا على مزاولة حرفة ما ، وهو عملية شاملة تضم جوانب نفسية وفنية واجتماعية 

 
II.  تطور قطاع التكوين المهني في الجزائر: 

حتت اسم  5091 ، وإمنا يعود ظهوره إىل الفرتة االستعمارية سنة ئر مل يكن مرتبطا باستقالل اجلزائرإن ظهور التكوين املهين يف اجلزا
فالتكوين يف اآلجال القصرية لليد  ، (ORTA) اجلزائربمسريا من طرف الديوان اجلهوي للعمل  "مصلحة التكوين املهين يف اجلزائر"

ألجل إعادة  بصفة أدقخاصة من أجل تلبية حاجيات االقتصاد الفرنسي أو  (BTP)مية العاملة املؤهلة يف قطاع البناء واألشغال العمو 
 .يت مر هبا القطاع بعد االستقالل وفيما يلي عرض موجز ألهم املراحل التارخيية ال. 5 بناء فرنسا املخربة واملدمرة بعد احلرب
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 :  6 2691إلى غاية  2691مرحلة االستقالل من  .2
، ال يستجيب جلها واألشغال احلرفية فرع متخصص يف البناء  059على  يمركزا حتتو  51االستعمار الفرنسي ورثت اجلزائر عن 

إنشاء املزيد من  على إعطاء دفع جديد للقطاع وتنشيطه من خالل منصباكيز ، وكان الرت  لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية آنذاك
سريين واألساتذة املكونني ، وفتح املزيد من التخصصات قصد االستجابة لالحتياجات مؤسسات التكوين املهين ، إىل جانب تكوين امل

 . (5099-5099)و  (5090-5099)االقتصادية ، وذلك يف إطار ما عرف يومها باملخططني الرباعيني األول والثاين 
 :ومت خالل هذه املرحلة 

 ؛ املهين للتكوين وطين جهاز تنصيب 

 كوين املهين إنشاء املعهد الوطين للتINFP ؛ 

 ا مقعد 000 25بطاقة استقبال نظرية قدرها جديدة مؤسسة  99 إجناز حوايل. 

 
 1111إلى  2691التكوين المهني من   .0

7 : 
، سواء من اجلانب القاعدي وذلك بإنشاء املزيد من مؤسسات تطورا ملحوظا  5009شهدت هذه املرحلة يف بدايتها وحىت سنة 

، إىل  CNEPDمراكز الدراسة عن بعد  ، باإلضافة إىل إنشاء معاهد وطنية متخصصةلف مناطق الوطن وكذا التكوين املهين عرب خمت
ختصص ، باإلضافة إىل اجلانب القانوين من خالل وضع اللبنات األساسية املنظمة لقطاع  599جانب توسيع االختصاصات لتصل إىل 

ظهور ، و 15/99إنشاء القانون اخلاص بالتمهني رقم بيبة والرياضة ، من خالل التكوين املهين ، والذي كان مسريا من طرف وزارة الش
 .  09/559القانون اخلاص بعمال التكوين املهين مبقتضى املرسوم 

 

مث شهد القطاع كغريه من القطاعات ركودا وتدهورا كبريا نتيجة الوضع األمين املرتدي الذي مرت به البالد والذي مس مجيع جوانب 
، تبنت مشروعا تنمويا ،  5000االقتصادية واالجتماعية ، ومع بداية انفراج األزمة مت انشاء وزارة مستقلة للتكوين املهين سنة  احلياة

وزارة  ، وزارة التعليم العايل ، وزارة التكوين املهين اليت تتضمن ممثلني عن، و  5999يف أوت مت تنصيب اللجنة القطاعية تكرس من خالل 
 قرارات عن النامجة السلبية التأثريات، وكانت اجلزائر الزالت حتت  أنه ميثل أبعادا جديدة للقطاع آنذاكمشروع قيل عنه ،  طنيةالرتبية الو 
، ما انعكس سلبا على قطاع  العمال من كبري عدد وتسريح البطالة معدل وزيادة املديونية تراكم إىل أدت واليت الدويل النقد صندوق

 .واهتزت صورته يف قطاع العمل التكوين املهين ، 
 
 :يومنا هذا  إلى 1111التكوين المهني من  .3

 

،  5990مت إبرام اتفاقية بني اجلزائر واالحتاد األورويب هبدف تأهيل قطاع التكوين املهين ، بدأ تطبيقها منذ جانفي   5990يف سنة 
مليون أورو ، وكان  90: ليون أورو ، ووزارة التكوين املهين بـ م 09: ، بتمويل مشرتك من االحتاد األورويب بـ  5990وامتد إىل غاية 

  . 8 اهلدف األساسي هلذه االتفاقية هو تكييف قطاع التكوين املهين يف اجلزائر مع اقتصاد السوق

رئيس مية لفخامة املؤمتر الوطين األول حول التعليم والتكوين املهنيني حتت الرعاية السا، مت عقد  5999أفريل   10-0-1ويف أيام  -
ملناقشة كافة القضايا مع مجيع الشركاء وأصحاب املصلحة يف النظام  باجلزائر العاصمة قصر األممبعبد العزيز بوتفليقة اجلمهورية السيد 

ع متطلبات كفيلة بتقريب التكوين م وطنية لنظام التكوين والتعليم املهنينيصياغة اسرتاتيجية قصد ،  الوطين للتعليم املهين والتكوين
 . 9الشغل
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مادة  05و أبواب 0توجت كل هذه اجلهود بإصدار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني والذي حيمل يف طياته  5991ويف سنة  -
وطرائق هتدف إىل حتديد األحكام األساسية اليت تنظم قطاع التكوين والتعليم املهنيني مبا يتماشى مع التطورات على مستوى سوق الشغل 

 . 10 اإلنتاج

، والذي مبوجبه يتم إنشاء خاليا اإلرشاد والتوجيه يف مؤسسات  000-55صدور املرسوم التنفيذي رقم  5955وشهدت السنة املاضية  -
 . 11 التكوين والتعليم املهنيني ، وكذا اللجنة الوالئية املشرتكة بني القطاعات

 

II.  ومخرجاته نظام التكوين المهني في الجزائر: 
 :نظام التكوين المهني في الجزائر  .2

 : 12 ، يف شكل تكوين أويل أو متواصل ، من خالل األمناط التالية 1إىل  5يتم التكوين املهين يف اجلزائري عرب مخس مستويات من 
 التكوين اإلقامي ؛ 

 التكوين عن طريق التمهني ؛ 

 التكوين عن بعد ؛ 

  ؛التكوين عن طريق الدروس املسائية 
 .التأهيل املهين و التعليم املهين : إىل أمناط أخرى مستحدثة على غرار  باإلضافة

 

ختّصًصا لكل أمناط  095وهي تضّم . ويشمل التكوين املهين عشرين شعبة مهنية تشمل مجيع جماالت النشاطات األساسية  
 : التكوين املختلفة وتشمل مستويات التأهيل اخلمس 

  ؛  (م.م.ت.ش)ي شهادة التكوين املهين املتخّصصة عمال ُمتخصصون أ: املستوى األول 

  ؛ (م.ك.ش) عمال ُمؤهلون أي شهادة الكفاءة املهنية : املستوى الثاين 

  ؛  (م.ت.ش)عمال ذوي تأهيل عال أي شهادة التحكم املهين : املستوى الثالث 

  ؛ (ت.ش)أعوان التحكم أي شهادة تقين : املستوى الرابع 

  (س.ت.ش)رات أي شهادة تقين سام اإلطا: املستوى اخلامس  . 
 

 : مؤسسات تكوين مستقلة شبكات ، تتضمن كل شبكة من أربعة اجلزائر يف املهين التكوين نظام يتكونكما 

I.2. المهني المؤسسات العمومية للتكوين شبكة : 
 : 13 وهي والتعليم املهنيني التكوين وصاية وزارة القطاع العمومي على شبكة واسعة من مؤسسات وهياكل للتكوين تقع حتت يتوفر
 المهني التكوين مراكز  (CFPA): 
( والية 91) مركزا متواجد بكل واليات القطر 901ددها ع ويبلغ .املهين التكوين القاعدية جلهاز الشبكة املهين التكوين اكزمر  تشكل

 .ة ملحق 550ويبلغ عددها  وهلذه املراكز ملحقات وأقسام منتدبة بالوسط الريفي 9إىل  5املستويات من  توفر تكوينات يف
 المهني ينالتكو  المعاهد الوطنية المتخصصة في  (INSFP): 

 ويبلغ( 1و 9املستوى )بتكوين التقنيني والتقنيني الساميني  واليات الوطن وتتكفل  أغلبيف املهين التكوين تتواجد املعاهد املتخصصة يف

  .ة ملحق 51هلا  وتتبع 00عددها 
 المهني المعهد الوطني للتكوين   (INFP) :ن رياملؤط باهلندسة البيداغوجية وبتكوين مكلف. 
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 المهني التكوين معاهد (IFP)  :اإلدارة وحتسني مستوى و رسكلة املدربني ومستخدمي بتكوين املهين التكوين تتكفل معاهد .
 .البالد يفمتواجدة بستة واليات  0يبلغ عدد هذه املعاهد ،  املهين التكوين وتوزيع برامج كما تساهم يف إعداد وطبع

 مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهالت (CERPEQ) :  يقوم هذا املعهد بإعداد الدراسات والبحوث حول
 .املهين التكوين دراسة هتم قطاع وبكل املؤهالت وتطوراهتا

 المتواصل التكوين وطني لتطوير وترقيةالمعهد ال (INDEFOC) : يقوم هذا املعهد بتقدمي املساعدة البيداغوجية والتقنية
املؤسسات العمومية واخلاصة ،  كما يقوم بالتعاون مع املتواصل التكوين وللهيئات قصد تطوير وترقية االقتصادية للمؤسسات

 . التمهني يرسكلة مؤطري ومعلمل
 المركز الوطني للتعليم عن بعد (CNEPD)  :التخصصات يوفر هذا املركز تكوينا مهنيا عن بعد يف خمتلف  . 
 لالصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواص (FNAC) :  تتمثل مهام الصندوق الوطين لتطوير التمهني والتكوين

كما يقوم بنشاطات اإلعالم  . املتواصل التكوين املايل للموارد الناجتة من حتصيل الرسم على التمهني وعلى التسيري املتواصل يف
 . والتمهني املتواصل التكوين حول تطوير

 المهني المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين(ENEFP)    : اقتناءتتمثل مهام هذه املؤسسة يف  ،
   .املهين  التكوين والبيداغوجية لقطاع التقنية تركيب وصيانة التجهيزات

 
يتضمن  50/95/5991 املؤرخ يف 99-91 من القانون رقم 51 دةخيول القانون اجلزائري وفق املا : المدارس الخاصة شبكة .0.2

القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني ، لألشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني للقانون اخلاص إنشاء مؤسسات للتكوين 
 . 14 والتعليم املهنيني

به القطاعات العمومية  الذي تتكفل التكوين إن : للوزارات األخرى التابعة المهني المؤسسات العمومية للتكوين شبكة .3.2
وختص قطاعات . نويا س متعلم أو عامل500 23  تدرب مدرسة  70عدد هذه املؤسسات يبلغ حيثاألخرى يبقى جد حمدود 

 . 15 والرياضة ، الربيد واملواصالت والشباب البحري ، الصيد ، الصناعة ، الصحة العمومية ، األشغال الفالحة

للمؤسسات الكربى يف  التابعة التكوين تشمل هذه الشبكة مدارس :التابعة للشركات اإلقتصادية  التكوين مؤسسات شبكة .4.1
 . 16 تكوين منصب 50999، املناجم والصناعة حيث تبلغ قدرهتا  ميدان الطاقة

 

II.   مخرجات قطاع التكوين المهني: 

 1121ب النمط والجنس لسنة يوضح أعداد المنتسبين لقطاع التكوين المهني حس ( 2)جدول رقم 

 المتخرجون المجموع 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 02642 220990 62949 20298 92624 02829 029 اإلقامي
 96.8 92.6 90 22.2 29.9 6..4 90.6 %منهم فتيات 
 08264 2962.9 2.020 20.86 99989 2242.4 2222 التمهين
 26.4 20.2 26.8 62 90.9 29.2 24.2 %منهم فتيات 

 9064 .2900 8492 .22. 2920 4929 9 المسائيةالدروس 
 92 92.4 44.9 92.2 98.2 24.8 9 %منهم فتيات 

 .مديرية التخطيط واإلحصائيات بوزارة التكوين والتعليم املهنيني 5959إحصائيات  :املصدر

http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063


 دور مؤسسات التكوين المهني في دفع الشباب نحو المقاوالتية

 
169 

باملائة ،  15اقباال من طرف الشباب هو التكوين عن طريق التمهني بنسبة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن النمط األكثر 
باملائة ، وميثل املستوى الثاين الفئة األكثر عددا بالنسبة للتكوينني اإلقامي والتمهني ، يتخرج من كل هذه  91يليه التكوين اإلقامي بنسبة 

حظ أن الفتيات ميثلن النصف تقريبا من أعداد املتكونني ، يف مجيع األمناط باملائة يف خمتلف املستويات ، واملال 9511األعداد ما نسبته 
 .واملستويات ويشتغل أغلبهن يف اجملاالت املتعلقة باإلدارة والتسيري إىل جانب النشاطات احلرفية والتقليدية 

 
III.  عالقة قطاع التكوين المهني بقطاعي التعليم والعمل: 

الذين يتسربون  حيث بلغ سنويا عدد التالميذتالميذ املتسربني من قطاع الرتبية و التعليم ، يتكفل قطاع التكوين املهين بضم ال
 املهين وينالتك تلميذ ، يستقبل قطاع 000 500 واالجتماعي االقتصادي تقرير اجمللس الوطين من مراحل النظام الرتبوي العام حسب

 5، هذا يعين أن  باملائة 01العايل  مرحلة التعليم تبلغ نسبة التسرب من مرحلة التعليم األساسي إىل غاية. منهم 000 200حوايل  سنويا
 .  مرحلة التعليم العايليصلون إىل املدرسة فقط من األطفال الذين دخلوا إىل باملائة

مث يتوجه هؤالء املرتبصون بعد حصوهلم على شهادات مهنية حنو سوق العمل قصد البحث عن مناصب عمل  وجتنب البطالة 
، مما يعين أن هناك سلسلة مرتابطة بني القطاعات الثالثة حيث أن خمرجات قطاع التعليم تعترب مدخالت لقطاع التكوين املهين ، والذي 

 : ل خمرجاته مدخالت لسوق العمل ، كما يوضحه الشكل التايل تشك
 

 

سنة ، وتأخذ البطالة  09و  59باملائة يشكلون فئة الشباب بني  9019باملائة ، حوايل  59تشكل البطالة يف اجلزائر ما نسبته 
يف امللحق الشكل ، و 5959املائة سنة ب 9019إىل  5990خالل  9919منحى تصاعديا بشكل مقلق بالنسبة هلذه الفئة إذ ارتفعت من 

أن إذ يعطينا نظرة تفصيلية عن نسب البطالة لدى الشباب حسب مستوى التعليم والشهادة املتحصل عليها بني اجلنسني  (95)رقم 
الثانية وبشكل أقل باملائة من نسبة البطالة اإلمجالية ، يأيت يف املرتبة  5519معدل الشباب البطالني من حاملي الشهادات العليا ميثل 

باملائة ، ويعود الفرق يف ذلك كون التعليم العايل خيرج  5511البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات من مؤسسات التكوين املهين مبعدل 
مل من التخصصات الغري مطلوبة يف عامل الشغل ، أما التكوين املهين فإنه خيرج شباب إن مل يسعفهم احلظ يف مناصب ع أكربأعدادا 

لدى املؤسسات فإهنم يلجأون للعمل اخلاص ريثما يتم احلصول على عمل ، كما يالحظ أن ارتفاع نسبة البطالة متس الفتيات بشكل 
 .أكرب قد يتعدى يف الغالب الضعف بالنسبة للذكور البطالني 

 

 يوضح العالقة بين التكوين المهني وقطاعي التعليم والعمل( 2)الشكل رقم 

  من إعداد الباحثان: المصدر 
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ن العاطل شابا ومتعلما فاملشكلة صارت إن وجود البطالة يف اجملتمع مشكلة ، وكون أن العاطل شابا فاملشكلة أعظم ، أما أن يكو 
باملائة ،  59سجلت نسبة البطالة  5959أزمة جيب اإلمعان فيها ومجع العلماء وصانعي القرار للنظر فيها بشكل أكثر عمقا ، ففي سنة 

نار ، ومسامهته يف شاب عاطل دخله يساوي الصفر دي 000 825باملائة ، أي  9019( سنة 09-59)ونسبة العاطلني ذوي الفئة العمرية 
إهنا حبق مفارقة عجيبة إننا نعيش اليوم تناقضا ،  واضح كم هو حجم الناتج الضائع على االقتصاد اجلزائري. الناتج الوطين تساوي الصفر 

 . 17 من نوع الندرة مع الوفرة
 

 :المقاوالتية كأحد الحلول الممكنة لمشكلة البطالة : ثانيا
I.  س النظريةالتعريف واألس: المقاوالتية: 

أخــذ موضــوع املقاولـــة واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة حيــز اهتمــام كبــري باملقارنــة مــع املاضــي، حيــث كــان االهتمــام خيــص فقــط     
اولــة املؤسســات الكبــرية باعتبارهــا املولــد الوحيــد للوظــائف والثــروة، لكــن ســرعان مــا تغــريت هــذه النظــرة بعــد بــروز األمهيــة املتناميــة لقطــاع املق

 .اصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اليت غالب ما يرتبط اسم املقاول هبـاخ

وباعتبـار  .لذا أصبح موضوع تطوير الروح املقاوالتية يشغل حيز اهتمام كبري خاصة عند شرحية الشباب، ألنه ميـس مشـكلة البطالــة        
مـن التعريـف واملقاربـات، لعـل أكثرمهــا مالئمـة مـع طبيعـة حبثنـا هــي  فقـد أسـندت هلـا العديــد  18باتـت تعـرف حاليـا كمجــال للبحـثاملقاولـة 

والــيت تعــرف املقاولــة علــى أهنــا جمموعــة مــن املراحــل املتسلســلة والــيت تقــود يف األخــري  (L'approche processuelle) املقاربــة املرحليــة
ضمن منظور زمين وموقفي، املتغـريات الشخصـية واحمليطيـة الـيت هو التحليل  ، وهدف هذه املقاربةللفعل املقاواليت واختاذ قرار إنشاء املؤسسة

 .         املقاوالتية تتشجع أو متنع وتعيق روح املقاولـة، األعمال والسلوكا

والــيت تقــود إىل إنشـــاء  (Processus)وأول البــاحثني الــذين تبنــوا مفهـــوم املقاولــة علــى أهنــا جمموعـــة مــن املراحــل تــتم خـــالل الــزمن         
اللــذان حــاوال تفســري كيفيــة انطــالق احلــدث املقــاواليت بتبــين هــذا املنظــور، وذلــك  L.SOKOL (1982) وA.SHAPERO سســة جنــد  مؤ 

 .    بربط احلدث املقاواليت بالعوامل الظرفية والفردية، والحظوا أن هناية كل مرحلة هي بداية ألخرى

ـــــــذين تبنـــــــوا هـــــــذه        ،  BRUYAT،BYGRAVE  ،HERNANDEZاملقاربـــــــة، نـــــــذكر مـــــــنهم كمـــــــا أن هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن البـــــــاحثني ال
SABOURIN  و .GASSE وكـل مـن هـؤالء البـاحثون قـدموا منـاذج يف املقاولــة، تعتـرب كمرجـع للعديـد مـن الدراسـات، نعـرض منهـا منـوذج 

J.-P SABOURIN et Y.GASSE(1989)19  تمدرسـني، بـاألخص الـذين يـربز املراحـل الـيت تقـود لـربوز وظهـور املقـاولني بـني فئـة املالـذي
تــابعوا تكــوين يف جمــال املقاولـــة، حيــث ومــن خــالل حتليــل يانيـــة بــرامج تكوينيــة  الحــظ الباحثــان أنــه توجــد عالقــة إجيابيــة بــني التوجهــات 

 :أما عن العوامل اليت تؤثر على هذا النموذج فتنقسم إىل ثالثة جمموعات . املقاوالتية للفرد واإلمكانيات املقاوالتية

. ومتثــل جممــوع العوامـل الشخصــية واحمليطيــة الــيت تشــجع علـى ظهــور االســتعدادات عنــد الفــرد : (Les antécédents)املسبقــات  .  أ
 .حيث الحظ الباحثان بأن الطلبة الذين لديهم آباء يعملون حلساهبم اخلاص لديهم إمكانيات مقاوالتية أكرب باملقارنة مع اآلخرين

وهـي احملفـزات، املواقـف، األهليـة .  وهي جممـوع اخلصـائص النفسـية الـيت تظهـر عنـد املقـاول: Les prédispositionاالستعدادات . ب
 . والفائدة املرجوة، واليت تتفاعل يف ظل ظروف مالئمة لتتحول إىل سلوك

تشـمل العوامـل اإلجيابيـة وعوامـل عـدم وهذا يكون حتت تأثري الدوافع احملركة واليت : جتسيد اإلمكانيات والقدرات املقاوالتية يف مشروع. ج
 (. انقطاع) االستمرارية
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فكلما زادت كثافة الدوافع احملركة فهي تشجع األفراد أكثر على خلق مؤسسة، واألفراد الـذين ميلكـون إمكانيـات وقـدرات مقــاوالتية أكـرب 
 .فهم حيتاجون لدوافع حمركة أخـف

 J.-P  SABOURIN et Y.GASSE(1989)نمودج : 0شكل رقم
 

 
 

II. ميكننا تلخيص العوامل اليت ميكن أن تقود الفرد جملال املقاولة يف منوذج يعترب أساس الدراسات يف : دوافع الشباب نحو المقاولة
حيث قام الباحثان بتأسيس منوذج بقي حلد اآلن  A.SHAPERO et L.SOKOLمنوذج تكوين احلدث املقاواليت لـ املقاوالتية وهو 

أنه لكي يبادر الفرد بتغيري كبري ومهم لتوجهه يف :" تقول والفكرة األساسية للنموذج. حباث يف جمال املقاولـةاملرجع األساسي لأل
وهذا ما  20". احلياة، مثل اختاذ قرار إنشاء مؤسسته اخلاصة، فيجب أن يسبق هذا القرار حدث ما يقوم بإيقاف وكسر الروتني املعتاد

 :(3 )ت من العوامل، كما تظهر يف الشكل رقميشري إليه يف منوذجه بثالث جمموعا
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 21: ميكننا تفسري متغريات النموذج كما يلي

مثـــل التســـريح مـــن العمــل، الطـــالق، اهلجــــرة، عـــدم الرضـــا عـــن  (:Les déplacements négative)االنتقـــاالت السلبيــــة  . أ
 .اخل....العمل،

 . اخل...أثري العائلـة، وجود سوق أو مستثمرين حمتملني، مثل ت :(Les déplacements positifs)االنتقاالت اإلجيابيـة  . ب

 .مثل اخلروج من اجليش، من املدرسة، أو من السجن: (Les situations intermédiaire)األوضـاع الوسيطيـة  . ت

بيــة مثـل اهلجـرة، ميكــن أن فاالنتقـاالت السلراد، واحملركــة للحـدث املقـاواليت؛ وتعتـرب هـذه العوامــل أسـاس إحـداث التغيـري يف مسـار حيـاة األفــ
حتــــث الفــــرد علــــى العمــــل املقــــاواليت، وهــــذا مــــا مت مالحظتــــه فعليــــا يف بعــــض البلــــدان مــــن خــــالل قيــــام بعــــض اجملموعــــات العرقيــــة بإنشــــاء 

املفســرة  ومــا بــني املتغــريات.  أمــا االنتقــاالت اإلجيابيــة واألوضـــاع الوســيطية، فتــؤثران علــى نظــام القــيم لألفــراد وعلــى رغبــاهتم 22.مؤسســات
 ،(Company formation)للنمــوذج والــيت تتمثــل يف اجملموعــات الثالثــة مــن العوامــل، واملتغــرية املفســرة الــيت تتمثــل يف إنشــاء املؤسســة 

إدراك الشــخص لرغبـــاته وإمكــــانية اإلجنـــاز، واللـــذان يكونــان نتـــاج احملــيط الثقـــايف، : يعــرف الكاتبــان جممـــوعتني مــن املتغـــريات الوســيطية مهـــا
 .ومها ختتلفان من فرد آلخر، وتساعدان يف حتديد األفعال الواجب القيام هبا. االجتماعي واالقتصادي

ـــة . أ  . وهــي تضــم العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــؤثر علــى نظــام القــيم لألفــراد: (Perception de désirabilité)إدراك الرغبـ
ويتشـكل نظــام القـيم مـن خـالل .  لمـا زاد عـدد املؤسسـات املنشـأةطرة، االسـتقاللية الذاتيــة، كفكلمـا يويل اجملتمع أمهيـة لإلبــداع، املخــا

ة،  تأثري العائلـة خاصة األبوين اللذان يلعبان دور مهم يف تكوين الرغبـة، باإلضـافة للتجـارب السابقــة والفشـل يف جتـارب مقاوالتيــة سـابق
 . خصكلها عوامل تساعد على تقويـة الرغبة لدى الش

تنشــأ إمكانيـــة اإلجنــاز مــن خــالل إدراك الفــرد جلميــع أنــواع الــدعم  (:(Perceptions de faisabilité)إدراك إمكـــانية اإلجنـــاز. ب 
د فتــوفر املــوارد املاليـــة يؤثـــر مباشــرة علــى التوجــه املقــاواليت الفــرد، وهــذا امليــل يتولـــد نتيجــة امــتالك الفــر  .واملســاعدة املتــوفرة لتحقيــق فكرتــه

كمـــا تؤثــــر كـــل مـــن       (.Ethnieيف حالـــة اجملموعـــات العرقيــــة )ملـــدخرات خاصـــة أو مســـامهات العائلـــة، ومـــن خـــالل أفـــراد اجملموعـــة 
، واألصدقـاء، النصائح واالستشارات، والتكوين اخلاص يف كيفيـة إنشـاء املؤسسـات علـى إدراك إمكانيــة اإلجنـاز لـدى (ة)مساعدة الزوج

 . احثان ألمهية التكوين اخلاص يف املقاولـة على إدراك الفرد لرغباته وإمكانيـة إجنازه هلاكما يشري الب. الفرد

   : باإلضافة للعناصر السابقة أفرزت الدراسات على جمموعة أخرى من العوامل من شأهنا دفع الشخص حنو جمال املقاولة وهي كما يلي



 دور مؤسسات التكوين المهني في دفع الشباب نحو المقاوالتية

 
173 

 رابط قوي بني وجود منوذج مقاول يف احمليط وبروز مقاولني جدد حيث وجدت الدراسات، أنه يوجد : منوذج مقاول لتقليده
(Shapero et Sokol ) له تأثري كبري، حيث يتأثر األفراد يف طموحاهتم  -النموذج–؛ كما وجد أن جنس املقاول

 23.واختياراهتم بأشخاص من نفس جنسهم
 اواليت، أي منذ حتديد الفرص إىل غاية التسيري الفعلي إن اخلربة املالئمة عنصر ضروري يف مجيع مراحل املسار املق:  اخلبـرة

، فكلما كان هذا األخري يتكون من أفراد ذو مستوى علمي مرتفع، كلما 24وحسب نظرية رأس املال البشري. للمؤسسة
ة ساعد ذلك على تنفيذ املهام املطلوبـة بشكل أفضل، فاكتشاف واستغالل الفرص يعتمد بشكل كبري على اخلربات السابق

 .احملصلة خالل الدراسات واحلياة العمليـة
  دور نوادي ومجعيات((Réseaux : وتبادل اخلربات؟احلصول على املعلومات حيث االنضمام إليها يساعد يف 
 فكما نعلم، فأي شخص يريد إنشاء مؤسسة، فيجب أن ميتلك السيولة الكافيـة لذلك، وقيمة أموال بدء املشروع : املوارد املالية

 .يت حتدد نوع الفرص املستغلة، واليت ختتلف حسب حجم األموال املسخرة هلاهي ال

 تلبية حلاجات أساسية متعلقـة بالبقاء، احلصـول على دخل، رفـع القدرة الشرائيـة،  ذلك مثال: احملفزات االجتماعية االقتصاديـة
 .حتسني الشروط املعيشية

 النفتـاحاجلنس، مثال ذلك اواليت ختتلف باختالف الفرد و :احملفزات الشخصيـة(l'épanouissement))  ،حلصول على ا
 .إمكانية التحكم يف الوقت،  دخل أكرب واستقاللية مالية،  النمو الشخصي والرضا يف العمل ،االستقاللية الذاتيـة

 ابه اخلاص، والعمل حلسفهي عموما ختص  اإلطارات واملوظفني الذين يرغبون يف تغيري نشاطهم: احلوافز املهنيـة. 

 استغالل فرص عمل، أو سوق معينةالرغبة يف : احلوافز التجاريـة( .Créneau- porteur .) 
  وهي تضم احلاجة للنقود، شروط عمل غري مقبولـة، التمييز يف منح املناصب واحلرمان من الرتقيات،  (:السلبيـة)العوامل الدافعـة

 .   زويف بعض الدول تعترب نسبة البطالة العالية كمحف
 وهي اليت تؤثر بشكل كبري على نفسية الفرد، حيث يضيف ويقول أنه لكي يتجه الفرد حنو :  الدوافـع النفسيـة

أو عدم الرضا يف  فصل عدم توفر فص عمل،مثـال ذلك عدم  ،مسار املقاولـة، فال بد أن تتدخل يف حياته إثارة نفسية قوية
ة، بأن مثل هذا االنشقاق النفسي، يولد شعور بالذنب، حالـة من اخلوف، وأخريا ويشري الباحث يف هذه النقطـ.  العمل، هجـرة

 .حاجة ملحة وإرادة صارمـة للنجاح
  وهذه األنظمـة هي عوامل حمتملة، ميكنها أن تؤثر بشكل مالئم : أنظمة املساندة والدعم إلنشاء املؤسسات

احية التمويل، والذي بدوره يقوي التوجه املقاواليت لألفراد ، ويقود أيضا أو غري مالئم على القدرات املقاوالتية للفرد، مبعىن من ن
  .إىل إنشاء مؤسسة

 :وهذه األنظمة بدورها تنقسم إىل

وهنا كما سبق وذكرنا، يتأتى سوى من خالل شبكة عالقاته اخلاصة، مبعىن حميطه العائلي أو : الدعـم املـايل  . أ
أو من خالل وجود مؤسسات رأس املال املخاطر، باإلضافة (. غري رمسية مصادر متويل) أصدقاءه، أو أفراد آخرون 

 (.ANSEJمثال ذلك يف اجلزائر) للوكاالت اخلاصة بدعم إنشاء املؤسسات من طرف الشباب 

وهي متثل عامل مهم يف مسار العمل املقاواليت، حيث عادة ما تقدم اجلامعة من خالل : النصائح والتكوين  . ب
–املهين  نعلى مستوى مراكز التكوي وأيضا التكوين الذي جيرى كان يف جمال املؤسسات واألعمال،تكوينها خاصة إذا  

 . -كما هو حال دراستنا
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وهنا خنص بالذكر، وجود حاضنات املؤسسات واملرافقني هلا، واليت يتمثل دورها يف تقليص : الدعـم السوقـي . ت
وكذا توعية الشباب بكيفية متابعة جناح مؤسساهتم،  .سساتتكاليف بدء املشروع، والذي من شأنه تسهيل إنشاء املؤ 

 .وهذا ما سيتم مناقشته من خالل اجلزء الثاين من هذه املداخلة

 :الدراسة الميدانية: ثالثا 
I. من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة واليت متس قياس مدى توجه فئة مرتبصي مؤسسات : إختيار نمودج قياس الدراسة

اعتمدنا عند وضع مقاييس الدراسة  أهم العوامل اليت تتحكم يف هذا التوجه ،  حنو املقاوالتية والعمل اخلاص ومعرفةالتكوين املهين
ومها نظرية هامتني يف تفسري توجه األفراد حنو املقاوالتية  النموذج املوحد لنظريتنيعلى ( أسئلة االستبيان املستخدم يف الدراسة)

وقد مت االعتماد على هذا ،  Shapero et Sokol لـ، إضافة إىل منوذج تكوين احلدث املقاواليت   Ajzenالسلوك املخطط لـ 
 : ، والشكل التايل يوضح هذا النموذج  25 النموذج خالل عدة دراسات سابقة من أجل قياس التوجه املقاواليت

 
 اوالتينموذج موحد لنظرية السلوك المخطط ونموذج تكوين الحدث المق:  4الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .22سالمي منيرة ، التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائر، مرجع سابق ، ص : المصدر 
 والذي مؤسسة إنشاء فكرة جتاه املرتبص موقف من كل عليها يؤثر الرغبات أن لنموذج املوحد كالتايل حيثوميكن تفسري ا 

 النشاط خالل من إرضائها ميكنه اليت احلاجيات أي)للمقاولة  ونظرته ،( إليها يطمح اليت املهنية املميزات) املهنية أي قيما يستند على
مؤسسة  إنشاء لقرار اختاذه حال يف له املهمني األشخاص مواقف من تتكون واليت االجتماعي املعيار ةمتغري  لتأثري باإلضافة ،( املقاواليت

 يف املرتبص ثقة على تعتمد فهي اإلجناز ، إلمكانية بالنسبة أما .باختياراته القيام عند أمهية له يويل املرتبص كان حال يف إال تأثري ذو وهو
 .26املقاواليت  املسار لنجاح والضرورية زمةالال بالنشاطات القيام على قدراته
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II.  عينة الدراسة: 
ملنطقة اجلنوب الشرقي متمثلة يف استبيان على جمموعة من املرتبصني  مبؤسسات التكوين املهين للمدن الثالثة  099مت توزيع  

استبيان من إمجايل االستبيانات  501، وقد مت اسرتجاع  5955، وذلك خالل شهري ماي وجوان ( حاسي مسعود –تقرت  –ورقلة )
، ويعود ذلك لتزامن توزيع االستبيانات مع فرتة االمتحانات ما جعل املرتبصني خيتفون مبجرد اهنائهم ( استبيان 01)املوزعة ، أي بفاقد 

استبيان نظرا لتخللها  09لالمتحانات الفصلية ، ودخوهلم يف العطلة الصيفية ، وبعد االطالع على االستبيانات املسرتجعة مت استبعاد 
 .استبيان قابل لالستغالل يشكل عينة الدراسة  501فراغات كثرية مما جيعلها غري قابلة لالستغالل ، لنحصل يف النهاية على 

وقد جرى اختيار العينة مع مراعاة موضوع الدراسة ، ومعايري اجلنس والعمر ، إىل جانب التخصص ومنط ومستوى التكوين ، 
 :مرتبصا وفق اجلدول التايل  501عني االعتبار بعض املعايري األخرى حمل الدراسة ، وقد توزعت العينة واليت تتكون من مع األخذ ب

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس و نمط التكوين والمدينة يوضح 1الجدول رقم 
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 باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية من إعداد الباحثان: المصدر
 

سنة متثالن  09-50سنة و  50-59سنة ، بينما جند الفئتني  51و  59باملائة من أعمار العينة بني  15بالنسبة لألعمار فإن 
باملائة من العينة هم من ذوي املستوى اخلامس  19ستويات فإن أما بالنسبة للم .باملائة على التوايل من أفراد العينة  59باملائة ،  59

والذين يسعون للحصول على شهادة تقين سامي ، وهو ما نبحث عنه من خالل هذا االستبيان إذ املطلوب أكثر هم هؤالء الذين أهنوا 
املهين ، بعد ذلك يأيت املستوى الثاين بـ  تكوينهم وعلى أبواب التخرج وميلكون شهادات عالية ، ويتوجهون اآلن للتفكري يف مستقبلهم

 .باملائة فقط ميثلون املستوى األول  0باملائة متثل املستويني الثالث والرابع على التوايل ، بينما  55باملائة، مث  51
خصصات كما أنه مت تقسيم التخصصات إىل جمموعة فروع حىت يسهل العمل عليها فنجد فرع التسيري واالقتصاد ممثال عن الت

باملائة من العينة ، مث فرع التخصصات التقنية كالصيانة وامليكانيك  99اليت تعىن باإلدارة والبنوك والتأمينات وغريها واليت متثل ما نسبته 
من جممل  باملائة 59باملائة من العينة ، وتبقى التخصصات احلرفية كالبستنة واخلياطة واحلالقة وغريها ومتثل ما نسبته  00وغريها ومتثل 

 .العينة 
III.  تحليل متغيرات الدراسة : 

  :الرغبة في اإلنشاء .2

 متغيرة جاذبية الحقل المقاوالتي وفكرة إنشاء المؤسسة .2.2
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يف التوجه حنو املقاولة وإنشاء العمل اخلاص، قمنا بطرح جمموعة من  أجل دراسة مدى رغبة مرتبصي مؤسسات التكوين املهين من
باملائة من العينة بأن املقاوالتية وإنشاء  44جاذبية فكرة املقاوالتية ، يرى د الدراسة، حيث فيما خيص األسئلة اهلدف منها قياس أبعا

وميكن القول أن . باملائة احلياد  25باملائة بأن الفكرة ليست جذابة ، فيما التزم  11املؤسسة اخلاصة تعترب فكرة جذابة ، فيما يرى 
واليت تأخذ عادة  وهنا ختتصر الكثري من آمال املرتبصني وتعفيهم من مشكلة البحث عن الوظيفةالفكرة قد تكون جذابة يف حد ذاهتا ك

 .وقتا طويال جدا

قد تكون هناك توجه وجاذبية حنو فكرة : تحليل نتائج متغيرة توقعات الحياة المهنية المتعلقة بالرغبة في إنشاء المؤسسة .0.2
تلف توجه مرتبصي التكوين املهين حنو املقاوالتية حسب موقفهم من هذه الفكرة ، من خي إنشاء املؤسسة اخلاصة لدى املرتبصني ، ولكن
ومن . أو كما يطلق عليها الباحثون االعتقادات اخلاصة بإدراك الرغبات من خالل املقاولة ، خالل أمهية وإمكانية حتقيق طموحاهتم املهنية 

 :لى الشكل التايل خالل حساب املتوسطات احلسابية إلجابات العينة حنصل ع

 تمثيل الطموحات المهنية وإمكانية تحقيقها من خالل المقاوالتية بالنسبة ألفراد العينة يوضح 5شكل رقم 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على تحليل نتائج االستبيان: المصدر 

على عمل ذو أمهية واحلصول  احلصول على دخل ثابت وحتقيق األمن الوظيفي واحلصول ومن خالل حتليل النتائج، فنالحظ أن
 على وقت فراغ ، تعترب من األمور املهمة لدى مرتبصي التكوين املهين ، وهذه املتغريات ال تعكس التوجه املقاواليت بقدر ما متثل توجها

ليت ترتكز على عدم واضحا حنو التوظيف إذ ان الدخل الثابت واألمن الوظيفي بالتحديد ال ميكن احلصول عليهما من خالل املقاولة ، وا
الذي يتطلبه والتضحية فراغ يتناىف مع بذل الوقت الطويل احلصول على وقت ، كما أن واحتمالية فقدان العمل الثبات واخلطر الدائم 

ال احلصول على عمل ذو أمهية ال يتأتى إال من خالل التوظيف ، فاملقاول كما هو معلوم و القيام بإنشاء مؤسسة والسهر على جناحها ، 
ويف جانب آخر فإن حتقيق االستقاللية وقيادة . يسعى يف األساس ألن يكون عمله ذا أمهية بقدر ما يكون عمله ناجحا وممكن حتقيقه 

الذات والسلطة يف العمل ليست على قدر من األمهية لدى مرتبصي التكوين املهين ، ولكن حتقيقها ال يتأتى إال من خالل املقاوالتية 
 .ة اخلاصة وإنشاء املؤسس
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 : تحليل نتائج متغيرة القدرة على انشاء المؤسسة .3.2

تعترب القدرة على إنشاء املؤسسة الشطر الثاين من متغرية االعتقادات إىل جانب الرغبة يف إنشاء املؤسسة كما أشرنا سابقا ، 
النتائج ، ومن خالل  از املهام املقاوالتيةفرغم وجود الرغبة والتوجه حنو املقاولة إال أن هذا يتحكم فيه مدى قدرة املرتبص على إجن

يتضح أن املشكلة األبرز هي عدم قدرة املرتبصني على تأمني األموال اخلاصة للمشروع ، ، 4املتحصل عليها واملوضحة يف الشكل رقم 
أن البنود اخلاصة بالقدرة  بسبب كثرة التعقيد واإلجراءات للحصول على قرض بنكي ، وعدم اعتماد املرتبصني على املعارف ، بينما جند

على إدارة وتسيري األشخاص والتخطيط للمشروع وإجياد أشخاص أكفاء للعمل مع املرتبص تأخذ قيما مرتفعة وهذا يعود لطبيعة التكوين 
بينما جمموعة  .املهين وخصوصا أنه جيري وفق طريقة الفرق املهنية واليت تتيح للمرتبص العمل وسط فريق ما يقوي لديهم العمل اجلماعي 

 البنود اليت متثل املقدرة على دراسة جدوى املشروع فقد أخذت قيما ال ترقى إىل حد القدرة اجليدة ، ويعود األمر يف ذلك إىل كون هؤالء
 .اخل .. مل يتلقوا تكوينا حول املقاوالتية وال يستطيعون دراسة البيئة احمليطة هبم من منافسني وزبائن 

 درة على القيام بالمهام المقاوالتيةالق يوضح 6شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على تحليل نتائج االستبيان: المصدر 

باملائة منهم أهنم قادرون على  46أجاب قد ، فة املرتبصني على إنشاء املشروع وقصد التعرف بشكل مباشر على مدى قدر 
باملائة بأن نسب النجاح يف  31كما يرى . باملائة احلياد  22لك ، والتزم باملائة أهنم غري قادرون على ذ 12إجناز املشروع ، بينما يرى 

وجيمع غالبية أفراد باملائة فريون أهنا متوسطة ،  56باملائة منهم أن النسب تكون منخفضة ، أما  11املشاريع قد تكون مرتفعة ، ويرى 
اليت حتول دون إجنازهم ملشاريعهم ، وكلها أسباب ل أهم العوائق العينة على أن غياب التمويل ونقص اخلربة واخلوف من املخاطرة ، تشك

 .تتلخص يف اخلوف من تبين املقاوالتية 
 

وقد مت قياس التوجه من خالل السؤال عن احتمالية البحث عن وظيفة أو املقاولة وإنشاء :تحليل نتائج متغيرة التوجه المقاوالتي  .0
باملائة من  55باملائة من أفراد العينة بأن لديهم توجها حنو املقاوالتية ، بينما يرى  01أجاب  املشروع اخلاص ، أو املفاضلة بينهما ، وقد
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باملائة أي نصف العينة  15، فيما التزم ليس لديهم أي توجه حنو املقاوالتية ويفضلون التوظيف يف أحد املؤسسات املوجودة العينة أنه 
ومن خالل سؤال العينة حول استعداد املرتبص للعمل اخلاص والتية أو البحث عن وظيفة ، احلياد أو منطقة الشك بني التوجه حنو املقا

باملائة غري موافقون ، وهذا ما يعكس لنا التوجه  010باملائة مقابل  1511فقد كانت نسبة املوافقة يف حال توفر الظروف الالزمة، 
لو توفرت هلم األسباب الداعمة فإهنم على األرجح سيكون هلم توجه  املقاواليت لدى املرتبصني الذين يقعون يف منطقة الشك فرمبا

 .مقاواليت
جند أن الكثري من املقاربات اليت تناولت املقاول تركز على الصفات الشخصية اليت : ل متغيرة الصفات الشخصية للمتربصتحلي .3

النجاح يف اجملال املقاواليت إن حدث ذلك ، والشكل التايل ميلكها الفرد واليت توحي بعد فرتة أنه رمبا سيكون مقاوال ، أو أنه يستطيع 
 :يوضح املتوسطات احلسابية إلجابات املرتبصني حول مدى امتالكهم لبعض هذه الصفات 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

من خالل الشكل يتضح لنا أن البند اخلاص بالرتدد يف اختاد القرارات جاء مبتوسط أقل مما يعكس وجود ثقة أكثر يف نفسية 
ملرتبصني حول قراراهتم ، كما يعين باملقابل أهنم يتحلون باملخاطرة وهو األمر املطلوب يف املقاول ، أما باقي املتوسطات فقد جاءت ا

، وهذه  519 متقاربة، على غرار حتمل املسؤولية وبذل اجلهد واملثابرة والنظرة املتفائلة للمستقبل ، واليت كانت القيم فيها عالية حوايل
 .على النجاح يف العمل املقاواليت ت تكشف عن بعض صفات املقاولني واليت يف حال امتالك املرتبص هلا حقا فإن ذلك يساعدهالصفا

يوجد أي فرق بني اجلنسني حول التوجه املقاواليت ، وهو ما يبني أن اجملتمع مل يعد يرى يف عمل كما بينت الدراسة بأنه ال 
ن يعود السبب يف ذلك كون العمل احلر يتيح للمرأة أن تشتغل غالبا أمام حمل إقامتها ، كما يعكس املرأة حرجا أو مشكلة ، وميكن أ

ع أيضا توجه الفتاة حنو املقاوالتية وإدراكها ألمهية العمل احلر واإلنتاج بدل املكوث يف البيت ، كما تظهر هذه النتائج الدعم والتشجي
البيت من طرف الدولة واآلليات املوضوعة لدعم إنشاء املؤسسات املصغرة النسوية ، إذا علمنا أن الذي تلقاه الفتاة أو املرأة املاكثة يف 

 . 27 باملائة من القروض اليت يقدمها الصندوق الوطين للقرض املصغر موجهة للنساء 99

واجد املؤسسات وبتوجه فإنه يؤثر بشكل واضح على قرار املرتبصني إذ أن مدينة حاسي مسعود تتميز بتأما عن حمل اإلقامة 
باملائة ليس  50باملائة مقابل  00أبنائها حنو التوظيف بدل التوجه حنو العمل احلر وكانت نسبة الذين لديهم توجه حنو املقاوالتية هو 

بنسبة تية أين جند الغالبية يتوجهون حنو املقاوال ورقلة و تقرتلديهم توجه مقاواليت وهذا بدون احتساب منطقة الشك ، عكس مدينيت 

 باالعتماد على تحليل نتائج االستبيان: المصدر 

 

 

السمات الشخصية ألفراد العينة يوضح 6شكل رقم   
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ن إذ أباملائة على التوايل ليس لديهم توجه مقاواليت ، طبعا بدون احتساب منطقة الشك ،  0و  50باملائة على التوايل مقابل  01و  95
 .السبيل الوحيد لتجنب البطالة يعترب يف نظرهم  إنشاء املؤسسة اخلاصة

 
 في إنجاز المشروع تحليل متغيرة المحيط االجتماعي التابعة العتقادات الرغبة  .4

التوجه تعترب العائلة املؤثر املباشر على التوجهات املهنية لألفراد، فحسب دراسات سابقة فإن  :المحيط العائلي  .1.4
إضافة إىل مدى تواجد املقاولني يف حميط الرتبص ومدى جناح جتارهبم أو فشلها، إىل جانب مدى  ،على توجه األبناء يؤثر  ألبويناملهين ل

ومتيزت عينة . لقرار إنشاء مؤسسته اخلاصة اختاذهيطني كالعائلة واألصدقاء واألساتذة واألشخاص املهمني على املرتبص يف حال تأثري احمل
باملائة املتبقية يعملون حلساهبم  5015باملائة منهم بدون عمل ، يف حني  5115، ومن األباء موظفني باملائة  1115الدراسة بوجود 

وأردنا . باملائة فقط يعملن حلساهبن اخلاص  0وباملائة موظفات،  5515باملائة منهن غري عامالت، و 1110فإن  ، أما األمهاتاخلاص
باملائة من أفراد العينة يوجد يف حميطهم مقاولون ،   90كما أن نسبة ؛   من هذا التمييز دراسة تأثري التوجهات املهنية على اخليار املقاواليت

باملائة من أفراد العينة ال  59باملائة منهم يف حتقيق مشاريعهم ، بينما  51اب جتارب ناجحة ، بينما فشل باملائة منهم أصح 11كان 
يوجد يف حميطهم مقاولون ، والنجاح يعطي بال شك دفعا للمرتبصني من أجل اتباع نفس خطوات سابقيهم يف جمال املقاوالتية كما 

 .حنو العمل على إجناح ما فشل غريهم يف حتقيقه  ميكن للفشل أيضا أن يزيد من عزمية املرتبصني
، إلعداد اجلداول التقاطعية ، وحساب ( SPSS 16)االجتماعية  للعلوم اإلحصائية ربنامج اجملموعةوقد مت االستعانة ب

د جاء معامل االرتباط وق، اجلدول أدناهكما هو موضح يف معامالت االرتباط بني متغرية التوجه املقاواليت و متغرية احمليط االجتماعي  
وبني وجود مناذج املقاولني ومدى جناح جتارهبم من جهة أخرى ، من جهة بريسون ليؤكد عدم وجود عالقة ذات داللة بني عمل الوالدين 

وهذا يدل على أن ، وهو معدل ضعيف جدا ،  91995و  91995حيث تراوح املعدل بني على توجه املرتبصني حنو العمل املقاواليت ، 
تؤكد ذلك من خالل مقارنتها باملستوى الداللة  تكما أن معدال،   الصفر العالقة مستقلة متاما بني املتغريين إذ أهنا تقرتب من قيمة

 .  (sig)املطلوب 
 نتائج اختبار بيرسون ومعدل الداللة حول تأثير متغيرات المحيط العائلي على التوجه المقاوالتييوضح  (23)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 

 SPSS v 16باالعتماد على حتليل نتائج االستبيان برنامج : املصدر 

يعترب التخصص املؤثر املباشر على االختيارات املهنية لألفراد، وملعرفة مدى تأثري التخصص على اخليار : المحيط العلمي .0.4
 :ا جبمع التخصصات يف ثالث جمموعات تسهيل استخراج النتائج ، فقد قمنو املقاواليت 

 ختصصات ؛ 0جمموعة التسيري واالقتصاد ويضم  .1

 ختصصا ؛ 55اجملموعة التقنية وتضم  .2

 Sig. (bilatérale) معدل الداللة يرسوناختبار ب 
 320, 071, عمل األب

 385, 062, عمل األم

La corrélation est significative au niveau sig=  0.05 (bilatéral). 

 392, 061, مناذج املقاولني

 001, النجاح والفشل يف جتارهبم املقاوالتية
,986 

 

La corrélation est significative au niveau sig= 0.01 (bilatéral). 
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 .ختصصات  0اجملموعة احلرفية وتضم  .3

 اجلداول التقاطعية تبني أنه ال وجود لفروق ذات داللة بني التوجه املقاواليت وبني التخصصات املدروسة لدى وباستعمال تقنية
= ، و قيمة الداللة  5وهي قيمة بعيدة عن  91910اجملموعات الثالثة ، وما يؤكد ذلك أكثر هو نتيجة اختبار بريسون واليت تساوي 

 . 9191وهي أكرب بكثري من القيمة املطلوبة  91555
لقياس أثر  ردا يتضمن ستة بنود وباعتبار أن احمليط العلمي أكثر مشوال من التخصص املدروس ، فقد أفردنا هلذا املتغري سؤاال منف

 : كما هو موضح يف النتائج التالية كل بند على التوجه املقاواليت وتوليد األفكار الريادية على املرتبص ،  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ومن خالل الشكل يتضح أن املقاييس النظرية اليت يتلقاها املرتبصون كان هلا األثر الواضح يف توليد أفكار املشاريع لديهم
، إذ أنه يربط دوما بني التكوين املهين وعامل الشغل وإنشاء  0110وتوجههم حنو املقاوالتية، وجاء اإلعالم يف املرتبة الثانية مبتوسط 

املؤسسات املصغرة ، ويركز على تبين اخليار املقاواليت كبديل عن التوظيف ، كما يأيت بنماذج ناجحة عن املقاولني الشباب، مث تتفاوت 
 .إال أهنا كلها هلا تأثري على تبين املرتبصني للمقاوالتية البنود يف درجة التأثري باقي 

 
وتعترب آخر جزئية بالنسبة ملتغرية احمليط االجتماعي ، وكان اهلدف الرئيسي من خالل هذا اجلزء هو  : هيئات الدعم والمرافقة .3.4

باملائة من املرتبصني ال  95ز املزايا اليت تقدمها للمرتبصني ، وجند أن التعرف على مدى علم املرتبصني هبذه اهليئات الداعمة ومدى حتفي
باملائة من املرتبصني يعلمون بوجود هيئات دعم  11علم هلم بوجود هيئات تدعم الشباب إلنشاء مشاريعهم اخلاصة ، بينما جند أن 

، كما أهنم ال مييزون الوكالتان األكثر وصوال إىل الشباب ومها ( Ansej- Angem)ومرافقة ، رغم ذلك فإن أغلبهم ال يعرفون إال وكاليت 
وهذا ما يعكس الغياب شبه التام ملختلف بني آليات الدعم واهليئات العمومية كالبنوك العمومية أو هيئات الضمان االجتماعي مثال ، 

ت التكوين املهين من خالل تنظيم أيام تعريفية أو ما يف أوساط مؤسسا اهليئات واآلليات الكثرية اليت وضعتها الدولة لدعم العمل املقاواليت
، كما أن أغلب هؤالء املرتبصني ال يدركون املزايا اليت تقدمها هيئات الدعم ، وقصد التعريف هبذه امليزات وكذا معرفة مدى شابه ذلك

 :وكانت النتائج كالتايل للمرتبصني بنود حول مدى حتفيز هذه املزايا املقدمة  0حتفيزها للمرتبصني ، فقد أدرجنا سؤاال حيمل 

 
 
 
 

المتوسطات الحسابية لتأثير المحيط العلمي على التوجه المقاوالتي ألفراد  يوضح 8شكل  رقم 
 العينة

 باالعتماد على تحليل نتائج االستبيان: المصدر 
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، إذ أن مشكلة العقار تشغل  9190يتضح أن املساعدة يف احلصول على عقار يعترب التحفيز األهم مبتوسط  النتائجومن خالل 
ية ضمان قروض االستثمار إذ أن اهتمام مرتبصي التكوين املهين كون خمتلف أنشطتهم حتتاج إىل الورشات واحملالت، يأيت يف املرتبة الثان

غالبية املرتبصني يعلمون مسبقا أن أول خطر يدامههم عند التفكري يف إنشاء املؤسسات املصغرة واملشاريع اخلاصة هو فقدان رأس املال 
من احملفزات حسب رأي  االستثماري ، ويف املرتبة الثالثة فإن تقدمي االستشارة القانونية واإلدارية إىل جانب اإلعفاء من الضرائب تعد

، ويف األخري جند بأن تقدمي مسامهة مالية صغرية يف على التوايل 0199و  0110املرتبصني إذ كانت املتوسطات احلسابية هلذين البندين 
إلمجاع املرتبصني  بداية املشروع يلحقها متويل للمشاريع مبعدالت فائدة منخفضة تعترب من األمور غري احملفزة ، وذلك يعود يف املقام األول

ن حول حرمة الفوائد املالية يف الدين اإلسالمي باعتبارها شكال من أشكال الربا ، ما جيعل الكثري من الشباب واملرتبصني يصرفون النظر ع
فز املرتبصني ومن خالل النتائج السابقة جند أن وجود هيئات الدعم واملرافقة من شأنه أن حي. االستفادة من هذه اآلليات مجلة وتفصيال 

 .لالستفادة من خدماهتا وبالتايل إطالق مشاريعهم اخلاصة ، مع إعادة النظر يف مسألة القروض بفائدة 

 

 :خالصة 

 االجتماعي األمن بلوغ يف طموحات من حيمله ما بكل للمجتمع املكونة اجملموعات قلب يف بالشغل التكوين املهين عالقة تقع
 والكمية الكيفية للمقتضيات تبعا الشهادات حاملي ختريج إىل التكوين يسعى مؤهلة حيث عاملة يد من هحيتاج ما بكل و واالقتصادي ،

قمنا بقياس التوجه املقاواليت لدى مرتبصي التكوين املهين وأهم الدوافع اليت جتعلهم يتجهون حنو وخالل هذه الدراسة لسوق الشغل ، 
التوجه حنو تبين العمل املقاواليت ، وذلك ألسباب قد تكون  املرتبصني عنا على أسباب عزوف تبين الفكر املقاواليت ، ويف املقابل تعرفن

 .ه اخلاص خاصة أو يف حميط الشاب تشكل له عائقا مينعه من إنشاء مشروع

ما أن التوجه ، ك املقاوالتية لدى مرتبصي التكوين املهين فهم واضح ملعىن بعد إجراء الدراسة امليدانية نستنتج بأنه ال يوجدو 
الزال يقع ضمن منطقة شك كثيفة ، وعند اخلروج من منطقة الشك فإن الغالبية حيبذون التوجه حنو املقاوالتية ، وهو األمر املهين لديهم 

ية فكرة املقاوالتإذ أن استعداد واضح ليكونوا مقاولني وينشأوا مؤسساهتم اخلاصة مستقبال  ، كما أن عندهمالذي جيب تشجيعه ودعمه 
طموحاهتم املهنية ويسعون إىل حتقيقها ، ويرون أن املقاوالتية تضمن  ونيدرك، باإلضافة إىل أن املرتبصني  بالنسبة إليهمتعترب فكرة جذابة 

باختالف اجلنس ، ولكن هناك ال خيتلف التوجه املقاواليت لدى مرتبصي التكوين املهين ، كما أن هلم حتقيق مجلة من هذه الطموحات 

 أفراد العينة لتبني المقاوالتية دور آليات هيئات الدعم في تحفيز:  9شكل  رقم 

 باالعتماد على تحليل نتائج االستبيان: المصدر 
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والتية وتبين املبادرات من حيث حمل اإلقامة إذ أن املناطق اليت ال حتوي شركات كربى يكون أغلب توجه املرتبصني فيها حنو املقافرق 
 .الفردية 

احمليط االجتماعي مبا فيه احمليط العلمي داخل وخارج املؤسسة التكوينية ، إضافة إىل التشجيع الذي جيده من طرف  يعتربو 
التوجه املقاواليت لدى يقف حجر عثرة أمام التمويل واحلصول على عقار ا للمرتبص حنو العمل املقاواليت ، إال أن مشكل احمليطني ، دافع

هيئات الدعم واملرافقة غري حاضرة بقوة بني أوساط الشباب ، فالغالبية ال يعرفوهنا وال  ، خصوصا إذا علمنا أن مرتبصي التكوين املهين
حيفز املرتبصني الختيار جمال تعترب أمرا هيئات الدعم واملرافقة  ، إذ أن الدراسة بينت أن املزايا اليت تقدمهاقدمها يدركون املزايا اليت ت

كالتمويل بقروض حتمل نسبة فائدة اليت جتعل املرتبصني ميتنعون عن االستفادة من آليات الدعم ،   ، رغم وجود بعض األموراملقاوالتية 
 .معينة 

أن قطاع التكوين املهين أضحى يف السنوات األخرية حمط توجه مجيع أفراد اجملتمع ملا يوفره من فرص  ا وجدنامن خالل دراستن
 .للتكوين بشقيه النظري والتطبيقي، ويعترب أحد آليات ختريج وتكوين املقاولني مناسبة

 :االقتراحات والتوصيات 

 :املهين فقد توصلنا جملموعة من االقرتاحات تتمثل يف  من خالل دراستنا ملوضوع املقاوالتية لدى مرتبصي التكوين

  جيب زيادة االهتمام بقطاع التكوين املهين وجتاوز النظرة الدونية هلذا القطاع ، وأن حياول القائمون عليه حل املشاكل اليت مازال
 ات التكوين املهين ؛يعاين منها ، وخصوصا ما يتعلق بالتوفيق بني متطلبات سوق العمل وما يتم تدريسه يف مؤسس

  الرتكيز على النوعية قبل الكمية يف التعليم ، والعمل على تأهيل الفرد بشكل الئق جيعله يستطيع مواجهة سوق العمل بكل ثقة
 يف قدراته ومكتسباته ؛

 ملدى الطويل إعادة النظر يف سياسات التشغيل ، والرتكيز على توظيف ذوي الكفاءات والشباب املتعلمني لتجنب أزمات على ا
 منها بطالة املتعلمني ؛

  إن جمال املقاوالتية وإنشاء املؤسسات املصغرة من شأنه أن حيل أزمة البطالة لدى املرتبصني ، ولكن قبل ذلك جيب تعريف
 هؤالء املرتبصني مبعىن املقاولة إذ أن الغالبية خيلطون بينها وبني مسري أشغال البناء ؛

 اولة يستدعي املزيد من اجلهود اإلعالمية والتوعوية ، واليت جيب ان تضطلع هبا مؤسسات التكوين تعريف املرتبصني مبجال املق
 املهين ، من خالل زيادة تفعيل دور خاليا اإلرشاد والتوجيه املتواجدة يف كل مؤسسة تكوينية ؛

 الل ختصيص حصص دروس تقدم من تشجيع املبادرات الفردية ونشر الثقافة املقاوالتية بني مرتبصي التكوين املهين من خ
 خالهلا شروحات ملفهوم املقاوالتية ، أو على األقل تقدمي برنامج تكويين حول املقاوالتية ؛

  على احمليط االجتماعي مبا فيه العائلة أن يساعد الشباب ويشجعهم من أجل تبين أفكارهم املقاوالتية ومساعدهتم يف حتقيق
 ذلك من كل اجلوانب ؛

 وذلك من خالل املتعلقة بإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، هات املعنية على تبسيط كافة اإلجراءات اإلدارية العمل مع اجل
تزال تنخر اإلدارة اجلزائرية  والقضاء على الظواهر السلبية اليت ال ، تكيف اإلدارة مع التحوالت االقتصادية الراهنة واملستقبلية

  ؛ مثل احملسوبية والبريوقراطية
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   خيلف غياب هيئات الدعم واملرافقة إعالميا عن أوساط املرتبصني خلال كبريا ، إذ أن املرتبصني مبجرد علمهم بتواجد هيئات
ترافقهم يف إنشاء مؤسساهتم شكل هلم هذا حافزا للتوجه حنو املقاوالتية ، فيجب على هذه اهليئات أن تتقرب أكثر من 

هين ، وأن تعمل على استغالل األيام اإلعالمية خلاليا التوجيه واإلرشاد وترسل ممثلني عنها الشباب مبا فيهم مرتبصي التكوين امل
 لاللتقاء باملرتبصني وتبادل املعلومات ووجهات النظر حىت يكون املرتبصون على اطالع كاف هبذه اهليئات ؛

  يشعر الشباب باالطمئنان جتاه األموال اليت البحث وبسرعة عن البدائل الشرعية لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة حىت
 .يتلقوهنا لدعم مشاريعهم بعيدا عن املعامالت املالية املشبوهة 

 : المالحـق 

 1121نسب البطالة بالنسبة للمستوى التعليمي والجنس لسنة  وضحي (12)ملحق رقم 

 .ء باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصا لباحثانمن إعداد ا :المصدر
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